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„Va sár nap a két or szág szó szé ke in
mind annyi unk hoz szólt Lu kács
evan gé li u má ból a nagy va cso ra 
pél dá za ta (Lk 14,15–24): »Jöj je tek,
mert már min den ké szen van.«”
Miért éppen Észtország? f 10. oldal

Az utolsó avizó f 4. oldal
Múzeuméjszaka a Deák téren f 7. oldal
Országos férfimissziói nap f 11. oldal
A nyár színei f 12. oldal
A kosárfonó f 13. oldal
„Figyeld meg Isten alkotásait” f 15. oldal

„Hadd em lé kez tes sem az ol va sót, hogy ez az írás a Thes a u rus cí mű
ro vat ban je le nik meg – a cím ma gya rul kin cset jelent. 
Mert kin cse ket lá tunk. Hogy ne len ne egy-egy temp lom kin cse 
a gyü le ke zet nek, ami kor pél dá ul egy őr sé gi temp lom fel épí té sé ért 
a gyü le ke zet fér fi ai egész nyá ron bér ka szál tak?”

Egy kiállítás margójára f 13. oldal

„Az ige hir de tő lel késszel össz hang ban 
azt val lot ta la punk nak az (örök if jú)
házas pár, hogy a há zas ság hár mas kö tés: 
asszony, fér fi és Is ten hár ma sáé.”

Hatvanötödik házassági évforduló 
Békéscsabán f 15. oldal

338/2013. (VI. 19.) 
or szá gos pres bi té ri u mi

ha tá ro zat
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma
az egy ház szer ve ze té ről és igaz -
ga tá sá ról szó ló 2005. évi IV. tör -
vény 128. § (4) be kez dés d) pont -
ja alap ján szük sé ges nek lát ja az
or szá gos iro da mű kö dé si rend jé -
nek, fe le lős sé gi kö re i nek és irá -
nyí tá sá nak  alap ve tő  meg újí tá -
sát. En nek ér de ké ben 2013. szep -
tem ber 1-jé től meg in dít ja az át -
ala kí tás fo lya ma tát.
Az át ala kí tás el ső lé pé se ként

az osz tá lyok ve ze tő i nek fe le lős -
sé gi  és  dön té si  jog kö rét  2013.
szep tem ber  1-jétől  lé nye ge sen
bő ví ti, szá muk ra egy ko or di na -
tív fel adat tal já ró ve ze tői köz re -
mű kö dést biz to sít Végh Sza bolcs
sze mé lyé ben, hat hó na pos idő -
tar ta mú  meg bí zá si  jog vi szony
ke re té ben,  mely  egy szer  meg -
hosszab bít ha tó.
Az  át ala kí tás  za var ta lan sá ga

ér de ké ben 2013. szep tem ber 1-jé -
től  az  or szá gos  iro da igaz ga tót,
ed di gi mun ká ját meg kö szön ve,
fel men ti a mun ka vég zés alól, és
a sza bad sá ga igény be vé te lét biz -
to sít ja  a  man dá tu ma  le jár tá ig,
2013. de cem ber 31. nap já ig. 
Az or szá gos pres bi té ri um fel -

ha tal maz za az or szá gos el nök sé -
get a szük sé ges rész le tek ben va -
ló dön tés re.

b ÚjabbvirágzóRózsavölgyiközi
tanévértadhattakhálátazEvan-
gélikus Hittudományi Egyete-
men(EHE)oktatók,tanulókés
egyébszolgálatotvégzőkjúnius
21-én,péntekenabudapest-zug-
lóievangélikustemplomban.A
százhuszonegyedikévzáróaszo-
kásosmenetrend–istentisztelet,
ünnepiülés,diploma-ésoklevél-
osztás, Agape – mellett több
meglepetéstistartogatott…

Az ige hir de tői szol gá la tot Sza bó né
Mát rai Ma ri an na, az EHE Gya kor -
la ti In té ze té nek ve ze tő je vé gez te Lu -
kács evan gé li u má nak ötö dik fe je ze -
té ből a Si mon Pé tert em ber ha lásszá
el szó lí tó  pil la na tot-pil lan tást meg -
idéz ve. A zug lói temp lom pad ja i ban
ülők  mind egyi két  Jé zus  pil lan tá sa
szó lí tot ta el – ál lí tot ta az ige hir de tő,
meg szó lít va ez zel el ső évest, friss és
gyé mánt dip lo mást egy aránt. 
Tu da to sí ta nunk kell, hogy ez volt

a kez det, és ha ezt meg tesszük, nem
fo gunk foly ton ké tel ked ni, té pe lőd -
ni, jó úton ha la dunk-e. Nem mi dön -
tünk ugyan is sa ját sor sunk, hi va tá -
sunk fe lől – hang sú lyoz ta. Sok szor
nem lel ke se dik az em ber, ir re á lis nak
tűn nek bi zo nyos fel ada tok, ne héz a
szol gá lat ra  el in dul ni.  De  –  ahogy

ezt  Pé ter  vá la szá ban  az  episz ta ta
(„mes ter”) szó bő vebb je len tés me ze -
je jól ki fe je zi –: „Ha te mon dod, fő -
nök, in dul ha tunk!” Egy ilyen pil lan -
tás ra, mint ami lyen Jé zus em ber ha -
lá szat ra va ló el hí vá sa volt, csak igen -
nel le het vá la szol ni. Mer jünk igent
mon da ni, mert Jé zus le he tet len nek
tű nő pa ran csa a cso dá val foly ta tó dik
– bá to rí tot ta a gyü le ke ze tet Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na. 
Az  ál dást  kö ve tő  ün ne pi  ülést

Bács kai Ká roly, az egye tem új szö vet -
sé gi  tan szé ké nek  ve ze tő je  nyi tot ta
meg. Meg kö szön te az ige hir de tői, il -
let ve a ze nei szol gá la tot (a Kincz ler
Zsu zsan na ve zet te  ének kar nak,  az
Agape ze ne kar nak és a Tóth Pé ter ve -
zé nyel te  egye te mi  fú vós együt tes -
nek), majd üd vö zöl te Gáncs Pé ter el -
nök-püs pö köt, Sze me rei Já nos püs -
pö köt, D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
püs pö köt, to váb bá a test vér egy há zak
és  in téz mé nye ik  kép vi se lő it  is,  ki -
emel ten Cser nák Ist ván me to dis ta
szu per in ten denst  és Pa ta ky Al bert
pün kös di egy ház el nö köt. 

Sza bó La jos rek tor ün ne pi be szé dé -
ben azt a kér dést tet te fel: „Mi től és
ho gyan le he tünk ma lát ha tó an evan -
gé li ku sok?” Elő ször a szá mok tük ré -
ben lát tat ta a ró zsa völ gyi em ber ha lá -
szat ha té kony sá gát. Össze sen há rom -
száz főt szám lál ha tunk, akik je len leg
ak tí van kö tőd nek az egye tem hez. 

A  rek tor  a  hi va ta los  szám adás
után  a  cso dák  nyo má ba  eredt.  A
tan év min den na pi cso dá i ért adott há -
lát: cso da volt pél dá ul a tö ré keny in -
di ai pro fesszor asszony, Rek ha Chen -
nat tu je len lé te  a  10-es  te rem ben,
cso da le het egy rég óta ha lo ga tott, az -
tán még is meg va ló sult be szél ge tés a
ha tal mas Lu ther-szo bor lá ba i nál, de
cso da tör tén het akár a vég te le ní tett
dog ma ti ka vizs gá ra  va ló  vá ra ko zás
alatt is… 
Az idén száz éve szü le tett evan gé -

li kus köl tő ről, Weö res Sán dor ról is
meg em lé ke zett a rek tor. Weö res épp
a cso da fel fe de zé sé ben és má sok kal
va ló meg osz tá sá ban je les ke dett. Cso -
da volt éle té ben Csön ge, és cso da az
al ko tás. A gyer me ki egy sze rű örö möt
hang sú lyoz va a rek tor a Ma gyar etü -
dök cik lus nép sze rű ver sé ből idé zett:
„Há rom egész na pon át / buj tam er -
dő va do nát, / gom ba-me zőt, szik la-
te tőt be jár tam. / Há rom egész na pon
át / fa rag tam egy fu ru lyát, / vad ró zsá -
ból tün dér si pot csi nál tam.”
A cso dák hoz kap cso ló dott Reuss

And rás pro fes sor eme ri tus is rö vid,
de csat ta nós fel szó la lá sá ban, mely ben
a het ven ötö dik szü le tés nap já ra szó -
ló kö szön tés re és aján dék ra re a gált.
„Azért szok tam so ká benn tar ta ni a
di á ko kat a vizs gán, mert ma gam is
cso dá ra vá rok” – ál lí tot ta. 
Még egy rend ha gyó szü le tés na pi

kö szön tés re ke rült sor. Ken deh K. Pé -
ter, a  Lu ther  Ki adó  igaz ga tó ja  és
Czön dör Ist ván ba la ton bog lá ri lel kész
meg le pe tés kö tet tel  ké szült  Sza bó
La jos  hat va na dik  szü le tés nap já ra.
Az  „Öröm mel adom örök sé gül” –
Evan gé li kus kö zös sé gi jö vő ké pek cí mű
kö tet ta nul má nya it olyan lel ké szek ír -
ták, akik re ha tott Sza bó La jos nak a
gyü le ke zet épí tés, az em ber ha lá szat
te rén ki fej tett mun kás sá ga. Ken deh
K. Pé ter el mond ta, ti zen hat éve dol -
goz nak együtt a rek tor ral, ez alatt ti -
zen hét olyan könyv je lent meg, ame -
lyet Sza bó La jos szer kesz tett, vagy
szer ző ként je gyez. 
Sa ját  bő rü kön  ta pasz tal hat ták  a

cso dát a ta nul má nya ik vé gé re pon -
tot vagy há rom pon tot te vő hall ga -
tók is. A 2012/2013-as tan év ben ha -
tan sze rez tek teo ló gus-lel kész sza kos
ok le ve let: Do bó Dá ni el, Fi tos Mó ni -
ka, Ha lász Ale xand ra Il di kó, Lász ló
La jos Ger gely, Pong rácz né Győ ri Bog -
lár ka és  Se ben Gló ria. Ko vács né
Sterczer Ri ta iga zo lást ve he tett át si -
ke res zá ró vizs gá já ról. Za lai Ta más
alap fo ko za tú  (BA)  ok le ve let  szer -
zett ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ
sza kon, Lip ták Ka ta lin Gab ri el la és
Blau ba cher Mi hály pe dig a si ke res
zá ró vizs gát bi zo nyí tó do ku men tu mot
kap ha tott. 

Egycsodástanévbúcsúztatása
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem év zá ró ja

Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -
pök a 27. zsol tár 4. ver sé vel kezd te
pré di ká ci ó ját: „Egyet ké rek az Úr tól,
azért ese de zem: hogy lak has sam az
Úr há zá ban éle tem nek min den ide -
jé ben; hogy néz hes sem az Úr nak
szép sé gét, és gyö nyör köd hes sem az ő
temp lo má ban.”

WeöresSándorcsöngeiünnepe

Weö res Sán dor

Kínokárnyékaiból

2. Sen ki sem tör ká rom ra, Sen ki sem tör ká rom ra, Ben sőm for dul el le nem.
Örök vi har ront, Nincs egy biz tos pont Se mö göt tem, se kö röt tem, Vész pusz -
tít a lel ke men.
3. Törd meg ke vély sé ge met, Törd meg ke vély sé ge met, Mély meg bá nást adj

ne kem! Nyár sat nyel tem én, De re kam ke mény: Mért nem sza bad sú lyod alatt
Meg ha jol nom, Is te nem?
4. Szá raz zo ko gás ti por, Szá raz zo ko gás ti por, És a sze mem könny te len.

Utam haj la tán Ör dög les re ám, Vár ne he zen: a két ke zem Tőr rel in dul el le -
nem.
5. Le gyen meg aka ra tod, Le gyen meg aka ra tod, Ha vesz nem kell, jól le -

gyen: Tán kár ho zá som Ál dás lesz má son – De ha én rám kin cset bíz tál, Ments
meg im már, Is te nem!

Az Evan gé li kus éne kes könyv 432. éne ke – Su lyok Im re dal lama 

b Tüzesnyárbanadunántúlitáj,akisfalvak:Kemenesszentpéter,Rába-
kecöl,Pápoc,Kenyeri.Néhánykilométerazérettbúzatáblákmellett,
ésmegérkeztünk:Csönge.Porlepteakácfáküdvözölnekbennünket,itt
vagyunkszázéveszületettnagyköltőnk,WeöresSándor (Szombathely,
1913.június22.–Budapest,1989.január22.)szülőföldjén.Ünneplőbe
öltözöttszívvelittafaluapraja-nagyja,az1784-benfölszenteltevan-
gélikustemplomszépenfeldíszítve,fehérvirágokazimádkozókezek-
tőlmegkopottpadokon.Mikrofonok,kamerákazoltárelőtt,hiszena
közszolgálatitelevízióisrögzítiajúnius22-iemléknapeseményeit. f Folytatás a 8–9. oldalon

f Folytatás a 3. oldalon

T.
 P

in
T

é
r

 K
á

r
o

ly
 f

e
lv

é
T

e
le



 e 2013. június 30.  Evangélikus Életforrás

Szentség.A ki rály ha lá lá nak évé ben
vol tak.  Ézsa i ás  a  temp lom ban  áll.
Csend. Az tán mint ha a kár pit moz -
dul na vagy a fa lak bo rí tá sa, mint ha az
ár nyé kok tes te sül né nek meg, ha tal mas
pa lást tölt be min dent. A csend mint -
ha még mé lyeb bé vál na, sű rűbb a le -
ve gő,  szin te  ful lasz tó an  ki csi  a  tér.
Ézsa i ás nak nincs két sé ge afe lől, hogy
kit lát. Nem tud ja, mi ért, de min den
ízé ben tud ja, mi tör té nik kö rü löt te.
So ha nem ej te né ki a szá ján, nem fo -
gal maz ná meg,  de  biz tos  ben ne. A
szent ség min dent át jár a leg ki sebb mé -
cses től a mennye zet és kár pit át fog -
ta te re kig, a zu go kat és őt ma gát is. A
szá já ban és fü lé ben, az ere i ben és a bő -
re alatt is ér zi Is ten je len lé tét. Egé szen
biz to san tud ja azt is, hogy meg kell
hal nia. Kö rü löt te sze rá fok, an gyal sze -
rű szár nyas lé nyek tűn nek fel.
Szentség. Si mon Pé ter a há ló kat

mos sa. Ál mo san csob ban a víz, ahogy
a  hul lá mok  ne ki ütőd nek  a  csó nak
ol da lá nak. A ha jó meg szo kot tan rin -
ga tó zik, a nap egy re me le geb ben süt.
A tó ilyen kor alig mu tat élet je let. 
Az idil li han gu la tot csak az éj sza -

kai si ker te len ség ár nyé kol ja be. Nem
fog tak sem mit. Most ez is hoz zá tar -
to zik eh hez a nap hoz. Ilyen az élet.
Küz del mes, oly kor si ker te len, még is
szép. A ha lá szo kat min dig él te ti a re -
mény: ta lán majd a kö vet ke ző éj jel. 
A ha jó vé gét Pé ter át en ged te Jé zus -

nak, ő ott áll. Hadd be szél jen! So kan
hall gat ják a part ról. Né hány nap ja is -
mer te már, test vé re, And rás mu tat ta
be őket egy más nak. Jé zus hang ja, a
hul lá mok csob ba ná sa, a há ló kö te lé -
nek halk sur ra ná sa, ahogy a hí ná ro -
kat  és  mo sza to kat  sze di  le  ró la  –
szép ez a mai nap!
Csoda.A sze rá fok hir te len meg szó -

lal nak. Éne kük min den te ret be tölt.

Nem  föl di  dal lam  ez.  Nem  olyan,
ami lyet bár ki bár mi lyen cso dás hang -
szer rel meg tud na szó lal tat ni. Nem is
ének  a  szok vá nyos  mó don,  in kább
zen gés, föl dön tú li, cso dás zen gés. Mi -
köz ben szár nya i kat len ge tik, fel vált va
is mé tel ge tik ugyan azt a sa já tos dal la -
mot,  fe lel get nek  egy más nak.  Nincs
iga zán rit mus, nin cse nek hang kö zök,
a  szár nyak  sem  sur rog nak, min den
álom sze rű, el ra gad ta tott és di cső sé ges.

„Szent, szent, szent a Se re gek Ura,
di cső sé ge be töl ti az egész föl det!”
Új ra  és  új ra  meg is mét lő dik  ez  a

sor. Az em ber ön tu dat la nul ré szé vé vá -
lik, a bel se jé ből szól, kény sze rí ti ar ra,
hogy ma ga is da lol jon. Meg is ten né, ha
nem ré mí te né, hogy be szennye zi ezt a
cso dát, ezt a szent sé get. Hogy te het né,
hogy fa ra gat lan, em be ri éne ké vel tár -
suljon eh hez a le nyű gö ző hang zás hoz!
Csoda.A há ló sze mei pat ta ná sig fe -

szül nek. A ha jó meg bil len, a víz öm -
lik be fe lé. A ha tal mas, iz mos ha lász
min den ere jét össze sze di, ne hogy fel -
bo rul ja nak. Jé zus ne vet ve ka pasz ko -
dik a pe rem be. Az, hogy mi van a há -
ló ban, még  ti tok, a víz alatt van. A
part ról töb ben lát ják a je le ne tet, bár
sem mit  nem  ér te nek,  on nan  nem
lát szik, mi okoz za a csó nak him bá ló -
zá sát. Sor ban be ug rál nak a ha lász ha -
jók ba, és se be sen evez nek be fe lé, hát -
ha szük ség lesz rá juk. 
A há lót bi zony se gít ség nél kül nem

le het ne ki emel ni. Te le van hal lal. Pé -
ter még so ha nem lá tott ek ko ra fo gást.
El ső ösz tö né ből az ég fe lé for dít ja a sze -
mét, és áld ja a sze ren csé jét. Mi cso da
zsák mány! Az tán Jé zus ra néz, és hir -
te len meg ér ti, hogy szó sincs sze ren -
csé ről. Be le szé dül a fel is me rés be: ő, aki
ed dig csu pán a ha lá szat nak élt, eb ben
volt ott ho nos, ezt tar tot ta az éle té nek,
be bo csá tást nyert Is ten cso dá já ba.

Rettenet. A  ha tal mas  zen gés től
meg re meg a temp lom. A fa lak nyög -
nek,  aj tók  csa pód nak,  mint ha  az
egész fel akar na emel ked ni. Az em ber
ott áll a temp lom ban. Tud ja, hogy vé -
ge az éle té nek. Ez a lát vány, a hang
nem hagy élet ben ha lan dót. A fel ol -
dó dó vi lág ban, a min den ség nek eb ben
a le haj lá sá ban a hét köz na pi el enyé szik,
az  ésszel  fel fog ha tó  sem mi vé  vá lik.
Sza vak nin cse nek, csak gon do la tok,
át fu tó ér zé sek. A mon da tok túl sá go -
san is bár do lat la nok, min den meg fo -
gal ma zás ki csi nyes. 

– Jaj ne kem! – nyö gi az em ber. – El -
vesz tem, mert tisz tá ta lan aj kú va gyok,
és tisz tá ta lan aj kú nép kö zött la kom.
Hi szen a Ki rályt, a Se re gek Urát lát -
ták sze me im!
Hir te len csend tá mad. Az em ber

ar ra gon dol, ta lán ez a ha lál. 
Ek kor sö tét szár nyak su ho gá sa hal -

lat szik. A fél ho mály ban pa rázs iz zó fé -
nye húz csí kot, az tán ki tű nik az egyik
sze ráf ha tal mas alak ja, ke zé ben fo gó,
a fo gó val az ol tár ról hoz pa ra zsat. Az
em ber szá já ba éle sen ége tő fáj da lom
ha sít.  Aj ka  hoz zá ért  ugyan  az  iz zó
szén hez, még sem égett össze.

– Íme, ez meg érin tet te aj ka dat,
bű nöd el van vé ve, vét ked meg van bo -
csát va.
Rettenet. Pé ter  csak  né zi  ezt  a

mo soly gó ar cot. A töb bi ek a ha lak kal
küz de nek,  de  ő  tud ja,  so ha  töb bé
nem ha lász hat már. Ahogy Jé zus rá -
néz, tud ja, szá má ra más út van ki je -
löl ve. Hir te len el fog ja a hét köz na pi ság
utá ni mély sé ges vágy. Sze ret né ő is a
ha la kat szám lál ni. Szí ve sen ten né be -
le a ko sa rak ba, men ne ve lük a pi ac ra.
Elég ne ki ez az élet! Sze ret nap nap
után ki evez ni há ló i val. Sze re ti a vi zet,
az eve zést, ma gát a ha lá sza tot. Sze reti
a  for gan dó  sze ren csét.  Nem  akar

sem mi kü lön le ge set, plá ne nem va la -
mi cso dát. Szí ve sen ki egyez ne a hét -
köz na pok cso dá i val. 

– Menj el tő lem, mert bű nös em ber
va gyok, Uram! – nyö gi ki vé gül, tud -
va, hogy hi á ba. 
Egy ilyen tör té net után nem él het

úgy töb bé, ahogy ed dig. Nem tud ja,
hogy ez a mo soly gó ide gen ho gyan
for gat ja fel az éle tét, de tud ja, hogy
sem mi nem ma rad a ré gi.
Kezdet. Ézsa i ás  szin te  kí vül ről

hal lot ta ma gát, ahogy fel ki ált. Mint -
ha egy ha tal mas hegy csú csá ra ki ál ta -
na fel, mint ha a csil la gos ég fe lé for -
dí ta ná hang ját, mint ha a szél nek vagy
a há bor gó ten ger nek akar na mon da -
ni va la mit:

– Itt va gyok, en gem küldj!
Volt egy ál ta lán kér dés? Vagy csak

az agya leg mé lyén hal lot ta azt, hogy
Is ten azt kér de zi, kit küld jön el? Ta -
lán kér dés nél kül is ki kel lett mon da -
nia, ki ál ta nia azt, amit ér zett, hi szen
a lát vány, az, ami tör tént ve le, fel for -
gat ta az egész éle tét, és tud ta, hogy
sem mi nem ma rad a ré gi. 
Kezdet. „Ne félj, ezen túl em ber ha -

lász le szel!” – a hí vás egy sze rű, nem
le het ne ki el lent mon da ni. Pé ter nem
mer tár sa i ra néz ni, pe dig ér zi, hogy
min den ki őt fi gye li. Nem vá la szol. El -
in dul a par ti úton. Nem néz hát ra,
mint egy lá to más ként fel vil lan ben ne,
hogy vissza tér majd ide, ta lán meg -
gyö tör ve, ta lán áru ló ként, ta lán ret -
te ne tes él mé nyek át élő je ként. Mély
bi zo nyos ság ként tör rá, hogy egy szer
itt, új ra ezen a par ton vá la szol nia kell
majd még er re a hí vás ra. Nem ér ti,
mi ért buk kan fel ben ne egy mon dat,
de nem sza ba dul hat tő le: „Sze retsz-e
en gem?”
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Kezdet
a Va sárnap Ig éje

b Azelmúlthetekbenbemutattuk
azénekeskönyvünkszámáraké-
szültújdallamokat,majdnégy
olyanénekszerzőverseit,akikje-
lentősrésztvállaltakamunká-
ból.Esorozatlezárásakéntmai
írásunkazokatazénekekette-
kinti át, amelyekmás, kortárs
szerzőktőlszármaznak.

Kezd jük a nap in dí tá sá val és zá rá sá val.
A reg gel csend je hoz zád hív Ba li cza
Iván imád sá gos ének szö ve ge egy – ere -
de ti leg is reg ge li ver set hor do zó – né -
met  ko rál dal lam ra.  „Ve zess  en gem
ma uta don, / Hogy tet szé sed re él jek,
/ S ha kí sér tés a rossz ra von, / Ol tal -
mat tő led kér jek.” (EÉ 107,4)
A Nő az ár nyék, jő az es te össze -

kap csol ja a reg gelt és az es tét. Pin tér -
né Nagy Er zsé bet ver se es ti imád ság
egyik ér té kes reg ge li éne künk Eper je -
si gra du ál ból szár ma zó  dal la má ra.
„Most az ár nyak naggyá vál tak, / És
ránk bajt is hoz hat ná nak. / Védd meg,
Urunk, éj sza kán kat!” (EÉ 128,3)

Ma do csai Mik lósnyu gal ma zott bu -
da vá ri lel kész két ré gi ma gyar dal la mot
lá tott el újabb szö veg gel. A Szép ka rá -
csony ün ne pén (EÉ 173) szo kat lan for -
má jú, há rom so ros stró fák ba fog lal ja
ka rá csony je len tő sé gét és kö vet kez mé -
nyét. Az azo no san in du ló har ma dik
so rok tu da to sít ják, mit ho zott Üd vö -
zí tőnk eb be a vi lág ba: „Jé zus jött el, 
s ve le a re mény, az öröm, az élet, a jó -
ság, a bé ke, az ál dás!”
Az Ár tat lan ság szent Bá rá nya ese -

té ben a szer kesz tők túl ré gi es nek és ne -
he zen ért he tő nek tar tot ták az ere de ti
szö ve get, az el ső vers sza kot és a dal -
la mot vi szont meg akar ták őriz ni. Így
ke let ke zett Ma do csai Mik lós  ver se.
„Szólj mi hoz zánk szent igéd ben / Ma

is épp úgy, ahogy ré gen: / Ha ta lom mal,
sze re tet tel! / Bű ne in ket mind tö röld el!”
(EÉ 378,2)

Marschal kó Gyu la nyu gal ma zott
ve csé si lel kész – aki az idén ki lenc ven -
két esz ten dős – két ön ál ló ének szö veg -
gel kép vi sel te ti ma gát az Evan gé li kus
éne kes könyv ben.A Jöjj, Jé zus né pe! az
Egy ház, re for má ció fe je zet  vé gén  a
Meg vál tó  di csé re té re  szó lít  fel:  „Ő
mind nyá jun kért on tott ár tat lan vért: /
Egy be köt min ket Jé zu sunk ke reszt je.
/ Di csé re tét hát aj kunk együtt zeng je!”
(EÉ 272,2) Majd em lé kez tet ar ra, amit
Jé zus ígért: „Ha ket ten, hár man igé ben,
imá ban / Itt va gyunk együtt Jé zu sunk
ne vé ben, / Ő ve lünk van, hogy Lel ke
ben nünk él jen.” (EÉ 272,3) Az utol só
vers szak pe dig – amely ből cik künk cí -
me is szár ma zik – a leg szebb bib li ai
Krisz tus-him nusz  alap ján  szü le tett.
„Ezért fel is ma gasz tal ta őt Is ten min -
de nek fö lé, és azt a ne vet ado má nyoz -
ta ne ki, amely min den név nél na -
gyobb, hogy Jé zus ne vé re min den térd
meg ha jol jon, mennye i e ké, föl di e ké és
föld alat ti a ké; és min den nyelv vall ja,
hogy Jé zus Krisz tus Úr az Atya Is ten di -
cső sé gé re.” (Fil 2,9–11) A köz is mert di -
csé ret dal lam  szap phói  stró fá já nak
utol só, rö vid so ra kí nál ja a ref rén le he -
tő sé gét, így a fel szó lí tás – „Jöjj, Jé zus né -
pe!” – ke ret be fog lal ja az éne ket.
A Jó Atyánk, te min ket né zel a Ke -

resz tyén élet fe je ze tet gaz da gít ja. Ön -
vizs gá la tunk sza va it fo gal maz za meg:
van-e  éle tünk nek  ered mé nye,  tu -

dunk-e  má sok  szá má ra  hasz no sak
len ni? „Ne ítélj el, Atyánk, ké rünk, /
Ter mé ket len  vol tun kért!  /  Egy szü -
löt ted, Jé zus ér tünk / A ke reszt fán on -
tott vért. / Ter mé ket len élet fán kat /
Őé ret te kí méld meg! / Hisz ő ma is ér -
tünk fá rad, / Hogy gyü möl csöz zünk
ne ked.” (EÉ 462,2)
Marschal kó Gyu la je len tős sze re -

pet vál lalt az ének ver ses ren dek stró -
fá i nak meg al ko tá sá ban is (az or di ná -
ri um té te lek e pa ra frá zi sai vagy meg -
lé vő ének ver sek, vagy gon do san vá -
lo ga tott dal la mok ra ké szült új szö ve -
gek). Há rom li tur gia Glo ria-éne ke is
az ő le le mé nyét di csé ri; ez le he tő sé -
get ad a köz vet len össze ha son lí tás ra:
ho gyan le het az ál lan dó mon da ni va -
lót, a Glo ria és a La u da mus te gon -
do la ti  tar tal mát  tö mö ren  és  ki csit
más képp  meg fo gal maz ni  (az  el ső
két, a re for má ció ko rá ból szár ma zó
né met dal lam rá adá sul azo nos for -
má jú). „A ma gas ság ban di cső ség / Az
ir gal mas Is ten nek! / És jó aka rat, bé -
kes ség / E föl dön az em ber nek! / Úr -
is te nünk, ál dunk té ged. / Is ten Bá rá -
nya, hall gass meg! / Szent há rom ság,
di csé rünk!” (8,3) „Di cső ség a ma gas -
ság ban / A ha tal mas Is ten nek! / Bé -
ke le gyen a vi lág ban / Min den hol az
em ber nek. / Há la ne ked, menny Ki -
rá lya! / Ir gal mazz, Is ten Bá rá nya! /
Szent há rom ság,  di csé rünk!”  (9,3)
„Di cső ség a ma gas ság ban Is ten nek!
/ Bé kes ség és jó aka rat em ber nek! /
Vi lág bű nét, Bá rány Jé zus, el vet ted /

Té ged ál dunk, Atya, Fiú, Szent lé lek!”
(10,3 – ré gi ma gyar dal lam ra)
A nép sze rű Sanc tus-ének (11,1) egy

nagy ívű ba rokk dal la mot lát el újabb
funk ci ó val; meg ta lál ha tó ben ne a szö -
veg min den ele me, a Sanc tus, a Ho san -
na és a Be ne dic tus is.
A há rom Ag nus Dei-ének kö zül –

me lyek mind tar tal maz zák a Mi se re -
re nob is és a Do na nob is pacem gon -
do la tot is – az el ső (11,2) a re for má ció
ko rá ban ké szült, köz is mert pa ra frá zis;
a má sik két – a nyil ván va ló te ma ti kus
össze füg gés mi att pas si ós dal lam ra író -
dott – té telt kö szön het jük Marschal -
kó Gyu lá nak. „Ó, ál dott Krisz tus, Is -
ten szent Bá rá nya, / Ki vi lág bű nét vit -
ted ke reszt fá ra, / Ir gal mazz né künk, ó,
ke gyel mezz, ké rünk! / Adj bé két né -
künk!” (12,2) „Krisz tus, Is ten nek Bá -
rá nya,  /  Ér tünk  jöt tél  e  vi lág ba.  /
Szánj meg, szánj meg! / Ó, ir gal mazz
né künk! / Áldj meg, áldj meg, / Add
bé ké det, ké rünk!” (13,2)
Bár ed dig a for dí tá so kat nem em -

lí tet tük, most egy meg ha tá ro zó sze mé -
lyes él mény mi att ki vé telt te szünk. A
Már ki hunyt a szép nap fé nye – ez a
Lu ther es ti imád sá gá ra épü lő ének –
Gyu szi bá csi for dí tá sá ban év ti ze dek
óta meg ha tá roz za a fó ti tan fo lya mok
nap zá rá sát; azért ke rült be a Gyü le ke -
ze ti li tur gi kus könyv be,hogy gaz da gít -
sa ének kin csün ket. „An gya lod dal állj
őrt éb ren, / Hogy ne árt has son az éjen
/ Sem mi ve sze de lem né künk: / Őrizz
meg, ál dott Is te nünk!” (GyLK 794,4)
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Is te nünk! Há lát adunk azért, hogy ma
is meg ta pasz tal hat tuk a kö zös ige hall -
ga tás, kö zös ének lés örö mét és ere jét.
Add, hogy kö zös imád sá gunk se le gyen
élet te len, ha nem tük röz ze azt, hogy
va ló di be szél ge tés igé nyé vel for du lunk
hoz zád  vi lá gunk  sok fé le  gond já val.
Ké rünk, lát tasd meg ve lünk azo kat

a le he tő sé ge ket, ame lye ken ke resz tül
ak tí van kap cso lód ha tunk be gyü le ke -
ze tünk  min den na pi  éle té be.  Tedd
olyan  kö zös ség gé  gyü le ke ze te in ket,
ahol sze re tik egy mást az em be rek, és
a baj baju tot tak se gí tők re ta lál hat nak. 
Rád bíz zuk csa lád ja in kat. Bár te jó -

nak te rem tet ted ezt az ap ró kö zös sé -
get, ma még is azt ta pasz tal juk, hogy
egy re ne he zebb meg vé de ni azok tól a
ha tá sok tól, ame lyek szét zi lál ják ezt a
biz ton sá got nyúj tó fész ket. Ne en gedd,
hogy konflik tu sok ide jén a lát szó lag
könnyebb utat vá lasszuk, s csak ké sőn
döb ben jünk rá ar ra, mennyi szen ve dést
oko zott vi sel ke dé sünk csa lád tag ja ink -
nak. Adj meg ér tést a há zas tár sak kö -
zött,  hogy  a  gye rek ne ve lés  te en dői
kö zött se fe led kez ze nek el egy más ról
és ar ról a sze re tet ről, ame lyet há zas ság -
kö té sük kor egy más nak ígér tek.
Áldd meg azok pi he né sét, akik az

előt tünk ál ló hé ten töl tik sza bad sá gu -
kat akár ott hon, akár tá vol az or szág -
tól. Adj fel üdü lést azok nak, akik az év
so rán el fá rad tak a mun ká ban. Nyisd fel
a sze mü ket, hogy olyan be nyo má so kat
sze rez ze nek, ame lyek ből a kö vet ke ző
év so rán len dü le tet me rít het nek.
Kí sérd azo kat is, akik a föld mű ve -

lés fá rad sá gos mun ká ját vég zik vár va
ar ra, hogy te is köz beavat kozz nap sü -
tés sel, fris sí tő eső vel. Ké rünk, te adj
annyi ter mést, hogy asz ta lunk ra ke rül -
hes sen a min den na pi ke nyér.
For dítsd  fi gyel me det  azok ra  is,

akik be teg ség ben szen ved nek, akik nek
éle te pró bás sza kasz ba ér ke zett, akik
las san el vesz tik a gyó gyu lás re mé nyét.
Te sen kit sem hagysz szen ved ni ere -
jén fölül, ezért bí zunk ab ban, hogy vé -
gül min den úgy tör té nik, aho gyan te
aka rod.
Szo mo rú an bár, de el fo gad juk azt a

dön té se det is, hogy egy szer el kell en -
ged nünk sze ret te ink ke zét, sőt egy szer
mi is el hagy juk ezt a vi lá got. Kö szön -
jük, hogy te ek kor sem hagysz ma gunk -
ra,  hi szen  or szá god  el éré sé ben  re -
mény ke dünk va la mennyi en. Add, hogy
ez a re mény bi zo nyos ság gá ér jen azok
szí vé ben is, akik a ha lál ré vén áll nak,
vagy a gyász ter he it vi se lik.
Vég te len sze re te ted ben bíz va kö -

nyör günk hoz zád,  tud va  azt,  hogy
min dent  meg tet tél,  ami  üd vös sé -
günk re van. Ámen.

