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Személyes szavak presbiterekhez f 3. oldal
Egy élet Isten tenyerén f 4. oldal
A monoki Kossuth-harang f 5. oldal
Svédországban – cigányokról – magyarként f 6. oldal
Beszélgetés Csete György építőművésszel f 7. oldal
Négy lelkészportré f 8–9. oldal

„A bűn eset rend sze re sen meg is mét -
lő dik, hi szen az em ber ön ál ló sí tot ta
ma gát, és ab ban az ön ámí tás ban él,
hogy tud Is ten nél kül lé tez ni.”

Amiért bűnös létemre örülhetek
f 2. oldal

„Meg fá zás, be teg ség ese tén kü lö nö sen kímélni
kell a han got. Ilyen kor a hang di é ta sem túl zás,
ami egyéb ként – kiváltképp böjtben –
egészsé ge sek nek is jó szív vel ajánl ha tó…”

Szószékről is szólván a logopédia európai
napja apropóján f 10. oldal

„Köz tu do má sú, hogy az 1822. ok tó ber 22-én
fel vi dé ki evan gé li kus csa lád ban szü le tett
festőmű vész anyai ágon Pe tő fi Sán dor
másoduno ka test vé re volt.”

Költőnek készült, festő lett – 190 éve született
Orlay Petrich Soma f 5. oldal

g Pát kai Ró bert

Tho mas Mann ír ta a Jó zsef-tri ló gi á -
ban, hogy mély sé ge sen mély a múlt -
nak kút ja. Van úgy, hogy el me gyünk
mel let te, van úgy, hogy nem né zünk
a mély be, de az a víz, amely eb ből a
kút ból új ra és új ra elő ke rül, az éle tet
je len ti szá munk ra, akár tu do má sul
vesszük, akár nem. Ha meg ál lunk és
be le né zünk,  mi lyen mély re  lá tunk
tör té nel münk kút já ba?
A  múlt ban  és  a  múlt ból  élünk.

Nyel vünk több ezer éves. Sza va ink a
messzi múlt ból  jöt tek, ezért ért jük
egy mást. De va jon ért jük-e egy mást?
Ho gyan él ben nünk a ma gyar múlt?
Ez a leg ne he zebb kér dés, mert vagy
ál mo do zunk, vagy na gyon szi go rú -
an,  kö nyör te len  ön bon co lás sal  fi -
gyel jük  azt,  hogy mi  is  az  a múlt,
amely él ben nünk, amely él tet min -
ket, és amely a jö vő fe lé mu tat. Nyu -
god tan fi gyel ve azt kel le ne kér dez -
nünk, hogy kik  is va gyunk. Mi az,
hogy ma gyar ság? Mit is je lent a múl -
tunk? Mi a jö ven dőnk? Csu pa olyan
kér dés, amely re na gyon ne héz vá la -
szol ni, ha őszin ték va gyunk, és re á -
li san né zünk ma gunk ba.

Szent Ágos ton jut eszem be; mi kor
azt kér dez ték tő le, mi az idő, azt fe -
lel te:  amíg nem kér dez ték, ad dig
tud tam, de most, hogy vá la szol nom
kell, nem tu dok fe lel ni. Hát így va -
gyunk a ma gyar sá gunk kal is: lé leg -
zet vé te lünk, szí vünk ve ré se, iz ma -
ink  pat ta ná sa,  egész  lé tünk  mind
olyan, mint a töb bi em be ré, még is
úgy  érez zük,  hogy  egé szen  más.
Csak a mi énk.
Egy szer azt kér ték tő lem, hogy fe -

lel jek ar ra a kér dés re, hogy mi ként
nyert  tar tal mat  ben nem  az  a  szó,
hogy ma gyar. A múl tat meg idéz ve
jöt tem rá: ak kor, ami kor bán tot ták a
ma gyart.Ak kor el len ál lás ként fel ger -
jedt ben nem: hát én ma gyar va gyok,
hagy ja nak ne kem bé két, én is bé kén
ha gyok  má so kat.  Ady nak na gyon

iga za van ab ban, hogy ne künk Mo -
hács kell ah hoz, hogy meg ta nul juk,
kik va gyunk.

* * *

Tisz tá ban va gyok ve le, hogy a nem -
ze ti  em lé ke zet  na gyon  tág  fo ga -
lom, pon to san alig ha de fi ni ál ha tó.
Szá mos ér zel mi, lé lek ta ni és er köl -
csi mo tí vum hoz kap cso lód hat, ame -
lye ket ne héz meg fo gal maz ni. Nem
azo nos a ha gyo mánnyal, nem fe di
az örök sé get,  több  is, ke ve sebb  is
ná luk. Ta lán a kul tusz hoz van a leg -
kö ze lebb, az az va la mi nek a tisz te -
le tét,  szá mon tar tá sát  je len ti. Egy
do log  vi tat ha tat lan:  az  em lé ke zet
szo ro san  ta pad  a  tör té ne lem hez.
Nem ze ti nek ak kor ne vez he tő, ha az
adott nem zet a ma gá é nak te kin ti.
Egy nép cso port ugyan is – töb bek
kö zött – at tól lesz nem zet, ha tag -
jai meg ha tá ro zó há nya dá nak kö zös
tör té nel mi tu da ta van.
Ne héz meg mon da ni, hogy a mai

ma gya rok mi re  em lé kez nek  leg in -
kább. Ta pasz ta la tom és is me re te im
sze rint  a  hon fog la lás ra,  az  ál lam -
ala pí tás ra  Szent Ist ván nal együtt,
Má tyás ki rály ra, a mo há csi vész re és
a  tö rök  hó dolt ság ra,  va la mint
1848/49-re. Ta lán nem túl zok, ami -
kor úgy vé lem, hogy a 20. szá zad előt -
ti ma gyar tör té ne lem ből 1848/49-ről
tud nak leg in kább a mai ma gya rok.
Bár hol él nek a föld ke rek sé gen, ha van
tör té nel mi tu da tuk, va la mi ként meg -
ün nep lik. Ez va ló szí nű leg az zal ma -
gya ráz ha tó, hogy 1848/49 meg ha tá -
ro zó ese mény volt mo dern nem zet -
té vá lá sunk út ján.
Nos, ezért van az, hogy az em lé -

ke ze tes  na pok  kö zül  ki emel ke dik
már ci us 15-e. Egy út tal azon ban szem -
lé le tes pél dát is szol gál tat 1848/49 vál -
to zó ér tel me zé sé re és ün nep lé sé nek

jel ké pi  ere jé re.  A  kor tár sak  –  és
nem csak  a  részt ve vők  –  azon nal
tisz tá ban vol tak a nap je len tő sé gé vel.
Már az el ső év for du ló ra a Pes ten föl -
ál lí tan dó  em lék osz lop pal  akar tak
tisztelegni, eb ből a cél ból or szá gos
gyűj tés in dult. A terv azon ban meg -
hi ú sult,  hi szen  1849  már ci u sá ban
csá szá ri csa pa tok ál lo má soz tak Pes -
ten. Csak a ma gyar kor mány ál tal el -
len őr zött  te rü le te ken  le he tett  ün -
ne pel ni. 

A már ci u si ese mé nyek re az ere -
de ti  hely szí nen  elő ször  1860-ban
em lé kez tek. A ki ve zé nyelt ka to na -
ság gal tör tént össze csa pás ban azon -
ban Fro nyák Gé za jog hall ga tó olyan
sú lyo san meg se be sült, hogy rö vi de -
sen meg halt. Te me té sén az ön kény -
ura lom  el len  tün te tő  nagy  tö meg
vett részt.

* * *  

Az 1867-es ki egye zés után el há rul -
tak az aka dá lyok, de már ci us 15-e ci -
vil ün nep ma radt. Kul tu szát el ső sor -
ban  a  köz jo gi  el len zék  ápol ta.  A
füg get len sé gi párt, a hon véd egy le -

tek, a 48-as ol va só kö rök dísz va cso -
rák kal, bá lok kal ün ne pel tek. A volt
hon vé dek zász ló alatt vo nul tak föl
la kó he lyük fő ut cá ján. Meg kell  je -
gyez nünk, hogy a nem ze ti ün nep fo -
gal ma Ma gyar or szá gon ak ko ri ban
még  új don ság nak  szá mí tott.  De
nem csak ná lunk, más eu ró pai or -
szá gok ban is csak a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben ala kult ki.
Az öt ve ne dik év for du ló ra po li ti kai

és saj tó vi ta folyt már ci us 15-e hi va -
ta los  ün nep pé  té te lé ről.  A  par la -
ment ha ma ro san el dön töt te a kér -
dést, ami kor az 1898. évi V. tör vény -
cik kel áp ri lis 11-ét, az utol só ren di
or szág gyű lé sen ho zott kor szak al ko -
tó tör vé nyek szen te sí té sé nek nap ját
nyil vá ní tot ta nem ze ti ün nep pé. A
ki rály  en nek  meg ün nep lé sé re  ér -
ke zett a ma gyar fő vá ros ba. A hon -
véd egy le tek  úgy  ha tá roz tak,  hogy
tes tü le ti leg  nem  vesz nek  részt  az
ural ko dó tisz te le té re ren de zett fák -
lyás me net ben,  de  tag ja ik nak  nem
tilt ják meg a föl vo nu lást. A pes ti if -
jú ság  vi szont  kö zöl te,  hogy  nem
kap cso ló dik a föl vo nu lás hoz, mert
ugyan nem di nasz tia el le nes, de már -
ci us 15-ét na gyobb ün nep nek tart -
ja. Hi á ba kér te az egye tem rek to ra:
„…le gyen  már ci us  15-ike  a  ha za -
sze re tet nap ja, áp ri lis 11-ike pe dig a
ki rály sze re tet nap ja.”
Így ma radt egé szen 1927-ig, ami -

kor az az évi XX XI. tör vény cikk áp -
ri lis 11-e he lyett már ci us 15-ét tet te
nem ze ti ün nep pé, ek kor tól sze re pelt
pi ros szín nel a nap tár ban. 
A  cen te ná ri u mon,  1948-ban  a

tel jes  ha ta lom át vé tel  fe lé  ha la dó
kom mu nis ta párt irá nyí tá sá val so -
ha nem lá tott ün nep sé get ren dez -
tek.  De  még  két  év  sem  telt  el,
ami kor az El nö ki Ta nács az 1950. évi
10. tör vény ere jű ren de let tel áp ri lis

4-ét mint „a fel sza ba du lás nap ját”
nyil vá ní tot ta hi va ta los nem ze ti ün -
nep pé. Már ci us 15-e a nap tá rak ban
meg ma radt „nem ze ti” ün nep nek, de
be tűi  „meg fe ke ted tek”,  nem  volt
mun ka szü ne ti nap, csak az is ko lák -
ban szü ne telt a ta ní tás, és a temp -
lo mi is ten tisz te le tek szo ká sa is meg -
ma radt. Kö vet kez tek a fe lej tés esz -
ten dei.

* * *

Ta lán nem tel je sen alap ta lan föl te -
vés, hogy az ün nep el hall ga tá sa  is
hoz zá já rult a het ve nes évek ele jén a
már ci u si  megemlékezések  fe szült
han gu la tá hoz. A pes ti bel vá ros ban
1956 óta elő ször csap tak össze tün -
te tők és rend őrök. Az okok még föl -
de rí tés re  vár nak,  an nál  is  in kább,
mert  a  dik ta tú ra  egész  tör té ne te
so rán épp ezek ben az évek ben lát -
szott – gaz da sá gi szem pont ból – a
leg ki egyen sú lyo zot tabb nak. 
Vé gül is a hi va ta los szer vek ma guk

kez de mé nyez ték az ün nep lést, a Mú -
ze um-kert től a Pe tő fi-szo bo rig tar tó
fel vo nu lást és a hely szí nek fel lo bo gó -
zá sát. De min den  rész let re  na gyon
ügyel tek. A leg fon to sabb hely szí ne ken
hem zseg tek az öl tö nyös tit kos rend -
őrök. Leg több jük nek az ar cá ról is le
le he tett ol vas ni, ki cso da, de ha nem,
az  al ka lom ra  ké szült  fém jel vé nyek,
majd az egy for ma és fel tű nő en nagy
ko kár dák el árul ták őket.
Az évek so rán ki ala kult egy ked -

ves  szo kás:  a  bel vá ro si  óvo dá sok
óvó  né ni je ik  ve ze té sé vel  az  ün nep
előt ti  na pok ban  el sé tál tak  Pe tő fi
szob rá hoz, és a tal ap za tot száz meg
száz nem ze ti szí nű pa pír zász lócs ká -
val tűz del ték kö rül. Egy idő múl va –
nem tud ni, ön kén tes vagy biz ta tott
szor ga lom ból – meg je len tek kö zöt -
tük tisz ta vö rös szí nű ek is, de eze ket
szor gos ke zek éj sza kán ként ki gyom -
lál ták. Hír lett, hogy ez után éj sza kai
ügye let ben is őriz ték a szob rot. 

A múlt nak kút ja
1848/49 a nem ze ti em lé ke zet ben

„A ke nyér nek és bor nak ezt a ket tős
alak ját egye bek mel lett azért is ren -
del te, hogy je lez ze azt az egye sü lést
és kö zös sé get, ame lyet ez a szent ség
fog lal ma gá ban, mi vel nincs ben sőbb,
mé lyebb és osz tat la nabb egye sü lés,
mint  az  étel nek  egye sü lé se  az zal,
aki el fo gyaszt ja. Az étel ugyan is át -
megy,  át vál to zik  el fo gyasz tó já nak
ter mé sze té vé, an nak lé nye gé vel eggyé
vá lik. Más faj ta  egye sü lés, mint  pl.
szög gel, enyv vel, kö te lék kel és egyéb
ha son ló mó don tör té nő össze kap -
cso ló dás nem hoz lét re lé nyeg be li,
osz tat lan egy sé get az össze kap csolt
dol gok kö zött. Ekkép pen egye sü lünk
mi is a szent ség ben Krisz tus sal, és
le szünk egy test té a szen tek kel úgy,
hogy ő ma gá ra vesz min ket, he lyet -

tünk tesz-vesz, mint ha ő az vol na,
ami mi va gyunk, s ami ben nün ket ér,
őt is ugyan úgy, sőt még in kább éri,
mint ben nün ket. Vi szont mi is úgy
vesszük ma gunk ra őt, mint ha mi az
len nénk, ami ő, s vé gül is mi egé szen
hoz zá  for má ló dunk,  amint  Szent
Já nos  mond ja:  Tud juk,  hogy  ha
nyil ván va ló vá lesz, ha son lók ká le -
szünk őhoz zá (1Jn 3,2). Ilyen mély
és  tel jes  Krisz tus nak  és  min den
szent nek a ve lünk va ló kö zös sé ge.
Ezért a mi bű ne ink őt is kí sér tés sel
tá mad ják meg, ben nün ket vi szont
meg ol tal maz  az  ő  igaz sá ga.  Az
egye sü lés  te hát  min dent  kö zös sé
tesz mind ad dig, amíg ő a bűnt mi -
ben nünk egé szen el tör li, és az utol -
só  na pon  min ket  tel je sen  ma gá -
hoz ha son ló vá tesz. Ekkép pen kell
ne künk  ugyan azon  sze re tet  ál tal
fe le ba rá ta ink kal egye sül nünk, ne kik
pe dig mi ve lünk.”

d� Lu ther Már ton:
Krisz tus va ló sá gos 

szent tes té nek sac ra men tu má ról
(Wiczi án De zső for dí tá sa)

Se mpe r re for m anda

f Folytatás az 5. oldalon
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La eta re va sár nap ja van, a több nyi re sö -
tét  szí nek kel  meg raj zolt  bűn bá nati
idő szak öröm re buz dí tó nap ja, mely
hegy csúcs ként emel ke dik ki a pas si ó -
ra ve ze tő út bo ron gós fel hő i ből, so kak
sze rint mo gor va út sza ka szá ból. „Ör -
vendj, Je ru zsá lem, ör vendj, Is ten né -
pe” – hang zik a be ve ze tő zsol tár ban.
Há rom  ige  fo nó dik  egy más ba  a

böj ti idő 4. va sár nap já nak is ten tisz -
te le tén. Az ószö vet sé gi  ige Ézsa i ás
köny vé ből a sok szép vi gasz ta lás és
biz ta tás ta lán leg szeb bi ke: „Egy rö vid
szem pil lan tás ra el hagy ta lak, de nagy
ir ga lom mal össze gyűj te lek. Túl ára dó
ha ra gom ban egy pil la nat ra el rej tet -
tem elő led ar co mat, de örök hű ség gel
ir gal ma zok ne ked – mond ja meg vál -
tó Urad. (…) A he gyek meg szűn het -
nek, és a hal mok meg inog hat nak,
de hoz zád va ló hű sé gem nem szű nik
meg, és bé kes sé gem szö vet sé ge nem
inog meg – mond ja kö nyö rü lő Urad.”
(Ézs 54,7–8.10)
Böjt út ja er re ve zet, hogy a kí sér -

tés küz del mé ben, a bűn bá nat ne héz
moz du la ta it meg té ve el jus sunk Krisz -
tus ke reszt jé hez, és fel fog juk, mit is
je lent Is ten meg nem szű nő ir gal ma.
Aki át éli és hit tel be fo gad ja a sze mé -
lyes jó hírt Is ten rá  ára dó jó sá gá ról,
az tud fel sza ba dul tan örül ni. 
Az  evan gé li um az öt ezer  em ber

meg ven dé ge lé sé ről szól (Jn 6,1–15).
A jó hír, hogy Is ten kö ze lé be ké szü -
lünk, ahol nincs nél kü lö zés, s ahol hi -
ány be teg sé gek kel  te li  éle tünk után
meg ta pasz tal juk, mit je lent az, hogy

ele gen dő.Az iga zi öröm nem a föl di
gaz dag ság, ha nem az, hogy a ke gye -
lem ben és sze re tet ben gaz dag Is ten
kö ze lé ben  le he tünk  már  itt  és  re -
mény ség sze rint vég leg oda át. 
A  két  öröm te li  ol vas mány  után

igen kont rasz tos nak tű nik az ige hir -
de té si alap ige. Nem könnyű szö veg.
Nem csak  azért, mert  Pál  hal lat lan
pre cíz teo ló gi ai ok fej tés sel ve ze ti vé -
gig a bűn ere de tét, a meg vál tás tit kát
és a ré gi és új élet el len té tét, ha nem
azért is, mert itt az élet egyik leg na -
gyobb kér dé sé ről van szó. A mai vi -
lág hely zet ről. Nem le het ezt el in téz -
ni né hány könnyed mon dat tal. Ez a
sza kasz a bűn tit ká ról be szél. 
Mi ért ide gen ez… tő lünk? A Szent -

írás a ma ga egé szé ben a tel jes ség ről,
a  vi lá got  át fo gó,  az  egész  vi lá got
érin tő té nyek ről, ese mé nyek ről, utak -
ról és cé lok ról be szél. De hol va gyok
ben ne  én? –  kér dez zük. Nos,  ez  a
kér dés  az,  ami  alap ve tő en  hi bás.
Nem csak azért, mert min den hol ott
va gyok, min den ben ben ne va gyok én
is, ha nem azért is, mert ez az ön ző,
csak ön ma gunk kal fog lal ko zó, szub -
jek tív ke resz tény ség le he tet len né te -
szi – vagy leg alább is na gyon meg ne -
he zí ti –, hogy az iga zi nagy tit ko kat
az egész össze füg gé sé ben meg ért sük. 
Van, aki azt ajánl ja, hogy az ötö dik

fe je zet el ső ti zen egy ver se után ol vas -
suk rög tön a ha to dik fe je ze tet, hi szen
így min dent meg ta lá lunk, ami egyé -
ni ke resz tény éle tünk re ér vé nyes, és
ak kor nem za var ez a bo nyo lult ok -
fej tés. Pe dig ép pen az ilyen „za va ró”
sza ka szok nál  kell  meg áll ni,  hogy
mély re ás sunk. Mert ha nem csak Pál
ok fej té sét  akar juk  megérte ni,  ha -
nem Is ten igé jét akar juk meg ra gad -
ni  –  Is te nét,  aki  ar ra  int,  hogy
„amennyi vel ma ga sabb az ég a föld -

nél, annyi val ma ga sab bak (…) az én
gon do la ta im a ti gon do la ta i tok nál”
(Ézs 55,9) –, ak kor ezt a mi énk től el -
té rő, tá vo li gon do lat sort kell meg ér -
te nünk. 
Ez a ne héz sza kasz a bűn vi lá got

át já ró va ló sá gá ról szól. Ar ról, hogy az
éden kert be li el ső bűn eset – ami kor
az em ber el sza kadt Te rem tő jé től –
nem  va la mi  gyer me teg  csíny te vés
volt. Alap ja i ban rom lott meg a bi za -
lom ra épü lő vi szony Is ten és em ber
közt. A bűn eset rend sze re sen meg -
is mét lő dik, hi szen az em ber ön ál ló -
sí tot ta ma gát, és ab ban az ön ámí tás -
ban él, hogy tud Is ten nél kül lé tez ni. 
Ez az ön be csa pó gon do lat nem az

egyes  em ber  gyen ge sé gét mu tat ja,
ha nem az egész em ber vi lág rom lott -
sá gát. Min dent át járt az Is ten nél kü li
élet át ka. Ezért van annyi baj a mik -
ro- és a mak ro koz mosz ban, ezért ta -
pasz ta lunk  annyi  nyo mo rú sá got,  s
ezért szen ve dünk az élet tö re dé kes és
vé ges vol ta mi att. Glo bá lis baj van, s
ha szem be aka runk for dul ni ve le, ak -
kor vi lág mé re tű küz de lem be ke rü -
lünk. Ha tal mas erők tom bol nak – a
mé di u mok ezért ont ják a rossz hí rek
özö nét. A bűn olyan, mint a ví rus –
ter jed… S mi re az egyik ví rust le győz -
tük, már itt a má sik. A küz de lem ben
csak kul lo gunk a rossz mö gött. 
A ke resz tény em ber sem me ne kül -

het ki e vi lág ból. Nem von hat juk ki
ma gun kat a bűn ha tá sa alól. Ben ne
nyo mor gunk  az  el rom lott  va ló ság -
ban, szen ve dünk min den ba já tól. De
egy va la mi vel tisz tá ban va gyunk, amit
a vi lág nem tud: hogy a koz mi kus küz -
de lem ben Krisz tus mö gött áll ha tunk,
mert ő az egyet len, aki le tud ja győz -
ni a vi lág ba ját. Nél kü le min den ön job -
bí tá si kí sér let, a ja vu lást cél zó min den
erő fe szí tés ku darc ra van ítél ve. Csak

ve le re mél het jük, hogy ki ju tunk a go -
nosz  koz mi kus  ural ma  alól.  Csak
Krisz tus ural ma alatt él ve ke rü lünk ki
a szó sze rint ör dö gi kör ből. A Krisz -
tus ba ve tett bi za lom az egye dü li út. 
Pál éle té nek sum má ja (böjt 2. va -

sár nap já nak igé je volt), hogy ő Is ten
ke gyel mé nek a ta nú ja volt. Itt is ar -
ról szól, hogy árad a ke gye lem. Ha
hit tel  meg ra ga dom,  ak kor  bár  ki
nem száll ha tok az el rom lott vi lág ból,
de éle tem ben – Krisz tus sal – ural -
kod ha tom raj ta. 
Az ádá mi vo na lon a bűn örök lő -

dik. A krisz tu si vo na lon a ke gye lem
árad. A leg na gyobb ke gye lem pe dig
ép pen  az,  ha  ezt  fel is mer jük,  és
Krisz tus hoz me ne kü lünk: ve le élünk,
őt  kö vet jük,  tő le  ké rünk  új ra kez -
dés re le he tő sé get (bűn bo csá nat), és
tő le vár juk az iga zi táv la tot, hogy tud -
ni il lik el hoz za azt az or szá got, amely
már  nem  az  el rom lott,  ha nem  a
meg újult  vi lág  ré sze.  Minden nek
nyit ja, meg ol dá sa és a mi re mény sé -
günk az ő drá ga ne vé ben van. So lus
Ch ris tus. Egye dül Krisz tus.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád kozznk! Úr Jé zus Krisz tus, te le -
győz ted a bűnt, pok lot és ha lált, ezért
nem kell a rossz kény szer pá lyá ján me -
ne tel nünk a pusz tu lás ba, ha nem ve led
in dul ha tunk a ki tel je se dő élet be. Se gíts,
hogy ne me red jünk rá a vi lág ször nyű -
sé ge i re és go nosz vol tá ra, ha nem té ged
kö vet ve le hes sünk biz to sak ab ban,
hogy ve led mi is győz he tünk. Se gíts,
hogy ne mi akar juk vál lunk ra ven ni és
meg ol da ni a vi lág min den ba ját, ha -
nem a te erőd ben bíz va küzd jünk a
ma gunk he lyén. Ma radj ve lünk,
Urunk, hogy mi is ve led ma rad has sunk
– élet ben és ha lál ban. Ámen.
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Amiért bű nös lé tem re örül he tek 
a va Sárnap ig éje

b Jól le het az zal fe jez tük be a leg -
utób bi írást a Régi-új liturgi-
kussarokban, hogy a to váb bi ik -
ta tá sok ról nem be szé lünk, most
még is meg ál lunk egy perc re, s ha
nem is az ik ta tás ról vagy a szol -
gá lat ba ál lí tás li tur gi á já ról, de a
lek to ri szol gá lat ról el gon dol ko -
dunk né hány perc ere jé ig.

A ke resz tény ség ősi gya kor la ta ha zai
evan gé li kus egy há zunk ban most éled
új ra. Egy kor ter mé sze tes volt, hogy
az is ten tisz te let nem egy sze mé lyes
elő adás ként  hang zott,  ha nem  az
egész  gyü le ke zet  köz re mű kö dé sé -
vel zaj lott, s a meg fe le lő sze re peket
is ki osz tották. 
En nek el ső je le it már az új szö vet -

sé gi ko r ban meg fi gyel het jük, ami kor
az apos to lok na gyon tu da to san szét -
vá lasz tot ták és el osz tot ták a gyü le ke -
ze ti fel ada to kat, s kü lö nö sen is az is -
ten tisz te let tel  kap cso la to sa kat.  Az
apos to lok  tisz tá ban vol tak ugyan is
az zal – amit az óta új ra meg új ra el -
fe lej tünk –, hogy min den más te vé -
keny ség az evan gé li um hir de té sé től
von ja el az erőt, s ha a kö zös ség lel -
ki ve ze tő je min den más sal fog lal ko -
zik (pót cse lek vé sek re gon dol ni már
nem is me rek), ak kor az evan gé li um
ügye szen ved kárt.
Ugyan ak kor igen ve szé lye sek azok

a sze rep té vesz té sek és sze rep cse rék,
ame lyek  ko mo lyan  fe nye get he tik  a
szol gá lat tar tal mát és jó rend jét. Nem -

csak ak kor van baj ugyan is, ha például
a „la i kus” akar ja vé gez ni a li tur gi át, ha -
nem ak kor is, ha a lel kész olyan fel ada -
to kat vé gez, ame lye ket nem az ő dol -
ga len ne, vagy ame lye ket más is el tud
vé gez ni. Sőt a má sik szá má ra kü lön
aján dék,  fel eme lő  fel adat,  for má ló
meg bí za tás, ha vé gez he ti. Pasz to rá lis
szem pont ból is nyil ván va ló, hogy az,
aki fel ada tot kap a gyü le ke zet va la mi -
lyen szol gá la tá ban – adott eset ben az
is ten tisz te le ten –, ma ga is más ként te -
kint az egész re, más hogy vi szo nyul az
al ka lom hoz, s a le he tő ség azt is je len -
ti: fel nő he tek egy nagy ügy höz.
Ter mé sze te sen  nem  fe led het jük

azt, hogy az is ten tisz te le ten jó né hány
olyan fel adat van, ame lyet csak lel kész
vé gez het. Tud juk, hogy van nak rend -
kí vü li hely ze tek, amikor ezek a sza -
bá lyok fél re te he tők, de az egy ház jó
rend jét  és két ezer  éves  gya kor la tát
nem a rend kí vü li hely ze tek re, ha nem
az egy ház éle té nek nor mál me der ben
zaj ló fo lya ma tá ra ala kí tot ták ki.
Eb ben pe dig kü lön szol gá lat te vő ket

ren del tek (or di nál tak) az ige hir de tés
és a szent ség ki osz tás szol gá la tá ra. (A
ren de lés hez hoz zá tar to zik a kül ső és
bel ső el hí vás, a szel le mi-lel ki fel ké szí -
tés s az ala pos meg vizs gá lás is.) A lel -
kész fel ada ta az ige hir de tés. Ez nem
zár ja ki azt, hogy mások ajkáról is el -
hang ozza nak bi zony ság té te lek má sok
aj ká ról is. De más a bi zony ság té tel, és
más az ige hir de tés. Az egyik – lé nye -
gé ből adó dó an – szub jek tív él mény -
be szá mo ló, a má sik pe dig evan gé li -
um hir de tés. 

A szent sé gek osz tá sa is az or di nált
(fel szen telt) lel kész fel ada ta (és fe le -
lős sé ge!). Itt csak a szük ség ke reszt -
ség ese tén tesz ki vé telt az egy ház. A
szent ség  „ki szol gál ta tá sa”  te hát  a
lel kész jo ga és kö te les sé ge.
Ugyan ak kor az is ten tisz te let szá -

mos  ré sze  ad ja  a  le he tő sé get  ar ra,
hogy  ne  csak  a  lel kész  szol gál jon.
Ezek kö zül ki emelt a lek to ri szol gá -
lat. Lé nye ge, hogy az er re fel ké szü -
lő gyü le ke ze ti tag ol vas sa az adott va -
sár nap vagy ün nep nap ószö vet sé gi és
le vél be li  igé jét.  (Ab ba  most  nem
me gyünk be le, hogy az evan gé li um -
ol va sás fel ada ta az év szá za dok tra dí -
ci ó ja sze rint is az or di nált lel kész re
vár. E szo kás nak teo ló gi ai és gya kor -
la ti okai egy aránt is mer tek, kö te le ző
sza bály azon ban evan gé li kus egy há -
zunk ban er re néz ve nincs.)
A lek to ri szol gá lat kü lön le ges ese -

tek ben több az ak tu á lis szent írá si sza -
kasz fel ol va sá sá nál. Szór vány hely zet -
ben, ami kor a lel kész nem tud el men -
ni  min den  olyan  te le pü lés re,  ahol
igény lik az is ten tisz te let kö zös sé gét,
nem egy szer lek to rok is tar ta nak igei is -
ten tisz te le tet (nem úr va cso ra it!) úgy,
hogy kel lő en fel ké szül nek a li tur gia ál -
ta luk  el vé gez he tő  ré szé re,  és  fel ol -
vas nak  egy  ige hir de tést,  amely  az
adott al ka lom ra ké szült, vagy egy ige -
hir de tés-gyűj te mény ből az adott hely -
zet hez  il lő  pré di ká ci ót.  (Az  el múlt
évek ben két ilyen is meg je lent egy há -
zunk  Lu ther  Ki adó já nál:  a  ko ráb bi
dr. Sza bó La jos, az utób bi dr. Fa bi ny
Ta más szer kesz té sé ben.)

De tér jünk vissza az alap fel adat hoz.
A lek to r leg fon to sabb szol gá la ta, hogy
a  gyü le ke zet  is ten tisz te le tén  meg -
szó lal tas sa a bib li ai ol vas má nyo kat.
Nem min den bib lia ol va só tud azon -
ban Bib li át ol vas ni. Már mint han go -
san, nagy tér ben, jól ar ti ku lál va, szé -
pen meg for mál va, em be rek előtt. Er -
re  tu da to san  és  ala po san  ké szül ni
kell. Nem elég, ha is ten tisz te let előtt
a lel kész a lek tor ke zé be nyom ja az az -
na pi sza kaszt. Ke vés visszá sabb je le -
ne tet tu dok el kép zel ni az is ten tisz te -
le ten, mint mi kor a fel ol va só nyelv bot -
lá sok kal, rossz hang sú lyo zás sal, nem
meg fe le lő ta go lás sal, ter mé szet el le nes
han gon,  ér te lem za va ró  hi bák kal
mond ja az igét.
Ál dott szol gá lat le het a lek to ré,

szük ség is van rá több szem pont ból
is – de csak ott és ak kor vál lal koz -
zon  rá  bár ki,  ott  és  ak kor  bíz zon
meg a gyü le ke zet ez zel bár kit, ahol
és ami kor a fel ké szü lés, a fel ké szí -
tés és a szol gá lat tar ta lom hoz mél -
tó ki vi te le zé se biz to sítva van. (Nem
vé let len, hogy né met test vér egy há -
zunk ban kü lön tan fo lya mo kat szer -
vez nek lek to rok szá má ra.) Az Is ten
igé jét meg szó lal tat ni így egy szer re
meg tisz te lő  és  ko moly  mun kát
igény lő, szent fel adat. Bol dog az, aki
ré sze se le het. És bol dog az a gyü le -
ke zet, ahol er re el hi va tott em be rek
szol gál nak.

g HK.

