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A szemek böjtje f 2. oldal
Déli KINCS f 7. oldal
Emma, a böjti szél f 10. oldal
A múlt adósságai f 11. oldal
„Felhőt lépő” beszélgetés… f 12. oldal
A presbiter munkaköri leírásáról f 13. oldal

„Ha az ál dás ként fel fo gott dol ga ink ra gon do lunk, jel lem ző en
anya gi ter mé sze tű ek jut nak eszünk be, mint pél dá ul az ott hon,
étel, ru ház ko dás, jö ve de lem, mun ka hely, egész ség.
Gon dol tunk azon ban már va la ha is ar ra, hogy azok fe lé 
for dul junk kö szö net tel, akik éle tünk re po zi tív ha tás sal vol tak?”

Miért (avagy kinek) vagyunk hálásak? f 11. oldal

„Eb ben bi zony a Te rem tő höz
ha son lít a mű vész: lét re hoz
vala mit az anyag ból, de ab ba
lel ket is kell le hel ni.”

Interjú Konok Tamás
festőművésszel f 4. oldal

A mos ta ni va sár nap be ve ze tő zsol tá -
ra  több fé le  for dí tás ban  is mert.  A
„szol gál tass ne kem igaz sá got” for mu -
la le göm bö lyí ti azt, ami az „ítélj meg”
vál to zat ban ben ne van. 
Az íté let ki fe je zés sok szor ne ga tív -

ként  je le nik meg előt tünk, pol gá ri
pe rek kel, sport mér kő zé sek kel kap -
cso lat ban.  Arisz to te lész alap ve tő
meg jegy zé sét – mi sze rint a jog szen -
ve dély men tes  ér te lem –  a mai  ta -
pasz ta la tok sok szor nem tá maszt ják
alá. Az ér zel mi azo no su lás sok szor
túl fű tött ség be csap át; min den, ami
tet szik – ne kem jó –, az igaz sá gos,
ami nem ked ve ző, az pe dig rög tön
igaz ság ta lan és er kölcs te len.
Íté le tet nem  csak az igaz ság szol -

gál ta tás fó ru ma in hoz nak. A ki fe je -
zés hasz ná la ta nél kül mi is íté lünk
vá lasz tás kor, vá sár lás kor, egy is ko -
la ki vá lasz tá sa kor, de akár ve ze tés
köz ben  is.  Min den na pi  íté le te ink
nagy ré sze ter mé szet sze rű leg nem
hor doz ma gá ban ko moly kö vet kez -
mé nye ket. Van azon ban a köz na pi
dön té sek nek egy olyan hal ma za is,
ahol a meg ho zott íté le tek kö vet kez -
mé nyei sú lyo sak is le het nek; ta lán
elég, ha a mű ve le ti hely zet ben lé vő
ka to nák  pa rancs no ka i ra  vagy  az
élet ve szély ben lé vő be te get gyó gyí -
tó, a sé rül tet vagy se be sül tet ope rá -
ló or vos ra uta lok. 
Sok szor nem fe ke ték és fe hé rek a

dol gok, a szür ke ár nya la tok so ka sá ga
kö zött kell meg ítél ni, mi a jó vagy leg -
alább is a ke vés bé rossz. Gyak ran elő -
for dul,  hogy  nem  egyet len  dol got
vizs gál va, egy ská la men tén íté lünk,
ha nem há rom-négy olyan té nye zőt fi -
gye lem be  vé ve,  ame lyek  egy más sal
nin cse nek össz hang ban. Ne fe led jük,
sok dön tést gyor san kell meg hoz ni,
per cek vagy csak má sod per cek áll nak
ren del ke zé sünk re. A ki ér lelt el mé leti
íté le tek  a  min den na pok ban  rit kák.
Utó la gos elem zé sek re és vizs gá la tok -
ra min dig több idő áll ren del ke zés re,
mint a va lós ide jű dön tés ho za tal ra.
Ha  ezt  össze füg gé se i ben  vé gig -

gon dol juk, ak kor – együtt érez ve az
ilyen hely zet ben élők kel – imád sá ga -
ink ban is gon dol ha tunk rá juk.
Az  íté le tek  ob jek tív  vol ta  sok -

szor kér dé ses. „Né ző pon tom ha tá -
roz za meg az ál lás pon to mat” – szól
a né pi böl cses ség. Va ló ban így van,
a  jó és a ked ve ző at tól  függ, hogy
hon nan né zem az ese mé nye ket. Ez
alól a gya kor lat alól – vall juk meg
őszin tén – a ke resz tény em ber sem
ki vé tel. Ami ne kem vagy an nak a ki -
sebb-na gyobb kö zös ség nek ked vez,
amelyben élek, az a dön tés jó, a má -
sik leg alábbis vi tat ha tó. Ha ésszel fel -
fog ha tó is, lo gi ku san ma gya ráz ha tó
is egy ne kem adott pil la nat ban nem
ked ve ző  lé pés,  a  zsi ge ri  el uta sí tás
gyak ran tet ten ér he tő.
Ezért nagy szó, ha va la hol át lép nek

mé lyen meg gyö ke re zett elő íté le te ken.
Mi nél hosszabb ide je áll fenn egy el -

len tét, lé te zik egy fe szült ség, an nál
na gyobb el szá nás kell az át lé pé sé hez,
de ez an nál na gyobb örö met is ger -
jeszt – még ha nem min den ki oszt -
ja is ezt azon nal. 
Eb ben  az  esz ten dő ben  kü lö nö -

sen  is  fon tos  tör té nel mi  ese mény,
hogy Ko má rom ban alá ír juk – ter ve -
ink sze rint e lap szám meg je le né sé nek
nap ján – a szlo vá ki ai és a ma gyar or -
szá gi  evan gé li ku sok  kö zöt ti  part -
ner szer ző dést. Év ti ze dek, sőt szá za -
dok fe szült sé gét fél re tol va, egy ház hoz
mél tat lan vi ták és ve sze ke dé sek után,
a kö zös alap és a kö zös cél új ra fel is -
me ré sé vel, a bé kés egy más mel let ti -

ség,  a  ki en gesz te lő dés  fé nyé ben
együtt mű kö dő  szom széd ság  út ján
meg in dul va. 
Az em be ri íté le tek nem min dig ob -

jek tí vek. Az Is ten íté le tei azok, de az
Úr rög tön fel kí nál ja a ke gyel met an -
nak, aki ér zi hely ze te le he tet len sé gét.
Az íté let ob jek tív, a vég re haj tás már
nem az. A sze re tett Fiú vált ság mű ve
ki utat mu tat, men te sít a meg fel leb -
bez he tet len dön tés vég re haj tá sa alól.
A nyom ta tó ból  az  íté let  rög tön  az
irat meg sem mi sí tő be ke rül. Nem mi -
ér tünk, nem va la mi ad mi niszt rá ci ós
té ve dés ből, ha nem mert a gol go tai
ke reszt nem csak az idő ben, de az íté -
let ben  is  met sző pont tá  lett.  Ez  a
tény ad egye dül re mény sé get a vég -
ső  bí rói  idé zés kor  min den ki nek.
Kü lön ben az esély te len ség tu da tá val
(nem nyu gal má val, mert a vég ső ve -
re ség tu da ta nem meg nyug ta tó az
em ber szá má ra) vár hat nánk az idő
vé gét. Így azon ban van ki re fel te kin -
te ni, van ki ben re mény ked ni, van ki -
hez ki ál ta ni.
Böjt vé ge fe lé me gyünk. Rö vi dül

a  meg té rés re  hát ra lé vő  idő  –  ezt
nem csak a va sár nap haj na li óra át -
ál lí tás szim bo li zál ja. Hasz nál juk ki,
amíg  le het! Ma gya rok,  szlo vá kok,
szá szok, min den ki!  Tud ván,  hogy
va la mennyi en ugyan ar ra a Jé zus ra
né zünk, hoz zá kö ze led ve egy más -
hoz is – aka rat la nul vagy akar va –
kö ze lebb ke rü lünk. A múlt ról van
mit  ítél nünk,  az  Úr nak  még  in -
kább. A je len ben jus sunk el mind -
annyi an ar ra, hogy egy Urunk van,
hosszú kö zös tör té nel münk, és kö -
zös a cél is. A Kár pát-me den ce sok
vi hart lá tott már. Mi, evan gé li ku sok
ne ger jesszünk egy más sal, egy más
közt úja kat.
Íté lünk  –  kezd tem  a  gon do lati

sort.  Egé szít sük  ki  egy  betűvel:  itt
élünk. Együtt, Krisz tus ban. 

A szer ző egy há zunk or szá gos prog -
ram ko or di ná to ra

Íté lünk
g Dr. Lack ner Pál

„Ame lyik fe le ke zet él ni akar – nem pe dig
el ide ge ned ni a bra zil em be rek től –, az nyit
a Lé lek fe lé, és olyan is ten tisz te le tet ala kít
ki, olyan teo ló gi át foly tat, amely ben 
a kariz ma ti kus elem meg ha tá ro zó vá vá lik.”

Brazíliából jöttem… f 8–9. oldal

„Böjt vé ge fe lé me gyünk.
rö vi dül a meg té rés re
hátra lé vő idő 
– ezt nem csak a va sár nap
haj na li óra át ál lí tás
szimbo li zál ja. 
Hasz nál juk ki, amíg le het!

A mik ro lu di u mok kis já té kok. Már ma ga a szó is utal a já té kos ság ra, hi szen
a mik ro lu di um nem vé let le nül rí mel a prel ú di um ra.A tár lat anya gá ban meg -
ta lál ha tók Ko nok Ta más ré geb bi mun kái is, de ja va részt új al ko tá so kat tar -
tal maz, a leg utób bi ak ta valy ké szül tek. 
A meg nyi tón el hang zott Bar tók né hány he ge dű du ó ja Boz zai Ba lázs és

Itt zés Ta más elő adá sá ban, majd Har ma ti Bé la Lász ló kö szön töt te az egy -
be gyűl te ket. A ki ál lí tott ké pek öt le tek, já té kok, me lyek in du lat ból szü let tek.
A mű vé sze ti al ko tá sok el he lye zé se pe dig – a he lyi adott sá gok, sa já tos sá gok
okán – a mú ze um nak kí nált já ték le he tő sé get, ki hí vást – han goz tat ta a mú -
ze um igaz ga tó, egy út tal kö szö ne tet mond va mun ka tár sá nak, Zász ka licz ky
Zsu zsan ná nak a tár lat ku rá to ra ként vég zett mun ká já ért.

Ke se rü Ka ta lin, az EL TE Mű vé szet tör té ne ti In té ze té nek egye te mi ta ná -
ra a ki ál lí tást meg nyi tó be szé dé ben az iro dal mat hív ta se gít sé gül Ko nok Ta -
más al ko tó mű vé sze té nek be mu ta tá sá hoz. Vö rös mar ty Mi hály Elő szó cí mű
köl te mé nyé nek el ső so rá val fe jez te ki azt a pa ra do xont, ame lyet min den bi -
zonnyal a fes tő mű vész is jól is mer sa ját meg ta pasz ta lá sá ból: „Mi dőn ezt ír -
tam, tisz ta volt az ég.” (A le vert sza bad ság harc után alig ha le he tett így, mint
ahogy a fáj dal mas és ne héz idők le nyo ma ta ként ké sőbb ol vas hat juk is: „A
föld meg őszült; / Nem haj szá lan ként, mint a bol dog em ber, / Egy szer re őszült
az meg, mint az is ten…”) 
Több sé gé ben szí nes kol lá zsok ból, li ne ák ból, be tűk ből, geo met ri kus for -

mák ból épít ke ző al ko tá sok fo gad ják az ér dek lő dőt. A Ko nok-mun kák szü -
le té sé nek kö rül mé nye i ről, me tó du sá ról az al ko tó sza va it fel idéz ve be szélt
a mű vé szet tör té nész: „Te le van hol mik kal a kör nye zet, me lyek re rá te kint
a mű te rem tő vé let len, vá rat lan, és lét re hoz za a ren det, mi ál tal el vont tá vál -
nak a dol gok.” 
A tér, idő, for mák és szí nek Ko nok Ta más ál tal adott já té ka áp ri lis 15-ig

lát ha tó az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban. Aki pe dig ott ho ná ban is né -
ze get né az al ko tá so kat, meg te he ti, ha be szer zi a Mik ro lu di u mok II. cí mű –
a ki ál lí tás meg nyi tón említett, a Pa u ker Coll ec ti on gon do zá sá ban meg je -
lenő – kö te tet.

(A fes tő mű vésszel – a szá mos evan gé li kus temp lo mot ter ve ző Sándy
Gyu la uno ká já val – la punk 4. ol da lán ol vas hat nak in ter jút.)

g Bal la Má ria

Ko nok-
kiál lí tás

b Oldott,barátságos,ugyanak-
korünnepélyeshangulatfo-
gadtaazEvangélikusOrszá-
gos Múzeumba látogatókat
kétnappalnemzetiünnepünk
előtt, a Kossuth-díjjal és a
Magyar Köztársasági Ér-
demrendközépkeresztjével
iskitüntetettKonokTamás
kortársfestőművészMikrolu-
diumokII. címűkiállításának
megnyitóján.Igazikulturális
csemegével kecsegtetett az
esemény,alátogatókszemé-
nekésfülénekegyarántélmé-
nyeketkínálva.

Is mét színvonalas kon cert szín he lye
volt a zug lói evan gé li kus temp lom.
Az egy ház köz ség zug lói ze nés es ték
el ne ve zé sű so ro za tá ban már ci us 18-
án Bar ta Ger gely szer zői est jé re ke -
rült sor La eta re Je rusa lem cím mel. A
mű sor ba n a Sec un dus Li ber Or ga ni
(can tus fir mus nél kü li té te lek or go -
ná ra) és a Ve spe rale Gre go rii Bar tae
(to nus   ter ti us) hang zott el a Stel la
ének együt tes és Ké mén czy An tal (or -
go na) köz re mű kö dé sé vel. (A kon cert -
so ro zat szer ve zé sé ben is részt vál la ló
or go na mű vésszel la punk 7. ol da lán ol -
vas hat nak in ter jút.)

d EvÉ let-in fó

Laetare Jerusalem

„Ami kor  így meg erő sö dött a szí ved
Krisz tus ban, és már nem a gyöt rel mes
bün te tés től va ló fé le lem mi att, ha nem
szí ved ből  gyű lö löd  a  bűnt,  ak kor
Krisz tus szen ve dé se egész éle ted pél -
dá já vá  is  lesz.  Most  egé szen  más
szem pont ból fog juk vizs gál ni a Krisz -
tus szen ve dé sét. Ed dig úgy be szél tünk
ró la, mint egy szent ség ről, mely ben -
nünk vég zi mun ká ját, a mi köz re mű -
kö dé sünk  nél kül.  Most  vi szont  azt
gon dol juk meg, hogy a Krisz tus szen -
ve dé sét mi ma gunk is ha té kony fegy -
ver ként for gat hat juk a bűn kí sér té se el -
le ni küz del münk ben, még pe dig így:
Ha fáj dal mas nap vir rad rád, vagy be -
teg ség gyö tör, gon dold meg, mi lyen
cse kély ség ez Krisz tus tö vis ko ro ná já -
hoz és szö ge i hez ké pest. Ha meg kell
ten ned vagy el kell vi sel ned va la mit,
ami el le ned re van, gon dold meg, mi -
ként  hur col ták  Krisz tust  ide-oda,
meg kö tö zött  fo goly ként. Ha  el fog  a
nagy zás gőg je, nézd, ho gyan gú nyol -
ják Ura dat, és mi ként ve tik meg mint
go nosz te vőt. Ha pa ráz na ság kí sért, és
úr rá lesz raj tad az ér zé ki vágy, gon dolj
ar ra, hogy Krisz tus gyen ge tes tét mi -
lyen ke ser ves kí no kat okoz va kor bá -
csol ják agyon, dö fik át, ve rik ke resz -
tül. Ha fel lob ban ben ned a gyű lö let
láng ja,  vagy  irigy ség  fog el,  vagy ha
bosszú ért li hegsz, gon dold meg, hogy
Krisz tus mennyi könnyel és ki ál tás sal
imád ko zott ér ted és min den el len sé -
gé ért, no ha igen könnyen bosszút áll -
ha tott vol na raj tuk. Ha bá nat emészt,
vagy bár mi lyen tes ti-lel ki kel le met len -
ség ag gaszt, erő sítsd meg a szí ve det, és
mondd: Ej, mi ért is ne szen ved nék el
egy kis bá na tot, ami kor az én Uram a
kert ben  vér rel  ve rej té ke zett  a  fé le -
lem től és a bá nat tól. Rest és gya lá za -
tos  szol ga,  aki  ágy ban  he ve ré szik,
amíg Ura ha lál tu sá ját vív ja. Lásd, így
tu dunk min den bű nös szen ve dély és
rossz szo kás el len erőt és vi gasz ta lást
ta lál ni Krisz tus ban.”

d� Lu ther Már ton:
Ho gyan szem lél jük

Krisz tus szen ve dé sét?
(Vég he lyi An tal for dí tá sa)

Se mper refor m anda

(El)ismert evan gé li ku sok
Ma gyar or szág  köz tár sa sá gi  el nö ke  –  a  mi -
nisz ter el nök elő ter jesz té sé re – az 1848–1849-
es for ra da lom és sza bad ság harc kez de té nek, a
mo dern par la men tá ris Ma gyar or szág meg -
szü le té se év for du ló já nak al kal má ból ki tün -
te té se ket adott át már ci us 14-én a Par la ment
ku po la csar no ká ban. 
A  Ma gyar  Ér dem rend  kö zép ke resztjének

pol gá ri ta go za ta ki tün te tést ve het te át – töb bek
kö zött – dr. Ha fen scher Ká roly nyu gal ma zott
evan gé li kus  lel kész,  öku me ni kus  ta nács adó
lel ké szi szol gá la tá nak, teo ló gi ai, pub li cisz ti kai
mun kás sá gá nak, pél da ér té kű élet út já nak el is -
me ré se ként. 

f Folytatás a 3. oldalon
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Böjt  ötö dik  va sár nap ja  Krisz tust
mint az új szö vet ség fő pap ját ál lít ja
elénk. A Zsi dók hoz írt le vél he te dik
fe je ze té ből ki je lölt sza kasz nem ér tel -
mez he tő he lye sen a ki len ce dik fe je -
zet ben ol vas ha tó  ki je len tés nél kül:
„Krisz tus pe dig mint a jö ven dő ja vak
fő pap ja a na gyobb és tö ké le te sebb sá -
to ron át je lent meg, amely nem em -
ber kéz al ko tá sa, az az nem e vi lág ból
va ló. Nem is ba kok és bi kák vé ré vel,
ha nem a tu laj don vé ré vel ment be
egy szer s min den kor ra a szen tély be,
és örök vált sá got szer zett. Mert ha ba -
kok és bi kák vé re és te hén ham va a
tisz tá ta la nok ra hint ve meg szen tel,
vagy is kül ső leg tisz tá vá tesz, ak kor a
Krisz tus vé re, aki örök ké va ló Lé lek ál -
tal ön ma gát ál doz ta fel ár tat la nul az
Is ten nek, mennyi vel in kább meg tisz -
tít ja lel ki is me re tün ket a holt cse le ke -
de tek től, hogy szol gál junk az élő Is ten -
nek.” (Zsid 9,11–14) 
A le vél szer ző je itt min de nek előtt

a fő pap ket tős funk ci ó já ra mu tat rá:
egy részt  Is ten elé kell  lép nie, hogy
köz ben jár jon a rá bí zot ta kért, más -
részt az ér tük be mu ta tott ál do zat
vé ré vel meg kell tisz tí ta nia őket a
bűn től. 
Az ószö vet sé gi fő pap csak a temp -

lom nak az Is ten mennyei la kó he lyét
jel ké pe ző, kár pit tal el vá lasz tott leg -
bel ső szen té lyé be lép he tett be, de va -
ló ság gal nem je len he tett meg Is ten
mennyei trón ja előtt, hogy a né pért
köz ben jár jon. Az ál ta la be mu ta tott
ál do zat vé re is csak kül ső leg tet te tisz -
tá vá azo kat, aki kért fel aján lot ta. 
A  bűn  azon ban  nem  kül ső leg

szennye zi be az em bert, ha nem a szí -
vét és a lel két te szi tisz tá ta lan ná. A
ba kok  és  bi kák  vé re,  amellyel  az
ószö vet sé gi fő pap éven te, az en gesz -
te lé si na pon meg hin tet te a gyü le ke -

ze tet, csak kül ső leg je lez te, hogy a je -
len lé vők Is ten nek van nak szen tel ve,
de szí vü ket és lel kü ket nem tud ta a
bűn től  meg tisz tí ta ni.  Kö vet ke zés -
kép pen a lel ki is me re tü ket sem.
Ez zel szem ben Krisz tus, az új szö -

vet ség  fő pap ja  egy részt  va ló ság gal
meg je lent Is ten mennyei trón ja előtt,
más részt  ál do za tul  adott  vé re  az
em ber má sok szá má ra hoz zá fér he tet -
len bel ső vi lá gá ban: szí vé ben, lel ké -
ben, lel ki is me re té ben vég zi el a bűn -
től va ló meg tisz tí tás mun ká ját. 
Ha a Zsi dók hoz írt le vél nek csak a

má ra ki je lölt mon da ta i ra össz pon to -
sít juk fi gyel mün ket, ak kor könnyen
szem  elől  té veszt het jük  a  fő pa pi
funk ció má so dik moz za na tát, a lel -
ki is me ret nek a bűn től va ló meg tisz -
tí tá sát, ami el kép zel he tet len a bűn el -
ta ka rí tá sa nél kül on nan, ahol va ló já -
ban fész kel: az em ber ér zel mi, ér tel -
mi  és  aka ra ti  köz pont ját  jel ké pe ző
szív ből. Ez pe dig bel ső mun ka! Ott
kell el vé gez ni, aho vá föl di ha lan dó –
ami lye nek az ószö vet sé gi fő pa pok is
vol tak – nem lép het.
A má sik em ber nek az a bel ső szfé -

rá ja, ame lyet az ókor ban szív nek ne -
vez tek, szá munk ra pont olyan el ér he -
tet len, mint Is ten mennyei la kó he lye.
Ám a ma gát nagy pén te ken ál do za tul
adó,  de  har mad nap ra  föl tá madt
Krisz tus szá má ra el ér he tő. Mert ő az -
zal, hogy át ha tolt a mennyen, és va -
ló ság gal meg je lent Is ten trón ja előtt,
ar ra is ha tal mat nyert, hogy a mi szí -
vünk be  be ha tol jon.  Így  nem csak

kül ső leg, ha nem va ló di ér tel mé ben
tud ja  be töl te ni  a  fő pap  mind két
funk ci ó ját. 
Mint  az  új  szö vet ség  fő pap ja

Krisz tus  elő ször  is  Is ten mennyei
trón ja elé lép, hogy köz ben jár va ér -
tünk ke gyel mi  időt esz kö zöl jön ki
szá munk ra. Er re azért van szük ség,
hogy  utá na  a  szí vünk be,  az  éle -
tünk be lép jen, és vé ré vel va ló ság gal
ki ta ka rít sa on nan a bűnt. Ha er ről a
má so dik fő papi funk ci ó ról meg fe -
led ke zünk,  könnyen  az  a  val lá sos
kép ze tünk  tá mad hat,  hogy  a  bűn
nem a mi ben sőnk ben la kó és éle -
tün ket rom bo ló, vé gül pe dig ha lál -
ba vi vő va ló ság, ha nem csu pán egy
ter he lő  be jegy zés  Is ten nek  az  éle -
tünk ről,  sza va ink ról,  cse le ke de te -
ink ről ve ze tett mennyei köny ve lé sé -
ben. És azt gon dol hat juk, hogy az Is -
ten mennyei trón ja előtt meg je le nő
Krisz tus  vé ré vel  eb ben  a  mennyei
köny ve lés ben egyen lí tet te ki a bű ne -
ink okoz ta tar to zá sun kat. 
Ez  könnyen  ah hoz  az  üd vös sé -

gün ket  ve szé lyez te tő  ha mis  bi za -
lom hoz  ve zethet,  hogy  hát ra le vő
időnk ben már nem kell az éle tün -
ket meg ron tó bűn kö vet kez mé nyei
mi att  ag gód nunk,  és  Krisz tus nak
sincs már több dol ga a szí vünk ben
la kó, ér zel me in ket, gon do la ta in kat,
in du la ta in kat  be szennye ző,  sza va -
ink ban  és  cse le ke de te ink ben  nap
mint nap meg nyil vá nu ló bűn nel. Hi -
szen köz ben jár va ér tünk a menny ben
egy szer  s  min den kor ra  ren dez te
szám lán kat Is ten nél. 
Krisz tus azon ban a fő pap má so dik

funk ci ó ját nem a menny ben, ha nem
az  éle tünk ben  kell  hogy  be tölt se.
Ne ki van ha tal ma be lép ni az éle tünk -
be, és ha hit tel en ged jük, ak kor ezt
meg is te szi.

En nek  el ső  je le ként  ta pasz tal -
nunk kell, hogy bű ne ink, ame lyek -
kel  ad dig  bé ké sen  együtt  él tünk,
sőt több sé gük ről tu do mást sem vet -
tünk – vagy ha még is, ak kor kel lő
ment sé get ta lál tunk rá juk –, most el -
vi sel he tet le nül  kez dik  gyö tör ni  a
lel ki is me re tün ket.  Mert  ez  a  kö -
vet kez mé nye, ha az éle tünk be lé pő
Krisz tus vé re a bű ne in ket meg érin -
ti. De Krisz tus, ami kor az éle tünk -
be lép – Lu ther sza vá val –, a Szent -
lel ket is a „szí vünk be te le pí ti”: így a
bű ne it fel is me rő és mi at ta gyöt rő dő
lel ki is me re tünk egy pil la nat ra sem
ma rad vi gasz ta lás nél kül. 
De a Lé lek erőt is ad, hogy a meg -

is mert bű ne ink el len éle tünk vé gé ig,
utol só le he le tün kig áll ha ta to san har -
col junk. Mert csak ek kor re mél het -
jük jog gal, hogy Krisz tus a ke reszt -
fán a vi lág min den bű ne fö lött, így a
mi bű ne ink fö lött is egy szer s min -
den kor ra ki ví vott győ zel mé ben ré sze -
sí te ni  fog  min ket,  és  a  szám adás
nap ján – az ő köz ben já rá sá ra – ezt a
győ zel met a mennyei Atya is ne künk
tu laj do nít ja. 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus!
Örök Fő pa punk! Te éle te det ál doz tad,
hogy Atyád nál köz ben jár va ke gyel mi
időt nyerj ne künk, hogy mi előtt Is ten
szí ne előtt szá mot kell ad nunk éle -
tünk ről, vé red del ben nünk mun kál -
kod va meg tisz títs min ket bű ne ink től,
és erőt adj, hogy Szent lel ked se gít sé -
gé vel na pon ta el len áll junk a bűn kí -
sér té sé nek. Ne en gedd, hogy szí vün -
ket meg ke mé nyít ve el len áll junk ben -
nünk vég zett mun kád nak, ha nem
add, hogy ér tünk ho zott ál do za tod
üd vös sé günk re le gyen. Ámen. 

B Öj t 5.  va Sár nap ja ( ju di C a) – Z Sid 7,24–27 

A tö ké le tes fő pap
a va Sárnap ig éje

A böj ti va sár na pok te ma ti ká ja hal -
lat lan nagy kincs. Le het ugyan úgy
él ni és szer vez ni a gyü le ke ze ti éle -
tet, hogy ezt fi gyel men kí vül hagy -
juk, de hi he tet len lel ki gaz dag ság tól
foszt juk  meg  ma gun kat,  ha  ezt
tesszük.
Bár a böj ti idő szak li tur gi kus szí -

ne, a li la (vi o lett) egy sé ges idő sza -
kot és te ma ti kát sej tet, de aki – akár
lel kész, akár gyü le ke ze ti tag – egy -
szer ve szi a fá rad sá got, és tu da to san
vé gig jár ja a böjt hét he ti út ját, az rá -
jön, hogy ez az egy ség sok fé le szín ből
áll össze. Ezen a pa let tán a múlt va sár -
nap (Ör vendj, Is ten né pe – Lae ta re) ró -
zsa szí nű volt, a mai szín a fe ke te.
A zsol tá rok kez dő sza va ve zet min -

ket az úton, ezek azok a mér föld kö -
vek, ame lyek nél meg ál lunk, és „len -
dü le tet” ve szünk.
„Ítélj meg  en gem,  Is te nem…” –

hang zik a mai be ve ze tő zsol tár (int -
ro i tus)  kez dő mon da ta  (Ju di ca me
Do mi ne). A böj ti  idő szak for du ló -
pont já hoz ért. A múlt he ti „öröm -
va sár nap” ki fe jez te azt, hogy a hús -
vét kor ke resz te lés re ké szü lők „alig
fé kez he tő  öröm mel”  gon dol nak  a
nagy pil la nat ra, ami kor sze mély re
szó ló an hang zik Is ten gyer me ké vé
fo ga dó sza va. Ju di ca va sár nap já tól
most már a ké szü lő dés ben a be fe lé
for du lás idő sza ka kö vet ke zik.
Nem La eta re va sár nap já nak – hús -

vét tal  és  a  ke reszt ség  aján dé ká val
össze füg gő  –  örö mét  kell  el foj ta -
nunk, ha nem bűn bá nat tal, jó zan ön -
ér té ke lés sel  és  az  Is ten  íté lő szé ke
elé  áll va  kell  ké szül nünk  az  iga zi

hús vé ti öröm re. Ezért kér jük a zsol -
tá ros sal:  „Ítélj  meg  en gem,  Is te -
nem…”,  s  az után  foly ta tó dik  az  ősi
imád ság: „…légy párt fo góm…, ments
meg en gem…”
De mi ért „fe ke teva sár nap” a mai?

Nem  pusz tán  azért,  mert  az  ön -
vizs gá lat gyá szos ered mény re ve zet
– ki de rül, mennyi in du lat, mennyi
Is ten től tá vo li ér zés la kik a szí vünk
mé lyén –, nem is azért, mert en nél
még sö té tebb a kép, ha nem az em -
be ri mér cén, ha nem az  Is ten  íté lő
mér le gén mér jük meg ma gun kat, ha -
nem azért, mert egy ré ges-ré gi jel -
kép  ré sze sei  le he tünk.  Ju di ca  va -
sár nap ján ugyan is a szé pen dí szí tett,
min den ele mé ben (tár gyak, be ren -
de zé sek, li tur gi kus esz kö zök, fest mé -
nyek, szob rok) szí nes és gaz dag és
be szé des temp lo mot sö tét be öl töz -
tet ték. Az ol tárt, az ol tár ké pet, a fe -
szü le tet, a ke resz te lő me den cét fe ke -
te le pel lel bur kol ták be.
Nem egy sze rű en gyá szos han gu -

la tot akar tak te rem te ni – a li tur gi -
á tól  (esz kö ze i ben  is)  tá vol  áll  a
han gu lat kel tés. Így mond ták: et től
az idő től kez dő dik a sze mek böjt je.
Nagy pén tek fe lé ha lad va egy re in -
kább Krisz tus ke reszt je áll a kö zép -
pont ban. A ke reszt pe dig nem vi -
zu á lis él mény, ha nem a bel ső lá tás
tár gya. Né ha kell, hogy be huny juk
a sze mün ket, hogy job ban lás sunk.
(Nem csak a kis her ceg tud ta, hogy
jól csak a szí vé vel  lát az em ber…)
Né ha  kell,  hogy  el ta kar ják  a  sze -
münk elől a lát ványt, hogy job ban
lás sunk.