Oratio
œcumenica

Kö szön jük!
Az  ár víz ká ro sul tak  meg se gí té -
sé re gyü le ke ze te ink ben múlt va -
sár nap össze gyűj tött of fer tó ri u -
mot az or szá gos egy ház hoz kell
kül de ni, amely egy ben to váb bít -
ja  a  Ma gyar  Öku me ni kus  Se -
gély szer ve zet nek.  Elő ze te sen  3
mil lió fo rint elő le get már meg sza -
va zott az or szá gos pres bi té ri um
er re a cél ra – ol vas hat tuk Gáncs
Pé ter el nök-püs pök tá jé koz ta tó -
ját  az  Evan gé li kus.hu-n. Azok,
akik nem tud tak részt ven ni a va -
sár na pi is ten tisz te le ten, ám tá mo -
gat ni kí ván ják szük sé get szen ve -
dett  em ber tár sa in kat,  ado má -
nya i kat szin tén az aláb bi szám la -
szám ra utal hat ják át: OTP Bank:
11707024-20347257-00000000.
A köz le mény ro vat ban ké rik fel -
tün tet ni: „Ár víz”.
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Pár he te in dul tunk el a Szent há rom -
ság ün ne pét kö ve tő, hely te le nül ün -
nep te len nek ne ve zett fél év be. Jó len -
ne még idő ben fel fe dez ni, hogy nem
szür ke  va sár na pok  vé ge lát ha tat lan
so ra áll előt tünk. Ré gen rossz, ha a
„Szent há rom ság  után”  ki fe je zés ből
az „után” kap hang súlyt. Ha az egy ház
né pe fi gyel met le nül túl lép a Szent há -
rom ság ál dás kö rén, va ló ban az ün nep -
te len sem mi lég üres te ré be zu han.

Já nossy La jos Az egy há zi év út mu -
ta tá sa cí mű  köny vé ben  (Sop ron,
1944, 2008) így ta nít: „…míg ad vent -
től  pün kös dig  in kább  az  ob jek tív
tény sze rű sé gük ben adott is te ni tet tek,
köz vet len  üd vös sé ges  cse le ke de tek
ha tá roz zák meg az egy ház pré di ká ci -
ó ját, ad dig Szent há rom ság ün ne pé től
kez dő dő en in kább az egy ház ban adott
és szün te len je len va ló ság ban fel tá ru -
ló ke gyel mi ja vak szub jek tív vo nat ko -
zá sa, a sze mé lyes ha tás és sze mé lyes
el sa já tí tás áll az elő tér ben…”
Az előt tünk ál ló he tek ben, hó na pok -

ban a Szent há rom ság sze mély sze rint
akar be von ni min ket él te tő, ör ven de -
ző  kö zös sé gé be.  Er re  is  uta ló  frap -
páns cí met adott 2003-ban meg je lent
köny vé nek Um ber to Ca saleolasz teo -
ló gus: A kom mu ni ká ló Is ten és a hit ka -
land ja.A Szent há rom ság alap ve tő vo -
ná sa, hogy kom mu ni kál, hi szen ő ma -
ga is kom mú nió, az az kö zös ség. 

Tö rök Csa ba Öröm hir de tés cí mű
re mek köny vé ben (Új Em ber Ki adó,

2013) így vall a Szent há rom ság misz -
té ri u má ról: „Ese mény, tör té nés, sze -
mé lyes ség és sze mé lyek kö zöt ti ség.
Nem  ál ló kép,  ha nem  moz gás.  Az
egy ház atyák  nem egy szer  ha son lí -
tot ták a Szent há rom sá got kör tánc -
hoz, ahol a tánc di na mi ká já ban a há -
rom tel je sen eggyé vá lik.” 
Mind ezt plasz ti ku san szem lél te ti a

kö tet cím lap ján lát ha tó fo tó, amely egy
New York-i park szö kő kút ját kö rül öle -

lő szo bor kom po zí ci ót áb rá zol. Wal ter
Schott al ko tá sá nak  cí me:  A há rom
tán co ló lány.Tö rök Csa ba jól kö vet he -
tő vi zu á lis fan tá zi á val fe de zi föl a lát -
ha tó  és  lát ta tó pré di ká ció üze ne tét:
„Ha az em ber le ül, s csend ben szem -
lé li őket, azt ve szi ész re, hogy már nem
is hár mat, csak egyet len egyet: a tán -

cot, az éle tet, a jó ked vet, az örö met lát -
ja. Ha a pat risz ti kus kör tánc ha son lat -
ból in du lunk ki, a hit nem más, mint
az a pil la nat, ami kor a Szent há rom ság
be vesz min ket a tán cá ba.” 
A nyá ri ká ni ku lák ide jén jól ért jük

a kép me di tá ció foly ta tá sát is: „Ami -
kor – aho gyan a kis gyer mek a me leg
nyá ri na pon – be le gá zol a szö kő kút
vi zé be, mi is ré sze sé vé vá lunk en nek
az élet ára dás nak, túl csor du ló öröm -

nek. Nem hi szem, hogy van bár ki is,
aki egy ilyen ka land ból szí ve sen ki -
ma rad na… Is ten fi a tal, és tán col, és
ün ne pel, és árad az élet től, és ben ne
bő ség van! Nem jössz te is tán col ni?”
Er re a le he tő ség re, meg hí vás ra kí ván
utal ni cik kem kis sé meg le pő cí me…
Ta lán ki csit bi zarr nak érez zük a ka -

to li kus szer ző pro vo ka tív fel szó lí tá -
sát, de va jon nem ép pen er ről vall Jé -
zus, ami kor így sum máz za kül de té -
sét: „…én azért jöt tem, hogy éle tük le -
gyen, sőt bő ség ben él je nek” (Jn 10,10)?
Már ke reszt sé günk pil la na tá ban eb -
be a túl csor du ló élet- és öröm kö zös -
ség be ka punk sze mé lyes meg hí vást a
Szent há rom ság tól, aki örök re sze ret -
ne be le ölel ni min ket csa lád já ba.
Ezt a ma gá hoz von zó, ma gá val ra -

ga dó cso dát él tem át a De ák té ren az
idei  Bach-hét  nyi tó est jén  is,  ami kor
sod ró erő vel áradt az or go na kar zat ról
Bach Szent há rom ság pre lú di u má nak
hang zu ha ta ga. Le het, hogy a Szent há -
rom ság har mo ni kus és egy ben di na mi -
kus gaz dag sá gát egy zse ni á lis mű vész,
ze ne szer ző, szob rász jobb eséllyel tud -
ja ki fe jez ni, mint a tu dós teo ló gu sok… 
De hi szem, hogy va la mit egé szen

pro fán  mó don  is  meg él he tünk  és
meg ért he tünk a Szent há rom ság tit ká -
ból.  A  na pok ban  tar tot tuk  a  Dé li
Egy ház ke rü let lel kész csa lád ja i nak im -
már ha gyo má nyos re kre á ci ós nap ja -
it,  ez út tal  Bony há don.  Ta lán  nem
blasz fé mia, ha a csa lád ra, az édes apa,
édes anya  és  gyer mek  kö zös sé gé re
úgy te kin tünk, mint – jó eset ben – a
Szent há rom ság föl di tük rö ző dé sé re. 
Saj nos eb ben a pro fán hár mas ság -

ban gyak ran aka do zik a kom mu ni ká -
ció, sé rül a har mó nia, a kö zös ség. A
nyár nyi tá nya ként en nek a sok szor ál -
ta lunk el ha nya golt, meg seb zett kö -

zös ség nek  a  gyó gyí tá sá ra  töl tünk
együtt né hány na pot, amely ben jól
meg fér egy más mel lett az áhí tat, a ki -
rán du lás (bi ka li re ne szánsz él mény -
bir tok, grá bó ci szerb or to dox ko los -
tor stb.), a stran do lás,a kö zös ének -
lés, sport, ze ne és já ték…
A Szent há rom ság Is ten nek ezek -

ről az aján dé ka i ról ének lünk az Evan -
gé li kus éne kes könyv 68.  éne ké nek
5–6. ver sé ben is, amely le het akár az
in du ló  nyár  „him nu sza”:  „Fel üdü -
lés, sport, ze ne, já ték, / Zeng je tek Is -
ten nek új éne ket! // Ki csik-na gyok,
jer, kéz a kéz be’: / Zeng je tek Is ten nek
új éne ket! / Cso dá in ámul va uj jong
szí vem. / Én is új dal lal di csé rem.”

MeghívásaSzentháromságörömtáncába é gtájOló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Hit ta nár-ne ve lő  ta ná ri  mes ter sza kon  Hu lej
Er zsé bet Kla u dia és  Ko vács né Té gen Sá ra
szer zett  ok le ve let.  Teo ló gus  mes ter sza kon,
bib li kum szak irá nyon Hor váth Or so lya, Hor -
váth Zol tán, Ko vács Zol tán és Mi hály Já nos;
szo ci ál eti ka szak irá nyon pe dig Bir kás An tal ve -
he tett át ok le ve let, zá ró vizs ga-iga zo lást Ne pa -
rácz ki Nán dor Jó zsef ka pott.

Az ok le ve lek ki osz tá sát Ró nay Pé ter Ta más
ün ne pé lyes dok tor rá ava tá sa kö vet te. Kő sze ghy
Mik lós „éle te el ső vég zett dok to ran du szá ról”
hu mo ros lau dá ci ót tar tott, is mer tet ve a dok -

tor je lölt ta nul má nya it az „in for ma ti kai el té ve -
lye dés től” kezd ve egé szen az EHE-n vég zett ku -
ta tó mun ká ig. Az ava tá si ce re mó ni át a dok to -
ri és ha bi li tá ci ós ta nács el nö ké nek, Csep re gi
Zol tán rek tor he lyet tes nek a be szá mo ló ja ve zet -
te be. A val lás tu do má nyi szak te rü le ten „cum
la ude” mi nő sí tést szer zett Ró nay Pé ter Ta mást
Sza bó La jos rek tor fo gad ta dok tor rá.
Ez után a ju bi lán sok, az az a rek tor sza va i val

„a né pes idő sebb test vé ri cso port” kö szön té -
se kö vet ke zett. Min den fé le „drá ga kö ves” pa pi -
ro sok ván do rol tak az Ige ál tal gaz da gí tó in téz -
mény től a hoz zá hű test vé rek hez: arany-, gyé -
mánt-, ru bin ok le vél… 
Az idő seb bek után az if jabb re mény sé gek

hall hat ták a ne vü ket. A Só lyom Je nő Ala pít -
vány – amely szá má ra az al ka lom of fer tó ri -
u mát gyűj töt ték, és mely nek tan év vé gi je len -
té sét Csep re gi Zol tán ol vas ta fel – a ben ne
fog lalt egyéb ala pít vá nyok, köz tük a Cson ka
Al bert-, va la mint a Bonnyai-ala pít vány tá mo -
ga tá sá val ju ta lom ban ré sze sí tett ti zen négy ki -
váló hall ga tót. 
A ha gyo má nyok hoz hí ven zá ró ak kord ként

– Fin ta Ger gely nek, az egy ház ze nei tan szék ve -
ze tő jé nek köz re mű kö dé sé vel – a Him nuszt éne -
kel ték el a tan év zá ró nyár kez dők.

g Ki nyik Ani ta

Egycsodástanévbúcsúztatása
f Folytatás az 1. oldalról

„Drá ga kö ves” ju bi lán sok 
Arany ok le ve let ka pott az öt ven éve vég zett
Ba ra nyai Ta más, Soly már Pé ter, Ger hát
Pál, Joób Oli vér és Rác Mik lós.
A hat van éve vég zet tek – Cser há ti Sán -

dor, Fe hér Ká roly, Gé mes Ist ván, Ha lász
(Hruz) Já nos, Kincz ler Irén, Ko vács Pál, Ma -
do csai Mik lós, Pin tér Já nos, Pin tér Ká roly,
Sár kány Ti bor, Szi mon Já nos, Szi ta Ist ván,
Szi ta Ist ván né Bérczi Mar git, Ta kács né
Ko vács há zi Zel ma, Zsig mondy Ár pád –
gyé mánt ok le ve let  kap tak.  (Az  al kal mon
részt ven ni nem tu dók ról Ko vács Pál és Szi -
mon Já nos em lé ke zett meg, majd Ma do csai
Mik lós há la adó sza va it hall gat hat ta meg a
gyü le ke zet.)
A hat van öt éve vég zett Ha fen scher Ká roly

vas dip lo mát ve he tett át, kö szön(t)ő le ve lét
Gáncs Pé ter el nök-püs pök ol vas ta fel. 
A leg na gyobb tap sot és a ru bin dip lo mát

a het ven éve vég zett – az ün nep sé gen részt
ven ni nem tu dó – Pós fay György kap ta.

jó ta nu lók ju tal ma
Ki ma gas ló ta nul má nyi ered mé nyü kért – to -
váb bi  ta len tum sza po rí tás  re mé nyé ben  –
pénz ju ta lom ban ré sze sül tek: Mó ricz Ni ko -
lett ne gyed éves  teo ló gus-lel kész  sza kos,
Ba ra nyay Ben ce el ső éves teo ló gus-lel kész
sza kos, Fe ren czi Ág nesne gyed éves teo ló gus-
lel kész sza kos, Nagy né Ga dá nyi And rea el -
ső éves hit ta nár-ne ve lő ta ná ri sza kos, Réth
Ka ta linmá sod éves teo ló gus-lel kész sza kos,
Lá zár Ani kómá sod éves ka te ké ta-lel ki pász -
to ri mun ka társ és kán tor sza kos, Er dé lyi Ka -
ta el ső éves hit ta nár-ne ve lő ta nári sza kos,
Za horecz Pál Márkhar mad éves teo ló gus-lel -
kész sza kos, Sze me rei Gá bor Ben ja min el ső -
éves teo ló gus-lel kész sza kos, Szi doly Ro land
el ső éves teo ló gus-lel kész sza kos, Brun ner Be -
at rixötöd éves teo ló gus-lel kész sza kos, Kár -
nyácz ki Esz ter ne gyed éves teo ló gus-lel kész
sza kos, Bér ces Fló ra har mad éves teo ló gus-
lel kész sza kos és Né meth Kit ti el ső éves teo -
ló gus-lel kész sza kos hall ga tó.

Do bó Dá ni el lel kész ava tá sa al kal má ból Fa bi ny
Ta más, az  Észa ki  Egy ház ke rü let  püs pö ke  a
meg hí vón sze rep lő 2Tim 1,7 alap ján szólt: „Mert
nem a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha -
nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.”
A püs pök az if jú lel kész ke reszt ne vé hez il lő -

en az ószö vet sé gi Dá ni el tör té ne té nek pár moz -
za na tát ele ve ní tet te fel, utal va ar ra, hogy Dá ni -
el az ide gen or szág ban az „azon ban em be ré vé”
tu dott vál ni Is te né be ve tett ren dít he tet len hi te
foly tán. Sok szor kel lett el len szél ben jár nia, de hű -
sé ge és ma ga biz tos sá ga min dig ki vá lasz tott sá -
gá ról ta nús ko dott. Is ten nel va ló köz vet len kap -
cso la ta el vet te fé lel mét, bár mi lyen kö rül mé nyek
kö zé ke rült: ki rállyal, tü zes ke men cé vel és or dí -
tó orosz lá nok kal szem ben is. 
A mai Ma gyar or szá gon élő hí vők ha son ló -

an meg ta pasz tal hat ják ezt a küz del met. Aki
azon ban meg küz di eze ket a har co kat, és meg -
aláz ko dik Is ten ha tal ma előtt, az tud iga zán se -
gí te ni má sok nak a lel ki mély ség ből va ló fel -
emel ke dés ben. Ez min de nek előtt egy lel ki pász -
tor fel ada ta.
A li tur gi á ban Var ga Gyön gyi, az Evan gé li kus

Hit tu do má nyi Egye tem Ószö vet sé gi Tan szé ké -
nek do cen se, il let ve Fo dor Vik tor, a he lyi gyü -
le ke zet lel ké sze se géd ke zett. Az is ten tisz te let
ün ne pé lyes sé gét  a  gyü le ke zet  ének ka rá nak
szol gá la ta emel te, a kö szön té sek ben el hang zott
sze mé lyes sza vak pe dig mind ar ról tet tek ta nú -
bi zony sá got, hogy Do bó Dá ni el nek va ló ban a
lel ké szi szol gá lat ban van a he lye. 

* * *

Do bó Dá ni el Bu da pes ten szü le tett 1987. már -
ci us 18-án. Nő vé ré vel és öccsé vel ke resz tény,
evan gé li kus csa lád ban nőt tek fel a pest hi deg -
kú ti evan gé li kus gyü le ke zet osz lo pos tag ja i ként.
Édes ap ja, Do bó György a gyü le ke zet gond no -
ka,  az  egy ház me gye  he lyet tes  fel ügye lő je,

édes any ja, Dob óné Kiss Il di kó hit tan ta nár, a kó -
rus szó lis tá ja, ala pí tó tag ja. 
Dá ni el a Má ria re me te–Hi deg kú ti Öku me -

ni kus Ál ta lá nos Is ko la után két éven át a De -
ák  Té ri  Evan gé li kus  Gim ná zi um,  majd  két
évig a Szent Mar git Gim ná zi um di ák ja volt. 

Mi u tán a pszi cho ló gia irán ti ér dek lő dé se fe -
lett győ zött a teo ló gia irán ti von za lom, 2006-
ban az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hall -
ga tó ja lett. A 2010/2011-es tan évet az Egye sült
Ál la mok ban, az Ohio ál lam be li Co lum bus ban
töl töt te teo ló gi ai ösz tön díj jal, gya kor la ti évét
pe dig Va ny ar con vé gez te Sza bó And rás es pe -
res men to ro lá sá val és lel ki ve ze té sével. 
Lel kész ként leg fon to sabb fel ada tá nak azt te -

kin ti, hogy mi nél több em bert Jé zus Krisz tus -
hoz ve zes sen. A nyár fo lya mán az Észa ki Egy -
ház ke rü let kö te lé ké ben kez di meg szol gá la tát,
amely nek rész le tei egy elő re nem ki for rot tak. 

g HHÁ

AkitIstenszeretete
lángragyújtott

Do bó Dá ni el or di ná ci ó ja Pest hi deg kú ton

b Apesthidegkútievangélikusgyülekezetjúnius23-án,vasárnapelsőízbenünnepelhetettmint
lelkésztapályájánelindítóközösség.DobóDániel személyébenolyanfiatalembertkísért
abölcsőtőlazoltárig,akiteljesszívébőléslelkébőlIstentőlfogadtaelalélekmentésszol-
gálatát.Sajátbevallásaszerintazértjelentkezettateológiára,mertIstenaztmondta,hogy
menjen.Éseztolyanegyértelműentette,hogysemmitsemkellettrajtagondolkodnia.
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
és az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány 2012 de cem be ré ben a
szent end rei ré gi mű vész te le pi ga lé -
ri á ban kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí -
tást  szer ve zett,  amely  Ámos  Im re
élet mű vé ből és élet tör té ne té ből ki in -
dul va mai kor társ mű vé szek refle xi -
ó in ke resz tül vizs gál ta az eu ró pai eti -
ka 20. és 21. szá za di ál la po tát: „A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fe -
le lős sé get érez a múlt ban el kö ve tett
mu lasz tá sa i ért, és a je len ki ál lí tást a
bo csá nat ké rés és a sze re tet ki fe je zé -
sé nek szol gá la tá ba kí ván ja ál lí ta ni” –
fo galmaz tak a ki ál lí tás lét re ho zói.
A Col le gi um Hun ga ri cum Ber lin ben

lát ha tó, Hol van a te test vé red? cím mel
meg ren de zett tár lat a szent end rei ki -
ál lí tás alap ján Ámos mun kás sá gá ból és
a kor társ refle xi ók ból ki in dul va azo kat
a kér dé se ket vizs gál ja, ame lye ket Ámos
élet mű ve és éle te fel vet. 
A ki ál lí tást a ber li ni Ma gyar In té -

zet ben  Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök nyi tot ta meg. Be szé dé ben a
Ka in és Ábel ószö vet sé gi tör té ne té re
uta ló ki ál lí tás kap csán töb bek kö zött
így  fo gal ma zott:  „A  test vér gyil kos
Ka in tól kér de zi ezt az Úr, és is mer jük
a ci ni kus vá laszt is: »Őri ző je va gyok
az én test vé rem nek?« Tud juk, hogy a
ho lo kauszt, a soa ide jén oly könnyen
adó dott az ön fel men tő vá lasz: Nem
va gyok őri ző je! Sőt a más fa jú, más val -
lá sú, más ként gon dol ko dó, más ként
élő nem is a test vé rem. A ta ga dás szel -
le me ma is köz tünk van. A ki ál lí tás ra
kül dött refle xi ó i ban Par ti Nagy La jos
író nem vé let le nül em le get »ci gány -
gyil kos sá go kat  és  ti sza esz lá ro zást«.
Egy ál ta lán, ahol a Par la ment ben vagy
azon kí vül lis tá kat pró bál nak em be rek

bi zo nyos  cso port já ról  össze ál lí ta ni,
ott to vább él Ka in lel kü le te. Hi szem,
hogy ez a ki ál lí tás is hoz zá já rul hat ah -
hoz, hogy a má si kat is mét test vér nek
tud juk ne vez ni. Test vé rem Ábel, test -
vé rem Ámos Im re, test vé rem Rad nó -
ti, test vé rem Ba log Má ria.Ámos Im -
re Cha gallt is idé ző Krisz tus-áb rá zo -
lá sai kap csán pe dig Mar tin Bu ber és
Scha lom Ben-Cho rin szép sza vá val azt
is mond hat juk: Bru der Jesus – test vé -
rem, Jé zus.”
A meg nyi tót asz ta li be szél ge tés kö -

vet te  Zsi dó ság, ke resz tény ség és a
ho lo kauszt apo ka lip szi se cím mel. A
be szél ge tés  részt ve vői  Fa bi ny  Ta -
más mel lett prof. dr. Ko vács And rás
(szo cio ló gus, Cent ral Euro pe an Uni -
ver sity, Bu da pest, je len leg Zent rum
für  An ti se mit is mus forschung  der
TU, Ber lin) és Bal la Zsolt (rab bi, lip -
csei or to dox zsi na gó ga) vol tak. Az
esz me cse rét  dr. Isa bel En zen bach
(Zent rum  für  An ti se mit is mus -
forschung der TU, Ber lin) ve zet te.

g Ga lam bos Ádám

Holvanatetestvéred?
Tár lat Ámos Im re apo ka lip ti kus mű ve i ből kor társ ma gyar refle xi ók kal

a Ber li ni Ma gyar In té zet ben

a ki ál lí tás on sze rep lő kor társ ma gyar mű vé szek
Kép ző mű vé szet: Ak nay Já nos, Ben czúr Eme se, Bö röcz And rás, De im Pál,
Fe hér Lász ló, Ha ász Ist ván, Ha raszty Ist ván, Kal már Já nos, Ko nok Ta -
más, Mat zon Ákos, Nád ler Ist ván, Pa u er Gyu la, Szüts Mik lós, Tölg-Mol -
nár Zol tán. • Iro da lom: Fer di nan dy György, Ker tész Im re, Krasz na hor -
kai Lász ló, Pod ma nicz ky Szi lárd • Ze ne: Bub nó Ta más és a Szent Ef -
rém fér fi kar, Dés Lász ló, Fassang Lász ló. • Ku rá to rok: dr. Bak sa Soós
Ve ro ni ka és Ga lam bos Ádám.

b Az1942-esévÁmosImre utolsóalkotóikorszaka.Az1940-tőlkisebb
megszakításokkalmunkaszolgálatosfestő1944-benhaltmeg,felte-
hetőenegyszászországimunkatáborban.Az1907-benNagykállón
születettÁmosabudapestiMagyarKirályiKépzőművészetiFőisko-
lántanult,emellettintenzívenfoglalkozottzenévelésköltészettelis.
Elsőkiállítását1931-benrendezte.Aharmincasévekmásodikfelé-
benpárizsitartózkodásaalattmegismertePicassoművészetét,ésta-
lálkozott Chagall-lal. Művészetére, amelyen a kezdeti időkben
Rippl-Rónai hatásavoltérezhető,ezutánapárizsiemigránscsoport,
azÉcoledeParisésMarcChagallgyakorolterősbefolyást.Sajátstí-
lusátÁmos„asszociatívexpresszionizmusként”írtakörül,amellyel
amásodikvilágháborúutánSzentendrénlétrejövőEurópaiIskolaelő-
futáralett.1944-eshalálautánműveielsőnagyszabásúretrospektív
kiállításátaNemzetiGalériarendezte1958-ban.

Kö zép-Eu ró pá ba ér ke zé sük 1150. év for du ló ja al kal má ból em -
lék mű vet avat tak Ci rill és Me tód ke resz tyén hit té rí tők nek
jú ni us 22-én Za la vá ron. Az ün nep sé get a Fő vá ro si Szlo vák
Ön kor mány zat szer vez te. A több sé gé ben ma gyar or szá gi
szlo vá kok ból és szlo vá ki ai ven dé gek ből ál ló hall ga tó ság előtt
be szé det mon dott töb bek kö zött Ja na Las sá ko vá, a Szlo -
vák Köz tár sa ság Nem ze ti Ta ná csá nak al el nö ke is.