Szük ség van-e lek to rok ra?
Avagy tud nak-e Bib li át ol vas ni a bib lia ol va sók?
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[Lel kész:] Ir gal mas Is te nünk! Jó sá god
ar ra in dít ben nün ket, hogy él jünk az
imád ság ki vált sá gá val, és min den ké -
ré sün ket ir gal mad ban bíz va, a meg hall -
gat ta tás  re mény sé gé ben  tár juk eléd. 
[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Add,

hogy az éb re de ző  ter mé szet  lát tán
fel is mer jük: te gond ját vi se led a bűn
át ká ban ver gő dő te rem tett sé gnek, és
meg újí tod!  Adj  ne künk  lel ki  ér zé -
keny sé get, jó zan be lá tást és erőt ké -
nyel mes  élet mó dunk  fel adá sá hoz,
hogy mi is őriz zük, amit te jó nak és
szép nek  al kot tál!  Jé zus Krisz tu sért
ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Imád -

ko zunk egy há za dért az egész vi lá gon
és ben ne a mi gyü le ke ze tün kért. Ne
en gedd el fe lej te nünk, hogy ön ma ga -
dat aján dé koz tad ne künk, és meg -
ígér ted,  hogy  üd vös ség re  ve zetsz
ben nün ket. Adj ne künk a te erőd ből
és in du la tod ból, hogy csen des öröm -
mel szol gál junk – ak kor is, ami kor
szolgálatunkat  föld be  hul ló  bú za -
szem ként ön ma gunk fel adá sá val tölt -
het jük be. Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Add,

hogy né hány nap pal ez előt ti nem zeti
ün ne pünk  és  em lé ke zé sünk  fé nye
ne tör jön meg, ha nem a hét köz na -
pok ban is a sza bad ság harc örök sé gé -
hez  mél tó an,  ha zánk  irán ti  sze re -
tet ben foly jék or szág épí tő mun kánk!
Adj böl cses sé get és tisz tes sé get ve ze -
tő ink nek, ve zesd egyet ér tés re a kü -
lön bö ző po li ti kai né ze te ket val ló kat!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Te szö -

vet sé ged del és hű sé ged del aján dé koz -
tál meg ben nün ket. Add, hogy eb ből
erőt me rít se nek a há zas ság ban élők,
és  sze re tet tel  ra gasz kod ja nak  egy -
más hoz!  Si mítsd  el  a  nagy szü lők,
szü lők  és  gyer me kek  kö zöt ti  meg
nem ér tést, te remts bé kes sé get ott -
ho na ink ban,  kö zös sé ge ink ben!  Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk, 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, te ke -

nye ret tör tél s ad tál ne künk, hogy mi
egész és tel jes éle tet él jünk. Adj a ke -
nyér gon dok kal küz dők nek aka ra tot
és  le he tő sé get  ar ra,  hogy  dol goz -
has sa nak, és mun ká juk ból tisz tes ség -
gel meg él je nek. Ne en gedd, hogy be -
le ke se red je nek a bi zony ta lan ság ba,
ha nem ta nítsd őket ar ra, hogy min -
den gond ju kat a te ke zed be te he tik.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk, 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Mennyei Atyánk, te le -

rom bol tad a bűn és a ha lál ha tal mát:
sza ba dítsd meg ma is azo kat, akik az
al ko hol, a ká bí tó szer, a tes ti ség rab -
jai. Kö nyö rülj a be te ge ken, a ha lál lal
vi as ko dó kon,  a  gyá szo ló kon:  erő -
sítsd őket je len lé ted del! Adj elég tü -
rel met és sze re te tet ápo ló ik nak, alá -
za tot és szak tu dást gyó gyí tó ik nak. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk, 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Vond

te kin te tün ket ar ra az el nem mú ló
öröm re,  ame lyet  el ké szí tet tél  szá -
munk ra a mi Urunk, Jé zus Krisz tus
ál tal,  aki  ve led  és  a  Szent lé lek kel
egy ség ben  él  és  ural ko dik  mind -
örök kön-örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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A be mu ta tót Ken deh K. Pé ter, a Lu -
ther Ki adó igaz ga tó ja nyi tot ta meg,
üd vö zöl ve a kö tet szer kesz tő jét, dr.
Sza bó La jost.Mint mond ta, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek -
to ra egy út tal egy há zunk egyik leg ter -
mé ke nyebb  szer kesz tő je  is:  ed dig
több mint húsz könyv össze ál lí tá sa
fű ző dik a ne vé hez, mind egyik gya -
kor la ti teo ló gi ai té -
mák ban.
A  múlt  csü tör -

tö kön  be mu ta tott
gyűj te mény „kez dő
és ha la dó” pres bi te -
rek nek  nyújt  lel ki
táp lá lé kot,  tám -
pon tot. 
– Azért nem sze -

re tem az elekt ro ni -
kus köny ve ket, mert
azo kat  nem  le het
meg sza gol ni – val -
lot ta be Gáncs Pé ter
püs pök, hoz zá té ve,
hogy a Tarts, Uram,
a ke zed ben vi szont
ugyan olyan  ro po -
gós és il la tos, mint
a  bo rí tó ját  dí szí tő
al mák.
Üde sé gét  a  cím  két ér tel mű sé ge

is bi zo nyít ja, hi szen amel lett, hogy te -
kint he tő egy Is ten ol tal má ért imád -
ko zó  em ber  sza va inak,  ugyan úgy
azt a ké rést is meg fo gal maz za, hogy
az Úr  szer szám ként hasz nál jon  fel
min ket mun ká ja meg va ló sí tá sá hoz. 
A püs pök a pres bi ter hely ze tét és

a lel késszel va ló kap cso la tát ál lí tot -
ta be szé de kö zép pont já ba. Szem lél -
te tés képp el me sél te: mi kor nagy tar -
csai lel kész ként szol gált, az is ten tisz -
te let  előtt  a  pres bi te rek kel  együtt
imád koz tak, majd a temp lom ba ér -
ve az elöl já rók nyi tot ták ki az ol tár ka -
pu ját, hogy ne ki még er re se le gyen
gond ja. Ezt a ha té kony együtt mű kö -
dést ál lí tot ta pél da ként a most szol -
gá lók elé, majd meg je gyez te, hogy a
könyv a jö vő év ben meg ren de zen dő
EPOT (evan gé li kus pres bi te rek or -
szá gos ta lál ko zó ja) részt ve vő i nek is
hasz nos ol vas má nya le het.
Le ven te Pé ter egy pres bi ter gya -

kor la ti fel ada ta i ról szólt. A tő le meg -

szo kott könnyed, még is ma gá val ra -
ga dó  stí lus ban me sél te  el  édes ap ja
tör té ne tét, aki hat van éven át lát ta el
ezt a tiszt sé get.
– Édes apám nem azért ült min dig

a temp lom utol só so rá ba, hogy a ké sőn
ér ke zők re meg ro vó an pil lant son, ha -
nem azért, hogy így üd vö zöl je őket:
„Atyám fia, de jó, hogy ide be tér tél!”

– mond ta  az  elő -
adó mű vész,  majd
hoz zá tet te,  hogy
édes ap ja amúgy is
min den ki nek elő re
kö szönt, a haj lék ta -
lan tól a gyer me ke -
kig, és ezt a fon tos
szo kást ő ma ga  is
to vább  ha gyo má -
nyoz ta. 
Levente Péter a

De ák té ri evan gé -
li kus  gyü le ke zet
pres bi te re, így sa -
ját  ta pasz ta la ta i -
ról is be szélt. Sze -
rin te há rom do log -
ra kell fi gyel nünk
egy  ve ze tő  po zí -
ció  be töl té se kor:
ar ra, hogy száz egy

szá za lé ko san je len le gyünk, és szel le -
mi leg is rá han go lód junk az al kal mak -
ra,  emel lett  pe dig  hogy  lel künk ben
ren dít he tet len  ön bi za lom  la koz zon.
A könyv lét re jöt té nek kö rül mé nye -

it  Sza bó  La jos  is mer tet te  rö vi den.
Mint el mond ta, az öt let meg szü le té -
se  után  ti zen négy-ti zen hat  teo ló -
gus hall ga tó gyűlt össze, hogy a rész -
le te ket  meg be szél jék,  majd  kö zel
negy ven főt – lel ké sze ket és pres bi -
te re ket egy aránt – kér tek fel, hogy ír -
ja nak egy-egy tör té ne tet, élet ké pet a
kö tet be. A szer kesz tő sze rint azért jó
eze ket a val lo má so kat ol vas ni, mert
ta nul ha tunk az egyes éle tek ből.
Ahogy a be mu ta tó ra szánt egy óra

a vé gé hez kö ze le dett, Le ven te Pé ter
rész le te ket ol va sott fel az el be szé lé sek -
ből, me lyek hal la tán a meg hí vot tak úgy
érez het ték, zsú folt csü tör tök dél után
ide vagy oda, még órá kon ke resz tül
tud ná nak ma rad ni és to vább ra is ré -
sze sei len ni a tör té ne tek nek. 

g K. B.

Sze mé lyes sza vak 
pres bi te rek hez

b Nem csak az Úr is ten tar tot ta kéz ben a Tarts,Uram,akezedben cí mű
pres bi te ri ké zi könyv be mu ta tó ját, ha nem a há zi gaz dák is. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak ta nács ter mé be
lép ve kü lö nö sen a höl gyek érez het ték ma gu kat meg tisz tel ve, hi szen
ka bát ju kat LeventePéter elő adó mű vész se gí tet te le, már a be já rat nál.
Bár az al kal mat már ci us 8-án, te hát nő na pon ren dez ték, a ven dé gek
irán ti fi gyel mes ség nem csu pán en nek volt kö szön he tő. 

„He lyi té ma” ke rült elő a De ák té ri gyü le ke zet már ci us 11-i ke rek asz tal-be -
szél ge té sén, hi szen a részt ve vők a szom szé dos evan gé li kus gim ná zi um új -
ra in du lá sá nak hu sza dik év for du ló ját ün ne pel ték. Az is ko la di ák jai már ci us
15-ei mű sor ral ké szül tek az al ka lom ra, majd Smi dé li usz Gá bor, a gyü le ke -
zet igazgató lel ké sze tett fel ins pi rá ló kér dé se ket a két meg hí vott ta nár nak,
Gi on Ma ri an ná nak (mikrofonnal) és Gu óth Emil nek, va la mint az is ko la lel -
kész nek, Ma gyar ku ti Gyu lá né Tóth Ka ta lin nak (képünk jobb szélén).A be -
szél ge tés ben szó esett a csa lá di hát tér fon tos sá gá ról, a ta ná ri te kin tély csök -
ke né sé ről, a mé dia gye re kek re gya ko rolt ha tá sa i ról… Az ese mény vé gén ez -
út tal is volt le he tő ség sa ját kér dé sek és ki egé szí té sek meg fo gal ma zá sá ra. 

g Ko vács Bar ba ra fel vé te le

A  fel újí tott  Thury-vár  dísz ter mé -
ben szé les kö rű tár sa dal mi össze fo -
gás sal  ren dez ték  meg  az  ün ne pi
meg em lé ke zést.  Vár pa lo ta  Vá ros
Ön kor mány za ta, a he lyi Krú dy Gyu -
la Könyv tár, a Vá ros szé pí tő és -vé dő
Egye sü let,  va la mint  a  Vár pa lo tai
Evan gé li kus Egy ház köz ség együt te -
sen tar tot ta fon tos nak, hogy az 1762.
már ci us 8-án Ho mok bö dö gén szü le -
tett, ki emel ke dő ké pes sé gű lel kész -
ről,  egy ház tör té nész ről  és  író ról
meg em lé kez zen. 
Hra bowsz ky az if jak ten ni aka rá -

sá nak he vü le té vel szer vez te
át a pa lo tai gyü le ke zet min -
den nap ja it és ün ne pe it. Is ko -
lát, ár va há zat, temp lom tor -
nyot épít te tett. Mun ka bí rá sa,
szer ve ző kész sé ge  le gen dás
volt a kör nyék be li gyü le ke ze -
tek  előtt  is:  a  ka riz ma ti kus
személyiségű pásztort 1803-
ban Al só-Veszp rém me gyei
es pe res sé vá lasz tot ták. 
Han gya szor ga lom mal gyűj -

töt te lel kész elő dei írá sa it. Sze -
mé lye sen be szél ge tett a haj lott
ko rú ak kal, akik nek vissza em lé -
ke zé sei ből ér té kes ada to kat tett
szert. Az ő pre cíz mun ká já nak
kö szön hető, hogy a várpalotai
evangélikus  gyü le ke ze t  ese -
mé nyei, ta nul sá gai nem vesz -
tek a fe le dés ho má lyá ba.
Az  ün ne pi  al ka lom  be ve -

ze tő jé ben Bu dai Lász ló könyv -
tár igaz ga tó saj ná lat tal kö zöl te,
hogy az el ső elő adó, D. Ke ve há -
zi Lász ló egy ház tör té nész, nyu -
gal ma zott lel kész meg be te ge -
dett, ám Hra bowsz ky György -
ről szó ló elő adá sát el küld te. A
re fe rá tu mot Tóth At ti la he lyi lel kész
ol vas ta föl, dr. Bá nyai Bé la Is merd meg
gyü le ke ze ted múlt ját cí mű mű vé ből
vett ada lé kok kal szí ne sít ve a hu szon -
öt per ces elő adást. (D. Keveházi László

elő adá sá nak rövidített, szerkesztett
szövege lapunk 8. oldalán olvasható.
– A szerk.)A sok ér de kes sé get föl vo -
nul ta tó ta nul mány ból azt is meg tud -
hat ták a je len lé vők, hogy Hra bowsz -
ky – sa ját ke zű alá írá sá nak ta nú sá ga
sze rint  –  „w”  be tű vel  ír ta  a  ne vét,
szem ben a ma nap ság lát ha tó in ter ne -
tes hi vat ko zá sok kal. 
A  vá ros  pol gár mes te re, Ta la bér

Már ta és a vár há zi asszo nya, Hor -
váth né dr. Cso mó Or so lya rö vi den
mél tat ta a nagy  hí rű lel kész pa lo tai
te vé keny sé gét, majd a pol gár mes ter

asszony kö zöl te, hogy az esz mei tá -
mo ga tás mel lett a vá ros anya gi ak kal
is a ne mes ügy mel lé állt, így tisz te -
leg ve a te le pü lés ki emel ke dő pol gá -
ra előtt. Egy ben meg kér te a könyv -

tár  ve ze tő jét,  hogy  az  el hang zott
elő adá sok ból  ki ad vány  szü les sen  a
szep tem be ri pa lo tai na pok ese mény -
so ro zat ide jé re. 
Az em lék ülés má sik té má ja a Pa -

lo tai Ár va ház tör té ne te volt, ame lyet
e  sorok  írója, Bor bás Zol tán ta nár
mu ta tott  be.  Hra bowsz ky  György
„a sze gé nye ket sze re tő  Jé zus ne vé -
ben” cse le ked ve gyűj töt te össze a kör -
nyék szo mo rú sor sú ár vá it. A sú ri, té -
si,  cser nyei,  ös küi  gyü le ke ze tek kel
össze fog va – nem kis el len ál lás ba üt -
köz ve, de azo kon úr rá lé vén – 1793
no vem be ré ben lét re hoz ta a Pa lo tai
Ár va há zat,  amely  a  kor ban  szin te
egye dül ál ló nak volt mond ha tó. Meg -
szer vez te  mű kö dé si  és  gaz da sá gi
alap ja it, meg ta lál ta a meg fe le lő va -
gyo nos és egyéb tá mo ga tó kat, akik
biz to sí tot ták, hogy az ár vák meg fe -
le lő kö rül mé nyek kö zött él je nek és
ta nul ja nak. 
Hra bowsz ky ne ve lé si mód sze rei,

ok ta tá si tör vé nyei az egész du nán tú li
is ko la rend szer előtt kö ve ten dő pél -
dá nak  bi zo nyul tak.  Igaz,  hogy  az
ár va ház  mat ri ku lá ja  (anya köny ve)
el ve szett, de Hra bowsz ky fel jegy zé -
se sze rint ad dig a dá tu mig hat van ki -

lenc ár va sor sát egyen get te a
Pa lo tai Ár va ház. A lelkész le -
le mé nyes sé ge foly tán az in téz -
mény nem csak sa ját költ sé ge it
ter mel te ki, ha nem tő ké jé vel
ala pot adott egy új, eme le tes
evan gé li kus is ko la lét re jöt té -
hez is. Ez az is ko la a mai na -
pig  a  vá ros  egyik  mű kö dő
büsz ke sé ge.
Az elő adá sok után az ün -

nep lő vár pa lo tai kö zön ség át -
vo  nult  a  kö ze li  evan gé li kus
temp lom ba, ahol Tóth At ti la
lel kész pré di ká ci ó já ban pár hu -
za mot vont a Je le né sek köny -
vé nek tit ko kat tu dó Já nosa és
a tit kok bir to ká ban cse lek vő
Hra bowsz ky György  kö zött.
Az ün ne pi is ten tisz te let zá -

rá sa ként az em lék táb la ava tá sa,
szen te lé se kö vet ke zett. Pet ro -
vics Lász ló a vá ros vé dők ne vé -
ben  mon dott  kö szö ne tet
mind azért, amit Hra bowsz ky
a vár pa lo ta i a kért tett.
Hra bowsz ky György ről arc -

kép nem ma radt ránk. Egy kori
kor tár sa kö zép ter me tű, pi ros -

pozs gás  em ber nek  ír ja  le,  de  szá -
munk ra mind vé gig az Is ten fé nyes sé -
gét vissza tük rö ző hí vő em ber ké pe ra -
gyog fel, ami kor rá gon do lunk.

g Bor bás Zol tán

Ün ne pi is ten tisz te let 
és márványtábla-ava tás Vár pa lo tán

250 éve szü le tett Hra bowsz ky György evan gé li kus lel kész

b Ne mes és pél da ér té kű szo kás ho no so dott meg Vár pa lo tán az utób bi év -
ti zed ben: a Vá ros szé pí tő és -vé dő Egye sü let he lyi és meg hí vott szak em -
be rek kel kar ölt ve szín vo na las elő adá so kon mu tat ja be a te le pü lés ne ves
mű em lék épü le te it, hí res szü löt te it, il let ve az egy kor itt élő elő dö ket, akik -
nek ne ve, hí re a mai nem ze dék előtt ta lán már meg ko pott vagy nem is
is mert. Az elő adá sok és ren dez vé nyek szép szá mú kö zön ség előtt zaj la -
nak, je lez ve, hogy nap ja ink ban nagy szük ség van az igaz, ten ni aka ró em -
be rek re. En nek a nagy sze rű, gyö ke ret eresz tő ha gyo mány nak volt köz -
pon ti alak ja már ci us 11-én, böjt 3. (Ocu li) va sár nap ján HrabowszkyGyörgy
egy ko ri evan gé li kus lel kész, aki húsz esz ten dőn ke resz tül szol gál ta Pa -
lo tán Te rem tő jét és hí ve it. Hord ta a ke resz tet, pré di kált, küz dött és al -
ko tott olyan szín vo na lon, hogy nevének említése két száz öt ven év táv la -
tá ból is meg do bog tat ja a lo kál pat ri ó ta vár pa lo ta i ak szí vét. 

b „A pró fé ta a je len ben mu tat ja
meg Isten aka ra tát” – e sza vak -
kal kezd te be szé dét D. Szebik
Imrenyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök a több sze mé lyes szá lon
egy há zunk hoz kö tő dő Pró fé ta
Ga lé ria meg nyi tó ján. 

A Pró fé ta Ga lé ria fel ava tá sá val nyílt
meg  múlt  csü tör tö kön  a  fő vá ros -
ban a XI. ke rü let kul tu rá lis ak ció te -
rü le té nek Szent Gel lért té ri ka pu ja. 
Az ese mény kap csán Sch nel ler Já -

nos teo ló gus-mű vé szet tör té nész,  a
ga lé ria mű vé sze ti ve ze tő je el mond ta:
„Cé lunk egy olyan kö zös sé gi tér lét re -
ho zá sa, ahol a nagy kö zön ség ta lál koz -

hat a kor társ kép ző mű vé szet tel. Fon -
tos nak tart juk a mű vé szek és gyűj te -
mé nyek mo bi li tá sá nak elő se gí té sét és
a kul tu rá lis-kre a tív szek tor sze re pé nek
fej lesz té sét. Bu da leg na gyobb alap te -
rü le tű kor társ ga lé ri á ja be mu tat ko zási
le he tő sé get biz to sít a kor társ kép ző -
mű vé szet kö zép ge ne rá ci ó já nak és fi -
a tal  te het sé ge i nek.  A  cso por tos  és
egyé ni  ki ál lí tá sok  a  ter vek  sze rint
más fél  ha von ta  kö ve tik  majd  egy -
mást.  A  Pró fé ta  Ga lé ria  –  Új bu da
leg újabb kul tu rá lis hely szí ne ként – a
kép ző mű vé sze ti  ki ál lí tá sok  mel lett
iro dal mi, ze nei es tek nek és elő adás-so -
ro za tok nak is ott hont kí ván ad ni.”
A  ga lé riaavató n  D.  Sze bik  Im re

nyu gal ma zott  evan gé li kus  püs pök
mon dott ál dást, mi u tán dr. Rét he lyi

Mik lós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter
ün ne pé lye sen  meg nyi tot ta  az  új
intézményt és an nak el ső ki ál lí tá sát,
amely a na pok ban el hunyt fes tő mű -
vész,  Né meth Mik lós (1934–2012)
előtt tisz te leg. 
A tár lat a fes tő utol só, ka ma ra er dei

kor sza ká ban ké szült olaj ké pei kö zül
mu tat ja be a leg fon to sabb mű ve ket.
Ko ráb bi al ko tói pe ri ó du sa it hu szon -
ki lenc rajz és gra fi ka je le ní ti meg. 
A  több  száz  ér dek lő dőt  von zó

ese mé nyen a ke rü let pol gár mes te re,
Hoff mann Ta más mél tat ta  a  ré gi
há zas ság kö tő te rem he lyén lét re jött
kez de mé nye zést, pár szó ban be mu -
tat va  Új bu da  kul tu rá lis  vá ros köz -
pont pro jekt jét.

g Kiss Ta más / Evangélikus.hu

Új bu da Prófétája 
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A püspök a mellette ülő szer kesz -
tő kötetéből idéz
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– Ili né ni, ha jól tu dom,
„ott hon ról hoz ta” az em be rek
és az élet sze re te tét, azt a faj -
ta hoz zá ál lást, hogy a má sik
fe lé for du lás ter mé sze tes.
–  Édes anyám tól  és  édes -

apám tól va ló ban na gyon so -
kat kap tam. Há lát adok Is ten -
nek a csa lá do mért. Úgy gon -
do lom,  nem  vé let len,  hogy
épp oda szü let tem, ez a kör -
nye zet és ezek a szü lők se gí -
tet ték hit re ju tá so mat. A Bé -
kés me gyei  Pusz ta föld vá ron
lát tam meg a nap vi lá got 1932-
ben. Édes anyám kis je sze ni Je -
szensz ky Ilo na óvó nő,  édes -
apám  Szlancsik – ké sőb bi,
ma gya ro sí tott  ne vén  Szent -
pá li – Pál evan gé li kus  lel -
kész  volt,  aki  1924  és  1955
közt  szol gált  a  szü lő he lye -
men.  Őse im  kö zött  egyéb -
ként több más lu the rá nus lel -
ki pász tor is volt.

– Gon do lom, fa lu si pap -
ként szol gá ló édes ap já nak és a
csa lád já nak igen csak küz del -
mes volt az éle te a hu sza dik
szá za di Ma gyar or szá gon…
–  Nem  ta ga dom,  ne héz

évek vol tak ezek. De szé pek
is. A szü le im sze re tet ben él -
tek  együtt  egy más sal  és  az
egy sze rű  fa lu si  em be rek kel
is. Be csü let re, alá zat ra ne vel -
ték gyer me ke i ket, há rom fiú -
test vé re met és en gem. Fon -
tos volt szá muk ra, hogy ta -
nít tas sa nak ben nün ket, hogy
egy há zi is ko lá ba jár junk. De
ez az ál la mo sí tás után egy re
ne he zebb volt… Így tör tén -
he tett meg pél dá ul az, hogy
öt  he lyen  jár tam  is ko lá ba:
Szar vas ra, Oros há zá ra, majd
a  bé kés csa bai  evan gé li kus
in ter ná tus ba.  Az  itt  töl tött
idő alatt Lin der Lász ló evan -
gé li kus lel kész nél és fe le sé gé -

nél  lak tam,  na gyon  so kat
kap tam  tő lük  is.  Saj ná la tos
mó don nem szü le tett gyer -
me kük, de ez nem ke se rí tet -
te el őket: azt mond ták, „ha
nincs gyer me künk, lesz né -
pünk”. Így te kin tet tek ha zá -
juk ra  és  gyü le ke ze tük re…
Szép em lé ke im kö zé tar toz -
nak a ta lál ko zá sok is Ko dály
Zol tán nal, aki be já ra tos volt
hoz zá juk.
Ké sőbb  Kő szeg re  ke rül -

tem, vé gül a nagy né ném hez,
Ba las sa gyar mat ra, itt érett sé -
giz tem  a  fő gim ná zi um ban,
ma ez a Ba las si Bá lint Gim -
ná zi um. Egye tem re – csa lá -
di hát te rem mi att – nem vet -
tek fel.

– És a fi a tal, ma tu rált Ilon -
ka ez után ke rült Sze ged re?
–  Kis  ki té rő vel.  Ba las sa -

gyar ma ton  is mer tem meg  a
ké sőb bi fér je met, aki a me gyei
rend őr ség pénz ügyi osz tá lyát
ve zet te. Mi vel bel ügyes volt,
mi nisz te ri en ge dély kel lett az
es kü vő höz.  1953.  de cem ber
31-én há za sod tunk össze,  és
Sal gó tar ján ba köl töz tünk, itt
szü le tett a fi am. 
Nagy meg pró bál ta tás volt

az  éle tem ben,  ami kor  1956-
ban elő ször azért bo csá tot tak
el  a  mun ka he lyem ről,  mert
egy bel ügyes, párt tag fe le sé -
ge  va gyok, majd  egy  hó nap
múl va  azért,  mert  az  apám
lel kész volt…
A  vá lá som  után  –  en nek

rész le te i ről nem sze ret nék be -
szél ni, le gyen elég annyi, hogy
Is ten a tör tén te ken ke resz tül
meg ta ní tott ar ra, hogy ne egy
em ber sze re te té re épít sek, ha -
nem  min den  kö rül mé nyek
közt  ben ne  bi za kod jam  –,
1975-ben köl töz tünk Sze ged -
re, és az óta is itt élek. A fi am

itt járt egye tem re. Fe le sé gé vel
sze re tet ben ne ve lik hét gyer -
me kü ket. 
Hi szem,  hogy  min dig  Is -

ten ve ze tett és tar tott meg. Hi -
szem, hogy ő se gí tett, hogy fel
tud jam ne vel ni a fi am, és ta nít -
tas sam  ki lenc gyer me kes
öcsém egyik fi át is, így vé ve le
né mi ter het a vál lá ról.

– Mit adott Ön nek a sze ge -
di gyü le ke zet?
– Lel ki ott hont, kö zös sé -

get.  Bár  kez det ben  fur csa
volt, hogy itt va la hogy nem
ele gyed nek szó ba egy más sal
az em be rek úgy, mint egy kor
ná lunk, Pusz ta föld vá ron, de
Áb ra hám Ró zsi ka, egy  volt
di a ko nissza vé gül párt fo gá sá -
ba  vett. Az tán  idő vel  egy re
töb be ket  is mer tem meg,  és
igye kez tem fel ada to kat is ta -
lál ni ma gam nak; vol tam pél -
dá ul pres bi ter is.

– Egye bek mel lett kap cso lat -
ba ke rült a vá ros egyik ál la mi
idő sott ho ná nak la kó i val…
–  Igen,  azál tal,  hogy  a

temp lom ba já ró idő sek kö zül
töb ben  az  ott hon ba  ke rül -
tek.  Rend sze re sen  lá to gat -
tam  őket.  Meg kér tem  az
igaz ga tót, hadd tart has sunk
evan gé li kus  is ten tisz te le te -
ket  is  az  ott hon  ká pol ná já -
ban.  „Evan gé li kus?  Az  mi?
Az is egy val lás?” – kér dez te
tő lem… Ak kor eny hült meg,
ami kor ki de rült, hogy egy szer
egy  kór há zi  tar tóz ko dá som
ide je alatt egy kór te rem ben
fe küd tem az ő ró mai ka to li -
kus édes any já val, aki vel szó -
ba  ele gyed tünk,  és  ké sőbb
imád koz tunk is együtt. 
A  kór ház  egyéb ként  is  jó

misszi ói te rep. Egész sé gi prob -
lé má im  mi att  saj nos  so kat
jár tam kór ház ba, és min dig
vit tem  ma gam mal  a  lep ra -
misszi ós  köt ni va lót  is.  Mi -
köz ben sor ra ké szül tek a fás -
lik, töb ben rá kér dez tek, mit
csi ná lok, az tán ők is be kap -
cso lód tak a lep rá so kért vég -
zett mun ká ba. Hírt vit tem er -
ről a szép és fon tos szol gá lat -
ról min den ki nek, aki nek csak
tud tam,  így  is mer ték  meg
pél dá ul  Oros há zán  vagy  a
test vér gyü le ke ze tünk ben,
Ara don is.
Meg va gyok győ ződ ve ró -

la,  hogy  agyi  in fark tu som
után is ez a te vé keny ség – ez
a ke vés ke kéz moz gás – se gí -
tett  a  gyó gyu lás ban,  és  ez
egy újabb ok volt ar ra, hogy
is mét  há lát  ad jak  Is ten nek.
Öröm mel töl tött el, hogy te -
he tek va la mit né hány rá szo -
ru ló,  be teg  em be rért,  akik
egy  tá vo li  or szág ban  él nek.
Ezért  tar tom  még  ma  is  a
kap cso la tot a Lep ra misszi ó -
val, és ezért volt a szív ügyem
a nők öku me ni kus vi lág ima -
nap já nak he lyi szin tű szer ve -
zé se is – leg alább is evan gé li -
kus rész ről. Azért csak volt,
mert a ko rom mi att át kel lett,
hogy ad jam a sta fé ta bo tot. 
De még most  is, még  így,

fo gyat ko zó tes ti erő vel is min -
den esz ten dő ben imád ko zom
asszony tár sa i mért,  él je nek
bár hol. Hi szen azért va gyunk
a vi lá gon, hogy ne csak ön ma -
gun kért él jünk, ha nem má so -
kért is!

g Gaz dag Zsu zsan na

Egy élet Is ten te nye rén
Ta lál ko zás Szent pá li Ilo ná val

b Egy bib lia órá val kez dő dött min den. SzentpáliIlona, Ili
né ni sze ge di gyü le ke ze ti tag egy szer ar ról be szélt, hogy
az el múlt évek ben ka rá csony kor kü lön le ges „ven dé get
hív tak”. A Lep ra misszió fel hí vá sá ra még egy tá nyér és
mel lé egy per sely ke rült a csa lá di asz tal ra, és ki-ki – le -
he tő sé gei sze rint ki sebb vagy na gyobb összeg gel – tá mo -
gat hat ta ezt a kez de mé nye zést. Ami kor ké sőbb az is ki -
de rült, hogy ő nem csak a – bib li ai nyel ven – bél pok lo -
sok sor sát te kin ti a szív ügyé nek, ha nem a nők öku me -
ni kus vi lág ima nap já nak is lel kes tá mo ga tó ja, va la mint
az egyik he lyi idő sott hon la kói vol ta képp ne ki kö -
szön he tik, hogy az in téz mény ben evan gé li kus is ten tisz -
te le te ken ve het nek részt, már tud tam, hogy min den képp
be szél get ni sze ret nék ve le… 

vál lal ni kell 
az ál lás fog la lást bi zo nyos
köz éle ti kér dé sek ben
Bá bel Ba lázs ka lo csa–kecs ke -
méti  ér sek  be szé dé ben  ki -
emel te:  meg  kell  ros tál ni,
hogy  a  mé di á ban  sze rep lő
hí rek kö zül egy egy há zi ve ze -
tő  mi re  re a gál,  mert  „rop -
pant  gyor san  ki for gat ják  az
em ber sza va it”. Még is vál lal ni
kell az ál lás fog la lást bi zo nyos
köz életi  kér dé sek ben,  „nem
sza bad meg ijed ni at tól, hogy
va la ki nek  nem  tet szik”  az,
amit mond egy püs pök.
Meg lá tá sa sze rint „na gyon

sok  re mény re nincs  okunk”
Ma gyar or szág  és  Eu ró pa
hely ze tét, va la mint a ter mé -
szeti kör nye zet ál la po tát il le -
tő en.  Fel hív ta  a  fi gyel met
azon ban  ar ra,  hogy  „a  ke -
resz tény  em be rek  re mé nye
ak kor kez dő dik, ami kor má -
so ké el fogy”, és eh hez lel ki éle -
tük ad ne kik erőt.
Az ér sek utalt ar ra, hogy a

ka to li kus egy ház egye te mes,
nem ze te ken  fe lül  áll,  ez zel

együtt az egész sé ges nem zeti
tu dat ra  min den hol  szük ség
van.  „Ne künk  úgy  kell  ma -
gyar nak len nünk, hogy a leg -
kisebb kö zös ne ve zőt, vagyis
hogy mind annyi an  em be rek
va gyunk, szem előtt tart suk”
– fo gal ma zott.
A püs pök nek nagy fel ada -

ta az ige hir de tés, az evan gé -
li um mal pe dig  elő kell  áll ni
„al kal mas és al kal mat lan idő -
ben” – tet te hoz zá Bá bel Ba -
lázs ér sek.

a ke resz tény ség 
kö zös sé gi jel le gű 
Bo gár di Sza bó Ist ván re for má -
tus püs pök elő adá sá ban ar ról
be szélt, hogy a ke resz tény ség
kö zös sé gi jel le gű, és „nem tud
más len ni, mint köz éle ti”. Ami -
kor Jé zus azt mond ta az apos -
to lok nak, hogy „ti vagy tok az
élet só ja”, ak kor eb ben a me ta -

fo rá ban a ke resz tény iden ti tás -
ról be szélt,  amely ben ben ne
van a ke resz tény ség más sá ga,
kü lön bö ző sé ge és sa já tos sá ga
– mu ta tott rá.
A re for má tus püs pök úgy

fo gal ma zott: a ke resz tény ség
ad dig sa já tos, amíg „a ne vé -
ben vi selt va ló ság hoz iga zo -
dik,  tud ni il lik  Krisz tus hoz,
amíg  ezen  nor mák  sze rint
él”;  a  más sá ga  pe dig  ab ban
nyil vá nul meg, hogy el is me -
ri: Is ten min dig na gyobb min -
den ki nél.
Bo gár di Sza bó Ist ván úgy

ítél te  meg,  „a  po li ti ka  nem
üd vö zí tő tu do mány (…), ele -
get kap tunk már a 20. szá zad -
ban az üd vö zí tő po li ti ku sok -
ból, akik üd vös sé get ígér tek”.
Meg lá tá sa sze rint a ha ta lom
és a po li ti ka ar ra va ló, hogy
fel tar tóz tas sa  a  rosszat,  és
elő rébb  vi gye  a  jót.  „Ahol
po li ti kai párt üd vö zí tést ígér,
ott  ke resz tény  em ber nek
nincs  ke res ni va ló ja”–  tet te
hoz zá.  Mint  mond ta,  a  ke -
resz tény ség kü lön bö ző sé ge a

kva li tás ban mu tat ko zik meg,
mert „ami kor Jé zus a ta nít vá -
nyi  lét ről,  a  ke resz tény ség
iden ti tá sá ról  be szél,  ak kor
kva li tás ról is be szél”. 