Fur csa pa ra do xon ez. De ta lán ép -
pen  a mai  va ló ság  se gít meg ér te -
nünk. Olyan kor ban élünk, ami kor
a vi zu á lis kul tú ra min den nél fon to -
sabb. Em be rek azt hi szik – mert ezt
pró bál ják el hi tet ni ve lünk –, hogy
csak az a va ló ság, amit lá tunk, amit
meg le het mu tat ni. Sok elő adá son
el ső sor ban már nem be szél nek, ha -
nem pre zen tál nak. In nen már csak
egy lé pés, hogy a lát vá nyért min dent
meg tesz nek,  a  cso ma go lás  pe dig
fon to sabb lett, mint az áru. A leg na -
gyobb tor zu lást ép pen a szép ség ipar
il luszt rál ja,  ami kor  min den ne mű
(leg több ször ter mé szet el le nes) esz -
közt be vet a lát vá nyért, s a bel ső tar -
ta lom, a be lül ről jö vő ki su gár zás, az
em be ri  ér ték  már  nem  is  szá mít.
Csak a lát szat.
Eb ben a lát vány- és lát szat vi lág -

ban hir det jük meg böjt 5. va sár nap -
ján a sze mek böjt jét. Fi zi kai és át vitt
ér te lem ben egy aránt. Ne a lát szat -
ra fi gyel jünk – az csal. A kí sér tés -
tör té net sze rint az ör dög is nagy lát -
vá nyos sá go kat  kí nált  Jé zus nak.
Min den nap ja ink kí sér tés tör té ne te
zaj lik, amely be n a lát vá nyos sá go kat
kí ná ló,  esz té ti zá ló dás  csap dá já ba
esett vi lág el te re li a fi gyel mün ket a

ke reszt  bel ső  meg lá tá sá tól.  Ezért
fon tos, hogy be tud juk csuk ni a sze -
mün ket, hogy  böj töl jünk a lát ni va -
lók ban (le het az  té vé, vi deó, in ter -
net,  mu ta tós  ren dez vény,  bár mi,
ami  a kül ső  szép sé get  és  lát ványt
eme li min de nek fö lé), és pró bál junk
meg a hit sze mé vel néz ni.
„Sze mem  min den kor  az  Úr ra

néz”– mond juk együtt a zsol tá ros sal,
hogy az után a hit  lá tá sá val néz zük
ön ma gunk éle tét, Is ten ér tünk vég -
hez vitt cse le ke de te it  (még ha azok
na gyon ke mé nyek is né ha), a nagy -
hét  ese mé nye it  s  min de nek előtt  a
gol go tai ke resz ten nyil ván va ló vá vá -
ló ha lá los is te ni sze re te tet.
A böj ti fel ké szü lés az  utol só sza -

ka szá ba ér ke zett, már csak né hány
nap,  és  be kö szön t  a  nagy hét.  Az
egy ház, amely nem a csil lo gás-vil lo -
gás he lye, nem is az ön cé lú esz té ti -
ku mé, meg pró bál bel ső lá tás sal a ke -
reszt re fi gyel ni. Meg vál tá sunk he lyé -
re, je lé re és tit ká ra. (Köz ben még a
val lá sos  ké pe ket  s  a  hit gya kor lás
töb bi kel lé két is  le ta kar ja. Ecc le sia
pas si o nis  et  cru cis  –  az  egy ház  a
szen ve dés  és  a  ke reszt  egy há za –,
em lé kez tet Já nossy La jos e va sár nap
kap csán.  Ez  az  iga zi  va ló ság,  s  a
nagy lát vány majd oda át vár ránk,
ami kor  szín ről  szín re  lát ha tunk,  s
ahol már el tűn nek a lát szat ér té kek,
a be csa pós „lát vány pék sé gek”.
Ad dig pe dig meg ma rad a hit – a bi -

zo dal mas; a re mény – a ke reszt egye -
dü li re mé nye; és a sze re tet – a nagy -
pén te ki-hús vé ti is te ni sze re tet.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A sze mek böjt je
Gon do la tok Ju di ca va sár nap ján
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Igaz sá gos  és  kö nyö rü le tes  Urunk!
Há lát adunk azért, hogy Jé zus Krisz -
tu sért Atyánk ként szó lít ha tunk meg.
Ma gasz ta lunk  vég te len  ke gyel me -
dért, hogy mély re ha jol tál ér tünk a
ke resz ten.  Nem  íté le ted  pusz tí tó
ere jé vel  versz  vé gig  raj tunk,  aho -
gyan meg ér de mel nénk, ha nem  in -
kább hű sé ged del és ol tal ma zó sze re -
te ted del ölelsz kö rül. 
Kö szön jük ne ked a böjt aján dé ka -

it, a ve led és ön ma gunk kal va ló ta -
lál ko zás le he tő sé gét. Add, hogy az
ün nep re ké szül ve egy re in kább ki -
nyíl jon, ki bon ta koz zon szá munk ra
en nek a drá ga idő nek a gaz dag tar -
tal ma. Te, aki iga zán látsz min ket,
végy ke zed be, for málj, aho gyan a fa -
ze kas  dol go zik  az  agyag gal. Hadd
újul junk meg, ala kul junk át, hadd le -
hes sünk olya nok ká, ami lyen nek te
meg ál mod tál min ket.
Kö szön jük éle tet meg tar tó igé det,

sza va dat. Kö szön jük, hogy volt ma
is friss, út baiga zí tó üze ne ted a szá -
munk ra.  Kö szön jük  Jé zus  Urunk
ígé re tét, amely en nek a szó nak a ha -
lá lon túl is meg tar tó ere jét hir de ti.
Vall juk, hogy aki hit tel fo gad ja, az
nem  me rül  el,  nem  ful lad  be le  a
min den irány ból fe nye ge tő bű nök,
ko lon cok, ter hek, gon dok ára da tá -
ba, ha nem erőt és bá tor sá got kap -
hat a hol nap ra.
Urunk,  ir gal mad ba  ajánl juk  az

egy há zat és az egész ke resz tyén sé get.
Add, hogy ta nít vány ként mi se má -
son tá jé ko zód junk, ha nem te légy és
ma radj az egyet len iga zo dá si pont a
szá munk ra.  Le gyen  lát ha tó vá  raj -
tunk ir gal mad, em ber sze re te ted és
aka ra tod. Tégy al kal mas esz kö ze id -
dé  bennünket,  és  aján dé kozz meg
azok nak az ere jé vel, akik fé le lem től
men te sen kép vi sel nek té ged eb ben a
vi lág ban.
Add, hogy a kör nye ze tünk ben ne

csu pán  ag go da lom mal  te kint sünk
kö rül, ha nem in díts fe le lős ség tel jes,
má so kért ál do za tot vál la ló sze re tet -
re. Ne hagyd, hogy ér zé ket le nek ma -
rad junk a sok fé le nyo mo rú ság, a fáj -
da lom, a pa nasz, az el le he tet le nü lő
em be ri  kap cso la tok,  a  tár sa dal mi
fe szült sé gek lát tán. Add, hogy le gyen
időnk meg hall gat ni a ránk bí zot ta kat,
ki csi nye ket  és  na gyo kat  egy aránt,
de add meg azt is ke gyel me sen, hogy
le gyen bá tor sá gunk szól ni is, ami kor
szól ni  kell.  Ha  ke vés nek,  ki csi nek
érez zük  sok szor  ma gun kat  a  raj -
tunk túl nö vő erők höz ké pest, em lé -
kez tess el nem mú ló je len lé ted re, ha -
tal mad erő for rá sa i ra.
A te ke zed be tesszük le a sok szí -

nű vi lág sok szor a szá munk ra is ért -
he tet len el lent mon dá sa it. Te fé kezd
meg a gyű lö le tet, törd le az ag resszió
ere jét. Zárd el a ke se rű ség, a te he tet -
len ség, a düh fel tö rő for rá sa it.
Kö nyör günk  né pün kért,  ha zán -

kért! Ami kor olyan tá vo li nak tű nik a
ki bon ta ko zás  le he tő sé ge,  érez hes -
sük, hogy meg tar tó, vé del me ző ke -
zed nem ze tünk jö vő jét is hor doz za.
Kö nyör günk min den né pért és nem -
ze tért, az egész em be ri sé gért.
Ir gal mad ba ajánl juk a be te ge ket,

szen ve dő ket, a ha lál ré vén ál ló kat, a
ma guk ra  ma radt  em be re ket.  Kö -
nyör günk a célt vesz tett éle te kért, az
el le he tet le nült kö rül mé nyek kö zött
ver gő dő kért. Állj a tes ti-lel ki kí nok -
kal küsz kö dők mel lett ne héz órá i kon.
Te ve zess, hogy az igaz ság és jo gos -

ság mér té két ne más hol, ha nem ná -
lad  ke res sük,  meg men tő  és  ol tal -
ma zó Urunk. Ámen.
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b Posztumusz díszpolgári címet
adományozottCsömörképviselő-
testületeaszázéveszületettevan-
gélikusköltőnekésdiakonisszá-
nak,Túrmezei Erzsébetnek, ki-
emelkedőirodalmimunkássága,
áldozatkészközösségitevékeny-
ségeelismeréséül,valamintate-
lepülésjóhíréneköregbítéséért.
Afebruár16-aiképviselő-testületi
ülésenodaítéltkitüntetésátadá-
saamárcius15-eirendezvényso-
rozatkiemelkedőünnepipillana-
tavoltacsömörievangélikusok
számára. Túrmezei Erzsébet
posztumuszdíszpolgárikitünte-
tésétGubekMária, ahelyievan-
gélikus gyülekezet felügyelője,
Túrmezei Sándor, a költőnő
unokatestvéreés–aFébéEvan-
gélikusDiakonisszaegyesületkép-
viseletében –Madocsai Miklós
nyugalmazottlelkészvetteát.

Az ün ne pi prog ra mok a Pe tő fi Sán -
dor Mű ve lő dé si  Ház  és  az  ön kor -
mány zat kö zös szer ve zé sé ben zaj lot -
tak.  A  Pe tő fi-em lék táb lá nál  el he -
lyez ték ko szo rú i kat a csö mö ri ci vil
szer ve ze tek,  a  szlo vák  és  a  né met
nem ze ti sé gi ön kor mány zat, to váb bá
a pár tok he lyi cso port ja i nak kép vi se -
lői, majd a zsú fo lá sig meg telt mű ve -
lő dé si ház ban foly ta tó dott az ün nep -
ség. A meg em lé ke zé sen az evan gé -
li kus  egy ház  kép vi se le té ben  részt
vett és ko szo rút he lye zett el Me kis
Ádám, az Észak-Pest Me gyei Egy ház -
me gye  es pe re se  és  Jo hann Gyu la
csö mö ri lel kész is.
A Tisz ta For rás nép dal kör Kos -

suth-nó tá kat,  48-as  da lo kat  adott
elő, a Má tyás Ki rály Ál ta lá nos Is ko -
la  ta nu lói  pe dig  pró zai  és  éne kes
mű sor ral  ké szül tek.  A  nép sze rű
Miszt rál együt tes  töb bek  kö zött
Tom pa Mi hály, Baj za Jó zsef, Pe tőfi
Sán dor, Fa lu Ta más ver se i nek meg -
ze né sí tett vál to za tát tűz te mű so rá ra.

Fáb ri Ist ván pol gár mes ter ün ne pi
kö szön tő be szé de után ke rült sor a
Csö mör Köz sé gért em lék érem és a
dísz pol gá ri cí mek át adá sá ra. 
Túr me zei  Er zsé bet  sok  szál lal

kö tő dött a fő vá ros sal ha tá ros te le -
pü lés hez. Két és fél évig élt Gu bek
Má ri á nak, az evan gé li kus gyü le ke -
zet fel ügye lő jé nek ott ho ná ban, így
a  csö mö ri ek  köz vet le nül  meg is -
mer ked het tek ve le az is ten tisz te le -
te ken, a kon fir má ci ós al kal ma kon
vagy a le gen dás far san gi ima he te -
ken.  Nem csak  a  csö mö ri  kö zös -
ség nek nőtt a szí vé hez Túr me zei Er -
zsé bet, ha nem a köl tő, mű for dí tó is
kötődött Csö mörhöz: a di a ko nisszát
vég aka ra tá nak meg fe le lő en a he lyi
te me tő ben he lyez ték vég ső nyu ga -
lom ra.
A  meg em lé ke zé sen  dísz pol gá ri

cím ben ré sze sült még Sas vá ri Sán -
dor szín mű vész,  mu si cal éne kes,
akit ol va só ink kö zül töb ben a leg -
utób bi or szá gos evan gé li zá ció al kal -
má val is hall hat tak De ák té ri temp -
lo munk ban.

g EvÉ let-in fó
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Megjelent 
a Ke resz tyén Igaz ság 

A Ke resz tyén Igaz ság leg újabb szá ma Kar ner Ká roly
het ven hét év vel ez előtt írt ige hir de té sé vel kez dő dik,
mely az el telt év ti ze de kben semmit sem vesztett ak -
tu a li tá sából. 
Foly ta tó dik A lu the ri teo ló gi á ról min den ki nek cí mű

so ro zat, mely ez al ka lom mal az úr va cso ra té má ját jár -
ja kö rül.
A ta nul má nyok so rát Isó Zol tán írá sa nyit ja, mely ben

a szer ző a kon fir má ció előt ti úr va cso ra vé tel bib li kus és
lu the ri teo ló gi ai alap ja it te kin ti át.
Ér de kes és mé lyen el gon dol kod ta tó a né hai scha um -

burg–lip pei püs pök, Jo a chim He u bach ta nul má nya ar -
ról, hogy me lyek a lel ké szi szol gá lat ra va ló fel ké szí tés
és fel ké szü lés nél kü löz he tet len össze te vői.
Ezt kö ve ti Bö röcz Eni kő Or dass és Nagy bör zsöny cí -

mű írá sá nak má so dik ré sze.
Né hány hó nap pal ez előtt volt Liszt Fe renc szü le té sé -

nek 200. év for du ló ja. Az Em lé ke zünk cí mű ro vat ban ezért
ró la ír Wulf né Kincz ler Zsu zsan na.
Vé gül a fo lyó irat el ső fe le lős ki adó já ról, id. Ken deh

György ről ké szült em lék köny vet ajánl ja az ol va sók fi -
gyel mé be ifj. Zász ka licz ky Pál, a je len le gi ki adó.

Ön fe led ten  ját sza nak  a  gye re kek  a
nyír egy há zi evan gé li kus óvo da egyet -
len,  hu szon öt  sze mé lyes  cso port -
szo bá já ban, a köz pon ti egy ház köz ség
1910-ben épült lel ké szi hi va ta lá nak
épü le té ben el kü lö ní tett rész ben, mit
sem sejt ve az őket vi gyá zó, ér tük fe -
le lős sé get ér ző fel nőt tek gond ja i ról. 
Egy részt ar ról, hogy a Tú róczy Zol -

tán Evan gé li kus An gol Két Ta ní tási
Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé -
nyé be – az óvo dá ba – két és fél sze res
a túl je lent ke zés, más részt ar ról, hogy
bár meg van a nyil ván va ló le he tő ség a
fej lesz tés re, mi lyen ne héz sé gek árán
va ló sul meg az új kis ded óvó. 
Már év ti ze de állt ki hasz ná lat la nul

a bel vá ro si gyü le ke zet  – még om la -
do zó ál la po tá ban is tet sze tős, szép –
épü le te  a  Kos suth-gim ná zi um mal
szem ben, a Bé la ut ca sar kán. Ide rég -
óta óvo dát ter vez az egy ház köz ség,
de mint Sal lai Gá bormá sod fel ügye -
lő mond ja,  le  kel lett mon da ni uk  a
haj da ni kol lé gi um egy sze rű át ala kí -
tá sá ról: 
– Mind az egy ház, mind a vá ros

szak ér tői  hossza san  vizs gál ták, mi
mó don le het ne meg men te ni az épü -
le tet. Ma nap ság van nak ugyan ígé -
re tes  tech no ló gi ák,  de  a  vi ze se dés
alat to mos do log, épp az ala po kat ve -
szé lyez te ti. 
A Bé la ut cában te hát mos tan ra le -

bon tot ták az épü le tet, és a he lyé re a
kör nye zet be il lő, va do nat új óvo da -
épü le tet emel nek. A ter vek sze rint
nyár ra meg te rem tik a fel té te le it a di -
cső múlt foly ta tá sá nak: 
–  Nyír egy há za  el ső  óvo dá ját  is

egy há zunk ala pí tot ta 1846-ban, s jó,
ha tud juk, óvó bá csi dol go zott ben ne:
Kre mer szi An dor nakhív ták az el ső ne -
ve lőt. A sza bad ság harc mi att egy évig
szü ne telt a mű kö dé se, de 1849-ben is -
mét meg nyi tot ták. A most mű kö dő

óvo dát 2009-ben in dí tot tuk. Az igény
óri á si,  az  evan gé li kus  csa lá dok ban
ta pasz tal ha tó szü le tés szám ígé re tes jö -
vőt  sej tet,  no ha  az  in téz mény ben
nem csak gyü le ke ze tünk gyer me kei
kap hat nak el lá tást.
A két szin tes, 766 négy zet mé te res

épü let mint egy száz öt ven mil lió fo rint -
ból épül föl. A fi nan szí ro zás rész le te -
i ről dr. Ko vács Lász ló At ti la, a Nyír -
egy há zi  Evan gé li kus  Egy ház köz ség
igaz ga tó lel ké sze adott tá jé koz ta tást:
– Az Észak-al föl di ope ra tív prog -

ram pá lyá za tán mint egy száz mil lió
fo rin tos tá mo ga tást nyer tünk a hat -
van sze mé lyes  gyer mek in téz mény
épí té sé re,  a  költ sé gek ből  hi ány zó
egy har ma dot pe dig a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház biz to sít ja. Az új
óvo dá ban há rom cso port szo ba lesz, a
hoz zá juk tar to zó öl tö ző vel, mos dó val,
tor na szo bá val, egyé ni fej lesz tésre szol -
gá ló he lyi sé gek kel, egész ség ügyi, or vo si
és ne ve lői he lyi sé gek kel, rak tá rak kal,
szer tá rak kal,  me le gí tő kony há val,  a
kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő fel -
sze re lés sel és fej lesz tőesz kö zök kel. 
Az új evan gé li kus óvo da aka dály -

men tes lesz, ami an nál is in kább lé -
nye ges, mert pá lyá za tuk ban fo gya té -
kos gyer me kek in teg rált ne ve lé sét is
vál lal ták. Mint Ko csis né Sá ros sy Emő -
ké től, az óvo dát is ma gá ban fog la ló
in téz mény igaz ga tó já tól meg tud tuk,
a sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer me kek
in teg rált ne ve lé se már ma is gya kor -
lat, nem vár nak ve le az új épü let re.
Re mé nye ik  sze rint  az  új  épü le tet

már  az  új  ne ve lé si  évben  bir tok ba
ve he tik. Fo ko za to san, cso por tról cso -
port ra ha lad va, aho gyan a fel té te le ket
meg te rem tik.  A  fej lesz tés  min den -
eset re két újabb óvó nő nek és há rom
daj ká nak is mun ka he lyet te remt Nyír -
egy há zán.

g – veszp ré mi –

Nem csak
evangélikusoknak épül
az evangélikus óvo da 

Nyír egy há zán
b Építőmunkásoktűntekfeljanuárban–méganagyhidegekelőtt–Nyír-
egyházánaSzentIstvánésaBélautcasarkánmárévtizedeüresenál-
lóésomladozó,amúgynagyonszépépületportáján.Ahajdanszebb
napokatlátottkollégiumépületazEvangélikusKossuthLajosGim-
náziummalegyüttkerültavárostólazevangélikusegyháztulajdoná-
ba.Azértékestelkenóvodaépül.Túr me zei Er zsé bet 
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Ugyancsak  szerdán dr. Nav ra csics
Ti bormi nisz ter el nök-he lyet tes, köz -
igaz ga tási és igaz ság ügyi mi nisz ter
–  Ma gyar or szág  köz tár sa sá gi  el -
nö ké nek meg bí zá sá ból – már ci us
15-e al kal má ból a Ma gyar Arany Ér -
dem ke reszt ki tün te tést ad ta át – töb -
bek kö zött – Ri bár Já nos es pe res nek,
az Oros há zi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség igaz ga tó lel ké szé nek négy év ti -

ze des  lel ké szi  szol gá la tá ért,  egy -
ház szer ve zői, ok ta tói-ne ve lői, pub -
li ká ci ós  és  köz életi  te vé keny sé ge
el is me ré se ként. 
Elő ző  nap,  már ci us  13-án  Ma -

gyar or szág  köz tár sa sá gi  el nö ké nek
meg bí zá sá ból  dr. Rét he lyi Mik lós
nemzeti erő forrás-mi nisz ter, Ha lász
Já nos par la men ti ál lam tit kár és dr. Já -
vor And rás köz igaz ga tá si ál lam tit kár
adott át ér dem ren de ket a már ci us 15-
ei nem ze ti ün nep al kal má ból. 

Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um au lá já -
ban a Ma gyar Ér dem rend tisz ti ke reszt -
jét ve het te át – töb bek kö zött – dr. Do -
bos Krisz ti na, a Bu da pest-Fa sori Evan -
gé li kus Gim ná zi um  ta ná ra,  volt  or -
szág gyű lé si kép vi se lő, No votny Zol tán
sport új ság író, rá dió ri por ter, a Mé dia -
szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze -
lő Alap szer kesz tő-mű sor ve ze tő je, va -
la mint dr. Ró kus falvy Pálpszi cho ló gus,
nyu gal ma zott egye te mi ta nár.

d For rás: MTI

(El)ismert evan gé li ku sok
f Folytatás az 1. oldalról
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b Örömolyanművészemberrelbe-
szélgetni, aki nemcsak jóízűen
tudanekdotázni,hanemérthető-
enésnagylelkesültséggelmesél
művészetéről,akinekakérdezés
nemfaggatózás,haneminspirá-
ció,ésakinyolcvanontúlishihe-
tetlenéleterővelésszellemifris-
sességgel alkot. Konok Tamás,
akinakműveimostazEvangéli-
kusOrszágosMúzeumMikrolu-
diumok II. című kiállításán is
láthatók,ilyenember.

– Ked ves Ta más, úgy em lék szem,
elő ször évek kel ez előtt nagy ap já nak
a ki ál lí tá sa mi att ta lál koz tunk.
– Anyai  nagy apám Sándy Gyu la

épí tész volt. Ren ge teg mun kát vál lalt,
el sem tu dom hin ni – éve kig ve lük egy
ház ban lak tunk a Toldy Fe renc ut cá -
ban, de én so sem lát tam őt pi hen ni
vagy me ren ge ni. Min dig csi nált va la -
mit: ol va sott, raj zolt, dol go zott. Ta ní -
tott a Mű egye te men, ál lan dó an volt
ter ve zé si fel ada ta, ezen fe lül annyi tár -
sa dal mi és egy há zi meg bí za tá sa, vál -
la lá sa, hogy fel so rol ni is sok len ne.

– Elég jól is mer jük a mun kás sá gát.
Ez kö szön he tő a 2005-ben ki adott em -
lék ira ta i nak, a Ma gyar Épí té sze ti
Mú ze um ban őr zött ha gya ték nak és
an nak a ren ge teg fo tó nak, amely nek
egy ré sze épp az evan gé li kus mú ze um -
ban van. Mint pél dá ul ez – a ked ven -
cem – is a nagy tar csai temp lom ról…
– Jaj, és kép zel je, ab ban az au tó ban

mi ülünk a szü le im mel, uno ka test vér -
rel, nagy né ni vel. Rend sze re sen men -
tünk ki meg néz ni nagy apám va la me -
lyik épít ke zé sét, de az au tó ál ta lá ban
csak  a  vá ros ból  ki fe lé  mű kö dött.
Ha za, il let ve a sze re lő mű hely be rend -
re már ök rök von tat ták.

– Mi lyen nagy apa volt Sándy
Gyu la?
– Nem volt szi go rú. A ke mény sé -

get  nagy anyám  vál lal ta,  ő  in kább
cin kos volt. Ami kor úgy öt éves le het -
tem, na gyon fog lal koz ta tott, hogy va -
jon hány mé ter ra gasz tó fér a Pal ma -
tex tu bu sá ba. Ki is akar tam de rí te ni,
és húz tam-húz tam a csí kot vagy hat
he lyi sé gen  ke resz tül.  Nagy ma ma,
ami kor be le ra gadt az ebéd lő ben, na -
gyon meg ha ra gu dott, és az áris tom -
nak ne ve zett sa rok ba ál lí tott. Nagy -
apa  vi szont,  akár hány szor  el ment
mel let tem, rám ka csin tott, hogy ne
fél jek, nem vég ze tes a do log. Egyéb -
ként is rend kí vül élet vi dám, moz gé -
kony em ber volt. Ren ge te get ol va sott
fel ne kem – Ver nét, Ma dác hot. Az
em ber tra gé di á ját fej ből tud ta, és sok -
szor  hal lot tam  is,  ahogy  a  mű te -
rem ben fenn han gon mond ja.

– Va jon a raj zo lás ban is ő in dí tot -
ta el?
– Igen, fel tét le nül. Bár volt egy má -

sik fon tos él mé nyem is. Déd apám fes -
tő, rajz ta nár volt. Egy szer lát tam ná -
la egy ké pet, ame lyen a ki rály ba bér -

ko szo rút he lyez egy if jú köl tő fe jé re.
Ez rög tön nagy re mé nye ket ül te tett
el ben nem: nem baj, ha ma te ma ti -
ká ból  olyan  gyen ge  va gyok, majd
nagy sze rű ké pe ket fes tek, és ak kor
az  is ko lai  egyen sap kám ra  ka pok
egy ba bér ko szo rút…

– Egy szer me sél te, hogy so kat né ze -
lő dött a nagy apa rajz asz ta la mel lett.
– El ső él mé nye im kö zé tar to zik:

még  alig  érem  fel  az  asz talt,  épp
csak rá lá tok a ké szü lő rajz ra, és el ké -
ped ve fi gye lem, ahogy a kü lön bö ző
vas tag sá gú tol lak ból a tus fo lyik a pa -
pír ra, gyö nyö rű, egyen le tes nyo mot
hagy va ma ga után. Mond hat ni, ez az
el ső ta lál ko zá som a vo nal lal – amely
ké sőbb a fes té sze tem ben olyan meg -
ha tá ro zó lett. 

– So sem se gí tett a nagy ap já nak?
–  De hogy nem,  amint  na gyob -

bacs ka let tem, és lát ta, hogy van a raj -
zo lás hoz affi ni tá som, szí ne zést bí zott
rám. A ter ve ken pél dá ul az osz lop -
kö te ge ket  kel lett  szín nel  je löl ni  a
könnyebb ért he tő ség vé gett. Szí ve -
sen  csi nál tam,  per sze  fel  vol tam
há bo rod va, hogy csak húsz fil lért fi -
ze tett  na pon ta.  Er re  ő  el me sél te,
hogy fi a tal épí tész ko rá ban Ste indl
Im ré nél az Or szág ház ter ve it ké szí -
tő  mű te rem ben  há rom  nyá ron  át
dol go zott tel je sen in gyen!

– Azt már tud juk, hogy déd ap ja
fes tő, nagy ap ja épí tész volt. És kik
van nak még a csa lád ban, aki ken ke -
resz tül a mű vé szet kü lön fé le ága i val
ta lál koz ha tott? Hi szen egy szer azt
mond ta: „A gye rek ko rom fö lött a
mű vé szet ke gyel me le be gett.”
– Elő ször is ott van anyai ágon ük -

anyám nagy báty ja, Fe ren czy Ist ván
szob rász, aki nek vég ren de le tét ma is
őr zöm,  raj ta  Vö rös mar ty, Baj za,
Toldy, Fáy And rás alá írá sá val. 

– Úgy tart juk, hogy ő a ma gyar
szob rá szat meg te rem tő je.
– Igen, cso dá la tos kom po ná lá sú

kis szob ra a Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ri á ban lát ha tó. Ró má ban ké szí tet te,
Thor wald sen mű he lyé ben. A  cí me
Pász tor lány ka vagy a szép mí ves ség
kez de te.Azt lát juk, hogy egy bá jos le -
ány ka, akit el ha gyott épp a pász tor
sze rel me, le ku po ro dik a föld re, és a
fö veny be raj zol ja ked ve sé nek pro fil -
ját. És az arc kép meg ele ve ne dik – a
mű vé szet be élet köl tö zik. Gö rö gö sen
Gra p hi di on en nek a mű nek a cí me –
en nek tisz te le té re egy so ro za to mat is
így ne vez tem el: Gra p hid io nok.

– Mit ta nult az édes ap já tól?
– Apám ka to na tiszt volt, ezért is

kel lett ele mis ta ko rom ban kis ki té -
rő vel Győr be köl töz nünk, mert őt
át he lyez ték. Ki vá ló fo tós volt, Ma -
gyar or szá gon az el ső, aki szí nes di -

á ra fény ké pe zett. Ha tal mas ha gya té -
kát őr zöm, több ezer ké pet. Emel lett
he ge dült,  vo nós né gyes ben,  ze ne -
kar ban rend sze re sen kon cer te zett.
Ne kem is ő volt az el ső he ge dű ta ná -
rom,  az tán  a  győ ri  kon zer va tó ri -
um ban foly tat tam.

– És hogy hogy nem mu zsi kus lett?
– A két vi lág, a ze néé és a fes té sze -

té egy aránt erő sen von zott. De úgy
érez tem, a fel lé pé sek kel já ró stresszt
rosszul vi sel ném egy éle ten ke resz -
tül, nem be szél ve a ren ge teg gya kor -
lás ról…

– Érett sé gi után rög tön be ke rült a
kép ző mű vé sze ti fő is ko lá ra. Ki volt a
mes te re?
–  Ana tó mi át  Bar csay tól ta nul -

tunk, de Ber náth Au rél fes tő osz tá lyá -
ba jár tam. Min dent meg ta ní tot tak,
amit a fes tés ről tud nunk kel lett. Ak -
ko ri ban csak a ter mé szet el vű fes té -
szet tel fog lal koz tak, de ez egy ál ta lán
nem  baj,  mert  en nek  jó  is me re te
nél kül nem le het fes tő sen ki ből. Ez az
alap ja min den egye di stí lus nak, a tö -
ké le tes ki mun kált ság.

– Az öt ve nes évek lég kö re nem ne -
he zí tet te meg na gyon az ott fo lyó
mun kát?

– A fej lő dé sünk ben, hál’ Is ten nek,
nem gá tolt. Bár vol tak ér de kes dol gok,
pél dá ul egy szer csak ki ta lál ták, hogy
ke vés a párt tag a fő is ko lán. No sza,
hoz zunk más egye tem ről! Egy sze rű -
en át irá nyí tot tak köz gaz dász- és jo -
gász hall ga tó kat hoz zánk, csak hogy
jobb le gyen a párt ta gok ará nya. Hi -
szen aki jó elv társ, biz to san jó fes tő
is lesz. Az tán ami kor rasz ter se gít sé -
gé vel a ve zér szü le tés nap já hoz kö ze -
led ve  port rét  kel lett  na gyí ta nunk,
ezek olyan fur csa Rá ko si-fe je ket raj zol -
tak! Ahogy el hi báz ták már a rá csot, lett
vé kony a nya ka vagy nagy a fü le. 

– 56-ban még épp hogy be fe jez te a
fő is ko lát. Mi tör tént ak kor?

– Nem vol tam for ra dal már, nem
volt pus ka a ke zem ben, de azon az el -
ső, 23-i fel vo nu lá son ott vol tam. Ma -
gasz tos, nagy sze rű ér zés volt!

– Né hány év múl va az tán – ak kor
még nyil ván nem tud ta, mennyi
idő re – Pá rizs ba tá vo zott. Ho gyan és
mi ért?
– Elő ször egy ösz tön dí jat nyer tem

el. Meg ba bo ná zott az a vi lág. A ren ge -
teg em ber, a tö meg köz le ke dés, a vá ros
gyom ra – a vá sár csar nok kö ze lé ben
él tem –, az új épí té szet, a hét köz na -
pok pezs gé se. Úgy dön töt tem, hogy
ma ra dok. Ki nyílt előt tem a vi lág. Itt -
hon elég nyo masz tó volt ak ko ri ban
a lég kör – és nem csak po li ti kai ér -
te lem ben. A mű vé szet ben sem le he -
tett vagy nem volt sza bad új irá nyo -
kat ke res ni.

– És ott las san a fes té sze te is meg -
vál to zott.
–  Igen,  én  úgy  mon dom,  elő -

ször  „álom ké pe ket”  fes tet tem.
Transz pa rens te re ket a vá ro si enyé -
szet  gyak ran  va ló di,  kol lázs ként
be he lye zett  ele me i vel,  és  eb ben  a
tér ben, mint egy hát tér előtt, vo na -
las,  szö ve vé nyes  raj zok  je len tek
meg. Zü rich ben az tán meg is mer -

ked tem a konk rét mű vé szet tel, szá -
mos fan tasz ti kus mo dern épí tésszel,
egy egész más mű vé szi szem lé let tel,
mint  amely ben  ide ha za  él tem. Ez
az tán a fo ko za tos pu ri fi ká ci ó hoz ve -
ze tett, egy sze rűbb meg fo gal ma zás -
hoz, új tér szem lé let hez.

– Úgy tu dom, murá lis meg ren de -
lé sei is vol tak.
– És ezek a ha tal mas, fa lak ra ter -

ve zett  mun kák,  re li e fek  még  in -
kább hoz zá se gí tet tek egy erős abszt -
rak ci ó hoz, ah hoz, hogy mo no króm
fe lü le tek ben is tud jak gon dol kod ni.
Per sze  kol lá zso kat  is  ké szí tet tem
egy  idő ben.  Poszt szür re á lis  vi lá -
guk, a kü lön fé le be tűk, szö veg rész -

le tek, ame lye ket gra fi kai lát vá nyuk
mi att hasz nál tam föl, né mi leg el len -
sú lyoz ták a geo met riz must. Amely
egyéb ként nem volt ha gyo má nyos
ér te lem ben szi go rú.

– Egy re mek kis sten ci le zett ki ad -
vány ból, amely az Út mu ta tó mun -
ká im hoz cí met vi se li, meg tud hat juk,
ho gyan kell a mun ká it néz ni, il let ve
lát ni is.
–  Szá mom ra  a  szel le mi  al ko tó -

mun ka hár mas fel épí té sű: in ven ció,
konst ruk ció, per fek ció egy sé ge. Az -
az a tér anyag ból in du ló öt let, a for -
ma, vé gül a vo nal tö ké le tes sé ge. Az
in ven ci ón a ké pi, for mai lé nyeg re va -
ló rá ta lá lást ér tem, ez ér zé keny sé gen,
meg ér zé sen is alap szik. Sok kal tu da -
to sabb fo lya mat en nek for má ba ön -
té se, a szer kesz tés, a lo gi kus ren de zés
ma ga. Min den mun kám ban  tö rek -
szem a per fek ci ó ra, a tö ké le tes ség re.
Eb ben  egyéb ként  le het,  hogy  épp
Sándy nagy apám ra ütök…

– Mű vé sze té nek alap ja, cél ja,
konst ru á ló és meg ko ro ná zó ele me a
vo nal. Lé te zik vo nal egy ál ta lán?
– A vo nal a leg el von tabb dol gok

ki fe je zé se a vi zu a li tás ban, hi szen va -
ló já ban a „mér ta ni pon tok összes -
sé ge”  nem  lát ha tó.  Per sze  fes té -
szeti  ér te lem ben  még is  kü lön fé le
vas tag sá gú, irá nyú, cso por to sí tá sú
– így akár rit mu so kat ki fe je ző – vo -
na lak kal dol go zunk. Vo nal lal a kép -
sík hoz  ké pest  mé lyü lést,  te re ket
le het meg ha tá roz ni, erő cso por to kat
ké pez ni, op ti kai el vál to zá so kat elő -
idéz ni. A vo nal a ké pe i men a vál to -
zó, a szel le mi tar tal mak meg nyil vá -
nu lá sa, míg az ál ta luk ha tá rolt geo -
met ri kus alak za tok a fi zi kai, sta ti kus
vi lág hor do zói. A ket tő ál tal meg ha -
tá ro zott or ga ni kus struk tú ra az ide -
á lis em be ri rend.

– „A rend a sza bad ság össz hang -
zá sa” – ezt a hon lap ján le het ol vas -
ni. Vagy ho gyan is szól ez ab ban a
két so ros Jó zsef At ti la-tö re dék ben,
amely hez egy szer egy mun ká ját vá -
lasz tot ták il luszt rá ci ó nak?
– „Ahol a tör vény a rend, / min dig

ér zem a vég te lent.”
– Szó val a mű vé szet több is, más

is, mint a va ló ság után zá sa?
– Meg győ ző dé sem, hogy a fes té -

szet nek nem az a fel ada ta, hogy a lát -
ványt utá noz za, ha nem hogy a lát ha -
tat lant lát ha tó vá te gye. Meg ra gad ja
a lé nye get, a ren det, a transz cen den -
ci át.  „Nem  a  va ló  hát:  an nak  égi
más sa / Lesz, ami től függ az ének va -
rá zsa…” – mond ja Arany a Voj ti na
ars po é ti ká já ban. Eb ben bi zony a Te -
rem tő höz ha son lít a mű vész: lét re hoz
va la mit az anyag ból, de ab ba lel ket is
kell le hel ni.

– Így lesz vé gül mű vé sze te az zá,
amit egy szer egy pá ri zsi ki ál lí tá sá nak
ven dég köny vé be írt egy lá to ga tó: „Me -
ne kü lés a vég te len tér be, de meg gyö -
ke re zés a föld mé lyé be.”

