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Falumissziós nap f 3. oldal
Genfest 2012, Budapest f 4. oldal
Van-e élet a reklámon túl? f 6. oldal
A cölibátus kritizálója f 7. oldal
Nyárvégi hálaadásszeletek f 8. oldal
Térfélcsere f 9. oldal

„Ilyen hit val lók ha tá sá ra 
a lu the rá nus hit gyor san ter jedt, 
és re mény ség volt ar ra, hogy 
az an gol nép val lá sá vá lesz.”
Adalékok az angliai evangélikusság

történetéhez f 5. oldal

„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 lé vő lel ké szem szá má ra.”

Bajcsy-Zsilinszky Endre
emlékezete f 7. oldal

„Ál ta lá ban so ha nem vol tam jó idő ben jó he lyen, min dig a ma gam ma gá nyos
ös vé nyét ta pos tam, ahol oly kor rám is ta pos tak. (…) A le mez be mu ta tók nál 
a leg be fo ga dóbb, leg se gí tőbb ke ze ket, a leg kul tu rál tabb nyi tott sá got az evan -
géli kus egy ház tól kap tam. (…) Ta lán az sem vé let len, hogy szá mos hí vő és hi tet -
len ba rá tom-is me rő söm lel ke leg mé lyén »át ke resz te lőd ne« lu the rá nus sá.”
A magyar dal napja – Beszélgetés Szvorák Katalin népdalénekessel f 10. oldal

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Bu da vár, Fa sor, Fót, Ke len föld, Kő bá -
nya,  Mag lód,  Nagy tar csa,  Óbu da,
Te lek ge ren dás.  Van-e  kö zös  pont
ezek ben a gyü le ke ze tek ben, azon túl
per sze, hogy evan gé li ku sok? Ők azok,
akik a szak rá lis mű vé sze tek he té hez
csat la koz tak egy-egy ren dez vénnyel,
vagy a temp lo mok éj sza ká ján, szep -
tem ber  15-én  a  ké ső  es ti  órák ban
nyi tott temp lom aj tók kal és gaz dag lel -
ki aján dé kok kal vár ják a be té rő ket. 
A le gen da sze rint a mű vé szet szü -

le té se az a moz za nat, ame lyet Fe ren -
czy Ist vánpász tor lány ká ja örö kít meg:
„egy pász tor le ány, mi dőn a sze re tő je
el akar ván utaz ni, az ár nyék ját a ho -
mok ba be kar czol ta, hogy e sze rint a
sze re tő jé nek áb rá zat ja örö kös em lé -
ke zet ben ná la ma rad na”. Va jon mi kor
és ho gyan tör tént, hogy az em ber elő -
ször  is tent áb rá zolt? Vagy  is te né vel
kap cso la tos ér zé se it sza vak ba, dal la -
mok ba, rit mus ba ön töt te? Tet ten ér -
he tő-e – akár csak egy ha son ló le gen -
da szint jén – az a pil la nat, ami kor az
is ten nel, Is ten nel tör té nő kom mu ni -
ká ció mű vé szet té lesz, mert má sok -
nak is mond va la mit, mert egy egész
kö zös ség nek van kód ja hoz zá. 
„An cil la theo lo giae” – tar tot ták a

fi lo zó fi á ról a sko lasz ti ku sok. A ko rai
kö zép kor óta a mű vé szet is a teo ló -
gia szol gá ló le á nya volt év szá za do kon
ke resz tül. Ta ní tott egy fe lől a Bib lia
pa u pe rum vagy a fes tett kar zat ké pek
esz kö ze i vel, di cső í tett bi zán ci mo za -
i kok ban és ha tal mas ak kor dok ban,
pré di kált  rej tett  szim bó lu mok kal,
meg rá zó ere jű na tu ra liz mus sal vagy
kor társ át hal lá sok kal.
Ci vil kez de mé nye zés van a hát te -

ré ben an nak az egy re na gyobb sza -
bá sú ren dez vény so ro zat nak, amely
szep tem ber har ma dik he té ben zaj lik
or szág szer te. Az Ars Sac ra fesz ti vál
(a temp lo mok éj sza ká ja és a szak rá -
lis mű vé sze tek he te) csön des fesz ti -
vál: nincs nyil vá nos vissza szám lá lás
sem va ló di, sem vir tu á lis köz té ren,
nem áll a hát te ré ben egyet len ál la mi
szer ve zet sem. Van vi szont jól mű kö -
dő  hon lap ja,  re mek,  át te kint he tő
prog ram fü ze te, és szám ta lan el kö te -
le zett ön kén tes dol go zik ér te, akik ki -
csiny temp lo mok ban és gyü le ke ze -
tek ben,  vá ro si  mú ze u mok ban  és
püs pö ki szé kes egy há zak ban ta lál ják
ki,  szer ve zik meg,  ren de zik  és  fel -
ügye lik az – in gye ne sen lá to gat ha tó
– ese mé nye ket.

