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Lutherék asztalánál f 7. oldal
A reformáció kultúrája Wittenberg 
ünnepi hétköznapjaiban f 8–9. oldal
Erasmus és Luther vitájához f 11. oldal
Német és szlovák oldal f 5., 6. oldal
Az „evangélikus” Gárdonyi f 15. oldal

„Ma gam azt mon dom – a csa lá di múl tam ban ta pasz talt
tör té nés alap ján (is) –: az őszi hul lás előt ti fa le ve le ket nem
len ne ter mé sze tes ra gasz tó val oda erő sí te ni az ágak hoz.
Az élet ter mé sze tes, jó rend je az élet ből va ló ki lé pés, az
Is ten ha za hí vó sza va i ra va ló en ge del mes rá bó lin tás.”

Az esti kérdés f 10. oldal

„Fél re ért jük a re for má ció üze ne tét, ha lé nye -
gét a til ta ko zás ban ra gad juk meg. A la tin
szó nak ko ránt sem volt min dig ilyen ta ga dó
je len té se! A »pro-testo« ere de ti leg a va la mi
mel let ti ta nús ko dást je len tet te.”
Minden keresztény protestáns f 9. oldal

„A Min den ha tó, aki nek ké pé re és ha son la tos sá gá -
ra let tünk te remt ve, nem fog ja-e fe lül vizs gál ni ezt a
hit-ke gye lem re lá ci ón ala pu ló üd vös sé get, és – át -
ér té kel ve a dol go kat, ko runk ha son la tos sá gá ra – nem
ve ze ti-e be a pá lyá zat ál ta li meg iga zu lás üdv ta nát?”

Égtájoló f 3. oldal

Tisz ta for rás
g Dr. Ha fen scher Ká roly

Teg nap éj jel szé pet ál mod tam. Ta vasz
volt. A szel lő nem csak lá gyan, de már
érez he tő en lan gyo san fúj do gált. Bu dán
sé tál tam az egyik hegy ol da lá ban – ta -
lán a Gel lért hegy vagy a Vár hegy le he -
tett? Már nem csak a leg ko ráb bi vi rá gok
nyíl tak. Már el fe lej tet tük a hó vi rá got és
az ibo lyát, sőt el nyílt a já cint és a nár cisz
is. Ta lán az or go na bok rok át ha tó il la ta
len ge dez te kö rül a hegy ol dalt. A kes keny
út ki szé le se dett, s egy el ső re nem túl je -
len tős nek lát szó, ki csiny, kert sze rű park -
ba ér kez tem. Né hány pad vet te kö rül a
kö zé pen ál ló, szik la sze rű kö vet s az ol -
da lán lé vő cso bo gót. Több volt mint dísz -
kút: ki csiny, hi deg, de jó ízű, iha tó for rás.
Fe let te ott állt a fel irat: 1517–2017 – öt száz
éve re for má ció. 
Vi dá man éb red tem. Mint ha már va -

ló ban ihat tam vol na a for rás vi zé ből.
Az  álom  mo za ik ké pe  va ló ság koc -

kák ból állt össze – most is, mint min dig.
Tör tént ugyan is, hogy a Ma gyar or szág
kor má nya ál tal lét re ho zott Re for má ció
Em lék bi zott ság  kul tu rá lis  mun ka cso -
port ja azt fo gal maz ta meg: ne épít sünk
drá ga pén zért kő ből vagy ne mes fém ből
egy újabb fi gu rá lis – pél dá ul a re for má -
to rok alak ja it meg min tá zó – re for má ció-
em lék mű vet az öt száz éves ju bi le um al -
kal má ból Bu da pes ten. In kább ké szül jön
va la mi egy sze rű, ami pusz ta lé té vel, jel -
kép ér té ké vel  pré di kál.  Nem  ön ma gát
hir de ti, ha nem a vissza té rést a tisz tá hoz;
jel ké pez ze  a  meg úju lást,  az  új ra kez -
dést,  a  fel töl te ke zést,  az  erő gyűj tést,
min den (föl di) ván dor szol gá la tát. Mi
más al kal ma sabb er re, mint egy iha tó,
tisz ta vi zű kút vagy for rás?
Hi szem,  val lom,  dol go zunk  raj ta,

hogy az álom va ló ság gá le gyen. Tu dom,
ez csu pán ki csiny sze le te an nak a nagy
ké szü lő dés nek, amellyel sze ret nénk a re -
for má ció ér té ke it nem csu pán új ra fel -
fe dez ni, eset leg le po rol ni, ne tán a fo lya -
ma tos ság  je gyé ben  ki egé szí te ni,  ha -
nem meg is mu tat ni bi zony ta lan ko dó
pro tes tán sok nak, iden ti tá suk ban meg-
megbic ce nő evan gé li ku sok nak, az oly -
kor gya na kod va fi gye lő ka to li kus test -
vé re ink nek, de a szé le sebb kö zön ség nek
is: az egész tár sa da lom nak. En nek a sze -
ku la ri zált, sok szor sa ját hi bá ján kí vül is -
me ret hi ány ban  szen ve dő,  ér té ke i ben
új ra út ke re ső, sok fé le, csil lo gó-vil lo gó,
de va ló já ban lát szat ér té kek kel konf ron -
tá ló dó tár sa da lom nak. Meg mu tat ni azt,
amit mi kap tunk – mi cso da ki vált ság a
re for má ció  örö kö se i nek  len ni!  –,  de
amit  ar ra  kap tunk,  hogy  szét osszuk,
má so kat gaz da gít sunk, se gít sünk ve le.
Van, bő ven van mon da ni va ló ja a re for -
má ci ó nak 2014-ben: „be lül” is, „kí vül” is.
Szól nunk kell ar ról, hogy mit je lent ré -

sze sé vé, sőt érin tett jé vé vál ni az öt száz
éve tar tó fo lya mat nak, az az a meg úju -
lás va lós le he tő sé gé nek. Jel zést kell ad -
ni, hogy mind az, ami a gaz da sá gi élet -
ben, a csa lá di vo nat ko zás ban, a mun ka
eti ká já ban a re for má ci ó ban tör tént, az
nem csak ér de kes fél év ez red után is, ha -
nem ak tu á lis is! El kell mon da ni, hogy
mind az, amit re for má tor őse ink mond -
tak, tet tek, vagy utat mu tat va elénk él -
tek, jár ha tó út le het a 21. szá zad ban. 

Az örök ség kö te lez, de azt sem fe led -
het jük, hogy az egész vi lág szá má ra ér -
vé nyes, ér té kes. Hát te ré ben ott van a leg -
na gyobb fel is me rés Is ten és az em ber
kap cso la tá ról, a Krisz tus ban ka pott ke -
gye lem ről, a hit egye dül üd vö zí tő vol tá -
ról, a Szent írás éle tet (és élet re) ve ze tő
mon da ni va ló já ról.
Nem ezt a hát te ret kell rek lá moz -

nunk a tár sa da lom szé les kö ré ben. Ez
ne künk szól, ke resz tény em be rek nek,
Is ten gyer me ke i nek, Krisz tus né pé nek.

A  mi  dol gunk,  hogy  szí vünk kel  az
evan gé li u mon csüng ve, éle tünk min -
den per cé ben Krisz tust  hor doz va  és
tart va min de nek kö zép pont já nak, úgy
él jünk, hogy az fel tűn jön az utat ke re -
ső em be rek nek. 
Va jon az egy ház tól tá vo li em be rek nek

mi  jut  eszük be  a pro tes tan tiz mus ról?
Kul tu rá lis ér té kek, a könyv nyom ta tás,
gaz da ság el mé le tek, né hány szo kat lan, fe -
hér re me szelt temp lom, eset leg mo nu -
men tá lis Lu ther-szob rok? Vagy az, hogy
van nak olyan em be rek, akik nem csu pán
ne vük ben, de éle tük ben is hor doz zák a
meg úju lást, az öröm hír-ori en tált sá got,
a be fo ga dó nyi tott sá got? Az az van ben -
nük va la mi von zó, va la mi po zi tív ki su -
gár zás, va la mi ér dek lő dés re mél tó. Ne -
tán ér de mes ke res ni a tit ku kat. 
Igen,  a  mi  tit kunk  Jé zus  Krisz tus

ma ga, aki a re for má ci ó ban új ra a kö zép -
pont ba ke rült. Aki mi att ér de mes öt száz
év után ün ne pel ni. A ve le va ló ta lál ko -
zás, a hoz zá va ló vi szony ren de zé se az
a pá rat lan nagy ese mény, ame lyet az egy -
ház ün ne pel, de re mél he tő leg úgy, hogy
köz ben nem fron tá lis tá ma dás sal, ha nem
a hi te les ség misszi ó já val mu tat ja meg fél
év ez red kin cse it.
Ma ga az em lé ke zés is fo lya mat. Ré -

sze en nek az egy há zunk ban már évek óta
– prog ra mok kal, ese mé nyek kel, té ma -
fel ve té sek kel és nagy sze rű könyv ki adás -
sal – zaj ló em lék bi zott sá gi mun ka. Ré -
sze a re for má tus test vér egy ház Kál vin-
évek so ro za ta, amely fél év ti ze den át tar -
tott, és most ért vé get. Ré sze en nek a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak prog ram so ro za ta, az Ok tó -
ber a re for má ció hó nap ja.
Az a ko or di ná ló, ka na li zá ló, mo ti vá -

ló, öt le te ket adó mun ka, ame lyet a Re -
for má ció Em lék bi zott ság vé gez – meg -
győ ző dé sem, min den igye ke ze tem sze -
rint –, se gít sé get nyújt hat ahhoz, hogy
egy ház és tár sa da lom egy aránt meg újul -
has son.
Az egy há zi év ben két szer pi ros az ol -

tár te rí tő és a stó la: pün kösd kor és a re -
for má ció ün ne pén. Nem vé let len: ha ma
s eb ben a hosszú, ün nep re ké szü lő fo lya -
mat ban  nem  kö nyör günk  Szent lé le -
kért, ak kor a re for má ció el ma rad.

A szer ző egy há zunk zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke, a kor mány za ti Re for má ció
Em lék bi zott ság mi nisz te ri biz to sa

A ma gyar her te len di Ka pu ci nus sör -
főz de sö re i vel is mer ked het tek meg az
el ső  na pon  a  fesz ti vál  részt ve vői,
akik a sö rök kós to lá sa kö zött Kap ri -
eli an Ale xa szín mű vész fel ol va sá sa it
hall gat hat ták meg. 
Pén tek reg gel Ko vács Áron, az al -

ka lom lel kiaty ja és egyik szer ve ző je a
ká nai  me nyeg ző  tör té ne te  alap ján
hir det te az igét. Dél előtt sör fő zés re
ke rült sor Né meth An tal lal, a He don
sör főz de mes te ré vel, aki már több ha -
zai és kül föl di sör ver se nyen elő ke lő
he lye zést ért el terméke i vel. Al ter na -
tív prog ram ként a gye re ke ket arc fes -
tés és kre a tív fog lal ko zás vár ta. 
Dél után  Né meth né Tóth Szil via

tar tott él mény be szá mo lót az El Ca mi -
no  za rán dok út ról.  A  lel ki gon do zó
ko ráb ban a pé csi gyer mek on ko ló gi -
án dol go zott, és a kar jai kö zött el hunyt
gye re kek mi att érez te azt, hogy ne ki

vé gig  kell men nie  az  úton… Utá na
Kő sze ghy Mik lós ókor tör té nész, egye -
te mi do cens avat ta be az ér dek lő dő -
ket ab ba, va jon mit et tek és it tak a Bib -
lia  ko rá nak  em be rei  a  Szent föl dön. 
A szom ba ti fesz ti vál na pon Végh

Sza bolcs, a missziói  otthon in téz -

mény ve ze tője és a szer ve zés ben ne -
ki  se gí tő  Ko vács Áron  lel kész  kö -
szön töt te az ér dek lő dő ket. Az ün -
nep lés  a  Sem per Re for mari cí mű
ze nés  da rab bal  in dult.  A  szol no ki
evan gé li kus  gyü le ke zet  tag jai  Lu -
ther  Már ton  élet tör té ne tét  adták
elő Győ ri Pé ter Ben já min es pe res-lel -
kész ve ze té sé vel (képeinken). 
Úgyszintén dél előtt mu tat ták be az

Asz ta li be szél ge té sek cí mű  kö te tet.
Ken deh K. Pé ter nek, a Lu ther Ki adó
ve ze tő jé nek fel kon fe rá lá sa után Mar -
gócsy Ist ván iro da lom tör té nész, kri -
ti kus méltatta a ki ad ványt.

A  té li  idő szá mí tás  kez de te  egy részt
több pi he nés re adott le he tő sé get, más -
részt csak me te o ro ló gi ai vagy nap tá ri 
ér te lem ben utal a tél re, hi szen a ke resz -
tyén egy ség (és azon be lül kü lö nö sen
a  pro tes táns  együtt mű kö dés)  te rén
az együt tes  em lé ke zé sek után –  re -
mény sé günk sze rint – nem té li álom
kö vet ke zik…
Köz le ke dé si ne héz sé gek, be teg ség -

hul lá mok, ter mi nus üt kö zé sek okoz tak
né mi iz gal mat ok tó ber 26-án a szer ve -
zők és az Óbu dai Me to dis ta Gyü le ke -
zet mint há zi gaz da szá má ra. Ez azon -
ban a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) ál tal va sár -
nap 17 órá ra meg hir de tett re for má ci -
ói  is ten tisz te let  lég kö rén  már  nem
volt ész lel he tő. 

Papp Já nos bap tis ta egy ház el nök, a
ME ÖT al el nö ke az Ószö vet ség utol só
ver se i ről  (Mal  3,22–24)  pré di kált.
Meg em lí tet te a nem ze dé ki fe szült sé -
ge ket, a ta pasz tal tab bak fe le lős sé gét,
az egy há zak po zí ció vesz té sét. Sze rin -
te ma Lu ther az apák szá mí tó gé pén, az
anyák mun ka asz ta lán, az if jak aj ta ján
je len tet né meg té te le it. 
A kö zös ség – mint a re for má ció

ha vi zá ró al kal mak ál ta lá ban – múlt
vasárnap sem csak a kö zös ige hall ga -
tás ban fe je ző dött ki, ha nem az úr va -
cso ra vé te lé ben is. 
A me to dis ta  li tur gia  ele mei  sok

eset ben  egyez nek  az  evan gé li kus -
sal, több he lyen azon ban tar tal mi lag
vagy szó hasz ná lat ban el tér nek at tól.
A há zi gaz dák lel ké sze (egy ben az egy -

ház szu per in ten den se), Cser nák Ist -
ván ve zet te al kal mon a ke nyér meg -
tö ré sé ben, a ke hely meg ál dá sá ban az
ige hir de tőn  kí vül  a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház kép vi se le té ben
dr. Lack ner Pál, il let ve dr. Fischl Vil -
mos, az öku me ni kus ta nács fő tit ká -
ra vett részt. (A Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy há zat dr. Hu szár Pál fő -
gond nok, a zsi nat vi lá gi el nö ke és dr.
Nagy Sán dor ko ráb bi  ke rü le ti  fő -
gond nok kép vi sel te.)
A ME ÖT szer ve zé sé ben a hó nap

vég ér vé nyes  zá rá sá ra  a  re for má ció
em lék nap ján, ok tó ber 31-én 17 óra -
kor  a  fa so ri  evan gé li kus  temp lom
mel let ti Re for má ci ói em lék park ban
ke rül sor. 

g L. P.
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LutherfesztBalatonszárszón
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„Igen, a mi tit kunk Jé zus
Krisz tus ma ga,
aki a re for má ci ó ban
új ra a kö zép pont ba ke rült. 
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„Szen tek le gye tek, mert én szent va -
gyok!” Is ten nek ez a né pé hez in té zett
fel szó lí tá sa a Lé vi ták köny vé ben négy
al ka lom mal is el hang zik (3Móz 11,44;
3Móz 19,2; 3Móz 20,7; 3Móz 20,26).
Még is egye dül 3Móz 20,26-ban ta lál -
ko zunk a ki vá lasz tás ra és az Is ten hez
va ló tar to zás ra tör té nő hi vat ko zás sal:
„Le gye tek előt tem szen tek, mert én, az
Úr szent va gyok, és el kü lö ní tet te lek
ben ne te ket a né pek től, hogy az enyé -
im le gye tek.” En nek fé nyé ben meg le -
he tő sen egy ol da lú az a gé pi e sen is -
mé tel ge tett, „pro tes táns tí pu sú” ma -
gya rá zat, hogy a szent ség nem más,
mint az Is ten szá má ra va ló el kü lö ní -
tett ség. An nál is in kább, mert az Is -
ten nek va ló el kü lö ní tett ség ezen a he -
lyen sem a szent ség tar tal mát je lö li,
ha nem a szent ség re va ló fel szó lí tás
in do ka. 
A nép nek azért kell szent nek len -

nie, mert Is ten ma gá nak kü lö ní tet te
el. Az ószö vet sé gi nép szá má ra a töb -
bi nép től va ló el kü lö ní tett ség – más
szó val ki vá lasz tott ság – Is ten aján dé -
ka volt. A szent ség vi szont Is ten nek
a né pé vel szem ben tá masz tott kö ve -
tel mé nye, ame lyet a nép nem rit kán
te her nek, rá ne he ze dő sú lyos igá nak
ér zett.  Az  aján dék nak  az  aján dék
fe jé ben  tá masz tott  kö ve tel mény től
va ló meg nem kü lön böz te té se sem -
mi kép pen sem vall böl cses ség re.
Hogy Is ten szent ség re szó ló fel hí -

vá sá nak az ószö vet sé gi nép mi lyen
mér ték ben tu dott, il let ve nem tu dott
ele get ten ni, az Pé ter apos tol mon da -
ni va ló ja szem pont já ból kö zöm bös.
Pé ter nem azért hi vat ko zik az Ószö -
vet ség re, hogy  a  zsi dó sá got  el ma -
rasz tal ja,  ha nem  mert  a  fo ko zás
szán dé ka  ve ze ti:  ha  Is ten  már  az

ószö vet sé gi nép től is szi go rú an meg -
kö ve tel te a szent sé get, ak kor mennyi -
vel in kább meg kö ve te li új szö vet sé gi
né pé től, amely nek Krisz tus ban a tö -
ké le tes szent ség pél dá ját is meg mu -
tat ta.
Mert mi ben is áll a Krisz tus ban ki -

nyi lat koz ta tott szent ség? Pé ter er re
a le vél foly ta tá sá ban ad ja meg a vá -
laszt: „…mi lyen di cső ség az, ha ki tar -
tó an tű ri tek a hi bá tok mi att ka pott
ve rést? El len ben ha ki tar tó an cse lek -
szi tek a jót, és tű ri tek ér te a szen ve -
dést, az ked ves az Is ten sze mé ben. Hi -
szen er re hí vat ta tok el, mi vel Krisz -
tus is szen ve dett ér te tek, és pél dát ha -
gyott rá tok, hogy az ő nyom do ka it kö -
ves sé tek: ő nem tett bűnt, ál nok ság
sem hagy ta el a szá ját, mi kor gya láz -
ták, nem vi szo noz ta a gya lá zást;
ami kor szen ve dett, nem fe nye ge tő zött,
ha nem rá bíz ta ezt ar ra, aki igaz sá -
go san ítél.” (1Pt 2,20–23) 
Mert Krisz tus – bár mennyi re pro -

vo kál ták is – utol só le he le té ig kí sér -
tés ként uta sí tot ta el, és tar tóz ko dott
tő le, hogy olyas mit te gyen vagy mond -
jon, ami össze egyez tet he tet len a szent
Is ten nel  va ló  tö ké le tes  egy sé gé vel. 
A  ki vég zés  le bo nyo lí tá sá ért  fe le lős
ró mai szá za dos ezért ál la pít hat ta meg
jog gal: „Bi zony, Is ten Fia volt ez” (Mt
27,54), il let ve: „Ez az em ber va ló ban
igaz volt” (Lk  23,47).  Akár  ezt  is
mond hat ta vol na: „Ez az em ber va ló -
ban szent volt” – hi szen an nak el is me -
ré se, hogy Is ten Fia és igaz, ki mon dat -
la nul ma gá ban fog lal ja an nak el is me -
ré sét is, hogy egy a szent Is ten nel. 
Pé ter  te hát  meg ta nul ta,  hogy

Krisz tus szent sé gét a ke reszt gya lá -
za tá ban,  a  ke reszt  gya lá za ta  alatt
kell  meg lát nia.  Nem más tól,  mint

Mes te ré től ta nul ta ezt, aki szen ve dé -
se órá i ban ma ra dék ta la nul meg él te
és meg va ló sí tot ta mind azt,  amit  a
He gyi be széd ben kö ve tői lel ké re kö -
tött: „Mert mon dom nek tek, ha a ti
igaz sá go tok messze fe lül nem múl ja
az írás tu dó két és fa ri ze u so két, ak kor
sem mi kép pen sem men tek be a
mennyek or szá gá ba. (…) Hal lot tá tok,
hogy meg mon da tott: Sze met sze -
mért, fo gat fo gért. Én pe dig azt mon -
dom nek tek, hogy ne száll ja tok szem -
be a go nosszal, ha nem an nak, aki ar -
cul üt jobb fe lől, tartsd oda má sik ar -
co dat is. Ha va la ki pe res ked ni akar
ve led, és el akar ja ven ni az al só ru há -
dat, en gedd át ne ki a fel sőt is. Ha pe -
dig va la ki egy mér föld nyi út ra kény -
sze rít, menj el ve le ket tő re. (…) Hal -
lot tá tok, hogy meg mon da tott: Sze resd
fe le ba rá to dat, és gyű löld el len sé ge det.
Én pe dig azt mon dom nek tek: Sze res -
sé tek el len sé ge i te ket, és imád koz za tok
azo kért, akik ül döz nek ti te ket, hogy le -
gye tek mennyei Atyá tok nak fi ai, aki
fel hoz za nap ját go no szok ra és jók ra,
és esőt ad iga zak nak és ha mi sak nak.
Mert ha azo kat sze re ti tek, akik ti te -
ket sze ret nek, mi a ju tal ma tok? Nem
ugyan ezt te szik-e a vám sze dők is? És
ha csak atyá tok fi a it kö szön ti tek,
mennyi vel tesz tek töb bet má sok nál?
Nem ugyan ezt te szik-e a po gá nyok is?
Ti azért le gye tek tö ké le te sek, mint
ahogy mennyei Atyá tok tö ké le tes.”
(Mt 5,20.38–41.43–48)

„Szen tek le gye tek, mert én szent va -
gyok!” – Pé ter apos tol sem mi mást,
csak is ezt a szent sé get kö ve te li az új
szö vet ég né pé től! A vi lág sze mé ben
és a vi lá gi mó don gon dol ko dó hí vők
sze mé ben  ez  per sze min den,  csak
nem szent ség. Vall juk meg, hogy az

el múlt öt száz esz ten dő ben ki ala kult
em be ri  tra dí ci ó kat  kö ve tő  kul túr -
pro tes tán sok ként  ne künk  is  egész
más el kép ze lé se ink van nak a szent -
ség ről. Ta lán nem olyan giccse sek,
mint a kö zép kor fes tő i nek és szob rá -
sza i nak, hi szen mi nem ke re sünk fé -
nyes gló ri át a szen tek fe je fö lött vagy
föl dön tú li mo solyt az ar cu kon. Még -
is sok kal „spi ri tu á li sabb” el kép ze lé -
sünk van a szent ség ről, mint amit a
ke reszt vé res va ló sá gá ban el rejt ve a
szent Is ten ki nyi lat koz tat. Ezért Pé -
ter apos tol  in tel mé re fi gyel ve  ide je
len ne be lát nunk, hogy ez ha mis spi -
ri tu a li tás. Ép pen olyan ha mis, mint
az a Lu ther től tel je sen ide gen, úgy -
mond „pro tes táns” fel fo gás, hogy a
szent ség nek nincs eti kai tar tal ma, az
csu pán Is ten szá má ra va ló el kü lö ní -
tett sé get je lent. 
Bár a Krisz tus ban va ló hit két ség -

te le nül Is ten szá má ra kü lö nít el ben -
nün ket a kár ho za tot ér dem lő bű nö -
sök so rá ban, de ez az el kü lö ní tett ség
az apos tol sze rint nem kis kö ve tel -
ményt tá maszt: „mi vel ő, a Szent hí -
vott el ti te ket – ma ga tok is szen tek le -
gye tek egész ma ga tar tá so tok ban”.
A  ma ga tar tás be li  szent ség  pe dig
nem más, mint az a vi lág elől rej tett
szent ség, amely Krisz tus nak a pas sió
so rán  ta nú sí tott  ma ga tar tá sá ban
nyil vá nult meg, és ame lyet csak a hit
ké pes szent ség ként fel is mer ni és kö -
vet ni. 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Is te nünk, aján dé kozd
ne künk a te szent sé ge det, amely a vi -
lág előtt nem sze rez tisz tes sé get, előt -
ted még is ál ta la le he tünk Szent Fi ad
ké pét hor do zó gyer me ke id dé. Ámen.
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Uram, min dig meg ra gad nak a nagy
ün ne pek. A ka rá cso nyi öröm, a hús -
vé ti evan gé li um, a pün kös di len dü -
let. A je les na pok ár nyé ká ban nagy
kí sér tés, hogy nem vesszük ész re a ki -
sebb ün ne pe ket, és nem mé lyü lünk
el  ben nük.  Idén  sze ret nék  job ban
oda fi gyel ni  ezek re.  Se gíts  eb ben,
Uram!
Az ősz nem csak a gyü möl csö ket, a

ter mést ta ka rít ja be élés tá runk ba, ha -
nem  tar to gat  olyan  pil la na to kat  és
idő sza ko kat, ame lyek kel a fo gyó vi lá -
gos ság ban és a nö vek vő sö tét ség ben te
adsz le he tő sé get ar ra, hogy csen de seb -
bé vál junk, fel fe lé és be fe lé fi gyel jünk.
Fel fe lé te rád és be fe lé, hogy meg lás suk,
mit sze ret nél ben nünk, a szí vünk ben
és lel künk ben el vé gez ni. Adj ne künk
nyi tott sá got,  aka dály men tes  fi gyel -
met rád, aki kész vagy meg újí ta ni en -
gem, min ket, egy há za dat.
Uram,  bár  so kat  ta ní tot tál már

éle tünk  fo lya mán  ar ra,  hogy  mi
min den tör tént az üd vös sé gün kért,
s ho gyan  for mál tad a  tör té nel met
azért, hogy vé gül  ja vunk ra vál jék,
sok szor még sem vesszük ész re, hogy
nagy ese mé nyek mö gött te ál lan dó -
an  kéz ben  tar tasz  és  ala kít gatsz
min ket. 
A re for má ció nagy ese mé nye it év -

ről év re fel idéz zük és meg ün ne pel -
jük, de az ün ne pi prog ra mok és na -

pok múl tá val el tű nik az a  tu dat  is,
hogy  te  szün te len újí tod  a  vi lá got,
egy há za dat s ben ne egyen ként min -
ket. Sze ret nénk for má ló, újí tó ke ze -
id közt ma rad ni, ezért ké rünk, újítsd
meg  Szent lel ked del  egy há za dat  s
ben ne min ket mind annyi un kat. 
Ha nem erő sö dik és épül na pon -

ként a hi tünk, ak kor le épü lünk, meg -
kö ve se dünk, ki hul la nak ke zünk ből a
tő led ka pott aján dé kok, s vissza ke rü -
lünk a tő led tá vo li élet zsák ut cá já ba.
Ak kor új ra csak má ról hol nap ra fo -
gunk él ni, ak kor csu pán e vi lág ban fo -
gunk bol dog sá got ke res ni, ak kor ki -
zá ró lag a túl élés re tö rek szünk még
az zal is, ha ezt szé pen, han gu la to san
és lát szó lag em ber hez mél tó an pró -
bál juk  be ren dez ni.  Meg pró bá lunk
meg fe lel ni  em be ri  mér cék nek,  de
az élet iga zi tit kát és a lét ki tel je se dé -
sét nem tud juk el ér ni. Pe dig te több -
re te rem tet tél min ket. Ép pen egy ház -
újí tó  cso dád ban,  a  re for má ci ó ban
mu tat tad meg ne künk, hogy min den
azon mú lik, Jé zus Krisz tus ban meg -
is me rünk-e  té ged,  és  fel is mer jük-e
ben ned az élet egye dü li út ját. 
Ép pen  a  re for má ci ó ban  tár tad

elénk, hogy az egye dül hasz nál ha tó
irány tű a Szent írás, amely meg ad ja
szá munk ra  az  em ber hez  egye dül
mél tó örök élet ko or di ná tá it. De azt
is nyil ván va ló vá tet ted, hogy az út jár -

ha tó, a cél hoz nem ma gunk nak kell
oda eről köd ni ma gun kat, ha nem hit -
tel ke gyel med re bíz va éle tün ket jut -
ha tunk el a ve led va ló élet  föl di és
mennyei aján dé ká hoz. Ál dott légy az
élet, a meg úju lás, az új ra kez dés, a jó
út és a táv la tos lét aján dé ká ért!
Ké rünk hát, ne en gedd, hogy más

han gok ra, lát szat meg ol dást kí ná ló öt -
le tek re, csá bí tó prog ra mok ra fi gyel -
ve el sza kad junk tő led. Adj ne künk le -
he tő sé get,  időt,  bá tor sá got,  hogy
na pon ként  vissza tér jünk  hoz zád.
Tartsd úgy te rem tő, ál dó és men tő
ke ze det, hogy új ra meg új ra be le ka -
pasz kod has sunk. Add,  hogy mun -
kánk ban ész re ve gyük a tő led ka pott
hi va tást. Lát tasd meg ve lünk, hogy a
csa lá dunk ban  te  aján dé ko zol  meg
örö mök kel, fe le lős ség gel, le he tő ség -
gel, ál dá sok kal. 
Kö szön jük,  hogy  a  kul tú rá ban,

mű vé sze tek ben, tu do mány ban olyan
ér té ke ket lel he tünk, ame lyek rád fi -
gyel ve ál dás sá vál hat nak szá munk ra
s  raj tunk  ke resz tül  so kak nak.  Kö -
szön jük,  hogy  en gedsz  sza ba don
gon dol kod ni, s hogy ve led rá érez he -
tünk a hoz zád kö tött sza bad sá gunk
biz ton sá gos  vol tá ra. A kö ze led ben
va ló sza bad ság nem hor doz za az el -
té ve dés ve szé lyét, el len ke ző leg, fel -
sza ba dít ar ra, hogy te gyük mind azt
a jót, ami ked ves ne ked, egyen súlyt
ad ne künk, és se gít má sok nak.
Újítsd meg egy há za dat és éle tün -

ket úgy, hogy is mét Krisz tus le hes sen
a kö zép pont ban, hisz így ke rül nek a
he lyükre a dol gok ben nünk és kö rü -
löt tünk.
A meg újult élet azon ban nem csak

idő re szól, hi szen fel vil lan tot tad ha -
lan dó gyer me ke id előtt az örök ké va -
ló ság re mény sé gét. Uram, te Ezé ki el

pró fé tá nak olyat en ged tél lát ni, amit
mi,  ha lan dók  ámu lat tal  ol va sunk,
mert el kép zel he tet len, hogy a föld be
vissza tért por, az élet te len cson tok új -
ra él je nek. Ámu lat tal ol va sunk ar ról
az Igé ben, hogy ami kor a Lé lek fúj,
ak kor va ló sá gos új élet tá mad. 
Most a te me tőt jár va lát juk, hogy

az élet ből csu pán em lék ma rad. Mi
hisszük, hogy te új já te rem tő em lé ke -
ze ted ben hor do zod azo kat, akik már
nin cse nek. Ne en gedd, hogy a Szent -
írás tól ide gen tév ta ní tá sok ad ja nak
ol csó, de be csa pós vi gasz ta lást gyá -
szunk ban. 
Szem be síts min ket az zal a szin te

el vi sel he tet len ténnyel, hogy a ha lál -
lal vé ge minden nek. Vé ge test nek és
lé lek nek egy aránt. A ha lál tel jes el mú -
lás.  De  add  tud tunk ra  na pon ként,
hogy a te egy kor te rem tő, ma gond -
vi se lő sze re te ted ké pes ar ra, hogy a
sem mi ből is mét élet re, sőt örök élet -
re  tá masszon  fel  min ket.  Bá to ríts
min ket az zal, hogy az út vé gén nem
a sem mi, ha nem az élet ura, a fel tá -
ma dott Jé zus vár ránk. Se gíts úgy él -
ni, hogy ezt az egyet len élet le he tő sé -
get el ne sza lasszuk rossz dön té se ink -
kel vagy az zal, hogy el sza kad va tő led
há tat for dí tunk ne ked.
Hi tet adj, Urunk, irán tad va ló fel -

tét len bi zal mat, hogy rád bíz va éle -
tün ket, meg tud junk újul ni, és ké szül -
hes sünk a ki tel je se dő élet re. Ámen.

g Ha fen scher Ká roly

Uram,újítsdegyházadat,teremtsdújjáazéletet!

