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„Mert min den ke resz tény el le nes hí -
resz te lés sel szem ben a mi val lá sunk a
jó kedv val lá sa is: »örülj az élet nek,
míg tart!«”

A szomszéd kertje biztos
zöldebb? f 11. oldal

Isten szeretetét közvetíteni f 4. oldal
Evangélikus költő szülőföldjén f 5. oldal
Közös vár f 7. oldal
Payr Sándor emlékezete f 10. oldal
Interjú Pecznyík Pál „versmisszionáriussal” f 13. oldal
Cigány költővel irodalmi ösvényeken f 14. oldal

„Tíz szer ak ko ra len dü let tel kö ze le dik fe lém,
mint amek ko rá val én – tu nya pes ti lé tem re –
vár nám… És majd el fe lej tet tem: mind ket ten ke -
re kes szék ben – vagy ahogy ar ra fe lé mond ják,
to ló sze kér ben – ülünk…”

Érkezési oldal f 7. oldal

„Ha a mű vész ke resz tény szel le mi ség -
ben és hit ben él, a meg győ ző dé se át su -
gár zik a hall ga tó ság ra, s aki nek sze me-
füle van rá, az ész re is ve szi.”

Interjú Kaposi Gergely
karmesterrel f 6. oldal

El kez dő dött – ol va som a mi nap
egy ke resz tény ta nul mány ban. Már -
mint a vég idő, a nagy meg pró bál ta -
tás, a fi nis… Nem tu dom, nem tud -
ha tom, hi szen a Meg vál tó sze rint
azt a na pot csak az Atya tud ja (Mt
24, 36). Vi szont a je lek egy re erő tel -
je seb bek.

So rol hat nám az ál lan dó an em le ge -
tet te ket: ha mis krisz tu sok meg je le -
né se, hi te ha gyás, egy ház rom lás, ül -
döz te tés, há bo rú, erő szak, föld ren gés,
ka taszt ró fa, jár vány, a kör nye zet
pusz tu lá sa, éhe zés, a sze re tet meg hi -
de gü lé se, a csa lád szét esé se. Per sze
ezek, ilye nek min dig vol tak és lesz -
nek is. Ugyan ak kor mind ezek glo ba -
li tá sa ko ráb ban nem volt ta pasz tal -
ha tó. Va ló ban el ju tott az em be ri ség
a pusz tu lás ha tá rá ig. Az is új je len -
ség, hogy ál la mok so ra (és rész ben
egy há zak is) tör vé nyek kel tá mo gat -
ják a te rem tés- és ter mé szet el le nes je -
len sé ge ket, szo ká so kat.

Mit te he tünk, ho gyan vi szo nyul -
junk mind ezek hez, mi a dol gunk? 

Fi gyel jünk e kér dés ben is Urunk -
ra: ne fél je tek, emel jé tek fel fe je te ket,
mun kál kod ja tok! Le het sé ges ez? Igen,
de csak az élő, sze mé lyes is ten kap -
cso lat ban. El jött a meg té rés és a hit -
val lás ide je. A krí zis ben még „az
igaz is alig me ne kül meg” (1Pt 4,18).
Mi lesz az zal, akit csak a hit kül ső for -
mái ha tá roz nak meg?…

„Ha pe dig meg hal tunk Krisz tus sal,
hisszük, hogy ve le együtt él ni is fo -
gunk.” (Róm 6,8) A ke resz tény em ber
Krisz tus sal együtt szen ved, har col, és
re mény ség sze rint győz és él is. Íme
hi tünk egyik szent tit ka.

Min den moz gás ban van: a föld, a
kul tú rák, nem ze tek, egy há zak. A
nagy át ren de ző dé sek kor szak vál tó
ide jét él jük. Min den nap ra jut egy ka -
taszt ró fa és egy „mes si ás”.

A ke resz té nyek egy ré sze ér zé ke li
az el odáz ha tat lan vál tás szük sé ges -
sé gét: fel mé rünk, ter ve zünk, pá lyá -
zunk, épí tünk, ta ta ro zunk, át ala kí -
tunk, dí ja kat adunk át, tár gya lunk,
ala pí tunk, lob bi zunk, zsi na to zunk,
misszi ó zunk, kon fe ren ci á zunk, ok -
ta tunk, kre dit pon to kat adunk, nö vel -
jük a hit tu do má nyos is me re te ket,
új/ré gi li tur gi á kat írunk… Az ér zé -
ke nyek, a lel ki is me re te sek pró bál ják
men te ni a ment he tőt ta nács ta lan,
meg fá radt nyu ga ti egy há za ink ban. 

Né hány, az el múlt he tek ben ha -
zánk ban meg ren de zett kong resszus,
ta lál ko zó is jel zi a jó szán dé kot: Hope
for Euro pe (Bu da pest Kong resszu si
Köz pont), Evan gé li u mi Fó rum/Euro -
pe an Le aders hip Fo rum (Eger), pász -
tor kö rök or szá gos ta lál ko zó ja (Gö döl -
lő) vagy épp – ame lyen szin tén részt
vet tem – a dél-af ri kai Alan Platt nak,
egy har minc ezer ta got szám lá ló gyü -
le ke zet pász to rá nak szol gá la tai Bu -
da pes ten.

Az eg ri ta lál ko zón hat száz evan -
gé li u mi ve ze tő osz tot ta meg egy -

más sal az Úr tól ka pott kin cse it (hit,
tu dás, ta pasz ta lat, köny vek). Azért
jöt tek el a vi lág vé gé ről is a leg is mer -
tebb ke resz tény ve ze tők, elő adók –
sza bad ide jü ket és pén zü ket ál doz -
va –, hogy se gít se nek az eu ró pai
egy há za kon.

A dél-af ri kai Pre to ria vá ro sá ból
ér ke zett pász tor be szá molt ar ról,
hogy 1994-ben há rom száz öt ven tag -
ja volt gyü le ke ze té nek, ma har -
minc ez ren van nak. Fel is me ré se ik
rö vi den a kö vet ke zők: ag gó dás és el -
íté lés he lyett sze ret ni és ál da ni kell
az em be re ket. Fa lak he lyett hi da kat
kell épí te ni. Passzív gyü le ke ze ti tag -
ság he lyett szol gá la tot kell ad ni a hí -
vők nek. Je len lét he lyett ha tást kell
gya ko rol ni a kör nye zet re. Más fe le -
ke ze tek kri ti zá lá sa he lyett össze fo -
gás ra van szük ség. A zárt gyü le ke -
ze ti lel kész ség ből a te le pü lés lel ki ve -
ze tő jé vé kell vál ni. A cél nem erős
gyü le ke ze tet épí te ni a vá ros ban,
ha nem erős gyü le ke ze tet épí te ni a
vá ro sért. Ők is ko lá kat, ár va há za -
kat (sok az AIDS-es) mű köd tet -
nek, a mun ka nél kü li ek nek szak mai
kép zé se ket szer vez nek, szo ci á lis
prog ram juk van. Ve zér igé jük: „A
föld te le lesz az Úr di cső sé gé nek is -
me re té vel.” (Hab 2,14)

Au gusz tus ban vár juk or szá gos lel -
kész ta lál ko zónk ra Klaus Doug lass
né met evan gé li kus lel készt, Az új re -
for má ció cí mű, nagy ha tá sú könyv
szer ző jét. Itt hon – Eu ró pá ban, ha -
zánk ban, egy há zunk ban – fel ve tő dik
a kér dés: vál to zik-e va la mi a sok
prog ram, elő adás, misszi ói al ka lom,
gyü le ke zet épí té si könyv ha tá sá ra?
Ha nem lát szik is min dig, hi szem,
hogy va la mi igen.

Egy lel kész kon fe ren ci án hang sze -
res kí sé ret tel, lel ke sen éne kel tünk,
mi köz ben egy kol lé ga oda súg ta a
fü lem be: ez ha son ló ah hoz, mint
ami kor a Ti ta ni con a ha jó el süllye dé -
se előtt éne kel tek. Bi zo nyá ra nem
alap ta lan a gon do lat, de él az Úr, aki
nem ad ta fel, és har col az övé i ért. Ne
fél je tek, emel jé tek fel fe je te ket, mun -
kál kod ja tok! Él az Úr, aki nem fá radt
el, nem ment nyug díj ba, pe dig fá rasz -
tot tuk bű ne ink kel.

A go nosz a nagy kon szen zus je gyé -
ben min dent össze mos, össze ka var.
Az egy há zat vi lá gi vá te szi, vagy is
lé té nek ér tel mét gyen gí ti. Mi vel hi -
tünk for rá sa az élő Úr mel lett a
Szent írás és a hit val lá si ira ta ink, eze -
ket éri a leg na gyobb tá ma dás. A
Szent lé lek Jé zus ra mu tat, igé jét, sze -
mé lyét, vált ság mű vét élő vé te szi. 

Nem vé let le nül ren dez zük az egy -
ház ke rü le ti misszi ói na po kat pün -
kösd ün ne pe előtt, össze köt ve a
misszi ót a Lé lek ün ne pé vel. Nincs
más, nem megy más kép pen: ve gye -
tek Szent lel ket, tel je sed je tek be Lé -
lek kel, ne te gye tek sem mit mennyei
erő nél kül! 

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház országos missziói lelkésze

Él az Úr!
g Sze ve ré nyi Já nos

b Bi zo nyos ér te lem ben a misszi ói
nap köz pon ti té má ját – a sza -
bad sá got – vol tak hi vat va jel ké -
pez ni azok a hé li um mal töl tött
lég göm bök is, ame lye ket a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let
Bony há don meg tar tott ta lál ko -
zó já nak vé gén eresz tet tek szél -
nek má jus 28-án. A több mint
ezer részt ve vő az At lé ti kai Cent -
rum mel let ti fo ci pá lyán kört al -
kot va fi gyel te, mer re so dor ja a
fu val lat a dé li ke rü let szí ne i ben
pom pá zó és a ke rü let lo gó já val
dí szí tett, igés lap pal „fel sze relt”
luft bal lo no kat.
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Missziói nap 2011

b Is mét re mek vá lasz tás nak bi -
zo nyult Az Evan gé li kus Egy ház
Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és
Kol lé gi u ma, amely min den
igényt ki elé gít ve adott ott hont az
észa ki ke rü le ti ta lál ko zó nak má -
jus 28-án, szom ba ton. Az in téz -
mény fel ké szült sé gét és ru gal -
mas sá gát mu tat ja, hogy ami kor
a tor na te rem ben elő ké szí tett
nyolc száz ülő hely ke vés nek bi zo -
nyult, dr. Roncz Bé la igaz ga tó ve -
zény lé sé re pil la na tok alatt újabb
pa dok ér kez tek a szer ve zés ben
részt ve vő he lyi di á kok se géd le -
té vel. A re giszt rá ció sze rint – az
elő ze tes je lent ke zé se ket fe lül -
múl va – ki lenc száz öt ven fő ér ke -
zett a ren dez vény re, leg töb ben a
ven dég lá tó Észak-Pest Me gyei
Egy ház me gyé ből. 

Északon

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let gyü le ke ze -
tei má jus 28-án Za la eger sze gen
gyűl tek össze. A misszi ói nap nak
a Mind szenty Jó zsef Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um
adott he lyet.

A nyi tó evan gé li zá ci ó ban Itt zés Já nos
püs pök Gal 5,1–14 alap ján a sza bad -
ság lé nye gé ről be szélt. Va jon a ke gye -
lem ből va ló meg iga zu lás ból élünk?
Nem aka runk-e sok szor Krisz tus
sze re te te mel lé oda ten ni még va la mit:
hű sé gün ket, ál do zat kész sé gün ket,
mo rá lun kat? – tet te fel a kér dést. Ez
volt a ga lá ci a i ak té vely gé se.

Nyugaton

f Folytatás a 8. oldalon

f Folytatás a 9. oldalon

f Folytatás a 8. oldalon
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Is te nünk, aki Jé zus Krisz tus föl di
éle té ben em be ri test ben lép tél kö -
zénk, de menny be me ne te le után
sem hagysz ma gunk ra ben nün ket,
hall gasd meg kö nyör gé sün ket, ami -
kor az előt tünk ál ló na po kért, ün ne -
pe kért, azok ál dá sa i ért imád ko zunk
hoz zád!

Add, hogy el hí vott szol gá id aj -
kán ha mi sí tat la nul han goz zék a meg -
té rés re hí vó szó, amely a bűn bo csá -
nat örö mét ígé ri min den ki nek. Szent -
lel ked győz zön meg min den em -
bert ar ról, hogy Krisz tus fel tá ma dá -
sá nak ere jé be bát ran vet he tik bi zal -
mu kat, s éle tük új úton ha lad hat to -
vább.

Jé zus Krisz tus Urunk szün te len
köz ben já rá sá nak ere jé ben bíz va ké -
rünk, hogy ne te kints em be ri gyen -
ge sé günk re, ha nem fe dezd el gyar -
ló sá gun kat, biz tass és állj mel lénk,
ami kor a tő led ka pott lel ki aján dé -
kok kal egy há zad ban szol gá lunk.
Add, hogy eb ben a kö zös ség ben
hű sé ge sen te gyünk ta nú sá got vég -
te len sze re te ted ről, amellyel vá lo ga -
tás nél kül hívsz ma gad hoz min den
em bert.

Adj, Urunk, ki tar tást a jó ban, áll -
ha ta tos sá got a tő led ta nult igaz
sze re tet ben. Se gíts ben nün ket,
hogy ne a vi szon zást vár juk, ha nem
kez de mé nye zői és ön zet len meg va -
ló sí tói le gyünk a sze re te ted re épü -
lő em be ri kap cso la tok nak, ame -
lyek kö zös sé get te rem te nek kö zöt -
tünk, és va ló di kül de té sünk ről ta -
nús kod nak.

Ké rünk, Urunk, hogy pün kösd
fe lé kö ze led ve is ra gyog ja be éle tün -
ket hús vét fé nye, hogy a fel tá ma dás
ere jé ből táp lál koz zon min den na pi
éle tünk. Áldd meg csa lád ja in kat,
ba rá ta in kat, hit test vé re in ket, gyü le -
ke ze tün ket és egész egy há zun kat,
hogy mind annyi an a te aka ra tod
sze rint vé gez zük fel ada ta in kat, és
így ad junk vá laszt a ránk vá ró ki hí -
vá sok ra. Se gíts, hogy egész éle tünk -
ben, an nak min den hely ze té ben el -
ső sor ban hoz zád ra gasz kod junk és
ben ned re mény ked jünk.

Áldd meg azo kat, akik a kö zel gő
pün kös di ün ne pen Szent lel ked meg -
erő sí tő ke gyel mé ben bíz va kon fir má -
ci ó ju kat ün nep lik majd. Kö szön jük,
hogy el ve zet ted őket idá ig, és meg -
ál dot tad ké szü lé sük ide jét. Adj ne kik
élő hi tet, hogy ne ked tet sző mó don
ad has sa nak szá mot tu dá suk ról, s in -
du lá suk gyü le ke ze tünk szá má ra is ál -
dást és gya ra po dást hoz zon.

Add meg ne künk mind ezt ke -
gyel me sen Jé zus Krisz tu sért, a mi
Urun kért! Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. június 5. Evangélikus Életforrás

A Ta nú cí mű film ben Pe li kán Jó zsef
gát őr az öt ve nes évek ele jén ti tok ban
le vág egy disz nót, ám de az eset ki de -
rül. Et től kezd ve mar ká ban tart ja a
dik ta tú ra. Kü lön bö ző fel ada to kat
bíz nak rá, ame lyek ben sor ra cső döt
mond. Vé gül ta nús kod nia kell egy
kon cep ci ós per ben, amely csu pa ha -
zug ság ra épül. Pe li kán most is be le -
bu kik az em bert pró bá ló fel adat ba. A
for ga tó könyv író ja tu da to san épí ti
úgy a tör té ne tet, hogy a vég ső pró -
ba té tel a ta nús ko dás. Mert a ta nú val -
lo má sán em ber éle tek áll nak vagy
buk nak…

A ta nít vá nyok nak hir te len fel kel -
lett nő ni ük. Ad dig, amíg Jé zus „csak”
ta ní tott, gyó gyí tott, cso dá kat tett és
hir det te Is ten or szá gát, a ta nít vá nyok
vé dett lel ki kör nye zet ben, szin te is -
ko la pad ban ül tek, nem kel lett fe le lős -
sé get vál lal ni uk sem mi ért és sen ki -
ért. De most, hogy a fel tá madt Jé zus
tá voz ni ké szül, tel je sen meg vál to zott
a hely zet. A ta nít vá nyok – mint aki -
ket be dob tak a mély víz be – et től
kezd ve nagy ko rú ság ra van nak ítél ve. 

Egy re több ször be szél nek hoz zá ér -
tő em be rek ar ról a je len ség ről, amely
egy re in kább jel lem zi ko run kat. A lé -
nye ge, hogy na gyon so kan las sí ta ni
sze ret nék az iga zán fe le lős fel nőtt kor
el ér ke zé sét. Ne le gyen vé ge még az is -
ko lá nak, hi szen az élet ben nem vár -
nak túl biz ta tó ki lá tá sok. In kább még
egy dip lo ma, egy ha lasz tás vagy egy
ösz tön díj, csak még ne a mun ka.
Ugyan így a pár vá lasz tás ban is: „In -
kább le gyünk élet tár sak, mert a há zas -
ság olyan nyo masz tó an vég le ges, nem
is be szél ve ar ról, hogy ha meg pe csé -
tel jük két-há rom gye rek kel, olyan
vissza for dít ha tat lan nak lát szik.”

Ne héz fel nő ni. Gyer mek ből szü lő -
vé, ta nu ló ból ta ní tó vá, csu pán fo -

gyasz tó ból ér tékte rem tő vé len ni.
Ne héz el fo ga dó ból ada ko zó vá,
passzív ból ak tív vá, el tar tott ból el tar -
tó vá, ve ze tett ből ve ze tő vé vál ni. Ne -
héz ta nít vány ból ta nú vá len ni. 

Min den ki ér zi, hogy az, ami a
gyer mek kor után kö vet ke zik, már fe -
le lős ség gel jár, mert az élet ben már
„vér re megy a já ték”. Amíg a szü lők
dön te nek, a ta ná rok dön te nek, a
kor mány dönt, az unió dönt, ad dig
sem mi baj, mert rá juk le het fog ni,
hogy az ő dön té se ik mi att va gyok el -
ma ra dott, sze gény, sze ren csét len,
sza bad sá gá ban kor lá to zott em ber.
Le het mo rog ni, le het pa nasz kod ni rá -
juk, eset leg fo lya ma to san kér ni, sőt
kö ve tel ni tő lük, hi szen ezért van nak.
Csi nál ja nak va la mit, hi szen rá juk
va gyok bíz va. 

Vagy hány vi lág val lás vagy ép pen
ke resz tény fe le ke zet ír ja elő a leg ap -
róbb rész le te kig, hogy mit te hetsz és
mit nem, mit ehetsz és mit nem, mit
ölt hetsz ma gad ra és mit nem. Ami -
kor Jé zus bú csú zik, nem hagy vas tag
kó de xet a ta nít vá nyok ra, amely ben
rész le te sen sza bá lyoz va van az em -
ber min den sza va, cse le ke de te. Nem
pa ran cso la tok szá za it hagy ja ránk,
mond ván: „Tedd meg eze ket, és Is ten
meg ju tal maz!” Nem. Mind össze
ennyit mond: „Ti lesz tek a ta nú im!”
Ta nít vá nyok ból ta núk ká lép tet lek
elő ben ne te ket. Van kü lönb ség? Bi -
zony, igen nagy. 

A ta nít vány, aho gyan a ne vé ben is
ben ne van, ta nul. Fi gyel, meg je gyez,
töl te ke zik. Meg ért. En ge di, hogy a ta -
ní tás has son rá és for mál ja. Ez után
örül, mert hir te len na gyon gaz dag -
nak ér zi ma gát. Kez di tel je sen más
szín ben lát ni a vi lá got, az em ber tár -
sát és sa ját ma gát. Lát ja, hogy amit
ed dig ér ték nek gon dolt, az kár és sze -

mét. És for dít va: amit le né zett vagy
akit le né zett, hir te len fon tos sá lesz. 

A kö vet ke ző ér zés a vágy ar ra,
hogy mind azt, amit kap tam, to vább -
ad jam. És ek kor be lém ha sít a szo mo -
rú ér zés, hogy nem tu dom to vább ad -
ni, mert én nem va gyok olyan, mint
a mes te rem, a ta ní tóm, nem va gyok
olyan, mint Jé zus. Igen, a hi te les to -
vább adás kö vet kez ne, más szó val a
ta nús ko dás, de ez nem fog men ni.
Ta nít vány ból ta nú vá elő lép ni, bi -
zony, mi nő sé gi kü lönb ség.

Mert Jé zus ez t is mondja: „Aki ti -
te ket hall gat, en gem hall gat.” Ho -
gyan me ri Jé zus rám, esen dő, bű nös
em ber re bíz ni a kin cse it? Nem fél at -
tól, hogy az én hi tel te len sze mé lyem
le ront ja sza va i nak nagy sá gát? Nem fél
at tól, hogy az ő tisz ta ta ní tá sá hoz az
én em be ri okos ko dá so mat ke ve rem? 

A ta nú hi te les kell, hogy le gyen,
mert ar ról be szél, amit lá tott, hal lott,
meg ta pasz talt, át élt. Jé zus ta nú ja
va jon mi től lesz hi te les? Nyil ván at -
tól, hogy az éle te iga zol ja azt, amit
mond, ami ről ta nús ko dik. In nen től
kezd ve vé ge a gyer mek ded, fe le lős -
ség nél kü li élet nek. In nen től min den
szó nak és cse le ke det nek ha tá sa van
a to váb bi éle tem re, sőt má sok éle té -
re is. 

Ha nem te szek ta nú sá got, más
nem fog ja he lyet tem meg ten ni. Nem
le het hall gat ni. A te rem tett vi lág – ha
tud ró la, ha nem – só vá rog va vár ja Jé -
zus ta ní tá sát. Só vá rog va vár ja Is ten
fi a i nak, Krisz tus ta nú i nak meg je le né -

sét. Ha Krisz tus ta nú ja nem be szél,
ak kor nem fog ja más el mon da ni he -
lyet te az igaz sá got.

Az egyik egy há zi is ko lánk ban, ahol
min den reg gel az osz tá lyok ban imád -
ság gal és ige ol va sás sal kez dő dik az el -
ső óra, az egyik ta nár meg kér dez te az
is ko la lel készt: „Mi ért van er re szük -
ség, hi szen a gye re kek ott hon is ol vas -
hat nak igét, imád koz hat nak!” A vá lasz
ez volt: „Le het, hogy van ilyen is, de
ha te nem készteted erre őket, ak kor
ma a har minc gye rek ből hu szon -
nyolc ige és imád ság nél kül ma rad.” 

Ko runk egyik leg na gyobb ha zug -
sá ga a lép ten-nyo mon han goz ta tott,
tet sze tős szö veg: „A ke resz tény ség
ma gán ügy, nem tar to zik sen ki re,
hogy ki mi ben hisz.” Jé zus vi szont azt
mond ja: „Nem rejt he tő el a he gyen
épült vá ros.” Nem kér ked ni kell a hi -
tünk kel, ha nem aho gyan a vi rág tól el -
vá laszt ha tat lan az il la ta, úgy tar to zik
a krisz tu si em ber hez a ta nú ság. 

Jé zus is tud ja, hogy a föld vég ső ha -
tá rá ig el jut tat ni az evan gé li u mát
olyan ta núk kal, mint mi va gyunk,
nem lesz egy sze rű. De most ez zel biz -
tat: „Nem azért fog nak hin ni nek tek
az em be rek, mert ti job bak vagy tok,
böl cseb bek vagy tok ná luk, ha nem
mert mennyei erő vel ru ház lak fel ti -
te ket. El kül döm Lel ke met, és majd ő
fog ja a ti sza va i to kat, ta nú sá go to kat
élet tel meg töl te ni. Csak a Lel kem
avat hat ti te ket nagy ko rú ta nú ság te -
vő im mé.”

g Me kis Ádám

Imád koz zunk! Ha ta nú nak szán tál
en gem, Is te nem, ak kor kér lek, aján dé -
kozd hoz zá mennyei erő det is, hogy a
drá ga kincs, Fi ad evan gé li u ma ál ta -
lam is ter jed jen. Ámen. 

HÚS VÉT ÜN NE PE U TÁ NI 6.  EXA U DI  VA SÁR NAP  LK 24,4549 

Ho gyan avat nagy ko rú vá Jé zus?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

A ka zu á lis szol gá la tok egy-egy fe je -
ze té nél – mind két hasz ná la tos agen -
dánk ban – szerepel egy zá ró sza -
kasz, amit rö vi den tex tu ári um nak ne -
ve zünk. Ez ta lál ha tó a há zas ság meg -
ál dá sá nak rend jei után is.

Egy há zunk ban ter mé sze tes, hogy
va sár nap ról va sár nap ra, ün nep ről
ün nep re a pe rikó pa rend sze rint ol vas -
suk az is ten tisz te le ti lek ci ó kat és az
ige hir de té si alap igét. Az elő re ki je lölt
rend nemcsak be kap csol az egy ház
egé szé nek a vér ke rin gé sé be, ha nem
se gí ti az ige hir de tőt ab ban, hogy vi -
gyáz zon: nem a sa ját gon do la ta it,
nem az ak tu á lis han gu la tát (lel ke se -
dé sét vagy szkep ti ciz mu sát), nem is
a je len lé vők, részt ve vők el vá rá sa
szerinti szavakat kell pré di kál nia,
ha nem Is ten igé jét.

A ka zu á lis szol gá la tok ese té ben
ter mé sze te sen min den al ka lom más,
hi szen az adott cél sze mély(ek)re vo -
nat ko zó an kell hir det nünk Is ten örök
igé jét: aka ra tát és öröm hí rét. Ter mé -
sze tes, hogy a lel ki pász tor, aki gon do -
san elő ké szí ti a pré di ká ci ó nak (és az
egész li tur gi á nak) ezt a spe ci á lis al kal -
mát, ma ga ke res alap igét. Tör tén het
ez úgy, hogy is mer ve (vagy az adott
al ka lom kap csán meg is mer ve) az ér -
de kel te ket, sa ját bib lia is me re tét hasz -
nál va lel rá olyan igé re, amely ak kor
és ott he lyén va ló. Eh hez ke vés a jó
bib lia is me ret, de még a Szent írás ban
va ló idő igé nyes la poz ga tás is; sok-sok
imád ság és a Szent lé lek se gít sé ge
szük sé ges hoz zá. Tör tén het úgy is –
eh hez szin tén kö nyö rög ni kell az

igét meg ele ve ní tő Lé le kért –, hogy a
há za su lan dók kal a je gyes ok ta tás so -
rán együtt ke res sük meg azt a bib li -
ai sza kaszt, amely so kat je lent szá -
muk ra, s amely kap cso ló dási  pont le -
het az egy ház zal és an nak szol gá la tá -
val. Azok a lel ké szek, akik ki pró bál -
ták ezt a mód szert, szám ta lan ál dá -
sát ta pasz tal ták a mun ká juk so rán. Az
így „meg ta lált” ige kü lö nö sen is so kat
je lent az út nak in du lás ide jén, a kö -
zös út kez de tén. So kat segíthet ab ban,
hogy a há za su lan dók vissza ta lál ja nak
az egy ház hoz, vagy ne csak es ke tő lel -
ké szük höz, ha nem gyü le ke ze tük höz,
egész egy há zuk hoz kö tőd je nek.

A há zas ság meg ál dá sá nak rend jét
kö ve tő tex tu ári um eh hez az ige vá -
lasz tás hoz nyújt se gít sé get. Ez nem
egy sze rű en szö veg tár, amelyből a
lel kész kö te les vá lasz ta ni; sok kal in -
kább pél da tár ról van szó, ar ról, hogy
mi lyen igék ke rül nek elő leg gyak rab -
ban es ke té si szol gá la tok al kal má val.
Eze ket is, ilye ne ket is le het vá lasz ta -
ni, de nem kö te le ző kö vet ni a min -
tát. Mi min dent ta lá lunk eb ben a pél -
da tár ban? Az ószö vet sé gi igék től az
evan gé li u mi sza ka szo kon át az apos -
to li sza va kig min dent.

Rö vid, egy mon da tos, mot tó sze rű
igé ket. Ezek könnyen meg je gyez he tők,
s ki in du ló pont jai le het nek az Is ten
sze re te tét sze mé lye sen meg hir de tő
pré di ká ci ó nak. Ilyen Jé zus mon da ta:
„Én azért jöt tem, hogy éle tük le gyen, sőt
bő ség ben él je nek.” (Jn 10,10) De ilyen Pál
apos tol buz dí tá sa is: „Min den dol go tok
sze re tet ben men jen vég be!” (1Kor 16,14)

Van nak egész gon do lat kört össze -
fo gó igék, ame lyek in té se ket, biz ta -
tá so kat, meg szív le len dő ta ná cso -
kat tar tal maz nak. Pél da er re Pál
apos tol mon da ta: „Sem mi ért se ag -
gód ja tok, ha nem imád ság ban és kö -
nyör gés ben min den kor há la adás -
sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten
előtt; és Is ten bé kes sé ge, mely min den
ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz -
ni szí ve te ket és gon do la ta i to kat a
Krisz tus Jé zus ban.” (Fil 4,6–7)

Ol va sunk a tex tu ári um ban tör té -
net rész le te ket is az Ószö vet ség ből:
„Aho vá te mégy, oda me gyek, ahol te
meg szállsz, ott szál lok meg. Né ped az
én né pem, és Is te ned az én Is te nem.”
(Ruth 1,16) Bár ez ere de ti leg nem a
há zas tár si, ha nem ál ta lá ban a csa lá -
di kap cso la tok ról szól, még is elő sze -
re tet tel al kal maz zák a fér fi és az
asszony élet kö zös sé gé re.

Akad nak olyan bib li ai rész le tek,
ame lyek köz vet le nül az ál dás ról
szól nak: „Áldd meg azért ke gyel me -
sen szol gád há zát, hogy örök ké szí ned
előtt le gyen, mert te ígér ted ezt,
Uram, ó, Uram! Mert a te ál dá sod -
dal szol gád nak há za örök ké ál dott
lesz!” (2Sám 7,29)

Ta lá lunk pél dát ar ra, hogy hosszabb
evan gé li u mi tör té ne tek vagy le vél be li
sza ka szok is elő ke rül nek. Ilyen a ká -
nai me nyeg ző ről szó ló tu dó sí tás (Jn
2,1–11), il let ve a sze re tet (még hoz zá
a krisz tu si sze re tet) di csé re tét tar tal -
ma zó is mert him nusz az 1. Ko rinthu -
si le vél 13. fe je ze té ből.

So rol hat nánk bő ven. Akit ér de kel,

kér dez zen utá na. Ta nul sá gos, gaz da -
gí tó ol vas mány. Aki ér de kelt, an nak
pe dig ad juk ke zé be. Fon tos len ne –
ter ve im között sze re pel –, hogy ka -
zu á lis is ten tisz te le tek re fel ké szí tő,
rö vid, ol vas má nyos fü ze tet je len tes -
sünk meg. Eze ket egy sze rű en az
érin tet tek kezé be le het ne ad ni.

Nem irá nyí tott, te ma ti kus köz -
mon dás gyűj te mény, nem is egy sze -
rű en szép gon do la tok kin cses há za a
tex tu ári um . Igéket találunk benne,
ame lyek az ige hir de tés ben vál nak
Is ten ne künk szó ló sza vá vá. Nem az
a hely zet te hát, hogy ez az ige, a lel -
kész pe dig ige ma gya rá za tot tart. E
bib li ai mon da tok nyo mán az ige hir -
de tés ben meg szó lal hat az élő evan -
gé li um Is ten lel ke ál tal, meg szó lít va
az ott ál ló kat, a kö zös élet út ra in du -
ló kat. S egy szer re csak azt élik át a je -
len lé vők, hogy nem csak egy ősi irat
böl cses sé gét ol vas ták fel, ad ták to -
vább, s nem csak egy kor társ (a lel -
kész) szó lí tot ta meg a há za su lan dó -
kat, ha nem ma ga a te rem tő, éle -
tünk nek ér tel met adó, azt ki tel je sí tő
és cél ba jut ta tó Is ten szó lal meg a
Bib lia és az ige hir de tés sza va i ban.
Meg szó lal, te remt, for mál és meg áld.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

E S K E TÉ SI  IG ÉK

Mot tó, út ra va ló vagy te rem tő ige?
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Kö zös pün kösd hét fői
is ten tisz te let
a De ák té ren

A pes ti gyü le ke ze tek együtt ün -
ne pel nek a De ák té ri temp lom
két szá za dik év for du ló ján. Eb -
ben élen jár nak azok – az utób -
bi idő ben Pes ti nyolc nak ne ve -
zett – gyü le ke ze tek, ame lyek a
múlt szá zad kö ze pén a De ák
té ri kö zös ség ből ön ál ló sul tak.
Így pün kösd má so dik nap ján a
fa so ri, zug lói, fe renc vá ro si, jó -
zsef vá ro si, an gyal föl di, kő bá -
nyai, va la mint az új pes ti és a
pestújhelyi gyü le ke zet temp -
lom ba in du ló hí ve it a De ák té -
ri is ten tisz te let re vár ják jú ni us
13-án, dél előtt 10 óra kor.