„ke resz tény ként 
nem a na pos, ha nem 
az árnyékos ol da lon 
kell len nünk”
Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök rá mu ta tott: ha a min -
den ko ri ha ta lom ki ké ri az egy -
ház vé le mé nyét, az egy ház nak
adott eset ben – a szo li da ri tás
el ve it szem előtt tart va – a kri -
ti kát is meg kell tud nia fo gal -
maz ni,  ha  úgy  lát ja,  hogy  a
kor mány zat va la mit nem jól
tesz,  mert  „ke resz tény ként
nem a na pos, ha nem az ár nyé -
kos ol da lon kell len nünk”.
Szólt ar ról is, hogy a rend -

szer vál tás so rán ug rás sze rű en
meg élén kült  a  kö zös sé ge ik

éle te, de so kan „ér dek ből dör -
gö lődz tek az egy ház hoz”. Meg -
em lí tet te, hogy a da masz ku szi
úton meg tért, elő ző leg a ke -
resz té nye ket ül dö ző Pál apos -
tolt be fo gad ta a ke resz té nyek
gyü le ke ze te, és en nek so rán a
meg bo csá tás eré nyét gya ko -
rol ták.  Meg em lí tet te,  hogy
Pál apos tol volt az el ső, aki a
ke resz tény sé get  Eu ró pá ba
hoz ta,  ez zel  össze füg gés ben
pe dig ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy je len leg új ra szük ség van
a  re evan gé li zá ci ó ra  az  öreg
kon ti nen sen, „hogy mi is el in -
dul junk  az  evan gé li um  hir -
de té sé vel,  de  nem mind egy,
ho gyan”.
Fa bi ny Ta más meg győ ző -

dé se  sze rint  nem  po li ti kai,
ha nem  köz éle ti  ke resz tény -
ség re van szük ség, előb bi ben
ugyan is „van egy faj ta fel sőbb -
ren dű sé gi  tu dat”.  A  köz életi
ke resz tény ség nek  azon ban
„alá zat ra, ön mér sék let re, tü -
re lem re van szük sé ge”.

eu ró pá nak meg kell 
erő sí te nie ke resz tény 
gyö ke re it
Eu ró pa ak kor tud ja kul tú rá ját
meg őriz ni, ha erős ke resz tény
gyö ke rei van nak – emel te ki a
köz igaz ga tá si  és  igaz ság ügyi
tár ca par la men ti ál lam tit ká ra
a kon fe ren ci án. 

Rét vá ri Ben ce úgy  fo gal -
ma zott: Eu ró pa ak kor tud ja a
kul tú rá ját meg őriz ni, ha meg -
őrzi ke resz tény kul tú rá ját; ak -
kor tud akár a mu zul mán vagy
bár mely  más  tér hó dí tás sal
szem ben  fel lép ni,  ha  meg -
erő sí ti ke resz tény gyö ke re it.
Csak az erős ke resz tény gyö -
ke rek tud ják Eu ró pát is meg -
vé de ni,  a vi lág né zeti  sem le -
ges ség so ha – je len tet te ki a
Ke resz tény de mok ra ta  Nép -
párt (KDNP) al el nö ke. 

po li ti kai ügyek ben 
a keresztyén ség ügye 
ál ta lá ban el bu kott
Gu lyás Ger gely fi de szes  or -
szág gyű lé si kép vi se lő ar ról be -
szélt – utal va töb bek kö zött az
eu ró pai al kot má nyo zás fo lya -
ma tá ra –, hogy az el múlt év ti -
ze dek ben az eu ró pai szín té ren
po li ti kai  ügyek ben  a  ke resz -
tyén ség  ügye  ál ta lá ban  el bu -
kott. Mi köz ben  a  ke resz tyén
ér té kek kel kap cso la tos vi ta oda
ve ze tett,  hogy  Eu ró pa  nem
tu dott al kot mányt el fo gad ni,
Eu ró pa  or szá gai  kö zött  szá -
mo sat ta lál ni, ahol eze ket az
ér té ke ket  so ha  nem  von ták
két ség be – fűz te hoz zá. 

krisz tus-kö ve tő nek 
len ni nem jog, ha nem 
le he tő ség
Ékes Ilo na (Fi desz)  or szág -
gyű lé si kép vi se lő a kon fe ren -
cia cí mé re utal va úgy  fo gal -
ma zott, hogy Krisz tus-kö ve -
tő nek len ni nem jog, ha nem
le he tő ség. Az ezt vál la lók bát -
rak és el kö te le zet tek a köz élet -
ben,  és  fel vál lal nak  olyan
prob lé má kat, ame lye ket má -
sok nem.

d For rás: 
MTI/Evan gé li kus.hu

Jo gunk ban áll 
Krisz tus-kö ve tő nek len ni!

Egy há zi ve ze tők a ke resz tény ség kö zös sé gi jellegé ről, 
a köz éle ti ke resz tény ség ről

Evangélikus püspök előadó a KDNP – dunai állóhajón tartott –
kon fe ren ci á ján

b Ka to li kus, re for má tus és evan gé li kus egy há zi ve ze tők töb -
bek kö zött a ke resz tény ég kö zös sé gi jel le gé ről, a köz életi
ke resz tény ség sze re pé ről és a püs pö ki hi va tás fel ada ta i -
ról tar tot tak elő adá so kat a JogunkbanállKrisztus-köve-
tőneklenni cí mű kon fe ren ci án, a Ke resz tény de mok ra ta Fó -
rum múlt pén te ki ren dez vé nyén, a fővárosi Duna-parton.
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A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt (MSZMP) to -
váb bi erő fe szí té se ket tett, hogy már ci us 15-e, már -
ci us 21-e és áp ri lis 4-e je len tő sé gét össze mos sa.
A há rom nap együt tes ün nep lé sé re ki -
ta lál ták a „for ra dal mi if jú sá gi na -
po kat”, a „há rom ta vaszt”, az
„Őriz zük a lán got”-fé le jel -
mon da to kat, de ezek ből
már nem vol tak ké pe sek
ha gyo mányt  for mál ni.
Az 1980-as évek már -

ci u si ün nep lé se i ről na -
gyon sok pes ti la kos nak
még sze mé lyes em lé kei
lehetnek. 1986-ban esett
meg a „lánc hí di csa ta ként”
em le ge tett össze tű zés, ami -
kor a Pest ről Bu dá ra tar -
tó, en ge dély nél kül tün -
te tő if jú sá got a rend őr -
ség a Lánc híd két vé -
gé nek  le zá rá sá val
fog ta köz re. 1988-
ban  nagy  biz -
ton sá gi elő ké -
szü  le  te  ke t
tet tek,  de
egy  ki sebb
pes ti  tün te -
té sen kí vül, amely bé ké sen ért
vé get,  más  ne ve ze te sebb  ese -
mény nem tör tént.
An nál na gyobb ün nep lés zaj lott le a kö vet ke -

ző év, az az 1989 eny hü lő po li ti kai lég kö ré ben. Ha -
tal mas tö meg gyűlt össze a Pe tő fi-szo bor nál, és
vo nult az Or szág ház elé. A tün te tés nek, amely -
ben a meg ala kult pár tok és egyéb új szer ve ze tek
táb lák, jel vé nyek, zász lók alatt je len tek meg, fel -
tűnt a Kos suth-, sőt a ko ro nás cí mer is. En nek
a már ci u si ün nep ség nek tel je sen nyíl tan és na -
gyon hang sú lyo san el len zé ki jel le ge volt. Eb ben

az esz ten dő ben vi dé ki vá ro sok ban is sor ke rült
ha son ló meg moz du lá sok ra. 
Az 1991. évi VIII. törvénnyel a Parlament új -

ra  a  pi ros  be tűs  nem ze ti  ün nepek  sorába
emel te már ci us 15-ét.

* * *

Meg fi gyel he tő, hogy 1990
után fo ko za to san csök ken
az ün nep irán ti ér dek lő -
dés.  Ez még  nem  kö -
zöm bös ség, de föl tét le -
nül  ha nyat lás.  Nem
vonz za  az  em be re ket
Ma gyar or szá gon, hogy
– fo gad ko zá sok, ígé re tek
el le né re – né me lyik párt
a  na pi  po li ti kai  cé lo kért
foly ta tott  pro pa gan dá ra

hasz nál ja ki az ün ne pet, mel -
lőz ve a nem ze ti ér de ke ket.

Mi  le het ne  egy  ilyen
vál to za tos múl tú, több -
ször ki sa já tí tott, ez ál tal
meg ter helt tör té nel mi
ese mény so ro zat nak
a he lye és sze re pe
a  mai  nem zeti
em lé ke zet ben?
Ne héz  a  kér -

dés re vá la szol ni. Vé -
le mé nyem sze rint a pol gá ri sza -
bad ság jo gok ki ví vá sá ra, a pol gári
és tár sa dal mi re for mok min den -

kori szük sé ges sé gé re, de leg in kább a nem zet tel -
je sí tő ké pes sé gé nek nagy sá gá ra le het ne a már ci -
us 15-éken em lé kez ni, hogy az em lé ke zet se gít sen
ki egyen sú lyoz ni az oly kor el bi za ko dott, más kor
ön bi za lom hi ány ban szen ve dő ma gya ro kat.

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)

A múlt nak kút ja
1848/49 a nem ze ti em lé ke zet ben

Kos suth La jos (1802–1894)
evan gé li kus csa lád ban szü le -
tett  Mo no kon,  és  a  ha gyo -
mány  sze rint  a  te le pü lés hez
leg kö ze lebb eső temp lom ban,
Tállyán ke resz tel ték meg. Az
anya könyv  meg sem mi sü lé se
mi att a ke resz te lő ről nem ma -
radt  fenn  írá sos  do ku men -
tum, en nek el le né re a tállyai

temp lom a „Kos suth-kul tusz”
köz pon ti evan gé li kus hely szí -
né vé vált. 
A  re for má tu sok nál  több

temp lom ban is ta lá lunk Kos -
suth La jos hoz köt he tő em lé -
ke ket: a deb re ce ni Nagy temp -
lom ban  erek lye ként  őr zik  a
kor mány zó  1849-ben  hasz -
nált szé két, a da ba si temp lom -

ban pe dig az 1883-ban édes ap -
ja  sír já ra  kül dött  ko szo rú ja
lát ha tó. A bán ffy hu nya di re -
for má tus temp lom ban szin tén
egy ko szo rút őriz nek, amellyel
részt vet tek a sza bad ság harc
ve ze tő jé nek bu da pes ti te me -
té sén.
A fel so rol tak mel lett a pro -

tes táns  test vér egy ház  fon tos
em lé ke  a  mo no ki  temp lom
tor nyá ban füg gő Kos suth-ha -
rang, ame lyet a po li ti kus ha -
lá lá nak  har min ca dik  év for -
du ló já ra  ön töt tek.  Az  önt -
vény Hegy al jai Kiss Gé za mo -
no ki szol gá la ta ide jén ké szült.
A lel kész a kál vi nis ták kö ré ben
az 1920-as és 30-as évek ben
te tő zött Kos suth-kul tusz  ki -
emel ke dő ápo ló ja volt, aki Ár -
va Beth len Ka tá tól Lo ránt ffy
Zsu zsán át Kos suth La jo sig a
ma gyar pro tes tan tiz mus szá -
mos ki emel ke dő alak já nak az
éle tét meg ír ta. 
A  mo no ki  temp lom  Kos -

suth-ha rang já nak mű ve lő dés -
tör té ne ti ér té két nö ve li, hogy
azon az evan gé li kus kor mány -
zó  port ré ja  is  meg ta lál ha tó,
jól le het a re for má tus haj lé kok -
ban  a  ha ran go kon  sem  volt
szo kás ban az em ber áb rá zo lás.
Az  önt vény  fel ira ta  a Má té
evan gé li u má ból (5,16) vett bib -
li ai  idé ze tet  tar tal maz:  „Úgy
fényl jék a ti vi lá gos ság tok az em -
be rek előtt, hogy lás sák a ti jó
cse le ke de te i te ket, és di cső ít sék a
ti mennyei Atyá to kat.”
A  ha rang  Szle zák Lász ló

(1870–1953) bu da pes ti ha rang -
ön tő al ko tá sa. 

g Ti gu ri nus

A mo no ki Kos suth-ha rang
b „Zemp lén vár me gye Aba új jal ha tá ros dél nyu ga ti szé lén

fek vő Mo nok nagy köz sé get vi lág hír re emel te az a tény,
hogy 1802. szep tem ber 19-én itt szü le tett a ma gyar sza -
bad ság esz me egyik leg di csőbb apos to la, Kos suth La jos.
Ezért ne ve zik ma gyar Bet le hem nek is” – kezd te Monok
története cí mű köny vét dr.HegyaljaiKissGéza (1893–1966)
mo no ki, majd bő csi re for má tus lel ki pász tor. 

b Mos ta ná ban – és egyéb ként is –
saj ná la to san igen ke ve set le het
hal la ni OrlayPetrichSoma ne -
vét. Pe dig tör té nel mi fes té sze -
tünk út tö rő mes te rét tisz tel het -
jük ben ne. „Lel ké ből me rí ti a
tár gya kat, raj za min den vo ná sá -
ban te rem tő lel két lát ja vissza -
su gá roz ni – köl té sze té ben meg -
tes te sí ti az is ten sé get, ki vitt esz -
mé je nagy sze rű sé gé vel meg ráz -
za a lel ke ket” – ír ta egy cik ké ben
a ro man ti ka és klasszi ciz mus
öt vö zé sé nek szel le mé ben Or lay
mű vé szi szán dé ka it jel lemezv e
PapGábor, a fes tő egy ko ri di ák -
tár sa, a ké sőb bi püs pök. 

Ke ve sen tud ják Or lay ról, hogy a hő -
si múlt nak fest mé nye ken va ló meg -
örö kí té sén túl bib li ai tár gyú al ko tá -
sai  is  vannak.  Elég meg em lí te ni  a
„Hagy já tok hoz zám jön ni a kis de de -
ket” cí mű,  1854-ben  fes tett mű vét,
mely  ol tár kép ként  a  me ző be ré nyi
evan gé li kus temp lom ban lát ha tó. A
mű  kü lön le ges sé ge,  hogy  a  Jé zus
kö rül ál ló gyer mek ala ko kat a mű vész
az  ak ko ri  lel ké szek  gyer me ke i ről
min táz ta.
Köz tu do má sú, hogy az 1822. ok tó -

ber 22-én fel vi dé ki evan gé li kus csa -
lád ban szü le tett fes tő mű vész anyai
ágon Pe tő fi Sán dor má sod-uno ka -
test vé re volt. Is ko lá it Me ző be rény -
ben, Szar va son, Sop ron ban vé gez te,
Pá pán pe dig jo gi vég zett sé get szer -
zett. Ta nul má nyai köz ben egy ide ig
is ko la tár sa volt Pe tő fi nek és Jó ka i nak,
akik nagy ha tást gya ko roltak rá. 

Elő ször nem is fes tő nek ké szült. Jó -
kai Mór meg is ír ta pá pai éve ik ről:
„Mind egyi künk nek volt sa ját ked venc
szen ve dé lye: Or la ié a köl té szet, Pe -
tő fié a szín pad, az enyim a fes tő ecset.
Ha Or lai írt tü ne mé nyes re gény je le -
ne te ket, Pe tő fi meg el sza val ta azo kat,
én  ké pe ket  fes tet tem  hoz zá juk,  s
Pe tő fi sza va lás mo do ra épp oly rend -
kí vü li volt, mint az én kom po zí ci ó -
im. Ma ga ké szí té plasz ti kai sza bá lya -
it, mint én a fes té ke i met. Egy más nak
őszin te bá mu lói vol tunk; Or lai meg -
kö ze lí té előt tünk Jó si ka Mik lóst, Pe -
tő fi is csak egy fok kal állt alább Eg -
res sy nél; ma gam  is  va la hány szor  a
szög le ti bolt előtt el men tem, büsz kén
te kin ték a cí me rül fes tett ma gyar kis -
asszony ra,  mi ért  ne  tud nék  én  is
ilyet fes te ni va la ha!” 
Or layt azon ban az iro da lom mel -

lett  már  di ák ként  meg érin tet te  a

kép ző mű vé szet; vissza em lé ke zé sé ből
ki tű nik,  hogy  raj zo lás sal,  fes te ge -
tés sel is fog la la tos ko dott: „Né ha, ha
időnk en ged te, Jó ka i val ket ten raj zol -
gat tunk  és  fes te get tünk  szűk  szo -
bánk ban. A szí nek egy más ra gya kor -
ló ve gyi ha tá sá ra nagy súlyt fek tet -
tünk,  eb ben  Jó kai  volt  a mes ter,  ő
tud ta, hogy azok meg ne vál toz za nak,
s mű ve ink örök  idők re meg tart sák
fris ses sé gö ket. Rajz ban pe dig Pe tő fi
íté le te volt a dön tő.”
A ház, ahol Or lay Pe tő fi vel és Jó -

ka i val együtt töl tött sok időt, ma is
áll a du nán tú li kis vá ros ban, a haj -
da ni  kol lé gi um  tő szom széd sá gá -
ban;  min den ki  Pe tő fi-ház  né ven
is me ri,  hol ott  in kább  il le ne  rá  az
Or lay-ház  el ne ve zés,  hisz  Or lay
vál lal ta az anya gi ter hek leg ja vát. Az
a kis fe hér há zacs ka, ahol elő ször la -
kott,  az  evan gé li kus  temp lom tól
nem messze van. Egy rö vid ide ig élt
a Ba rát ut cá ban, a fe ren ce sek ko los -
to rá val szem közt  is. Kü lö nös hát,
hogy en nek a ki vá ló al ko tó nak még
egy em lék táb lá ja sin csen itt, pe dig
gaz dag  írá sos  me mo árt  ha gyott
hát ra di ák éve i ből; Pe tő fi éle té ről is
a leg több hi te les adat, tör té net tő -
le tud ha tó.
Mi u tán meg sze rez te jo gi vég zett -

sé gét, Or lay foly tat ta ta nul má nya it,
vég le ge sen el dönt ve, hogy a kép ző -
mű vé szet nek  szen te li  éle tét.  Mint
Raf fa el lo, úgy  járt  sző ke  fürt je i vel.
Meg is mer ke dett Than Mór ral, Ba ra -
bás Mik lós sal, Ma ras to ni Ja kab bal.
Egy te kin té lyes tá mo ga tó nak kö -

szön he tő en Bécs be ke rült az aka dé -
mi á ra fes té sze tet ta nul ni. Itt ér te a
for ra da lom hí re. Részt vett a sza bad -

ság küz de lem ben,  meg  is  se be sült.
1850-től  előbb  Mün chen be,  majd
Ró má ba és Pá rizs ba ke rül ve foly tat -
ta mű vé sze ti ta nul má nya it.
Ha za köl töz ve Deb re cen ben  egy

da ra big arc kép fes tés ből élt, majd is -
mét  Bécs ben  te le pe dett  le,  de  a
pes ti ál lan dó mű tár lat meg ala ku lá -

sa után, 1855-ben Pest re köl tö zött.
A  Nem ze ti  Kép csar no kot  ala pí tó
egy let tag ja ként ha té kony sze re pet
vál lalt a ma gyar mű vé sze ti élet szer -
ve zé sé ben, s kü lö nö sen egy ál lan dó
mű tár lat lét re ho zá sa fog lal koz tat ta;
ez lét re is jött, az tán nem ki sebb kez -
de mé nye zés kö vet ke zett, mint egy
ki fe je zet ten  ma gyar  mű vé sze ket
pár to ló egye sü let élet re hí vá sa. Ez is
meg ala kult Ma gyar Kép ző mű vé sze -

ti Tár su lat né ven, s a ha zai mű vész -
kép zést is elő se gí tet te. 
Or lay igaz ga tó vá laszt má nyi tag ként

jog gal le he tett büsz ke az el ért ered mé -
nyek re, hisz azok a ma gyar kép ző mű -
vé szet fel vi rág zá sát je len tet ték.
A mű vész mun kás sá gát  szá mos

al ko tás fém jel zi Szent Ist ván éb re dé -

se cí mű kom po zí ci ó já tól a Ka zin czy
Fe renc és Kis fa lu dy Ká roly el ső ta -
lál ko zá sán túl az Er zsé bet és Má ria
ki rály nők a no vig rá di fog ság ban cí -
mű al ko tá sán át a jól is mert Pe tő fi-
port ré kig.
Szü le té sé nek  száz ki lenc ve ne dik

év for du ló ja  esz ten de jé ben  mi nél
több ször  idéz zük meg  szel le mét –
meg ér dem li!

g – kz –

Köl tő nek ké szült, fes tő lett
190 éve szü le tett Or lay Pet rich So ma

Orlay Petrich Soma arcképe 1878-ból

Orlay Petrich Soma – Marastoni József: Emese álma. 1864. Magyar Nemzeti
Múzeum Történelmi Képcsarnoka, Budapest

f Folytatás az 1. oldalról
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Az evan gé li kus ság ról és az egy ház ról
szó ló kö tet len be szél ge tést kö ve tő en
a ven dé ge ké volt a szó: tá jé koz ta tást
ad tak a szak kol lé gi u mot érin tő mű -
kö dé si, tár sa dal mi és gaz da sá gi kér -
dé sek ről. A kol lé gi um mű köd te té se
a fel ső ok ta tá si szak kol lé gi u mi nor -
ma tí ván kí vül más – töb bek kö zött
EU-s és bel föl di – for rá sok ból lesz
meg old va – biz to sí tot ta a je len lé vő -
ket az ál lam tit kár.
A ro ma és a ma gyar kol lé gis ták ará -

nyát il le tő en a hall ga tók kö ré ben meg -
osz lot tak  a  vé le mé nyek. A  je len le gi

het ven öt-hu szon öt tel szem ben a ve -
ze tő ség cél ja az öt ven-öt ven szá za lé -
kos arány, amely biz to sít hat ja a tel jes
in teg rá ci ót, az esély egyen lő sé get. Mi -
nél ko ráb ban is me rik meg egy mást a
fi a ta lok, an nál kö ze lebb ke rül het nek
egy más kul tú rá já hoz, és még ide jé ben
meg ta nul hat ják  a  bé kés  együtt élés
sza bá lya it, ha tá ra it. 
Cél to váb bá, hogy a jö vő ben olyan

ge ne rá ci ók nő je nek fel a ki sebb ség kö -
ré ben, ame lyek nem har col ni akar nak,
és nem el len ség nek te kin tik a több sé -
get. Eb ben a fo lya mat ban el en ged he -

tet len az erős iden ti tás tu dat ki ala kí -
tá sa, mert csak úgy tu dunk má sok kal
jól ki jön ni, ha  tud juk, hogy kik va -
gyunk – mon dot ta az ál lam tit kár.
A hall ga tói aránnyal kap cso lat ban

meg fo gal ma zott  el té rő  vé le mé nyek
mö gött a fi a tal ro mák mo ti vá ció hi á -
nya rej lik – vall ják ma guk a ro mák.
Ezen pró bál nak se gí te ni az úgy ne ve -
zett fel zár kóz ta tá si prog ra mok, ame -
lyek  se gít sé gé vel  sok kal  na gyobb  a
szak ma- és dip lo ma szer zés esé lye.
Az előítéletek le bon tá sá hoz el en -

ged he tet len a hall ga tók ál tal is érv -
ként fel ho zott „lak va is mer jük meg
egy mást” el vé nek ko mo lyan vé te le. A
köz tu dat ban a ro mák kal kap cso lat -
ban meg kö ve se dett ne ga tív szte reo -
tí pi ák él nek – erő sít ve a szen zá ció -
haj hász mé dia ál tal is –, a szak kol lé -
gi um vi szont ezek kel szem ben már
most olyan ered mé nye ket tud fel mu -
tat ni,  ame lyek  mél tán  te kint he tők
„po zi tív szen zá ci ó nak”. Ha meg ma -
rad az egy ház, a fel ső ok ta tás és az ál -
lam hár mas együtt mű kö dé se, vég re
re mény te li vé vál hat nak a kö ze le dés
ér de ké ben tett erő fe szí té sek.
A  be szél ge tés  után  a  hall ga tók

be mu tat ták az „el ve szett pél dá za to -
kat”  fel dol go zó  ze nés  árny já té kot,
majd Fa bi ny Ta más püs pök az egy -
ház dia kó ni ai mun ká já ról szólt Ke ken
And rás mun kás sá gán ke resz tül.
Vé ge ze tül a részt ve vők meg aján dé -

koz ták egy mást: az egy ház ke rü let el -
nök sé ge egy DVD-le ját szót adott át
a hall ga tók nak, ők pe dig kü lön er re
az  al ka lom ra  ké szí tett,  sze mé lyes
em lék la pot  nyúj tot tak  át  min den
meg je lent vendégnek.

g Hor váth-He gyi Áron

Lak va is mer ni meg egy mást
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Hí vo ga tó az epmSZ akadémiai napjaira

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem (EPMSZ) má jus 14. és
19. kö zött a Nagy vá rad mel let ti Fé lix für dőn ren de zi meg so ron kö vet -
ke ző aka dé mi ai nap ja it Nem ze ti ön kép és szom széd ság cím mel. 
Er re a té má ra egy szer re igaz, hogy év ti ze dek, sőt év szá za dok óta té -

pe lő dünk raj ta, s hogy új ra és új ra a kör münk re ég. Mind ez két sze re sen
is ar ra kö te lez ben nün ket, hogy az unal mas, üres vagy ál szent szó la mok
he lyett őszin te, pon tos és ér zék le tes vá la szo kat ad junk a fel ve tett kér -
dé sek re. Eb ben lesz nek se gít sé günk re a meg hí vott elő adók: teo ló gu sok,
tör té né szek és iro dal má rok, szo cio ló gu sok és nép raj zo sok Er dély ből és
a Par ti um ból, a Fel vi dék ről és a Dél vi dék ről, Ma gyar or szág ról, Nyu gat-
Eu ró pá ból és az Egye sült Ál la mok ból.
Cé lunk az, hogy a rö vid teo ló gi ai, tör té ne ti és iro dal mi alap ve tés után

a je len és a jö vő fe lé for dít suk a be szél ge té sek irá nyát. Eb ből a szem pont -
ból kü lö nö sen ér de kes le het az er dé lyi, ma gyar or szá gi és nyu gat-eu ró pai
fi a tal ér tel mi sé gi ek ke rek asz tal-be szél ge té se a kon fe ren cia zá ró nap ján. 
A kul tu rá lis prog ra mok – ame lyek min dig is jel le mez ték az EPMSZ

aka dé mi ai nap ja it – most kü lö nö sen is ré szei lesz nek a vá lasz tott té ma
fel dol go zá sá nak: mit tar ta nak ma guk ról azok a nem ze tek, ame lyek itt,
a Kár pát-me den cé ben „szom széd ság ra van nak ítél ve”?
Min den ked ves ér dek lő dő ba rá tun kat sze re tet tel vár juk aka dé mi ai nap -

ja ink ra!
Je lent kez ni áp ri lis 16-ig le het a kö vet ke ző cí men:
Ha rasz ti  Dó ra,  Ol ta lom  Sze re tet szol gá lat,  H–4400  Nyír egy há za,

Kas sa köz 3.
Te le fon: 36/42/500-946, e-mail: ol ta lom@lu the ran.hu

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem el nök sé ge

Pá lyá zat 
pe da gó gus-mun ka kör be töl té sé re 
A Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
(5900 Oros há za, Bajcsy-Zs. u. 1.; kép vi se li: Fe hér Bor bá la igaz ga tó) pá -
lyá za tot hir det az aláb bi pe da gó gus-mun ka kö rök be töl té sé re:

• ma gyar nyelv és iro da lom sza kos pe da gó gus 
A be töl ten dő mun ka kö rök szá ma:
• 1 fő fő is ko lai vég zett sé gű pe da gó gus ré szé re,
• 1 fő egye te mi vég zett sé gű pe da gó gus ré szé re.
A be töl ten dő mun ka kör jel le ge: fő ál lá sú, ha tá ro zott idő tar ta mú.
A be töl ten dő mun ka kör rö vid le írá sa: A Szé kács Jó zsef Evan gé li kus

Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban ma gyar nyelv és iro da lom
tan tárgy ok ta tá sa, va la mint a kap cso ló dó ne ve lé si fel ada tok vég zé se az
1993. évi LX XIX. tör vény a köz ok ta tás ról, a 2005. évi VI II. tör vény a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház in téz mé nye i ről, va la mint az 1992. évi
XXII. tör vény a mun ka tör vény köny vé ről ren del ke zé sei alap ján.

A mun ka vég zés he lye: Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um, 5900 Oros há za, Bajcsy-Zs. u. 1. 

• föld rajz–bár mely sza kos pe da gó gus 
A be töl ten dő mun ka kö rök szá ma: 1 fő fő is ko lai vagy egye te mi vég zett -
sé gű pe da gó gus ré szé re.

A be töl ten dő mun ka kör jel le ge: fő ál lá sú, ha tá ro zott idő tar ta mú.
A be töl ten dő mun ka kör rö vid le írá sa: A Szé kács Jó zsef Evan gé li kus

Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban föld rajz tan tárgy ok ta tá sa,
va la mint a kap cso ló dó ne ve lé si fel ada tok vég zé se az 1993. évi LX XIX.
tör vény a köz ok ta tás ról, a 2005. évi VI II. tör vény a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház in téz mé nye i ről, va la mint az 1992. évi XXII. tör vény a mun -
ka tör vény köny vé ről ren del ke zé sei alap ján.

A mun ka vég zés he lye: Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um, 5900 Oros há za, Bajcsy-Zs. u. 1. 

• Óvo da pe da gó gus
A be töl ten dő mun ka kö rök szá ma: 2 fő óvo da pe da gó gus ré szé re.

A be töl ten dő mun ka kör jel le ge: fő ál lá sú, ha tá ro zott idő tar ta mú.
A be töl ten dő mun ka kör rö vid le írá sa: A Szé kács Jó zsef Evan gé li kus

Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban az óvo dás ko rú gyer me kek
ne ve lé se az 1993. évi LX XIX. tör vény a köz ok ta tás ról, a 2005. évi VIII.
tör vény a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház in téz mé nye i ről, va la mint
az 1992. évi XXII. tör vény a mun ka tör vény köny vé ről ren del ke zé sei
alap ján.

A mun ka vég zés he lye: Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um, 5900 Oros há za, Haj nal u. 7. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. áp ri lis 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. má jus 31.
A pá lyá za tok be nyújt ha tók:
• az is ko la@sze kacs.lu the ran.hu elekt ro ni kus cí men,
• az 5900 Oros há za, Bajcsy-Zs. u. 1. pos ta cí men,
• sze mé lye sen az igaz ga tói iro dá ban.
A mun ka kör el fog la lá sá nak idő pont ja: 2012. au gusz tus 24.
Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény alap ján.
A pá lyá zat hoz be nyúj tan dó do ku men tu mok:
• vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok fény má so la ta,
• ön élet rajz, szak mai ön élet rajz, szak mai el kép ze lé sek, 
• há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
• lel ké szi aján lás. 
Olyan pá lyá zók je lent ke zé sét vár juk, akik el kö te le zet tek a ke resz tyén ne -
ve lés iránt.
To váb bi tá jé koz ta tást a 68/411-771 te le fon szá mon, il let ve az is ko la@sze -

kacs.lu the ran.hu elekt ro ni kus cí men le het kér ni.