Pe ter Weiss, Szlo vá kia bu da pes ti nagy kö ve te kö szön tő -
jé ben így fo gal ma zott: Ci rill és Me tód a szel le mi erőt szim -
bo li zál ja nem csak a szlo vá kok, de más né pek szá má ra is.
A gla go li ta írás fel ta lá ló it áb rá zo ló szo bor Ľud mi la Cveng -
rošová szob rász mű vész al ko tá sa, a nyit rai vár ban ta lál ha -
tó em lék mű má so la ta. 
A szo bor ta lap za tá nál ko szo rút he lyez tek el a szlo vá ki -

ai és a ma gyar or szá gi ró mai ka to li kus, il let ve az evan gé li -
kus egy ház kép vi se lői is, töb bek kö zött Mi loš Klá tik szlo -
vá ki ai evan gé li kus el nök-püs pök, Bí ró Lász ló ma gyar or -
szá gi ró mai ka to li kus tá bo ri püs pök, va la mint – egy há zunk
ré szé ről – Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke és Gu lá csi né Fa bu lya Hil da, az or szá gos
szlo vák lel ké szi szol gá lat lel ké sze. A meg em lé ke zés ün ne -
pi  szent mi sé vel  ért  vé get.  (Fel vé te lün kön az em lék mű
mel lett a ma gyar or szá gi és a szlo vá ki ai evan gé li kus egy ház
püs pö kei – Sze me rei Já nos és Mi loš Klá tik – áll ják a fo tó -
sok „ke reszt tü zét”. – A té má ra még vissza té rünk.)

g Adá mi Má ria fel vé te le

EmlékműmásolatCirillnekésMetódnak

Né hány  nap ja  ad ták  hí rül,  hogy  el -
hunyt Ug rin Gá bor Liszt-dí jas kar nagy,
sok-sok ezer em ber szá má ra egy sze -
rű en: a Ta nár Úr. A Ve res Pál né Gim -
ná zi um, a Bar tók Bé la Ze ne mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, a Liszt Fe renc Ze ne -
mű vé sze ti  Egye tem  ta ná ra  volt,  és
szá mos kó rus kar ve ze tő je: az If jú ze -
ne ba rá tok köz pon ti kó ru sáé, a Ta ta bá -
nyai bá nyász kó ru sé, a Fő vá ro si ének -
ka ré,majd az Ál la mi kó ru sé (bár a sor
ez zel még nem ér vé get).
Fe le ke ze ti  kö tő dé se  sze rint  nem

volt evan gé li kus, de szá mos evan gé li -
kus fi a tal tud hat ta ta ná rá nak, sőt mes -
te ré nek. Köz vet len ha tá sa pe dig kán -
tor kép zőn kön,  gyü le ke ze ti  kó ru so -
kon  át  is  ér vé nye sült.  Nem  csak  a
ma gam ne vé ben me rem ál lí ta ni, hogy
ha nem is mer tük vol na őt, az éle tünk
is  gyö ke re sen  más ként  ala kult  vol -
na… Meg ta ní tott a szép re, ne velt a kö -
zös ség re,  for mál ta  gon dol ko dá sun -
kat, nap ról nap ra emel te igé nyes sé günk
szint jét. Elénk él te, hogy ér té ket csak
meg fe szí tett, ál do za tos mun ká val le het
te rem te ni, de le het és ér de mes ne ki fe -
szül ni és tel jes erő be ve tés sel dol goz ni. 
Szen ve dé lyes em ber volt: szen ve dé -

lye sen ta ní tott, mu zsi kált, ve zé nyelt,
ne velt, szen ve dé lye sen élt. So dort ma -
gá val. Ha tá sa alól – bár mi lyen ér zel me -
ket vál tott is ki a je len lé te – alig ha tud -
ta bár ki is ki von ni ma gát. Né ha lágy jó -
sá gá val ölelt kö rül, más kor vul kán ként
ki tör ve ha tott kör nye ze té re.
Ízig-vé rig  pe da gó gus  volt.  Nagy

tu dás sal ta ní tott, de még na gyob bat al -
ko tott em bert for má ló, ne ve lő mun -
ká já ban. 
Hi he tet len tar tás sal és vég te len ked -

ves ség gel vé gez te köz szol gá la tát, s ez
ak kor is így volt, ami kor a szent ügyért
lán gol va mor gott vagy ha ra go san szólt.
Hitt ben ne – s er re a hit re min ket

is el ve ze tett –, hogy a ze ne kö zös sé get
te remt,  kul tú rát,  ér té ket  hor doz.  A
kez dő dő  in di vi du a liz mus  vi lá gá ban
meg mu tat ta, mi lyen él mény egy más -
ra fi gyel ni, egy szer re le ve gőt ven ni, kö -
zös ügyért ég ni, má sok nak szé pet ad -
ni. Szá má ra nem el mé let volt Ko dály
hí res mon da ta: A ze ne min den kié. A
lel ke se dés ből mu zsi ká ló bá nyász és a
mu zsi kát pro fesszi o ná lis mó don mű -
ve lő em ber egy aránt ka pott tő le. 
A lát vá nyos, nagy hang ver se nyek és

az in ten zív bel ső mű hely mun ka egy -
aránt él mény volt ve le. Még is a leg szen -
tebb ér te lem ben moz gal mi em ber volt.
Jól tu dott bán ni a pro fik kal, de kü lö nös
ka riz má ja volt ah hoz, hogy az ama tőr
kö zös sé ge ket  fel ne vel je,  s  vi lág szín -
vo na lú mu zsi ku sok ká te gye. Ke ze alatt
a nem ze nei pá lyá ra ké szü lő ta nu ló és
a tel je sen más hi va tást űző dol go zó is
vi lág nagy ság gá  lett,  ami kor  a  szín -

pad ra lé pett. Szá mos je len tős nem zet -
kö zi díj árul ko dik er ről. De még en nél
is na gyob bat al ko tott: a gim ná zi um ban,
ahol nem vol tak ének sza kos osz tá lyok,
gya kor la ti lag fő tan tárggyá lett az ének,
s a  „tu dós” hu mán sza kos osz tá lyok
mel lett még a „ma ra dék E” osz tá lyok -
ban is kí vül ről szol mi zál ták Dvořák Új
vi lág szim fó ni á ját, és négy szó lam ban
éne kel ték a Bach-ko rá lo kat. 
Hét ről hét re min den szom bat dél -

után vagy két száz öt ven fi a tal pró bált –
hét vé gi sza badidőt fel ál doz va –, hisz a
gim ná zi um ban négy kó ru sa is mű kö -
dött, és a „nagy kó rus” ek ko ra lét szám -
mal da lolt. Mert a ze ne min den kié. Az
egy sze rű ma gyar nép dal ép pen úgy vált
anya nyel vük ké az egy sze rű gim na zis -
ták nak,  mint  Bar tók Kék sza kál lú ja.
Egy Ug rin-ta nít vány nak nem volt gond
nyá ri tá bor tűz mel lett két órán át úgy
éne kel ni ma gyar nép da lo kat, hogy ne
kell jen két szer ugyan azt sor ra ven ni… 
Ko dály da rab ja i nak ke vés ih le tet -

tebb tol má cso ló ja volt a Ta nár Úr nál.
S ezek ben a da ra bok ban meg ta nul tunk
em ber nek len ni, ma gyar em ber nek.
Ak kor, ami kor – hogy fi no man fo gal -
maz zunk – nem ez volt a „tren di”. 
Ug rin Gá bor a ze nei vi lág iro da lom

gyöngy sze mei mel lett a Cse pe li mun -
kás kó rus ban, a ta ta bá nyai bá nyá szok -
kal,  a  Ve res  Pál né-s  gim na zis ták kal
egy há zi kó rus mű ve ket is éne kel te tett.
Ezek min dig hit val lás sá vál tak. És őmi -
at ta szó lal ha tott meg 1976-ban Ma gyar -
or szá gon elő ször (hú zás nél kül) a tel -
jes Má té-pas sió. Még pe dig a köz ben
„pro fi nak el is mert” ama tőr kó ru sá val,
az If jú ze ne ba rá tok köz pon ti kó ru sá val.
Az zal a kó rus sal, ame lyet ala pí tá sá tól
utol só szív dob ba ná sá ig ma ga ve ze tett.
Olyan jó len ne most va la mi szé pet

ír ni a vé gé re. Ta lán azt, hogy most már
a mennyei kó rus ban éne kel, ahogy ve -
lünk is éne kelt. Ta lán a mennyei kó -
rus elé áll, s azo kat is so dor ja ma gá -
val, most már még tisz tább hang za -
tok  kö zött.  Ta lán  azt  kel le ne  ír ni,
hogy a nagy utat be járt ván dor ha za -
ér ke zett. Vagy azt, hogy az iz gal mas
élet út után a mennyei har mó nia jön.
De  hát  ez  az  Úr is ten  dol ga.  Csak
annyit tu dok, hogy most őne ki adok
há lát a Ta nár Úrért, aki so kunk éle tét
meg ha tá roz ta.
A kar nagy az avi zó val in dít ja a da -

ra bot, s nyúl be le a mű be min den kis
vál toz ta tás nál. Ug rin Gá bor min dig
fan tasz ti kus avi zót adott. Az el múlt
pén te ken már a zá ró a vi zó is meg tör -
tént,  ve le  le csen gett  a  zá ró ak kord.
De mi azért ének lünk to vább, hi szen
a ze ne min den kié…

g Dr. Ha fen scher Ká roly
(ahogy a Ta nár Úr szó lí tott min ket:

„dal os társ”)

Azutolsóavizó
Egy Is ten ál dot ta kar nagy mé lyen meg ha jolt,

és ha za in dult

b Amikorhalálhírétvettem,azelsőreakciómazvolt,gyorsanírokaz
EvangélikusÉletnek, hiszenUgrinGáborról nemlehetnemmegem-
lékezni.Embertmagasztalninemtisztem,deazÚristenirántihálaaz
őszemélyévelkapcsolatbanisarrakötelez,hogytollatragadjak.Most
megittülökabillentyűkelőtt,nemmozognakazujjaim.Biztosahi-
ányteszi.Űrthagyottmagaután…

Isabel Enzenbach, Kovács András, Fabiny Tamás és Balla Zsolt
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Öt ven há rom éven át élt a Vil lá nyi út 38.
alat ti la kó ház ban a ne ves teo ló gus pro -
fesszor, aki nek a főbb írá sa it ma gá ban
fog la ló mű még min dig nem lá tott nap -
vi lá got. A fel ava tott em lék táb lát ifj. Szlá -
vics Lász ló szob rász ter vez te, a kő fa ra -
gó mun kát Stra usz György ki vi te lez te.
A  majd  negy ven fo kos  hő ség ben

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket, és em lé -
ke zett nem csak egy há zunk egyik hű -
sé ges tag já ra, de Prőh le pro fesszor sze -
mé lyé ben csa lád já nak egyik tag já ra is.
Utá na dr. Sza bó La jos, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra szólt,

me di tá ci ós ösze ál lí tás sal em lé kez ve az
egy ko ri pro fesszor ra. Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök ab ból a fü zet ből idé zett,
ame lyet Ká roly bá csi fe le sé ge ál lí tott
össze az al ka lom ra, és amely a pro -
fesszor 1968–69-ben, va la mint 1977–
78-ban  el hang zott  be szé de it  tar tal -
maz za.
Az al kal mat az em lék táb la meg ál -

dá sa és ko szo rú zás zár ta. A be szé dek
kö zött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem  li tur gi kus  kó ru sa  szol gált
ének kel, dr. Fin ta Ger gely ve ze té sé vel. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evan gé li kus.hu

Emléktábla
D.dr.PrőhleKárolynak

b RégótahúzódóadósságottörlesztettaMagyarországiEvangélikusEgy-
házOrszágosPresbitériuma,hiszenmártöbbévetervezték,hogyem-
léktábláthelyeznekelD.dr.PrőhleKároly (1911–2005)egykorilakó-
házánakfalán.Azeseményremégiscsakjúnius19-énkerülhetettsor.

A nap a temp lom ban kez dő dött úr va -
cso rai is ten tisz te let tel. Ige hir de tés sel
ven dég ként  Ko vács Lász ló ne mes -
kol tai  lel kész  szol gált  a  va sár nap
evan gé li u mi igé je, Lk 6,36–42 alap ján.
A  szem be  ke rült  szál ka  és  ge ren da
ese tét a pré di ká ció nem el len tét be, ha -
nem  pár hu zam ba  ál lí tot ta,  hi szen
mind a ket tő lá tás kép te len né tesz. Eb -
ből egye dül Jé zus tud fel sza ba dí ta ni a
lá tás ra. Vak sá gunk ban ha mis mér cét
ál lí tunk,  ál ta lá ban  sa ját  ma gun kat
tesszük minden nek mér té ké vé. De az
iga zi mér ce ma ga Jé zus Krisz tus. És
még en nél is több: ben ne ta lál hat juk
meg  az  ir gal mas ság  for rá sát.  Fel tá -
madt Urunk ir gal mas sze re te te a mi
ir gal mat lan szí vün ket is át tud ja jár -
ni. A li tur gi át az ige hir de tő mel lett a
há rom he lyi lel kész ve zet te.
A prog ram a kö ze li kas tély kert jé -

ben fel ál lí tott sá tor ban kö zös ebéd -
del, majd ze nés mű sor ral  foly ta tó -
dott.  If jú sá gi  éne kek kel  és Weö res
Sán dor-ver sek kel mu tat ko zott be az
érin tett gyü le ke ze tek egyet len egy há -
zi  in téz mé nye,  a  mar cal tői  Kmety
György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da. A ma lom so ki, csik ván -
di, ta ká csi és ge csei fel lé pők szí nes
mű sor ral szol gál tak, amely ben egy -
há zi  ének,  könnyű ze ne,  ci te ra szó,
lát vá nyos  nép tánc-össze ál lí tás  és
vers egy aránt he lyet ka pott.
Az együtt töl tött na pot pó di um be -

szél ge tés  zár ta,  ame lyet  Mé szá ros
Ta más egy ház ke rü le ti fel ügye lő elő -
adá sa ve ze tett fel. A té mát a szer ve -
zők így fo gal maz ták meg: „Gyü le ke -
ze te ink jö vő je, az egy ház pri o ri tá sai.
Mik va gyunk, mi vé ké ne len nünk?”
A vá lasz adás hoz az egy ház ke rü let vi -
lá gi el nö ke a 133. zsol tár ból in dult ki:
„Ó, mily szép és gyö nyö rű sé ges, ha a
test vé rek egyet ér tés ben él nek!”
Az iden ti tás sal kap cso lat ban fon tos -

nak tar tot ta, hogy az el ső he lyen a ke -
resz tyén ség, a Krisz tus hoz tar to zás áll -
jon, min den más csak ez után és eb ből
kö vet ke zik: fe le ke ze ti, nem ze ti, te le pü -
lé si és sok más kö tő dé sünk egy aránt. 

Mé szá ros Ta más a kö zös sé gi élet
egy szem pont já ból ön zés re buz dí tott:
ön zés re  van  szük ség  a  fel ada tok
meg lá tá sá val kap cso lat ban, hogy ne
az le gyen a kér dés, hogy a má sik mit
te het ne, ha nem hogy én mit tu dok
ten ni a kö zös sé gért.
A fel ve ze tő gon do la tok ra töb ben

is re a gál tak a je len lé vő lel ké szek és
gyü le ke ze ti ta gok kö zül. Be szél get tek
ar ról, hogy mi ben lát hat ják a gyü le -
ke zet hez tar to zás lé nye gét a név le ges
evan gé li ku sok,  és  mi ben  az  ak tív
egy ház ta gok. Szó ba ke rült, hogy mi -
től tud meg erő söd ni a kö zös ség hez
tar to zás, de a gyü le ke ze ti élet gya kor -
la ti  prob lé má i ról  és  örö me i ről  is
pár be széd ala kult ki.
Fa lu si, köz tük egé szen ki csi gyü le -

ke ze tek  tag jai  ta pasz tal hat ták meg
ezen  a  va sár na pon,  hogy  egy  na -
gyobb kö zös ség hez tar toz nak. Sok ré -
gi is me ret ség is meg ele ve ne dett a be -
szél ge té sek ben, de a test vé ri kö zös -
sé gen  ke resz tül min de nek fö lött  az
egy ház Urá nak meg tar tó  sze re te te
vált meg ta pasz tal ha tó vá.

g Tóth Ká roly Ist ván

Gerencekörnyékievangélikusok

Far kas Er vin lel kész így vé le ke dett a
gyü le ke ze ti nap cél já ról, fon tos sá gá ról:
– A hat gyü le ke zet mind egyi ke ki -

csiny kö zös ség. Itt, Bo don he lyen
pél dá ul mind össze har minc evan -
gé li kus la kik. Kü lön gyen gék, de
egy ilyen ta lál ko zón egy mást tud -
ják erő sí te ni. Rá adá sul egy más hoz
kö ze li fal vak evan gé li kus gyü le ke -
ze te i ről lé vén szó sok csa lád ban ro -
ko ni szá lak is össze kö tik eze ket az
em be re ket. A ta lál ko zás le he tő sé -
get ad ar ra, hogy együtt örül je nek
ezek a gyü le ke ze tek a más egy ház -
köz sé gek ben  el ért  ered mé nyek -
nek. Hi szen pél dá ul a be zi gyü le -
ke zet  gyer mek-nép tánc cso port -
já nak  mű so ra  biz to san  öröm  a
töb bi ek nek is. 
Az al ka lom ün ne pi is ten tisz te -

let tel kez dő dött a het ven fé rő he -
lyes  bo don he lyi  temp lom ban,
amely nek mé re tét a mel let te fel -
ál lí tott  sá tor ral  nö vel ték  meg,
hogy a mint egy két száz hí vő, ha
a temp lom ban nem is, de leg alább kí -
vül részt ve hes sen az is ten tisz te le ten.
Az ige hir de tés szol gá la tát Kiss Mik -
lós, a  Győr-Mo so ni  Egy ház me gye
es pe re se vé gez te (ké pün kön).A li tur -

gi á ban Far kas Er vin vett részt, ének -
kel  a  Rá ba csé csé nyi ka ma ra kó rus
szol gált. 

A gyü le ke ze tek ebéd ről is gon dos -
kod tak. Há rom bog rács ban ké szült
az étel. Pör költ, ha lász lé és csül kös
bab gu lyás  kö zül  vá laszt hat tak  az
éhe sek, asszo nyok pe dig fi nom sü te -

mé nye ket tá lal tak fel. Az ebéd után
Ku tas Emő ke tex til mű vész mun ká i -
ból ren dez tek ru ha ki ál lí tást a kö ze li
kul túr ház ban, a be zi gyü le ke zet hez
kö tő dő  gyer me kek pe dig nép tánc -
mű sor ral ked ves ked tek a ven dé gek -
nek. Az ér dek lő dő fia ta lok az al ka lom
tel jes ide je alatt kéz mű ves-mes ter sé -
ge ket is ki pró bál hat tak.

Kiss Sán dor, a bo don he lyi gond nok
így ér té kel te a hat gyü le ke zet kö zös
ün ne pét:
– Ami kor Far kas Er vin be je len tet -

te, hogy a má so dik gyü le ke ze ti na pot
Mér ges után mi ren dez zük, azon nal

az öt let mel lé áll tak a bo don he -
lyi hí vek. De nemcsak az evan gé -
li ku sok, ha nem a ka to li ku sok is,
sőt Ke ne sei Fe renc pol gár mes ter
is, aki sze mé lye sen fel ügyel te az
elő ké szí tő mun ká la to kat, és min -
den lé te ző se gít sé get meg adott a
ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá -
hoz. Szó val az egész köz ség össze -
fo gott. Az asszo nyok sü te ményt
sü töt tek, a fi a ta lab bak pe dig mun -
ká ju kat  aján lot ták  fel  pél dá ul  a
nagy  ren dez vény sá tor  fel ál lí tá -
sá hoz. 
Az ered mény ön ma gá ért be -

szél. Az itt lé vők jól ér zik ma gu -
kat. Már bő ven ben ne já runk a
dél után ban,  de  még  min dig
együtt van a hat gyü le ke zet. Sok
a ro kon, a kö zös is me rős, ne héz
ab ba hagy ni a be szél ge tést. Nem
két sé ges  szá mom ra,  hogy  van

lét jo go sult sá ga egy ilyen ese mény nek,
ezért biz tos va gyok ab ban, hogy a jö -
vő év ben egy má sik gyü le ke zet ben
foly tat ni fog juk a so ro za tot.

g Kiss Mik lós

Hatgyülekezetközösvasárnapja

b AVeszprémiEgyházmegyeészakiszélén,PápaésTétvárosigyüleke-
zeteiközöttnégyfalusiegyházközségélföldrajziéslelkiközelségben.
Ennekaköteléknekajelesokrokoni,ismerősikapcsolat,deazis,hogy
azelmúltévtizedekbenezeketagyülekezeteketsokfélekombináci-
óbankötötteösszenéhánylelkészkiterjedtebbszolgálatiterülete.A
meglévőösszetartozáserősítéséremúltvasárnapelsőalkalommalszer-
veztékmegaGerencekörnyékievangélikusgyülekezetektalálkozó-
ját.Azalkalomhelyszínétacsikvándiakbiztosították,deameghívón
tizenegytelepülés–köztükhat„templomoshely”–neveszerepelt.

b HagyománytkívántteremteniegyévvelezelőttFarkasErvin, hatki-
csidunántúlievangélikusgyülekezetlelkészeaGyőr-MosoniEgyház-
megyébenazzal,hogyközösgyülekezetinapotszervezettMérgesen.
Bezi,Enese,Mérges,Bodonhely,RábaszentmihályésRábacsécsény
egyházközségeinekcéljaaközösalkalommalazvolt,hogyaterüle-
tükönélőtestvérekélőkapcsolatbanlehessenekegymással,találkoz-
hassanak,beszélgethessenekörömeikrőlésgondjaikról.Amásodik
alkalommalmegrendezetttalálkozónazelmúlthétvasárnapjánabo-
donhelyigyülekezetvoltavendéglátó.
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b Az emléktábla avatása kapcsán D. dr. Prőhle Károlynak az
1968/69-estanévrőlszólódékánijelentésébőlemelünkkikétké-
petésegygondolatot.Úgyvéljük,azegyházmegtérésérefelszó-
lítógondolatanegyvennégyévmúltánisidőszerű…

A tan év zá ró je len tés az ak ko ri Nyu gat-Né met or szág ban meg je lent, A ke -
resz tyén ség nyo mo rú sá ga cí mű, száz ezer pél dány ban el kap ko dott könyv
nyu ga ti re cen zi ó já ból idéz, amely az ot ta ni egy há zat így bí rál ja: 
„Le het-e még ko mo lyan ven ni a ke resz tyén sé get? A tár sa dal mi hát véd -

har cok tól el te kint ve tö rő dik-e még va la ki is a ke resz tyén ség gel? Van-e ha -
tá sa éle tünk re? Ér dek li-e a kö zön sé get a fun da men ta lis ták és a mi to ló -
gi át la ní tók vi lá ga? Alig ha. Nem csak a nem ke resz tyé nek, de az adó alany
ke resz tyé nek szá má ra is a ke resz tyén dog ma és eti ka ká o sza olyan je len -
ték te len nek vagy csak olyan je len tős nek tű nik, mint az éven kén ti új ság -
hír a Tél apó ról. Ha van, jó, ha nincs, ak kor is jó. 
De bosszan tó az őszin te ség hi á nya és a be kép zelt ség. Az igény, amellyel

a hi va ta los ke resz tyén ség szel le mi, er köl csi és po li ti kai té ren fel lép, tény -
leg alap ta lan. Min den ki tud ja, hogy azok, akik a ke resz tyén sé get iga zán
vall ják, csak cse kély ki sebb sé get kép vi sel nek. De se vé ge, se hossza nincs
a nagy ké pű be széd nek a ke resz tyén tár sa da lom ról.”
A dé ká ni je len tés e kri ti kát így fog lal ja össze: „A könyv tel jes teo ló -

gi ai, tör té ne ti és szo cio ló gi ai fegy ver zet tel tá mad ja a bel ső leg ki üre se -
dett és még is nagy igé nyek kel fel lé pő ke resz tyén sé get. Le het, hogy elem -
zé se né hol hi á nyos, íté le te egy ol da lú. Le het, hogy hang ja túl zot tan éles,
de tar tal mi lag a bí rá la ta nem egye dül ál ló.”
A je len tés egy má sik eset is mer te té sé vel foly ta tó dik: „Az el múlt esz -

ten dő két ség te le nül ki ma gas ló egy há zi ese mé nye volt az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá nak upp sa lai nagy gyű lé se. De nem tu dok sza ba dul ni an nak a
rö vid film nek az em lé ké től, ame lyet vi lá gi ri por te rek ké szí tet tek ró la. A
részt ve vők szí nes fel vo nu lá sát mu tat ják. Dí szes egy há zi ru hák, ezüst pász -
tor bo tok, sú lyos arany lán co kon nagy arany ke resz tek. Az után éles vá gás -
sal szür ké re vált a film: pri mi tív esz kö zök kel túr ják a föl det az em be rek
va la hol a har ma dik vi lág ban. (…) 
Em lé ke ze tem sze rint egyet len kri ti kus szó sem esik az egy ház ról a kí -

sé rő szö veg ben, de a gyor san per gő film még is ke mény vád irat az egy -
ház el len. Sok szor az az ér zé sem, hogy most már nem is ar ról van szó,
hogy az egy há zat a vád lot tak pad já ra ül te tik, ha nem – hogy a ké pet to -
vább fejt sem – a kö zön ség ki fe lé szál lin gó zik a tár gya ló te rem ből, mert
nem is ér dek li az em be re ket a ke resz tyén ség el hú zó dó pe re a vi lág gal.”
Az egy ház ak tu á lis hely ze té nek elem zé sé ből mind össze egyet len gon -

do la tot eme lünk ki: „Én azon ban a ke resz tyén ség kri ti ká já ból sok kal töb -
bet hal lok ki az el söp rő íté let nél – ír ja D. dr. Prőh le Ká roly. – An nak a hang -
ját hal lom az em be ri szó ból, aki így kez dett pré di kál ni: »Tér je tek meg, és
higgye tek az evan gé li um nak!« Rög tön hoz zá te szem, a re for má ció hang -
ját is hal lom be lő le, mert az is így in dult: »A mi Urunk és mes te rünk, Jé -
zus Krisz tus ami kor ezt mond ja: Tér je tek meg, azt akar ja, hogy a ke resz -
tyé nek egész éle te meg té rés le gyen.« Így kez dő dik a 95 té tel, amely ez zel
vi lág gá rö pí tet te és min den idők re ér vé nyes elv ként dek la rál ta, hogy az
egy ház nak nem re for mok ra, nem ja vít ga tás ra, ha nem re for má ci ó ra van
szük sé ge, és ez a re for má ció nem más, mint az egy ház meg té ré se.”
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b LászlóVeronika gazdaságelem-
ző szakon végzett a Budapesti
CorvinusEgyetemen,majdmes-
terszakon biztosítási és pénz-
ügyimatematikáttanult.Asport-
ban is jeleskedett, evezésben
többszörösországosbajnok.2012
augusztusátólaNiagaraUniver-
sityMBAnégyszemesztereskép-
zésénveszrészt.AzinterjútaNi-
agarafolyópartjánkészítettük.

– A ka land- vagy a tu dás vágy re -
pí tet te Ame ri ká ba?
– Bu da pes ten mind két dip lo má -

mért ke mé nyen meg dol goz tam, vi -
szont az al ma ma ter től fő leg el mé le ti
tu dást kap tam. Ame ri ká ban a kép -
zett sé ge met  ve ze té si  is me re tek kel
kí ván tam  bő ví te ni,  így  az MBA  –
vagy is  Ma s ter of Busi ness Ad mi -
nistra ti on– kép zés egy be vá gott a cél -
ja im mal. Va ló já ban nem csak a szak -
mai meg fon to lás, a tu dás vágy mo ti -
vált, egy má sik or szág kul tú rá já nak,
egye te mi éle té nek meg is me ré se s a
mi enk től kü lön bö ző ok ta tá si rend -
sze re is von zott. Az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok a vi lág egyik ve ze tő or -
szá ga,  így  jó  köz gaz dász  mód já ra
vá lasz tá so mat be fek te tés nek is te kin -
tem. A nyelv is me ret is se gí tett dön -
té sem ben, mi vel anya nyel ve men kí -
vül an go lul tu dok a leg job ban.
A Ni a ga rai Egye te met egy Cleve -

land ben  élő  is me rő söm  aján lot ta.
Utam anya gi hát te rét rész ben a Cala -
sanc ti us Ala pít vány biz to sí tot ta; ko ráb -
ban szá mos di ák juk si ke re sen vég zett
a  tan in téz mény ben.  Az  ösz tön dí jat
nem ad ták in gyen, meg küz döt tem a
he lye mért,  mint egy  fél  évig  tar tó,
több for du lós  fel vé te li  után  nyíl tak
meg előt tem a ka puk.

– Csa lád ja könnyen meg ba rát ko -
zott a két éves tá vol lét tel? Fél tet ték
vagy bá to rí tot ták?
– Ve gyes ér zel mek kel fo gad ták, az

egyik sze mük sírt, a má sik meg ne ve -
tett. A jö vőm re te kint ve min den kép -
pen örül tek a le he tő ség nek, más részt
fél tet tek. Nem vol tam el ké nyez tet ve,
de a csa lá dom össze tar tó ere je igen
nagy. Ezért úgy érez ték, a tá vol ság mi -
att nem tud ják azt a biz ton sá got és se -
gít sé get meg ad ni a le á nyuk nak, mint
ko ráb ban. Az in ter net vi lá gá ban nincs
ugyan  tá vol ság,  de  egy má sik  föld -
részen él ni azért így is ne héz. Vi szont
nem áll tam egye dül a Ni a ga ra fo lyó
part ján: sze ren csém volt, mert pá rom -
mal szin tén a Cala sanc ti us tré ning -
prog ram nak  kö szön he tő en  le he tek
együtt. Ő Buf fa ló ban, egy má sik egye -
te men „kop tat ja a pa do kat”.

– Ho gyan fo gad ta az Új vi lág a ma -
gyar ván dort?
–  Akk li ma ti zá ló dás sal  kezd tük.

Csa lá di  kap cso la tok  ré vén  elő ször

Cleve land be, az egye sült ál la mok beli
ma gyar ság egy ko ri „fő vá ro sá ba” ér -
kez tünk.  A  met ro po lis ban  pá rom
ke reszt szü lei vár tak, s el ső nap ja ink
szin te  ott ho ni  han gu lat ban  tel tek.
Buf fa ló ban vi szont már egy  ide ge -
nebb  kör nye zet be  csep pen tünk,
amely hez bi zo nyos komp ro misszu -
mok kal al kal maz kod nunk kel lett. 
Az egye te men nem mi vol tunk az el -

sők, akik tá vol ról ér kez tek, így pél dás
se gí tő kész ség gel  ta lál koz tunk.  Ott -
hon ról a tan in téz ménnyel elő ször e-
mail ben vet tük fel a kap cso la tot, le ve -
le ző part ne re im már ak kor is na gyon
em pa ti ku sak vol tak, s a hely szí nen is
egyen get ték utun kat. A kez deti ügy in -
té zés  köz ben  min den hol  mo soly gó
ar cok kal ta lál koz tunk, szin te ki ta lál ták
a gon do la ta in kat. Szál lá sunk is meg ol -
dó dott,  Buf fa ló ban  egy  plé bá ni á hoz
tar to zó kol lé gi um ban kap tunk szo bát.
Szál ló tár sa im kö zül ha tan úgy ne ve zett
„CTP-s” di á kok – ez a Cal asanc ti us
Train ing Prog ra mot je len ti –, így az ér -
dek lő dé si kö rünk is ha son ló.

– A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
nem zet kö zi hí rű in téz mény, vi szont
Ni a ga ra Falls el ső pil lan tás ra nem tű -
nik vi lág vá ros nak. Mennyi volt a
hely vá lasz tás ban a komp ro misszum?
– A Ni a ga ra Uni ver sity nek  ta lán

nincs olyan is mert sé ge, mint pél dá ul
a Har vard Busi ness Scho ol nak vagy a
pa ti nás Co lum bia Egye tem nek. Min -
den bi zonnyal en nek meg  is van az
alap ja: a szín vo na luk is kü lön böz het.
Vi szont  Ame ri ká ban  va gyunk,  s  a
ver seny nek és a tá mo ga tá si rend szer -
nek  kö szön he tő en  a  ke vés bé  ne ves
egye te me ken is ko moly ok ta tás fo lyik.
A Ni a ga ra Uni ver sity MBA kép zé sé -
nek na gyon jó hí re van az or szág ban,
de  Eu ró pá ban  is.  Az  ala pít vány  is
ezért tá mo gat ja a kö zös mun kát.

– A Ni a ga ra Egye tem mint ka to -
li kus fel ső ok ta tá si in téz mény a fran -
cia Pa u lai Szent Vin ce szel le mi sé gén
ala pul. Az el vá rás tük rö ző dik a hall -
ga tók fel vé te lé nél is?
– A kö zel múlt ban pont e kér dés ről

be szél get tem egyik ta ná rom mal. Fá jó
szív vel em lí tet te, hogy egy re több di -
ák te kin ti csu pán kar ri er je egyik ál lo -
má sá nak az egye te met, s ér ték rend je
messze áll az ala pí tók szán dé ká tól, a ta -
ná rok el vá rá sá tól. Ez zel el len tét ben úgy
lá tom, hogy leg több di ák tár sam mél -
tó a hely szel le mé hez, s eb ben a kép -
zés stí lu sa, irá nya is se gít sé gük re van.
A tré ning prog ram nál is fon tos kri té -
ri um volt a hit és az élet vi tel.