Ars sac ra – szent mű vé szet. Kül -
de té se sze rint az ala pít vány ezt sze -
ret né kö zép pont ba he lyez ni, nép sze -
rű sí te ni és ter jesz te ni min den év ben,
szep tem ber  har ma dik  he té ben.  A
szent mű vé szet nem mint az egy há -
zak ke zé ben lé vő esz köz, nem mint
a val lás ter jesz té sé nek, a ta ní tás nak
le het sé ges mód ja ke rül a fi gye lem fó -
ku szá ba. Az előt tünk ál ló hé ten a hit
ál tal ih le tett al ko tá sok hoz lép het nek
kö ze lebb a kon cert- és ki ál lí tás lá to -

ga tók.  Éj sza ká ra  is  meg nyíl nak  a
temp lom ka puk, hogy a be té rők meg -
érin tes se nek a szent mű vé szet hang -
jai, fé nyei, szí nei ál tal. 
„Az  em be ri  szó  gyön ge.  Ah hoz,

hogy mind azt ki fe jez zük, amit az em -
ber al ko tó ként meg ta pasz tal a vi lág -
min den ség ről, és ami azon túl van, ke -
vés nek bi zo nyul a be széd – fo gal maz
Er dő Pé teresz ter gom–bu da pes ti ér sek,
a fesz ti vál fő véd nö ke. – De lé te zik a
mű vé szet, amely nek ezer nyel ve van…”

A szer ve zők a hét mot tó já ul Jé zus
sza va it vá lasz tot ták: „az igaz ság sza -
bad dá tesz” (Jn  8,32b). Az  igaz ság
meg is me ré sé hez pe dig az jut el, aki
meg tart ja az ő igé it. Ugye nem kér -
dés, hogy mi kö ze van mind eh hez a
mű vé szet nek? 

Jó zsef At ti la így üd vöz li Tho mas
Mannt: „Te jól tu dod, a köl tő so se ló -
dit: / az iga zat mondd, ne csak a va -
ló dit,  /  a  fényt,  amely től  vi lág lik
agyunk, / hisz egy más nél kül sö tét -
ben va gyunk.” 
Az ars sac ra, a szent mű vé szet –

igaz mű vé szet. Ha nem igaz, nem le -
het szent sem, per sze mű vé szet sem.
A tö re dé kes köz ve tí ti a tö ké le test. Az
em be ri az is te nit. A sze mé lyes a kö -
zös sé git. A lát ha tó a lát ha tat lant. 
Az ars sac ra „ex in vi si bi li us vi si bi -

lia” – lát ha tat lant lát ha tó vá – té vő,
föl sé ges fo lya mat. Az ars sac ra se gít
az Is ten és em ber köz ti kap cso lat épí -
té sé ben, Is ten-ar cú sá gunk fel fe de zé -
sé ben, ab ban a fel is me rés ben, hogy
a te rem tés sel és te rem tett sé günk kel
ka pott „teo ló gi ai szép ség” lé te zik, fe -
le lő sek  va gyunk  ér te,  mert  va la ki
már meg vál tot ta. 
A  leg szen tebb  mű vé szet hez,  az

ars li tur gi cá hoz ha son ló an  az  ars
sac ra vá lasz Is ten sze re te té re. Il lő és
üd vös.  Mély sé ges  és  ma gas sá gos.
Erős és fel eme lő. Szem be sí tő és meg -
nyug ta tó. Bá to rí tó és ál dást ho zó. Fel -
sza ba dí tó. Meg sza ba dí tó. Az ars sac -
ra meg mu tat ja, ho vá tar to zunk.
A fesz ti vál prog ram fü ze tén ez áll:

„A mű vé szet nem in do kol, nem ér vel,
nem meg győz ni  akar,  ha nem meg -
érint. Ez több mint ér ve lés! Hi szen a
misz té ri um nem le győz ni, nem meg -
sem mi sí te ni akar, ha nem él tet ni.” 
Nincs  szük ség  ma gya rá zat ra:

hagy juk  ma gun kat  meg érin te ni  a
szent mű vé szet ál tal, mert ez nem
ön cél, nem a mű vé sze tért va ló mű -
vé szet, ha nem se gít fel emel ni és elő -
ké szí te ni lel kün ket az Is ten nel va ló
ta lál ko zás ra.

A szer ző mű vé szet tör té nész, a Cre do
evangélikus folyóirat fő szer kesz tő je

Nyitva
Ars Sac ra fesz ti vál nyi tott temp lo mok kal

b Azegyházunkáltalfrissenátvett
oktatási intézmények közül
egyetlenegytalálhatóaNyuga-
ti(Dunántúli)Egyházkerülette-
rületén. A lajoskomáromiKe-
rekerdő Evangélikus Óvoda
megáldása és vezetőjének be-
iktatása szeptember 9-én, va-
sárnapdélelőttzajlott.Ezanap
ugyanakkorkettősokotadotta
hálaadásra:azAgapeEvangéli-
kusSzeretetszolgálathúszéves
működésétisünnepelteagyüle-
kezetahelyievangélikustemp-
lombantartottistentiszteleten.