H i r d e t é s

Ér de kes mó don a mul ti kul t u ra li zá -
ló dó Svéd or szág ban a be ván dor ló ci -
gá nyok be fo ga dá sa tű nik a leg ne he -
zebb fel adat nak. A Ke let-Eu ró pá ból
ér ke zők jel lem ző mó don ele ve nem
ci gány ként je lent kez nek a ha tó sá gok -
nál (ez zel esé lyü ket ele ve ront va), ha -
nem a szár ma zá si or szág meg ha tá ro -
zó nem ze té nek tag ja ként. A le te le pe -
dé si fo lya mat ban há rom cso port ju -
kat kü lön böz te tik meg: akik nek ügye
épp el já rás alatt van, akik meg kap ták
a tar tóz ko dá si en ge délyt (szá za lé ko -
san mi ni má li san), és aki ket „rej tőz -
kö dők nek”  ne vez nek  (akik  éve kig
en ge dély,  min den fé le  pa pír  nél kül
tar tóz kod nak Svéd or szág ban). 
Az egy ház sze re pe tán itt vá lik a

leg iz gal ma sab bá  –  hu ma ni tá ri us
ala pon asszisz tál ni kény te len (kény -
te len?!)  egy  tör vény te len  hely zet
fönn tar tá sá hoz. Kü lön szol gá la ti ág
(fi ze tett  al kal ma zot tak kal  és  ön -
kén te sek kel) vég zi az ilyen hely zet -
ben  lé vő  ci gá nyok  Svéd or szág ban

ma ra dá sát, túl élé sét biz to sí tó há ló -
zat mű köd te té sét (lak ha tás, or vo si
el lá tás, is ko láz ta tás stb.).
A  kon fe ren ci át  po li ti ku sok nak,

új ság írók nak,  szo ci á lis  és  egy há zi
mun ká sok nak szer vez ték – az em be -
ri jo gok ol da lá ról  kö ze lít ve a té mák -
hoz. En nek meg fe le lő en hall hat tak
elő adást a részt ve vők hi va tá sos jog -
vé dő től, szo ci á lis mun kás tól, Svéd or -
szág ban élő ci gá nyok tól. 
E so rok író ját (képünkön) a ke let-

eu ró pai  ci gány ság  hely ze té nek  be -
mu ta tá sá ra kér ték fel. Jól eső nyi tott -
ság gal, há lá val fo gad ták a már sok te -
kin tet ben una lo mig is mé telt és is mert,
nem fel tét le nül egy ér tel mű ered mé -
nyek re ve ze tő, el csé pelt jog vé dő szlo -
ge nek  he lyett  a  szá muk ra  új sze rű,
ken dő zet len meg kö ze lí tést. Né hány
(vissza hal lott)  kri ti kus  meg jegy zés
el le né re – mi sze rint az elő adás túl sá -
go san „misszi ós” be ál lí tott sá gú volt (ez
akár  di csé ret ként  is  fel fog ha tó…),
illet ve nem vet te fi gye lem be a po li ti -

ka i lag kor rekt, te hát el várt ro ma el ne -
ve zést,  ha nem  ke let-eu ró pai  (ma -
gyar) szo kás ként a ci gány (il let ve an -
gol  meg fe le lő je ként  a  Gy psy)  szót
hasz nál ta – összes sé gé ben nyi tot tan
fo gad ták és na gyra ér té kel ték a for ró
ká sa ke rül ge té se, az az mel lé be szé lés
he lyett a hely zet őszin te, né ven ne ve -
ző fel tá rá sát, va la mint a Ma gyar or szá -
got az utób bi idő ben (a ci gány kér dés -
ben  is)  ért  nem te len  tá ma dá sok
vissza uta sí tá sát.
Le he tő ség adó dott há rom he lyi és

kör nyék be li, be ván dor lók kal is fog -
lal ko zó gyü le ke zet meg lá to ga tá sá ra,
a  ve ze tő ik kel  va ló  be szél ge té sek re.
Ezek a jó han gu la tú, ál dott ta lál ko zók
mind két fél szám ra igen sok ta nul sá -
got tar to gat tak. Az egyik ilyen meg -
be szé lés vé gén ju tot tak a je len lé vők
er re a vég kö vet kez te tés re: a kü lön bö -
ző or szá gok a tör té ne tük,  je len le gi
hely ze tük, gaz da sá gi, tör vé nyi be ren -
dez ke dé sük, le he tő sé ge ik stb. te kin -
te té ben nagy el té ré se ket mu tat hat -
nak, de az em ber hez meg ér kez ve egy
plat form ra ke rü lünk – mind annyi an
gon dok kal küz dő, ki szol gál ta tott, Is -
ten re szo ru ló, a lé nye get te kint ve azo -
nos  te remt mé nyek  va gyunk  –,  le -
gyünk  bár  své dek,  ci gá nyok  vagy
ma gya rok Svéd or szág ban, Ma gyar -
or szá gon vagy bár hol a nagy vi lág ban.
Bi zony mind annyi an uta zók, ván do -
rok va gyunk…

g Ba kay Pé ter

Svéd or szág ban 
– ci gá nyok ról – ma gyar ként

b A svéd or szá gi Lin kö ping evan gé li kus püs pök sé ge – mellyel évek óta test -
vér püs pök sé gi kap cso la tot ápol a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li
Egy ház ke rü le te – egy na pos kon fe ren ci át ren de zett már ci us 7-én a
svéd or szá gi ci gány kér dés ről. Az utób bi idő ben a skandináv országban
kö rül be lül öt ven ezer re duz zadt a Ke let- (fő ként Dél ke let-) Eu ró pá -
ból ér ke zett ci gá nyok szá ma. Az ennek kö vet ke zményeként meg je -
le nő gon dok mind el mé le ti, mind gya kor la ti szin ten nagy fel ada tok
elé el lát ják az egész svéd tár sa dal mat, így az egy há za kat is. 
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b A Nyír egy há zán meg nyílt Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um (ERSZK)
2011. szep tem be ri év nyi tó ján egy há zi és ál la mi ve ze tők egy aránt ígé -
re tet tet tek ar ra, hogy fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik a kol lé gi um
és a hall ga tók éle tét. Az ed di gi – bu da pes ti és esz ter go mi – ta lál ko -
zá sok után, már ci us 9-én is mét a Nyír egy há zi Fő is ko la le he tett az
is mer ke dés hely szí ne. Dr.FabinyTamás evan gé li kus püs pök, Benczúr
László egy ház ke rü le ti fel ügye lő, dr.BalogZoltán tár sa dal mi fel zár -
kó zá sért fe le lős ál lam tit kár, va la mint dr.JánosiZoltán egye te mi ta -
nár, a Nyír egy há zi Fő is ko la rek to ra lá to gat ta meg a húsz hall ga tót és
az ott hon ve ze tő sé gét. 
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Sok épí tész ma ga ter vez te cso da ház -
ban él. Cse te György nem. Egy sze -
rű la kás, ahol vár, és a gyor san le per -
gő  év ti ze de ket  idéz zük.  Zsú folt
köny ves pol cok a fa lak men tén a kis
szo bá ban, ké pek, le me zek; az asz ta -
lon új raj zok, kéz zel írt le ve lek és új
kö te te, bo rí tó ján me ré szen ég be tö -
rő tor nyok kal.
Elő ször szü le i ről, gyer mek ko rá ról

kér dez tem a dél előt ti csend ben. 
– Bol dog gye rek ko rom volt – kez -

di  az  em lé ke zést  –,  egé szen  1944.

ok tó ber 6-ig. Ak kor meg szűnt, mint -
ha el vág ták vol na. Szü lő vá ro som hoz,
Szen tes hez kö ze led tek az oro szok; óri -
á si pán cé loscsa ta zaj lott az Al föl dön. 
Édes apám evan gé li kus volt, és ezt

büsz kén meg is val lot ta. Vá ro si tiszt -
vi se lő ként, szám sza ki te rü le ten dol -
go zott.  Szor gal mas,  de rék,  ma gas
em ber,  jó  be szé dű  férfi  volt. Mint
ilyen, ma gá hoz il lő, szép asszonyt vá -
lasz tott ma gá nak, akit Kor sós Tóth
Irén né ven is mer nek ar ra fe lé. Ő re -
for má tus  volt.  Ma gas  ko ro na aká -
cok  vol tak  a  há zunk  előtt,  eb ből
nyílt sö vény anyám örök sé gül ka pott
há zához. Ha átutazom Szen te sen, né -
ha a szom szé dunk ba, Sző ke Fe ri ék hez
is be kö szö nök, mert tu dom, a vi lág
leg jobb ko cso nyá ját ott le het en ni… 
A szen te si ku bi kosvá ros ban volt

né hány em ber, aki gyak ran fel ke res -
te édes apá mat, és az ő pénz tár cá ja
min dig  meg nyílt  szá muk ra…  Pár
pen gőt adott a sze gé nyek nek, hogy
se gít se őket; ba rá tai el is ne vez ték „úri
kom mu nis tá nak”. Az tán csak ha mar
úri bi tang lett be lő le, mert a „ron gyos
gár dá ban” har colt, leg elő ször ők fog -
lal ták el Kár pát al ját. Ezért 1945 után
nem ju ta lom járt, ha nem nép bí ró sá -
gi per. A sze ge di Csil lag  bör tön ben
hú zott le egy évet.
Ket ten va gyunk test vé rek, gyak -

ran  lá to ga tom dr. Cse te At ti la se -
bész fő or vost, aki nek áld ják a ne vét
a be te gei, mert jó szí vű és ál do za tos
em ber.

– Az Ön élet út ja mer re vitt?
– 1952-ben fe jez tem be az ál ta lá -

nos is ko lát, ki tün tet tek ki vá ló elő me -
ne te le mért.  És  ak kor  be csa pott  a
bom ba: se ho vá nem vet tek föl. Volt
egy  öreg  pap  ba rá tunk,  Ka nász-
Nagy Jó zsef – va la hány szor a Sze der
te me tő ben el me gyek a sír ja előtt, egy
szál vi rá got min dig le te szek a lá bá -
hoz –, ő mond ta: „Vi gyé tek el Deb -
re cen be, a kol lé gi um ba, hát ha ott be -
fo gad ják.” El men tünk, a  sok  se gí tő

kéz nek kö szön he tő en fel is vet tek, és
ta nul hat tam.

– Mi lyen volt a Deb re ce ni Re for -
má tus Kol lé gi um?
– Nagy sze rű, ma gas szín vo na lú.

Én a IV. A osz tály ba jár tam, a re ál ba.
Sze re tet tel jes szel le mű is ko la volt, a
ta ná rok is mind ilye nek. Egyik-má -
sik ké sőbb egye te mi ok ta tó lett a vá -
ros ban. Hét köz nap ta ní tot tak, szom -
ba ton és va sár nap pré di kál tak a két -
tor nyú Nagy temp lom ban. 
1956-ig jár tam a kol lé gi um ba, a Rá -

ko si-rend szer tom bo lá sa kö ze pet te
vé gez tem  ta nul má nya i mat.  Az tán
még  ab ban  az  év ben  föl ke rül tem
Bu da pest re, a Mű egye tem re.
A deb re ce ni kol lé gi um ban kü lön -

ben ak kor hár man vol tunk evan gé -
li ku sok:  Bán hidy Kál mán, aki nek
Né met or szág ba kel lett men nie, Vla -
dár Ti bor, há la Is ten nek még él, és
én…  Szok tunk  ta lál koz ni,  meg va -
cso rá zunk,  be szél ge tünk.  Volt  egy
„in du lónk”,  amit  min dig  el éne ke -
lünk az érett sé gi óta, két re for má tus
di csé ret. Az egyik: „Ó, Si on, éb redj,
tartsd be kül de té sed, / Mondd a vi -
lág nak: haj na lod kö zel!”; a má sik: „Fel,
ba rá tim, drá ga Jé zus zász la ja alatt…”
Utóbbi a fon to sabb. Ka ma szok vol -
tunk, or dít va éne kel tük, mert sze ret -
tünk han go sak len ni.

– Ho gyan ke rült kap cso lat ba az or -
ga ni kus épí té szet tel?
– Ta ná ra ink gyak ran el mond ták:

„Szi go rú fog lal ko zá so kat vá lassza tok,
ne hu mán ér tel mi sé gi le gyen be lő -
le tek!” Pad tár sam, Da róczy Zol tán
eu ró pai hí rű ma te ma ti kus lett, Vla -
dár  Ti bor  elekt ro mér nök,  én meg
épí tész nek men tem. 
A Mű egye tem ről nagy sze re tet tel

em lék szem dr. Po gány Fri gyes re, aki
nagy for má tu mú pro fesszor és nép -
ne ve lő is volt. Ró la az jut az eszem -
be, hogy ha va la ki ben sze re tet van, az
ki ül az ar cá ra… Nem is sze ret ték őt
a bol se vis ták. Úgy vé gez te, hogy  a
szo bá já ba más ült be, ne ki ki tet tek
egy szé ket a fo lyo só ra, ha né ha be jön,
le tud jon ül ni va la ho vá…
Mi kor  vé gez tem  az  egye te men,

egy kis iro dá ba ke rül tem, amely a ha -
zai érc- és ás vány bá nyák nak volt a
ter ve zőrész le ge a Dan dár ut cá ban.
Kál mán Lász ló épí tész mér nök ve zet -
te, és ve le kap cso lat ban megint csak
az előb bit mon da nám: a sze re tet a lé -
nyeg. Zsi dó em ber volt, és egy cso -
mó  zsi dó  szár ma zá sú  öreg  és  el -
esett épí tészt vett ma ga mel lé. Így ter -
vez tünk, mér tünk együtt egy ked ves
kö zös ség ben.

– Jár ta az or szá got?
– Ze be gény től Recs kig min den hol

meg for dul tunk.  Ezek  az  au tó utak
min dig az zal vég ződ tek, hogy a kör -
nyé ket pró bál tam be jár ni és meg is -
mer ni. A he lyek sok szor szí ven ütöt -
tek.  A  kál vá ria dom bok  te te jén  ott
van nak a ma gá nyos osz lo pok, leg fe -
lül meg a ke reszt Krisz tus sal, jel leg -
ze tes pél dái a ma gyar né pi épí té szet -
nek. Né pit mon dok, mert ezek alatt
ott van az ap ró fa lu, tor ná cos, ár ká -
dos há zak kal. És en gem ezek be fo lyá -
sol tak a ké sőb bi ek ben; pár hu za mo -
san a mű épí té szet ben is volt egy-két
mes ter, aki ha tott rám. 

Le Cor bu si er kis köny vé ből azt is
meg tud tam,  hogy  ha jó zott  a Du -

nán, az Esz ter gom alat ti sza ka szon
is, és er ről egy sze rű váz la tot ké szí -
tett. Azt ír ja: azok az em be ri, ne mes
ará nyok,  ame lyek  az  em be ri  test
mé re te i ből kö vet kez nek, ott van nak
a pa rasz ti né pi épí té szet ben is, a le -
gen dás 2,26-os mé ret. Ha ma gas ra
állsz, és föl nyúj tod a ke ze det, az uj -
jad be gye ép pen el éri a mes ter ge -
ren da al ját. Ez föl lel he tő ná lunk, de
Dá ni á ban is eze ket az ará nyo kat ta -
lál tam.

– Dol go zott Ópusz ta sze ren is…
– A mun kát pá lyá za ton nyer tem

1991-ben. Nyolc évig tar tott, ad dig ott
dol goz tam min den nap. Egy er dő mú -
ze u mot csi nál tunk Du lán sz ky Je nő
sta ti kus mér nök ba rá tom mal. A nagy
alap te rü le tet el osz tot tam tíz zel, kis
há za kat ter vez tem egyen ként, és így
rak tam  össze.  Hoz zá juk  ha son ló
ap ró, fe dett hi dak kal van nak össze -
köt ve, így tu dunk át men ni az egyik
ku po lá ból a má sik ba. Eszem be ju tott
Szent Ist ván ren del ke zé se, hogy tíz
fa lu épít sen egy temp lo mot. Én  is
épí tet tem tíz ku po lács ka után egy
temp lo mot. 
Öku me ni kus, előt te van egy kül -

ső  ol tár,  a  szer tar tás hoz  szük sé ges
tár gya kat le le het ten ni, te rí tőt rá te -
rí te ni. Eze ket min dig a fe le sé gem, Il -
di kó ké szí ti, na gyon szé pen! Min den
év ben van egy nagy kö zös szer tar tás;
a  nép  pe dig  el ne vez te  az  egé szet
„jur ta fa lu nak”.

– Mint is te nes em ber ho gyan lép a
temp lo ma i ba?
– Én nem úgy va gyok hí vő, és a

leg több fér fi em ber sem, hogy reg -
gel től es tig imád ko zom. De igyek -
szem. Igyek szem a hi tem hez szük -
sé ges  elő írá so kat  be tar ta ni. Hogy
így  élek-e,  az  nem  va ló szí nű,  de

meg pró bá lom,  ahogy  a  töb bi ek.
Mindennap  jobbnak  len ni,  mint
ami lyen teg nap vol tam… És szol gá -
lat az egész éle tem!

– Ho gyan szü le tett az 1956-os for -
ra da lom nak em lé ket ál lí tó ká pol -
ná ja?
– Min den  év ben  ok tó ber  23-án

van egy fon tos te en dőm: el me gyek a
Cor vin köz be, hogy részt ve gyek az
ün nep sé gen. Azt is fon tos nak tar tot -
tam, hogy ezek re a meg em lé ke zé sek -
re na gyob bik fi a mat, Ör söt el vi gyem

ma gam mal. És jól tet tem, mert föl -
fi gyelt az össze gyűlt em be rek re, meg -
is mer te őket, és ma is ak tív kap cso -
lat ban van ve lük.
Ké szí tett 1956-ról egy ri port kö te -

tet, fo tók kal; ez nem csak ma gya rul,
de  an go lul,  len gye lül,  ja pá nul  is
meg je lent. A ki ál lí tá sa in is mer ked -
tem  meg  Witt ner Má ri á val és  a
Pong rátz test vé rek kel. Ger gely egyik
ba rát já nak az öt le te volt, hogy Kis -
kun maj sán kel le ne a mú ze um mel -
lé egy ká pol nát emel ni a meg hal tak
em lé ké re. Az összes ki vég zett ne ve
ott van a fa lon, hosszú kás táb lács -
kán. Nem csak a név, de az év és a
hó nap, a nap, az óra és a perc is oda
van ír va!

– Na gyon szép könyv szól az élet -
mű vé ről.
– Egy köny vem már meg je lent a

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tá mo ga tá -
sá val. Ezt a má so di kat, egy nagy ala -
kú ki ad ványt  is  így ter vez tem. Az
alap tól kér tem négy mil lió fo rin tot,
de csak egyet kap tam. Vé gül a csa -
lád össze fo gá sá val je lent meg a kö -
tet. Két rész ből áll, nem csak ró lam,
de Du lánsz ky Je nő ről is szól, aki vel
ha lá lá ig,  2000-ig  szim bi ó zis ban
együtt dol goz tam. Őt nem sta ti kus -
ként  tar tom  szá mon,  aki  szol gai
mó don ki szá mol ta a szük sé ges ada -
to kat,  ha nem  mint  al ko tó  el mét.
Nagy sze rű tár sat.

– Ho gyan te kint vissza eddigi éle -
té re?
– Nagy sze rű mun kák kal lá tott el

a  Jó is ten.  És még most  is  van nak
gon do la ta im,  ter ve im,  foly ta tó dik
min den. Az evan gé li kus Sin Ró zsi -
ká nak sze ret nék épí te ni Oros há zán
egy „ke nyér ká pol nát”. Ott sü tik a ke -
nye ret, a kif lit, és uno ka test vé rem,

Ró zsi ka áll a pult mö gött, ked ve sen
kí nál ja fi nom por té ká ját. Sa rok ház
lesz, a föld szin ten, pont a sar kán le -
het majd be men ni. Le gyen a nagy -
temp lom kö ze lé ben egy ilyen hó fe -
hér  ima ház! A ke nyér il lat ban  te le
lesz jó aka ra tú em be rek kel. 
És ab ban is re mény ke dem, hogy ha

az or szág ban egész sor ilyen ká pol -
na  épül  majd,  az  em be rek  ked vet
kap nak  ah hoz,  hogy  szé pít sék  és
gyó gyít sák a vi lá got.

g Feny ve si Fé lix La jos

A sze re tet te rei
Be szél ge tés Cse te György épí tő mű vésszel

b „Az épí té szet lé nye ge: a sze re tet” – mond ta egy ré geb bi ta lál ko zás -
kor. Azért emel haj lé kot az em ber, hogy meg véd je ma gát és csa lád -
ját, hogy biz ton ság ban él jen. Nincs na gyobb do log, mint for mál ni a
sze re tet te re it, le gyen az la kó ház vagy temp lom. Mint ha imá ra kul -
csolt ke zet idéz né nek CseteGyörgy temp lo mai. De kép zel het jük Is -
ten nél zör ge tő kéz nek, a Bib lia egy-egy meg ele ve ne dő ré szé nek is. Sze -
líd szép ség gel hir de tik a mes ter üze ne tét. 

56-os kápolna Kiskunmajsa-Marispusztán

Bán ffy Mik lós 
és Er dély

Op lat ka And rás
regény for dí tá sá nak

be mu ta tó ja
Mai köz éle tünk, iro dal munk egyik
leg ér de ke sebb  alak ja Op lat ka
And rás újságíró,  történész.  Ti -
zen négy  éves  ko rá ban  ke rült
Svájc ba,  itt  vé gez te  is ko lá it,  az
egye te men ger ma nisz ti kát és tör -
té nel met hall ga tott. Év ti ze de ken át
volt a Ne ue Zür cher Zei tung cí mű
sváj ci na pi lap kül po li ti kai szak író -
ja, Ke let-Eu ró pa-szak ér tő je. Egy
dön tés tör té ne te – Ma gyar ha tár -
nyi tás 1989. szep tem ber 11., nul la
óra cí mű  köny vé ben  iz gal mas
hát tér anya got szol gál tat a tör té nel -
mi eseményhez. Szé che nyi Ist ván
cí mű kö te té ben pe dig nem csak a
nagy, ví vó dó ma gyart, de a nagy
eu ró pai  po li ti kust  is  be mu tat ja.
A már ci us 7-i könyv be mu ta tó -

ra –  az  evan gé li kus  kö tő dé sű –
Op lat ka  leg újabb  vál lal ko zá sát,
Bán ffy Mik lós Er dé lyi tör té net cí -
mű re gény tri ló gi á já nak né met for -
dí tá sát  hoz ta  el,  a  Pa ul  Zsol nay
Ver lag  ki adó nál  meg je lent  el ső
kö te tét. A Li tea köny ves bolt zsú -
fo lá sig meg telt ér dek lő dők kel, ün -
ne pel ve  a  fan tasz ti kus  tel je sít -
ményt, egy szer s mind a mind ed dig
mél tat la nul  fe le dett po li hisz tort. 
A re for má tus Bán ffy gróf sok -

ol da lú sá gá val tűnt ki: író, drá ma -
író,  fes tő,  po li ti kus,  kép vi se lő,
iga zi re ne szánsz em ber volt. Er -
dély-tri ló gi á ja ki emel ke dő en fon -
tos mű a ma gyar ság ön is me re te
szem pont já ból. A 21. szá zad ele -
jén, ami kor az egye sí tés és szét sza -
ka dás erői is mét harc ban áll nak
Eu ró pá ban és a nagy vi lág ban, új -
ból idő sze rű lett re gé nye. 
Az an gol, spa nyol, olasz, hol land

for dí tás után fon tos mér föld kő a
né met  nyel vű meg je le nés,  hogy
mi nél  töb ben  meg is mer jék  az
Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia tör -
té ne té nek 1904–1914 kö zöt ti sza -
ka szát, az el ső vi lág há bo rú elő es -
té jét. A tör té nel mi szo rí tást, amely -
ről a be mu ta tón rész le te sen be szélt
Szász Zol tán tör té nész pro fesszor.
A né met nyel vű mű ből Bács Fe -
renc szín mű vész ol va sott föl. 
Bán ffy  jól  lát ta  a  kö zel gő  ve -

szélyt,  a  nem zet  sors tra gé di á ját.
Írás ban  és  szó ban  is  föl emel te
sza vát, de hi á ba. Köl tői, szép nyelv
az övé, re gé nye mi ti kus, sű rű szö -
vé sű. A táj le írá sok sú lyo sak, te le
van nak kü lö nös táj sza vak kal; át süt
a mű vön Er dély mély sé ges sze re -
te te. A tri ló gia há rom ré szé nek cí -
me – Meg szám lál tat tál…, És hí já -
val ta lál tat tál…, Da ra bok ra szag -
gat ta tol – Dá ni el köny vé nek ötö -
dik ré szé re utal. Üze ne te a bib li ai
idé ze tek és tör té ne tek egy más ra
vo nat koz ta tá sá val  fejt he tő  meg. 
Mind ezt Op lat ka re mek for dí -

tá sa ma ra dék ta la nul le he tő vé te -
szi. Né met nyel ve egy szer re gaz -
dag és sze gény. A va dá szat, a ló ver -
seny,  a  po li ti ka,  a  kár tya nyel ve
„tol vaj nyelv ként” je le nik meg, a fa -
nyar iró ni á val és a tré fás je le ne tek
könnyed hu mo rá val együtt. 
Jó tud ni, hogy van nak még ál -

do za tos em be rek, akik ve szen dő
ér té ke ket őriz nek, aho gyan Op -
lat ka And rás. A gyű löl kö dés he -
lyett  sze lí den  meg aján dé koz za
or szág szom szé da in kat.  Pél dát
mu tat va,  hogy  Bán ffy  Mik lós
temp lo má ban  min den ki  le het
ige hall ga tó  és  úr va cso rá val  élő. 
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b „Min den kez det ne héz!”
Élet ben, lel ki élet ben, egy -
ház ban egyaránt. Ez ju tott
eszem be, ami kor Szende
Ernő test vé rünk ről el gon -
dol koz tam. A száz év vel
ez előtt szü le tett evan gé li -
kus lel kész nek ugyan is
több ször is a kez dés és a
ne héz új ra kez dés fel ada -
ta ju tott Is ten től.

La jos ko má rom ban  szü le tett
1912. már ci us 8-án. Édes ap ja,
Szen de Er nő a te le pü lés egyik
ta ní tó ja volt. Az ő, il let ve Ma -
cher (Mo har) End re kez de -
mé nye zé sé re  ala kult  meg
1908-ban  a  hely ség  pol gá ri
ol va só kö re. A har min cas évek -
ben en nek már hét száz kö te -
tes könyv tá ra, rá di ó ja és há -
rom száz öt ven tag ja volt. 
Eb ben a  lég kör ben nőt tek

fel a Szen de csa lád gyer me kei
is: Er nő és Sán dor – ők mind -
ket ten a lel ké szi hi va tást vá -
lasz tot ták –, il let ve há rom le -
ány, akik pos ta tisz ti tan fo lya -
mot vé gez tek.
Szen de  Er nő  tíz éves  volt,

ami kor ele mi is ko láit bevégez -
ve a bony há di evan gé li kus gim -
ná zi um ba ke rült. Az érett sé git
kö ve tő en – nyil ván a csa lád és
a  gim ná zi um ha tá sá ra  is  –  a
sop ro ni evan gé li kus  teo ló gi ai
aka dé mi á ra irat ko zott be; 1935-
ben fe jez te be ta nul má nya it és
in dult lel ké szi szol gá la tá ra. Pá -
lyá ját  a  vá ci  gyü le ke zet ben
kezd te  se géd lel kész ként,  és  a
gyü le ke ze ti  szol gá lat  mel lett
bör tön lel kész is volt. 
Itt  azon ban  nem  so ká ig

ma rad ha tott,  mert  Solt vad -
kert re he lyez ték. 1935-ig Solt -
vad kert  szór vá nya  volt  Kis -
kun ha las  (két  év vel  ké sőbb
fi ók egy ház zá ala kult). Szen dét
1937-ben  mint  solt vad kerti
se géd lel készt Ha las ra he lyez -
ték ki. Az if jú lel ki pász tor át -
vet te a gyü le ke zet ve ze té sét,
és nagy am bí ci ó val kezd te el
mun ká ját. A hit élet és gyü le -
ke zet erő sí té se mel lett még a
temp lom épí tés ter vét is fel ve -
tet te. A kö zös ség erő sö dé sét
bi zo nyít ja, hogy 1942. ja nu ár
1-jé vel Ha las ön ál ló gyü le ke -
zet té vált a hoz zá tar to zó Kis -
szál lás,  Tom pa  és  Ke le bia
evan gé li ku sa i val együtt.
A  ha la si  is ten tisz te le te ket

kez det ben  a  Szi lády  Áron
Gim ná zi um dísz ter mé ben tar -
tot ták, majd 1945 őszé től hu -
szon há rom éven át a Jó si ka ut -
ca egyik épü le té ben bé rel tek
ter met. Idő köz ben a kö zös ség
pa ró kia cél já ból meg vá sá rol -
ta  a  Szi lády  Áron  ut ca  22.
szám alat ti épü le tet. (Az eb ben
ki ala kí tott, majd 1996-ban ki -
bő ví tett ima te rem ad ott hont
ma is az is ten tisz te le tek nek.) 
1940-ben Szen de Er nő már

Sze ge den volt. 1942. áp ri li sá -
ban tá bo ri lel ké szi szol gá lat ra
hív ták be. (Zá ró jel ben jegy zem
meg: meg győ ző dé sem, hogy
tá bo ri lel ké sze ink ről még min -
dig  nem  em lé ke zünk  meg
mél tó an.)  Ő  is  meg jár ta  az
orosz fron tot – Don-ka nyar,
Vo ro nyezs  –,  sok-sok  ki lo -
mé tert  együtt  gya lo gol va  a
ka to nák kal, bá to rít va, vi gasz -
tal va őket. (Le á nyai ez zel kap -

cso lat ban meg je gyez ték, hogy
a há bo rús „él mé nye i ről” so ha
nem be szélt!) 
Köz ben  1943-ban  há zas -

sá got kö tött Klen ner Len ké -
vel, aki vel 1985-ben be kö vet -
ke zett  ha lá lá ig,  negy ven két
évig pél dás, bol dog há zas ság -
ban  élt.  Há rom  gyer me ket
kap tak az Úr tól,  egy  fi út és
két le ányt. 
A  há bo rú  vi ha ra  Szen dét

ka to ná i val együtt nyu gat ra so -
dor ta, Né met or szág ban ke rült
ame ri kai ha di fog ság ba. Fe le sé -
gé vel  –  sok  vi szon tag sá gon
ke resz tül men ve  –  Auszt ri á -
ban,  egy  me ne kült tá bor ban
ta lál ko zott, 1946-ban jö het tek
ha za Ma gyar or szág ra.
Ez zel  na gyon  ne héz  idő -

szak vet te kez de tét az éle té -
ben; az új ra kez dés lett a fel -
ada ta  Pé te ri ben,  ahol  1949-
ben ik tat ták be. 

A he lyi vi szo nyok meg ér té -
sé hez tud ni kell, hogy a gyöm -
rői já rás ban 1945 ta va szán ké -
sőbb  hír hedt té  vált  ese mé -
nyek tör tén tek: Men dén, Ecse -
ren, Mag ló don, Tá pió sü lyön,
Tá pi ó sá pon, Pé te ri ben, Úri ban
és Gyöm rőn nem az oro szok
vé gez tek ki jegy ző ket, pa po -
kat, ta ní tó kat, föld mű ve se ket,
föld bir to ko so kat, iro da tisz te -
ket, ha nem a he lyi kom mu nis -
ta ve zér kar, a rend őr ség és az
1919-es di rek tó ri um volt tag -
jai vet tek elég té telt a vélt sé rel -
me kért. 1945. má jus 1-jén gyil -
kos ság  ál do za ta  lett  Csa ba
Gyu la, Pé te ri evan gé li kus lel -
ké sze is. (Er ről a sú lyos tény -
ről év ti ze de kig be szél ni  sem
le he tett.  A  hír hedt té  vált
gyöm rői  gyil kos sá gok  ál do -
za tai kö zé so rol ják őt is.) El tű -
né sét kö ve tő en püs pö ki meg -
bí zás sal  Láng Pé ter Sán dor
lel kész ke rült egy év re a gyü -
le ke zet élé re.
Mi u tán  a  tra gi kus  kö rül -

mé nyek kö zött  el tűnt Csa ba
Gyu la lel készt az egy há zi bí ró -
ság – az ügy ké nyes po li ti kai
hát te re okán – hosszú hu za vo -
na után nyug dí jaz ta az zal az
in dok kal,  hogy  „szol gá la tát
el lát ni nem tud ja”, sem mi lyen
hi va ta los  do ku men tum  ró la
nem lé vén, 1948 ok tó be ré ben
ren des lel késszé vá lasz tot ták
Szen de  Er nőt,  aki már  1946
szep tem be ré től a pé te ri gyü -
le ke zet ben szol gált – ol vas ha -
tó egy em lé ke zés ben.
Nem kis erő és Is ten irán ti

bi za lom  kel lett  ah hoz,  hogy
Szen de Er nő ak kor és ott be -
áll jon a lel ké szét vesz tett gyü -
le ke zet  szol gá la tá ba.  Ám  a
kö zös ség nem csak  lel ké szét
vesz tet te el; a há bo rú utol só
nap ja i ban hat hé ten ke resz tül
a fa lu ha tá rá ban állt a front,

s a har cok sok kárt okoz tak a
la kó- és az egy há zi épü le tek -
ben egy aránt. Amint le he tett,
azon nal hoz zá fog tak az épü le -
tek rend be ho za ta lá hoz.
Az ál la mo sí tás ide jén a gyü -

le ke zet  sem  ke rül het te  el  a
sor sát – 1945-ben ál la mi tu laj -
don ba  ke rült  mint egy  száz
ma gyar hold szán tó és zöld sé -
ges kert (a ma is „Pap ta nyá nak”
ne ve zett te rü let), egy je len tős
sző lő spin cé vel az Óhegy ol da -
lá ban.  Mind ezek  ad dig  túl -
nyo mó rész ben biz to sí tot ták a
he lyi is ko la és az egy ház köz ség
mű kö dé sé nek anya gi fel té te le -
it. 1948-ban pe dig két is ko la -
épü le tet és há rom ta ní tó la kást,
il let ve  összes sé gé ben  kö zel
két ezer négy szög öles lel ké szi
ja va dal mi föl det – a te me tő és
a pa ró kia ki vé te lé vel – ál la -
mo sí tot tak. Ugyan ak kor ren -
de le ti leg meg szün tet ték a kö -
te le ző egy ház adót is, s et től
kezd ve a gyü le ke zet éle té nek
anya gi alap ját csak az ön kén -
te sen vál lalt egy ház fenn tar tói
já ru lé kok, ado má nyok je len -
tet ték, mint aho gyan ez ma is
így van. 
A  gyü le ke zet  éle té ben  is

új ra  kel lett  kez de ni  szin te
min dent.  Va ló sá gos  épí tő -
mun ka  kez dő dött  a  lel kész
ve ze té sé vel. 1951-ben az egy -
ház köz ség be lül ről kor sze rű -
sí tet te  a  lel kész la kást,  majd
1952-ben a temp lom or go ná -
já nak  fel újí tá sát  vé gez tet ték
el  Za lán fy Ala dár or go na -
mű vész  és  or go na épí tő  irá -
nyí tá sá val. 
Az 1950-es évek má so dik fe -

lé ben a gyü le ke zet óri á si mun -
ká ba  fo gott:  1958-ban  kí vül,
majd 1959-ben be lül ta ta roz -
ta a temp lo mot. 1959–60-ban
be ke rí tet ték a te me tőt.
Szen de Er nő jól lát ta, hogy

csak egy új pa ró kia fel épí té sé -
vel kap hat majd új lel készt az
egy ház köz ség, s le het jö vő je a
gyü le ke zet nek. 1971. au gusz tus
20-án kezd ték ki ás ni az ala po -
kat,  és  1972.  de cem ber  9-én
ve het te bir tok ba az új eme leti
la kást a lel kész csa lád. A kö vet -
ke ző esz ten dő ben ké szült el a
pa ró kia épü le té nek föld szint -
jén a gyü le ke ze ti te rem. Et től
kezd ve  te len te  vég re  fű tött
he lyen tart hat ták az is ten tisz -
te le te ket. Az épí tés ben és a to -
váb bi  fel újí tá sok ban  a  he lyi
Rá kó czi Ter me lő szö vet ke zet is
sok se gít sé get nyúj tott. 
A  lel kész  és  csa lád ja  tíz

esz ten de ig lak ha tott az új la -
kás ban.
A  több  év ti ze den  át  zaj ló

mun kák  kö ze pet te  gyá sza  is
volt a lel kész csa lád nak: 1968-
ban fi u kat, a ti zen ki lenc éves
Er nőt ha za hív ta az Úr. Fáj dal -
mas csa pás volt ez, de  Is ten
erőt adott az el hor do zá sá hoz. 
A lel kész hosszú, har minc -

hat évi szol gá lat után 1982. au -
gusz tus 30-ával vo nult nyu ga -
lom ba,  s  csa lád já val  együtt
Gyöm rő re köl tö zött.
1985  szo mo rú  esz ten de je

volt a pé te ri gyü le ke zet nek és
a  köz ség nek:  het ven há rom
éves ko rá ban meg halt Szen -
de Er nő. Nagy rész vét mel lett
te met ték el a pé te ri te me tő -
ben,  ko rán  el köl tö zött  fia
mel lé.

g K. L.