[Lel kész:] Szent lé lek Is ten! Gyer me -
ki  bi za lom mal  ke res sük  párt fo gá -
so dat, és ir gal mas sze re te ted be ka -
pasz kod va visszük most eléd ké ré se -
in ket.
[Lek tor:]  Ké rünk,  for málj  ben -

nün ket ke gyel med del a te aka ra tod
sze rint, hogy min den em be ri erőt -
len sé günk  el le né re  is  a  ke reszt sé -
günk ben ka pott el hí vá sunk hoz mél -
tó  élet tel  te hes sünk  bi zony sá got
sze re te ted ről. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Őrizd meg egy há za dat,

hogy ta nít vá nya id kö zös sé ge lám pás -
ként min den kor a te vi lá gos sá god dal
ra gyog jon! Szen teld meg gyü le ke ze -
te in ket, hogy hoz zád vonz zák a té ged
ke re ső ket! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  a  te rem -

tett  vi lá gért.  Adj  böl cses sé get,  és
ne velj mér ték le tes ség re ben nün ket,
hogy ne vissza él jünk aján dé ka id dal,
ha nem meg őriz hes sük azo kat gyer -
me ke ink szá má ra is sok szí nű sé gük -
ben és gaz dag sá guk ban. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk az or szá gért

is. Ve ze tő ink nek adj böl cses sé get és
jó zan sá got, hogy a so kuk ál tal val lott
ben ned va ló hit és ke resz tyén ér ték -
rend  ne  csak  sza vak  ma rad ja nak.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk a csa lá do -

kért. Add, hogy a ben ned meg ta pasz -
talt  sze re tet  és  bé kes ség  has sa  át
ott ho na in kat! A szü lők éle te hoz zád
vonz za a gyer me ke ket és a fi a ta lo kat!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk a nél kü lö -

ző kért, a szen ve dő kért, a be teg ség -
gel küz dő kért és mind azo kért, akik
a te ha za hí vó sza vad tól vár ják meg -
könnyeb bü lé sü ket. Őri ző an gya la id
vi gyáz za nak ránk, és ve zes se nek éle -
tünk min den nap ján. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:]  Kö szön jük,  Atyánk,

hogy gon dot vi selsz ró lunk. Ké rünk,
add, hogy gond vi se lő ke gyel me det
há lás gyer me ki sze re tet tel vi szo noz -
zuk a te szent Fi a dért, az Úr Jé zus
Krisz tu sért.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

ré g I-ú J lIturg IKuS
SaroK

Szenteklegyetek!

b Reformációünnepénéshalottaknapjánakközeledtévelmostnemaz
imádságrólírunk,hanem–ahogyankorábbicikkünksegítségévelis–
együtt próbálunkimádkozni.Sokmindenttudunkazegyházújításün-
nepéről,ésgyakoroljukatemetőjárásmegemlékezőszokásátoktó-
ber-novemberfordulóján.Jólennemindkettőtimádságoslelkülettel
átélni.Ehhezválhat–láthatatlanszálonösszekapcsolódva–együt-
tesimádságunkkáazalábbikönyörgés.
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„Üd vö zöl lek.  Mint ha  annyi ra  bő -
völ köd nénk itt, hogy aki ket te gaz da -
gabb ként nem tudsz el tar ta ni, azo kat
én  sze gény  lé tem re  el tart hat nám!
Hi szen a té len, ha a pes tis köz be nem
lép, har minc ha tan le szünk itt, vagy
ta lán negy ve nen is, ha mind meg ér -
kez nek, akik nek jöt tét je lez ted. Úgy
lá tom, már át ita tott té ged a ha gyo -
má nyos er fur ti kis hi tű ség, mint ha Is -
ten ké pes vol na rá, hogy ne táp lál ja
a  há lát la no kat  is,  és  ne  véd je meg
azo kat, akik nem kér nek ol tal má ból.” 
d Lu ther le ve le Jo han nes Lang nak
(Er furt ba), 1516. ok tó ber kö ze pe

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)
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A tu do mány, no meg a min den ha tó
köz gon dol ko dás a tör té nel mi ko ro -
kat, kor sza ko kat a po li ti kai, tár sa dal -
mi,  ideo ló gi ai  vagy  ép pen  fon tos
gaz da sá gi je len sé gek alap ján ne ve sí -
ti. Így be szél he tünk a ró mai hó dí tá -
sok  vagy  a  hel le niz mus  ko rá ról,  a
Frank  Bi ro da lom  vagy  a  ke resz tes
had já ra tok kor sza ká ról, re ne szánsz -
ról,  hu ma niz mus ról,  a  re for má ció
ter mé keny idő sza ká ról, az után pe dig
szép sor já ban az ipa ri for ra da lom ról,
a fel vi lá go so dás ról, a 20. szá zad vi -
lág égé seiről, a poszt mo dern ez red for -
du ló ról és egye bek ről.
Azon gon dol kod tam, hogy mi nek is

ne vez het nénk ezt a mi mai kor sza kun -
kat, mely ben élünk, moz gunk. Mi a
leg jel lem zőbb vo nás, tör té nés, tár sa -
dal mi je len ség, gya kor lat, amely meg -
ha tá roz za  éle tün ket,  idő höz,  tér hez
rög zí tett itt lé tün ket? 
Nos, ha raj tam áll na, ha én le het -

nék ko runk hí res név adó ja, ak kor én
a nagy és vég te len pá lyá za tok hős ko -
rá nak  ne vez ném  el  kö zép-eu ró pai
21.  szá zad előn ket.  Nem csak  azért,
mert jól hang zik, és mert ilyen kor szak
még nem lé te zett – re mé lem, nem is
fog –, de azért is, mert ná lunk, eb ben
a fö löt tébb bol dog tér ség ben min de -
nek előtt, min de nek fe lett, mi előtt bár -
mi ér tel mes, hasz nos do log tör tén nék,
bol dog-bol dog ta lan  pá lyá zik.  Aho -
gyan  a  szak zsar gon ban  mond ják,
„pro jek tet”  ír,  sok-sok  ol dal  pa pírt,
elekt ro ni kus fe lü le tet te le fir kál, fan tá -
zi á ját, in no va ti vi tá sát sza ba don en ged -
ve pá lyá zik, pá lyá zik, mert enél kül ma
már a fű sem nő. 
Má ra a nagy szlo gen így hang zik:

„pá lyá zok,  te hát  va gyok”.  Pá lyá zik  a
kor mány, a mi nisz té ri um, az ön kor -
mány zat, a vál lal ko zó, a föld mű ves, az
ál lat te nyész tő, a tra fi kos, a kocs má ros,
a bár tu laj do nos, a tűz ol tó, az éj je li őr,
a „va da kat te re lő ju hász”, a kol dus és a

ki rály fi, min den és min den ki, ami és
aki él és mo zog.
Ter mé sze te sen eb ből a sor ból nem

ma rad hat ki a tár sa da lom nagy tar -
tó pil lé re, az egy ház sem. Kor sze rű -
vé – hű en a sem per re for man da el -
vé hez – csak ak kor le szünk, ha ko no -
kul kö vet jük tör té nel münk sod rá sát,
a  kor szak  nagy  ki hí vá sát,  és  ma -
gunk is EU-kon form má vá lunk. Így
pe dig, mi előtt még bár mi lett vol na
vagy le het ne, a te rem tő ige el ső sza -
va – „le gyen pro jekt” – hang zik el, és
in dul hat az új vi lág te rem tés. 
Hogy ezek a pá lyá za tok tény le ges

szük ség le tek ről,  igény ről szól nak-e,
vagy sem, vagy ép pen egy sze mély te -
len bü rok ra ta író asz ta li ész já rá sá tól
vagy ész já rat lan sá gá tól füg ge nek, az
itt tel je sen mind egy. Mert nem is fel -
tét le nül az ered mény, a cél, a hasz nos -
ság, az éssze rű ség, az igény a fon tos,
ha nem sok kal in kább a tény, hogy pá -
lyá zunk. Ez lett má ra so kak szá má ra
a leg meg ha tá ro zóbb idő töl tés, kar ri -
er, élet pá lya vagy ne tán sza bad idős,
re kre á ci ós te vé keny ség. 
Nem zet kö zi ver seny is zaj lik a pá -

lyá za ti tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
ará nyát il le tő en, ezért az tán ver seny -
éhes, szép ha zánk ap ra ja-nagy ja be le -
adott apa it-anya it, hogy do bo gós hely -
re ke rül jünk.
Pá lyá za t őrü le tünk ről  lát tam  né -

hány he te  egy  ér de kes  té vé ri por tot,
amely azt mu tat ta be, hogy vi lág vé gi
mold vai, ol té ni ai fal vak szem fü les pol -
gár mes te rei mi cso da si ker tör té ne tek
ré sze sei let tek fá rad ha tat lan ügy buz -
gó sá guk ban.
Az egyik tör té net ben egy nyu gat-af -

ri ka i hoz ha son ló inf ra struk tú rá val ren -
del ke ző  mold vai  fa lucs ka eu ro pé er
pol gár mes te re  gon dolt  egy  na gyot,
és va di új lap top ján szem lét tar tott a pá -
lyá za ti  ki írá sok  pi a cán  –  ez  ugyan
csak né mi se gít ség gel si ke rült ne ki, mi -

vel ő sze mély sze rint nem volt annyi -
ra e-mail füg gő, hogy be tud ta vol na
kap csol ni a gé pét, de ez ilyen hely zet -
ben tel je sen mel lé kes epi zód. Te hát kis
se gít ség gel, já ru lé kos írás-ol va sás tu -
dás sal fű sze rez ve meg ta lál ta azt a va -
la mit (cso dát), ami re fa lu já nak leg ége -
tőbb szük sé ge volt. 
A fa lu ról annyit, hogy egyet len sze -

mély gép ko csi  sem volt  itt, ke rék pár
sem, mo tor bi cik li sem, jacht ról, he li -
kop ter ről nem is be szél ve. Mert hogy
a  fa lu ban  egy sze rű en  nem  volt  út,
csak va la mi föl des ös vény, amely esős
idő ben csak tank kal volt jár ha tó. En -
nek meg fe le lő en nem volt a fa lu ban
sem ve ze té kes víz, sem csa tor ná zás, vil -
lany áram is csak hé be-hó ba. A leg nép -
sze rűbb jár mű – íz lés től, idő től, pénz -
tár cá tól és tem pe ra men tum tól füg gő -
en – a sza már, il let ve ló vagy szar vas -
mar ha von tat ta jár gány volt. 
Nem  sze ret ném  to vább  so rol ni,

hogy mi min den nem lé te zett e me -
se be li fa lucs ká ban, ahol a kö zép kor
óta  nem moz dult  az  idő;  a  lé nyeg,
hogy a meg fe le lő em ber a meg fe le lő
tör té nel mi  kor szak ban  a meg fe le lő
he lyen volt. 
Pá lyá zott, nyert és meg va ló sí tott!

Hogy mit? Ez a lé nyeg! Négy ki lo mé -
te res, asz fal to zott bi cik li utat vé gig a
fa lu  föld út já nak  a  kel lős  kö ze pén.
Sok-sok  tíz ezer  eu ró ért. Az  se baj,
hogy a ku tyá nak sem kel lett, az óta
sem kell – ám a sár ten ger kö ze pén ott
fé nyes ke dik a 21. szá zad győ zel me, a
pá lyá zat min den ha tó sá ga, az egyet -
len út, a bi cik li út. 
Eh hez ha son ló fa lu-sa ga– több tu -

cat má sik mel lett – egy má sik eset,
amely egy bi zo nyos evo lú ci ós szin ten
re kedt te le pü lés ről szól, ahol fo lyó vi -
zet csak a pa tak ban, ve ze té kes vi zet
pe dig a té vé szap pan ope rá i ban lát tak.
Itt  is  akadt  egy  pá lyá zó,  aki  nem
mást, mint nyil vá nos eu ro kon form il -

lem he lyet,  ma gya rán  köz vé cét  ál -
mo dott alatt va ló i nak, akik nél ez ott -
hon  rend sze rint  há rom  le cö ve kelt
léc ből  vagy  –  ta vasz tól  őszig  –  a
kert vé gi ku ko ri cás ból áll. 
Ha nem vol na igaz, az em ber azt

hin né, va la mi me se ez Ab szur disz tán -
ban. A baj csak annyi, hogy nem me -
se. Ott ékes ke dik a fa lu kö ze pén – ami
a li ba le ge lő – egy nagy, idom ta lan, eu -
ro kon form köz vé cé, hasz ná la ton kí vü li
ál la pot ban, mert ugye se ve ze té kes víz,
se csa tor na. Min den, ami ben ne tör -
té nik, az ott is ma rad – ki vé ve ma gát
az  épü le tet,  ame lyet  az óta  tég lá ról
tég lá ra hor do gat nak ha za ki tar tó an a
bol dog pá lyá zók.
Egy há zunk ban is ha son ló mó don

lá tom a jö vő nagy meg ol dá sa it. Épí -
tünk, hát pá lyá zunk; ja vít gat nánk: pá -
lyá zunk; szer vez nénk ezt-azt: sem mi
az egész, pá lyáz zunk; egyet gon do -
lunk, pá lyá zunk. Pá lyá zunk, pá lyá -
zunk, pá lyá zunk… gyárt juk a pa pí ro -
kat, kap juk a pa pí ro kat, küld jük a pa -
pí ro kat – s köz ben el mé láz ga tunk fo -
gyást  mu ta tó  sta tisz ti ká in kon,  ki -
üre se dő temp lo ma in kon. 
És olyan ked ves, ami kor ér ke zik sok-

sok pa pí ro zás után a fel eme lő, vár va
várt vá lasz: „Gra tu lá lunk, az Önök pá -
lyá za tát X pá lyáz ta tó el fo gad ta, pá lyá -
za tuk meg fe lel a ki írá si kö ve tel mé nyek -
nek. Saj nos for rás hi ány mi att egy elő -
re  (meg ha tá roz ha tat lan  ide ig)  nem
tud juk az igé nyelt össze get fo lyó sí ta -
ni.” Szép ez így, de mi ki tar tó an, ko no -
kul már is ír juk a kö vet ke ző pá lyá za tot.
Ép pen ar ra gon dol tam: mi len ne,

ha teo ló gi ai esz mé lő dé sünk – meg -
fe le lő pá lyá zás kö vet kez té ben – egy
ki csit reflek tál na a Pá lyá zatkor szak
ki hí vá sa i ra.  Ne hogy  ké szü let le nül
ér jen min ket az a nap és az az óra.
Volt már on to ló gi ai teo ló gia, volt a
cse le ke de tek (üdv szer ző cse le ke de -
tek) teo ló gi á ja, volt – gon do lok itt a

re for má ci ó ra – ke gye lem teo ló gi ánk,
volt már teo ló gi á ja a fel vi lá go so dás -
nak, fel sza ba du lás nak, fe mi niz mus -
nak, mo dern nek, poszt mo dern nek.
Most mi ért ne lehet ne teo ló gi á ja a
pá lyá zat nak, amo lyan „Theo logy of
Pro jects”? 
Le het ne  fő is ko lán  ta ní ta ni,  ró la

kon fe ren ci á kat,  sze mi ná ri u mo kat
szer vez ni, tar ta ni, és mind ezek re –
ter mé sze te sen – le het ne pá lyáz ni. 
Felmerülhet a kérdés, hogy las san

a Min den ha tó, aki nek ké pé re és ha -
son la tos sá gá ra let tünk te remt ve, nem
fog ja-e fe lül vizs gál ni ezt a hit-ke gye -
lem re lá ci ón ala pu ló üd vös sé get, és –
át ér té kel ve a dol go kat, ko runk ha son -
la tos sá gá ra – nem ve ze ti-e be a pá lyá -
zat ál ta li meg iga zu lás üdv ta nát. 
Ak kor jö het a nagy meg le pe tés, a

fel ké szü let len pá lyá za tunk ra ka pott
mennyei vá lasz: „Saj nos for mai okok
mi att az Ön üd vös ség re be adott pá -
lyá za tának értékelését be lát ha tat lan
ide ig el ha lasz tot tuk.”

Korok,korszakok,pályázatok

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

é gtáJoló

A lel kész je lölt na gyon ta lá ló -
an Ézsa i ás pró fé ta sza va it vá -
lasz tot ta  in du lá sa mot tó já ul:
„Én me gyek előt ted, a rö gös
utat el egyen ge tem, az érc aj tó -
kat be tö röm, és a vas zá ra kat
le ve rem.” (Ézs 45,2)
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -

ház ke rü let püs pö ke ige hir de té -
sé ben ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy az aka dály men te sí tés fon -
tos  fel adat  egy há zunk ban  is.
„Temp lo ma ink ban  is  van nak
aka dá lyok, ame lyek fo gya ték kal
élő  em ber tár sa in kat  gá tol ják
ab ban, hogy Is ten igé jét hall gat -
has sák” – mutatott rá Sze me rei
Já nos, majd az evan gé li um lé -
nye gé ről,  az  is te ni  aka dály -
men te sí tés ről  be szélt.  Hang -
sú lyoz ta: Jé zus azért jött, hogy
el há rít sa az út ból a leg na gyobb
aka dályt, a bűnt és ha lált, azért,
hogy ál ta la Is ten nel ta lál koz has -
sunk. En nek az üze net nek lesz
hír nö ke a most fel ava tott szol -
gá lat te vő is.
Az al ka lom bő vel ke dett meg -

ha tó pil la na tok ban.  Ilyen volt
Di á na es kü té te le, az is ten tisz -
te let vé gén mon dott sze mé lyes
imád sá ga  vagy  nagy ma má já -

nak – aki egy kor nagy sze re pet
ját szott a hit út ján va ló el in du -
lá sá ban – kö szön tő sza vai. Iga -
zán ben ső sé ges lég kör ben zaj -

lott az úr va cso ra osz tás is, hi szen
a  részt ve vők nek  meg  kel lett
érin te ni ük  a  lel kész nő  ke zét,
hogy át ve hes sék tő le az os tyát. 
Az ün ne pi köz gyű lé sen so kan

kö szön töt ték a fris sen fel szen telt
lel készt. Töb bek kö zött Szar ka
Ist ván fej ér-ko má ro mi es pe res
és Mol nár Ist ván egy ház me -
gyei fel ügye lő, Ri bár Já nosnyu -
gal ma zott  oros há zi  lel kész,  a
lel kész nő egy ko ri men to ra.
A teo ló gia ré szé ről nem csak

Bács kai Ká roly szólt, ha nem
az egye tem szin tén lá tás sé rült
ok ta tó ja, Bó di Eme se is,  aki
sze mé lye sen is so kat se gí tett
Di á na szol gá lat ra va ló fel ké -
szü lé sé ben.  A  mór–pusz ta -
vá mi  egy ház köz ség ne vé ben
Ri bársz ki Ákos lel kész a pusz -
ta vá mi temp lo mot áb rá zo ló,
ki ta pint ha tó  üveg fest ményt
adott át új kol lé gá já nak. Mó -
ricz Ákos né fel ügye lő és a gyü -
le ke zet  fi a tal jai  pe dig  rö vid
mű sor ral kö szön töt ték.

g Adá mi Má ria

A Var ga Di á ná val ké szült in ter -
jú meg te kint he tő a http:// you -
tu.be/lYHNC5doSs4 lin ken

b EgyháztörténetijelentőségűeseményneknevezteSzemerei
JánospüspökVargaDiánaordinációjátoktóber25-énPusz-
tavámon.Őugyanisazelsőlátássérültteológus,akiegyhá-
zunkbanlelkésziszolgálatbalépett.Alelkészavatásiliturgi-
ábanBácskaiKároly,azEvangélikusHittudományiEgyetem
adjunktusaésRibárszkiÁkoshelyilelkészműködöttközre.

Var ga Di á na szü le té se óta
vak. Mó ron nőtt fel, a mór–
pusz ta vá mi gyü le ke zet tag -
ja, ké sőbb kán to ra. Hit be li
el in du lá sá ban nagy sze re pet
ját szot tak a nagy ma má já tól
hal lott  bib li ai  tör té ne tek.
Is ko lá it Bu da pes ten és Mó -
ron vé gez te. A gyü le ke ze ti
éne kek kí sé ré sét a fó ti kán -
tor kép ző in té zet ben sa já tí -
tot ta  el.  2005-ben ad ta  át
egész éle tét Is ten nek. 2006-
ban fel vé telt nyert az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem teo ló gus-lel kész sza ká -
ra. Ha tod éves gya kor la tát
Oros há zán  töl töt te, Ri bár
Já nos men tor mel lett. Ezt
kö ve tő en két éven ke resz tül
a győ ri Evan gé li kus Sze re -
tet ház ban vég zett lel ki gon -
do zói fel ada to kat. Lel késszé
ava tá sa után Bü kön kez di
meg szol gá la tát, Si mon Ré -
ka lel kész mel lett.

Akadálymentesindulás
LelkésszéavattákVargaDiánateológust

Hittelésreménységgel
Dr.ZsednaiJózsefnéVárpalota46.evangélikuslelkésze

A va kí tó ok tó be ri nap sü tés ben
ér ke ző hí vek több száz fős cso -
port ja zsú fo lá sig meg töl töt te az
1780-ban fel szen telt lu the rá nus
haj lé kot.  A  Veszp ré mi  Egy -
ház me gye  lel ké szi  ve ze tő je  a
bib lia ol va só Út mu ta tó az na pi
ige ver se (1Thessz 1,5a) alap ján
szólt a lel ké szi szol gá lat drá ga
kin csé ről:  az  evan gé li um ról.
Pol gár di Sán dor – az új pa ró -
kus fe lé for dul va – meg je gyez -
te: „A vár pa lo tai evan gé li ku sok
is azért vár tak só vá rog va ide té -
ged, mert evan gé li u mot sze ret -
né nek hal la ni.”
Mi u tán a gyü le ke zet ének -

ka ra Sza bó Etel ka kán tor ve -
zény le té vel  meg szó lal tat ta
Hein rich Schütz egyik kó rus -
mű vét, és az es pe res hi va ta lo -
san is be ik tat ta szol gá la tá ba a
Vár pa lo tai  Evan gé li kus  Egy -

ház köz ség  meg vá lasz tott  új
lel ké szét, dr. Zsed nai Jó zsef né
Jel 3,8 alap ján val lott ar ról az
út ról,  ame lyen  hu szon öt  év
után is mét a vár pa lo tai kö zös -
ség  aj ta ját  tár ta  ki  szá má ra
az Úr. A he lyi ek lé zsia ugyan -
is – Né meth Fe renc 1988-ban
be kö vet ke zett  ha lá la  után  –
se géd lel kész ként már meg is -
mer het te  Herd licz ka Évát…
Az  is ten tisz te le tet  kö ve tő

köz gyű lé sen a Tol na-Ba ra nyai
Evan gé li kus Egy ház me gye ré -
szé ről Sza bó Vil mos Bé la es -
pe res, majd Fül ler Mi hály ten -
ge li ci  lel kész  kö szön töt te  a
be ik ta tott pász tort. Je len vol -
tak  az  év fo lyam tár sak,  va la -
mint a re for má tus és a ka to li -
kus egy ház kép vi se lői is.
Vár pa lo ta  pol gár mes te re,

Ta la bér Már ta ab bé li re mé nyét

fe jez te ki, hogy a vá ros ve ze tés
az  evan gé li kus  gyü le ke zet tel
kar ölt ve so kat te het a te le pü lés
la kó i ért. Dr. Hu szár Pál, a Du -
nán tú li  Re for má tus  Egy ház -
ke rü let  fő gond no ka,  a  Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Zsi na tá nak vi lá gi el nö ke le -
vél ben kö szön töt te a be ik ta tott
lel kész nőt. A gyü le ke zet ko ráb -
bi lel ké szei – Pin tér Mi hály és
Tóth At ti la– szin tén ily módon
üd vö zöl ték a gyü le ke ze tet. 

g Bor bás Zol tán

Zsed nai Jó zsef né Deb re cen ben szü le tett és nőtt fel. Gyer -
mek ko ra óta részt vett az evan gé li kus gyü le ke zet al kal ma -
in. Érett sé gi után egy évig Nyír egy há zán dol go zott az Élim
Evan gé li kus Egész ség ügyi Gyer mek ott hon ban. Az itt töl -
tött idő alatt ér le lő dött meg ben ne a dön tés a lel ké szi szol -
gá lat vál la lá sá ról. Teo ló gus ként több éven át szí ve sen vett
részt a gye nes di á si or szá gos if jú sá gi kon fe ren ci ák le bo nyo -
lí tá sá ban. 1988-ban dr. Nagy Gyu la püs pök avat ta lel késszé
Ke len föl dön. Györ kö nyi szol gá la ta ide jén pasz to rál pszi cho -
ló gi ai lel ki gon do zó ké pe sí tést szer zett, és csa lád te rá pi ai ta -
nul má nyo kat is foly ta tott. A Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gyét
zsi na ti kül dött ként kép vi sel te. Hit ta no sai rend sze res részt -
ve vői vol tak a hit tan ver se nyek or szá gos dön tő i nek, és né -
hány szor do bo gós he lye zé se ket is si ke rült el ér ni ük. Pa ró -
kus lel kész ként az ös küi há rom és a györ kö nyi hu szon két
év után Vár pa lo ta a har ma dik szol gá la ti he lye.

b „ErősváramiIstenünk”–
mondjaa46.zsoltárcíme,
amelyapalotaivártövében
igencsakbeszédes…Azit-
tenievangélikustemplom-
hoz 1805-ben épített to-
ronybóloktóber19-én,va-
sárnapkétszerisazIsten
házába hívogatott a ha-
rang. A délutáni ünnepi
istentiszteleten Polgárdi
Sándoresperesdr.Zsednai
Józsefnét iktattahivatalába,
történetesen az egyház-
község46.lelkészeként.
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Nagy sza bá sú prog ram so ro zat tal ün -
ne pel ték meg ok tó ber 17–19-én Vá -
cott az Evan gé li kus Egy há zi Óvo da
húsz éves ju bi le u mát. Pén te ken a pi -
a ris ta gim ná zi um dísz ter mé ben Gyü -
le ke zet ben az óvo da – 20 éve sek let -
tünk! cím mel csa lá di dél utánt tar tot -
tak, me lyen a ki csi nyek ze nés, ver ses,
tán cos  be mu ta tó val  ked ves ked tek
szü le ik nek, il let ve a né pes ven dég se -

reg nek.  Egykori  óvo dá sok  is  szép
szám mal el lá to gat tak az in téz mény -
be, hogy együtt nosz tal gi áz za nak a
kez de tek ről. A csa lá di nap Döb ren -
tey Il dikó és Le ven te Pé termű so rá val,
va la mint es ti áhí tat tal zá rult. 
Ok tó ber  19-én,  va sár nap  a  vá ci

evan gé li kus temp lom ban dr. Fa bi ny
Ta más püs pök  szol gá la tá val  há la -
adó is ten tisz te le tet tar tot tak – a li tur -

gi á ban Det re Já noshe lyi lel kész és Ko -
csár-Koz ma Anett be osz tott lel kész
se géd ke zett. Az Észa ki Egy ház ke rü -
let  lel ké szi ve ze tő je 1Sám 3 alapján
em lé ke zett meg a  vá ci  evan gé li kus
óvo da két év ti ze dé ről, a kez de ti ne -
héz sé gek ről,  a ki tar tás ról.  Is ten nek
há lát ad va kér te az in téz mény to váb -
bi mű kö dé séhez az erőt, sze re te tet,
tü rel met. Az is ten tisz te let zá ró ré szé -
ben ke rült sor az óvo da ve ze tő (Ka racs
Pé ter né) és két óvo da pe da gó gus (Bar -
na Ka ta lin, Krá lik Sán dor né) ik ta tá -
sá ra, es kü té te lé re.
Az is ten tisz te let után szen tel ték fel

a  Vá ci  Evan gé li kus  Egy ház köz ség
fenn tar tá sá ban mű kö dő in téz mény
újon nan emelt Er zsé bet ut cai épü let -
ré szét, majd dísz köz gyű lést tar tot tak. 
Az egy ház köz ség ne vé ben Det re

Já nos lel kész kö szön töt te a ven dé ge -
ket és ad ta köz re be szá mo ló ját. A köz -
gyű lé sen – töb bek kö zött – kö szön -
tőt mon dott a finn or szá gi test vér gyü -
le ke zet kül dött sé gé nek kép vi se le té ben
He li Ala ja egy ház ta nács nok is.

HúszévesaváciEvangélikusEgyháziÓvoda

meg va ló sult álom

Húsz év táv la tá ból vissza te kint ve nagy utat tett meg a
Vá ci Evan gé li kus Egy ház köz ség, amíg az óvo da je len -
le gi ál la po tá ba el ju tott. Óvo dát ala pí ta ni is ne héz volt
a  ka to li kus  vá ros ban,  de  lé pést  tar ta ni  a  nö vek vő
gyer mek lét szám mal és a kö te le ző elő írá sok kal még na -
gyobb ki hí vást je len tett. 
Óvo dánk el ső tíz éve a meg erő sö dés ről és a nö ve ke -

dés ről szólt. Vol tak ne héz pil la na tok. Pél dá ul ami kor 2010
nya rán az in gat lan vá sár lás nál a 23 mil li ós vé tel árat az egy -
ház köz ség tel je sen sa ját anya gi for rá sá ból fi zet te ki. Az
óvo da ud va ra a dup lá já ra nőtt, a dol go zók pe dig re mény -
ked tek, és örül tek a vál to zás nak. Kü lön fé le ter vek ké szül -
tek az épít ke zés sel kap cso lat ban. Vé gül Rás kai Pé ter győ -
ri épí tész se gít sé gé vel olyan terv váz lat szü le tett, amely
a meg va ló su lás fe lé len dí tet te ál ma in kat. 
Az egy ház köz ség vál lal ta, hogy sa ját meg ta ka rí tá sá -

ból és az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak (Em -
mi) pá lyá za tán nyert pénz ből meg épí ti az óvo dát. Az
el vég zett mun ka el len ér té ke ként 37 422 440 fo rin tot fi -
ze tett ki az egy ház köz ség. Eb ből 17 mil lió fo rint az Em -

mi től nyert pá lyá za ti tá mo ga tás, 10 mil lió fo rint a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ön rész-hoz zá já ru lá sa,
3 mil lió fo rint a vá ci ön kor mány zat tá mo ga tá sa, 3,8 mil -
lió  fo rint  a  fenn tar tó  egy ház köz ség  ado má nya,  3,5
mil lió fo rint az óvo da sa ját for rá sa; a fenn ma ra dó rész
a Du na–Drá va Ce ment Kft. tá mo ga tá sa.
A születésnapi rendezvény be fe je zé se ként ün ne pi tor -

tá val kö szön töt tük a gyer me ke ket, szü lő ket, hogy együtt
vol tak ve lünk. A te rí tett asz tal nál pe dig a ven dé gek nek
mond tunk kö szö ne tet a kö zös ün ne pért. Is ten él tes se
húsz éves óvo dán kat, kí sér je ál dás szol gá la tun kat!
Óvo dánk ból 368 gyer mek bal la gott el. Az év könyv,

amely az év for du ló al kal má ból ké szült, tar tal maz za az
óvo dai  élet  leg szebb  pil la na ta it,  a  sok-sok  óvo dai
prog ra mot, az ide járt gyer me kek ne vét, cso port ját, a
ked venc éne ke ket. (Ez úton kö szön jük Re zessy Sza bolcs
pres bi ter nek az év könyv össze ál lí tá sát.) Eb ben az ün -
nep ben  még is  a  leg szebb  és  leg fon to sabb  ma ga  az
együtt lét volt.

g Ka racs Pé ter né óvo da ve ze tő

A gyü le ke ze ti kó rus ének kel kö szön -
töt te a részt ve vő ket. Az után a gye re -
kek se gít sé gé vel ap ró mus tár ma gok -
kal  dí szí tett  igés  la po kat  osz tot tak
szét, hogy a ma gocs kák min den kit
em lé kez tes se nek ar ra, mennyi re fon -
tos a kül ső meg úju lás mel lett a bel -
ső, hit be li nö ve ke dés is…
A  meg hí vón  sze rep lő  ige,  Zsolt

37,5 alap ján  tar tott pré di ká ci ó já ban
Sze me rei Já nos püs pök fel idéz te azo -
kat az éve ket, ami kor meg kezd te lel -
ké szi szol gá la tát a tor da si és gyú rói kö -

zös sé gek ben.  Em lé kez te tett  Is ten
mun kál ko dá sá ra, mely nek nem csak a
meg szé pült épü let a ta nú ja, ha nem a
ben ne ülők ar cán is tet ten ér he tő. Vé -
ge ze tül hang sú lyoz ta: „Új kez det re van
szük ség, hogy a meg újult temp lom -
ban meg újul ja nak az éle tek is.”
Az  is ten tisz te le tet  kö ve tő  köz -

gyű lé sen Sül ler Zsolt rö vi den össze -
fog lal ta a gyü le ke zet há rom száz éves
tör té ne tét, és be szá molt a most be -
fe je zett  mun ká la tok ról.  El mond ta,
hogy a tel jes kül ső re no vá lás, a te tő
és a to rony rend be té te le nagy részt
pá lyá za ti  tá mo ga tás ból,  il let ve  az
egy ház ke rü let és az egy ház me gye ál -
tal nyúj tott se gít ség ből és a hí vek fel -
aján lá sa i ból va ló sul ha tott meg.
Kö szön tőt  mon dott  Mol nár Ist -

ván, a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye
fel ügye lő je, Ká dár Fe renc gyú rói re for -
má tus lel kész, Sch rő der Gyu lamarton -
vásári ró mai ka to li kus plé bá nos, cím -
ze tes es pe res, Kiss Lász ló szé kes fe hér -
vá ri fel ügye lő, az el vég zett fel újí tás mű -
sza ki el len őre, va la mint Mé szá ros Ta -
más egy ház ke rü le ti fel ügye lő.
A há la adó ün nep ség a he lyi ál ta -

lá nos is ko lá ban tar tott sze re tet ven -
dég ség gel zá rult.

g AM

Ti zen két kó rus mint egy két száz öt ven
ének ka ro sa gyűlt össze az idei re gi o -
ná lis ének ka ri ta lál ko zó ra Va ny arc ra
ok tó ber  26-án,  va sár nap  dél után.
A ha gyo má nyo san a re for má ció nap -
ját meg elő ző va sár na pi se reg szem lé -
re Pest me gye észa ki, il let ve Nóg rád
me gye dé li ré szé nek gyü le ke ze tei hi -
va ta lo sak,  ki egé szül ve  az  Aszó di
Evan gé li kus Gim ná zi um kó ru sá val.
Az  egy  lel ki sé get  kép vi se lő  tér ség
ének ka ro sai új ra át él ték a kö zös ének -
lés ben rej lő erőt és a meg élt kö zös ség -
ben fel tá ru ló krisz tu si örö möt. 