Az ige hir de tés szol gá la tát Sze me rei
Já nos püs pök vé gez te, a li tur gi á ban
Dec mann Ti bor és  dr. La bos sá né

Sán ta Ani kó lel ké szek  mű köd tek
köz re. Az ese mény ze nei ke re tét a la -
jos ko má ro mi fú vós ze ne kar biz to sí -
tot ta. Emel lett mű sort ad tak az óvo -
dá sok, és éne kel tek a sze re tet szol gá -
lat dol go zói is.
„Jé zus a ve re be ken ke resz tül az is -

te ni  gond vi se lés re hív ja  fel  a fi gyel -
mün ket, és Is ten nek az em ber iránt ér -
zett fe le lős sé gét mu tat ja be” – mond -
ta Mt 10,29–31 alap ján tar tott pré di -
ká ci ó já ban a püs pök. Majd ar ról be -
szélt, hogy a mai kor az em ber ér té két
ab ban lát ja, hogy mit ér a mun ka ere -
je,  mi lye nek  a  szel le mi  ké pes sé gei.
Is ten nek vi szont a sem mi be vett ve réb
is ér té kes – hát még az em ber! Be csül -
jük meg mi is azo kat, akik el eset tek,
gyen gék, akik – mint a gye re kek és az
idő sek – rá szo rul nak a se gít sé günk re.
Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő -

en a részt ve vők át vo nul tak az újon nan
át vett  lé te sít mény hez,  ahol  Pir tyák
Zsolt pol gár mes ter  nyújtotta  át   az
óvo da kul csát Sze me rei Já nos püs pök -
nek, aki Szar ka Ist ván fej ér-ko má ro -
mi es pe res nek ad ta to vább. A sza la gok
át vá gá sa után a je len lé vő egy há zi ve -
ze tők meg te kin tet ték a he lyi sé ge ket.
A kö szön té sek re azon ban már a he lyi
is ko la tor na ter mé ben tar tott sze re tet -
ven dég sé gen ke rült sor.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház kép vi se le té ben Ká kay Ist ván or -
szá gos iro da igaz ga tó be szélt, meg kö -
szön ve a bi zal mat, ame lyet az ön kor -
mány zat ta nú sí tott az zal, hogy a je -
len leg mint egy nyolc van gyer me ket
be fo ga dó óvo da to váb bi fenn tar tá sát
az egy ház ra bíz ta. 

Gyermekekésidősek
közösünnepeLajoskomáromban

b Templomszentelésritkaesemé-
nyének lehettek tanúi mind-
azok, akik szeptember 8-án,
szombatonMezőlakralátogat-
tak.Ünnepiistentiszteletkere-
tébenmostválttemplommáaz
a hetvenéves iskolaépület,
amelybeneddigisalkalmaittar-
tottaagyülekezet.Azigehirde-
tésszolgálatátSzemereiJános, a
Nyugati(Dunántúli)Egyházke-
rületpüspökevégezte.

Mi a temp lom iga zi fel ada ta? Mi ért
és mi től temp lom a temp lom? – tet -
te  fel a kér dést pré di ká ci ó já ban a
püs pök. Majd Ezé ki el köny ve 47. fe -

je ze té nek 1–12. ver se it ma gya ráz va
hang sú lyoz ta: a temp lom egy részt
az a hely, ahol for rás van, amely az
élet alap föl té te lét adó élő vi zet kí -
nál ja föl. Más részt a temp lom köz -
fel ada tot lát el. „A temp lom aj ta ján
ki kell jut nia az él te tő for rás vi zé -
nek, amely min ket és má so kat is él -
tet és gaz da gít” – fo gal ma zott Sze -
me rei Já nos.
A bé ká si ének kar szol gá la tát kö -

ve tő köz gyű lé sen Mát hé Csa ba he -
lyi  lel kész is mer tet te a gyü le ke zet
tör té ne tét, majd be szá molt az egy -
ko ri ok ta tá si in téz mény fel újí tá sá -
nak ese mé nye i ről. El mond ta, hogy
a ré gi evan gé li kus temp lo mot saj nos
el  kel lett  ad ni uk,  mert  nem  volt
meg old ha tó a szi ge te lé se. A 2004-

ben vissza ka pott  is ko lá ban 2006-
ban kezd het ték el a mun ká la to kat:
az  épü let  töb bek  kö zött  új  vi zes -
blok kot ka pott, és to ronnyal bő vült,
aho vá a ha ran go kat is át köl töz tet -
ték. Az ön kor mány zat pe dig a kör -
nye zet  ren de zé sé vel  já rult  hoz zá
az is ten tisz te le ti tér ki ala kí tá sá hoz. 
Az ün nep sé gen ez után kö szön tőt

mon dott Pol gár di Sán dor Veszp rém
me gyei es pe res, va la mint Hor váth
Jó zsef me ző la ki  ró mai  ka to li kus
plé bá nos is.
A hí vek a kí vül-be lül meg újult és

im már fel szen telt temp lom ból ki -
lép ve a gyü le ke zet ál tal szer ve zett
sze re tet ven dég sé gen ad hat tak há lát
Is ten meg tar tó ke gyel mé ért.

g A. M.