A kez dés és új ra kez dés em be re
Száz éve szü le tett Szen de Er nő 

A  (hra bo vai  és  kis ko tes sói)
Hra bovsz kyak Tren csén me -
gyé ből szár ma zó, de több vár -
me gyé ben is el ter jedt bir to kos
csa lád. Már a 18. szá zad ele jén
ta lál ko zunk a fa mí li á val Gyön -
gyö sön.

Hra bovsz ky Sá mu elt,György
édes ap ját  (1732–1796),  té ti,
majd  ne mes dö möl ki  lel készt
vá lasz tot ta meg a ke rü le ti gyű -
lés  du nán tú li  szu per in ten -
dens nek 1786. áp ri lis 25-én. El -
ső há zas sá gá ból öt gyer me ke
szü le tett. 
Leg idő sebb fia, György két -

száz öt ven év vel ez előtt, 1762.
már ci us 8-án lát ta meg a nap -
vi lá got  a  Veszp rém  me gyei 
– ko ra be li he lyes írás sal – Ho -
mok-Bö dö gén.  Mi vel  ap ját
még ugyan ab ban az év ben téti
pap pá vá lasz tot ták, György is
itt ta nult 1773-ig. Ak kor Sop -
ron ba  ment,  ahol  tíz  és  fél
évet töl tött.
Min den vá gya az volt, hogy

kül föl dön ta nul has son. Amíg
a szük sé ges „ki me he té si en ge -
dé lyért” járt, 1784. ja nu ár 7-én
Uraj-Uj fa lu meg hív ta ta ní tó -
já nak, úgy, hogy egy út tal vi sel -
je a lel ké szi hi va talt is. E meg -
hí vás nak en ged vén 1786-ig ott
szol gált. (1781 után élet re kel -
tek azon a kör nyé ken is a gyü -
le ke ze tek,  ké sőbb Ura i új fa lu
vet te át a ve ze tő sze re pet.)
1784-ben, te hát Hra bowsz -

ky szol gá la ta ide jén épült az
ura i új fa lui  temp lom. A  szó -
szék fe lett a kö vet ke ző fel irat
ol vas ha tó: „Mi dőn Jó zsef csá -
szár ki rá lyunk ká le ve, Ez Is ten
sá to ra ak kor itt he lyet ve ve. A
Krisz tus  igé je  it ten  sok  jót
te ve,  kö zöt tünk  szent sé gi,
köz tünk Ő szent ne ve.” A vas -
ta gí tott be tűk pe dig az 1784-
es év szá mot ad ják ki. 
Két  év vel  ké sőbb  azon ban

meg jött a vár va várt út le vél, így
az if jú lel kész elő ször Wit ten -

berg nek, majd 1787. áp ri lis 18-
án Hal lé nak vet te az irányt. Itt
a  kö vet ke ző  esz ten dő  vé gé ig
ma radt. Kül föl dön hit ta ni ta -
nul má nyai mel lett az egye te -
mek könyv tá ra it búj ta, ma gyar
iro dal mi mű ve ket ke res ve.
1788-ban a pa lo tai (ma Vár -

pa lo ta)  gyü le ke zet meg hív ta
lel ké szé nek; 1795-ig szol gált itt.
Köz ben az egy há zak őt küld -
ték kép vi se lő jük ként az 1791-
es pes ti zsi nat ra, ahol fon tos
be szé det tar tott, ez zel meg ala -
poz va hír ne vét.
A pa lo tai szol gá la tot a kis-

som lói gyü le ke zet pász to ro lá -
sa kö vet te. 1800-ban a va dos -
fai  gyű lé sen  al le vél tár nok ká
vá lasz tot ták,  amely  egy ház -
me gyei  tiszt sé get  je len tett.
Há rom év múl va, 1803. ok tó -
ber 12-én vissza tért Pa lo tá ra,
ahol  az  al só-veszp ré mi  egy -
ház me gyé nek es pe re se, a ko -
má ro mi  és  fej ér vá ri  egy ház -
me gyé nek  pe dig  „ad mi nist -
ra to ra lőn”.
Ti zen négy  év  után  azon -

ban újabb köl tö zés kö vet ke -
zett:  1817-ben  La jos-Ko má -
rom ba ment.  Itt  is  hunyt  el
1825. áp ri lis 12-én, hat van há -
rom éve sen. 
Jel lem ző volt rá, hogy min -

den áron a há rom főbb fe le ke -
zet  kö ze le dé sét  igye ke zett
mun kál ni. Így evan gé li kus lel -
kész ként egy aránt írt a Fá bi án
Jó zsef re for má tus es pe res ál tal
szer kesz tett Pré di ká to ri Tár -
ház ba – ez volt el ső ma gyar
nyel vű pro tes táns fo lyó irat –,
va la mint az el ső ma gyar ka to -
li kus teo ló gi ai fo lyó irat ba, az
Egy há zi Ér te ke zé sek és Tu dó -
sí tá sok ba. Emel lett szép szám -
mal je len tek meg kü lön bö ző
té má jú cik kei nem csak egyéb
ha zai  la pok ban,  de  kül föl di
fo lyó ira tok ban is.
Mond hat juk,  hogy  éle té -

nek szin te min den per cét a ha -

zai  iro da lom  és  a  nem zet
ügyé nek szen tel te. Le ve le zett
csak nem min den  tu dó sunk -
kal, fő pa pok kal, her ce gek kel és
más fő ran gú ak kal. So kat fá ra -
do zott  mun kái  ki adá sá nak
ér de ké ben is, de emel lett gyer -
me kei ne ve lé sét és könyv tá rá -
nak gya ra pí tá sát sem ha nya -
gol ta el: gyűj te mé nye két ezer
kö tet re rú gott.
Na gyobb tu do má nyos mun -

kái  so rá ban  ki emelt  he lyen
kell meg em lí te nünk a du nán -
tú li  lel ké szek  és  ta ní tók  el ső
név tá rát,  amely  1806-ban
Veszp rém ben je lent meg.
Több írás ma gya rá zó és pré -

di ká ci ós  kö te tet  is  al ko tott.
Ezek kö zött ta lál juk az 1789-
ben Bécs ben meg je lent Evan -
gy eli o mos köny vet, mely ben
„a va sár na pok és a je les in ne -
pek re  ren delt  evan gy eli o mi
sza ka szok  ma gya ráz tat nak”.
Két év vel ké sőbb ugyan ott je -
lent meg az a „Há la adó pré di -
ká czio mely el ke gyes ki rá lyunk
II. Leo pold meg ko ro náz ta tá -
sá nak  in ne pét  ül te  a  pa lo tai
evan ge li ka  ekk le zsia  ad vent
1. va sár nap ján”.
Kü lö nös  tör té ne ti  és  egy -

ház tör té ne ti  ér de kes ség  „a
gyil ko sul meg öle tett XVI. La -
jos  fran czia  ki rály ról  tar tott
gyász  be széd,  me lyet  quin -
qu a gesi mae va sár nap ján 1793.
a szo kott evan gyé li um ra Pa lo -
tán mon dott s az igaz ha za fi -
ság ról szól ló be szé de i hez tol -
da lé kul adott”. Ez is Bécs ben
lá tott nap vi lá got 1815-ben.
Több kéz ira tát őr zik a Ma -

gyar Nem ze ti Mú ze um ban is.
Hra bowsz ky György lel ké -

szi  szol gá la tá ban az ár vák  is
fon tos  sze re pet  kap tak.  A
gyer mek vé de lem kez de te it ha -
zánk ban a tel jes el lá tást biz to -
sí tó,  bent la ká sos  is ko lák,  az
úgy ne ve zett alum ni u mok je -
len tik.  Ezek be  el ső sor ban
olyan sze gény (ár va) gye re kek
ke rül het tek, akik ta nul ni akar -
tak.  Ne mes csó ban,  Pa lo tán
és La jos ko má rom ban ala pí tot -
tak evan gé li kus alum ni u mo -
kat. A pa lo tai in té zet lét re jöt -
tét az ár vák aty já nak ne ve zett
Szi ge ti Je nő 1793-as, nagy lel kű
ado má nya tet te le he tő vé. Az
in té zet szen te lé si is ten tisz te -
le té nek  rend je,  va la mint  az
ár va is ko la  tör vé nyei ma  is  a
ke zünk ben van nak.
Nyug ta lan  idők ben  nagy

ívű élet: Hra bowsz ky György
éle té ben a hit, a tu dás és a gya -
kor lat együtt volt. Az em lé ke -
zés le gyen hi tünk erő sí té sé vé
és tet té!

g D. Ke ve há zi Lász ló

Nyug ta lan idők 
nagy for má tu mú lel ké sze
Két száz öt ven éve szü le tett Hra bowsz ky György

b Úgy tu dom, ami kor a fes tő mű vész hoz zá lát egy kép
meg al ko tá sá hoz, a hát tér raj zá val kez di mun ká ját. Jó ezt
sze mé lyek kel kap cso lat ban is meg ten ni, hogy a hát tér ből
az tán ki dom bo rod jon az, aki ről szó van. Hrabowszky
György éle té ről szól va a hát tér ben a pusz tu lást lát juk. Tud -
juk, hogy a tö rök csa pa tok ki vo nu lá sa az 1686-os év vel kez -
dő dött. Sok tér kép ké szült ek ko ri ban, és sok he lyen
ennyi volt raj tuk a ré gi fa lu he lyén: desertum– pusz ta ság.
Ezt a kort „má so dik hon ala pí tás nak” is ne ve zik. Bel ső -
leg, lel ki té ren sem mu ta tott job bat a kép. Ez az „el nyo -
más”, az „el len re for má ció” kor sza ka. A fő „csa pás irány”
a fő urak re ka to li zá lá sa, a temp lo mok el vé te le, majd az
1670-es évek ben a pro tes táns lel ké szek és ta ní tók tör vény -
szék elé idé zé se volt, egé szen az is mert gá lya rab sá gig. Eb -
ben az idő szak ban élt Hra bowsz ky György fé le lem nél -
kül – gyü le ke ze ti lel kész ként, egy há zi ve ze tő ként, a sze -
re tet szol gá lat egyik út tö rő je ként.

N é g y
L E L K é S z

 P o r t r é J A



Evangélikus Élet 2012. március 18. f panoráma

b Ke vés olyan lel ki pász to ra volt
(van) egy há zunk nak, aki tu do -
má nyos szin ten fog lal ko zott
vol na a kom mu ni ká ció el mé le -
té vel. Az igaz ság hoz tar to zik,
hogy az 1906. de cem ber 24-én
Cset ne ken (Gö mör me gye) szü -
le tett és húsz esz ten dő vel ez előtt
meg halt RezessyZoltán is főként
azt kö ve tő en mé lyí tet te el is me -
re te it e te rü le ten, mi u tán sze re -
tett hi va tá sá ból – idő előtt –
nyug dí jaz ták. 

Re zessy  Zol tán  (édes ap ja  Re zessy
Bé la ke res ke dő,  édes any ja Né meth
Etel ka; négy test vé re volt) ele mi is -
ko lá it Rozs nyón és Pel ső cön vé gez -
te, majd a nagy múl tú aszó di Ágos -
tai  Hit val lá sú  Evan gé li kus  Pe tőfi
Re ál gim ná zi um ba  járt.  1926-ban
érett sé gi zett, és a sop ro ni evan gé li -
kus teo ló gi á ra irat ko zott be. 1930-
ban szen tel ték lel késszé. Az 1930/31
és az 1932/33-as tan év ben ugyan ak -
kor mint böl csész hall ga tó is la kó ja
volt a Lu ther Ott hon nak, amely nek
lel ké sze ként  rend sze re sen  tar tott
es ti áhí ta to kat, és te vé ke nyen részt
vett az if jú ság sza bad ide jé nek meg -
szer ve zé sé ben.
Az 1933/34-es tan év től a nyír egy -

há zi Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Kos suth La jos Re ál gim ná zi um ban ta -
nár je lölt ként dol go zott.  1936 szep -
tem be ré ben Gusz táv Adolf egy há zi
ösz tön díj jal Lip csé be uta zott, ahol az
1936/37-es  tan év ben  a  hit ok ta tás
mód szer ta ná ról  hall ga tott  elő adá -
so kat és az egye tem új ság tu do má nyi
in té ze té ben foly ta tott ta nul má nyo kat.
Ha za tér ve Né met or szág ból meg -

ír ta A Har ma dik Bi ro da lom po li ti kai
és tár sa dal mi raj za és A Har ma dik

Bi ro da lom kul túr ké pe cí mű két kö te -
tes mun ká ját. A deb re ce ni egye tem
a  má so dik  kö te tet  el fo gad ta  böl -
csész dok to ri mun ká nak, így 1942. ja -
nu ár 27-én dok tor rá avat ták. 
Köz ben 1939-ben há zas sá got kö -

tött Pé tery Már tá val, há zas sá guk ból
há rom  gyer mek  szü le tett:  Etel ka,
Mik lós és Már ta.
Rezessy Zoltán 1942-ben meg pá -

lyáz ta a Bu da pesti (De ák té ri) Evan -
gé li kus Le ány gim ná zi um ta ná ri ál lá -
sát, és he lyet tes ta nár, ké sőbb ren des
ta nár lett. El ső sor ban la tint és tör té -
nel met, de hit tant, gaz da ság tant és
böl cse le tet is ta ní tott. 
1942. no vem ber 3-án ka to nai be hí -

vót ka pott, a front ról 1943. au gusz tus
31-én tért vissza. Az 1944. áp ri lis 1-jei
tan év zá ró  ér te kez le ten  be je len tet -
ték, hogy „Re zessy Zol tán tar ta lé kos
tá bo ri lel kész az orosz harc té ren ta -
nú sí tott  ma ga tar tá sá ért  I.  osz tá lyú
Tűz ke resz tet  ka pott”.  1943–44-ben
csa lád ját Ká vá ra (Pest me gye) köl töz -
tet te az üres ta ní tói la kás ba, ő Bu da -
pes ten ma radt.
1946.  áp ri lis  29-én  a  po li ti kai

rend őr ség  le tar tóz tat ta  a  Har ma -
dik Bi ro da lom ról írt köny ve mi att.
Sor sa  so ká ig  bi zony ta lan  volt.  A
Nép ügyész ség  nép el le nes  bűn tett
vád já val tar tóz tat ta le, és 1946. má -
jus 20-ig tar tot ta elő ze tesben, de a
nyo mo zást meg szün tet ték, és bűn -
cse lek mény  hi á nyá ban  bün tet len -
nek nyil vá ní tot ták. En nek el le né re az
ak ko ri  Val lás-  és  Köz ok ta tás ügyi
Mi nisz té ri um ból ki kül dött iga zo ló -

bi zott ság – lét szám csök ken tés cí mén
– el tá vo lí tot ta ta ná ri ál lá sá ból, és el -
bo csá tot ták a köz szol gá lat ból.
Ez után 1946. de cem ber 1-jei ha -

tállyal Ke mény La jos ak ko ri bu da pes ti
es pe res a ke len föl di evan gé li kus gyü -

le ke zet  lel ké szi  ál lá sá ba  ren del te,
ahol nyug dí ja zá sá ig, 1975. ja nu ár 1-
jé ig szol gált. 1946-tól se géd lel kész -
ként, 1953 no vem be ré től má sod lel -
kész ként dol go zott. A ne héz öt ve nes
évek ben sze ré nyen, hi va tá sá hoz mél -
tó an vé gez te mun ká ját, a ki te le pí tett
csa lá do kat gon doz ta: le ve le zett ve lük,
pénzt kül dött ne kik. Iga zi pász to ri
mun kát vég zett.
A há bo rú utá ni évek ben nagy csa -

pás ér te, 1948-ban meg halt a fe le sé -
ge. A há rom gyer mek né hány év re a
hű vös völ gyi Pax Gyer mek ott hon ba
ke rült, ahol Szteh lo Gá bor vet te őket
párt fo gá sá ba. Re zessy má so dik fe le -

sé ge 1956-ban Egyed Ir ma pe da gó gus
lett, aki se gí tett fel ne vel ni a fel nö vek -
vő gyer me ke ket. Hosszú együtt élé -
sük so rán egy mást tá mo gat ták a ne -
héz évek ben.
1974  no vem be ré ben  a  gyü le ke -

zet ben egy es ti so ro za tot szer vez tek,
ahol  Re zessy  Zol tán  a  gyü le ke zet
tör té ne tét mu tat ta be. Egy be sú gó je -
len té se nyo mán Ottlyk püs pök vizs -
gá la tot in dí tott, majd „ko rá ra va ló te -
kin tet tel” a lelkészt 1975. ja nu ár 1-jé -
vel nyug dí jaz ták.
Nyug dí jas éve i ben a köz lés tu do -

mány té má já val fog lal ko zott. Kap cso -
lat ban  állt  a Ma gyar  Tu do má nyos
Aka dé mi á val és több egye tem kom -
mu ni ká ci ós  szak em be re i vel.  Tag ja
volt a Saj tó tu do má nyi Tár sa ság nak,
a lon do ni In ter na ti o nal Ins ti tu te of
Com mu ni ca ti onsnek (1984-től egyé -
ni  tag ként).  Pub li kált  fo lyó ira tok -
ban és más új sá gok ban, így az Evan -
gé li kus Élet ben is.
Bu da pes ten,  a  Já nos-kór ház ban

halt meg 1992. már ci us 1-jén. Ham -
vai a ke len föl di temp lom ko lum bá -
ri u má ban nyug sza nak. 
Ta nár tár sa,  dr. Mar tos Jó zsef né

Sztro kay Pi ros ka sze re tet tel em lé ke -
zik meg ró la. Egy más mel lett ül tek a
ta ná ri ban, rend sze re sen meg be szél -
ték a la tin ta ní tás gond ja it. Em lé ke i -
ben ele ve nen él Re zessy Zol tán ízes,
pa ló cos be szé de, ked ves mo do ra.
A ke len föl di gyü le ke zet ben még

ma is so kan em lé kez nek „Zo li bá csi -
ra” – mond ta dr. Ráth Sza bolcs né, Joli
né ni. „De rűs ter mé sze tű, Is ten ben bí -

zó, egye dül Krisz tus ban re mény ke -
dő,  ren dít he tet len,  iga zi  evan gé li -
kus em ber nek is mer tük meg. Jel leg -
ze tes pa ló cos ki ej té se még most is a
fü lem ben cseng. Ta ná ro san pré di kált.
Ma gya rá za ta i ban gyak ran hu mo ros
volt, tré fás meg jegy zé sek kel tar kí tot -
ta a sok szor ne he zen ért he tő ta ní tá -
so kat. Ta lán nem so kan tud ják, hogy
a  far kas ré ti  re for má tus–evan gé li -
kus ká pol na nagy ke reszt jét  a finn
test vé rek től kap tuk. Zo li bá csi vál lá -
ra vet te a ke resz tet, és gya log szer rel
vit te fel a Né met völ gyi út ra.”
Etel ka lá nya em lé ke i ben ele ve nen

él édes ap ja alak ja: „Bár mi kor for dul -
hat tunk hoz zá se gít sé gért, ha a ta nu -
lás ban szük sé günk volt rá. Kész sé ge -
sen  el ma gya ráz ta,  amit  nem  tud -
tunk.  Gon dol kod ni  ta ní tott  meg
ben nün ket.  Ne ve lé sé ben  az  egye -
nes jel le mű, be csü le tes em ber ki ala -
kí tá sa volt a cél. Na gyon sze re tett ol -
vas ni.  Ál lan dó an  köny vek kel  vet te
ma gát kö rül. Csak ér té kes köny ve ket
ol va sott. Mi vel  jól  tu dott né me tül,
ezen a nyel ven is ol va sott. Sze re tett
zon go ráz ni, fő leg J. S. Ba chot ját szott.
Szí ve sen hall gat ta a rá di ót is. Mun -
ká ját gon do san vé gez te, pre cíz volt
min den ben.”

Ben ce Im re ke len föl di lel kész egy
be szél ge tés ben  a  kö vet ke ző ket
mond ta ró la: „A má sod lel ké szek ről
sem sza bad meg fe led kez ni. Oda ke -
rü lé sem ide jén (egyéb ként már 1953-
tól, a ne héz idő ket vé gig él ve) Re zessy
Zol tán lát ta el ezt a szol gá la tot. …új -
ra meg erő sö dött a gyü le ke zet lel ki és
anya gi te kin tet ben egy aránt. A »re -
ak ci ós  gyü le ke zet« meg ál la pí tás sal
szem ben má sok olyan »oá zis«-nak
tar tot ták Ke len föl det, ahol iga zi kö -
zös ség van.”

g Zom bory né Ba zsó Ro zá lia

Pász tor, ta nár, ku ta tó
Dr. Re zessy Zol tán em lé ke ze te

b Szok ták mon da ni – és igaz is –,
hogy a lel ké szi szol gá lat ban „a
szó szék a leg ma ga sabb fok”. Sü-
megi Istvánról szól va a lel ké szi
szol gá lat mel lett kép ző mű vé szeti
te het sé gét és ver se lő haj la mát
emel het jük ki – ezek ről ta nús -
kod nak a ro kon ság kö zött szét -
szó ró dott gra fi kái, fest mé nyei és
a 2008-ban örö kö sei ál tal ki -
adott, Nemkellbabér cí mű ver -
ses kö te te. Mind ezek ékes bi zo -
nyí té kai an nak, hogy Sü me gi
Ist ván Is ten nek „ta len tu mos”,
sőt bát ran mond hat juk, „több -
ta len tu mos” szol gá ja volt.

1912.  már ci us  7-én  szü le tett  Sop -
ron ban. Sa ját vissza em lé ke zé se sze -
rint kis pa rasz ti csa lád ból szár ma zott,
a  csa lád  fa lu ról  ke rült  Sop ron ba.
Édes ap ja rend őr fel ügye lő-he lyet tes
volt, 1946-ban halt meg.
Ön élet raj zá ban egy he lyütt így ír

szü le i ről: „Nem tud nám meg mon da -
ni, me lyi kük nek kö szön het tem töb -
bet. Mind ket ten szor gal mas, vég te -
le nül  ta ka ré kos  em be rek,  akik nek
min den cél juk az, hogy ki ke rül je nek
a sze gény ség foj to ga tá sá ból, s gyer me -
ke ik nek kü lönb sor sot biz to sít sa nak,
mint ami lyen az övék. (…) De ta lán
még is édes anyám nak kell töb bet tu -
laj do ní ta nom. Mert tő le kap tam azt
a több le tet, amely az tán éle tem ké sőb -
bi ala ku lá sát be fo lyá sol ta, s lel ké szi hi -
va tá som meg vá lasz tá sa fe lé irá nyí tott.
Az a lé lek volt ő, s ma sem más, aki,
akár mennyi dol ga, ba ja is volt a föl -
di ek kel, ta lán egy pil la nat ra sem fe -
led ke zett meg a mennyei Atya dol ga -
i ról sem. Élőn hí vő, imád ko zó, bib li -
ás, bol do gan ének lő gyer me ke Is ten -
nek.  Ko rán meg sej tet tem,  hogy  az
len ne az élet leg na gyobb örö me, ha
en gem is tu laj do ná ba ad hat na. Nem
is csu pán úgy, mint aki szin tén gyer -
me ke Is ten nek, ha nem szol gá ja is!”
En nél na gyobb „örök sé get” va ló ban
alig le het el kép zel ni. De édes ap já ról

is me le gen em lé ke zik meg, pél dá ul az
Édes apám cí mű ver sé ben.
A két fiú – Ist ván és a hat év vel fi -

a ta labb  Jó zsef –  a  sop ro ni  egy há zi
ele mi is ko lá ban, majd a lí ce um ban ta -
nult.  Itt  Ist vánt  újabb,  élet re  szó ló
ha tás ér te. „Bol do gult Het vé nyi La jos
val lás ta ná runk  ál dott  lel ki sé ge  volt
rám nagy ha tás sal, ha tá ro zot tan ki fe -
jez te óha ját, hogy lel késszé le gyek, bár
szí vem egy ki csit  a Kép ző mű vé sze ti
Fő is ko la fe lé is hú zott, el len ke zés nél -
kül, sőt öröm mel je lent kez tem a teo -
ló gi á ra (ek kor még az Er zsé bet Tu do -
mány egye tem Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Ka rá ra)” – ír ja.
1934-ben ki tű nő ered ménnyel áll ta

meg a teo ló gi ai vég szi gor la tot. Még ab -
ban az év ben, jú li us 22-én Szé kes fe hér -
vá ron or di nál ta Ka pi Bé la püs pök. 
Az  if jú  lel kész  Sop ron ban  ma -

radt, mert ab ban az év ben nyílt meg
a vá ros ban a Lí ce u mi Di ák ott hon, s
en nek ő lett az el ső ne ve lő lel ké sze
egy tan év re.
1935. jú li us 1-jén Ka pos vár ra ke rült

Ta kács Bé la lel kész mel lé se géd lel -
kész nek. De nem so ká ig volt itt sem,
mert 1936. de cem ber 6-án Szent an tal -
fá ra küld ték – szin tén se géd lel kész -
nek – Nagy La jos lel ki pász tor mel lé.
S ami kor az es pe res-lel kész nyug díj -
ba ment, Sü me gi 1937. ja nu ár 1-jé től
he lyet tes  lel ké szi,  majd  pa ró ku si
meg bí zást ka pott eb ben a gyü le ke zet -
ben, amely a Du nán túl egyik je len tős
kö zös sé gé nek szá mí tott. 
Szol gá la ti  ide je alatt  fel újí tot ták a

temp lo mot, és az if jú sá gi egye sü let ál -
tal ado má nyo zott ke resz te lő kút is ek -
kor ke rült az is ten há zá ba. De Sü me -
gi Ist ván ide je alatt kezd ték el a zán kai
fi lia gyü le ke ze ti há zá nak épí té sét is, és
a ha zánk ban pusz tí tó há bo rú el le né -
re 1946. no vem ber 24-én fel is avat ták. 

Ver sei  kö zött  már  ko ráb ban  is
fel tűn tek az „An ni ká hoz” ír tak; 1937-
ben – hét év ud var lást kö ve tő en –
Sop ron ban há zas sá got kö tött Hor -
váth An ná val.Két gyer me kük szü le -
tett, Ist ván és Pál.
A lel kész öröm mel és ki egyen sú lyo -

zott kö rül mé nyek kö zött vé gez te min -

den  fel ada tát:  a  hit ok ta tást,  bib lia -
órát, is ten tisz te le tet, ke resz te lést, kon -
fir má ci ót, es ke tést, te me tést, csa lád lá -
to ga tá so kat, egye di al kal ma kat, kon fe -
ren ci á kon  és  gyű lé se ken  az  al kal mi
szol gá la to kat, na meg a gyü möl csös -
ben és ve te mé nyes ben ka pott mun ká -
ját.  A  pász to ro lan dó  kör  ek kor  az
anya gyü le ke ze ten kí vül Zán ka, Mo -
nosz ló, Ba la ton csi csó, Ságpusz ta volt
– ke rék pár ral is vi szony lag könnyen
meg kö ze lít he tő he lyek. 
Szent ant al fai  szol gá la tá nak  ide -

jé re esett Sü me gi Ist ván egy esz ten -
dős front szol gá la ta. 1942. már ci us 16-
án vo nult be a szom bat he lyi 35. hon -
véd  gya log ez red hez  tar ta lé kos  tá -
bo ri tiszt ként. Ez zel az ez red del áp -
ri lis ban már az orosz harc té ren volt,
1943. áp ri lis 30-án sze relt le. 

1944. szep tem ber 1-jén kezd te meg
kő vá gó ör si lel ké szi szol gá la tát; itt há -
rom év ti ze dig szol gált a vá rat la nul el -
hunyt No vák Elekutód ja ként. „A jobb
anya gi kö rül mé nyek nek ha mar vé gük
lett. A há bo rú előtt túl zot tan gaz dag
gyü le ke zet ma sze gény, s sze gény ve -
le a lel ké szi ál lás is. Ez sem le het Is ten
aka ra ta nél kül. Nem akar ja, hogy csu -
pán a lel ké szi ja va da lom kös sön eh hez
a gyü le ke zet hez, ha nem a szol gá lat hoz
va ló hű ség. A hí vek me leg sze re te te
min den anya gi vesz te sé gért kár pó tol.
A szol gá lat nagy és meg le he tő sen fá -
rasz tó. Az anya gyü le ke ze ten kí vül ál -
lan dó gon do zást igé nyel a fi lia (Ba la -
ton sze pezd),  kü lö nö sen  a  fej lő dő,
temp lom épí tő  fi ók gyü le ke zet,  Rév -
fü löp s a ki ter jedt szór vány” – ír ta Sü -
me gi Ist ván 1956 ele jén. 
Ek kor  tű nő dött  el  azon  is,  hogy

mi ért von ja el eset leg a lel ké szi szol -
gá lat tól  az  anya gi  gond ja ik  mi att
szük sé ges sé  vált  ott ho ni  mun ka.
„Min den eset re en ge del me sen fo ga -
dok el Is ten ke zé ből min den ke resz -
tet, és nem szű nök meg di csér ni ke -
gyel mét” – szö gez te le.
Köz ben épít tet te a rév fü lö pi temp -

lo mot és a ba da csony to maji ima há -
zat is.
De nem csak a kő vá gó ör si ek nek

szol gált. „A gyü le ke ze ten kí vül is mé -
tel ten szol gál tam evan gé li zá ci ós al -
kal ma kon, csen des na po kon, val lá sos
es té ken, más gyü le ke zet ben és kon -
fe ren ci á zó  he lye ken.  A  volt  za lai
egy ház me gyé nek több éven át lel kész -
egye sü le ti el nö ke, majd fő jegy ző je vol -
tam, de rám bíz ták az is ko la vizs gá la -
tot és a szám ve vő szék el nök sé gét is.
A  veszp ré mi  egy ház me gyé nek  al -
jegy ző je va gyok. Sok eset ben szol gál -
tam a lel kész egye sü let ben (je len leg
Lel ké szi  Mun ka kö zös ség)  elő adá -

sok kal, ige hir de tés sel. Je len leg tag ja
va gyok az egy ház me gyei ta nács nak,
de az Észa ki Egy ház ke rü let Ta ná csá -
nak is” – ol vas suk 1956. áp ri lis 16-án
kel te zett ön élet raj zá ban.
1984-ben vo nult nyug díj ba. Át me -

ne ti leg Rév fü lö pön élt, majd Za la -
eger szeg re köl tö zött. 1991. szep tem -
ber 4-én hunyt el. 

Ba logh And rás lel kész  te me té si
ige hir de té sé ben  szep tem ber  15-én
így  val lott:  „Sü me gi  Ist ván  lel kész
test vé rem nem szol gált a za la eger sze -
gi  szó szé ken  be teg sé ge  mi att.  És
még is, en nek el le né re is úgy ér zem:
egy za la eger sze gi szol ga tár sa mat ve -
szí tet tem el. Igaz, hogy szó val nem
pré di kált Za la eger sze gen, de pré di -
kált az éle te! Mert ha egy idős, szol -
gá la tá ban hű sé ges lel kész le tud ül -
ni  alá zat tal,  ige éhe sen és  a kol lé ga
irán ti  őszin te  sze re tet tel  egy  ná la
sok kal fi a ta labb és ta pasz ta lat la nabb
lel kész szó szé ke alá, ak kor ez erő tel -
je seb ben  pré di kál  min den ki nek  a
gyü le ke zet ben.” 
Sü me gi Ist ván va ló ban ke gye lem -

ből, meg bo csá tás ból és meg bo csá tás -
ban élt. Hit val lá sa, ige hir de té sei és
ver sei ta nú sít ják ezt, kü lö nö sen egyik
– e la pszámunk 11. ol da lán kö zölt –
ver se, mely nek cí me ép pen 2012 ve -
zér igé je, azé az évé, amely ben a köl -
tő lel kész szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló já ra em lé ke zünk.
Ver se it, me lye ket rit ka szép kéz -

írás sal vetett papírra, a kö tet ben té -
mák sze rint cso por to sít va találja az
ol va só. A fe je zet cí mek is be szé de sek:
Bé kes ség, bol dog ság – Sze rel mes ver -
sek; Az iga zi csend a lé lek csend je –
A lé lek bo lyon gá sa; Az én imád sá gom
– Is te nes ver sek; Egy élet me sél – Csa -
lád ver sek. S va ló ban: a fe je ze tek ben
a ver sek jól il lesz ked nek a cí mek hez. 
Igaz, hogy Sü me gi Ist ván a gon do -

la ta it nem öl töz tet te ke gyes ru há ba,
ám őszin tén be szélt, és ver se i ben is
az Is tent ke res te – aho gyan egy lel -
kész köl tő höz il lik.

g D. Ke ve há zi Lász ló

Egy köl tő lel ké szünk
Száz éve szü le tett Sü me gi Ist ván
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b VI.György an gol ki rály (1936–
1952) da do gott. Oly annyi ra,
hogy kép te len volt el mon da ni
bár mi lyen be szé det. Ez egy ki rály
ese té ben, kü lö nö sen a múlt szá -
zad kö ze pén fel erő sö dő mé dia -
sze rep lé sek ide jén, rop pant kí -
nos. Ezért lo go pé dus hoz járt, és
a meg fe le lő – an nak ide jén rop -
pant kü lön le ges – gya kor la tok
el vég zé se után so kat ja vult a be -
szé de. Er ről szól Akirálybeszéde
cí mű film, me lyet nagy si ker rel
ját sza nak a mo zik. Ta lán en nek is
tu laj do nít ha tó, hogy idén a szo -
ká sos nál is na gyobb fi gye lem
övez te már ci us 6-án a lo go pé dia
eu ró pai nap ját, amely hez kap -
cso ló dó an or szág szer te szá mos
ren dez vényt tar tot tak. Az aláb bi -
ak ban egy evan gé li kus in téz mény
tük ré ben für késszük, ho gyan is áll
ma a lo go pé dia hely ze te a gyer -
me kek ok ta tá sá ban.