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Láthatóvá tenni a láthatatlant
In ter jú Ko nok Ta más fes tő mű vésszel

A szerző beszélgetőtársával
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Egy per ces Ko nok – így ha tá -
roz hat nánk meg Pé te ri Dó ra
ze ne da rab ja it, ame lye ket Ko nok
Ta más fest mé nyei  ih let tek.
Ezek kel nyílt és e da ra bok kal is
zá rult  a  bé kás me gye ri  I-Ko -
nok cí mű ki ál lí tás, amely ről la -
punk egyik ko ráb bi szá má ban
már be szá mol tunk. 
A mű vész ki ál lí tá sa a bé kás -

me gye ri evan gé li kus temp lom -
ban és az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ban múlt kedden nyílt
tár la ta jó le he tő sé get kí nált ar -
ra, hogy a temp lom épí tő nagy -
apá ról, Sándy Gyu lá ról is meg -
em lé kez zen a gyü le ke zet. 
Az „össze gyü le ke zés nap já -

nak” már ci us  14-i  dél után ján

Zász ka licz ky Zsu zsan namű vé -
szet tör té nész,  az Evan gé li kus
Or szá gos  Mú ze um  tu do má -
nyos  mun ka tár sa  mél tat ta
Sándy Gyu la mun kás sá gát, be -
mu tat va  ter ve zett  és  meg  is
épí tett lutheránus temp lo ma it,
ame lyek a nem ze ti for ma nyelv
keresé sé nek idő sza ká ban szü -
let tek. A his to ri kus, első sor ban
kö zép ko ri  je gye ket ma gu kon
viselő épü le tek a legkorszerűbb
tech no ló gi á val és szerkezettel
ké szül tek. A temp lo mok ter ve -
in Sán dy Gyu la hit val lá sa, ma -
gyar és evan gé li kus iden ti tá sa
lép ten-nyo mon tet ten ér he tő. 
A  mű vé szet tör té nész  elő -

adá sát az uno ka, Ko nok Ta más

fes tő mű vész anek do tái, vissza -
em lé ke zé sei fű sze rez ték. A mű -
vész  sok kal  szí ve seb ben  be -
szélt a nagy apá ról, mint a sa ját
mű vé sze té ről,  ame lyet  egy
mon dat ba  sű rít ve  ek kép pen
fo gal ma zott meg: nem a lát ha -
tót kell utá noz ni, ha nem a lát -
ha tat lant meg je le ní te ni. 
A bé kás me gye ri tár lat be -

zárt, az en nek al kal má val el -
hang zott  be szél ge tés  azon -
ban még is kez det volt. Ko nok
Ta más em lé ke i re a nagy apá -
ról, sa ját élet út já ról, út ke re sé -
sé  ről, párizsi éveiről még kí -
ván csi ak va gyunk…

g Ve res Eme se-
Gyöngyvér

A temp lom épí tő nagy apa em lé két idéz ték 
– az uno ka tár la tán

K
is

s
 t

a
m

á
s

 F
e

lv
é

t
e

le

 e 2012. március 25. Evangélikus Életkultúrkörök



Napközben.Mi re gon dol a sok em -
ber?  A  le per gő  pil la na to kat  né zi,
vagy a fel ada tát gon dol ja át? Vagy a
pénz re gon dol a leg több, avagy a gyű -
löl kö dés re? 
Van-e né hány em ber, aki a föl ra -

gyo gó ta vaszt cso dál ja, a ma da rak
lá zas ké szü lő dé sét? Van-e fi a tal édes -
anya, aki szen der gő gyer me ke mel -
lett ver set ol vas? Van-e még fér fi, aki
egy-egy év for du lón el süllyedt gyer -
mek ko rát idé zi föl: meg ta lál ja be ce -
ne vét, a nagy kert tit kos zu ga it, az
ott hon sült ke nyér il la tát, az ar té zi kút
hűs vi zét? 
Ta lán van egy em ber. De a leg több

fá rad tan áll meg egy perc re, az után
ro han a dol ga után.

* * * 

Romániainépszámlálás.Ol va som
a köz zé tett ered mé nye ket:  1 mil lió
220  ez ren  val lot ták  ma gu kat  ma -
gyar nak! Sok? Ke vés? Ri asz tó szám
ah hoz  ké pest,  hogy  öt ven-hat van
év vel ez előtt 3 mil li ó ról be szél tünk.
Er dély dé li ré szén nem olyan nagy a
fo gyás. A kö zép ső me gyék ben van -
nak  olyan  fal vak,  ahol  a  negy ven
szá za lé kot el éri. 
A leg fá jóbb a hely zet a szór vány -

te le pü lé se ken, sok az idős em ber, és
nem szü le tik gyer mek! És per sze a ve -
gyes  há zas sá gok  is  so kat  el vet tek.
Meg ál lít ha tat lan a be ol va dás. Vé gül
ott van a nem nyi lat ko zó hat van ezer
em ber, az ő né ma sá guk is be szé des,
el nem ítél he tő val lo más.

* * *

MózesÁrpád. Az er dé lyi nyu gal -
ma zott  evan gé li kus  püs pök  éle te
meg pró bál ta tá sa i ra em lé ke zett. Ho -
gyan fog ták el Szé kely zsom bor ban
a  mi li cis ták,  és  vit ték  le  a  sö tét
pin cé be. 
Az 1956-os for ra da lom ide jén töb -

bed ma gá val  írt  egy  me mo ran du -
mot, az  in dí tot ta el vé get nem érő
kál vá ri á ját. Az ön tött vas ra di á tor hoz
ver ték a fe jét, és az zal fe nye get ték,
hogy ha lál ra fog ják ítél ni. Öt hó na -
pon ke resz tül vár ta a ki vég zé sét, de
vé gül ti zen nyolc év bör tön re vál toz -
tat ták az íté le tét. 
Ke gyet len  volt  és  bor zal mas  –

mond ja.  Ké sőbb  gát épí tés re  ve zé -
nyel ték, de a hit sza va, a pap tár sak
biz ta tá sa át men tet te a leg ne he zebb
na po kon. So kat kö szön he tett dr. Er -
dő Já nos re for má tus püs pök nek, aki
a pi he nés sza bad per ce i ben bib lia is -
me ret re ok tat ta és an gol nyelv re ta -
ní tot ta. 
A nyu gal ma zott püs pök el ér zé ke -

nyül ve fe jez te be em lé ke zé sét: sza -
ba du lá sa után más kép pen lát ta a vi -
lá got.  Há lát  ad va  Is ten nek  lé pett
föl a szó szék re, min dig érez ve nem
mú ló sze re te tét.

* * * 

Meghívás. Vá rat lan  te le fon  dél -
előtt: ba rá tom hív egy szép nek ígér -
ke ző  hang ver seny re.  A  temp lom
zsú fo lá sig tel ve, a vá ra ko zás csend -
jé ben is me rős ar co kat fe de zek föl.
Az elő adás tö ké le tes, gaz dag üze net,
könnyed ség és mély ség. A vé gén a
gre go ri án fö lül múl ha tat lan. Föl zeng
a Ve ni Sanc te Spi ri tus (Jöjj, Szent lé -
lek Úr is ten), az  iga zi kö nyör gés,  a
meg ta lált hit, az ének lő min den ség.
Egy mel let tem ülő, itt-ott ezüst ha -
jú  nő vel  egy más ra  né zünk,  szól ni
nem tu dunk, de meg ha tot tan össze -
ér a ke zünk.

* * * 

Masat. Fel lőt ték  az  el ső  ma gyar
mű hol dat. Mi lyen ér de kes, az egy -
ki lós do boz is ki vál tott el len vé le mé -
nye ket. A kér dés per sze jo gos: mi -
ért köl tött egy kis or szág sok pénzt
ar ra, hogy né hány tu dós a vi lág űr -
rel le ve lez zen? Mi köz ben eb ből az
összeg ből idős em be re ken le he tett
vol na se gí te ni. 
Ne kem na gyon tet szik az egész, a

ta lá ló el ne ve zés, a vak me rő szán dék.
A  Ma sat–1  ne ki vá gott  a  min den -
ség nek! Su han bát ran, oda ki ált hegy -
ma gas ra ké ta tár sak nak: „Hel ló, öreg!
De rozs dás vagy és csi ga las sú!” És isz -
kol to vább. 
Fi a tal  tu dós  mond ja:  vár ha tó an

más fél–há rom évig ke ring boly gónk
kö rül, el nyúj tott el lip ti kus pá lyán. Mi -
vel nincs raj ta pá lya mó do sí tás ra al -
kal mas haj tó mű, fo lya ma to san ve szít
majd ma gas sá gá ból,  vé gül  be lép  a
lég kör be,  és  elég. De  ad dig  ro bog,
dol go zik,  kül di  az  ada to kat  fi a tal
meg épí tői nek.

* * * 

Üldözött. Las san egy hó nap ja, hogy
szo mo rú ság,  gyász  fon ja  be  órá i -
mat. Gyer tyát gyúj tok, fi a ta lon meg -
halt apám és pap test vé rem ké pe az
asz ta lon.  Ko pott  ké pe ket  né zek,
meg sár gult, tö re de zett le ve le ket ol -
va sok az éj sza ká ban. 
Mi lyen  ér de kes  az  em lé ke zés:

mi kor  azt  hisszük,  már  min dent
vissza vet tünk az idő től, vá rat la nul
rég  fe le dett  sza vak  vil lan nak  föl.
Szin te hal lom az er dé lyi öreg fo goly
fá jó üze ne tét: „Sze ren cse: nem kel -
lett, hogy ül dö ző le gyek, in kább va -
gyok so kat szen ve dett ül dö zött!” 

g Feny ve si Fé lix La jos
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Kas sák La jos (Ér sek új vár, 1887. már -
ci us 21. – Bu da pest, 1967. jú li us 22.)
1909-ben gya log in dult Pá rizs ba. 1915-
ben A Tett cím mel meg in dí tot ta el ső
fo lyó ira tát;  1926–27-ben  a  Do ku -
men tum cí mű fo lyó irat szer kesz tő je.
Az iz mu sok ha tá sá ra szü le tett meg
el ső ver ses kö te te, az Eposz Wag ner
maszk já ban (1915), majd a szem lé leti
vál tá sok köny vei: Mág lyák éne kel nek
(1920), A ló meg hal, a ma da rak ki re -
pül nek (1922). A da da iz mus ha tá rán
moz gó vi zu á lis kí sér le tei, kol lá zsai,
ar chi tek tu rá lis kom po zí ci ói kép ző -
mű vé sze ti pá lyá ját ve zet ték be.
Itt az után meg osz la nak a vé le mé -

nyek. Van, aki di csé ri: „Kas sák La jos
a 20. szá zad mű vé sze té nek nagy út -
tö rő je volt – ír ta Mi chel Se up hor. –
Szá mom ra ez a szó, Kas sák, a bá tor -
sá got, a tisz ta be szé det és kü lö nö sen
a sza bad ság sze re te tét je len ti.” Nic o -
las Schöf fer, a ki ber ne ti ka aty ja így fo -
gal ma zott:  „Pél da mu ta tó  élet,  pél -
da mu ta tó sze mé lyi ség, nagy em ber,
nagy mű vész. Íme, ez Kas sák La jos.”
Ké sei em lé ke zé sé ben Kor niss De zső
éle sen mond vé le ményt: „Kas sák nem
volt fes tő. Nagy sze rű szer kesz tő volt,
s  ahogy  jól  tu dott  la pot  ké szí te ni,
úgy jól tu dott ké pet is. Kas sák meg -
ma radt la ka tos nak.”
Va ló szí nű leg nem té ve dek, ha azt

mon dom, ez volt a leg na gyobb eré -
nye:  meg ma radt  mes ter em ber nek,
aki nél cen ti mé ter nyi fe les leg nincs,
pon tos min den. Ezt ér zem ver se i ben,
re gé nyé ben, és ez a több let emel te a
leg job bak kö zé. 
Tö rek vé se i nek  szin té zi se  az  Egy

em ber éle te (1927–1935), Kas sák ön -
élet írá sa, leg je len tő sebb pró zai al ko -
tá sa, ame lyet nyolc kö tet ben adott ki.
Nem csak a ma gyar iro da lom egyik
leg ki vá lóbb mű ve, ha nem a vi lág iro -
da lom nak is re me ke.
A las san el ma gá nyo so dó, az elé gi -

kus hang ra vál tó al ko tó ról a köl tő vall
leg tel je seb ben. A Köl te mé nyek, raj -
zok (1958),  a  Sze re lem, sze re lem
(1962), a Va gyo nom és fegy ver tá ram
(1963), A tölgy fa le ve lei (1964) a hét -
köz na pi él mé nyek őszin te val lo má -
sai. Ne kem a leg ked ve sebb az Ül jük
kö rül az asz talt cím mel meg je lent

posz tu musz köny ve, 1964 és 67 kö -
zött írt ver se i nek gyűj te mé nye. Mint
egy pré di ká tor, úgy be szél a szó val -
lo más te vő  ere jé vel.  Egyes  ver sek
mint ha bib li kus pél dá za tok len né nek,
pro fán he gyi be szé dek rész le tei; az
élet hez ra gasz ko dás és az élet től bú -
csú zás fáj dal mas éne kei. Mél tó epi -

ló gu sa a száz hu szon öt éve szü le tett
kö ltő ha tal mas élet mű vé nek. 
Be fe je zé sül áll jon itt egy nyolc so -

ros: „Élt egy em ber, / és ke reszt re fe -
szí tet ték. / Min den ki el for dult tő le,
/ de haj na lon ként / ha lott jobb kar ján
/ egy sár ga ri gó / fü työ ré szett / messze -
hang zón.” 

g FFL

Az idő vissz hang ja
125 éve szü le tett Kas sák La jos

b Hajlíthatatlan férfi volt. Márványkemény. Sokan szerették bölcs
nyugalmát,őszinteségét,ésvoltak,akikharagudtakmorózusságami-
att,meghogyegésznapversetírna,festene,folyóiratotszerkeszte-
ne.Atizenháromévesfiúlakatosinasnakszegődött,azutángyárimun-
kásnak. Robotolt, és sztrájkot szervezett, az éjszaka csendjében
Adyt,Babitsot,Kosztolányit olvasott.Aszavaklázábanélt;írt,ésrö-
videsenőmagaispublikálnivágyott.Nyüzsgőmozgalomvettekörül,
ésőépítetteazújat,kísérletezett,újkalandokbavágott.

1849 jú ni u sá ban a Mar cal tő meg tá ma -
dá sá ra si e tő Schüt te oszt rák tá bor no -
kot Kmety György és se re ge az ihá szi
pusz tán meg tá mad ta, s két órai he ves
ágyú tűz zel fel tar tóz tat ta, de vég re is az
oszt rá kok erős lo vas sá ga vissza nyom -
ta a ma gyar csa pa to kat Pá pa fe lé. 
Már ci us 15-én, ko ra dél után az ihá -

szi csa ta egy ko ri hely szí nén is meg -
em lé ke zés zaj lott az 1848/49-es for -
ra da lom és sza bad ság harc hő sei tisz -
te le té re. A mar cal tői Kmety György
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák jai
ver ses-ze nés össze ál lí tás sal em lé kez -
tet tek a di cső hő sök re (képünkön).

Sandl Zol tán, a te le pü lés pol gár -
mes te re  kö szön tő jé ben  ki emel te,
hogy  már ci us  15-e  bol dog  ün ne -
pünk,  mert  a  sa ját  lé tün kért  va ló

küz del met, a kö zös ügyün kért va ló
össze fo gást je len ti. 

Oláh Emil al ez re des, a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um Pro tes táns Tá bori
Lel ké szi Szol gá la tá nak re for má tus tá -
bori es pe re se ün ne pi be szé dé ben szin -
tén  ar ról  szólt,  hogy  elő de ink  1848.
már ci us  15-én  pél dát  mu tat tak  az
össze fo gás ból.  Töb bek  kö zött  Pap
Gá bor– az ihá szi csa tá ban küz dő hon -
véd szá za dos – is, aki a Du nán tú li Re -
for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke lett. 
Az ün ne pi ren dez vény vé gén a je -

len lé vők nem csak az 1973-ban felava -
tott ihá szi obe liszk nél, ha nem a ta valy
ok tó ber  ele jén  ál lí tott  Pap  Gá bor-
em lék kő nél is el he lyez ték az em lé ke -
zés vi rá ga it.

g Ke re csé nyi Zol tán fel vé te le

Ihá szi meg em lé ke zés

Iga zán  kü lön le ges  al ka lom  volt  a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
már ci us  15-ei  mű so ra,  hi szen  egy
olyan drá mát mu tat tak be, amely a
haj da ni gim ná zi um ta ná ra i ról és di -
ák ja i ról szól, és amelyet a gim ná zi um
egyik je len le gi ta nu ló ja írt… 
Már ci us 14-én az In ter ar ma si lent

Mu sae cím mel meg hir de tett drá ma -
író pá lyá zat győz te sé nek, a 6. osz tá lyos
Itt zés Amb rus nak a szín da rab ját ad ta
elő a gim ná zi um szín ját szó  kö re. A da -
rab fő sze rep lői va la mennyi en va ló sá -
gos  sze mé lyek,  tör té ne tük  is  va lós
do ku men tu mok  alap ján  író dott.  A
fel ké szü lés hez az Evan gé li kus Or szá -
gos Le vél tár ban ta lál ha tó anya köny vek
(köz tük az 1847/48. és 1848/49. évi ta -
nu lói név so rok), is ko lai ér te sí tők, Ká -
nya Emí lia nap ló ja  stb.  szol gál tak,
ame lyek  az  is ko la tör té net  ku ta tá sa
köz ben e cikk író já nak ke zé be ke rül -
tek a ko ráb bi évek fo lya mán.
„Tett  most  a  ta ní tás,  nem  be tű,

pél da és nem könyv!” – ez zel a jel mon -
dat tal vit te ta nít vá nya it és ta nár tár sa it
a for ra dal mi ese mé nyek for ga ta gá ba

Ta vasy (Te i c hengrä ber) La jos (1814–
1877), a Pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um
igaz ga tó ja. 
1848 szep tem be ré ben Ta vasy di ák -

ja i val Pest vé del mi öve ze tén dol go zott,
ta nár tár sa i val a nem zet őr ség éj je li őr -
já ra ta in vett részt, majd 1849. ja nu ár
5-én  be állt  a  hon vé dő  had se reg be.
Hon véd  szá za dos ként  Te mes vár nál
tet te le a fegy vert. Kény szer rel be so -
roz ták  a  csá szá ri  had se reg be,  sok -
éves ka to nás ko dás után szü lő föld jé re,
a sze pes sé gi Ig ló ba vo nult vissza.
Múl tunk  kö te lez  ben nün ket  ar ra,

hogy őriz zük az előt tünk já ró nem ze -
dék em lé két. Ezt a célt sze ret te vol na
elő moz dí ta ni a drá ma író pá lyá zat és az
en nek  ered mé nye képp meg va ló su ló
ün ne pi meg em lé ke zés is. A mai di á kok
és ta ná rok meg ren dül ve néz ték vé gig
a  da ra bot,  amely  egé szen  kü lö nös
kap csot te rem tett múlt és je len kö zött.

g Zom bory né Bazsó Ro zá lia
ta nár, a De ák Té ri Evan gé li kus 

Gim ná zi um is ko la mú ze u má nak
gon do zó ja, az Evan gé li kus

Országos Le vél tár le vél tá ro sa

Saját darab idézte 
a Deák té riek 48-át

ATa vasy cí mű da rab író ja Itt zés Amb rus (6. oszt.), dra ma turg ja és ren de -
ző jeKo rom pay né Se bes tyén Nó ra ta nár nő volt, a sze rep lők pe dig: Ta vasy
La jos igaz ga tó – Var ga Si mon; Ba tiz falvy ta ní tó – Trásy And rás; Ba tiz -
falvy né –Gi lá nyi Fan ni; Clair Ig nác tor na ta nár –He ré nyi Ben ce; Szé kács
Jó zsef püs pök – Jó kay Mik lós; id. Ba las so vits Gyu la –Vá gi Le ven te; ifj. Ba -
las so vits –Bé res Márk; nagy di ák –Ba kos Ben de gúz; kis di ák – Itt zés Amb -
rus; pest-bu dai pol gá rok – Fo dor Li li, Lom bár Esz ter, Per jé si Lő rinc.

1922-ben

1965–66 körül
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Jegyzetlapok
(Napló, 2012)
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b Március15.alkalmábólújállan-
dókiállításnyíltakápolnásnyé-
kiVörösmartyMihályEmlékmú-
zeumban.A„Holreményben,hol
bánatban”címűkiállítást–azév-
fordulótmegelőzőnapdélelőtt-
jén–L.SimonLászló költő,or-
szággyűlésiképviselő,aNemzeti
Kulturális Alap (NKA) elnöke
nyitottameg.Aszülőhelyújállan-
dó kiállítása arra vállalkozik,
hogybemutassaVörösmartyMi-
hályéletútját,ésközbenráirányít-
saafigyelmetarra,hogyköltőivi-
lágábanföldésmenny,áhítottvi-
lágésvalóság,kétségbeesésésre-
mény, kétely és hit kettősségei
mindigújmegújdimenzióban
mutatkoznak meg. Emlékezé-
sünk szűk keretei között csak
Vörösmartyköltészeténekalap-
húrjaitpendíthetjükmeg:atra-
gikumot,amelybőlerőésszépség,
sőtreményisárad.Alkatilaghaj-
lamosvoltabúskomorságra,és
sorsasemkedvezettneki.Nagy
belsőterhekethordozott;anyagi
gondok között töltött ifjúkor,
megözvegyült, szegénységgel
küszködőédesanya…Vörösmar-
tyMihálytkétszenvedélyesérze-
lem,ahazaszeretetésaszerelem
tartottahatalmában,amelytöbb
kínt,mintörömötadottaköltő-
nekfiataléveitőlazutolsókig.

g Pát kai Ró bert

Egyik  vég ze te  a  ha za  sze re te té nek
mély, sze mé lyes át élé se volt. A ha za -
fi as gon dol ko dást ap já tól és a ma gyar
írók tól szív ta ma gá ba. Meg is mer te
Kis fa lu dy Ká roly, Ber zse nyi Dá ni el
köl té sze tét. Hu szon négy éves ko rá ban
kap cso lat ba  ke rült  Sze me re Pál lal,
Toldy Fe renc cel és De ák Fe renc cel.
Fa lun él ve kö zel ke rült a nép hez;

Já nos öccse  így  em lé ke zett  vissza:
„…a nép mon dá kat, me sé ket, nó tá kat
kü lö nös fi gye lem mel hall gat ta. (…) A
ku ko ri ca fosz tás kor  és  sző lő szü re -
tek ben nagy él ve zet tel volt.” 
Az 1830-as évek ele jén meg in dult

nem ze ti  füg get len sé gi  moz gal mak
fe szült tár sa dal mi lég kö ré ben cse lek -
vő ked ve  meg nö ve ke dett,  szen ve -
déllyel ve tet te be le ma gát a Ma gyar
Tu dós  Tár sa ság  –  a  ké sőb bi  Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia – mun -
ká já ba. Ja vas la tot ké szí tett – Toldy
Fe renc cel  –  az  aka dé mia  szó tá ri
mun ká la ta i hoz, részt vett az 1832-ben
nap vi lá got lá tott el ső aka dé mi ai he -
lyes írá si sza bály zat, majd a nyelv tan
(A ma gyar nyelv rend sze re, 1846)
ki dol go zá sá ban, a Ma gyar táj szó tár
el ké szí té sé ben, ma gyar–né met, né -
met–ma gyar szó tárt szer kesz tett. 
Élet hosszig lan össze kap cso ló dott

lel ké ben és ver se i ben a ha za és az em -
be ri ség ügye, haj tot ta a nem ze ti meg -
új ho dás vá gya. Negy ven éves ko rá ra,
a ha lott na gyo kat is meg előz ve, az or -
szág el ső köl tő jé nek szá mí tott, aki nek
sza vát  les te  a  nem zet.  Az  iro dal mi
köz vé le mény Kis fa lu dy Ká roly ha lá -
la (1830) után őt te kin tet te a ma gyar
iro da lom ve zér egyé ni sé gé nek. A ma -
gyar  iro dal mi  élet  köz pon ti  alak ja
lett, Pe tő fi is hoz zá for dult se gít sé gért.

* * *

Köl tői pá lyá já nak el ső sza ka szá ban
(1823–27)  a  nem ze ti  ön tu dat  éb -
resz tő je ként ér té kel het jük. Vö rös -
mar tynál a tör té nel mi múlt tisz te le -
te össze fo nó dott a nem ze ti füg get -
len ség igé nyé vel. A hú szas évek ben
erő sö dő  nem ze ti  el len ál lás  fel fű -
töt te al ko tó ked vét. Meg szü le tett a
Za lán fu tá sa. Hősi epo szá nak cél -
ja a ne mes ség fel rá zá sa, tett re sar -
kal lá sa volt a múlt pél dá já val. De mi -
vel  az  1825-ös  or szág gyű lés  sem
vál tot ta va ló ra re mé nye it, rá éb redt
az igaz ság ra: nem ele gen dő a múlt
di cső sé gé nek idé zé se – köl té sze tét
te hát  bá mu la tos  tisz tán lá tás sal  a
múlt ból a je len fe lé for dí tot ta.
Ez a tel jes azo no su lás a ha za ügyé -

vel,  ame lyet  min dig  az  em be ri ség
össze füg gé sé ben szem lélt, nem jár -
ha tott két sé gek, fáj dal mak, hul lám -
zó  ér zé sek,  nagy  le tö ré sek  nél kül.
Gyö tör te az or szág sa nya rú hely ze -
te, nyo masz tot ta a tör té nel mi kö rül -
mé nyek ter he. Ál lan dó an kí sér tet te
a  nem zet ha lál  lá to má sa.  Kí noz ta
mind az, amit nem ze té ben baj nak, hi -
bá nak lá tott. 
Sze re pet vál lalt a po li ti kai küz del -

mek ben is. Kap cso lat ba ke rült Szé che -
nyi vel, Kos suth tal, Wes se lé nyi vel. 1848.
már ci us 15-ét Sza bad saj tó cí mű ver -
sé vel üd vö zöl te. Eöt vös Jó zsef val lás- és
köz ok ta tás ügyi mi nisz ter még ez év -
ben fel aján lot ta ne ki a pes ti egye tem
iro dal mi tan szé két, de nem fo gad ta el.
Jú li us 10-én a bács al má si vá lasz tó ke -
rü let, Kos suth aján lá sá ra, a köl tőt or -
szág gyű lé si kép vi se lő jé vé vá lasz tot -
ta. 1849 jú ni u sá ban, a Habs burg-ház
trón fosz tá sa után Kos suth a ke gyel -
mi tör vény szék köz bí rá já vá ne vez te ki.
Kö vet te  a  kor mányt  Deb re cen be,
Sze ged re és Arad ra. 
A sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tő -

en osz to zott a ho ni buj do sók sor sá -
ban, össze tört tes ti-lel ki ál la pot ban
él te át a nem zet gyá szát. „Se tét esz -
mék bo rít ják esze met. (…) Mi a vi lág
ne kem, ha nincs ha zám?” – ol vas suk
az Em lék könyv be cí mű ver sé ben.

A Szé che nyi Ist ván fel lé pé se nyo -
mán meg élén kült po li ti kai élet, majd
az 1832–36-i re form or szág gyű lés ha -
tá sá ra fi gyel me egy re  in kább a kor
tár sa dal mi és nem zeti küz del me i re,
a köz élet prob lé má i ra te re lő dött. 
Az  1836-ban  írt Szó zat for du ló -

pon tot  je len tett  pá lyá ján:  a  múlt
ösz tön ző pél dá it idéz ve buz dí tott, és
igye ke zett erőt ad ni a re form küz del -
mek hez.  A  ma gyar ság  múlt ját  az
egész em be ri ség tör té ne te ré szé nek
te kin tet te. De – és ez a nagy do log –
ha za fi as köl té sze té nek min den bo -
ron gá sán, két ség be esé sén ke resz tül -
tört ré geb ben is, ké sőbb is a nem zet
talp ra ál lá sá ra lel ke sí tő erő és a re -
mény a re mény te len ség ben.A Szó zat -
ban egy  jobb kor  re mény sé ge  és  a
nem zet sír já nak ké pe vált ja egy mást,
de a köl te mény vég ki csen gé se a tán -
to rít ha tat lan helyt ál lás ra va ló buz dí -
tás: „Áld jon vagy ver jen sors ke ze: /
Itt él ned, hal nod kell.” 
Bi zo nyos  ér te lem ben  ha son ló -

ság  fi gyel he tő  meg  a  Szó zat és  a
Him nusz kö zött,  hi szen  mind két
köl te mény fő kér dé se az, hogy ki ér -
de mel te-e a ma gyar ság a jobb sor -
sot. A Szó zat szin tén vé gig ve ze ti az
ol va sót a múlt ese mé nye in, de csak
a di cső sé get, a győ zel me ket mu tat -
ja be konk rét ké pek ben, a ne ga tív
dol gok, ve re sé gek ál ta lá nosabban je -
len nek meg. Míg Köl csey a Him nusz
kö zép pont já ba az Is ten hez va ló fo -
hász ko dást  he lye zi,  Vö rös mar ty
moz gó sít: a jobb sors el éré se ér de -
ké ben cse lek vés re, mun kál ko dás ra
szó lít fel. Ez a re form kor hang ja, a
nem ze ti ro man ti ka jel lem ző je. 
Egy  év vel  a  köl tő  ha lá la  előtt,

1854-ben, a krí mi há bo rú ide jén ke -
let ke zett rap szó di á ja, A vén ci gány a
Bach-kor szak bor zal mai mi at ti két -
ség be esé sét  és  ví vó dá sát  tük rö zi.
So ra i ban vad, tom bo ló fáj da lom zo -
kog: „Is ten sír ja resz ket a szent hon -
ban”, a vé gén még is meg szó lal tat ja a
jobb jö vő re mé nyét. Hir te len ab ba -
hagy ja az esze ve szett, ke se rű, gond -
űző mu la to zást: „Húzd, de még se, –
hagyj bé két a húr nak, / Lesz még egy -
szer ün nep a vi lá gon…”

Ba bits Mi hály A fér fi Vö rös mar ty cí -
mű ta nul má nyá ban az őrült el me ver -
sé nek ne vez te A vén ci gányt. A köl tő
va ló ban a köl té szet ha tá rá ig jut el, a
ro man ti kus lí ra le he tő sé ge i nek vég -
pont já ig. Ez a vég pont je lent ke zik ab -
ban, hogy a vers negy ven szá za lé ka
ref rén, el lent mond va min den fé le po -
é ti kai sza bály nak. Mind ezt ta lán azért,
hogy a ref rén be le vé sőd jék agyunk ba,

meg azért is, hogy re ményt ad has son
a re mény te len ség ben.
Va ló ban igaz, hogy Vö rös mar ty

al ka ti lag haj la mos volt a szo mo rú -
ság ra,  a  le han golt ság ra,  és  a  sors
sem ked ve zett ne ki. Még is, ér de mes
fi gye lem mel len ni ar ra, amit Gyu -

lai Pál Vö rös mar ty élet raj za cí mű
mo nog rá fi á já ban meg fo gal ma zott:
a  köl tő még sem  volt  az  a me rev,
zord, krip ta sza gú szo bor – ami lyen -
nek  sok szor  egy ol da lú an  a  tan -
köny vek  mu tat ják  –,  aki  egye bet
sem tett, mint nem ze te sor sán bú -
son gott, ví vó dott. Volt egy vi dám
tár sa sá ga, tag jai kö zött pél dá ul De -
ák  Fe renc cel,  de  fő képp  írók kal,
köl tők kel.  Be lő lük  állt  a  hír ne ves
pes ti Csi ga ven dég lő törzs kö zön sé ge.
Mu la toz tak,  vi tat koz tak,  de  jár tak
va dász ni is. Hí re sek vol tak a szü reti
mu lat sá ga ik. 
Ezt a má sik Vö rös mar tyt tük rö -

zi a Fó ti dal, a Cson gor és Tün de, A
fá tyol tit kai és több tré fás ver se. Az
igaz  vi szont,  hogy  a  for ra da lom
bu ká sa  után  el ural ko dott  raj ta  a
bús ko mor ság, s ezt csak fo koz ta tü -
dő be teg sé ge, leg jobb ba rá ta i nak hi -
á nya  és  egy re  sú lyos bo dó  anya gi
hely ze te.

* * *

A Vö rös mar ty éle tét át szö vő má sik
tra gi kus ér zés a sze re lem. Húsz éves
alig múlt, ami kor re mény te len von -
za lom tá madt ben ne Perczel Etel ka
iránt – ő an nak a föld bir to kos nak,
Perczel Sán dor nak volt  a  lá nya,
aki nek a csa lád já nál az if jú ne ve lős -
kö dött. Ez a seb évek múl tán is saj -
gott.  A  las san  ki al vó  szen ve dély
em lé ke azon ban foly vást meg ter mé -
ke nyí tet te Vö rös mar ty köl té sze tét:
„És  ne ked,  ki  szív ki hal va,  /  Élsz
ma gad tól iszo nyod va, / Kell-e még
ha lál?” (Az el ha ló sze re lem)

Negy ve nes éve i ben az tán új sze re -
lem ej tet te ra bul. A ná la hu szon hat
év vel fi a ta labb Csajá ghy La u ra iránti
ost rom ló vágy ból szép sé ges köl te -
mé nyek szü let tek. Két esz ten dei vá -
ra ko zás  után  el nyer te  az  imá dott
lány ke zét, de hí res ver se, A me ren -
gő höz el árul ja, hogy meny asszo nya
szí vét nem kap ta meg: „Ho vá me rűlt
el szép sze med vi lá ga? / Mi az, mit
ké tes  tá vol ban  ke res?”  Sor som  te
vagy – vall ja meg La u rá nak. 
Az  ilyen mély, min dent oda adó

ér zés ma gá ban hord ja a be tel je sü let -
len sé get  –  a ma gyar  sze rel mi  lí ra
gyö nyö rű da rab jai szü let tek eb ből a
Vö rös mar ty éle tét át szö vő tra gi kus
ér zés ből.

* * *

Be fe je zé sül  né hány  élet raj zi  adat:
Vö rös mar ty Mi hály 1800. de cem ber
1-jén szü le tett Pusz tany é ken, el sze -
gé nye dett ka to li kus ne me si csa lád -
ban. Ap ja, Vö rös mar ty Mi hály gaz -
da tiszt, majd bér lő, any ja Csáty An -
na. Nyolc test vé re volt. 
Kö zép is ko lá it 1811-től a szé kes fe -

hér vá ri cisz ter ci ek nél, 1816-tól a pes ti
pi a ris ták nál  vé gez te.  1817-ben  ap ja
meg halt. A csa lád ne héz anya gi hely -
ze te mi att már a kö vet ke ző év ben, ti -
zen négy éve sen, Perczel Sán dor föld -
bir to kos há rom fi á nak ne ve lő je lett
Pes ten.  Köz ben  el vé gez te  a  pesti
egye te met, 1826-ban le tet te az ügy -
vé di vizs gát. 1830. no vem ber 17-től az
Aka dé mia ren des tag ja. Rend sze res
fi ze tést ka pott. 
1841-ben  is mer te  meg  Csajá ghy

La u rát, ké sőb bi fe le sé gét. Négy gyer -
me kük szü le tett: Bé la, Ilo na, Er zsé -
bet és Mi hály, ez utób bi kis gye mek -
ként meg halt. 
Vö rös mar ty be teg sé ge 1853 őszén

for dult ko mo lyabb ra. 1855. no vem ber
19-én halt meg Pes ten, no vem ber 21-
én te met ték el. Te me té sén óri á si tö -
meg vett részt, né ma tün te tés volt ez
a Bach-kor szak el len. 
De ák Fe renc, aki gyám ja is volt Vö -

rös mar ty  gyer me ke i nek,  or szá gos
gyűj tést  in dí tott  öz ve gyen  ma radt
fe le sé ge, La u ra és hát ra ma radt ár vái
szá má ra, ám a gyűj tést a ha ta lom be -
til tot ta.  Így De ák  a ma ga  jo gán  írt
nyolc száz sze mé lyes le ve let: nem ké -
re get, ha nem kér az er köl csi kö te le -
zett ség je gyé ben. Sok pénzt gyűj tött
össze, amellyel gon do san és té te le sen
el szá molt a gyám hi va tal nak. 
A re form kor szak leg na gyobb ne -

me si  köl tő jé nek,  Vö rös mar ty  Mi -
hály nak a sír em lé ke a Ke re pe si te me -
tő ben áll.