– Mint em lí tet te, úgy ke rült ki az
Ál la mok ba, hogy jól be szélt an go lul.
Az ott hon szer zett tu dás anya nyel vi
kör nye zet ben is meg áll ta a he lyét?
– Na gyon sok, kü lön bö ző tu dás hát -

te rű, anya nyel vű, elő kép zett sé gű kül -
föl di di ák ta nul az egye te men, ezért a
pro fesszo rok is mér he tet len tü re lem -
mel,  ért he tő en,  tisz tán  ar ti ku lál va

köz ve tí tik az anya got. A di ák tár sa i mat
meg ér te ni már ke mé nyebb dió volt…
An nak el le né re, hogy fel ső fo kú nyelv -
vizs gá val a zse bem ben ér kez tem, s na -
gyon sok fil men edzet tem ame ri kai
an go lo mat, az el ső két hét ben még
gyak ran he gyez ni kel lett a fü le met. De
fo ko za to san ja vult a be széd ér té sem,
s má ra a hal lot tak ki lenc ven ki lenc szá -
za lé kát meg ér tem.

– Hadd pil lant sunk be egye te mi
éle té be! Ké rem, me sél je el egy át la gos
nap ját!
– Az MBA prog ram sa já tos sá ga,

hogy mun ka mel lett is el le het vé gez -
ni.  En nek meg fe le lő en  órá ink  es te
hét től tíz órá ig tar ta nak, vagy szom -
bat ra es nek. Hét köz nap így szin te az
egész na pom sza bad, jó be osz tás sal

sok min den re ma rad idő. Ter mé sze -
te sen  a  ta nu lás  el sőbb sé get  él vez.
Szom ba ton ki lenc kor kez dőd nek a
fog lal ko zá sok, s egy órás ebéd szü net -
tel dél után ötig tar ta nak. A dé li pi he -
nőt gyak ran a könyv tár ban töl töm. 
A ta nu lás ugyan a leg fon to sabb, de

nagy a kí sér tés, mert a hí res víz esés ne -
gyedórá nyi ra van az egye tem től, s a vi -
dék  is cso dá la tos. Min den eset re ki -
hasz nál juk a kör nyék ad ta le he tő sé ge -
ket, sőt már a ka na dai ol dal ra is ki rán -
dul tunk. Ter mé sze te sen sok az ide lá -
to ga tó,  de  a  tu ris ta sze zo non  kí vül
még a ter mé szet re is le het kon cent rál -
ni. Ko ráb ban ver seny sze rű en evez tem,
re mé lem, itt is be kap cso lód ha tok a he -
lyi sport élet be.

– Éle té nek fe lejt he tet len idő sza kát
töl ti itt. Mi ke rül be er ről a nap ló já -
ba si ker ként, és mi ku darc ként?
– Ed dig  fő leg si ke rek ben volt  ré -

szem. Mint em lí tet tem, ja vult az an -
gol tu dá som, nyel vi prob lé mám már
nincs, könnyeb ben megy a fel ada tok
írá sa is. Em lék szem, az el ső há zi fel adat
nyög ve nye lő sen ment, má ra vi szont az
ott ho ni mun ka ru tin ná vált. A ta ní tás
mód sze re is a si ker él mé nyek re épül, s
eb ben a ta ná rok is tel jes tu dá suk kal se -
gí te nek. A fo ko za tos ság ra tö rek sze nek:
a könnyebb fel ada to kat egy re ne he zeb -
bek kö ve tik, így min den kit lé pés ről lé -
pés re ter hel nek. 

– Nem zet kö zi tár sa ság ban dol goz -

nak nap mint nap. Mely or szág be li ek -
kel ala kult ki szo ro sabb kap cso lata?
–  Elég  sok  né met  di ák  ta nul  az

egye te men. Ta lán a föld raj zi kö zel ség,
a kö zös kul tú ra mi att szö vő dött ve -
lük a leg szo ro sabb kap cso lat. Na gyon
sok tárgy ból cso port fog lal ko zá sok,
cso por tos fel ada tok van nak,  így az
ame ri kai és ka na dai hall ga tók kal is lé -
pés ről lé pés re ala kult ki a ba rá ti lég -
kör. Ni a ga ra Falls ha tár vá ros, így a ka -
na da i ak is szin te he lyi la kos nak szá -
mí ta nak. Más kul tú rá ból, pél dá ul a
Sza úd-Ará bi á ból ér ke zet tek kel is jó -
ban va gyunk, a kö zös mun ka össze -
hoz ben nün ket ve lük is. 

– Jól hang zik ösz tön dí jas nak len -
ni, vi szont az ame ri kai árak el tér nek
az ott hon meg szo kot tól. A ha vi apa -
názs elég a meg él he tés hez?
– Az ösz tön dí jam csu pán a kép zés

dí ját fe de zi, a meg él he té si költ sé ge ket
ne kem kell elő te rem te nem. Már ott -
hon is gon dol tam a jö vőm re, így né -
mi meg ta ka rí tás sal a zse bem ben ér -
kez tem,  s  a  szü le im  is  tá mo gat tak.
Hosszabb tá von vi szont a leg töb ben
mun kát vál la lunk. A di ák ví zu munk
mi att mi csak az egye te men dol goz -
ha tunk,  így  a  kam pusz  kony há ján
ta lál tam mun kát. Az óra bé rem 8 dol -
lár 25 cent, s he ti ti zen öt-húsz órás el -
fog lalt ság már elég a meg él he tés hez. 
Ter mé sze te sen nem élünk nagy lá -

bon. Mint em lí tet tem, pa ró ki án la kunk,
ahol it te ni mér ték kel mér ve is igen ked -
ve ző, száz öt ven dol lár a ha vi bér le ti díj.
Más hol két száz öt ven-há rom száz dol -
lár ral  kel le ne  szá mol nunk,  ami  vi -
szont fel bo rí ta ná a költ ség ve té sün ket.

– A mes ter kur zus el vég zé se után
mennyi re ka pós a dip lo má juk Ame -
ri ká ban, il let ve ha zánk ban?
– Az MBA kép zett ség pers pek ti vi -

kus le he tő sé ge ket kí nál. Ter mé sze te -
sen a friss dip lo má sok nak nem re pül
Ame ri ká ban sem a szá juk ba a sült ga -
lamb, az egye tem ről ki lép ve nyil ván
nem azon nal ke rül nek ma gas po zí ci -
ó ba, de amint a vég zet tek től tu dom, vi -
szony lag gyor san kap nak ve ze tői ál lást.
Az  egye tem  szín vo na lát  bi zo nyít ja,
hogy az itt vég zet tek a gaz da sá gi élet
min den te rü le tén meg áll ják a he lyü ket. 
Ott hon az át la gos vég ző sök nél jobb

a hely ze tem, mi vel a ko ráb bi mun ka -
he lyem, a De loit te a ta nul má nyok be -
fe je zé se után szá mít rám, s ma gam is
szí ve sen té rek vissza a cég hez. Ne kem
sze ren csém volt, má sok nak ne he zebb
dol guk van: leg több jük in ter júk ra jár,
ki lin csel, kap cso la to kat ke res. 
Meg győ ző dé sem, hogy az itt el töl -

tött idő s a be fek te tett mun ka idő vel
meg hoz za gyü möl csét: an go lul anya -
nyel vi  szin ten  be szé lünk,  s  tar so -
lyunk ban a ma gyar tól el té rő mun ka -
kul tú rá val  ér ke zünk  ha za.  Rö vid
időn be lül a leg több „ame ri kás ma -
gyar” meg ta lál ja ál lá sát és szá mí tá sát.

g Cser mák Zol tán

Tudászuhatag,hittel
Ma gyar ként Cal asanc ti us-ösz tön díj jal a Ni a ga ra Egye te men

Bu dai Ilo na a rá kos -
palo tai evan gé li kus
nagy temp lom ban

Sze re tet ven dég sé get tar tunk rá -
kos pa lo tai  evan gé li kus  nagy -
temp lo munk ban  (Ré gi  Fó ti  út
73.) jú ni us 30-án 15 órá tól. Bu dai
Ilo na rá di ós ní vó dí jas nép dal éne -
kes lesz a ven dé günk. 
A ma gyar ság nép dal éne ke se a

szü le i től ka pott aján dé ká val, gyö -
nyö rű hang já val, el hi va tott sá gá -
val őr zi és szó lal tat ja meg azt a
dal kin cset, ame lyet őse ink hagy -
tak ránk, s amely nek gaz dag sá ga
össze tart hat ja a ha tá ron tú li a kat
és in ne ni e ket egy aránt. 
Bu dai Ilo na elő adá sai ma gá val

ra ga dó ak,  hi szen  ter mé sze tes,
tisz ta csen gé sű, üde hang ja élet -
re kel ti a nép dalt, s úgy be szél a
hall ga tó sá gá hoz,  mint ha  min -
den ki a csa lád tag ja vol na. Szá má -
ra is rend kí vül fon tos, hogy óv -
juk  nyel vün ket  és  kul tú rán kat,
amely  meg tart hat  és  se gít het
ben nün ket – az el múlt ezer száz
esz ten dő után újabb ezer éven át. 
Nép dal éne ke sünk fél tő gond dal

fi gye li és tá mo gat ja az ap ró fal vak -
ban mű kö dő éne kes és hang sze res
cso por to kat. Bu dai Ilo na éle té nek
mot tó ja, egy ben üze ne te ki csik nek
és  na gyok nak:  „Sze ret ném,  ha
min den ki  tud ná és érez né: múlt
nél kül nincs jö vő. Amit hoz tunk,
azt őriz ni kell. Cso dá la tos nép fi -
ai va gyunk, és én büsz ke va gyok
min den em ber re, aki ma Ma gyar -
or szá gon ma gyar nép dalt éne kel.
Meg haj tom előt tük a fe jem.”

ál lás hir de tés
A  Kis de ák  Evan gé li kus  Óvo da
(1052 Bu da pest, De ák tér 4.) fel vé -
telt hir det óvo da pe da gó gu si ál lás -
ra, tel jes mun ka idő re, 2013. au gusz -
tus 1-jei kez dés sel. A je lent ke zés fel -
té te le  fel ső fo kú óvo da pe da gó gu si
vég zett ség. Az el bí rá lás kor előnyt
je lent: hit be li el kö te le zett ség, szak -
mai ta pasz ta lat, nyelv is me ret, szá -
mí tó gé pes is me ret. Bé re zés a köz -
al kal ma zot ti  bér táb la  sze rint.  A
fény ké pes ön élet raj zo kat jú li us 15-
ig a kis dea ko vo da@gmail.com e-
mail cím re kér jük.

Fel vé tel fe le ke zet kö zi
fiú kol lé gi um ba

A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le -
ke zet kö zi  fiú kol lé gi um  fel vé telt
hir det. Sze re tet tel vár juk olyan fi -
úk je lent ke zé sét, akik szep tem ber -
től va la me lyik bu da pes ti fő is ko -
lán/egye te men  foly tat ják  ta nul -
má nya i kat. Je lent ke zé si ha tár idő:
2013. jú li us 31. Je lent ke zé si lap le -
tölt he tő a www.ti ran nosz haz.hu
hon lap ról. To váb bi in for má ci ók:
Paf kó Ta más: 20/770-5995.

Mé szá ros ta más-port ré
Is ten Lel ké nek ve ze té sé vel cím mel
a Du na World csa tor nán jú ni us 28-
án, pén te ken 12.50-kor, va la mint az
M1-en jú li us 14-én, va sár nap 11.06-
kor  port ré fil met  lát hat nak  Mé -
szá ros Ta más ról, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li)  Egy ház ke rü let  fel ügye -
lő jé ről, Csák vár al pol gár mes te ré -
ről. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

evan gé li kus ma ga zin 
a Ma gyar te le ví zi ó ban
Az M1-en jú ni us 30-án, va sár nap
10.30-kor lát hat juk az Evan gé li -
kus ma ga zint, me lyet  a  Du na
World  csa tor nán  jú li us  3-án,
szer dán 13 óra kor meg is mé tel nek.
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Ki csik nek  és  na gyok nak  egy aránt
ér de kes le he tett a to le ran cia há rom
ter met meg töl tő „mu zeo ló gus” meg -
kö ze lí té se. Az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um idő sza ki ki ál lí tá sa egy részt
tör té nel mi,  do ku men tá ló  mó don,
más részt kre a tív, já té kos for má ban
pró bál ja meg kö ze lebb hoz ni a lá to -
ga tó hoz a to le ran cia fo gal mát. Mind -
járt  az  ele jén  „tü re lem já té kok ba”
kezd het nek a vál lal ko zó szel le mű ek,
min den fé le  bű vös  koc kák kal  le het
bab rál ni,  re mél ve,  hogy  a  tü re lem
majd mú ze u mos ké pes la pot te rem… 

* * *

A tár la tot össze fog la ló-össze fo gó és
be ve ze tő írás mind járt a to le ran cia
eti mo ló gi á já val kezd: a szó ere de ti -
leg  „el szen ve dést,  el tű rést,  el vi se -
lést” je lent. A to le ran ci át gya kor ló fél
eb ből kö vet ke ző en nagy lel kű, ál do -
za tot hoz. Ez tör té nel mi szem pont -
ból igen ér de kes kér dés. „A to le ran -
cia év szá za dá nak” ne ve zett 19. szá -
zad „re form ese mé nyei” és azok ha -

zai ha tá sai rend kí vül lé nye ge sek vol -
tak a ma gyar or szá gi evan gé li kus val -
lás és iden ti tás tör té ne té ben is. 
II. Jó zsef tü rel mi po li ti ká ja jó vol -

tá ból – az 1781-es tü rel mi ren de le tet
kö ve tő en – majd öt száz új gyü le ke -
zet  ala kult  itt hon.  Csak  evan gé li -
kus ból is több mint két száz, de a va -
ló di val lás egyen lő ség be kö szön té ig
még  to váb bi  tíz  évet  kel lett  vár ni.
1790–91-ben szü le tett meg II. Li pót
jó vá ha gyá sá val a XX VI. tör vény cik -
kely, mely töb bek kö zött a ve gyes há -
zas sá gok in téz mé nyét is sza bá lyoz -
ta. A 19. szá zad el ső fe lé ben – e kor -
szak ból szár ma zik a tár lat tár gya i nak
nagy ré sze – itt hon még so kan hit -
tek az evan gé li ku sok és re for má tu sok
kö zöt ti pro tes táns unió lét re jöt té ben,
de az tán mind két egy ház kü lön uta -
kon  fej lő dött  (ter mé sze te sen  így  is
egy zász ló alatt).
A val lá si tü re lem „a re mény ség és

meg ma ra dás fé nyét” je len tet te ek kor

az evan gé li ku sok nak, nem hi á ba szü -
let he tett olyan lel ken de ző írás, mint
a má so dik te rem egyik tár ló já ban lát -
ha tó, ma már ko mi ku san pa te ti kus -
nak tet sző: A há lá da tos pro tes tans az
ötet szen ved he tő tsá szár já hoz cí mű,
1782-ből  va ló  le vél.  Még is  fon tos,
hogy lás suk, ez az egy sze rű em ber
őszin te há lá já nak do ku men tu ma!
Ké pi meg fo gal ma zás is ta nús ko dik

a „tü rel mes” tör té nel mi ese mé nyek
meg ha tá ro zó  vol tá ról,  így  A to le -
ran cia al le gó ri á ja cí met vi se lő, a ki -
ál lí tás  esszen ci á já nak  is  te kint he tő
im po záns fest mény, mely nek igen ka -
lan dos tör té ne te van. A mű va ló szí -
nű leg  egy  nyu gat-ma gyar or szá gi
evan gé li kus fa lu ból szár ma zik, on nan
ke rült Győr be, ahol mű vé szet tör té -
né sze ink rá ta lál tak. Két hó nap alatt
ké szült el a res ta u rá lá sa, de per sze
még ma rad tak meg fej tet len tit kok ve -
le kap cso lat ban. 
A fest mény föl ső ré szén – kvá zi

„az égen” – II. Jó zsef arc ké pe lát ha -
tó cí mer ál la tá val, a sas sal, len tebb pe -

dig egy rab bi és a négy nagy tör té nel -
mi fe le ke zet kép vi se lői áll nak. Bal ról
a má so dik alak szi lu ett je csak hosszas
mun ká la tok  után  vált  ki ve he tő vé,
fel te he tő leg pó pát, azaz gö rög ke leti
pa pot áb rá zol. Kö zé pütt a kö vet ke -
ző – szin tén a res ta u rá lás jó vol tá ból
fel tű nő – fel irat dí sze leg: „Szár nya -
i val bé föd… / Egyik a mást…” Ta lán
így for dít hat nánk: „Egyek va gyunk a
csá szár vé dő szár nyai alatt.”
Jel lem ző, hogy a ki ál lí tá son nem

csu pán az evan gé li kus ol dal, ol va sat
je le nik meg a to le ran ci á ról, ha nem
mint egy  an nak  egye te mes  ér té ke.
Így kép vi sel te ti ma gát Lu ther hit val -
lá si  ira tok ból  meg raj zolt  kön tö sű
alak ja mel lett Kál vin is nya kas hit val -
ló kö pö nye gé ben egy ko ra be li hit buz -
gal mi met szet la pon. 
A fe le ke ze tek jel lem ző tár gyai kö -

zött kü lön bö ző, a li tur gi á ban hasz ná -
la tos  esz kö zök,  pél dá ul  úr va cso rai
kely hek,  kan nák,  kéz ira tos  ko rál -

köny vek, sőt os tya sü tő al kal ma tos ság
is meg te kint he tő. A sok au ten ti kus
„erek lye” kö zött azon ban ezen a spe -
ci á lis  éj sza kán  meg-meg bújt  egy-
egy „el té vedt tárgy” is, mely a tár lat
já té kos ré szét ké pe zi, és a  lá to ga tó
szem fü les sé gé nek mé rő je. A nya ló -
ka re for má tus ju tal ma zá si tárgy ként
va ló  be mu ta tá sa  ta lán  nem  a  leg -
blikk fan go sabb öt let, de II. Jó zsef gól -
ki rály ként va ló fel tün te té se egy 1929-
es öt ven fil lé res sport hír lap cím lap ján
an nál in kább. (Ta kács II. Jó zsef fut -
bal lis tá ról van szó, nem a ka la pos ki -
rály ról.)  A  ka kukk to jás  ke re sé se
olyan for mán kap cso ló dik a té má hoz,
hogy a ka kukk más ma da rak kal köl -
te ti ki sa ját fi ó ká it, ilyen mó don a ki -
sze melt mos to ha szü lők a to le ran cia
min ta pél dá i nak,  szim bó lu ma i nak
te kint he tők.

* * *

Ha son ló sok szí nű ség gel ta lál koz hat -
tunk  a  tra di ci o ná list  és  mo dernt
egy aránt fel vo nul ta tó pin ce prog ra -
mok  kö zött.  El ső ként  a  Clas sic
Cham ber Brass réz fú vós kvin tett lé -
pett föl. A jó ked vű re ze sek a temp -
lom előtt kezd ték meg kon cert jü ket,
mely az tán a pin cé ben a re ne szánsz -
tól a mai slá ge re kig ka la u zol ta a kö -
zön sé get.
Ez után kö vet ke zett a ta valy is nagy

nép sze rű ség nek  ör ven dő  „re cept -
klub”. S. Sár di Mar git iro da lom tör té -
nész, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem böl csész ka rá nak do cen se a
„Kin der-Kirche-Kü che” vo nal ról ez -
út tal is az utób bit, a kony hát ré sze sí -
tet te előny ben. Ér de kes kul túr tör té -
ne ti be ve ze tő vel kezd te elő adá sát. A
hall ga tó ság töb bek kö zött meg tud hat -
ta, hogy mi től ne vez het jük for ra dal -
mi nak a 18. szá za dot. Pél dá ul mert a
bur go nya és a ku ko ri ca el ter je dé sé vel
pár hu za mo san meg szűn tek  a  nagy
éh ín sé gek, és az át lag élet kor is nö ve -
ke dett eb ben az idő ben, hu szon öt év -
ről har minc öt re. 

Beth len Ka ta or vo si ira tai mel lett
olyan  ré gi  re cep tes köny vek be  pil -
lant ha tott  be le  a  kö zön ség,  mint
Wes se lé nyi Ka ta vagy Ba las sa Ág nes
gyűj te mé nyei. Mind ket te jük nél sze -
re pel pél dá ul a rán tás és a ma dár tej,
de  a  for té lyos Ág nes  asszony –  az
oszt rák  dá má kat  utá noz va  –  már
olyan „flan cos” alap anya go kat is fel -
hasz nált, mint a na rancs, a cso ko lá -
dé, az ar ti csó ka vagy a ka ra lá bé. 
Az el mé le ti ala pok után a köz vet -

len ku li ná ris él ve ze tek nek hó dol ha -
tott a re cept fa ló kö zön ség Zász ka licz -

ky Zsu zsan na mű vé szet tör té nész -
nek, az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um tu do má nyos mun ka tár sá nak jó -
vol tá ból, aki az es té re ma ga sü tött-fő -
zött. A por ha nyós pe re cek mel lett
tra di ci o ná li san el ké szí tett men ta- és
zsá lya te á já val,  il let ve  ró zsa vizé vel
fris sít het ték  fel  ma gu kat  a  mú ze -
um já rók a to váb bi éj sza kai tár lat za -
rán dok la tok hoz.

* * *

A hosszabb szü net előtt még a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem vo -
nós né gye se – Sur ján Pé ter, Re vocz ky
Ot tí lia, Kräh ling Dá ni el, Lu kács há -
zi György – húz ta el a kö zön ség nó -

tá ját. Olyan bé csi klasszi ku sok hang -
zot tak föl, mint Haydn g-moll kvar -
tett je vagy Mo zart Kis éji ze né je.
A bor vi rá gos vi gas ság előtt a Can -

tus Lu dus ének együt tes han gol ta a
kö zön sé get vi dám, né hol „ál la ti” ele -
me ket sem mel lő ző hang já té ká val. Az
est zá rá sa ként Ma u rer Osz kár sza -
bad kai bo rász mu tat ta be a kö zép kor
és re ne szánsz ural ko dó i nak ita lát, az
itt hon  ke vés sé  is mert  sze rém sé gi
bo ro kat. Ró ka Sza bolcs, a ta valy  is
pen ge tő ének mon dó bú fe lej te tő bor -
da lo kat  ját szott  a  lá to ga tók  egy re
to le rán sabb nak mu tat ko zó kis kom -
pá ni á já nak. 

g – kanyika –

Allegóriák,szimbólumok,türelemjátékok
Mú ze um éj sza ka a De ák té ren 

b „…egyevangélikuslelkésznemvágfanyalgóképet,nemnagyorrú,
ésnemmutogat”–tudhatjamegalátogatóazEvangélikusOrszágos
Múzeum(EOM)Atoleranciaévszázada címűidőszakikiállításánegy
korabelikarikatúrátnézegetve,melynekbíróialakjaikísértetiesenem-
lékeztetnekaLuther-kabátosigehirdetőkre…Egyházunkban–elő-
készületkéntareformációkezdeténekötszázadikévfordulójára–2013
areformációéstolerancia tematikuséve,ehhezkívántkapcsolódni
aDeáktériintézményaII.József türelmirendeleteköréépítkezőtár-
lattal,melyáprilis30.ésoktóber31.közötttekinthetőmeg.Amúze-
umikínálatmellettazüdítőenhűspinceissokféleprogrammal–pél-
dáulaLuther-rajzfilmfigura-éslátványterveitbemutató,június22-
iegynapostárlattal–vártafélhattólegészenéjféligazérdeklődőket
amúzeumokideiéjszakáján.AzEOMhatodszorkapcsolódottbea
nagyszabásúországosprogramsorozatba.
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Is ten ről el mond hat juk, hogy igaz sá gos,
jó, ke gyel mes. Szép, ezt ke ve set em lít -
jük. Szép az Is ten – teo ló gia és esz té -
ti ka ta lál ko zá sa. Mind ez itt, az Úr há -
zá ban, a csön gei  temp lom ban, ahol
Weö res  Sán dort  ke resz tel ték,  kon -
fir mál ták, amely temp lom pad já ban
(mint a ha gyo mány sze rint egy kor Pe -
tő fi) ült. Hut ter Zsig mond tisz te len dő
úr hoz na gyon kö tő dött  (tő le ka pott
köny ve ket, nyolc-tíz éve sen Shakes -
peare összes drá má ját el ol vas ta már).
Itt van ver sei for rás vi dé ke. „Ha vá -

ro son élek, rit kán si ke rül ver set ír nom:
a  vá ro si  moz gal mas ság  meg bont ja
ben ső  éle tem  erős sé gét;  pre desz ti -
nált fa lu si köl tő va gyok” – ír ta A vers
szü le té sé ben.
Fa bi ny Ta más szólt a köl tő is ten ke -

re sé sé ről,  amely  vé gig kí sér te  éle tét.
És ar ról is, hogy mennyi re fog lal koz tat -
ta Jé zus alak ja. „Per sze nem sa já tít hat -
juk ki Weö res Sán dort – mond ta a püs -
pök –, hi szen ne ki nem a szó szűk vagy
klasszi kus ér te lem ben vett Krisz tus-hi -
te volt. A tel jes ség fe lébe fe je zé sé ben ír -
ja: »Több mint vi lág né zet, és ke ve sebb
mint val lás.« Nincs ben ne szó Krisz tus -
ról, a tes tet öl tött Is ten ről, aki sza ka dat -
la nul meg hal és pok lot jár az em be rért.”
A me leg sza vú em lé ke zés hez jól il -

lesz ked tek Gryl lus Dá ni el elő adó mű -
vész meg ze né sí tett Weö res-ver sei. Az
Üd vös ség, az Ének a ha tár ta lan ról, az
Örö möm sok szo ro zód jék szép vég ki -
csen gést adott a „dia ló gus pré di ká ci ó -
nak”. A li tur gi á ban részt vett Ros tá né Pi -
ri Mag dol na es pe res és a csön gei gyü -
le ke ze tet gon do zó Nagy né Ga ras Krisz -
ti na lel kész is. Meg kell em lí te ni Haj -
duch-Szmo la Pat rik or go na já té kát,
Gi czi Jó zsef né óvó nő vers mon dá sát, a
ta tai Szent Már ton kó rus köz re mű kö -
dé sét, Varga Istvánnéve zény le té vel. Re -
per to ár juk temp lom ban el hang zó da -
rab jai  kö zé  ik tat ták  az  Evan gé li kus
éne kes könyv431. éne két is, hogy Weö -
res Sán dor szö ve ge ez al ka lom ból gyü -
le ke ze ti ének ként is fel idé ződ hes sék.
Weö res Sán dorPáv el Ágos ton gim -

ná zi u mi ta nár nál volt kosz tos di ák –
ne ki na gyon so kat kö szön he tett, el ső
kö te té nek  meg je le né sét  is.  Le á nya,
Páv el Ju dit ked ve sen idéz te föl a csön -
gei–szom bat he lyi hét köz na po kat.

* * *

A dé li  ha rang szót  az nap Csön gé ről
köz ve tí tet te a Ma gyar Rá dió, en nek el -
hang zá sa után a Weö res Sán dor–Ká -
ro lyi Amy Em lék ház nál foly ta tó dott az
ün nep ség.  A  ven dé ge ket  Ba ra nyai
Er nő pol gár mes ter kö szön töt te, majd
Hen de Csa ba hon vé del mi mi nisz ter,
Szom bat hely or szág gyű lé si kép vi se lője
mon dott ün ne pi be szé det. Az ost ffy -
asszony fai  Pe tő fi  Sán dor  Ál ta lá nos
Is ko la ta nu lói nagy kedv vel ele ve ní tet -
ték föl Weö res já té kos ver se it. Stei nert

Ágo ta szer kesz tő a ré gi, kö zös ta lál ko -
zá so kat idéz te. A föl ne ve lő fa lu, Csön -
ge fon tos sá gát. „Itt ta nult meg ma gya -
rul – mond ta az élet mű egyik leg jobb
is me rő je –, itt hal lot ta elő ször édes any -
já tól gyö nyö rű anya nyel vün ket. A ter -
mé szet hang ja it: eső ko po gá sát, fű su -
ho gá sát, lom bok sut to gá sát. Tör té nel -
münk ne héz idő sza ká ra esett az ő száz
esz ten de je. Sok min den el ve szett, de
köl té sze te  meg ma radt,  él,  és  egy re
ra gyo góbb fénnyel vi lá gít.”

Dr. Fűz fa Ba lázs iro da lom tör té -
nész, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem do cen se sze rint Weö res kap cso -
la tot tar tott a föld del, az ég gel, a hit -
tel, a köl té szet tel. Min den vers és hit
vi gasz ta lás az em ber nek. A köl tő től
meg ta nul hat juk, hogy egy fa lu mi kép -
pen le het több, tá gul hat ki a nagy vi lág -
ba. A meg ér tés re biz tat, a nö ve ke dés -
re, ho gyan le he tünk – szí vós ság gal, ál -
do zat ho za tal lal – na pon ta töb bek és
ér té ke seb bek. (Ked ves gesz tus volt a
he lyi kép vi se lő-tes tü let ré szé ről, hogy
Fűz fa Ba lázst – több év ti ze des szer ve -
ző mun ká já ért – Csön ge tisz te let be li
pol gá rá vá vá lasz tot ták.)

Ha za té rés cím mel Lő csei Pé ter be -
szélt ké szü lő köny vé ről, majd a Weö -
res Sán dor al ko tó tá bor fi a tal jai a ha -
tal mas  élet mű  újon nan  fel fe de zett
sze le tét vil lan tot ták föl. Hall hat tuk a
köl tő if jú ko ri re mek lé sét is: „Mi kor pe -
len kám volt még és da dám / s a Hold
ke zem nél ült az al ma fán, / az »ee-ee«
és »pa pa-ma ma« után / az el ső, amit
ki mon dott a szám: / »fű, fa, füst«.” 
A több órás ün nep a 2006-ban föl -

ava tott, tel jes gyűj te mé nyű mú ze um -
nál, Se ges di Györgymell szob rá nál ko -
szo rú zás sal ért vé get. 

* * *

Több ször ír tam már a Weö res-ház ban
lé vő – Stei nert Ágo ta ren dez te – ki ál -
lí tás ról, amely ma is ré gi szép sé gé ben
és gaz dag sá gá ban áll. Az el ső szo ba a
csa lá di  kö tő dé se ket mu tat ja  be,  sok
tárggyal és fo tó val. A má so dik a köl tő
szel le mi  kap cso la ta it  jár ja  kör be,  a
har ma dik Weö res egy sze rű dol go zó -
szo bá ját idé zi, míg az utol só te rem a
hit ves nek, Ká ro lyi Amy köl tő nek ál lít
em lé ket. A fo lyo sói ké pek a köl tő nek
szü lő föld jé hez: Szom bat hely hez, Csön -
gé hez va ló kö tő dé sét ta nú sít ják.
A ren dez vényt kö ve tő en a kul túr -

ház ban Var ga Ist ván Csön gei tü kör cí -
mű  fo tó ki ál lí tá sát  néz het ték  meg  a
ven dé gek. Aki még bír ta a per zse lő me -
le get, a szom jú sá got. Ko ra dél után e so -
rok író ja meg is em lí tet te egy ked ves
há zas pár nak: ma csak szel le mi táp lá -
lé kot ka punk.  „Ak kor nem  is me ri  a
csön gei em bert, mi ven dég sze re tők va -
gyunk!”  –  mond ta  mo so lyog va  az
asszony,  és  a  szom széd  te rem  fe lé
mu ta tott. Ros ka dó asz ta lok, min den
ké rést ked ve sen tel je sí tő fe hér in ges fi -
a ta lok. A ven dég lá tó if jak mo so lyog -
va néz ték a Weö res Sán dor ról vi tat kozó
fel nőt te ket: A kor nagy köl tő je volt? A
20. szá zad egyik leg na gyobb ja? A vi lág -
iro da lom leg na gyobb jai – Ho mé rosz,
Dan te,Shakes peare – mel lett a he lye? 
Újabb száz év ta lán elég lesz a kér -

dé sek meg vá la szo lá sá ra, a kró ni kás –
negy ven évi ol va sás után – a leg utol -
só ál lí tás ra sza vaz.

g Feny ve si Fé lix La jos

f Folytatás az 1. oldalról

Szol ga csak egy van, az Is ten… cím mel a száz éve szü le tett Weö res Sán -
dor ra em lé ke zünk jú ni us 30-án 11.05-kor az M1-en, a Du na World csa -
tor nán pe dig jú li us 5-én, pén te ken 12.45-kor. A mű sor ban köz re mű kö -
dik Blas kó Pé terKos suth-dí jas szín mű vész, és rész le tet lát ha tunk a csön -
gei is ten tisz te let ből is. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

Vas Ist ván

WeöresSándor
születésnapjára

Nem buj do só, nem is ván dor:
Va rázs ló vagy, Weö res Sán dor.
Mi lyen tűz ez? Mer ről? Hon nan?
Min den sza vad láng ra lob ban.
Hogy ju tot tál ha ta lom ra?
In gyen kap tad, nem ha szon ra.
Hol van ez a bi ro da lom?
Nap ke le ten, nap nyu ga ton.
Le het az, hogy te is het ven
Let tél? Nem, ez hi he tet len.
Má gus em ber, most vi gyázz:
El ne múl jon a va rázs!
Még so ká ig, ó, Sa nyi,
Légy sze ren csés mú zsa fi!