H I R D E T É S
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A rend szer vál to zás előtt kí no san so -
kat le he tett „az egy ház tár sa dal mi
dia kó ni á já ról” hal la ni. Saj nos a leg -
több eset ben nem a mai ér te lem ben
hasz nál ták ezt a ki fe je zést, ha nem a
szo ci a lis ta rend szer irán ti fel tét len lo -
ja li tás jel sza va ként: nem szol gá la tot,
ha nem ki szol gá lást ér tet tek raj ta.
Mert ideo ló gi á vá si lá nyult.

Teo ló gus hall ga tó, majd se géd lel -
kész ko rom ban, az 1980-as évek ben
ki ka ri kí roz tuk azo kat, akik az egy ház
tár sa dal mi dia kó ni á já ról ér te kez tek,
és ka já nul az új ság cik ke ket és rá di ós
ige hir de té se ket ura ló „ENÜF-je len -
ség ről” be szél tünk, ame lyen ezt ér -
tet tük: „az Em be ri ség Nagy Ügye i nek
Fel ka ro lá sa”… Mert úgy érez tük,
azok be szél tek szol gá lat ról, akik a
ma guk kö ré ben ural kod ni akar tak.
Aki vi szont iga zán se gí te ni akart –
pél dá nak oká ért – a ki te le pí tet tek,
majd a kal ló dó fi a ta lok kö zött, azt
nem en ged ték szol gál ni.

Em lék szem, hogy eb ben a hely zet -
ben mi lyen vi gasz ta ló an ha tott rám
az a bi zo nyá ra né pi eti mo ló gia, amely
sze rint a dia kó nia ezt je len ti: por ál -
tal, po ron ke resz tül. A gö rög szó
ugyan is nagy va ló szí nű ség gel a gö rög
ko nisz = por fő név ből szár ma zik, a
dia pe dig azt je len ti, hogy va la min ke -
resz tül, va la mi ál tal. (Más vé le mény
sze rint a „di a ko nia” a la tin co nor =
igyek szik, ne ki fog, vál lal ko zik igé vel
áll kap cso lat ban.)

Igen, vi gasz ta ló nak ta lál tam azt az
ol va sa tot, amely sze rint a dia kó nia azt

je len te né, hogy „a pusz ta ho mok ján
ke resz tül”. Jól esett ar ra gon dol nom,
hogy ta lán a pusz tai ván dor lás ról le -
het szó. Mert az a hely zet, amely ben
ak kor az egy ház élt, min den ko ra be li
hí resz te lés sel szem ben nem volt iga -
zán a Ká na án. Sőt a pró ba té te lek és a
nél kü lö zés he lye volt. De hogy tud ta
ak kor bár ki is, hogy ez a pusz tai ván -
dor lás a mi ese tünk ben is mint egy
negy ven évig fog tar ta ni! De a hely zet
el hor do zá sát né mi leg se gí tet te a dia -
kó ni á nak ez a je len tés tar tal ma.

A te le ví zi ó ban lát hat juk, hogy mi -
lyen ke gyet len fel adat ra vál lal koz nak
azok az au tó sok és mo to ro sok, akik
a Pá rizs–Da kar-ra li ke re té ben a ho -
mok si va ta gon pró bál nak ke resz tül -
evic kél ni. Ki tud ja, könnyebb dol guk
van-e azok nak, akik nek élet pá lyá ja és
szol gá la ta el si va ta go so dott em be ri
sor sok kö zött ve zet?!

Tu dom, hogy a rend szer vál to zás
előtt és után is vol tak és van nak so -
kan, akik er re a hő si es fel adat ra vál -
lal koz tak, vál lal koz nak.

Az egy ház dia kó ni á ja a szü le tés től
a ha lá lig tart, és kü lö nö sen az em be -
ri élet krí zis hely ze te i re irá nyul. Az
em be ri lé lek ugyan is tö ré keny, az
egész ség mu lan dó, az élet vé ges. Ám
a szol gá la tot ak kor is – sőt an nál in -
kább – vé gez ni kell, ha a küz de lem re -
mény te len nek tű nik. Hal mo zot tan fo -
gya té ko sok kö zött, ahol már az is óri -
á si ered mény nek szá mít, ha a túl moz -
gá sos kis fiú az evő ka nál lal meg ta lál -
ja a szá ját. Hid ro kefál gyer me kek

mel lett. Be fo gad va a bru tá lis férj mi -
att ott hon ról me ne kü lő fi a tal asszonyt
és gyer me ke it. Ci gá nyok kö zött. A
haj lék ta la nok nak nap pa li me le ge dőt,
me leg ebé det és éj je li me ne dé ket
biz to sít va. Tá vo li ta nyá kon élők nek
ebé det és gyógy szert szál lít va. Idős
test vé rek al ko nyi éve it szeb bé té ve.

Aki a dia kó ni á ban dol go zik, az a
pusz ta ho mok ján és po rán megy ke -
resz tül. Köz ben tud ván tud ja, hogy
isa por és ho mu vogy muk. Ám köz -
ben ar ról te het bi zony sá got, hogy egy
tö ré keny és öreg test is le het szép, a
rán cok is le het nek meg szen tel tek, a
he gek is le het nek ál dot tak. 

Is mer ni kell azt a gyak ran pusz tai és
po ros vi lá got, amely ben élünk. Ko -
runk ban so kan me ne kül nek az „isa por
és ho mu vogy muk” re a li tá sá tól, és a
rek lá mok, az úgy ne ve zett va ló ság -
show-k és ki be szé lő mű so rok bó dí tá -
sa és bu tí tá sa kö vet kez té ben a fel szí -
nen csil lo gó, va ló já ban tal mi vi lá got te -
rem te nek ma guk ban. En nek tu da tá -
ban an nál in kább el kell mon da nunk
azt, hogy van, aki nem szo lá ri um ban,
ha nem vas tü dő ben fek szik. Van, aki
nem tel je sít mény nö ve lő dop ping szert

szed, ha nem élet men tő gyógy szert.
Van, aki szá má ra a „va ló vi lág” nem
mes ter sé ge sen lét re ho zott, ál la za kör -
nye ze tet je lent pezs gő für dő vel, ha nem
kór há zi ágyat lé le gez te tő gép pel.

Aki itt szol gál, az ar ról az Úr ról te -
het ta nú bi zony sá got, aki „a meg re -
pedt nád szá lat nem tö ri össze, a füs -
töl gő mé csest nem olt ja el” (Ézs 42,3).

Meg kell be csül nünk azok mun ká -
ját, akik az egy há zi sze re tet szol gá lat -
ban fá ra doz nak. Egy szó tár úgy ha -
tá roz za meg ké pi e sen a di a ko nosz ér -
tel mét, hogy a szol ga, aki „fel ve ri ma -
ga kö rül a port”. Ma gam a kép egy to -
váb bi di men zi ó ját ér zé ke lem: di a ko -
nosz az, aki vál lal ja, hogy pisz kos és
po ros lesz, aki össze sá roz za ma gát.
Vagy is nem la káj. Nem li bé ri ás inas.
Nem kesz tyűs so főr. Nem pro to -
koll fő nök. Nem rep re zen tá ló bá bu.
Ha nem vál lal ja a sa rat, a pisz kot, a
port. Nem egy sze rű en a szim pá tia,
ha nem az em pá tia em be re. A pszi -
cho ló gus Bu da Bé la egyik írá sá ban
kü lönb sé get tesz e ket tő kö zött:
szim pá ti á nak azt a ma ga tar tást ne -
ve zi, ami kor va la ki saj nál ko zik egy
gö dör be esett em ber tár sán, em pá ti -
á nak vi szont azt, ha be is má szik ér -
te a gö dör be. Aki pe dig er re vál lal ko -
zik, az óha tat la nul po ros lesz, sőt be
is sá ro zó dik.

Eb ben a hó nap ban az egy há zi dia -
kó ni á ban dol go zók ra irá nyul a fi gyel -
münk. Jú ni us 15-én – egy há zunk
dia kó ni ai osz tá lyá nak szer ve zé sé -
ben – az ön kén tes ség évé hez és ha -

zánk eu ró pai uni ós el nök sé gé hez
kap cso ló dó nem zet kö zi kon fe ren -
cia lesz az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men. A hó nap vé gén dia -
kó ni ai mun ka tár sak csen des nap ja i -
ra ke rül sor Bod rog ke reszt úron,
előbb az al kal ma zot tak, majd az ön -
kén te sek szá má ra.

Vé gül annyi „szol gá la ti köz le -
ménnyel” tar to zom még, hogy a
nyug díj ba ké szü lő Itt zés Já nos püs -
pök től én fo gom át ven ni egy há zunk
dia kó ni ai mun ká já nak fel ügye le tét. A
fel adat nagy sá gát né hány szám mal le -
het szem lél tet ni: har minc nyolc dia -
kó ni ai in téz mé nyünk több mint het -
ven fé le szol gál ta tást nyújt kö zel tíz -
ezer em ber nek. Há rom ezer fő ál lá sú
al kal ma zott és sok-sok ön kén tes áll
a dia kó nia szol gá la tá ban, amely mun -
ka ág két fő fe le lő se Bu da An na má -
ria osz tály ve ze tő és Gre ger sen-La bos -
sa György lel kész, a dia kó ni ai bi zott -
ság el nö ke. Öröm mel csat la ko zom e
csa pat hoz, nem bá nom, ha köz ben
po ros lesz a ru hám.

A pusz ta ho mok ján és po rán ke resz tül
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Temp lom épí tő, el ső lel ké szé re
em lé ke zett szá za dik szü le tés nap -
ja al kal má ból a zug lói gyü le ke zet.
A má jus 27-ei ün ne pi al kal mon
Ta másy Ta más, az egy ház köz ség
egyik jelenlegi lel ké sze Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök kel kö zö sen avat -
ta fel Scholz Lász ló em lék táb lá ját.

Ta másy Ta más rö vi den fel idéz te az
egy be gyűl tek nek, mi ért hív ják a zug -
lói gyü le ke ze tet a re mény ség gyü le -
ke ze té nek. Scholz Lász lót 1941. szep -
tem ber 7-én ik tat ták be zug lói lel -
kész nek. Sa ját épü let hí ján – a De ák
té ri temp lom ban. A ma rok nyi evan -
gé li kus kö zös ség még az nap dél után
sa ját ün nep sé get is szer ve zett, hogy
kö szönt se új pász to rát. Ezen a csa lá -

di as együtt lé ten Scholz Lász ló há -
rom fé le sze gény ség ről be szélt. Sze -
gény ség nek mon dot ta, hogy a gyü -
le ke zet nek van ugyan lel ké sze, de
nincs sa ját temp lo ma; sze gény ség nek,
hogy évek be fog tel ni, mi re iga zán
meg is me ri egy mást a pász tor és a
nyáj; vé gül har ma dik ként sa ját erőt -
len sé gét és mél tat lan sá gát em lí tet te.
Ugyan ak kor em lé kez te tett: „A re -
mény ség a kol dus élet gyó gyí tó ita -
la. Le gyünk mi a re mény ség gyü le ke -
ze te!” – buz dí tot ta hí ve it a kez de tek -
ben a be ik ta tott új lel kész.

Jn 20,19–22 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben Gáncs Pé ter ar ról a re -
mény ség ről – a föl tá ma dott Jé zus
Krisz tus ról – pré di kált, aki ről a száz
év vel ez előtt szü le tett Scholz Lász ló
is egy éle ten át bi zony sá got tett ige -
hir de té se i vel, éne ke i vel.

Az ün nep ség ke re té ben sze mé lyes
em lé ke ket is fel idé ző be szé det mon -
dott dr. Ko rá nyi And rás, a zsi nat lel -
ké szi el nö ke, D. dr. Har ma ti Bé la
nyu gal ma zott püs pök pe dig – utal -
va Scholz Lász ló po li ti kai meg hur co -
lá sá ra – a gyó gyí tó em lé ke zés fon tos -
sá gá ra hív ta fel a fi gyel met.

A kö szön tők so rá ban Cse lovsz ky
Fe renc De ák té ri lel kész az egy ko ri
anya gyü le ke zet üd vöz le tét hoz ta,
míg Itt zés And rás ke len föl di fel -
ügye lő an nak a kö zös ség nek a ne vé -
ben szólt, amely ben a 2005-ben el -
hunyt Scholz Lász ló a nyug dí jas éve it
töl töt te.

A kö szön té sek után fel ava tott em -
lék táb lán a gyü le ke zet jel mon da ta is
ol vas ha tó: „A re mény ség lel künk nek
biz tos és erős hor go nya.” (Zsid 6,19)

g B. Zs.

Száz éve szü le tett a re mény ség
gyü le ke ze té nek el ső lel ké sze

Scholz Lász ló em lék táb lá já nak ava tá sa Zug ló ban

1911. má jus 29-én szü let tem Bu da pes ten. Itt jár tam ele mi is ko lá ba, majd
a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um nö ven dé ke let tem. Sze rény kö rül mé nyek
kö zött élő szü le im min den kép pen ta nít tat ni kí ván tak. Egész éle tem re
irányt mu ta tott a fa so ri nyolc esz ten dő. El ső iro dal mi szárny pró bál ga -
tá sa im is a gim ná zi u mi Arany Já nos ön kép ző kör ben tör tén tek. A lel ké -
szi pá lyá ra Be recz ky Sán dor, ak ko ri ne ves val lás ta ná runk buz dí tott.

1929 őszén ke rül tem Sop ron ba, ahol a teo ló gi ai fa kul tá son négy évig
ta nul tam, s 1933 nya rán ki tün te tés sel vizs gáz tam a szi gor la to kon.

Raf fay Sán dor püs pök ava tott fel 1933. de cem ber 24-án, és a Pes ti Egy -
ház De ák té ri gyü le ke ze té be ren delt se géd lel kész nek 1934 ele jé től.

Köz ben két sze mesz tert töl töt tem Ber lin ben ál la mi ösz tön díj jal a Col -
le gi um Hun ga ri cum la kó ja ként. A teo ló gi ai fa kul tá son hall gat tam L. Fendt,
E. Se e berg, W. Kün neth pro fesszo rok elő adá sa it. Be le lát tam a Hit val ló Egy -
ház küz del me i be; ta lál koz tam Mar tin Ni e möl ler rel és más ve ze tő i vel is.

A De ák té ri se géd lel ké szi szol gá lat ból a fa so ri gim ná zi um val lás ta ná -
ri ál lá sá ba vá lasz tot tak. 1938–40 kö zött ta ní tot tam ott, de be te ges ke dés
mi att meg kel lett vál nom az is ko lá tól. Vissza ke rül tem a De ák té ri gyü -
le ke zet be má sod lel kész nek, de csak rö vid idő re, mert 1941-ben a Pes ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség egyik pa ró kus lel ké szé vé vá lasz tott, és a zug -
lói lel kész kö ré be kül dött ki. Né hány év múl tán a gyü le ke zet ön ál ló so -
dott Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség né ven.

Zug ló ban nagy fel ada tok vár tak. Össze kel lett gyűj te ni a nyá jat, meg -
szer vez ni az ön ál ló sult egy há zi élet ke re te it. S leg fő kép pen épít kez ni. Elő -
ször a Ka kas Lí dia Sze re tet ott hon épült meg, me lyet ti zen nyolc évig igaz -
gat tam. A temp lom és a pa ró kia épí té se szin te egy szer re kez dő dött, de
csak az utób bi ké szült el idő re – a ha mar be állt há bo rús ne héz sé gek mi -
att a temp lom épí té se na gyon messzi re to ló dott. Az új lel kész lak ba már
fe le sé gem mel együtt köl töz tem be, Ul re ich Luj zá val kö töt tem há zas sá -
got. Hat gyer me ket ne vel tünk fel.

Ezek ben az évek ben ha zánk ban folyt az evan gé li zá ció, én pe dig te vé ke -
nyen vet tem részt ben ne. Egy-két köz egy há zi tiszt sé get is vi sel tem, leg je -
len tő sebb a Ma gyar ho ni Evan gé li kus Lel ké szek Egye sü le té nek (ME LE) el -
nö ki tisz te volt, mely re 1947-ben vá lasz tot tak meg. Fi a tal gár dá val or szá gos
és kör ze ti lel kész kon fe ren ci á kat ren dez tem lel ké szi ka runk teo ló gi ai to vább -
kép zé se vé gett. A ME LE saj nos 1950-ben – kény sze rű ség ből – fel osz lott.

Kény szer át he lye zé sek re ke rült sor a lel ké szi kar ban is. Én is azok kö -
zé ju tot tam, akik nem ma rad hat tak Bu da pes ten. Nyil ván va ló volt,
hogy Or dass La jos püs pök höz fű ző dő jó vi szo nyunk volt az iga zi ok.

1959. ok tó ber el se jé vel Hat van ba ke rül tem. A kis gyü le ke zet hez fi li -
a ként Gyön gyös, valamint több szór vány is tar to zott. A ti zen nyolc éves
zug lói szol gá lat után itt hu szon egy évet töl töt tem.

1981 ele jén ke rül tem nyug díj ba. Meg ér tem re ha bi li tá ci óm nap ját. 1988.
má jus 8-án a zug lói gyü le ke zet szí ne előtt, is ten tisz te let al kal má val D.
dr. Har ma ti Bé la püs pök re ha bi li tált, és én új ra szol gál hat tam Is ten igé -
jé vel Zug ló ban.

A fent idé zett szö veg Scholz Lász ló ön élet raj za, ame lyet 1991. jú ni us 21-
ei dísz dok tor rá ava tá sá hoz kért tő le az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia. 

Scholz Lász lót 2005-ben hív ta ma gá hoz Te rem tő je.
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Kon fe ren cia a fi a ta lok kö ré ben és a köz ok ta tá si
intéz mé nyek ben vég zett ön kén tes ség ről
Idő pont: jú ni us 15., szer da • Hely szín: Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.)

A kon fe ren cia cél ja: Az is ko lai ke re te ken, il let ve az ok ta tás te rü le tén kí -
vül meg va ló su ló ön kén tes prog ra mok ta pasz ta la ta i nak, jól mű kö dő gya -
kor la ta i nak be mu ta tá sa. A kon fe ren cia kap cso ló dik a 2011 az ön kén tes -
ség eu ró pai éve – Ma gyar or szág nem ze ti prog ram jának mun ka ter vé hez.

PROG RAM
• 9.30–10.00: Ér ke zés, re giszt rá ció
• 10.00–10.15: Kö szön tő – Prőh le Ger gely he lyet tes ál lam tit kár (Kül ügy -

mi nisz té ri um), Solt ész Mik lós ál lam tit kár (Nem ze ti Erő for rás Mi nisz -
té ri um)

• 10.15–10.30: Áhí tat – dr. Sza bó La jos rek tor (Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem)

• 10.30–11.30: A dia kó ni ai szo ci á lis ta nu lás mo dell je – Emer. O. Univ.
prof. dr. Gottfried Adam (Uni ver sität Wi en)

• 11.30–11.45: Ká vé szü net
Elő adá sok: a gya kor la ti mo del lek be mu ta tá sa
• 11.45–12.00: Ta pasz ta la ti ta nu lás az ön kén tes sé gen ke resz tül az

evan gé li kus kö zép is ko lák ban – Si mon At ti la is ko la lel kész (Az Evan -
gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma)

• 12.00–12.15: A te vé keny hit re ne ve lés egy pro jekt je – A tan tárgy ne ve:
szol gá lat – Vel key Ba lázs ta nár (Fé nyi Gyu la Je zsu i ta Gim ná zi um, Mis -
kolc)

• 12.15–12.30: If jú sá gi mun ka a Szél ró zsa fesz ti vá lon – Mes ter há zy Ba -
lázs is ko la lel kész (Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus /Lí ce um/ Gim ná zi -
um, Kol lé gi um és Szak kép ző Is ko la, Sop ron)

• 12.45–13.00: 72 óra komp ro misszu mok nél kül – Vad Lil la ön kén tes ko -
or di ná tor (Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház)

• 13.00–13.15: Ön kén tes ség és gyü le ke zet épí tés a Há ló prog ram ban – Gre -
ger sen-La bos sa György lel kész (Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség)

• 13.15–14.00: Ebéd
• 14.00–15.30: Szek ció ülé sek

– Az ön kén tes prog ram be ve ze té sé nek le he tő sé gei a köz ok ta tás ban
– If jú sá gi mun ka és ön kén tes ség
– A gyü le ke zet épí tés le he tő sé gei az ön kén tes mun kán ke resz tül

• 15.30–15.45: Zár szó, úti ál dás

A kon fe ren ci án va ló rész vé tel in gye nes.
Kér jük, rész vé te li szán dé kát jú ni us 10-ig je lez ze a szil via.hu nya@lu the -
ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Tá bo rozz a bu da pes ti KIE-vel!
Mot tó: „Hi szen nincs is messzi re egyi künk től sem; mert őben ne élünk, moz -
gunk és va gyunk.”

Sze re tet tel hív juk és vár juk azok je lent ke zé sét, akik sze ret né nek részt
ven ni egy ön is me re ti tá bor ban Er dély ben, egy na gyon szép he lyen, tá -
vol a vá ros za já tól. A tá bor öt nap ja alatt áhí ta to kon és be szél ge té se ken
ve he tünk részt, me lyek so rán az ön is me ret és az Is ten-is me ret lesz a fő
té ma. A nap töb bi ré szé ben pe dig tú rá kon ve szünk részt Gyer gyó szent -
mik lós kör nyé kén.

Lel ki ve ze tő: Kiss Zsom bor Bo tond, a deb re ce ni re for má tus teo ló gia
hall ga tó ja. Hely szín: Er dély, egy Gyer gyó szent mik lós tól 6 km-re lévő tá -
bor he ly. Idő pont: au gusz tus 8–12. (5 nap, 4 éj sza ka). Szál lás: fa há zak -
ban. Ét ke zés: na pi há rom szor. Uta zás: kis busszal. In du lás: au gusz tus 8-
án 7 óra kor a Nép li get től. Költ ség: 22 000 Ft/fő. Je lent ke zés jú li us 15-ig
és egyéb in for má ci ók: Ma gyar Csa ba, 20/770-0458, ma gyar csa -
ba@kie.hu.

H I R D E T É S

A Női Misszi ói Szol gá lat idén is meg hir de ti nyá ri
kon fe ren ci á ját egye dül ál ló szü lők nek és gyer me ke -
ik nek. Az al ka lom té má ja: Sze re tet ben szol gál ja tok!
Idő pont: jú li us 17–24. Hely szín: Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont, Rév fü löp. Rész vé te li díj:
22 000 Ft. Je lent kez ni jú ni us 20-ig le het a kö vet ke -
ző el ér he tő sé gen: B. Pin tér Már ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu, 20/824-2791.

H I R D E T É S

15. Nap ve tő evan gé li kus gye rek tá bor lesz au gusz tus 7–13. kö zött
Piliscsa bán. Mot tó: „Is ten ar cai”.

Míg Is ten ke re sé sé nek út ján ban du kolsz, te is pró bál tad már ma gad
elé kép zel ni őt? Hány arc ban je le nik meg Is te nünk? Mi ként ta lál koz ha -
tunk ve le? Ha Te is szí ve sen be szél nél Is te nünk ar ca i ról és a ben nünk
élő is ten kép ről, tá bo rozz ve lünk! Egy fe lejt he tet len hét, sok igaz ba rát,
ren ge teg iz gal mas já ték és tar tal mas be szél ge tés, áhí tat vár rád!

Je lent ke zé si ha tár idő: jú li us 15. Kor osz tály: 3–8. osz tá lyo sok (8–14 éve -
sek). Rész vé te li díj: 15 600 Ft. (Rá szo rult ság ese tén szo ci á lis tá mo ga tás
igé nyel he tő.) Tá bor ve ze tő: Ke lé nyi Zsolt. Lel ki ve ze tő: Ko vács Áron evan -
gé li kus lel kész. Kap cso lat tar tó: Frenyó Ist ván, 30/639-1448, ko szi@lu the -
ran.hu. Je lent ke zés az in ter ne ten: ko szi.lu the ran.hu.

A tá bort a KÖ SZI, az az a Ke resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If -
jú sá gért szer ve zi együtt mű kö dés ben a Pi lis csa bai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség gel.

H I R D E T É S

A sok ha son ló ság (né pes ség, a ci gány -
ság szám ará nya, a két egy ház hoz zá -
ve tő le ge sen azo nos mé re te) mel lett a
kü lön bö ző sé gek is szá mot te vő ek.
Cseh or szág ban más ci gány nép cso -
por tok lak nak, mint Ma gyar or szá gon.
Az ál lam után a cseh test vé rek tart -
ják fenn az or szág ban a leg na gyobb
dia kó ni ai há ló za tot, ezért a ci gány ság -
gal va ló fog lal ko zás is sok kal elő re ha -
la dot tabb, szé le sebb kö rű, mint a mi
egy há zunkban. Igaz, a „tisz tán”
misszi ói szem pont, a vál lal tan ke resz -
té nyi kül de tés meg je le né se az ő szol -
gá la tuk ban hát tér be szo rul. A zsi na -
ton ta lán épp ezért is fo gad ták el azt
a prok la má ci ót (ki ált ványt), amely
han goz tat ja a gyü le ke ze tek egy ér -
tel mű fe le lős sé gét a ci gány ság sor sá -
nak jobb ra for dí tá sá ban.

Egy há zun kat az a meg tisz tel te tés
ér te, hogy egy saj tó tá jé koz ta tó ke re -
té ben mu tat hat tuk be itt ho ni ci gány -
misszi ói te vé keny sé gün ket. A pre zen -
tá ci ó ban az üze net tel bí ró hu mor nak
is ju tott hely: jelen sorok író ja egy ci -
gány ko sár fo nó ál tal ké szí tett söp rűt
vitt aján dék ba, hi szen ez az egyházban
is al kal mas min den ha szon ta lan do -

log ki söp ré sé re, ugyan ak kor min -
den jó „be tes sé ke lé sé re” is…

Az im po ná ló an szer ve zett, fe gyel -
me zett és ha té kony zsi na ti mun ka
egyéb iránt új, szo kat lan hely szí nen,

a Be ne dek-ren di ek Em maus-apát sá -
gá nak ódon fa lai kö zött zaj lott – az
öku me né kéz zel fog ha tó je le ként.

A nyi tó is ten tisz te let úr va cso ra vé -
te lén meg ren dí tő volt azok ke zé ből
át ven ni a kely het, akik örö kö sei a
mér sé kel tebb nek mon dott hu szi ta

párt, a kely he sek moz gal má nak, le -
szár ma zot ta ik azok nak, akik éle tük -
kel fi zet tek a két szín alat ti úr va cso -
ra vé tel le he tő sé gé ért.

A zsi nat dísz ven dé ge volt a ki lenc -
ven hét éves hol land He be Kohlbrug -
ge, aki fi a tal sá gá tól kezd ve so kat tett
a vi lág ül dö zöt te i nek, ül dö zött egy -
há za i nak – így a cseh test vé rek egy -
há zá nak is – a meg se gí té sé ért. Ked -
ve sen, szel le me sen be szélt éle té ről,
mos ta ni szol gá la tá ról. (Tes ti, szel le -
mi ál la po tá ra jel lem ző, hogy idén
hosszab bí tot ták meg a gép ko csi ve ze -
tői en ge dé lyét – újabb öt év vel…)

A kül föl di részt ve vők nek iga zi test -
vé ri fo gad ta tás ban le he tett ré szük,
nagy sze rű prog ra mot szer vez tek a

há zi gaz dák. Így nem csak a cseh test -
vé rek egy há zá val, zsi na ti mun ká já val,
ha nem Prá ga cso dá la tos épü le te i vel is
meg is mer ked het tek. Ami azonban
en nél is fon to sabb: a test vé ri ség to vább
épül he tett egy há za ink kö zött.

g Ba kay Pé ter

Test vér ként a cseh test vé rek nél
b Éven ként egy szer össze hí vott zsi na tát tar tot ta má jus 19. és 22. között

Prá gá ban a Cseh Test vé rek Evan gé li u mi Egy há za, amely a hu szi ta
moz ga lom ból ki nőtt sok-sok ki sebb egy ház egye sü lé sé ből jött lét -
re mint egy száz év vel ez előtt. Püs pö ke nincs, ve ze tő je a zsi nat el -
nö ke. Mi vel eb ben az esz ten dő ben a zsi nat el ső sor ban a cseh or szá -
gi ci gány ság hely ze té re s az egy ház ezzel kapcsolatos sze rep vál la -
lá sá ra fo kusz ált, a test vér egy há zak meg hí vott kül döt tei kö zött e so -
rok író ja – mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ci gány -
misszi ói re fe ren se – is megis mer het te a cseh test vé rek ez irá nyú el -
kö te le zett sé gét, te vé keny sé gét.

b Sti li zált an gyalt áb rá zo ló lo gót
fo ga dott el a Ma gyar Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet ju bi le u mi
köz gyű lé se. A hi va ta los prog ra -
mot má jus 23-án a szer ve zet
fenn ál lá sá nak hu sza dik év for -
du ló ja al kal má ból ren de zett ün -
nep ség kö vet te a Mű vé sze tek
Pa lo tá jának üveg ter mé ben.

A köz gyű lés leg főbb na pi ren di pont -
ja – Le hel Lász ló el nök-igaz ga tó
szak mai be szá mo ló ja, a 2010-es
zár szám adás és a 2011-
es költ ség ve tés el fo ga dá -
sa mel lett – az új ar cu -
la ti elem meg vi ta tá sa
volt. A ki írt pá lyá zat ra
kö zel negy ven terv ér ke -
zett, me lyek kö zül a zsű -
ri Bor Ben já min nak, a
Mo holy-Nagy Mű vé sze -
ti Egye tem hall ga tó já -
nak pá lya mű vét, egy fe -
hér ala pon kék sti li zált
an gyalt, il let ve ki tárt te -
nye ret áb rá zo ló al ko -
tást ter jesz tett a köz -
gyű lés elé. 

G. Né meth György új -
ság író, kom mu ni ká ci -
ós szak em ber azt emel -
te ki, hogy a kör és a
pont a te nyér rel kom bi -
nál va a vé de lem és az
ol tal ma zás szim bó lu -
ma, Ha fen scher Ká roly
evan gé li kus lel kész, a fel ügye lőbi -
zott ság tag ja pe dig úgy fo gal ma zott,
az an gya lok Is ten kül döt tei, akik se -
gí te nek, köz ve tí te nek. Az Öku me -
ni kus Se gély szer ve zet mun ká ja ilyen
kül de tés: Is ten sze re te tét köz ve tí ti
az em be rek hez. 

A köz gyű lés egy han gú lag meg -
sza vaz ta az új lo gót. 

A ju bi le u mi köz gyű lés utá ni ün -
nep sé gen a Ma gyar Öku me ni kus
Sze re tet szol gá lat né ven 1991. áp ri lis
16-án meg ala kult, 2004 óta Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet né ven
mű kö dő szer ve ze tet el ső ként jó szol -
gá la ti nagy kö ve te, Lé vai Ani kó kö -
szön töt te: a Ma gyar Köz tár sa ság
kor mány fő jé nek hit ve se el ső sor ban
az ön kén tes ség fon tos sá gá ra irá nyí -
tot ta a fi gyel met.

A kül föl di part ne rek ne vé ben Jør -
gen Thom sen, az egy há zi hát te rű

dán se gély szer ve zet (DanC hur chAid)
igaz ga tó he lyet te se szólt az „együtt
me ne te lés” je len tő sé gé ről.

A Né met Pro tes táns Se gély szer ve -
zet, va la mint az Eu ro dia co nia ko ráb -
bi el nö ke, Jür gen Goh de – amel lett,
hogy fel idéz te a meg ala ku lás idő sza -

kát – a dia kó ni ai mun ka for rá sá nak,
Jé zus Krisz tus nak az üze ne té re em -
lé kez te tett („Én va gyok a fel tá ma dás
és az élet…” – Jn 11,25a). Mint mon -
dot ta, csak a ki in du ló pont is me re té -
ben tu dunk olyan stra té gi át ki dol goz -
ni, amely az éle tet szol gál ja.

Az ala pí tó egy há zak kép vi se le té ben
dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs -
pök, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke be -
szélt a tár sa da lom ban vég zett „fal dön -
tés” fon tos sá gá ról, Gáncs Pé ter evan -
gé li kus el nök-püs pök pe dig az öku -
me ni kus szem lé let mó dot emel te ki.