Templomlettaziskolából

f Folytatás a 3. oldalon

„Az előt tünk ál ló hé ten 
a hit ál tal ih le tett 
al ko tá sok hoz lép het nek
kö ze lebb a kon cert- 
és ki ál lí tás lá to ga tók. 
Éj sza ká ra is meg nyíl nak 
a temp lom ka puk…
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„Pál azt mond ja: »Min den rossz gyö -
ke re a kap zsi ság.« (1Tim 6,10) En nek
igaz sá gát olyan erő tel je sen ta pasz tal -
juk meg gya lá za tos és go nosz ko runk -
ban, hogy ta lán egyet len kró ni ká ban
sem ta lál ni ha son lót. Mert te kints csu -
pán ar ra az iszo nyú, ször nyű gaz tett -
re, amit a kap zsi ság a kár té kony uzso -
ra ré vén mű vel. Ar ra, hogy né hány fi -
nom,  ér tel mes  és  de rék  em bert  is
annyi ra meg szál lott a kap zsi ság ör dö -
ge és az uzso ra dé mon ja, hogy tu da -
to san  és  ép  ésszel  űzik  a nyil vá nos
uzso rát, és így szán dé ko san és szín -
jó za nul  imád ják a mam mon bál vá -
nyát, szem te le nül fittyet hány va az is -
te ni ke gye lem re és ha rag ra.” 

d� Lu ther Már ton: Elő szók 
az ószö vet sé gi Szent írás köny ve i hez

(Csepregi Zoltán for dí tá sa)
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Lel ki  té te lek, me lyek  a  hí vő,  Is ten
rend je sze rint él ni, gon dol kod ni és
érez ni aka ró em be rek min den na pi já -
ték sza bá lyai. Ér de mes min den egyes
afo riz mán el gon dol kod ni. Mi nő sé gi
éle tet sze ret nél él ni? Leld meg azt a
lel ki for rást, amely meg szen te lő mó -
don  gaz da gít ja  az  éle te det!  En nek
egyik  cso dá la tos  le he tő sé ge  Sa la -
mon bölcs ki je len té se i nek ez a köny -
ve, mi köz ben nem sza bad el fe lej te -
nünk, hogy Sa la mon csak ál dott esz -
köz, Is ten szó csö ve szá munk ra. 
Az ótes ta men tu mi böl cses ség iro -

da lom a Krisz tust kö vet ni aka ró em -
ber szá má ra olyan szent lel ki ka la uz,
amely  na gyon  nagy  se gít sé get  je -
lent het az él he tő em be ri élet min den -
na pi va ló sá ga szá má ra. Olyan alap -
ve tő, szent igaz sá go kat tar tal maz A
pél da be szé dek köny ve, ame lyek meg -
ta nu lá sa és be gya kor lá sa a hét köz na -
pi  éle tünk  mi nő sé gé nek  ja ví tá sát
nagy sze rű en  se gít he ti  elő  a  Lé lek
ve ze té se ál tal. Min den egyes ki je len -
tés olyan mély szel le mi igaz sá go kat
tar tal maz, ame lyek nél kü löz he tet le -
nek a ke resz tyén élet ben. 
Nem  pusz tán  szel le mes  afo riz -

mák ezek a mon da tok, vagy bölcs ta -
ná csok, ha nem Is ten nek olyan igéi,
ame lyek  a  ki nyi lat koz ta tás  ré szei,
tu da to sí tan dók a mi nő sé gi ke resz -
tyén élet vi tel szá má ra. Ezek a ki je len -
té sek  nem  füg get le nít he tők  Is ten
szent  szán dé ká tól,  hogy  fel is mer -
hes sük  meg vál tott sá gun kat  és  az
örök  élet re  va ló  meg hí vott sá gun -
kat. Csak eb ben az eset ben az élő Is -
ten nel va ló szo ros kap cso la tunk ról
van  szó,  az  Is ten hez  tar to zá sunk
meg élé se a fel adat, az Is ten nel va ló
élet kö zös ség a tu da to sí tan dó. S eb -

ben az élet kö zös ség ben pri má tu sa az
élő Is ten nek van, aki szánk ba ad hat -
ja a mon da ni va lót, vizs gál ja az éle -
tün ket, aki nek a sze re te te és a hű sé -
ge lé tünk meg tar tó ja, ala kí tó ja, for -
má ló ja, üd vö zí tő je.
Ha egyet len té tel kö ré sze ret nénk

ki kris tá lyo sí ta ni  en nek  az  ige sza -
kasz nak az üze ne tét ezen a va sár na -
pon, han goz hat na így: élet kö zös ség
az  Is ten nel  a  sa ját  ér de künk ben.
Mert  a  ki je lölt  ige sza kasz min den
egyes té te le ezt cé loz za meg: az em -
ber, kü lö nö sen, ha Krisz tust sze ret -
né kö vet ni, ért se meg, hogy éle tünk
min den ré sze Is ten nel függ össze! Sőt
tel jes egé szé ben tő le füg günk, mert
ha – lát szó lag si ke re sen – füg get le -
nít jük  is  ma gun kat  tő le,  pa ra dox
mó don ak kor sem tu dunk tő le füg -
get le nek ma rad ni. 
Ugyan is  az  Is ten  te rem tői  böl -