La tor Lász ló

ragyogjon
hetvencsillaga

Mert ben ne a for gó ho mály
meg fé nye sül, for mát ta lál,
mert leg sö té tebb éj je le
is boly gó lel kek kel te le,
mert ben ne egy ég bolt de lel
moz du lat lan je gye i vel,
mert ben ne száz fe lé ha sad
s meg áll a ke rek pil la nat,
mert ben ne az anyag tö mör
tel jes sé gé ben tün dö köl,
mert ben ne az anyag ta lan
menny dör gő-vil lám ló fo lyam,
mert annyi for mát meg al kot,
ked vé re vál tott ala kot,
mert ben ne a csend és a szó
egy for ma tűz zel lán go ló,
mert ha ki mond ja sza va it,
min den hoz zá ke ze se dik,
mert szol ga s ki rály egy ma ga –
ra gyog jon het ven csil la ga!
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Dialógusprédikáció: Fabiny Tamás püspök és Gryllus Dániel előadóművész

Pável Judit emlékezik Nagy né Ga ras Krisz ti nával csöngei csemeték idéznek Weö res-verseket 
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Dr. si mon end ré né 
páv el ju dit ta ní tó nő
– Apám ma gyar–la tin sza kos ta -

nár volt. Min den dél után ját a könyv -
tár ban  töl töt te,  ame lyet  a  kis di ák
Weö res Sán dor is szor gal ma san lá to -
ga tott. Apám nak fel tűnt a rend kí vüli
gyer mek,  s  ha ma ro san  ba rát sá got
is kö töt tek. 
Az 1949-ben ki adott em lék könyv -

ben a köl tő így em lé ke zett vissza: „A
köl té szet ho zott össze ben nün ket. En -
gem, a ti zen hat éves tacs kót, meg hí -
vott, hogy lak jam ná la, át ad ta leg ké -
nyel me sebb szo bá ját és író asz ta lát. Et -
től kezd ve ren ge te get be szél get tünk,
az ő lé nyé nek ér le lő me le gé ben ír tam
el ső ko mo lyan ve he tő ver se i met…” 
Sán dor egy szer re két paj tást is ka -

pott: ele ven, okos bá tyá mat, aki vel jól
le he tett han cú roz ni, kö te ked ni, és en -
gem, akit a nya ká ba vé ve hor doz ga tott.
Éj jel is csak ol va sott vol na az ut cai gáz -
lám pa fé nyé nél, per sze reg gel ne he zen
tu dott fel kel ni. Reg ge liz ni, meg fé sül -
köd ni, a ci pő jét be fűz ni, ka bát ját be -
gom bol ni már so sem volt elég ide je… 
1981-ben – az ő be le egye zé sé vel –

köz re ad tam  apám hoz  írt  le ve le it.
Így  jel le mez tem:  kül ső re  gyen ge,
véz na, rossz ét vá gyú, min dig fá radt
és ren det len fiú volt. Nem tisz tel te az
is ko lai sza bá lyo kat, de szin te alá za -
to san tisz tel te azt, aki jó volt hoz zá,
aki től  ta nul ha tott.  Kü lö nös  kis fiú
volt: sze ret ni va ló, se bez he tő.
Édes apám 1946-ban halt meg. Tíz

év vel ké sőbb Weö res Sán dor szép,
me leg han gú köl te mény ben em lé ke -
zett meg ró la. Egy be gyűj tött írá sa i -
ban je len tet te meg. 
Szom bat hely re  elő ször  1963-ban

mer ték meg hív ni, író-ol va só ta lál ko -
zó ra.  Ter mé sze te sen  el jött  hoz zánk
előt te, anyá mat nagy sze re tet tel kö -
szön töt te, én is ak kor ta lál koz tam ve -
le – már asszony ként – kö zel húsz év
után. Sze ret ném sza va im mal azok ban
is to vább él tet ni Weö res Sán dor lel két,
akik sze mé lye sen nem is mer het ték. Él -
tes sük to vább ver se i nek ol va sá sá val.

Dr. Mes ter há zi né 
já no sa Mag dol na ta nár
– Az it te ni em be rek büsz kék le het -

nek Weö res Sán dor ra, és büsz kék is.
Jó, hogy a temp lom ban kezd tük az
ün ne pet. A püs pök úr mél ta tá sa az
is ten tisz te le ten s utá na Páv el Jut ka
né ni ked ves em lé ke zé se na gyon fon -
tos. Weö res Sán dor olyan em ber és
olyan köl tő, aki nek ver sei az örök ké -
va ló sá got  tük rö zik  és  a  szün te len
is ten ke re sést. Ezek na gyon szép gon -
do la tok, és az is, hogy nem akar ják
ki sa já tí ta ni,  má sok  fö lé  he lyez ni.
Nem is sza bad, nem is  le het, mert
min den em ber fen ség és ön ál ló.
Ma meg erő söd tem  ab ban,  hogy

min den ki nek ke re ső nek kell len nie.
Más-más mó don és ös vé nyen érünk
el Is ten hez. És eb ben se gít sé get ad
Weö res, hogy me ré szek le gyünk, és
újak, még ak kor is, ha er re rá megy az
egész éle tünk.
Az em lék ház nál is föl eme lő volt az

ün nep ség. A köl tő so ha nem akart
nagy len ni, még is egy or szág jött el,
író tár sak, mű vé szek, és kö szön töt ték.
Jó volt hall gat ni a rö vid elő adá so kat,
na gyon sze re tem Fűz fa Ba lázs ta nár
urat. Min dig em be ri mó don, nagy tu -
dás sal  és  iro dal mi  ér zék kel  be szél
Weö res Sán dor ról. 
Én is így va gyok: mi az, ami ről em -

lí tést  aka rok  ten ni,  ami  fon tos  itt,
Csön gén. Ha min dent el mon da nék,
ak kor he te kig itt tar ta nám a ven dé -
ge ket.  Nép sze rű sí te ni  nem  ün ne -
pek kel  le het  egy  köl tőt,  ha nem  a
min den na pok kal, ver sei ol va sá sá val.
Ahol ta ní tok, a gye re ke im a Ma gyar
et ü dök ver se i nek a se gít sé gé vel ta nul -
ják meg a fo lyó írást ol vas ni. Ti zen egy
éve tá bo ro zunk itt, Csön gén, jú li us
ele jén két hé ten át, és az or szág min -
den tá já ról jön nek a fi a ta lok. Min dig
úgy kezd jük, hogy el jö vünk az em lék -
ház ba, le fek szünk az ud va ron, a lá -
bun kat  össze tesszük,  és  mond juk
együtt: „Fü vön fek szem há ton, / sze -
mem ég be már tom,  /  föld re,  víz re,
hegy re / íro ga tok egy re.”

gryl lus Dá ni el 
elő adó mű vész
– A szá za dik szü le tés nap össze -

gez te  ben nem  Weö res Sán dor hoz
fű ző dő  kap cso la to mat.  Mi kor  ké -
szül tünk az ün nep re, Fa bi ny püs pök
úr öt le te volt, hogy ne olyan is ten -
tisz te let  le gyen,  amely  a  köl tő ből
„evan gé li kus szen tet” fa rag. Le gyen
egy dia ló gus, az ő sza va i ra vá la szol -
ja nak a ver sek, egé szít sék ki a gon -
do la tot. Ját szot tam gye rek ver set, A
tel jes ség fe lé kö tet ből rész le tet, és volt
olyan dal, az Üd vös ség, ame lyet az ő
ké ré sé re  ze né sí tet tem meg.  És  ott
volt a vé gén a Bo le ro, amely teg nap
dél előtt kez dett meg szü let ni. Ki csit
meg ret ten tem a fel adat tól, de igye -
kez tem a ki hí vás sú lyát el hes sen te -
ni ma gam tól. Elő ző nap, ahogy men -
tem Pécs re, a bu szon el kezd tem egy
dal la mot, rög tön be is éne kel tem a
te le fo nom ba, itt Csön gén csak egy
váz lat volt a pa pí ron…
Weö res  Sán dort  ha mar  meg is -

mer tem. 1971-ben volt elő ször kon -
cer tün kön, ahol így jel lem zett min -
ket: „A Ka lá ka együt tes olyan, mint
a ló nye rí tés.” Én sem ér tet tem el ső -
re, most már tu dom: egy ló nem tud
rosszul nye rí te ni. Fi a ta lok vol tunk, és
va ló ban ele men tá ris volt az in du lá -
sunk.
Ké sőbb rend sze res sé vál tak a lá to -

ga tá sok, föl vit tük hoz zá az új kom -
po zí ci ó kat. Ezek a ta lál ko zá sok in -
kább  han gu la tok,  tör té ne tek.  Föl -
men tem a köl tő höz mint mu zsi kus,
ő mon dott rö vid bí rá la tot és út ra va -
lót.  Lát szat ra  ap ró  ki je len té sek nek
tűn tek, még is te le vol tak böl cses sé -
gek kel. Ezek min dig to váb bi ke re sés -
re sar kall tak, újabb mun ká ra. Nem
volt olyan le me zünk, hogy ne lett vol -
na raj ta az ő da la. Kon cert pe dig, akár
gye re kek nek, akár fel nőt tek nek szólt,
vagy kül föl dön sze re pel tünk, Weö res
Sán dor-vers nél kül el kép zel he tet len
volt. Te hát min dig itt van ve lünk, biz -
tat szün te le nül.

g Feny ve si Fé lix La jos

VallomásokWeöresSándorról

 r  c S ö n G E I  ü n n E P E
Weö res Sán dor

Hála-áldozat
Sze mem nek Ady nyi tott új me zőt,
Ba bits ta ní tott ízé re a dal nak,
és Kosz to lá nyi, hogy meg ne ha jol jak
ezt-azt kí vá nó kor di vat előtt.

Kö lyök-időm menny kár pit ján lo bog tak
mint csil la gok, ve zér lő tűz je lek.
Hol e gyö nyör már? jaj, csak a gye rek
ér zi min den pom pá ját a da lok nak.

De mit tő lük ta nul tam: őr zöm egy re.
Há rom ka nyar gó láng nyelv sis te reg ne,
ha fe je met iz zó vas rács ra vet nék.

Ol tá ro mon vad macs ka, pá va, bá rány:
há rom köl tő előtt bo rul le há lám.
Bár a ho mok ban láb nyo muk le het nék.

Weö res  Sán dor szü le tése századik évforduló já nak csön gei meg ün nep lé se 
a he lyi kul túr ház ban zá rult, ahol Var ga Ist ván Csön gei tü kör cí mű fo tó ki -
ál lí tá sát te kint het ték meg az em lé ke zők. A fo tó kol lek ció da rab ja i hoz ere de -
ti leg a köl tő egy-egy ver se „tár sult”, ám a szer zői jog fe lett ren del ke zők utóbb
– in gye ne sen – csak az aláb bi vers köz lé sé hez já rul tak hoz zá. – A szerk.

f
o

Tó
: v

a
r

G
a

 i
s

T
v

á
n

K
o

v
á

c
s

 i
s

T
v

á
n

 f
e

lv
é

T
e

le

T.
 P

in
T

é
r

 K
á

r
o

ly
 f

e
lv

é
T

e
le

f
e

n
y

v
e

s
i 

r
ó

b
e

r
T

 f
e

lv
é

T
e

le



 e 2013. június 30.  Evangélikus Életfókusz

Észt or szág ról  év ti ze de kig  ke ve set
hal lot tunk, hi szen 1940-től a Szov jet -
unió tag köz tár sa sá ga volt. Ko ráb bi
tör té nel me so rán is igen rö vid ide ig
él he tett füg get len ál lam ként. A po -
li ti kai vál to zá sok kö vet kez té ben 1991
óta új ra füg get len és sza bad or szág.
A nem zet kö zi saj tó ban is pél da ként
em lí tett gaz da sá gi fej lő dés ered mé -
nye ként ma a há rom bal ti ál lam kö -
zül a leg fej let tebb. La kos sá ga nagy -
já ból  1,3 mil lió  fő, ne gye dük orosz
nem ze ti sé gű. Az oro szok el ső sor ban
a szov jet ura lom ide jén köl töz tek oda.
Most  ér ke zünk  el  az  el ső,  szá -

munk ra iga zán iz gal mas adat hoz: a
la kos ság  nagy já ból  tíz  szá za lé ka
evan gé li kus. Ez azt je len ti, hogy az
észt or szá gi evan gé li ku sok kö zös sé -
ge alig több mint két száz ezer lel ket
szám lál. Te hát az észt or szá gi és a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus egy ház eb -
ben a te kin tet ben ha son ló adott sá gú. 
Így  adó dott  az öt let, hogy a Vasi

Egy ház me gyé hez tar to zó Ne mes kol -
tai Evan gé li kus Egy ház köz ség egy észt
gyü le ke zet tel:  Nõo  evan gé li ku sai val
kez de mé nyez ze a kap cso lat fel vé telt. 
Tud tuk, hogy nem ki ta po sott ös -

vé nyen já runk, hi szen utol já ra a két
vi lág há bo rú kö zött volt gyü le ke ze ti
kap cso lat észt és ma gyar evan gé li ku -
sok kö zött. Elő ze tes egyez te tés után
jú ni us 7–9. kö zött lá to gat hat tunk el
Nõoba (képünkön temploma).
A gyü le ke zet lel ké sze, Mart Jaan -

son és a fel ügye lő, Ma dis Kanar bik
gaz dag  prog ra mot  ál lí tott  össze. A
mint egy négy ezer fős te le pü lés la kos -
sá ga több ki sebb te le pü lés ré szen él, de
temp lo muk egy van a köz pont ban.
Iga zi szór vány gyü le ke ze ti élet be pil -
lant hat tunk be le, mely meg le pő en ha -
son ló ah hoz, aho gyan a ma gyar or szá -
gi  szór vány gyü le ke ze tek  él nek.  Az
egy há zi  kár pót lás  ke re té ben  föl det
ugyan ka pott vissza az észt egy ház, de
épü le tet alig. Ép pen ezért a bib lia órá -

kat, a gyer mek fog lal ko zá so kat há zak -
nál, idő sek ott ho ná ban vagy a te le pü -
lés ré szek fa lu há za i ban tart ják.
A lel kész szá má ra nagy se gít sé get

je len te nek az el kö te le zett – több nyi -
re  fel nőtt  koruk ban  hit re  ju tott  –
gyü le ke ze ti  mun ká sok.  Gya ko ri  a
fel nőtt ke reszt ség.  A  va sár na pi  is -
ten tisz te le ten, me lyen igét hir det het -
tem, két fel nőtt ré sze sült a ke reszt -
ség szent sé gé ben. 
A  lel ké szek  ál ta lá ban  fél ál lás ban

vagy má sod ál lás ban vég zik szol gá la -
tu kat, így biz to sít va meg él he té sü ket.
A nõoi gyü le ke zet lel ké sze, Mart Jaan -
son a teo ló gia előtt ze ne szer zés sza kot
vég zett az észt ze ne aka dé mi án, kon -
zer va tó ri u mi és egye te mi ta nár ként és
egye sü le ti szin ten ak tí van részt vesz az
or szág kul tu rá lis éle té ben. 
Az észt gyü le ke ze tek ben ki emelt

sze re pet kap nak az ének ka rok. So kan
az ének ka ron ke resz tül kap cso lód tak
és épül tek be a gyü le ke ze ti élet be. Ép -
pen lá to ga tá sunk ide jén ren dez ték az
egy ház me gyei da los ün ne pet Rõngu -
ban.  A  ko moly  ze ne ka ri  kí sé ret tel
meg szó la ló,  össze vont  egy ház me -
gyei  ének kar  há zi gaz da  lel ké szünk
szer ze mé nyét is be mu tat ta. 
Há rom nap rö vid idő, a ta pasz ta la -

tok és a be szél ge té sek mo za ik da rab -
ká i ból még is iz gal mas és ér de kes ké -
pet kap hat tunk egy tő lünk ezer nyolc -
száz ki lo mé ter re élő észt evan gé li kus
gyü le ke zet éle té ről. Ez a kép még is na -
gyon is me rős, hi szen tör té nel münk és

je le nünk sok pár hu za mot mu tat, ép -
pen ezért hi te le sen tud juk egy más sal
meg osz ta ni  a  szór vány lét  örö me it,
gond ja it, ter ve it, re mény sé ge it. Az biz -
tos, hogy nem el ső sor ban anya gi tá -
mo ga tást vár ha tunk egy más tól.
Úgy ter vez zük, hogy észt test vé re -

ink Nõoból szep tem ber ben lá to gat -
nak el hoz zánk Ne mesk ol tá ra. Ez a
re mény ség sze rint ki tel je se dő kap cso -
lat nem nagy és ki csi gyü le ke zet kö -
zött épül, ha nem a ki csik ta lál koz hat -
nak egy más sal, erő sít he tik egy mást,
hi szen ere jü ket a leg ke vés bé ön ma -
guk ban, ha nem egye dül Krisz tus ban
ta lál hat ják meg. Tu laj don kép pen ez
a vá lasz a cím ben föl tett kér dés re: mi -
ért ép pen Észt or szág?

Egy há zunk  kül ügye kért  fe le lős
püs pö ke, Fa bi ny Ta más szin tén ér -
té kes nek tar tot ta a kez de mé nye zést.
Így  ko moly  se gít sé get  kap hat tam
Pap Kin ga Mar jat tá tól, az or szá gos
iro da öku me ni kus és kül ügyi osz tá -
lyá nak re fe ren sé től. Kin ga nyelv tu dá -
sa, hely is me re te, szak ér tel me és oda -
szá ná sa a szer ve zés ben, for dí tás ban
és az egész uta zás ban pó tol ha tat lan
se gít sé get  je len tett. Kö szö net  ér te!

g Ko vács Lász ló 
evan gé li kus lel kész (Ne mes kol ta)

A lá to ga tás ról, kap cso lat fel vé tel ről ol -
va só ink bő vebb fo tó kol lek ci ót ta lál nak
az Evan gé li kus.hu hon la pon.

M I é r T  é P P E n  é S z T o r S z á G ?
b Akülföldievangélikusegyházakkalvalókapcsolattartásegyikfontos
elemeagyülekezetekközöttépülőtestvér-gyülekezetikapcsolat.Szá-
moshazaievangélikusközösségnekvantestvérgyülekezeteFinnor-
szágban,Németországban,Erdélybenvagymáshol.Azegymássalva-
lószemélyestalálkozásokgyümölcseianyagiéslelkiértelembenegy-
arántszínesítikgyülekezeteinket.HaelővesszükEurópatérképét,és
végignézzük,hogymelyországokevangélikusaivalkerestünkeddig
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tetbensokafehérfolt,ismeretlenésizgalmasterület.EzekegyikeÉszt-
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A ne mes kol tai gyü le ke zet re mény be li
test vér kö zös sé gé vel,  az  észt or szá gi
Nõo  evan gé li ku sa i val  is mer ked ve
meg ra ga dó ta lál ko zá sok ban le he tett
ré szünk. A Szent há rom ság ün ne pe
utá ni má so dik va sár nap evan gé li u má -
ra utal va kü lö nös aján dék volt át él ni:
mi lyen sok szí nű, oly kor meg le pő az
Is ten  or szá gá ba meg hí vot tak  kö re.
A köz ség ener gi kus, fi a tal pol gár -

mes te re a ter mé sze ti és tu risz ti kai lát -
vá nyos sá gok fe lé te rel né ér dek lő dé -
sün ket, de sze ren csé re a gyü le ke zet
ve ze tői a min den na pi szol gá la ti kör -
nye ze tet igye kez nek kö zel hoz ni a lá -
to ga tók hoz. Gyü le ke ze ti kö tő dé sét
ugyan a pol gár mes ter sem rejt he ti vé -
ka alá, hi szen az anya köny vek ta nú -
sá ga sze rint a kö zép ko ri nõoi temp -
lom ol tá rát egy azo nos ne vű fel me -
nő je ácsol ta…
A köz ség köz pont já tól  egy  ide ig

asz fal ton, majd kö ves er dei uta kon
ju tunk el Lu ke fa lu ba, ahol egy csa -
lá di tra gé di át kö ve tő en ti zen há rom
éve meg tért asszony sa ját pa nel la ká -
sát aján lot ta fel és ala kí tot ta át a gyü -
le ke zet gyer mek fog lal ko zá sa i hoz. A

fa lu ré szek kö zöt ti rit kás köz le ke dés
okoz ta  el szi ge telt ség  mi att  a  kör -
nyék be li  gye re kek  né pes  csa pa ta
vesz részt a pén tek dél utá ni al kal ma -
kon. Há zi  sü te mény  és  kéz mű ves-
fog lal ko zás  mel lett  is mer ked nek  a
bib li ai tör té ne tek kel. 
A köz ség ál tal fenn tar tott szo ci á -

lis ott hon ban is rend sze res a gyü le -
ke ze ti je len lét: az észt füg get len ség
vissza ál lí tá sa  után  épült,  kor sze rű
épü let ben négy osz tá lyon tud ják el -
he lyez ni a hu szon négy órás el lá tást
igény lő, ma gá nyos, idős em be re ket,
eny hén  fo gya té kos  ápol ta kat.  Szá -
muk ra a lel kész és a la i kus szol gá lók
ér ke zé se nem csak lel ki táp lá lé kot, ha -
nem pó tol ha tat lan test vé ri kö zös sé -
get is je lent, ame lyet rö vid lá to ga tá -
sunk so rán mi is át él het tünk.
A  me e ri  fa lu ház ban  bib lia órá ra,

ének ta nu lás ra rend sze re sen össze jö -
vő  idős asszo nyok nak, az Élet öröm

da los kör tag ja i nak több sé ge csak né -
hány  éve  kon fir mált:  a  ma gu kat
„szov jet  kor szak be li  vén  bű nö sök -
ként”  aposzt ro fá ló,  szó ki mon dó
asszo nyok na gyon tisz te lik lel ké szü -
ket, aki a gon dos fel jegy zé sek ta nú -
sá ga sze rint ko moly táp lá lék kal ké szül
a szá muk ra. A fel dol go zott bib lia órai
té mák so rá ban Lu ther úr va cso rai fel -
fo gá sa épp úgy meg ta lál ha tó, mint a
„Volt-e Jé zus nak fe le sé ge?” prok ova -
tív kér dés fel ve tés.
A job bá ra kül föl di vál lal ko zók ál -

tal meg mű velt, ki ter jedt rep ce föl de -
ken át vág va érünk Nõgia ru ba: a ko -
ráb ban  vi rág zó  té esz köz pont  el ha -
gyott épü le tei közt élő kis kö zös ség
szí ve  a  könyv tár,  ahol  bib lia órá ra
gyűl nek össze a kö zel ben la kók. Az
orosz nyel vű kö te tek ol va sói el tűn tek
a fa lu ból, üre sen áll nak a ha tal mas is -
tál lók, gaz da sá gi épü le tek.
Kü la a se me  fe lé  ha lad va  már  a

gyü le ke zet fel ügye lő je is el bi zony ta -
la no dik a ka nyar gós er dei uta kon. A
bo zót tal  be nőtt  tó par ton  egye dül
ál ló ta nya gaz dá ja nyolc van éves lesz,
de für gén ve zet be a tisz ta szo bá ba,
ahol  a  kéz zel  ácsolt  pa dok  fö lött
dísz he lyen  áll  az  észt  cí mer  és  a
zász ló. Itt tart ja a lel kész a bib lia órát
a kör nyék be li ek nek. A gaz da bé ke -
idők ből szár ma zó an gol tu dá sát fel -
vil lant va me sé li, ho gyan hall gat ták itt
1956-ban  a  Sza bad  Eu ró pa  Rá dió
ma gyar or szá gi tu dó sí tá sa it. Ami kor
a be szél ge tés vé gén kö zö sen éne kel -
nek há zi gaz dá ink, erő sen át él het jük
a hi tért és a nem ze ti füg get len sé gért
év szá za dos har co kat ví vó ele ink kö -
zös örök sé gét.
Tõra ve ré ben megint új pers pek tí -

vá ba ke rül az ég fe lé te kin tő em ber:
az or szág egyet len mű kö dő ob szer -
va tó ri u má nak va do nat új épü le té ben
a gyü le ke zet fér fi kvar tett jé nek osz -

lo pos tag ja ka la u zol min ket. A gyü -
le ke zet  je len le gi  fel ügye lő je  is  az
ere je tel jé ben lé vő észt kó rus kul tú -
ra ré vén ke rült a gyü le ke zet kö zös -
sé gé be: a he lyi ha gyo mány őr ző egye -
sü let tag ja ként a te me tő rend be té te -
lé re szer ve zett ak ci ó ra hí vott egy is -
me rős asszonyt, de an nál már kész
volt a vá lasz: „El jö vök, ha te be lépsz
a gyü le ke ze ti ének kar ba!”
A  pres bi té ri um  tag ja in,  az  ak tív

szol gá lók so rán vé gig te kin te ni öröm -
te li  él mény:  pe da gó gu sok,  két ke zi
mun ká sok, ku ta tó ál lást be töl tő ter -
mé szet tu dó sok – hi szen az egye te mi
vá ros, Tar tu alig húsz ki lo mé ter re van
in nen. A gyü le ke ze ti szol gá la tot csa -
lá di örök ség ként hor do zók és a hit út -
já nak ele jén já rók. Nők és fér fi ak. Va -
sár nap a két or szág szó szé ke in mind -
annyi unk hoz szólt Lu kács evan gé li -
u má ból a nagy va cso ra pél dá za ta (Lk
14,15–24): „Jöj je tek, mert már min den
ké szen van.” Meg hí vá sunk  az  egy
Úr tól van, aki hi tünk sze rint egy kor
a dű lő utak vé gé ről is össze gyűj ti az
ő né pét.

g Pap Kin ga Mar jat ta

Istenországánakvendégei
– avagy kik ből épül a gyü le ke zet?
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„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit
ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten
aján dé ka ez.” (Ef 2,8)

Szent há rom ság ün ne pe után az 5. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i -
ben Is ten ta nú ság té tel re hív ja gyer me ke it, mert ő „azt akar ja, hogy min den
em ber üd vö zül jön, és az igaz ság is me re té re el jus son” (1Tim 2,4; LK). Jé zus -
ban el jött az üd vös ség e vi lág ba, de ő a bű nö sök kö zül hív ja el bi zony ság te -
vő it, és kö zé jük kül di vissza. „Is ten gyer me kei nem me ne kül het nek a go no -
szok tól, sőt ke re sik, hogy se gít sék őket. Mert nem csak ma guk akar nak a
menny or szág ba jut ni, ha nem min dent el kö vet nek, hogy ma guk kal vi gyék a
leg bű nö seb be ket is” – ír ja dr. Lu ther. „Te kints, mi ol tal ma zó Is te nünk, és nézd
a te szol gá i dat!… Se re gek nek Ura, bol dog, aki ben ned bí zik.” (GyLK 726,13)
Akik en ge del mes ked nek az Úr sza vá nak, ők a szent Is ten fen sé ges ha tal má -
val szem be sül nek: „Menj el tő lem, mert bű nös em ber va gyok, Uram!”A cso -
dá la tos hal fo gás után fé le lem fog ta el Pé tert, ám Jé zus így hív ta el őt ta nú -
ság té tel re: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász le szel!” (Lk 5,8.10) A lé lek men tés egye -
dü li mun ka esz kö ze a ke reszt igé je, mert úgy „tet szett Is ten nek, hogy az ige -
hir de tés bo lond sá ga ál tal üd vö zít se a hí vő ket”.Az ő ta nú ság te vői csak a meg -
fe szí tett Krisz tust hir de tik, aki „az Is ten ere je és az Is ten böl cses sé ge”. (1Kor
1,21.24) A ti zen két, név sze rint ki vá lasz tott apos tol szem ta nú ja le he tett szol -
gá la tá nak, s Jé zus ta ní tot ta a so ka sá got: „…erő áradt ki be lő le, és min den kit
meg gyó gyí tott.” (Lk 6,19) Bé tel ben má sod szor is meg je lent az Úr Já kób nak,
és ál dást, új ne vet s ígé re tet adott ne ki: „…Iz rá el lesz a ne ved… Ne ked adom
azt a föl det, me lyet Áb ra hám nak és Izsák nak ad tam.” (1Móz 35,10.12) Ezé -
ki elt is ta nú ság te vő jé ül hív ta el az Úr is ten: „Em ber fia, el kül de lek té ged Iz rá -
el fi a i hoz, a lá za dó nép hez… Hir desd ne kik az én igé i met, akár hall gat nak
rá, akár nem tö rőd nek ve le; hi szen en ge det len nép ez!” (Ez 2,3.7) A je ru zsá -
le mi apos to li gyű lé sen Pál és Bar na bás „el be szél ték, mi lyen sok jelt és cso dát
tett ál ta luk Is ten a po gá nyok kö zött”. A po gá nyok ból lett ke resz tyé nek kö -
rül me té lé sé ről ki ala kult vi tát Pé ter ott így zár ta le: „…ab ban hi szünk, hogy
mi is az Úr Jé zus ke gyel me ál tal üd vö zü lünk. Ép pen úgy, mint ők.” (Ap Csel
15,12.11) El fo gá sa előtt a Ge cse má né-kert ben Jé zus in ti Pé tert és a töb bi e ket
is: „Si mon, Si mon, íme, a Sá tán ki kért ti te ket, hogy meg ros tál jon, mint a bú -
zát, de én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi ted: azért, ha majd
meg térsz, erő sítsd atyád fi a it.” (Lk 22,31–32) Akit Krisz tus ke gyel me ál tal meg -
ra ga dott, s el hí vott ta nú ság té tel re, az éret te min den mást kár nak és sze mét -
nek ítél. Így Pál nak is egyet len fel ada ta van ez élet ben: „…egyet te szek: ami
mö göt tem van, azt el fe lejt ve, ami pe dig előt tem van, an nak ne ki fe szül ve fu -
tok egye nest a cél fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus ban adott
ju tal má ért.” (Fil 3,14) Ő is me ri a ju ta lom aján dé kot: Is ten in gyen iga zít meg
ke gyel mé ből min den Krisz tus ban hí vőt (lásd Róm 3,22–24). Te is „Légy hű,
állj meg szent hi ted ben, / Is te ne det ne fe ledd! // Jé zus ve lem, nem fé lek. /
Őrá bí zom éle tem, / Míg a célt el ér he tem.” (EÉ 439,1.4)

g Ga rai And rás

HETI ÚTrAVALÓ

Az öt ve nes évek előtt a base ball ki zá -
ró lag  ame ri kai  sport nak  szá mí tott,
gyak ran hív ták is az ame ri kai nem zet
ked venc  idő töl té sé nek.  A  má so dik
vi lág há bo rú után azon ban ez a sport
ex port cik ké vált. A kül föl dön szol gá -
ló ame ri kai ka to nák el vit ték tá vo li or -
szá gok ba a já ték szel le mét és a hoz zá
kö tő dő lel ke se dést. Ma a base ballt a vi -
lág sok or szá gá ban játsszák. 
Mi ért  is em lít jük ezt most? Mert

van egy kü lön le ges je len ség eb ben a já -
ték ban, mely sok te het ség nek oko zott
le küzd he tet len fel ada tot, és so ku kat
meg aka dá lyoz ta  ab ban,  hogy  jó ból
ki vá lók le gye nek: „a fé lel me tes, előt -
ted le csa pó dó csa var do bás”. Akik nem
ta nul ták meg, ho gyan kell az ilyen lab -
dá ba be le üt ni, so ha nem ér ték el a pro fi
szin tet, vagy nem tud tak tar tó san a
pro fik kö zött ma rad ni.
Egy ta pasz talt ba rá tom így ma gya -

ráz ta: „A lab da pont ak kor vált irányt,
ami kor ép pen be le akarsz üt ni. A leg -
több ütő já té kos ar ra a pont ra kon -
cent rál, aho vá sze rin te a lab dá nak ér -
kez nie kel le ne – és nem ma gá ra a lab -
dá ra.” Az ered mény: ahe lyett, hogy a
jó he lyen üt nénk meg a lab dát, el se
ta lál juk.
Még ha egyet len me net nyi base ballt

sem  ját szot tunk,  ezt  a  je len sé get  –

más hol,  más képp  –  ma gunk  is  ta -
pasz tal hat tuk.  A  hét köz na pi  élet,  a
mun ka hely  idő ről  idő re  dob  fe lénk
egy „csa vart” – hir te len és vá rat lan fej -
le mé nye ket, me lyek fe ne kes tül fel for -
gat ják ter ve in ket. Pél dá ul egy fon tos
ügy fél úgy dönt, hogy a jö vő ben más -
tól ren del. Egy rég várt elő lép te tést va -
la ki más nyer el. Egy drá mai gaz da sá -
gi vál ság mély be húz za for gal mun kat,
cé günk nek így a túl élé sért kell küz de -
nie. Fő nö künk tel je sen át szab ja azt a
pro jek tet, mely be oly sok órát be le öl -
tünk, hosszú he te ken át ren ge teg ener -
gi át fek tet tünk.
Ha son ló  dol gok  tör tén het nek  a

ma gán éle tünk ben is: hir te len ki rob ban
egy csa lá di krí zis. El rom lott au tónk
meg ja vít ta tá sa annyi ba ke rül, hogy fel -
bo rul tő le a csa lá di költ ség ve tés. Egy
hoz zánk kö zel ál ló ro kon vagy ba rát
tra gi kus di ag nó zist hoz or vo sá tól. A
kér dés most így me rül fel: ho gyan ke -
zel jük ezt a „csa vart”? 
El ső  re ak ci ónk  ilyen kor  a  pá nik

vagy a ret te gés ad dig, míg va la hogy el -
ül a vi har – de ho gyan kel le ne jól vá -
la szol nunk  ezek re  a  hely ze tek re?  A
Bib lia szá mos se gít sé get, tám pon tot ad
ah hoz, ho gyan ke zel jük a „csa var lab -
dá kat”, me lye ket az élet ha jít fe lénk.
Íme pár pél da:

Ha mi nem va gyunk is fel ké szül tek,
Va la ki min dig az.Nem tud hat juk, mi -
lyen prob lé mák le sel ked nek ránk a kö -
vet ke ző sar kon, vagy mi lye nek be üt -
kö zünk be le hol nap, de  Is ten  tud ja!
„Mert csak én tu dom, mi a ter vem ve -
le tek – így szól az Úr –: bé kes sé get és
nem rom lást ter ve zek, és re mény tel jes
jö vőt adok nek tek.” (Jer 29,11)

Nem kell egye dül szem be néz nünk a
vá rat lan dol gok kal. Is ten meg ígér te,
hogy a bi zony ta lan ság és a fe nye ge tő
ve szély tor ká ban sem kell, hogy el tölt -
sön ben nün ket a fé le lem. Ő mel let tünk
van a ne héz sé gek ben! „Ne félj, mert én
ve led va gyok, ne csüg gedj, mert én
va gyok Is te ned! Meg erő sít lek, meg is se -
gít lek, sőt győ zel mes job bom mal tá mo -
gat lak.” (Ézs 41,10)

Ki de rül het, hogy ter ve ink hir te len
vál to zá sa ál dás lesz, nem átok.Ha a jól
át gon dolt ter vek nem úgy si ke rül nek,
aho gyan sze ret nénk, a re ak ci ónk le het
fruszt rá ció, düh vagy el ke se re dett ség.
Gyak ran ki de rül azon ban, hogy pon -
to san ter ve ink „át sza bá sá ra” vagy akár
hom lok egye nest más irány ra van a leg -
na gyobb  szük sé ge  éle tünk nek!  „Az
em ber nek az ér tel me ter ve li ki út ját, de
az Úr irá nyít ja já rá sát.” (Péld 16,9)
g Ro bert J. Ta masy írá sa nyo mán 

For rás: Mon day Man na

Hogyankezeljük„afélelmetescsavart”?

„Le írom és ne ked aján dé ko zom azt,
amit er ről a zsol tár ról gon do lok. Ér té -
ke sebb kin csem nincs, bár né há nyan
ezt is ta lán ter jen gős, üres szó sza po -
rí tás nak te kin tik, még is tu dom, hogy
egyet len go nosz vagy ke resz té nyi et len
gon do la tot sem tar tal maz. Hi szen a
ked venc zsol tá rom ról szól. Jól le het az

egész zsol tár könyv, sőt a Szent írás min de nes tül (mely éle tem egyet len vi ga sza)
ked ves szá mom ra, még is leg in kább ez a zsol tár kész tet ar ra, hogy sa já tom nak
ne vez zem, és az enyém nek tart sam. Igen gyak ran de re ka san meg szol gált ugyanis
ezért, s né hány ve szé lyes hely zet ből men tett ki en gem, ami kor kü lön ben sem
a csá szár, sem a ki rá lyok, a böl csek, oko sok és szen tek sem se gít het tek vol na raj -
tam. És zsol tá rom drá gább szá mom ra, mint a pá pa, a tö rök, a csá szár és az egész
vi lág min den di cső sé ge, kin cse és ha tal ma, eszem ágá ban sincs eze kért cse ré -
be ad ni. De ha va la ki fur csán néz ne rám azért, hogy ez zel a zsol tár ral mint a
sa já tom mal di csek szem, ami kor ez ugyan ak kor az egész vi lág kin cse is, ak kor
tud ja meg, hogy az zal, hogy ezt a zsol tárt ki sa já tí tot tam, sen ki től sem oroz tam
el. Krisz tus is az enyém, de egy út tal min den ke resz tény Krisz tu sa ma rad. Nem
sze ret nék fél té keny len ni, ha nem olyan, aki bol do gan oszt ja meg ja va it má sok -
kal. És bár csak az egész vi lág te kin te ne ugyan így tu laj do na ként er re a zsol tár -
ra, aho gyan én te szem! Ez len ne a föl dön a leg sze lí debb ci va ko dás, amellyel alig
ér ne fel bár mi fé le egyet ér tés vagy sze re tet. Saj nos csak ke ve sen van nak olya -
nok (azok kö zött is, akik nek má sok előtt kel le ne jó pél dá val elöl jár ni uk), akik
a Szent írás nak vagy akár egyet len zsol tár nak éle tük so rán egy szer is szív ből mon -
da nák: »Ked venc ol vas má nyom vagy! Légy örök re az enyém!«” 

d Lu ther Már ton: A szép Con fi te mi ni, az az a 118. zsol tár 
(Pet hő At ti la for dí tá sa)

se Mpe r re FOr M anDa

Mi vel csak fér fi ak gyűl tek egy be, a kö -
zös  ének lés nek  jel leg ze tes  „vas gyá ri
da lár da” hang zá sa volt – a kis sé mé -
lyebb hang fek vés le he tő sé get kí nált ar -
ra, hogy ta lán töb ben éne kel je nek te li
tü dő ből. (Fel me rült, hogy a val lás hoz
kap cso ló dó an van-e egy ál ta lán olyan
fér fi prob lé ma, amely a nő ket ne érin -
te né va la hogy. Ta lán jobb lett vol na nő -
ket is hí vo gat ni az al ka lom ra…)

Ba li cza Iván bu da vá ri lel kész több
pél dát fel vo nul ta tó nyi tó áhí ta ta azt a
kér dést ve tet te  fel, hogy amit a  fér fi
ere jé nek szo kás tu laj do ní ta ni, az va ló -
ban a fér fi ere je-e. Mi lyen erős a fér -
fi, ha Jé zus ra te kint! De mennyi bűn,
szen ve dés és nyo mo rú ság ered ab ból,
ha a tes te sze rint dönt… 

Tu bán Jó zsef csor nai lel kész a mai
evan gé li kus gya kor lat ban is tet ten ér -
he tő tév ta ní tá sok ról és eret nek sé gek -
ről be szélt. Az elő adást össze fog la ló
leg főbb té zis az volt, hogy a re for má -
ció idő vel el tor zult, és Lu ther nak tu -
laj do ní tunk  olyan  gon do la to kat  és
szo ká so kat, ame lyek kel ma ga Lu ther
egyet sem ér te ne. A re for má ció kez -
de té nek kö zel gő 2017-es év for du ló ja
ka i rosz.A fi gye lem fo ko zó dá sa ta lán
al kal mas ar ra, hogy is mét elő tér be ke -
rül jön a tisz ta re for má ció, a re for má -
ció teo ló gi a i lag tisz ta ré sze. (Nem rég
„…az evan gé li u mot tisz tán ta nít ják…”
cím mel, Kor sze rű hit val lá sos ság, hit -
val ló kor sze rű ség al cím mel könyv for -
má ban is meg je len tek az elő adó gon -
do la tai a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let
ki adá sá ban.)

Nem pisz kos pénz ügye ink, avagy a
bib li kus gaz dál ko dás alap jai cím mel
tar tott elő adást La borczi Pál in for ma -
ti kus, min tát, kö ve ten dő pél dát nyújt -
va ar ra, hogy ko runk ége tő kér dé se i -
ben nem fel tét le nül kell tér det haj ta -
ni a kor szel lem előtt, ha nem Krisz tus-

kö ve tő vá la szo kat kell és le het ke res -
nünk. Rész ben sa ját gon do la ta it tár -
ta a hall ga tó ság elé, rész ben Sil vio Ges -
ellmeg lá tá sa i ról be szélt. A kö zös sé gi
élet ben nél kü löz he tet len, hogy az el -
vég zett mun kát  és meg lé vő  ja va kat
más mun ká ra és más ja vak ra le hes sen
cse rél ni.  A  pénz  je len tő sen  meg -
könnyí ti e cse rét. A ki zsák má nyo lást
– Ges ell sze rint – a hely te le nül sza bá -
lyo zott pénz se gí ti elő. A ma gán tu laj -
dont okol ni és el le ne küz de ni: ku darc -
hoz ve ze tő mar xis ta tév út.
Az elő adó szép ha son la ta i nak egyi -

ke ez volt: „A pénz olyan a tár sa da lom -
ban, mint a vér a test ben. Ha va la hol
fel tor ló dik, gaz da sá gi trom bó zis ke let -
ke zik, más ré szek pe dig el hal nak az
élet fel té te le ket köz ve tí tő vér hi á nyá -
ban.” 1929–33 nem túl ter me lé si vál ság
volt, ha nem pénz ügyi trom bó zis. Ma
is mét  pénz ügyi  vál ság ban  va gyunk.
Im már hat éve, 2007-ben akadt el az
el ső pénz ügyi vér rög.
Két ség te len, hogy „ke resz tyén em -

ber ként  nem  tűr het jük”  a  ki ala kult
pénz ügyi vi lág ren det. A kér dés, hogy
van-e meg ol dás. A  vá lasz pe dig  az,
hogy „ke resz tyén mó don po li ti zál ni
nem bűn, ha nem kö te les ség”, mert „a
hit és a cse le ke det nem el vá laszt ha tó”. 
A je len lé vők ál ta lá nos egyet ér tés sel

fo gad ták  La borczi  Pál  gon do la ta it,
ame lyek bő vebb ki fej té sé re  itt most
nincs le he tő ség, de ér de mes meg hív -
ni az elő adót egy e té má val fog lal ko -
zó sze re tet ven dég ség re.
Ebéd után ügyes sé gi játék, a fran -

cia pé ta n que vit te sza bad le ve gő re –
a ke len föl di temp lom kert be – a részt -
ve vő ket.

Jo hann Gyu la csö mö ri lel kész Men -
tá lis és lel ki prob lé mák meg ol dá sa a fér -
fi ak éle té bencím mel szólt az egy be gyűl -
tek hez, és két kis fil met is be mu ta tott.

A  La u ens tein fi vé rek  1989-ben  ké -
szült, Egyen súlycí mű rö vid film jé ben öt
em ber ha lá szik egy sem mi ben bil le gő
négy zet lap pe re mén. Ha az egyik odébb
lép, a töb bi együtt mű köd ve hely re ál lít -
ja az egyen súlyt. Egy szer csak egy ze -
né lő  kin cses lá di kó  akad  a  ho rog ra.
Min den ki meg akar ja néz ni. És eköz -
ben meg fe led kez nek az együtt mű kö -
dés ről, sőt egy más el len for dul nak – és
sor ra a víz be zu han nak. Vé gül a győz -
tes egye dül ma rad, tét len ség re kár hoz -
tat va az egyik sa rok ban, mert a lá da az
át el le nes sa rok ban van. A bil le gés és
test vé ri et len ség győz tes sé tet te, de a bil -
le gés és a ma gá nyos ság mi att sem mi -
re sem hasz nál hat ja e győ zel mét.

Ko há ry Fe renc lé bé nyi lel kész, fér -
fi misszi ói re fe rens a fér fi kö rök be szá -
mo lói  kap csán  ak tu á lis  kér dé sek re
hív ta fel a fi gyel met. Egy ége tő prob -
lé má ra re a gál va Tu bán Jó zsef ki mond -
ta, hogy „a fe le ke ze ti ha tá rok ma nem
a fe le ke ze tek kö zött hú zód nak, ha nem
az egyes fe le ke ze te ken be lül”.

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész  zá ró áhí ta tá ban  a  ta lál ko zón
el hang zott mai prob lé mák  lán co la ta
mel lé ige he lyek lán co la tát ál lí tot ta, így
hir det te  az  evan gé li um  min den na -
pok kal egy be fo nó dó ér tel mét és je len -
tő sé gét. Há lát adott Is ten ha tal má ért.
Azért,  hogy Fe renc pá pa min den kit
meg szó lí tó ho mí li ái ál tal az egész em -
be ri ség  szá má ra  ért he tő en  árad  az
evan gé li um, im már hó na pok óta. A pá -
pa az em be ri ség tény le ges prob lé má -
i hoz kap cso ló dó an be szél nap mint nap. 
A tár sa dal mi szo li da ri tás a misszi -

ói nap vissza té rő té má ja volt, két elő -
adás ban, a zá ró á hítat ban és spon tán
be szél ge té sek ben egy aránt szó esett ró -
la. Vi lág ren dünk vesz te se i ben lás suk
meg azt a Jé zust, aki alap ve tő szük sé -
get szen ved mi at tunk, mert nem vál -
toz ta tunk vi lág ren dün kön. A hit ből fa -
ka dó fel is me ré sünk re, meg té ré sünk -
re és szol gá la tunk ra vár Jé zus azok ban
el rej tőz ve, akik éhez nek, szom jaz nak,
jö ve vé nyek, me zí te le nek, be te gek vagy
bör tön be ve tet tek. Ahogy a rej tőz kö -
dő Is ten Jé zus ban je le nik meg, úgy a
menny be me ne te le óta rej tőz kö dő Jé -
zus ko runk vesz te se i ben vár ránk.

g Prőh le Pé ter

LássukmegJézustavesztesekben!
Or szá gos fér fi misszi ói nap

b Egyházunkideiországosférfimisszióinapjamúltszombaton,mégaz
országoskánikulábanzajlottakelenföldigyülekezettanácstermében.
Akétáhítatésaháromelőadáskétségtelenülolyannyiratartalmasvolt,
hogyegytöbbezresországosösszejövetelhallgatóságaelőttisméltán
elhangozhatottvolna.Ámatudósítónak–kényszerűségből–lekell
mondaniaateljességről;azalábbibeszámolóanapsoránteretkapott
lényegesgondolatoknakcsupántöredékéttartalmazhatja.

A kelenföldi férfimissziói nap résztvevői Tubán József előadását hallgatják
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Nem csak né hány fa a kert ben vagy a park ban,
ha nem fák min den fe lé, amed dig csak el látsz. Itt
a föld nek is más fé le il la ta van. Bok rok, fű és vi -
rág a ma gas bükk fák al já ban, bár ho vá né zel. 
A nagy iz za dás után jól esik az ár nyék és a hű -

vös, hi szen a hegy me net ben nem csak a szint kü -
lönb sé get, de ön ma ga dat is le kel lett győz nöd. Az -
tán ami kor hir te len meg ér zed messzi ről a füst
sza gát, el kez ded re mél ni, hogy nem so ká ra a szád -
ban is érez ni fo god az étel ízét. A „pont annyi,
amennyi  kel lett”  jó fé le  fá radt sá gá val  ér ke zel
meg a né hány nap ja már is me rős hely re. Most
ez az ott ho nod tíz na pig. 
Ko rog a gyom rod, és van egy csepp nyi izom -

lá zad is, de ész re sem ve szed, mert le nyű göz, amit
látsz. A na gyok, az a né hány srác, akik re kü lö -
nö sen is fel né zel – né hány év múl va te is sze ret -
nél már ennyi re pro fi len ni! –, egy le be gő kö tél -
cso dát épí te nek. A zász ló rúd nem ér a föl dig,
négy kö tél fe szí ti a ma gas ba, alat ta pe dig egy ki -
csi tó: az az egy mély árok ki bé lel ve fó li á val és te -
le ereszt ve víz zel. Csak hogy ki hí vás le hes sen a
zász ló fel vo nás is!
Ez egy cser kész tá bor. Az egyik leg jobb do log,

ami meg tör tén het ve led. Ahol ki lép hetsz vég re
a meg szo kott ott ho ni ke re tek kö zül: a föl dön al -
szol, sá tor ban, há ló zsák ban. Ma gad gon dos kodsz
a ru hád ról, ma gad fi gyelsz, hogy meg le gyen min -
den fel sze re lé sed. Ön ál ló sá god alap fel té tel, hogy
jól tudd érez ni ma gad.
Ez egy cser kész tá bor, ahol kö zös ség ben vagy.

Az őr söd a ti ed, ha nem vagy ve lük, hi ány zol.
Min den ki nek sa ját fel ada ta van: van, aki a cso -
mó zás ban ügye sebb, vagy a sá tor pony vák össze -
fű zé sé hez ért, egy má sik a tűz ra kás ban já ra tos,
va la ki pe dig nem csak mer, de tud is éne kel ni.
A cser kész tá bor va ló di. Nem csu pán vir tu á -

lis tér ben vagy ügyes, ha nem va ló ban szik lán má -
szol, fo lyó ban úszol, bar lang ban kú szol. A tűz –
ha túl kö zel mész – meg pör kö li a ke ze den a szőrt.
A víz – ha túl so kat állsz a hi deg pa tak ban – át -
hűt, és kö hög ni fogsz. A nap – ha nem ve szel sap -

kát vagy pó lót a dél utá ni fo ci alatt – le éget. Fi -
gyel ned kell, hogy él vez hesd az éle ted – vi szont
él ve ze tes do log fi gyel ni is.
A cser kész tá bor Is ten kö ze lé ben van. Nem kell

so kat be szél ni ar ról, ki te rem tet te a vi lá got, ha
egy szer egy meg hó dí tott hegy csú csá ról né zel
kör be az alat tad el nyú ló er dő sé ge ken, és lá tod le -
buk ni a na pot a szem köz ti csúcs mö gött.
És Is ten lel ke ott van a kö zös ség ben is. Egy -

más  kö zött,  ahogy  köl csön adod  a  ku la csod,
ahogy vi szed a húsz li te res kan nát a töb bi e kért,
ahogy éj je li őr ként vi gyá zod má sok ál mát. Té len
a kul csos ház kály há ja mel lett, ta vasszal az ép pen
nyí ló vi rá gok il la tá ban jár va a nap sü töt te fenn -
sí kon, nyá ron a jég eső elől be me ne kül ve a fa lu
vé gi ra va ta lo zó ba, ősszel az is ko lá ban, őrs gyű -
lé sen a cser kész ott hon ban. 
Is ten olyan va ló ság, mint ami lyen va ló ság a kö -

zös ség meg élé se. Olyan va ló ság, amely ről ke ve -
set be szé lünk, mér ni sem na gyon le het, ám an -
nál job ban érez zük je len lé tét. A tá bor kö ze pén
ke reszt áll a zász ló rúd mel lett – a cser ké szet kö -
ze pe Is ten sze re te té nek meg élé se.

g Bu day Bar na bás

pa l aC K p Os ta

Körbeveszazerdő…

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

sár ga
Meg ér ke zett a vár va várt nyár, itt a
me leg. Süt a nap, sok szor már ki csit
túl zás ba is vi szi… Ilyen kor nem elég
hang sú lyoz ni, mek ko ra ve szély fe nye -
ge ti a fe le lőt le nül so ká ig a na pon tar -
tóz ko dó kat. Azon ban ha be tar tunk
né hány sza bályt, ak kor a nap sü tés jó -
té kony ha tá sa it él vez het jük. Fel tölt -
het jük ki ürült D-vi ta min-rak tá ra in -
kat.  A  hosszú  tél  ke vés  nap sü té se
után tes tünk-lel künk is jó kedv re de -
rül ilyen kor.
Min dig fon tos, hogy bő rün ket és

fe jün ket véd jük a köz vet len nap sü tés -
től. Akik ilyen kor kert ben dol goz nak,
ki rán dul nak, csak szé les ka ri má jú ka -
lap ban te gyék. Vé kony, hosszú uj jú
ing ben in dul junk ne ki ke rék pár- és
ka jak tú rá nak, mert hi á ba a sok fak to -
ros nap tej, hosszú órá kon át az sem
vé di meg bő rün ket a le égés től. Aki -
nek tes tén sok az anya jegy, ke res se fel
éven te bőr gyó gyá szát! Az ő bő rük –
il let ve a ki fe je zet ten fe hér bő rű e ké –
kü lön le ges bá nás mó dot igé nyel.

Kék
A víz éle tet je lent. Nyá ron ez sok szo -
ro san is igaz. Aki nem iszik ele get,
szá mol hat a fej fá jás sal, tom pa ság gal,
szel le mi alul tel je sí tés sel. A na pi két-
há rom li ter fo lya dék – me lyet el kell
fo gyasz ta nunk ah hoz, hogy szer ve -
ze tünk (fő ként a vér ke rin gé sünk és az
emész té sünk) za var ta la nul mű köd -
jék – le he tő leg csap víz le gyen. Ol csó
és re mek hű sí tő, ha egy kan csó ba né -
hány  ágacs ka  friss  cit rom fű le ve let
(egyet len bo kor fe de zi a csa lád egész
éves igé nyét), egy-két ka ri ka cit ro mot

te szünk. Ezt napköz ben több ször is
fel önt het jük friss víz zel, és más nap
cse rél jük a hoz zá va ló kat. Nem szük -
sé ges hű tő szek rény be ten ni.
Bár mi lyen  fur csán hang zik  is,  a

ke le ti  or szá gok  nagy  for ró ság gal
küz dő  né pe i nek  ta pasz ta la ta  sze -
rint me leg ben jól esik a me leg tea is!
Er re a cél ra meg fe lel nek az úgy ne ve -
zett „nem fe ke te” te ák, te hát a zöld
te ák, a ro i bo os tea és a gyü mölcs te -
ák. A hi deg, szén sa vas üdí tő ita lo kat
és az al ko ho los ita lo kat azon ban ne
hasz nál juk szomj ol tás ra, mert el len -
ke ző ha tást vál ta nak ki, mint amit re -
mél nénk tő lük.
Aki fi zi kai mun kát vé gez, an nak

en nél  a  mennyi ség nél  lé nye ge sen
töb bet kell in nia a nagy pá ro log ta tás
mi att.  Az  el fo gyasz tott  fo lya dék -
mennyi ség be be le szá mí ta nak a lé dús
zöld sé gek és gyü möl csök is, ame lye -
ket nyá ron na gyobb mennyi ség ben
fo gyasz tunk, mint az év egyéb idő -
sza ká ban.
Az  ivás mel lett má sik  nagy  igé -

nyünk a für dés, úszás vagy csu pán
zu ha nyo zás a nagy me leg ben. A hő -
ség ben na gyon se gít fel fris sül ni a hűs
víz, de nem árt itt is óva tos nak len -
ni. Nem te lik el nyár, hogy ne tör tén -
je nek  sok szor  vég ze tes  bal ese tek,
me lyek meg előz he tők let tek vol na.
Ha ve ze té kes vi zet hasz ná lunk a

fel fris sü lés hez, a ta ka ré kos ság ra hí -
vom fel a fi gyel met.
Van egy „vi zes arany sza bály”, ame -

lyet meg kell ta ní ta ni gyer me ke ink -
nek is: fel he vült test tel épp úgy ti los
víz be ug ra ni, mint is me ret len he lyen
vagy úszás tu dás nél kül! A gyer me ke -

ket víz mel lett ne hagy juk fel ügye let
nél kül egyet len perc re sem! Az egy -
re job ban el ter jedt ker ti me den cék
ese té ben a víz mi nő ség re is oda kell
fi gyel ni, pon to san be tart va az uszo -
dai vegy sze rek ada go lá sát. A me den -
cé hez tar to zó lét rát jobb el pa kol ni, ha
kis gyer mek  is  tar tóz ko dik  a  kert -
ben. Mi vel víz kö zel ben  fo ko zot tan
éget a nap, tart suk be a ti zen egy től ti -
zen öt órá ig le he tő leg ár nyék ban tar -
tóz ko dás sza bá lyát, a dé li or szá gok
szi esz ta szo ká sa it kö vet ve.

pi ros
Az idény gyü möl csök fo gyasz tá sa és
té li re  va ló  el te vé se  so kak  ked velt
nyá ri  te vé keny sé gei  kö zé  tar to zik.
Mál na, ri biz li, sza mó ca, cse resz nye,
meggy és sok-sok pa ra di csom: mind-
mind  te le  van nak  vi ta mi nok kal  és

sejt vé dő fla vo no i dok kal. Együnk be -
lő lük  mi nél  gyak rab ban,  éde sí tés
nél kül és le he tő leg nyer sen. Ter mé -
sze te sen a szi vár vány min den szí né -
ben ter mő zöld sé gek és gyü möl csök
ide je van, hasz nál juk ki, él jünk ve lük
min den nap bő ven!

Zöld
Sa lá ta le gyen min den nap az asz ta lon!
Szám ta lan va ri á ci ó ja van, és meg un -
ha tat lan. Az igaz, hogy van ve le egy
kis mun ka (és emi att na gyon so kan

be le se kez de nek), a le sze dés/vá sár -
lás, a meg mo sás és az ap rí tás, de cse -
ré be vi ta li tást, élet ked vet és jó emész -
tést ka punk. Azt szok tam mon da ni,
hogy amit té len is ehe tünk, azt ilyen -
kor egy ki csit ha nya gol juk (főtt tész -
ta, kelt tész ta, rizs, szá raz hü ve lye -

sek), és együnk he lyet te in kább cuk -
ki nit, ubor kát, zöld ba bot, re bar ba rát,
spe nó tot.
Tölt sünk több időt a sza bad ban!

Ki rán du lás,  sza lon na sü tés,  tol las -
lab dá zás ba rá tok kal és a csa lád dal –
vagy he lyet te az el sö té tí tett szo bá ban
szá mí tó gép mo ni tor-fi xá lás? Vá laszd
a moz gást, a tár sa sá got! Ha va la ki épp
csend re vá gyik, ke res se fel a né hány
fok kal hű sebb er dőt. Fon tos, hogy le -
gyen ná lunk ele gen dő en ni-in ni  va -
ló és sze me teszacs kó, hogy az utá -
nunk jö vők is él vez hes sék a ter mé szet
szép sé ge it.
So kan a kul lan csok mi att nem is

jár nak már ki rán dul ni, de nem kell
fél ni tő lük. Csu pán be kell tar ta ni né -
hány  sza bályt.  Az  es ti  zu hany zás
után min den eset ben kö te le ző a csa -
lád ta gok és sa ját ma gunk „kul lancs -
vi zit je”. Sok szor visz ke tés sel jel zik is
a kis élős kö dők, hogy el kezd tek lak -
má roz ni  be lő lünk.  El tá vo lí tá suk
könnyű, de je gyez zük fel, mi kor és
hol ta lál tuk őket. 
Ha pe dig bár mi lyen fu ra fol tot fe -

de zünk fel ma gun kon, elő ször is fény -
ké pez zük le, az után irány az in fek to -
ló gia.  Hogy  mi ért  kell  a  fény kép?
Mert meg könnyí ti az or vos szá má ra
a di ag nó zis fel ál lí tá sát, hi szen a fol tok
né ha na po kon be lül el tűn nek. Cél zott
an ti bio ti kum-ke ze lés sel gyó gyít ha tó a
kul lan csok ál tal ter jesz tett Ly me-kór.
Min den ked ves ol va só nak kel le -

mes,  él mény dús  és  ba rát sá gok kal
te li nya rat kí vá nok, jó egész ség ben!

g Bog dá nyi Má ria
győ ri evan gé li kus egye te mi lel kész,

élet mód -ta nács adó és te ra peu ta

Anyárszínei
Ta ná csok, tip pek tes ti-lel ki jó lé tünk höz

név jegy: 
Bu day Bar na bás
Evan gé li kus  lel kész  va -
gyok Ar nó ton, es pe res a
Bor sod-He ve si Egy ház -
me gyé ben.  Már  több
mint hu szon há rom éve

cser kész. Elő ször a Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um csa pa tá ban,  je len leg
ép pen az or szá gos ve ze tés élén. Ad ri enn,
a fe le sé gem köz gaz dász és cser kész anyu -
ka-je lölt. Na gyob bik kis fi unk, Bo tond jö -
vő re lesz má so di kos, így vég re ő is el kezd -
he ti a „nagy já té kot”, Be ne dek nek, a ki seb -
bik nek még vár nia kell ad dig né hány évet.