Az al kal mat a se gély szer ve ze tet igaz -
ga tó Le hel Lász ló evan gé li kus lel kész
po hár kö szön tő je zár ta. Az ün ne pi al -
kal mon részt  ve vők ezt kö ve tő en
meg te kin tet ték a szer ve zet húszéves
mű kö dé sét be mu ta tó ki ál lí tást.

d EvÉlet-infó
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Egy há zas ke sző, Ke me nesszent pé ter,
Pápoc, Ke nye ri… Kis fal vak, kar -
nyúj tás nyi ra egy más tól. Szé pen gon -
do zott ker tek, vég te len sár ga rep ce -
me zők az út mel lett a má ju si su gár -
ve rés ben. Az után to vább, már nincs
messze úti cé lunk. Weö res Sán dor
Szom bat he lyen szü le tett, még is a
cse ri dom bok te te jén fész ke lő ap ró
ke me nes al jai fa lut, Csön gét te kin tet -
te szű kebb pát ri á já nak, mert az evan -
gé likus költő itt töl töt te gyer mek- és
if jú ko ri éve it. Itt kez dett ver sel ni.

A Ma gyar or szág geo gra phi ai szó -
tá rá ban – mely 1851-ben je lent meg
– ez áll: „Csön ge ma gyar fa lu Vas me -
gyé ben, 700 evan gé li kus, 150 ka to li -
kus, 20 zsi dó la kos; evan gé li kus
anya temp lom mal. Ró ná ja ter mé -
keny, ha tá ra sok helyt mo csa ras.
Bír ják gr. Czi rá ky An tal, Vi dos és szá -
mos ne me sek. Utol só pos ta Pá pa.”

Mi vál to zott az el telt év szá za dok
óta? A gyö nyö rű táj sem mit: sze lí den
ont ja szép sé gét. Csak az em ber fá rad -
tabb, az élet ne he zebb. Sok fi a tal el -
ment, hogy sze ren csét pró bál jon a
nagy vi lág ban. Egy va la mi vel vi szont
gaz da gabb lett a fa lu. Az or szág
egyik leg szebb mú ze u ma állít emléket
Weö res Sán dornak a ha gya té ká ból
szár ma zó bú to rok, rit ka köny vek,
meg fa kult fény ké pek, kéz ira tok, re -
lik vi ák se gít sé gé vel. 

Új ra itt. Az em lék ház kert jé ben a
köl tő szob ra, ame lyet 2003-ban Se -
ges di György ké szí tett. A köl tő köny -
vet tart a ke zé ben, töp ren gő ar cán az
örök kér dés: hasz nál tak va la mit a ver -
se im?

Ne héz meg szó lal ni Csön gén, ott,
ahol láb nyo má ba lép az em ber. A
Weö res-por tán „kin csek kel” meg ra -
kott négy szo ba hir de ti: e fa lak kö zött
a ma gyar és a vi lág iro da lom leg na -
gyobb gé ni u szai kö zé tar to zó po é ta
töl töt te gye rek ko rát és if jú sá gát.

Ba ra nyai Er nő pol gár mes ter rég -
óta itt él. Min dent tud, és min den kit
is mer. Leg e lőbb vé gig ka la u zol a ter -
me ken, az után le te le pe dünk a nyi tott
ab lak elé, és be szél ge tünk.

– Csön gé ről az 1400-as évek től
van írá sos do ku men tá ció. A 19. szá -
zad kö rül több mint ez ren él tek itt,
mos tan ra már csak négy száz öt ven fő
a la ko sok szá ma. Mint evan gé li kus
te le pü lés fon tos sze re pet töl tött be.
Ost ffy asszony fá val kö zö sen itt épí -
tet tek elő ször na gyon szép temp lo -
mot. Apám negy ven évig volt fel -
ügye lő, így a ’45 utá ni lel ké szek kel
min den na pos kap cso la tot tar tott…
Va la mi kor az em be rek so kat szál lí -
tot tak a sár vá ri cu kor gyár nak; most
in kább ga bo na fé lé ket ter mesz te nek
és há zi ál la to kat tar ta nak. A két fa lu -
ban evan gé li kus lel kész és ka to li kus
plé bá nos lát ja el a szol gá la tot. Az is -
ko la is kö zös: két tan te rem van
Csön gén, hat Ost ffy asszony fán. Egy-
egy év fo lyam ban átlag ti zen öten

van  nak. Akik to vább akar nak ta -
nul ni, me het nek Cell dö mölk re, Sár -
vár ra vagy Szom bat hely re.

Weö res Sán dorék bir to kát 1945
után ál la mo sí tot ták. El vet ték min den
va gyo nu kat. Az édes ap ját ki tet ték a
la kás ból, föl dön fu tó vá vált. Va la mi -
ko ri cse léd jei fo gad ták be, és lát ták
el éle lem mel. Az apa és Sán dor kö -
zött nem volt fel hőt len a kap cso lat.
Apja azt sze ret te vol na, ha a köl tő itt -
hon ma rad, és foly tat ja az ő mun ká -
ját. Mi lyen ér de kes, ez a szi go rú, ka -

to nás em ber egy szer té ve dett éle té -
ben, ép pen fi á val kap cso lat ban: nem
is mer te föl zse ni a li tá sát!

A szü lői ház ban la ká sok vol tak, de
annyi ra le lak ták, hogy vissza kap ta a
köz ség. A köl tő ha lá la előtt azt nyi lat -
koz ta, hogy itt, Csön gén sze ret ne pi -
hen ni, de fe le sé ge, Ká ro lyi Amy nem
já rult hoz zá. Mi kor ő is meg halt, s csa -
lád juk nem volt, a fe le ség ágán örök -
lő dött to vább a ha gya ték. Ká ro lyi

Amy uno ka hú ga ke re sett meg ben -
nün ket, s meg ígér te, ha rend be hoz -
zuk az épü le tet, in gyen meg kap juk a
sze mé lyes tár gya kat. Min dent meg -
pró bál tunk, pá lyáz tunk, és si ke rült tel -
je sí te ni az el vá rá so kat. Így ke rült hoz -
zánk Weö res Sán dor és Ká ro lyi Amy
gyűj te mé nye, az író gép től a la kás kul -
csig, a több ez res de di kált könyv tár.
Meg kell em lí te nem a Pe tő fi Iro dal mi
Mú ze um ér tő és ön zet len se gít sé gét,
nél kü lük nem lett vol na ilyen pon tos
és mo dern az össze ál lí tás.

Majd nem min den nap jön nek lá to -
ga tók, az or szág min den tá já ról. Fő -
leg is ko lai ki rán du lók szep tem ber ben
és ok tó ber ben. A szom bat he lyi ta nár -
kép ző fő is ko la hall ga tói min den év -
ben egy he tes tá bo ro zá son vesz nek
részt. Az idén vers író ver senyt hir det -

tünk fi a ta lok nak. A Csön gé ről el szár -
ma zot tak lét re hoz ták a Weö res Sán -
dor – Ká ro lyi Amy Em lé ké nek Ápo -
lá sa Ala pít ványt. Azon fá ra do zunk,
hogy a 2013-as esz ten dőt, a köl tő szá -
za dik szü le tés nap já nak évét mél tó -
kép pen ün ne pel jük meg!

Na gyon el sza ladt az idő. Dél lesz,
ide je el in dul ni a csön gei evan gé li kus
temp lom ba. Ha Weö res nagy rit kán
ha za lá to ga tott, s te het te, el jött ide
gya log, hogy Is ten nel be szél ges sen.

Nagy né Ga ras Krisz ti na lel kész nő

múlt idé zés sel kez di. Min den fon to -
sat meg mu tat, sze re tet tel em lí ti ele -
ink ra gasz ko dá sát a táj hoz és Is ten
há zá hoz.

– Az it te ni evan gé li ku sok elég
idő sek, de nagy szí vű ek, szor gal ma -
sak, és min den kit sze re tet tel fo gad -
nak. Nagy az össze fo gás, de nem csak
ná lunk, az egész fa lu ban. A gyö -
nyö rű temp lom mu tat ja, hogy mi lyen
sok evan gé li kus la kott Csön gén. Kü -
lön le ges sé ge, hogy ha a be já rat tal
szem ben fel né zünk, egy hosszú ge -
ren dát lá tunk, ami egyet len ha tal mas
fá ból ké szült. Min den fo ko za to san
újul, szé pül. Két gyü le ke ze tet gon do -
zok – itt és Ost ffy asszony fán –; a hí -
vek el jár nak egy más na gyobb ün ne -
pe i re. Ti zen há rom éve élek itt, Vas
me gyei va gyok. Ala po san is me rem a
fel ne ve lő tá jat, min den rez dü lé sét, az
em be rek örö mét és bá na tát.

Na gyon örü lök, hogy hit ok ta tó
va gyok az ál ta lá nos is ko lá ban, sőt az
óvo dá ban is. Akit ta ní tok, szin te
min den kit én ke resz tel tem. Jó lát ni
a föl is me rést az ar cu kon, mi kor Is ten -
ről be szé lek.

Az óvo da Weö res Sán dor ne vét vi -
se li. Az én nem ze dé kem az ő cso dá -
la tos vers ze né jén nőtt fel, és ez kí sért
to vább egész éle tem ben. Most én ta -
ní tom a gyer me ke met, és mond ha -
tom, kí vül ről fúj ja a zen gő so ro kat:
„Őszi éj jel / iz zik a ga la go nya / iz zik
a ga la go nya / ru há ja. / Zúg a tüs ke,
/ szél sza lad ide-oda, / resz ket a ga -
la go nya / ma gá ba.”

Meg néz zük a ker tet. Az öreg akác -
fa ki szá radt tör zsét: hol tá ban is fen -
sé ges. Még van egy óra az in du lá sig,
be me gyek az ódon-szép temp lom ba.
Há tul, a leg szél ső sor ba ülök le én is,
és töp ren gek a köl tő ről. Mi lyen is te -
ni aján dék Weö res Sán dor! Ne künk,
ma gya rok nak, ezt a cso dá la tos nyel -
vet be szé lő ke ve sek nek. És mi lyen
tra gé dia, hogy a vi lág so ha nem tud -
ja meg, mi lyen föl fe lé su ha nó csil lag
élt kö zöt tünk. 

g Feny ve si Fé lix La jos

VÉ G TÉ RE H A Z A TÉ REK CS ÖN G É RE

Weö res Sán dor szü lő föld jén
Hi va ta los ira to kat, sár gu ló anya köny ve ket bön gész ve pár év ti ze de „a szü le -
tés he lye” rub ri ká ban atyánk fia még olyan ér de ke sen szép ne vek kel ta lál koz -
ha tott, mint Gyer gyó te ke rő pa tak, Hosszú me ző vagy Pin ka mind szent. Kö ze -
leb bi tá jak ról meg ilye nek ben gyö nyör kö dött, mint Hegy köz csa tár, Ér pa tak
vagy Bi har dancs há za. A mai har minc kö rü li ek már csak szü lő ott ho nos, kór -
há zas te le pü lé sen lát hat ták meg a nap vi lá got. Püs pök la dány ban pél dá ul még
meg le he tett szü let ni, de Sá pon vagy Sze re pen – mely utóbbi hely ség ről pe -
dig tud ni va ló, hogy a vi lág kö ze pe! – már nem.

Atyánk fia vi rá gos jó ked vé ben gyak ran idé zi meg így ba rá ta i nak szat má -
ri szü lő fa lu ját: Sza mos sze gen szü let tem, szép szí nész nőt sze ret tem! (Ez ugyan
egy szó tag gal hosszabb, mint amaz, már mint a Ba bit sé, de úgy igaz, mint az
– te szi még hoz zá a tisz tes ség ked vé ért.)

Az új év ez red gó lyá i nak már csu pán né hány tu cat vá ro si cím re kell gyer me -
ke ket hoz ni, disz pé cse rük re giszt rá ci ó ja is le egy sze rű sö dött, a szá mí tó gép le -
gör dü lő ab la ká ban meg jól el fér az a pár, nyel vi leg sem túl bo nyo lult szü le té si
hely, csak rá kell klik kel ni. 

Va jon fél év szá zad múl va ko runk tu dós ku ta tó ja mi lyen ne ve ket ta lál majd
a „szü le tés he lye” rub ri kák ban? S mi len ne ak kor – tű nő dik to vább atyánk fia
–, ha új ra bib li ai idő ket él nénk, mint úgy két ezer éve… Ho va szü let het ne? 

Szü lő he lyünk

Ke ring atyánk fia a nagy vi lág ban – no
nem a va ló ság ban, csu pán vir tu á li san.
Gyak ran ke re sik a vi lág há lón a föld
leg el du got tabb pont ja i ról ta ná csot
vagy se gít sé get kér ve, s nem rit kán
egy sze rű en csak azért, hogy szót
vált sa nak ve le. Le ve let, ké pes la pot,
fo tót sű rűn ka pott már ed dig is, hol
a clu nyi apát ság ból, a Ni a ga ra vagy
a Sto n e hen ge mel lől, hol csak in nét
a szom széd ból, Er dély ből. A kor ral
jár – in téz te el ez idá ig –, a kis vá ros -
nyi ta nít vány se reg ből né há nyan még
jó szív vel em lé kez nek rá.

Ez az új ke le tű je len ség azon ban…
Egy re töb ben je lent kez nek olya nok, vi -
lág fa lunk kü lön bö ző zu ga i ból, akik na -
gyobb lét biz ton sá got ke res ve raj zot tak
ki in nét, hon hagy va ba rá tot, sze rel -
mest, szü lét. De atyánk fia ag gód va fi -
gye li az el bo csá tó ha za nem tö rő döm -
sé gét is, az itt ma ra dók fá sult sá gát meg
a ha tal ma sok kéz le gyin té se it. 

Egy szer őt is meg kí sér tet te a jobb,
sza ba dabb, bol do gabb vi lág ígé re te,
még úr fi ko rá ban, mi kor elő ször éle -
té ben Nyu ga ton járt – Lu zern ben
vagy Zü rich ben, már nem is em lék szik
pon to san, de egy tó part ján tör tént,
annyi bi zo nyos –, és ot ta ni ma gya rok -
kal ta lál ko zott. Győz köd ték, ma rad jon
kint, ál lást is kí nál tak egy szín ház ban,

ott ho ni fi ze té sé nek majd’ hússzo ro sát
ajánl va, s hogy be fo gad ják meg se gí -
tik. Annyi ra igé ző és csá bí tó volt
mind ez, hogy szin te be le szé dült. De
hát en gem Sza mos-víz zel ke resz tel tek!
– vil lant egy szer csak agyá ba, ele mi
erő vel, gyer mek ko ra óta ki tö röl he tet -
le nül, száz szor meg idé zet ten, s már
mond ta is, mint vég ső ér vet. (A kis
szat má ri fa lu ban, ahol szü le tett, ak ko -
ri ban még az volt a szo kás, hogy ko -
ra reg gel a nagy tisz te le tű úr csó nak ba
szállt, egy pres bi ter kí sé re té ben a fo -
lyó kö zé pig eve zett, s a kis ke resz te lő -
kan csót meg me rí tet te a Sza mos ban.).
Az óta sem bán ta meg, hogy en ged ve
e fé lig po gány, fé lig ke resz tény szo kás
von zá sá nak, ha za jött. 

Van nak-e ma nap ság ily ele mi von -
zá sok? Igaz-e még, hogy: „Ki a Ti sza
vi zét issza, vá gyik an nak szí ve vissza”?
Ér vé nyes-e ma is Ve res Pé ter sza va:
„Én nem me he tek el in nen…”?

Ép pen e mai, ki ta szí tó ha za kö rül
ke ring nek atyánk fia gon do la tai, meg
Jó zsef At ti la, Dsi da és Má rai ma gyar -
ság ver se in tű nő dik, mi kor le hul lott
éke ze tű név vel ér ke zik újabb üze net:
kül de ne már né hány anyák na pi ver -
set-no vel lát a vi lág túl fe lé re, Új-Zél -
and ba egy kis ma gyar ko ló ni á nak!

Lát já tok, fe le im…

A Sza mos vi ze

Ke ring az atya fi az uta zá si vá sá ron. Így, ta vasszal, ked ves idő töl té se ez, ter -
vez ni a nya rat, gusz tál ni a kí ná la tot, össze vet ni a ta va lyi val, mér le gel ni, szó -
ba ele gyed ni is me rő sök kel…

Na gyon rég kezd te a kül föld já rást, kény sze rű ség ből, még gyer mek ko rá -
ban: nya ran ta pár he tet Er dély ben tölt he tett a nagy szü lők nél. Ké sőbb, már
di ák ként a Fel vi dé ket jár ta, s ’75-ben el ju tott vég re a Laj tán túl ra is, Auszt -
ri án át egé szen Ró má ig, öt ven dol lá ros uta zá si ke re tét hu szon öt nap ra szé -
pen el oszt va, s lát hat ta mind azt, ami ről ad dig csak köny vek ben ol va sott. Több -
nyi re egye dül uta zott, majd már „szer ve zet ten”. Utóbb Hel lász kék ege alá
vá gyott, s nem rég vég re ez is meg ada tott! 

Már har mad szor mú lat ta az időt ugyan ott, egy ked ves kis görög ha lász fa -
lu ban, szem ben az Athosszal, él vez ve a me di ter rán táj de rű jét, nyu gal mát. A
ten ger par ti es té ben hol egy olasz tár sa ság bel can tó ja szólt, hol meg oszt rák
nyug dí ja sok Le hár-da la szállt, s a sé tá nyon, ép pen nap nyug ta kor, min dig meg -
je lent egy skót úr, koc kás szok nyá ban – elébb ak ku rá tu san össze sze rel te du -
dá ját, majd né hány szép dal lal ör ven dez tet te meg az al kal mi pub li ku mot. 

És ak kor…, ak kor meg jöt tek a mi e ink! Egy au tó busz nyi kö zép ko rú, jól öl -
tö zött, lát ha tó an össze szo kott tár sa ság. Már el ső es te le tet ték a ga rast. Fel -
hajt va az ott hon ról ho zott arany tar ta lé kot rá zen dí tet tek, amo lyan kocs mai
mes ter dal no kok stí lus ban, ki tud ja job ban túl or dí ta ni a má si kat, azon nal el -
fojt va így min den egyéb hang bé li meg nyil vá nu lást.

Ahol a ma gyar dal le csa pott, meg szűnt az élet: az ola szok vissza vo nul tak
te ra sza ik ról, a skót úr za va rá ban to vább sé tált, só go rék – re mény te len nek lát -
va a hely ze tet – in kább tán col ni men tek.

Má so dik es te már te ma ti kus mű sor ral állt elő a sa kálv o kál: „Mint a mó -
kus fenn a fán”-t meg amúri par ti zá no kat éne kel tek, vé gül egy mást túl üvölt -
ve szólt a bun kócs ka, te li tü dő vel, a vé gén hosszan ki tart va: „…se gí í í í íts most!”
Da gadt ám a büsz ke ség től min den ma gyar ke bel…

Ke ring atyánk fia az uta zá si nagy vá sár ban, ke rül ve a szo kott iro da stand -
ját, s úgy ha tá roz, idén in kább észak fe lé tá jé ko zó dik. Wit ten berg és Hei del -
berg – már csak egy ko ri stú di u mai mi att is – ép pen ked ve sze rin ti len ne, mi -
kor meg áll mel let te pár ta va lyi is me rős: „Szintén Né met be? Né met be?”

Irány Er dély, só hajt atyánk fia, kezd jük az egé szet elöl ről!

Kül föld já ró

g Ozs váth Sán dor 

Szerzőnk Látjátok, feleim című kötetéből
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b Ka po si Ger gely kar mes ter
1965-ben szü le tett Bu da -
pes ten, ta nul má nya it kar -
mes te ri sza kon a Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Fő is -
ko lán vé gez te. 1990-ben a
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
tag ja lett. 2008 szep tem -
be ré től a Győ ri Nem ze ti
Szín ház ze ne igaz ga tói
poszt ját töl ti be. Négy
gyer mek édes ap ja.

– Kar mes ter, könyv író,
ének ka ri tag és ének kar szer ve -
ző, pe da gó gus, az ope rát nép -
sze rű sí tő elő adá sok be szél ge -
tő part ne re. Po li hisz to ri élet pá -
lyája két vá ros: Győr és Bu da -
pest kö zött zaj lik. Úgy tű nik,
be oszt ja ide jét.

– Há rom éve va gyok Győr -
ben ze ne igaz ga tó, s szá mom -
ra e rö vid idő szak fo lya ma tos
ta nu lás sal telt el. Úgy bi zony,
az idő szű kö sen áll ren del ke -
zé sem re, amel lett, hogy ve ze -
tői fel ada to kat is el lá tok, gya -
ko rol nom is na gyon so kat kell,
s ek kor még né pes csa lá do mat
nem is em lí tet tem. Pe dig szá -
mom ra ők a leg fon to sab bak. 

Ne kem is meg kel lett ta nul -
ni, ho gyan kü lön böz tes sem
meg a lé nye gest a ke vés bé
fon tos tól, ho gyan osszam be
op ti má li san a na po mat. Min -
den es te „lel tárt” ké szí tek, át -
gon do lom, mit csi nál tam az -
nap jól, s mit kel lett vol na
más kép pen ten ni. A fon tos
fel ada tok mel lett a két la ki élet
is idő igé nyes, csa lá dom mal
hét éve a fő vá ros ból ki köl -
töz tem Zsám bék ra. A két vá -
ros kö zött száz tíz ki lo mé ter a
tá vol ság, de a köz le ke dés sel
elé ge dett le he tek, az el ső köz -
le ke dé si lám pa Győr ben van.
Új he lye men a szí nész ház ban
is van egy kis la ká som, de az
éle tem in kább a szín ház ban
zaj lik. 

– Egy vér be li pes ti srác egy
csen de sebb vá ros ba ke rült.
Szak ma i lag és em be ri leg is
pro fi tált a vál tás ból?

– Min den bi zonnyal jó ma -
gam is éret tebb let tem, de
sze mé lyi sé gem töb bet fej lő -
dött e há rom év alatt, mint a
ko ráb bi húsz év ben együtt vé -
ve. A ze nei ve ze tő mun ká ja
uni ver zá lis, ren ge te get di ri -
gál ha tok, ez a le he tő ség Bu da -
pes ten lé nye ge sen kor lá to zot -
tabb volt. Aki ket Pes ten so kat
fog lal koz tat nak, azok is jó val
ke ve seb bet van nak a pul pi tu -
son, mint én. Rá adá sul egy jó
han gu la tú együt tes be ke rül -
tem, ahol, mint már em lí tet -
tem, ma gam is so kat ta nu lok.
Egy ben re mé lem, hogy nem
csak szá mom ra volt hasz nos
az idő szak, má sok is ta nul tak
tő lem.

– Az élet mű vét te kint ve
min de nütt az em be ri hang ke -
rül elő tér be, ez vi szont elég
szé les ská lán ta lál ha tó: ope ra,
ope rett, mu si cal, gre go ri án,
ora to ri kus mű vek sze re pel nek
re per to ár ján.

– Az élet hoz ta így. Ami kor
el vé gez tem a kar mes ter kép -
zőt, az Ope rá ba ke rül tem kor -

re pe ti tor nak. Kö zel ke rül tem
az éne kes mű faj hoz, amit egy -
re job ban meg sze ret tem. A
fel so rol tak kö zül ki eme lem a
kó rus ének lést, amely min dig
je len volt éle tem -
ben, még az ál ta lá -
nos is ko lá ban if -
jabb Sap szon Fe -
renc ül tet te el ben -
nem az együtt al -
ko tás sze re te tét.
Ké sőbb temp lo mi
kó ru sok ban éne -
kel tem, majd ta -
nul má nya im be -
fe je zé se után ma -
gam is ve zet tem
egy há zi ének kart.
Ta lán fur csán hang zik, de egy
ama tőr együt tes sel és a hí res
éne ke sek kel va ló fog lal ko zás -
ban szá mos ha son ló vo nás
van; ha a szin tek kü lön böz nek
is, meg kell ta lál ni a kö zös ne -
ve zőt, s a meg ol dás kul csa is
nem egy szer azo nos.

– Szé les kö rű pe da gó gi ai
mun kát vé gez: kor re pe ti tor -
ként na gyon sze ret ték, kó rus -
ve ze tő ként is so kat tett a Bu da -
pes ti kó rus fel tá masz tá sá ban,
s Kó rus épí tés cím mel szak -
köny vet is ki adott. Ho gyan fo -
gal maz ná meg ars po e ti cá -
ját?

– Mint em lí tet tem, két év -
ti ze de csi ná lom e mes ter sé -
get, de a súly pon tok min dig
más hol vol tak. Ami kor ama -
tőr ének kar ral kezd tem el
dol goz ni, dip lo más lé tem re
gya kor la ti lag e te rü le ten
még is kez dő nek szá mí tot -
tam. Az ének kar tag jai nem
ta nul tak ze ne el mé le tet, de
éltek-hal tak a mu zsi ká ért.
Ben ső sé ges kap cso lat ala kult
ki a We ker le-te le pi Mun kás
Szent Jó zsef kó rus sal, s én
let tem gaz da gabb. Rá jöt tem
a pe da gó gia for té lya i ra, ami -
ket ké sőbb más hol is tud -
tam hasz no sí ta ni. Tíz évi
mun ka után egy kon cert re
ké szí tet tem fel a kó rust, s a
meg mé ret te tés kor rossz na -
pot fog tam ki, el ment a ked -
vem az egész től. A kó rus en -
nek el le né re ki vá ló an szó lalt
meg, rá jöt tem, hogy ko ráb bi
mun ká mat a bo rús han gu la -
tom sem tud ta fe led tet ni.
Meg ér tet tem, hogy a fel ké szí -
tő ipa ro so kon több mú lik,
mint egy „sztár kar mes te ren”,
aki nek már csak csi szol gat nia
kell a kész al ko tást.

2006-ban a Bu da pes ti kó rus
ve ze té sét pá lyáz tam meg si -
ker rel. Nagy múl tú együt tes
volt, gaz dag re per to ár ral. De
a fé nyek mel lett ész re kel lett
ven ni az ár nya kat is, a tag ság
el öre ge dett, s nagy szer ve zé -
si és em be ri mun kát igé nyelt
az új fi a ta lok in teg rá lá sa. A két
kó rus sal gya kor la ti lag egy idő -
ben fog lal koz tam, és sa ját bő -
rö mön ta pasz tal tam, hogy
míg egy ze nész nagy já ból ké -
szen kap ja a hang sze rét, ad dig
a kar nagy nak sa ját ma gá nak
kell fel épí te nie az inst ru men -
tu mot. Fő leg a hang kép zés től
függ, ho gyan szó lal meg a
nagy mű.

– A We ker le-te lep, Kós Ká -
roly al ko tá sa a kö zös ség épí tés

szép pél dá ja. A kó rus ban is élt
ez a kö zös sé gi szel lem?

– Min den kép pen, a kö zös -
sé gi lét min den ama tőr kó rus
él te tő ele me. Ez meg ha tá roz -

za a ve lük foly ta tott mun ka
han gu la tát is. Amíg egy pro -
fesszi o ná lis együt tes min den
mű vet leg jobb tu dá sa sze rint
ad elő, az egyé ni íz lés fel sem
ve tő dik, egy ama tőr ének kar -
nál az ér zel mi fak tor na gyon
erős mo ti vá ló elem, és csak
óva to san vá laszt ha tó olyan
mű, ame lyik el üt az ér dek lő dé -
sük től. Fon tos, hogy érez zék a
ve ze tő sze re te tét, s hogy oda -
fi gyel nek hét köz na pi prob lé -
má ik ra. Nagy tü re lem re van
szük ség, és ha az inst ruk ci ó -
nak nem volt fo ga nat ja, több -
ször kell el is mé tel ni, emel -
tebb hang nél kül.

– Egy szer azt nyi lat koz ta,
hogy el ső ze nei él mé nye it édes -
ap ja le mez gyűj te mé nyé ből me -
rí tet te, va la mint fe le sé ge is ze -
nész. A mu zsi ka sze re te te négy
gyer me két is meg érin tet te?

– Min den kép pen. Fi am je -
len leg a fran cia or szá gi ta -
izé-i kö zös ség ben tölt fél évet.
Na gyon szé pen csel ló zott, de
a tu dás nem járt ki emel ke dő
szor ga lom mal. Most egy re-
más ra kér tő lem kot tá kat,
úgy tű nik, be ért a ko ráb bi
ne ve lés. Két lá nyom a vi lág
egyik leg ki tű nőbb ze nei in téz -
mé nyé be, a Ko dály Zol tán
Kó rus is ko lá ba jár. A leg ki -
sebb lá nyom rend kí vül ügyes
zon go ris ta, sze ret le me ze ket
hall gat ni, s együtt játssza a
dal la mot a hang sze rén. Mind
a né gyük jö vő je ta lány még,
de úgy ér zem, min den kép pen
ze ne sze re tő em be rek vál nak
be lő lük.

– Úgy tű nik, Győr ben is
meg ta pasz tal hat ták pe da gó -
gu si vé ná ját, egy ope ra be -
mu ta tá sát több elő adás is
meg elő zi.

– Nem biz tos, hogy a „pe -
da gó gu si” jel ző hű en tük rö zi
szán dé ka i mat. In kább a „hi va -
tás” szót hasz nál nám. Ér de kes
tár sa da lom a mű vé sze ké. So -
kan úgy tart ják, hogy min den -
kit jár jon át a ze ne szel le me, s
a pil la nat va rá zsa ad ja az iga -
zi ka tar zist. Én vi szont más -
kép pen lá tom, vé le mé nyem
sze rint Shakes peare-t is job ban
meg ért jük, ha tu dunk an go lul,
és is mer jük a kort, amely ben
al ko tott. A mű vé szet nek van
egy olyan me ta fi zi kai ré sze,
amit nem le het a ra ci o na li tás
ta la ján meg ra gad ni. Vi szont
ezt olyan esz kö zök fe je zik ki,
ame lyek igen is lo gi ku sak, ra -
ci o ná li sak, s ame lyek re ha rá -
irá nyít juk a fi gyel met, kö ze -

lebb ke rü lünk az „ir ra ci o ná lis -
nak” mon dott mű lé nye gé -
hez. Ta lán egy ki csit bo nyo lul -
tan fo gal maz tam, de ezek kel
az elő adá sok kal egyet len egy
szimp la cé lom van: hogy a
kö zön sé get ér tő vé for mál jam,
és be avas sam a ze ne ku lissza -
tit ka i ba.

Köz hely ként hall juk nap
mint nap, hogy az át lag mű -
velt ség drasz ti ku san csök ken.
Kö te les sé günk, hogy e ten -
den ci át meg for dít suk, min -
den le he tő sé get meg kell ra -
gad ni, hogy az em be re ket be -
ve zet hes sük a szín ház ba. A
kul tú ra nem le het egy szűk ré -
teg lu xu sa, a kul tú ra az em ber
ki tel je se dé sé nek majd nem nél -
kü löz he tet len esz kö ze.

– Nem rég mu tat ták be az
„ope rák ope rá ját” nagy si ker -
rel Győr ben. Ugyan csak
hosszú elő ké szü let előz te meg
a pre mi ert.

– A Don Gi o van ni az ope -
ra iro da lom egyik mo nu men -
tá lis al ko tá sa. Sze ret tük vol na,
ha a kö zön ség „rá han go ló -
dik” a mű re, nyi tány ként ki -
agyal tuk az „egy év Mo zart”
so ro za tot, ahol meg is mer het -
ték a ze ne köl tő éle tét, egy
szim fo ni kus kon cert ke re te in
be lül pe dig be pil lant hat tak
mű he lyé nek for té lya i ba. Föl des
Im rét, a Liszt Fe renc Ze ne mű -
vé sze ti Egye tem ta ná rát is
meg nyer tük az ügy nek, ér té -
kes elő adá sá val szí ne sí tet te a
győ ri kö zön ség Mo zart ról ki -
ala kí tott ké pét. Ba li Já nos kar -
mes ter és ma te ma ti kus a mo -
zar ti ze ne ma te ma ti ká já ba
avat ta be a hall ga tó kat, s ter -
mé sze te sen az Amade us cí mű
film is szó ba ke rült.

– Ön az egy ház ze ne el kö te -
le zett hí ve. Ho gyan tud ja be fo -
lyá sol ni a kö zön sé get, hogy ne
csak ze ne mű vet, ha nem lé lek -
eme lő al ko tást is lás son?