A  vá ro sunk ban,  Solt vad ker ten
mű kö dő Evan gé li kus Egy há zi Óvo -
dá ban  ré gi  jó  is me rő söm,  Szá las
Már ta im már nyolc éve vég zi a lo go -
pé du si te rá pi ás mun kát. A gye re kek
rend sze res szű ré se és fej lesz té se mel -
lett  gyak ran  ké rik  fel  fel nőt tek nek
szó ló szak mai elő adá sok tar tá sá ra is.
Ve le be szél get tünk.

– Ho gyan fo gal maz ná meg rö vi -
den, mi is az a lo go pé dia?
– A lo go pé dia a be széd za va rok ku -

ta tá sá val, meg elő zé sé vel, di ag nosz -
ti ká já val,  kor rek ci ó já val  fog lal ko zó
tu do mány, az ál ta lá nos gyógy pe da -
gó gia  spe ci á lis  ága.  A  lo go pé di ai
szol gál ta tás fel ada ta töb bek kö zött a
be széd in dí tás, a be széd hi bák, a nyel -
vi-kom mu ni ká ci ós  za va rok  ja ví tá -
sa, va la mint a disz le xia (ol va sá si za -
var) meg elő zé se és gyó gyí tá sa.
– Mi lyen ese tek ben gya na kod ha -

tunk be széd hi bá ra? Hi szen kez det ben
min den gye rek „ara nyos”, ami kor el -
kezd – több nyi re hi bá san – be szél ni.
– Tü net, ha egy két és fél, há rom -

éves gyer mek még nem be szél, ha ki -
hagy han go kat, fel cse ré li vagy tor zan
ej ti va la me lyi ket. Min den hang meg -
fe le lő  kép zé sé nek meg van  a ma ga
ide je.  Az  r pél dá ul  há rom  és  fél,
négy és fél éves kor ban ar ti ku lá ló dik
tisz tán. An nak a gye rek nek, aki so -
kat ül a té vé vagy a szá mí tó gép előtt,
nem kell sok min dent sza vak kal el -
mon da nia, így az után nem is fog ha -
mar meg ta nul ni tisz tán be szél ni. De
ez ter mé sze te sen csak egy a sok ki -
vál tó ok kö zül.

– Mi re mond ják azt, hogy ez már
nem „ara nyos gye rek”, ez már be széd -
hi ba?
– Az úgy ne ve zett lo go pé di ai kór -

ké pek a kö vet ke zők: a be széd ész le -
lés és be széd meg ér tés za va ra, pö sze -

ség,  orr hang zós  be széd,  da do gás
(bár ez há rom éves kor ban ter mé sze -
tes mó don is elő jön, az tán meg el tű -
nik), ha da rás stb. A hi bák fel is me ré -
sé ben az óvó nők is se gí te nek, il let ve
a sok vers mon dás sal és ének lés sel ők
is se gí te nek a ki kü szö bö lé sük ben.

– Úgy tu dom, a hang kép zés a
moz gás sal is össze függ.

–  Va ló já ban  ma ga  a  be széd  is
moz gás,  még pe dig  a  leg fi no mabb.
Ezért ha ki ma rad va la me lyik moz gás -
for ma, az az a gyer mek nem kú szik-
má szik ele get, so kat ül egy hely ben,
az ki hat a be széd fej lő dé sé re is. A fej -
lesz tő órán né hány tor na esz köz se -
gít sé gé vel olyan moz gá so kat gya ko -
ro lunk, ame lyek se gí tik a nagy- és a
fi nom moz gá sok fej lő dé sét, és fel old -
ják az eset le ges gát lá so kat. 

– Egy-egy hang hi bás ej té se vagy
más be széd hi bák hát te ré ben több nyi -
re szer vi prob lé mák vagy egyéb okok
áll nak?
– Le het ok egy ma ga sabb száj pad -

lás, rö vid nyelv fék, fog zá ró dá si rend -
el le nes ség… De a be széd hi bát lel ki
görcs is okoz hat ja, amit ter mé sze te -
sen  meg  kell  pró bál ni  ol da ni.  Ha
gát lás, ak kor azt fel kell sza ba dí ta ni!
A rosszul be szé lő gye re ket ugyan ak -
kor nem kell ál lan dó an ja vít gat ni! Ez -

zel csak stresszt kel tünk ben ne. Vi -
szont mi ne ve gyük át a rosszul ki ej -
tett  szót,  csak  azért,  mert  „olyan
ara nyo san  mond ja”.  Nyu god junk
meg, a gyer me kek túl nyo mó több sé -
gé nek előbb-utóbb rá áll a fü le a he -
lyes ki ej tés re.

– A szü lő és a csa lád sze re pe rop -
pant fon tos az óvo dás gye rek fej lesz -

té sé ben. Úgy lá tom, kü lön „mun ka -
fü ze tet” ál lít össze a gye rek – és ter -
mé sze te sen a szü lők – ré szé re.
Mennyi re hasz nos ez?
– Ha a szü lők ko mo lyan ve szik –

már pe dig én ab ból in du lok ki, és az
a ta pasz ta la tom is, hogy igen –, ak -
kor kö zös mun ká val  fél-egy-két év
alatt  cso dá kat  te szünk.  A  gye rek
ott hon is gya ko rol gat hat ja azo kat a
sza va kat,  mon dó ká kat  vagy  akár
hang kép ző  tech ni ká kat,  ame lye ket
itt, az óvo dá ban, a tü kör előtt már
meg ta nul tunk.

– A fü ze tet la poz gat va szem be tű -
nő a terv sze rű ség…
– Igen, a fej lesz tés tu da tos és terv -

sze rű kell, hogy le gyen az ál la pot fel -
mé rés től, a di ag nó zis és prog nó zis
fel ál lí tá sá tól a te rá pi ás terv meg vá -
lasz tá sán át a mód sze rek, el já rá sok
ki vá lasz tá sá ig,  majd  a  fo lya mat ba
épí tett mé ré si, ér té ke lé si me tó du sok

al kal ma zá sá ig. A mód sze rek cél sze -
rű meg vá lasz tá sá hoz sok min dent te -
kin tet be kell ven nünk: hány éves a
gye rek, mi lye nek a pszi chi kai sa já tos -
sá gai,  az  ér tel mi  ké pes sé gei  és  így
tovább. A te rá pia so rán fi gye lem be
kell ven ni a be széd fej lő dés sza ka szait
is. Tud ni kell, hogy az adott gyer mek -
nél, ta nu ló nál ho gyan ér vé nye sül nek
és mi ben je lent kez nek a be széd fej lő -
dé si sza ka szo kon be lül az egyé ni sa -
já tos sá gok, ame lyek messze me nő en
be fo lyá sol hat ják a mód sze rek meg -
vá lasz tá sát. A fej lesz tés le gyen fo lya -
ma tos, in ten zi tá sa pe dig a be széd hi -
ba tí pu sá nak és sú lyos sá gá nak függ -
vé nye. A  lo go pé dus nak mo ti vál nia
kell a gyer me ket be széd hi bá ja le küz -
dé sé re, ugyan ak kor fel kell ké szí te nie
az eset le ges vissza esé sek re, azok ke -
ze lé sé re, va la mint ar ra, hogy az eset -
le ges ma ra dan dó tü ne tek kel ké sőbb
együtt tud jon él ni.

– Mi lyen a be széd hi bás gye re kek
ará nya a solt vad ker ti evan gé li kus
óvo dá ban?
– Min den év szep tem ber har ma -

dik he té ben vég zem el a nagy cso por -
to sok  lo go pé di ai  szű rő vizs gá la tát.
Ezen az összes gyer mek részt vesz.
Óvo dai ne ve lé si éven ként har minc
gyer mek ből át la go san tíz be széd hi -
bás, ez stag ná ló hely ze tet je lez. A be -
széd hi bás  gye re kek  szü lei  ré szé re
szü lői ér te kez le tet tar tunk, ahol a te -
rá pia mód já ról, idő tar ta má ról, gya -
ko ri sá gá ról  s  a  gyer me kük nél  ta -
pasz talt lo go pé di ai kór kép ről adunk
tá jé koz ta tást. Ezen az ér te kez le ten az
óvo da ve ze tő je és az óvo da pe da gó -
gu sok  is  je len  van nak.  Azo kat  a
gyer me ke ket, akik nél sú lyos be széd -
hi bát ta pasz ta lok, ki egé szí tő vizs gá -
lat ra kül döm. Ez le het pszi cho ló gi ai,
hal lás vizs gá lat, fül-orr-gé gé sze ti vagy
más. A si ke res te rá pia elő fel té te le az
ob jek tív  vizs gá la tok  el vé gez te té se.

– És ha a gye rek még nem nagy cso -
por tos, de érez he tő, hogy va la mi
„nem stim mel” a be szé dé vel?
– Amennyi ben kis- vagy kö zép ső

cso por to sok nál az óvo da pe da gó gu -
sok  sú lyos  be széd hi bát  ta pasz tal -
nak, meg vizs gá lom a gyer me ket, s az
óvo da ve ze tő vel  tör té nő  egyez te tés
alap ján fel ve szem te rá pi á ra.

– Ál ta lá ban mi lyen ered ménnyel
zá rul a fej lesz tő mun ka? Mi tör té nik
azok kal, akik még sem ta nul nak meg
tisz tán be szél ni az óvo dá ban?
– Az óvo dai év vé gé re a lo go pé di -

ai  te rá pia  a  gyer me kek  ki lenc ven
szá za lé ká nál  ki kü szö bö li  a  hi bát.
An nak  a  gyer mek nek,  aki nek  sú -
lyos be széd hi bá ja volt, és a szak ér tői
bi zott ság  be széd fo gya té kos  sa já tos
ne ve lé si igé nyű nek mi nő sí tet te, foly -
tat nia  kell  az  is ko lá ban  a  te rá pi át
mind ad dig, amíg a bi zott ság  in do -
kolt nak tart ja.

g Ifj. Ká posz ta La jos

A ki rály be szé de

Lo go pé dus ra egész éle té ben szük sé -
ge le het az em ber nek. Szak em ber -
hez kell  for dul ni, ha nem be szél a
há rom éves gyer mek, de ak kor is, ha
egy fel nőtt – bal eset vagy be teg ség
kö vet kez té ben – el ve szí ti a be széd -
kész sé gét. E két vég let kö zött sok -
fé le be széd hi bá val, hang kép zé si, va -
la mint be széd- és nyelv fej lő dé si za -
var ral  ta lál koz ha tunk:  meg ké sett
be széd fej lő dés, pö sze ség, da do gás,
afá zia, disz fó nia stb. Ha zánk ban a
lo go pé di ai el lá tás el ső sor ban az ok -
ta tá si  in téz mény há ló zat ban zaj lik,
ki sebb szám ban azon ban az egész -
ség ügy ben is fog lal koz tat nak lo go -
pé du so kat.
A gyer mek kor ban je lent ke ző be -

széd hi bák nagy ré sze az óvo dás kor
vé gé re vagy kis is ko lás kor ban ren de -

ző dik. Ugyan ak kor  le het nek  olyan
be széd hi bák,  ame lyek  nem  ja vul -
nak, és meg ma rad nak a fel nőtt kor -
ban is, sőt ké sőbb is ke let kez het nek
kom mu ni ká ci ós és hang kép zé si za -
va rok.  Saj nos  gya ko ri,  hogy  va la ki
bal eset vagy stroke (agy vér zés) kö vet -
kez té ben rész ben vagy tel je sen el ve -
szí ti be széd re va ló ké pes sé gét (afá -
zia). A re kedt hang is kü lön bö ző be -
teg sé gek tü ne te, ve le já ró ja le het.
Az élő lé nyek kö zül csak az em ber

ké pes  a  be széd re.  Aki nek  a  sa ját
hang ja mun ka esz köz is, an nak fo ko -
zot tan kell óv nia, „kar ban tar ta nia”,
hogy ne szo rul jon vé gül hang te rá -
pi á ra.
Ne héz el ke rül ni, ám jó, ha tud juk,

hogy a be széd hang nak is egyik leg -
főbb el len sé ge a zaj és a lég szennye -

zett ség… Mit kell még – le he tő ség
sze rint – ke rül ni? Mi árt még? Nos,
pél dá ul  a  jég hi deg,  il let ve  a  for ró
étel-ital,  a  szén sa vas  fo lya dék,  a
túl szá raz, po ros le ve gő, a do hány -
zás, a krá ko gás, sőt még a to rok kö -
szö rü lés is.
Meg fá zás, be teg ség ese tén kü lö nö -

sen kí mél ni kell a han got. Ilyen kor a
hang di é ta sem túl zás, ami egyéb ként
– kiváltképp böjtben – egész sé ge sek -
nek is jó szív vel ajánl ha tó… 
A nagy hi deg ben, erős zaj ban, igen

szá raz, po ros he lyen va ló be széd is a
hang kép ző  szer vek  túl eről te té sé vel
jár hat. A hang ki fá ra dá sá hoz ve zet az
is, ha va la ki nem a „sa ját hang ján”, ha -
nem at tól el té rő en, pél dá ul ma ga sab -
ban vagy rossz tech ni ká val so ká ig, túl
han go san be szél. A he lyes be széd -

tech ni ka el sa já tí tá sa te hát nél kü löz -
he tet len, csi szo lá sa kí vá na tos. Rá -
adá sul az zal is szá mol ni kell, hogy
idő sebb kor ban – a hor mo ná lis vál -
to zá sok ha tá sá ra – mó do sul a be -
széd hang ma gas sá ga,  szí ne,  ere je,
ter je del me, a be szé lő könnyeb ben
fá rad el a be széd ben. 
Ke mény, ki tar tó, lo go pé dus ál tal

irá nyí tott gya kor lás sal teo ló gu sok, fi -
a tal lel ké szek eset le ges eny he be széd -
hi bá ját is ki le het még ja ví ta ni. Igaz
ugyan,  hogy  a  szó szék ről  hang zó
be széd lé nye ge a tar ta lom, de mert
„a hit hal lás ból van” (Róm 10,17), az
sem hát rány, ha az evan gé li um szé -
pen, ért he tő en is szól…
g Má tis Zsu zsan na lo go pé dus,

a Kis pes ti Lo go pé di ai 
Szak szol gá lat ve ze tő je

Hang te rá pia, hangképzés, hangböjt
Szó szék ről is szól ván – a lo go pé dia eu ró pai nap ja ap ro pó ján

fel vé tel a Bap tis ta
teoló gi ai aka dé mia

álla mi lag
finanszírozott

képzései re 
a 2012/2013-as tan év re 

A kép zé sek az egész éle ten át tar -
tó ta nu lás je gyé ben min den kor -
osz tály előtt nyi tot tak. 
Választ ha tó sza kok:

teo ló gia alap kép zé si szak
(Ba)

A kép zés so rán há rom spe ci a li -
zá ció vá laszt ha tó:
–  gyü le ke ze ti lel ki pász tor:

azok nak,  akik  élet hi va tás ként
sze ret né nek klasszi kus lel ki pász -
to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni
(ige hir de tés, lel ki gon do zás, ta ní -
tás stb.);
– misszi ói: azok nak, akik sze ret -

né nek fel ké szül ni bib lia kör-ve ze -
tői, if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós
mun ka tár si  vagy misszi o ná ri usi
fel ada tok va la me lyi ké re is;
– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok -

nak, akik szak sze rű en sze ret né nek
se gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter -
het hor do zó em ber tár sa ink nak.
A  sza kon  teo ló gus  szak kép -

zett ség sze rez he tő. A kép zés ide -
je 8 fél év.

teo ló gia mes ter kép zé si szak
(ma)

A kép zés re  azok  je lent ke zé sét
vár juk, akik már ren del kez nek
dip lo má val,  és  ér dek lőd nek  a
hit tu do mány  iránt.  A  sza kon
ok le ve les  teo ló gus  (MA  in
Theo logy/Di vi nity)  szak kép -
zett ség  sze rez he tő.  A  kép zés
ide je 4 fél év.

kán tor alap kép zé si szak
(Ba)

Olyan  ér dek lő dő ket  vá runk,
akik  szak sze rű en  sze ret né nek
részt ven ni az ének-ze nei szol -
gá lat ban. A sza kon kán tor szak -
kép zett ség sze rez he tő. A kép zés
ide je 6 fél év. A sza kon be lül vá -
laszt ha tó kép zé si irány: if jú sá gi
ze ne (gos pel).

Je lent ke zé si ha tár idő: 2012. áp ri -
lis 30.
A je lent ke zé si lap igé nyel he tő a

Ta nul má nyi  Hi va tal tól  (1068
Bu da pest,  Ben czúr  u.  31.;  tel.:
1/342-7534/131 vagy 20/886-0846;
e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu) vagy
le tölt he tő  in téz mé nyünk  hon -
lap já ról (www.bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

Ezek a gye re kek már majd nem min dent szé pen ej te nek 
– Szá las Már ta lo go pé dus kis tanítványaival

meg hí vó

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel hív ja hí -
veit és ba rá ta it már ci us 18-ára
a  bé kás me gye ri  temp lom ba
(1038 Bu da pest, Me ző u. 12.) az
össze gyü le ke zés nap já ra. 
Dél előtt 10 óra kor az  is ten -

tisz te le ten Do náth Lász ló pré -
di kál. Dél ben kö zös ebéd re vár -
juk ven dé ge in ket. 14 óra kor Ko -
nok Ta más fes tő mű vésszel élet -
út já ról, mű vé sze té ről és a temp -
lom épí tő  nagy apá ról,  Sándy
Gyu lá ról Zász ka licz ky Zsu zsan -
na be szél get.
Or go nán  el hang zik:  Pé tery

Dó ra: Öt geo met ri kus da rab –
Hom mage à Ko nok.
Az al ka lom ra a be lé pés in gye -

nes,  ön kén tes  ado má nyo kat
azon ban jó szív vel fo ga dunk.
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„Ha a bú za szem nem esik a föld be,
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; de
ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
(Jn 12,24)

Böjt ne gye dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi – Krisz tus ál do za -
tát elénk tár va – az Élet Ke nye rének kö ve té sé re hív nak, amelyet ön ként, öröm -
mel s sze re tet ben vé gez he tünk, mi vel ezt az Úr Jé zus több ször ki je len tet te ma -
gá ról (lásd Jn 6,35.48.51), tud ván: „Az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.
Lel ke met meg vi dá mít ja.” (GyLK 683,2) La eta re! „Örül je tek Je ru zsá lem mel! Vi -
gad ja tok ve le mind nyá jan, akik sze re ti tek.” (Ézs 66,10) Mi „ar ról is mer tük meg
a sze re te tet, hogy Jé zus az ő éle tét ad ta ér tünk” (1Jn 3,16). Ha mi is, mi ként a
gö rö gök, „Jé zust sze ret nénk lát ni”, a bú za szem ve zér igénk ben elénk tárt ké -
pé ben szem lél het jük, kö vet het jük: „aki gyű lö li az éle tét e vi lá gon, örök élet -
re őr zi meg azt. Ha va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen; és… azt meg be csüli
az Atya.” (Jn 12,21.25.26) Is ten gyü le ke ze té nek eze kért a tag ja i ért is há lát ad
Pál, őt így di cső ít ve: „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, az ir -
ga lom Aty ja és min den vi gasz ta lás Is te ne…” (2Kor 1,3) Is ten jó sá ga hű ség re kö -
te lez te az ígé ret föld jé re tar tó né pét is; út köz ben „man ná val táp lált… Így ad -
ta tud tod ra, hogy nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem mind az zal él az em -
ber, ami az Úr szá já ból szár ma zik.” (5Móz 8,3) Má so dik vá la szát Jób ez zel kez -
di: az Úr is ten nek min dig iga za van! „Igaz, tu dom, hogy így van: hogy is le het -
ne iga za az em ber nek Is ten nel szem ben? (…) Mert ő nem em ber, mint én”, és
„Nincs is köz tünk dön tő bí ró…” (Jób 9,2.32.33) Urunk ké ri, ma rad junk meg az
ő sze re te té ben; és „úgy sze res sé tek egy mást, aho gyan én sze ret te lek ti te ket”.Bá -
to rít, küld is: „Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ki és
ren del te lek ti te ket ar ra, hogy el men je tek, és gyü möl csöt te rem je tek…” Böjt kel -
lős kö ze pén „eze ket azért mon dom nek tek, hogy az én örö möm le gyen ben ne -
tek, és örö mö tök tel jes sé le gyen.” (Jn 15,12.16.11) Dr. Lu ther sze rint: „Az öröm
tit ka ez: tart sa ma gát az em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Krisz -
tus drá ga ígé re té vel, hogy ő Aty já val ve lünk ma rad s meg ol tal maz, hogy sem -
mi baj ne árt son, ör dög s vi lág sem mi ha tal ma el ne ti por jon, se tő le el ne sza -
kít son!” Pál lal együtt „mi is hi szünk, és azért szó lunk! Mert tud juk”, Is te nünk
az Úr „Jé zus sal együtt min ket is fel tá maszt, és ma ga elé ál lít…” Krisz tust kö -
ve té sünk cél ja is, „hogy a ke gye lem so ka sod jék, és egy re töb ben ad ja nak há lát
az Is ten di cső sé gé re”. (2Kor 4,13–15) A bú za mag sors a jó pász tor misszi ó ja: „oda -
adom az éle te met, hogy az tán új ra vissza ve gyem… én ma gam tól adom oda.
Ha tal mam van ar ra…: ezt a kül de tést kap tam az én Atyám tól.” (Jn 10, 17–18)
Az ő ju hai hisz nek ben ne, meg tart ják igé jét; ezért bú csú be szé de i ben ne kik ígé -
ri: „Aki be fo gad ja pa ran cso la ta i mat, és meg tart ja azo kat, az sze ret en gem…;
én is sze ret ni fo gom őt, és ki je len tem ne ki ma ga mat.” (Jn 14,21) Kér he ted is őt:
„Aka ra tod ne kem mu tasd meg szün te len, / Ne rejtsd el, Mes te rem, tet szé se -
det! / Ve zé relj így ma gad…” (EÉ 389,3), Jé zus! 

g Ga rai And rás

HE tI Út rA VA LÓ

Min den val lás szük sé ges nek tart ja az
Is ten nel  va ló  vi szony  ren de zé sét.
Po gány kul tu szok ban ez min dig a ha -
rag vó  is ten ség  ki en gesz te lé sét  je -
len ti, ál do za to kon ke resz tül. 
A  ke resz tyén ség ben  ez más ként

van.  Pál  apos tol  ezt mond ja  a Ko -
rinthu si ak hoz írt má so dik le ve lé ben:
„Is ten meg bé kél te tett min ket ön ma -
gá val Krisz tus ál tal, és ne künk ad ta
a bé kél te tés szol gá la tát… Ezért Krisz -
tu sért ké rünk: bé kül je tek meg az Is -
ten nel.”
A  kü lönb ség  mér he tet len:  ezek

sze rint Is ten már meg bé kélt, és azt
vár ja,  hogy  az  em ber  is  te gye  le  a
fegy vert. Nem az Is tent kell meg bé -
kí te ni, ha nem az em bert. Mert ő még
min dig harc ban áll, nem vé ve tu do -
mást ar ról, hogy Is ten ki tűz te a fe hér
zász lót. Ez az em ber ha son lít azok -
hoz  az  egy ko ri  ja pán  ka to nák hoz,
akik év ti ze dek kel a vi lág há bo rú után
is  a  dzsun gel ben  buj dos tak  még,
fegy ver rel a ke zük ben. 
Is ten ki en gesz te lő dött, Krisz tus ban

meg bé kél tet te  ma gá val  a  vi lá got,
ezért most már ne künk is le kell ten -
nünk ko nok sá gunk, hi tet len sé günk
és ön zé sünk fegy ve re it. Az em lí tett
po gány ri tu á lék ban min dig ál do zat -

be mu ta tás szük sé ges az is ten és az
em ber kö zöt ti bé ke hely re ál lí tá sá hoz.
A mi ese tünk ben is meg tör tént ez az
ál do zat, de egé szen egye dül ál ló mó -
don nem az em ber mu tat ta be, ha -
nem ma ga az Is ten, ami kor egy szü -
lött fi át, Jé zust a gol go tai ke resz ten
fel ál doz ta. E ke reszt je gyé ben le het
bé kes sé günk, s így bíz za ránk Urunk
– a bé kes ség szer ző Krisz tus kö ve te -
i ként – a bé kél te tés szol gá la tát.
Elő ször ön ma gam mal kell meg bé -

kél ni. A Jó zsef At ti la-i „Én nem tud -
tam, hogy annyi ször nyü ség / bar -
lang ja szi vem” fel is me ré se szo ron gás -
sal, bé két len ség gel és mély sé ges meg -
ha son lás sal jár hat. Ám nem szük ség -
sze rű, hogy énünk da ra bok ra hull jon.
En nek ér de ké ben Ady val együtt fo -
hász kod ha tok, amint te szi ezt ő az
Imád ság há bo rú után cí mű ver sé ben:
„Bé kíts ki Ma gad dal s ma gam mal, /
Hi szen Te vagy a Bé ke.”
Mind ez  azon ban  nem  megy  –

má so dik ként  –  a  fe le ba rát tal  va ló
meg bé ké lés nél kül. Sok szor ez a ne -
he zebb. Hi szen a má sik ta lán un dok,
erő sza kos – vagy ép pen si ke re sebb,
szebb, mint én. Bé kél jünk meg egy -
más sal, fe lejt sünk el ré gi sé rel me ket.
Le gyen már bé ke az olaj fák alatt és a

Du na  tá ján,  tíz eme le tes  pa nel ban
és az or szág há zá ban.
Vé gül  a har ma dik di men zió. Az

ön ma gunk kal és a má sik em ber rel
va ló meg bé ké lés sel le het csak tel jes
az  Is ten nel  va ló  bé kénk.  Ezt  ta lán
hosszas  ví vó dás,  per le ke dés  elő zi
meg. Ady is össze tép te egy szer a Bib -
li á ját.  Lá za dá sá ban  Is ten  ne vé re  a
„nin csen” szót rí mel tet te. Ám egy szer
csak le tud ta ír ni, hogy ő Is ten hez ha -
nyat ló  ár nyék…  Zelk Zol tán, egy
kacs ka rin gós,  so ká ig  is ten ta ga dó
utat be já ró köl tő éle te vé gén, ágy hoz
kö töt ten ezt a rö vid ver set ír ta: „Ba -
rá ta im  azt  hi szik,  hogy  fek szem,  /
nem  tud ják,  már  jár ni  ta nu lok  /
meg adó an, Is ten ol da lán.”
Ak kor már csak Pál apos tolt idé -

zem új ra a Ko rinthu si ak hoz írt má -
so dik le ve lé ből: „Is ten meg bé kél te -
tett min ket ön ma gá val Krisz tus ál tal,
és ne künk ad ta a bé kél te tés szol gá la -
tát. Ezért Krisz tu sért ké rünk: bé kül -
je tek meg az Is ten nel.”

g Dr. Fa bi ny Ta más

El han gott a Ma gyar Rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá nak Lé lek től lé -
le kig ro va tá ban feb ru ár 26-án.

Lé lek től lé le kig 

Ke rülj bel jebb! – biz tat juk azt, aki ott
áll az aj tónk előtt, de még nem dön -
töt te el ma gá ban, hogy be lép. Pe dig
a ven dég vá ró ven dég lá tó, Gé mes Ist -
ván, aki nek  most  új  köny ve  kész
meg nyíl ni  előt tünk,  so kunk  előtt
nem is me ret len, már sok szor tar tott
jól min ket szel le mi ja va i val. Bi zo nyos,
ha időt szá nunk rá, és be le mé lye dünk
köny ve ta nul má nyo zá sá ba, most sem
fog juk lel ki és szel le mi ha szon nél kül
le ten ni.
Szer zőnk ba rá ti meg hí vá sa a Krisz -

tus-ügy egyik va ló ban nagy for má tu -
mú kép vi se lő je  ha gya té ká nak  jobb
meg is me ré sé re szól. Már kö zel két -
ezer év vá laszt el min ket a pá li élet -
mű től, de meg íté lé se mind má ig nem
ju tott nyug vó pont ra. Vol tak ko rok,
ame lyek mint ha el fe led ték vol na őt,
de csak azért, hogy időn ként az egy -
há zi esz mé lő dés, kü lö nö sen re form -
tö rek vé sek ide jén, új ra fel fe dez ze őt,
új ból hat ni en ged je a ta lán oly kor sar -
kí tot tan meg fo gal ma zott, ál lás fog la -
lás ra kész te tő teo ló gi á ját. Kü lö nös: az
a Pál, aki nek sze me előtt és gon dos -
ko dó sze re te té ben kor társ hit test vé -
rei  áll tak,  ve lünk  egy ál ta lán  nem
szá molt, még ma is ma ga kö ré tud
gyűj te ni min ket, hogy a he lyes út ra
iga zít sa lá bun kat.
Va ló szí nű leg Pál apos tol nak ez az

év ez re de ket át íve lő teo ló gi ai je len -
tő sé ge je gyez te el szer zőn ket és ve -
le  en gem  is  – mint  egy ko ri  év fo -
lyam tár sát – már ko ra if jú sá gunk -
ban  Pál  mun kás sá ga  ku ta tá sá val,
és az óta sem hagy nyu god ni min ket.
Elég, ha Gé mes Ist ván írá sa i ból a Jé -
zus és Pál (Da bas, 1998) cí mű köny -
vé re vagy szám ta lan cik ke kö zül a
hát tér ben meg hú zó dó küz dő társ ról,
Apol lós ról írt – és a Ko i no nia teo -
ló gi ai  szak fo lyó irat  68.  szá má ban
(2006) ta lál ha tó és ugyan csak a Ko -
i no nia 73. szá má ban (2008) Pál fi -
lo zó fus mér le gen cí men  meg je lent
– ta nul má nya i ra hi vat ko zom. Nem
hin ném, hogy ez a von zó dás va la mi -
fé le  „sze mé lyi  kul tusz”  len ne  ré -
szünk ről.  Bi zo nyá ra  Jé zus nak,  az
élő Úr nak Pál mun kás sá gán át tet sző

kör vo na lai  ma gya ráz zák  ezt  a  ra -
gasz ko dást.
A  szer ző  teo ló gi ai  mű he lyé ben

már já ra tos, de a még be nem ava -
tott ol va só is a kö tet ben az apos to li
teo ló gia  nagy sza bá sú  épít mé nyét
sok ol da lú an és szem lé le te sen be mu -
ta tó  vá lo ga tást  ta lál.  De  nem  a
szem be öt lő és gyak ran szó ba ke rü -
lő épü let ele me ken me reng, ha nem
a gyak ran mel lő zött rész le te ket ve -
szi szám ba, hogy így kö ze lít se meg
a leg fon to sabb mon da ni va lót. Eb ből
a szem pont ból kü lö nö sen is ta nul -
sá gos az Ada lé kok Pál le ve lei prae -
scrip tu má ról, vagy is le ve le i nek fel -
ira tá ról,  to váb bá Az idő ről Pál nál
szá mot ve tő vagy A Ró mai-le vél öt

idé zet csok rát elem ző ta nul má nyait
meg is mer ni. A szer ző olyan ész re -
vé te le ket  oszt  meg  ve lünk,  ame -
lyek meg győz het nek min ket ar ról,
hogy Pál ban olyan ízig-vé rig teo ló -
gust is me rünk meg, aki nek a meg -
győ ző dé se a leg ki sebb rész le tet is át -
hat ja és meg ha tá roz za.
Aki  is me ri  Gé mes  Ist ván  te vé -

keny sé gét, az tud ja, hogy a teo ló gi -
ai iro da lom te rü le tén vég zett mun -
kás sá ga bár  fon tos, de csu pán egy
sze le te éle té nek. Nap ja i nak je len tős
ré szét vet te igény be ige hir de tői, lel -
ki pász to ri mun kás sá ga, egy há zi tes -
tü le tek ben vál lalt  fel ada tok özö ne.