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)

Re mény ség a re mény te len ség ben
Vö rös mar ty Mi hály (1800. de cem ber 1. – 1855. no vem ber 19.)
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Arad vá ro sa a ma gyar tör té -
nel emben össze kap cso ló dott
az 1848–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc fá jó em lé ke i vel.
Sze ren cse, hogy lel kes lo kál -
pat ri ó ták a  19.  szá zad vé gén
lét re hoz tak  egy  köz gyűj te -
ményt. 1891. ja nu ár 13-án meg -
ala kult a mú ze u mi bi zott ság,
hogy  őriz ze  és  be mu tas sa  a
for ra da lom do ku men tu ma it.
A nagy ál do zat tal emelt mú ze -
um épü le tet 1913-ban ad ták át,

s  1948-ban,  az  év for du lón  a
két ezer-öt száz da ra bos kész -
let leg szebb, leg fél tet tebb tár -
gya it mu tat ták be…
A  Cea ușes cu-dik ta tú ra  a

sö tét rak tá rak mé lyé re szám -
űz te  a  ha tal mas  anya got.
Hosszú szü net után, az 1990-
es évek től le he tett új ból be mu -
tat ni. Egy re több he lyen, új és
új  szem pon tok  alap ján  lát -
hat tuk az ér té kes re lik vi á kat.
Ezek ből nyílt ki ál lí tás már -

ci us 13-án Bu da pes ten, a HM
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze -
um  már vány ter mé ben  Volt
egy szer egy mú ze um – Vá lo ga -
tás az egy ko ri Ara di Erek lye -
mú ze um kin cse i ből cím mel.

Gör gey Ar túr hon véd  tá -
bor nok  pisz toly kész le te  fo -
gad ja a lá to ga tót. A mel let te
lé vő vit rin ben a III. zász ló alj -
ban har co lók sze mé lyes tár -
gya it  lát hat juk,  de  itt  van
Sze me re Ber ta lanmi nisz ter -

el nök  tin ta tar tó ja,  tá vo labb
Kos suth-ban kók, alá írás kli sé
a  bank jegy  nyom ta tá sá hoz.
Be pil lant ha tunk a vár bör tön
hét köz nap ja i ba. Az asz ta lon
So mo gyi Jó zsef had nagy fa ra -

gott  sakk-kész le te,  Kno thy
Ödön bi lin cse,  Nagy Jó zsef
fe le sé ge  szá má ra  ké szí tett
dísz do bo za.  A  fa lon  Rá kó -
czy-Par che tich Hu gó nem zet -
őr fi nom vo na lú ak va rell je a

leg to vább ra bos ko dó Vi rágh
Ge de on őr nagy ról.
A te rem kö ze pén hosszú,

kes keny  vit rin ben  gróf Vé -
csey Ká roly tá bor nok re lik vi -
ái: tá nyér ja, zseb ken dő je, ki -
tün te té sei. Egy má sik vér ta nú,
Lei nin gen-Wes ter burg Ká roly
port ré ja (Ba ra bás Mik lós al -
ko tá sa), por ce lán kész le te, Kiss
Er nő csap pan tyús  pisz to lya
(ipar mű vé sze ti  re mek lés),
opál gomb jai dísz öl tö nyé ről… 
Rit ka tár gya kat lát ha tunk a

ben ti szo bá ban: Kos suth La jos
lő fegy vert  rej tő  sé ta pál cá ját,
há zi sap ká ját a tu ri ni szám ki ve -
tés ből. Pe tő fi Sán dor na gyon
szép,  gyöngy dí szes  do hány -
zacs kó ját, gróf Bat thyá ny La jos
sap ká ját, dísz fo ko sát, szem fe de -
lé nek  da rab ká ját. Dam ja nich
Já nos hon véd tá bor nok mí ves
pisz toly kész le tét,  csá kó ja  fe -
hér tol lát, man kó ját, amellyel a
bi tó fá ig bot la do zott.

Az utol só fal fe lü let a ki tel -
je se dett drá ma. Thor ma Já nos
fest mé nye a kö tél ál tal ki vég -
zett ki lenc fér fit mu tat ja. Hor -
váth Jó zsef al ko tá sa  a  négy
fő be lőtt utol só per ceit ál mod -
ja a vá szon ra. A nép só haj tá -
sát: „El vé gez te tett!”
És  mi,  ké sei  utó dok  egy

pil la nat ra  meg ál lunk.  Fe jet
haj tunk gon do lat ban a meg -
ele ve ne dett múlt előtt. Bá tor
hő se ink  előtt,  akik  né hány
órá ra  most  em ber kö zel be
ke rül tek.  Szin te  hall juk  az
idő pa lánk ja mö gött bú csú -
sza vu kat,  és  lát juk  biz ta tó
te kin te tü ket.

g Feny ve si Fé lix La jos

A ki ál lí tás má jus 21-ig te kint -
he tő meg. A mú ze um már ci us
31-ig kedd től va sár na pig 10 és
16 óra, áp ri lis 1-jé től 10 és 18
óra kö zött tart nyit va.

Ara di re lik vi ák
Ki ál lí tás a Had tör té ne ti Mú ze um ban
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– A be ve ze tő ben szép hosszú lis tát
si ke rült össze ál lí ta nom te vé keny sé ge -
i ről. Me lyik ezek kö zül az el ső?
– Mind egyi ket sze re tem, így néz -

zük in kább idő rend ben, vagy is ahogy
a ta nul má nya i mat foly tat tam. Elő ször
a zon go ra sza kot vé gez tem el a Ze ne -
aka dé mi án, dip lo ma hang ver se nyem
2004-ben volt. Zon go ra ta nul má nya -
im mel lett je lent kez tem egy ház ze ne
szak ra,  majd  ez  utób bi  el vég zé se
után  kezd tem  ne ki  or go na mű vé szi
dip lo mám meg szer zé sé nek, ezen a
sza kon ta valy vé gez tem. A kán tor -
ság hoz azon ban már ko rább ról kö -
tő döm, hi szen egé szen fi a ta lon ke -
rül tem a Du na mel lé ki Re for má tus
Kán tor kép ző be, ahol az ok le vél meg -
szer zé se utá na hat évig ta ní tot tam is.
2007-től  pe dig  a  fó ti  Evan gé li kus
Kán tor kép ző  In té zet ben  te szem
ugyan ezt or go na ta nár ként.

– Ho gyan ke rült er re a pá lyá ra?
– A csa lád ban nem volt ze nész,

bár édes anyám rend kí vül sze ret te a
klasszi kus mu zsi kát. Va la mi kor, úgy
he te di kes ko rom kör nyé kén – a vi -
szony lag ne héz zon go ra da ra bok ját -
szá sa köz ben – szü le tett meg ben nem
az el ha tá ro zás, hogy ez zel az ér té kes
ze né vel  sze ret nék  fog lal koz ni.  Így
ta lán nem meg le pő, hogy utam egye -
ne sen a kon zer va tó ri um ba ve ze tett.
Eb ben az idő ben ér ke zett az el ső fel -
ké rés is: meg hí vást kap tam az isa sze -
gi re for má tus gyü le ke zet től kán to ri
szol gá lat ra, vagy is a kán to ri mun ká -
val már ti zen két éves ko rom ban meg -
is mer ked tem. 

– Az egy ház ze nei, klasszi kus ze nei
irá nyult sá got te hát ér tem, de hogy jön
eh hez a szín há zi mun ka? 
– A ki vá ló író-ren de ző, Pin tér Bé -

la ke re sett zon go ris tát a tár su la tá hoz.
Én egy ba rá tom ré vén ke rül tem kap -
cso lat ba ve lük, s mert meg fe lel tünk
egy más nak, ott te vé keny ke dem las -
san tíz éve. Sze re tem ezt a mun kát.
Ér de kes,  ál lan dó an  kü lön bö ző  ki -
hí vá so kat tar to gat, hi szen nem csak
zon go ris tá ra van szük sé gük, ha nem
időn ként hang sze rel ni is kell, de van,
hogy se géd ke zem ze nei il luszt rá ci ók
vagy szín da ra bok ze né jé nek össze ál -
lí tá sá ban, sőt né ha még kom po nál -
ni is szük sé ges. Az Ope rett szín ház -
ban és több vi dé ki szín ház ban pe dig
mint el ső bil len tyűs va gyok ál lás ban.
Ez meg le he tő sen ne héz, fe le lős ség -
tel jes fel adat. 
Per sze van nak az em ber éle té ben

job ban és ke vés bé sze re tett fel ada -
tok – gon do lom, ez zel min den ki így
van –, de el vé gez ni mind egyiket el
kell, még pe dig a le he tő leg ma ga sabb
szín vo na lon. Összes sé gé ben azért el -
mond ha tom,  hogy  az zal  fog lal ko -
zom, amit sze re tek csi nál ni, és ez na -
gyon bol dog gá tesz.

– Az eu ró pai tur nék szin te ter mé -
sze te sek a kon ti nen sen élő, kon cer te -
ző mű vész éle té ben. De mi ként ke rült
Ja pán ba?
– Ez is egy sze ren csés vé let len kö -

vet kez mé nye.  Ami kor  Ma gyar or -
szá gon  tur né zott  egy  ja pán  kó rus,
zon go ra kí sé rőt ke res tek a kon cert je -

ik re. Ak ko ri zon go ra ta ná rom aján lott
en gem, én pe dig szí ve sen vál lal tam
a  fel ké rést.  A  kon cert kör út  olyan
si ke res nek bi zo nyult, hogy a kó rus
ve ze tő je  meg hí vott  Ja pán ba,  ahol
több vá ros ban ön ál ló kon cer te ket is
tart hat tam, il let ve kur zust ve zet tem
a te het sé ges ja pán zon go ris ta nö ven -
dé kek nek. Több mint hét éven ke -
resz tül rend sze res ven dég le het tem
az  or szág ban.  Mos tan ra  azon ban
saj nos – nem kis rész ben az is mert,
ta va lyi tra gi kus ese mé nyek mi att –
ezek a prog ra mok meg szűn tek. De
le het,  hogy  egy szer  majd  si ke rül
vissza tér nem ab ba a na gyon szép, tá -
vo li or szág ba, ahol nagy öröm mel fo -
gad ják az eu ró pai mű vé sze ket.

– Mi ként ke rült kap cso lat ba egy -
há zunk kal?
– Fe le sé gem, Fe ke te Ani kó ré vén,

aki szin tén egy ház ze nész, és két éve
már a Bu da pest-Zug lói Evan gé li kus
Egy ház köz ség meg vá lasz tott kán to -
ra. Mi vel a szol gá la tot együtt vé gez -
zük, az idők fo lya mán ki ala kult egy
egész sé ges mun ka kap cso lat, mun ka -

meg osz tás kö zöt tünk. Az is ten tisz -
te le te ken Ani kó irá nyít ja az ének kart,
ne kem jut az or go na pad. 
Nagy öröm to váb bá, hogy temp -

lo munk ban már évek óta ren dez he -
tünk kon cer te ket. Ezek nek a zug lói
ze nés es ték el ne ve zé sű együtt lé tek -
nek  a  cél ja  –  szak rá lis  tar tal muk
mel lett – a ze ne iro da lom sok szí nű -
sé gé nek meg is mer te té se és a fi a tal,
te het sé ges ze ne szer zők ne künk kom -
po nált  egy ház ze nei  mű ve i nek  be -
mu ta tá sa ki vá ló, hí res mű vé szek és
együt te sek in terp re tá lá sá ban.

– Temp lo mi mun ká juk hoz kap cso -
lód va gyak ran sze re pel nek – úgy -
mond – ama tő rök kel. Gyü le ke ze ti ta -
gok kal, akik hang sze ren ta nul nak, jó
han gú, ám nem ok vet le nül ta nult ze -
né szek kel. Önök nek, pro fi mu zsi ku -
sok nak nem za va ró ez?
– Egy ál ta lán nem. Ter mé sze te sen

ha mond juk CD- vagy rá dió fel vé tel re

hív nak,  ak kor  kép zett  ze né szek kel
kell együtt mű köd ni, de a gyü le ke zeti
mun ká ban nagy öröm nem kép zett, de
an nál lel ke sebb fi a ta lok kal dol goz ni.
Rá adá sul így le het a leg job ban ne vel -
ni ezt a ge ne rá ci ót az ér té kes, szép ze -
ne be fo ga dá sá ra és li tur gi kus té te le ink
meg is mer te té sé re. Sok szor hang sze -
res mű vek elő adá sá val is meg aján dé -
koz zuk gyü le ke ze tün ket – re mé lem,
so kak örö mé re.

– Az ed di gi ek ből úgy tű nik, meg -
le he tő sen so kat dol go zik. Ho gyan tud
ki kap cso lód ni, re ge ne rá lód ni?
– Va ló ban sok fel ada tom, el fog lalt -

sá gom van, s igyek szem ele get ten ni
mind nek. En nek per sze ára van: ke -
ve sebb  idő  jut  az  öröm ze né lés re,
vagyis ar ra, hogy csu pán kedv te lés -
ből ta nul jak meg szá mom ra ked ves
da ra bo kat.  A  sok  ten ni va ló  mi att
ar ra kell szo rít koz nom, hogy min dig
csak az ak tu á lis vagy az azt kö ve tő fel -
ada tok ra ké szül jek, ar ra vi szont in -
ten zív  mun ká val  –  akár  or go na -
hang ver seny,  zon go ra kon cert  vagy
szín há zi elő adás. Mind ez azt ered mé -
nye zi,  hogy –  pél dá ul  egy-egy  na -
gyobb kon cert előtt, ha a hely zet úgy
kí ván ja – akár öt-hat órát kell gya ko -
rol nom na pon ta az egyéb fel ada tok
mel lett.
En nek el le né re, ha akad egy kis

sza bad időnk, szí ve sen me gyünk ki
a ter mé szet be, de a hosszabb uta zá -
sok – mi vel már ed dig is elég sok -
fe lé volt al kal mam meg for dul ni –
ke vés bé von za nak. Ami má sok nak
a na pi ru tin, az ne künk kü lön öröm.
Vagy is hogy ott hon le he tünk, és sze -
re tet ben  él het jük  nor má lis,  hét -
köz na pi éle tün ket.

– Mik a ter vei az el kö vet ke ző idő -
szak ra?
–  Sze ret nék  min dig  fel ké szül ten

ele get ten ni a „ren des pol gá ri fog lal -
ko zá som ból”,  a  szín há zi  mun ká ból
adó dó  fel ada ta im nak.  Más rész ről
nincs okom pa nasz ra, idén re is bő ven
van fel ké rés kon cer tek re, fel lé pé sek re. 
Fon tos nak tar tom, hogy Ani kó val

együtt to vább ra is gond ta la nul vé gez -
hes sük  egy ház ze nei  mun kán kat,
amel lett hogy szer vez zük, ren dez zük,
irá nyít juk a kon cert so ro za tot. Eb ben
gyü le ke ze tünk lel ké szei nagy se gít sé -
günk re van nak, hi szen min den egy -
ház ze nei  és  kon cert öt le tün ket  tá -
mo gat ják. 
A ma gán éle tünk ben pe dig most

ju tot tunk el oda, hogy egy re több ször
fel ve tő dik, hogy las san ké szül ni kel -
le ne a nagy öröm mel várt szü lői fel -
ada ta ink ra.

g Gyar ma ti Gá bor

Ze nei po li hisz tor a zug lói or go na pa don
Port ré Ké mén czy An tal mu zsi kus ról

b FiatalkoraellenéreszokatlanulszínespályáttudhatmagamögöttKé-
ménczyAntal.Orgonaművész,zongorista,egyházzenész,kántor.Ám
alistamégígysemteljes,hiszenemlítésre,mitöbb,figyelemreméltó
színpadimunkáiisvannak.Többfővárosiésvidékiszínházbandol-
gozikszínpadiészenekarizenészként,valamintzeneirendezőként.
Komponál,hangszerel,korrepetitorifeladatokatlátel,némelyda-
rabbanőakarmester.SnemmellékesenCD-ketjelentetmeg,kon-
certkörútjainbejártaEurópát,többalkalommallépettfelJapánban
is.Honnanezazeneitalentum,shogyanilleszkedikmindehhezaz
egyházzeneirántielhivatottsága?Egyebekmellettezekrőlbeszélget-
tünkaszerénysége,nyugalmatárasztószemélyiségemiattgyüleke-
zetébenméltánközkedveltmuzsikussal.

Lel kes, fi a tal teo ló gu sok se géd kez -
tek egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi
osz tá lya  mun ka tár sa i nak  a  prog -
ram le bo nyo lí tá sá ban. A há zi gaz dák
– Kis Já nos és Hu lej Eni kő he lyi lel -
ké szek – is min den ben ren del ke zés -
re áll tak, a szer ve zők ren ge teg se gít -
sé get kap tak tő lük. S per sze ki hagy -
ha tat lan a tu dó sí tás ból az is, hogy a
ke rü let ben szol gá ló lel ké szek, egy há -
zi mun ka tár sak több sé ge is lát ha tó -
an öröm mel tett meg  min dent az ügy
ér de ké ben,  kí sért  el  a  ta lál ko zó ra
ki csi ket és na gyo kat.
A na pot a Szél ró zsa Band tag jai

fog lal ták ke ret be, hi szen az in du lás -
nál ők ve zet ték a kö zös ének lést, a
nap vé gén pe dig kon cert tel ör ven dez -
tet ték meg az if jú sá got. A ta lál ko zó
nyi tá nya ként Gáncs Pé ter, a ke rü let
püs pö ke kö szön töt te az egy be gyűl -
te ket, majd Kis Já nos áhí ta ta szó lí tot -
ta meg a je len lé vő ket. „Ke rülj er re, ülj
ide, atyám fia” – hang zott a nap igé -
je,  mely ben  ki-ki  fel hí vást  ka pott
ar ra,  hogy  Is ten  mel lé  te le ped jen,
mint  aho gyan  a  gyer mek  a  szü lei
mel lé ül, hoz zá juk ra gasz ko dik. 
Sok hu mor ral, mó ká val s egy ben

ko moly ság gal, ta nul sá gok kal is fű sze -
re zett  in ter ak tív  elő adás ban  le he -
tett ré szük a fi a ta lok nak ez után: Ró -
ka Sza bolcs ének-  és  me se mon dó
Zöld Pé ter tör té ne tét hoz ta el. Iga zán
moz gal mas volt a szer ve zők ki öt löt -
te ve tél ke dő. Mi u tán a részt ve vők ből
ti zen egy – na gyon lel kes – csa pat ala -

kult,  út nak  in dul tak,  hogy  mi nél
több  in for má ci ót  gyűjt se nek  össze
Kecs ke mét ről, il let ve a vá ros egy-egy
épü le té ről. 
Az ebéd el fo gyasz tá sa után a Ke -

reszt met szet együt tes kon cert jét él -
vez het ték, majd a már sok szor be ha -
ran go zott  „la kat par ti”  kö vet ke zett.
Na gyon jó volt lát ni, hogy a részt ve -
vők, amint bir tok ba vet ték kul csu kat
vagy la kat ju kat, rög tön ke res gél ni is
kezd ték  pár ju kat/pár ja i kat  (hi szen
oly kor több is akadt). A ke res gé lés jó
al kal mat adott az is mer ke dés re – ép -
pen ez volt a cél –, il let ve ar ra, hogy
a fi a ta lok lás sák: a gyü le ke ze tek ben
mű kö dő sok-sok ma rok nyi cso port -
ból egy nagy csa pat ala kul hat, amely
mint egy csa lád ként ölel he ti kör be a
tag ja it. 
Nem ma rad ha tott ki a nap prog -

ram já ból  a  tom bo la hú zás  iz gal ma
sem. A részt ve vők nek a ne vü ket és a
gyü le ke ze tük ne vét kel lett pa pír ra ír -
va  be dob ni uk  egy  do boz ba,  és  a
„sze ren csé sek” gyü le ke ze tük if jú sá -
gi cso port já nak nyer ték a tom bo la -
tár gya kat ké pe ző gi tárt és a tár sas já -
té ko kat.
Az if jú sá gi nap Gáncs Pé ter út ra

bo csá tó  ál dá sá val  zá rult,  egy út tal
az zal a re ménnyel, hogy az itt egy be -
gyűl tek a nyá ri Szél ró zsán is mét ta -
lál koz nak, és hogy jö vő re újabb déli
KINCS-et ta lál hat nak az egy ház ke rü -
let ben.

g GKL

meg hí vó

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt az EKE kö zös ség ta va szi
csen des nap já ra, ame lyet már ci us 31-én, 10 és 16 óra kö zött tar tunk a nyír -
tel ki evan gé li kus temp lom ban (Nyír te lek, To ka ji út 52.). A nap té má ja: „Mert
nem fé le lem nek lel két ad ta né künk az Is ten; ha nem erő nek és sze re tet nek
és jó zan ság nak lel két.” (2Tim 1,7)
Fris sí tő ről a he lyi gyü le ke zet gon dos ko dik, ebé det min den ki hoz zon ma -

gá val. Al kal munk kal kap cso lat ban az EKE Ala pít vány nál le het ér dek lőd -
ni. Tel.: 1/332-7063; e-mail: eke al@fre e mail.hu.

Di et rich Bux te hu de Memb ra Jesu Nost ri cí mű mű vét ad ja elő a kő bá -
nyai evan gé li kus temp lom ban már ci us 30-án 18 óra kor az Abel Con certs.
Éne kes szó lis ták: Ba ráth Emő ke, Szap pa nos Edit, Ga vo di Zol tán, Kál -
mán Lász ló, Bla zsó Do mon kos.He ge dű: Boz zai Ba lázs, Ker tész Ág nes;
vio la da gam ba: Re gős Jú lia, Szász vá ro si Sán dor, Öl ve ti Má tyás; vi o lo -
no: Sch wei gert György; or go na: Di nyés So ma.
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Dé li KINCS 
– avagy ke rü le ti if jú sá gi na pot csi nál tunk

b Verőfényesnapsütés,tavasziszél,szombat,„hírösvárosazAlföldön”…
Egyházunkdélikerületénekifjúságinapjárakerültsormárcius10-én
Kecskeméten.Mindaszázhetvenember„belerakta”aszervezésbe,aje-
lenlétbe,amitcsaktudott,hogyagyülekezetiifjúságicsoportoktalál-
kozójahagyományteremtőrendezvénylehessenezenatavaszinapon.
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Az el múlt év ti ze dek egyik leg fon to -
sabb je len sé ge gaz da sá gi, kul tu rá lis
és val lá si ér te lem ben egy aránt a dé li
és észa ki fél te ke or szá ga i nak vég le -
tes el kü lö nü lé se egy más tól, el té rő fej -
lő dé sük  és  le he tő sé ge ik. Mköz ben
gyak ran be szé lünk glo ba li zá ci ó ról, el -
fe lejt jük, hogy a vi lág mé re tű egy sé -
ge sü lés  mel lett  meg fi gyel he tő  egy
en nél ta lán sok kal fon to sabb je len ség
is: a dé li és az észa ki fél te ke or szá ga -
i nak szem ben ál lá sa. 

glo bá lis dél, glo bá lis észak
So kak sze rint a hát tér ben leg in kább
de mog rá fi ai  je len sé gek  áll nak:  az
észa ki ál la mok né pes sé ge csök ken,
vagy a nagy szá mú dé li be ván dor lás -
sal  együtt  is  leg fel jebb  stag ná lást
mu tat, míg a dél or szá ga i ban rob ba -
nás sze rű  a  né pes ség  nö ve ke dé se
min den  év ben.  En nek  ter mé sze tes
ve le já ró ja  az  anya gi-gaz da sá gi  el -
ma ra dott ság,  ame lyet  a  tör té nel mi
örök ség és a vi lág gaz da sá gi fo lya ma -
tok csak sú lyos bí ta nak. 
El té rő ek  az  ér de kek  is:  észa kon

már ki fogy tak, dé len pe dig még ki -
ak ná zat la nok a for rá sok, a nyers anya -
gok; észa kon pénz van, dé len pe dig
tő ke hi ány. Észak és dél szem ben ál lá -
sa ter mé sze te sen kö vet ke zik eb ből a
hely zet ből. 
Van nak azon ban ér de kes ki vé te lek

e  sza bály  alól,  és  Bra zí lia  ép pen
ilyen. Bár vi tat ha tat la nul a dé li fél te -
ke or szá ga, a vi lág nyolc leg erő sebb
gaz da sá ga  kö zött  tart ják  szá mon,
szá mos me ző gaz da sá gi ter mék (ba -
nán, ka kaó, ká vé, cu kor nád) leg na -
gyobb ex por tő re, és ma már olyan
ipa ri hú zó ága za tok ban is meg ha tá -
ro zó, mint az au tó ipar vagy a re pü -
lő gép al kat rész-gyár tás. Ha tal mas or -
szág, mint egy két száz mil lió la kos sal,
a dél-ame ri kai kon ti nens nagy ré szét
el fog lal ja, gaz da sá ga pe dig a föld rész
gaz da sá gi po ten ci ál já nak majd a fe -
lét ad ja. 
A sze gé nyek és a gaz da gok kö zöt ti

kü lönb ség itt is ki ál tó, aho gyan a dél
or szá ga i ban ál ta lá ban, ám a dü bör -
gő gaz da ság las san, de biz to san te -

rem ti meg a fel emel ke dés le he tő sé -
gét  azok  szá má ra,  akik dol goz nak.
Mun ka he lyek pe dig van nak. Az or -
szá got  ke let–nyu gat  és  észak–dél
irány ban be há ló zó au tó pá lyá kon vé -
ge lát ha tat lan sor ban, két sáv ban egy -
mást  érik  a  dü bör gő  ka mi o nok,
üzem anyag ín ség  nincs,  a  hely ben
gyár tott au tók több sé ge (és a he lyi
anek do ta sze rint a so fő rök is) a bő -
ven ren del ke zés re ál ló cu kor nád pá -
lin ká val mű köd nek. Még a leg sze gé -
nyeb bek kö zött is ál ta lá nos az op ti -
miz mus az or szág gaz da sá gi le he tő -
sé ge it il le tő en: hisz nek ab ban, hogy
Bra zí lia a fel emel ke dés és a jó lét út -
ját jár ja, és csak idő kér dé se, hogy a
tisz te le tet pa ran cso ló mak ro gaz da -
sá gi mu ta tók érez tessék hatásukat az
egyé nek éle té ben is. 
Szá munk ra kü lö nös ta nul sá go kat

je lent het az, amit bra zil kol lé gá im tól
hal lot tam a 2000-es évek ele jén Bra -
zí li á ban fel lé pő re cesszi ó ról: az ak ko -
ri ban hi va tal ba lé pő, ma már szin te
le gen dás  Lu la da Sil va el nök  azt
ígér te pol gá ra i nak, hogy csök ken ti az
adó kat, s cse ré be csak annyit kért,
hogy a bra zi lok nak le gyen bi zal muk
a  jö vő ben,  és  nö vel jék  a  fo gyasz -
tásukat.  „Együtt  ki jut ha tunk  a  re -
cesszi ó ból!” – ígér te, és így is lett. A
mai Bra zí li á ban már nyo ma sincs az
Eu ró pát nap ja ink ban meg bé ní tó gaz -
da sá gi vál ság nak. 

fe ke ték, fe hé rek, sár gák, 
in di á nok – és az összes 
le het sé ges vál to zat
Bra zí lia né pes sé gé nek je len tős ré sze
eu ró pai  be ván dor lók tól  (por tu gá -
lok tól, né me tek től, ola szok tól, spa -
nyo lok tól és ke let-eu ró pa i ak tól) szár -
ma zik, ugyan ak kor nem kis há nya -
dát a ke vert nép cso port hoz tar to zók
–  in di á nok,  fe ke ték  és  eu ró pa i ak
utó dai – te szik ki. 
Bár ez a kép akár még em lé kez tet -

het ne is sok más ke vert la kos sá gú or -
szág ra, pél dá ul az Egye sült Ál la mok -
ra, döb be ne tes tény, hogy Bra zí li á ban
min dig is is me ret len volt az et ni kai
fe szült ség és a faj gyű lö let. A bra zi lok
na gyon büsz kék az or szá guk ra és ar -
ra, hogy ők en nek a nagy sze rű, nagy -

lel kű, bé kés és be fo ga dó or szág nak
a pol gá rai. 
A  ko ráb ban  em lí tett  gaz da sá gi

arány ta lan ság gaz da gok és sze gé nyek,
vá ros la kók és az Ama zo nas men tén
élő ős la kos ság, a vá ro si pol gár ság és a
fa vel lákban –  vagyis  a  dél-amerikai
nyomornegyedekben – élők mil li ói kö -
zött ter mé sze te sen ger jeszt fe szült sé -
ge ket, ezt nyil ván nem is le het ne ta -
gad ni. En nek egyik leg szem be tű nőbb
je le – er re min den Bra zí li á ba ké szü -
lő uta zó fi gyel mét fel hív ják – a ki rí vó
mé re te ket öl tő bű nö zés, fő ként Rio de
Ja nei ró ban. Ugyan ak kor az or szág ban
még sem érez ni azt a gaz da sá gi ere de -
tű el ke se re dett sé get, ame lyet Eu ró pa
szám ta lan sze gény or szá gá ban. 
Nem tu dom, hogy mennyi re szol -

gál hat ma gya rá za tul  er re  az  el lent -
mon dás ra, de se hol má sutt nem ta -
pasz tal tam még ilyen lel ke se dést és
szer ve zett sé get az ál la mi és ci vil (fő -
ként  egy há zi)  szer ve zé sű  szo ci á lis
prog ra mok te rén. A gaz da gok mint -
ha tisz tá ban len né nek az zal a bib li ai
igaz ság gal, hogy gaz dag sá guk a sze gé -
nyek irán ti szo li da ri tá suk tól és vég ső
so ron a sze gé nyek „ál dá sá tól” és imád -
sá ga i tól  függ.  Ez  a  –  meg íté lé sem
sze rint – transz cen dens ere de tű éthosz
át hat ja a bra zi lok ki ter jedt tár sa dal mi
prog ram ja it,  ame lyek nek  nyo mait
min de nütt, a vá ro sok ban és a leg el du -
got tabb, csu pán né hány fo lyó par ti ka -
lyi bá ból ál ló fa lu ban is lát ni le het. 
A „ho lisz ti kus” meg kö ze lí tés egyik

ta nul sá gos pél dá ja a Bra zil Bib lia tár -
su lat Fény az Ama zo na son prog ram -

ja.  En nek  lé nye ge  az  a  felismerés,
hogy a Bib lia ter jesz té se csak úgy tör -
tén het „ér tel mes” mó don (a bib lia tár -
su la ti mun ka egyik alap sza bá lya), ha
előt te bi zo nyos ki ál tó szo ci á lis hi á nyos -
sá go kat or vo so lunk. Egy éhe ző és a
szennye zett ivó víz től fel puf fadt ha sú
kis gye rek ke zé be nem ad ha tunk gye -
rek bib li át, és nem me he tünk to vább,
mint ha jól vé gez tük vol na a dol gun kat. 
A Bra zil  Bib lia tár su lat  két  ha jót

tart fenn az Ama zo na son, ame lyek

ön kén tes or vo so kat, nő vé re ket, ügy -
vé de ket, ta ní tó kat visz nek ma guk kal
a ci vi li zá ci ó tól el zárt in di án te le pü lé -
sek re. Gyak ran ál la mi al kal ma zot tak
is ve lük utaz nak, ők ve szik szám ba az
egyéb ként  „lát ha tat lan”  la kos sá got,
sze mé lyi ok má nyo kat ké szít ve a szá -
muk ra és fel vi lá go sít va őket ál lam pol -
gá ri jo ga ik ról. A bib lia tár su lat és az
ál lam együtt mű kö dé sé nek kéz zel fog -
ha tó je lei a víz tisz tí tó be ren de zé sek és
az alap ve tő köny vek kel fel sze relt is ko -

b ABibliatársulatokVilágszövetségének(UnitedBibleSocieties)veze-
tőképzőakadémiájaBrazíliábanműködik.Ennekelőbbhallgatójaként,
majdoktatójakéntazelmúltkétévbenhatszorjártamadél-amerikai
országban.Egyiksemvoltturistaút,mindignagyonszorosmenet-
rendhez,időbeosztáshozkellettigazodnom,ezértmagamtólnemis
gondoltamvolnaarra,hogyaszóhagyományosértelmében„élmény-
beszámolót”írjakezekrőlazutakról,mígnemazEvangélikusÉlet
általamszeretvetiszteltfőszerkesztőjeerrefelnemhívtaafigyel-
mem.Valóban,ehatalkalomsoránezakülönlegesországerősbe-
nyomásttettrám–bízombenne,hogyazártalamrajzoltszubjek-
tívképatiszteltolvasókérdeklődéséreisszámottarthat…

b A déli félteke legnagyobb, bő
húszmilliós metropolisa, São
Paulocímerénészászlajáneza
jelmondatolvasható:„Nondu-
cor,duco”–„Nemvezetnekmeg,
énvezetek.”APálapostolrólel-
nevezettvilágvárosbanvannak,
akiknagyonisértikeztakereszt
jelével kiemelt mondatot, és
igyekeznekeszerintélni,dolgoz-
ni,szolgálniésvédeni.Például
arendőrökközött.Merthogya
világvárosrendőreinekegyrésze
korruptvagyérintettadrogke-
reskedelemben. Másik részük
valóbanarendőre–őkévekóta
arra kérik szolgálatkezdéskor
és -befejezéskor Istent, hogy
segítseőketavárosközbizton-
ságán,jóléténmunkálkodni.És
egyre érezhetőbb a változás,
amelyrőlmárfilmekiskészül-
tek.Mitöbb,ajelenségmára
fogalommá lett: mint trans-
formação Brasilt, brazil vál-
tozástemlegetik.

egy re több a pro fi 
és imád ko zó rend őr
Egy  kö zel  húsz mil li ós  vá ros ban
nyil ván va ló an a bűn és a bű nö zés is
kon cent rá ló dik.  Szem be tű nő  vi -
szont,  hogy  az  utób bi  évek ben  a
gyil kos sá gok ará nya 52-ről 10,64%-
ra csök kent. Bra zí lia 556 nagy vá ro -
sa kö zül ez zel São Pa u lo si ke re sen
„le tor náz ta” ma gát a 492. hely re. 
Az In for maçaõ Tec no ló gi ca La ti -

no Ame ri ca na nevű intézmény vizs -
gá la tai  sze rint  a  csök ke nés  1999-
ben in dult meg. Ez a  jó ered mény
rész ben a pro fi rend őr ség nek, a la -
kos ság  és  a  rend vé de lem  ha té ko -
nyabb  együtt mű kö dé sé nek,  nem
utol só sor ban pe dig a vi lág szer te fel -
tű nést kel tő, egy re na gyobb lét szám -

ban  imád ko zó  vá ro si  rend őr ál lo -
mány nak kö szön he tő. 
A You Tu be-on is lát ha tó rö vid -

film koc kái meg győ ző en mu tat ják
az  imá ban  el mé lyült,  szol gá lat ra
ké szü lő  rend őrö ket,  akik  a  vi lág
leg né pe sebb he lyi rend őr sé gét al -
kot ják. Több mint száz ezer tag ja van
az ál lo mány nak csak São Pa u ló ban.
Sok faj ta spe ci á lis szol gá la tuk mű kö -
dik (lé gi egy sé gek, lo vas rend őrök,
ter ro ris ta el le nes egy sé gek, for gal mi
tor ló dá so kat és pá ni kot szak sze rű -
en ke ze lő kü lö nít mé nyek s egyéb,
spe ci á lis ala ku la tok). 

dvd-film a vál toz ta tó erő ről, 
a vál to zás le he tő sé gé ről
A  Sen tin el-cso port  stú di ó ja  vi -
deo fil met  for ga tott  az  ál lo mány
imád ko zó tag ja i ról, pa rancs no ka -
i ról,  fel ké szí té sük ről. A For ce for
Chan ge (Vál toz ta tó erő) cí mű rö -
vid film a São Pa u ló-i rend őr sé get
két ol dal ról ve szi szem ügy re. Elő -
ször a kor rup ci ó tól erő sen be fo lyá -
solt ve ze tés volt tag ja it mu tat ja be.
Olyan rend őrö ket, akik drog dí le -
rek és gengsz te rek „ha ver jai” vol -
tak, de „be buk tak”. A meg vesz te -
get he tő ség,  a  hi va ta li  hely zet tel
való vissza élés, sőt a „hi va tal ból el -
kö ve tett” gyil kos sá gok mi att ezek
te kin té lye  ter mé szet sze rű leg  na -
gyot zuhant.
És  olya no kat  is  mu tat  a  film,

akik nek ele gük lett ezek ből a vi szo -
nyok ból,  s  vé gül  ön bí rás ko dás ba
kezdtek. Ők is szem be ta lál ták ma -
gu kat az igaz ság szol gál ta tás sal. 