„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg -
gyó gyu lok, sza ba díts meg, ak kor
meg sza ba du lok, csak té ged di csér -
lek” – e pró fé tai mon dat (Jer 17,14)
alap ján szólt Is ten igé je a há zi gaz -
da lel kész tol má cso lá sá ban. Csak az
Is ten Krisz tus ban el vég zett mun ká -
ja tel jes és ma ra dan dó. Az ének lés

is a gyó gyu lás és sza ba du lás he lyé -
vé  vál hat  a  Lé lek  ál tal.  A  kö zös
ének lés  ugyan ak kor  ta nú ság té tel
ar ról a Gyó gyí tó ról és Sza ba dí tó ról,

aki hez tar to zik az éle tünk, csak ő
mél tó  a di csé ret re –  emel te  ki  az
ige hir de tő.

g Sza bó And rás fel vé te le

„Csaktégeddicsérlek”Megszépültatordasi
lutheránustemplom

b Templomukteljeskülsőfelújításáértadtakhálátatordasiegyházköz-
ségtagjaiazoktóber26-án,vasárnapdélutántartottünnepiistentisz-
teleten.AzalkalmonSzemereiJános, aNyugati(Dunántúli)Egyház-
kerületpüspökehirdetteistenigéjét.AliturgiábanSzarkaIstván fe-
jér-komáromiesperesésSüllerZsolt helyilelkészműködöttközre.

épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés
az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men 

Az Evan gé li kus Hit tu do mány Egye tem több mint 190 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban.A tá mo -
ga tás le he tő vé tet te az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem épü le te i ben a fű -
té si és hasz ná la ti me leg víz-rend szer kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros rend -
szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét, az utó la gos kül ső hő szi ge te lést.
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg a kor el vá rá -

sa i nak, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze rek, a nyí lás zá rók és fény -
for rá sok má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet tek

ki, a fű té si és a hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol -
lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. Sor ke rült a hom lok zat utó la gos kül ső
hő szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te -
ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az EHE va la mennyi dol go zó ja és di -

ák ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett
in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet -
ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét
ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.

te ol.lu the ran.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu
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Wit ten berg – di e se Stadt ist für
uns Lu the ra ner ein bis s c hen

„un ser Mek ka“, vi e le von uns waren
schon ein mal dort oder wür den gern
da hin fah ren. Wir be nu tzen in un se -
rer un ga ris c hen-evan gelis c hen Kirche
mit Vor li ebe je ne Be grüs sung, die auf
dem Turm der Sch loss kirche steht:
Ein fes te Burg ist unser Gott.Un se re
Re li gi on skin der ken nen manch mal
Lu thers Fa mili en ge schich ten so, als
ob  sie Volksmärchen wä ren… Wir
tra gen gern die Lu ther ro se auf un se -
rer Kle i dung, und es gibt Ge me in den,
wo die Kin der zur Ta u fe und Kon fir -
ma ti on Tor ten mit Lu ther ro s en be -
kom men. Be im Be gräb nis ei nes ver -

s tor be nen  Presbyters  wird  oft  ein
Kranz mit  di esem  Sym bol  auf  das
Grab ge legt. Wir kön nen ru hig sa gen,
dass in Un garn ein ge wis ser Lu ther-
und  Wit ten berg kult  exis ti ert.  Das
ist an sich nicht sch lecht, denn man
bra ucht im mer Wur zeln. Nur wird
das in Deutsch land eher nicht ver -
stan den. Dort habe ich noch nieman -
den ge hört, der als Be grüs sung „Ein
fes te Burg…“ ver wen det hät te. Auch
habe ich noch sel ten Lu ther rosen auf
dem  Kra gen  ge se hen  oder  außer -
halb Un garns ei ne Lu ther-Tor te ge -
ges sen. 
Wit ten berg ist an ders. Die „Lu ther -

stadt“ lebt von Tra di ti onen und von
To u ris ten.  Von  solc hen  To u ris ten,
de nen Lu ther und sei ne Theo lo gie viel
be de u tet, und von solc hen, de nen viel
an den oben gen ann ten Lu ther-Tra -
di ti onen ge le gen ist. Aber ist Wit ten -
berg wirk lich so lu the risch? Be de u ten
hi er  die  Tra di ti onen  tatsäch lich  so
viel? Ist die Stadt so re li gi ös?
Dar ü ber habe ich mit Fa mi lie Schu -

bert in Sop ron ge re det. Auf un ga risch,
denn Edit Schu bert ist ei ne ge bor ene
„Mis kol ce rin“, die jahr zehnt el ang in
Wit ten berg Mu sik leh re rin  war.  Ihr
Mann, Di e ter,  stammt aus Sach sen
und ar be i te te bis vor kur zem als nie -
der gelas s ener Gynä ko lo ge – mit ten in
der  Alt stadt  von  Wit ten berg.  Er
spricht  auch wun der bar un ga risch.
Und  sie  hab en  ei nen  Sohn,  Gé za,
der zweispra c hig in Wit ten berg auf -
ge wach sen ist und zur Zeit in Wi en

ar be i tet bzw. promovi ert. Mit ih nen
habe  ich  über  un ser  „Mek ka“,  die
Lu ther stadt Wit ten berg, ges pro chen.

* * *

Wie ist das Le ben in Wit ten berg,
wenn man Ein woh ner di e ser his -
toris c hen Stadt ist? Wach sen auch
schon die Kin der gar tenk in der in den
„Lu ther-Kult“ hi ne in?
EDIT:Wir woh nen be re its se it über

30  Jah ren  in Wit ten berg. Gé za  ist
hier in den evan gelis c hen Kin der gar -
ten ge g an gen, wurde hi er auch ein -
ge schult  und  hat  se in  Abi tur  am
Me lancht hon-Gym na si um ab ge legt.
Wir als El tern sind un se ren Be ru fen

nach ge g an gen und hab en wie vi e le
an de re v.a. vor der Wen de ver sucht,
trotz der po lit is c hen Ge ge ben hei ten
ein ganz nor ma les Fa mili en le ben zu
füh ren. Na tür lich sind wir von An -
fang an in das kirch li che Le ben der
Stadt ein ge bun den ge we sen. So hat
ger ade zu DDR-Zei ten die Kirchen -
mu sik ei ne große Rol le im Kul tur le -
ben  der  Stadt,  aber  auch  für  uns
selbst ges pi elt. Wir hab en bei zahl -
re ichen  Auf füh run gen  der  Stadt -
kirchen kan to rei  mit ge wirkt,  Gé za
hat  zu dem  im  Pos a u nenc hor  Alt -
trom pe te und Tu ba ges pi elt.
GÉ ZA: In wi e we it  man  vom  Lu -

ther-Kult  be re its  in  Kin dergär ten
sprec hen kann, we iß ich nicht. Na -
tür lich war ei nem be re its als Kind be -
wusst, dass man in der Stadt Lu thers
und sei ner Weg beg lei ter wohnt – mit
all  den  Wir kungsstät ten,  wie  z.B.
der Stadt- und Sch loss kirche, der Lu -
ther hal le, der Lu the re i che (dem Ort
der  Verb ren nung  der  päpst li chen
Bann bul le) oder dem Bu gen ha gen -
saal, in dem wir reg elmäßig un se re
Pro ben der Kan to rei und des Posau -
nenc hors hat ten. Wie his torisch be -
deut sam di e se Stadt ist, habe ich an
den  vi e len  To u ris ten  ge se hen,  die
nicht nur zum Re for mati on stag Wit -
ten berg  be sucht  hab en.  Da  es  zu
DDR-Zei ten  ka um  Ho tels  in  der
Stadt  gab,  hat ten  wir  reg elmäßig
Gäs te aus West deutsch land, ja so gar
aus den USA, die uns über die Stadt -
kirc hen ge me in de zug ete ilt wurd en.
Das war schon was Beson de res. Ich
erin ne re  mich  noch  (ob wohl  ich
noch sehr kle in war) an ei nen Fo to -
gra fen der Na ti o nal Geo gra phic, der
im Lu ther jahr  1983 bei  uns un ter -
gebracht  wurde  –  zu sam men  mit
ei ner  „offi zi el len“  Re i seb eg lei te rin,
ei ner Sta si-Mi tar bei te rin. Da wurde
mir be wusst, wel che Be de u tung Wit -
ten berg für vi e le Mensc hen hat.

DI E TER: Nach der Wen de im Jah -
re 1989 wurde aber doch mas siv in
den To u ris mus in ves ti ert. So gibt es
ka um noch ver fal le ne Häu ser in der
In nens tadt, vi e le Straßenz üge wur -
den sa ni ert, ei ne schö ne Fußgän ger -
zo ne ge schaf fen. Zeit g leich be g ann
auch die Ver mark tung des Pro dukts
„Lu ther“, was mit un ter skur ri le Zü -
ge an nimmt, wie z.B. Lu therbrot, Lu -
ther be cher  (ei nem  Li kör),  Lu ther -
socken und sonst ige So u ve nirs. Es
gibt in den Res ta u rants Lu ther-Me -
nüs, auch kann man mit Herrn Lu -
ther  ta feln  oder  sich  von  ihm  die
Stadt zeigen las sen. Auf kul tu rel lem
Ge bi et  ge schah aber  auch Ein i ges,
wie  z.B.  die  Wi e dere röff nung  der
Leu co rea,  des  al ten  Uni ver sitäts -
gebäu des. Auch gibt es reg elmäßig in
der  Alt stadt  di ver se  Märk te  und
Fes ti vals,  u.a.  ei nes  der  größ ten
Stadt fes te in Deutsch land, „Lu thers
Hoch ze it“.

Wel che Er leb nis se ver bin den Sie
mit „Lu thers Hoch ze it“?
GÉ ZA: Di e ses Fest gibt es se it 1993

und  hat  sich  zu  ei nem  wirk li chen
Große reign is ent wic kelt, was im mer
am zwe i ten Ju ni wo che nen de in der
ge sam ten Alt stadt stattfin det. Mitt -
ler we i le kom men an ei nem Wo chen -
en de über 100.000 Le ute zu Be such.
Ich mag das mit tel alter li che Tre i ben,
die vi e len in te res s an ten Stän de und
Kon zer te. Beson ders schön ist es für
mich, nach lang er Zeit wi e der al ten
Fre un den und Be kann ten zu be geg -
nen, da zu di esem Ereign is vi e le in die
al te  Heimat  zu rück keh ren.  Da  ich
nun se it fa st 10 Jah ren in Wi en woh -
ne, ist di e ses Fest ein gu ter An lass, die
al te Heimat in der war men Jah re sze it
zu be su chen. Das größ te High light ist

si cher lich der große mit tel alter li che
Um zug, bei dem „Lu ther“ und se in
Hoch ze its ge fol ge, die Hand wer ker -
zünf te, Bau ern etc. durch die Alt stadt
zi ehen.

Wel che Rol le hat Lu ther vor der
Wen de, zu DDR-Zei ten, in Wit ten -
berg ges pi elt?
EDIT: Le ider hat ger ade in der Ge -

burtsstät te der Re for mati on, Wit ten -
berg, der Kom mu nis mus sei ne Spu ren
hin ter las sen. Man kann da her auch von
ei ner we it ge hend athe is t ischen Stadt
sprec hen. Das lag v.a. da ran, dass in der
Vor kri eg sze it,  aber ger ade zu DDR-
Zei ten das Che mi e komb inat in Pi es -
te ritz, aber auch an de re In dust ri ez wei -
ge  in  der  Stadt  aus geb aut  wor den
sind. Di es hat te zu ei ner star ken „Pro -
le ta ri si er ung“  der  Be völ ke rung  ge -

führt,  so  dass  es  nur  noch  wen ige
Gläub ige in der Stadt gab und gibt.
GÉ ZA: In mei ner Klas se war ich der

Ein zi ge, der kon fir mi ert wor den ist.
Zu dem gab es noch zwei ka tho lis che
Mitschül er, was aber eher ei ne Aus -
nah me war. Glück li cher wei se musste
ich nicht mehr in die FDJ ein tre ten
und  konn te  in  der  Nach wen de ze it
oh ne Prob le me mei ne Kon fir ma ti on
fei ern.
DI E TER: Ein einsch ne i den des Er leb -

nis war oh ne Frage das Lu ther jahr
1983, dem sich auch die DDR nicht
ent zi ehen konn te. Man kann sa gen,
dass Lu ther der ers te „Kirchen mann“
war, den man ver such te, in das „kul -
tu rel le Er be“ der DDR zu in teg ri e ren.
In di e ser Zeit wurde die Stadt wie ein
Po tem kinsches Dorf aus s taffi ert – es
wurd en  die  Fassa den  schön  ange -
malt, wäh rend die Hin ter hö fe  fa st
von al lei ne zu sam men fi elen. Un ver -
ges sen die we iß ge tünch te Fassa de der
Stadt kirche,  die,  nach dem  vor  der
Stadt kirche meh re re Ton nen Bra un -
koh le für die Kirche bzw. die Nach -
barhäu ser ab g el aden wurd en, bin nen
kur zer  Zeit  wi e der  genauso  grau
aus sah wie vor her. Se it der Wen de
hat man aber – Gott sei Dank – viel
schö ne al te Bau substanz in letz ter
Mi nute noch ret ten kön nen. Ger ade
jetzt wird im Hin b lick auf das große
Re for mati onsju biläum  im  Jah re
2017  vi el  in ves ti ert  und  sa ni ert.
Wit ten berg wird im mer mehr zum
Sch muckkäst chen. Sc ha de nur, dass
wo chen tags,  wenn  es  kei ne  Fes te
gibt,  in  den  Abend s tun den  im
wahrs ten Sin ne des Wor tes die Bür -
gers te ige hoch gek lappt wer den. Es
wird  dann  zi em lich  ru hig  in  der
48.000-Ein woh ner s tadt.

Gibt es vi e le un ga ris che To u ris ten
oder Land s le ute in Wit ten berg?
EDIT: Es gibt si cher lich ein ige Tou -

ris ten aus Un garn, wo bei man eher
an de re Spra chen in Wit ten berg hört,
wie  z.B.  ame ri ka nis ches  Eng lisch
oder Ni e derlän disch.  Im Pre di ger -
semi nar trifft man aber ge le gentlich
jun ge un ga ris che Pfar rer in der Aus -
bil dung. Da es in der DDR zahl re iche
un ga ris che Ga star bei ter gab, blieben
ein ige Un garn durch Heirat in dem
Land. So hat te Gé za in se i nem Jahr -
gang an der Schu le zwei Hal bun garn,
die  aber  le ider  ka um  Un ga risch
konn ten. We il nur wen ige Un garn in
Wit ten berg le ben, fah re ich mit mei -
nem Mann ein mal mo nat lich nach
Ber lin, wo sich die un ga ris che pro -
tes tan tis che Ge me in de  im Gru ne -

wald zum Got tes di enst  trifft. Man
fährt zwar ei ne Stun de mit dem Au -
to, aber es lohnt sich, da man dort
mit  zahl re ichen  Exil-Un garn  aus
dem Mut ter land, aber auch z.B. aus
Si eben bür gen oder Tran s kar pa ti en
zu sam men kommt. Auch hab en wir
die Ge me ind emit g li eder letz tens zu
uns  nach  Wit ten berg  eing el aden,
um ih nen die Ge burtsstät te der Re -
for mati on zu zeigen.

Sie sprec hen sehr schön Un ga -
risch. Wo hab en Sie das gel ernt?
GÉ ZA: Ich  bin  in  Deutsch land

zweispra c hig  auf ge wach sen.  Mein
Prob lem war nur, dass ich von der
deu tsc hen  Um ge bung  auch  die
Sprach lo gik über nom men habe, was
in der un ga ris c hen Spra che dur ch aus
ein Prob lem ist. Ir gend wann hab en
mei ne El tern es aufge ge ben, mei ne
ty pisch deu tsc hen Feh ler aus zubes -
sern. Da her habe ich mich wäh rend
mei nes Stu di ums entsch los sen, rich -
tig  Un ga risch  zu  ler nen,  wes halb
ich für ein Jahr nach Pécs ge g an gen
bin, was mir sehr vi el geb racht hat.
Nach mei nem Stu di um war ich fa st
7 Mo na te in Klaus en burg/Ko lozs vár,
wo man auch sehr schön die Sprach -
kennt nis se  per fekt io ni e ren  kann.
Glück li cher wei se  habe  ich  in  den
letz ten Jah ren be ruflich, aber auch
pri vat sehr vi el mit Un garn zu tun ge -
habt.

Sie hab en ger ade erwähnt, dass Sie
un ter an de rem in Si eben bür gen stu -
di ert hab en. Was ver bin den Sie als
Wit ten ber ger mit di e ser Ge gend?
GÉ ZA: In te res s an ter wei se  recht

viel, ob wohl wir dort kei ner lei ver -
wands chaft li chen  Bez ü ge  hab en.
Man  kann  in  Si eben bür gen  oder
dem Banat aber mei nen be iden Iden -
titä ten, der deu tsc hen und der un ga -
ris c hen, he u te noch be geg nen. So be -
su che  ich  dort  ger ne  mei ne  zahl -
reichen un ga ris c hen, aber auch säch -
sis c hen  Be kann ten.  Ob wohl  mitt -
ler we i le über 95% der Si eben bür ger
Sach sen v.a. nach Deutsch land aus -
ge wan dert  sind,  si eht  man  im mer
noch die wun derschö nen deu tsch en
Dör fer und Wehr kirchen, in de nen
man sich um meh re re Jahr hun der te
zu rück ver setzt  fühlt.  Es  hat  mich
je des mal  fa szi ni ert,  in  den  al ten
Kirchen den lu the ris c hen Lo sun gen,
Lu ther bil dern und – sta tu en zu be -
geg nen und in ural ten evan gelis c hen
Ge sangs bü chern zu blät tern – und
di es am Fuße der Süd kar pa ten. Man
kann  auch  scherz haft  sa gen,  dass
ich in den letz ten Jah ren auf den Spu -
ren von Hon te rus ge wan delt bin. Er
war im mer hin der jen ige, der in Wit -
ten berg zu Lu thers Zei ten  stu di ert
und den pro tes tan tis c hen Glau ben in
Si eben bür gen verb re i tet hat. So war
es ei ne glück li che Fü gung, dass ich
mich in den letz ten 12-13 Jah ren in -
ten si ver  mit  di esem  Land strich
beschäf tigt  habe.  Auch  wenn  ich
selbst  ke in  „Re for mator”  bin:  Ich
füh le  mich  in  Wit ten berg  und  in
Sie ben bür gen  hei misch  und  kann
vers te hen, wa rum sich Hon te rus hier
wie dort wohl ge fühlt hat. Es ver bin -
det mich al so sehr vi el mit Wit ten -
berg, dem he u ti gen Un garn und Sie -
ben bür gen- nicht zu letzt we gen der
be iden Spra chen und Kul tu ren.

Vi e len Dank für das Gespräch!
g Esz ter Hein richs

Wittenberg–das„lutherischeMekka“?
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Zweispra c hi ge
got tes di ens te

am re for mati on stag
31.Oktober
Ág fal va 17 Uhr, Bu da vár 18 Uhr,
Sop ron 18 Uhr, 
Sop ron bán fal va 15 Uhr

Luthers Hochzeit 2014

Familie Schubert
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Slovenskápríloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Ten člo vek, ktorý sto jí „na svo ju stáž”,
žije vždy v ne is to te. – Strážiť, bdieť je
úžas ná zodpo ved ná prá ca. – Dáv no,
u prv o pos poľných ľudí – napr. u In -
di á nov-ľudia ma li za úlo hu, ktorí ma li
strážiť, bdieť: či neh ro zí ich ni ja ké ne -
bez pečenst vo… Keď ni ečo vi de li, tak
ma li kričať. – U vojs ka ma li tak tiež vo -
ja ci  ta kú  po dob nú  strážnu  službu.
Tam vtedy ma li byť vždy bdelý, ne -
moh li zas pať. Voľak to mi raz roz prá -
val, že keď bol vo ja kom a mal strážnu
službu: tak vtedy veľmi ča kal už rá no,
bo la to ťažká, una vu jú ca služba. 
V našom  prečí ta nom  tex te  ide

o och ra ne Iz ra ela, o och ra ne vy vo le -

né ho ľudu Hos po di na. Strážca mu -
sí všet ko spra viť, čo iba môže: dá vať
pozor, bdieť. – V SZ-e poz ná me ten
prí beh, ked Iz ra el bo ju je: Mojžiš ide
na vrch a sa tam mod lí, drží svo je ru -
ky hore a zvíťazí, vyh rá Iz ra el. Keď už
bol us tatý, tak Iz ra el preh ral. Ale keď
Mojžišovi po moh li svoji bra tia, tak
vtedy za se zvíťazi li, vyh ra li… Aj náš
Pán Ježiš Kris tus mod lil za nás v zá -
h rade Get se ma ne: aby sme ma li si -
lu bo jovať, obstáť a zvíťaziť. 
My, dnešní kresťania, nas le dov ní ci

nášho Pá na Ježiša Kris ta dos ta li sme
tú  zod po ved nú  úlo hu,  službu:  aby
sme „stá li na stráži”, aby sme sa mod -
li li  za  je den  dru hé ho.  každý  deň.
Dosta li sme za službu všet ci, aby sme
sa mod li li  za  naše  spo ločenst vá:  za
naše ro diny, za naše cirkev né zbory, za
našu ce lú cir kev. To je veľmi zod po -
ved ná  úlo ha,  služba:  aby  sme  vždy
bde li, mod li li sa-ako to nám učil náš
Pán  Ježiš.  Túto  službu  sme  dos ta li
všet ci od nášho Pá na Ježiša: Ktorý nás

aj te raz povz bu dzu je, aby sme „stá li na
stráži”, aby sme sa vždy mod li li, obstá -
li: le bo On, náš Pán je vždy s na mi. Mi -
lu je nás a sme pre Ne ho sme dô ležití:
le bo všet ko spra vil za nás: tr pel, um -
rel, vstal z mŕtvych a te raz v ne bes kom
krá ľovst ve sa mod lí za nás, aby sme
ma li si lu bo jovať ten „dobrý boj viery”,
aby sme vytr va li, obstá li vo všet kom
a aby  sme  po tom moh li  zvíťaziť  vo
všet kom s Ním. 
Tie ve ci, kto ré sú hod not né, tre ba

ich ch rá niť. Náš Pán ch ce, aby sme si
zach rá ni li ce lé stvo renst vo, stvo rený
svet, prí ro du, život. -Dnešný člo vek
čas tok rát spuštoší, ničí aj prí ro du, aj

celý  stvo rený  svet:  vy rú be né  lesy,
znečis tí vz duch, vody. Od nášho Pá -
na sme dos ta li tú úlo hu, aby sme si
zach rá ni li  stvo rený  svet,  prí ro du,
život. – Ten  člo vek,  ktorý  sto jí  na
stráže, ten vi dí aj ne bez pečenst vo. –
Poču je osobný od kaz nášho Hos po -
di na. Ale ni e len poču je,  ale  aj  čí ta
a povie dal ej. „Opíš vi de nie a to zre -
teľne na dos ky” – povie pro ro kom
náš Hos po din. 
Aj Mojžiš mal Boží zá kon pí sať na

dos ky. Náš Pán Ježiš dal nám nový
zá kon, no vé pri ká zanie: zá kon, pri -
ká zanie lás ky… Tak môžu sa spl niť vi -
de nie  svo jím  ča som:  skŕ ze  vi eru
a nád eje. Náš Hos po din sľúbi: „spra -
vod livý zo svo jej vi ery bu de žiť!”
Mar tin Lu ther tak sa mod lí: „U Te -

ba nie  je  iné ho,  iba mi losť  a mi lo -
srdenst vo,  aby  si  od pustil  hri echy.
Pred Te bou nemôže ch vá liť sa nik to,
od to ho aby sa bá li všet ci a žili z Tvo -
jej mi los ti.” Amen.

g H. G. F.

Re for macia- čas na ob no ve nie v kon -
tak toch  s Pá nom  Bo hom  –  skŕ ze
Ježiša Kris ta – a s blížny mi. Náš nádej
na  ob no ve nie  je  sám  a je di ne  Pán
Ježiš Kris tus.
Pán  bisk up  južné ho  dištrik tu

ECAV v Ma ďars ku Pe ter Gánč píše:
Slo vens kí bra tia – dob rí pa ló ci.
Hľada nie od po veď na mo ju otáz -

ku in ton u je ad re sa no velých Ko lo ma -
na Mik sz át ha na 6-ého ok tób ra v Bra -
tis la ve da nú otáz ku Je sens ké ho: „Ma -
ďa ri, Slo vá ci, kedy sa po ro zu mi e me
od kaz  his tó riu?”  (Evan gé li kus Élet,
2007/41.) Prá ve vtedy sme ces to va li
a spo lu sme slúžili s ge ne rál nym bis -
ku pom s Mi lošom Klá ti kom na Slo -
vens kom Kom lóši, v Bé kéšskej Ča be
a na Ba la ton szár szo. Náš kon takt má
už sko ro dvad saťroč nú mi nu losť a je
priat eľ ský.  Je den  fa rár,  ktorý  slúži
v ta kom zbore, ktorý má slo vens ké
ko r ene, sa stret ne v Dá níi so slo ven -
kým fa rá rom, ktorý slúži v Bra tis la -
ve,  v Petržal ke,  kde  bu du je  kos tol
a zbor. Ešte tam sme sa do hod li, že
bu de me  držať  brat s ké,  part ner s ké
kon takty  aj  medzi  našími  zbor mi.
Tak to bo lo cez dl hé ro ky: Naše zbory
držia va li brat s ké kon takty, návštevy,
ma li sme aj spo loč né Služby Božie.

Po tom sme dos ta li obid va ja bis kups -
ké kríže. Pot re bo va li sme čas na to, aby
sme po cho pi li nav zá jom si tu á ciu je -
den dru hé ho. Naši „Dob rí pa ló ci” nie
vždy ro zumeli ká zeň pá na bis ku pa. Ja
som v Bra tis la ve po- ne mec ky ká zal,

le bo  po  ma ďars ky  by  ne ro zumeli,
iba má lo ľudí by ro zumel. Na Ba la ton -
szár szó bis kups ka pred náška zne la po
ne mec ky, ako po tom aj dis kur zia. Tu
má me  čas,  aby  sme  kon eč ne  našli
spo ločný  jazyk! Tu má me čaš, a by
sme ri a di li slo vens ké, – a ma ďars ké

kon takty. Má me na to viac možnos -
tí,  ako  naši  po lit is ti,  kto rí  viack rát
spra via rany, kto ré ma jú ko r ene v mi -
nú los ti. To by bo la na i vi ta, že naše
napä tie, naše prob lémy rieši Eu ro ps -
ké Unio. Na to oni nema jú li ek. My
má me slo vens kí a ma ďars kí bra tia si
po ze rať do oči je den dru hé mu. – Od -
ki al sme prišli? Od kedy žije me tu spo -
loč ne  v Kar pat s kej  kot line? –  či  sú
v naších ro di nách je čistý Slo vák ale -
bo Ma ďar? – V naších spev ní koch je
koľko spo ločných pra meňov síl! – Aj
naše  jed lá  ma jú  po dob nú  chuť…
Medzi  su s ed mí  a medzi  brat mi  sú
ino kedy konflikty. Ale má me si vy -
riešiť prob lémy. Má me od pus tiť je den
dru hé mu. K tým sme rom sa stal už
tichý krok, keď v ro ku 2006-om Ra -
da bis ku pov ECAV vMa ďars ku vy da -
la vyh lás enie o ma ďars ko– slo vens ko
zmi ere ní. – Te raz aj ge ne rálny biskup
a ča bi anský  hlavný  kon zul,  Šte fan
Daňo pro si li z to ho je den exemp lán.
– Naše pra me ne na vy riešenie spo -
ločných  prob lé mov  je  v najvyšších
sfé rach.  V tom  spo loč nom  Pán ovi,
v Kto rom „nie je Slo vák, nie je Ma -
ďar… le bo ste jed ní v Ježiši Kris tu!”
(Podľa Gal. 3: 28 slo bod ne) 

g P. G.

V mi núlych  týždňoch  sme  sa  veľa
moh li  stret núť  so  sprá va mi  o ma -
ďarských a slo venských kon tak tov. To
nie je pre kva pi teľné v tom mysle, že
medzi dvo ma štát mi, kto ré sú člen mi
Eu ro ps ké ho unia, je hl boký konflikt.
Môžeme byť sved ka mi to ho: čo sa tý -
ka styk s naším se verným su s edom.
Keď si be ri e me vážne tu známu ve -

tu, že Eu ro ps ke unio ni e len iba hos -
po dár ske spo ločenst vo, ale aj pra vé
spo ločenst vo hod no ti ek: Tak prá vom
vyplý va z to ho otáz ka: Podľa čo ho,
podľa akých hod no ti ek or ga ni zo va li
dvat saťdva členských štá tov?
Nikdy som ne ve ril tým, kto rí ča -

ka li záz rak od union ské ho členst va,
kto rí  si  mysle li,  že  zra zu  zničia
desaťroč né, ale bo sto roč né konflikty,
a že prechod hra níc sa zja ví v tej –
do te raz ne de fi ni ál nej eu ro ps kej iden -
tity.
Veľa fráz, má lo pra vé- s ob sa hom

pl né vys vet le nia, veľa ar gu men ti ek,
má lo možnos ti ek na vy cho vá rania sa
na desaťročných udus ených pro ti kla -
dov.  Tým to  mi nú li  pre došlé  ro ky.
Bo lo  by  užitoč nejšie  nad  „li et ad -
lových hra dov” bu du júc radšej-počas
sto ročia  vy h ori e va júc  z  hli nových

te hi el  sys te ma tic ky  zno vu  sta vať
skro m e nejšie, ale is tot nejšie bu dovy.
Keď čí ta jú mi lí čí ta te lia ti e to ri -

ady,  tak  môžu  sa  spý tať:  Prečo,
načo sú ti e to eu ro-ske ptic ké be dá -
ka nie? – Za to, le bo ne de ba tu je me
nad pra vosť eu ro ps ké ho mysle nia,
čím čas tejšie  sa de je,  že bu du jú ce
členst vo, ma jú zabez pečiť aj udusu -
jú ci mi  zlosťami,  pri chád za júc  do
brus sel ských bre hov, ešte väčší dô -
raz dos ta nú, vyj dú na pôvrch. Ešte
ne vi dí me is to tu na to, že union ské
členst vo by zna mena lo ozajst né lie -
či vo  na  pred pok la da né  ale bo  na
pra vé his to ric ké rany. 
Keď vi dí me pred seb ou de mok ra -

tic ké  zák lad né  zás ady,  de fi ni tí vu
práv ne ho  štá tu,  tak  sa moz rej me,
môžeme  ho vo riť  o  spo ločenst ve
hod no ti ek. Ale tak vzplý va tá otáz -
ka, že v čom sa roz lišuje me od Spo -
ločných štá tov v Ame ri ke? Ty pickým
zna kom  sta ré ho  kon ti nen tu  bo lo
vždy: roz lič nosť: po sto ki lo met rov
iná a  iná ná rod nosť,  iný  jazyk,  iná
men ta li ta. 

Čo môže byť ten spo ločný me no -
va teľ, ktorý by mo hol za bud núť his -
to rických traum pre došlých sto ročí? 
Podľa  ná rod nost nej  iden tity  a

podľa so ci ál nej si tu á cii roz lič ná eu -
ro ps ka ná rod nosť ma la prvý in teg -
račný pro jekt: pri jí manie kresťan stva.
Vplyv ka to líc kej cirk vi, ná boženst vo
ľudí,  si la  nie  vždy  a  nie  všade,  ale
moh li  zví tažiť  nad  roz ličný mi
zlosťami. Čo sa tý ka vyvý ja nia ná rod -
nost nej iden tity: re for macia pri ni es -
la veľké zmeny: rozšírenia vi ery re -
for má tov  zabez peči la  trid saťroč ná
voj na, kto rá bo la počas ce lej his to rii
najkr va vejšia  a  najdlhšia  do ba  a
zrážka.
Po mi nú lom sto ročí tu žije me vo

Vý cho dnej stred nej euro pe, skôr v pe -
ri fé rii, my: de dič mi – stále me nej – lu -
the rans kej re for má cii: v malých spo -
ločenst vách,  s  roz ličný mi  ná rod -
nostný mi  tra dí cia mi,  s  roz ličný mi
duc hov nosťami. V našej ko lek tív nej
pamä ti  ešte žije Tri a non,  strašnos ti
dru hej svet ovej vojny, vy síd le nie, vý -
meny oby va teľstva, straty 1956, komp -

ro mis siá dik ta túry. A nap ri ek našich
každých de ba ti ek a zva di ek tam žije-
iných roz ličných pri jí ma júc spo loč -
ne prežitá vi e ra, skú se nosť lu the rans -
kej cirk vi, kto rá ino kedy nep riamym
mlča ním, ino kedy s priamym konf -
ront ačný mi, komp ro mi sijný mi spô -
sob mi moh la  vyh núť  sa  eka la bo dy
pro tik la dov.  Ti e to  sú  prak tic ké  a
ma jestát ne formy spo ločenst va hod -
no ti ek,  kto ré  ma jú  veľa  úžiti ek
v  dnešnom  sve te,  aj  na  úze mi  slo -
venských a ma ďarských kontaktov.
Sa moz rej me, pob úril som sa nad

ka u ze  Ma liny  Hed vi ge.  Bol  som
smutný, keď do Bra tis lavy navšte vo -
va li Ma da ri, tak in sul tu dos ta li, a o
Be nešdek ré tu moch ch vála jú cich par -
la men tom chóre, zd vih nu tie Ond reja
Hlin ka do slo vens ké ho ná rod nost né -
ho pan te o na, ktorý bol ka to lí kom, a
nemal  rád  evan je li kov.  Pop ritých
má me pod po riť, aby každý člo vek vo
svo jej  kraji ne  mo hol  počuť  Božie
Slo vo na svo jej ma te rin skej reči: po-
slo vens ky a po ma ďars ky, aby ti e to
spoločents vá sa os ta li a sa ob no vi li.