cses sé gé nél fog va úgy szer kesz tet te
meg ezt a vi lá got (ilyen a lét szer ke -
ze te), hogy ki vé tel nél kül min den az
ál ta la  ki tű zött  célt  szol gá ja, még  a
szent rend el len lá za dó bű nös em ber
is (Péld 16,4). Lu ther hí res ta ní tá sa
sze rint még az ör dög is az Is ten esz -
kö ze, ami fel tét le nül azt je len ti, hogy
a Krisz tus hoz tar to zók éle té ben még
ez a sö tét ha ta lom sem me het to vább
an nál, mint amennyit az Is ten en ge -
dé lyez ne ki. 
Ér de mes itt fel idéz ni Pál apos tol

hí res, Lé lek ih let te ki je len té sét Róm
8,28-ból, hogy akik az Is tent sze re tik,
azok nak min den a ja vuk ra van. Ki csit
ru gal ma san ezt úgy is ér tel mez het -
jük, hogy azok nak, akik az Is tent sze -
re tik, min den az üd vös sé gü ket szol -
gál ja, még az élet ben saj ná la tos mó -
don  fel buk ka nó  rossz  is:  be teg ség

vagy bár mi lyen ne ga tív ese mény. Az
Is tent sze re tők nek min den a ja vuk -
ra van, min den az örök célt szol gál -
ja, mert az Is ten nel va ló élet kö zös ség -
nek mind ez a ve le já ró ja. 
Így kell ol vas nunk és hall gat nunk

Sa la mon böl cses sé geit, A pél da be szé -
dek köny vét, hogy an nak a ki je len té -
sei ki nyi lat koz ta tás ér té kű lel ki út mu -
ta tá sok a hí vő em ber szá má ra. Pál
apos tol  után  sza ba don mond ha tó,
hogy töb bé nem én élek (Gal 2,20),
ha nem hor doz en gem a szent is ten -
kö zös ség a gya kor lati út mu ta tók se -
gít sé gé vel. Ha ezek re az igék re hall -
ga tunk, és a lel ki ta ná cso kat Is ten Lel -
ke se gít sé gé vel kö vet jük, ak kor meg -
ta pasz tal juk a meg tar tó is ten kö zös -
sé get, és könnyeb ben har col hat juk
meg a „hit ne mes har cát” (1Tim 1,18
és 2Tim 4,7). 
El ső és az egész ige sza kaszt át fo -

gó té te lünk an nak fel is me ré se, hogy
az Is ten tel jes fenn ha tó sá gát fel- és el -
is mer jük. Ter vez het az em be ri ér te -
lem bár mit, ki mon dan dó szót vagy
utat, mond hat ja ma gá ról, hogy he lye -
sen, iga zul jár az élet ben, de mind -
ezek fe lett ra gyog az Is ten fenn ha tó -
sá ga, a nagy át vi lá gí tó, mert a vi lág vi -
lá gos sá ga a mi nagy át vi lá gí tónk, és
eb ben  a  fény ben  min den  meg lát -
szik tit kol ha tat la nul (1–2. és 8–9. v.). 
Ha  fel is mer tük  Is ten nek  ezt  a

szent fenn ha tó sá gát, ezt a szent tör -
vény sze rű sé get, hogy min den az ő
szent ke zé ben van, ak kor a má so dik
té te lünk az kell le gyen, hogy ta nul -
ni  aka rom  a  tel jes  rá ha gyat ko zást,
mert „ak kor tel je sül nek szán dé ka id”
(3.  v.).  Ez  a  rá ha gyat ko zás  ne héz
mű vé szet, mert akar no kok va gyunk,
s ab ban a té ves hit ben élünk, hogy mi

ma gunk tud juk a leg job ban, mi len -
ne ne künk jó. En nek a rá ha gyat ko -
zás nak fon tos moz za na ta, hogy akar -
nok  éne met  a  Lé lek  se gít sé gé vel
igyek szem Is ten nek alá ren del ni ama
szi lárd meg győ ző dés alap ján, hogy ő
tud ja leg job ban, mi az, ami iga zán az
éle tem ér tel mét szol gál ja. 
Eb ben  az  alá ren de lé si  fo lya mat -

ban je len tős se gít sé get ka punk az ál -
tal a fel is me rés ál tal, hogy kik től vi szo -
lyog még az Is ten is. Ha túl sá go san
büsz ke és gő gös aka ra tunk mi att fel -
fu val ko dot tak ká vá lunk Is ten igé jé vel
szem ben, ak kor meg utál min ket az
Is ten, és ez a ve szély ret te ne te sen fe -
nye get ben nün ket. Jé zust rend kí vül
ir ri tál ták azok a fa ri ze u sok, akik min -
den kit meg ve tet tek,  de  ön ma guk ra
büsz kén mu to gat tak (fa ri ze us és vám -
sze dő, Lk 18,11; „nem va gyok olyan…”
– és jön egy el len szen ves fel so ro lás). 
Ez a lel kü let le he tet len né te szi az