El vo nult az ár, a bal la gá sok, év -
zá rók fe hér in ges emel ke dett -
sé ge is a múl té már. Mit hoz a
va ká ció? Pél dá ul egy ér té kes és
so kat ígé rő er dé lyi lu the rá nus
if jú sá gi ta lál ko zót, a Köz-ép-
pon tot au gusz tus 1–4. kö zött
Sep si szent györ gyön.
Er dély ben szám ta lan szín -

vo na las ma gyar kul tu rá lis in -
téz mény  és  tár su lat  mű kö -
dik. A ta lál ko zó igyek szik gaz -
dag csok rot be mu tat ni, „szín -
pad ra  vin ni”  ezek ből.  Néz -
zünk a prog ra mok elé be, anél -
kül hogy  rang so rol ni kí ván -
nánk őket.
Ven dé günk  lesz  a Vá ró te -

rem Pro jekt al ter na tív szín tár -
su lat. Fi a tal, kre a tív és te het -
sé ges  szí né szek  csa pa ta  ez,
amely 2010 óta ér de kes öt le -
te ik kel  fel ráz za,  ki bil len ti  a
hét köz na pok szür ke sé gé ből a
gon dol kod ni és ne vet ni vá gyó -
kat. A vi lág szer te el is mert ko -
lozs vá ri szín ját szás at mo szfé -
rá já ban szü let tek és al kot nak
az óta is. A ta lál ko zó ra a Bánk
bán? Je len! cí met vi se lő elő -
adá su kat hoz zák el. Egy osz -
tály te rem ben mi ni má lis dísz -
let tel  szín re  vitt  elő adá suk
köz ben lé leg zet el ál lí tó fe szült -
sé get, sor so kat meg ha tá ro zó
er köl csi dön té se ket él het át a
né ző. Ga ran tál ha tó, hogy az
elő adás  negy ven  per ce  alatt
nem lesz idő unat koz ni, más -
ról be szél get ni!

Nincs er dé lyi ta lál ko zó nép -
tánc elő adás és tánc ház nél kül.
A Köz-ép-pont ta lál ko zó meg -
hí vott ja a Száz lá bú nép tánc -
együt tes, amely 2006 őszén in -
dult Sep si szent györ gyön. Cél -
ju kat  így  fo gal maz zák  meg:
„A  kö zös ség épí tés  mel lett
meg is mer jük és mi nél hi te le -
seb ben  el sa já tít suk  a  nagy -
apá ink tól ránk ma radt örök sé -
get: a ma gyar nép ze nét, nép -
tán cot, né pi já té ko kat.” 
A köl té szet ked ve lő it is több

ér té kes  elő adás  vár ja.  Fel lép
Ber tó ti Jo han na dra ma turg,
elő adó, író, mű for dí tó, aki a ta -
va lyi  fo nyód li ge ti  Szél ró zsa
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zón
is hall ha tó volt. Mű so ra i ban,
ame lyek re jel lem ző a mű fa ji,
te ma ti kai  sok szí nű ség,  el ső -
sor ban 20. szá za di és kor társ
köl tők ver se it szó lal tat ja meg
gi tár kí sé ret tel.
Au gusz tus 3-án ven dé günk

lesz  a Má csa fej ne vet  vi se lő
együt tes. A ze ne kar 2008-ban
ala kult,  ami kor Márk At ti la
„er dé lyi dal tu laj do nos”, az éne -
kelt  ver sek  mű fa já ban  leg is -
mer tebb er dé lyi szer ző és elő -
adó meg hív ta egyik dísz elő adá -
sá ra ze nész ba rá ta it. A ze ne kar
a  pro duk ció  si ke rén  fel buz -
dul va dön tött úgy, hogy a két
szer ző, Márk At ti la és Fe rencz
Csa bada la it együtt vi szik szín -
pad ra. So kat ígé rő kon cert jü -
kön a hall ga tók meg is mer ked -

het nek  a  bar ca sá gi  csán gók
ér té kes  köl tő jé nek,  Zaj zo ni
Rab Ist ván nak a  köl té sze té -
vel, hisz a ze ne kar Ál modj, kis
ga lam bom cí met vi se lő leg fris -
sebb  le me ze  az  ő  ver se i nek
fel dol go zá sát kí nál ja.
A ver se lők so rát a Már kus

And ris és  Vass Ákos ál tal
szer ve zett szom bat es ti slam
po etry is  gaz da gít ja.  Er ről
elöl já ró ban  annyit,  hogy  a
szer ve zők  nem csak  si ke res
kor társ köl tők, ha nem  idén
er dé lyi  slam baj nok sá got  is
szer vez nek.
De nem csak a ze ne, köl té -

szet és szín ház ér té kes kin cse -
i ből sze mez get het nek a Köz-
ép-pon ton, ha nem Er dély leg -
si ke re sebb, Ma gyar or szá gon is
el is mert stand up co medy csa -
pa tá nak, a Szom széd né ni Pro -
duk ci ós Iro dá nak a fel lé pé sé -
re is szá mít hat nak a kí ván csi -
ak és ne vet ni vá gyók.
Egy szó, mint száz: aki ott

lesz, jó he lyen lesz. A prog ra -
mok so ra per sze nem tel jes, az
em lí tet tek  csu pán  íze lí tő ül
szol gál tak,  de  kö vet ke zik  a
foly ta tás.
A ta lál ko zó ra még van nak

he lyek, és le het je lent kez ni. A
ma gyar or szá gi fi a ta lok  ezt  a
Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi
Osz tá lyá nak  hon lap ján,  a
gyio.hu ol da lon te he tik meg.

g K. E.
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Solt vad ker ten él még né hány olyan ré -
gi szak ma, mely nek mű ve lői haj dan
sok kal töb ben vol tak, mint ma nap ság.
Ilyen pél dá ul a ko sár fo nás. Az egyik
ma is te vé keny ko sár fo nó a Ber csé nyi
ut cá ban la kó Gyu ri cza Jó zsef.
Egy re rit káb ban lát ni az ut cán és

a temp lom ban is. Nincs már olyan jól
– jött a hír ró la. Úgy hogy el men tem
hoz zá.

* * *

Ter mé sze te sen meg kér tem, hadd fo -
tóz zuk  le  ko sár fo nás  köz ben  Da -
róczi Csa ba fo tó mű vésszel, ha még
vál lal ilyes mit. Vál lal ta. 
Amíg  az  idős  mes ter em ber  ko -

mó to san dol go zott, ad dig Csa ba a leg -
kü lön bö zőbb ál lá sok ból do ku men tál -
ta a lá tot ta kat. A mun ka kü lön bö ző fá -
zi sai, a vessző ket haj lí tó kéz és a me -
sé lő em ber ar ca mind-mind ki vá ló fo -
tó té ma –  leg fel jebb  nem min den ki
tud ja. Jó ma gam pe dig lel ke sen kér dez -
get tem Jó zsi bá csit a ré gi dol gok ról.

– Ki volt a mes te re, aki től el les te
a fo gá so kat?
– Is ko lás ko rom ban ta nul tam min -

dent apám tól. Úgy ad ták át a szü lők a
hi tet, a tu dást és az em ber sé get. Őt is
Jó zsef nek hív ták, so kan még em lé kez -
nek rá, a Bar tók Bé la ut cá ban lak tunk.
Tő le örö köl tem ezt a ko sa ras pa dot,
1933-ban ké szí tet te. Ez vé gül is egy lej -
tős desz ka, ami re a meg fo nan dó ko -
sa rat rög zí tem, és így ép pen kéz re áll. 
Csi nál tunk mi min den fé le ko sa rat,

amit csak kér tek. Per sze ak kor nem
volt mű anyag edény, csak  fa tek nő,
kád vagy a vessző ko sár. Ak kor hat
ko sár fo nó élt a fa lu ban, és mind eb -
ből a mun ká ból. 

– Mi a mun ka me ne te?
– Kez dem úgy, hogy a té li mun ká -

hoz ősszel kell szed ni a fűz fa vesszőt,
amint le hul lott a le ve le. Ha ké sőn sze -
dik le, plá ne ta vasszal, ak kor be kell
áz tat ni. Ré gen el ás tuk és lo csol tuk.
Most csak ki rak tam az eső re, ab ból
je len leg ép pen van elég. Elő for dul az -
tán az is, hogy dísz fo na tot ké szí tek.
En nek előt te le sze dem a kér gét, így
lesz fe hér a szí ne.

– Ma mi lyen igé nyek van nak? Mi -
ket kér nek az em be rek?
–  Amit  na gyon  sze ret nek,  az  a

szennyes ko sár. Nagy mun ka, rá megy
egy na pom is. Ba rá tok nak, is me rő -
sök nek  szí ve sen  meg csi ná lom,  de
olyan is kér, aki nem ér dem li meg.
Elő for dul, hogy ilyen nagy ko sár hoz

nincs  is  már  elég  vesszőm,  mert
nem úgy szá mí tom a tél ele jén. Ke -
re sett még a kar ko sár is, pi ac ra vagy
meggyet szed ni, de a krump li sze dő
ko sár ra is gyak ran szük ség van.

– Ré geb ben mi ket font még?
–  Ren ge teg  de mi zsont  ké szí tet -

tem egy idő ben. A szé pen kö rül font

üveg nagy ér ték volt, ab ban vit ték vagy
küld ték  aján dék ba  a  bort.  Ma  ezt
már  fel vál tot ta  a  mű anyag  bal lon.
Könnyebb ugyan, de hogy néz ki? Az
em ber szin te szé gyel li ben ne oda ad -
ni a bort, plá ne ha már ütött-ko pott
vagy sá ros. A de mi zson ból vi szont töl -
te ni is le het a po hár ba, mert szép! 
Sok he lyen hasz nál tak szal más ko -

sa rat. Eb ben hord ták be a jó szág elé a
szal mát az is tál ló ba, mert ha vil lá val
vit ték vol na, szét szó ró dott vol na út -
köz ben. Az tán  ahogy  gép  bá láz ta  a
szal mát, már be le he tett vin ni a bá la -
ma dzag nál fog va, ezért el tűnt a szal -
más ko sár.  Il let ve  egy re  ke ve sebb  a
jó szág is…

– Mi volt az iga zi, szép mun ka egy
ko sár fo nó szá má ra?
– Ami kor be jött egy-egy ta nya si

gaz da, és fo nott ko csi cse rényt ren -
delt. Ah hoz na gyon kel lett ér te ni, jó
hosszú vesszők ből fon tuk erős re és
tar tós ra. El vég re egy egész csa lád ráz -
kó dott ben ne, és két ló húz ta-von ta.
Ilyet ma már csak a mú ze u mok ban
lát ni, a köz úton nem.

* * *

So ká ig be szél get tünk még Jó zsi bá csi -
val. Csak úgy, a mun ká ról, a ré gi vad -
ker ti ek ről, az evan gé li kus is ko lá ban ta -
ní tó Sza kács ta ní tó úr ról, aki fon tos -
nak tar tot ta, hogy a gye re kek ért se nek
a gya kor la ti dol gok hoz is. In ter net nem
volt  ugyan,  még is  tud tak  egy más
gond já ról-ba já ról az em be rek. A te le -
pü lés köz pont ja a temp lom volt, az tán
utá na rög tön a kocs ma. Ma már se
kocs ma, se temp lom. Meg ta lán na -
gyon köz pont sem. Min den ki be zár -
kóz va éli vi lá gát. Pe dig mi lyen jó is vol -
na együtt vessző ko sa rat ké szí te ni!

g Ifj. Ká posz ta La jos
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Egy vi szony lag nagy ki ter je dé sű te -
rü let egy ház- és köz tör té ne tét, eh hez
szo ro san kap cso ló dó kul túr tör té ne -
tét is mer tet ni, több év szá zad ese mé -
nye it be mu tat ni, a főbb tud ni va lók
mel lett a jel lem zőt és ér de ke set is fel -
szín re hoz ni nem könnyű fel adat.
Ta lán meg hök ken tő a ki ál lí tás fő -

cí me: Lu ther ma gya rul, de két ség te -
len, hogy Lu therma gya rul itt, a Du -
nán tú lon szó lalt meg elő ször. Akár
Sztá rai Mi hály re for má tor ra gon do -
lunk, aki az 1540–1550 kö zöt ti év ti -
zed ben hét év alatt száz húsz gyü le -
ke ze tet (!) ala pí tott Las kó kör nyé kén,
a Du nán túl dé li ré szén, akár a mai
Du nán tú li Egy ház ke rü let meg szü le -
té sé re em lé ke zünk – 1576-ban ép pen
Sár vá rott jött lét re –, er ről be szé lünk. 
De  gon dol ha tunk  ar ra  is,  hogy

ada ta ink sze rint már az 1520-as évek -
ben „át lép te a ha tárt” az evan gé li um
Sop ron ban, s ter jedt. In nen től kezd -
ve vol tak és él tek evan gé li ku sok Vas
me gyé ben, s e te rü let ről in dult az el -
ső evan gé li kus egy ház ke rü let szer ve -
zé se. Egy 1613-ból va ló jegy ző könyv -
ben ol vas ha tunk elő ször a ke me nes -
al jai egy ház me gyé ről, va si „ősünk ről”.
A fen ti ese mé nyek ről szól a ki ál lí tás

el ső, A re for má ció ka pu ja cím ű ré sze.
Nem csak Vas me gye volt a ka pu, ha -
nem a re for má ció is ka put, aj tót, új le -
he tő sé get  kí nált  a  Ná dasdy-bir tok
egyik köz pont já val, Sár vár ral, a du nán -
tú li evan gé li kus ság cent ru má val. 

A lát ha tat lan gyü le ke ze tek cí mű
rész ben az el len re for má ci ó val fog lal -
ko zik a ki ál lí tás. Eb ben az idő szak ban,
kü lö nö sen a „gyász év ti zed ben” (1671–
1681), nem volt ta ná csos „lát ha tó nak”
len ni  egé szen  a  tü rel mi  ren de le tig
(1781). Öt ven két temp lom „vé te tett el”
e te rü le ten, de Is ten meg tar tot ta az
evan gé li kus sá got, és eb ben nagy sze -
re pük volt a köny vek nek és a pi e tiz -
mus nak ne ve zett meg úju lá si  fo lya -
mat nak, ami kor han gos szó he lyett a
köny vek pré di kál tak a csa lá dok nak.
Így ha lad hat nánk szá zad ról szá zad -
ra egé szen ad dig, amíg kül ső nyo más -
ra meg szűnt, majd ké sőbb új já éledt
a Du nán tú li Egy ház ke rü let.
S ha minden nek ki ál lí tá sá ról be -

szé lünk, ak kor hadd em lé kez tes sem
az ol va sót, hogy ez az írás a Thes a -
u rus cí mű ro vat ban je le nik meg – a
cím ma gya rul  kin cset  je lent. Mert
kin cse ket lá tunk. Hogy ne len ne egy-
egy temp lom kin cse a gyü le ke zet nek,
ami kor pél dá ul egy őr sé gi temp lom
fel épí té sé ért a gyü le ke zet fér fi ai egész
nyá ron bér ka szál tak? Vagy az a temp -
lom, ame lyet a tü rel mi ren de let után
1784 jú ni u sá tól no vem be ré ig épí tet -
tek fel nagy ál do zat tal és öröm mel
Kő sze gen? A sort foly tat hat nánk. 

És hogy ne len né nek kin csek az ol -
tár és a szó szék! Kö zü lük egyet mind -
járt a ki ál lí tás be já ra tá nál lát ha tunk
(Ne mes csó ból). Vagy azok az edé -
nyek,  ame lyek  ta lán  nem  ezüst ből
vagy arany ból van nak, ha nem a sze -
gé nyes ón ból, de ame lyek ből a hí vek
Krisz tus tes tét és vé rét vet ték. Vagy
az ol tár te rí tő szin tén Ne mes csó ból
(1650),  amely  ugyan csak  az  úr va -
cso rá ra  em lé kez tet.  S  ak kor  még
nem em lí tet tük a köny ve ket,  ame -
lyek nek ki adá sá ban szin tén gaz da gok
vol tunk. Ezek nek fel so ro lá sát el sem
me rem kez de ni: a du nán tú li pi e tis -
ták és más tu dós pa pok, püs pö kök
egy más után ír ták és ad ták ki nagy ál -
do zat tal e kö te te ket, s a hí vek nagy
áhí tat tal ol vas ták őket. 
Egyet len pél da még a tár lat anya -

gá ból, ame lyet nem tu dok szó nél kül
hagy ni: a kő sze gi Le ány ne ve lő In té -
zet  (1899-ből)  re lik vi ái.  Az  in téz -
mény ma evan gé li kus szak kö zép is ko -
la ként mű kö dik. A ké pek és do ku -
men tu mok er ről is iga zán be szé de sek.
Kö szön jük a  „lát ha tó vá  té telt” a

gyü le ke ze ti lel ké szek nek és az egy -
ház me gye es pe re sé nek, Ros tá né Pi -
ri Mag dá nak, il let ve  Söp tei Im re
kő sze gi osz tály ve ze tő le vél tá ros nak,
egy ház me gyei gyűj te mé nyi mun ka -
társ nak, Ba ra nyay Csa ba kő sze gi,
Gyar mati Ist ván sár vá ri lel kész nek;
Har mati Bé la Lász ló nak, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó já -
nak és mun ka tár sa i nak, Zász ka licz -
ky Zsu zsan ná nak és  Ker tész Bo -
tond nak; a sár vá ri Ná dasdy Mú ze um
igaz ga tó já nak, Ta kács Zol tán Bá lint -
nak és  mun ka tár sá nak,  Re ic hardt
Gab ri el lá nak.
A ki ál lí tást az Evan gé li kus Gyűj te -

mé nyi Ta nács ne vé ben Ko vács Ele o -
nó ra el nök nyi tot ta meg.
A tár lat szep tem ber vé gé ig lá to gat -

ha tó. Nem csak a kör nyék be li, de a tá -
vo lab bi gyü le ke ze tek nek is ér de mes
meg te kin te ni. Ami kor  ezt  ajánl juk
me leg szív vel, tud juk, hogy a lá to ga -
tás köz ben a né zők szí ve is fel me leg -
szik nem csak a mun ka tár sak szak ér -
tel mé től és szor gal má tól, ha nem at -
tól, aki min dig meg tar tott, és meg en -
ged te, hogy e ki ál lí tás al kal má val az
egy ház me gye négy száz tíz éves fenn -
ál lá sát ilyen mó don is ün ne pel hes sük,
há la adás sal.

g D. Ke ve há zi Lász ló

e Van g é lI KUs g y ű j te Mé n yI sZ e M le

Egykiállításmargójára
Lu ther ma gya rul – Evan gé li ku sok Vas me gyé ben

b Olvasóinkmárértesülhettekróla,hogyaVasiEvangélikusEgyház-
megyefennállásánaknégyszáztizedikévfordulójátünnepeltemájus
26-ánasárvárivárban.Azegyházmegye,azEvangélikusOrszágosMú-
zeumésaNádasdyFerencMúzeumhármasegyüttműködésébentör-
ténetikiállításnyíltebbőlazalkalomból.
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H i r d e T é s

Szentháromság ünnepe után ötödik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 5,1–11; 1Pt 3,8–15. Textus: Ézs 6,1–8(9–13). Énekek: 467., 284.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.  fél  10.  (úrv.)  Fodor  Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Vári Krisztina; Óbuda,
III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,LebstückM.u.
36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.)
Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gáncs
Péter; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11.
Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. Rezessy
Miklós; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) Rezessy Miklós; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Győri Tamás; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFóti
út73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.
de.  fél  11.  (búcsú-istentisztelet)  Halász  Alexandra; Mátyásföld, XVI.,
Prodámu.24. de. 9. (búcsú-istentisztelet) Halász Alexandra; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. Brunner Beatrix; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111. de. fél 11. Brunner Beatrix; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9.
Darvas  Anikó; Rákosliget, XVII., GózonGy. u. de.  11.  Darvas  Anikó;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.  10.  dr.  Korányi  András;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr.
Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs,Szabadságút75.
de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Balla Mária

A Ger gely-nap tár ha to dik hó nap ja a
ne vét Jú nó ró mai is ten nő ről kap ta. Ő
Ju pi ter fő is ten nek, az ég, a nap pa li vi -
lá gos ság és a vi har is te né nek a fe le sé -
ge. A né pi ka len dá ri um sze rint e har -
minc na pos idő szak Szent Iván ha va.
A Nap, amely a té li nap for du ló tól

kezd ve fo ko za to san egy re ma ga sabb -
ra hág az égen, a nyá ri nap for du ló vagy
nyár kö zép  jú ni us  24-ére  eső  dá tu -
mán éri el pá lyá já nak csú csát. Ezt a ha -
nyat lás fél éves pe ri ó du sa kö ve ti. 

A nap for du ló kat már a ke resz tény
val lás lét re jöt te előtt meg ün ne pel ték
Egyip tom ban és né hány kö zel-ke leti
nép nél. A ke resz tény  vi lág ban Ke -
resz te lő Szent Já nos (Iván) ün ne pe,
amely a nyá ri nap for du ló ra esik, az
5. szá zad ban lett ál ta lá nos sá. A szent
tisz te le té re gyúj tott Szent Iván-i tűz
egy há zi  ma gya rá za tá nak  ki in du ló -
pont ja Jn 3,30 lett: „An nak nö ve ked -
nie kell, né kem pe dig alább szál la -
nom.” (Ká ro li-for dí tás) A ke resz tény
ün nep  ma gá ba  ol vasz tot ta  mind -
azo kat  a  hi e del me ket  és  rí tu so kat,
ame lyek kü lön bö ző né pek nél a nyá -
ri nap for du ló hoz kap cso lód tak. Ha -
zánk ban  a  16.  szá zad  óta  biz to san
gyúj tot tak Szent Ivá n- éji tü ze ket.
A hó nap idő já rá sa sok szor vál to zé -

kony. 2007-ben pél dá ul 25-én Sá tor -
hely  köz ség ben  me leg re kord  dőlt
meg 35,5 fok kal, míg egy év vel ké sőbb
Me dárd nap ján (8.) egy ha vi csa pa dék
hullt  a  fő vá ros ra.  2010-ben  di ó nyi
jég ver te el Csong rád ban a ga bo nát,

míg 2011-ben 26-án meg dőlt a hi deg -
re kord Za ba ron, ahol 3,4 fo kot mu tat -
tak a hő mé rők. Ez év jú ni u sá ban so -
ha nem lá tott mér ték ben árad tak az
eu ró pai fo lyók, az el múlt hé ten pe dig
újabb rekor do kat dön tött a ká ni kula.
Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai In té zet

egy ko ri igaz ga tó já nak, Réthly An tal -
nak az Idő já rá si ese mé nyek és ele mi
csa pá sok Ma gyar or szá gon cí mű négy -
kö te tes gyűj te mé nyé ben ol vas hat juk,
hogy 1551 jú ni u sá ban a nagy hő ség ben
ki ég tek a ve té sek. 1616-ban nem volt
víz a pa ta kok ban, míg 1658-ban nem
le he tett ka pál ni a nagy esők ben. 1682-
ben  el apad tak  a  for rá sok,  vi szont
1740-ben a fo lyók ki lép tek a med rük -
ből, a víz el lep te a le ge lő ket. Ti zen öt
év vel ké sőbb is ha son ló ak vol tak a vi -
szo nyok: a bú za táb lák iszap ban fe küd -
tek, míg 1822-ben szél vi ha rok hord -
ták a szá raz föl det. 
A  hó nap  vi lág szer te  bő vel ke dik

év for du lók ban. Ezek kö zül áll jon itt
né hány.
Jú ni us  4.  –  a  ma gyar  nem zeti

össze tar to zás nap ja, az 1920-as tri a -
no ni bé ke szer ző dés alá írá sá nak év -
for du ló ja.
Jú ni us 7. – a nor vég füg get len ség

nap ja; 1905-ben ezen a na pon vál tak
el  a  nor vé gok  hi va ta lo san  Svéd or -
szág tól.
Jú ni us 27. – I. (Szent) Lász ló ki rály

nap ja, aki 1046. jú ni us 27-én szü le tett.
Jú ni us 29. – Pé ter-Pál nap ja, az ara -

tás kez de te.
Né hány tör té nel mi ese mény, amely

mind jú ni us 24-i napon tör tént.
1148 – Acc rá ban a má so dik ke resz -

tes had já rat ve zé re i nek, a lo vag ren dek
nagy mes te re i nek és a kis-ázsi ai ke -
resz tes ál la mok ural ko dó i nak rész vé -
te lé vel sor ke rült a kö zép kor egyik leg -
na gyobb „csúcs ta lál ko zó já ra”.
1812 – Bo na par te Na pó le on se re ge

át lé pi az Orosz Bi ro da lom ha tá rát.
1948 – meg nyit ják a bu da pes ti út -

tö rő vas utat – mai el ne ve zé se gyer -
mek vas út –, ame lyen a szol gá lat jó
ré szét gyer me kek lát ják el.

g Össze ál lí tot ta: Bo da Zsu zsa
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A he tet ha gyo má nyo san Gáncs Pé ter
el nök-püs pök  nyi tot ta  meg,  majd
rá han go ló-is mer ke dő  já té kok  kö -
vet kez tek. Dél előt tön ként for gó szín -
pad sze rű en há rom kü lön bö ző hely -
szí nen foly tak a cso port be szél ge té sek:
a „fi úk és lá nyok”, il let ve az „el ve szett
és meg ta lált” té mában, va la mint ön -
is me re ti tár sas já ték ke re té ben. Ked -
den dél után Sef csik Zol tán szek szár -
di lel kész tar tott elő adást az is te ni al -
kal ma zás je le i ről az éle tünk ben. 
A fi zi kai erőn lé tet leg in kább igény -

lő prog ram ra szer dán ke rült sor. A tá -
bo ro zók nak  hat  óra  alatt  si ke rült
meg hó dí ta ni uk a Me csek leg ma ga -
sabb pont ját. A ki me rí tő, de él mé -
nyek ben gaz dag tú rán a Zen gő érin -
té sé vel ti zen öt ki lo mé tert tet tek meg.
A gim ná zi u mi ta ná rok szer ve zé sé -

ben több fé le sport ág ban is je les ked -
het tek a gye re kek: fal má szás ban, lö -
vé szet ben és az at lé ti kai csar nok ban
meg ren de zett sor ver se nyen is össze -
mér ték  ere jü ket.  A  szin tén  ha gyo -
mány nak szá mí tó aka dály ver se nyen
hu mo ros ügyes sé gi, szel le mi és az egy -
há zi  élet tel  kap cso la tos  fel ada to kat
kel lett meg ol da ni uk a csa pa tok nak.
Az es ti prog ra mok szí nes ka val -

kád já nak so rát a keddi Ko rál-szi get-
kon cert nyi tot ta meg. Szer dán Fe le
sem igaz ve tél ke dő, csü tör tö kön pe -
dig Gáb ri el-kon cert kö vet ke zett. Az
iga zi  könnyes-mo soly gós  pén te ki
bú csú est re már va ló di kö zös ség ként

ér kez tek meg  a  csa pa tok.  A  da lok
vég re han go san szár nyal tak, az ered -
mény hir de té se ken  szám ba  ve het -
ték,  mi lyen  nagy sze rű en  tud tak

együtt mű köd ni.  A  hét  ese mé nye it
fel dol go zó, tré fá san át írt if jú sá gi éne -
kek min den  so ra  ar ról  árul ko dott,
hogy te le vol tak a szí vek há lá val és él -

mé nyek kel. Az es te zá rá sa ként meg -
te kint het ték a tá bo ro zás ról ké szí tett
vi deo fil met,  együtt  néz ve  vé gig  a
ko moly  és  vi dám  pil la na to kat,  az
egy re fá rad tabb, de egy re ragyo góbb
ar co kat.
A szom bat dél előt ti zá ró is ten tisz -

te le ten Ara di And rás pré di ká ci ó ja az
el ke se re dett,  „le fa gyott”  éle tün ket
új ra te le pí tő Is ten vég te len sze re te té -
ről, a min den szük sé ges al kal ma zást
tar tal ma zó hí vő élet  le he tő sé ge i ről
szólt. Az úr va cso rai kö zös ség csend -
jé ben, a ké zen fog va el mon dott Mi -
atyánk sza va i ban, az út ra bo csá tó ál -
dás ban ré sze sül ve min den tá bo ro zó
és ve ze tő ma gá val vit te az is te ni al -
kal ma zás ere jét az ott ho ná ba. Hogy

él te tő erő ként szol gál jon a min den -
na pok ban, és el kí sér jen a 2014-es, ju -
bi le u mi tá bo rig.

g La czi Ani kó

BibleApple
Élet-útra-való is te ni al kal ma zás 

b ABonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumésKollégiumfa-
laiközöttrendeztékmegjúnius17.és22.közötta9.evangélikuskon-
firmandus-ésifjúságitábort.AradiAndrás bonyhádiésLacziRoland
csővárilelkészvezetésével–agimnazistasegítőkkelegyütt–többmint
ötvengyermekvettrésztajubileumialkalmáhozközeledőtáborban.
Azelmúltév„Vessétekkiahálót”témájautánáteveztekamodernkom-
munikációseszközök„vizeire”,avilághálótvettékszemügyre.Lelké-
szekésteológusoksegítségévelazokatakapcsolódásipontokatke-
resték,aholmaisszólhozzánkazIsten.Hogyanlehetmeghallaniaz
isteniszót,üzenetetinformációktólhangosvilágunkban?Errőlszól-
takanapokkereteitadóreggeliésestiáhítatok.
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A nyár nem csak éj sza kán ként kí nál
jó ter mé sze ti meg fi gye lé si le he tő sé -
ge ket. A gye re kek egé szen ügye sen
hasz nál ják meg fi gye lő ké pes sé gü ket
a nyá ri nyüzs gés ben: min den nap ta -
lál nak  ma guk nak  va la mi  ér de kes -
sé get, amely le kö ti a fi gyel mü ket. Egy
han gya boly, egy ci ri pe lő tü csök, egy
bé ka csa pat vagy akár egy ki fo gott hal
– mind re épp úgy rá le het cso dál koz -
ni, mint az éj sza kai ég bol ton meg je -
le nő csil la gok ra. Mi lyen messze van -
nak tő lünk? Me lyik csil lag mek ko ra?
Hány da rab van be lő lük? Mi ó ta jön
hoz zánk egy-egy csil lag nak a fé nye?
Szám ta lan kér dés, me lyekre a vá -
la szokat az eszünk kel pró bál -
juk meg ér te ni, de tel jes egé -
szé ben  fel fog ni  mind ezt
– vé ges em be ri időnk és
az em be ri tá vol sá gok ál -
lí tot ta  kor lá ta ink kal  –
nem iga zán tud juk.
A böl cses ség iro da lom

köny ve i ben hem zseg nek
az  Is ten  al ko tá sa i ról  tett
meg fi gye lé sek.  A  Pél da be -
szél dek vagy a Pré di ká tor köny -
vé ről épp ezért né ha azt gon dol ják,
hogy in kább az em be re ket és a föl -
di vi lá got ál lít ják kö zép pont ba, nem
Is tent.  Va ló já ban  azon ban  a  böl -
cses ség iro da lom szem lé le te ép pen az
em ber köz pon tú gon dol ko dás el len
szó lal meg. Fő üze ne te ugyan is nem
annyi ra az, hogy az em be rek mi lye -
nek, ha nem hogy mi lye nek nem.Az
em be rek pe dig nem hogy nem tö ké -
le te sek, de még a te remt mé nyek kö -
zött is sok kal ke vés bé ké pe sek Is ten
aka ra tát tel je sí te ni és ren del te té sü ket
be töl te ni, mint más élő lé nyek. 
A Pél da be szé dek köny ve mind ezt

úgy  mu tat ja  meg,  hogy  a  szer ző
alap ve tő meg fi gye lé se ket, ha son la to -
kat, el len té tes össze ve té se ket hasz nál,
me lye ket az em be ri vi sel ke dés re vo -
nat koz tat. Így le het a han gya az Is -

tent di csé rő szor gos mun ka min tá -
ja (Péld 6,6), a lomb az Is ten től ka -
pott vi ta li tás szim bó lu ma (Péld 11,28),
vagy pél dá ul a tö vis a lus ták út já nak
je le (Péld 15,19). 