Veľmi ľutu jem, že slo venský cirkevný
zbor v Bu dapešti, na uli ci Rá ko czi už
ne má, stra til svoj kos tol. A dú fam
veľmi, že naši fa rá ri, kto rí ve dia po
slo vens ky, veľakrát aj kážu po slo -
vens ky na službách Boží.
Teším sa, že keď tu bol ge ne rálny

bisk up, na návšte ve, raz sme moh li
spo lu veče ro vať. Zho vá rali sme sa jas -
ne, po ro zumeli sme sa, do ro zumeli
úmy sel je den dru hé ho. Bo lo to ozajst -
né  spo ločenst vo  hod no ti ek,  kto ré
zo sil ni la prí tom nosť devät de si at roč -
nej sta rej mamy, kto rá predtým žila
v Bra tis la ve, a per fekt ne sa zho vár ala
po-ne mec ky, po-slo vens ky (a sa moz -
rej me po ma ďars ky).
Keď ni ek to, tak ona veľa vi de la z

mi nú le ho sto ročia: čo som ja pí sal
o čas ti ko lek tív nej pamä ti, to je pre
ňu bo lest ná osob ná skú se nosť. Jej vie -
ra, op ti miz mus, hu mor svojich anek -
do ti ek ma zo sil nil v tom pres vedče -
ní, že naše evan je lic ké spo ločenst vá,
na obid voch stra nách hra níc ma jú
veľkú  účasť  na  zmi ere ní  napä ti ek
našich štá tov. To je od kaz dl hé ho, ve -
ria cé ho živo ta. A ja to iba po da ko vať
môžem. 

g G. P.

Odkazmojejstarejmamy

Text:KnihaAbakuka2:1-4 „Obnovtesavosvojom
duchuamyslení”(Ef.4:23)

ZUZANA BROžOVÁ
Onje

Vmo jej sla bos ti
stok rát

ma pod po rí.
V mo jej bez nád eji
hvi ez dič ku nád eje

mi pošle.
Pomôže mi

cez ne bez pečenst vo,
cez pre kážky.

Vi eru mi po silňu je
mo ja dô ve ra
a ver nosť.

Vždy ma povz bu dzu je,
zno va a zno va,
dá mi si lu.
On je: 
Ježiš.

* * *
ZverímsaNaň
V sta ros ti a bie de 

zmoc ne la 
vi e ra
mo ja.

Cí ti la som, že kde 
Cho dím,

so mnou aj 
Ježiš cho dí.

Bez moc ná, osa mo te ná
zda lo sa 
mi,

že sa zrú tim.
Mno hok rát zd vi hol ma,

vi e rou
mo jou

ma povz bu dzo val.
Ve rím, že
je so mnou.
Na Ne ho
zve rím sa.
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Az „asz ta li be szél ge té sek” mű fa já nak
bib li kus gyö ke rei van nak. A fa ri ze u sok
azon bot rán koz nak meg, hogy Jé zus egy
asz tal hoz ül a bű nö sök kel (Lk 15,2). Ő
egy részt  az  „ir gal mas sá got aka rok,
nem ál do za tot” (Mt  9,13)  je gyé ben
szét fe szí ti a ha gyo má nyos val lá si ke re -
te ket, más részt fon tos szá má ra a má -
sik em ber, aki vel pár be szé det foly tat hat. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház is be szél ge tő egy ház kí ván len ni.
En nek je gyé ben for má li san is meg je -
len nek  kö zös sé gi  al kal ma in kon  az
„asz ta li be szél ge té sek”, akár gyü le ke ze ti
sze re tet ven dég ség,  akár  a  kul tu rá lis
pár be széd már szin te véd jeggyé vált
for má já ban.
Mind ezt öku me ni kus mó don, sőt

an nál is szé le sebb kör ben tesszük, hi -
szen más fe le ke ze tek kel, val lá sok kal és
ál ta lá ban a más ként gon dol ko dók kal
is pár be szé det foly ta tunk. E nyi tott ság
és dia ló gus kész ség jel ké pe le het a kö -
zös asz tal. (Alig ha vé let len, hogy egy -
há zunk ban ez utób bi el ne ve zés a ro -
mák és a nem ro mák kö zöt ti együtt -
élés új gya kor la tá ra is vo nat ko zik.)
Sok ke resz tény jo gos vá gya, hogy

vég re meg va ló sul a kö zös ség az úr va -
cso rai asz tal nál is.
A föl di asz ta lok nál foly ta tott be -

szél ge té sek  elő ké szít het nek min ket
egy esz ka to ló gi ai táv la tú asz tal kö zös -
ség re. Er ről köl tői for má ban így vall
Pi linsz ky Já nos: „En nél az asz tal nál –
Jé zus is te ni ígé re te sze rint – nem lesz
töb bé se el len ség, se ba rát, se vér sze -
rin ti  ro kon ság,  se  szü lő,  se  fe le ség.
Min den ki min den ki je lesz min den -
ki nek,  át hat va  az  Atya,  a  Fiú  és  a
Szent lé lek  egye te me sen  be tel je sült
ígé re té től. En nél az asz tal nál min den -
ki nek akad egy szék, s min den ki a ma -
ga ele ve ki je lölt, ezer szer ál dott he lyé -
re ke rül – annyi vi ta, hely cse re és zűr -
za var után” (Imád sá gért).
Amíg  e  mennyei  asz tal kö zös ség

meg va ló sul, ad dig is a me rev ha gyo má -
nyok tól el sza kad ni ké pes újí tás, a sok -
szor annyi ra hi ány zó pár be széd, va la -
mint az egész sé ges de rű je gyé ben új -
ra fel fe dez het jük azt a for mát, ami Lu -
ther Már to nék wit ten ber gi ott ho ná ban
ter mé sze tes sé  vált.  A  há zi asszony,

ser fő ző – ugyan ak kor szel le mi társ –
fe le ség, Bó ra Ka ta lin mel lett  he lyet
kap tak en nél az asz tal nál a kol lé gák, a
ven dé gek és nem utol só sor ban a kosz -
tos  di á kok.  Több nyi re  a  há zi gaz da
Lu ther  „Mi lyen  új don ság  hal la tik?”
kér dé sé re in dult el a be szél ge tés. 
Jó len ne, ha ez a há ló za tos ság és nyi -

tott ság ha tá roz ná meg mai egy há zi éle -
tün ket is. Az Asz ta li be szél ge té sek ol -
va sá sa be lő lünk is elő hív hat ja a kér dést:
„Mi lyen új don ság hal la tik?”,  ami nek
nyo mán töb bet tud ha tunk meg egy -
más ról.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház re for má ci ói em lék bi zott sá ga ál tal
gon do zott so ro zat újabb da rab ját így
le het ne  jel le mez ni:  re for má ció  kö -
nyök tá vol ság ra.
Tör té nel mi  tény,  hogy  a  wit ten -

ber gi di á kok közt és Lu the rék ott ho -
ná ban szép szám mal vol tak ma gyar di -
á kok  is.  A  ha zai  ol va só  bi zo nyá ra
öröm mel fe de zi fel a kö tet ol va sá sa so -
rán, hogy ab ban mi lyen sok szor sze -
re pel nek Ma gyar or szág gal kap cso la -
tos uta lá sok.
A leg is mer tebb ma gyar asz tal társ -

ról,  Dé vai Bí ró Má tyás ról szól  az
anek do ta, amely sze rint Bu dán pus ka -
po ros hor dó ra kel lett ül nie an nak bi -
zony sá gá ra, hogy kész a már tí ri um ra
is (690. ol dal).
Ar ra is ta lá lunk ada tot, hogy „né -

mely Wit ten berg ben ta nu ló ma gyar di -

á kok kér ték, hogy a szent sé get két szín
alatt szol gál tas sák ki ne kik, de mint -
hogy nem tud tak né me tül, és nem ér -
tet ték az úr va cso ra sza va it, ha né me -
tül hang zot tak el, ezért azt kér ték, hogy
kü lön úr va cso rát tart sa nak ne kik la ti -
nul”. Ezt a ké rést Lu ther dok tor a gyü -
le ke zet től va ló el kü lö nü lés mi att ha tá -
ro zot tan el uta sí tot ta (471. ol dal).
Az asz tal nál té ma volt Má ria ma -

gyar ki rály né sze mé lye, aki ud va rá ban
meg en ged te az evan gé li um pré di ká lá -
sát (670. ol dal). Ér de kes az az ap ró rész -
let is, ahol Lu ther ma gyar gyü möl csöt
mu tat fel „a kert jé ből, amit Ma gyar or -
szág ról ho zott ne ki va la ki. Úgy gon dol -
ta, hogy ez a mand ra gó ra, amit Rá hel
adott Le á nak.” (570. ol dal)
Egy ma gyar püs pök kel kap cso lat ban

sú lyos kri ti kát fo gal maz meg egy ado -
ma, hi szen az il le tő „a csa ta előtt így vi -
gasz tal ta a ka to ná it: »Ked ves vi té ze im,
tart sa tok ki ma, és le gye tek a ke resz -
tény ség lo vag jai; akik ma meg hal ná nak,
mind azok nak meg ígé rem,  hogy ma
már az Úr is ten nel a menny ben fog nak
va cso ráz ni«” – ma ga azon ban „böj töt
tar tott” (651–652. ol dal). Egy he lyen pe -
dig sa ját ma gyar di ák ját is bí rál ja Mar -
ti nus dok tor, mond ván, hogy „min den -
fé le fur csa, meg hök ken tő, os to ba és tel -
je sen fö lös le ges” kér dés sel hal moz ta el
őt (480. ol dal).
A tö rök kér dés kap csán Lu ther ke -

se reg az Eu ró pá ra le súj tó bal sors mi -
att: mi vel bű ne ink kel ger jeszt jük Is ten
ha rag ját, „ezért hát jön a tö rök, Is ten
bün te tő  vessze je,  Ma gyar or szág ra
nagy, erős se reg gel” (545. ol dal). Más
al ka lom mal már re mény tel je sebb kö -
vet kez te tés re jut, hi szen „Ma gyar or -
szá gon  is,  ahol pe dig  tö rök ura lom
van,  pré di kál ják  az  evan gé li u mot”
(661. ol dal).
Kí ván juk,  hogy  2014  Ma gyar or -

szá gán is pré di kál ják az evan gé li u mot
– és ol vas sák Lu thert.

Bu da pest–Győr,  2014.  re for má ció 
ha vá ban

DR. FA BI Ny TA MÁS püs pök,
a re for má ci ói em lék bi zott ság el nö ke

GÁNCS PÉ TER el nök-püs pök
SZE ME REI JÁ NOS püs pök 

Lutherékasztalánál
AzAsztalibeszélgetésekcíműkötetpüspökiajánlása

Meg osz tot ta gon do la ta it a hall ga tó -
ság gal Ko rá nyi And rás egyház tör té -
nész-pro fesszor, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi  Egye tem  rek tor he lyet -
te se is.
A  részt ve vők  meg te kin tet ték  a

Richly Zsolt és Lack fi Já nos ne vé vel

fém jel zett, Lu ther Már ton éle té ről
szó ló rajz film el ső, Mi ből lesz a cse -
re bo gár cí mű epi zód ját. A film ve tí -
tés előtt Fa bi ny Ta más püs pök az al -
ko tás  fo lya ma tá ról  be szél ge tett
Richly Zsolt rendezővel.
Az íz le tes sült ma lac és csir ke el -

fo gyasz tá sa után a dél után is rend kí -
vül gaz dag prog ra mo kat kí nált: Nagy
Já nos és Ábel dzsessz fel dol go zá so kat
adott  elő  a  re for má ció  éne ke i ből,
utá nuk pe dig a Bo hém Rag time Band,
majd a Pri bojszki Má tyás Band állt
a szín pad ra. 
„Ha za sem me gyek ad dig, míg az

új sör el nem ké szül!” – hang zott a
fesz ti vál mot tó ja. Er ről, il let ve Lu ther
Már ton ról és a sör fo gyasz tás kul tú -
rá já ról adott elő Orosz Gá bor Vik tor,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem do cen se. Utá na Bart Dá ni el nek,
a  pan non hal mi  apát sá gi  sör főz de
ta nács adó já nak  össze fog la ló ja  kö -
vet ke zett Az egy ház és a sör cím mel.
Az es te fo lya mán kö tet len be szél -

ge té sek ala kul tak ki. Az igen ki tar tók
a na pot egy meg re pedt sö rös hor dó
utol só csepp je i nek ki me ré sé vel, majd
pe dig – Mik lós né Szé kács Ju dit ol va -
só szer kesz tő ve ze té sé vel – az Asz ta li
be szél ge té sek „18+-os”  idé ze te i nek
elem zé sé vel  töl töt ték.  Meg ál la pít -
hat ták  azt  is:  ami ről  öt száz  év vel
ez előtt még pi ron kod va be szél get tek,
az ma nap ság már egy ál ta lán nem is
olyan ve szé lyes té ma.

g Szö veg és fo tó:
HOR VÁTH-BOL LA ZSU ZSAN NA

– Hon nan jött az öt let, hogy egy
ilyen faj ta pár be széd el in dul jon?
– Győ ri szár ma zá sú ként a hit tu do -

má nyi  egye tem re  ke rül ve  na gyon
ak tív akar tam len ni ott ho ni gyü le ke -
ze tem ben is. Ta lál koz tam gyü le ke ze -
tem épí tett nagy sá gá val és lét szám -
be li ki csi sé gé vel egy aránt. Ek kor az
az  öt let  fo gal ma zó dott  meg  ben -
nem,  hogy  nem  mu száj,  hogy  az
egy há zi ta ní tás csak a temp lom fa la -
kon be lül han goz zon el, hi szen kü -
lön bö ző for mái le het nek a be szél ge -
té sek nek,  az  üze net  to vább adá sá -
nak. Így az után vi lá gi hely szí ne ken
tár sa dal mi kér dé sek ről kezd tünk el
be szél get ni. 
Kez det ben a Nyu gat-ma gyar or szá -

gi  Egye tem  győ ri  nagy  cam pu sa
adott en nek ott hont. On nan in dult el
a so ro zat. Vi lá gi és egy há zi em be re -
ket hív tunk meg az zal a cél lal, hogy
olyan  kér dé se ket  vi tas sa nak  meg,
ame lye ket eset leg más kép pen lát nak,

ta lán a vi lág né ze tük is kü lön bö ző –
még is tud nak ezek ről kö zö sen gon -
dol kod ni.

– Mi ért ép pen Asz ta li be szél ge té -
sek lett az össze fog la ló cí me ezek nek
a ta lál ko zá sok nak?
– A név a lu the ri asz ta li be szél ge -

té sek re utal. Lu ther Már ton sok szor
hív ta meg ott ho ná ba ta nít vá nya it, és
ott az asz tal mel lett nem csak teo ló -
gi ai té má kat bon col gat tak, ha nem vi -
lá gi kér dé sek kel is fog lal koz tak. Azt
gon dol tuk, hogy eze ket a be szél ge té -
se ket kö zel öt száz év vel ké sőbb is le -
het ak tu a li zál ni.

– Mon da na er re pél dát?
– 2014-ben, a ho lo kauszt em lék -

évé ben pél dá ul György Pé ter egye te -
mi ta nár ral és Sza bó B. And rás evan -
gé li kus lel késszel volt egy meg ha tá -
ro zó  dis pu tánk,  ame lyen  a  ho lo -
kauszt  tár sa dal mi  fel dol go zá sá nak
le he tő sé gei vol tak a kö zép pont ban.
Fer ge Zsu zsa szo cio ló gus sal Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök úr a mély sze gény -
ség ről és a haj lék ta lan ság ról foly ta tott
esz me cse rét. Most, a tíz éves ün ne pi
dis pu tán kon elő re te kin tünk, és a 21.
szá zad eti kai le he tő sé gét, il let ve a tár -
sa dal mi fel épí tés le he tő sé ge it fog juk
egy  szo cio ló gus sal,  fi lo zó fus sal  és
teo ló gus sal meg be szél ni. Így Hel ler

Ág nes, Han kiss Ele mér és Jut ta Ha us -
mann lesz a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um -
ban a ven dé günk.

– Ezek az al kal mak – gon do lok itt
el ső sor ban a ki ál lí tá sok ra – túl nőt -
tek ha tá ra in kon is. Nem csak hogy az
egy ház ha tá ra in, de or szá gunk ha tá -
ra in is.
–  Nagy  öröm  szá mom ra,  hogy

el ju tot tunk ki ál lí tá sa ink kal egy olyan
szín vo nal ra, mely nem csak itt hon, de
kül föl dön is kép vi sel he tő. Ámos Im -
re és a 20. szá zad cí mű ki ál lí tá sun kat
Ber lin ben is be mu tat tuk, és lát ha tó
volt Du na szer da he lyen, il let ve Var -
só ban,  a  Zsi dó  Tör té ne ti  In té zet -
ben.  Egy út tal  meg je len tet tük  len -
gye lül is azt az al bu mot, ami nek az
ér de kes sé ge, hogy a ho lo kauszt kér -
dé sé ben len gyel nyel ven ez az el ső
ma gyar vo nat ko zá sú al bum. Ezt a ki -
ál lí tá sun kat no vem ber 9-én, a kris -
tály éj sza ka  nap ján Wrocław ban,  a
volt  zsi na gó ga  épü le té ben  fog juk
meg nyit ni. Azon a na pon gyúj tot ták
fel  Wrocław  má sik  zsi na gó gá ját.
Ezen az em lék na pon nem csak a vá -
ros, de egész Len gyel or szág pro mi -
nens sze mé lyei je len van nak. Ezért is
meg tisz te lő szá munk ra, hogy a len -
gyel társ ku rá tor a mi ki ál lí tá sun kat
vá lasz tot ta er re az al ka lom ra.

– Ho gyan fo gad ják az em be rek
eze ket a be szél ge té se ket, ki ál lí tá so kat?
Ér dek lő dők in kább egy há zi rész ről
jön nek, vagy pe dig azok nak a ta nít -
vá nyi kö ré ből, akik részt ve vői a dis -
pu ták nak?
– Ezek a ren dez vé nyek el ső sor ban

az ér tel mi ség hez szól nak. Nagy örö -
münk re  sok  egye te mis ta  lá to gat ja
al kal ma in kat.  El ső sor ban  nem  az
egy ház ból jön nek az ér dek lő dők, és
nem is fel tét le nül az elő adók ta nít vá -
nyai, sok kal in kább olya nok jön nek
el,  akik  egy részt  kí ván csi ak  ar ra,
hogy mit mond a meg hí vott elő adó,
más részt kí ván csi ak ar ra, hogy mi az
egy ház vá la sza a fel ve tett kér dés re.
Ho gyan fo gal maz za meg a vá la szát,
és ugyan ak kor ho gyan éli ezt meg,
ho gyan te szi úgy mond lát ha tó vá. 
Ezért  is  tart juk  fon tos nak  azt,

hogy ren dez vé nye in ket ne egy há zi in -
gat la nok ban, ha nem töb bek kö zött
pél dá ul a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um -
ban,  a  Lud wig  Mú ze um ban  vagy
más  rep re zen ta tív  he lyen  tart suk.
Ugyan is oda in kább el jön nek olya nok
is, akik a temp lo mi kör nye zet be nem
jön né nek  el.  Az  a  faj ta  kö zel ség,
amit ilyen kor lét re tu dunk hoz ni, ép -
pen azok nak ad le he tő sé get az egy -
ház gon dol ko dá sá nak meg is me ré sé -

re,  akik  alap ve tő en  kí ván csi ak  rá,
még sem volt mód juk még ta lál koz -
ni ve le.

– Mik az el kö vet ke ző idő szak ter -
vei?
– A dis pu tá kat to vább sze ret nénk

foly tat ni. Öröm mel mon dom, hogy
im már több mint há rom száz dis pu -
tát foly tat tunk le a tíz év alatt, ezen -
kí vül ki ál lí tá sa ink, il let ve ki ad vá nya -
ink út ján pró bál juk ezt a pár be szé det
a to váb bi ak ban is kép vi sel ni. Ab ban
bí zunk, hogy ez nem csak az egy ház -
nak tesz jót, ha nem pél dát is mu tat ar -
ra,  hogy  olya nok  is  egy  asz tal hoz
tud nak ül ni, akik más kor, más kör nye -
zet ben eset leg nem. Így meg tud ják
mu tat ni, hogy nem csak párt po li ti ka
men tén  le het  dis pu tá kat  foly tat ni,
ha nem a na pi párt po li ti ka fö lé he lye -
zett eti kai be szél ge té sek is lét re hoz -
ha tók a mai Ma gyar or szá gon.

g Nagy Lász ló

Tízévasztalokmellett
BeszélgetésGalambosÁdámmal

b TízéveindultelazAsztalibe-
szélgetések elnevezésűprogram-
sorozat.AzAsztaliBeszélgeté-
sek Kulturális Alapítvány ku-
ratóriumánakelnökével,azöt-
letgazdával, Galambos Ádám
evangélikus teológussal idéz-
zük fel az elmúlt esztendőket
úgy,hogyegykicsitelőreiste-
kintünk.

LutherfesztSzárszón
f Folytatás az 1. oldalról

m
a

g
Ya

r
i 

m
á

r
to

n
 f

e
lv

é
t

e
le



 e 2014. november 2.  Evangélikus Életpanoráma

g Pet rő czi Éva

2014 jú li u sá ban a re for má ció böl cső -
he lyén, Wit ten berg ben ta nyáz tam, s
most hol ko moly, hol já té kos ba ran -
go lá sa im ból, ta pasz ta la ta im ból s az
azok so rán gyűj tö ge tett kép anyag ból
épí tem fel mon dan dó mat. 
Be me le gí té sül in dít sunk a könnye -

debb ol dal ról.
Még  a  ran gos  né met  köny ves -

bolt há ló zat, a Tha liawit ten ber gi fi -
ók ja sem csak ko moly, fő leg Lu ther,
Me lancht hon és a Cra na chok sze mé -
lyé hez kö tő dő szak- és ide gen ve ze tői
ki ad vá nyo kat  kí nál,  ha nem  töb bek
kö zött  Ka rin Jäc kel női  re gé nyét,
A re for má tor asszo nyát, to váb bá egy
re for má ci ós kvíz já té kot, Mar tin Lu -
ther és Ka t har ina von Bo ra arc ké pé -
vel ékes ká vés-, te ás csé szé ket és reg -
ge li ző- alá té te ket is. Csa tol junk most
né hány to váb bi ki egé szí tést a Lu ther
ko rát és a re for má ció szel le mi sé gét
idé ző bo hó sá gok so rá hoz. 

Lutheránusderű
Az el ső: az 1994-től a Wit ten ber ger
Stadt fest ke re té ben  ha gyo má nyo -
san  jú ni us  11–12-én  meg ren de zett
Lu thers Hoch ze it – Lu ther es kü vő je.
Ez  egy  két na pos  –  ter mé sze te sen
kosz tü mös  –  ün nep ség so ro zat,
amely nek  tisz te le té re,  ta lán  mon -
da nom sem kel le ne, sör alá tét is ké -
szült. Ez még az NDK (Né met De -
mok ra ti kus  Köz tár sa ság)  cím ze tű
rém álom ból va ló éb re dés el ső idő sza -
ká nak egyik, a lel ki fel sza ba dult sá got
jól jel ző ese mé nye volt. 
Ami a re for má ció ko rá nak elég rit -

kán em le ge tett de rű jét, eset leg ki fe -
je zet ten hu mo ros áb rá zo lá sát il le ti,
eb ből elő ször 1990-ben kap tam mu -
lat sá gos  lec két,  ami kor  a  Ma gyar
Te le ví zió meg bí zá sá ból le for dí tot tam
az an gol Bam ber Gas co ig ne A ke resz -
té nyek cí mű, ti zen két szer öt ven per -
ces  mű ve lő dés-  és  egy ház tör té ne ti
so ro za tát, ben ne több kulcs fon tos sá -
gú re for má ci ós epi zód dal.
Gas co ig ne – film jé nek, to váb bá a

be lő le ké szült könyv nek a ta nú sá ga
sze rint – so ha nem volt ate is ta, leg -
fel jebb hol egész sé ge sen, hol egy ki -
csit túl zó an „flip pant”, az az pi masz -
ko dó ang li kán úri em ber. Az ex szer -
ze tes Lu ther és az ex apá ca Ka t har ina
há zas sá gát azon ban el len áll ha tat la nul
mu lat sá go san  (nem ma ró  gúnnyal,
ha nem sze re tet tel jes csip ke lő dés sel)
kom men tál ta. E rész let lé nye ge: Lu -
thert két, há zas tár si ágyuk pár ná ján
pi he nő copf és az ál lan dó sult pe len -
ka szag éb resz tet te rá ar ra, hogy im -
má ron nem ko los tor la kó, ha nem férj
és csa lád apa. 
Aho gyan  A há zas élet ről cí mű

mun ká já ban, az Ész és a Hit pár be -
szé dé ben  ol vas hat juk:  „Az  Ész  ezt
mond ja: »Mi ért ké ne ne kem gyer me -
ket  daj kál nom,  pe len kát mos nom,
ágyat vet nem, bűzt sza gol nom, vir -
rasz ta nom,  gyer me kem…  ót va rát,
him lő jét gyó gyí ta nom? Job ban já rok,
ha ma gá nyos ma ra dok, csen des és
gond ta lan éle tet élek. Pap nak ál lok
vagy apá cá nak, s a gyer me ke i met is
er re biz ta tom majd.« A Ke resz tyén
Hit így fe lel: »Az apa ki nyit ja sze mét,
rá te kint ezek re a ki csiny, ta szí tó és
meg ve tett dol gok ra, s tud ja, hogy az
is te ni jó vá ha gyás úgy te kint ezek re,
mint arany ra és ezüst re. Is ten az ő an -
gya la i val és te remt mé nye i vel együtt
mo soly ra fa kad, de nem azért, mert
az apa ki mos ta a pe len ká kat, ha nem
azért, mert hit ál tal tet te.«” 
És itt jön az el ső kis zsur na lisz ti -

kai  ta nú ság:  ha  már  a  hit ben  élő
em be re ket, kü lö nö sen a dí szít ge tés -
től ide gen ke dő pro tes tán so kat a kez -

de tek től egé szen má ig oly so kan vá -
dol ták és vá dol ják fan tá zi át lan ság gal,
sót lan ság gal, a hu mor és az egész sé -
ges élet öröm tel jes hi á nyá val, ak kor
leg alább  mi  pró bál junk  meg  nem
rá ját sza ni ezek re a – gyak ran saj nos
nem egé szen alap ta lan – kri ti kák ra.
Ha ma ga Lu ther me ré szelt egy szer -
re hi tet su gár zó és fi no man ön iro ni -
kus, hu mo ros len ni, ak kor bát ran vál -
lal hat juk mi is szö ve ge ink sa vát-bor -
sát! Vagy is: ami kor és ahol a té ma le -
he tő vé te szi, nyu god tan en ged jünk be
írá sa ink ba  leg alább  egy  csi pet nyi
de rűt,  ter mé sze te sen  nem  eről te -
tett stí lus ban, ha nem ele gáns mér ték -
tar tás sal. 
Er re egy szer jó ma gam nem is pub -

li cis ta ként, ha nem köl tő ként tet tem
kí sér le tet, 2000 nya rán, el ső wit ten -
ber gi lá to ga tá som al kal má val, az idő -
seb bik Cra nach ké pei, kü lö nö sen re -
for má tor- és wit ten ber gi pol gár-pol -
gár asszony port réi kap csán. E gyak -
ran prém sze gé lyes kö pe nyű ura kat-
asszony sá go kat szem lél ve – a most
ép pen át épí tés alatt ál ló vá ro si temp -
lom ban – óha tat la nul eszem be ju tott:
va jon ezek a ke gyes és mél tó ság tel jes
pol gá rok és pol gár asszo nyok ho gyan
él ték meg a sze rel met?

Frivolutóirat,Cranachképeihez
Nem szőr me, se prém,
ko pár va co gás a sze gély:
hogy fáz nak a drá ga kö peny ben –
csak nap pa la ik ról szól az ecset;
mi lyen le het tél,
vász nak til tott gyü möl cse,
wit ten ber gi éj?

Ez a kér dés, ha nem is ép pen po é ti -
kus  for má ban,  a  mai  vá ros ve ze tés
szá má ra sem kö zöm bös. Oly annyi -
ra nem, hogy a már húsz esz ten de -
je el kez dett Mar tin Lu ther–Katharina
Bo ra-es kü vő ket év ről év re új ele mek -
kel gaz da gít ják. Ez idén pél dá ul a fel -
nőtt ko rú Kat ja Wart mann és Ar ne
Li etz mel lett egy szép kis ti zen éves
pár, Jo se fi ne Hein és Fa bi an Ma t hes
is  el ját szot ta  a mát ka pár  sze re pét,
hogy az if jabb ge ne rá ci ó kat is kö ze -
lebb vi gyék a re for má ció kez de te i nek
vi lá gá hoz. 
Mi ta ga dás, ezek nek az ün ne pi na -

pok nak van egy kis „pa nem et cir cen -
ses” jel le gük, ugyan ak kor a ko ra be li
ze ne szí nét-ja vát, a wit ten ber gi cé hek

és az egye tem tör té ne tét, sőt Lu ther
ba rá ti kö rét is meg is mer he tik ez zel
a já té kos mód szer rel az ér dek lő dők,
to váb bá a szász fe je del mi ud vart. 
S ha már en nél a té má nál idő zünk,

lás sunk né hány to váb bi, ékes-ék te len
pél dát a re for má ció „pi ac té ri” meg -
je le ní té sé re,  amely nek  oly kor-oly -
kor ha tá ro zott „bóv li” jel le ge is le het,
de  ugyan ak kor  a  ma  em be ré hez
még is csak kö ze lebb hoz egy tá vo li és
meg fog ha tat lan té mát. 
A  vá ros ban  ter mé sze te sen  kap -

ha tó  Mar tin-  és  Ka t har ina-cím kés
gyo mor ke se rű, s egy ele gáns se lyem -
sál-,  se lyem blúz-,  se lyem ru ha bolt
kö ze pén is Lu ther-szob rocs ka ad ja ál -
dá sát a cif rál kod ni vá gyó höl gyek re.
A  Lu ther  há zas ság kö té sét  fel idé ző
kam pány moz za na tok kö zül vi szont
a Cra nach-ház mel let ti  ser főz de és
exk lu zív sö rö ző említendő, ahol pi -
tyó kás (vagy jó zan, de ez rit kább) ál -
la pot ban a nagy be tűs Re for má tor és
fe le sé ge  kar ton fi gu rá ján  ki ku kucs -
kál va le het fény ké pez ked ni. Ott jár -
tunk kor ép pen egy né pes és mul ti kul -
ti at lan tai cso port to lon gott, hogy fe -
jét ki dug ja Mar tin és Ka tar ina kar ton -
tes tén, az arc nak ki ha gyott lyuk he -
lyén. (Én eb ben az eset ben leg alább
a  Bib li át  ki hagy tam  vol na  Már ton
nagy tisz te le tű úr ke zé ből. El vég re az
íz lés te len ség nek is van ha tá ra!)
Vé gül em lít sük meg a re for má ció

kö rü li bo hóc ko dá sok ta lán leg kép -
te le nebb  pél dá ját:  egy  Lu ther  és
Me lancht hon mél tó ság tel jes szob rá -
tól kő ha jí tás nyi ra ék te len ke dő ham -
bur ger pla ká tot; az étek ter mé sze te -
sen a Wit ten bur ger név re hall gat. Hi -
á ba, nemcsak az em be ri vál la lá sok
mér té ke – mint a re for má ci óé – vég -
te len,  ha nem  az  em be ri  igény te -
len ség is! 