Is ten re ha gyat ko zás fon tos lel ki dön -
té sét (5. v.). A leg na gyobb lel ki se gít -
sé günk az is ten fé le lem (6b v.). Nem
Is ten től fé lünk, ha nem őt fél jük, tisz -
tel jük, az az tud juk, min dent ér tünk
és a ja vunk ra tesz (el ső té tel). Ez nem
„fé le lem”, ha nem há lá val bé lelt, meg -
ha tott lel ki ál la pot. 
Fel ra gyog  az  evan gé li um,  mert

íme, a meg vál tás: „Sze re tet tel és hű -
ség gel jó vá le het ten ni a bűnt…” (6a v.) 
Mi már tud juk – ta pasz ta lat ból is,

az ige ta ní tá sá ból is –, hogy er re a jó -
vá té te li  ak ci ó ra em ber nem ké pes,
csak egye dül az Úr Jé zus Krisz tus! Ő
a  tel jes,  pá rat lan  sze re tet  (aga pé -
sze re tet), és ő a hű ség Is ten hez, az
Atyá hoz és hoz zánk, az ő kö ve tő i hez. 
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Ez a fon tos mon dat a li tur gi á ban a
kol lek ta imád ság vé gén csen dül fel.
So kak szá má ra una lo mig is mé tel ve,
so kak szá má ra pe dig már elő re várt,
biz tos pont ként, amely a vál to zó ré -
szek  kö zött  az  ál lan dó sá got,  az  is -
mert sé get, az ott ho nos sá got je len ti.
Az egész kol lek ta (= gyűj tő) imád ság
nél kü löz he tet len  ré sze  a  li tur gia
szent  dra ma tur gi á já nak.  Egy faj ta
összeg zés és prog ram be je len tés, for -
du ló pont és tar tó pil lér. 
Most  azon ban  kon cent rál junk

csu pán er re a zá ra dék ként hasz nált
mon dat ra. Már ez  is annyi kin cset
rejt ma gá ban, hogy meg is me ré se e
cikk  ke re te it  messze  meg ha lad ja.
Ezt a mon da tot is ér de mes kós tol gat -
ni,  íz lel get ni,  el sa já tí ta ni,  is mé tel -
ten mon do gat ni. S ak kor re mény sé -
günk sze rint fel tá rul a gaz dag sá ga.
„Imád ko zunk, ké rünk, kö nyör günk
Jé zus Krisz tus  ál tal,  aki  ve led  és  a
Szent lé lek kel Is ten!” 
Gyer mek ként min dig mér ge lőd -

tem: mi ért nem tud nak va la mi újat
mon da ni,  mi ért  hang zik  min dig
ugyan az a zá ró mon dat hét ről hét re,
is ten tisz te let ről is ten tisz te let re? Ma
már  szin te  fi zi kai  fáj dal mat  ér zek,
ami kor  olyan  is ten tisz te le ten  va -
gyok, ahol a fe szes szer ke ze tű kol lek -
ta  imád ság he lyett va la mi könnye -
debb hang vé te lű, oda nem il lő mű -

fa jú,  az  is ten tisz te let  fel épí té sé től
ide gen imád sá got mon da nak, s el ma -
rad az „el ma rad ha tat lan” kol lekta zá -
ra dék. Rá jöt tem ugyan is, hogy mi -
cso da erő rej lik eb ben a mon dat ban,
s mi cso da ál dás sá vá lik, ha szív ből és
hit tel imád koz za az em ber.
Az is ten tisz te let fo lya mán kü lön -

bö ző mű fa jok fo nód nak egy más ba.
Az ének lés nem csu pán ének, ha nem
ige hir de tés,  hit val lás  vagy  ép pen
imád ság is egy ben. A hit val lás nem
csu pán hi tünk meg val lá sa, de igét is
hor doz, és imád ság ka rak te re is van.
Így mon dom, vagy így hang zik szá -
mom ra a kol lek ta imád ság bi zony ság -
te vő mon da ta: Jé zus Krisz tus ál tal, aki
ve led – tud ni il lik az Atyá val – és a
Szent lé lek kel  Is ten, él és ural ko dik
mind örök kön örök ké. 
A kol lek ta imád ság amel lett, hogy

kö nyör gés és  is ten di csé ret, egy ben
hit val lás is. Hit val lás el ső sor ban ar -
ról, hogy a Szent há rom ság egy Is ten
él és ural ko dik mind örök ké. Nem a
múlt em lé ke, nem a kép ze let szü le -
mé nye,  nem  az  em be ri  el me  vagy
vágy al ko tá sa. Élő. Övé a ha ta lom. Ő
ural ko dik. Nem a po li ti ku sok, nem
a mé dia, nem a pénz, nem a ter mé -
szet erői. Ő, az élő Is ten ural ko dik.
Az az Is ten, akit az em ber ná zá re ti