A Pél da be szé dek köny vé ben a ter -
mé szet ele me i nek az em ber rel va ló
össze kap cso lá sa töb bek kö zött azt a
célt szol gál ja, hogy az em be ri lé tet tá -
gabb  kon tex tus ban,  egy  na gyobb
rend ré sze ként ér tel mez ze. Vagy is az
em ber nem a te rem tés kor lát lan ura,
nem a te rem tés ko ro ná ja, ha nem ő is
épp úgy a te rem tett vi lág és az is te ni
rend  ré sze,  mint  a  töb bi  te remt -

mény.  Nem  jobb,
nem ügye sebb,
nem oko sabb,
még  ha  ki -
tün te tett
sze re pe és
fel  ada ta
van is.
Az  em -

be ri is me ret
és tu dás kor -

lá to zott sá ga, az
em ber esen dő sé -

ge fe dez he tő fel a Pré -
di ká tor köny vé ben is. Az el ső fe je zet -
ben ar ról ol vas ha tunk, hogy még a
nap, a hold, a szél és a víz is kör be -
jár, idő ről idő re vissza tér ki in du ló -
pont já ra, majd új ból el in dul. Ezek hez
ké pest az em ber csak tö re dék, csak
ré sze ezek nek a na gyobb össze füg gé -
sek nek. 

Jób köny vé ben egye dül ál ló pél dát
lát ha tunk ar ra, hogy Is ten az ál la tok -
kal is kap cso lat ban van, s ez füg get -
len az em be rek kel va ló kap cso la tá tól
(Jób 38–41). Ez is épp azt a célt szol -
gál ja, hogy Jób – és a ve le lé vők – ho -
ri zont ját tá gít sa. Jób nak az em ber köz -
pon tú vi lá gon kí vül más le he tő sé ge -
ket is meg kell lát nia: a te rem tett vi -
lág nak olyan ré szét, amely ta pasz ta -
la ta in kí vül esik. Így tud ja ő – s a köny -

vet ol va sók – meg lát ni Is ten ha tal mát
az egész te rem tett vi lág fe lett. 
A  böl cses ség iro da lom nak  sa ját

vi lág ké pe van Is ten ről mint Te rem -
tő ről. To váb bá gaz dag ha gyo mánnyal
bír a ter mé sze ti vi lág ra s az em be rek -
nek a ter mé szet tel va ló kap cso la tá -
ra néz ve is.
A bib li ai böl cses ség iro da lom mű -

vé szi  al ko tá sok  gyűj te mé nye.  Az
em bert és a ter mé sze tet olyan ne mes
egy sze rű ség gel ír ja le, és jár be a csil -
la gos ég bol ton fény éve ket, vagy ha -
tol be a ter mé szet rej te ké be, a föld és
a víz alá, ész re ve szi a leg ap rób bat, és
át fog ja a leg na gyob bat is, hogy lé leg -
ze tünk el áll azo kat a cso dá kat lát ván,
ame lyek nek ré sze sei le he tünk. 
A te rem tés vé de lem nem a kör nye -

ze ti ka taszt ró fá kon és re mény te len -
sé gen va ló ke ser gés nél kez dő dik. A
te rem tés meg vé dé sé hez rá kell cso -
dál koz nunk  ar ra  a  gyö nyö rű ség re
és hi he tet len ki fe je ző e rő re, ame lyet
Is ten a ma ga di cső sé gé re meg for mált
a te rem tett vi lág ban. Eb ben pá rat lan
a pré di ká tor, a zsol tá ros és Jób. Nem
vé let len, hogy min den ki nél előbb a
mű vé szek, a szép sé get és össz han got
ke re sők  vet ték  ész re,  hogy  nincs
rend ben va la mi az zal, aho gyan te -
remt mény ként vi sel ke dünk, és pusz -
tít juk kör nye ze tün ket.
„Is mét vissza kell tér nem Wolf gang

Amade us Mo zart hoz. Mi az oka an -
nak, hogy olyan pá rat lan ez az em ber?
(…) Mi ért le het Mo zart nak he lyet ad -
ni a teo ló gi á ban, kü lö nö sen is a te rem -
tés ről szó ló ta ní tás ban és az esz ka to -
ló gi á ban is, ha bár nem volt egy ház -
atya, nem tűnt kü lö nö seb ben ak tív ke -
resz tyén nek, sőt ró mai ka to li kus volt,
nyil ván va ló an olyan, aki ami kor épp
nem kom po nált, ki csa pon gó éle tet élt?
Azért le het he lye, mert tu dott va la mit
a te rem tés tel jes jó sá gá ról, amit (…)
más nagy ze ne szer zők előt te és utá -
na nem is mer tek, nem tud tak ki fe jez -
ni és meg va ló sí ta ni úgy, aho gyan ő ké -
pes volt rá.” (Karl Barth)
Ész re vesszük-e  ezt  a  te rem tett

pá rat lan  szép sé get,  meg ta lál juk-e
ben ne por szem nyi he lyün ket? Akár
a nyár es ti ég bol tot szem lél ve, akár
egy er dei tú ra köz ben? 

g Ko dá csy-Si mon Esz ter

„Figyeldmeg
Istenalkotásait”

(Préd 7,13)

b Ezekbenanapokbanazújévszakotmárnemcsakarendkívülihőség
ésabezártiskolakapukjelzik,dehivatalosan,csillagászatilagisránk
köszöntöttanyár.Kineszeretneegy-egyilyenmeleg,nyáriesténki-
ülniegydombtetőreshátradőlvenézniamegszámlálhatatlanulsok
csillagot?„Összetudod-ekötniaFiastyúkszálait?AKaszás-csillag
köteleitmegtudod-eoldani?” (Jób38,31)
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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

b Különlegesenizgalmasésegye-
dülállótémávalkészülidénnyár-
raaKÖSZI, azazaKeresztény
ÖnkéntesekSzövetségeazIfjúsá-
gértcsapata.„IdőutazásJézussal”
amottójaa17.Napvetőevangé-
likusközösségépítőtábornak. A
NapvetőKölyökgyerek,illetvea
NapvetőIfitizenévestáborozói
virtuális időutazáson vehetnek
részt,régmúltévszázadokba,jel-
legzetestörténelmiidőszakokba
látogathatnakel.

Az idő gé pes uta zás ál lo má sai a ró mai
kor ban buj kál ni kény sze rü lő ke resz -
té nyek ko ra, a kö zép kor, a re for má -
ció ko ra, a misszi ós uta zá sok idő sza -
kai és a 20. szá zad küz del mei lesz nek
– ter mé sze te sen mind ezt a tá bo ri cél -
cso port élet ko ri jel lem ző i re han gol -
va. Az ak kor élt ke resz té nyek sor sá -
val, ne héz sé ge i vel, küz del me i vel ta -
lál koz hat nak így, le von hat ják éle tük
ta nul sá ga it, egy-egy ki emel ke dő sze -
mély  élet út já val  is mer ked het nek
meg, mi köz ben bő vül nek tör té nel mi,
kul túr tör té ne ti, sőt mű vé szet tör té neti
és tár sa dal mi is me re te ik. 

A tá bor ban ját szan dó ve tél ke dők,
sze rep já té kok, drá ma fog lal ko zá sok,
csa pat ver se nyek és szer ve zett já té kok
a  meg szer zett  tu dás  el mé lyí té sét,
kész ség szint re  va ló  eme lé sét,  sőt
ön is me ret be va ló be épí té sét te szik le -
he tő vé.  Nem  utol só sor ban  pe dig
olyan él mény sze rű, in ter ak tív és kre -
a tív prog ra mot kí nál ha tunk se gít sé -
gük kel, amely al kal mas a já té kos ta -
nu lás meg va ló sí tá sá ra.
A Nap ve tő olyan evan gé li kus kö -

zös ség épí tő  tá bor,  ahol  egy  egész
nyá ri he tet tölt het nek a tá bo ro zók a
gyö nyö rű Pi lis csa bán, a Bé thel Evan -
gé li kus Misszi ói Ott hon ban. A tá bor
cél ja össze fog ni a ke resz tény fi a ta lo -
kat, kor osz tá lyuk nak meg fe le lő prog -
ra mok kal és já té kok kal se gít ve meg -
ér te ni Krisz tus sze re te tét egy el fo ga -
dó kö zös ség ben. 
Fon tos  szá munk ra,  hogy  pél dát

ál lít sunk a tá bo ro zók elé: ho gyan is le -
het a 21. szá zad ban ke resz tény gye rek -
ként, fi a tal ként él ni. Cso por tos be szél -

ge té sek, in ter ak tív áhí ta tok, drá ma fog -
lal ko zá sok,  mű velt sé gi  ve tél ke dők,
kö zös ség épí tő és ügyes sé gi já té kok és
más tar tal mas prog ra mok ko vá csol ják
össze a gye re ke ket, fi a ta lo kat, és se gí -
te nek szá muk ra új ba rá to kat ta lál ni. 
Szer ve ze tünk, a KÖ SZI lel ké szek -

ből, teo ló gu sok ból, il let ve más te rü -
le te ken  dol go zó  ön kén te sek ből  áll.
Cél ja  olyan  prog ra mok  szer ve zé se,
ame lyek ré vén a gye re kek és fi a ta lok
meg ta pasz tal hat ják a Krisz tus kö zös -
sé gé ben je len lé vő va ló di öröm él mé -
nyét. A 21. szá za di tár sa dal mi fo lya ma -
to kat szem lél ve ki emel ten fon tos nak
tart juk,  hogy  a  ke resz tény  fi a ta lok
össze tart sa nak, kö zös sé gek ala kul ja -
nak, így biz to sít va a jö vő egy há zát. 
Tá bo ra ink  ti zen hat  éves  ha gyo -

mány ra te kint het nek vissza. Szer ve ző -
ik olyan ön kén te sek, akik nek gya kor -
la tuk  van  a  tá bor szer ve zés ben,  és
rend sze res  to vább kép zés ben  ré sze -
sül nek. Nagy fi gyel met for dí tunk a fi -
a ta lok ra, így ma xi mum hat tá bo ro zót

fog  össze  egy  ve ze tő.  A  tá bo ro zók
olyan kis cso por tok hoz is tar toz nak a
hét so rán, ame lyek ben job ban meg is -
mer he tik egy mást, és két-két ve ze tő
gon dol ko dik ar ról, hogy vé gig jól érez -
zék ma gu kat.
Az aláb bi ak ban ol vas ha tó a kedv -

csi ná ló meg hí vó a tá bo ro zók szá má -
ra: „Gye re, lép jünk be a fan tá zia vi -
lá gá ba! Ki es tá jon előt ted áll most egy
fur csa szer ke zet, akár egy lift, tár va-
nyit va  az  aj ta ja.  Kép ze let ben  lépj
most be a fül ké be, és kap csold be a
biz ton sá gi övet… brrr… brrr… fel ber -
reg a gép, és ráz kód ni kezd Ve led…
És ahogy sü ví te ni kezd kö rü löt ted a

le ve gő, és a vi lág tá vo li za ja it hal lod,
rá jössz, egy idő gép ben vagy, amely a
messzi múlt ba visz… 
Te is el kép zel tél már ha son lót? Szí -

ve sen ten nél ki rán du lást ré gi szá za -
dok ba? Ve lünk, a Nap ve tő tá bor csa -
pa tá val most meg te he ted mind ezt, és
át él he ted a ró ma i ak közt buj ká ló ke -
resz té nyek tit kos szö vet sé gét, a kö zép -
ko ri ko los to rok fé lel mes han gu la tát, a
re for má ció  ko rá nak  pa rázs  vi tá it,  a
misszi o ná ri u sok  iz gal mas  uta zá sait
és a 20. szá zad há bo rúk dúl ta küz del -
me it. Gye re ve lünk, és lásd a ke resz -
tény ség  év szá za da it  az  ak kor  élők
sze mé vel! Az idő uta zás mel lett idén is
vár a ví zi olim pia, a vá ro si por tya, a Ki
mit tud?, az éj sza kai tú ra, szám ta lan
já ték, ve tél ke dő, sport fog lal ko zás, kö -
zös ének lés, áhí tat és ezer ba rát!” 

g Pel lio nisz Pet ra

KalandrahívaKöSzI
Idő uta zás Jé zus sal a Nap ve tő tá bor ban

e Vé l&le Vé l

Kamp sa la mon a Ze ne be széd so ro zat ban
A Ma gyar Rá dió ha tos stú di ó já ban áp ri lis 27-én Kamp Sa la mon nagy si ke -
rű elő adást tar tott a Lu the rá nia köz re mű kö dé sé vel Bach el ső („Sin get dem
Herrn ein ne ues Li ed” – BWV 225) mo tet tá já ról a Ze ne be széd so ro zat ban.
Az elő adás ról a Mu zsi ka cí mű szak lap ban kri ti ka je lent meg Ma li na Já nos
ze ne tör té nész tol lá ból. 
Ar ra ké rem a szer kesz tő sé get, hogy hív ja fel az Evan gé li kus Élet ol va só -

i nak fi gyel mét, hogy ez az elő adás jú ni us 29-én 15.04-kor a Bar tók rá di ón
meg hall gat ha tó. Mi, akik ott vol tunk, meg va gyunk győ ződ ve ar ról, hogy Kamp
Sa la mon elő adá sa nem csak ze nei él ményt je lent, ha nem ko moly hit épí tő al -
ka lom is egy ben.

He ré nyi Ist ván (Bu da pest)

– Eb ben a vál to zó vi lág ban is van -
nak ál lan dó dol gok. Ilyen az önök há -
zas sá ga is, mely nek ko ro ná ja, egy ben
össze kö tő  kap csa  Jé zus  Krisz tus  –
mond ta  ige hir de té sé ben  Ku tyej Pál
Gá bor.A lel kész hoz zá tet te: e frigy re az
ál dást hat van öt éve az él te tő, hor do zó
és  sze re tő  Is ten  ad ta,  és  ő ma  is  és
mind örök ké ugyan az. Ugyan azt ígéri
ma is, sőt még töb bet, az örök éle tet.
Az is ten tisz te le ten, majd a sze re tet -

ven dég sé gen  részt  vett  dr. Van t ara
Gyu la, Bé kés csa ba pol gár mes te re is,
és ma ga is kö szön töt te, il let ve meg -
aján dé koz ta az ün ne pel te ket.
Ál dás köny vet aján dé ko zott a ju bi lán -

sok nak Ábe lovsz ki Lász ló, a Bé kés csa -
bai Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye -
lő je. Kö szön té sé ben ki emel te: a gyü le -
ke zet tag jai és a jö vő ge ne rá ci ói elé pél -
dát ál lí tott a Bánsz ky há zas pár a hit ben,
sze re tet ben meg élt, öröm teli en hosszú
há zas sá gá val, az Is ten től és az egy ház -
tól so ha el nem tá vo lo dó éle tük kel. 
Ked ves szín folt ként a sze re tet ven -

dég ség hely szí nén, a pa ró kia bib lia ter -
mé ben meg nyílt a ko ráb ban év ti ze de -
ken át bú tor asz ta los-mes ter ként dol -
go zó Mis ka bá csi ér té kes in tar zi ái ból
össze ál lí tott ki ál lí tás, me lyet Sze ve ré -
nyi Mi hály bé kés csa bai fes tő mű vész
mél ta tott. A fes tő áll vá nyok ra he lye zett
mű vek több mint negy ven al ko tó év
mun ká ját  di csé rik,  zö mé ben  táj ké -
pek, csend éle tek je len nek meg raj tuk.

Ér de kes ség,  hogy  Bánsz ky  Mi hály,
be tölt ve a ki lenc ven esz ten dőt, a mai
na pig ké szít in tar zi á kat.

De nem ez az egyet len te vé keny sé -
ge: so kat pub li kál is. Az el múlt év ti ze -
dek ben meg ír ta pél dá ul a bé kés csa bai
KIE  (Ke resz tény  If jú sá gi  Egye sü let)
tör té ne tét. E szer ve zet nek egy kor –
1950-es fel osz la tá sa előtt – ma ga is la -
i kus ige hir de tő mun ka tár sa volt, és a
fe le sé gét is az egyik KIE-ren dez vé nyen
pil lan tot ta meg elő ször. 
Amint  a  há zas pár  el mond ta,  a

hosszú, bol dog há zas ság tit ka az egy -
más  irán ti  tü re lem,  il let ve  az,  hogy
min den hely zet ben tár suk mel lett áll -
ja nak,  va la mint  a  hű ség.  Szi lár dan
kell meg áll ni a kí sér té sek kö ze pet te. Az
ige hir de tő lel késszel össz hang ban azt
val lot ta la punk nak az (örök if jú) há zas -
pár,  hogy  a há zas ság hár mas kö tés:
asszony, fér fi és Is ten hár ma sáé. 

g Szeg fű Ka ta lin

Hatvanötévutánugyanottkérte
Istenáldásátabékéscsabaiházaspár
b Családjuktagjaimelletttisztelőik,azegyházbólmegismertbaráta-
ikisköszöntöttékBánszkyMihályt ésfeleségét,AndóMagdolnát, akik
hatvanötödikházasságiévfordulójukatünnepeltékaminapBékéscsa-
bán.Azirigylésreméltótestiésszellemiegészségnekörvendőkilenc-
venévesMiskabácsiésháromévvelfiatalabbfelesége1948.június13-
ánazevangélikuskistemplombanfogadottegymásnakörökhűséget.
MostugyanottkértékIstentovábbiáldásátközöséletükre.
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Idén is két tur nus ban ren dez zük meg a Nap ve tő tá bort: a Nap ve tő Ifi a
ti zen éve sek nek, a 7–12. osz tá lyos kor osz tály nak szól jú li us 28. és au gusz -
tus 3. kö zött, a Nap ve tő Kö lyök pe dig az ál ta lá nos is ko lás 3–8. osz tá lyos
kor osz tály nak au gusz tus 11–17. kö zött. Bő vebb in for má ció és je lent ke -
zés in ter ne ten: www.ko szi.net vagy kap cso lat tar tónk nál: Frenyó Ist ván,
ko szi@ko szi.net, 20/239-3247 (evan gé li kus flot tás te le fon szám).



 e 2013. június 30.  Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Károly György Tamás (evelet@kgyt.hu). 
Munkatárs:Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu).Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lutheran.hu), Ken deh
K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).
Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi Áron, Kendeh K. Péter, Kiss
Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; fax: 1/486-
1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi
u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Terjesztésiügyekbenreklamáció a Magyar
Posta Zrt. Hírlapüzletág ingyenes telefonszámán: +36-80/444-444 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

w w w . M y L u t h e r . h u

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
közvetítése a debreceni
Nagytemplomból
Igét hirdet: 
Bölcskei Gusztáv püspök
10.30/M1
Evangélikus magazin
11.05/M1
Szolga csak egy van, az Isten…
Weöres Sándorra emlékezünk
20.15/M1
Kedves John!
(amerikai romantikus
dráma, 2010) (103’)
22.50/DunaTv
Bakaruhában
(magyar játékfilm, 1957) (91’)

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.10/DunaTv
A Tisza
(dokumentumfilm-sorozat)
A mai folyó
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Dvořák: IX. (Újvilág) szimfónia
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
19.25/DunaWorld
Hazajáró
Gyimes – 
A csángók patakországa
19.55/DunaTv
Rózsa Sándor
(magyar tévéfilmsorozat)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora

KEDD

9.15/M1
Balatoni nyár (magazinműsor)
12.00/PaxTv
Békesség hírnöke
(baptista magazinműsor)
12.15/DunaTv
Városrajzolatok – Budapest
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
18.50/M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.35/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós műsora
21.25/DunaTv
Maxwell
(angol tévéfilm, 2007) (88’)

SZERDA

12.50/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
13.00/DunaWorld
Evangélikus magazin
13.05/DunaTv
Az emlékezet helyszínei
(dokumentumfilm-sorozat)
A rákkutatás szolgálatában
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.30/DunaTv
Református istentisztelet
15.10/Kossuthrádió
Prémium hangalbum
21.15/DunaWorld
Hitvallók és ügynökök – 
Az igazság szabaddá tesz
benneteket
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Titkosszolgálat a határon túl

CSÜTÖRTÖK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Magnificat – BWV 243
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Csernoviczki Éva cselgáncsozó
19.35/Bartókrádió
A Berlini Régi Zene
Akadémiája hangversenye
Max Reger: 
Nyolc egyházi ének
19.41/Kossuthrádió
Énekének
Dinnyés József dalai
gyermekeknek
21.10/DunaTv
Elveszett illúziók
(magyar játékfilm, 1982) (103’)
22.55/DunaTv
X + 1/2 X
Varnus Xavér és Lajkó Félix
közös koncertje
23.00/PaxTv
Joyful Gospel (koncertfilm)

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.20/DunaWorld
Magyarország története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Jagelló-kor
13.25/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
14.30/PaxTv
Halljátok!
XIII. országos evangélikus
bábfesztivál
19.41/Kossuthrádió
Vannak még rossz gyerekek
Halász Judit énekel
20.45/PaxTv
Ki is volt Luther Márton?
(ismeretterjesztő film)

SZOMBAT

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
11.00/Bartókrádió
Útlevél nélkül – 
az igazi crossover
12.10/DunaWorld
Múlt-kor
(történelmi magazinműsor)
NDK-s magyarok
16.00/PaxTv
Gyönyörködjél az Úrban
(koncertfilm)
19.00/Bartókrádió
Mozart: A varázsfuvola
(kétfelvonásos opera)
19.00/DunaTv
Éjfélre kiderül
(magyar játékfilm, 1942) (76’)
24.00/M1
Nagyon zene (koncertfilm)
Quimby

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
Verdi egyházzenéje
10.05/M1
Biblia és irodalom
Versek, amelyek élni tanítanak
10.25/M1
Református magazin
10.50/M1
Református ifjúsági műsor
11.00/M1
Református istentisztelet
19.50/DunaWorld
Kerekek és lépések
(Magyar ismeretterjesztő
sorozat)
21.15/DunaTv
Csontváry
(magyar játékfilm, 1979) (105’)

VASárnAPTÓLVASárnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 30-ától július 7-éig

Va sár nap (jú ni us 30.)
Nem bo csát lak el, amíg meg nem ál dasz en gem. 1Móz 32,27b (Ap Csel 3,26;
Lk 5,1–11; 1Kor 1,18–25; Zsolt 7) Já kób ki har col ja Is ten ál dá sát, ami kor éj sza -
ka tu sa ko dik és vi as ko dik ve le. Ma is gyak ran ta pasz tal juk, az éle tünk ben meg
kell küz de nünk sok min de nért. A min den na pi ke nyé rért, fe dé lért a fe jünk
fö lé, mun ka he lyért, új le he tő sé ge kért. Az anya gi dol go kon túl leg fő kép pen
ál lan dó küz del met foly ta tunk ön ma gunk kal a go nosszal szem ben a ben nünk
lé vő jó ért. Azért, hogy fe lül tud junk emel ked ni az em be ri ön zé sen és ki csi -
nyes sé gen, a go nosz in du la to kon és a dur va vi sel ke dé sen. Az ál dás az az erő,
amellyel ben nün ket Is ten meg se gít és meg tart. Is ten ere je, ol tal ma zó ke ze,
mely ké pes a rossz dol gok ból is jó kat elő hoz ni, éle tün ket át for mál ni, hogy
meg ta lál juk és be fo gad juk őt.

Hét fő (jú li us 1.)
Ne fi zes se tek a go no szért go nosszal vagy a gya láz ko dá sért gya láz ko dás sal, ha -
nem el len ke ző leg: mond ja tok ál dást, hi szen ar ra hí vat ta tok el, hogy ál dást
örö köl je tek. 1Pt 3,9 (Zak 8,13b; Lk 6,12–19; Ap Csel 15,1–12) A ke resz tény em -
ber élet mot tó ja nem a sze met sze mért, fo gat fo gért elv, ha nem a meg bo csá -
tás, me lyet az Úr Jé zus ta nít ne künk. Éle té nek pél dá já val mu tat ja be a sze -
re tet ha tal má nak ere jét. Ha gyű lö let re gyű lö let tel vá la szolsz, ha ha rag sza -
nak rád, és te is ugyan úgy ha rag szol, ak kor még erő sebb lesz a szí ved ben a
rossz és go nosz in du lat, mely össze szo rít ja és meg bék lyóz za. De ha meg tudsz
bo csá ta ni, és sze re tet tel tudsz for dul ni rossz aka ród hoz is, ak kor ol dód ni fog -
nak a szo ros kö te lek szí ved kö rül, és bé kes ség re lel hetsz.

Kedd (jú li us 2.)
Le gye tek szi lár dak, ren dít he tet le nek, buz gól kod ja tok min den kor az Úr mun ká -
já ban, hi szen tud já tok, hogy fá ra do zá so tok nem hi á ba va ló az Úr ban. 1Kor 15,58
(Zsolt 62,7; 1Móz 35,1–5a.9–15; Ap Csel 15,13–35) Mi, em be rek gyak ran el ke se -
re dünk és meg in gunk hi tünk ben, ha ku darc ér, ha be teg ség lá to gat meg ben -
nün ket, ha bán tást ka punk sze ret te ink től. Is ten igé je meg erő sít ben nün ket. Le -
gyünk biz to sak ab ban a re mény ség ben és an nak a tu da tá ban, hogy Is ten ve lünk
van. Mun kán kat és szol gá la ta in kat vé gez zük az zal a fe lül ről ka pott ren dít he -
tet len erő vel, amellyel Is ten új ra és új ra fel tölt és meg erő sít. A cél és a ju ta lom
előt tünk is mert. Nem a sem mi be ju tunk, ha nem Is ten kö zel sé gé be.

szer da (jú li us 3.)
Ki vá lasz ta na el min ket a Krisz tus sze re te té től? Nyo mo rú ság vagy szo ron gat -
ta tás vagy ül dö zés vagy éhe zés vagy me zí te len ség vagy ve sze de lem vagy fegy -
ver? Róm 8,35 (Ézs 42,6a; Ez 2,3–8a; Ap Csel 15,36–16,5) Krisz tus ma ga is át -
él te min den föl di nyo mo rú sá gun kat, meg ta pasz tal ta a leg mé lyebb és leg fáj -
dal ma sabb kí no kat, még is sze re te té vel kö ze le dik hoz zánk. Ezért nem kell fél -
nünk at tól, hogy ő nem ért meg, hogy ő nem tud ja, hogy mit élünk át. Is -
me ri éle tünk buk ta tó it. Is me ri azo kat az erő ket is, me lyek a mély be akar nak
rán ta ni ben nün ket. Ám az ő sze re te te mind ezek fe lett áll. Ott van ve lünk küz -
del me ink és nyo mo rú sá ga ink kö zött, s mi vel ma ga is át él te mind ezt, tud ja,
mit ér zünk. Most is fog ja ke zün ket.

Csü tör tök (jú li us 4.)
Az an gyal pe dig ezt mond ta ne kik: „Ne fél je tek, mert íme, hir de tek nek tek nagy
örö met, amely az egész nép örö me lesz.” Lk 2,10 (Mal 3,2a; Ap Csel 15,4–12;
Ap Csel 16,6–15) A jó hír, az evan gé li um üze ne te ma ne künk szól. Örül jünk
an nak, hogy Is ten Jé zus Krisz tus ban elő ké szí ti szá munk ra a tö ké le tes bé kes -
sé get és örö möt. Mi lyen nagy aján dé ka Is ten nek az, hogy eb be a mennyei
öröm be már itt a föl dön is be te kin tést nyer he tünk! Is ten sze re te té vel le ha -
jol hoz zánk, el ve szi fé lel me in ket. Éle tünk ap ró örö me i ben – pél dá ul ami kor
gyer me künk át ölel, és azt mond ja, sze ret lek, vagy ha va la ki től ked ves meg -
le pe tést ka punk – su gall ja, mi lyen is lesz majd az, ami kor ve le együtt ör ven -
dez he tünk az ő or szá gá ban.

pén tek (jú li us 5.)
Csont ja i dat meg erő sí ti, olyan le szel, mint a jól ön tö zött kert, mint a for rás, amely -
ből nem fogy ki a víz. Ézs 58,11 (Kol 2,9–10; Lk 22,31–34; Ap Csel 16,16–22) A
jól ön tö zött kert nek fo lya ma tos után pót lást biz to sít a for rás vi ze. Ha azt akar -
juk, hogy éle tünk olyan le gyen, mint egy jól ön tö zött kert, ak kor szá munk ra
is szük sé ges a fo lya ma tos után pót lás, az ál lan dó kap cso lat Is ten nel. Imá ink köz -
ben rá kell han go lód nunk Is ten ne künk szó ló meg erő sí té se i re. Ész re kell ven -
nünk a je le ket, az em be re ket, a han go kat és az ese mé nye ket, me lye ken ke resz -
tül ő szól hoz zánk. Va sár na pi is ten tisz te le te in ken és egyé ni el csen de se dé se -
ink so rán Is ten igé je va ló di for rás és fel üdü lés le het szá munk ra.

szom bat (jú li us 6.)
Kész sé ge sen ál do zok ne ked, ma gasz ta lom ne ved, Uram, mert jó vagy.Zsolt 54,8
(1Pt 4,11; Fil 3,12–16; Ap Csel 16,23–40) Há lás a szí vünk Is ten nek mind azért, amit
raj tunk is meg cse le ke dett Jé zus Krisz tus ban. Azért, hogy ál ta la bű ne ink re van
bo csá nat. Is ten nem ta szít el ben nün ket ön ma gá tól, ha nem Jé zu sért gyer me -
ké vé fo gad. Há lás szív vel szol gál ha tunk Is ten nek, és hir det het jük az ő jó sá gát
és sze re te tét is me rő se ink nek és is me ret le nek nek, ba rá ta ink nak és el len sé ge -
ink nek. Ott le he tünk be teg test vé re ink ágyá nál, vagy erős ke ze ink kel se gít het -
jük a gyü le ke ze tünk ben fo lyó mun ká la to kat. Mind eze kért azon ban vi szon zást
ne vár junk sem az em be rek től, sem pe dig Is ten től.

g Szar ka Éva

Újnap– újkegyelem

Fogadóórámat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője
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50 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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.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.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

EvangélikusélEt.élEd?

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

* * *

An gol nyel vi tá bor Wales ben  8–17
éve sek nek.  Tel.:  20/886-8195,  uta re -
meny hez.hu

APRÓHIRDETÉSEK

Ur na fül ke-át he lye zés Ke len föl dön
Ez úton  is  ér te sít jük  az  érin tet te ket,  hogy  a  ke len föl di  evan gé li kus
temp lom ur na te me tő jé nek fia to rony alat ti, kör íves ré szé ből az ur na fül -
ké ket a ter ve zett aka dály men te sí tés mi att a kö zel jö vő ben az új rész be he -
lyez zük át. 
Az  át he lye zés re  az  egy ház köz ség  kép vi se lő-tes tü le té nek  dön té se

alap ján ke rül sor. Az át he lye zés nem jár az ur nák egy más hoz vi szo nyí -
tott he lyé nek, va la mint a fül kék elő lap ján ta lál ha tó meg je lö lé sek nek a meg -
vál toz ta tá sá val. Az át he lye zett te me té si hely hasz ná la ti ide je sem vál to -
zik az ere de ti leg meg vál tott te me té si hely hasz ná la ti ide jé hez ké pest. Az
ur na fül kék át he lye zé sé nek költ sé ge it az egy ház köz ség vi se li. 
To váb bi in for má ci ók a lel ké szi hi va tal ban kap ha tók (tel.: 1/361-2159). 

Az egy ház köz ség el nök sé ge