– Kér dé se egy em lé ket idéz
fel ben nem. Bach Já nos-pas -
si ó ját hall gat tam még di ák ko -
rom ban a Ze ne aka dé mi án,
Pe ter Sch rei er di ri gál ta. Nem
tu dom, hogy a né met mű vész
hisz-e Is ten ben, de mű vé -
sze te ka tar ti kus él ményt
nyúj tott. Ami kor a szü net ben
le néz tem a ka kas ülő ről, úgy
tűnt, hogy a szék so rok az át -
já rók kal egy ke resz tet raj -
zol nak ki. Ta lán be le kép zel -
tem, de fel is me ré sem be köz -
re játsz ha tott a hang ver seny
pá rat lan han gu la ta…

Az egy ház ze nei mű vek át -
gon dolt elő adá sa min dig ha -
tás sal van a hall ga tó ság ra is, s
eb ben az elő adó fe le lős sé ge is
meg mu tat ko zik. Ha a mű vész
ke resz tény szel le mi ség ben és
hit ben él, a meg győ ző dé se át -
su gár zik a hall ga tó ság ra, s aki -
nek sze me-füle van rá, az ész -
re is ve szi.

Hí vő em ber ként és ze nész -
ként fon tos nak tar tom, hogy
min den te vé keny sé günk ben
meg lel het jük a Te rem tő je -
len lé tét. Az egy ház ze nei mű -
vek elő adá sa szá mom ra min -
dig cso da, hisz tu dom, hogy a
szá raz kot ta fe jek mö gött ott
rej tő zik a Min den ha tó.

g Cser mák Zol tán

„A kot ta fe jek mö gött ott rej tő zik
a Min den ha tó”
Be szél ge tés Ka po si Ger gellyel

b Di ák szö vet sé gi köz gyű lés, uni ós pro jekt zá rás, em lék táb -
la-ava tás és gá la: ez volt a prog ram má jus 28-án a sop ro -
ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um,
Kol lé gi um és Szak kép ző Is ko lá ban.

Az egész szom bat dél utánt be töl tő ren dez vény so ro za tot az
Au dio vi zu á lis em lék gyűj tés el ne ve zé sű, az Eu ró pai Unió tá mo -
ga tá sá val lét re jött pro jekt zá ró al kal ma nyi tot ta. A pá lyá zat ke -
re té ben – mely ben Sop ron ban egye dül ál ló mó don hat is ko la is
részt vett – a di á kok in ter jú kat ké szí tet tek, me lyek té má ja egy-
egy élet út és ezen ke resz tül az 1945 utá ni tör té ne lem egé szen sa -
ját sá gos be mu ta tá sa volt, hoz zá já rul va ez zel a tör té ne lem ok ta -
tás él ve ze te seb bé, sze mé lye seb bé té te lé hez, meg újí tá sá hoz.

A lí ce um ban az in ter júk el ké szí té sét négy ta nár fel ügyel te,
ko or di nál ta. Az ő irá nyí tá suk alatt mű kö dő cso por tok (össze -
sen mint egy har minc di ák) öt ven do ku men tum fil met for gat -
tak kö rül be lül egy év alatt. A vá gott fel vé te lek leg fel jebb negy -
venper ce sek le het tek. Tör té ne lem ta nár ként Ko zák Vi o la, Ka -
po si Lász ló, dr. Né meth Lász ló, rajz- és vi zu á lis kul tú ra-ta nár -
ként pe dig Solt rá né Se bes tyén An na vett részt a pro jekt ben.

Az in ter júk el ké szí té se előtt fel ké szí tő al kal ma kat szer vez tek:
ezek so rán a di á kok meg is mer ked het tek az zal a tör té nel mi hát -
tér rel, amely re a ri port alany utal majd, amely ről be szél, il let ve
el sa já tít hat ták a kép szer kesz tés sel, a ka me ra ke ze lés sel, va la mint
a ri por te ri ma ga tar tás sal kap cso la tos alap ve tő tud ni va ló kat. Azo -
kat, akik vál lal ták, hogy el me sé lik élet tör té ne tü ket, a fel vé telt meg -
elő ző en be szél ge tés re hív ták: így sem a sze mély, sem az ál ta la
el beszélt élet út nem volt is me ret len a fel vé tel nap ján.

A pro jekt zá ró al kal mon szép szám mal meg je len tek az in ter -
jú ala nyok, de ter mé sze te sen je len vol tak a pro jekt ben részt ve -
vő di á kok és ta ná ra ik is. A meg szó la lók kö zött ta lá hat tunk író -
kat, köl tő ket, rend szer vál tót, aka dé mi kust, ta nárt, ki te le pí tet tet…

Töl li Ba lázs igaz ga tó kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta: re mény -
ség sze rint nem ér vé get ez a pro jekt, az em lék gyűj tő mun ká -
nak foly ta tód nia kell, hi szen az át élt, meg ta pasz talt ese mény el -
be szé lé se rend kí vül fon tos, el sőd le ges tör té ne ti for rás. Az is -
ko lá nak pe dig ép pen ez a fel ada ta: le gyen kész össze gyűj te ni és
to vább ad ni a kul tú ra ér té ke it, s ezt úgy ér he ti el, hogy a ko ráb -
bi nem ze dé kek ta pasz ta la ta it rög zí ti, majd akár tan órá kon, akár
az in ter ne ten ke resz tül egy részt sa ját di ák jai, más részt más is -
ko lák ta nu lói ré szé re ren del ke zés re bo csát ja. Az igaz ga tó sza -
va it kö ve tő en a pro jekt ben mun kál ko dó ta ná rok fog lal ták
össze né hány szó ban a gon do la ta i kat, majd át ad ták a – vá gott
– fel vé te le ket tar tal ma zó le me ze ket a részt ve vők nek.

„Né hány in ter jú so rán ter mé sze te sen fel sza kad tak ré gi se bek
is. Ne héz át ad ni az ér zé se ket, él mé nye ket az if jú ság nak: iga zi, nagy
erő pró ba volt ez a fo lya mat” – mond ta Ka po si Lász ló. „A di á kok
és a meg szó la lók kö zött ki ala kult kap cso lat, a ge ne rá ci ók ilyen ta -
lál ko zá sa nagy él mény volt szá munk ra is. Ta lán le he tett vol na több
idő a be szél ge tés re, szo rí tott min ket a pá lyá za ti ha tár idő, sok in -
ter jút kel lett el ké szí te ni, de ez a prob lé ma meg old ha tó a jö vő ben”
– fo gal ma zott Solt rá né Se bes tyén An na. Dr. Né meth Lász ló ki -
emel te: „Fő cé lunk nem a nagy ne vek meg ke re sé se, a hí res em -
be rek fel ké ré se, meg ta lá lá sa volt – bár ké szí tet tünk in ter jút Du -
ray Mik lós sal, Vár sze gi Asz trik kal is –, in kább olyan ala nyo kat ke -
res tünk, akik va la mi lyen mó don kö tőd nek a lí ce um hoz.”

Krutz ler Hel ga a di á kok ne vé ben mon dott kö szö ne tet mind -
azok nak, akik vál lal ták, hogy el me sé lik éle tü ket ka me ra előtt
is. Fe lejt he tet len él mény volt szá muk ra, hogy az ér zé se ket, a va -
ló ban át élt ese mé nye ket el be szél ték ne kik. Re mé lik, hogy
nincs vé ge az el kez dett mun ká nak, és to vább foly ta tó dik majd
az in ter jú ké szí tés, a tör té nel mi szem ta núk fel ku ta tá sa.

* * *

A Sop ro ni Lí ce u mi Di ák szö vet ség köz gyű lé se után em lék táb -
lát avat tak az is ko la ud va rán. Ma ko vic zky Du sán nak, Lev Tolsz -
toj há zi or vo sá nak és tit ká rá nak em lé két őr zi a két nyel vű, szlo -
vák–ma gyar em -
lék táb la. „Nem fe -
lejt het jük el a lí ce -
um szlo vák ha gyo -
má nyát – hi szen a
Fel vi dék ről szá mos
evan gé li kus di ák
ér ke zett az in téz -
mény be a ma gyar
és a né met kul tú ra
el sa já tí tá sá ra, hogy
ha za tér ve ez zel a
tu dás sal is gaz da -
gít has sa a szlo vák ér tel mi sé get” – mond ta Töl li Ba lázs.

Ma ko vic zky Du sán — mint or vos és tit kár – a test re és a lé -
lek re is gon dolt. Nap ló já ba le je gyez te a Tolsz toj és köz te zaj ló
be szél ge té se ket. A ma gyar nyelv re is le for dí tott nap ló ból Fe hér
Ba lázs li cis ta di ák ol va sott fel rész le te ket. 

A Tolsz toj-tit kár em lék táb lá ja em lé kez tet ben nün ket ar ra,
hogy nem csak ön ma gun kért, ha nem má so kért és ér té ke in kért
is fe le lős sé get vi se lünk – zár ta gon do la ta it az igaz ga tó.

g Tóth Cse per ke

Em lék pont
Pro jekt zá rás és em lék táb la-ava tás

a lí ce um ban
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Ked ve lem az ilyen szé pen ége tett vö -
rös tég lá ból épült há za kat. Ket tő
kö zü lük pár hu za mos a Re me tei út -
tal. Tég la lap ala pú ha sá bok sá tor te -
tő vel, a két eme let ab lak so rai sza bá -
lyo san ta gol ják a hom lok za to kat.
Sem töb bet, sem ke ve seb bet nem
akar nak mon da ni, mint amik: há zak,
ahol em be rek lak nak. Kö rü löt tük
év szá za dos töl gyek vet nek ár nyé kot
a nagy hű vös völ gyi kert re. Em be ri
lép ték. 

A har ma dik épü let pon to san kö -
zöt tük alig kü lön bö zik a ket tő től, de
me rő le ges az út ra. A sá tor te tő így
mint egy tim pa non ként ül raj ta. Ház.
Az Is ten há za. A hom lok zat fa ke -
reszt je in kább csak meg erő sí té se a
tény nek. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Sze re tet há za.

Ke len föl dön, a De ák té ren, Pé -
csett a Disch ka Győ ző ut cá ban, a Bé -
csi ka pu té ren – a na gyon kon szo li -
dált és igen csak pol gá ri gyü le ke ze tek -
ben min den hé ten hal lot tunk ró la. Az
ado má nyok gyűj té sé nél. Már ha vol -
tunk temp lom ban. Most itt la kunk
pon to san fö löt te a domb te tőn. Rá lá -
tunk az ab lak ból. 

Most is rit kán me gyünk el a va sár -
na pi is ten tisz te let re. Ak kor sem
azért, mert úgy gon dol juk, hogy az
Is ten nek szük sé ge len ne ránk. Sok -
kal in kább va la mi mi att, ami be be le -
szü let tünk. A Bé csi ka pu té ren jó ér -
zés együtt éne kel ni az egyen ként
több nyi re is me ret len bu dai pol gá rok -
kal, akik ről így is me ret le nül is tu dom
kö rül be lül, mi lyen la kás ban lak hat -
nak, ho gyan be szél nek a gye re ke ik -
kel vagy a szü le ik kel, és mit tar ta nak
fon tos nak az élet ben. Jó ér zés is mer -
ni leg alább nagy já ból a li tur gi át, a kö -
zös imá kat, hit val lást, éne kel ni az
Erős vár a mi Is te nün ket vagy a Him -
nuszt, hall gat ni az időn ként hosszú -
ra nyú ló pré di ká ci ó kat, ada koz ni,
fo gad ni az ál dást és ke zet fog ni a lel -
késszel a ki já rat nál.

Szó val Re me té ről, a domb te tő ről is
in kább a bu dai Vár ba já runk, mint a
sze re tet ház ká pol ná já ba. A sze re tet -
ház ból időn ként Down-kó ro sok és
nyo mo ré kok jön nek ki egy fa gyi ra a
busz vég ál lo más cuk rász dá já ba. Tar -
tunk tő lük. Meg za var ják pol gá ri köz -
ér ze tün ket. A nor ma li tás baj no kai va -
gyunk. Hor ti Ma ri sze rint – aki pszi -
chi á ter – ez is kó ros. Az ab szo lút nor -
ma li tá sunk, ami re büsz kék va gyunk.

Az tán egy szer még is el me gyünk a
hű vös völ gyi is ten tisz te let re. Mert
to le rán sak va gyunk. A nor ma li tás ré -
sze ként.

* * *

A ká pol na bal ol da li szék so ra i ban
gyü le kez nek az ér ke zők. Bi za lom ger -
jesz tő ar cok, fi a ta lok, idő seb bek,
csa lá dok, mint Ke len föl dön vagy a
bu da vá ri gyü le ke zet ben. Ta lán nem
olyan jól öl tö zöt tek. Fi a tal csa lád
ér ke zik. Szép sző ke, na gyon csi no san
öl tö zött ma ma, ele gáns, ma gas fi a tal -
em ber, csil lo gó sze mű, hat éves for ma
kis fiú. Gesz ti ku lál nak egy más ra fi -
gyel ve, a mi so runk szé lé re ül nek,
hogy on nan lát has sák a szó szé ket –
si ket né mák. 

Ma ri val lop va egy más ra né zünk –
gya ko rol juk a to le ran ci át. Az tán ko -
po gó, fe hér bot tal kö zép ko rú vak pár
ül elénk. Ki nyí lik há tul a két szár nyú
aj tó, és az ol tár ral szem ben a kö zép -
ső sor ban be vo nul nak a sze re tet há -
zi ak. Down-kó ro sak, csur gó nyá lu -
kat tö röl ge tő fo gya té ko sok. Az egyik -
nek – tö ré keny kis lány, könnyű, kék
vi rá gos ru há ban – ar ca nincs. Kö zöt -
tük jön nek az ápo lók is. Kar ban
hoz zák, ko csi ban tol ják a já rás ra

kép te le ne ket. Egyik-má sik ápolt ko -
csit tol. Az arc nél kü li lány is. A fiú
a ko csi ban jó arc. Húsz éves le het. A
tes te csak öt. Hy eron imus Bosch. A
be vo nu lók rend ben, ru ti no san fog lal -
nak he lyet a jobb ol da li so rok ban. A
ko csi ban ülők a kö zép ső sort fog lal -
ják el. Le het, hogy ez ne kem sok lesz.

* * *

Az is ten tisz te let ugyan úgy zaj lik,
mint más hol. Pün kösd. „Jö vel, Szent -
lé lek Úr is ten, / Töltsd be szí ve in ket…”
A 11. szá za di an ti fó ná ból hoz zánk
szár ma zott éne ket har mó ni u mon
kí sé ri az ön kén tes kán tor. A ká pol -
ná nak or go ná ja nin csen, a har mó ni -
um hang ja pe dig csak irá nyít ja a
dal la mot, ar ra nem ké pes, hogy el fed -
je a ha mis sá go kat.

A vak pár na gyon szé pen éne kel,
hang juk ve ze ti a gyü le ke ze tet. Ők a
sze re tet há zi ak je len lé tét csak egy-egy
fel tö rő ar ti ku lá lat lan hang ból ér zé kel -
he tik. Mel let tem a jobb ol dal szél ső
szé kén ősz ha jú, Down-szind ró más
fér fi ül. Jól öl tö zött, szé pen éne kel,
lát ha tó lag kí vül ről is me ri a li tur gi át. 

Azt mond ják, a dow no sok ked ve -
sek. Bu ták, de jó ter mé sze tű ek. Nem
öreg sze nek meg, meg hal nak fi a ta lon.
A mel let tem ülő le het vagy öt ven -
éves. Az éle tét bi zo nyá ra itt töl töt -
te a sze re tet ház ban. Mel let te ha -
son ló kis lány pró bál ja kö vet ni a dal -
la mot. Áhí tat tal, de bi zony ta la nul.
Időn ként ra jon gás sal néz fel az idő -
sebb re. Bűn val lás: együtt mond juk,
hogy gyó nom, hogy vét kez tem… 

Egy sor ral mö göt tük az arc nél kü li
lány ül. Csil lo gó bar na ha já ból gyö -
nyö rű ég szín kék szem vi lá gít. Mel -
let te a ko csi ban a jó ké pű fi a tal em ber.
Nem en ge dik el egy más te kin te tét.
Sze rel me sek. 

Az tán ke gye lem hir de tés, ige ol va -
sás… Előt tem a sor szé lén ápo ló nő ül.
Jobb ra tő le fi a tal Down-szind ró más
fiú, kö zé pen ko csi ban de bi lis kis lány.
A nő nek mind két ke ze fog lalt, bal ját
a kis lány szo ron gat ja, jobb ját a fiú si -
mo gat ja. Hit val lás: „Hi szek egy Is ten -
ben…” Együtt mond juk. Aki tud ja. A
sü ke tek az éne kes könyv ből kö ve tik az

éne kek szö ve gét, a Hi szek egyet kí vül -
ről mond ják. A kis fiú hal ló le het,
mert szé pen ar ti ku lál: „Hi szek a Jé -
zus Krisz tus ban…” 

* * *

Az ige hir de tés a Szent lé lek el jö ve te -
lé ről ta lán ki csit rö vi debb, mint más -
hol. Bo nyo lult is a Szent lé lek el jö ve -
te lé nek vagy a Szent há rom ság nak a
teo ló gi á ja. Ha én sem min dig ér tem.
Mit ért het nek eb ből a dow no sok, mit
le het eb ből száj ról le ol vas ni? Per sze,
ha ve tít het nék a fal ra a szö ve get, mint
a ti ha nyi apát sá gi temp lom ban szok -
ták. Igaz, ott is csak az éne ke két. Mi
a kö zös él mény a szer tar tás ban a sü -
ke tek és a va kok szá má ra? Pár hu za -

mos vi lá gok ban él nek? So ha nem ta -
lál koz hat nak? Nem annyi ra fi lo zó fi -
ai prob lé ma. Sok kal in kább fi zi kai. A
va kok is tár gyai a fény tö rés nek, amit
so ha nem ér zé kel nek. A sü ke tek
szá má ra a hang tan? Mi le het szá -
munk ra kulcs ra zárt vi lá guk ban? És
mit rejt het egy ilyen ko rán meg öre -
ge dett, já rás ra kép te len kis test?
Vissza ma ra dot tak? Vagy ott van kö -
zöt tük egy Ho mé rosz? Mil ton? Bee -
tho ven? Step hen Haw king?

Azért a va kok mi att sze ret ném, ha
itt nem a kis har mó ni um, ha nem leg -
alább a De ák té ri temp lom nagy or -
go ná ja szól na, a sü ke tek mi att hi á -
nyoz nak a pu ri tán tér ből a gó ti ka ég -
be nyú ló, szí nes ólom üveg ab la kai, a
ba rokk csa vart arany osz lo pai. Hi ány -
zik a Pi età, Ca ra vag gio és Ti e po lo.
Vagy leg alább a ke len föl di temp lom
Szé kely Ber ta lan fes tet te ol tár ké pe.
Most sze ret ném a kö zös él mény mi -
att a füs tö lőt, ame lyet ré gen ki ik tat -
tak már a ka to li kus szer tar tá sok ból
is. A töm jént és a mir hát a je ru zsá -
le mi Szent Sír-temp lom ból, amely -
nek leg na gyobb ré szén gö rö gök és ör -
mé nyek osz toz nak. 

A fi a tal lel kész ész re ve szi a fá radt -
sá got a gyü le ke ze ten. Be fe je zi a pré -
di ká ci ót. Úr va cso ra vé tel: „Krisz tus Is -
ten bá rá nya… Já rul ja tok az Úr szent
asz ta lá hoz!” Egy szer re érünk az ol tár -
hoz a vak pár ral, a sü ket né ma szü lők -
kel és a dow nos úr ral. „Egyé tek és ve -
gyé tek! Ez a Jé zus Krisz tus tes te,
éret te tek ada tott. Ez az ő vé re…”
Most egy más mel lett ál lunk, vál la ink
össze ér nek. Nyel vünk re egy for mán
ta pad az os tya, egy for mán érez zük a
bor ízét.

* * *

Az áro ni ál dást is együtt fo gad juk fel -
áll va. Aki tud áll ni. A zá ró ének után
elő ször a sze re tet há zi ak vo nul nak ki.
Mo so lyog nak rám. Sze re tet fel té tel
nél kül. Most ve szem csak ész re,
hogy el múlt be lő lem a fe szült ség. Az
ér zel mi fo gya ték? Kö rü löt tem ápol -
tak és egész sé ge sek – fo gya té ko sok
és a nor ma li tás be te gei – ugyan olya -
nok, mint én va gyok. Majd nem.

Ki fe lé ke zet fo gunk a lel késszel, és
ki lé pünk a má ju si völgy be. Dél van,
a szem ben lé vő ka to li kus temp lom -
ban ha ran goz nak. A lép cső te te jén
meg ál lunk egy pil la nat ra, be le szip -
pan tunk a le ve gő be, be csu kott szem -
mel ar cun kat a nap fe lé for dít juk. A
ta vasz il la tai, lan gyos szel lő si mo gat -
ja a bő rün ket. A nap nak kezd ere je
len ni, az ápo lók ki tol ták na poz ni a
leg el eset teb be ket. A lép cső ter més -
kő kor lát ján nagy zöld pan non gyík
me le gí ti a há tát.

Kré mest ve szünk a cuk rász dá ban
a va sár na pi ebéd hez. Az aj tó ban is -
me rős ként kö szönt jük egy mást a
pén zét szá mol ga tó, ősz ha jú, Down-
kó ros úr ral, aki most ér ke zik.

Kö zös vár

Mond ják: „Az út a ván dor ott ho na…”
Ne kem min dig ki csit am bi va lens ér -
zé se im vol tak ez zel a mon dás sal
kap cso lat ban. Én na gyon sze re tek
utaz ni. Sőt úgy gon do lom, hogy uta -
zás nél kül sem ma gun kat, sem a
kö rü löt tünk lé vő vi lá got nem is mer -
het jük meg ren de sen. Mi több, hi -
szem és val lom, hogy va ló já ban szü -
le té sünk től ha lá lun kig, sőt még azon
túl is „uta zunk”, míg el nem ér jük a
vég ső, nagy célt. 

De mind ezen már-már ta lán ki csit
köz he lyes nek is tű nő igaz sá gok el le -
né re – vagy ta lán ép pen mi at tuk –
egy re szi lár dab ban meg va gyok győ -
ződ ve ró la, hogy bi zony út köz ben is
szük sé günk van „meg ál lók ra”. Olyan
„he lyek re”, hely ze tek re, pil la na tok ra,
ta lál ko zá sok ra, ahol és ami kor, ha
csak kis idő re is, de vég re úgy érez -
het jük, hogy meg ér kez tünk. Hogy in -
nen, er ről a hely ről, eb ből a hely zet -
ből most jó da ra big biz to san nem
sze ret nénk to vább men ni. Oly kor
csak azért, mert biz ton ság ban, ott hon
vagy egy sze rű en csak jól érez zük
ben ne ma gun kat. Más kor azért, mert
– ugyan leg több ször még ma gunk -
nak sem mer jük be val la ni, eset leg el -
hin ni, vagy csak az adott pil la nat ban
épp nem tud juk ren de sen meg fo gal -
maz ni – va la hol leg be lül csal ha tat la -
nul érez zük, hogy ta lál tunk va la mi
iga zán fon to sat. Meg esik, hogy olyas -
va la mit, ami ről azt sem tud tuk, hogy
lé te zik, vagy épp va la mi olyan dol got,
ame lyet már rég óta ke res tünk, de ed -
dig nem si ke rült rá jön nünk, hol lel -
he tünk rá. 

Én – há la ér te a Fenn va ló nak – már
szám ta lan ilyen „meg ér ke zés él ményt”
él het tem át. Ha azon ban most ezek
mind egyi ké ről me sél nék, ez az írás
Há bo rú és bé ke hosszú sá gú ra da -
gad na. Ezért in kább csak né hány
ilyen he lyet mu tat nék meg, a tel jes -
ség igé nye nél kül. He lye seb ben né -
hány han gos vagy épp ki me re ví tett
fel vé telt a sa ját meg ál ló im ról, meg ér -
ke zé se im fon tos pil la na ta i ról.

Az egyik ilyen pil la nat fel vé tel egy hét -
száz ki lo mé ter nél is hosszabb út
meg té te le után ké szült Er dély ben.
Tisz tán lát szik raj ta, ahogy ami kor ki -
szál lunk a busz ból, az egyik hely bé li
srác lát va, hogy vég re meg ér kez -
tem, annyi ra meg örül, hogy összes
szé kely tem pe ra men tu mát be le ad va
ne ki ira mo dik, hogy meg ölel jen…
Csak egy a baj. Ő nagy já ból öt ször ak -
ko ra, mint én, rá adá sul kö rül be lül tíz -
szer ak ko ra len dü let tel kö ze le dik fe -
lém, mint amek ko rá val én – tu nya
pes ti lé tem re – vár nám… És majd el -
fe lej tet tem: mind ket ten ke re kes szék -
ben – vagy ahogy ar ra fe lé mond ják,
to ló sze kér ben – ülünk… A vég ki fej -
let min den ki szá má ra egy ér tel mű…
És va ló ban. Pár pil la nat múl va mind -
ket ten a ko csink mel lett a föl dön,
egy más sal össze ga ba lyod va, a hir te -
len esés től ki csit meg le pőd ve ke -
res sük sa ját test ré sze in ket, mi köz ben
a rö hö gés től ful la doz va kons ta tál juk,
hogy ta lán ki csit las sab ban is meg kö -
ze lít he tett vol na.

Tom po rom saj gá sa sem bi zony ta -
la nít el egy pil la nat ra sem ab ban,
hogy meg ér kez tem.

Más év, más sze rep lők, má sik kép. Ez -
út tal egy óri á si bu li ba csöp pe nünk.
Épp most rop tunk egy fer ge te ges
roc kyt a ked venc szá munk ra, és most
jön a las sú. Min den ki meg ta lál ja a pár -
ját, és hoz zá bú jik. Csak ne kem nincs
ki hez búj nom. Így az tán a par kett szé -
lé re ál lok, és ki csit ló gó or ral fi gye lem
a töb bi e ket. Már ép pen „jól be le me -

le ged nék” a szo mor ko dás ba – mond -
ván, úgy sem lesz so ha olyan, aki hez
búj ha tok, még ke vés bé olyan, aki
hoz zám búj na –, ami kor a srác, aki -
vel az imént roc kyz tam, ész re vesz.
Oda jön a fe le sé gé vel – aki vel nem
mel les leg szin tén igen jó ban va gyunk
–, és hár mas ban olyat las sú zunk,
hogy… nos, ar ra nincs is szó… (Az óta
se tu dom el fe lej te ni, pe dig ez a „kép”
már elég ré gen „ké szült”.) A meg ér ke -
zés min den eset re itt sem két sé ges.

A kö vet ke ző „ké pet” egy zsú fo lá sig telt
temp lom ban „csi nál tam” az egyik
pas sió-elő adá son Győr ben. Azt a pil -
la na tot örö kí ti meg, ami kor az egyik
ked ves teo ló gus ba rá tom ti zen ki lenc
éve sen – ab ban a kor ban, ami kor az
em be rek ál ta lá ban még si mán be le fér -
nek az „ezek a mai ér ték vesz tett fi a -
ta lok” ka te gó ri á ba – a szó szé ken áll,
és sa ját gyü le ke ze té ben pré di kál. Pár
perc múl va azon ban meg tör té nik a
baj. Rá néz édes any já ra, és on nan tól
kezd ve már csak sa ját pa tak zó
könnye i nek füg gö nyén ke resz tül lát -
ja a pa pír ját. Las san a hall ga tó ság
so ra i ban is elő ke rül nek a zseb ken dők.
Va ló szí nű leg azért, mert meg in dí tó,
mennyi re fon to sak ne ki a gyö ke rei. 

Ne künk pe dig, akik már ta lán nem
is va gyunk annyi ra kí vül ál lók (hal lot -
tunk ezt-azt a küz del me i ről), még na -
gyobb él mény lát ni, hogy még is úgy
pré di kál, hogy min den ki szá má ra
nyil ván va ló, hogy most itt, eb ben a
pil la nat ban va la mi iga zán kü lön le ges
do log tör té nik. Je len van Va la ki, akit
sen ki sem lát, de min den ki érez. Va -
la ki, aki nek a je len lé té ben – ha azt iga -
zán fel tud juk fog ni, át tud juk érez ni
–, nincs és nem is le het más vá lasz -
tá sunk, mint a lá ba elé ten ni összes
ter hün ket, hi bán kat, gyen ge sé gün ket,
bű nün ket, zo kog va térd re rogy ni és
ke gyel mé ben bíz va, meg erő sí tő sze -
re te té ből és bi zal má ból erőt me rít ve
igye kez ni, szol gál ni ne ki.

Én is ér zem őt. Tu dom, hogy ez
tör té nik. A szó szé ken ál ló srác ban és
ben nünk, gyü le ke zet ben egy aránt. Itt
van, és vár ja, hogy fel is mer jük. Ha
pe dig ő itt van, én mi mást érez het -
nék, mint hogy meg ér kez tem?

Az utolsó kép, ame lyet most meg mu -
ta tok, a nagy ma gyar Al föl dön ké szült
egy csil lag fé nyes éj sza ka, be szél ge tés
köz ben. Va kum ab ban a pil la nat ban
vil lan, ami kor ba rát nőm – aki nem
sok kal ko ráb ban hő si e sen vé gig hall -
gat ta az ar ról szó ló cik ke met, hogy
Krisz tus sal leg könnyeb ben egy más -
ban ta lál koz ha tunk, hogy ő vár ja a ta -
lál ko zást – azt hall ja ki sza lad ni a
szá mon a be szél ge tés he vé ben, hogy
a fő nök azért nincs min dig ta pint ha -
tó kö zel ség ben. Nem fog ha tod meg
a ke zét. De meg ölel, és azt mond ja,
hogy így min dig hoz zá búj ha tok. Ta -
lán fe les le ges is mon da nom, ak kor is
úgy érez tem, hogy meg ér kez tem.

Szí vem sze rint még so ká ig mu to -
gat nám a „ké pe i met”, de csak né há -
nyat ígér tem. Azt hi szem, má ra ennyi
elég. Meg ne und, ked ves Ol va só! És
per sze azt is tu dom, hogy ez mind
csak egy-egy meg ál ló hely. A vég le ges
meg ér ke zé sig, re mé lem, még sok-sok
„fo tót” ké szít he tek.

Min den ki más ok ból, más cél lal és
fő leg más hát tér rel ké szít ké pet. De
sze rin tem – azon túl, hogy az ilyen
„fo tók” sze rep lői és ké szí tői kö zött ki -
ala kul va la mi olyan kö te lék, ame lyet
sem mi lyen erő nem sza kít hat el –
már csak azért is fon to sak le het nek az
ef faj ta meg ál ló he lyek és a ró luk ké -
szült „fo tók”, mert se gít sé gük kel ta lán
az úton is job ban bol do gu lunk, és ha
egy szer vég re tény leg meg ér ke zünk,
ta lán el szá mol ni is könnyebb lesz.

Jó fo tó zást min den ki nek!

Ér ke zé si ol dal
g Jás di Ist ván g Rusz nák Eme se
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Már má so dik íz ben él vez het -
ték a dé li ek Óno di Sza bolcs -
nak, a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um igaz ga tó já nak, kol -
lé gá i nak és a bony há di evan -
gé li kus gyü le ke zet nek a ven -
dég sze re te tét. 

Ara di György ke rü le ti
misszi ói lel kész kö szön té se
után Fried rich Schus ter dé kán
ad ta át a ba jor evan gé li kus
egy ház üd vöz le tét, majd
Gáncs Pé ter püs pök lé pett a
mik ro fon hoz. A Dé li Egy ház -

ke rü let lel ké szi ve ze tő je utalt
ar ra, hogy a nap per sely pén -
ze ez út tal az evan gé li kus vak -
misszió tá mo ga tá sát szol gál -
ja. Az el nök-püs pök be is mu -

tat ta az e misszió kép vi se le té -
ben je len lé vő Hack Já nost, va -
la mint Szlu ka Lí di át, aki a
nap so rán gyö nyö rű ének -
hang já val több ször is el káp ráz -
tat ta a mint egy ezer részt ve -

vőt. A vak misszió tá mo ga tá sá -
ra száz har minc öt ezer fo rint
gyűlt össze a nap vé gé re, ám
egy kü lön le ges ok le vél át adá -
sá ra már a reg ge li kez dés kor
sor ke rült. Gáncs Pé ter „A
vak misszi ó ban vég zett lel ki -
is me re tes mun ká já ért” nyúj -

tott át ok le ve let an nak a Bors
ku tyá nak, aki Hack Já nost se -
gí ti hű sé ges társ ként a min -
den na pok ban. (Az ok le vél
mel lé ter mé sze te sen egy je len -
tős mé re tű csont is járt…)

* * *

A ke rü le ti misszi ói nap köz -
pon ti igei mot tó ja – „Sza bad -
ság ra vagy tok el hí va” (Gal 5,13)
– Bony há don (a gyer mek nap
ap ro pó ján) egy má sik üze net -
tel is ki egé szült: „A gyer me kek
sza ba dok.” Ez a Má té evan gé -
li u má ból szár ma zó gon do lat és
a hoz zá kö tő dő jé zu si tör té net

szol gált Sza bó né Mát rai Ma ri -
an na püs pök he lyet tes igei ala -
po zá sá nak ki in du ló pont já ul.