Szinkrónésdiakrón
De most – im má ron el ko mo lyod va
– lép jünk be a Me lancht hon Mú ze -
um fa lai kö zé, ahol vol ta kép pen két
ki ál lí tást néz het tem meg. Wit ten -
berg 16. szá za di „mag is ter per pe tu -
u sá nak”,  a  ma gyar  pe reg ri nu sok
egyik fő gyá mo lí tó já nak, lel ki ne ve -
lő ap já nak, szá mos eset ben szál lás-
és koszt adó já nak éle tét, mun kás sá -
gát (s egy ben a wit ten ber gi ma gyar
co e tu sét, az az di ák kö zös sé gét is!) két
tár sa dal mi-kul tu rá lis  re gisz ter ben
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A  hely szín  a  szlo vá ki ai  Eper jes,  a
Con fes sio pen ta po li ta ná nak, vagy is
az Öt vá ro si hit val lás nak, a fel vi dé ki
evan gé li ku sok e fon tos hit- és tan vé -
del mi  ira tá nak egyik vá ro sa volt; a
kon fe ren cia a he lyi egye tem és a ke -
let-szlo vá ki ai  egy ház ke rü let  kö zös
ren de zé sé ben,  ma gyar  és  szlo vák
anya nyel vű elő adók kal zaj lott. 
Hely szí nül  –  be vált,  so kunk nak

ked ves  he lyi  szo kás  sze rint  –  az
1667-ben ala pí tott evan gé li kus kol -
lé gi um  gyö nyö rű  dísz ter me  szol -
gált, amely nek a fres kók és a ré gi -
könyv-il lat mel lett egy 19. szá za di,
rit ka szép sé gű har mó ni um a leg főbb
ékes sé ge (képünkön). Csak azt saj nál -
tam, hogy  a  ze ne nem  sze re pelt  a
gaz dag prog ram ban – nem akár mi -
lyen  él mény  le het  egy  ilyen,  ta lán
már Kos suth eper je si di ák éve it be -
zen gő  hang szer  kí sé re té vel  együtt
éne kel ni, né hány nap pal a re for má -
ció em lék ün ne pe előtt.

De  még  így,  ze ne  nél kül  is  bő ven
akad tak e két nap ban meg ren dí tő pil -
la na tok. Lát hat tuk a Fel vi dék egyik
leg je le sebb evan gé li kus re for má to ra,
Step ha nus Xy lan der kal li gra fi kus
kéz írá sát, hall hat tunk szá mos ta nú -
ság té telt a ré gió ágos tai hit val lá sú teo -
ló gu sa i nak küz del me i ről.
Aho gyan a Sze pes ség ben ke let ke -

zett, de az egy ko ri Sá ros vár me gye te -
rü le té re, így Eper jes re is ér vé nyes Ha -
in-kró ni ká ban ol vas hat juk: „De hogy
ő ki rá lyi fel sé ge (I. Ru dolf), leg ke gyel -
me sebb urunk azt kö ve tel je tő lünk
pa ran csá ban, hogy temp lo ma in kat,
ko los to ra in kat  és  kór há zun kat  és
min den egy há zi va gyo nun kat át ad -
juk, lel ki pász to ra in kat el űz zük, és vé -
gül Is ten egye dül üd vö zí tő igé jé ről és
ágos tai hit val lá sunk ról le mond junk,
a leg cse ké lyeb bet sem va gyunk haj -
lan dók ten ni.”
E hő si es sza vak mel lett (ame lye ket

ez út tal nem idéz tek ugyan, de a sze -
pes vár al jai zsi nat elő ké szí tés ben ko -
moly sze re pük volt!) so kun kat mé -
lyen meg érin tett a wit ten ber gi egye -
tem  1568.  feb ru ár  17-én  el te me tett
ma gyar di ák já nak, egy bi zo nyos Ge -

or gi us Tor da Ep pe ri en sis nek, az az
Eper je si Tor da György nek a sor sa is,
akit ván dor de á ki évei köz ben ha zá -
já tól tá vol ért a ha lál… S az ő ne vé -
nek la ti no sí tott vál to za ta ré vén el ér -
kez tünk mon da ni va lónk lé nye gé hez. 
Eper jes vá ro sát a mon da sze rint II.

(Vak) Bé la ki rá lyunk ala pí tot ta 1132-
ben, és a kör nyék eper me ző i ről ne -
vez te el. Ezek az „örök eper me zők”
azon ban csak a vá ros két la tin ne vé -
ben, a Frago po lis ban és az Epe ri es si -
num ban kö szön nek vissza, a né met
Pre schau és a szlo vák Prešov név ből
el len ben, az egy ko ri  je len tést meg -
sem mi sí tő mó don, tel je sen el tűn tek!
Ez  a  gyü mölcs  egyéb ként  a  vá ros
két cí me ré ben is fel buk kan, iga zán jól
lát ha tó és va ló ban üze net ér té kű mó -
don az 1548-as vál to zat ban, ame lyet
I. Fer di nánd ado má nyo zott a vá ros -
nak. Itt egy sa sma dár – a he ral di ká -
ban a ke gyes ség és az okos ság jel ké -
pe  –  tart  éles  kör mei  kö zött  egy
érett gyü möl csök kel te li sza mó ca szá -
lat (képünkön). 
Még is,  bár mi lyen  tu do mány ta -

lan nak, ne tán egyé ni es ke dő nek tűn -
jék is, nem tu dom el hall gat ni sa ját ol -
va sa to mat. Esze rint ez a szép sé ges,
a zor don ma dár szo rí tá sá ban fog va
tar tott gyü mölcs (bár a Habs burg-
meg ren de lés re dol go zó fes tő nek ez
eszé be  sem  jut ha tott!)  nem  más,
mint a sok kín ló dás-küsz kö dés ál tal
meg ér lelt eper je si (és ál ta lá ban fel vi -
dé ki)  re for má ció.  Amely  a  Habs -
burg-el len re for má ció ide jén pon to -
san így, „sas nak kör me kö zött” pró -
bált to vább ra is gyü möl csöt ho zó, Is -
ten igé jé nek jó il la tá val ékes ke dő, erős
gyö kér ze tű nö vény ma rad ni…
Ha viszont az evan gé li kus egy ház -

tól száz tíz esz ten dő re el vett s csak
1783-ban  fel tá ma dt  eper je si  evan -
gé li kus kol lé gi um ra, er re a nap ja ink -
ban új ra vi rág zó és gyü möl csö ző in -
téz mény re  gon do lunk,  rend ha gyó
cí mer ta ni ma gya rá za tunk már nem
is tű nik olyan kép te len ség nek. Mint
aho gyan nem bosszú sá got,  ha nem
örö met kel tett ben nünk, kon fe ren ci -
á zók ban az is, ami kor a ta nács ko zás
má so dik  nap ján  át  kel lett  en ged -
nünk  a  dísz ter met  az  evan gé li kus
gim ná zi um  sza lag ava tó ra  ké szü lő
di ák ja i nak, Thö kö ly Im re, az evan gé -
li kus fe je de lem és Gyön gyö si Ist ván
köl tő, a ko rai ku ruc idő szak köl tő-
kró ni ká sa mai di ák tár sa i nak.
Vé gül, az ep ré szés től már el sza kad -

va, de a ké ső őszi Eper jes ut cá in jár -
tunk ban-kel tünk ben ar ra is ke gye let -
tel em lé kez het tünk, hogy 1956 egyik
evangélikus hő se és már tír ja, Ma lé -
ter Pál eb ben a vá ros ban, a val lás sza -
bad ság egyik észak ke le ti vég vá rá ban
lát ta meg a nap vi lá got.
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„Sasnakkörmeközött”
–szamóca

Széljegyzetegyeperjesikonferenciához

b Amitazalábbiakbanközreadok,
nem hasonlítható a hagyomá-
nyoskonferenciabeszámolótöbb-
nyiremerevprotokollműfajához,
amelynekírójátvalósággalmeg-
kötözi a „jaj, csak senkit ki ne
hagyjak”görcsöskényszere.In-
kábbhangulatjelentésezegyme-
teorológiaiszempontbóltéliesen
dideregtető, de hangulatában a
„fraternitások”–régiesmagyar-
sággal „testvérületek” – korát
idézőtudományostanácskozás-
ról,amelyaReformációtólazegy-
házalapításigcímetviselte,same-
lyetazelmúlthétvégénaszepes-
váraljaizsinatnégyszázadikévfor-
dulójaalkalmábóltartottak.
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Pet rő czi Éva ok tó ber 19-én Bu da pes ten, az Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ban ren de zett re for má ci ói
gá lán a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek (Prúsz)
szak mai el is me ré sé ben, Rát Má tyás-díj ban ré sze -
sült. A Jó zsef At ti la-dí jas köl tő, író-új ság író mun -
kás sá gát a szö vet ség el nö ke mél tat ta.

no votny Zol tán
lau dá ci ó ja 
pet rő czi éva tisz te le té re

„Ó, ter jeszd ki, Jé zu som, / Ol tal ma zó szár nyad, /
És csi títs el szí vem ben / Bút, örö möt, vá gyat!” –
dör mög tem egy több órás, Nor vé gi á ról szó ló éj sza -
kai mű sor vé gén, ami kor a meg hí vott ven dég – aki
be szélt az őrt ál ló ma gas fe nyők ről, Ib sen ről, Vi ge -
land ról, Gri eg ről, a  lil le ham me ri  olim pi á ról,  a
nor vég min tás pu ló ver ről – dú dol ni kezd te mel -
let tem, majd han go san éne kel te a nor vég dalt.

Pet rő czi Éva volt a ven dég, a Rát Má tyás-díj idei
ki tün te tett je.
De me lyik Pet rő czi kap ja Ku tas Lász ló szob rász -

mű vész kis plasz ti ká ját? A Jó zsef At ti la-dí jas író, köl -

tő, mű for dí tó, akit az „új hol da sok” szel le mi örö -
kö sé nek tar ta nak? Vagy a pe da gó gus, aki nem csak
an golt ta ní tott a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
te men, ha nem iro dal mat és nyelv mű ve lő, meg szó -
la lás csi szo ló cél za tú tár gya kat is? Ne tán a pu ri ta -
niz mus ma gyar or szá gi szak ér tő je, a Pu ri ta niz mus -
ku ta tó In té zet ala pí tó ja, aki a pu ri ta niz mus iro dal -
má ból ki de rí tet te, meg ta nul ta, ho gyan le het kagy -
ló kürt tel ha ran goz ni?
Va ló ban, me lyik Pet rő czi kap ja a Rát Má tyás-dí -

jat? A sze re lem ez red éves ha zai tör té ne té nek ku -
ta tó ja vagy a ka ti cás tár gyak ked ve lő je, aki nek még
az e-mail cí mé ben is ben ne van a het petty (hét
petty)? Az, aki év ti ze dek óta fog lal ko zik te het ség -
gon do zás sal, aki szen ve dély tel jes re ne szánsz egyé -
ni ség, vagy egy „po li hisz té ri ka”?
Az új ság író, aki a pé csi rá di ó ból el in dul va öt ven

éve je len van a vi lá gi mé di á ban – az Új Tü kör ben,
a Ma gyar Nem zet ben, az Új Ma gyar or szág ban, a
Na gyí tás ban, a rá di ó ban, a te le ví zi ó ban –, s bib -
li ás em ber lé vén na gyon sok val lás sal kap cso la tos
té má jú írá sa je lent meg? Az új ság író, aki hu szon -
öt éve van fo lya ma to san je len az egy há zi saj tó ban
– a Re for má tu sok Lap já ban, az Evan gé li kus Élet -

ben, a Pax Tv-ben –, s aki kül föl di egye te mek
(Leu ven, Tur ku, Révko má rom, Olo mo uc) tu dós
elő adó ja lé té re írá sa i ban még is tisz ta, egy sze rű
han got üt meg?
Az a Pet rő czi kap ja a dí jat, aki a Pro tes táns Új -

ság írók Szö vet sé gé nek egyik leg ak tí vabb tag ja, a
ren dez vé nyek szor gos lá to ga tó ja, a be szél ge té sek
kö zös ség épí tő, te vé keny részt ve vő je, a szö vet ség
kon fe ren ci á i nak,  mé dia mű he lye i nek  vissza té rő
elő adó ja? Az a Pet rő czi, aki a föld vá ri Sín gör bí tő
res ti ket tős cég táb lá ját lát va Hra bal ra asszo ci ál, fel -
is mer ve,  hogy  a  leg ke ser ve sebb  élet hely ze tek
(köz tük  a  sze gény ség,  a  be teg ség,  az  öreg ség)
mo soly ba ol dá sát a cseh író aján dé kul kap ta Is ten -
től, mind nyá junk ja vá ra?
Vé gül is akár me lyik Pet rő czi Éva a dí ja zott, mél -

tán il lik a Vis ky And rás, Pát kai Ró bert, Ale xa Ká -
roly, Ger zse nyi Sán dor, Fá bi án Gyu la, Feny ve si Fé -
lix La jos, Bag dán Zsu zsa, Kiss Sán dor, Nagy Ka -
ta lin sor ba.
S a húsz év vel ez előt ti em lék ben las san a nor -

vég ének is be fe je ző dik: Jé zu som! „Ki csik, na gyok
mind ké rünk: / Őr ködj vi gyáz va ránk! / Bé kes sé -
ged be té rünk: / Te áldd meg éj sza kánk!”

g Fa bi ny Ta más

Ok tó ber 31. a re for má ció em lék nap ja.
Amint köz is mert, 1517-ben ezen a na -
pon szö gez te ki Lu ther Már ton a ma -
ga 95 té te lét a wit ten ber gi vár temp lom
ka pu já ra.  Ez  a  bá tor  cse le ke det  az
egy ház má ig tar tó meg újí tá sá nak el ső
lé pé se volt. A hit újí tás nyo mán lét re -
jött kö zös sé ge ket pro tes táns egy há zak -
nak ne ve zik. 
Az el múlt öt száz év ben mind vi lág -

mé re tek ben, mind Ma gyar or szá gon
igen ko moly lel ki és szel le mi erőt kép -
vi selt és kép vi sel a pro tes tan tiz mus.
Ha zai össze füg gé sek ben gon dol junk
csak a pro tes táns gá lya ra bok – ama
negy ven pré di ká tor – hő si es helyt ál -
lá sá ra vagy a Kos suth ál tal is szor gal -
ma zott pro tes táns unió gon do la tá ra. 
A „pro tes táns” ki fe je zés vi lág szer te

ko moly hí vó szó: elég, ha csak ar ra gon -
do lunk, hogy Max We ber óta szo cio -
ló gus nem ze dé kek so ra be szél pro tes -
táns eti ká ról.
De mit is je lent az a szó, hogy „pro -

tes tál”? A szó tár sze rint ilye ne ket: til -
ta ko zik, óvást emel, ki fo gá sol, rek la mál,
el len ke zik. Így ér ti az er dé lyi köl tő, Re -
mé nyik Sán dor is, aki az El kés te tek cí -
mű ver sé ben ko ra pro tes táns teo ló gu -
sa i hoz szól: „Ke ve set hisz tek, so kat pro -
tes tál tok, / A csá szár el len, a pá pis ta el -
len, / Mind egy, mind egy, csak pro tes -
tál ni kell jen.”
Fél re ért jük a re for má ció üze ne tét,

ha lé nye gét a til ta ko zás ban ra gad juk
meg. A la tin szó nak ko ránt sem volt
min dig ilyen ta ga dó je len té se! A „pro-
testo” ere de ti leg a va la mi mel let ti ta -
nús ko dást je len tet te. 
A re for má ci ót el in dí tó Lu ther el ső -

sor ban nem va la mi vagy va la ki el len,
ha nem Krisz tus ügye mel lett ta nús ko -
dott. „So lus Ch ris tus” – egye dül Krisz -
tus –, hir det te áll ha ta to san. Az evan -
gé li kus  egy ház  Lu ther  Ki adó ja  ál tal
most meg je len te tett, Asz ta li be szél ge -
té sek cí mű gyűj te mény ben pe dig egé -
szen szen ve dé lye sen nyi lat ko zik ar ról,
mit je lent szá má ra Jé zus Krisz tus. 
Ott így ta nít Lu ther: „Nincs más kéz -

zel fog ha tó tu dá som Jé zus Krisz tus ról,
mert hi szen sze mé lye sen nem lát tam
és nem hal lot tam őt, mint a ne ve. De
há la  Is ten nek,  a  Szent írás ból  olyan
so kat meg tud tam ró la, hogy az ne kem
bő ven elég (…). To váb bá gyak ran tör -
tént  ve lem  leg sú lyo sabb  gyen ge sé -
gem ben, fé lel me im ben, bű ne im ter he
alatt ros ka doz va, a ha lál tól va ló ri a da -
lom és szo ron gat ta tás kö ze pet te, a ga -
lád és ha mis vi lág tól va ló ül döz te tés so -
rán, hogy ta pasz tal tam és érez tem azt
az is te ni erőt, ame lyet ez a név ru há -
zott rám. (…) Úgy hogy én en nél a név -
nél ma rad va aka rok él ni és hal ni.”
Lu ther Már ton val lo má sá ból is ki -

tű nik, hogy a pro tes tá lás nem ta ga dást,
ha nem  ta nús ko dást  je lent  –  Jé zus
Krisz tus ügye mel lett. Ezért sem he -
lyén va ló, ha az ő kö ve tő it lu the rá nus -
nak (vagy a re for má tu so kat kál vi nis -
tá nak)  ne ve zik.  Min den  ke resz tény
khrisz tia nosz, vagy is Krisz tus ról kap -
ta a ne vét. Hoz zá ké pest min den em -
be ri hi vat ko zás tal mi. 
Ha így ért jük a re for má ció ta ní tá sát

és  a  pro tes táns  örök sé get,  ak kor  az
nem el vá laszt ja egy más tól, ha nem in -
kább kö ze lebb vi szi egy más hoz a kü -
lön fé le ha gyo má nyo kat kép vi se lő ke -
resz té nye ket. Ok tó ber 31., a re for má -
ció nap ja ezért iga zi Krisz tus-ün nep le -
het. Ró la ta nús kod jon – pro tes tál jon
– min den ke resz tény.

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na pi
új ság c. mű so rá ban ok tó ber 26-án.

Minden
keresztény
protestáns

mu tat ják be a szak mai és a la i kus kö -
zön ség szá má ra. 
A könyv rit ka sá gok tól az itt mű kö -

dő ma gyar di ák kö zös ség gyö nyö rű
zász la já ig – amely ép pen a most re -
no vált Lu ther-ház ból ke rült át a már
meg újult Me lancht hon-ház ba – sok-
sok ér de kes ség ta lál ha tó. Csak a ház
le- és ki pusz tult kert jét tud nám fe led -
ni, ahol a há zi gaz da annyit sé tál ga -
tott  szí vé nek  ked ves ma gyar ja i val! 
A  Lu ther-  és  Me lanc ht hon-ház

vi lá gát idé zi, ha mo der ni zált for má -
ban is, a Ho tel Lu ther de ko rá ci ó ja: az
óriá si tü kör üveg ab la kokon ott dí sze -
leg nek Wit ten berg összes 16. szá za -
di nagy sá gai. És,  ta lán mon da nom
sem kel le ne, az „iker há zak” kör nyé -
két s az egész vá rost min de nütt el le -
pik az óri á si, vá lasz tás ip la kát-sze rű
mo li nók, Lu ther 2017 – 500 Jah re Re -
for mati on fel irat tal. Töb bek kö zött a
most fel áll vá nyo zott vá ro si temp lo -
mon és a vár temp lo mon. E gran di ó -
zus em lé kez te tők mel lett a már em -
lí tett  re for má ci ós  Dis ney land-ele -
mek so rá ban akad Lu ther cso ki, gyu -
fás ska tu lya  és  sö rös po hár-alá tét  is. 
Mind azon ál tal:  a  Me lancht hon-

ház ban és a Cra nach-ház ban, amely -
nek  har ma dik  eme le tén  lak tunk,
min dent el kö vet nek azért, hogy a vá -

ros ezek ben az ün ne pi évek ben ne vál -
jék a re for má ció Ma dame Tus sa ud-
stí lu sú pa nop ti ku má vá, és a je lent ne
a rég volt nagy sá gok me rev vi asz báb -
jai né pe sít sék be. 
En nek ér de ké ben eb ben a vá ros -

ban ko mo lyan ve szik a szink rón (21.
szá za di) és di ak rón (16. szá za di) ele -
mek ál lan dó pár hu za mos sá gát. Azt
az egy ide jű, avagy szi mul tán je len lé -
tet, amely az ame ri kai–an gol köl tő,
drá ma író, esszé is ta, T. S. Eli ot köl té -
sze té nek ta lán leg na gyobb, leg ma ra -
dan dóbb  ér té két  jut tat hat ja  az
eszünk be. Ő ugyan is egyet len vers
ke re tei kö zé a leg na gyobb ter mé sze -
tes ség gel emel te be az in di ai kul tú -
ra ele me it, Ric hard Wag ner Trisz tán
és Izol dá já ból vett lib ret tó idé ze te ket
(hogy most csak két pél dát em lít sek!),
egy szó val a vi lág kul tú ra na gyon kü -
lön bö ző ré te ge it. Ha ezt wit ten ber -
gi ta pasz ta la ta im egy sze rűbb nyel vé -
re le for dít juk: múlt és je len egy mást
erő sí tő je len lé te eb ben a vá ros ban –
ez út tal össz pon to sít sunk ki zá ró lag a
Mel ancht hon- és Cra nach-tár la tok -
ra – élet te li in ter ak ti vi tás ban mu tat -
ko zik meg. 
Csak nem más fél  év ti ze de,  2000

nya rán, el ső „lu ther stad ti” lá to ga tá -
sunk al kal má val ki zá ró lag a tu do má -

nyos hát tér rel, fel ké szült ség gel ren -
del ke ző lá to ga tó kat meg szó lí tó re lik -
vi á kat, ér té kes 16. szá za di teo ló gi ai ki -
ad vá nyo kat vagy ép pen a ma gya rok
sze re tett  „nagy  Fü löp jé nek”  meg -
ren dí tő en  gyer mek mé re tű  ha lá los
ágyát  és hí res  vagy ke vés sé  is mert
egy ko rú port ré it lát hat tuk. Most vi -
szont fa la pok ból ki vá gott fi gu rák, jel -
ké pe sen be ren de zett ebéd lő- és tan -
te rem,  to váb bá  há ló kam rák  hí vo -
gat nak ben nün ket, olyan meg győ ző -
en, hogy az em ber úgy érez he ti: az
egy ko ri wit ten ber gi ma gyar di á kok
né me lyi ke (a fel jegy zé sek négy száz -
öt ven fő ről szól nak!) mind járt be lép
az aj tón, s a leg na gyobb ter mé sze tes -
ség gel szó ba ele gye dik ve lünk. 
S ak kor még nem is em lí tet tük a

Lu ther-  és  Cra nach-pa ti kát,  ame -
lyek kö zül az utób bi ban a Lu ther-kor
vi lág hí rű  fes tő jé nek  és  fe le sé gé nek
nem túl jól si ke rült, de azért még is -
csak a gyógy szer tár kel lős kö ze pén
dí szel gő arc ké pét lát hat juk. 
El ra gad ta tá sunk  ter mé sze te sen

nem le het tö ret len és kri ti kát lan; a re -
for má ció  ko rá nak  –  csak  oly kor-
oly kor  giccs be  csú szó  –  fel idé zé se
mel lett  bi zony  nem  rit kák  a  si vár
NDK-idők csüg gesz tő em lék mű vei:
üres bolt he lyi sé gek so ka sá ga, csont -
váz ál la po tig  le pusz tult  épü le tek…
De meg kell hagy ni: a fő tér és a fő ut -
ca kör nyé ke má ra már pom pá za tos
és  ele gáns,  sok kal  in kább  „wes sie”,
mint „os sie” ké pet mu tat. 
A Cra nach-há zak ban (mert ket tő

is van be lő lük!), aho gyan az egész vá -
ros ban, üdí tő en ke ve re dik múlt és je -
len. Van itt Zent rum für evan gelische
Pre digt kul tur ne vet vi se lő ho mi le ti -
ka tör té ne ti tár sa ság, nyom da tör té ne ti
mű hely, de még – kü lö nö sen ne mes
kez de mé nye zés ez egy so ká ig gyó -
gyít ha tat la nul „ke let né met nek” szá -
mí tó, sok szem pont ból a pusz tu lás -
nak át en ge dett vá ros ban – Né met–
Orosz Ba rá ti Tár sa ság is, amely ben
a mű vé sze ti és hit éle ti vagy ép pen a
tu risz ti kai  ese mé nyek  épp úgy  he -
lyet kap nak, mint a hu ma ni tá ri us se -
gít ség nyúj tás. Az utób bi gesz tus is a
re for má ció  ko rá nak  szel le mé hez
mél tó – gon dol junk csak is mét Me -
lancht hon  és  gyak ran  szű köl kö dő
ma gyar di ák jai szin te apa-fiú kap cso -
la tá ra!
Ha már a re for má ció szé kes fő vá -

ro sá ban szer zett sze mé lyes ta pasz ta -
la ta im mal kezd tem, hadd fe jez zem
be  egy  ta nul má nya it  Wit ten berg -
ben  meg kez dő,  majd  Hei del berg -
ben  foly ta tó,  la ti nul  ver se lő po é ta,
Thú ri György né hány – egy ki vé te -

lé vel  Lu ther  vá ro sá hoz  kö tő dő  –
epig ram má já val,  ame lyek  nyo mán
a rég múlt va ló ság gal je len né vál hat a
sze münk előtt, mind össze né hány sor
jó vol tá ból.

KárolyiGáspársírfelirata
Ká ro lyi-sarj, Wit ten berg szál lást,

szó no ki szé ket,
sírt Gönc föld je adott né ki,

a nagy sze rü nek.

Apjasírjára
Tú ri szü lött, kit nagy Fü lö pünk

oki tott rég.
Por hü ve lyed Szán tón, lel ked az ég

ma ga sán.

Nagybátyja,BékésiIstván
epitáfiuma
Bé ké si szü lött, ne ve lé Vi teber ga,
Csen gert szent akolul ad ta né ki az Úr.

Csak na gyon szo mo rú szív vel tu dok
vissza gon dol ni azok ra a nem is túl tá -
vo li, de na gyon bol dog idők re, ami -
kor ha son ló jel le gű for dí tá sa im-írá -
sa im (ez tör té ne te sen a Con fes si ó ban
je lent meg!) ép pen úgy, mint né hány
te het sé ges ta nít vá nyom an gol nyelv -
ből ké szült vers- és pró za for dí tá sai,
oly kor  egy ház tör té ne ti  mi ni esszéi
és egyéb cik kei még szí ve sen fo ga dott
ven dé gei le het tek az egy há zi saj tó -
nak. De le gyünk igaz sá go sak: a ma -
gyar  iro da lom és  tu do mány  je le sei
sem  nyü zsög nek  ezek ben  a  szent
ber kek ben, hogy szol gá lat té tel re je -
lent kez ze nek…

Az írás a Pro tes táns Új ság írók Szö -
vet sé gé nek szep tem be ri mé dia mű -
he lyén el hang zott elő adás szer kesz -
tett vál to za ta 
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Meg le pő, de így van: az élet ről gon dol -
ko zó em ber min dig a ha lál ba üt kö zik
be le. Idő sebb kor ban ez ter mé sze tes.
Ha előbb nem, a hat va na dik élet éven
fe lül szin te vá rat la nul, hir te len zu han
az egyé ni lá tó ha tár ra a ha lál tu da ta. 
A tá vo li fo ga lom ból sze mé lyes, érin -
tés kö zel be jött va ló ság lesz. 
Fi a ta labb kor ban a ha lál gon do la -

ta mint egy a ma gas ban le beg, tá vo li
fel hő ként, amely alatt élünk. A fel hő
az tán az em ber élet harma dik har ma -
dá ban va la mi kor le száll. Elő ször csak
szű kebb re szo rít ja a le he tő sé gek ha -
tá ra it,  ké sőbb  annyi ra  kö rül vesz,
hogy az idős em ber lé pés ről lé pés re
ben ne jár. Ez az az idő, ami kor az idős
szü lők egy más után ki lép nek éle tünk -
ből, az élet jó – bár nem fáj da lom -
men tes – rend je sze rint. 
Azt nem le het mon da ni, hogy a

ha lál  kö zel sé gé nek  tu da ta  ál lan dó
fáj dal mas ér zést hoz na ma gá val; je -
len lé te azon ban jel lem ző az em be ri
élet utol só har ma dá ban.
A  mu lan dó ság  nem  egyé ni  vo -

nat ko zás ban ad ja elénk a leg gyöt rőbb
kér dést. A föl di élet el mú lá sát mint
a min den ség és az élet szer ke ze té ből
fo lyó sor sot gon do lat ban – kény sze -
rű be le tö rő dés sel – el le het fo gad ni.
El vi sel he tet le nebb az át fo gó, az egye -
te mes lát vány. 

Ba bits Mi hály hu szon hét éves ko -
rá ban a szép sé gek vá ro sá ban (Ve len -
cé ben) ír ta az Es ti kér dést.Az öt ven -
há rom sor egyet len sod ró mon dat,
amely a mu lan dó ság ki nem mon dott
gyöt rel mé ben a vi lág és az élet hi á -
ba va ló sá gát  ének li:  „csu pa  szép ség
közt és gyö nyör ben jár ván / még is
csak ar ra fogsz gon dol ni gyá ván: / ez
a  sok  szép ség  mind  mi re  va ló?  /
még is csak ar ra fogsz gon dol ni ár ván:
/ mi nek a sely mes víz, a tar ka már -
vány? / (…) / mi ért a vé gét nem le lő
idő? / vagy vedd pél dá nak a pi ciny fü -
szá lat: / mi ért nő a fü, hogy ha majd
le szá rad? / mi ért szá rad le, hogy ha új -
ra nő? 
A mu lan dó ság  nem ön ma gá ban

vá lik itt meg fejt he tet len né az is mét -
lő dés ben.  A  ke let ke zés  és  el mú lás
vég te len nek tet sző kör for gá sa egy -
szer re  ve ti  fel  az  egyé ni  élet  és  az
egész lét ér tel mé nek kér dé sét. S mi -
nél  szebb,  bol do gabb  a  pil la nat,
amely be ez az al ko nya ti kér dés be le -
ha sít,  an nál  fáj dal ma sabb  és  kín -
zóbb a mu lan dó ság le he le te.
Csak  a  gon dol ko dó,  tu da tos  fő

ta lál ko zik az „es ti kér dés sel”. Az em -
be rek mil li ói, az „egy sze rű ek” nem
élik át, mert nem töp ren ge nek az élet
és a ha lál össze füg gé se in, az el mú lás
sza ka dat lan  foly to nos sá gán.  Ta lán
jó is, hogy így van. 

* * *

Az élet el len sé gé ből oly kor hőn óhaj -
tott ba rát tá vá lik a ha lál. Kí vá na to -
sabb az élet nél. Fáj dal mas, gyó gyít -
ha tat lan be teg ség ben szen ve dők, ké -
ső öreg ség ter hei alatt ros ka do zók kö -
zül so kan is me rik ezt az ér zést. Az
élet vé ge fe lé hí vo ga tó an nyíl hat nak
meg a sö tét ka puk, mert a test és a lé -
lek óhajt ja a vég ső pi he nést, mint fá -
radt em ber az es ti le fek vést. 
Eb ben a hely zet ben a val lá si ke -

gyes ség  vagy  ép pen  a  tár sa dal mi
tra dí ció ál ta lá ban azt vár ja el, hogy
„min den áron” az élet to vább men té -
sét kell gya ko rol ni, elő se gí te ni. Ma -
gam azt mon dom – a csa lá di múl -
tam ban ta pasz talt  tör té nés alap ján
(is) –: az őszi hul lás előt ti fa le ve le ket
nem len ne ter mé sze tes ra gasz tó val
oda erő sí te ni az ágak hoz. Az élet ter -
mé sze tes, jó rend je az élet ből va ló ki -
lé pés, az Is ten ha za hí vó sza va i ra va -
ló en ge del mes rá bó lin tás.

A kér dés má sik ol da la az, hogy a
tes ti és lel ki erő tel jes bir to ká ban,
em be ri  szá mí tás  sze rint még  sok
hát ra le vő év tu da tá ban is le het vá -
gyot tá a ha lál. Olyan kor tör tén het
ez, ami kor va la ki szá má ra üres sé vá -
lik az élet, mert el vesz tet te azt, aki
vagy ami éle te leg több örö mét je len -
tet te – le gyen az sze mély vagy hi va -
tás, eset leg ha za. To váb bi éle te ér -
zel mi te kin tet ben, ön tu da ta meg vi -
lá gí tá sá ban már csak ten gő dés, ál -
lan dó hi ány ér zet a be tel je sü lés re -
mé nye nél kül.