Ezek  mind  az  el mé lyült  teo ló gi ai
ku ta tás ro vá sá ra le het tek vol na. De
aki ilyet fel té te lez, az nincs tisz tá ban
a Szent írás tit ka it fe sze ge tő fá ra do -
zás ter mé sze té vel. Mert nem a „szent
egy ol da lú ság”, az író asz tal von zás kö -
ré ben meg hú zó dó el vo nult ság, ha -
nem  az  Is ten  né pe  éle té ben  va ló
ak tív rész vé tel nyit ja fel a ku ta tó ér -
tel met az  Ige  igaz sá gá ra. Ma ga az,
akit  ta nul má nyo zunk,  Pál  apos tol
en nek az igaz ság nak leg éke sebb bi -
zony sá ga. S ta lán leg ta lá lóbb meg fo -
gal ma zá sá nak szer ző je az élet től bú -
csú zó  re for má tor,  Lu ther Már ton,
aki nek ha lá la után a kö vet ke ző írást
ta lál ták író asz ta lán:
„Mert Ver gi li us Bu co li cá ját nem

ért he ti meg sen ki, ha csak nem volt
ma ga is pász tor leg alább öt éven át;
Ver gi li us  Ge or gi cá ját  sem  ért he ti
meg sen ki, ha csak ma ga is nem mű -
vel te föld jét leg alább öt éven át; de
Ci ce ro le ve le it szin tén nem ért heti
meg tel je sen sen ki, ha csak hu szon -
öt éven át nem for gott a köz élet fó -
ru mán;  sen ki ne higgye, hogy elég -
gé be le kós tolt a Szent írás ba, ha csak
száz éven át a pró fé ták kal, mint Il -
lés és Eli ze us, Ke resz te lő  Já nos sal,
Krisz tus sal és az apos to lok kal nem
kor má nyoz tad a gyü le ke ze te ket. Te
ne vál lal kozz er re az Aene is re, de an -
nál in kább eredj áhí tat tal az ő nyom -
do ka ik ba.”
Vé gül még egy sor: „Bi zony, kol -

du sok va gyunk!” Ez így igaz!
Gé mes  Ist ván ról  is  bát ran  el -

mond hat juk,  hogy  nem  ele fánt -
csont to rony ba,  eset leg  teo ló gi ai
szak mai kö rök be zár kóz va, csu pán
„ha zabe szél”, ha nem szét for gá csol -
va ma gát a sok ré tű szol gá lat ban és
ugyan ak kor a teo ló gi át is mű vel ni kí -
ván va, „egy hul lám hosszon van” az -
zal az apos tol lal, aki nem gon dol ja
ma gá ról,  hogy már min dent  el ért,
ha nem ami a há ta mö gött van, el fe -
lejt ve, az előt te le vő nek ne ki fek szik
(Fil 3,13–14).
A szer ző re és a könyv ol va só i ra Is -

ten ál dá sát ké ri
g Cser há ti Sán dor

„Evan gé li kus teo ló gus szá má ra ki tün te tő fe la dat a Pál apos tol lal va ló fog lal ko zás” – e mon dat tal kez di nem ré gi ben meg -
je lent leg újabb köny vétGé mes Ist ván nyugalmazott lel kész, a Stutt gart kör nyé ki ma gyar ság lel ki gon do zó ja. A „…sa ját
ke zem mel írom: Pál” – Ta nul má nyok Pál apos tol teo ló gi á já hoz cí mű kö te tet az Or dass La jos Ala pít vány ad ta ki, és Cser -
há ti Sán dor, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Új szö vet sé gi Tan szé ké nek pro fes sor eme ri tu sa írt elé aján lást, amelyet
magunk is abban bíz va osztunk meg olvasóinkkal, hogy sikerül ked vet ébresztenünk a könyv kéz be vé te lé hez.

In vi tá lás Kér tem az Is tent: hall gat na meg,
Össze tett kéz zel sír va kö nyö rög tem:

Fel sé ges Is ten! Ki Úr vagy fö löt tem,
mert szol gád va gyok: fé reg nyi fé reg…
Te, ki te rem téd a Min den sé get
s al ko tál fü vet, fát s vi rá got,
de be nem fo gad nak vég te len vi lá gok…
Te, ki ben ne élsz Je len ben és Múlt ban
és nin csen tit kod a Jö ven dők ben…
Te, ki ről egy szer úgy ta nul tam, 
hogy min dent tudsz, mert min den a Ti éd:

Ne tedd to vább ra is pró bá ra hi tét
ki csiny hi tű Te gyer me ked nek…
De, Uram, vég re: je lentsd meg ter ved,
mi cé lod ve lem és mer re a cé lom?
Szent aka ra tod, jaj, mondd, ho vá űz?
Ki ben nem élsz, mint láng ban a tűz,
Uram, Te tu dod, de nem tu dom én
és hi á ba vá jom sze mem az éj be
töp ren gé sek örök bús te lén..:
– sem mit sem tu dok, sem mit sem lá tok
és tél re ta vaszt – jaj, hi á ba vá rok…
Ten ger az utam. Ro han a gá lyám
út ta lan úton, vég te len pá lyán:
ho va – nem tu dom. Hi á ba tá rom
rév par tok fe lé csüg ge teg lel kem:
ti tok mö göt tem, fö löt tem, előt tem.
Van-e egy ál ta lán part, hol ki kös sek?
Uram, csak fé reg va gyok előt ted
és nem le szek más, csak megint fé reg
és az tán sem mi töb bet nem kér dek,
ha el áru lod – nézd, hogy sír a lel kem:
Uram, Fel sé ges, mi cé lod ve lem?…

Így imád koz tam és szó lott az Is ten:
„Elég te né ked az én ke gyel mem…”

Sümegi István

Elég te né ked az én ke gyel mem



5.
Sá mu elt nagy szo mo rú ság töl töt te el,
hogy Saul ki rály en ge det len volt, és
ezért az Úr nem se gí tet te töb bé.
– Med dig bán kódsz még Saul mi -

att? – kér dez te az Úr a pró fé tá já tól.
– Én el ve tet tem őt, és nem ma rad Iz -
rá el ki rá lya. Töltsd meg olaj jal a sza -
ru dat, és in dulj! El kül de lek a bet le he -
mi Isa i hoz. Nyolc fia van, az egyi kü -
ket vá lasz tot tam ki új ki rály nak.
Ezt hall va meg ijedt Sá mu el:
– Ho gyan me het nék én oda? Ha

meg hall ja Saul, meg öl en gem.
–  Ne  félj!  Végy  ma gad hoz  egy

bor jút, és mondd azt, hogy ál do za -
tot akarsz be mu tat ni az Úr nak. Az
ál do za ti la ko má ra hívd meg Isa it a
fi a i val  együtt!  Én  pe dig  meg  fo -

gom mon da ni ne ked, kit kenj fel ki -
rály nak.
Min den épp így tör tént. Sá mu el

meg ér ke zett Bet le hem be, és Isa it és
fi a it is meg hív ta az ál do za ti la ko má -
ra. Ami kor a pró fé ta meg lát ta Eli á -
bot, Isai egyik szép ter me tű fi át, azt
gon dol ta, ő lesz az új király. De az Is -
ten azt mond ta:
– Ne nézd a meg je le né sét, se a ter -

me tét, mert én meg ve tem őt. Mert
nem az a fon tos, amit lát az em ber.
Az  em ber  azt  né zi,  ami  a  sze me
előtt van, de az Úr azt né zi,  ami a
szív ben van.
Ezek után Isai má sik hat fi á ra is azt

mond ta Sá mu el:
– Nem őt vá lasz tot ta ki az Úr. Isai,

min den fi ad itt van?

– A leg ki sebb a ju ho kat őr zi.
– Azon nal üzenj ne ki, hogy jöj jön

ide, mert ad dig nem ülünk le, amíg
ő meg nem ér ke zik.
Nem telt el sok idő, meg ér ke zett

a  pi ros pozs gás,  szép  sze mű  és  jó
meg je le né sű Dá vid. Ak kor azt mond -
ta az Úr Sá mu el nek:
– Raj ta! Kend fel őt, mert ő az!
Ami kor ez meg tör tént, az Úr lel -

ke szállt Dá vid ra, és ve le is ma radt.
Sá mu el még élt egy da ra big. Te me -

té sén egész Iz rá el né pe ott volt, és
együtt gyá szol ták az Is ten em be rét.

Ke res sé tek meg Dá vid ki rály ko ro ná -
já nak a ha son má sát! A raj ta ta lál ha -
tó szám mu tat ja, hány évig ural ko dott.
Ez a meg fej tés.

Ked ves gye re kek! g ye r me kvár

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Már ci us ele jén, né ha már feb ru ár vé -
gén éven te ki lá to ga tok az Ócsa kö -
ze lé ben lé vő éger láp ra. Sok ma da rat
le het ott meg fi gyel ni, de a ki rán du -
lás cél ja még is a kék mo csá ri bé ka fel -
ke re sé se.
Ez  az  ál lat  –  hi va ta los  ne vén

hosszú lá bú  mo csá ri  bé ka  –  fe lül
szür kés vagy sár gás bar na, sö tét fol -
tok kal és pettyek kel, de lát tam tel je -
sen  egy szí nű  pél dá nyo kat  is.  Ge -
rinc vo na la men tén mind két ol da lon
vi lá gos sáv hú zó dik, tor ka és has ol -
da la fe hé res.
A hím és a nős tény ál la tok egy for -

ma szí nű ek, a hí mek azon ban ko ra ta -
vasszal, a pá ro so dás ide jén ra gyo gó
ég szín kék nász ru hát öl te nek. Ez az el -
szí ne ző dés azon ban csak rö vid ide ig,
né hány na pig ma rad meg. Né ha több
al ka lom mal is az éger láp hoz men tem,
hogy  kék  bé kát   fény ké pez hes sek.
Nem volt könnyű, mert ha ki vet tem
a víz ből, azon nyom ban fa kul ni kez -
dett, és ha nem si et tem, csak hal vány -
kék bé kát fény ké pez het tem.
Vol tak évek, ami kor a se kély víz

szin te  kék lett  a  nős té nyek re  vá ró
hí mek től.

Ko rán búj nak elő, de az idő já rás
oly kor meg tré fál ja őket. A né ha már
az eny hébb feb ru ár vé gi na po kon éb -
re dő hí me ket gyak ran el pusz tít ja a
vá rat la nul vissza tért té li es hi deg, a fa -
gyos éj sza kák. Jó né hány al ka lom mal
ta lál tam  jég be  fa gyott,  ép pen  ké -
kül ni kez dő mo csá ri bé ká kat.
A mo csá ri bé ka Eu ró pa észa ki és

kö zép ső tá ja in ho nos, dé len nem él.
A lá po kat, mo csa ra kat, ned ves ré te -
ket ked ve li, ahol al ko nyat tól kezd va -
dász ni. Ro va rok kal, fér gek kel, csi gák -
kal táp lál ko zik.

Ha a ré ten jár va nagy ug rá sok kal
me ne kü lő mo csá ri  bé ká kat  lát tok,
azok majd min dig fi a tal pél dá nyok.
A már ci us ele jén le ra kott, a fe nék -

re  süllyedt  nagy,  ko cso nyás  pe te -
cso mók ból két hét alatt kel nek ki a
lár vák, az ebi ha lak. Ko pol tyú val lé -
le gez nek, és a nyár de re kán, több nyi -
re jú li us ban ala kul nak át tü dő vel lé -
leg ző kis bé kák ká. Szep tem ber vé gén,
ok tó ber ele jén föl di lyuk ba, gyö ke rek
kö zé, né ha az iszap ba hú zód va kez -
dik meg té li pi he nő jü ket.

Ha zánk ban  va la mennyi  két él tű
vé dett!

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Hány pe tét rak egy nős tény?
2. Mek ko rák a fris sen át ala kult bé -
kács kák?
3. Mi kor ivar éret tek?

Mo csá ri bé ka

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 1500-2000; 2. kb. 1 cm;
3. két éve sen.
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b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk vé gé hez ér tünk. Sá mu el pró fé ta éle tét
ele ve ní tet tük fel. A so ro zat min den ré szé ben ta lál hat ta tok egy-egy rejt -
vényt is, ezek nek a he lyes meg fej té sét össze gyűjt ve küld jé tek el a szer -
kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Böj ti to tó
A hús vé tot meg elő ző idő sza kot
böjt nek hív juk. Az aláb bi mi ni to -
tó se gít sé gé vel le mér he ti tek,
mennyit tud tok ró la.

1. Hány na pos a böjt?
a 12       b 40       c 50

2. Hány va sár nap esik be le?
a 2       b 6       c 7

3. Be le tar to zik vi rág va sár nap is?
a igen       b nem 
c van olyan év, ami kor igen

4. Mi a böjt li tur gi kus szí ne?
a fe hér       b fe ke te       c li la

Meg fej té sek: 1–b; 2–b; 3–a; 4–c.

Va sár nap ke re ső
Mind egyik böj ti va sár nap nak van egy la tin el ne ve zé se is. Ke res sé tek meg
őket a be tű há ló ban! Víz szin tes és füg gő le ges irány ban ha lad ja tok! Egy
be tű több szó hoz is tar toz hat.

in vo ca vit re mi nis ce re ocu li la eta re  ju di ca pal ma rum

A J U D I C A S O M D I

K R E M I N I S C E R E

E B P A L M A R U M T K

P S E V H O T U L A F O

I I N V O C A V I T O G

T S O L A E T A R E N H
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A díj át adá sá ra már ci us 4-én, úr va -
cso rás is ten tisz te let ke re té ben ke rült
sor a ka pos vá ri evan gé li kus temp -
lom ban. Az ün nep lő gyü le ke zet
nem csak a le kö szö nő fel ügye lő mun -
ká ját kö szön te meg, ha nem há rom
pres bi te rét is, akik hosszú év ti ze de -
ken ke resz tül szol gál ták a so mo gyi
me gye szék hely evan gé li kus gyü le ke -
ze té ben az élő Urat.

A gyü le ke zet lel ké sze,
Pongrácz Máté egy-
egy ál dó igé vel bú -
csú zott, az is ten -
tisz te let utá ni
ün nep sé gen
pe dig azon
re mé nyé nek
adott han -
got, hogy a
tiszt sé gek től
va ló bú csú -
zás nem je len t
el sza ka dást a
gyü le ke zet től. Ar -
ra bá to rí tot ta a le kö -
szö nő test vé re ket, hogy
vé le mé nyük kel, ta ná csa ik kal
to vább ra is se gít sék a ka pos vá ri
evan gé li ku sok éle tét.

Az is ten tisz te let után ad ta át a le -
kö szö nő fel ügye lő nek a Ka pos vá ri
Evan gé li kus Gyü le ke ze tért dí jat Ko-
vátsPéter, a gyü le ke zet meg vá lasz -
tott fel ügye lő je, Nemes-Vecseráné

Schmidt Julianna pres bi ter, va la -
mint Pong rácz Má té lel kész ezen ige
kí sé re té ben: „Akik az Úrban bíz-
nak,erejükmegújul,szárnyrakelnek,
mintasasok,futnak,ésnemlankad-
nakmeg,járnak,ésnemfáradnakel!”
(Ézs 40,31)

Dr. Hor váth Jó zsef két cik lu son
ke resz tül töl töt te be a Ka pos vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye -

lői tisztét. Ez alatt az idő
alatt le zaj lott az új pa -

ró kia meg épí té se,
a temp lom tel jes

kül ső és bel ső
fel újí tá sa, a
gyü le ke zet
pe dig meg -
erő  sö  dött
lel ki ek ben
és anya gi ak -

ban.
„A temp -

lom aj ta ja min -
dig nyit va állt fel -

ügye lői idő sza kom
alatt” – mond ta a díj át -

vé te le után be szé dé ben, utal va
ar ra, hogy a ka pos vá ri gyü le ke zet év -
ti ze dek óta ar ra tö rek szik, hogy nyi -
tott, be fo ga dó kö zös ség gé le gyen a
vá ros ban! Olyan, amely nem el ri aszt -
ja, ha nem hív ja és vár ja az Is tent ke -
re ső em be re ket.

g P. M.

Előszöradtákát
aKaposváriEvangélikus

Gyülekezetértdíjat
b A Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma ez év feb ru ár

2-án ho zott ha tá ro za tot egy díj ala pí tá sá ról, amellyel a ka pos vá ri gyü -
le ke ze tért, an nak fej lő dé sé ért, nö ve ke dé sé ért so kat te vő sze mé lye ket
kí vánja el is mer ni. A Ka pos vá ri Evan gé li kus Gyü le ke ze tért dí jat és mel -
lé a temp lom ka pu ját áb rá zo ló em lék pla ket tet egy han gú pres bi te ri dön -
tés sel el ső ként dr. Hor váth Jó zsef nek, az egy ház köz ség le kö szö nő fel -
ügye lő jé nek ítél ték oda. 

A témára való  han go ló dást Seben
Glória teo ló gus hall ga tó áhí ta ta se gí -
tet te egy ó- és egy új szö vet sé gi ige
alap ján. Mint rá mu ta tott: iga zán
erős em ber az, aki kel lő en alá za tos a
má sok kal va ló együtt mű kö dés hez. 

Az est meg hí vott elő adó ja dr.Reuss
András, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Rend sze res Teo ló gi ai Tan -
szé ké nek pro fes sor eme ri tu sa volt, aki
egy mű tét utá ni lá ba do zás ból fel -
épül ve vál lal ta el a fel ké rést. 

Mon dan dó ját rö vid tör té ne ti át te -
kin tés sel kezd te az egy ház vi lá gi mun -
ka tár sa i nak sze re pé ről. A hang súlyt
ar ra he lyez te, hogy a nem lel ké szi szol -
gá lat azegyházonbelül fo lyik. Luther
pél dá ját em lí tet te, aki ja va sol ta, hogy
a csa lád fők ott hon ta nít sák há zuk
né pét. Mint ha er re utal na az is ten tisz -
te le te ken el hang zó, jól is mert ál dás is:
„Men je tek el, és hir des sé tek…” Hir des -
sé tek, de ne itt? 

A pro fesszor sze rint ez fél re hal lás,
hi szen a gyü le ke ze te ken be lü li ige -
hir de tés nek és szol gá lat nak ugyan -
olyan nagy sze re pe van, mint az
ott ho ni nak. Nem ke vés bé an nak,
hogy lelki szol gá lat ról van szó. Az ős -
gyü le ke ze tek ben még fő ként fi zi kai
mun ká val járt a tiszt ség vi se lés. Ma
már sen ki nem vi tat ja a lel ki szol gá -
lat lét jo go sult sá gát, ám pres bi ter nek
len ni gya kor ta csu pán presz tízs -
kér dés, ami a vál la lá sok te rén több -
nyi re fe lü le tes sé get ered mé nyez. 

Reuss And rás fel tet te a kér dést:

tu laj don kép pen mi is az alap ja a lel ki
szol gá lat nak? Nem le het pusz tán a ke -
reszt ség, hi szen ala pos fel ké szü lést is
igé nyel. A lel ki szol gá lat alap já nak a
bib lia ol va sás nak kell len nie! Az elő adó
– mint mond ta – saj ná lat tal lát ja,
hogy a gyü le ke ze tek ben nem kap nak
kel lő fi gyel met a bib lia ta nul má nyo -
zó al kal mak. Sok lel kész el ha nya gol -

ja eze ket, mond ván, „olyan, mint
egy is ten tisz te let, csak ke ve seb bet kell
rá ké szül ni”. 

Sze ren csé re né hol még él a ha gyo -
mány, hogy a lel kész a hét kö ze pén a
va sár na pi tex tust is meg be szé li a gyü -

le ke ze ti ta gok kal. Kí vá na tos len ne az
is, hogy az is ten tisz te let után a tiszt -
ség vi se lők össze gyűl je nek meg be -
szél ni a hal lot ta kat. 

Zá ró gon do la ta i ban a pro fesszor
is mét Lu thert em lí tet te: a re for má -
tor meg en ged te, hogy ha va la hol
nincs lel kész, ak kor gyü le ke ze ti ta -
gok pré di kál ja nak. Er re Ma gyar or -
szá gon is volt pél da a múlt szá zad
negy ve nes éve i ben, ami kor sok lel -
ki pász tort ka to nai szol gá lat ra ve zé -
nyel tek, ezért fel ada ta i kat kán tor ta -
ní tók vet ték át. 

Bár lel késszé a lel ké szi szol gá la tok
(ide ig le nes) el lá tá sa sem avat egy la i -
kust, tény, hogy fel ada ta ik kö zött ma
is van nak, le het nek át fe dé sek. Fon tos

az, hogy lel kész és nem lel kész ha té -
ko nyan tud ja nak együtt dol goz ni, hi -
szen – aho gyan elő adá sa vé gén Reuss
And rás meg je gyez te  –: „Nem tiszt sé -
gek kel le nek, ha nem em be rek.” 

g Ko vács Bar ba ra

Anemlelkészislelkész?
Dr.ReussAndráselőadásaazEBBEmárciusialkalmán

b Kü lön bö ző né ző pon tok ból vizs gál ja a nem lel ké szi szol gá lat le he tő -
sé ge it az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ez év ta -
va szi elő adás-so ro za ta. Az egy há zunk or szá gos iro dá já nak föld szin -
ti elő adó ter mé ben már ci us 8-án meg ren de zett al kal mon az ér dek lő -
dők el mé le ti sí kon fog lal koz hat tak az zal, hogy mit ta nít a teo ló gia az
egy há zon be lü li nem lel ké szi lel ki szol gá lat ról. 

b Ha az egy sze rű, min den na pos
hír adás-tech ni kai esz kö zün ket
le het „okos nak” ne vez ni, azt hi -
szem, nem kö ve tünk el hi bát, ha
a bu da pes ti Mil le ná ris Park ban
ta lál ha tó Cso dák Pa lo tá ja in -
ter ak tív be mu ta tó it okos já té -
kok ként jel le mez zük. 

Az egy ko ri Ganz-gyár bu dai ön tö dé -
jé nek át épí té sé vel ki ala kí tott Mil le -
ná ris Park ban min den idő ben jól eső
ér zés sé tál ni egyet. A kert ter ve zők és
épí tők ke ze mun ká ját di csé ri a har -
mo ni ku san ki ala kí tott tér. S ha már
eleget sétált az em ber, újabb prog ram
kí nál ko zik: a Cso dák Pa lo tá ja. 

Már a ne ve is jel zi, hogy kü lö nös
hely re ér kez tünk, hi szen az egy ko ri ön -
tö dei csar nok ban he lyet ka pott be mu -
ta tó se nem ki ál lí tás, se nem mú ze um,
de – a le gen dás hí rű Öveges pro -
fesszor szel le mi örök sé gét idéz ve –
mind ket tő ből me rí tet tek. A Cso dák
Pa lo tá ja olyan be mu ta tó hely, ahol
játsz va, sa ját ta pasz ta la ta ink se gít sé -
gé vel is mer ked he tünk a fi zi ka rej tel -
me i vel, fur csa sá ga i val és szép sé ge i vel.
Itt min dent sza bad – sőt kö te le ző –
meg fog ni, min dent ki le het pró bál -
ni, és a szak sze rű tá jé koz ta tók el ol -
va sá sa után min den ki ma ga fe dez heti
fel, ér tel mez he ti a meg ta pasz tal ha tó
vi lág je len sé ge it.

Ki-ki pró bá ra te he ti pél dá ul a
gyor sa sá gát, ha haj lan dó le fut ni az
idő mé rő vel el lá tott fu tó pá lyán a tá -
vot, s alig van gyer mek, aki ki hagy -
ná ezt a re mek le he tő sé get. Op ti kai
meg fi gye lé se ket vé gez he tünk, kö -
ze lebb ke rül ve a fény tu laj don sá ga -
i nak meg is me ré sé hez, de ha son ló
mó don el jár va a han got is ta nul má -

nyoz hat juk. Vagy ha ép pen ked vünk
úgy tart ja, meg néz het jük sa ját ma -
gunk hő fény ké pét. 

Ki csik és na gyok ked ven ce a lé ze -
res cél ba lö vés, ami kor is bi zo nyá ra
so kak szá má ra meg vi lá go so dik, hogy
iga zá ból csak a wes tern fil mek ben
szo kott min dig min den lö vés cél ba
ta lál ni… Fel nőt tek és gyer me kek
együtt pró bál gat ják a he pe hu pás pá -
lyán moz gó, át ala kí tott au tót, amely
– cso dák cso dá ja – még sem ráz,
pe dig há rom szög le tű ke re keken köz -
le ke dik. A mu zi ká li sab bak zon go ra -
bil len tyű kön sé tál gat va kom po nál -

hat nak, aki pe dig nem szé dü lős, az
egy for gó ban ül ve lab dáz hat, mi -
köz ben meg ta pasz tal hat ja egy gömb
moz gá sá nak sa já tos sá ga it egy for gó
sík fe lü le tén. 

Va la mennyi esz köz fel so ro lá sa és
is mer te té se hosszú ol da la kat igé -
nyel ne, egyet azon ban még ok vet le -
nül meg kell em lí te ni, ne ve ze te sen a
kö tél tán co sok haj me resz tő mu tat vá -
nya i ban lá tott kö tél ke rék párt, amely -
nek ki pró bá lá sa ked vé ért gyer me kek
és szü lők egy aránt haj lan dók akár né -
mi sor ban ál lás ra is. 

A szám ta lan esz köz mind egyi ke
a fi zi ka vi lá gá nak egy-egy te rü le té -
re ad be te kin tést. S mert a tu do mány
kor ta lan, fi a ta lok és idő sek – ar cu -
kon a fel is me rés bol dog örö mé vel –
va la mennyi en ön fe led ten ját sza -
nak. Ám hogy ne vál ja nak a kí sér le -
tek ön cé lú lát vánnyá, min den esz köz
mel lett pon tos tá jé koz ta tás ol vas ha -
tó az el vég zen dő fel adat ról, a meg -
fi gyel he tő je len ség ről s a je len ség fi -
zi kai hát te ré ről. S ha va la ki eset leg
nem ér te ne va la mit, a min dig kö zel -
ben le vő mo de rá to rok kész sé ge sen
se gí te nek.

A fel nőt tek – meg koc káz ta tom, fő -
leg az apu kák – kö ré ben azon ban
alig ha nem a gép jár mű ve ze tők pá lya -
al kal mas sá gi vizs gá la tában hasz nált
esz kö zök ha son má sai a leg nép sze -
rűb bek. Itt ki-ki – szak sze rű se gít ség -
gel – kö vet kez mé nyek nél kül te heti
pró bá ra mo no tó ni a tű rő és kon cent -
rá ló ké pes sé gét, me mó ri á ját, meg -

mér he ti egyen súly ér zé két vagy azt,
hogy mi lyen gyor sak a refle xei. 

Az ered mé nyek hi te le sek, de nem
kö te lez nek sem mi re. A be ren de zé sek
rész re haj lás nél kül ad nak ké pet a
tesz te lő pil la nat nyi ál la po tá ról, min -
den ki el dönt he ti, hogy ered mé nyei
alap ján mennyi re al kal mas pél dá ul a

nagy vá ro si for ga lom ban va ló biz -
ton sá gos köz le ke dés re. 

Kel le mes, hasz nos idő töl tés min den
kor osz tály nak a Cso dák Pa lo tá ja. Egy
hely, ahol rá cso dál koz ha tunk a te rem -
tés em be ri ésszel fel nem fog ha tó
cso dá já ra, de egy ki csit még is be pil -
lant ha tunk vi lá gunk mű kö dé sé nek

tit ka i ba. Mert ahogy VeresPálné a 19.
szá zad ban az ok ta tá si re form fá rad -
ha tat lan har co sa ként mond ta, a tu dás
„a szel le mi lá tó kört ki bő ví ti, gon do -
lat gaz dag sá got nyújt, elő íté le tek től
és hi á ba va ló sá gok tól meg sza ba dít,
ma gas em be ri mél tó ság ra emel”.

A cso dák a hét min den nap ján
meg te kint he tők, hét köz nap kilenc,
hét vé gen ként tíz órá tól. Csak nem
min den ki szá mít hat ked vez mény re
a be lé pő jegy meg vál tá sa kor, hi szen jár
a nyug dí ja sok nak, a gye re kek nek, a
csa lá dok nak és a cso por tok nak is. S az

sem el ha nya gol ha tó, hogy kü lön gon -
dol tak a moz gás sé rül tek re. Cso por tok -
nak – a gör dü lé keny be ju tás és a
szer ve zett ve ze tés ér de ké ben – ér de -
mes elő ze te sen fel ven ni ük a kap cso la -
tot az in fo@cso dak pa lo ta ja.hu e-mail
címen az in téz mény ve ze tő sé gé vel.

g Gyar ma ti Gá bor

KirándulógyüleKezeteKfigyelmébe
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Böjt4.vasárnapja(Laetare).Liturgikusszín:lila.Lekció:Jn6,1–15;Ézs
54,7–10.Alapige:Róm5,12–17.Énekek:360.,365.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé, II.,
Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.) Veperdi Zoltán; Sarepta, II., Modori u.
6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.
10. (úrv., összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. előadások Sándy Gyula
emlékezete címmel; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (családi)
Orodán Krisztina; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter
Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,
VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11.
(úrv., szuplikáció) Molnár Lilla; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.)
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX.,
Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Gát
u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag
Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6.
(vespera) Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor;
Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6.
(labirintus istentisztelet) ; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) dr. Bácskai Károly; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.
Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (szuplikáció) Fitos
Mónika; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Agod Anett; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. dr. Agod Anett; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár,
Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 2. Győri János Sámuelné;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné
Puskás Sára.

istentiszteletirend•2012.március18.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Ta valy, ad vent ide jén új hely tör té -
neti mun ka je lent meg Szen te sen.
Dr. Balázs György nyu gal ma zott
fő is ko lai do cens több éves ku ta tá sá -
nak és anyag gyűj té sé nek ered mé -
nyeit összeg zi Aszentesievangélikus
egyháztörténete(1760–1944) cí mű
ki ad vány. A szer ző a II.József ál tal
ki adott tü rel mi ren de let előt ti val -
lá si tü rel met len ség idő sza ká ban
Szen tes re ér ke zett né hány evan -
gé li kus csa lád hi té ért va ló küz del -
mes helyt ál lá sá tól mu tat ja be az ek -
lé zsia tör té ne tét a kor szak ha tárt
je lö lő 1944-es esz ten dő ig.

A hely tör té ne ti ki ad vány nagy
eré nye, hogy a he lyi ese mé nye ket az
eu ró pai és a ma gyar tör té ne lem be
ágyaz va, azok kal össze füg gés ben
lát tat ja: fel vá zol ja LutherMárton ki -
füg gesz tett ki lenc ven öt hit té te lé -
nek eu ró pai ha tá sát, a re for má ció
ma gyar or szá gi ter je dé sét, szen te si
meg je le né sét.

Az evan gé li ku sok MáriaTerézia
ural ko dá sá nak utol só év ti ze de i ben
je len tek meg Szen te sen. Ar ról nin cse -
nek for rá sok, hogy hon nan te le pül tek
a vá ros ba. Mint a kö tet ből meg tud juk,
az el ső idők ben a plé bá nos azt a he -
lyi ren de le tet esz kö zöl te ki, hogy a
szen te si re for má tus lel kész az itt la kó,
cse kély szá mú evan gé li kus nak sem mi -
lyen szol gá la tot ne te gyen. A vá ci ka -
to li kus püs pök utóbb en ge dé lyez te,
hogy az evan gé li ku sok a re for má tus
temp lom ba jár ja nak, de el ren del te,
hogy ke resz te lés, es ke tés, te me tés
ese tén fi zes sék meg a stó la pénzt a plé -
bá nos nak, és hív ják meg a szom széd -
ság ban lé vő va la me lyik evan gé li kus lel -
készt a szer tar tás el vég zé sé re.

A szen te si egy ház az oros há zi nak
lett vol na le ány egy há za, de az ot ta ni
lel kész – SzimonideszJános – nem
igye ke zett a két test vér egy há zat bé -
kes ség ben tar ta ni. Ar ra tö re ke dett,
hogy a szen te si ek ön ál ló egy há zat ala -
pít sa nak. (Az 1773. évi össze írás kor a
vá ros nak 7249 la kó ja volt. Eb ből
5283 re for má tus, 1901 ka to li kus és 49
evan gé li kus.) 
II.József tü rel mi ren de le te után a

szen te si evan gé li ku sok el ső lé pés ként
kü lön te me tő nyi tá sát ké rel mez ték. A
vár me gye és a Ká ro lyi-ura da lom tiszt -
jei ál tal tá mo gat va ki je löl ték a te me -
tő he lyét. Az is ten tisz te le te ket (Szi -
mon idesz Já nos há rom al ka lom mal
jött éven te) a re for má tus temp lom ban
vagy ma gán há zak nál tar tot ták.

Az 1818. évi össze írás ban 70 evan -
gé li kus csa lád sze re pelt 206 lé lek kel.
A gya ra po dó lé lek szám és igény elő -
ször ima ház fel épí té sét tette szük sé ges -
sé (1817). Ezt kö vet te a pap lak épí té se.

(A ré gi szen te si ek még em lé kez het -
nek a mai pos ta épü let egy ré szé nek
he lyén ál ló föld szin tes épü let re, mely -
ben ve tő mag bolt, tej ivó, fes ték bolt
mű kö dött. Ez az épü let volt ere de ti -
leg az ima ház és a pap lak.)

A szen te si lu the rá nus egy ház 1823-
ban vált ön ál ló vá el ső lel ké szé nek,
MolitoriszLajosnak a be ik ta tá sá val.
Az őt kö ve tő lel ké szek so rá ból ki -
emel ke dik BalassaJános (1813–1883),
„a szen te si evang. Egy ház 38 évig hű
lel ké sze”, amint ez a te me tő ben ma is
meg lé vő sír em lé kén ol vas ha tó. Lel -
kész sé ge ide jén épült fel az evan gé -
li ku sok egy tan ter mes is ko lá ja a hoz -
zá kap csolt ta ní tói la kás sal (1855).

Utód ja, Petrovics Soma (1843–
1926) „a szen te si evan gé li kus egy -
ház nak 43 éven át volt hű sé ges lel -

ki pász to ra”, amint ez az ugyan csak
meg lé vő sír em lé kén látha tó. A kö -
tet ből meg tud juk, hogy Pet ro vics
So ma teo ló gi ai mun kás sá ga is je len -
tős. Töb bek kö zött Lu ther Már ton
Kis kátéjának el fo ga dott ma gyar
szö ve ge az ő for dí tá sa. A sok irány -
ban te vé keny ke dő lel kész ne gyed
szá za don át a Csa nád-Csong rá di
Egy ház me gye es pe re si tisz tét is be -
töl töt te. Lel ké szi szol gá la tá nak leg -
je len tő sebb és leg ma ra dan dóbb
em lé ke az 1905-ben át adott, neo gó -
ti kus stí lus ban épült temp lom. (A
hí vők szá ma a 20. szá zad for du ló -
ján meg kö ze lí tet te, majd meg is
ha lad ta az 540 főt.)

Ba las sa Já nos sal kez dő dő en fi -
gyel het jük meg, hogy az evan gé li kus
lel ké szek tár sa dal mi sze re pe, a vá ros
köz éle té ben va ló rész vé te le egy re
je len tő sebb. Pet ro vics So ma után
Botyánszky Jánosról, majd Virányi
Lajosról is el mond ha tó, hogy lel ké -
szi te vé keny sé gük mel lett a vá ros kul -
tu rá lis és tár sa dal mi éle té ben be töl -

tött sze re pük is meg ha tá ro zó volt.
Gya kor ta szó no kol tak vá ro si ün -
nep sé ge ken.