Mint a ma dár fenn az égen
cí mű össze ál lí tá suk ban ci gány

köl tők sza bad ság ról szó ló
gyer mek ver se i vel, il let ve éne -
kük kel tet tek bi zony sá got a
Sár szent lő rin ci Evan gé li kus
Egy ház köz ség ci gány misszi -
ó já nak fi a tal jai. A Ba kay Pé ter

ci gány misszi ói re fe rens ál tal
ve ze tett gye rek csa pat – iga zi
fel sza ba dult ság gal – egy sa ját
ma ga ál tal ko re og ra fált tán cot
is be mu ta tott.

Vers, ének és tánc után a
pró za és az imád ság „mű fa ja”
ál tal mé lyül he tett el még in -

kább a hall ga tó ság ban a nap
üze ne te. Ra dos né Len gyel An -
na egy ház ke rü le ti fel ügye lő a
Döb ren tey Il di kó – Le ven te
Pé ter mű vész há zas párt kér -
dez te éle té ről, hi té ről, Is ten hez
fű ző dő kap cso la tá ról. A be -
szél ge tés alatt Il di kó – hit -
val lás ként – több íz ben is ol -
va sott fel rész le te ket a Lu -
ther, a Szent Gel lért és az Ek -
hó Ki adó kö zös gon do zá sá ban
2009-ben meg je lent, Be szél ge -
tek az Úr ral cí mű imád sá gos -
köny vé ből.

A dél előtt utol só ese mé -
nye a 2005 óta min den esz ten -
dő ben ki osz tott ke rü le ti dí jak
át adá sa volt. (Az idei hű ség ér -
me se ket, Tes se dik-dí ja so kat
és em lék pla ket tel ju tal ma zot -
ta kat leg utób bi, má jus 29-ei
lap szá má nak 8–9. ol da lán mu -
tat ta be az Evan gé li kus Élet.)

* * *

Az ebéd utá ni cso por tos be -
szél ge té sek igen szé les té ma -
vá lasz té kot kí nál tak, így min -
den ki ta lál ha tott ér dek lő dé sé -
nek vagy épp ak tu á lis lel ki ál -
la po tá nak meg fe le lő szek ci ót. 

Aho gyan a cso por tok el -
ne ve zé sei is kez dőd tek, Sza ba -
don… volt le he tő ség pél dá ul
imád sá gos el csen de se dés re B.
Pin tér Már ta lel kész nő ve ze -
té sé vel. (Eb ben a szek ci ó ban a
kü lön bö ző misszi ói mun ka -
ágak be mu ta tá sa is újabb és
újabb ima té má val szol gált.)

Akik né hai Or dass La jos
püs pök ről és püs pök től sze ret -
tek vol na ta nul ni, azok ezt
most id. dr. Ha fen scher Ká roly
ta nul má nyá nak se gít sé gé vel
te het ték meg. Mi vel az Or -
dass-em lék pla ket tel ki tün te -
tett nyu gal ma zott pro fesszor
– egész sé gi okok mi att – nem
tud ta vál lal ni a bony há di uta -
zást, Or dass La jos, az imád ko -
zó püs pök cí mű dol go za tát
Ri bár Já nos es pe res ol vas ta fel,
aki he ti la punk nak el mond ta,
hogy a je len lé vők nem csak a

ta nul mány ala nya, de szer ző -
je iránt is élénk ér dek lő dést ta -
nú sí tot tak. 

Az imád ko zás ma radt a fó -
ku szá ban Döb ren tey Il di kó
és Len gyel An na kis cso por tos
be szél ge té sé nek is. (A dél -
előt ti pó di um be szél ge tés foly -
ta tá sa ként meg hir de tett szek -
ció olyan nagy ér dek lő dést
vál tott ki, hogy a hall ga tó ság
egy ré sze már csak a fo lyo só -
ról kí sér het te fi gye lem mel a
te rem ben el hang zot ta kat.) 

Kö zel ha son ló élénk ér dek -
lő dés övez te a Sza bad ság ra
vagy tok el hív va az anya gi fe -
le lős ség vál la lás te kin te té ben
is cí mű elő adást, amely nek
té má ját két fő elő adó val, két fé -
le meg kö ze lí tés ből ve het ték
gór cső alá az ér dek lő dők. A
Bu da pest-De ák té ri gyü le ke ze -
tet fel ügye lő dr. Só lyom Je nő
pro fesszor és Gáncs Pé ter
szek ci ó já ban in kább gya kor la ti
ol dal ról kö ze lí tet ték meg a
kér dést. Szám ba vet ték, hogy
az anya gi for rá so kat te kint ve
mi lyen le he tő sé gei van nak a
gyü le ke ze tek nek, s hogy –
pél dá ul – az egy ház fenn tar tói
já ru lé kot mi lyen mó don gyűj -
tik be a te rem ben lé vők egy -
ház köz sé ge i ben. Dr. Frenyó
V. Lász ló pro fesszor (pestúj he -
lyi presbiter) elő adá sá ban in -
kább el mé le ti sí kon, azon be -
lül is az igei ala po kat vizs gál -
va jár ta kö rül a té má val össze -
füg gő kér dé se ket.

To vább gon do lás ra kész te -
tett hit tu do má nyi egye te münk
rek to rá nak ve tí tett ké pes elő -
adá sa, amely az egy há zon be -
lü li kö zös ség épí tés re fo ku szált.
Mely sze mé lyek kel a leg ne he -
zebb kö zös sé get épí te ni? Min
mú lik a kö zös ség épí tés? És
egy ál ta lán mi a cél ja? – töb bek
kö zött ezek re a kér dé sek re ke -
res ték együtt a vá laszt a dr. Sza -
bó La jos kö ré te le pe dők.

* * *

A bony há di gyü le ke ze ti if jú ság
– Ara di And rás lel kész ve ze -
té sé vel – ének kel és ze né vel di -
cső í tet te az Is tent, mi ként a
misszi ói nap kez de tén a Kecs -
ke mé ti Pál di ri gál ta Kis kő rö si
Evan gé li kus Fú vós ze ne kar. A
bib li ai üze ne tek ké pi meg je le -
ní té sé nek ér vé nyes sé gé ről Szi -
ta Ist ván, Or dass-em lék pla -
ket tel ki tün te tett evan gé li kus
lel kész, kép ző mű vész győz -
het te meg a je len lé vő ket: az
At lé ti kai Cent rum ol dal só fa -
lán ki ál lí tott ké pei, majd pe dig

– a pó di u mon – Ara di György
mik ro fon ja előtt vál lal ko zott
„tár lat ve ze tés re”. (Negy ven -
két rész ből ál ló fest mény so ro -
za ta Má té evan gé li u má nak
egyes ré sze it kel ti élet re a
vász na kon.)

Le ven te Pé ter gye re kek nek
(és szü le ik nek) meg hir de tett
ka ca gó kon cert je bi zony ko -
moly kon ku ren ci át je len tett,
fő ként a dél után ki len ce dik
szek ci ó já nak. Így tör tén he tett,
hogy a Sza ba don is ten gyer -

A Déli Egyházkerület kitüntetettjei

Kacagó koncert Levente Péterrel

A sárszentlőrinci cigánymisszió gyermekeinek szolgálata

„Szabadságra vagytok elhíva” (Gal 5,13)

Ugyan ak kor van egy má sik
ve szély is: az el ké nyel me se dés,
a sza bad ság gal va ló vissza -
élés – fo gal ma zott a püs pök.
Ezért a Krisz tus ban ka pott
sza bad ság sa já tos, fe gyel met
kí vá nó hely zet be hoz: vi gyáz -

ni kell rá, óv ni kell. A je len lé -
vő ket Itt zés Já nos olyan „sza -
bad csa pat nak” ne vez te, ame -
lyet Is ten ke gyel me őriz.

Vég he lyi An tal lel kész Sza -
bad ság, de mi re, kö tött ség, de
ki hez? cí mű elő adá sá ban Lu -
ther sza bad ság ér tel me zé sét
is mer tet te a hall ga tó ság gal.
Az elő adó a 16. szá zad tör té -
nel mé nek fel vá zo lá sá val kezd -
te. El mond ta, hogy a kö zép ko -

ri em ber sza bad ság vá gya az el -
nyo más és a fe nye ge tett ség
ér zé sé ből fa kadt, ame lyet a
ró mai ka to li kus egy ház ha -
tal ma tes te sí tett meg. A kor
alap ve tő kér dé se az volt: mi -
ként sza ba dul hat meg az em -
ber bű ne kö vet kez mé nyé től,
Is ten ha rag já tól? Lu ther azon -

ban vissza ment az ala pok hoz,
és azt kér dez te: mi ként sza ba -
dul hat meg az em ber a bűn -
től?

Té ve dés a re for má ció ál tal
ho zott vál to zást a lel ki is me ret
fel sza ba dí tá sa ként ér tel mez ni
– hang sú lyoz ta Vég he lyi An -
tal. Lu ther szá má ra a sza bad -
ság va ló já ban a lé lek bűn től
va ló sza ba du lá sát je len tet te,
amely Is ten aján dé ka.

Nyug

mek ség re és gyer mek ál dás ra
cí mű cso por tos be szél ge tés
na gyon „ csa lá di as ra” si ke re -
dett, jól le het Ba logh Már ta, a
ja nu ár vé gén Pi lis csa bán meg -
tar tott vá ran dós hét vé ge egyik
szer ve ző je sok-sok prak ti kus
ta náccsal vár ta nem csak a je -
len le gi, de a volt vagy le en dő
kis ma má kat és pár ju kat is.

Gáncs Pé ter püs pök zá ró -
ál dá sát kö vet te a be ve ze tő ben
em lí tett „lu fi ere ge tés”. Ám a
misszi ói nap részt ve vői szá -
má ra e já té kos-lát vá nyos zá -
ró ak kord va ló já ban az együ -
vé tar to zás fel eme lő ér zé sé -
nek is mé telt meg ta pasz ta lá -
sa volt. 

g bo dazs

Délen
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A részt ve vők a sza bad ság gal
kap cso la tos gon do la ta i kat, él -
mé nye i ket ezek után kis cso -
por tos be szél ge té sek ke re té ben
oszt hat ták meg egy más sal.

A fi nom és bő sé ges ebédet
követően a za la eger sze gi Can -
ter ina ka ma ra kó rus éne ké -
ben gyö nyör köd het tek a je len -
lé vők, majd sor ke rült ifj. dr.
Sze bik Im re elő adá sá ra Mo rá -
lis sza bad ság vagy ge ne ti kai
rab ság? cím mel. Az or vos-
bio e ti kus szem be sí tet te a hall -
ga tó sá got az zal a ténnyel, hogy
éle tünk gé nek ál tal va ló meg -
ha tá ro zott sá ga sok te rü le ten
meg mu tat ko zik. Ge ne ti ka i -

lag de ter mi nált ma ga az em -
be ri mi vol tunk, de a ne mi
iden ti tás, a sze mé lyi ség egyes
tu laj don sá gai és a kri mi ná lis,
aszo ci á lis haj lam is. Ezen kí vül
a kör nye zet ha tá sa i val, va la -
mint egyéb té nye zők kel is szá -
mol nunk kell. Meg ha tá roz -
nak min ket a fi zi kai adott sá ga -
ink, az em lé ke ző ké pes sé günk,
a pszi chés jel lem ző ink és a tár -
sa dal mi fo lya ma tok, ér ték -
ren dek is.

Az elő adó ar ra fi gyel mez te -
tett, hogy a tu do má nyos ered -
mé nyek ről va ló tá jé ko zó dás és
azok al kal ma zá sa fon tos fel -
ada tunk. Emel lett fe le lős sé -
günk van ab ban is, hogy meg -

ért sük sa ját magunk és em ber -
tár sa ink meg ha tá ro zott sá ga it.

A zá ró áhí ta tot az egy ház ke -
rü let meg vá lasz tott új püs pö -
ke, Sze me rei Já nos tar tot ta. A
Jé zus fe jét meg ke nő asszony
(Mk 14,3–9) tör té ne te alap ján
a sza bad ság há rom meg nyil vá -
nu lá sát emel te ki, ame lye ket
Jé zus ma ga tar tá sát fi gyel ve
meg ta nul ha tunk. Ezek kö zül
az el ső a pa zar lás sza bad sá ga.
Jé zus vé del mé be ve szi a pa zar -
ló asszonyt. Hi szen Jé zus ma -
ga is a pa zar ló Is ten ről be szél,
aki nagy vo na lú sze re tet tel
aján dé koz za meg az em bert. A
má so dik ta nul ság a jó in du lat

sza bad sá ga, az a ma ga tar tás,
amely min dent a má sik ja vá ra
pró bál ma gya ráz ni. Vé gül a
lé nyeg lá tás sza bad sá ga is meg -
mu tat ko zik Jé zus re ak ci ó já -
ban, mert túl lát az asszony
teo ló gi a i lag ta lán nem le tisz tult
hi tén, és ész re ve szi mö göt te a
sze re te tet és a ra gasz ko dást.

A misszi ói nap tar tal mas
elő adá sai sok gon dol kod ni -
va lót ad tak a részt ve vő gyü -
le ke ze ti ta gok nak. Emel lett
meg ta pasz tal hat ták a kö zös ség
meg erő sí tő él mé nyét, amely a
kin ti rossz idő já rás el le né re is
örö möt és vi dám sá got ho zott
az ar cok ra és a szí vek be.

g Adá mi Má ria

panoráma

M I S S Z I Ó I  N A P     

Északon

gaton

Az idei misszi ói na pon ta lán
az elő ző évek hez ké pest is
töb bet éne kelt a kü lön le ges
össze té te lű gyü le ke zet. Eh -
hez Ko vács né Té gen Sá ra kán -
to ri szol gá lat tal, Zsar nai Krisz -
ti án nyír egy há zi lel kész és fe -
le sé ge, Nó ra lel ki éne kek meg -
szó lal ta tá sá val, Sza bó And -
rás né ká non éne kel te té sé vel, a
Szél ró zsa Band pe dig ebéd
utá ni kon cert tel já rult hoz zá.

A nap mot tó ja ként vá lasz -
tott bib lia vers, Gal 5,13 alap ján
Sztoj ano vics And rás, a Sa rep -
ta dia kó ni ai ott hon igaz ga tó
lel ké sze hir det te Is ten igé jét.
„Fél re ér tés len ne azt gon dol -
ni – mon dot ta –, hogy em be -

rek hív tak ben nün ket ide. Va -
ló já ban min den kit sze mély
sze rint Is ten hí vott és szó lí tott
meg, aki min den kit egy for -
mán sze ret, és akit sza ba dok
va gyunk sze ret ni.” Vé ge ze tül a
nap kér dé se i ként a kö vet ke ző -
ket fo gal maz ta meg: „Tu dod-e,
hogy te mi ért vagy most itt,
hogy mit akar ve led meg be -
szél ni Is ten? Tu dod-e olyan -
nak sze ret ni őt, ami lyen?”

A Ba li cza Iván lel kész ál tal
mo de rált pó di um be szél ge tés -
ben dr. Ba lás Ist ván jo gász, fő -
is ko lai do cens, dr. Za cher Gá -
bor to xi ko ló gus fő or vos és
Itt zés Ist ván nyu gal ma zott lel -
kész vett részt. A há rom te rü -
le tet kép vi se lő szak em ber töb -
bek kö zött a kö vet ke ző té -
mák ról foly ta tott dis kur zust:
a „sza bad va gyok, jól ér zem
ma gam” kér dé sé ről, az egy ház
és az ál lam kap cso la tá ról, a
sza bad aka rat ról és a dön tés -
sza bad ság ról, a pót sze rek ről és
kö tött sé gek ről, a sza bad ság -
ban rej lő csap dák ról, a ke -
resz tény er köl csi ség el le ni tu -
da tos harc ról, va la mint az
egy há zak dog ma ti kus rend -
sze ré ről, amely Is ten nel va ló
kap cso la tun kat nem sza bá -
lyoz hat ja. A be szél ge tő part ne -

rek meg ál la pí tot ták, hogy a
mai em ber szá má ra tel je sen
mást je lent a sza bad ság, mint
az öt ven vagy ezer év vel ez -
előtt élők szá má ra. Ab ban
azon ban nem vál to zunk, hogy
nin csen sza bad sá gunk; azt Is -
ten ad ja, aki nél kül bol do gok
sem le he tünk – így va gyunk
te remt ve.

Dél után a je len lé vők négy
te ma ti kus cso port kö zül vá -
laszt hat tak. Dr. Fa bi ny Ti bor
vi lá gi teo ló gus, egye te mi ta nár
Lu ther Már ton A ke resz tyén
em ber sza bad sá gá ról cí mű
mű vé ről tar tott elő adást. Sza -
bad ság és sza ba dos ság: Ea st
Bal kán – egy tra gé dia mar gó -
já ra cím mel dr. Za cher Gá bor
meg ren dí tő tör té ne tek kel, ta -

pasz ta la tok kal és ké pek kel il -
luszt rál ta a füg gő sé gek ál tal
oko zott em be ri tra gé di á kat.
Györ fi Mi hály lel kész a Sza ba -
du lás a ci gány misszió se gít sé -
gé vel té ma ke re té ben adott
te ret az ál ta la fel ka rolt, meg -
tért ci gány test vé rek bi zony -
ság té te lé nek. A Sza bad ság és
ke resz tyén ség meg élé se nem ze -
ti ki sebb ség ként té ma kör ben
Laj tos Já nos nagy bör zsö nyi
lel kész és Tu hársz ky Ilo na, az
ipoly sza kál lo si és a száz di gyü -
le ke ze t fel ügye lő je vá la szolt
az ér dek lő dők – fő ként a ha -
tá ron tú li szol gá lat ra irá nyu -
ló – kér dé se i re.

A zá ró is ten tisz te let li tur gi -
á já ban Si mon At ti la is ko la lel -
kész és Lő rincz Csa ba aszó di
lel kész szol gált. Dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök pré di ká ci ó já ban a
té koz ló fiú tör té ne tét a sza bad -
ság pél dá za tá nak ne vez te,
ame lyen ke resz tül rá döb ben -
he tünk, hogy tá vol az Atyá tól,
az ide gen vi dé ken el ve szet tek
és ki szol gál ta tot tak va gyunk.
„Tör tén jen meg mind annyi -
unk éle té ben ez a ha za ta lá lás.
Le gyen egy há zunk olyan egy -
ház, ahol a sza bad ság és az is -
te ni rend meg va ló sul!” 

g Hor váth-He gyi Áron

Ko vács End re tör té ne -
lem ta nár, Mo nor
Mi lyen ér de kes az élet! Ami -
kor meg tud tam a lel ké szem -
től, hogy hol lesz az idei
misszi ói nap, ezer nyi em lék
ju tott eszem be, hi szen Aszó -
don érett sé giz tem, itt telt két
év az if jú sá gom ból. Az után,
szin te rög tön, egy má sik
gon do lat járt át: va jon kik
jön nek el az evan gé li kus
test vé rek kö zül? Mert ne -
kem min den ta lál ko zó –
akár ke rü le ti, akár lo ká lis –
ha tal mas vá ra ko zás. Va jon
ki vel ta lál koz ha tok azok kö -
zül, aki ket szí vem ben őr -
zök? Szá mom ra az egyik
leg na gyobb él mény, mi kor
évek óta nem lá tott is me rő -
sök kel fu tok össze. 

A meg ér ke zés kor ha tal -
mas meg le pe tés várt, mert
nem a ré gi Hat va ni úti épü -
let fe lé ka nya rod tunk (1975-
ben jár tam gim ná zi um ba),
ha nem egy új épü let komp -
le xum előtt áll tunk meg,
ahol már szám ta lan au tó és
busz volt. Be lép ve az épü let -
be, már szin te az ér ke zés pil -
la na tá ban meg csa pott az ér -
zés: itt hon va gyok. A részt -
ve vők ára da tá val sod ród va
meg ta lál tuk az au lát, ahol
már so kan vol tak a kö ze li
bé nyei, ceg lé di test vé rek kö -
zül, de örömmel fedeztem
fel a luc fal vi gyü le ke zet tag -
ja it is. 

A zá ró is ten tisz te let után
ha za fe lé ar ról be szél get tünk
a gyü le ke zet tag ja i val, mi -
lyen kár, hogy az ilyen al kal -
mak nem ha von ta is mét -
lőd nek.

Sel me czi La jos Pé ter
lel kész, Mo nor
Sza bad ság és sza ba dos ság:
Ea st Bal kán – egy tra gé dia
mar gó já ra cím mel tar tot ta
elő adá sát dr. Za cher Gá bor

to xi ko ló gus fő or vos, aki
meg döb ben tő ada tok kal és
ké pek kel mu tat ta be az iga -
zi ma gyar „va ló vi lá got.” Azt,
amely ben gyer me ke ink,
uno ká ink élik min den nap ja -
i kat nem csak éj sza ka, ha -

nem nap pal is, nem csak a
ké tes hí rű szó ra ko zó he lyek
el len őriz he tet len ho má lyá -
ban, ha nem az is ko lák és a
csa lá dok biz ton sá gos nak vélt
fa lai kö zött is.

Ke resz tény csa lá dok tag -
ja i ként ne künk is nagy a fe -
le lős sé günk ab ban, hogy a
kö vet ke ző ge ne rá ció, el ső -
sor ban sa ját gyer me ke ink
mit vesz nek át tő lünk, mi -
lyen fel nőt tek ké és maj dan
mi lyen szü lők ké vál nak.

Adá mi Jo han na kis gyer -
me kes édes anya
(hit ta nár, kon duk tor),
Bu da pest
Jó ma gam a prog ram elő ze -
tes meg is me ré se után am bi -
va lens ér zé sek kel ér kez tem a
ke rü le ti nap ra, mi vel egy éves
kis fi am mal szim bi ó zis ban

él ve nem lát tam esélyt a ki -
kap cso ló dás ra, el csen de se -
dés re. A hely szí nen azon ban
ha mar ki de rült, hogy a szer -
ve zők fel van nak ké szül ve
csöpp sé gek fo ga dá sá ra is:
tet sze tős ját szó sá tor várt
min ket, amely te le volt sok
ér de kes já ték kal. Ezen fe lül a
kisis ko lás és a ti né dzser kor -
osz tály nak is kí nál tak al ter -
na tív el fog lalt sá got. 

Az evan gé li zá ció alatt kis -
fi am mal a ját szó sá tor ban
ma rad tunk, és is mer ked -
tünk a töb bi há rom év alat ti
ba bá val. A pó di um be szél ge -
tés ide jé re azon ban már ott
mer tem őt hagy ni a bé bi szit -
te rek re. Saj nos csak egy fél
órá ig érez het tem sza bad -
nak ma gam, mert az ide gen
hely és em be rek egy idő
után kis fi am eszé be jut tat ták
a ma má ját. Az ebéd si e tős
el fo gyasz tá sát kö ve tő en, mi -
alatt ő mély ál mát alud ta,
vég re volt időm be szél get ni
is me rő se im mel, rég lá tott
ba rá tok kal. 

A zá ró is ten tisz te let áhí -
ta tát azon ban nem akar tam
meg za var ni, így is mét az
ud va ron bo tor kál va töl töt -
tük időn ket, más kis gyer me -
kes anyu kák tár sa sá gá ban. 

Egy édes anyá nak kö rül be -
lül így te lik egy „csen des”
nap – örül azok nak a per cek -
nek, ami kor egy kis részt
kap hat a tar ta lom ból. A jö -
vő re néz ve ta lán ér de mes
len ne a han go sí tást vagy a ki -
ve tí tést meg ol da ni, hogy az
igei mon da ni va ló ról se ma -
rad jon le az, aki egy ap ró
örök moz gó val ér ke zik egy
ilyen fel eme lő egy há zi ese -
mény re – ak kor ta lán töb ben
is el me rész ked né nek a kis -
gyer me kes csa lá dok kö zül.

f Folytatás az 1. oldalról

F
O

TÓ
K

: 
S

Z
E

M
E

R
E

I 
JÁ

N
O

S

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

I

F
O

TÓ
K

: 
H

O
R

V
Á

T
H

-H
E

G
Y

I 
Á

R
O

N



10 e 2011. június 5. Evangélikus Életfókusz

„Se id nicht trä ge, was ihr thun
sollt. Se id brüns tig im Ge is te.

Schic ket euch in die Zeit.” (Röm 12,11)

„Az igye ke zet ben ne le gye tek res -
tek; lé lek ben buz gók le gye tek;

az Úr nak szol gál ja tok.” (Róm 12,11)

Du nán túl evan gé li kus né pe feb ru ár
utol só szom bat ján, az im már ha gyo -
má nyos sá vált egy ház ke rü le ti na pon
há rom okot is ta lál ha tott ar ra, hogy
kö zö sen ad jon há lát Urá nak. Meg kö -
szön het te, hogy az 1997. feb ru ár
22-i zsi na t dön té se alap ján új ra szü -
let he tett ke rü le te. Ki fe jez het te örö -
mét azért, mert van nak élő gyü le ke -
ze tei, ame lyek a jö vő re te kint ve
olyan püs pök je löl te ket ál lít hat tak,
akik előd je ik hez mél tó, el hí va tott
szol gá lói akar nak len ni egy há zunk -
nak. S vé gül azért, hogy Payr Sán dor
sze mé lyé ben Is ten olyan fér fi út
adott, aki re mél tán em lé kez he tünk,
hi szen szé les kö rű egy ház tör té ne ti
mun kás sá ga mel lett (1924-ben) meg -
ír ta, és ez zel sok nem ze dék szá má -
ra is mert té tet te a Du nán tú li Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let ko rai – a 18.
szá zad kö ze pé ig tar tó (!) – idő sza ká -
nak tör té ne tét. 

Kez det től a vé gig:
Payr Sán dor (1861–1938)
A ta lál ko zó hely szí ne Pá pa volt, mi -
vel az egy ház tör té nész itt szü le tett
150 éve, 1861. feb ru ár 25-én, és itt is
élt fel ső fo kú ta nul má nya i nak meg -
kez dé sé ig.

Payr Sándor Sop ron és Bá zel egye -
te mén ta nul ta a teo ló gi át. Kar say
Sán dor püs pök avat ta lel késszé 1886-
ban. Sár vá ron és Győr ben lett se géd -

lel kész, majd On dód (On dód ne ve
1903-tól Pusz ta vám) pap ja volt –
alig öt hó nap nyi sop ro ni egye te mi
ok ta tói szol gá la tot le szá mít va – kö -
zel nyolc éven át.

A kö vet ke ző ál lo más (1896 már ci -
u sá tól) Pá pa, a szü lő vá ros, ahol püs -
pö ki tit kár ként mű kö dött há rom
évig, majd új ra a ka ted rá ra lé pett, de
már nem ide ig le ne sen, ha nem vég -
leg. Sop ron ban – egye te mi ta nár ként
– egy ház tör té ne tet ok ta tott a jö vő lel -
ké sze i nek.

Be teg sé ge mi att 1930-ban nyug díj -
ba ment, de nem vo nult nyu ga lom -
ba. Az or szág „ka ted rá ján” foly tat ta
a már rég től vég zett tör té net is me re -
ti, ének köl tői és for dí tói mun ká ját. 

Hanz mann Ká roly haj da ni sop ro -
ni evan gé li kus es pe res-lel kész há -
rom kö te tes – Hely zet rajz és ada lé kok
a sop ro ni ágos tai hit val lá sú evan gé -
li kus egy ház köz ség 1900–1950. évi
tör té ne té hez cí mű – köny vé ben egy
jegy ző köny vet ol vas ha tunk. Zier -

mann lel kész em lé ke ző sza va it, ame -
lyek ből meg is mer het jük a sze mét
és a szí vét meg tá ma dó gyil kos kór -
ral küsz kö dő, két ol da li tü dő gyul la -
dás tól is szen ve dő tör té nész utol só
nap ja it. Zi er mann volt az a pap, aki
ha lá la előtt „so ros lel kész ként” szol -
gál hat ta és el lát hat ta az utol só út ra -
va ló val: Is ten igé jé vel és imá val. A lel -
kész Payr Sán dor óri á si mun ka bí rá -
sá ról, mun ka sze re te té ről is szól, s így

em lé ke zik: „Dol go zott, dol go zott és
min dig csak dol go zott. Csak egy
örö me volt: ír ni és köny ve i vel hasz -
nál ni ha zá já nak, egy há zá nak.”

A ha lá la előt ti órá kat a kö vet ke ző -
kép pen idé zi fel: „Mi kor más nap
meg vir radt, s lel ke mind job ban lát -

ta ama pai zsos fér fi út kö ze led ni,
leg jobb fegy ver ze tét, a Bib li át kel lett
ke zé be ad ni. Majd mi kor érez te a ha -
lál an gya lá nak hi deg szárny csat to gá -
sát, pa lást já val, Lu ther-kön tö sé vel
kel lett őt be ta kar ni. Igy tet ték ko por -
só ba. Igy szállt sír ba is, Záb rák Dé -
nes mel lé, Ka pi Gyu la kö ze lé ben,
akik kel együtt szer kesz tet te meg há -
rom év ti zed del ez előtt a Ke resz tyén
Éne kes köny vet…” 

Út köz ben: Payr Sán dor
On dód (Pusz ta vám)
lel ké sze (1888–1896)

A pap és csa lád ja
A mél tán el is mert egy ház tör té né szi
te vé keny ség mel lett nem fe led kez he -
tünk meg a lel kész Payr Sán dor ról
sem. A hí res pro tes táns fel leg vá rak:
szü lő vá ro sa, Pá pa és egy ház tör té né -
szi mű kö dé sé nek szín he lye, Sop ron
szin te el ho má lyo sít ják a Vér tes al ján
meg hú zó dó kis on dó di gyü le ke ze tet,

ame lyet 1740-től anya egy ház ként je -
gyez nek.

A mind össze hu szon hét éves Payr
Sán dort 1888 má ju sá ban vá lasz tot ta
lel ké szé vé az on dó di né met ere de tű,
ma gyar és tót nyel vű hí ve ket is ma -
gá ba fog la ló kö zös ség. Ő volt a ki len -
ce dik lel ké sze On dód evan gé li ku sa -
i nak, s ahogy D. Ka pi Bé la püs pök te -
me té si be szé dé ből tud juk: „…bol dog
pász to ri hű ség gel ve zet te nyá ját.” 

Egyé ni éle té ben az
öröm mel lett ér te bá nat
is On dó don. Örült, hogy
rö vid idő re el ha gyott
gyü le ke ze te tárt ka rok -
kal fo gad ta vissza 1890
ja nu ár já ban. Ha ma ro -
san ide hoz ta if jú fe le sé -
gét, Ba kó Em mát is, aki
Nagy ge res den szü le tett
(1866-ban), de már két -
éves ko ra óta szü lei új
ott ho ná ban, a Böj tös Já -
nos pusz ta szent lász lói
lel kész ál tal gon do zott
za lai szór vány ban, a raj -
ki kú ri á ban ne vel ke dett.
Fel sőr aj kon kö töt tek há -
zas sá got 1890. jú ni us 30-
án. Az ese mény ada ta it
Böj tös Já nos es ke tő lel -
kész je gyez te le a szent -
lász lói anya könyv be, s
egyik ta nú ként Ma dár
Má tyás ve le gi (Nagy ve -

leg) es pe res-lel kész ne ve
sze re pel. On dó don szü le tett Ida ne -
vű le á nya. 

Bol dog pász tor ként és csa lád apa -
ként élt, de a lel kész is em ber, s nem
tud ta fel dol goz ni, hogy lá nyát
hároméves korában (1894-ben) ma -
gá hoz szó lí tot ta az Úr. Efö löt ti bá na -

ta is köz re játsz ha tott ab -
ban, hogy 1896 már ci u -
sá ban el hagy ta sze re tett
gyü le ke ze tét, im már
vég leg. 

Az újabb tra gé dia
már Sop ron ban ér te:
1919-ben el ve szí tet te fe -
le sé gét, „…a pél dás jel -
le mű, ne mes szí vű pap -
nét, ami lyent Is ten csak
kü lö nös ke gyel mé ből ad -
hat az egy ház nak és a
csa lád nak” – ol vas ha tó
a be ve ze tő rész ben már
em lí tett mű vé ben. De
az idé zet hez fű zött láb -
jegy zet sem mel lőz he tő,
így szól: „..ál dott em lé -
kű jó fe le sé gem nek, Ba -
kó Em má nak, szel le mi
té ren is hű mun ka tár -
sam nak, ki a há zi as,
mű velt ma gyar nő nek
és a val lá sos lel kű evang.

pap né nak eré nye it oly rit ka szép
har mó ni á ban egye sí té ma gá ban, s
aki nek, egy há zi kö rök ben oly sok
őszin te tisz te lő je volt, a fen teb bi
meg em lé ke zés sel adóz tam.”