új ar cu lat 
– itt már csak is ten se gít het…
Ám a film be mu tat ja az érem má sik
oda lát  is.  Új  ar cu la tot  és  ar co kat
rög zít, nyo mon kí sé ri a vál toz ta tá so -
kat, ame lyek re 2003 óta fo ko za to san
ke rült sor. Vég ső csüg ge dé sük ben a
rend őrök egy ré sze ugyan is Is ten hez
for dult, s kér te, hogy avat koz zon be
a vá ros és a rend őr ség sor sá ba. 
A film a nyi lat ko zók ré vén be mu -

tat ja,  hogy  Is ten meg hall gat ta  az
imá kat, s a vá rost lé pés ről lé pés re
for mál ja – a rend őr ség gel az élen.
Ezt a São Pa u lo kü lön bö ző ré szein
szol gá la tot tel je sí tők ugyan úgy meg -
erő sí tik, mint más vá ro sok rend őri
ve ze tői. Ima meg hall ga tás ról, vál to -
zá sok ról, meg bo csá tás ról, új ra kez -
dés ről hal lunk egyen ru hás nők és
fér fi ak szá já ból. 

trans for mação Bra sil 
Az utób bi évek ben a kon ti nens nyi
or szág ban szin te min den ki hal lott
már a trans for mação Bra sil ról, az az
a  bra zil  transz for má ci ó ról,  vál to -
zás ról, meg té rés ről. Ezt a Sen tin el-
cso port  tag jai  se gí tik  is ko lák ban,
pszi cho ló gi ai tré nin ge ken. 
De  nem  pusz tán  pszi cho ló gi ai-

men tá lis mód szer ről van szó – imád -
ság is kell hoz zá, amely hez het ven -
négy moz gé kony, uta zó ima csa pa tuk,
il let ve ezer két száz egy há zi kö tő dé sű
há zi ima cso port juk van. A transz for -
má ci ós szol gá la tot a hu szon két ezer-
öt száz ta gú Nem ze ti Pász to ri Tár sa -
ság is tel jes mell szé les ség gel tá mo gat -
ja. A rend őr sé gi ál lo mány ban be kö -

Ho gyan vál toZ tat ja meg iS ten a vá ro Si Bű nÖ ZéSt?

Trans for m   
Imád ko zó ke resz tyén rend őrök a           

Piactér, Belem, az Amazonas torkolatánál

Nappali szoba egy indián asszony kunyhójában



lák, ame lyek meg lé te után már va ló -
ban ér tel mes prog ram nak te kint he tő
a Bib lia kéz be adá sa és  a bá to rí tás,
hogy  az  ős la ko sok  is mer jék meg  a
Szent írás üze ne tét.

is ten gyü le ke ze tei
Meg győ ző dé sem,  hogy  minden nek
egyet len kö zös pont ja van, ez pe dig a
ke resz tény ség. Ki csit ta lán hang za tos -
nak tűn het, de ko mo lyan gon do lom.
A bra zi lok szá má ra a hit min de nütt je -
len van, az élet min den te rü le tét meg -
ha tá roz za, egyé ni és tár sa dal mi szin -
ten egy aránt. Bár hi va ta lo san a ka to -
li kus a több sé gi fe le ke zet (nagy já ból
olyan arány ban, mint ná lunk), ez a kép
fo lya ma to san vál to zik, aho gyan a kü -
lön fé le sza bad egy há zak és ka riz ma ti -
kus kö zös sé gek szin te he ten te meg két -
sze re zik kö ve tő ik szá mát. 
A ka riz ma ti kus val lá sos ság mint -

ha a bra zil nép lé lek ré sze len ne, még
a ka to li kus kö zös sé gek is alap ve tő en
ka riz ma ti kus be ál lí tott sá gú ak, ugyan -
így a „ha gyo má nyos” pro tes tán sok,
az evan gé li ku sok vagy a pres bi te ri á -
nu sok is: ame lyik fe le ke zet él ni akar
– nem pe dig el ide ge ned ni a bra zil
em be rek től –, az nyit a Lé lek fe lé, és
olyan is ten tisz te le tet ala kít ki, olyan
teo ló gi át foly tat, amely ben a ka riz ma -
ti kus elem meg ha tá ro zó vá vá lik. 
Az  ut cá kon  jár va  min den  sar -

kon  lát ha tunk  egy-egy  ima há zat:
ga rázs ban, ma gán ház ban, bolt he lyi -
ség ben,  tor na te rem ben  vagy  ki -
must rált  au tó sza lon ban, mind egy,
csak le gyen egy hely, ahol imád hat -

ják Jé zus Krisz tust, és be töl te kez het -
nek az ő Lel ké vel. 
A leg na gyobb pro tes táns fe le ke zet

az ame ri kai kon ti nen sen rend kí vü li
nép sze rű ség nek ör ven dő „Is ten Gyü -
le ke ze te”  (As semb le ia  de  De us),
amely Bra zí li á ban fu tó tűz ként ter jed,
vá ro si és vi dé ki kö zeg ben egy aránt. A
leg na gyobb gon dot ta lán a lel ki pász -
to rok kép zé sé nek meg ol dat lan sá ga és
eb ből fa ka dó an a teo ló gi ai tá jé ko zat -
lan ság  je len ti  ezek ben  a  kö zös sé -
gek ben: olyan gyor san jön nek lét re az
új val lá si cso por tok, hogy a ve ze tés -
sel  meg bí zott  sze mé lyek nek  szük -
ség kép pen min den bib li ai vagy teo -
ló gi ai elő kép zett ség nél kül kell lel ki
ve ze tő vé  vál ni uk.  Így  a  kö zös ség
gyak ran egy ked venc bib li ai ige vagy
ép pen an nak fél re ér té se kö ré szer ve -
ző dik. Ez sok szor konflik tu so kat te -
remt, aka dá lya az egy há zak kö zöt ti kö -
ze le dés nek, és per sze újabb és újabb
kö zös sé gek ki ala ku lá sá hoz ve zet. 
Mind ez  azon ban  –  úgy  tű nik  –

nem gát ja Bra zíliában az evan gé li um
ter je dé sé nek. Az Ama zo nas men tén
élő em be rek ben ép pen ilyen erős a
vágy Is ten igé je iránt: a ha jó ból lát -
ha tó, hogy két-há rom vis kót a fo lyó
part ján min dig egy-egy „Gyü le ke zet”
fel ira tú kuny hó kö vet, je lez ve, hogy
itt va ló szí nű leg nem ér te nék a „Hány
csa lád  kell  ah hoz,  hogy  el tart son
egy  lel készt?”  tí pu sú  kér dé se in ket.

misszió vagy biz nisz?
A Bra zil Bib lia tár su lat Dél-Ame ri ka
leg na gyobb  bib lia nyom dá ját  tart ja

fenn, évi két mil lió pél dá nyos ter me -
lés sel,  sőt  2011-ben  ün ne pel ték  a
ná luk  nyom ta tott  száz mil li o mo dik
Bib li át. El lát ják az egész dé li kon ti -

nenst, de Af ri ká ba és az Egye sült Ál -
la mok ba is szál lí ta nak. Mint egy öt -
száz al kal ma zott juk van, így ná lunk
már óri ás cég nek szá mí ta ná nak, de
Bra zí li á ban is je len tős gaz da sá gi erőt
kép vi sel nek. 

Az ál ta luk ve ze tett szo ci á lis prog -
ra mo kat már em lí tet tem, de fon tos
ki emel ni azt a – szá munk ra ta lán fur -
csa  –  szem lé le tet,  amely  át hat ja  a

szol gá la tu kat: Ru di Zim mer, a Bra zil
Bib lia tár su lat ve ze tő je sok szor hang -
sú lyoz ta, mennyi re el vá laszt ha tat lan
szá muk ra a misszió és a gaz da sá gi te -
vé keny ség.  Az  utób bi  nél kül  nem
tud nák vé gez ni az előb bit, vagy csak
na gyon ki szol gál ta tott és így ki szá -
mít ha tat lan mó don. 
A  Bib lia  nyom ta tá sa  és  el adá sa

(meg fi zet he tő áron és azok nak, akik
meg en ged he tik ma guk nak) meg te -
rem ti  az  anya gi  le he tő sé get  ar ra,
hogy  el vi hes sék  az  evan gé li u mot
azok hoz, akik még nem hal lot tak ró -
la, és nincs is mód juk ar ra, hogy Bib -
li át ve gye nek ma guk nak. A misszió
nincs in gyen, min dig pénz be ke rül
va la ki nek – fi gyel mez tet a bra zil fő -
tit kár –, aki misszi ó ba kezd, an nak
elő ször  azt  kell  fel mér nie,  hon nan
lesz eh hez ele gen dő pén ze. Olyan ez,
mint  a  to rony épí tés  pél dá za ta  (Lk
14,28 kk.). 
Ez zel a gon do lat tal vissza is tér -

tünk ah hoz az ész re vé tel hez, hogy a
bra zi lok szá má ra az evan gé li um át -
jár ja az élet és a va ló ság egé szét. Zá -
ró il luszt rá ci óm le gyen az a mil li o -
mos ri ói ben zin kút-tu laj do nos, aki
ar ra kér te a Bra zil Bib lia tár su la tot,
hogy ké szít se nek ne ki olyan Bib li át,
amely egy dol lár ba ke rül, mert ő fo -
ga dal mat  tett,  hogy  min den  ná la
tan ko ló au tós nak aján dék ba ad egy
Szent írást. Csak ő egye dül évi 25-30
ezer Bib lia ter jesz té sé ért „te he tő fe -

le lős sé” Rio de Ja nei ro ál lam ban, és
már majd egy év ti ze de ki tart a fo ga -
dal ma mel lett… Gaz dag ke resz té nyek
ná lunk is van nak, de el tu dunk-e kép -

zel ni  akár  csak  ha son ló  tör té ne tet
Ma gyar or szá gon?

Be nyo má sok
Nyil ván  le he tet len  né hány  rö vid
pont ban össze fog lal ni egy or szág ról
szer zett be nyo má sainkat. És per sze
az  ál ta lá no sí tás  ve szé lye  is  kí sért
ilyen kor. Ezért zá rom be szá mo ló mat
egy vál lal tan szub jek tív meg jegy zés -
sel: Bra zí lia ben nem azt a re ményt
kel tet te  élet re,  hogy  a  ke resz tény
hit nek  ha tal mas  jö vő je  van.  Míg
Ma gyar or szá gon él ve vagy Eu ró pá -
ban utaz va egy re erő sö dik ben nem a
ki sebb sé gi  ér zés,  ha tal má ba  ke rít
egy nyo masz tó lá to más: „az evan gé -
li um vissza szo ru ló ban van”, mint ha
az, ami ben hi szek, ami re fel tet tem az
éle te met, nem len ne re le váns, ad dig
az  olyan  or szá gok,  mint  Bra zí lia,
fel sza ba dí tó an hat nak rám. A ke resz -
tény sé gük  per sze  nem  pon to san
olyan, mint amit én ér tek raj ta, de ez
biz to san nem baj, hi szen Pál apos tol
vagy a je ru zsá le mi szen tek gyü le ke -
ze te sem úgy él te meg a hi tét, aho -
gyan én. 
És  ez  na gyon  jól  van  így,  mert

„bár a szí vünk el ítél, Is ten még is na -
gyobb a mi szí vünk nél, és min dent
tud” (1Jn 3,20).

A szer ző re for má tus lel kész, a Ma gyar
Bib lia tár su lat fő ti ká ra
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vet ke zett mi nő sé gi vál to zás, amely a
bel ső  meg úju lá son,  új já szü le té sen
alap szik, jó rész ben az ő mun ká juk -
nak kö szön he tő. 

vál to zás a szív ben –  
„fa ka bát ból” em ber sé ges szerv
Jo el Ro chahad nagy és Ter raka pi tány,
mi u tán lát ta a sok haj lék ta lant, a pi -
szok ban, nyo mor ban, do bo zok ban
élő em be re ket, el kezd tek imád koz -
ni. Ima köz ben kap ták a su gal la tot a
„kö zös sé gi rend őr ség ről”. 
Ho gyan le het „fa ka bát ból” em -

ber sé ges „szerv”? Rob son Mel chi -

or rend őr sé gi lel kész er re a vá laszt
sok ta pasz ta la ta nyo mán így fo gal -
maz za meg: „Az a rend őr, aki nek
a szí vé ben bé kes ség van, kö zös sé -

gé ben és kör ze té ben is bé kes ség re
tö rek szik. Aki meg bé két len be lül -
ről, az csak zűr za vart okoz, s ké -
nyel met len az ál lo mány nak is.” 
Ter ra  ka pi tány nak  se gít sé gé re

jött a Ke resz tyén Rend őr tár sa ság is,
mely nek  a  vi lág vá ros ban  ezer öt -
száz tag ja van. Va ló sá gos ima had -
já ra tot  foly tat tak  a  gyil kos sá gok
szá má nak csök ke né sé ért – mond -

ja  Os val do Sor ge fő had nagy.  És
nem ered mény te le nül. 

di vat ba jött az „is ten-fak tor” 
– tan anyag még 
a rend őr-akadé mi án is
A rend őr szí vek ben vég be ment ra di -
ká lis, mi nő sé gi vál to zás ról, az  ima
ere jé ről és az en nek kö vet kez té ben
ha té ko nyab bá vá ló rend őri mun ká -
ról Ge or ge Ot is két DVD-t is ké szí -
tett. Ma már gyak ran elő for dul, hogy
lel ké szek és rend őrök együtt lá to gat -
ják meg a krí zis ben lé vő csa lá do kat és
a bű nö zés től leg in kább súj tott te rü -
le te ket. „So kak éle tét meg sza ba dí tot -
ta az Úr a drog tól és a bű nö zés től”
– ma gya ráz za Lu cia da Sil va Ve ra.
Az  ered mé nyek  meg győz ték  a

bra zil rend őri ve ze tést, hogy a leg -
ma ga sabb szin ten is fog lal koz za nak
„a bra zil mód szer rel”. A vi lág vá ros
rend őr-aka dé mi á ján hi va ta los tan -
tárgy lett a bib lia is me ret, az egy ház -
is me ret, valamint a kö zös ség épí tés
pász to ri és rend őri mód sze re i nek a
köl csön ha tá sá ra  épü lő  gya kor lati
kép zés. A film ren de ző je, Ot is meg -
jegy zi: „Di vat ba jött az Is ten-fak tor,
jo gá szok is ér dek lődnek iránta.” 
Sor ge had nagy így össze ge zi po -

zi tív  ta pasz ta la ta i kat:  „Hi szem,
hogy Is ten ké pes meg vál toz tat ni a
kis  és  nagy  tör té nel met.  Ké pes
meg vál toz tat ni  em be re ket,  át for -
mál ja  a  szí ve ket.  És  nem csak  hi -
szem, ha nem már tu dom is a sa ját
éle tem  vál to zá sa i ból”  –  mond ja
szin te hit val ló meg győ ző dés sel és
egy ér tel mű en  a  bra zil  rend őr ség
imád ko zó, „transz for mált” tag ja. 
A film ren de ző még hoz zá te szi:

„Ha csak ennyi len ne az Is ten-fak -
tor ha tá sa, már meg ér né ko mo lyan
ven ni.  De  en nél  sok kal  na gyob -
bak, éle tek kel és pénz zel is mér he -
tő ek po zi tív ha tá sai…”

g Dr. Bék e fy La jos

               

  mação Bra sil
        az „Is ten-fak tor” po zi tí vu ma i ról

Bibliák Dél-Amerikának – a Brazil Bibliatársulat nyomdája

Evangélikus templom és gimnázium São Paulóban
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Az idén ko rán lesz hús vét. Még ki se
hűlt  a  ki sze bá bu kat  ége tő  far san gi
láng per nyé je, már is zúg ni kezd tek a
böj ti sze lek. 
No  igen  –  mor mog ta  ma gá ban

Dob rai,  aki  éle té nek  egy  sza ka szá -
ban ide gen ve ze tő is volt, így meg kel -
lett ta nul nia, mi az a hús vét, a far sang
meg a ki sze bá bu, amelyet egy kor szal -
má ból kö töt tek egy bot ra, s el éget ték
a tél te me tő far san gi fel vo nu lá son. – Kí -
ván csi len nék rá – mor fon dí ro zott to -
vább  –,  hogy  a  la kó te lep  har ma dik
eme le tén  há nyan  tud nák  el ma gya -
ráz ni, mi is az a hús vét, meg mi ért böjti
a böj ti szél…
Pe dig so kuk nak még a nagy any -

ja  is  sok szok nyás  pa raszt lány ként
vár ta  a  szí ve  vá lasz tott ját  hús vét
haj na lán a pit var aj tó ban, hogy ma ga
fes tet te hí mes to jás sal ked ves ked jen
a  lo cso ló i nak. Ma nap ság már  ez  is
nyu szi to jás… A lo csol ko dás meg nem
egyéb, mint ok az ivás ra. Jól be rúg nak
a mű trá gyá ból er jesz tett kan nás bor -
tól, la pos ra ve rik egy mást, és vé ge a
hús vét nak. Ha mon da ná, tán el se hin -
nék, hogy egy kor a temp lom ba hí vó
ha rang szó ig  tar tott  a  lo csol ko dás.
Leg föl jebb vissza kér dez né nek: „Mi a
fe ne,  az tán  tök ré sze gen  men tek  a
temp lom ba?” A böj töt leg föl jebb éh -
ség sztrájk nak ne vez nék, de hogy eh -
hez ki csi nál ja a sze let?…
Igen, azok az em be rek hit ték, hogy

a temp lom Is ten há za. És azt is hit ték,
hogy Is ten aka ra ta min de nek fö lött va -
ló. Ma nap ság már nem kor sze rű az ef -
fé le gon dol ko dás. Nem hát, hi szen a
rá dió meg a té vé egész nap azt har sog -
ja, ezt hir de tik az óri ás pla ká tok meg
a bul vár la pok rek lám jai: ve gyél, ve gyél,
ve gyél!  Va ló sítsd  meg  ön ma ga dat,
mert  meg ér dem led!  Egy szer  élsz,
most sze rezz meg min dent, amit sze -
med-szád kí ván, mert amit ott hagysz,
meg szer zi elő led más, és so ha töb bé
nem le het a ti éd. Te légy a leg szebb,
leg oko sabb  és  a  leg erő sebb!  Hajts
min dent  és  min den kit  a  ha tal mad
alá, és ta posd el ke gyet le nül, aki nek el -
len vé le mé nye van!…
– Lá tom, már megint be le bú sul tál

a vi lág ba – szó lalt meg az ab lak előtt
né mán ácsor gó Dob rai mö gött a fe le -
sé ge. – Meg hall ga tod a rá di ó ban a hí -
re ket, és azt hi szed, itt a vi lág vé ge. Job -
ban ten néd, öreg, ha sé tál nál egyet a
park ban, és ki szel lőz tet néd a fe je det.
Ta lán még ta lál koz hatsz is va la mi ré -
gi cim bo rád dal… Azt hi szed, a mi ge -
ne rá ci ónk jobb volt ezek nél? A fe nét,
csak a sa ját hü lye sé ge it könnyeb ben
meg bo csát ja az em ber.
– Iga zad van, Ju lis kám – for dult

meg a fér fi –, de hát tu dod, hogy az
em ber min dig job bat vár na, és dup -
lán bosszant ja, ha lát ja, ho gyan kö -
ve tik el az utá na kö vet ke zők azt a hi -
bát, amit már ne ki se lett vol na sza -
bad el kö vet nie. 
– Sak koz hat nál egyet Pa li ba rá tod -

dal…
– Nincs itt hon, a fi á val büty köl nek

va la mit a ko csin.
– Ak kor sé tálj el a Tes có ba, hozz

egy pa lack üdí tőt.
– Tu dod, hogy utá lok vá sá rol ni,

meg za var nak az ár kád alatt ücsör -
gő, kol du ló haj lék ta la nok. Ami kor ki -
pa kol az em ber a ko csi ból, min dig
oda jön  va la me lyik,  hogy  majd  ő
vissza tol ja  a  he lyé re.  Hát  per sze,
mert ben ne van a szá zas…
– Ne do hogj, öreg, mert úgy ma -

radsz!
–  Rend ben  van, meg iga zí tom  a

má sik szo bá ban az ab lak zá rat, ne -
hogy be nyom ja a szél. A tíz órai hí -
rek ben mond ták, hogy Auszt ria fe -
lől va la mi or kán kö ze le dik.
– Jó, hogy nem tor ná dó – in gat -

ta a fe jét hi tet len ked ve az asszony.

– Mi ket nem mon dasz… Jön nek a
böj ti  sze lek,  mint  min den  év ben
hús vét előtt.
– Biz tos iga zad van – hagy ta rá a

fér fi –, csak hogy mos ta ná ban, mi ó -
ta ezt a glo bá lis föl me le ge dést em le -
ge tik, ház te tő ket so dor nak le meg fá -
kat csa var nak ki tö ves tül az ef faj ta
szel lők. Olyan vi dé ke ken ta rol ják le
az er dő ket meg rom bol ják föl dig a vá -
ro so kat, ahol ko ráb ban hí rét se hal -
lot ták se a hur ri kán nak, se a tor ná -
dó nak. Biz tos, ami biz tos, meg né zem
azt az ab la kot.
Meg néz te. Büty költ raj ta vagy fél

órát, míg a fe le sé ge be nem szólt a
szo bá ba:
– Gye re, Ja ni kám, mert tény leg ki -

hűl az étel, az tán megint mo rogsz
majd mi at ta!
Most nem mor gott. Szó nél kül le -

tet te  a  szer szá mot,  il le del me sen

meg mos ta a ke zét, asz tal hoz ült, és
min dent meg evett, amit elé tett az
asszony. Meg it ta rá a hosszú lé pé sét,
és el ne he zül tek a szem pil lái.
– Lá tom, el bá gyad tál, mint a böj ti

nap su gár – mond ta az asszony mo -
so lyog va. – Gye re, tedd le ma gad a
he ve rő re, be ta kar lak. Szun díts egyet!
Ar ra éb redt, hogy a fe le sé ge rá zo -

gat ja a vál lát.
– Gye re már, se gíts! Meg jött a vi har,

és be nyom ta azt a nyo mo rult ab la kot.
Még sze ren cse, hogy be volt húz va a
füg göny, nem ver te ki az üve get.
Az álom tól bó dult fej jel in dult a

szom széd szo ba fe lé. Nyi tot ta vol na
az aj tót, de nem en ge dett. Az tán meg
hir te len fel pat tant a zár, s szin te be -
esett a he lyi ség be. 
Úgy  né zett  ki  a  szo ba,  mint  a

rosszul si ke rült ame ri kai th ril le rek -
ben az ügy nö ké egy ala pos ház ku ta -
tás után. A bú to rok fel bo ro gat va, a
pad lón  szét tört üveg-,  cse rép da ra -
bok, s a nyi tott ab la kon ke resz tül a
hát só fa lig hord ta a szél a fel ka vart
avart meg az eső csep pe ket.
– Te jó sá gos Is ten! – állt meg a szo -

ba kö ze pén szét ter pesz tett lá bak kal.
– Mit le het ez zel kez de ni? Föld ren gés
van, vagy mi a fe ne? Va la hogy csuk -
juk be az ab la kot! Várj, az zal a léc cel
be tá masz tom…  A  vi zet  is  föl  kell
szed ni a par ket tá ról, mert föl pú po so -
dik. Vi gyázz, sö pörd föl a cse re pe ket,
mert még össze vag dos sa a ke ze det!
Hát ez meg mi a fe ne? – sze dett föl a
pad ló ról  egy  jó ko ra  da rab  te tő fe dő
kát rány pa pírt. 
Az tán ki né zett az ab la kon, és szin -

te föld be gyö ke re zett a lá ba. 
– Nézd már, Ju lis ka! A Hor vát hék

há za te te jét meg kezd te a szél. Csak
úgy do bál ja le ró la a kát rány bo rí tót…
– Nem csak a pa pír az,  Ja ni kám,

ha nem oda nézz! Desz ká val együtt
vi szi az egé szet. Em lék szel? Ami kor
föl rak ta a te tő fe dő, azt mond ta, ez
száz szor biz to sabb, mint a cse rép. A

Ba tá ék fe nyő fá ját meg tö ves tül ki csa -
var ta. Még sze ren cse, hogy a ke rí tés -
re dőlt. Is te nem, mi cso da kár – zo -
kog ta. – Egy élet mun ká ja vész el per -
cek alatt.
– Azt a ha tal mas fát? Van vagy öt -

ven éves…  Ha  az  ki dőlt…  Úgy
ám…Nem csak  a  ke rí tést  ütöt te
agyon, ha nem a vil lany ka rót is. Nézd
meg, van-e ára munk!
Az asszony fel kat tin tot ta a kap cso -

lót, és hal kan, meg adó an mond ta: 
– Nincs vil la nyunk. Se ne künk, se

az ut cá nak.
– Ak kor pe dig  fű té sünk  sincs –

tet te hoz zá a fér fi –, mert áram nél -
kül a cir kó se mű kö dik. Hi á ba van
gáz, a ke rin ge tő szi vattyú nem dol go -
zik.  Hívd  föl  az  elekt ro mo so kat,
tudd meg, mi kor lesz új ra áram. Én
meg föl me gyek a pad lás ra, meg né -
zem, ma radt-e a te tőn cse rép.

Ma radt.  Cso dá val  ha tá ros  mó -
don, hi szen a kör nye ző há zak te te -
jén szin te min de nütt be kan di kált a
nap, vagy is be csor gott a szél ver te
eső, de ná luk csak alig né hány cse -
re pet la zí tott meg a vi har. Né hány
rossz lá bos sal fel le he tett fog ni a be -
csor gó vi zet. 
A te le fon vi szont ál lan dó an fog lal -

tat jel zett. Más fél órá ba telt, mi re be -
le szólt  a  kagy ló ba  egy  fá radt  női
hang, so kad szor is mé tel ve a szá raz
szö ve get: „Saj nos nem tu dom, asszo -
nyom, mi kor ra áll hely re az áram szol -
gál ta tás. A vi har na gyon sok he lyen
meg ron gál ta, le tép te a ve ze té ke ket.
Min den sze re lőnk a hely re ál lí tá son
dol go zik.” 
Ké sőbb a kis ele mes zseb rá di ó ból

tud ták meg, hogy nem csak az ő vá -
ro suk ban pusz tí tott az Em ma ne vű
hur ri kán, ha nem az egész or szá gon,
sőt szin te egész Eu ró pán át ro bog va
há za kat rom bolt  le, er dő ket ta rolt.
Volt, ahol óránként két száz ki lo mé -
te res nél is na gyobb se bes ség gel tom -
bolt.  Ro mok,  se be sül tek,  ha lot tak
je lez ték az út ját. Va la hol egy ka mi ont
is le so dort az út ról.
Hmm… – gon dol ko dott el Dob rai.

– So se hal lot tam még az Em ma ne -
vű hur ri kán ról. Eu ró pá ban meg egy -
ál ta lán  nem  szo kott  ek ko ra  ere jű
szél vi har tá mad ni.
– Sok min den hez hoz zá kell szok -

nunk vén sé günk re, Ja ni kám, de el ső -
ként azt kell ki ta lál nunk, ho vá tet tük
a ka rá cso nyi gyer tyá kat, mert a sö -
tét ben még el té veszt jük a  szán kat.
– Az ám, meg elő ko tor ni va la mi

me leg  ta ka rót,  mert  fű tés  nél kül
meg fa gyunk az éj jel.
– Lá tod, most tud juk csak, mi lyen

kár volt ki dob ni sze gény anyám li ba -
tol las dun ná ját. Az alatt a  fű tet len
szo bá ban is me leg ben volt az em ber.
– Ké ső bá nat eb  gon do lat – ölel -

te át a ne jét a fér fi. – Azt hit tük, eb -
ben a mo dern vi lág ban nem for dul -

hat elő ve lünk ilyes mi, és lá tod, elég
egy egy sze rű áram szü net, már is fel -
bo rul az egész jól szer ve zett, össz -
kom for tos éle tünk.
– No, vé ge a fi lo zo fá lás nak, a tet -

tek me ze jé re kell lép nünk, mi előtt tel -
je sen ki hűl a la kás. Fel hí vom Pan ni -
é kat. Ná luk köz pon ti fű tés van a la -
kó te le pen. Ott al szunk az éj sza ka, az -
tán majd hol nap el dönt jük, ho gyan
to vább.
Ez zel már ug rott is a te le fon hoz, s

tár csáz ta a nő vé re szá mát. Mi u tán
köl csö nö sen el saj nál gat ták egy mást
meg ezt az egész hur ri kán ver te vi -
lá got,  Ju lis ka  meg kér dez te,  hogy
alud hat ná nak-e  ná luk  az  éj sza ka,
mert az áram szü net mi att ná luk le -
állt a fű tés.
– Gyer tek, csak gyer tek, szí ve sen

lá tunk ben ne te ket – mond ta a nő vé -
re.– Ha nem ha van gyer tyá tok, azt
hoz hat ná tok,  mert  ne künk  csak
elem lám pánk van. A gye re kek ki dob -
ták  a  ré gi  ka rá csony fa dí sze ket.  A
kí nai pi a con vet tek égő sort, de ki de -
rült, hogy zár la tos, így az tán a fá val
együtt ku ká ba ke rült az egész.
– Állj meg, ván dor! – szólt köz be

a fér fi. – Ha ott sincs áram, ak kor a
lift se jár. Ho gyan má szunk föl a fá -
jós lá ba ink kal a sö tét lép cső ház ban
a nyol ca dik eme let re? 
Mi vel er re a kér dés re egyi kük se

tud ta a vá laszt, a fé lig égett ka rá cso -
nyi gyer tyák fé nyé nél elő ke res ték a
szek rény  mé lyé ről  a  gyap jú pu ló -
ve re ket  meg  a  szí ne ha gyott,  ré gi
plé de ket, és va cso ra után úgy búj -
tak össze az ágy ban, mint haj dan a
mé zes he te ik ben.  Már mint  hogy
olyan  szo ro san,  csak  a  ru ha  volt
több raj tuk…
–  Kü lö nös,  hogy  épp  ma  ju tott

eszem be – mo tyog ta a fér fi az ál lá -
ig húz va a ta ka rót.
– Mi, te vén fi lo zó fus?
– Hát a hús vét meg a böj ti sze lek.

Ide gen ve ze tő ként meg kel lett ta nul -
nom a kü lön bö ző far san gi meg böj ti
nép szo ká so kat, a temp lo mok meg a
kegy he lyek tör té ne tét. A leg mé lyebb
ál mom ból  éb red ve  is  úgy  fúj tam
bár me lyi ket, mint a víz fo lyás.
– Az volt a dol god, azért fi zet tek…
– Így igaz. Nem is ez az én gon -

dom, ha nem az, hogy csak el ha dar -
tam, fel mond tam a lec két, és eszem -
be se ju tott, hogy egy misz té ri um ról
be szé lek,  a  te rem tő  és  a  te rem tett
kap cso la tá ról.
–  Nem  pap nak  szer ződ tél  vagy

pró fé tá nak,  ha nem  ide gen ve ze tő -
nek. Azt se te ha tá roz tad meg, mi ben
kell hin ni ük az em be rek nek…
– Hát ép pen ez az. Csak men tem

a ma gam fe je után, és nem lát tam to -
vább az or rom nál. Kel lett a pénz a
gye rek nek ci pő re, ru há ra, ház fel újí -
tás ra… Em lék szem, egy szer kom mu -
nis ta szom ba ton ve zet tem egy cso -
por tot a ba zi li ká ban. Ezek meg ki irt -
ják az ős er dő ket, po cso lyá vá szennye -
zik a ten ge re ket, és las sacs kán el tű -
nik föl ülünk a nap meg a hold, annyi
kö rü löt tünk az űr sze mét. Az tán cso -
dál koz nak, ha egy szer csak meg je le -
nik az Em ma, és el söp ri a há za i kat.
– Gon do lod, hogy Ő ütött az em -

ber ke zé re? 
– Nem csak gon do lom, Ju lis kám,

biz tos va gyok ben ne. Ők is tud ják,
csak nem akar ják el hin ni. Úgy kép -
ze lik, ad dig még be csap hat ják, míg
ne kik van szük sé gük rá, pe dig az óra
csak  az  em ber  ide jét  mé ri.  Ezért
ilyen ha ra pós a böj ti szél.
– Böj ti szél ka rá csony ról ma radt,

fé lig égett gyer tyák kal.
– És egy kéz, ame lyik meg ál lít ja a

há zunk előtt… Le het, hogy ez után
min dig Em ma után kö vet ke zik a vi -
rág va sár nap?

T. Ágos ton Lász ló

Em ma, a böj ti szélSe bé sze t,
sebészet

A  ka nyar ban  kis sé  ne ki koc ca -
nunk a fal nak, a be teg hor dó bo -
csá na tot kér, majd be tol az elő -
ké szí tő be. A mennye zet lám pák
s pár fel irat alap ján sej tem csak,
hogy mer re já runk a kór ház la bi -
rin tus ban. Fe hér csem pe min de -
nütt, hal vány zöld ru há sok sür gö -
lőd nek, fi nom fém csör gés, az tán
le tesz nek a fe jem mel lé va la mi fe -
ke tét. Pár per cet vár nunk kell a
fő or vos  úr ra  –  mond ja  fö lém
ha jol va  egy  masz kos-sza kál las
arc –, a nő vér ke ad dig majd szó -
val tart ja. Meg tu dom, hogy egy
kö ze li fa lu ból jár be, a fér je hoz -
za-vi szi min den nap, de busszal is
csak fél óra len ne. Ked ve sen cse -
veg, csa csog, már alig fi gye lek rá.
Egy har minc év vel ez előtti mű -
tő je le nik meg vá rat la nul em lé -
ke ze tem ve tí tő vász nán.

Ké ső es te, Er dély ből ha za fe lé
jö vet, még idő zök ki csit a ha tár
men ti vá ros ká ban. Gyer mek -
ko ri ba rá ta im nál ért utol a te -
le fon, men nék már vissza, nagy -
apá mat kell be vin ni a kór ház ba,
mert ki zá ró dott a sér ve. Men tőt
hi á ba hív nak, nincs ben zin, a
csa lád ban meg pá ros rend szá -
mú au tók van nak, e hét vé gén pe -
dig csak a pá rat lan „jár”. Meg
sem koc káz tat ják, mert mi li cek
őr zik a fa lu ból ki ve ze tő egyet len
utat. Nyer gelj, for dulj, s már
in du lok is!
Mi ért al tat nak el, nem ér tem,

csak féldi ó nyi tu mor van a nagy -
uj ja mon, he lyi ér zés te le ní tés sel is
le het ne.  Hu szon öt  perc  lesz  –
mond ja a köz ben meg ér ke ző fő -
or vos, s már te szik is ar com ra azt
a fe ke te va la mit.