Az evan gé li ku sok is ko lá já nak ta -
ní tói: SalingGéza,KolpaszkyGyörgy,
LakatosEmil,EgyedM.Lajos,Macs-
kásiSámuel.Utóbb ne gyed szá za don
át HuszákJózsef igaz ga tó-ta ní tó és
kán tor ok tat ta-ne vel te az ele mi is ko -
la al só négy osz tá lyát osz tat lan ta ní -
tá si rend ben. (Az is ko lát kez de tek től
nem csak evan gé li kus gye re kek lá to -
gat ták. Az 1940-es évek ele jén eb be
az is ko lá ba járt a ka to li kus ŐzeLa-
jos, a ké sőb bi ki vá ló szí nész is.)

A könyv ol va sá sa köz ben fel tű nik,
hogy a vá ros ban az evan gé li kus egy -
ház köz ség na gyobb súllyal van je len,
mint azt hí ve i nek szá ma in do kol ná.
Ám er re is meg van a ma gya rá zat. A
vá ros te kin té lyes, va gyo nos pol gá ra -
i nak és ve ze tő sze mé lyi sé ge i nek egy
ré sze egy há zá hoz hű evan gé li kus
volt. Így a mó dos Jurenák csa lád, a
Sulczok, a Mátéffy csa lád, amely nek
egyik tag ja, dr.MátéffyFerenc 1902–
1918 kö zött a vá ros pol gár mes te ri
tisz tét is be töl töt te. Az egy ház egyik
meg be csült pres bi te re volt Molecz
Béla gim ná zi u mi ta nár, a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia le ve le ző tag ja.

E so rok író ja nem hall gat hat ja el,
hogy ma ga is meg ta pasz tal ta en nek
a val lá si kö zös ség nek fel ne ve lő ere jét,
er köl csi tar tást adó ha tá sát. És nosz -
tal gi á val gon dol azok ra a tar tal mas
mű so ros ren dez vé nyek re, me lyek -
nek fő sze rep lői – KovácsNelly,Wolf
Károly, a ké sőbb or szá go san is mert
ví zi lab dá zó, TolcsvayNagyBéla szen -
tesi re for má tus kán tor, a Tolcs vay fi -
vé rek édes ap ja, HankóLászló, a tra -
gi ku san ko rán el hunyt HankóAttila
szín mű vész édes ap ja – meg ele ve -
ned nek em lé ke ze té nek kép er nyő jén.

A tu do má nyos igénnyel meg írt ek -
lé zsia tör té net a SzentesiMűhelyFü-
zetek 12. ki ad vá nya ként je lent meg.
Szer kesz tet te és a gaz dag kép anya got
vá lo gat ta Labádi Lajos. A mű sza ki
szer kesz té sért, a bo rí tó ért és a kép ki -
dol go zá sért SzeriLászlót il le ti el is me -
rés. A kö tet meg je le né sét Szen tes
Vá ros Ön kor mány za ta tá mo gat ta.

g Bu csány György 
nyugalmazottközépiskolaitanár,

szentesihelytörténész

BalázsGyörgy:Aszentesievangéli-
kus egyház története (1760–1944).
(SzentesiMűhelyFüzetek12.)Kiad-
taaSzentesVárosiKönyvtárNonpro-
fit Közhasznú Kft. és a Csongrád
MegyeiLevéltárSzentesiLevéltára.
Szentes,2011.Ármegjelölésnélkül.

Eklézsiatörténet
–MáriaTeréziátóla20.századig

OroszAtanáz gö rög ka to li kus püs pök,
Csomós József re for má tus püs pök,
PalánkiFerenc ró mai ka to li kus se géd -
püs pök és SándorFrigyes evan gé li kus
es pe res kö zö sen szen tel te fel a bör tön -
ká pol nát. Az ese mé nyen részt vett töb -
bek kö zött Demeter Ervin me gyei
kor mány meg bí zott, PanyiBélameg -
bí zott me gyei fő ügyész, va la mint a kü -
lön bö ző fe le ke ze tek vi lá gi kép vi se lői
és azok, aki kért lét re hoz ták a ká pol -
nát, vagy is a ra bok.
JoóLászló, az in té zet pa rancs no ka

kö szön töt te a részt ve vő ket, a püs pö -
kök nek és a bün te tés-vég re haj tás ve -
ze té sé nek meg kö szön te a ká pol na ki -
ala kí tá sá hoz nyúj tott anya gi se gít sé get.
Em lé kez te tett, hogy több év ti ze des hi -
ányt pó tol nak a ká pol na fel ava tá sá val.
Az in téz mény át adá sa kor, 1902-ben az
ak ko ri fog ház ban re for má tus ima ház
és is ko la, va la mint ró mai ka to li kus
temp lom mű kö dött. A be zá rás pon -
tos idő pont ja nem is mert (nyil ván va -
ló an a kom mu nis ta ha ta lom át vé telt
kö ve tő en tör tént). Ki emel te, hogy a ká -
pol na ki ala kí tá sá ból a fog va tar tot tak
is ki vet ték a ré szü ket.

„Nap mint nap imád ko zunk a fog -
lyok lel ki üd vé ért, sza ba du lá su kért”
– je gyez te meg az ün ne pi al ka lom -
ból tar tott saj tó tá jé koz ta tón Orosz
Ata náz. A gö rög ka to li kus püs pök
sze rint a ká pol na az üd vös ség, a
meg bá nás fe lé ve ze tő utat jel ké pe zi
a fog va tar tot tak nak, s en nek a nagy -
böjt ide jén kü lön üze ne te van.

Cso mós Jó zsef em lé kez te tett ar -
ra, hogy a bün te tés-vég re haj tás sal és
a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság gal
kö tött meg ál la po dás alap ján vál lal -
ták, hogy ha va la ki igény li, akár az
el ső éj sza kás fog va tar tott nak is biz -
to sít ják a lel ki se gít sé get. El mond -
ta azt is, hogy a mis kol ci bör tön
más, mint a töb bi, ugyanis itt a
fog va tar tot tak ki lenc ven szá za lé ka
még íté let előtt áll. A ká pol na szá -
muk ra a kül ső vi lá got, az is te ni sze -
re tetet jel ké pez he ti.

Pa lán ki Fe renc ki emel te: rossz
út ra té vedt em be rek van nak itt, a
meg té rés sel vi szont jó út ra le het
tér ni. Is ten szá má ra min den ki egy -
for mán fon tos.

Sán dor Fri gyes ar ra hív ta fel a fi -
gyel met, hogy az utat té vesz tet tek
be lül nagy ter het hor da nak. A ká pol -
na olyan hely, ahol imád ko zás sal, be -
szél ge tés sel le pa kol hat nak eb ből a te -
her ből.

Joó Lász ló em lé kez te tett: az alap -
tör vény is rög zí ti a fog va tar tot tak lel -
ki is me re ti sza bad sá gá nak, a val lás
gya kor lá sá nak a biz to sí tá sát. Ezt se -
gí ti a most fel szen telt öku me ni kus
ká pol na is.

Az in té zet ben át la go san négy -
száz öt ven fog va tar tott van, kö zü lük
so kan igény lik a lel ki gya kor la tot,
egyé ni lel ki fog lal ko zást. El esett em -
be rek nek ez is re ményt nyújt(hat) a
sza ba du lás után ra.

d Forrás:minap.hu/Cs.L.

Rablelkekkápolnája
b Mis kol con, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá -

si In té zet ben a tör té nel mi egy há zak kép vi se lői múlt csü tör tö kön fel -
szen tel ték az öku me ni kus bör tön ká pol nát. A bel ső tér ki ala kí tá sa,
a szent ké pek a fog va tar tot tak ke ze mun ká ját di csé rik. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
iro dá ja a sváj ci mun ka adók be so ro -
lá sá ban meg kap ta a ne mi leg sem le -
ges dí ja zá si po li ti kát foly ta tó cé gek
rang ját. A szer ve zet fő tit ká ra, Mar-
tinJunge sze rint ez fon tos lé pést je -
lent, hi szen meg erő sí ti mind azt,
amit a lu the rá nus egy ház évek óta
tesz a ne mek kö zöt ti egyen lő sé gért
és a nők egy ház ban és tár sa da lom -
ban va ló el fo ga dá sá ért. Az LVSZ el -
kö te le zet ten mun kál ko dik a ne mek
kö zöt ti egyen lő ség ér de ké ben.

A nem zet kö zi nő na pon, már ci -
us 8-án az equal-salary ne vű sváj -
ci szer ve zet ar ról ér te sí tet te a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet sé get, hogy meg -

ál la pí tot ták: a fér fi ak és nők bé re zé -
sé nek te kin te té ben a vi lág szö vet ség -
nél azo nos ság ta pasz tal ha tó.

„Örü lünk en nek a fon tos si ker -
nek, s egy ben tu da tá ban is va gyunk
an nak, hogy az egy ház ban és a tár -
sa da lom ban sok nő nem lát te ret ar -
ra, hogy te het sé gé nek és ta len tu má -
nak meg fe le lő mun kát kap jon” –
ma gya ráz ta Jun ge fő tit kár. „A rész -
vé tel ben ugyan is vagy aka dá lyoz tat -
va van nak, vagy pe dig a mun ka vál -
la lá suk hoz és mun ka vég zé sük höz
szük sé ges fel té te lek nin cse nek meg”
– hang sú lyoz ta Jun ge a gen fi Öku -
me ni kus Cent rum ban tar tott meg -
be szé lé sen.

Az equal-salary alapítója és  ve -
ze tő je, VéroniqueGoy át ad ta a ran -
got adó ki tün te tést, és mél tat ta az
LVSZ egyen jo gú sá gért tett fá ra do -
zá sa it. Az LVSZ a ti zen egye dik
szer ve zet Svájc ban és a ne gye dik
Genf kan ton ban, amely ezt a ta nú -
sít ványt meg kap ta.
RudolfRenfer, az LVSZ hu mán -

re fe ren se el mond ta: re mé li, hogy a
ne mek kö zöt ti egyen lő ség az LVSZ
vi lág szol gá la tá nak mind a há rom -
ezer mun ka tár sá ra vo nat ko zik, és
hogy a tag egy há zak is meg fon tol ják
ezt a fi ze té si po li ti kát.

d Forrás:LWI,Evangélikus.hu
Horváth-BollaZsuzsanna

AzLVSZelkötelezettenmunkálkodik
anemekközöttiegyenlőségért
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Avilághálódöntőtöbbségébenmég
maishypertextbenmegírtoldalak-
bóláll.Ahypertextvalójábanhagyo-
mányosanformázottszöveg,amely-
ben linkek találhatók más hyper-
textesoldalakra.Ezazunalomigis-
mételt tétel adja a web alapját: a
sok-sokinternetesoldalegymáskö-
zötti kapcsolatai teszik lehetővé,
hogyalátogatóátkattintva„szörföl-
hessen”azoldalakközött.
Azolvasásiszokásokisváltoztak

ahypertextesszövegekelterjedésé-
vel,ugyanisalegtöbbesetbenazol-
vasómenetközbenugrikátmásik
szövegrészre, másik oldalra, majd
tér vissza esetleg az eredeti doku-
mentum másik részére. Akár egy
lexikonban, amikor a hivatkozott
kifejezéseknekisutánanézünk.

Valószínűlegmindenmagyarkö-
zépiskolábankiemeltenfoglalkoznak
az1848–49-esforradalommaléssza-
badságharccalmintnemzetünkegyik
legkiemelkedőbbtörténelmihelytál-
lásával.Esorokírójamégjólemlék-
sziktörténelemkönyvénekezzelfog-
lalkozó fejezetére, amely a nem is
olyan ködös múltba vesző esemé-
nyeketszámosfestményenkeresztül
gazdagon illusztrálta is. Manapság
azonban–arégikönyvhiányában–
amúltfelidézésérealegmegfelelőbb
eszközzéaWi ki pé dia válik.
Alegnagyobbon-lineenciklopédia

ahttp://hu.wikipedia.org/wiki/1848–
49-es_forradalom_és_szabadságharc
oldalongyűjtiösszealegfontosabb
szereplőketéseseményeket,ésinnen
természetesenazoksajátoldalaitis

meg tudjuk nyitni. A történelem
(újra)tanulmányozása így a szá-
munkralegizgalmasabbmódonvi-
hetővéghez:akicsakahadjáratokat
kedveli, egyszerűen végigkattint-
hatjaafőbbcsatákat,akiapolitikai
szereplőkrekíváncsi,egymásután
megnyithatjaavirtuális„profilolda-
laikat”. Az oldal alján pedig egy
linkkelátléphetünkannakaszámí-
tógépesstratégiaijátéknakazolda-
lára, amelyet pár éve az oktatási
minisztériummegbízásábólfejlesz-
tettek,ésaszabadságharccsatáitvív-
hatjukmegbenne.
Bármárígyisrengeteginformá-

ció szerepel aWi ki pé dia forradal-
munkkalfoglalkozóoldalain,néhol
mégfeltűnőenláthatóaz„Ezasza-
kaszegyelőreerősenhiányos.Segíts
teisakibővítésében!”felirat.Bizo-
nyosdolgokpedigteljesegészében
hiányoznak,példáularövidösszefog-
lalóegyáltalánnemtérkiazegyhá-
zaknakaszabadságharcbanbetöltött
szerepére.
Aforradalomelsőnapjánkiadottti-

zenkétpontelsőhelyénszerepela„Ki-
vánjuka’sajtószabadságát,censurael-
törlését” mondat. Érdekes módon
többmintszázhatvanévvelkésőbbha-
sonló„szabadságharc”zajlik,ezúttal
az internet függetlenségéért.Tavaly
októberbennyújtottákbeazamerikai
törvényhozásnakaStopOnlinePiracy
Act(„megálljazinterneteskalózkodás-
naktörvény”)tervezetét,amelyszer-
zőijogsértésekeseténtennelehetővé
szigorúszankciókatazinternetszolgál-
tatókésakeresőkellenis.
AtiltakozókegyikevoltaWi ki pé -

dia is:aközösségmunkatársaikijelen-
tették,hogyrendkívülértékesszolgál-
tatásukegyilyentörvényhatályaalatt
létresemjöhetettvolna,ígyőkvoltak
azok,akikazelsőkközötthirdettekel-
sötétítésinapotjanuár18-ára.
Tiltakozómozgalmakésutcaitün-

tetésekisszerveződtekatörvényter-
vezetellen,ígyaztánkitalálóikény-
telenekvoltaklevennianapirendről.
Amiszempontunkbólmárcsak

azértisrendjénvalónakkelltekinte-

nünk,hanemszületikmegajogsza-
bály,mertazilyentípusúszabályo-
zásmagábanhordjaaveszélyt:ma
mégcsakafájlcserélőoldalakatkap-
csolják le–holnaptalánegyházak
honlapjaifognakszemetszúrni…
„Azinternetkorábantársadalmain-

kat gyakran »információs társada-
lomnak« nevezzük. Az információ
áramlásánakszabadságamamárolyan
demokratikuskövetelmény,mintko-
rábbanaszólásszabadság.Azinformá-
cióhozvalóhozzáférés,azinformáció-
közlésszabadsága,azinformációsza-
badáramlásalétfontosságúkritérium
egydemokratikustársadalomban.Ha
bármelyhatalomelkezdimanipulál-
ni,korlátozniazemberekpublikációs
szabadságát, illetve az internetes
tartalmakhoz, webhelyekhez való
hozzáférését, azzal ugyanazt teszi,
mintKínaazállampolgáraival”–álla

http://hu.wi ki pe dia.org/wi ki/Stop_On -
line_Pi racy_Act oldalon. És ennél
nemislehetneszorosabbkapcsolatot
találniaz1848–49-esszabadságharcés
korunkvalóságaközött…

g NagyBence

Márciusidusára
E g yh áz é s vil ág h áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H I R D E T É S

Ahitkártyaemlékeztetnikívánjaahí-
veket: minden megkeresztelt arra
kapottmeghívást,hogymegismerje
ésmegosszamásokkalhitét.Ahitel-
kártyaméretűdokumentumegyikol-
dalánegyszövegigazolja,hogyakár-
tyahordozójakatolikus,továbbáegy
hatpontbólállófelsorolástalálható
arról, hogy a katolikusok milyen
cselekedetekvégrehajtásárakaptak
meghívást.Egymásikmondatisol-
vashatómégezenazoldalon:vész-
helyzetesetén,kérem,hívjanakegy
katolikuspapot.
Akártyamásikoldalánaközel-

múltbanboldoggáavatottJohn Hen -
ry New man bíborostól való idézet
szerepel,amelyfigyelmeztetaszol-
gálatra, és megerősíti, hogy min-
denkinekvanküldetése.

Ki er an Conry püspök,azangliaiés
walesipüspökikonferenciaevangé-
lizációséshitoktatásibizottságának
elnöke a kezdeményezés kapcsán
hangsúlyozta: számoskártyáthor-
dunkpénztárcánkban,amelyektük-
rözikidentitásunkatésazokatadol-
gokat,amelyekfontosakszámunkra.

Ahitkártyacélja,hogyakatolikuso-
katnapmintnapemlékeztesse,mit
jelent Jézus Krisztus követőjének
lenni.Nemösszegezhetjükhitünket
néhány címszóban, de reméljük,
hogyakártyaarraösztönzimajdaz
embereket,hogytöbbettegyenek,il-
letveolvassanak,tanuljanakhitükről.
Akártyátazértistervezték,hogy

biztassaakatolikusokatahithirdeté-
sére.Azembereknekgyakransegíte-
ni kell abban,hogy tudják,mit kell
mondaniuk.Ahitnemmagánügy–fi-
gyelmeztetettazangolpüspök.Erre
emlékeztetettXVI. Be ne dek minden
katolikusközösséget,amikormeghir-
dettea2012októberétőlindulóhit évét.
Ahitkártyahordozásabátorságot

igényel,hiszenaztmutatjamásoknak
mindenalkalommal,amikorhasznál-
jukapénztárcánkat,hogyhiszünkIs-
tenben,életünknekcéljavan,próbál-
jukszeretniésszolgálnifelebarátun-
kat.Azangolfőpásztorannakare-
ményénekadotthangot,hogyaka-
tolikusokahitrőlvalótanúságtétel-
rehasználjákmajdakártyát.
d Va ti ká ni Rá dió / Ma gyar Ku rír

Hordjmagadnálegy
hitedetigazolókártyát!

Az ang li ai és wale si 
püs pö ki kon fe ren cia kez de mé nye zé se

b A Fa ith Card (hit kár tya) ar ról tá jé koz tat, hogy hor do zó ja meg ke resz -
telt ka to li kus. Az ang li ai és wale si püs pö ki kon fe ren cia evan gé li zá -
ci ós és hit ok ta tá si bi zott sá ga or szág szer te egy mil lió ilyen kár tyát bo -
csát ren del ke zés re feb ru ár és már ci us hó nap ban a hu szon négy ka to -
li kus egy ház me gyé ben.

Hozzávalókatésztához:1 csé sze (2,5
dl) kris tály cu kor, 1 pú po zott csé sze
(2,5 dl) liszt, 3 egész to jás, 1 cso mag
sü tő por, 1 cso mag va ní li ás cu kor, 1 kis
po hár (2dl) tej föl.
Atöltelékhez:3 db al ma le re szel -

ve, 3 evő ka nál da rált dió, 2-3 evő ka -
nál ba rack lek vár, íz lés sze rint őrölt
fa héj.

El ké szí té se: a tojásokat habosra
keverjük a kristálycukorral, majd
hozzáadjukalisztet,asütőport,ava-
níliáscukrotésatejfölt.Atésztátsü-
tőpapírral kibélelt tepsibe öntjük.
Atöltelékhozzávalóitösszekeverjük,

majdakésztölteléketevőkanalan-
kéntatésztáradobáljuk.
Előmelegítettsütőbenkészresütjük.

Almás-diósdobálós

TúrmezeiErzsébet-portréaMagyarTelevízióban
Március18-án,vasárnapTúr me zei Er zsé bet címmel26percesportréműsortsugározaMagyarTelevízióazm1-
en11.30-kor,azm2-n14.05-kor.KözreműködnekazEvangélikusHittudományiEgyetemhallgatói,Ku bik An -
na Kossuth-díjasszínművész,továbbáMa do csai Mik lós ésKe ve há zi Lász ló nyugalmazottevangélikuslelké-
szek.ArchívfelvételenversétmondjaTúrmezeiErzsébet.SzerkesztőNagy Lász ló, rendezőSze ke res Csa ba.

TiszteltOlvasóink
ésElőfizetőink!

Tavalydecemberben–azelőzőévekhasonlójellegű
kezdeményezéseinek eredményességét látva – újra
meghirdettüktá mo ga tói ak ci ón kat. Mintismeretes,
(újra)aztkértükelőfizetőinktől:hamódjukvanrá,az
előfizetésidíjnálnagyobbösszegetjuttassanakelki-
adónkhoz,hogyabefolytösszeggeltámogatnitudjuk
azokat az olvasóinkat, akik számára az előfizetés
anyaginehézségetokozna.Március12-ig101előfize-
tőnktőlérkezetttámogatás,melynekösszege156625
forintvolt.
Köszönjükmindazoksegítségét,akikfontosnaktar-

tották,hogylapunkazidéniseljuthassonlehetőlegmin-
denrégiolvasójához.
A2011.november27-iEvan gé li kus Élet ben nyere-

ménysorsolásthirdettünka2012.január6-án,vízkereszt
ünnepénérvényeselőfizetésselrendelkezőolvasóink
számára.AsorsolásnyerteseKo vács Mi hály csővárielő-
fizetőnk.
Nyereménye:másodmagávaltérítésmenteseneltölt-

hetegyhétvégét(május25–28.,péntekvacsorátólva-
sárnapebédig)abalatonszárszóiEvangélikusKonferen-
cia-ésMisszióiOtthonban.Gratulálunk!

g KendehK.Péter,a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

ACTA-ellenes demonstráció Tar tu -
ban, Észtországban
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VASÁRNAP

10.30 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Túr me zei Er zsé bet-port ré
(ismétlés:m2/14.05)
12.30 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló
AzEvangélikusRádiómisszió
összeállítása
13.22 / Bar tók rá dió
A Va g an tes trió hang ver se nye
Benne:Istenesénekek
a16–17.századból
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
21.30 / Pax Tv
Fé bé 2011
(do ku men tum film)

HÉTFŐ

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:Desprez:
Vul tum tuum de pre ca bun tur
14.15 / m1
A Szö vet ség
Biblia-vetélkedő
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ragadozómadár-sors
régenésma
18.30 / m1
Ma radj tal pon!
(kvíz mű sor)
21.27 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
Csehov:Asirály
22.00 / Pax Tv
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)
0.10 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.00 / Bar tók rá dió
Ahogy tet szik
Klasszikuszenei
kívánságműsor
12.00 / MR4 
– Nem ze ti sé gi adá sok
Dé li ha rang szó a sop ro ni
evan gé li kus temp lom ból
16.40 / m1
MM – Meg ol dá sok ma ga zin ja 
Afogyasztóvédelemről
19.30 / Du na Tv
Lé lek boule vard
HámoriJózsefszületésnapjára
20.00 / Cor vi nus Rá dió
Lé lek han go ló
AzEvangélikusRádiómisszió
összeállítása
21.20 / Du na World
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)

SZERDA

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:
Pergolesi:Sta bat Ma ter
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
Areformátusegyházfélórája
14.15 / Du na World
Re for má tus ma ga zin
19.30 / Du na Tv
Fe je ze tek a ma gyar 
ke resz tény ség tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Jelképek
21.05 / Du na Tv
Ki álts sza bad sá gért!
(ame ri kai já ték film, 1987)
(150’)
0.30 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
1848-asemlékhelyek

CSÜTÖRTÖK

14.15 / Du na Tv
Ha gya ték
(ma ga zin mű sor)
15.40 / Du na Tv
Vi rág vi rá gos sá ga 
– Ka zet tás mennye ze tű
temp lo mok a Ti sza há ton
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Csengersima,Gyügye
19.40 / Kos suth rá dió
Gye rek sáv
RészletekGryllusVilmos
lemezéről
21.05 / Du na Tv
Fe ke te gyé mán tok, 2/1. rész
(ma gyar film, 1976) (80’)
21.15 / Du na World
A Habs bur gok és Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
22.00 / Pax Tv
Hadd szól jon az or go na!
(por té film)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a ba kony tamási
evan gé li kus temp lom ból
13.10 / Bar tók rá dió
Al földy Bo russ Csil la ját szik 
a Má tyás-temp lom or go ná ján
15.20 / Du na World
Tö re dé kek
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
BartókésKodály
16.10 / Du na Tv
A sza bad ság harc len gyel lé gi ó ja
(ma gyar do ku men tum film)
19.35 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti ta va szi fesz ti vál 2012
Schubert:Esz-dúrmise
ZombolaPéter:Requiem
(ősbemutató)
21.00 / Film mú ze um
Le gye tek jók, ha tud tok
(olasz film, 1984) (113’)

SZOMBAT

6.00 / m2
Az Ótes ta men tum
(olasz rajz film so ro zat)
10.00 / Du na Tv
Za rán dok uta kon
16.35 / m1
A Szö vet ség
Biblia-vetélkedő
17.00 / Pax Tv
Sza bó Mag dá val 
Vá mos Mik lós be szél get
19.30 / Du na Tv
Carl Stern heim: 
A bu gyo gó
KözvetítésaRadnóti
Színházbólfelvételről
20.05 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta
Riportok,beszélgetések,
művekakultúraösvényein
23.30 / m1
Lo ra
(ma gyar ro man ti kus film,
2006) (120’)

VASÁRNAP

7.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
8.05 / MR6 – A ré gi rá di ó ja
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a fe hér gyar ma ti
temp lom ból
Igéthirdet:SzalaiLászló
lelkipásztor
11.30 / Du na Tv
Be ava tás
CzakóGábortelevíziós
esszéje
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Évszázadokegyházimuzsikája
22.50 / m2
Bu bo ré kok
(té vé já ték)

va sár nap (már ci us 18.)
Nézd, ez a nép még is csak a te né ped! 2Móz33,13b(2Tim2,19;Jn12,20–26;
2Kor1,3–7;Zsolt132)Azevangéliumnemtöbbegykötőszónál:„még is csak”.
Miutánanépfellázadt,ésaranyborjútkészített,Istenmegbocsátottneki.Bár
keményenmegbüntette,egypillanatigsemfeledkezettmegarról,hogy–mi-
kéntMózeshivatkozikrá–ezanépmég is csak azőnépe.JézusKrisztuske-
resztreadásávalIstenaztisnyilvánvalóvátette,hogymegbocsátazÁdám-
banelleneföllázadtemberinemnek,mertazembert–bárnemhagyhatja
egészenbüntetésnélkül–még is csak gyermekénektekinti.Deezérttőlünk
iselvárja,hogymég is csak testvérünknektekintsünkmindenembert:azo-
katis,akikvétettekellenünk,akikgyűlölnekbennünket,vagyakikmáskép-
penhisznek,máskéntgondolkodnak,másakultúrájuk,ésemiattellenszen-
vesekszámunkra.

hét fő (már ci us 19.)
Je re mi ás mond ta: Né pem össze tö ré se en gem is össze tört. Nincs bal zsam olaj
Gi le ád ban, nincs ott or vos? Jer8,21–22(Mk5,29–30;5Móz8,2–10;Mk12,38–
40)Jeremiásnemosztozottnépévelabűnelkövetésében,deosztozikabűn
következményeinekhordozásában.Abüntetésőtisösszetörte,mégsemtil-
takozik,hogynemszolgáltrá.Krisztussemtiltakozottnagypénteken,ami-
értártatlanulkellettnépeésazegészvilágbűnénekbüntetéséthordoznia.

Kedd (már ci us 20.)
Vét kez tünk őse ink kel együtt, bűnt, go nosz sá got kö vet tünk el.Zsolt106,6(Róm
4,5;Jób9,14–23.32–35;Mk12,41–44)Krisztusszenvedésénekgyümölcseként
azsoltárosgyónásánakamiszívbőljövőgyónásunkkákellválnia.Különben
ítéletünkrefordulmindaz,amitKrisztusnagypéntekentettértünk.

szer da (már ci us 21.)
Ne tartsd bölcs nek ön ma ga dat, fél jed az Urat, és ke rüld a rosszat! Péld3,7
(1Kor1,30;Jn15,9–17;Mk13,1–13)AmagukatbölcsnektartókaKrisztus
keresztjéncsakbotránkoznitudnak,ésnemképesekmeglátnibenneIsten
világotmegmentőbölcsességét.MintahogyamegfeszítettKrisztuserőt-
lenségébensemláthatjákmegIstenbűntéshaláltlegyőzőerejét.ÉsazIs-
tenszerintijótfogjákúgykerülni,mintharosszlenne.

Csü tör tök (már ci us 22.)
Nézz nyi tott szem mel er re a ház ra éj jel és nap pal, ar ra a hely re, amely ről
ezt mond tad: Ott lesz az én ne vem! 1Kir8,29a(Jn2,16;2Kor4,11–18;Mk
13,14–23)BárIstenmindigésmindenüttjelenvan,számunkramégsemhoz-
záférhető,mertdicsőségeelrejtiérzékeinkelől.Azószövetségbenelőbb
aszentsátorban,majdakőbőlépülttemplombantettemagátnépeszá-
márajelenvalóvá.AzidőkteljességébenpedigJézusKrisztusbanjelentmeg,
ésazőemberitestéttetteazújszövetségtemplomává.Eztatemplomot
nagypéntekenleromboltákugyan,deharmadnapraújjáépült,ésaLélekál-
talmiennekazöröktemplomnaklehetünkelevenköveivé.

Pén tek (már ci us 23.)
Uram, ne ked nem ne héz se gí te ni az erőt lent a so ka ság gal szem ben! 2Krón14,10a
(Fil4,19;Jn10,17–26;Mk13,24–27)Ászá,Júdakirályamondtaezt,amikor
háromszázezres sereg élén kellett szembenéznie az országára támadó,
egymilliósetióphaderővel.Istennemszégyenítettemegakirályemberileg
vakmerőhitét:azetiópokestérefutvamenekültek.NagypéntekenJézusegye-
dülálltszembenagonoszokseregével,amelyestérenemfutamodottmeg,
ésJézusIstenbevetettbizalmalátszólagmegszégyenült.HúsvétkorIstenmég-
isJézusthoztaelőgyőztesenasírból.

szom bat (már ci us 24.)
Tu dom, Is te nem, hogy te a szí ve ket vizs gá lod, és gyö nyör ködsz az őszin te ség -
ben. 1Krón29,17a(Mk11,25;Jn14,15–21;Mk13,28–37)Dávidkirálymond-
taezt,amikoratemplomépítéséreösszegyűltadományokatvetteszámba.
Őmártudta,hogyanemőszinteszívveltettfelajánlás–bármekkoraisaz
értéke–Istenelőttsemmiértékkelsembír.Tudjuk-emiis?

g VéghelyiAntal

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

VAsárnApTólVAsárnApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 18-ától március 25-éig

Meg hí vó
TisztelettelésszeretettelmeghívjukÖntéscsaládjátGa rá di Pé ter Kép és
ke re te – Egy szem ta nú be szá mo ló ja és val lo má sa Is ten gyü le ke ze tet te rem -
tő, épí tő és fenn tar tó mun ká já ról címűkönyvénekbemutatójára.Aköny-
vetbemutatja:D. Sze bik Im reny.püspök,Sze ve ré nyi Já nos lelkész,azEvan-
gélikusMisszióiKözpontigazgatójaésEndre ffy Gé za, abudaörsigyüleke-
zetlelkésze.Akönyvbemutatótdr. Fa bi ny Ti bor egyetemitanárvezeti.
Időpont:március23.,péntek,18óra.
Helyszín:evangélikustemplom,Budaörs,Szabadságút75.

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó

AMagyar Pax Romana és az
EurópaiProtestánsMagyarSza-
badegyetemEgyesületZsinati
Klubjamárcius19-én(hétfőn),
17–19óraközöttDis pu ta köz -
ok ta tás ügyek ről címmeltartja
rendezvényétaPestiEvangéli-
kusEgyházgyülekezetinagyter-
mében(BudapestV.,Deáktér
4.I.em.).Abeszélgetéstémá-
jaaközoktatásitörvény,aNem-
zeti alaptanterv, a kötelezően
választhatóhittanvagyerkölcs-
tan.A beszélgetés résztvevői:
Már kus Gá bor, Mi ku lás Do -
mon kos, Po ro gi And rás ésTren -
csé nyi Lász ló. Moderátor:Ka -
ma rás Ist ván OJD.
Szeretettelvárjukkedvesba-

rátainkat!

H I R D E T É S

Meg hí vó

Azevangélikuskülmisszióiestal-
kalmával beszámolót tart Shin
koreailelkészMisszió Ma gyar or -
szá gon címmel.Előadásábanbe-
mutatja a Magyarországon élő
koreai közösségben végzett
misszióimunkát,valamintahaj-
léktalanokkörébenvégzettsegí-
tő tevékenységét. Áhítatot tart
He c ker Fri gyesmetodistalelkész.
Időpont: március 19., hétfő,

18.00óra.Helyszín:1085Buda-
pest, Üllői út 24. (az utcáról
nyílóelőadóterem).
Szeretettel hívjuk és várjuk

azérdeklődőtestvéreket.
Az Evan gé li kus Kül misszi ói

Egye sü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó

AzAsztaliBeszélgetésekKulturális
AlapítványésazÉszakiEvangélikus
Egyházkerületszeretettelmeghív-
jamárcius 29-én, csütörtökön 18
óráraBen czúr Lász lóYbl-ésEuro-
paNostradíjasépítészésmunkatár-
sai,ifj. Ben czúr Lász lóProArchitec-
turadíjasépítész,valamintBen czúr
Eme se Munkácsy-díjasképzőmű-
vészBen czúr Épí tész iro da és a Ben -
czú rok címűkiállítására.Akiállítást
megnyitjaFa bi ny Ta más evangéli-
kuspüspökésNagy Ta más DLA
Ybl-díjasépítész,egyetemidocens.
Helyszín: Lágymányosi Öku-

menikusKözpont,1117Budapest,
Magyartudósokkörútja3.(Petőfi
hídbudaihídfő.)

H I R D E T É S