Ko runk  gon dol ko dá sa  szét fosz -
lat ta a ma ra dék il lú zi ó kat is az em -
be ri élet ön ma gá ban va ló ér tel mé ről.
Min ta pél da sze rű en  Al bert Ca mus
fo gal maz ta  meg  köz is mert té  vált
írá sá ban, a Szi szüphosz mí to szá ban.
„Vissza té ré se köz ben, eb ben a szü net -
ben  ér de kel  en gem  Szi szüphosz…
Lá tom ezt az em bert le eresz ked ni ne -
héz, de egy for ma lép tek kel a szen ve -
dés hez, amely so ha sem ér vé get… Ha
ez a mí tosz  tra gi kus,  ez azért  van,
mert hő se tu da tos. Va ló ban hol vol -
na a szen ve dé se, ha min den lé pés nél

él tet né a si ker re mé nye… Eb ben a ké -
nyes  pil la nat ban,  ami kor  éle te  fe lé
for dul az em ber, a szik lá já hoz kö ze -
le dő Szi szüphosz el gon dol ko dik azon
az össze füg gés te len cse lek mény so ro -
za ton, amely az ő sa ját ma ga al kot -
ta sor sa lesz, ame lyet em lé ke ze té nek
pil lan tá sa for raszt egy be, és amely -
re  nem so ká ra  ha lá la  üt  pe csé tet…
A  ma gas la tok  fe lé  tö rő  küz de lem
egy ma ga elég ah hoz, hogy meg tölt -
se az em be ri szí vet. Bol dog nak kell
kép zel nünk Szi szüphoszt.”
Ca mus le írá sa nyo mán Szi szüphosz

egye te mes ér vé nyű jel kép pé vá lik sze -
münk ben. Az új ra és új ra vissza gör dü -
lő  kő  az  em ber élet  so rán  ki tű zött
egy-egy bol dog cél nak is min tá ja.
A fi a tal még úgy vé li: ami kor el éri

cél ja it, el vég zi is ko lá it, ál lás hoz jut,
meg ta lál ja sze rel mes tár sát, ak kor ki -
tel je se dik  az  éle te.  Ha ma ro san  rá
kell jön nie azon ban, hogy a „kő” is -
mét vissza hul lott a mély be, új cél, új
re mény ke let ke zik, míg is mét ki de -
rül, hogy az em be ri élet ben nincs ma -
ra dan dó be tel je sü lés, csúcs, csak az
örök küz de lem a rit kán és rö vid idő -
re el ér he tő bol dog sá gért. 
Nem  ma rad  más  az  em ber nek,

mint a küz dés, a hi á ba va ló tö rek vés
a hő si es ség re, a küz de lem szép sé ge.
Itt van Ca mus ta lál ko zá sa a ma dá chi
vég ső mon dat tal, csak per sze a mo -
dern, Is ten nél kü li vi lág zárt gömb -
jé ben, ahol transz cen dens re mény su -
gár sem se gít het a vi gasz ta lan, ér tel -
met len em be ri sor son. 
Nem mind egy, hogy ez a küz de lem

egy-egy  em be ri  élet ben  mi re  irá -
nyul, mi fé le tar ta lom mal te lí tett, mi -
ért zaj lik: a pusz ta ön fenn tar tá sért-e,
mint ma is száz- és száz mil li ók ese -
té ben a vi lá gon; vagy jobb élet kö rül -
mé nyek kö zött kü lön bö ző önös cé -
lo kért,  vagy  pe dig  egy  élet hi va tás
meg igé zett je ként an nak be töl té sé ért?
Vagy  egy sze rű en  né hány  sze re tett
em be rért, mint aho gyan anyák mil -
li ó i nak éle tét be töl ti, hogy a gyer me -
ke i kért él nek. 
Le het az élet ben ví vott küz de lem

cél ja ne mes vagy alan ta sabb, ez alap -
já ban vé ve nem vál toz tat azon a té -
nyen, hogy ad va van a szü le tés ré vén
egy em be ri élet, ame lyet foly tat ni kell
a ha lá lig, és köz ben az zal va gyunk el -
fog lal va, amit ez az élet nyújt. Gör -
get jük azt a kü lön, pá rat lan kö vet,
amely re a ne vünk van fel ír va, s ez a
kő ma gá ban fog lal ja ki nek-ki nek a sa -
já tos sor sát.
Gon do lat me ne tünk ben  eh hez  a

pont hoz  ér kez ve meg ál la pít hat juk,
hogy a küz del met, az erő fe szí tést le -
het az em be ri élet tar tal má nak te kin -
te ni, de ér tel mé nek, cél já nak nem ne -
vez he tő.  Tra gi kus  hős ként  vál lal -
hat ja az em ber a küz dést cél ta la nul
is, bát ran, de az élet ér tel mét ke re ső
töp ren gő kér dés re ma ga a küz de lem
nem meg nyug ta tó vá lasz.
Ez a re á lis lá tás az em be ri élet ről

csu pán annyi ki egé szí tés re szo rul,

hogy még a leg küz del me sebb élet -
sors  is  tar tal maz  szép sé ge ket  és
örö mö ket. Ezek a ró zsa szir mok az
em ber élet tö vi ses út ján, s a leg több
em ber nek  ele gen dő  mo tí vu mot,
in dí té kot je len te nek az élet élé sé re.
Eh hez  kap cso ló dik  az  élet  bel ső
ter mé sze té hez tar to zó ösz tö nös él -
ni vá gyás. 
Az  élet ösz tön  és  az  élet  el szórt

örö mei el fe dik a vég ső kér dé se ken
nem töp ren gő em ber előtt az élet ér -
tel mé nek hi á nyát. Az élet mű kö dé sek
me cha niz mu sa,  az  ösz tö nös  élet -
igen lés és az élet pi he nő pad ja in töl -
tött szép per cek messze ele gen dők
ah hoz, hogy él jünk – kü lö nö sebb bel -
ső meg fon to lás nél kül.

* * *

Vi szont ezek után is ma rad a tá ton -
gó kér dés: mi ért a szen ve dés? Mi ért
ép pen az én anyám vagy apám, aki
pe dig olyan jó em ber, mi ért ő megy
át a szen ve dé sek tü zén? 
Ahogy a bib li ai Jób ese té ben (Jób

31,35–36) sem ér ke zett er re vá lasz, mi
sem ka punk vá laszt a szen ve dés kér -
dé se i re. Az  is te ni  gond vi se lés  szá -
munk ra ért he tet len el lent mon dá sá -
ra nincs egy ér tel mű fe le let. De vé gig -
me he tünk – ta lán Jób köny vé nek se -
gít sé gé vel is – azon a lel ki tör té né sen,
ame lyet a Jób-köl te mény dra ma ti ku -
san áb rá zol. S el ju tunk ad dig, hogy el -
né mul vád ló, fe le lős ség re vo nó, kér -
de ző  sza vunk  Is ten nel  szem ben,
meg haj lunk a Min den ha tó ti tok za to -
san szö vő dő kor mány zá sa előtt. És
köz ben meg ta pasz tal juk a szen ve dés,
a  sors csa pá sok  kö zött  egy ide jű leg
az ő gon dos ko dó sze re te tét, amely -
nek szám ta lan va ló sá gos je lét ámul -
va  fi gyel het jük meg  éle tünk mély -
pont ja in. 
Eb ben a meg for dí tott hely zet ben,

ami kor  már  nem  mi  vá dol juk  őt
élet sor sun kért, ha nem meg haj lunk
előt te, be kö vet kez het az ő sza bad ir -
gal má ból sze re tő je len lé té nek meg -
ta pasz ta lá sa. A sor sunk, a szen ve dés
mi ért jei  nem  kap nak  fe le le tet,  de
el csi tul nak a min den ha tó, ke gyel mes
Is ten nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás -
ban. Is ten, a min den ha tó sze re tet –
a tör té ne lem ben, az élet ben ta pasz -
tal tak el le né re is – egy sze ri és pá rat -
lan éle tet adott min den em ber nek.
Min den ki nek sa ját élet hely ze té ben
kell helyt áll nia a ha lá lá ig. 
A ke resz tény hit nem az élet „ér -

tel mé ről” tud, ha nem ar ról a ren del -
te tés ről, ame lyet úgy tölt be, ha a
sze re tet  ve ze ti,  hogy  má so kat  is
öröm höz  se gít sen  na gyobb részt
küz del mes éle tük ben, és ja vá ra le -
gyen az em be ri kö zös sé gek nek. Er -
re  el jut nak  az  „ano nim  ke resz té -
nyek” is, akik ezt a fel ada tot Krisz -
tus nél kül vál lal ják. Né meth Lász ló
utol só re gé nye, az Ir ga lom szé pen
fe je zi  ki,  hogy  az  esen dő  em ber
irán ti ir ga lom az iga zi em be ri ma -
ga tar tás. A ha lá lon át tö rő ke resz -
tény  re mény ség  az  így  foly ta tott
föl di élet nek vég ső táv la tot ad. De
ez a táv lat megint nem egy tan té telt
kí nál, sem vá laszt nem nyújt kí ván -
csi  és  kín zó  kér dé se ink re,  ha nem
vissza ve zet Is ten hez.
Ezen gon do la ta i mat egy jó ba rá -

tom mal va ló be szél ge tés után írom.
Fel jaj dult ben ne a pa nasz, ki tört be -
lő le is a mi ért, a fáj da lom és a ta nács -
ta lan ság  ki ál tá sa.  Táv lat ba  ál lí tott
vá lasz kí sér letem végső ta nul sá ga az,
hogy a hiteles vá lasz Istentől jön. At -
tól, aki em ber kö ze li vé tet te ve lünk
va ló tö rő désé nek szán dé kát – Jé zus
Krisz tus ban.

A szer ző az Egye sült An gol Nyel vű
Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott
püs pö ke (Lon don)

Azestikérdés
BaBits Mihály: Esti kérdés

Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyü, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:
olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban,
vagy kávéházban bámészan vigyázd,
hogy gyujtják sorban a napfényü gázt;
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
vagy országúton, melyet por lepett el,
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat;
vagy a hajónak ingó padlatán
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán;
vagy idegen várost bolygván keresztül
állj meg a sarkokon csodálni restül
a távol utcák hosszú fonalát,
az utcalángok kettős vonalát;
vagy épp a vízi városban, a Riván,
hol lángot apróz matt opáltükör,
merengj a messze multba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
elmúlt korodba, mely miként a bűvös
lámpának képe van is már, de nincs is,
melynek emléke sohse lehet hűvös,
melynek emléke teher is, de kincs is:
ott emlékektől terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted:
csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?
minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok
s a nap, ez égő szizifuszi kő?
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?
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„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi
a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr!
Csak azt, hogy élj tör vény sze rint, tö -
re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is -
te ned del szem ben.” (Mik 6,8)

Szent há rom ság ün ne pe után a 20. hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi az
Úr is ten há rom jó kí ván sá gát egy ben így fog lal ják össze: Jár junk el hí vá sunk -
hoz mél tó an – meg szen telt élet ben! Is te nünk in dok lá sa: „Le gye tek azért szen -
tek, mert én szent va gyok!” (3Móz 11,45; lásd 5Móz 10,12–13) Pál így int: „Az
az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd je tek: hogy tar tóz kod ja tok a pa ráz na -
ság tól… Mert nem tisz tá ta lan ság ra hí vott el min ket Is ten, ha nem meg szen -
te lő dés re.” (1Thessz 4,3.7) „Aki ke resz tyén, az Krisz tus sal s min den ja vá val
kö zös ség re  lép. Mi vel pe dig Krisz tus szent, ne ki  is szent nek kell  len nie. 
A »szent« szó azt je len ti: ami Is ten tu laj do na, ami egye dül őt il le ti, ne ki szen -
tel te tett” – ta nít Lu ther.Az Úr Jé zus a fa ri ze u sok kí sér tő kér dé sé re a há zas -
sá gi el vá lás ról Is ten te rem tő tet tét, ere de ti szán dé kát s aka ra tát idé zi (lásd
1Móz 1,27; 2,24): „…a te rem tés kez de te óta Is ten fér fi vá és nő vé te rem tet te
az em bert. …és lesz nek ket ten egy test té… Amit te hát Is ten egy be kö tött, em -
ber el ne vá lassza!” (Mk 10,6.8.9) „Bol do gok, akik nek a szí vük tisz ta, mert
ők meg lát ják az Is tent.” (Mt 5,8; LK) „A te or szá god, Is ten, örök ké va ló or -
szág.” (GyLK 775) Ha lot ta ink ra így em lé kez he tünk: Is ten az élők Is te ne, mert
az ő szá má ra min den ki él (lásd Lk 20,38). Krisz tus ki je len ti: „Én va gyok a
fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él…” (Jn 11,25) Pál -
tól tud hat juk, hogy a tör vény Krisz tus hoz ve zér lő mes te rünk: „…ne ve lőnk
volt Krisz tu sig, hogy hit ál tal iga zul junk meg.” (Gal 3,24) A mó ze si tör vé nyek
el ren del ték a szom bat, a szom bat év s a há rom fő ün nep – a pás ka, pün kösd
és a sá to ros ün nep – meg tar tá sát. „Tartsd meg a ko vász ta lan ke nye rek ün -
ne pét! (…) Az után az ara tás ün ne pét… És a be ta ka rí tás ün ne pét…” (2Móz
23,15.16) Apó sa, Jet ró ta ná csá ra Mó zes bí rá kat ál lí tott a nép fö lé: „…a ne -
he zebb ügye ket Mó zes elé vit ték, de min den ki sebb ügy ben ők tet tek igaz sá -
got.” (2Móz 18,26) Áb ra hám szol gá já val ro kon sá gá ból ho za tott fe le sé get fi -
á nak. „Izsák… fe le sé gül vet te Re be kát. …meg sze ret te őt…” (1Móz 24,67) Is -
ten ki vá lasz tó sze re te te az ő drá ga kin csé vé tet te Iz rá elt: „…ha en ge del me -
sen hall gat tok sza vam ra, és meg tart já tok szö vet sé ge met, ak kor… va la mennyi
nép kö zül ti lesz tek az én tu laj do nom. Pa pok ki rály sá ga és szent né pem lesz -
tek.” (2Móz 19,5–6) S Krisz tus ál tal az ő új szö vet sé gi gyü le ke ze te is az zá lett
(lásd 1Pt 2,5.9–10). Go nosz te vő ként vit ték Jé zust Pi lá tus hoz: „Akik vit ték,
ma guk nem men tek be a hely tar tó ság ra, hogy ne le gye nek tisz tá ta la nok ká,
ha nem meg ehes sék a pás ka va cso rát.” El len fe lei gon do san ügyel tek kül ső tisz -
ta sá guk meg őr zé sé re. Tet tük kel si et tet ték az iga zi pás ka bá rány ha lá lát, mert:
„Ne künk sen kit sincs jo gunk meg öl ni!” (Jn 18,28.31) A pré di ká tor ír ja: „…a
vég ső ta nul ság ez: Féld Is tent, és tartsd meg pa ran cso la ta it, mert ez min den
em ber nek kö te les sé ge!” (Préd 12,13) És örök ké: „Az Is tent fé lők nek / Ő a kő -
szik lá ja. // És üd vös sé ge.” (EÉ 347,2.3)

g Ga rai And rás

„Ta nul ja tok jót ten ni, tö re ked je tek
igaz ság ra, té rít sé tek jó út ra az erő -
sza kos ko dót! Véd jé tek meg az ár vák
jo gát és az öz ve gyek pe res ügyét!”
(Ézs 1,17)

Ige ver sünk vé ge az újon nan re vi de -
ált Ká ro li-for dí tás ban  így  hang zik:
„…hoz za tok íté le tet az öz vegy ügyé -
ben!” Ó, bí rák, nem könnyű ki mon -
da ni a szót, ami kor vagy-vagy a tét.
Ami kor az egyik ve szít, a má sik nyer.
Ami kor sor sok ról van szó. Ami kor az
a  kér dés,  hogy  „tisz tes ség te len”-e
egy ha tal mas és vál to zó ka ma tú hi -
tel, vagy sem. Ami kor a fél or szág né -
pe bukik, vagy a ban kok buk nak…
Nagy a fe le lős ség. De nem le het az
élet dol ga it min dig csak le beg tet ni.
Egye nes és dön tés ké pes em be rek re
van szük ség. Te is ilyen légy! Éle ted
min den te rü le tén.
Ami kor elő ször szó lí tott meg Jé -

zus az új le he tő ség és új élet öröm -
hí ré vel, a bűn bo csá nat új kez de té vel,
jól dön töt tél, ha  igent mond tál. Ki
tud ja, hány szor szó lít meg, és hány -
szor hal lod meg az Úr tisz ta és vi lá -
gos  hí vó  sza vát.  Ez  volt  a  leg na -
gyobb dön tés az éle ted ben. 
De ha ez még nem tör tént meg,

most hív: a te bű nöd bün te té sé nek
el hor do zá sá ért ad ta az éle tét; hogy
ha  hi szed  ezt,  Jé zus  ke reszt jé ért
tisz ta szí vet és új, örök éle tet nyer -
hess. És ez után vé ge le het a he zi tá -
lás nak, és min den íté let egye nes és
jó dön tés le het.
Ho gyan? „Ta nul ja tok jót ten ni…”

Azok ra fogsz fi gyel ni, akik Is ten aka -
ra ta sze rint él nek, és me rik vál lal ni
egye dül, csak is a jót. Ol vasd a Bib li -
át, és te kints Jé zus ra, fi gyeld min den
sza vát és moz du la tát. Ta nulj tő le. Ne

rös telld, hogy még nem vagy tö ké le -
tes. De kö vesd a Tö ké le test! 

„Tö re ked je tek igaz ság ra…” Nem
lesz „ma gá tól” igaz ság, mint ahogy a
föld sem te rem ma gá tól hasz nos nö -
vényt, csak gazt. A tö re kedj szó ban
ben ne van, hogy az igaz sá gért har col -
ni,  küz de ni  kell;  tör ni  ma gun kat,
dol goz ni ér te.

„Té rít sé tek jó út ra az erő sza kos ko -
dót!” Ez az tán ne héz. Az erő sza kos
em ber szo kott ad dig be szél ni, ad dig
sün dö rög ni,  amíg  be le  nem  fá ra -
dunk, és en ge dünk ne ki. Mi vel és ho -
gyan tu dod jó irány ba té rí te ni? Az -
zal, hogy áll ha ta to san mel let te ma -
radsz, de nem en gedsz ab ból, ami re
el ju tot tál. 
A ka to na ság nál a hat va nas évek -

ben az egész ra jom na gyon cif rán be -
szélt,  és  en gem  mint  teo ló gust  ki
akar tak hoz ni a sod rom ból. Az Úr
nyu gal mat adott, hogy ész re se ve -
gyem iga zán eze ket a pró bál ko zá so -
kat. A ba rá ti vi szony nyo mán a har -
ma dik na pon már kezd ték el foj ta ni
a ká rom ko dá so kat, és egy idő után ki
le he tett vol na tűz ni ránk a „ká rom -
ko dás men tes raj” cím két. Ez is az Úr
mun ká ja volt.
A Bib lia hang sú lyo zot tan ki áll az

ár vák, öz ve gyek, sze gé nyek és jö ve -
vé nyek mel lett. Akik mel lett  sen ki
sem áll ki. Ta lán mert sem mi ér dek
nem fű ző dik hoz zá. De így hí vott el
min ket is az Úr. Sem mi ér de ke nem
fű ző dött hoz zá, csu pán sze re tet ből
dön tött mel let tünk. Ez a ke gye lem.
Ad ja  az  Úr  ne ked  is  Szent lel két,
hogy így tudj vi szo nyul ni azok hoz,
akik rád szo rul nak, akik hez sem mi
ér dek sem köt, de sze ret nénk, hogy
szin tén az ő örök or szá gá ba jus sa nak.

g Széll Bul csú
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AhónapigéjeAboldogsággyökere?
RotterdamiErasmusésLuthervitájához

A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um több mint 249 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog -
ram já ban.A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Szteh lo Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
épü le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, a kül ső nyí -
lás zá rók cse ré jét, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend -
szer kor sze rű sí té sét, a vi lá gí tás kor sze rű sí té sét, ta laj-
le ve gő hő cse ré lős mes ter sé ges szel lőz te tés, nap kol lek -
to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg

a kor el vá rá sa i nak, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend -
szer, il let ve a nyí lás zá rók és fény for rá sok má ra el avult -
tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a

fa lak utó la gos hő szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás -
zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert kon den zá ci ós gáz -
ka zá nok te le pí té sé vel és acél le mez lap ra di á to rok fel -

sze re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá.
A hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták,
nap kol lek to rok kal  se gít ve  a  mű kö dé sét.  Meg úju ló
ener gi át hasz no sí tó ta laj-le ve gő hő cse ré lős mes ter sé -
ges szel lőz te tést ala kí tot tak ki. A ré gi vi lá gí tó tes te ket
új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték. Te le pí tet tek
to váb bá egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes rend -
szert is.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Szteh lo Gá bor

Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um va -
la mennyi ta nu ló ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti
ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra
ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel
köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá -
gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot
meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá -
val,  az  Eu ró pai  Re gi o ná lis  Fej lesz té si
Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um • 1183 Bu da pest, Kos suth tér 2.

szteh lo is ko la.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

g Tu bán Jó zsef

A bol dog ság gyö ke re: az akarj len ni,
aki vagy cím mel je lent meg az Evan -
gé li kus Élet leg utób bi szá má ban Ke -
re csé nyi Zol tán cik ke a 16. szá za di hu -
ma nis tá ról, Rot ter da mi Eras mus ról.
Mint tu dós hu ma nis tát jog gal mél -
tat ja őt a szer ző. Eras mus Be szél ge -
té sek (Col lo qu ia fa mi lia ria) cí mű
köny ve ott sze re pel if jú ko rom meg -
ha tá ro zó  ol vas mány él mé nyei  kö -
zött. En nek el le né re sza bad jon lu the -
rá nus ként,  il let ve  evan gé li kus  lel -
kész ként még is kri ti kai meg jegy zé -
se ket fűz nöm az em lí tett írás hoz.
Ke re csé nyi Zol tán töb bek kö zött

a kö vet ke zőt  ír ja Rot ter da mi Eras -
mus ról: „Üd vö zöl te Lu ther Már ton
egy há zi kri ti ká it, de a re for mot csak -
is a ka to li kus egy ház ke re te in be lül
kép zel te  el.  Ép pen  ezért  tá mad tak
ket te jük kö zött jócs kán súr ló dá sok.”
E meg ál la pí tás sal sem tör té ne ti, sem
teo ló gi ai vo nat ko zás ban nem tu dok
egyet ér te ni, mi több, egye ne sen ve -
sze del mes nek tar tom azt a szem lé le -
tet, amely ki ér ző dik be lő le.
Mi ről van szó?
Tör té ne ti tény, hogy Eras mus és

Lu ther nem prak ti kus egy ház meg újí -
tó  kér dé se ken  kü lön bö zött  össze.
Ta lán  szé le sebb  kör ben  is  is mert,
hogy a kö zöt tük lé vő fe szült ség oka
Eras mus nak az 1524-ben meg je lent,
Ér te ke zés a sza bad aka rat ról (Dia tri -
be de li be ro ar bit rio) cí mű  mű ve,
amely ben  ki fej ti,  hogy  az  em bert
nem ron tot ta meg tel je sen az ere den -
dő  bűn,  így  meg ma radt  a  sza bad
aka ra ta, amellyel ön ként dönt het Is -
ten és az üd vös ség mel lett, szem ben
az ör dög gel és a kár ho zat tal. Vagy is
az em ber nincs rá szo rul va Is ten nek
ar ra a ke gyel mé re, amely Krisz tus ke -
reszt jé ben meg je lent, hi szen az is te -
ni ke gye lem csu pán ak kor lesz ha té -
kony, ha azt az em ber ma ga is el fo -
gad ja,  és  en ge di,  hogy  együtt mű -
köd jön az ő aka ra tá val, a szí ve mé -
lyén rej tő ző jó val. 
Ez a ta ní tás pe dig új ra fo gal ma zá sa

az 5. szá zad ban élt Pe la gi us né ze te i -
nek, akit nem csak ko ra egy há za, de –
és ezt ép pen ne künk fon tos tud nunk!
– egy ez red év vel ké sőbb az Ágos tai
hit val lás is eret nek ként ítélt el, mi vel
azt ta ní tot ta, hogy „az em ber a sa ját
ter mé sze tes  ké pes sé ge i ből  is  meg -
iga zul hat Is ten szí ne előtt”, csor bít va
ez zel Krisz tus sze mé lyé nek és meg vál -
tói mun ká já nak pá rat lan sá gát. 
E né zet tel sze gez te szem be Lu ther

a ma ga köny vét, amely 1525-ben je -

lent meg A szol gai aka rat (De ser vo
ar bit rio) cím mel. Lu ther a Szent írás -
ra ha gyat koz va fog lalt ál lást a kér dés -
ben:  az  em bert  tel jes  mér ték ben
meg ron tot ta a bűn, így az üd vös ség
el nye ré sé ben, a meg iga zu lás ban a leg -
cse ké lyebb részt sem tu laj do nít hatja
ma gá nak. Az üd vös ség Krisz tus ke -
reszt jé ből fa kad, és a Szent lé lek hoz -
za  kö zel  hoz zánk,  ne künk  pe dig
sem mi sze re pünk nincs ben ne, mert -
hogy az ere den dő bűn ép pen ség gel
el akar sza kí ta ni ben nün ket Is ten től,
il let ve a sa ját üd vös sé günk től. 
Ez pe dig lé nye gi kér dés, ugyan is

„ha hisszük, hogy Krisz tus a vé re ál -
tal vál tot ta meg az em be re ket, ak kor
an nak be is me ré sé re kény sze rü lünk,
hogy az em ber tel jes va ló já ban el ve -
szett, más kü lön ben Krisz tust vagy fe -
les le ges nek, vagy csu pán az em ber
leg je len ték te le nebb ré szé nek meg vál -
tó ja ként tar ta nánk szá mon, ami ter -
mé sze te sen nagy is ten ká rom lás és is -
ten te len ség”. 
A  fen ti ek  fé nyé ben  nyil ván va ló,

hogy Lu ther és Eras mus nem egy ház -
jo gi, ha nem teo ló gi ai kér dé sen kü lön -
bö zött össze, még pe dig – na gyon le -
egy sze rű sít ve  –  azon  a  kér dé sen,
hogy ki cso da is Krisz tus: a bű nös és
te he tet len em ber ir gal mas meg vál tó -
ja vagy pe dig egy jó sá gos se gí tő, aki
az  alap já ban  vé ve  jó  és  bűn te len
em bert he lyes és így üd vö zí tő fel is -
me ré sek re jut tat ja.
Mon da nom sem kell, hogy ezer fé -

le for má ban és meg fo gal ma zás ban, de
az utób bi ál lí tás két ezer éve min den -
fé le eret nek ség nek az alap ja, mint hogy
Krisz tus egye dül va ló sá gát és pá rat lan -
sá gát von ja két ség be. Ép pen ezért le -
gyen vi lá gos előt tünk, hogy ép pen ség -
gel Lu ther Már ton volt az, aki – is mét
idéz ve a cik ket – „a re for mot csak is a
ka to li kus egy ház ke re te in be lül kép zel -
te el”. A ka to li kuski fe je zést eb ben a vo -
nat ko zás ban  ter mé sze te sen  nem  a
ma leg in kább el ter jedt, a ró mai ka to -
li kus fe le ke ze tet azo no sí tó meg ne ve -
zés ként, ha nem – össz hang ban a Ni -
ce ai és az Apos to li hit val lás sal– az ere -
de ti ér tel mé ben, az egye te mes egy ház
jel ző je ként ér tem. 
Az ál ta lá no san el ter jedt sé ma sze -

rint ami kor Lu ther be lát ta, hogy ko -
ra egy há za nem haj lik a Krisz tus-köz -
pon tú gon dol ko dás ra, ha nem el íté li
azt, sza kí tott ve le, mint egy új egy há -
zat ala pít va. Csak hogy ami kor X. Leó
pá pa 1520 nya rán ki bo csá tot ta az őt
ki át ko zás sal fe nye ge tő bul lá ját, Lu ther
a vá lasz kép pen meg fo gal ma zott, Az
An ti krisz tus bul lá ja el len (Ad ver sus

exec ra bi lem An tich ris ti bul lam) cí mű
írá sá ban  ép pen ség gel  meg je gyez te,
hogy né ze te sze rint az ál ta la kép vi selt
ta ní tás és a pá pa teo ló gu sa i nak hi te
nem  fér  össze  egy más sal.  Ugyan is
„catho li cum et ha ere ti cum”, vagy is a
ka to li kus egy ház hi te és az eret nek ség
„egy mást ki zár ják tisz tá ra”. Eb ben az
össze füg gés ben  nyil ván va ló,  hogy
Lu ther ön ma gát te kin ti a ka to li kus hit
kép vi se lő jé nek, míg az őt ki át ko zás -
sal fe nye ge tő pá pát eret nek nek tart -
ja – ter mé sze te sen nem a sa ját sze mé -
lye, ha nem a Krisz tust és az ő meg vál -
tói  mű vét  ki seb bí tő  ta ní tá sa  mi att,
amely min den eret nek ség for rá sa.
Tény te hát, hogy Eras mus a ró mai

egy há zon be lül pró bál ko zott va la mi -
fé le re for mok kal, jól-rosszul. Lu ther
el len ben az egye te mes/ka to li kus egy -
há zon be lül tu dott csak gon dol kod -
ni, amely Krisz tus tes te, szent és ti -
tok za tos egy ség, füg get le nül a pá pá -
tól és a ká non jog tól, de nem füg get -
le nül  ma gá tól  Krisz tus tól.  Így  hát
nem ő sza kí tott az egy ház zal, ha nem
a ró ma i ak (a „pá pis ták”) meg a töb -
bi ek: Zwing li, majd Kál vin hí vei, az
új ra ke resz te lők, a mi sét el ve tő kép -
rom bo lók vagy a Szent há rom ság-ta -
ga dók vol tak azok, akik nem tel je sen
Krisz tus-köz pon tú ta ní tá suk kal tu -
laj don kép pen ki zár ták ma gu kat  az
egye te mes/ka to li kus  egy ház ból,
amely nek  apos to li  foly to nos sá gát
Lu ther és a hoz zá hű sé ge sek kép vi -
sel ték és kép vi se lik. Még hoz zá nem
va la mi fé le büsz ke, for ra dal mi sza ka -
dár ként, ha nem Krisz tus egy há zá nak
tag ja i ként.
Mert hogy  a  bol dog ság  gyö ke re

ma ga Krisz tus, nem pe dig az ön ma -
gát fel vál la ló em ber. Az utób bi né ze -
tet Rot ter da mi Eras mus, az előb bit vi -
szont a Szent írás ban oly annyi ra já ra -
tos Lu ther kép vi sel te. Így akár azt is
ki mond hat juk: Rot ter da mi Eras mus
nem ka to li kus ként, ha nem a ró mai
egy ház hí ve ként halt meg 1536-ban,
míg Lu ther egy év ti zed del ké sőbb va -
ló ban ka to li kus ként hajt hat ta le utol -
já ra fe jét a pár ná já ra, mi u tán rö vi den
meg gyónt Jus tus Jo nas nak.
Ad ja Is ten, hogy a re for má ció – és

csak is a lu the ri re for má ció! – emb le -
ma ti kus kez de té nek öt szá za dik év for -
du ló já hoz kö ze led ve bol dog sá gunk
gyö ke re ne az le gyen, hogy azok va -
gyunk, akik  len ni aka runk, ha nem
azok,  akik nek  meg vál tó  Krisz tus
Urunk lát ben nün ket!

A szerző a Csornai Evangélikus
Egyházközség lelkésze
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Nem  ugat,  nem  csó vál ja  a  far kát
sem, rend szer ta ni lag sem mi kö ze a
ku tyák hoz. A föl di ku tya egy ha zánk -
ban már saj nos na gyon meg rit kult,
föld alatt élő, ér de kes élet mó dú rág -
csá ló.
Pat kány nagy sá gú, hen ge res tes tű,

töm zsi, rö vid lá bú ál lat.
Ko po nyá ja szé les és la pos, sze mei

tel je sen vissza fej lőd tek, a bőr alatt
van nak – sze gény föl di ku tya gya kor -
la ti lag vak.
Nin cse nek fül kagy lói sem, hi szen

ezek csak aka dá lyoz nák, ami kor ide-
oda fut kos a föld alat ti fo lyo só kon.
Fo gai vi szont na gyok, erő sek, elő re -
ál ló ak. A fe je ol da lán sor ba ren de ző -

dött, tíz-tíz mil li mé ter hosszú ér zé -
ke lő szőr szá lak van nak.
A föl di ku tya a Bal ká non, a Kö zel-

Ke le ten és Ke let-Eu ró pa sztyepp jel -
le gű te rü le te in el ter jedt. Ha zánk en -
nek ha tá rán he lyez ke dik el. Itt hon ko -
ráb ban gya ko ri volt a ke le ti or szág -
rész ben, má ra saj nos na gyon meg fo -
gyott. Mind össze né hány el szi ge telt
ál lo má nya is mert.
A fel szín re csak na gyon rit kán jön.

Já ra ta it a fel szín kö ze lé ben, de akár két
mé ter mé lyen  is  ké szí ti.  Ezek  tel jes
hossza el ér he ti a száz mé tert is.
A föld la zí tá sá hoz erős met sző fo -

ga it hasz nál ja. A fel szí nen meg je le -
nő tú rá sai a va kon dé ra em lé kez tet -
nek, de na gyob bak, és dur vább rö -
gök ből áll nak.
Ked ve li a lö szös és ho mok ta la jo -

kat, a sztyepp jel le gű ré sze ket, ahol
könnyeb ben ké szít he ti föld alat ti fo -
lyo só it. Ezek ből kam rák nyíl nak – az
egyik ben van az ál lat fész ke, vac ka,
egy má sik ban az ürü lé ket he lye zi el.
A já ra tok ban könnyen és gyor san

mo zog, a tá jé ko zó dás ban ki tű nő hal -
lá sa és szag lá sa se gí ti.

Nö vény evő. Gyö ke re ket, gu mó kat,
ri zó má kat rág csál, de le húz za a nö -
vé nyek zöld ré sze it is. Amíg gya ko -
ri volt, és fel buk kant ker tek ben is, az
em be rek ha ra gud tak rá, és pusz tí tot -
ták, mert a hagy mát és a sár ga ré pát
is meg dézs mál ta.
Pár zá si ide je a tél vé gé re és a ko -

ra ta va szi idő szak ra esik, a nős té -
nyek  há rom-négy  kö lyök nek  ad -
nak éle tet.
A föl di ku tya ma egyi ke ha zánk leg -

ve szé lyez te tet tebb ál lat fa ja i nak, így
fo ko zot tan vé dett. Ter mé szet vé del -
mi ér té ke öt száz ezer fo rint.

g Sch midt Egon
Kérdések
1.Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú
egy föl di ku tya?
2.Mennyi a nős tény vem hes sé gi 
ide je?
3.Med dig szop nak a ki csi nyek?