Az el ső ülést hát ra hajt va,
duny há val jól ki pár ná zott fész -
ket ké szí tünk nagy apám nak.
Bár mi lyen óva to san ke rül ge tek
is a pár ki lo mé ter nyi ká tyús
úton, fel-fel nyög. Ka to na do log,
szi sze gi. Egy ből a mű tő be visz-
szük. A fő or vos ma gyar, egy szál
nő vér ke asszisz tál. Nem tud -
nak ér zés te le ní te ni, mond ják,
nincs in jek ció, csak egy spray-vel
fa gyasz ta nak, he lyi leg. Kint, a
jég hi deg fo lyo són szív fáj dí tó
hall gat ni a jaj ga tá sát! Köz ben
né ném ren dez ke dik a kór te rem -
ben, duny ha s pár na be, meg
még egy pléd is, mert nincs fű -
tés, az ab la kok is pok ró cok kal
vannak szi ge telve.
Éb resz tő, uram, hal lom a már

is me rős  masz kos-sza kál las
hang ját, vé gez tünk! Tud ja, hol
van,  hogy  ér zi  ma gát?  Mon -
dom, hogy min den rend ben, s
már tol nak is ki a mű tő ből. A fo -
lyo só nagy órá ján lá tom, hogy
negy ven öt per ce va gyok úton. A
kór te rem ben mac kós be teg hor -
dóm ba rát sá go san fel nya lá bol, s
át tesz az ágy ra. Jobb len ne egy
szép asszonyt ölel get ni – ug ra -
tom.  Igen,  csak  nem  eb ben  a
súly cso port ban – ri posz toz.

Nagy apám fal fe hér, mi kor ki -
hoz zák, a fáj da lom torz zá gyúr -
ta ar cát. Meg si mo ga tom, bo ros -
tái szin te szúr nak. El he lyez zük az
ágyon, né ném be bu gyo lál ja, s
láb tól le ül egy szék re. Csön de sen
imád ko zik. Most lá tom, töb bek
mel lett is vir raszt va la ki.
Mi kor e so ro kat írom, se bem

már  be gyó gyult.  Né zem  a  heg
ívelt vo na lát, s a rég por la dó kon
tű nő döm. Meg a kór há za kon…

g Ozs váth Sán dor
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„Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért.” (Mt 20,28)

Böjt  ötö dik  he té ben  az  Út mu ta tó
reg ge li  és  he ti  igéi  az  iga zi  fő pap
szol gá la tát ál lít ják elénk. Ő föl ál doz ta ma gát éret tünk, he lyet tünk, mi at tunk,
hogy mi el ne vesszünk bű ne ink ben, ha nem a be lé ve tett hit ál tal el nyer jük
az örök éle tet. „Jé zus Krisz tus az en gesz te lés a mi bű ne in kért, de nem csak a
mi e in kért, ha nem az egész vi lág bű ne i ért is.” (1Jn 2,2; LK) Ez a szen ve dés-,
pas sió- vagy fe ke te va sár nap ké ré se és kér dé se: Ju di ca! „Ítélj meg en gem, Is -
te nem, ol tal mazd ügye met a go no szok kal szem ben! / Mi ért kell gyász ban jár -
nom…?” (GyLK 705,1.3) Ez meg a Ze be de us fi a i nak ké ré se az ural ko dás ról:
Jé zus két ol da lán sze ret nénk ül ni a menny ben! Jé zus vá la sza a mi nisz te ri szol -
gá lat ról: „…aki naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le gyen szol gá tok; és aki el ső
akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja.” (Mk 10,43–44) Sze -
mé lyes in dok lá sát lásd he ti igénk ben. A Mel ki sé dek rend je sze rinti örök fő -
pap, „jól le het ő a Fiú, szen ve dé se i ből meg ta nul ta az en ge del mes sé get, és mi -
u tán tö ké le tes ség re ju tott, örök üd vös ség szer ző jé vé lett mind azok szá má ra, akik
en ge del mes ked nek ne ki.” (Zsid 5,8–9) Mi vel az örök re tö ké le tes Fiú „ön ma -
gát ad ta ál do za tul”, „ezért üd vö zí te ni tud ja örök re azo kat, akik ál ta la já rul -
nak Is ten hez, hi szen ő min den kor él, hogy ese dez zék ér tük.” (Zsid 7,27.25) „Krisz -
tus az zal, hogy pap, Is tent Atyá vá te szi, ma gát pe dig Urunk ká. Csak egy szer
ál doz ta fel ma gát. Ma ga a pap is, meg az ál do zat is. Ol tá ra pe dig a ke reszt.
Drá gább ál do za tot nem ad ha tott az Is ten, mint mi kor ma gát oda ad ta, és el -
emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben”– vall ja Lu ther. Ez Jób hit val lá sa az ő „tol -
má cso lá sá ban”: „Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él, és ez után fel tá maszt a por -
ból. Ak kor majd bő röm mel vesz kö rül, és tes tem ben meg lá tom az Is tent.” (Lásd
Jób 19,25–26; Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 588. o.) Jé zus fő pa pi ál do za ta na -
gyobb az ószö vet sé gi ál do zat nál, mert ő tu laj don vé ré vel örök vált sá got szer -
zett ne künk: „Így te hát új szö vet ség köz ben já ró ja lett Krisz tus, mert meg halt
az el ső szö vet ség alatt el kö ve tett bű nök vált sá gá ért, hogy az el hí vot tak el nyer -
jék az örök ké va ló örök ség ígé re tét.” (Zsid 9,15) Pál a meg fe szí tett Krisz tust hir -
de ti ne künk „…a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel; hogy hi te tek ne em be rek böl cses sé gén,
ha nem Is ten ere jén nyu god jék.” (1Kor 2,4–5) Urunk ál do za ta egy szer s min den -
kor ra ér vé nyes, „mert egyet len ál do zat tal örök re tö ké le tes sé tet te a meg szen tel -
te ket.”Ál ta la Is ten új szö vet sé get kö tött né pé vel (lásd Jer 31,33.34). „Ahol pe dig
a bűn bo csá nat ról van szó, ott nincs töb bé bű nért be mu ta tott ál do zat.” (Zsid
10,14.18) Já nos lát hat ta az Is ten Bá rá nyát a Jor dán part ján és a Si on he gyén is,
ahol a győ zel mes Bá rány kí sé re té nek vé re árán meg vé te tett tag jai „új éne ket éne -
kel nek a tró nus előtt, a négy élő lény és a vé nek előtt” (Jel 14,3). Kezd jük el most:
„Mily cso dás sze re tet! // És ér tem ő, az Úr szol ga lett. // Őt, Is ten Bá rá nyát zen -
gi új éne kem, / Őt áld ja meg vál tott éle tem.” (EÉ 386,1.2–3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA Ló

Dr. Ecsedy Ala dár re for má tus lel kész
1943-ban elő adást tar tott Nyír egy há -
zán a múlt adós sá ga i ról. Az elő adás
anya ga  A hol nap fe lé cí mű  ki ad -
vány ban je lent meg. Elő ször 1945-ben
ol vas tam,  és  ak kor  nagy  ha tás sal
volt rám. Most új ra ol va som, és ér -
zem, mon da ni va ló ja ma is idő sze rű.
Ecsedy két igé vel kezd te elő adá sát:
„Sen ki nek se tar toz za tok sem mi vel,
csak az zal, hogy egy mást sze res sé -
tek…” (Róm 13,8), il let ve: „Mi, erő sek
pe dig tar to zunk az zal, hogy az erőt -
le nek gyen ge sé ge it hor doz zuk, és ne a
ma gunk ked vé re él jünk.” (Róm 15,1)
Mind két  igé ben  adós ság ról  van

szó, vagy is tar to zás ról. Az em ber ál -
ta lá ban nem szí ve sen hall ar ról, hogy
tar to zik. Az adós ság bán tó és kel le -
met len. Kü lö nö sen kel le met len, ami -
kor ré gi adós ság ról, a múlt adós sá gá -
ról van szó. Mint ahogy a ré gi dol gok
el évül nek, úgy sze ret nénk, ha ez így
len ne a múlt adós sá ga i val is. Sze ret -
nénk el fe lej te ni és el fe lej tet ni őket. 
A va ló ság azon ban az, hogy a múlt

adós sá gát sem el fe lej te ni, sem el fe lej -
tet ni nem le het. Elő for dul, hogy egy
ide ig fe le dés be megy, az után egy szer
csak ki de rül a tel jes va ló ság. Dá vid ar -
ra ké ri Is tent, hogy if jú sá gá nak vét ke -
i ről és az ő bű ne i ről ne em lé kez zék
meg, de ugyan ak kor na gyon jól is meri
bű ne it. Nem fe lej tet te el, meg ele ve ned -
nek  előt te,  és  pon to san  tu da tá ban
van an nak, hogy ezek a bű nök Is ten
előtt is nyil ván va ló ak.
Van nak em be rek,  akik úgy ér zik,

hogy si ke rül a múlt bű ne it el fe lej te ni
és el fe lej tet ni egy egész éle ten át, s már-
már ab ba a hit be rin gat ják ma gu kat,
hogy bű ne ik nem érik utol őket, meg -
me ne kül het nek. Nem szá mí ta nak ar -
ra, hogy a ha lál pil la na tá ban rá juk zú -
dul nak bű ne ik, szá mot kell ad ni ró luk:
„Bi zony, mon dom né ked, ki nem jössz
on nan, amíg meg nem adod az utol -
só fil lért is.” (Mt 5,26)
Ret te ne tes do log az adós ság. Még

ret te ne te sebb a bűn adós sá ga. Hi á ba
me ne kü lünk  elő le,  hi á ba  köl tö zünk
mi at ta más vi dék re, hi á ba ke re sünk új

kör nye ze tet,  nem  ráz hat juk  le  ma -
gunk ról  adós sá gun kat,  mert  kö vet
min den ho vá. Ha pénz ről van szó, az
adós nak le het egy olyan tit kos gon do -
la ta, hogy hát ha meg hal a hi te le ző, és
ak kor meg szű nik a kö ve te lés. Bár az
ilyen re mény ség is hiú, mert a lel ki is -
me ret vád ja i tól nem sza ba dul meg a
lé lek – más fe lől meg hal hat ugyan az
em ber, aki nél el adó sod tam, de a bűnt
gyű lö lő, az igaz sá gos és a bűnt meg -
bün te tő Is ten nem hal meg so ha. 
Néz zük meg az el ső igé ben em lí tett

adós sá gun kat.  Az  egyik  fe nye ge tő
tar to zá sunk:  egy mást  sze res sé tek!
Cse le ked tük-e mi ezt? Cse le ked tük-e
úgy, ahogy Is ten kí ván ja tő lünk? Vall -

juk meg, ha sem mi más adós ság nem
ter hel ne is ben nün ket, na gyon ter hel
az, hogy nem sze ret jük egy mást, vagy
leg alább is  nem  elég gé,  avagy  nem
úgy, aho gyan az Is ten akar ja.
A má so dik igénk ar ra fi gyel mez tet,

hogy hor doz nunk kell az erőt le nek
erőt len sé ge it,  és  nem  sza bad  ma -
gunk nak ked ves ked nünk. Va jon cse -
le ked jük-e  mi  ezt?  Óh,  mennyi re
sze re tünk mi ma gunk nak ked ves ked -
ni! Jus son eszünk be az Ige sza va, és
éb red jünk rá adós sá gunk ra! Tar to -
zunk az zal, hogy az erőt le nek erőt -
len sé gét hor doz zuk. Azt vár juk, hogy
hoz zánk  min den ki  ked ves  le gyen,
ben nün ket  szol gál jon  ki.  Jus son

eszünk be,  hogy  gyak ran  ki zá ró lag
ma gunk nak  ked ves ke dő  em be rek
va gyunk csu pán!
Nem kis do log az erőt le ne ket hor -

doz ni, a be teg lel kü le tű ke resz tyé ne -
ket gon doz ni, erő sí te ni, de tar to zunk
ve le. Amíg nem ké ső, néz zünk vé gig
adós sá ga ink lajst ro mán. Ne ha lo gas -
suk őket ha lá lunk órá já ig, ha nem ad -
dig, amíg tart a ke gye lem ide je, igye -
kez zünk  adós sá gunk meg fi ze té sé re!
Mi kor  azt  lát juk,  hogy  adós sá gunk
ren de zé sé re  tel je sen  kép te le nek  va -
gyunk,  ak kor  for dul junk  Jé zus hoz!
Jé zu sunk ad egye dül le he tő sé get ar ra,
hogy múl tunk min den adós sá gát tel -
je sen és tö ké le te sen el ren dez zük.

Ne ke res sünk olyan sza ba du lást,
amely meg csal, jus son eszünk be az
ige: „Csa ló dik, aki lo vak tól vár se gít -
sé get, mert nagy ere jük nem ment
meg.” (Zsolt 33,17)
Éne kel jük bol do gan a 138. Hal le -

lu jah-éne künk 4. ver sét, amely meg -
ha tá roz za te en dőn ket: „Csak Jé zus az,
aki  se gít het,  / Üd vöt nem ad más,
csak is Ő, / (…) / Mit ké sel? Nincs már
sok idő! / Óh, bízd ma gad e ke gye -
lem re, / Mely gaz da gon árad fe léd, /
Vált sá gát tedd a ma ga dé vá, / Hidd el,
szá mod ra is elég.” 
Én már meg tet tem, bol do gan aján -

lom: tedd meg te is!
g Szen czi Lász ló

A múlt adós sá gai

Az Egye sült Ál la mok ban min den év
no vem be ré ben ün ne pel jük a há la -
adás hi va ta los nap ját, ha bár tö ké le -
te sen  tud juk,  hogy  egész  év ben
bár mi kor há lát ad ha tunk. Az ilyen
ün ne pek ben  az  az  egyik  leg jobb
do log, hogy sa já to san ar ra sar kall -
nak, hogy egy pi cit meg áll junk, el -
gon dol koz zunk,  és  em lé kez zünk
ar ra és azok ra, ami ért és akik nek há -
lá sak va gyunk. 
Ha az ál dás ként fel fo gott dol ga ink -

ra  gon do lunk,  jel lem ző en  anya gi
ter mé sze tű ek jut nak eszünk be, mint
pél dá ul az ott hon, étel, ru ház ko dás,
jö ve de lem, mun ka hely, egész ség.Gon -
dol tunk azon ban már va la ha is ar ra,
hogy  azok  fe lé  for dul junk  kö szö -
net tel, akik éle tünk re po zi tív ha tás -
sal vol tak? 
Mi kor ilyen sze mé lyek re gon do -

lok,  rá jö vök,  hogy  meg le he tő sen
hosszú a lis tám. Sze re pel nek raj ta a
szü le im;  egy  nagy bá csi,  aki  szin te
apa sze re pet töl tött be az életemben,
fő leg ti zen éves ko rom ban és az egye -
te mi évek alatt;  jó né hány ta nár és
pro fesszor,  kü lö nö sen  pár  olyan,
akik pá lyám leg fon to sabb dön té se i -
ben ve zet tek, irá nyí tot tak.
Az tán ott van nak azok, akik vál lal -

ták  a  koc ká za tot,  hogy  új ság juk nál
szer kesz tő ként al kal maz nak, el in dít -
va  ez zel  új ság írói  pá lya fu tá so mon.
És azok is, akik fel kér tek, hogy csat -
la koz zam a CBMC (www.cbm cint.org)

csa pa tá hoz,  mely  mind  hi va tá som
szem pont já ból, mind lel ki leg, szel le -
mi leg ál dás nak bi zo nyult. A CBMC-
nél vég zett mun kám nak kö szön he -
tő en  egy részt  meg va ló sít hat tam
cél ja im, hogy új ság cik ke ket és köny -
ve ket ír jak, más részt el ju tot tam ab ba
az  éle te met meg vál toz ta tó  fej lő dé si
sza kasz ba, hogy má so kat men to rál -
hat tam, kü lön-kü lön, egyé ni leg fog -
lal koz va ve lük. 
A CBMC csa pat tag ja ként el töl -

tött húsz évem so rán részt ve het tem
kon fe ren ci á kon, ahol más hi va tá sos
írók tól és szer kesz tők től ta nul hat -
tam. Rá adá sul ba rát sá got kö töt tem
jó  né hány  olyan  em ber rel,  aki ket
cso dál ni kezd tem, ami ért egy szer -
re tud nak el hi va tott ság gal dol goz -
ni – és egy ben Is tent is szol gál ni.
Ez zel  meg mu tat ták,  ho gyan  kell
si ke re sen pá ro sí ta ni a hi tet és a hi -
va tást,  be bi zo nyít ván, hogy  a  ke -
resz tény ség és a mun ka he lyi dol gok
nem zár ják ki egy mást, és ha té ko -
nyan  tud nak  egy más sal mű köd ni
anél kül, hogy komp ro misszu mo kat
kel le ne köt ni. 
Kik  azok,  akik nek  kü lö nös képp

há lá sak va gyunk – azok, akik ki tö röl -
he tet len nyo mot hagy tak az éle tünk -
ben, az zá for mál va ez ál tal sze mé lyi -
sé gün ket, akik ma va gyunk? 
Íme néhány egyéb ja vas lat, me -

lyet a Bib lia a há la adás sal kap cso -
lat ban em lít.

Le gyünk há lá sak min de nért.Kö szö -
ne tet ki fe je ző sza va ink gyak ran csak
a „jó dol gok ra” irá nyul nak – olya nok -
ra,  me lyek  bol dog gá  tesz nek  ben -
nün ket. Éle tünk so rán azon ban ta lál -
ko zunk ki hí vá sok kal, csa pá sok kal is
– ezek vi szont hoz zá já rul nak bel ső
fej lő dé sünk höz, te hát ér té ke sek, nem
le be csü len dők. „Min den kor örül je tek
(…), min de nért há lát ad ja tok…”
(1Thessz 5,16.18)

A há la adás nak nincs ha tá ra.Akik
hisz nek Jé zus Krisz tus ban, min den -
fé le szem pont ból bíz hat nak ben ne.
Nem kell fél nünk a jö vő től, biz tos,
hogy az Úr gon dos ko dik szük ség le -
te ink ről, és ve zet ben nün ket, ha bár -
mi lyen prob lé má val ke rü lünk szem -
be vagy szük sé get szen ve dünk. „Sem -
mi ért se ag gód ja tok, ha nem imád ság -
ban és kö nyör gés ben min den kor há -
la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is -
ten előtt…” (Fil 4,6) 

Min dig tud juk, hogy leg fő képp ki nek
tar to zunk kö szö net tel.Ami kor kife jez -
zük a há lánkat, van nak, akik más ként
vé le ked nek: el is mond ják, hogy a jó
sze ren csé nek, a sors nak vagy a vé let -
len nek tu laj do nít ják, ami tör tént. A
Bib lia ta ní tá sa sze rint azon ban az Úr
ve zér li lép te in ket, és mél tó ar ra, hogy
há lát ad junk ne ki, és di csér jük. „Men -
jünk elé je há la adás sal, uj jong junk
előt te ének szó val!” (Zsolt 95,2)

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Mi ért (avagy ki nek) va gyunk há lá sak?

Su lyok im re-cen te ná ri um

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet tisz te let tel meg hív ja Önt és csa lád ját
volt kán to ra, Su lyok Im re ze ne szer ző és or go na mű vész szü le té sé nek 100.
év for du ló ja al kal má ból tar tan dó meg em lé ke zés re és hang ver seny re, ame -
lyet már ci us 31-én, szom ba ton ren de zünk a ke len föl di evan gé li kus gyü le -
ke zet ta nács ter mé ben és temp lo má ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.).

A cen te ná ri u mi dél után prog ram ja:
16.30: Meg em lé ke zés pá lya tár sak kal.
Fel kért be szél ge tő part ne re ink: Trajt ler Gá bor lel kész, or go na mű vész; Me -

ző Im re ze ne szer ző, Liszt-ku ta tó; Ben ce Gá bor egy ház ze nész, kar nagy. A
be szél ge tést Pál Dia na, a ke len föl di gyü le ke zet or go nis ta kán to ra ve ze ti.
18.00: Em lék táb la-ava tás és hang ver seny.
A hang ver se nyen köz re mű kö dik Trajt ler Gá bor és Pál Dia na (or go na),

va la mint a ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra Ben ce Gá -
bor ve ze té sé vel.

h i r d e t é s

pün kös di rajz- és imád ság pá lyá zat gyer me kek nek

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya rajz-
és imád ság író pá lyá za tot hir det az Ál dott szép pün kösd nek gyö nyö rű ide -
je – Pün kösd ün ne pe té ma kör ben.
A gyer me kek öt kor osz tály ban pá lyáz -

hat nak: óvo dá sok, 1–2., 3–4., 5–6., 7–8.
osz tá lyo sok.
A raj zok mé re te A/4-es le gyen, ké szí té -

sük höz  szí nes  ce ru za,  filc toll,  zsír kré ta
vagy  fes ték  hasz nál ha tó.  Az  imád sá gok
tet sző le ges  ter je de lem ben  ké szül het nek,
ol vas ha tó for má ban kér jük be kül de ni őket.
A raj zok és imád sá gok há tul ján sze re pel jen
a mű cí me, a pá lyá zó ne ve, élet ko ra (osz tá -
lya), lak cí me, gyü le ke ze tének, il let ve ok ta tá si in téz mé nyé nek ne ve.
A pá lyá zó gyer me kek leg fel jebb há rom raj zot és há rom imád sá got küld -

het nek be, a pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: áp ri lis 27. (pén tek).
A mun ká kat a kö vet ke ző cím re vár juk: MEE Gyer mek- és If jú sá gi

Osz tály, 1450 Bu da pest, Pf. 21.
A pá lyá zat ered mé nyét hon la pun kon má jus 4-én tesszük köz zé. A be -

ér ke zett pá lya mű vek ből össze ál lí tott ki ál lí tást má jus 12-én Pi lis csa bán,
az or szá gos evan gé li kus gyer mek na pon te kint he tik meg az ér dek lő dők.
Az egyes kor osz tá lyok ban az el ső há rom he lye zett ré sze sül dí ja zás ban.
Az aján dé kok át adá sa is a gyer mek nap ke re té ben tör té nik.
Sze re tet tel vár juk a raj zo kat és az imád sá go kat!

h i r d e t é s
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„Nézd, vé ge van a tél nek, el múlt az eső zés, el -
ment. Meg je len tek a vi rá gok a föl dön, itt az
ének lés ide je, ger le bú gás hang zik föl dün kön. Ér -
le li el ső gyü möl csét a fü ge fa, és a vi rág zó sző -
lők il la toz nak. Kelj föl, ked ve sem, szép sé gem,
jöjj már!” (Éne kek éne ke 2,11–13)
Itt a ta vasz! A nap sü tés ben vi dám ság gal te -

lik meg a szí vünk. Reg ge len ként a há la ér zé se
töl ti be lel kün ket, hogy a vi lá gos ság is mét győ -
zött a sö tét ség fe lett. A si mo ga tó nap su ga rak
in csel ke dé se kö ze pet te könnyebb po zi tív lel -
kü let tel in dul ni az is ko lá ba, a mun ka hely re vagy
a kert be, va la mi újat kez de ni, re mél ni, hin ni.
A ta va szi zson gás a ke re sés és vá ra ko zás idő -

sza ka is egy ben. A ma da rak lel ke seb ben csi ri -
pel nek, a lá nyok és a fi úk sze re lem ről áb rán -
doz nak. Az if jak es kü vő re ké szül nek, az idő sek
pe dig őszin te sze re tet tel és nosz tal gi á val gon -
dol nak vissza éle tük ta va szá ra.
Va la hol  mind annyi an  az  iga zit  ke res sük

egész éle tünk ben, és vár juk, hogy ta lál koz zunk
ve le. Ha pe dig már meg ta lál tuk, ak kor há lás
szív vel em lé ke zünk vissza a meg ta lá lás örö mé -
re. Mi ért? Mert nincs is na gyobb bol dog ság,
mint ami kor rá ta lá lunk az iga zi ra, és meg él jük
a sze re lem vi szon zá sát.
Ta lán fur csán hang zik, de a böj ti idő is egy

ilyen ta lál ko zás ra ké szít fel. Böjt ben a fo ko zott
ön vizs gá lat esz kö zé vel él ve és a lel ki ga zok ki -
gyom lá lá sá val éke sít het jük fel ben sőn ket a kö -
zel gő nagy ta lál ko zás ra. A böjt nem csak rá ve zet
min ket a nagy he ti ese mé nyek re, ha nem kü lö nö -
sen ér té kes idő le het szá munk ra, csak úgy, mint
ami kor nagy gond dal ru hát vá lasz tunk, fri zu rát
ké szí tünk és egyéb kel lé kek kel, ki egé szí tők kel csi -
no sít juk ma gun kat egy ran de vú előtt.

Ké szü lő dé sünk  an nak  a  Jé zus  Krisz tus nak
szól,  aki nek  hozzánk  va ló  ra gasz ko dá sát  a
Szent írás ez zel a szép szim bo li ká val fo gal maz -
za meg: vő le gény ő, aki el je gyez te egy há zát és
ben ne té ged is ma gá nak. Böjt ben az Iga zi ra vá -
ra ko zás lá zá ban ég he tünk te hát, a vő le gény ér -
ke zé se pe dig már csak na pok kér dé se.
Jól fon tol juk meg ezért, ho gyan ké szü lünk, ne -

hogy úgy jár junk, mint a bal ga szü zek, akik nek el -
fo gyott az ola juk, és le ma rad tak a vő le gény ér ke -
zé sé ről (Mt 25,1–13). Le gyen vá ra ko zá sunk és ké -
szü lő dé sünk gon dos és öröm te li, mert az Iga zi
ér ke zik. Az Iga zi, aki nek a sze re te té től és sze rel -
mé től még a hí res ásó, ka pa, nagy ha rang sem vá -
laszt hat el ben nün ket. Aki irán tunk va ló sze rel -
mét sa ját éle té vel és vé ré vel pe csé tel te meg.
Ha e mély is te ni sze re tet re re zo nál a mi szí -

vünk is, ak kor a sa ját böj ti só ha junk ká le het az
ige sza va: „Kelj föl, ked ve sem, szép sé gem, jöjj már!”

g Agod Anett

pal aC k p oSta

Az Iga zi

–  Vi lág éle tem ben  sze ret -
tem raj zol ni és ír ni, egé szen
fi a tal ko rom óta ezek köt nek
le. Bé kés csa bán, ahol él tem,
le he tő sé gem  volt  ilyen  irá -
nyú ta nul má nyo kat foly tat ni;
az evan gé li kus gim ná zi um és
mű vé sze ti  szak kö zép is ko la
gra fi ka sza kán ta nul tam. Ott
is mer ked tem meg a hit tan nal,
a  hit ok ta tás sal,  a  Bib li á val,
és bár ez ak ko ri ban még nem
annyi ra fog lal koz ta tott, még -
is, eti ka i lag so kat adott. 
– Ez mit je lent?
– Azt je len ti, hogy meg fog -

tak a jé zu si ta ní tá sok, az Ószö -
vet ség ben pe dig meg tet szet tek
a  tör té ne tek.  Nem  val lá sos
csa lád ból jö vök, nem jár tam
hit tan ra  az előtt,  egy ke,  ma -
gam nak  va ló  „mű vész lé lek”
vol tam, de az tán tör tént ez a
for du lat.  Meg ta lál tam  a  hi -
tem, Is ten meg szó lí tott, meg -
tér tem. Nem tu dom már, mi -
kor  és  ho gyan  tör tént,  de
mind az, amit a kö zép is ko lá -
ban ma gam ba szív tam, hir te -
len él ni kez dett… Rá ta lál tam
az evan gé li kus if jú sá gi al kal -
mak ra; azo kon kezd tem el gi -
tá roz ni, ott mer tem elő ször ki -
bon ta koz ni. Így let tem vé gül
evan gé li kus, és kap tam el hí -
vást  ar ra,  hogy  Is tent  szol -
gál jam.
– Ho gyan be fo lyá sol ta ez az

éle te det?
– Azt  tud tam,  hogy nem

aka rom  pén zért  olyan  dol -
gok ra  hasz nál ni  a  fan tá zi á -
mat, ame lyek szá mom ra eset -
leg  vál lal ha tat la nok.  Ezért
mi u tán  le érett sé giz tem,  és
meg sze rez tem a gra fi ku si vég -
zett sé get, már tud tam, hogy
va la mi lyen for má ban in kább
a pe da gó gia irá nyá ban aka rok
to vább ta nul ni.
– Így jött az EHE.
– Igen, már évek óta szol -

gál tam evan gé li kus gyü le ke -
zet ben, és aján ló le vél lel ke rül -
tem az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi  Egye tem re,  teo ló gus-
lel kész szak ra. Más fél év vel ké -
sőbb, édes anyám ha lá la mi att
ki csit el tá vo lod tam az egész -
től, ma gam ba for dul tam, ke -
res tem a vá laszt a kér dé se im -
re, és úgy érez tem, hogy nem
tud nám foly tat ni a lel kész sza -
kot. Vé gül több ta ná rom és lel -
ké szem  ja vas la tá ra  az  ak kor
in dult ka te ké ta sza kon foly tat -
tam a ta nul má nya i mat.
Úgy  ér zem,  ez  na gyon  jó

dön tés  volt.  Amit  én  most
ka te ké ta ként a rá kos szent mi -
há lyi és a mag ló di gyü le ke zet -
ben az is ten tisz te le te ken, gi tá -
ros al kal ma kon, if jú sá gi órá -
kon,  nyá ri  tá bo rok ban  vég -
zek, mun ká nak ke vés, szol gá -
lat ként vi szont meg ad ja azt a
pluszt, ami a hét köz nap ja im -
hoz, az éle tem hez kell, hogy
tel jes nek érez zem ma gam.
– Vál toz tak-e a ke zed alól

ki ke rült mun kák a meg té rés él -
mé nyed mi att?

–  Ér de kes  mó don  nem,
mert  pél dá ul  Jé zus  alak ja  a
meg té ré sem  előtt  is  na gyon
ér de kelt. Az ő  sze mé lyé ben,
éle té ben min den ben ne van,
ami ne kem rajz té ma volt, ha
egy esz ményt akar tam meg -
raj zol ni.  Egy  idő ben  még is
ke ve seb bet  fog lal koz tam  a
rajz zal, mert so ká ig nem tud -
tam idő ben össze egyez tet ni a
gyü le ke ze ti szol gá la ta im mal.
Ha van egy jó té ma öt le ted, és
haj na lig raj zolsz, az tán reg gel
men ni  kell  szol gál ni,  nem
biz tos, hogy ér dek li a gyü le -
ke ze tet,  hogy  ép pen  mi ért
vagy fá radt.
– A gra fi ka és a teo ló gia

után ho gyan ju tot tál el a me -
sé lés hez?
– Föl akar tam ten ni a mun -

ká i mat  az  in ter net re,  de  a
hon lap ké szí té sért olyan dí jat
szab tak,  hogy  úgy  dön töt -
tem, in kább meg ta nu lok ma -
gam  hon la pot  szer kesz te ni.
Eb ből  az tán  az  lett,  hogy
nem csak a sa já to mat ké szí tet -
tem el, de pél dá ul több evan -
gé li kus ol dal létrehozásában
is részt vet tem.
Ta valy a Hol nem voltme se -

mon dó  fesz ti vál  szer ve zői  is
en gem ke res tek meg,
hogy ké szít sek hon la -
pot  az  ese mény nek.
Így is mer ked tem meg
a  me se mon dók kal,
köz tük Zal ka Csen gé -
vel, és ek kor dön töt -
tem  el,  hogy  én  is
me se mon dó  le szek.
Azt érez tem, hogy

ide ve ze tett min den,
amit  ed dig  ta nul -
tam és át él tem: ho -
gyan kell  ki áll ni  az
em be rek elé és mik -
ro fon ba  be szél ni;
mi ként  kell  em be -
rek kel,  gye re kek kel
fog lal koz ni; ho gyan
kell ba kiz ni, de meg -
él ni, amit mon dok,
nem  csak  ügye sen
elő ad ni. Eze ket mind
meg ta nul tam az egye te men,
köz ben for má ló dott a hi tem,
lát tam,  hogy mi re  nem  va -
gyok al kal mas, és mi re igen.
Tu dom, hogy ér de mes em be -
rek kel  fog lal koz nom, eh hez
meg van  az  adott sá gom,  a
me se mon dás hoz pe dig a fan -
tá zi ám.
– Te hát vég leg el kö te lez ted

ma gad a me se mon dás mel -
lett… És nyil ván eb ben a sze rep -
ben is meg je le nik a ke resz tény
el kö te le zett sé ged.
–  Hi szek  az  ál ta lam  csak

„ne vet ve  ne ve lés nek”  ne ve -
zett mód szer ben, aho gyan ab -
ban  is,  hogy  a me se mon dás
fel nőt tek nek,  gye re kek nek
egy aránt szól. Mi vel azon ban
nem csu pán ke resz tény kö zeg -
ben lé pek fel, ezért a „val lá sos
mo do ros sá got” és a teo ló gi ai
szó hasz ná la tot ke rü löm. Ki csit
olyan ez, mint a  szín ját szás,

ahol a tör té ne tek egy-egy sze -
rep re  ha son lí ta nak:  el dönt -
he ted, hogy me lyi ket ját szod
el és mi ért, de ami kor elő adod,
nem sa já tít ha tod ki őket ked -
ved sze rint. Me se mon dó ként
te hát nem az a dol gom, hogy
ige hir de tést tart sak. 
Há lás va gyok vi szont mind -

azért,  amit  kap tam,  és  ezt
igyek szem pél da mu ta tó an vi -
szo noz ni a ma gam le he tő sé gei
sze rint:  a Mo soly gó  Kór ház
Ala pít ványt  se gít ve  pél dá ul
he ten te já rok be a gye rek kór -
há zak ba me sél ni és fog lal koz -
ni a be teg gye re kek kel. Ki csit
más kö zeg, mint a ha gyo má -
nyos fel lé pés, több fi gyel met és
rög tön zést kí ván.

– Ho gyan néz ki egy ha gyo -
má nyos elő adás? Mit csi nál
pon to san egy me se mon dó?
– Me sét mond… Tu dom, ez

így elég tág meg fo gal ma zás, de
iga zá ból ke vés a konk ré tum,
mert  min den  me se mon dó
más. Én pél dá ul egy aránt sze -
re tek  gye re kek nek  me sél ni
könyv tá rak ban, is ko lák ban és
fel nőt tek előtt fel lép ni ká vé há -
zak ban vagy mú ze u mok ban. 
Az elő adá sa im so rán több

sa ját  da lo mat  is  el ját szom.
Ezek nem gye rek mon dó kák,
in kább a na gyob bak nak szól -
nak.  Is me rek  me se mon dót,
aki ma da ras me sé ket me sél,
mert szá má ra fon tos a ma dár -
vé de lem.  Ilyen  szem pont ból
rám az jel lem ző, hogy el gon -
dol kod ta tó me sé ket me sé lek a
ma gam  hu mo ros  mód ján,
mert szá mom ra ez a két do log

az, ami fon tos: az egész sé ges
hu mor és a ta nul ság.