Ka zu á lis pász to ri szol gá la tá nak
anya köny vi ada tai Pusz ta vá mon
A 226 éves pusz ta vá mi temp lom és
a mel let te épült 134 éves, vas tag fa -
lú, pa ti nás pa ró kia ta nú ja volt a lel -
kész moz gal mas éle té nek, de né -
mán őr zi em lé ke it ép pen úgy, mint
a temp lom fa lán lé vő nap óra, ame -
lyet Payr a nap sü tés ben a tor nác ról
is lát ha tott, és iga zít hat ta hoz zá bok -
ros te en dő it. 

Nyolc éves lel ké szi mű kö dé sé ről,
le ve le zé se i ről a pusz ta vá mi le vél tár -
ban ma nem lel he tő fel anyag, mert
az ira tok je len tős ré sze a má so dik vi -
lág há bo rú alatt meg sem mi sült, de a
meg men tett anya köny vek ben kö -
vet he tő On dó don vég zett ka zu á lis
pász to ri mun ká ja. Ott lé te alatt 308

gyer me ket ke resz telt, 53 párt es ke tett
és 183 eset ben állt pré di ká tor ként ko -
por só előtt. El ső és utol só anya -
köny vi be jegy zé se a ke reszt ség hez

kap cso ló dik: 1888. má jus 13-án Far -
kas Ist ván és Bin der Er zsé bet gyer me -
két, Er zsé be tet, 1896. feb ru ár 23-án
Far kas Ádám és Kro pf Er zsé bet
ugyan csak Er zsé bet ne vű lá nyát ke -
resz tel te. Mind két gyer mek evan gé -
li kus szü lők től szár ma zott, és két na -
pos ko rá ban ré sze sült a ke reszt ség
szent sé gé ben. 

A ke resz te lé si anya könyv őr zi on -
dó di szol gá la ta alatt szü le tett gyer -
me ké nek ada ta it is, akit a szom szé -
dos Bo kod pap ja, Smid Pál ke resz -
telt. A kis lány ham va it is a vér tes al -
jai föld fe di. A ha lot ti anya könyv ben
te me tő lel kész ként Smid Pál és He -
ring La jos szen di es pe res-lel kész
ne ve ol vas ha tó.

Az on dó di gyü le ke zet lé lek szá -
ma ab ban az idő ben meg ha lad ta az
ezer egy szá zat. Két tan erős is ko lá já -
ban száz har minc di ák ta nult. 

Ch rist li ches Ge sang buch
Payr Sán dor ál ta lá no san is mert egy -
ház tör té ne ti, ének köl tői és for dí tó
mun kás sá ga mel lett kü lön em lí tést
ér de mel az ál ta la be ve ze tett és szer -
kesz tett né met nyel vű éne kes könyv,
a Christ li ches Ge sang buch zum Geb -
ra uch für die evan gelis che Ge me in -
de On dod (Ke resz tyén éne kes könyv az
On dó di Evan gé li kus Egy ház köz ség
hasz ná la tá ra), ame lyet 1891-ben
adott ki az on dó di (pusz ta vá mi) egy -
ház köz ség sa ját költ sé gén. A gyü le -

ke zet ugyan is ad dig az 1762-es po zso -
nyi éne kes köny vet hasz nál ta. 

Nem min den ok nél kül ra gasz kod -
tak a ré gi könyv höz a hí vek. Egy sé -
ges, az egész or szág ban el ren delt
né met éne kes könyv eb ben az idő ben
nem volt. A meg szo kott éne kes -
könyv új pél dá nya i hoz egy re ne he -
zebb volt hoz zá jut ni, és az új bó li ki -

adást a nyom dá szok csak nagy össze -
gért vál lal ták vol na. Az or szág ban
hasz ná la tos újabb éne kes köny vek
éne kei pe dig pusz tán csak az em be -
ri ér te lem hez szól tak, s nem ra gad -
ták meg a hí vő, jám bor, ke resz tény
em ber szí vét. On dód evan gé li ku sai
en nél töb bet akar tak. Egy pres bi te -
ri ülé sen azt ha tá roz ták, hogy „az
egy ház köz ség ma ga ki ad egy éne kes -
köny vet, amely tar tal maz za a ré gi
éne kes könyv leg szebb éne ke it, va la -
mint a so kak ál tal annyi ra áhí tott
evan gé li u mi éne ke ket, és en nek meg -
írá sá ra fel kell kér ni a lel készt.”

A bi za lom elől a gyü le ke zet lel ké -
sze – amint ezt ma ga Ale xan der
Payr lel kész a Vor wort ban (Elő szó -
ban) ír ja – nem tér he tett ki, mert a
dön tés ben az éne kes könyv hi ány
meg ol dá sá nak egyet len mód ját lát ta,
s ma ga is in do kolt nak tar tot ta a
gyü le ke zet kí ván sá gát.

A jelen írás mot tója ként hasz nált
ige szel le mé ben cse le ked tek, s Payr
Sán dor az Elő szó mon da ta it így foly -
tat hat ta: „Ez az én kin csem, evan gé -
li kus egy há zunk gaz dag dal kin cse. A
ré geb bi, az újabb és a leg újabb gaz -
dag dal kin cse i ből a leg szeb be ket vá -
lo gat tam eb be a gyűj te mény be, azon -
ban úgy, hogy a jó iz lés nek és az ál -
ta lá nos val lá si igé nyek nek, de kü lö -
nö sen még az én gyü le ke ze tem nek is
meg fe lel jek. Így a ré gi po zso nyi éne -
kes könyv ből 180-at, és 65 evan gé li -
u mi éne ket vet tem fel.”

Mind ezek is mer te té se kor nem
mel lőz he tem az éne kes köny vet aján -
ló, sze re te tet árasz tó, a fá ra do zást
nem le ki csiny lő, de an nak örö mé ről
be szá mo ló, őszin te em be ri sza va it
sem: „…az zal az őszin te óhaj jal sze -
ret ném át nyúj ta ni a mű vet a ked ves
gyü le ke zet nek, hogy hoz zon a hasz -
ná la ta annyi ál dást és hasz not,
amennyi édes öröm te li órát és épü -
lést adott ne kem min den fá rad ság és
ne héz ség mel lett is.”

Az on dó di ak ének lés irán ti igé -
nyét jel zi, hogy ez zel egy ide jű leg be -
ve zet tek egy ma gyar éne kes köny vet
is, amely 1891-ben új raszer kesz tett
és -ki adott vál to zat ban Ke resz tyén
éne kes könyv né ven ke rült a hí vek ke -
zé be. Payr Sán dor vissza em lé ke zé -
se i ből tud juk, hogy Pusz ta vá mon
ab ban az idő ben evan gé li kus fú -
vós ze ne kar is mű kö dött, s szá muk -
ra „tel jes akkor dok ban” ír ta a hang -
je gye ket. A kap cso lat el köl tö zé se
után is meg ma radt, s még évek

múl tá val is kér ték, hogy ír jon szá -
muk ra ze ne da ra bo kat.

Övez ze tisz te let a tu dós lel kész,
Payr Sándor és a hit val ló pusz ta vá -
mi ősök em lé két! Az ő hi tük és ten -
ni aka rá suk ad jon erőt az em lé ke zők -
nek a na pon kén ti meg iga zu lás hoz,
hogy Is ten ál dá sa kí sér hes se út ju kat!

g Dr. Já ni Já nos

Hogy Payr Sándor emlékezete ne vesszen a fe le dés ho má lyá ba

A régi pusztavámi parókia az udvarról nézve

A hajdani iskola, a templom
és a régi parókia

Énekeskönyv bejegyzésekkel

Payr Sándor
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Krisz tus mond ja: „…ha fel emel te -
tem a föld ről, ma gam hoz von zok
min de ne ket.” (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi Szent lel -
ket ígér nek e föl dön élő s szol gá ló
gyü le ke zet nek. Pün kösd böjt jé ben a ch ris ti a nus Is ten hez ki ált: Exa u di! „Halld
meg, Uram, hí vó han go mat! Kö nyö rülj raj tam, hall gass meg!” (Zsolt 27,7) És
hit tel ké ri: „Küldd el Szent lel ke det, úgy élet tá mad, és újít sad meg a föld nek
szí nét, al le lu ja, al le lu ja!” (GyLK 743) Meg hall gat ja erőt len né pe ki ál tá sát: „Az
Úr gaz da gon meg áld min den kit, aki se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12; LK) Az Úr
Jé zus nem hagy ta ma gá ra egy há zát, ha nem Is ten jobb ján szün te le nül köz -
ben jár ér te. Még menny be me ne te le előtt meg ígér te: „Ami kor el jön a Párt -
fo gó – Ká ro li nál: Vi gasz ta ló –, akit én kül dök nek tek az Atyá tól, az igaz ság
Lel ke, aki az Atyá tól szár ma zik, az tesz majd bi zony sá got én ró lam; de ti is
bi zony sá got tesz tek…” (Jn 15,26–27) Dr. Lu ther Már ton sze rint: „A Lé lek ezt
a ket tőt akar ja el ér ni és meg te rem te ni min den ke resz tyén ben: elő ször bi zo -
nyo sod jék meg a szí vük, hogy ke gyel mes Is te nük van; az után le gye nek ké -
pe sek ma guk is se gí te ni má so kat kö nyö rü le tes ség gel.” Pál ezért kö nyö rög:
Is ten ad ja meg, „hogy ha tal ma san meg erő söd jék ben ne tek a bel ső em ber az
ő Lel ke ál tal; hogy a Krisz tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal, a sze re tet ben meg -
gyö ke rez ve és meg ala poz va…” (Ef 3,16–17) Ő már ré gen meg ígér te vá lasz tot -
ta i nak: „Egy szí vet adok majd ne kik, és új lel ket adok be lé jük, el tá vo lí tom tes -
tük ből a kő szí vet, és hús szí vet adok ne kik. (…) Az én né pem lesz nek, én pe -
dig Is te nük le szek.” (Ez 11,19.20) Mind ez az el ső pün kösd kor be tel je sült (lásd
Róm 8,2–14). A föl dön szol gá ló gyü le ke zet Krisz tus ta nú ja is, s ő nem tit -
kol ta el, hogy az el jö ven dő nagy meg pró bál ta tás ide je „al ka lom lesz nek tek
a ta nú ság té tel re”. Akár a vér ta nú sá got is vál lal ni uk kell, de „áll ha ta tos sá go -
tok kal nye ri tek meg majd a lel ke te ket” (Lk 21,13.19), az éle tet. És ba rá ta it bá -
to rít ja bi zony ság té tel re: „Mon dom nek tek: ha va la ki val lást tesz ró lam az em -
be rek előtt, az Em ber fia is val lást tesz ar ról az Is ten an gya lai előtt.” Ne fél -
je tek, „mert a Szent lé lek ab ban az órá ban meg ta nít majd ti te ket ar ra, amit
mon da no tok kell” (Lk 12,8.12). Pün kösd előtt Pé ter ta ná csá ra tel jes sé tet ték
a Jé zus ról ta nús ko dó, szem ta nú ta nít vá nyok szá mát. „…sor sot ve tet tek rá -
juk: a sors Má tyás ra esett, és a ti zen egy apos tol kö zé so rol ták őt.” (Ap Csel 1,26)
A ke resz ten füg gő Jé zus sze re tett és szem ta nú ta nít vá nyá ra bíz ta édes any -
ját. „És et től az órá tól fog va ott ho ná ba fo gad ta őt az a ta nít vány.” (Jn 19,27b)
A pün kösd előt ti na pon már fel csen dül a Lé lek ígé re te: „Az Úr igé je ezt mond -
ja Ze rub bá bel nek: Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal, ha nem az én lel kem -
mel! – mond ja a Se re gek Ura.” (Zak 4,6) „A Lé lek nek ben nünk la ko zá sa a je -
le és biz to sí té ka an nak, hogy ré sze sed he tünk Is ten új vi lá gá ban. De már az
is a Lé lek mun ká ja, ha el is me ri va la ki Jé zust az ő Urá nak és hisz ben ne.” (Bib -
lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1563. o.) „Ve ni, Sanc te Spi ri tus!” „Jö vel, Szent lé -
lek Úr is ten, / Töltsd be szí ve in ket bő ven…” (EÉ 229,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(ME ÖT) Teo ló gi ai és Ke resz tyén Egy ség Bi zott sá ga to vább -
ra is bá to rít ja tag egy há za i nak gyü le ke ze te it, hí ve it, hogy
a pün kös di ün nep kör ben – te hát a menny be me ne tel nap -
já tól egé szen a Szent há rom ság va sár nap já ig – a he lyi le -
he tő sé gek nek meg fe le lő en ta lál ják meg az együtt imád -
ko zás, az együtt ün nep lés, a Szent lé lek je len lé te kö zös át -
élé sé nek szép al kal ma it. Er re már sok ál dott pél da buz -
dít hat ben nün ket.

Az idén e pél dák so rát sze ret nénk sza po rí ta ni az ál tal,
hogy a fent ne ve zett öku me ni kus bi zott ság ma ga is ren -
dez pün kösd va sár nap ján egy ze nés, öku me ni kus is ten -
tisz te le tet és sze re tet ven dég sé get Bu da pes ten.

Az aláb bi ak ban a bi zott ság bap tis ta tag já nak, Lő rik
Le ven te teo ló gi ai do cens nek a bib lia ta nul má nyát ol vas -
hat juk, va la mint ol va só ink szí ves fi gyel mé be ajánl juk az
em lí tett pün kös di is ten tisz te let re szó ló meg hí vót.

g Bó na Zol tán, a ME ÖT fő tit ká ra

Pün kös di öku me né

„Az Úr Jé zus Krisz tus ke gyel me, az Is -
ten sze re te te és a Szent lé lek kö zös sé ge
le gyen mind nyá ja tok kal!” (2Kor 13,13) 

So kunk nak is me rő sen cseng a ke -
resz tyén li tur gi á ba mé lyen be ivó -
dott pá li ál dás for mu la. De va jon el -
gon dol kod tunk-e már a be fe je ző
sza vak ér tel mén, je len té sén és je len -
tő sé gén? Ezért nem hi á ba va ló, ha ép -
pen most, pün kösd kor sza kí tunk új -
ra időt er re. Ami kor az eu ró pai és az
észak-ame ri kai tár sa dal mak ban a
ter mé sze tes kö zös sé gek meg gyön gí -
té sé re tett év szá za dos kí sér le tek cél -
ba ér ni lát sza nak, kü lö nös kép pen
kell fi gyel nünk pün kösd egyik lé nye -
ges üze ne té re: „…a Szent lé lek kö zös -
sé ge le gyen mind nyá ja tok kal!”

Ez a kö zös ség két irá nyú. Min de -
nek előtt a min den ha tó Is ten nek hoz -
zánk va ló le haj lá sát je len ti. Azt, hogy
ő ma ga kí ván kö zös ség re lép ni a hí -
vők kel: „…az igaz ság Lel két, akit a vi -
lág nem kap hat meg, mert nem lát -
ja őt (…); ti azon ban is me ri tek őt,
mert ná la tok la kik, sőt ben ne tek
lesz.” (Jn 14,17) Eb ből ered vi szont a
kö zös ség má sik irá nya, vagy is a Lé -

lek nek az a mun ká ja a ta gok kö zött,
amely nek kö vet kez té ben ek lé zsia,
egy ház, gyü le ke zet szü le tik. Még hoz -
zá Krisz tus ke gyel mé nek és Is ten
sze re te té nek fun da men tu mán ál ló
gyü le ke zet.

Nem el ha nya gol ha tó, hogy az Új -
szö vet ség ben elő ször ép pen a pün kös -
di tör té né sek ről szó ló be szá mo ló ban
ol vas suk a kö zös ség fo gal mát (Ap Csel
2,42). A Lé lek meg ta pasz ta lá sa nyo -
mán Krisz tus kö ve tő i ben ha tá ro -
zott kö zös ség tu dat szü le tett, még pe -
dig olyan, amely a kö zös sé gért va ló
fe le lős ség tu dat tal pá ro sult.

Nem vé let len, hogy a Szent lé lek -
ről, a Szent lé lek gyü le ke zet ben vég -
zett mun ká já ról be szél ve Pál apos tol
csak nem min dig a „mi” és a „ti” sza -
va kat hasz nál ja. A Lé lek mind annyi -
unk kal va ló kö zös sé ge em lé kez tet
leg in kább a Krisz tus Jé zus ba ve tett hit
tes tü le ti di men zi ó já ra, és a leg ha tá -
ro zot tab ban óv at tól, hogy a hi tet
mint va la mi pri va ti zál ha tó, in di vi du -
a li zál ha tó áru cik ket ke zel jük:
higgyünk – a Krisz tus ban hí vők kel
va ló kö zös ség vál la lás nél kül.

Nem vé let len, hogy a Lé lek je len -
lé té nek egyik leg nyil ván va lóbb aján -

dé ka a sza bad ság (2Kor 3,17). A Lé -
lek ké pes és kész föl sza ba dí ta ni még
az „ön zet len ön sze re tet” alól is, hogy
nyi tot tá le gyünk a má sik em ber és a
má sik kö zös ség fe lé, aki és amely óha -
tat la nul más, mint én, mint mi. S akár
szen ved, akár di cső ség ben ré sze sül,
ve le együtt szen ved jünk, il let ve örül -
jünk va la mennyi en.

Ezért meg ke rül he tet len pün kösd -
kor az egy ség kér dé se, amennyi ben
mi is vall juk, hogy „egy Lé lek ál tal egy
test té ke resz tel tet tünk” (1Kor 12,13).
S ezért kell a Lé lek aján dé ka kép pen
vett egy sé get min den igye ke ze tünk -
kel meg őriz nünk (Ef 4,3). Mert tud -
juk, hogy bár a ke resz tyén kö zös ség
egy sé ge nem sta ti kus ál la pot, ha nem
di na mi kus fo lya mat, az egy ség meg -
te rem tői nem mi va gyunk. Fenn tar -
tó i nak, ápo ló i nak vi szont len nünk
kell, ha nem aka runk hűt len szol gák -
ként rom bo ló i vá vál ni.

Az így mű kö dő Krisz tus-test ben a
hí vek nem csak szót vál ta nak, ha nem
szót is ér te nek egy más sal. Tud ják,
hogy „a ke resz tyén kö zös ség olyan
kö zös ség, amely Jé zus Krisz tus ál tal
és Jé zus Krisz tus ban áll fenn” (Bon -
hoef fer). Ezért sen ki ré szé ről nincs he -
lye a fö lös le ges ség ér zé sé nek, ahogy
a fel sőbb ren dű ség-tu dat nak sem.

„A Szent lé lek kö zös sé ge le gyen
mind nyá ja tok kal!”

A fen ti ek alap ján meg erő söd he -
tünk ab ban, hogy az apos tol nem
üres szó lam nak szán ta eze ket a sza -
va kat, ha nem olyan jó kí ván ság nak,
amely az ál dás ígé re tét hor doz za.
Nem le het ezért más ké ré sünk ma
sem: Jöjj, te rem tő és élet adó Lé lek,
hogy ve led és test vé re ink kel kö zös -
ség ben vég be men je nek kö zöt tünk
és ben nünk azok a vál to zá sok, ame -
lyek hi tünk hi tel re mél tó sá gát is erő -
sí te ni fog ják!

g L rik Le ven te

A Szent lé lek kö zös sé ge
és a pün kös di öku me ni kus kö zös ség

Él jük át a pün kös di öku me ni kus kö zös sé get!
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa, az egye te mi gyü le ke -
ze tek és a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) öku me ni kus is ten -
tisz te let re hív ja és vár ja a pün kös döt ün nep lő test vé re ket 2011. jú ni us 12-
én, pün kösd va sár nap 17 órá ra az öku me ni kus ta nács ká pol ná já ba (1117
Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.).

Az is ten tisz te le ten re for má tus, evan gé li kus, bap tis ta, me to dis ta, or -
to dox, ró mai ka to li kus és pün kös di lel ki pász to rok rö vid ige ma gya rá za -
tok kal szol gál nak. A pün kös di spi ri tu á lis él ményt gos pel- és or to dox kó -
ru sok, to váb bá más ze nés bi zony ság té te lek is gaz da gít ják.

A krisz tu si kö zös ség gya kor lá sára az is ten tisz te let után sze re tet ven -
dég ségen nyílik lehetőség.

Min den test vé rün ket sze re tet tel hív juk és vár juk.

Te szem fel a kér dést, ilyen trük kö sen.
Sok prob lé ma rág ja ezt az or szá got,
de azt gon do lom, hogy ta lán mind kö -
zül az egyik leg ag gasz tóbb: az irigy -
ség. Nem vé let len, hogy fő bűn ként
tart juk szá mon. Töb bek közt azért is,
mert ami kor úr rá lesz raj tunk, resz -
ke teg sár gán nem csak má sok ja va it,
si ke re it kí ván juk ma gunk nak, ha -
nem ön ző mó don a sa ját hely ze tün -
ket is fél te ni kezd jük. Ahogy böl csen
mond ták a ré gi ek: ha az irigy szo mo -
rú, akkor vagy őt ér te baj, vagy mást
sze ren cse. És eb ben áll az irigy ség iga -
zán ör dö gi, ket tős ar ca.

Nem elég, hogy a Tíz pa ran cso lat
el len vé tünk, ami kor a szom széd
há zát, fe le sé gét, ök rét, sza ma rát kí -
ván juk (2Móz 20,17), de sa ját lel künk -
ben is kárt val lunk; hi szen ahe lyett,
hogy jó lé tün ket má sok kal is meg osz -
ta nánk, be zár juk a fe le ba rá ti sze re -
tet ka pu it.

De mi ért pont az irigy ség? Hi szen
itt van a nya kun kon az or szág prob -
lé má i nak el ké pesz tő so ka sá ga: az
el adó so dás, a kör be tar to zás, a né pes -
ség fo gyás, a dip lo más mun ka nél kü -

li ség és a töb bi. S itt van nak az egész
lé te zé sün ket át ha tó fő bű nök; a bu ja -
ság ti pi ku san a mé di á ból árad egy re
„ter mé sze te seb ben”, a tor kos ság ál ta -
lá ban és „jó ma gya ro san” jel lem zi ün -
ne pe in ket és össze jö ve te le in ket, a ha -
rag szin te min den pil la na tun kat.
Sok rosszat el kö vet ve, sok jót el mu -
laszt va élünk, s köz ben in kább be le
sem gon do lunk ezek be, mert erőt le -
nek va gyunk a vál toz ta tás hoz.

Eköz ben per sze min den min den -
nel össze függ; ugyan is aki irigy, az ál -
ta lá ban ha ra gos is (konk ré tan a
szom széd ra, aki nek nyil ván zöl debb),
s per sze fös vény is, ke vély is (má so -
kat le néz, ma gát fel ma gasz tal ja, tu -
laj do nát pe dig ki csi nye sen fél ti). Ám
a cím ben fel tett alap kér dés gyer -
me ki en egy sze rű: aki nek iri gyel jük a
je le nét, va jon iri gyel jük a jö vő jét is?

Jól tud juk, hogy a va gyo no sok
hely ze te va ló já ban mi lyen ne héz.
Pont in nen kö ze lí ti meg Jé zus is az

ügyet, ami kor a bo lond gaz dag ról be -
szél, aki így gon dol ko zott ma gá ban:
„Én lel kem, sok ja vad van sok év re fél -
re té ve, pi henj, egyél, igyál, vi ga doz -
zál!” (Lk 12,19–21) Mint is me re tes, ez
a bo lond va gyon hal mo zó ma gá nak
gyűjt, s nem Is ten sze rint gaz dag, te -
hát nem csak fös vény, irigy is. Lel két
még „ez éj jel el ké rik” tő le…

A tör té net ben igen fon tos ez a
hir te len ha lál, mely jel ké pes: a föl di
tar tóz ko dá sunk rö vid sé gé re fi gyel -
mez tet. Ve gyük ezt ko mo lyan, ne
csak fél váll ról, mint gya kor ta tesszük.
Akik azt mond ják: „bé kes ség és biz -
ton ság”, azok ra ne feledjük, hir te len
tör a vég ső rom lás. (1Thessz 5,3)
Hir te len és fé lel me te sen.

Rá adá sul azt sem vesszük ész re,
hogy amit iri gye lünk, az ki zá rá sos
ala pon vagy lo pott, vagy mun ká val
szer zett tu laj don. Ha lo pott, ak kor
bűn től szennyes, nincs mit iri gyel ni
raj ta, mert meg lesz az osz tály ré szük
a ha zug tol va jok nak is a tűz zel és kén -
nel égő tó ban (vö. Jel 21,8). Ám mo -
men tán az is sa já to san jel lem ző ma -
ga tar tás eb ben az or szág ban, hogy
má sok mun ká val szer zett ja va it iri -
gyel jük – ha jobb élet mi nő sé get sze -
ret nénk, ak kor meg mi ért nem dol -
go zunk ér te mi is töb bet? Hiszen a
bölcs pré di ká tor is azt mond ja: „Él -

vezd az éle tet (…) mun kád ré vén,
amit fá rad ság gal vég zel a nap alatt.”
(Préd 9,9) Mert min den ke resz tény -
el le nes hí resz te lés sel szem ben a mi
val lá sunk a jó kedv val lá sa is: „örülj az
élet nek, míg tart!”

Csak hogy mi az élet öröm he lyett
má sok ra ha rag szunk, s ahe lyett, hogy
meg ten nénk mind azt, ami ke zünk
ügyé be esik, erő in ket az irigy ség fá -
rasz tó igá já ban őröl jük fel.

Mind ezt na gyon is em be ri mó don
je len tem ki, mert hét köz na pi sá gunk -
ban úgy el alélt ben nünk az is te ni fény,
hogy a mennyei ja vak tá vo li nak tűn -
nek, mint messzi ha jó a lát ha tá ron.
Pe dig hagy ni kellene ezt a ment he -
tet le nül ron gált föl di lé tet min den
káp rá za tá val együtt. Mert Mó zes is
„in kább vá lasz tot ta az Is ten né pé vel
együtt a sa nyar ga tást, mint a bűn
ide ig-órá ig va ló gyö nyö rű sé gét, mi vel
na gyobb gaz dag ság nak tar tot ta
Egyip tom kin cse i nél a Krisz tu sért
va ló gya lá za tot, mert a meg ju tal ma -
zás ra te kin tett” (Zsid 11,25–26).

Bár len nénk mi is ennyi re bát rak!
g And ris ka Já nos

A szom széd kert je biz tos zöl debb?
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b Mos ta ni négy ré szes so ro za tunk -
ban is mét Al bert és Pong rác lo -
vag nak se gít het tek a rá juk vá ró
fel ada tok meg ol dá sá ban. A
össze gyűj tött he lyes meg fej té se -
ket a so ro zat vé gén küld jé tek be
szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

3.
A két lo vag ki csit fá rad tan, de nagy
meg elé ge dés sel dőlt hát ra a szé ken,
ami kor meg ta lál ták a Dá vid ki rály
tör té ne té hez kö tő dő rejt vény meg ol -
dá sát.

– Rég szá mol tam már ennyit! – só -
haj tot ta Pong rác lo vag.

– Nem mon dom, jó kis agy tor na
volt! – he lye selt Al bert. – De jól is
esett! Re mé lem, a har ma dik fel adat nál
azért nem kell megint szá mol nunk!

– Úgy lá tom, nem. Ba jusz ki rály te -
ker csén a zsi dó nép har ma dik ki rá -
lyá ról, Sa la mon ról ol vas ha tunk. Az
áll itt:

„Dá vid és Bet sa bé fia Krisz tus
előtt 961-től 922-ig volt Iz rá el ki rá -
lya. Ő épí tet te és szen tel te fel cso dá -
la tos imád ság gal a temp lo mot. Erős
köz pon ti kor mány za tot szer ve zett; a
bi ro da lom az ő ural ko dá sa alatt él te
a vi rág ko rát.

Egy éj jel meg je lent ne ki ál má ban
az Úr, és így szólt hoz zá:

– Kérj va la mit, én pe dig meg -
adom ne ked!

Az if jú ural ko dó, Sa la mon böl cses -
sé get kért. Az Úr nak tet szett, hogy
nem hosszú éle tet, gaz dag sá got vagy
az el len sé gei éle tét sze ret te vol na, ha -
nem ural ko dá sá hoz kért se gít sé get.
Ezért a böl cses ség mel lett ha tal mas
gaz dag sá got is adott ne ki.

Bölcs mon dá sa i nak gyűj te mé nyét a
Pél da be szé dek köny vé ben ol vas hat juk.

Idő vel azon ban – po gány fe le sé ge -
i nek ha tá sá ra – el for dult az Úr tól, ő
ma ga is imád ko zott bál vá nyok hoz és
más is te nek hez. Ki rá lya bű nei mi att
Iz rá el ket té sza kadt or szág gá vált.”

– És mi a fel adat? – kér dez te Al -
bert lo vag.

– Sa la mon bölcs íté le té hez egy ke -
reszt rejt vény kap cso ló dik. Azt olva -

som a le írásban, hogy a meg ol dás hoz
se gít sé get ta lá lunk a Bib li á ban, a Ki -
rá lyok el ső köny vé nek 3. fe je ze té ben
a 16. és 28. közötti ver sek ben.

Ír já tok a ko ro nák ba a he lyes meg ha -
tá ro zá so kat! A kétjegyű betűk is
egy ko ro nában „laknak”. Az ék kö ves
ko ro nák ban lé vő be tű ket he lyes sor -
rend be té ve ol vas hat já tok össze a
be kül den dő meg fej tést. Vi gyáz za tok!
Eb ben egy be tű há rom szor is sze re pel,
de azt nek tek kell ki ta lál no tok, mert
nincs a meg ha tá ro zá sok kö zött! A he -
lyét a pi ros ko ro na jel zi.

1. Sa la mon ki rály jel ző je
2. Két ….. ment hoz zá

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Egyi ke leg ké sőb ben ér ke ző ma da ra -
ink nak – csak áp ri lis vé gén, má jus
ele jén tér ha za Af ri ká ból. Ek kor tól le -
het hal la ni a hí mek jól is mert „hun -
cut a bí ró” fló tá ját. Ami kor a lom bok
kö zött re pül, olyan, mint ha a me se -
be li arany al ma kelt vol na élet re. A to -
jó egy sze rűbb szí ne ze tű, zöl des sár -
ga. A sár ga ri gó egyéb ként nem ri gó,
ha nem egy olyan ma dár csa lád egyet -
len eu ró pai kép vi se lő je, mely nek
tag jai a tró pu so kon él nek. Én ma gam
ép pen ezért job ban sze re tem a ré -
geb ben hasz nált arany má lin kó el ne -
ve zést.

Ami kor a Ma dár ta ni In té zet ben
dol goz tam, ko ra ta vasszal min den év -
ben szá mos te le fon hí vást kap tunk,
ame lyek ben az em be rek cso dál koz -
va kér dez ték, hogy jö he tett ilyen
ko rán ha za az arany tol lú ma dár.
Ilyen kor min dig azt ta ná csol tam,
les sék csak meg job ban azt a „sár ga -
ri gót”. Mert bi zony ezt a szép fló tát,
a „hun cut a bí rót” a se re gé lyek gyak -
ran és olyan tö ké le te sen utá noz zák,
hogy bár kit meg té veszt het nek ve le.

Nem sok kal ha za tér tük után a
sár ga ri gó pá rok a fé szek épí tés hez lát -
nak. Ott ho nuk kü lön bö zik va la -
mennyi ha zai éne kes ma dá ré tól. Nem
az ágak ra épí tik, ha nem egy ág vil lá -

ra alul ról szö vik, fon ják rá úgy, hogy
a fé szek mint va la mi kis ko sár ka
csüng a ma gas ban. Ott ho nuk kör nyé -
két bát ran vé del me zik. Gyak ran lát -
tam, amint a kö ze le dő var jút vagy
szar kát han go san ki a bál va űz ték el a
kör nyék ről, de bát ran tá mad ják a
hoz zá juk ké pest ha tal mas ege rész öly -
vet is. Nem tud ják, hogy a fá juk fe -
lett át re pü lő ma dár nem a fi ó ká i kat
ke re si, ha nem a le ge lők fe lé in dul,
ahol poc kok ra va dá szik.

De fél re ért he tik azt is, ha va la ki se -
gí te ni akar ne kik. Évek kel ez előtt a
Gel lért-he gyen ko ra reg gel egy már
tol las, de re pül ni még nem tu dó fi ó -
kát ta lál tam a föl dön. Va ló szí nű leg ki -
ült a fé szek mel lé, ahon nan egy vá -
rat lan szél ro ham so dor ta a föld re.
Meg fog tam és egy kö ze li fa al só ágá -

ra ül tet tem. A szü lők per sze azt hi -
het ték, ta lán meg aka rom en ni a fi -
ó ká ju kat, és ék te len lár má val röp köd -
tek kö rü löt tem. Tá vo labb ról táv cső -
vel fi gyel ve lát tam, hogy a ki csi ág ról
ág ra röp köd ve egy re fel jebb ju tott,
egé szen a fa ko ro ná já ig, ahol az öreg
ma da rak nyom ban etet ni kezd ték.