Földikutya
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me SélneK aZ áll atoK

Vá la szok: 
1. 140–220 gramm;
2. kö rül be lül egy hó nap;
3. há rom hé tig.

Különlegesbibliaiutazások
b Mostanihatrészessorozatunkbankülönlegesbibliaiutazásokatele-
venítünkfel.Mindegyiktörténethezegy-egyrejtvényistartozik.Ahe-
lyesmegfejtéseket összegyűjtve,mind a hatot együtt küldjétek el
december9-éigszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút24.).
Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.

g ye r me Kvár

4.
A fá raó ural ma alatt a zsi dók nak na -
gyon so kat kel lett dol goz ni uk. Szi go -
rú an bán tak ve lük, mert nem akar -
ták, hogy fel lá zad ja nak. Rab szol ga -
mun ká juk nél kül ugyan is az egyip to -
mi ak nagy baj ban let tek vol na. 
Az Úr azon ban el ha tá roz ta, hogy

meg sza ba dít ja  né pét  az  el nyo más
alól. Mó zest vá lasz tot ta ki a fel adat -
ra, hogy ki ve zes se a zsi dó kat Egyip -
tom ból Ká na án föld jé re.
A fá raó ter mé sze te sen nem akar -

ta el en ged ni a né pet, ezért az Úr tíz
csa pást kül dött az egyip to mi ak ra. Az
utol só után a fá raó meg tört, és vé gül
be le egye zett, hogy a zsi dók el men je -
nek. Ők pe dig si et ve össze pa kol tak,
és Mó zes ve ze té sé vel el in dul tak.
Már több nap ja ván do rol tak, ami -

kor a fá raó rá döb bent: nagy hi bát kö -
ve tett el, ami kor el en ged te a né pet.
Mér gé ben be fo ga tott har ci ko csi já -
ba, és had se re gé vel együtt a zsi dók
nyo má ba eredt. Az Úr azon ban erről
is tud ott.
A  zsi dók  eköz ben  a  ten ger nél

ütöt tek tá bort. Ami kor meg lát ták a
messzi ről kö ze le dő egyip to mi har co -
so kat, na gyon meg ijed tek. Ám az Úr
így szólt Mó zes hez:
– Emeld fel a bo to dat, és nyújtsd

a ke ze det a ten ger fö lé!
Mó zes így is tett. Cso dát lá tott ak -

kor a nép: a ten ger ket té vált, az em -
be rek pe dig a med ré ben szá raz láb -
bal kel het tek át a túl ol dal ra.
A fá raó idő köz ben utol ér te őket,

és már csak ke vés vá lasz tot ta el tő -
lük. De az Úr nem en ged te, hogy egy -
nek is ba ja es sék – amint át ért a túl -
ol dal ra  az  utol só  em ber  is,  a  víz
össze csu kó dott, az egyip to mi se reg
pe dig oda ve szett. 
Így mu tat ta meg ne kik az  Is ten,

hogy ő a leg na gyobb úr.r
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Végezzétekelafentiműveleteket,éskössétekösszeazokatazembere-
ket,akiknélegyformaeredményjöttki.Egyvalakineknemleszpárja.
Azőzsákjánszereplőmatematikaiműveleteredményeamegfejtés.Hogy
kapcsolódikezaszámMózeshezésavándorlónéphez?

Nagy re for má to runk, Lu ther Már ton
a wit ten ber gi egye te men ta ní tott teo -
ló gi át. Mint ab ban a kor ban min den -
ki, ő is ka to li kus val lá sú volt. Ám egy -
re több min den nem tet szett ne ki az
egy ház ban. Így az tán egy nap fo gott
egy nagy pa pírt, és össze ír ta mind azt,
amin sze rin te vál toz tat ni, re for mál ni
kel le ne. Az össze írás vé gén 95 pon tot
tet tek ki ezek az ész re vé te lek. 1517. ok -
tó ber 31-ét mu ta tott a nap tár.
Lu ther fog ta a pa pírt a 95 pont tal,

ka la pá csot és né hány szö get vett a ke -
zé be, majd el ment a wit ten ber gi vár -
temp lom hoz. En nek az aj ta já ra sze -
gez te ki a pa pi rost, hogy min den ki,
aki ar ra jár, vagy aki el megy a temp -
lom ba, jól lát has sa, ol vas has sa.
Tet té nek  gyor san  hí re  ment,  az

egy ház meg újí tá sá ról szó ló öt le te i nek
sok kö ve tő je lett. És nem csak Né met -
föl dön, de sok he lyen Eu ró pá ban is.
Így in dult el a re for má ció.

Színezzétekkiarajzot!
Lutherruhájátfeketéreszínezzétek!

A re for má ció ün ne pe
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A  te me tők  sír em lék anya ga  fon tos
adat hal mazt őriz, s nem csak a csa lá -
dok  tör té ne té nek  ku ta tá sá hoz,  de
egy  te le pü lés  vagy  mik ro k özös ség
múlt já nak meg is me ré sé hez is nél kü -
löz he tet len. 
A  sír kö ve ken  a  ne vek,  a  ro ko ni

kap cso la tok, a szü le té si és ha lá lo zá -
si dá tu mok mel lett gyak ran az il le tő
sze mé lyek  fog lal ko zá sai,  be töl tött
tiszt sé gei is sze re pel nek, de cí me re -
ket, em lé ke ző so ro kat is meg örö kí -
te nek  e  for rá sok.  Adat tar tal muk
mel lett já ru lé kos in for má ció a ku ta -
tás ban a sír em lék anya ga, stí lu sa, ké -
pi ele mei és az is, hogy az adott kö -
zeg re, tár sa dal mi cso port ra mennyi -
re jel lem ző, ti pi kus vagy ép pen at tól
el té rő.
Ter mé sze te sen egy te me tő nem -

csak a ku ta tás szá má ra le het fon tos,
ha nem a te le pü lé sen élők, pél dá ul
egy evan gé li kus gyü le ke zet iden ti -
tá sá nak meg őr zé sé ben, erő sí té sé ben
is sze re pet játsz hat. Az egy kor ott
él tek, elő de ink tör té ne té nek meg is -
me ré sé hez ez éppúgy hoz zá tar to zik,
mint az egy ko ri la kó hely is me re te
vagy az ira tok ból ki szűr he tő sok ré -
tű in for má ció.
A te me tők sír ada ta i nak fel jegy zé -

se, a te me tő könyv sze ren csés eset ben
fenn ma radt, ám elő for dul, hogy írá -
sos do ku men tá ció hí ján a je len ben
kell rög zí te ni a tár gyi em lé kek ből azt,
ami ma még meg van. A te me tő ka -
tasz ter ve ze té se nem csak az egy há -
zi ke ze lés ben lé vő te me tők sír he lye -
i nek  nyil ván tar tá sa  mi att  fon tos.
E  do ku men tá ció  to vább gon do lá sa
le het  a  sír kő ada tok  fel jegy zé se,  a
sír em lé kek fo tó zá sa, amely a jö vő szá -
má ra  for rás anya got meg őr ző  te vé -
keny ség ként a gyűj te mé nyi mun ka

egyik te rü le te le het – ezt több he lyütt
egy-egy gyü le ke ze ti tag vagy gyűj te -
mé nyi mun ka társ már meg kezd te.
Az el ső lé pés per sze a te me tő kert

ré gi, el ha nya golt sír kö ve i nek ki bon -
tá sa, a te rü let fel tér ké pe zé se. Az ál -
ta lam nem ré gi ben meg is mert la jos -
ko má ro mi  gyü le ke zet  te me tő je  jó
pél da a fen ti ek re.
Ez a te rü let kez det ben a fa lu kö zös -

sé gé volt, de fe le ke ze ten ként el kü lö -
ní tett és ár kok kal kö rül vett par cel lák
vol tak ben ne már 1815-ben. Az 1870.
évi püs pö ki egy ház lá to ga tás al kal má -
val ké szült je len tés te me tő re vo nat -
ko zó ré sze ön ma gá ért be szél. Az itt
le ír tak ból is ki de rül, hogy az egy ház
fon tos,  a  kö zös ség  szem pont já ból
lé nye ges ré szét, a he lyi evan gé li kus
múlt meg tar tá sá nak egyik biz to sí té -
kát lát ta a sír ker tek ben. 
A kü lön te me tő(rész) az ön ál ló kö -

zös sé gi lét egyik ele me volt, amely egy -
út tal az ott élők em lé ke ze té ül is szol -
gált. Eb ben az idő szak ban még ke vés -
bé fog lal koz tak a gyü le ke zet tag jai a te -
me tő gon do zá sá val, s nem volt kü lön
fe le lő se: „A te me tő nek dí szes kar ban
tar tá sa sen ki re nem lé vén bíz va, meg -
je gyez te tik,  hogy  e  te kin tet ben  az
elöl já ró ság  nem  fog ja  fel  hi va tá sát,

mert a te me tők egyik sz[ent] kin csük
a ke resz té nyek nek, s il lő, hogy ke gye -
let tel vi sel tes sünk irán tuk, azért az elöl -
já rók, kü lö nö sen gond no kok, in tet nek
an nak dí szes kar ban tar tá sá ra.” 
A  kö vet ke ző  év ti ze dek ben  már

nagy gon dot for dí tot tak e te rü let re,
amely rö vi de sen ki csi nek bi zo nyult,
ezért a gyü le ke zet ve ze tői ki esz kö zöl -
ték a fa lu kö zös ség től, hogy a ré gi te -
me tő köz vet len kö ze lé ben fek vő köz -
sé gi fa is ko la ki lenc száz négy szög öl -
nyi  te rü le tét  szen tel jék  fel  e  cél ra.
1871. feb ru ár 11-én szen tel ték fel az új
te me tő részt.
1945 után sok fé le gond dal küsz kö -

dött e kö zös ség is, ám egy idő után
már  tud tak  fog lal koz ni  a  te me tő -
ren de zés sel. Má ra nem kér dés a fon -
tos sá ga, je len tő sé ge. 
Az el múlt né hány év ben fo ko za to -

san ha ladt elő re a te rü let terv sze rű
ren de zé se, ki tisz tí tá sa. A fá val, bo zót -
tal be nőtt sí ro kat ki sza ba dí tot ták, s
nyil ván tar tást vet tek fel ró luk. A te -
me tő ről tér kép is ké szült, ame lyen az
egyes sí rok szám mal je löl ve lát ha tók,
a  nyil ván tar tás ban  pe dig  a  szám
mel lett a meg fe le lő név/ne vek sze re -
pel nek.  A  gyü le ke zet  min den  év -
ben  szán  né hány  na pot  a  te me tő

rend be té te lé re, s mi vel vi szony lag so -
kan vesz nek részt e mun ká ban, lát -
vá nyos a ha la dás.
A la jos ko má ro mi evan gé li kus te -

me tő ben  szá mos  olyan  sze mély
nyug szik, aki fon tos sze re pet töl tött
be  az  egy ház köz ség  éle té ben,  sőt
szé le sebb kör ben  is  is mert  a ne ve.
A lel ké szek kö zül itt nyug szik a gyü -
le ke zet  el ső  pász to ra,  Bur ray Sá -
mu el s a temp lom épí tő, Hra bovsz ky
György, aki nek tu dós lel kész ként ha -
tal mas könyv tá ra volt. (Egyik elő ző
köz le mé nyünk ben ol vas hat ták, hogy
a bony há di mu ze á lis könyv tár ba is
ke rült könyv ado má nya.) 
Itt a sír ja Ma lat ides Gá bor nak, aki

har minc nyolc  éven  át  fá ra do zott  a
há rom nem ze ti sé gű gyü le ke zet al kal -
ma i nak össze han go lá sá ban, va la mint
Schád Bol di zsár lel kész nek is. A ta ní -
tók kö zül An dor ka Ist ván, Var ga Má -
tyás és Kapp Hen rik nyug szik a lajos -
komáromi  evangélikus  temetőben.
(Utób bi,  akit  ma gya ro san  Im re ként
em le get tek a gyü le ke zet ben, húsz évig
szol gált a köz ség ben. Ő Ka pi Gyu la
egy ház ze nész nek az édes ap ja, Ka pi Bé -
la püs pök nek a nagy ap ja volt. Sír em -
lé két há lás ta nít vá nyai ál lít tat ták 1877-
ben.) Itt ta lál juk Mos ber ger Ke resz tély
püs pö ki  se géd lel kész,  va la mint  So -
koray Bá lint hán tai lel kész sír ját is. 
Szá mos pél da hoz ha tó még, bár

úgy vé lem, ennyi ből is ki tű nik, hogy
mind evan gé li kus iden ti tá sunk, mind
múl tunk meg is me ré se szem pont já -
ból fon tos az oda fi gye lés sír kert je ink -
re, sír em lé ke ink re.

g Ko vács Ele o nó ra

A szer ző a Ma gyar Nem ze ti Le vél tár
fő le vél tá ro sa, egy há zunk gyűj te mé nyi
ta ná csá nak el nö ke

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Egy kö zös ség za var ta lan hit éle té hez hoz zá tar to zik, hogy el hunyt tag ja it sa ját szer tar tá sa sze rint, a kö zös ség ál tal bir -
to kolt vagy ré szé re fenn tar tott te me tő be, te me tő rész be te met hes se. E te rü let azon ban – ame lyért a gyü le ke zet fe le -
lős ség gel is tar to zik (fenn kell tar ta nia, gon doz nia kell) – ön ma gá nál jó val töb bet je lent. Az írott, tár gyi és ké pi for -
rá sok kö zött nagy je len tő sé gük van az úgy ne ve zett fu n erá lis em lé kek nek, vagy is a te met ke zés sel kap cso la tos, kü lön -
bö ző tí pu sú, anya gú for rá sok nak, ame lyek fe lé egy re gyak rab ban for dul a ku ta tók és az ér dek lő dők fi gyel me. Ezen
em lé kek kö zül is fő ként a sír em lé kek emel ked nek ki, ame lyek nek más szem pont ból is nagy je len tő sé gük van. 

„Kegyelettelviseltessünkirántuk”
–agyülekezettemetője

Az el ső meg ál ló le gyen Kis kő rös: az
evan gé li kus temp lom és Pe tő fi szü -
lő há za  ki hagy ha tat lan.  A  te me tő -
ben pe dig a köl tő daj ká já nak, Ku rucz
Zsu zsan ná nak a  sír já nál  meg áll va
gon dol kod ha tunk el ar ról a kor ról,
amelyben egy daj ka és szol gá ló vé gig -
kí sér te a csa lád éle tét.
Men jünk to vább: Solt vad kert csak

egy ne gyed óra in nen au tó val! A pro -
tes táns temp lo mo kat ve ze tés sel ér -
de mes meg néz ni, annyi ben nük az
ér de kes ség. A bel se jük ben meg bú vó
né met  fel ira tok  sváb  ősök re  utal -
nak. Nemkü lön ben a te me tő sír kö -

vei, me lye ken a má so dik vi lág há bo -
rú utáni kö te le ző név vál toz ta tá sok is
nyo mon kö vet he tők. Bor vi dé ken já -
runk: ne fe led jünk be tér ni egy bor -
ház ba! Fi gye lem: ezek nem pin cék,
ha nem bor há zak, még pe dig a leg mo -
der neb bek! 
És akit ér de kel egy-egy ilyen al föl -

di kis vá ros éle te, az… el me het akár
szo cio ló gus nak is. A szó nak ugyan -
is  itt  kü lön le ges  ak tu a li tá sa  van.
Plá ne ha el me gyünk húsz ki lo mé ter -
re dél re, Kis kun ha las ra. Egy kisss vá -
ros – ez zel a cím mel je lent meg szo -
ciog rá fia egy ma gyar or szá gi „át la gos

kis vá ros ról” még az 1980-as évek -
ben. Az ak ko ri párt ban nagy fel há -
bo ro dást kel tett arány lag nyílt szó -
ki mon dá sá val, a kö zös sé gen be lü li
tár sa dal mi  és  em be ri  kap cso la tok
elem zé sé vel  és  kri ti ká já val.  Akik
tud ták,  hogy  Kis kun ha las ról  van
szó,  pár ton  be lü li  vizs gá lat tal  is
meg pró bál koz tak.  Az tán  a  rend -
szer vál tás  elő sze le  ezt  is  el vit te.
Meg azt a Kis kun ha last is.
Most már egy má sik Kis kun ha last

él he tünk meg. Mert hogy aki ide el -
jön, az meg éli a vá rost. Le het szid ni,
és le het sze ret ni. Utób bit in kább ja -
vas lom, mert kel le me sebb és hasz no -
sabb. A la kos ság pe dig ép pen úgy él,
ahogy  tud. Min den eset re  ér de mes
meg lá to gat ni most is a „kisss vá rost”,
mert  ez  az:  a  fő vá ros  von zá sá tól
nem súj tott, al föl di me ző vá ros. 
Hogy  mi ért  ér de mes  ide jön ni?

Le het ne  so rol ni  a  lát ni va ló kat,  de
néz zünk  be le  a  min den na pok ba!
Ame lye ken  a  nem  ide gen for gal mi
cél zat tal szer ve zett, „bel ső hasz ná la -
tú” ese mé nyek zaj la nak. Ilyen akár a
szom bat reg ge li pi ac, amely fe led he -
tet len él mény an nak, aki még nem
volt  ilyen  ko fa ta lál ko zón.  Sza bad,
sőt: il lik al kud ni. Per sze itt min den
né ni ke egy ben ön ál ló „hu mán tér fi -
gye lő  rend szer ként”  is  funk ci o nál.
És in nen már nincs messze a re for -

má tus temp lom, mely nek ol dal be já -
rat ánál iga zi szé gyen kő ta lál ha tó. Azt
is tud juk ró la, hogy eb ben a pu ri tán
gyü le ke zet ben 1792-ig élt ez a bün -
te té si for ma: aki ha zu dott, fe le ba rát -
ját  szi dal maz ta,  va sár nap  mun kát
vég zett – és még so rol hat nánk –, az
bi zony  a  kö vön  áll va  volt  kö te les
meg hall gat ni a pré di ká ci ót. 
Ha sé tál ga tunk, több ut ca is szem -

be öt lik a ma ga ek lek ti ká já val. Egy épí -
tész-mű vé szet tör té nész per sze most
rög tön a Mo nar chia utol só év ti ze de -

i nek stí lu sá ra gon dol. De a sok ré tű -
ség más ban is meg nyil vá nul: a szí nek,
a (sa ját bar ká cso lá sú) jár mű vek és a
nyel vek ka val kád ja mel lett tör té ne -
lem  is  kon cent rá ló dik  a  vá ros köz -
pont ban.  Va jon  ki  tud ja,  mi  az  a

sut lik vagy a „ma lom al ji po li ti ka”? Aki
pe dig  na gyon  fi gyel,  még  Vla dár
Kar csi du dá lá sát  is meg hall hat ja  a
nyár vé gi éj sza kán. 
És ha már te me tő: mit hal lunk a

re for má tus öreg te me tő ben? Min de -
nek előtt a vé dett part fá i nak su so gá -
sát, mi köz ben a két száz éves sír kö -
vek  kö zött  sé tál ga tunk.  Le gye nek
akár ma gyar,  akár – vagy pár  száz
mé ter rel odébb – hé ber fel ira tú ak,
mind egyik egyé ni tör té nel met me sél.
Haj dan  volt  táb la bí rók,  ta ní tók  és
jegy zők ne vei tűn nek elő. Ott pe dig,
ni ni: Pe tő fi Sán dor nász na gya vág tat
el lo von – ha már a köl tő vel kezd tük,
fe jez zük is be ve le.
Alig har minc ki lo mé ter re hú zó -

dik a ha tár,  amely hol nyi tot tabb,
hol zár tabb, és ez kor szak tól füg gő -

en  vagy  jó  volt,  vagy  ke vés bé  jó.
A túl ol da li or szág ne ve pe dig foly -
ton vál to zik…
Ap ro pó, ha tár: Sza bad ka, Bács fe -

ke te hegy és Ma gyar ka ni zsa pol gá rai
szin te  ha za jár nak  ide,  nem kü lön -

ben a ha la si ak oda. Ta lán egy szer az
ira tok  el len őr zé se  nél kül  is  fog  ez
men ni.
Mi ért ér de mes még el jön ni Ha las -

ra? Mert szép a kis kun sá gi táj, plá ne
ha fel hős az ég, és át tűz a nap. Az tán
ugye bár  a  jó  bort  és  a  pör köl tet
min den ki sze re ti.
Bu da pest ről két és fél óra vo nat -

tal: épp elég idő egy jó könyv el ol va -
sá sá ra  vagy  egy  ak sit öl tet nyi  lap -
top mun ká ra. Aki pe dig be ül a he lyi
gyógy víz be,  nem  fáj lal ja  a  de re kát
majd annyi ra, mint kü lön ben ten né.
Az tán ér de mes sé tál ni egyet a Sós-
tó part ján, majd fel men ni az ot ta ni
ki lá tó ba és meg néz ni a su ho gó ná -
dast. 
Lá to gas son el a Kis kun ság ba!

g Ifj. Ká posz ta La jos

K I r án du ló g y Ü le K e Z e teK fI g yel mé be!

Haősz,akkortúrázás–éstemetőjárás
b Hováismenjenegyöntudatosprotestánsember?Az,akitermésze-
tesenjártmárSopronódonházaiközött,abudapestiDeáktérievan-
gélikus múzeumban, és hallgatott orgonakoncertet a debreceni
Nagytemplombanis.Talánüljönvonatra,autóba,buszra,ésutazzon
toronyiránt–délnek!KétfolyamunkközöttSzabadkafeléindulva,
deahatártólméginnenérdekesevangélikus,reformátuslátnivalók-
rabukkanhatunk…

Schád Boldizsár lelkész sírja

Kiskunhalas főtere
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istentisztelet. Összeállította: Balla Mária

A  fo lyó irat  Smidéliusz András
ige hir de té sé vel in dul,  és  ez zel  az
őszi idő szak ban ak tu á lis mun ka év-
és tan év kez dés hez nyújt igei ala pot.
Foly ta tó dik a Lu the ri teo ló gi á ról

min den ki nek cí mű ro vat, ez út tal a
meg szen te lő dés té má val. 
IttzésGábor Re for má ció és kul -

tú ra – Lu ther, Me lancht hon és
Arisz to te lész a wit ten ber gi egye te -

men a XVI. szá zad ele jén cí mű ta -
nul má nyá nak foly ta tá sa és Fabiny
TiborWil li am Tyn dale, az „an gol
Lu ther” éle te és már tí ri u ma cí mű
elő adá sa még min dig a gaz dag tar -
tal mú Lu ther-kon fe ren cia anya ga -
i ból ke rül az ol va sók elé.
Har minc  éve –  1984 nya rán –

szü le tett meg DókaZoltánNyílt le -
ve le,me lyet a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség bu da pes ti nagy gyű lé se ve ze -
tő i nek és de le gált ja i nak cím zett. Er -
re em lé ke zik a kö vet ke ző ro vat.
A do ku men tu mok so rá ban egy

sze mé lyes han gú le ve let ta lál nak az
ol va sók,  mely ben Ordass Lajos
szá mol  be  Vaj ta Vil mos nak az
1956-os év őszi ese mé nye i ről.
Az utol só la po kon új ra egy ér de -

kes köny vet mu tat be a  fo lyó irat.
Re mél jük,  hogy  az  ol va sók

öröm mel ve szik az is mét ma ga sabb
ol dal szám mal meg je le nő la pot. 
Is ten ál dá sa le gyen a fo lyó ira ton,

az ol va só kon és e fo lyó irat ta nul -
má nyo zá sán!

bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
No vem ber 3-án, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a bu da vá ri evan gé li kus
sza bad egye tem kö vet ke ző al kal mát a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp -
lom ká pol ná já ban (1014 Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 28.). Fa bi ny Ta -
más püs pök áhí ta tát kö ve tő en dr. Kiss Je nő nyel vész, aka dé mi kus, a Ma -
gyar Nyelv tu do má nyi Tár sa ság el nö ke tart elő adást A re for má ció és a ma -
gyar nyelv cím mel. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Sze re tet ven dég ség Ke len föl dön
pre pe li czay an na má ria ba lett mű vésszel

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs -
kai út 10.) no vem ber 8-án, szom ba ton dél után 16.30-kor kez dő dő sze -
re tet ven dég sé gen Pre pe li czay An na má ria ba lett mű vész Az egy ház mű -
vé szet és a tánc mű vé szet kap cso la ta cím mel ve tí tett ké pes elő adást tart.
Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

meg je lent a Ke resz tyén Igaz ság leg újabb szá ma

Mi há csi La jos evan gé li kus  lel kész
száz éve, 1914. no vem ber 2-án szü le -
tett.  Mi kor  rá  em lé ke zem,  ak kor
kor- és sors tár sa i ra is gon do lok, akik
kis gyü le ke ze tek ben, ne héz kö rül mé -
nyek kö zött, fil lé res gon dok kal küzd -
ve  vé gez ték  szol gá la tu kat  hű sé ge -
sen.  Azok ra,  aki ket  nem  ka pott
szárny ra a hír név, aki ket gyü le ke ze -
tü kön kí vül alig is mer tek, még is pél -
dák le het nek az utá nuk jö vők szá má -
ra, mert a ke vé sen vol tak hű ek. 
Ilye nek  szű kebb  pát ri ám ból  An -

dor ka Sán dor ké tyi, Mo gyo rósy Gyu -
la kö les di és Pál ffy Mi hály sár szent -
mik ló si lel kész, akik Mi há csi La jos nak
nem csak kol lé gái, ha nem ba rá tai is vol -
tak. Gon dol junk rá juk és az ő szol gá -
la tuk ra is.
A  Vas  me gyei  Ost ffy asszony fán

szü le tett Mi há csi La jos szü lei föld mű -
ve sek vol tak. Édes ap ja az el ső vi lág há -
bo rú ban esett el, még gyer me ke meg -
szü le té se előtt. Ele mi is ko lá it szü lő fa -
lu já ban vé gez te. A gim ná zi u mi éve ket
a sop ro ni evan gé li kus lí ce um ban töl -
töt te, ahol 1933-ban tett érett sé gi vizs -
gát. Még ugyan eb ben az év ben meg -
kezd te ta nul má nya it a Ma gyar Ki rá lyi
Er zsé bet Tu do mány egye tem Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Ka rán Sop ron ban.
1938-ban Győ rött szen tel te lel késszé
D. Ka pi Bé lapüs pök. Ez után nyolc hó -
na pot töl tött ösz tön dí jas ként a Lip csei
Hit tu do má nyi Egye te men.
Az ösz tön díj le tel te után ha za ke rül -

ve Cell dö möl kön, Al só dör gi csén, Be -
le den,  majd  új ra  Al só dör gi csén  és
Va dos fán  szol gált  se géd lel kész ként.
1942-től Őri szent pé te ren lett misszi -
ói lel kész. A má so dik vi lág há bo rú vé -
ge fe lé, 1944. de cem ber 1-jén vo nult be
Szom bat hely re mint tar ta lé kos tá bo ri
lel kész. Szov jet ha di fog ság ba ke rült, a
Szov jet uni ó ba  szál lí tot ták,  ahon nan
csak 1947 szep tem be ré ben ke rült ha -
za. It te ni „él mé nye i ről” még csa lád já -
nak sem be szélt.
Rö vid be teg sza bad ság után Szek -

szár don  se géd lel kész,  az után  1948.
már ci us 1-jé vel a Du na föld vá ri Evan -

gé li kus Egy ház köz ség hív ta meg és vá -
lasz tot ta lel ké szé nek. Itt nyug dí ja zá sá -
ig hű sé ge sen vé gez te a rá bí zot tak fel -
ka ro lá sát, pász to ro lá sát.
1950-ben  Iha ros be rény ben  kö tött

há zas sá got Ha nif fel Már ta ta ní tó nő -
vel, aki ez után a du na föld vá ri ál ta lá nos
is ko lá ban ta ní tott nyug dí ja zá sá ig. Há -
zas sá guk ból egy lány (Már ta) és egy fiú
(La jos) szü le tett. Szü le ik nyom do ka it
kö vet ve a le ány pap né, a fiú lel kész lett.
A du na föld vá ri gyü le ke zet nek ki ter -

jedt  szór vá nya  volt.  Mi há csi  La jos
gon doz ta Ma do csa, Bölcs ke, Kis szent -
mik lós, Apát szál lás, Temp lo mos, Du -
na pen te le (a ké sőb bi Sztá lin vá ros, il -
let ve Du na új vá ros), Rác al más és Kulcs
evan gé li ku sa it  is.  A  gyü le ke zet  két
szél ső te le pü lé se – Ma do csa és Kulcs
– kö zött több mint öt ven ki lo mé ter a
tá vol ság.
Va sár na pon ként a dél előt ti – gyer -

mek- és fel nőtt- – is ten tisz te let meg -
tar tá sa után in dult a szór vá nyok ba, és
sok szor csak ké ső es te ért ha za. Ele in -
te au tó busszal, vo nat tal járt. Ahon nan
már to vább nem volt tö meg köz le ke -
dés, on nan a ma gá val vitt – vo nat ra fel -
adott – ke rék pár ral foly tat ta út ját. Az
öt ve nes évek vé gén a rác al má si hí vek
egy Da nu via mo tor ke rék párt  vet tek
szá má ra. Té len és nyá ron, hó ban és
eső ben ez zel jár ta út ját fá rad ha tat la nul. 
Volt, ami kor csak né há nyan men -

tek is ten tisz te let re, de ő so ha sem hi -
ány zott. Elő for dult az is, hogy ka rá -

csony más nap ján a nyolc ki lo mé ter -
re le vő szór vány ba bi cik li zett ki, ott
azon ban sen ki sem vár ta. Az ot ta ni -
ak ké sőbb azt mond ták, nem gon dol -
ták vol na, hogy ilyen íté let idő ben is
ki megy…
Szor gal ma san és rend sze re sen lá to -

gat ta a gyü le ke zet tag ja it. Az újon nan
épü lő „szo ci a lis ta vá ros” nagy ki hí vás
volt  szá má ra,  de  ki tar tó an  ku tat ta
fel  a  vá ros ban  élő  evan gé li ku so kat.
A „füg gő le ges szór vány” em bert pró -
bá ló fel adat volt, ahol tu dott evan gé -
li ku sok ról, oda be ko pog ta tott. Nem -
egy szer elő for dult, hogy a kis „ku kucs -
ká ló ab lak” mö gül kér dez ték meg, ki ő,
és kit ke res. A vá lasz után szó nél kül
be csuk ták  az  ab la kot.  Az  öt ve nes
évek ben so kan fél tek kap cso la tot tar -
ta ni az egy ház zal vagy egy lel késszel.
Mi há csi  La jos  szol gá la ta  ide jén

épült Rác al má son a re for má tu sok kal
kö zös temp lom. 1965-ben sze re tett
du na föld vá ri temp lo má nak fel újí tá -
sá hoz  a  szer ve zés  mel lett  két ke zi
mun ká já val is hoz zá já rult. A kar zat
alat ti rész le vá lasz tá sá val le he tő vé vált
egy té len fűt he tő is ten tisz te le ti hely
ki ala kí tá sa.
A csa lád meg él he té sé hez hoz zá já -

rult a föld vá ri temp lom mel let ti sző -
lő és kert, amely nek mun ká it min dig
ő ma ga vé gez te.
1980-ban  tör tént  nyug dí ja zá sa

után a Vas me gyei Csög lé re köl tö zött
fe le sé gé vel, ahol – amíg egész sé ge en -
ged te – el lát ta az is ten tisz te le ti szol -
gá la to kat. 1982-ben Du na új vá ros ba
köl töz tek, ott élt 1989. szep tem ber 23-
án  be kö vet ke zett  ha lá lá ig. A  győ ri
Ná dor vá ro si  köz te me tő ben  nyug -
szik. A te me tés szol gá la tát volt kol -
lé gá ja,  Sza bó Ist ván du na egy há zi
lel kész vé gez te. 
Egy ko ri gyü le ke ze té nek tag jai még

ma is sze re tet tel és tisz te let tel em lé kez -
nek  Mi há csi  La jos  evan gé li kus  lel -
kész re.