– Vé gül meg tud hat juk, hon -
nan jött a Fel hőt lé pő név?
– Az egyik ver sem ben, majd

egy dal szö ve gem ben sze re pelt
ez a ki fe je zés. Tet szett a hang -
zá sa, és ami kor ész re vet tem,
hogy sok me se mon dó nak van
mű vész ne ve,  rög tön  ezt  vá -
lasz tot tam. Azt üze ni, hogy a
vi se lő je ha tá ro zot tan tart va -
la mer re. Cél ja, kül de té se van,
ami hez fe lül kell emel ked nie
a föl di utak nyúj tot ta le he tő -
sé ge ken, túl kell lát nia az ép -
pen ak tu á lis lá tó ha tá ron. Er -
ről szól az élet, er ről szól nak
a tör té ne te im.

g Lisz ka Vik tor

Fe ke te Gy. Vik tor me se mon dó
és dal nok hon lap ja: 
http://fe ke tegyv ik tor.hu

Me se, me se, mes ke te
„Fel hőt  lé pő” be szél ge tés Fe ke te Gy. Vik tor ral

Sze re tem a Ba la tont, és sze re -
tem a Szél ró zsát; 2012 nya rán
pe dig ta lál koz ni fog a Ba la ton
a Szél ró zsá val. Ígé re te sen hang -
zik, nem?
Ahogy elő ző év őszén

a fo nyód li ge ti part vég te -
len hosszú nak tű nő pla -
tán so rán  le gel tet tem  a
sze mem, pró bál tam ott,
a hely szí nen is el kép zel ni,
hogy a víz ér ték hor do zó,
ih let adó, Szent lé lek re mu -
ta tó esz köz lesz a ke zünk -
ben  a  2012-es  or szá gos
evangélikus ifjú sá gi ta lál -
ko zó  so rán. A  Szélrózsa
ugyan is itt lesz, a fo nyód -
li geti  if jú sá gi  tá bor ban,
ezen a par ton;  és  itt  fog
ter pesz ked ni ez az ir dat lan
nagy  víz fe lü let,  és  nem -
csak he lyet kö ve tel ma gá -
nak, de meg akar szó lal ni,
és  még  a  szín pad ra,  az
azon fel ál lí tott al kal mi ol -
tár ra, sőt még a szó szék -
re is fel ka pasz ko dik. 
Egy  bib li ai  mon dás  –  a

címként olvasható ige: „Öröm -
mel me rí tek a sza ba du lás vi zé -
ből” (Ézs 12,3) – buk kant fel a
gon do la ta im ban,  ami kor  el -
töp reng tem a víz ha tal má ról és
je len tő sé gé ről. Az óta „íz lel ge -
tem, szo po ga tom” ezt a mon -
da tot – ahogy Lu thermond ta
–, és at tól kezd ve nincs meg ál -
lás: elő ször csak a Tí zek bel ső
kö re, majd a ta lál ko zó mun ka -
tár si gár dá ja, mos tan tól pe dig
egész egy há zunk köz vé le mé nye
íz lel get he ti, for gat hat ja ma gá -
ban min den egyes sza vát.

Öröm mel… Kö zös ta pasz -
ta la tunk, hogy az öröm ha tal -
mas erő: egy egész na pot, egy
stresszes, küsz kö dé sek kel te li

na pot ké pes el len sú lyoz ni né -
hány perc nyi öröm. 
A  pró fé ta  úgy  mu tat ja  be

szá munk ra Is tent, mint öröm -
for rást. Jé zus is be szél Is ten ről
mint öröm for rás ról az el rej tett
kincs és az igaz gyöngy pél dá za -
tá ban. Az egyik eset ben az em -
ber nek az ölé be hul lik az öröm.
Kincs re ta lál tel je sen vá rat la -
nul, anél kül hogy ke res te vol -
na. Az igaz gyöngy meg ta lá lá -
sa pe dig a má sik, a hosszú és
fá rad sá gos  utat  mu tat ja  be,
egy gyűj tő fá rad ha tat lan ke re -
sé sé nek ered mé nyét. 

Nem  vé let len,  hogy  egy -
más mel lett, egy más tól el vá -
laszt ha tat lan mó don van je len
Jé zus nak ez a két pél dá za ta,

mert ez zel azt akar ta ki -
fe jez ni, hogy ha Is ten ről
mint öröm for rás ról be -
szé lünk, ak kor mind ket -
tő le het sé ges.

Me rí tek… A  bib li ai
idők  sá to ros  ün ne pén,
mely hét na pon át  tar -
tott, a csúcs pont nak te -
kint he tő  pil la nat ban  a
fő pap  és  kí sé re te  egy
arany kor sót te le me rí tett
víz zel, a nép han gos uj -
jon gá sa és ze né lé se köz -
ben az ol tár hoz vit te, és
a  vi zet  ezüst csé szék be
ön töt te.  Ez  a  víz ön té si
szer tar tás  em lé kez tet te
őket  ar ra, hogy  Is ten a
pusz tá ban a szik lá ból vi -
zet  fa kasz tott.  Hét szer
is mé tel ték meg a víz ön -
tést,  em lé kez ve  ar ra,
hogy  Je ri kót  is  hét szer

ke rül ték meg, míg fa lai le om -
lot tak. Az öröm az ün nep lés
so rán ek kor há gott a leg ma ga -
sabb ra. Még Jé zus ide jén is az
a  mon dás  jár ta:  nem  lá tott
még öröm ün ne pet az, aki nem
lát ta a  lomb sá tor ün ne pén a
víz ön tés szer tar tá sát.
Az idei Szél ró zsa ta lál ko zó

reg ge li és es ti al kal mai majd er -
re a bib li ai idők be vissza nyú ló
kü lö nös  li tur gi á ra  és  per for -
mance-ra fog nak em lé kez tet -
ni, de ter mé sze te sen mai tar ta -
lom mal meg tölt ve.

g Réz-Nagy Zol tán

me rítS!

„öröm mel me rí tek 
a sza ba du lás vi zé ből”

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: agod anett
Sze ge den  szü let tem  és
vé gez tem  ta nul má nya i -
mat, 2009-ben jo gi dip lo -
mát sze rez tem. 2006-ban
pár hu za mo san  be irat -
koz tam  az  Evan gé li kus

Hit tu do má nyi  Egye tem  teo ló gus-lel kész
sza ká ra.  Je len leg a Cin ko tai Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben töl töm az utol só, a ha -
tod éve met. Au gusz tus óta bol dog há zas -
ság ban élünk fér jem mel, Lász ló Vir gil lel, aki
a bu da vá ri gyü le ke zet ben ha tod éves.

b Szeretitekameséket–vagytizen-,huszonévesfejjelúgy
érzitek,márkinőttétekőket?Éshivatásosmesemondók-
rólhallottatok-e?Nem?Akkormost–amesevilágnap-
ja(április2.)alkalmából–bemutatunknektekegyet.Is-
merkedjetekmegFelhőtlépővel, vagyisFeketeGy.Viktor
mesemondóval,azEvangélikusHittudományiEgyetem
(EHE)katekétaszakosvégzőshallgatójával!
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Evangélikus Élet 2012. március 25. f »presbiteri«

b Kedvespresbiterjelölttársaim!
AzEvangélikusÉlet 2012.febru-
ár19-iszámábanmegjelent,Es-
küszünk címűcikktovábbigon-
dolatokat indított el bennem.
GarádiPéter írásánakminden
mondatávalegyetértek,ésszíve-
sen (szívvel-lélekkel) monda-
námelazáltalajavasoltújesküt
(is) apresbiteribeiktatáskor,Is-
tenszentszíneelőtt.Ámhaad-
dig ennek nem teremtődnek
meg a legális feltételei, akkor
„csak” csendes imádságként
hangzikmajdel–remélem,so-
kakszívéből–azújesküis! A
fontosaz,hogyazÚrIstenhall-
jakinemmondottszavainkatis!

A fris sí tett zsi na ti  tör vé nyek ben  is
csak igen szűk sza vú an tör té nik uta -
lás  a  pres bi te ri  tiszt ség ből  adó dó
fel ada tok ra, in kább csak a pres bi té -
ri um – mint dön tés ho zó tes tü let –

te vé keny sé ge van té te le sen meg ha tá -
roz va. De ha a pres bi ter több re vá gyik
an nál, mint hogy csak „élő sza va zó -
gép”  le gyen, ak kor  jobb hí ján sa ját
ma gá nak kell meg fo gal maz nia pres -
bi te ri  mun ka kö ri  le írá sát.  Vi lá gi
mun ka he lye ken gya ko ri, hogy a dol -
go zó ma ga ké szí ti el te vé keny ség jegy -
zé két, és a fe let te se jó vá hagy ja. 
Ön te vé keny  mun ká ra  buz dí tom

pres bi ter tár sa i mat, még a be ik ta tás
előtt, ami kor még ta lán tart ben nünk
a lel ke se dés, a bi za lom, a ten ni aka -
rás,  így meg mu tat hat juk,  hogy  „új
sep rő jól se per”! Ön kén tesen el ké szít -
het jük  sa ját  pres bi te ri  mun ka kö ri
le írá sun kat; nem kell új zsi na ti tör -
vé nyek re  vár nunk,  hi szen  ná lunk
job ban ugyan ki is mer het né, mi re is
va gyunk ké pe sek gyü le ke ze tün kért!
És fő leg hogy eb ből mit is aka runk
meg va ló sí ta ni, és érin tett ként mit is

tar tunk  pres bi te ri  tiszt ség gel  já ró
fel ada ta ink nak.
Hat év vel ez előtt volt egy ha son -

ló pró bál ko zá som: szin tén egy „jog -
hé za got” sze ret tem vol na „be stop pol -
ni” húsz pon tos ja vas la tom mal, mely -
ben meg fo gal maz tam a kö ve tel mé -
nye ket, hogy ki le het a Szent írás ta -
ní tá sa alap ján a ren de zett élet vi te lű
egy há zi tiszt ség vi se lő. Ugyan is er ről
sem szól rész le te sen egyet len zsi na ti
jog sza bály sem, mi ként a pres bi te ri
tiszt ség ből adó dó fel ada tok ról sem.
Ez ak kor kéz irat ban s pusz tá ba ki ál -
tott szó ma radt; ta lán azért, mert túl
ál ta lá no san  fo gal maz tam.  Le het,
hogy ez az írás is er re a sors ra jut, hi -
szen az or szág pres bi ter je lölt jei kö -
zül ugyan há nyan te kin tik ma gá tól
ér tő dő nek, hogy ol vas sák  egyet len
ma gyar  nyel vű  evan gé li kus  he ti la -
pun kat? 

Ti zen két pon tos pres bi te ri mun -
ka kö ri le írá so mat egyes szám el ső
sze mély ben  ír tam.  Így  ez  má sok
szá má ra  leg fel jebb öt let,  ja vas lat.
Sen kit sem akar meg köt ni, ami kor
– még a be ik ta tás előtt – el ké szí ti
sa ját, sze mély re sza bott pres bi te ri
mun ka kö ri  le írá sát,  és  an nak  egy
pél dá nyát alá ír va át ad ja az ik ta tá -
sát vég ző gyü le ke ze ti/kör ze ti lel ké -
szé nek. 
Ha  akár  egy  ki té pett  ir ka lap ra,

ce ru zá val, re me gő kéz zel, de szív ből
fa ka dó an írunk né hány sort, ez lesz
ta lán a leg ér té ke sebb do ku men tu ma
Is ten ügyé ért vég zett szol gá la tunk -
nak! És hat év múl va, a szám adás nál
ez le het a mér ce is. 
Ter mé sze te sen  ez  sem kö te le ző,

mint  ahogy  egy há zunk ban  szin te
sem mi sem az, de aki tu da to san ké -
szül az előt te ál ló hat év re, az az in -

du lás előtt jól te szi, ha szám adást ké -
szít. Mint a to rony épí tő em ber vagy
a had ba vo nu ló ki rály Jé zus pél dá za -
tá ban. 
Csep pet sem tö ké le tes és hi bát lan

sa ját  pres bi te ri  mun ka prog ra mo -
mat még is ab ban a re mény ben te -
szem köz zé, hogy ta lán ez zel is hoz -
zá já rul ha tok ah hoz az éb re dé si, úju -
lá si fo lya mat hoz – az „es kü szünk”
után az  „ígér jük és  fo gad juk”  sze -
mély re  sza bott  gon do la ta i val  –,
ame lyet a kí nai ke resz tyé nek imád -
sá ga (lásd EÉ 737. o.) tö ké le tes tö -
mör ség gel így fo gal maz meg: „Uram,
éb reszd egy há za dat, és kezdd raj -
tam! Uram, építsd gyü le ke ze te det, és
kezdd ve lem! Uram, bé kes sé ged
öröm hí rét jut tasd el min de nütt a föl -
dön, és kezdd ná lam! Uram, gyújtsd
meg sze re te ted tü zét min den szív ben,
és kezdd ben nem!”
Hit test vé ri üd vöz let tel: 

g Ga rai And rás 
nyír egy há zi pres bi ter je lölt

A pres bi ter mun ka kö ri le írá sá ról

A pres bi te rek fe le lős sé ge te kin te té -
ben a hely zet je len leg rö vi den a kö -
vet ke ző: nincs sem szer ző dés, sem
hit val lás  a  pres bi te ri  meg bí za tás -
hoz. Ami van, az a pres bi te ri ava tás
és be ik ta tás es kü je. Ez vi szont csak
szó be li és csak egy sze ri. Ugyan ez igaz
pres bi te ri á nus szer ve ze tünk más vi -
lá gi ve ze tő i re is. Nincs írás be li szer -
ző dés ben  tisz tá zott  fe le lős ség.  És
nincs az egyes tiszt sé gek sa já tos sá ga -
i hoz il lő fo hász, hit val lás és imád ság.
Az EvÉ let feb ru ár 19-i szá má nak

13. ol da lán Es kü szünk cím mel Ga rá -
di Pé ter hív ta fel a fi gyel met a bib li -
kus szö ve gek ből épít ke ző pres bi te ri
meg nyi lat ko zás hi á nyá ra. A cikk a
meg szo kott es kü höz ké pest an ti té zis -
ként be mu tat egy le het sé ges új es kü -
szö ve get,  amely  tar tal mát  te kint ve
egy  pres bi te ri  jó szán dék-nyi lat ko -
zat, hit val lás és imád ság. 
A meg szo kott, illetve a cikk szer ző -

je ál tal föl ve tett szö veg azon ban va ló -
já ban  nem  an ti té zi sei  egy más nak,

ha nem szin té zist ke res ve rá ve zet nek
ar ra a fel is me rés re, hogy nem csak az
egyes vál la lá sok hoz  il lő hit val lá sok,
ha nem a szer ző dé sek is hi á nyoz nak.
Szin té zis te hát az, hogy hi ány zik

az a fo lya ma tos hasz ná lat ra va ló két
szö veg,  ame lyek  rö vid  és  tö mör
össze fog la lá sa az is mert es kü egy szer
el hang zó szö ve ge. A két szö veg egyi -
ke a rész le tes írott szer ző dés, amely
az e vi lá gi kor mány zás szem szö gé ből
tisz táz za a jo gi és ügy ren di fe le lős sé -
get. A má sik szö veg pe dig szív ből jö -
vő fo hász, hit val lás, imád ság, amely
a mennyei kor mány zás szem szö gé -
ből tisz táz za a hit ből fa ka dó alá ve tett -
ség tu da tát és a fe le lős sé get.
Rej tett vagy  leg alább is köz ve tett

mó don  mind két  szö veg  lé te zik  –
vagy leg alább is az ar ra mu ta tó igény
meg van.  Egy részt  rö vid  áhí tat tal
kez dőd nek egy há zi tes tü le te ink ülé -
sei.  De  ez  messze  nem  pó tol ja  az
egyén meg bí za tá sá ra és az ab ból fa -
ka dó  fe le lős sé gé re  sza bott val lá sos

gon do la tok  el is mét lé sét.  Más részt
van nak bel ső egy há zi tör vé nye ink, de
a vi lá gi ve ze tők alá ve tett sé ge csak ön -
kén tes, míg a dön té sük os to ra oly kor
a meg ke rül he tet len alá ve tett ség ben
szol gá ló lel ké sze ken és gyü le ke ze te -
ken is csat tan. Tör vé nye ink nek és az
egy ház szer ve ze ti  fe le lős sé get  hor -
do zók nak  egy aránt  jót  ten ne,  ha
min den egyes po zí ci ó ra össze len ne
gyűjt ve egy alá ír ha tó szer ző dés for -
má já ban a kö te le zett sé gek és fe le lős -
sé gek so ra.
Re for má to ri fel is me rés és ta ní tás

a  vi lág  ket tős  kor mány zá sa.  Ez zel
nem azo nos, de en nek lo gi kus kö vet -
kez mé nye, hogy a pres bi te rek nek és
más vi lá gi ve ze tők nek ket tős fe le lős -
sé gük  van.  E  ket tős sé get  most  a
meg szo kott es kün kí vül is kéz zel fog -
ha tó vá kell ten nünk, pél dá ul az egyes
tiszt sé gek hez tar to zó rész le tes szer -
ző dé sek és hit nyi lat ko za tok ki dol go -
zá sá val. 

g Dr. Prőh le Pé ter

Ket tős fe le lős ség

Én, Ga rai And rás, ígé rem és fo ga dom,hogy ön -
ként vál lalt pres bi te ri tiszt sé gem ben a kö vet ke -
ző hat év ben gyü le ke ze tem ben vég zett szol gá -
la tom so rán a rám vo nat ko zó ha tá lyos egy há -
zi tör vé nyek be és gyü le ke ze ti sza bály ren de le -
tek be fog lalt elő írá so kon túl me nő en kü lö nö sen
is a kö vet ke ző ti zen két ön kén tes vál la lá so mat
igye ke zem tel jes erőm ből és min den te het sé -
gem mel meg tar ta ni és tel je sí te ni: 
1. Gyü le ke ze ti pres bi te ri tiszt sé ge met min -

den más el fog lalt sá gom elé he lye zem; iga zo -
lat la nul nem hi ány zom a pres bi te ri ülé sek ről,
és tu do má sul ve szem, hogy a cik lus ban a har -
ma dik iga zo lat lan hi ány zás sal au to ma ti ku san
ki zá rom ma gam a pres bi te ri szol gá lat ból. De
fő ként azért sem hi ány zom fe le lőt le nül, hogy
tá vol ma ra dá som mal ne aka dá lyoz zam a dön -
tés ho za ta li mun kát. El len ben az ülé sek re az
elő ze te sen  meg ka pott  anya gok,  na pi ren di
pon tok alap ján lel ki is me re te sen fel ké szü lök;
épí tő jel le gű hoz zá szó lá sa im mal, ha tá ro za ti ja -
vas lat ter ve ze te im mel, szak is me re te im ből fa -
ka dó fel aján lá sa im mal, ak tív rész vé te lem mel
a ha té kony tes tü le ti mun kát elő se gí tem. 
2. Dön té se i met min den kor az Ige mér le gé -

re he lye zem. A Szent írás sal, va la mint egye te mes
és evan gé li kus hit val lá sa ink kal el len té tes ha tá -
ro za to kat nem tá mo ga tok, ezért eze ket a hit -
val lá si ira to kat igyek szem mi nél job ban meg -
is mer ni. A fel me rü lő egyé ni ér de kek he lyett a
dön tés ho za tal kor  min den kor  a  gyü le ke zet
szem pont ja it ve szem fi gye lem be. Az eset le ge -
sen meg je le nő tév ta ní tá sok el len is fel lé pek.
3. A tör vé nyes sé get be tar tom, és ha a tes -

tü le ti mun ka so rán bár mi lyen tör vény te len -
sé get ta pasz ta lok, azt az egy há zon be lü li jó

rend biz to sí tá sa ér de ké ben a pres bi te ri ülé se -
ken  és  a  tör vé nyes,  nyil vá nos  fó ru mo kon
mon dom  el.  En nek  ér de ké ben  tö rek szem,
hogy mind mé lyeb ben meg is mer jem az egy -
há zunk min den tag já ra vo nat ko zó min den ko -
ri ak tu á lis zsi na ti tör vé nye ket.
4. Az el vég zett pres bi ter kép ző és gyü le ke -

ze ti mun ka társ-kép ző  tan fo lya mon  szer zett
spe ci á lis  is me re te i met  igyek szem  a  le he tő
leg ha té ko nyab ban hasz no sí ta ni, azo kat pres -
bi ter tár sa im mal  meg osz ta ni  és  őket  ezek
meg szer zé sé re buz dí ta ni. 
5. Az egy ház leg fon to sabb stra té gi ai cél ja a

misszió, így a he lyi gyü le ke zet el ső szá mú fel -
ada ta is ez. En nek ha té kony foly ta tá sa ér de -
ké ben cél sze rű öt le tek kel, konk rét ja vas la tok -
kal ho za ko dom elő, fel hasz nál va a mo dern mé -
dia esz kö ze it is. Így sze mé lyes hon la pom mal,
blog ja im mal to vább ra is a NET-misszió (az -
az a nem zet kö zi evan gé li u mi ta nú ság té tel re
szó ló kül de tés) ügyét szol gá lom: „Hir des sé tek
az evan gé li u mot min den te remt mény nek!”
Ahol csak részt ve szek egy há zi al kal ma kon,

és ahol csak meg en ge dik, az el hang zó öröm -
hír hang anya gát rög zí tem és az in ter net se gít -
sé gé vel „köz hír ré te szem”! Te szem mind ezt ab -
ban a re mény ben, hogy ta lán olya no kat – kü -
lö nö sen fi a ta lo kat – is el ér a jó hír, akik csak
név le ges ke resz tyé nek, s ta lán csak a nép szám -
lá lás kor val lot ták ma gu kat evan gé li kus nak, de
temp lom ban ed dig még nem lát tuk őket…
6. Rend sze re sen részt ve szek, lé lek épí tő vá -

ra ko zás sal és nyi tott szív vel, gyü le ke ze ti is ten -
tisz te le te ken,  he lyi  és  köz egy há zi  kö zös sé gi
al kal ma kon, csen des he te ken, kon fe ren ci á kon
stb. Lu therután sza ba don fo gal maz va: nem csak

négy szer ve szek éven te úr va cso rát… Igyek szem
a rá dió, a te le ví zió evan gé li kus mű so ra it akár
utó lag is meg hall gat ni, il let ve meg néz ni.
7. Anya gi lag  is  rend sze re sen  tá mo ga tom

(ha vi ban ki át uta lás for má já ban) gyü le ke ze -
te met, nem csak a pres bi té ri um ál tal évek kel
ez előtt elő írt és el várt mértékben, az éves net -
tó jö ve de lem 1%-ával… Így sze re pe lek a vá lasz -
tói név jegy zék ben is.
8. A Szent írást ter mé sze te sen rend sze re sen

ol va som és – kü lön fé le szak köny vek, fo lyó ira -
tok  (Lel ki pász tor, Cre do, áhí ta tos köny vek,
kom men tá rok stb.) se gít sé gé vel – ta nul má nyo -
zom is. Egy há zunk ki ad vá nya it, ak tu á lis ese -
mé nye it ér dek lő dé si kö röm nek meg fe le lő en
(kü lö nö sen a Lu ther-iro dal mat) fi gye lem mel
kí sé rem, ide ért ve az Evan gé li kus Élet és az in -
ter ne tes evan gé li kus por tál  in for má ci ó it  is.
9. Ha kér nék, kap hat nék tisz ta er köl csi bi -

zo nyít ványt.  Vi lá gi  élet foly ta tá som mal  ke -
rü löm  má sok  bot rán koz ta tá sát,  a  kár oko -
zást, bün te tést elő idé ző ma ga tar tást, és nem
kel tem egy há zunk rossz hí rét.
10. Az egye te mes pap ság el vé ből kö vet ke -

ző fel ada ta i mat, kö te le zett sé ge i met, bi zony -
ság té te li le he tő sé ge i met igyek szem ké pes sé -
ge im, ta len tu ma im le he tő leg tel je sebb hasz -
no sí tá sá val el lát ni s er re pres bi ter tár sa i mat is
bá to rí ta ni, hogy a szám adás nál Urunk hű sé -
ges szol gá i nak bi zo nyul junk. Ugyan is a gyü -
le ke zet  „vé nei”  –  a  pres bi te rek  –  nem csak
anya gi  ügyek ben  il le té ke sek,  de  a  lel kész
mun ka tár sa i ként, őt se gít ve s ve le együtt mű -
köd ve a nyáj pél da ké pei is kell, hogy le gye nek! 
11.  Pres bi ter ként  az  egy ház nak  –  mint

Krisz tus tes té nek – szol gá ló tag ja va gyok, s

min dig az én Uram és Is te nem ve ze té se alatt
ál lok, aki Igé jé vel és Szent lel ké vel ta ná csol. Ép -
pen ezért vég ső so ron nem az egy ház nak, ha -
nem az egy ház Urá nak, Jé zus Krisz tus nak va -
gyok szol gá ja, akit én sze mé lyes Meg vál tóm -
nak hi szek és val lok! Pres bi te ri mun kám so -
rán sem az egy ház ta gok nak aka rok tet sze ni,
ha nem Is ten aka ra tá nak kí vá nok en ge del mes -
ked ni. Egész élet foly ta tá som mal őt di cső ít ve,
ne ki tar to zom fe le lős ség gel a gyü le ke zet szí -
ne előtt is, min den idő ben. 
12. Vé gül, de nem utol só sor ban is mét meg -

erő sí tem azt a szán dé ko mat, hogy – ren de zett
élet vi te lű egy há zi tiszt ség vi se lő ként – a ma -
gam szá má ra össze ál lí tott húsz pon tos, úgy -
ne ve zett „eti kai kó dex ben” meg fo gal ma zott
alap el vek alap ján vég zem ön ként vál lalt szol -
gá la to mat az Úr is ten di cső sé gé re és hit test vé -
re im ja vá ra! So li Deo glo ria! A tör vé nyek ben
elő írt  kö te les sé ge im mel lett  a  ré gi  és  az  új
„pres bi te ri  es kü ben”  fog lalt  igei  alap el vek
sze rint élek Krisz tus-hí vő, ma gyar evan gé li -
kus  ke resz tyén ként,  s  mind eze ket  eb ben  a
„nyi lat ko zat ban” is ígé rem és fo ga dom. Is ten
en gem úgy se gél jen! Úgy le gyen! 

„Is ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az
aka rást, mind a cse lek vést az ő tet szé sé nek meg -
fe le lő en.” (Fil 2,13) 
Erős vá runk az Úr is ten! 
Kel te zés 

Alá írás

(A nyi lat ko za tom ban em lí tett do ku men tu mok
sze mé lyes hon la po mon – www.ga ra inyh.hu – is
el ér he tők a Friss in for má ci ók ro vat ban.)

Ga rai And rás ön ként vál lalt pres bi te ri szol gá la tá nak le írá sa

A kis kő rö si evan gé li ku sok több mint
tíz éve ak tí van tá mo gat ják a vá ros ban
élő vin cel lé re ket: szö vet ke ze tet ala -
pí tot tak, az Ini ci a tí va Egye sü let se gít -
sé gé vel  kép zé se ket  szer vez tek…
Nem ré gi ben  pe dig  dí jat  ad tak  át,
ez zel is ösz tö nöz ve a ter me lő ket mi -
nő sé gi bor ké szí té sé re. A kü lön díj ne -
ve: Az év úr va cso rai bo ra.

A ki tün te tés sel a ki író ma gas mi nő -
sé gű, le he tő leg he lyi vagy ha zai ter mő -

he lyű, hun ga ri cum sző lő faj tá ból ké -
szült bort ju tal maz. A díj jal együtt jár,
hogy az egy ház köz ség egy éven át a ki -
tün te tett  bort  hasz nál ja  úr va cso rai
bor ként,  va la mint  se gí ti  úr va cso rai
bor ként va ló ter jesz té sét. Az öt let gaz -
dák ez zel nem tit kol tan egy ház köz sé -
ge in ket is sze ret nék ser ken te ni, hogy
úr va cso rai cé lok ra ki zá ró la go san ki vá -
ló mi nő sé gű bort hasz nál ja nak.
El ső al ka lom mal már ci us 9-én, a

Kis kő rö sön meg ren de zett XVII. nem -
zet kö zi ka dar ka ver se nyen ad ták át a
dí jat. A ser le get és az ok le ve let Koch
Csa ba bo rász, a Koch-Vin Kft. tu laj -
do no sa ve het te át 2011-es év já ra tú ka -
dar ka bo rá ért a meg mé ret te tés nek he -
lyet  adó  Ist ván  Bor ház ban.  A  bort
egyéb ként  a  bí rá ló bi zott ság  arany -
érem mel is el is mer te.
Az  egy ház köz ség  ter ve zi,  hogy  a

solt vad ker ti cser sze gi fű sze res bor ver -
se nyén is ki vá laszt ja a leg szebb fe hér -
bort, és úr va cso rai bor nak ja va sol ja.

g Lup ták György

Az év úr va cso rai bo ra

A díjátadó szerző az oklevéllel…
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Böjt 5. vasárnapja (Judica). Liturgikus szín: lila. Lekció: Jn 8,46–59; 1Móz
22,1–13. Alapige: Zsid 7,24–27. Énekek: 199., 379.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron; de. 10. (német)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.) Veperdi Zoltán; Sarepta,II.,Modori
u.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.
fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.
10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (presbitérium
iktatása) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat)
Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.
de.  11.  (úrv.)  Szabó  Bertalan;  VIII., Rákóczi út 57/a de.  10.  (szlovák)
Gulácsiné  Fabulya  Hilda;  VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.  9.  Szabó
Bertalan; Ferencváros,IX.Halleru.19–21.I.emelet de. 11. (úrv.) Koczor
Tamás; IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) du. 6. (vespera) Bolba Márta;
liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyiút138.
de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.Magyar
tudósokkrt.3. du. 6. (úrv., Gospel-istentisztelet) Bedecs Réka; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,Kassák
Lajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.  10.  Börönte  Márta;
Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Bátovszky Gábor; Mátyásföld,XVI.,
Prodámu.24. de. 9. Bátovszky Gábor; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.
de. fél 11. Kovács Áron; du. 4. (családi) Zsugyel Klenovics Katalin; Pestszent-
lőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr. Korányi András;
Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37.
de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játék
u.16. de. 10. dr. Joób Máté; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du.
2. (úrv.); Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Pré di ká ci ó ját  egy sze rű  kér dés sel
kezd te:  „Tud ja-e  Har ta  la kos sá ga,
hány ha rang szó lal meg a te le pü lé sen
al kal man ként?” Az tán – utal va ar ra
a három ha rang ra, ame lyek az evan -
gé li kus haj lék ban 1922 óta hí vo gat -

nak is ten tisz te let re, jel zik a nap sza -
ko kat, és ad ják hí rül, ki tá vo zott a föl -
di ván dor pá lyá ról – sze mély hez szó -
ló an tol dot ta meg a kér dést: „És ne -
ked hány ha ran god van, amely nek is -
me red a hang ját és ér ted a sza vát?” 

„A  ha ran gok  azt  üze nik,  hogy
nem  ve lünk  kez dő dött  a  tör té ne -
lem.  Ele ink  igé nyes  em be rek  vol -
tak, akik tud tak ál doz ni. Ré gen, ami -
kor nem volt ha rang – több ilyen te -
le pü lé se van ha zánk nak –, úgy tör -
tént a hí vo ga tás, hogy a fa lu szé lén la -
kó  csa lád  el in dult  is ten tisz te let re,
és be szólt a szom széd hoz – »El in dul -
tunk, gye re, gyer tek!« –, az tán együtt
a kö vet ke ző ház ba, így nőtt az úton
lé vő gyü le ke zet. Ez a szol gá la ti for -
ma má ra tel je sen ki halt, pe dig a leg -
szebb ha rang szó: az em be ri hang” –
fo gal ma zott Ká posz ta La jos. 
A  gyü le ke zet  lel ké sze,  Ha la si

Lász ló is mer tet te  a  há rom  har tai
evan gé li kus ha rang tör té ne tét. 1916-
ban – Gal lé Ist ván lel kész szol gá la -
ta alatt – kö zü lük ket tőt le sze rel tek
és há bo rús cé lok ra el vit tek. E ket tőt
pó tol ta az egy ház köz ség 1922-ben
egy 280 és egy 660 ki lo gramm sú lyú
ha rang gal.  A  pres bi te rek  szer vez te
gyűj tés so rán több mint 200 ezer ko -
ro na gyűlt össze – a há bo rú és Tri a -
non után ez zel a hí vek nem kis ál do -
zat kész ség ről tet tek ta nú bi zony sá got.
Ezek a ha ran gok ma is azt mond ják,
mint ré gen: „Jöj je tek én hoz zám…”

g H. L.

Har tai há la, ami ért a ha rang szól
„A ha rang szó ki emel a hét köz na pok ból… és Is ten hez emel”

Mag lód a fő vá ros ha tá rá tól más fél ki -
lo mé ter re  dél ke let re  fek szik.  El ső
írá sos em lí té se 1352-ből va ló. Fel té -
te le zé sek sze rint a kö zép kor ban is ott
állt a te le pü lés temp lo ma, ahol je len -
leg az evan gé li kus temp lom: a vá ros
mel let ti ma gas la ton. Kö zép ko ri ere -
de tét iga zol ja, hogy mind a mai na -
pig mű kö dő te me tő öle li kö rül.
A ha gyo mány sze rint már 1546-

ban  a  lu the ri  re for má ci ót  kö ve tő
gyü le ke zet élt itt. 
A tö rök ura lom alatt a fa lu el nép -

te le ne dett.  1700  kö rül  Fel vi dék ről
jött evan gé li kus szlo vá kok ala pí tot -
ták új ra Mag ló dot. 
Az  el ső  lel ké szek  hol  a  temp -

lom ban –  amely nek  ak kor  csak  a
pusz ta fa lai ál lot tak –, hol pe dig a lel -
kész lak ban  hir det ték  Is ten  igé jét.
1773-ban a gyü le ke zet kér vényt nyúj -
tott be Má ria Te ré zia ki rály nő höz,
hogy en ge dé lyez ze ro mos temp lo muk
ja ví tá sát és bő ví té sét. Ez zel egy ide jű -
leg a szom szé dos Ecser fa lu la ko sai is
kér vényt nyúj tot tak be a temp lom ra
vo nat ko zó  igé nyük kel,  azt  ál lít va,
hogy ere de ti leg az övék volt. A temp -
lom tu laj don jo gá nak kér dé sét egy – a
Hely tar tó ta nács ál tal ki kül dött – ka -
to li kus–evan gé li kus ve gyes bi zott ság
dön töt te el, a mag ló di ak ja vá ra ítél ve. 
Ezt kö ve tő en 1778 no vem be ré ben

szen tel ték  fel  a  ke reszt  alap raj zú,
to rony  nél kü li  temp lo mot,  mely  a
ma gyar or szá gi evan gé li kus temp lo -
mok kö zött mind nyúj tott cent rá lis
el ren de zé sé vel, mind rend kí vül ér té -

kes be ren de zé sé vel kü lön le ges he lyet
fog lal el. Ezek kö zül ki emel ke dik az
1777-ben ké szült, a Lu ther-ka bá tot és
Mó zes- táb lát  vi se lő  lel készt  áb rá -
zo ló szó szék.
Mag lód ele ve nen őr zi Pe tő fi Sán -

dor szü le i nek em lé két. Pet ro vics Ist -
ván és Hrúz Má ria 1815–16-ban is -
mer ked het tek meg egy más sal. Ak kor
mind ket ten Mag ló don él tek. Hrúz
Má ri át a lel ké szék, Mar tiny Mi há lyék
vet ték ma guk hoz cse léd nek. Szol gá -
ló ként  el járt  a mé szár szék be,  ahol

Pet ro vics Ist ván volt a „szék ál ló le -
gény”. Így szö vő dött sze re lem kö zöt -
tük, mely ből  ké sőbb há zas ság  lett. 
A mag ló di gyü le ke zet erő sen őr -

zi a nép egy há zi tra dí ci ó kat, töb bek
kö zött  a  temp lom  pün kös di,  zöld
ágas  dí szí té sé nek  szo ká sát,  a  szép
mag ló di nép vi se le tet. Mind ezek mel -
lett élő kö zös ség ként igyek szik össze -
fog ni Mag lód, a szom szé dos Ecser és
Gyöm rő evan gé li ku sa it. 

g Né meth Mi hály
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Be mu tat ko zik 
a Mag ló di Evan gé li kus

Egy ház köz ség

evangélikus
istentisztelet
a magyar
televízióban
Április  1-jén,  vi -
rág va sár na pon 11

órától  istentiszteletet  közvetít  a
Magyar Televízió Maglódról. Igét
hirdet dr. Fabiny Tamás püs pök.

b Egyrégimondásszerintatemplomkoronázásiékszereazorgona,ko-
ronájapedigaharang.EnnekjegyébenemlékeztekmegHartánhála-
adóistentiszteletkeretébenarról,hogykilencvenéveszenteltékfela
nagy-ésaközépsőharangot.Amárcius4-iistentiszteletenKáposztaLa-
jos nyugalmazottesperesMt15,21–28alapjánszolgáltigehirdetéssel.