A sár ga ri gó majd min dig a lomb -
ko ro ná ban tar tóz ko dik, a föld re szin -
te so ha nem száll le. Oda fent ke re si
a her nyó kat, köz tük a nagy sző rö sö -
ket is jó ét vággyal nye li el. Ezért is ér -
ke zik ké sőn, hi szen a fák lom bo so dá -
sa áp ri lis vé gé re fe je ző dik be, és ek -
kor je len nek meg a ma gas ban a le ve -

le ket rág csá ló her nyók. De sze re ti a
sár ga ri gó a gyü möl csöt is; ne saj nál -
juk tő le azt a pár szem édes ep ret,
cse resz nyét!

Ezek a szép ma da rak au gusz tus vé -
gén, szep tem ber ele jén in dul nak Af -
ri ka fe lé, de út köz ben saj nos so kat le -
lő nek kö zü lük a dél-eu ró pai or szá -
gok ban.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, hány to já sa van a

sár ga ri gó nak?
2. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kái?
3. Hol él nek a ro ko nai?

Sár ga ri gó

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. majd nem min dig négy; 2.
14-16 nap alatt; 3. Ázsi á ban és Af ri -
ká ban.

– El né zést, nincs vé let le nül egy ke -
zelt je gye?

– Saj ná lom, nincs.
– Meg néz né? Hát ha még is van.

– Már meg mond tam, hogy nincs!
Mi ért, ta lán nincs pén ze jegy re?

– Nem, az ellenőr va gyok.

* * *

– Jó es tét, a zon go ra han go ló va -
gyok… Mer re ta lá lom a zon go rát?

– De ké rem, itt va la mi fél re ér tés le -
het! Mi nem ren del tünk zon go ra han -
go lást!

– Ma guk nem, de a szom széd juk
igen.

* * *

Egy pszi cho ló gus az is ko lá ban kap ál -
lást. Rög tön az el ső nap meg ál lít
egy fi út, aki nem fut ká ro zik a töb bi -
ek kel, csak áll do gál ma gá ban. Oda -
megy hoz zá, és meg kér de zi:

– Jól ér zed ma gad?
– Igen, jól.
– Ak kor mi ért nem fut ká ro zol a

töb bi ek kel?
– Mert én va gyok a ka pus.

HUM OR Z SÁK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megfejtés:

és

vette

3. Ez szü le tett mind ket tő jük nek
4. Ek kor halt meg az egyik
5.  Ezt csi nál ta ek kor a má sik kal az

egyik anya
6. Ezt csi nál ta a két anya a ki rály előtt
7. Ezt ho za tott Sa la mon az íté let hez
8. Íté le te sze rint ezt kel lett a gyer mek -

kel csi nál ni
9. Ez az édes anya nem en ged te
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b Pa li bá csi ki lenc ven ket -
te dik élet évé ben jár va is
fi a ta lo kat meg szé gye ní tő
erő vel, ener gi á val és lel ke -
se dés sel szol gál ja Is ten
ügyét. Vers író te vé keny sé -
gét vers misszi ó nak ne ve -
zi, és eh hez a misszi ó hoz
a mo dern tech ni ka esz kö -
ze it is se gít sé gül hív ja.
Rá di ó zik, in ter ne ten, e-
mail ben ter jesz ti írá sa it,
de még a Sky pe sem áll tá -
vol tő le. Az sem vé let len,
hogy a 3. Fé bé-nap vé gén
ül tünk le be szél get ni –
hit re ju tá sát, de még fe le -
sé gét is – Is te nen kí vül –
a di a ko nisszák kö zös sé gé -
nek kö szön he ti.

– Kis kő rö sön szü let tem
evan gé li kus ipa ros csa lád ban,
kon fir mál tam is, de hu szon há -
rom éves ko ro mig nem él -
tem Is ten út mu ta tá sa sze rint.
Apám ko rán, har minc ki lenc
éve sen halt meg, anyám fi a ta -
lon, öt gye rek kel ma radt öz ve -
gyen. Ti zen hét éve sen én let -
tem a csa lád fenn tar tó. Nagy
pró ba té te lek vol tak az éle -
tünk ben, so kat nél kü löz tünk.

A Szteh lo Gá bor ala pí tot ta
nagy tar csai Tes se dik Sá mu el
Nép fő is ko lán vé gez tem el egy
öt hó na pos kur zust 1942
őszén. Itt ta lál koz tam Koz ma
Fe renc di a kó nus test vér rel,
aki el hí vott a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let hez. Na -
gyon so kat kap tam eb ben a
kö zös ség ben. Itt kezd tem el a
Bib li át ol vas ni, itt ta nul tam
meg imád koz ni, és egy olyan
test vé ri kö zös ség be ke rül tem,
amely ben iga zán ott hon érez -
tem ma gam.

– Pa li bá csi ne ve szo ro san
össze függ a Mát rá ban ta lál ha -
tó ba goly ir tá si Fé bé-üdü lő -
hellyel is.

– A nép fő is ko la be fe je zé se
után, 1943 ta va szán be lép tem
az egye sü let be mint di a kó -
nus nö ven dék. A hű vös völ gyi
anya ház ban lak tunk, csak egy
má sik épü let ben. Ti zen ket -
ten-ti zen hár man vol tunk di a -
kó nu sok. Ami kor 1947-ben a
Fé béé lett a ba goly ir tá si te rü -
let, az el nök ség ket tőn ket – Fe -
renc test vért és en gem – fel -
kül dött, hogy hoz zuk rend be a
te rü le ten ál ló épü le te ket. Ak -
kor há rom, elég rossz ál la po -
tú ház állt a tel ken – pél dá ul az
aj tók, ab la kok is hi á nyoz tak.
Az épü le tek kö zül az egyik ben
let tek a ven dég szo bák ki ala kít -
va, a má sik ban volt a kony ha és
az ebéd lő, a har ma dik ban a
sze mély zet la kott. 

– A ba goly ir tá si üdü lő be a
tes ti-lel ki pi he nés re vá gyó kat
vár ták. A ven dé gek el lá tá sá -
ban is kel lett se géd kez nie?

– Ab ban nem, én a gond no -
ki te en dő ket lát tam el. De
nem csak a Mát rá ban dol goz -
tam, ha nem aho va ép pen
küld tek az egye sü le ten be lül.
So kat vol tam Bu da pes ten, se -
gí tet tem pél dá ul az irat ter -
jesz tés ben – vagy ahol épp
szük ség volt rám.

– Az 1951. esz ten dő a Fé bé-
di a ko nissza egye sü let tör té nel -

mé ben is gyász év nek mi nő -
sült – az evan gé li kus szer ve ze -
tet is fel osz lat ták. Ho gyan ala -
kult Pa li bá csi sor sa?

– A ba goly ir tá si üdü lő a
fel osz la tás után még há rom
évig to vább mű kö dött az or -
szá gos egy ház ke ze lé sé ben.
1954 te lén vé gül ne künk is

men nünk kel lett. Men tő ápo -
ló let tem – négy hó na pig
Pász tón, majd négy hó na pig
Nyír egy há zán.

– Az 1954. év nem csak az új
mun ka hely mi att lett ne ve ze -
tes az éle té ben…

– Jú li us 10-én kel tünk egy -
be a fe le sé gem mel, Sim kó Er -
zsé bet tel, aki vel több mint
negy ven évig él tünk bol dog
há zas ság ban. Di a ko nissza ként
ő is Ba goly ir tá son dol go zott.
Két lá nyunk szü le tett, és négy
lány uno kánk van. Ket tő je len -
leg kül föl dön él –, de az in ter -
net se gít sé gé vel min den va -
sár nap Sky pe-on be szél ge tünk. 

– Nyír egy há zán az evan gé -
li kus gyü le ke zet hi va tal se gé de
és ha ran go zó ja lett. Egy több -
lel ké szes lel ké szi hi va tal ban
és gyü le ke zet ben nem le he tett
egy sze rű min den kí ván ság nak
ele get ten ni, de úgy tu dom,
Pa li bá csi ra min dig le he tett
szá mí ta ni, so ha nem mon dott
ne met. Hány évig él tek Nyír -
egy há zán?

– A hi va ta li ten ni va ló im
mel lett, te me té se ken ki se gí tő
kán tor ként is szol gál tam. Bár -
mi lyen mun kát kér tek tő lem,
el vál lal tam. Hu szon hét évig él -
tünk Nyír egy há zán. Egy iker -
ház ban él tünk Gáncs Ala dár
lel kész úr ral és ked ves csa lád -
já val. Majd 1987-ben Cell dö -

mölk re köl töz tünk. Is ten ke -
gyel mé ből ott élünk már hu -
szon négy éve fi a ta labb lá -
nyom mal.

– Pecz nyík Pál ne vét so kan
a ver sei ré vén is me rik. Több
mint öt ezer ver se szü le tett már,
ame lyek ből hat kö tet nyi nyom -
ta tott for má ban is meg je lent.

– A ter ve im kö zött sze re pel,
hogy egy tíz ré szes so ro zat -
ban kis fü ze tek for má já ban
is hoz zá fér he tők le gye nek a
ver se im. Már há rom el is ké -
szült, evan gé li u mi üze ne tű
ver sek ta lál ha tók ben nük. Az
a cé lom, hogy mi nél töb ben
jus sa nak el ál ta luk Jé zus hoz és
az örök élet re. A ME RA rá di -
ó nál (Ma gyar Evan gé li u mi
Rá dió Ala pít vány, 215 m-es
kö zép hul lám, 1395 kHz,
www.me ra.hu – a szerk.) szol -
gá lok már ti zen nyol ca dik esz -
ten de je. Min den ked den es te,
a 20 óra 25 perc kor kez dő dő
adás ban van egy tíz per ces
szol gá la tom, amely egy bi -
zony ság té tel ből és né hány
vers ből áll.

– Mit je lent az Ön szá má -
ra az imád ság?

– A lé lek lé leg zet vé te le. A
Fé bé ben kezd tem imád koz -
ni. Előt te nem imád koz tam, és
em lék szem, na gyon fu rán
érez tem ma gam, ami kor tér -
den áll va, a sa ját sza va im mal
kezd tem el Jé zus sal be szél ni.
Öm lött ró lam a ve rej ték, alig
tud tam a sza va kat ki mon da ni
– ele in te tá madt a sá tán. Az
Is ten fo lya ma to san for mál ja az
em bert, még idős kor ban is.

– Idős kor ban ho gyan?
– Egy re job ban lá tom a kü -

lönb sé get a vi lág és az Is ten
né pe kö zött. Az em be rek csak
a má nak él nek, és fut nak a vi -
lág szé les út ján a kár ho zat fe -
lé, nem tö rőd nek hal ha tat lan
lel kük kel. Jé zus Ni ko dé mus -
nak is egy ér tel mű en meg -
mond ta: nem elég a val lá sos -
ság – az ön ma gá ban nem ér
sem mit, élet úju lás ra van szük -
ség! Jn 3,3 sze rint ha va la ki
nem szü le tett új já, nem jut hat
be az Is ten or szá gá ba!

En gem el szo mo rít, ami kor az
evan gé li zá ci ós al kal ma kon han -
gos ze né vel, kon cer tek kel told -
ják meg a prog ra mot. Az em be -
re ket az igé vel le het el ér ni!

– Le het, hogy va la kit épp
ezek a kon cer tek fog nak meg.

– Az Is ten csak a csend ben
szó lal meg. Il lés hez is a csend -
ben szólt a Hór eb he gyen.
Sem a szél ben, sem a tűz ben
nem volt ben ne – a csend ben
volt. Ézs 42,2-ben ol vas suk:
„Nem ki ált, nem lár máz, és
nem hal lat ja sza vát az ut -
cán.” Ne kem fáj, hogy mi nem
min dig ezt kö vet jük. Le het,
hogy egye dül va gyok ez zel a
né ze tem mel?

– A ha lál mit je lent Pa li
bá csi szá má ra?

– A ha lál egy el vá lasz tó vo -
na lat je lent a szá mom ra, egy
kü szö böt, ame lyen majd át lé -
pek az örök ké va ló ság ba.

– So kan fél nek a ha lál tól.
– Per sze, aki nem hisz Is -

ten ben, az fél. De aki már is -
me ri az Is tent, az nem fél. Én
tu dom, hogy ha za me gyek. S
vá gyom is rá. Én ab ba a cso -
dá la tos új Je ru zsá lem be, az
arany ut cák vá ro sá ba vá gyom,
ahol örök re Jé zus kö ze lé ben
le he tek. Fáj, hogy so kan nem
tö rőd nek ez zel a kér dés sel,
pe dig csak a ha lá lun kig van le -
he tő sé günk el dön te ni, hogy a
szé les vagy a kes keny úton
aka runk-e jár ni. A ver se im ben
is ezt az üze ne tet sze ret ném
to vább ad ni: Krisz tus sal üd -
vös ség, nél kü le kár ho zat.
Nem tu dom, Zsu zsa hogy van
ez zel?

– Tény, hogy na gyon ne héz
a kes keny úton ha lad ni és a
pa ran cso la to kat úgy be tar ta -
ni, hogy az em ber ne buk jon el.

– De Jé zus sal ez le het sé ges!
El bu kunk, de az ő se gít sé gé vel
talp ra ál lunk! Én is gyak ran el -
bu kom, de Jé zus új ra és új ra
talp ra ál lít. Ah hoz azon ban,
hogy be jus sunk az örök élet -
re, új já kell szü let nünk, és ezt
Is ten lel ke vé gez he ti el ben -
nünk! Ez per sze nem könnyű,
mert az óem be rünk ál lan dó -
an vi téz ke dik.

– A ki lenc év ti zed ben a ren -
ge teg öröm mel lett, gon do lom,
sok pró ba té tel is akadt.

– Fel so rol ni is so ká ig tar -
ta na! Édes anyám me sél te,
hogy há rom éves vol tam,
ami kor egy lo vas sze kér
ment el fe let tem. Fel nőtt ko -
rom ban is szám ta lan szor
vol tam élet ve szé lyes hely -
zet ben – pél dá ul egy össze -
dő lő ház ból az utol só perc -
ben si ke rült ki me ne kül nöm.
Ha di fog ság ban tí fusz ból gyó -
gyul tam meg. Az Úr is ten
cso dái vol tak ezek, mert még
ter ve volt ve lem.

– So kan azt mon da nák,
hogy sze ren csé je volt, vagy vé -
let le nül me ne kült meg.

– Én is ezt mond tam hu -
szon há rom éves ko rom előtt!
Azon ban a hí vő em ber szó tá -
rá ban nem sze re pel a „vé let -
len” szó. Is ten ke zé ben va -
gyunk mind annyi an – azok is,
akik hisz nek, és azok is, akik
nem. Is ten min den kit sze ret,
és ez a sze re tet és ke gye lem ad
ne kem na pon ta erőt, amíg
eb ben a föl di élet ben szol -
gál ha tok ne ki ver sek kel, bi -
zony ság té te lek kel, ne ve di -
cső sé gé re! 

g Bo da Zsu zsa

A VER S MI SSZ I O NÁ RI US

„Is ten csak a csend ben szó lal meg”
Be szél ge tés Pecz nyík Pál lal

Né hány év óta már
csak egy szem mel lá tok,
fo gad ja tok el így,
test vé rek, ba rá tok.
Két ab la kú szo ba
vi lá go sabb egy nél,
ám egy ab la kon is
be árad a nap fény.
Atyám, jó vol to dért
ne ved le gyen ál dott,
hi szen egy szem mel is
lát ha tom vi lá god.
Ír ni, köz le ked ni
egy szem mel is lá tok,
kö rül vesz szép sé ged,
amer re csak já rok.
Így bol do gan ro vom
föl di ván dor pá lyám,
tu dom, hogy a cél ban
hű Meg vál tóm vár rám!
Atyám, te tar tod meg
egy sze mem vi lá gát,
s ér te nem vársz tő lem
egye bet, csak há lát.
Így ha – ke gyel med ből –
menny ho ná ba érek,
két sze mem mel lát lak,
s örök ké di csér lek.

Pecz nyík Pál

Egy szem mel

b Rend ha gyó al ka lom ra ke rült sor a kő sze gi gyü le ke zet ben má -
jus 27-én, pén tek dél után: evan gé li kus egy há zunk dia kó ni -
ai osz tá lyá nak ve ze tő je, Bu da An na má ria a he lyi egy ház -
köz ség ben ön kén tes te vé keny sé get vég zők kel ta lál ko zott… 

A fő vá ros ból ér ke zett elő adó kér dés sel kezd te az is mer ke dést:
kér te, hogy min den ki mond ja el, mi lyen ön kén tes szol gá la tot
vé gez a gyü le ke zet ben. A vá la szok ból szí nes kép raj zo ló dott ki.
Hi szen Kő sze gen is van, aki az ol tár kö rü li mun ká kat vég zi, tisz -
tán tart ja az ol tár te rí tő ket, más a va sár na pi vi rá gok ról gon dos -
ko dik. Van nak az is ten tisz te le te ken evan gé li u mot, imád sá got
„fel ol va sók”, megint más a mag nó ka zet tá ra rög zí tett ige hir de -
té se ket vi szi el be te gek hez, azok hoz, akik nem tud nak már részt
ven ni a gyü le ke ze ti al kal ma kon. Ezek az „össze kö tők” együtt
imád koz nak a be te gek kel, és in for má ci ó kat ad nak a gyü le ke -
zet éle té ről. Megint má sok ba ba-ma ma kör ben te vé keny ked -
nek, míg a fi a ta lok kö zül so kan a gyü le ke zet ének- és ze ne ka -
rá ban érez tek rá a szol gá lat ízé re.

A fér fi ak in kább fi zi kai mun kát vál lal nak: ilyen pél dá ul a temp -
lom pa dok rend be ho zá sa és kar ban tar tá sa. Egy si ke res pá lyá -
zat nak kö szön he tő en le he tő ség lesz a temp lom ban szük sé ges
ja ví tá sok el vég zé sé re és a temp lom kert szépítésére. Eb be a szom -
szé dos evan gé li kus is ko la ta nu lói is be se gí te nek majd. A höl -
gyek pe dig a temp lom pa dok pár ná i nak ki cse ré lé sé re, fel újí tá -
sá ra vál lal koz nak. 

Egy kö vet ke ző cso port azt a fel ada tot vál lal ta, hogy a sze re -
tet ott ho nuk ban élők kel ta lál ko zik és fog lal ko zik rend sze re sen.
Van, aki iro dal mi prog ra mot szer vez, fel ol vas vagy éne ket ta -
nít, szá mon tart ja a la kók szü le tés- és név nap ját, sü te mé nyek -
kel le pi meg őket. Ez a mun ka ne he zen in dult, de a la kók ma
már igény lik a kö zös al kal ma kat, együtt lé te ket.

Be szél ge tés köz ben több ször elő ke rült a még min dig friss él -
mény, ami kor egy vi har so rán a kő sze gi temp lo mot el ön töt te
a he gyek ről le zú dult szennyes ár. A te te mes kár mel lett – az ön -
kén tes se gí tők ré vén – po zi tív ho za dé ka is lett a ter mé sze ti ka -
taszt ró fá nak. A vá rat lan csa pás ugyan is nem csak a gyü le ke zet
ak tív tag ja it moz gat ta meg. Mun ká val, ado má nyok kal se gít sé -
gük re si et tek más fe le ke ze tek tag jai, sőt kül föl di ek is. 

A dél után so rán Bu da An na má ria já ték ra hív ta a ta lál ko zó
részt ve vő it. In dít vá nyoz ta, hogy áll ja nak kör be, be csu kott
szem mel nyújt sák elő re mind két ke zü ket, és így in dul ja nak a
kör kö ze pe fe lé. A meg érin tett ke ze ket szo ro san fog ják meg, hogy
ami kor ki nyit ják a sze mü ket, meg lát has sák, ki hez kap cso lód -
tak, mi lyen „cso mó pon tok” kép ződ tek. Ez ar ra em lé kez tet he -
tett, hogy a dia kó ni ai szol gá lat is össze kap cso lód va, cso mó pon -
tok ban fo lyik a gyü le ke ze tek ben.

A ta lál ko zó vé gé re az is meg fo gal ma zó dott, hogy az ön kén -
tes mun ká ban va ló já ban töb bet ka punk, mint adunk. Mi gaz -
da go dunk. Mind nyá junk fel ada ta, hogy mi nél töb ben és tu da -
to sab ban kér jék az ara tás Urát, hogy „küld jön mun ká so kat az
ara tá sá ba”.

g Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra

Ön kén te sek dél után ja 

Egy há zunk kép vi se lői, né hai kol lé gák, ba rá tok és a csa lád ta -
gok áll tak meg má jus 24-én a több mint egy esz ten dő vel ez -
előtt el hunyt dr. Frenkl Ró bert sír já nál, hogy az ige sza va mel -
lett avas sák fel a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház volt or -
szá gos fel ügye lő jé nek (1989–2006) el ké szült sír kö vét. A li tur -
gia szol gá la tát D. Sze bik Im re, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let nyu gal ma zott püs pö ke vé gez te, míg ige hir de tés sel Do -
náth Lász ló lel kész (képünkön) szol gált. A ba rá tok ne vé ben Ivá -
nyi Gá bor me to dis ta lel kész em lé ke zett a ta valy feb ru ár 5-én
el hunyt or vos pro fesszor ra.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le
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Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Csil lag vár tény leg csil lag ala kú. Er ről
bár ki meg győ ződ het, aki a Ba la ton hű -
sí tő hab ja it a há ta mö gött hagy va fel -
ke re si a tu risz ti kai lát vá nyos sá gok ban
amúgy is gaz dag kör nyék – gyer me -
ke sek kö zött köz ked velt – cél pont ját.

A ba la ton szent györ gyi erő dí tés
tá gas park já ban íjász kod ni le het,
csár da üze mel, ál lat si mo ga tó vár ja a
ki csi ket, és az uta zás so rán fel gyü -
lem lett fö lös ener gi á kat kü lön bö ző
fa já té ko kon ve zet he tik le a gyer kő -
cök. A ré gi hasz ná la ti tár gyak és
mel lék épü le tek a 20. szá zad kö ze pé -
re vég leg a múlt ba tűnt tra di ci o ná lis
fa lu si éle tet idé zik.

Bár el ső re azt gondolnánk, az erő -
dít mény még sem kö zép ko ri. „Mind -
össze” két szá za dik esz ten de jét ta pos -
sa. Va dász kas tély cél já ra emel tet te
1820–1821-ben Fes te tics Lász ló. A
gró fi fa mí lia 1825-ben árok kal és töl -
tés sel is kör be vet te, hogy még me se -
sze rűbb le gyen a fő urak ál tal ked velt
ro man ti kus mi liő.

A park lát vá nyos sá gai mel lett az
erő dít mény ki ál lí tá sok ra is in vi tál.

Meg te kint het jük a ku ri ó zum szám ba
me nő hu szár ba ba-mú ze u mot. A já -
ték ba ba- és mac kó ki ál lí tás ked ves, de

nem ide il lő. A több he lyi sé gen át íve -
lő pa nop ti kum a tö rök kor ban tel je -
sen el pusz tí tott, 15–16. szá za di dél-
ba la to ni ma gyar vég vá ri éle tet idé zi,
an nak min den meg szo kott kel lé ké -

vel: fegy ve rek kel, ke gyet len kín zó esz -
kö zök kel, a kö zép ko ri or vos lás szer -
szá ma i val, füst fel hő be bur ko ló dzó

kony há val, vad ét kek től ros ka do zó
asz tal lal, il let ve a vár úr és -úr nő fo -
ga dó szo bá já val, ahol egy jó ku pa
bor vár el fo gyasz tás ra. 

g Re zsa bek Nán dor

A ba la ton szent györ gyi Csil lag vár
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A pes ti evan gé li kus ság gyü le ke zet té
szer ve ző dé sé re II. Jó zsef tü rel mi ren -
de le te (1781) után ke rült sor. A szer -
ve zés el ső lé pé se it Pon grácz Bol di zsár
pé te ri föld bir to kos tet te meg, akit eb -
ben anya gi lag tá mo ga tott gróf Be lez -
nay Mik lós né. A vá ro si pol gár ság
egy fi a tal tag já nak, Li ede mann Já nos
Sá mu el ke res ke dő nek, a gyü le ke zet
ké sőb bi gond no ká nak fá rad ha tat -
lan mun ká ja nyo mán 1787-ben ala -
kult meg a pest-bu da i ak el ső evan gé -
li kus gyü le ke ze te.

Lel ké szül a há rom nyel ven pré di -
ká ló Mol nár Já nost hív ták meg. A
gyü le ke zet több sé ge eb ben az idő ben
né met aj kú volt, de egy re nőtt a szlo -
vák ipa ro sok, mun ká sok szá ma is. A
ma gyar hí vek nek ha von ta egy al ka -
lom mal tar tot tak is ten tisz te le tet. 

A gyü le ke zet igen ha mar temp lo -
mot, is ko lát és pap la kot akart épí te -
ni. Eh hez a tel ket 1792-ben kap ták
meg Pest vá ro sá tól. Elő ször az ima -
te rem ké szült el, majd 1795-ben a lel -
kész la kás mel lett meg nyílt az ele mi
is ko la is. A temp lom ter ve i nek el ké -
szí té sé re Kra usz Já nost kér ték fel.
Ter ve it Pol lack Mi hály át dol goz ta, és
a templomot klasszi ci zá ló em pire,
pa la ti nus stí lus ban építette meg.

Az alap kő le té tel 1799-ben tör -
tént, azonban az épít ke zés a na pó -
le o ni há bo rúk mi att ké sett, ezért a
fel szen te lés re 1811 pün kösd jén ke rült
sor. A temp lom hom lok za tát Hild Jó -
zsef 1856-ban át ter vez te, majd 1875-
ben le bon tot ták az élet ve szé lyes sé
vált tor nyot.

A 19. szá zad ban sok je les lel ké sze
volt a gyü le ke zet nek: Szé kács Jó zsef,
Ján Kol lár, Győry Vil mos, akik iro dal -
mi mun kás sá guk ról is hí re sek. A
kö zös ség nö ve ke dés nek in dult, és a
szlo vák gyü le ke zet 1854-ben ön ál ló -
so dott sa ját temp lom mal. A De ák té -
ri is ko la is eb ben az idő szak ban erő -
sö dött meg, vált kö zép is ko lá vá, majd
a he lyet ki nő ve 1905-ben ke rült át a

fiú gim ná zi um a fa so ri fő gim ná zi -
um épü le té be.

A 20. szá zad sok vál to zást ho zott
a kö zös ség éle té ben. Te rü le te csök -
kent, több gyü le ke zet ön ál ló so dott. 

Je len leg a gyü le ke zet ben az ak tív
élet a kis kö zös sé gek ben zaj lik. Igen

nép sze rű a Kis de ák Evan gé li kus Óvo -
da, amely 1998-ban jött lét re a pa ró -
kia épü let ben.

A gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze
Smi dé li usz Gá bor, lel ké szei Gáncs Pé -
ter püs pök és Cse lovsz ky Fe renc, má -
sod lel ké sze Gerő fi né dr. Bre bovsz ky
Éva. Orgonistája dr. Finta Gergely.
Fel ügye lő je dr. Só lyom Je nő.

A ré gi ek In su la Lu the ra ná nak,
evan gé li kus szi get nek ne vez ték a
bel vá ros szí vé ben ta lál ha tó gyü le ke -
ze ti köz pon tot. Ez a je len le gi kö zös -
ség szán dé ka is: hogy a fel fris sü lés, pi -
he nés, lel ki meg erő sö dés he lye, oá -
zis le hes sen a nagy vá ros si va ta gá ban
min den is ten ke re ső, bé ké re vá gyó
szá má ra.

* * *

22. Bu da pes ti Bach-hét jú ni us 6. és
12. kö zött, min den es te 19 órai kez -
det tel. • A De ák té ri evan gé li kus
temp lom fel szen te lé sé nek 200. év for -
du ló já ra em lé kez nek jú ni us 11–13-án.
Rész le tes prog ram az EvÉ let jö vő
he ti szá má ban!

Be mu tat ko zik a Pes ti Evan gé li kus
Egy ház Deák Té ri Gyü le ke zet

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Jú ni us 12-én,
pün kösd va sár -
nap 10.04-től
is ten tisz te le tet

hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá -
dió hul lám hosszán a De ák tér ről.
Igét hir det Gáncs Pé ter püs pök.

I STENTI SZ TE LETKÖZ VETÍTÉ S A R ÁDIÓBAN

b Bal czó And rás volt a ven dé ge
Solt vad ker ten az Atil la Ki rály
Nép fő is ko lá nak má jus vé gén. A
há rom szo ros olim pi ai és öt szö -
rös vi lág baj nok öt tu sá zó het -
ven há rom éve sen is ak tív éle tet
él: elő adá so kat tart, és buz dít ja
az em be re ket a meg té rés re, va -
la mint a jobb élet vi tel re. Édes -
ap ja Nyír egy há zán volt evan gé -
li kus lel kész, ma ga is ott nőtt fel,
il let ve ti zen nyolc éves ko rá ig,
Bu da pest re ke rü lé sé ig eb ben a
vá ros ban élt.

A solt vad ker ti ta lál ko zón tör té ne -
tek kel, bib li ai idé ze tek kel és vers -
rész le tek kel gaz da gon tűz delt elő -
adást hall ha tott a kö zön ség az olim -
pi kon tól. 

Sok min den ről esett még szó
ezen az elő adá son. Pél dá ul a 70-es
évek ben a Bal czó ról for ga tott, Kül -
de tés cí mű film ről. Pár hé tig ve tí tet -
ték a mo zik, az tán ész be ka pott a

rend szer, és be til tot ta. De ad dig ra
már lát ták azok, akik akar ták… Szó
esett az élet le he tő sé ge i ről, az él -
sport tal já ró kí sér té sek ről és az
evan gé li kus egy há zi kap cso la tok -
ról. Ez utób bi nak az is ak tu a li tást
adott, hogy a kö zön ség so ra i ban a

szer ve ző Su haj da Krisz ti án mel lett
ott ült Ká posz ta La jos nyu gal ma zott
es pe res-lel kész is, aki év re, hó ra és
nap ra pon to san egy szer re szü le tett
az olim pi ai baj nok kal. Volt mi ről be -
szél get ni ük…

g K. L.

Vad ker ti ta lál ko zás Bal czó And rás sal

Mi ta ga dás, lá to ga tá sá nak meg ad ta
a mód ját. Négy ök rös sze kér rel ér ke -
zett – ép pen úgy, mint egy kor Pe tőfi
és kom pá ni á ja –, hogy be csap ja
a ro ha nó időt. Be jár ta a nagy elő -
dök „szent he lye it”, erőt, ih le tet
re mél ve, me rít ve. Ros tás-Far -
kas György, Jó zsef At ti la-dí jas
köl tő, író, pub li cis ta má jus 24–
26. kö zött az evan gé li kus gyü le -
ke zet és a Zsi vora György Nép -
fő is ko lai Ala pít vány meg hí vá -
sá ra ven dé ges ke dett Sár szent lő -
rin cen. 

Iro dal mi kör utunk a temp -
lom ban kez dő dött, stí lu so san a
kis Pe tő fi pad já ban – hisz Ros -
tás-Far kas György épp egy idős
le he tett a pa dot bő szen vés ege -
tő Pet ro vics Sán dor ká val, ami kor
édes any ja vá sá rolt ne ki egy Pe -
tő fi-kö tet, mely ből föl ol vas ta tott ma -
gá nak. Más nap meg ír ta éle te el ső ver -
sét – és egész éle té re szó ló an el kö te -
le ző dött a köl té szet mel lett. 

Lá zár Er vin „Nagy sze der fá já nál”
(Al só rác eg res) nem csak a kö ze li ba -
rát ra, író társ ra em lé ke zett, ha nem ci -

gá nyul (is) lá tó sze mé vel azon nal
ész re vet te a gö csör tös törzs ből ki nö -
vő, ku sza ágak kö zött a ci gány szok -

nyá ból le té pett nap szít ta, szél ci bál -
ta, eső ver te sza la got, a ván dor ci gá -
nyok je lét: a meg be szélt idő ben nem
tu dunk itt len ni, de élünk. (Mo bil -
men tes egy ko ri szép vi lág!) 

Az Illyés Gyu la fel ső rác eg re si szü -
lő há za he lyén ál ló kop ja fá nál és Illyés

még most is im po záns – je len leg
mú ze um ként mű kö dő – is ko lá já nál a
zsar nok ság ról és a sza bad ság ról el mél -

ked tünk. Ez a té ma elő ke rült a
sár szent lő rin ci gyü le ke zeti te -
rem ben tar tott iro dal mi es ten
is. A fa lat Kó nya Pé ter fény ké pész
nagy sze rű port réi dí szí tet ték (ké -
pün kön). De en nél is szebb volt a
ci gá nyok kal és ma gya rok kal zsú -
fo lá sig meg telt te rem lát vá nya.