Össze ál lí tot ta (ve je): Jan ko vits Bé la
nyu gal ma zott es pe res

SzázéveszületettMihácsiLajos
(Ostffyasszonyfa,1914.november2.–Dunaújváros,1989.szeptember23.)
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Aki sze re ti Woody Al lent,min den bi -
zonnyal lát ta 2011-es, Éj fél kor Pá rizs -
ban cí mű  film jét,  amely  iz gal mas
esz me fut ta tás ko runk ról és az el vá -
gyó dás ról. Leg töb bünk szá má ra van
egy-egy olyan ko ráb bi idő szak, amely -
re nosz tal gi á val gon do lunk; eset leg
olyan kor ra is, amely ben nem is él -
tünk, de ol vas mány- vagy film él mé -
nye ink ré vén meg érin tett a va rá zsa. 
Az Éj fél kor Pá rizs ban ked ve sen és

hu mo ro san el me sélt tör té net, amely -
nek azon ban a vég ső mon da ni va ló -
ja az, hogy mi ként le het és kell ma -
gun kat meg ta lál nunk a sa ját időnk -
ben. Ugyan is nem ne héz ész re ven ni,
hogy  az  in ter net  ré vén  leg alább
annyi ra mi is az „arany kor ban” élünk,
ab ban, amely ben min den ed di gi nél
ha té ko nyabb esz köz áll ren del ke zé -
sünk re a tu do mány és a mű vé szet fel -
vi rá goz ta tá sá ra.
Az el vá gyó dás egyik ér de kes meg -

va ló su lá sa a múlt kre a tív át írá sa. E so -
rok író já nak leg újabb ked ven ce Scott
Wes ter feld Le vi a tán könyv tri ló gi á ja,
amely 1914-be re pít vissza min ket. Il -
let ve egy olyan 1914-be, amely so ha
nem  lé te zett,  de  meg tör tén he tett
vol na, ha Ju les Ver ne zse ni á lis lá to -
má sai mind va ló ra vál nak.
A há rom kö tet – a Le vi a tán, a Be -

he mót és a Gó li át – egy el kép zelt el -
ső vi lág há bo rú ki tö ré sét mu tat ja be
rend kí vül  iz gal mas  ka land re gény -
ben. A tör té net ben fon tos sze re pet
kap,  hogy  Eu ró pa  ál la mai  az  azt
meg elő ző  öt ven-száz  esz ten dő ben
más-más irány ba fej lőd tek. Né met -
or szág és az Oszt rák–Ma gyar Mo -

nar chia „bar kács ál la mok” let tek, az -
az tech no ló gi á juk gőz gé pek re épül,
míg Nagy-Bri tan nia, Fran cia or szág
és Orosz or szág „dar wi nis ták ká” vál -
tak,  vagy is ha tal mas gé pek épí té se
he lyett ha tal mas ál la tok mes ter sé ges
ki te nyész té sé be fog tak.
Ami kor te hát a nagy ha tal mak egy -

más nak fe szül nek, óri á si acél lé pe ge -
tők csap nak össze tíz mé ret nél is ma -
ga sabb  har ci  med vék kel,  kü lö nös
steam punk és bi o punk ele gyét al kot -
va a sci-fi mű faj nak. A re gé nyek hő -
sei eb ben a „ko holt” ál la tok kal és har -
ci gé pe ze tek kel meg ra kott vi lág ban
pró bál nak el jut ni cél juk hoz… 
Igen, ez olyan tör té net, ame lyért

le het ra jon ga ni. Ha va la ki ta valy ki -
lá to ga tott a buda pes ti nem zet kö zi
könyv fesz ti vál ra, ak kor lát ha tott is
a tör té net ka rak te re i nek öl tö zött ra -
jon gó kat, akik a köny vet nép sze rű -
sí tet ték. A cos play, az az a „kosz tü -
mös já ték” ked ve lői szí ve sen húz zák
ma guk ra a száz év vel ez előt ti kép -
zelt vi lág ae ro nau ti kai egyen ru há -
ját, de ve lük össze fut ni rit ka sze ren -
cse – ugyan ak kor az in ter net ki vá -
ló le he tő ség ar ra, hogy bár ki ki fe jez -
ze a ra jon gá sát va la mi iránt.
Kezd jük az zal, hogy a re gény szer -

ző je, Scott Wes ter feld a sa ját blog ján

(http://scott wes ter feld.com/) köz zé -
tett egy olyan fe je ze tet, amely nincs
a könyv ben, a kö te tek  il luszt rá ci ó it
ké szí tő Ke ith Thomp son pe dig eh hez
is raj zolt va la mit. Per sze mind ezt úgy,
hogy előt te meg sza vaz tat ták a ra jon -
gó kat, mi is sze re pel jen ezen az utol -
só il luszt rá ci ón: er re a fel hí vás ra pe -
dig 1307 hoz zá szó lás ér ke zett.
Ott van az tán a tri ló gia Wi kia-ol da -

la ahttp://le vi at hans cott wes ter feld.wi -
kia.com/ cí men. A Wi kia olyan gyűj -
tő ol dal, ame lyen nem egyet len össze -
füg gő en cik lo pé di át ta lá lunk – olyat,
mint a Wi ki pé dia –, ha nem min den
egyes té má nak sa ját Wi ki pé di á ja le het,
ter mé sze te sen sa ját de sign nal. A re gé -
nyek Wi kia-ol da la rész le tes in for má -
ci ók kal szol gál a sze rep lők ről, a gé pek -
ről és ál la tok ról, az or szá gok ról és a
konflik tus ról, mind ezt szám ta lan kép -
pel ki egé szít ve.
És per sze nem le het szó nél kül el -

men ni a fan fic ti on.net ol da la mel lett
sem  (https://www.fan fic ti on.net/
book/Le vi at han-se ri es/), ame lyen a
ra jon gók ál tal írt, ki egé szí tő tör té ne -
tek van nak, szám sze rint négy száz -
öt ven két da rab. A tör té net vi lá gá nak
ked ve lői nem csak új szá la kat ta lál nak
ki és „vet nek pa pír ra”, ha nem egy más
írá sa it is vé le mé nye zik, és ta ná csot
ad nak.
Egé szen  biz tos,  hogy  iz gal mas

idő ket fo gunk él ni tíz vagy húsz év
múl va, de az in ter net ré vén már ma
is le he tő sé günk van ar ra, hogy az em -
be ri kul tú ra vi rág zá sá hoz hoz zá te -
gyük a ma gun két.

g N. B.
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Rovatgazda: Nagy Bence

Ok tó ber ben, a lá tás hó nap já ban két -
sze re sen is ér de mes kéz be ven nünk
Gár do nyi Gé za elő ször  1903-ban
meg je lent s in kább a lé lek gyó gyá szok
(pél dá ul Pop per Pé ter!), mint sem az
iro da lom tör té né szek  ál tal  nagy ra
tar tott re gé nyét, a meg le he tő sen rej -
té lyes  cí met  vi se lő Az a ha tal mas
har ma di kat.
Hogy ki is, mi is ez a le bír ha tat lan

há zas ság szer ző erő – a vi lág ra kí ván -
ko zó gyer mek –, ar ról a szer ző így
vall, köl tői szép ség gel: „A sze re lem az
az  os to ba  ál la pot,  ami kor  ket tőt
össze hajt egy har ma dik, aki nincs, de
len ni akar. Amíg fi a ta lok va gyunk,
nem tu dunk er ről. A sze re lem szent -
ség ne künk, a nő édes ti tok kal tel jes
gyö nyö rű ség. Azt gon dol juk, azért
von zó dunk hoz zá, mert ő gyö nyö rű -
ség. Pe dig azért gyö nyö rű ség, mert
az  a har ma dik,  aki nincs,  de  len ni
akar,  az  bo rít  tün dér üve get  a  sze -
münk re.” 
A  re gény  Mis ká nak  ne ve zett,

bol dog ta lan fő hő se, az  író ba rát ja
pon to san eb be a csap dá ba esik: el -
ső fe le sé ge csak ha zud ja ne ki a ha -
tal mas har ma dik ér ke zé sét,  s  így
ke rül egy tes té től-lel ké től ide gen há -
zas ság csap dá já ba, a ké sei 19., ko rai
20. szá zad el vá rá sa i nak meg fe lel ve.
Be csü le té re le gyen mond va: a mu -
száj há zas sá gá ba ké sőbb még is csak
meg ér ke zett gyer me kek kel pél dá san
tö rő dik, épp úgy, mint a ma gán éle -
té ben ha son ló an bol dog ta lan Gár -
do nyi… 
A re gény idő ben nagy já ból a kö -

zép úton he lyez ke dik el két szem lé let -
be li ro ko na, az 1894-ben nap vi lá got
lá tott A lám pás és az 1920-as ké sei
re mek, az Ida re gé nye kö zött. De a
há rom mű vet egy más kö ze li ro ko ná -
vá  te szi  nagy  írónk  kri ti ká ja  anyai
ágon örö költ fe le ke ze té vel, a ka to li -
kus sal szem ben. 
2014-ben,  a min den  ek lé zsi á nak

meg bé ké lést, lel ki és szel le mi gaz da -
go dást ho zó öku me né kor sza ká ban

ta lán nem „szent ség tö rés”  az  Is ten
rab jai al ko tó ja és szám ta lan ka to li -
kus is ko la név adó ja, a pá lyá ja ele jén
ka to li kus kán tor ta ní tó ként dol go zó
Gár do nyi mel lett nagy írónk pro tes -
táns gyö ke re i re is em lé kez nünk. Hit -
hű, Szász or szág ból Sop ron kör nyé -
ké re el szár ma zott, evan gé li kus vas -
mun kás őse i re, a Zi eg le rek re s fe le ke -
ze tét a ve gyes há zas ság ban is meg tar -
tó  gé pész mér nök  ap já ra,  to váb bá
ar ra, hogy Gár do nyi Gé za az ér se ki
tá mo ga tás sal el vég zett eg ri ta ní tó kép -
zőt  meg elő ző en  a  sá ros pa ta ki  re -
for má tus  kol lé gi um  el ső  osz tá lyos
gim na zis tá ja, majd a bu da pes ti re for -
má tus fiú gim ná zi um al sóbb osz tá lya -
i nak ta nu ló ja is volt. 
Ezek nek a té nyek nek az is me re té -

ben azon nal ért he tőb bé vá lik, hogy az
Ár pád-ház szent jét, Mar gi tot olyan
sze re tet tel  és  cso dá lat tal  áb rá zo ló
Gár do nyi mel lett ho gyan fért meg a
„má sik Gár do nyi”, aki ből ki-ki tört a
ka to li kus egy ház (ak ko ri) kér lel he tet -
len sé gé vel  szem be ni  fel há bo ro dás.
Ne fe led jük, ezek a so rok ab ban az
idő ben íród tak, ami kor a ko ránt sem
az „ég ben köt te tett” fri gyek, a kü lö -
nös nél is kü lö nö sebb, bol dog ta lan sá -
got, gyű löl kö dést, sok szor tra gé di át
ter mő há zas sá gok is élet fogy tig szól -
tak,  nem  úgy,  mint  nap ja ink ban,
ami kor kel lő ok kal és in dok kal ma ga
a Va ti kán is el fo gad ja és szen te sí ti a
vá lást.  S  így  nincs  szük ség  olyan,
tes tet-lel ket  meg gyöt rő,  utó do kat
nem  ter mő  „test vér há zas sá gok ra”,
mint az el vált Mi há lyé és klast rom -
ban ne vel ke dett má so dik fe le sé géé, az
egyéb ként ra jon gá sig sze re tett fér jé -
től szer ze te si önmeg tar tóz ta tást kö -
ve te lő Má ri áé. Ez a ri go ró zu mok kal
te li frigy ter mé sze te sen nem ad ha tott
he lyet  a  gyer mek nek,  „a  ha tal mas
har ma dik nak”.

Az eg ri csil la gok, Az én fa lum és
szám ta lan to váb bi re mek mű – 1922.
október 30-án elhunyt – író já nak sza -
va it te hát ma nem ér de mes a „pá pis -

ták” el le ni ki tö rés ként ke zel ni, leg fel -
jebb an nak öröm te li bi zo nyí té ká ul,
hogy édes any ja és ké sőb bi fel ne ve lő
is ko lái sem tud ták Gárdonyiból ki tö -
röl ni a kö tő dést, a ro kon szen vet a re -
for má ció  egy há za i val,  kö ze lebb ről
apai őse i nek evan gé li kus egy há zá val
kap cso lat ban. 
A kö vet ke ző, írónk hang ne mé hez

ké pest „ér des” rész le tet nem kér ke -
dés ből, nem túl haj tott büsz ke ség ből
idéz zük,  leg fel jebb an nak csön des
örö mé ben, hogy a pro tes táns fel me -
nők  hi te, men ta li tá sa  is  ott  van  a
Gár do nyit  for má ló  erők  kö zött:
„Krisz tus ta lan szí vű nép! Nem is ér -
tem,  hogy mért  köt jük ma gun kat
hoz zá juk! Hi szen van más ke resz -
tény val lás is: akár száz fé le! Tisz táb -
ban ér zik Krisz tus ta ní tá sát, mint ők.
És ki mer né mon da ni  rá jok, hogy
nem be csü le tes em be rek! A kál vi nis -
ták, a lu the rá nu sok, az uni tá ri u sok.
Vér ta nú ik is van nak. Gá lya rab sá got
szen ved tek a val lá su kért… Vá lassz
más  ke resz tény  val lást.  Nem  bá -
nom, akár me lyi ket. Min de nik tisz -
ta! Krisz tus nem gyón ta tott, se az
apos to lok, se a ta nít vá nyok…” 
Kö szö net il le ti a sok éve az Öreg -

be tűs köny vek hosszú so rát meg je len -
te tő s így a gyen gén lá tók misszi ó já -
ba is be kap cso ló dó Fe ke te Sas Ki adót
azért, hogy ok tó ber ben, a lá tás hó -
nap já ban nem csu pán szám ta lan lá -
tás könnyí tő  ol vas mányt  ad  a  ke -
zünk be, ha nem ez út tal, 2014 ok tó be -
ré ben, egy szer s mind Gár do nyi Gé -
za-ké pünk szí ne it gaz da gí tót-szí ne -
sí tőt, ár nya lót és hi te le seb bé té vőt is,
foly tat va ez zel A lám pásmint ro kon
szem lé le tű  Gár do nyi-kis re gény
ugyan csak öreg be tűs ki adá sá val meg -
kez dett, ko ráb bi mun kát.

g P. É.

Gár do nyi Gé za: Az a ha tal mas har -
ma dik. Fe ke te Sas Ki adó, Bu da pest,
2014. (Öreg be tűs köny vek.) Ára 1500
fo rint.

Az„evangélikus”Gárdonyi

ál lás pá lyá zat
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um egy fő la bo ránst
ke res 2015. ja nu ár 1-jé től. Az ál lás be töl té sé hez fő is ko lai vég zett ség vagy
OKJ-ok le vél szük sé ges. 
Je lent kez ni pos tai úton vagy sze mé lye sen le het Tar Já nos né igaz ga tó -

nál: 4400 Nyír egy há za, Szent Ist ván út 17–19. A pá lyá zat be adá si ha tár -
ide je: de cem ber 16. Az ál lás hely re a pá lyá za to kat lel ké szi aján ló le vél kí -
sé re té ben vár juk.

2017FELé –KéSZÜLŐDéS A JuBILEuMRA

fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja
Rév fü löp, no vem ber 7–9.

Péntek: 18.00: Va cso ra • 18.30: Kö szön tő – Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő • 18.40: Nyi tó áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök • 19.10: Örök ér vé nyű
fel is me rés vagy csu pán kor hoz kö tött is me ret? – Va ló ban a re for má ció
örö kö sei va gyunk? – Itt zés Já nos • 20.00: Fó rum az MEE Or szá gos Iro -
dá já nak új igaz ga tó já val – Krá mer György
Szombat: 08.30: Reg ge li • 09.00: Áhí tat – Sze me rei Já nos püs pök • 09.30:
Ja vas lat a fel ügye lő ket érin tő vá lasz tá si tör vény meg vál toz ta tá sá ra – dr.
Gi me si Sza bolcs • 09.45: Az „egy ház fe gyel me zés” mai kér dé sei – Há ry
Ti bor • 10.00: Quo va dis, egy há zi kor mány zás? – dr. Rück And rás • 10.15:
Fel kért hoz zá szó lá sok a szu per ví zi ó ról, a lel ké szek lel ki gon do zá sá ról –
Ben ce Im re, Joób Má té • 11.00: Szü net • 11.15: Fó rum a dél előtt kér dé se -
i ről • 12.30: Ebéd • 14.00: Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott sá gá nak
mun ká ja – Zász ka licz ky Zsu zsan na • 14.30: Az Em be ri Erő for rá sok Mi -
nisz té ri u ma Re for má ció Em lék bi zott sá gá nak mű kö dé se és ter vei – ifj.
dr. Ha fen scher Ká roly • 15.15: Szü net • 15.30: Asz ta li be szél ge tés: ho gyan
ké szül jünk, ün ne pel jünk gyü le ke ze ti-in téz mé nyi kör ben? – részt ve vők:
Ra dos né Len gyel An na, Mé szá ros Ta más, dr. Fáb ri György, ke rü le ti fel -
ügye lők és dr. Töl li Ba lázs igaz ga tó; mo de rá tor: Né meth Zol tán • 16.45:
Fó rum, öt let bör ze – mo de rá tor: dr. Fáb ri György (Er re a prog ram ra min -
den részt ve vő egy konk rét ja vas lat tal, terv vel ér kez zék.) • 18.00: Va cso -
ra • 18.30: Áhí tat – ifj. dr. Ha fen scher Ká roly
Vasárnap:08.30: Reg ge li • 09.30: Zá ró is ten tisz te let – dr. Fa bi ny Ta más
püs pök • 12.00: Ebéd
Je lent kez ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het no vem ber 3-ig.
Tá mo ga tott rész vé te li díj 6000 fo rint.

vII. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál
No vem ber 22-én 19 órai kez det tel is mét meg ren dez zük az im már ha gyo -
má nyos Ka ta lin-na pi evan gé li kus bált – mint ed dig min den év ben, idén
is jó té kony sá gi cél lal. A ren dez vény iga zo dik a re for má ció és kul tú ra te -
ma ti kus év prog ram ja i hoz. Az idei tá mo ga tás sal az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem mű vé sze ti te vé keny sé get vég ző cso port ja i nak mun ká -
ját kí ván juk se gí te ni, hang sú lyoz va a kul tú ra kö zös ség épí tő sze re pét. 
Az es tet Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, az Em be ri Erő for rá sok Mi -

nisz té ri u má nak nem zet kö zi és eu ró pai uni ós ügye kért fe le lős he lyet tes ál -
lam tit ká ra, egy ben a bál fő véd nö ke nyit ja meg. A mű sor ban fel lép nek az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ko moly ze nei és könnyű ze nei cso port -
jai, be mu tat va az egye te men fo lyó, lu the ri ha gyo má nyo kat kö ve tő, sok -
szí nű ze nei te vé keny sé get. A bá li han gu lat ról a Bo hém Rag time Jazz Band
gon dos ko dik, se gít sé gük kel a 20. szá zad ele ji bá lok han gu la tát idéz zük meg.
A bál hely szí ne az I. ke rü le ti ön kor mány zat (1014 Bu da pest, Ka piszt -

rán tér 1.) dísz ter me, idő pont ja: no vem ber 22., szom bat, 19.00–2.00.
Je gyek 6000 fo rin tért az Ül lői út 24. szám alatt, a Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak tit kár sá gán és a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban (1052 Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.) kap ha tók no vem ber 3-tól. 
Ha az es ten nem kí ván vagy nem tud részt ven ni, oly mó don is ki fe -

jez he ti se gí tő szán dé kát, ha tá mo ga tó je gye ket vá sá rol, ez zel se gít ve a hit -
tu do má nyi egye tem hall ga tó i nak szín vo na las sza bad idős te vé keny sé ge -
ik biz to sí tá sá ban. Az 1000 fo rin tos tá mo ga tói je gyek szin tén az Ül lői úton
és a Hu szár Gál köny ves bolt ban kap ha tók.

a Ko rál-szi get a ma gyar te le ví zi ó ban
No vem ber 2-án, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M1-en 10.05-kor meg -
is mét lik a Ko rál-szi get együt tes ről ké szült port ré mű sort. Szer kesz tő Nagy
Lász ló, ren de ző Hor váth Ta más.

nyug dí jas lel ké szek ta lál ko zó ja
A nyug dí jas lel ké szek leg kö ze leb bi össze jö ve te le no vem ber 7-én, pén -
te ken fél 10-kor lesz a De ák té ri gyü le ke zet ud va ri ter mé ben. Itt zés Já -
nos ny. püs pök tart áhí ta tot és elő adást A ma gyar evan gé li kus li tur gia
a 21. szá zad ban – Kér dé sek és fel ada tok cím mel. Sze re tet tel vár juk jö -
ve te lü ket.

Könyv be mu ta tó – lu ther már ton: asz ta li be szél ge té sek
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Lu ther Ki adó no vem -
ber 11-én 17 óra kor könyv be mu ta tót és be szél ge tést ren dez a Pe tő fi Iro -
dal mi Mú ze um ban (1053 Bu da pest, Ká ro lyi u. 16.) Lu ther Már ton Asz -
ta li be szél ge té sek cí mű kö te té nek meg je le né se al kal má ból.
Beszélgetőtársak: Már ton Lász ló író,  mű for dí tó  • Csep re gi Zol tán
egy ház tör té nész • Né meth Zol tán evan gé li kus lel kész.
Moderátor:Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus.
A be lé pés díj ta lan. A be szél ge tés élő ben kö vet he tő az in ter ne ten, a pim.hu
ol da lon.

H i r d e t é s e k
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Vasárnap(november2.)
Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd el, mennyi jót tett ve led! Zsolt 103,2
(1Tim 1,13; Mk 10,2–9/10–16/; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 139) Ma gam biz ta tom
a sa ját lel kem a há lá ra, az öröm re, a rá ha gyat ko zás ra. Olyan dol gok ra, ame -
lye ket biz ta tás nél kül nem ten nék, mert ma nap ság a pa nasz ko dás, a rossz -
kedv, a ma gam ban bí zás a di vat, a kor szel lem. Ez zel szem ben es te, ha le -
fek szem,  össze kul csolt  kéz zel  fel so rol ha tok  négy  vagy  öt  jó  dol got,
amelyet ré gen tett ve lem Is ten, és négy-öt jó dol got, amelyet ma tett ve -
lem. Eze ket nem sza bad el fe lej te nem, mert az éle tem ré szei, és ezek nél -
kül ta lán nem is lett vol na ér de mes él ni. A sok jó val Is ten ér té kes sé és bol -
dog gá akar ja ten ni az éle te met.

Hétfő(november3.)
Nap ról nap ra áll ha ta to san, egy szív vel, egy lé lek kel vol tak a temp lom ban, és
ami kor há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül tek
az étel ben; di csér ték az Is tent. Ap Csel 2,46–47 (Zsolt 68,27; 2Móz 23,10–16;
Jel 16,1–9) Az el ső ke resz tyé nek el ső sze re te té nek az örö mé re vá gyunk. Ar ra
az ér zés re, hogy min den min ket el vá lasz tó erő nél erő sebb le gyen az a kö zös
vágy, hogy egy ügy ben tel je sen egyek le gyünk. Az a vá gyunk, hogy a má sik -
ban meg lát has suk a tár sat a nyo mo rú ság ban, a tár sat a kí sér tés ben, a tár sat a
ha lál fé le lem ben, de tár sat a re mény ség ben, tár sat a meg vál tott ság ban is. A ke -
reszt alatt együtt ál lunk, és lát juk, hogy sem mi más ban nem va gyunk ennyi -
re egyek.

Kedd(november4.)
Több jót te szek ve le tek, mint az előtt. Ak kor meg tud já tok, hogy én va gyok az
Úr. Ez 36,11 (1Pt 3,9; 2Móz 18,13–27; Jel 16,10–16) Elő ször jött a sok jó. Az -
után jött a sok meg pró bál ta tás. Már kezd tük el fe lej te ni a jót a ba ja ink mi -
att. Most mi kö vet ke zik? Foly ta tód nak a pró bák, vagy jó ra for dul min den?
Mi kor el árasz ta nak a tes ti vagy lel ki ba jok, mi kor csa lád ja ink vagy más kö -
zös sé ge ink es nek szét, mi kor egy or szá got el árasz ta nak az el len sé ges tan kok,
ne héz de rű lá tó an gon dol kod ni. Pe dig Is ten ter vé ben nem a bű né, nem a ha -
lá lé és nem a sá tá né az utol só szó. Az ő ter vé ben Krisz tu sé az utol só szó, aki
ott áll minden nek a vé gén.

Szerda(november5.)
Mert nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem a te nagy ir gal mad ban bíz va visszük
eléd kö nyör gé se in ket. Dán 9,18c (Mt 5,3; 1Móz 24,54b–67; Jel 16,17–21) Ha
az Is ten nel va ló vi szo nyunk köl csö nös sé gen ala pul na, pil la na tok alatt vé günk
len ne. A pi a con ennyi fo rin tért ennyi al ma, annyi fo rin tért annyi krump li jár.
Jó cse le ke de te kért cse ré be le het-e imád ság meg hall ga tást vár ni? Bi zony, ha
köl csö nös sé gi alap ra he lyez nénk a vi szo nyun kat, na gyon meg szé gye nül nénk.
Ha Is ten csak egyet len ké ré sün ket is meg hall gat ja, az azért le het, mert meg -
szán min ket, el for dít ja a fe jét a bű ne ink től, és rá néz Fi á ra a ke resz ten. Ha
ké rünk va la mit, for dít suk el a fe jün ket ar ról a né hány jó cse le ke de tünk ről,
és néz zünk a ke reszt re.

Csütörtök(november6.)
Most Is ten gyer me kei va gyunk, de még nem lett nyil ván va ló, hogy mi vé le szünk.
Tud juk, hogy ami kor ez nyil ván va ló vá lesz, ha son ló vá le szünk hoz zá, és olyan -
nak fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban. 1Jn 3,2 (Zsolt 42,3; 2Móz 19,3–9; Jel
17,1–6) A cso dá la tos, szí nes pil lan gó az előtt ron da, szür ke her nyó volt. Már
ak kor is – ami kor még csak ku kac volt – ben ne volt a le he tő ség és a re mény,
hogy pil lan gó vá vá lik. De ki gon dol ta vol na? Hogy Is ten az ő Lel ke ál tal mit
tud ki hoz ni a mi szür ke éle tünk ből már itt, a föl di vi lág ban, azt meg mu tat -
ja azok nak az em be rek nek a hosszú so ra, akik előt tünk él tek, Krisz tus ra bíz -
ták ma gu kat, és kezd tek hoz zá ha son ló vá vál ni. A tel jes át vál to zás ra még vár -
ni kell, de el fog jön ni.

Péntek(november7.)
Jé zus mond ta: „Na gyobb öröm lesz a menny ben egyet len meg té rő bű nö sön,
mint ki lenc ven ki lenc igaz mi att, aki nek nincs szük sé ge meg té rés re.” Lk 15,7 (Zsolt
32,2; Jn 18,28–32; Jel 17,7–14) A té koz ló fi ú nak azért örül annyi ra az ap ja, mert
tud ja, hogy egy olyan lé pést tett meg, ame lyet na gyon ke ve sen tud nak meg -
ten ni. Az apa, mi köz ben vár ja a fi át, ezen gon dol ko dik: „Va jon lesz-e elég ere -
je ki mon da ni elő ször ön ma gá nak és az után ne kem ezt: Na gyot té ved tem, na -
gyon el ron tot tam, nem va gyok mél tó…” Ne héz lé pés, össze tö rő lé pés, meg -
alá zó lé pés, ezért nem te szik, nem tesszük meg olyan so kan. Pe dig ma is ezen
mú lik min den. Az Atya már ké szí ti a hí zott bor jút.

Szombat(november8.)
Pál ír ja: Ezért meg haj tom tér de met az Atya előtt, aki ről ne vét kap ja min den
nem zet ség mennyen és föl dön: ad ja meg nek tek di cső sé gé nek gaz dag sá ga sze -
rint, hogy ha tal ma san meg erő söd jék ben ne tek a bel ső em ber az ő Lel ke ál -
tal. Ef 3,14–16 (Zsolt 116,6; Préd 12,9–14; Jel 17,15–18) Pál le tér del az Atya
előtt, és az efe zu si a kért imád ko zik. Lé le kért imád ko zik, hogy az a ben nük
le vő em ber – nem az ó-, ha nem az új –, a krisz tu si egy re na gyobb, erő sebb
le gyen. Ma is so kan imád koz nak ér ted, akik sze ret nek, és akik ről nem is gon -
dol nád, hogy ezt te szik. De én is imád koz ha tok azo kért, aki ket sze re tek: „Gaz -
dag vagy, Is te nem, ezért meg ad ha tod ne kem is, de gyer me kem nek, uno kám -
nak, há zas tár sam nak, szom szé dom nak, ba rá tom nak is, hogy szü les sen meg
ben nem és ben nük a bel ső, az új, a krisz tu si.”

g Me kis Ádám

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

VASÁRNAP

5.55/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.35/DunaTv
Adj már csendességet
Halottak napi versösszeállítás
10.05/M1
Korál-sziget együttes
(portréműsor)
11.00/M1
Evangélikus istentisztelet
Kecskemétről
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
23.35/DunaWorld
Református istentisztelet
a reformáció emléknapján
23.40/PaxTv
Keresztkérdések
A Zákeus Médiacentrum
műsora

HÉTFŐ

5.20/M1
Hajnali gondolatok
11.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Dzsessztanszak
(dzsessztörténeti műsor)
(credoradio.hu)
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
15.10/M3
Kávé habbal
(magyar szórakoztató műsor)
15.10/Kossuthrádió
Rendszerváltók, 1989
20.00/PaxTv
Kút
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
0.30/DunaTv
Júlia
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

12.50/PaxTv
Finn–magyar evangélikus
kapcsolatok
14.55/PaxTv
Emmausi vacsora
(riportfilm)
19.00/PaxTv
Békesség hírnöke
(baptista magazin)
19.00/Bartókrádió
Kapcsoljuk a Szent István-
bazilikát
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
20.20/M1
A berni követ
(magyar játékfilm, 2014) 
21.00/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós műsora
21.25/DunaTv
Apacsok
(magyar játékfilm, 2010) (70’)

SZERDA

9.20/DunaTv
A világ kertjei
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
A Serre de la Madone kert
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Kantáták
18.05/PaxTv
Szentföldi zarándoklat 
Végh Tamással
(útifilm)
19.00/Bartókrádió
Sebő
21.15/M3
Wurlitzer
Ella Fitzgerald
0.10/DunaTv
Dés László – Nagy utazás
(koncertfilm, 2014)

CSÜTÖRTÖK

12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a gyúrói
evangélikus templomból
17.20/DunaWorld
Család-barát
(magazinműsor)
19.35/Bartókrádió
A Montreali szimfonikus
zenekar hangversenye
21.40/DunaTv
A turné
(magyar játékfilm, 1993) (89’)
21.55/DunaWorld
Ybl 200
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Az Unger-ház
22.30/Kossuthrádió
A nap történetei
23.20/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
23.25/DunaTv
MüpArt classic
Schubert és Sibelius

PÉNTEK

5.15/M1
Hajnali gondolatok
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.30/Kossuthrádió
Az Úr közel!
A baptista egyház félórája
18.15/PaxTv
10. Szélrózsa országos
evangélikus ifjúsági találkozó
(riportfilm)
19.05/Bartókrádió
A magyar opera napja
Szokolay Sándor: Vérnász
20.20/M1
Virtuózok
(komolyzenei tehetségkutató
műsor)
22.35/DunaTv
Kultikon
(kulturális magazin)

SZOMBAT

6.45/DunaTv
Élő egyház
(vallási híradó)
15.30/SzentIstvánRádió
(észak-Magyarország)
Ökumené — Testvéregyházak
félórája
(Benne: Lélekhangoló;
szentistvanradio.hu)
16.15/DunaTv
Felmegyek a miniszterhez
(magyar játékfilm, 1961) (97’)
17.05/PaxTv
,,Szolga csak egy van, az
Isten’’
(zenés ifjúsági műsor)
19.10/DunaTv
Hogy volt?!
Udvaros Dorottya
felvételeiből
23.10/DunaTv
MüpArt
Bognár Szilvi és az etNoé;
Ferenczi György 
és a Rackajam

VASÁRNAP

6.20/DunaTv
Isten kezében
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
8.40/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
a berlini fal lebontásának 
25. évfordulóján
13.55/DunaTv
Csellengők
Eltűntek nyomában
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
21.30/DunaTv
Az ifjúság édes madara
(amerikai játékfilm 1962)

VASáRnApTÓLVASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 2-ától november 9-éig
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a bu da pes ti fesz ti vál ze ne kar ba rokk együt te se 
a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban

No vem ber 11-én 19 órá tól a Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar ba rokk együt -
te se ad kon cer tet a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban (1014 Bu da pest,
Bé csi ka pu tér). Mű so ron: J. S. Bach: Ich ar mer Mensch, ich Sün denk necht,
BWV 55; h-moll szvit; Es re is set euch ein sch reck lich En de, BWV 90.
A be lé pés díj ta lan, re giszt rá ció: ren de les@bfz.hu; to váb bi in for má ció:

www.bfz.hu

Jó té kony sá gi kon cert Csö mö rön
Min den kit sze re tet tel hí vunk a csö mö ri evan gé li kus temp lom ba a no -
vem ber 7-én 18 óra kor kez dő dő jó té kony sá gi kon cert re, amely nek tel -
jes be vé te le a csö mö ri re for má tus temp lom épí té sét szol gál ja. A kon cert
meg hí vott elő adó ja Mé szá ros Já nos Elek re for má tus pres bi ter, a Csil lag
szü le tik cí mű te het ség ku ta tó ver seny 2012. évi győz te se, aki ze nés bi zony -
ság té tel lel szol gál. A rész vé tel re jo go sí tó be lé pő jegy csak elő vé tel ben kap -
ha tó, ára 2500 fo rint. Je gyek ren del he tők Mi kecz And rás nál a 20/252-
9216-os mo bil szá mon vagy a mi kecz71@gmail.com e-mail cí men.

meg hí vó
A  Ke resz tény  Ér tel mi sé gi  Fó -
rum kö vet ke ző al kal mán a bu -
da hegy vi dé ki evan gé li kus temp -
lom ban  (Bu da pest  XII.  ker.,
Kék Go lyó u. 17.) no vem ber 3-
án, 18.30-kor A re for má ció 500.
év for du ló já hoz kö ze led ve cím -
mel dr. Ha fen scher Ká roly tart
elő adást.

Har mat-könyv vá sár
A  Har mat  Ki adó  sze re tet tel
meg hív ja Önt az idei Har mat-
könyv vá sár ra. A ki adó köny vei
20-40-60-80%-os ked vez mény-
nyel lesz nek kap ha tók. Idő pont:
no vem ber 6–8. Hely szín a ki adó
új iro dá ja: 1113 Bu da pest, Ka ro -
li na út 62.