Há la adó is ten tisz te let ke re té ben em -
lé ke zett meg lel ké szé ről, Sü me gi Ist ván -
ról (1912–1991) a gyü le ke zet és a csa -
lád már ci us 10-én a kő vá gó örsi evan -
gé li kus temp lom ban. Az  ige hir de tés
szol gá la tát Bozo rády Zol tánnyu gal ma -
zott nyír egy há zi es pe res vé gez te 2Kor
12,10, il let ve Fil 4,13 alap ján: „Mert ami -
kor erőt len va gyok, ak kor va gyok erős”
– „Min den re van erőm a Krisz tus ban,
aki meg erő sít en gem.”
Sü me gi Ist ván (képünkön) – aki -

nek  port ré ját  az  Evan gé li kus Élet
múlt he ti szá má ban is fel ele ve ní tet -
te D. Ke ve há zi Lász ló egy ház tör té -
nész – 1944-től 1977-ig szol gált a kő -

vá gó ör si  egy ház köz ség ben.  (It te ni
szol gá la ta alatt, a há bo rú után szü -
le tett a lel kész csa lád har ma dik gyer -
me ke, Pé ter, aki ről az írás nem tett
em lí tést. – A szerk.)
Mint az is ten tisz te le tet kö ve tő ün -

ne pi köz gyű lé sen is el hang zott, a gyü -
le ke zet né hai lel ké szét Is ten kép ző mű -
vé sze ti és iro dal mi te het ség gel is meg -
ál dot ta. Te het sé ge va ló ban Krisz tus ke -
zé ben vál ha tott ál dás sá. Szol gá la tá nak
gyü möl csei töb bek kö zött a leg ne he -
zebb idők ben fel épí tett rév fü lö pi evan -
gé li kus temp lom, a sze re tet ben meg -
tar tott gyü le ke zet és csa lád.

g V. I.

Kő vá gó ör si em lé ke zés 
Sü me gi Ist ván ra

b Adunántúli nagyközség által
adományozható kitüntető cí-
meksorábanigenelőkelőhe-
lyetfoglalelaCsákvárért díj.
Az elmúlt évben fennállásá-
nak tizenötödik évfordulóját
ünneplőevangélikusHarmonia
Floriana kórusaközségmárci-
us15-iünnepségénvetteátezt
akitüntetést.

A nagy köz ség pol gár mes te re, Ka to -
ná né dr. Ven guszt Be at rix mél ta tó
sza va i ban idéz te az ok le vél ben fog lal -
ta kat: a kó rus nem csak a gyü le ke zet-
és a köz ség-, de a fe le ke zeti ha tá ro kon
is ké pes át lép ni. Ki emel ke dő sze re pe
van a te le pü lés ze nei éle té nek szer -
ve zé sé ben, az ott mű kö dő má sik hat
kó rus ta lál ko zá sa i nak meg szer ve zé -
sé ben. A te le pü lés kul tu rá lis éle té nek
ré szét ké pe zik az ál ta luk szer ve zett
ze nés áhí tat so ro za tok. Az évek óta
meg ren de zett  nyá ri  „Zen gő  tá bo -
rok” is so kat je len te nek a részt ve vő
gyer me kek nek és csa lád ja ik nak, va -
la mint  a  te le pü lés nek.  Ezek  meg -

szer ve zé sé ben is nagy részt vál lal nak
– Sze bik Il di kó kar naggyal az élen –
a kó rus tag jai.
Az ének kar rend sze res ta lál ko zá -

sai a test vér te le -
pü lés, a ba jor or -
szá gi  Pyr ba um
evan gé li kus  kó -
ru sá val a két ön -
kor mány zat kö -
zött  fenn ál ló  jó
part ner ség  mo -
tor ját je len tik. Az
idén ősszel Nürn -
berg ben tar tan dó
ba jor–ma gyar ju -
bi le u mi part ner -
ta lál ko zó nak  is
ré sze se lesz a két
ének kar:  kö zö -
sen ad nak majd
elő – csák vá ri ze ne ka ri kí sé ret tel – két -
kó ru sos mű ve ket.
Mind ezek mel lett a kó rus éle té -

ben a leg fon to sabb sze re pet a gyü -
le ke ze ti  al kal mak  je len tik.  A  már
negy ven ta got szám lá ló kö zös ségből
többen ezen a szol gá la ton ke resz tül
kap cso ló dtak be a gyü le ke ze ti élet -

be,  lett  a  gyü le ke zet  pres bi te re,
szol gá lat te vő je. 
A Csák vá rért ki tün te tés az ala pí -

tó kar nagy nak, Joób Eme sé nek, il let -

ve  a  kó rus mos ta ni  ve ze tő jé nek,  a
mun kát ti zen egy éve irá nyí tó Sze bik
Il di kó nak szól el ső sor ban. Az ő ked -
ves egyé ni sé gük, hal lat lan tü rel mük,
pe da gó giai ér zé kük és igé nyes szak -
ma i sá guk ins pi rál ja az ének kar egé -
szét és egyes tag ja it egy aránt.

g Mé szá ros Ta más

Ki tün tet ték a csák vá ri evan gé li kus
kó rust a nem ze ti ün ne pen
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– Év ről év re nö vek vő nép sze rű ség -
nek ör vend a ta tai vad lúd so ka da lom,
amely nek Ön a ki ta lá ló ja és fő szer -
ve ző je. Hon nan jött az öt let egy ilyen
jel le gű ren dez vény meg szer ve zé sé re?
– Az alap öt let kül föl di ta pasz ta la -

tok nyo mán szü le tett. Fe le sé gem és
jó ma gam Spa nyol or szág ban és Iz ra -
el ben, míg  egyik  leg jobb  ba rá tom,
Bag di An tal az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban lá tott ha son ló ese mé nye -
ket, fesz ti vá lo kat, ame lye ken konk -
rét ter mé sze ti ér té ke ket, el ső sor ban
ma da ra kat vagy azok jel lem ző te vé -
keny sé ge it,  pél dá ul  a  vo nu lá su kat
mu tat ják be az ér dek lő dők nek. 

– Miként fest az önök programja?
– Mi egy ki csit to vább gon dol tuk

a külföldi mintát. Kö rül be lül öt év
alatt for má ló dott olyan ná a ren dez -
vény, hogy ki le hetett vele csá bí ta ni
az em be re ket, és meg le hetett őket ál -
lí ta ni, hogy meg is mer tes sük ve lük a
ter mé szet vé de lem tö rek vé se it.
A fesz ti vál lá to ga tott sá ga fo lya ma -

to san nő, de a szer ve zett sé get, a szak -
ma i sá got tekintve is egy re ma ga sabb
szín vo na lú. A prog ra mot ön kén te sek
szer ve zik és bo nyo lít ják  le. Ren dez -
vény szer ve ző  cég  nem  vesz  részt  a
mun kák ban,  il let ve  sen ki  sem  kap
pénzt a mun ká já ért. Ez a leg na gyobb
ered mény, hi szen kö zel száz em ber a
sa ját ide jét ál doz za fel azért, hogy az
em be re ket kö ze lebb hoz za a ter mé -
szet hez. Má ra a ta tai vad lúd so ka da lom
Kö zép-Eu ró pa  leg na gyobb  ter mé -
szet vé del mi ren dez vé nyé vé nőt te ki
ma gát. 
So kat je lent az is, hogy a szer ve zők

hi te le sek a lá to ga tók sze mé ben. Min -

den kin lát szik az őszin te ra jon gás és
sze re tet. A ta tai Öreg-tó ki vá ló hely -
szí ne le het egy spe ci á lis fesz ti vál nak
vagy – aho gyan mi hív juk – ter mé -
szet vé del mi nyílt nap nak. Ta ta ba -
rokk kis vá ro sa fan tasz ti kus ke re tet
nyújt a prog ram hoz. 
A  ta tai  vad lúd so ka da lom  egész

na pos ren dez vény so ro za tá val el ső -
sor ban a tá vo li észa ki tund rák üze -
ne tét  ma guk kal  ho zó  vad lu da kat
kö szönt jük. Nem han gos fesz ti vál ez,
nem egy mást érő kon cer tek és ki ra -

ko dó vá sá rok ka val kád ja, még is ün -
nep, iga zi fesz ti vál – a ma ga mód ján.
Olyan,  ame lyen  a  lát vá nyos ság ról
és a han gu lat ról a sok ezer nyi vad lúd
gon dos ko dik, a ven dé gek pe dig mi,
em be rek va gyunk. 

– Pontosan mit kínál a sokadalom
a látogatónak?
– Min den év ben ren ge teg prog -

ram mal vár juk az ér dek lő dő ket. Töb -
bek kö zött ma da rász ver senyt, gyer -
mek rajz ver senyt, ki ál lí tá so kat szer -
ve zünk. A gye re kek szá má ra Cin cér
ját szó há zat ala kí tunk ki, amely tu laj -
don kép pen  egy  kre a tív  kör nye zeti
ne ve lé si sá tor. Egész nap elő adá so kat
hall gat hat nak az ér dek lő dők a ter mé -
szet vé de lem cél ja i ról, ered mé nye i ről.
Na gyon ér de kes a ma dár meg fi gye lés
„te lesz kóp bok rok ban”  és  a ma dár -
gyű rű zé si be mu ta tó. Leg utóbb kör -
kap cso lás ból tud hat tuk meg, hogy a
ha zai nem zet kö zi je len tő sé gű vi zes
élő he lye ken mennyi vad lúd éj sza ká -
zott a so ka da lom nap ján.

– A Száz Völgy Ter mé szet vé del mi
Egye sü let is részt vesz a szer ve zés ben.
Mi volt a cél ja a meg ala pí tá sá nak?
– 2007-ben kezd tük el szer vez ni

az egye sü le tet; lét re hívását a fo lya ma -
tos  for rás hi ány  ge ne rál ta.  A  Ma -
gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let (MME) he lyi szer ve ze -
tei  nem  ren del kez nek  ön ál ló  jo gi
sze mé lyi ség gel, ezért nem in dul hat -
nak a ré gi ós pá lyá za to kon. 
A Száz Völgy Ter mé szet vé del mi

Egye sü le tet hu szon egy lel kes ala pí -
tó hoz ta lét re. A cél ja az, hogy össze -
fog ja  a  mű kö dé si  te rü le tén,  fő leg
Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben élő
és te vé keny ke dő szak em be re ket és
ön kén te se ket. A leg főbb cél a ter mé -
sze ti  ér té kek  fel tá rá sa,  meg óvá sa.

En nek ér de ké ben se gít jük pél dá ul az
ön kor mány za tok ter mé szet vé del mi
te vé keny sé gét, részt ve szünk a kör -
nye zet tu da tos szem lé let és is me ret -
ter jesz tés  erő sí té sé ben,  ön ál ló an
vagy más szer ve ze tek kel együtt mű -
köd ve alap ku ta tá so kat vég zünk ezen
cé lok el éré se ér de ké ben. 
El ső sor ban szak mai egye sü let va -

gyunk.  Nem  cé lunk  ha tal mas
passzív  tag ság  to bor zá sa,  je len leg
mintegy száz ta gunk van. Ér de kel -
tek va gyunk az alap fel mé ré sek ben,
ku ta tá sok ban, vé del mi prog ra mok -

ban, il let ve nagy erős sé günk a ren -
dez vé nyek és vé del mi ak ci ók szer -
ve zé se. Részt ve szünk a he lyi ci vil
na po kon,  ter mé szet vé del mi  ren -
dez vé nye ken, de szer vez zük a bé ka -
men té se ket, a tá bo ro kat is.

– Mi ins pi rál ta ar ra, hogy a ter mé -
szet fo tó zást is ki pró bál ja?
– Ez egy nagy sze re lem. Alap ve tő -

en ma da rász va gyok, de a fo tó zás a
ma da rak  vi sel ke dé sé nek  meg fi gye -
lé sét új di men zi ó ba he lyez te. A fo tó -
zás ban a leg na gyobb ins pi rá lóm ma -
ga a ter mé szet. A ké pek leg in kább az
Ál tal-ér völ gyé ben és a Ge re csé ben
ké szül nek, vagy is eb ben is meg je le nik
a lo kál pat ri o tiz mu som. 
Nem va gyok tö rek vő tí pus. Nem ti -

tu lu sok mi att fény ké pe zek – így nem
is na gyon in du lok pá lyá za to kon –, ha -
nem a pil la nat nyi va rá zsért és az ala -
po sabb meg is me rés mi att. Na po kat
töl tök egy-egy faj pár já nak kör nye ze -
té ben. Sok-sok hasz nos in for má ci ó -
val gaz da go dom, me lye ket a vé del mi
mun kák ban tu dok hasz no sí ta ni. El ső -
sor ban ra ga do zó ma da rak kal, lu dak -
kal és har ká lyok kal töl töm az idő met. 

– Je len leg mi lyen prog ra mo kat
szer vez nek?
– Las san el kez dő dik a bé ka men té -

sünk, még pe dig há rom hely szí nen:
Majk pusz tá nál, Ta tán a Re me te sé gi
úton,  il let ve  Tar do son  a  Ma lom-
völgy ben. Így, a ta vasz kez de tén már
zaj la nak a vé del mi mun kák is. Odú kat
ta ka rí tunk és he lye zünk ki, mes ter sé -
ges fész ke ket épí tünk és sze re lünk fel
ra ga do zó  ma da rak nak,  il let ve  ke -
res sük a ma da rak fész ke lő he lyeit a
ha té ko nyabb  vé de lem  ér de ké ben.
Már szer vez zük a nyá ri tá bo run kat
és ter mé sze te sen a kö vet ke ző vad lúd -
so ka dal mat is.

– Mit üzen az ol va sók nak az Ara -
rát ról?
– „Gon dol kodj glo bá li san, és cse -

le kedj lo ká li san!” Nem kell nagy cé -
lo kat  haj szol ni,  mert  ak kor  nem
vesszük ész re a kö ze lünk ben fel lel he -
tő cso dá kat. A kör nye zet- és ter mé -
szet vé de lem ügyei na gyon sok szor
hely ben, ki sebb kö zös sé gek ben dől nek
el. Ter mé sze te sen  le gyen ki te kin té -
sünk a vi lág ban zaj ló ese mé nyek re, de
min den ki te gyen kö zös ügyün kért a
sa ját kör nye ze té ben. 

g Sán ta Ani kó

Ven dég ség ben a vad lu dak nál
ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó
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pár be széd is ten nel

Ha már tu da to san nem tud tuk össze szer vez ni a Fi la del fia Evan gé li kus Egy -
ház köz ség és a Bu da ör si Evan gé li kus Egy ház köz ség hét vé gé jét, a mi mennyei
Atyánk egy ad mi niszt rá ci ós hi bát en ge dett meg, hogy ez még is lét re jöj jön.
Egy más tól füg get le nül, tel je sen el té rő cél cso port tal és cél ki tű zés sel szer vez -
tünk prog ra mot a már ci us 9–11-i hét vé gé re. A bu da ör si ek mun ka meg be szé -
lést ké szül tek tar ta ni (30-40 fő), a Fi la del fia pe dig gyü le ke zet épí tő csa lá dos
hét vé gét (80 fő). A nagy fel is me rés együtt gon dol ko dás ra biz ta tott, és ahol
csak le he tett, ta lál koz tat tuk a két prog ra mot. Hét vé génk nek a Pár be széd Is -
ten nel – A ki je len tést vá ró egy ház cí met ad tuk.
Mind két gyü le ke zet ben la i kus test vé rek is ké szül tek ige hir de tés re és bi -

zony ság té tel re. Bu da örs ről Di mény Gá bor Bé la és Endre ffy Gé za, a Fi la del -
fi á ból Bu zás Ist ván és Nagy Mik lós szol gál tak ige hir de tés sel. So kan sok fé -
le kép pen bi zony ság té tel lel, ze nei szol gá lat tal. Két kis vár dai pres bi te rün ket
va sár nap ik tat tuk be, és a két gyü le ke zet együtt já rult az úr va cso rá hoz.
Meg rá zó lel ki él mény volt a nem ré gen hit re ju tott – szü le té sé től vak – ci -

gány fiú li tur gi ai szol gá la ta. Fej ből mond ta a li tur gia szö ve gét, de még a hosszú
evan gé li u mi igét is (Lk 11,14–28). Ami kor e vak em ber szá já ból fel hang zott
a zsol tár – „Sze me im az Úr ra néz nek szün te len” –, sen ki nek sem volt két -
sé ge, hogy ő va ló ban az Úr ra emel te te kin te tét. A mi enk pe dig fá tyo los sá lett
a hit nek ilye tén meg nyil vá nu lá sát lát va.

g Györ fi Mi hály lel kész (Nyír sző lős)
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Bizonyságtevők a Görögszállási Külterületi Cigány Misszióból

Bár zord a tél, ki nyíl tak már a hó -
vi rá ga ink, az üz le tek ben meg je len -
tek a vi rág hagy mák, ve tő ma gok…
las san majd éb red a ter mé szet! 

Iga zi pa nel gye rek vol tam: koc ka -
ház koc ka szo bá i ban és jól le be to -
no zott vas ját szó te re ken nőt tem
fel. Tud tam, hogy a gyü mölcs a
nagy pa pám ko sa rá ban vagy a pi -
a con te rem; ki vé telt ké pez ez alól a
ba nán, mert az a pult alól nőtt ki.

Nagy él ményt je len tet tek a ta va -
szi tár sa dal mi mun kák össz né pi
ki ro ha ná sai. Mi énk volt a tér, és a
la kó te lep szel le me meg tud ta moz -
dí ta ni a la kó kat egy kö zös ker tész -
ke dés re, fel újí tás ra…

Most ker tes ház ban élek kis csa -
lá dom mal, de nagy gaz dák ter mé -
sze te sen nem let tünk. Azért a lel -
künk nyi tott a ker tész ke dés örö -
me i re. El ké szült a ház, jö he tett a
kert! Két száz öt ven négy zet mé ter
cso da! Az ak kor épü lő be vá sár ló köz -
pont alap ja i hoz ki túrt föld ből el le -
he tett hoz ni né hány te her au tó nyi
ter mő föl det. Négy-öt for du ló után
úgy néz tünk ki, mint ha óri á si va -
kon dok túr ták vol na fel az ud va run -
kat. A gye re ke ink büsz kén ijeszt get -
ték a szom szé do kat, hogy mek ko ra
va kon dok jár tak er re az idén.

El bo ro nál tuk a föl det. Ve tet -
tünk mi nő sé gi fű ma got. Meg et ték
a ma da rak. Ve tet tünk ki csit mi nő -
sé gi fű ma got, és bar ká csol tunk
egy szép szál ma dár ijesz tőt. A
ma da rak megint jól lak tak. Ve tet -
tünk kö zép-ár ka te gó ri ás fű ma got,
és zacs kó csí ko kat kö töz tünk négy -

zet mé te res há ló ba. Rá cso dál ko zó
kí ván csi ság gal, ne ki ha sal va néz -
tük, aho gyan nap ról nap ra nőtt a
fű. Ta rack lett. Fény tű rő, ár nyék -
tű rő egy ben, min dent ki bír, és ki -
irt ha tat lan.

Vi rá go kat ül tet tünk. Hi á ba ta -
nul juk az is ko lá ban a vi rág ré sze -
it, ak kor vé ső dik be az em ber lel -
ké be, hogy me lyik a hagy ma te te je
és al ja, ami kor az el sőt a föld be dug -
ja. Ha va la me lyik fi ó kám vé let le nül
for dít va ül tet te el, sze gény vi rág a
föld ben kom pen zál ta a hi bát, és ki -
bújt úgy is. Gye rek ba rát nak te rem -
tet te az Úr a ter mé sze tet, és ezért
túl él sok min dent. 

Min dent azért nem! Egy négy zet -
mé te ren pró bál tuk meg ho no sí ta ni
az ep ret, sós kát, ret ket, tu li pá no kat,
kap rot… Ki zsák má nyol tuk a föl det,
és fel lá zadt. Sem mit nem adott,
min den el sor vadt.

Min den ta vasszal új len dü let tel
kez dünk be le a kert ren de zés be, és
min dig ta nu lunk, ta pasz ta lunk
va la mit a sa ját bő rün kön: jót és
rosszat egy for mán. A meg úju ló ter -
mé szet tel együtt sze rin tem az em -
be rek tes té be és lel ké be is be van kó -
dol va a vál to zás, a tisz tu lás tit ka.
Ezek olyan egy sze rű em be ri tit kok,
hogy nem kell hoz zá sem mi moz gal -
mat, tisz tí tó kú rát, lé böj töt, egye bet
is mer ni, csak pár órát együtt lé le -
gez ni a vi lág gal: fák kal, vi rá gok kal,
fo lyók kal…

Né hány hét már csak: ker tész ke -
dő- és sé ta kú rák ra fel!

g Papp And rea

Kis ker tem örö mei 
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Templomok, templomtornyok fel -
újí tása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

* * *

Rá kos csa ba csen des ut cá já ban, (gyors -
busz az Örs ve zér tér re és Kő bá nya-
Kis pest re)  csa lá di ház kert tel, ga -
rázzsal el adó. Több ge ne rá ci ós, nagy
csa lá dok nak  kü lö nö sen  ked ve ző,  a
ház  mind két  szint jén  két  szo ba  és
két fél szo ba, össze sen há rom für dő szo -
ba, pin ce, fed he tő te rasz, köz ponti fű -
tés. Ár: 25,9 M Ft. Tom ka: 1/355-7332.

* * *

Negy ven éves, egye dül ál ló fi to te ra pe -
u ta ke re si annak a 40–50 év kö zöt ti, ke -
resz tény, pol gá ri ér ték ren dű, csa lá dot
sze re tő, ter mé sze tet, vi dám sá got ked -
ve lő füg get len fér finak az is me ret sé gét,
aki  hű sé ges  tár sa  le het ne  éle té nek.
„Ro han az idő” jel igé re, le he tő leg fény -
ké pes vá la szo kat a szer kesz tő ség cí mé -
re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) vár.
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VASÁRNAP

7.25/m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
8.05/MR6–Arégirádiója
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.00/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04/Kossuthrádió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a fe hér gyar ma ti
temp lom ból
Igét hir det: Sza lai Lász ló
lelki pász tor
11.30/DunaTv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós esszé je
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
22.50/m2
Bu bo ré kok
(té vé já ték)

HÉTFŐ

13.08/Bartókrádió
A Fran cia Rá dió Fil har mo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Mes si a en: 
El fe lej tett ado má nyok
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
14.00/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Bagdy Emő ke pszi cho ló gus
19.30/DunaTv
Ha gya ték
Ro vás írás
21.05/DunaTv
Egy le gen da élet re kel
(ma gyar do ku men tum film)
Pus kás Fe renc port ré ja 
2/1. rész
21.21/Bartókrádió
Hang Já ték Tér
Mó ricz Zsig mond: Ro ko nok

KEDD

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
12.35/Tv2
Szent Iván nap ja
(ma gyar film víg já ték, 2002)
(89’)
19.40/Kossuthrádió
Gryl lus Vil mos: 
Da lok óvo dá sok nak 
és kis is ko lá sok nak
20.30/DunaWorld
Sze rel mes föld rajz
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Ott ho nom, Óbu da
20.40/m1
Ör kény Ist ván: 
Macs ka já ték
(tra gi ko mé dia két rész ben)
22.15/m2
Arany csa pat
A Jó zsef At ti la Szín ház 
elő adá sá nak té vé vál to za ta

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Carl Ma ria von We ber
Ben ne: G-dúr mi se
17.30/DunaWorld
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Páz mány Pé ter
19.00/PaxTv
Szent há zak alap jai
(ma gyar do ku men tum film)
Szent Ist ván örök sé ge
19.30/DunaTv
Fe je ze tek a ma gyar 
ke resz tény ség tör té ne té ből
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
Li tur gia

CSÜTÖRTÖK

12.00/MR4–Nemzetiségi
adások
Dé li ha rang szó a tót kom ló si
evan gé li kus temp lom ból
13.05/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
Ör kény Ist ván: 
Egy per ces no vel lák
16.35/DunaWorld
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
19.35/Bartókrádió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
Ben ne: 
Mo zart: Re qui em
20.30/m2
Mű kor cso lya- 
és jég tánc-vi lág baj nok ság
Jég tánc – sza bad prog ram
21.05/Bartókrádió
Sztár pa rá dé
Ben ne: 
Sa int-Saëns: Sám son és De li la

PÉNTEK

11.00/PaxTv
Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző
(port ré so ro zat)
11.30/m1
Mú ze um tú ra – fran cia mód ra
(fran cia is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
17.35/DunaWorld
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Lo ránt ffy Zsu zsan na
21.30/PaxTv
Pi lá tus
(kon cert film)
22.30/m2
Ame ri ca no
(ame ri kai–spa nyol drá ma,
2005) (80’)
23.00/Bartókrádió
Dzsessz kon cer tek
Snét ber ger Fe renc (gi tár-)
kon cert je

SZOMBAT

6.00/m2
Az Ótes ta men tum
6.25/DunaTv
Pan no ni us di csé re te 
– Ja nus Pan no ni us 
és a ma gyar re ne szánsz
(ma gyar do ku men tum film)
13.23/Bartókrádió
Hang ver seny dél idő ben
Al másy Lász ló At ti la ját szik 
a Má tyás-temp lom or go ná ján
16.20/DunaTv
Vég te len tör té net
(né met já ték film, 1984) (90’)
16.35/m1
A Szö vet ség
Bib li ai ve tél ke dő
21.04/Kossuthrádió
El mond ha tat lan tör té net
Ör kény Ist ván do ku men tum -
re gé nyé nek rá dió vál to za ta
0.10/DunaTv
Pe re putty
(orosz já ték film, 1981) (93’)

VASÁRNAP

10.05/m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.15/m1
A Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
10.30/m1
Re for má tus ma ga zin
11.00/m1ésm2
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te let
14.00/Bartókrádió
Kri ti kus fül lel
Bach: Ich habe ge nug 
– BWV 82. (kan tá ta)
19.35/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: 
Bach: Má té-pas sió – BWV 244.
20.00/DunaTv
Ja ne Ey re
(an gol já ték film, 1995) (109’)
20.30/m2
Ju li a nus
(ma gyar tör té nel mi film, 1991)

VASáRNApTóL VASáRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 25-étől április 1-jéig

va sár nap (már ci us 25.)
Nem éhez nek és nem szom jaz nak majd, nem bánt ja őket a nap he ve, mert az
te rel ge ti őket, aki kö nyö rült raj tuk, az ve ze ti őket for rás vi zek hez. Ézs 49,10 (Tit
3,6–7; Mk 10,35–45; Zsid 5,7–9; Zsolt 102) Ézsa i ás jö ven dö lé se elő ször az ószö -
vet sé gi nép ba bi lo ni fog ság ból va ló sza ba du lá sá nak ide jén tel je se dett be. Majd
be tel je se dett Jé zus Krisz tus föl di mű kö dé se ide jén is, ami kor há rom na pi já ró -
föld re kö vet te őt az igé jé re fi gye lő so ka ság, és ő cso dá la to san jól la kat ta őket.
A vég ső be tel je se dés azon ban még hát ra van: a nyá ját éle te árán meg vál tó jó Pász -
tor e vi lág el múl tá val Aty ja örök or szá gá ba ve ze ti majd övé it. 

Hét fő (már ci us 26.)
Az Úr ezt mond ta Je re mi ás nak: Én most a szád ba adom igé i met! Jer 1,9
(Ap Csel 18,9; Zsid /6,20/7,1–3/16–17/24–27; Mk 14,1–11) Je re mi ás nem ma -
gá tól jött rá, hogy Is ten ne vé ben ki nek mi kor mit kell mon da nia. Is ten ad -
ta szá já ba az igét, amelyet hir det nie kel lett. Is ten ne vé ben ma is csak az
be szél het, aki nek Is ten Lel ke ad ja szá já ba az igét.

kedd (már ci us 27.)
Di csér je őt a nap és a hold, di csér je min den fé nyes csil lag! Mert ő pa ran csolt,
és azok lét rejöt tek. Zsolt 148,3.5 (Jel 4,11; Jób 19,21–27; Mk 14,12–16) Az élet -
te len ter mé szet Is tent di cső í ti, mert en ge del mes ke dik pa ran csá nak. Csak mi,
em be rek nem en ge del mes ke dünk, és nem gon do lunk ar ra, hogy emi att – no -
ha élünk – az élet te len ter mé szet nél is élet te le neb bek va gyunk. 

Szer da (már ci us 28.)
Sa ját fü led del hall ha tod a mö göt ted hang zó szót: Ezen az úton jár ja tok, se jobb -
ra, se bal ra ne tér je tek le! Ézs 30,21 (Jn 14,6; Zsid 9,11–15; Mk 14,17–25) Is ten
– az elő ző ver sek ta nú sá ga sze rint – azok nak ígé ri ezt, akik a ve rem ből, amely -
be bű nük jut tat ta őket, hoz zá ki ál ta nak. E ki ál tá suk ra fe le let ként küld ne kik
ta ní tót, aki től az út ba iga zí tást mint „mö göt tük hang zó szót” hall hat ják.

Csü tör tök (már ci us 29.)
Kér dezd meg előbb az Úr igé jét! 2Krón 18,4 (2Tim 3,14; 1Kor 2,1–5; Mk 14,26–
31) Jú da ki rá lya, Jós áfát ja va sol ta ezt Iz ra el ki rá lyá nak, Áháb nak, mi előtt el -
dön töt ték, hogy had ba vo nul ja nak-e Rá mót-Gi le ád vissza fog la lá sá ra. Nem
ar ra gon dolt, hogy Áháb la poz za fel a Bib li át, ha nem hogy kér dez ze meg az
Úr pró fé tá it, akik ál tal Is ten szól ni szo kott. Ha va ló ban Is ten aka ra ta sze rint
aka runk dön te ni, ak kor nem a sa ját eszünk és szí vünk sze rin ti jó dön tést iga -
zo ló bib li ai he lyek után kell ku tat nunk, ha nem olyas va la kit kell meg kér dez -
nünk, akit Is ten igé jé nek szol gá la tá ra hí vott.

pén tek (már ci us 30.)
Olyan dol got lát nak, ami ről sen ki sem be szélt ne kik. Ézs 52,15 (Mk 16,20; Zsid
10,1.11–18; Mk 14,32–42) Az Ézsa i ás köny ve 52. fe je ze té nek vé gén ál ló tel jes mon -
dat így hang zik: „De bá mu lat ba ejt majd sok né pet, ki rá lyok is be fog ják előt te
szá ju kat, mert olyan dol got lát nak, ami ről sen ki sem be szélt ne kik, olyan dol -
got tud nak meg, ami ről ad dig nem hal lot tak.”Az Úr „szen ve dő szol gá já ról” szó -
ló, jól is mert pró fé cia (53. fe je zet) be ve ze té se ar ra utal, hogy a meg aláz ta tá son
át fel ma gasz tal ta tás ba, ha lá lon át élet be ve ze tő út a né pek és ki rá lya ik előtt is -
me ret len. A le győ zet ve győz tes Bá rány tit kát az ézsa i á si pró fé ci á nak a Gol go -
ta ke reszt jét meg vi lá gí tó fé nyé ben is mer he ti meg a vi lág.

Szom bat (már ci us 31.)
Is ten hez ki ál tok, és az Úr meg se gít en gem. Zsolt 55,17 (2Kor 1,10b; Jel 14,1–
3/4–5/; Mk 14,43–52) Vi rág va sár nap elő es té jén, a nagy hét elő szo bá já ba lép -
ve sza bad úgy ol vas nunk ezt a zsol tár ver set, mint a kín ha lál el szen ve dé sé -
re ké szü lő Krisz tus ta nú ság té te lét, aki tud ja, hogy ha Is ten el is hagy ja majd
egy idő re, vé gül még is meg se gí ti, és hús vét kor nyil ván va ló vá te szi, hogy a
sír ban csak a nagy pén te ken őt le győ ző ha lál ma radt. Mert ha lá la va ló já ban
nem ve re ség lesz, ha nem győ ze lem: az ősi kí gyó fe jé nek, a bűn nek és a ha -
lál nak el ta po sá sa. 

g Vég he lyi An tal

Új nap – új kegyelem50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.hu.

le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

APRÓHIRDETÉSEK

Bre ha user Já nos volt bi ká csi ta ní tó
sír em lé két  ha lá lá nak  szá za dik  év -
for du ló já ra a Bi ká csi Nő egy let fel újí -
tot ta. Tel.: 75/333-781.

Az Ode on-Lloydmo zi ban mű kö dő Egy csepp em ber ség – Ode on film klub
már ci us 22-én (csü tör tö kön) 17.30-kor a Sze mek be zárt tit kok cí mű al -
ko tás ve tí té sé vel foly ta tó dik. Ju an Jo sé Cam pa nel la film je egy ti tok za -
tos bűn tény és egy sze rel mi kap cso lat év ti ze de ken át íve lő tör té ne te, te -
lis-te le rej téllyel, szen ve déllyel és jó faj ta hu mor ral. Az ar gen tin mo zi 2010-
ben el nyer te a leg jobb kül föl di film nek já ró Os car-dí jat. 
A ve tí tés után a mo zi te rem ben ez út tal is üdí tő vel, po gá csá val és sze -

re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket. A jegy ár egy sé ge sen 800 Ft. 
Cím: Budapest, XI II., Hol lán Er nő u. 7. (A Já szai Ma ri tér től egy perc re.) 
Rész le tes in for má ció: www.ode onl loyd.com, il let ve 30/902-8669 (Ra -

dos Pé ter).

HÍREK,
HIRDETÉSEK

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán, a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII., Kék Go lyó u. 17.) már ci us
26-án, hét főn 18.30-kor A ban kok és az el múlt hó na pok gaz da sá gi krí -
zi sei cím mel tart elő adást és ve zet fó rum be szél ge tést dr. Bod Pé ter Ákos
egye te mi ta nár. Az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

meg hí vó
Ál dás sá vál ni – szű kü lő táv la ta ink Is ten tá gas te ré ben cím mel nyug dí jas pap -
nék és pap nők or szá gos ta lál ko zó ját tart juk már ci us 31-én 9.30- tól a Bu da -
pest-De ák té ri gyü le ke zet el ső eme le ti ter mé ben. Az al ka lom ra nyug dí jas
és öz vegy pap né test vé re ket vá runk, de a nyug díj ba ké szü lő vagy még ak -
tív pap nék is hi va ta lo sak. 
A  je lent ke zést  kér jük  a  Ma gyarországi  Evan gé li kus  Egy ház  Női

Misszi ó jának el jut tat ni. Pos ta cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail:
mar ta.pin ter@lu the ran.hu; il let ve te le fon: Sze bik Im ré né 20/824-3441.
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