Az est ke re té ben el hang zot tak
Ros tás-Far kas György ver sei fi -
a ta lok és a szer ző elő adá sá ban,
aki az éle té vel, az iro da lom mal
kap cso la tos kér dé sek re is vá la -
szolt. Au ten ti kus ci gány ze nét is
hall hat tunk.

Összeg zés ként megfogal ma zó -
dott: min den nép és ta lán min -
den em ber más ként ér tel me zi a

sza bad sá got, de iga zán sza ba dok
csak azok le het nek, aki ket a Fiú meg -
sza ba dít.

Ta nul hat tunk, ta nul ha tunk Ros -
tás-Far kas György től – ad juk meg mi
is ván dor lá sunk mód ját…

g B. P.

Ci gány köl tő vel iro dal mi ös vé nye ken
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Balczó András és Káposzta Lajos
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Ré ges-ré gi fi lo zó fi ai kér dés: ha egy
er dő ben ki dől egy fa, de sen ki nem
hall ja meg, ak kor meg tör tént-e ez va -
ló já ban? Vic ces ana ló gi ák he lyett
in kább egy el gon dol kod ta tó: ha a
Goog le-ben va la mi re rá ke res ve nem
ka punk ta lá la tot, lé tez het-e az egy -
ál ta lán?

Ko runk egyik mér cé je a meg ta lál -
ha tó ság. Annyi ra ter mé sze tes sé vált,
hogy az in ter ne ten min den meg ta lál -
ha tó, hogy ha va la mi még sem, ak kor
haj la mo sak va gyunk in kább an nak a
fon tos sá gát meg kér dő je lez ni, mint -
sem azon el gon dol kod ni, hogy nem
a vi lág há lón va ló lé te zés sel van-e
baj. A kö zös sé gi ol da la kon való je len -
lét éle tünk ter mé sze tes ré sze? Vagy
in kább va la mi lyen tren di kor szel -
lem ál tal ránk rótt szük sé ges rossz,
amellyel csu pán a fe let tes énün ket la -
kat juk jól?

Pár he te vi ta in dí tó cikk je lent
meg egy há zunk köz pon ti ol da lán
Web 2.0: Ki ad ja a fel ha tal ma zást az
on-line kom mu ni ká ci ó ra? cím mel.
Az Evan ge li kus.hu szer kesz tő je ál tal
jegy zett írás a web ket tő vel és az
egy há zak nak a kö zös sé gi mé di á ban
be töl tött sze re pé vel fog lal ko zik. Az
ál ta lá nos ál lás fog la lás mel lett va ló -
já ban fel tett kér dé sei az iga zán ér de -
ke sek: „Ki be szél azon ban a gyü le ke -
zet, az egy ház me gye, az egy ház ke rü -
let ne vé ben? Ki mond ja meg az egy -
ház hi va ta los vé le mé nyét? Ki vá la -
szol ja meg a Fa ce boo kon fel tett kér -
dé se ket? Ki twit te re zik az egy ház ne -
vé ben?”

Sem a blog be jegy zés nél, sem az azt
em lí tő web isz tá nos (http://web isz -
tan.blog.hu) írás nál nem szü let tek vá -
la szok a kér dé sek re, csak a Fa ce -
boo kon vet te kez de tét rö vid éle tű dis -

kur zus. Fel te het nénk a kér dést: ha
egy kér dés re sen ki nem vá la szol,
ak kor elég fon tos-e az egy ál ta lán?

Hor váth-Bol la Zsu zsan na jó ér -
zék kel nyúlt a té má hoz, ugyan is az
evan gé li kus egy ház in ter ne tes kom -
mu ni ká ci ó ja fol to zás ra szo rul, még -

pe dig el ső sor ban a kö zös sé gi mé dia
te rü le tén. Aho gyan meg is ál la pít ja:
„Sok kal jobb (…) a ki be szé lés, a
meg be szé lés, az át be szé lés.” Er re pe -
dig leg fő kép pen a Fa ce book vagy a
Twit ter fe lü le te hasz nál ha tó, mert ott
van nak je len azok, akik tény leg pár -
be széd re ser kent he tők. Ugyan ak kor
az Evan ge li kus.hu szer kesz tő jé nek
kér dé sei nyil ván va ló vá te szik, hogy
je len leg nem le het tud ni, hogy va ló -
já ban ez ki nek is len ne a fel ada ta.

A kér dé sek vá la szok nél kül nem
visz nek elő re. Pe dig a tu da tos fa ce boo -
ko zás ban rej lő le he tő sé ge ket már
meg mu tat ták az olyan ol da lak, mint
pél dá ul a Bó nusz Bri gád, amely nek üz -
le ti mo dell je az, hogy fél áron kí nál nak
szol gál ta tá so kat, ha azo kat leg alább tí -
zen-hú szan igény be ve szik. Bár a kö -
zös sé gi ku po no zás slá ger té ma még
nap ja ink ban is, va ló já ban pusz tán

en nek nem kel le ne azt okoz nia, hogy
míg őket száz het ven ezer em ber ked -
ve li a Fa ce boo kon, ad dig az evan gé li -
kus egy há zat mind össze csak ez ren.
A Bó nusz Bri gád ról le het tud ni, hogy
pro fi kom mu ni ká ci ós csa pat áll a há -
tuk mö gött, így min den egyes meg -
nyil vá nu lá su kat pon to san meg ter ve -
zik és idő zí tik, nem csak a más hol
pub li kált tar tal ma i kat oszt ják meg.

A jó kér dé se ket tar tal ma zó cikk ben
van ér de kes meg ál la pí tás is: „Egy há -
zunk mai hely ze té re te kint ve szin te
biz tos, hogy nem lesz Blo gos-lel ké -
szünk, Fa ce book-hit ok ta tónk vagy
Twit ter-lel kész nőnk.” Ez va ló já ban
igen szo mo rú. Az egy ház több száz
év nyi gyü le ke zet szer ve zé si ta pasz ta -
lat tal ren del ke zik, mi ért tű nik úgy,
hogy ki hagy ja a vir tu á lis kö zös sé gek
épí té sé nek le he tő sé gét? Mi ért ne ren -
del hetne er re a fel adat ra ugyan  úgy
szak em be re ket, akik más kö zeg ben,
más fegy ve rek kel fel sze rel kez ve, de a
töb bi e ké hez ha son ló fel ada to kat lát -
ná nak el? Ezer ra jon gó a Fa ce boo kon
ke vés. De mi tör tén ne, ha át gon dolt
kom mu ni ká ci ó val ez a szám a tíz sze -
re sé re nő ne? Ak kor már elég je len tős
szá mú len ne a hall ga tó ság, hogy kü -
lön lel ké szek, hit ok ta tók fel ügyel jék és
gon doz zák? Nem kel le ne elé be men -
ni en nek, és hin ni ab ban, hogy a pro fi
kö zös ség épí tés el jut tat ja az egy ház kö -
zös sé gi mé dia fe lü le te i nek ol va sott sá -
gát er re a szint re?

És csak újabb és újabb kér dé sek. El
kel le ne kez de ni cse le ked ni vég re, an -
nak a meg nyug ta tó le he tő ség nek a
tu da tá ban, hogy ha va la mi el ső re nem
úgy megy, aho gyan kel le ne, me net
köz ben még min dig le het kor ri gál ni.
Er ről is szól a kö zös sé gi mé dia…

g Nagy Ben ce

Ki dőlt fa
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

KÖZ LE MÉNY
Grend orf Pé ter és Grend orf-Ba logh Me lin da 2011. má jus 25-én a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le té kes bi zott sá ga ál tal – az 1997. évi II. tör -
vény 10/A. § (2) be kez dé se va la mint a 3/2003. (V. 23.) or szá gos sza bály -
ren de let ren del ke zé se sze rint – le foly ta tott pa ró ku si al kal mas sá gi vizs -
gát ered mé nye sen meg ál lot ta. Grend orf Pé ter és Grend orf-Ba logh
Me lin da az ön ál ló gyü le ke ze ti szol gá lat vég zé sé re al kal mas, er re a szol -
gá lat ra meg vá laszt ha tó vagy meg hív ha tó.

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
• Jú ni us 5-én, va sár nap Evan gé li kus ma ga zint lát ha tunk az m1-en 10.20-

kor, az m2-n 13.20-kor. Be szá mo lunk töb bek kö zött a rép ce la ki egy -
ház me gyei nap ról, a Lu ther-szo bor le lep le zé sé ről. A ke rü le ti misszi -
ói nap hely szí nei kö zül pe dig Bony hád ra lá to ga tunk. Lát hat ják to váb -
bá Sze me rei Já nos meg vá lasz tott püs pök kel Ka pos vá ron ké szült be -
szél ge té sün ket is.

• Jú ni us 5-én, va sár nap Út mu ta tó cím mel öku me ni kus mű sort lát ha -
tunk az m1-en 10.50-kor, az m2-n 13.50-kor. A te rem tés rend jé nek tör -
vé nyé ről és sza bad sá gá ról, a sza bad ság csap dá i ról és a vég te len le he -
tő ség ről szól nak a mű sor köz re mű kö dői: Gáncs Pé ter püs pök, Tő kécz -
ki Lász ló tör té nész és Ber ke si Gá bor re for má tus lel ki pász tor.

A mű so rok szer kesz tő je Nagy Lász ló, ren de ző je Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S

b Jubileumához közeledve hajt -
sunk most lé lek ben fe jet Bajcsy-
Zsi linsz ky End re po li ti kus, író
em lé ke előtt. Idén jú ni us 6-án
lesz szü le té sé nek 125. év for du ló -
ja. A né met meg szál lók kal szem -
ben ta nú sí tott bá tor ma ga tar tá -
sá ért már tír ha lált szen ve dett
Bajcsyt az evan gé li kus egy ház
hűséges hí vei kö zött tud hat ta.

A Zsi linsz ky név elő ször 1720-ban a
bé kés csa bai evan gé li kus anya könyv -
ben sze re pel. Az 1886. jú ni us 6-án szü -
le tett fiú gyer me ket End re Kál mán
név re ke resz tel ték. A bé kés csa bai
evan gé li kus gim ná zi um ban ta nult,
ahol te het sé gé vel hamar ki emel ke dett
tár sai kö zül. Rend sze re sen sze re pelt
az is ko lai ün nep sé ge ken, ön kép ző kö -
ri el nök volt. Min den tárgy ból je les -
re érett sé gi zett, a bá nyai evan gé li kus
egy ház ke rü let ösz tön dí ja sa is lett.

A szü lői ház ból Szé che nyi, De ák,
Ti sza Kál mán és Ti sza Ist ván ele ven
tisz te le té vel in dult a ko lozs vá ri egye -
tem re. Jo gi ta nul má nya it itt, majd
Lip csé ben és Hei del berg ben vé gez te.
Hu szár had nagy ként vo nult be az I.
vi lág há bo rú ba, melyben sú lyo san
meg se be sült. 1925-ben vi téz zé avat -
ták, et től kezd ve hasz nál ta – any ja
ne vét fel vé ve – a Bajcsy-Zsi linsz ky
ket tős ve ze ték ne vet.

Köny ve ket írt, szé les kö rű pub li -
cisz ti kai te vé keny sé get foly ta tott kü -
lön bö ző na pi la pok ha sáb ja in, sőt fő -
szer kesz tő je lett a Vi téz, a Ma gyar -
ság, az Elő őrs, a Füg get len Ma gyar or -

szág, a Sza bad ság, a Sza bad Szó cí -
mű la pok nak. Bajcsy-Zsi linsz ky volt
az, aki te ret adott lap já ban a fi a tal Jó -
zsef At ti lá nak, a pá lya kez dő Sza bó
Pál nak és több né pi író nak.

A II. vi lág há bo rú alatt kép vi se lő -
ként par la men ti fel szó la lá sa i ban,
cik ke i ben, me mo ran du ma i ban bát -

ran tá mad ta a né met ba rát kül- és bel -
po li ti kát; har colt a há bo rú ból va ló ki -
lé pés ér de ké ben. Egyik fő szer ve ző je
volt az 1942-es pes ti há bo rú el le nes
bé ke tün te tés nek. A pol gá ri po li ti ku -
sok kö zül egye dül ő ju tott el a né met -
el le nes fegy ve res harc vál la lá sá ig.
Azt sze ret te vol na, hogy a né me tek
vissza szo rí tá sa ér de ké ben a Du na
men ti kis né pek fog ja nak össze.

1944. már ci us 19-én fegy ver rel fo -
gad ta a la ká sá ba ha to ló Ges ta po em -
be re it, akik csak he ves tűz harc után,
se be sül ten tud ták őri zet be ven ni. Bár

ok tó ber ben ki sza ba dult, to vább foly -
tat ta a szer vez ke dést. No vem ber 23-
án il le gá lis lak he lyén el fog ták és ka to -
nai bí ró ság elé ál lí tot ták, majd ka rá -
csony kor kö tél ál ta li ha lál ra ítél ték.

Sop ron kő hi dán Bár do si Je nő evan -
gé li kus bör tön lel kész állt mel let te és
szol gál tat ta ki ne ki az úr va cso rát. A
lel ki pász tor fel jegy zé se sze rint ek kor
„át ölelt, jobb ról-bal ról meg csó kolt, és
azt mond ta: az egyik le gyen bú csú -
csók sze re tett egy há zam szá má ra, a
má sik az utol só pil la na tok ban ve lem
le vő lel ké szem szá má ra…

Zsi linsz ky utol só aka ra tá val a
szom szé dos cel lá ban ra bos ko dó fi a -
tal Vi tá nyi Iván ra – ké sőbb is mert
szo cio ló gus-esz té tá ra – hagy ta azt a
sü te ményt, ame lyet a fe le sé ge kül dött
be, majd össze kö tö zött kéz zel in dult
a bi tó fá hoz.

Az or vos szá za dos ar ról szá molt
be, hogy ami kor Zsi linsz kyt a ki vég -
ző hely re ve zet ték, han go san fel ki -
ál tott: „Is ten nek két sze me van,
min dent lát. Él jen Ma gyar or szág!”A
ki vég zés kor a má sik cel lá ban ra bos -
ko dó Já vor Pál, a hí res szí nész így
szólt tár sa i nak: „Most vég zik ki
Ban di bá csit, mond juk el a Mi -
atyán kot!”

Bajcsy-Zsi linsz ky End re em lé ke
az utób bi idők ben hal vá nyult, pe dig
min den ma gyar nak büsz kén kel le ne
em lé kez nie rá, mert vér ta nú ként éle -
tét ad ta az or szá gért. Tar pai sír ján
min dig lát ni nem ze ti szí nű sza lag gal
át kö tött ko szo rút; Ba la ton-par ti, pál -
kö vei em lék há za is helytállásra fi gyel -
mez te ti az utó kort.

g – ke re csé nyi –

„Is ten nek két sze me van, min dent lát.
Él jen Ma gyar or szág!”

Hoz zá va lók: 15-18 ba ba pis kó ta, 50 dkg
tú ró, 15 dkg por cu kor, 2 cso mag va ní -
li ás cu kor, 4 evő ka nál ét ke zé si zse la -
tin, 5 dl tej szín, 1 cit rom, 80 dkg eper,
tej, rum vagy rum aro ma.

El ké szí tés: A tú ró ba be le ke ver jük
a por cuk rot, va ní li ás cuk rot, a cit rom
le vét és hé ját. A zse la tint 1 dl víz zel
össze ke ver jük, és for rá sig me le gít jük.
Ha lan gyos ra hűlt, a tú ró ba ke ver jük,
amely hez vé gül hoz zá ad juk a ke -
mény re fel vert tej színt.

A ru mos tej be áz ta tott pis kó ták -

ból egy ré te get te szünk egy 26 cm át -
mé rő jű, kap csos tortaformába. Er re
egy ré teg kré met ke nünk, majd meg -
szór juk a meg tisz tí tott, da ra bok ra vá -
gott eper rel. Még egy ré teg krém jön
a te te jé re. A süteményt tet szés sze -
rint be von hat juk tor ta zse lé vel.

Az el ké szült desszertet fo gyasz tás
előtt leg alább egy órá ra a hű tő be
tesszük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Könnyű
ep res tú ró tor ta
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b 81. élet évé ben múlt va sár nap,
2011. május 29-én el hunyt
Mádl Fe renc aka dé mi kus, Ma -
gyar or szág volt köz tár sa sá gi
el nö ke. A Köz tár sa sá gi El nö ki
Hi va tal tá jé koz ta tá sa sze rint az
egy ko ri ál lam fő nem sok kal 13
óra után halt meg.

Mádl Fe renc 1931. ja nu ár 29-én
szü le tett a Veszp rém me gyei Bánd
köz ség ben. 1955-ben az Eötvös Lo -
ránd Tudományegyetem (EL TE)
Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán
szer zett dip lo mát, ez után bí ró sá gi
fo gal ma zó ként, majd tit kár ként –
1956 és 1971 kö zött – a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia (MTA) Köz -
pon ti Hi va ta lá ban dol go zott.

1971-től az EL TE Pol gá ri Jo gi
Tan szé kén do cens, 1973-tól egye te -
mi ta nár, 1972 és 1980 kö zött az
MTA Ál lam- és Jog tu do má nyi In té -
ze té nek fő mun ka tár sa volt, 1978-tól
1985-ig a Ci vi lisz ti kai Tu do má nyok
In té ze té nek igaz ga tói te en dő it lát ta
el, majd az EL TE Nem zet kö zi Ma -
gán jo gi Tan szé két ve zet te. Az Aka -
dé mia 1987-ben le ve le ző, 1993-ban
ren des tag já vá vá lasz tot ta.

A po li ti kai élet ben a rend szer vál -
to zás után vál lalt sze re pet. 1990 és
1993 kö zött az An tall-kor mány
tár ca nél kü li mi nisz te re ként fel ada -
ta volt a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia fel ügye le te, köz re mű kö dött
a kor mány tu do mány po li ti kai cél -
ki tű zé se i nek meg ha tá ro zá sá ban,
és kü lön meg bí zás alap ján a kor -
mányt, il let ve a mi nisz ter el nö köt
kép vi sel te nem zet kö zi szer ve ze -

tek ben. 1993–94-ben mű ve lő dé si és
köz ok ta tá si mi nisz ter ként te vé -
keny ke dett. 

Az Or szág gyű lés 2000. jú ni us 6-
án a Fi desz és a Független Kis gaz -
da párt je lölt je ként, de pár ton kí vü -
li ként ál lam fő vé vá lasz tot ta. Mádl
Fe renc öt éven át volt köz tár sa sá -
gi el nök.

* * *

2000. ok tó ber 29-én a Vi ga dó ban
meg ren de zett pro tes táns kul tu rá -
lis es tet kö ve tő en Mádl Fe renc in -
ter jút adott a Du na Te le ví zió szá -
má ra, mely ben a szer kesz tő-ri por -
ter ként ak kor még e köz szol gá la ti
mé di um nál is fog lal koz ta tott Fa bi -
ny Ta más kér dé sé re – egye bek
mel lett – az aláb bi a kat vá la szol ta:
„A re for má ció Ma gyar or szá gon is
na gyon nagy ha tá sú volt. A hit
meg újí tá sát hoz ta ma gá val, a hit
meg újí tá sát na gyon-na gyon sok fé -
le össze füg gés ben, egy olyan idő szak -
ban, ami kor túl vol tunk a pa raszt -
há bo rún, ami kor Mo hács ve sze -
del me kö szön tött ránk. Azok ban
az évek ben Ma gyar or szág rend kí vül
ne héz mo rá lis, po li ti kai, nem zet kö -
zi gaz da sá gi hely zet ben volt. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött a re for má ció a
ko ráb bi hit bé li ne héz sé gek és er köl -
csi de fi cit fel ol dá sát és a hit meg erő -
sö dé sét szol gál ta. El kell is mer ni azt
is, hogy a re for má ció a hit meg újí -
tá sát hoz ta a ka to li kus egy ház ban
is. Né hai An tall Jó zsef mi nisz ter el -
nök sza va i val azt is mond hat juk,
hogy a 16. szá zad tól kezd ve Ma gyar -
or szág min dig volt egy szer re ka to li -
kus és egy szer re pro tes táns or szág.”

d EvÉ let-in fó

El hunyt Mádl Fe renc



Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi evan gé -
li zá ci ós so ro za tá nak té má ja: „Őr he -
lyem re ál lok…” (Hab 2,1). A ha to dik,
be fe je ző al kal mat jú ni us 9-én, csü tör -
tö kön 17 óra kor Őr ál ló vá tet te lek –
Egy ház vé de lem (Ez 33,7–9) cím mel
tart ják az or szá gos iro da ut cá ról
nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.). Ige hir de tő: Itt zés Ist ván.
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F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(Is mét lés: 13.20 / m2)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.45 / m1
Zsi na gó gák
A sze ge di zsi na gó ga
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.20 / m1
Sze rel mi láz
(ma gyar film, 1942) (72')
20.05 / TV2
A má gus (ame ri kai–cseh
film drá ma, 2006) (100')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
12.35 / TV2
Egy hét Pes ten és Bu dán
(ma gyar film, 2003) (86')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.30 / Du na Tv
Pá va-va ri á ci ók – Ady End re
és Ko dály Zol tán
(ma gyar do ku men tum film)
20.05 / m1
Ná polyt lát ni…
(ma gyar film, 1972)
21.00 / Du na Tv
Zse ni az apám (ame ri kai já -
ték film, 2008) (91')
21.00 / PAX
Ben czúr Lász ló
(port ré film)

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.45 / PAX
Szent Pál misszi ós út jai
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A tea
16.05 / Duna Tv
„…filléres emlékeim…”
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
18.10 / PAX
Pá lo sok
(do ku men tum film)
21.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár
Ta má si Áron no vel lá it Ku bik
An na ol vas sa fel
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
Mó kus és a Fa bu la Ra sa
23.15 / Du na Tv
Orr – irá ni mód ra
(irá ni do ku men tum film)

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.35 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
Má tyás, az ural ko dó és a
had ve zér
21.00 / Du na Tv
Fény az éj sza ká ban
(fran cia té vé film so ro zat,
2008)
II/1. rész
23.15 / m1
Kap csos könyv
La pok a fran cia–ma gyar tör -
té ne lem ből
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
A 20–21. szá zad ze né jé ből
Szath máry Zsig mond or go nál

CSÜTÖRTÖK

6.35 / Du na Tv
Múlt idé ző
12.05 / Bar tók rá dió
A Pan non Fil har mo ni ku sok
hang ver se nye
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.15 / Bar tók rá dió
A Ber li ni Fil har mo ni ku sok
Vir tu ó za i nak hang ver se nye
Ben ne:
Vi val di: Hagy ja tok, hagy ja tok
már el – kan tá ta RV. 684.
16.10 / Film mú ze um
A bet le he mi gyer mek
(olasz drá ma, 2002) (97')
22.40 / Du na Tv
Kon cer tek az A38 ha jón
Mu zsi kás
23.30 / m1
Liszt Ró má ja – Ró ma Liszt je
Ko csis Zol tán és a Nem ze ti
Fil har mo ni ku sok
a Va ti kán ban

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
15.29 / PAX
Le hel Lász ló
(be szél ge tés so ro zat)
20.05 / m1
Csak két szer vagy fi a tal
A Jó zsef At ti la Szín ház
előadá sá nak köz ve tí té se két
rész ben
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Per go le si: Con fi te bor ti bi
Do mi ne
21.20 / HBO
Az út
(ame ri kai film, 2009) (107')
22.05 / Du na Tv
És te ki vagy?
(spa nyol já ték film, 2008) (90')
23.35 / Du na Tv
Szo ko lay 80 – Ün ne pi hang -
ver seny a szer ző szü le tés nap ján

SZOMBAT

13.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
14.55 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.25 / Du na Tv
II. Já nos Pál – Is ten el szánt
szol gá ja
(olasz do ku men tum film)
II/1.
18.04 / Kos suth rá dió
Sc hen ge ni ha tár nyi to ga tó
22.10 / m2
A Sip si ri ca
(té vé film, 1979)
22.55 / m1
Cannes 2011
Tu dó sí tás a
film fesz ti vál ról
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Szo ko lay Sán dor: Szo ná ta
gor don ká ra

VASÁRNAP

9.05 / Kos suth rá dió
La ci atya
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a De ák té ri temp lom -
ból. Igét hir det Gáncs Pé ter
el nök-püs pök
11.00 / m1 és m2
Pün köd va sár na pi re for má tus
is ten tisz te let köz ve tí té se
Pester zsé bet ről
Igét hir det Ta ka ró Ta más
lelki pász tor
15.00 / m1
Men jünk a Ba la ton ra!
Sze zon nyi tó élő ben Sió fok ról
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
A ma gyar nyel vű gen fi
zsoltá rok 400 éve
20.05 / m1
Mind szen thy – A fe hér vér ta -
nú (ma gyar tör té nel mi do ku -
men tum film, 2010) (134')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 5-étől június 12-éig

Va sár nap
Én, az Úr va gyok a te Is te ned, aki ki hoz ta lak Egyip tom föld jé ről, a szol ga ság
há zá ból. 2Móz 20,2 (1Kor 6,20; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 27) Ki hoz
ki min ket a szol ga ság há zá ból, ín sé ge ink ből? Ki sza ba dít ki ben nün ket el -
ron tott éle tünk ből, el sza kadt kap cso la ta ink ból, meg rom lott há zas sá gunk -
ból, rossz csa lá di kö zös sé günk ből, er kölcs te len sé ge ink ből, gyer me ke ink el -
hi bá zott ne ve lé sé ből, el vi lá gi a so dott sá gunk ból, hi tet len sé günk ből? Az Úr,
aki ószö vet sé gi né pét ki hoz ta Egyip tom ból. Az Úr, aki új szö vet sé gi né pé nek
a bűn bo csá nat aján dé kát ad ta szen ve dé se, vé re árán. Őná la van a sza ba du -
lás min den ín ség ből. Egye dül őná la!

Hét fő
Így szólt Jé zus: „Tedd vissza kar do dat a he lyé re, mert akik kar dot fog nak, kard
ál tal vesz nek el.” Mt 26,52 (1Sám 17,45; Ez 11,14–20; Fil 1,27–30) Kard dal az
em ber ha tal mat sze rez het ma gá nak: győz het a má sik em ber fe lett, le igáz -
hat né pe ket, ural ma alá hajt hat ja a ter mé sze tet, a vi lá got, fog csi kor ga tó en -
ge del mes ség re kény sze rít het min den kit. De egy re so ha nem lesz ké pes. A
szí ve ket so ha nem tud ja át for mál ni. Ah hoz a kard nál lé nye ge sen na gyobb
erő, na gyobb ha ta lom szük sé ges: Krisz tus sze re te té nek ere je, ke reszt jé nek
bű nön és ha lá lon győz tes ha tal ma, mely a kő szí vet hús szív vé te szi, a gyű -
lö le tet sze re tet té, a hi tet len sé get bi za lom má ma gasz to sít ja. Ezért a ta nít vány
fegy ve re: a sze re tet, a meg bo csá tás és az ál do za tos élet.

Kedd
Krisz tus mond ja: „Ami kor imád ko zol, menj be a bel ső szo bád ba, és aj tó dat be -
zár va imád koz zál Atyád hoz ti tok ban; Atyád pe dig, aki lát ja, amit ti tok ban te -
szel, meg fi zet ne ked.” Mt 6,6 (Zsolt 6,10; Lk 21,12–19; Fil 2,1–4) Az imád ság Urunk -
kal va ló ben ső sé ges kap cso lat. Nem sza bad ve le kér ked ni, csak rá és rám, csak
rá és egy há zá ra tar to zik. De Lu ther sza vai sze münk előtt le het nek, ami kor imád -
ko zunk: „Azért, test vé re im, imád koz za tok szív vel-száj jal ott hon is, temp lom -
ban is, mert az imád ság tart ja a vi lá got. Kü lön ben ugyan rosszul áll na!”

Szer da
Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok. Tisz tít sá tok meg a ke -
ze te ket, ti bű nö sök, és szen tel jé tek meg a szí ve te ket, ti két lel kű ek. Jak 4,8 (Ézs
59,2; Lk 12,8–12; Fil 2,5–11) Ho gyan is gon dol hat ja ke resz tyén nek ma gát az
az em ber, aki nek éle te sem mi ben sem kü lön bö zik a vi lág fi a i nak éle té től? A
ha gyo mány gya kor lá sa még nem tesz ke resz tyén né. A szo ká sok meg tar tá -
sa még nem ke resz tyén élet. A nem ze dé kek re vissza me nő en ki mu tat ha tó evan -
gé li kus ősök ál tal még nem va gyunk ke resz tyé nek. Csak ha Krisz tus-kö ve -
tő az éle tünk, az Is ten sza vát hall ga tó, meg hal ló és meg tar tó. Bűn bo csá nat -
ból élő. Ak kor nem vész el raj tunk Urunk örök élet re szó ló aján dé ka: a ke -
reszt ség. Urunk, ir gal mazz ne künk! Ky rie ele ison!

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „Aki ab ból a víz ből iszik, ame lyet én adok ne ki, so ha töb bé
meg nem szom ja zik, mert örök élet re buz gó víz for rá sá vá lesz ben ne.” Jn 4,14
(Zsolt 107,9; Ap Csel 1,12–26; Fil 2,12–18) Csak meg nyit juk a csa pot, és tisz -
ta, iha tó víz fo lyik be lő le. Mi lyen ter mé sze tes! Ki nyit juk a Bib li án kat, hall gat -
juk az ige hir de tést, és az örök élet evan gé li u ma szól hoz zánk. Mi lyen ter mé -
sze tes! Annyi ra, hogy ta lán már nem is ér té kel jük. Jé zus ko rá ban nem volt csap,
a vi zet messzi ről hoz ták fá rad sá gos mun ká val – s a víz ér té kes volt. Hogy mit
je len tett a sa má ri ai asszony nak, ami kor elő ször hal lott az örök élet vi zé ről? Az
örök élet for rá sá vá lett ben ne. Bár csak mi is min den al ka lom mal úgy tud nánk
hall gat ni az örök élet evan gé li u mát, mint ha elő ször hal la nánk, és úgy fo gad -
nánk, ahogy a sa má ri ai asszony! So ha el nem apa dó for rás sá vál na ben nünk!

Pén tek
Én ezt mond tam: Hasz ta lan fá ra doz tam, sem mi ért, hi á ba pa za rol tam erő -
met. De az Úr nál van az én ügyem, és mun kám ju tal ma Is te nem nél. Ézs 49,4
(Jak 5,7; Jn 19,25–27; Fil 2,19–30) A pró fé ta át éli erő fe szí té sei ered mény te -
len sé gét. Hi á ba hir det te Is ten igé jét, hi á ba te rel get te nyá ját Krisz tus út já ra,
hi á ba buz dí tot ta őket hit val ló élet re. Ó, mennyi re is me rős a pró fé ta pa na -
sza! Ezért ka pasz kod junk ab ba a re mény ség be, amely őt is él te ti: az ügy Is -
te né. S ő di a dal ra vi szi, amit el ha tá ro zott! Egy há zán a po kol ka pui sem győz -
het nek. Csak mi ma rad junk hű sé ge sek ah hoz a kül de tés hez, amit kap tunk.

Szom bat
Uram, tégy zá rat a szám ra, őrizd aj ka im nyí lá sát! Zsolt 141,3 (Jak 1,26; Zak
4,1–14; Fil 3,1–11) Amit a zsol tá ros kér eb ben az imád ság ban, mi ugyan azt
kér jük a Krisz tus tes té vel és vé ré vel va ló kö zös ség, az úr va cso ra utá ni imád -
ság ban: „Di csé re te det éne kel te nyel vünk: add, hogy az iga zat vall ja ez után.”
Ad ja meg Urunk, hogy imád sá gunk, csak úgy, mint a zsol tá ro sé, szív ből fa -
kad jon, s nyel vünk min den meg szó la lá sa, be szé dünk min den sza va a ve le va -
ló kö zös ség ál dá sa it su gá roz za szer te a vi lág ban!

g Isó Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

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

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.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.

Fo ga dó órá mat 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

H I R D E T É S

Egye tem (Bu da pest IX. ke rü let) ke res gya kor lott ta nul má nyi ügy in -
té zőt 8 órás mun ká ra, köz al kal ma zot ti fi ze tés sel, 2011. au gusz tu si kez -
dés sel. Fel té te lek: fel hasz ná lói szin tű szá mí tó gé pes is me re tek, Nep -
tun-rend szer ben va ló jár tas ság és gya kor lat, egye te mi vagy fő is ko lai
hall ga tói ügy in té zés ben szer zett ta pasz ta lat. A rész le tes szak mai ön -
élet raj zo kat elő ze te sen a hir de tes@men tal.usn.hu e-mail cím re vár -
juk 2011. jú ni us 8-ig.

H I R D E T É S

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des he tet szer vez há zas pá rok nak jú -
li us 11–17. kö zött Fel ső tár kány ban. A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe renc. In for -
má ció: www.bhsz.hu, in fo@bhsz.hu vagy 20/417-4871 (Ne mes ké ri né Tóth Éva).

H I R D E T É S