Jé zus ban is mer het tünk meg. So kan
tisz te lik a Bet le hem ben szü le tett ta -

ní tót, or vost, cso da té vő rab bit. Tisz -
te lik ta ní tá sá ért, élet pél dá já ért, er köl -
csi ma gas la ta i ért – s még so rol hat -
nánk. Ke resz té nyek és ke resz tény sé -
gen kí vü li ek be csü lik őt mint az em -
be ri ség  leg na gyobb ja i nak  egyi két.
Ő  azon ban  sok kal  több  az  imént
fel so rol tak nál. Ő Is ten! Az Atyá val és
a Szent lé lek kel együtt Is ten. 
Ezért volt kü lö nö sen is hang sú lyos,

hogy az Új li tur gi kus könyv a kol lek -
ta imád ság ed dig meg szo kott zá ra dé -
kát ez zel a krisz to ló gi ai hit val lás sal
egé szí tet te ki. A ko ráb bi Ágen dá ban
ez állt: „Ve led és a Szent lé lek kel él és
ural ko dik.” Most azon ban így sze re -
pel: „Ve led és a Szent lé lek kel Is ten, él
és ural ko dik.”
A ná zá re ti  Jé zus,  az  egy ház Ura

nem csak va ló sá gos em ber volt, de va -
ló sá gos Is ten is. Ezért nem csu pán
em lé ke zünk rá mint az em be ri nem
ki vá ló sá gá ra.  Nem  egy sze rű en  az
em be ri ség nagy ta ní tó ja, aki nek sza -
vai, bölcs mon da tai ma is ak tu á li sak.
Nem is csu pán pél da ké pünk, aki re
fel né zünk,  és  akit  meg pró bá lunk
kö vet ni. Ő Is te nünk. Így is for du lunk
hoz zá, ben ne lett szá munk ra, em be -
rek szá má ra kö ze li az Is ten: fel fog ha -
tó, meg is mer he tő, meg ért he tő, hi -
szen  em be ri  nyel ven  szólt,  em be ri
gesz tu sok kal  moz dult,  em ber ként
vi sel ke dett. De ben ne az Is ten je lent

meg. Ahogy az Atya és a Szent lé lek
Is ten,  úgy  Jé zus  is  ve lük  együtt. A
Szent há rom ság tag ja ként.
Ami kor  va sár nap ról  va sár nap ra

– a gyü le ke zet tel együtt – ki mon dom
a jól is mert, be gya kor lott, meg szo kott
zá ra dék vé gén az áment, ak kor meg -
val lom hi te met ab ban a Jé zus ban, aki
Is ten, még hoz zá az én Is te nem. Egy -
ben tér det is haj tok – a Já nos evan -
gé li u má ból meg is mert Ta más apos -
tol lal együtt, és ve le mon dom: „Én
Uram, és én Is te nem!” (Jn 20,28)
Az imád ság-hit val lás erő nek ere jé -

vel Jé zus ról ta nús ko dik, de ez a nagy
egész be ta go lód va a tel jes Szent há -
rom sá got vall ja meg és di csé ri. Azt a
tit kot,  ame lyet  eszünk kel  fel fog ni
nem tu dunk, de hi tünk kel meg sejt he -
tünk. A Szent há rom ság ról val la ni sa -
ját erőnk ből bi zo nyá ra nem tu dunk.
Ke ve sek va gyunk ah hoz, hogy be fo -
gad juk a  leg na gyobb misz té ri u mot.
Ezért ha ér tel münk nem se gít, hát ott
van nak, akik előt tünk és utá nunk, kö -
rü löt tünk és ve lünk mond ják: Ve led
és a Szent lé lek kel együtt Is ten…
A li tur gia egyik – nem tit kolt – cél -

ja ép pen ez: se gít se ki mon da ni azt,
amit mi ma gunk tól alig tu dunk, se gít -
sen be gya ko rol ni és így „el sa já tí ta ni”
azt, amit az ér tel münk csak ne he zen
vagy egy ál ta lán nem ra gad meg.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

„…JézusKrisztusáltal,akiveled
ésaSzentlélekkelIsten!”

Meg szo kott imád ság for mu la, avagy biz tos hit val lás?

rÉ g i-ú j liturg ikus
sArok

Meg tar tó Urunk! Kö szön jük sza va -
dat,  mellyel  kö ze led be  hí vo gatsz
min ket. Olyan jó, hogy ná lad min dig
van „az után”, hogy hoz zád bár mi kor
vissza tér he tünk, eléd bár mi kor le bo -
rul ha tunk,  te  sze re tet tel  fo gadsz
min ket. Fi gyel mezz most is így kö -
nyör gé sünk re, ke gyel mes Is ten!
Ma fé lel me in ket és örö kös ag go -

dal mun kat tar tod elénk. Sze ret nénk
be csuk ni a sze mün ket, be fog ni a fü -
lün ket, elő lük leg szí ve seb ben el me -
ne kül nénk. De min den hi á ba, azok
úgyis ve lünk jön nek. Add, hogy most
egy pil la na tig sze mé be mer jünk néz -
ni  an nak,  ami  leg in kább  ag gaszt,
ami től leg job ban fé lünk. Jó len ne, ha
a te sze med néz ne vissza ránk ab ban,
gond vi se lő Is ten!
Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik

nin cse nek  tu da tá ban  an nak,  hogy
ma gu kon vi se lik al ko tó ke zed nyo -
mát. Kö nyö rülj azo kon, akik na pon -
ta ron gál ják a ma guk vagy a kö rü löt -
tük  élők  egész sé gét,  vagy  bár mily
mó don ve szé lyez te tik sa ját ma guk,
eset leg csa lád juk bol dog sá gát.
Kö nyör günk azo kért, akik el ve szí -

tet ték jó zan tá jé ko zó dó ké pes sé gü ket,
s nél kü led kó bo rol nak eb ben a vi lág -
ban. Ha jolj hoz zá juk atyai sze re te ted -
del, és újítsd meg raj tuk ti e id del kö -
tött szö vet sé ge det.
Atyánk, kö nyö rülj raj tunk, hogy ki

tud juk mon da ni hit tel a ne ve det, mert
ak kor meg te lünk vi gasz ta lás sal. És ez
a  vi gasz ta lás  kell  a  rá szo ru lók nak,
mert ez nem tő lünk jön, ha nem tő led. 
Kö szön jük, hogy Jé zus Krisz tus ban

min den ben gaz dag gá tet tél min ket!
Hadd áll junk meg a hé ten is ez zel a
gaz dag ság gal, a te Lel ked ere jé vel és
böl cses sé gé vel a rá szo ru lók mel lett.
Be teg ágy nál, csüg gedt, fá radt, ki áb -
rán dult, út ra ké szü lő test vé re ink mel -
lett, ami kor lát juk és érez zük, hogy
fogy az élet. Ked ves Atyánk! Kö szön -
jük, hogy egyet len szón ke resz tül is
tudsz üzen ni ne künk.
Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik

má so kat tar ta nak ha tal muk ban. Vess
vé get a szám ta lan el nyo más nak itt a
föl dön!  Ta níts  min ket  a  te  ha tal -
mad ból él ni, oda vissza tér ni, hoz zád
hű nek len ni. Tedd meg és vidd vég -
hez raj tunk mind azt, amit el ter vez -
tél, hisz te Úr vagy tá vol és kö zel.
En gedd,  hogy  hű sé ges  szol gá id

ma rad has sunk mind vé gig ne ked, aki
gyer me ked nek ne ve zel min den em -
bert a vi lá gon. Ne ki, aki gyer mek ként
jött a vi lág ra, és a Meg szen te lő nek, aki
a fi ú ság lel két ad ja övé i nek. Ámen.
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– Püs pök Úr, mi re kell ké szül nünk
a most kez dő dő mun ka év ben?
– Úgy is el kép zel het jük a mos ta ni

na po kat, hogy hár mas start vo na lon ál -
lunk. Egy fe lől rö vid tá von a mun ka évet
kezd jük, amely egy be vág az is ko lai
tan évek in du lá sá val, a hit ta nos ok ta -
tás sal. Las san az egy há zi esz ten dő is
új ra el kez dő dik an nak rend je és kör -
for gá sa sze rint az ad ven ti idő ben. Ez
min dig az éves cik lu so kat jel zi. 
Van egy má sik fon tos start vo na lunk

is: evan gé li kus egy há zunk újabb hat -
éves cik lu sá nak in du lá sa. A gyü le ke -
ze tek ben  és  az  egy ház me gyék ben
meg tör tén tek már a vá lasz tá sok, a ke -
rü le tek  és  az  or szá gos  egy ház  vá -
lasz tá sai vi szont az előt tünk lé vő he -
tek ben zaj la nak. En nek ap ro pó ján a
kö zép tá vú ter vek ről, cé lok ról gon -
dol ko dunk, hi szen hat év már min -
den kép pen  hosszabb  idő,  és  elő re
kell lát nunk, hogy a kü lön bö ző egy -
ház kor mány za ti  szin te ken  mi lyen
fel ada tok, te en dők vár nak ránk. 
A har ma dik start vo na lat az iga zi

hosszú táv ra szó ló in du lás je len ti. Hi -

szen ezek ben a na pok ban új in téz mé -
nyek  ke rül tek  egy há zi  ke ze lés be,
ame lyek ben  re mény sé günk  sze rint
nem ze dé ke ken át fo gunk szol gá la tot
vé gez ni,  ha  Is ten  is  úgy  akar ja.  A
most  in du ló  szol gá lat  ide jét  még
nem is mer jük, de az egy ház min dig
az örök ké va ló ság táv la tá ban vég zi a
fel ada tát.

– A ke rü le ti mun ka év kez dő lel kész -
kon fe ren cia mot tó ja az erőt len ség ben
rej lő erő volt. Mi ért fon tos ez a té ma
az Ön szá má ra?
– Az erőt len ség a leg egy sze rűbb

em be ri meg kö ze lí tés ben olyan ál la -
pot, ame lyet saj nál ni szok tak, amely
a re mény te len sé get mu tat ja az em -
ber  szá má ra.  Ál ta lá ban  a  ma gunk
szem szö gé ből azt tart juk épí tő nek,
elő re vi vő nek, hogy ha az em ber ak -
tív ál la pot ban van, no ha az élet úton
is az zal ta lál ko zunk, hogy Is ten te -
rem té si  rend jé ben  van nak  in ak tív
idő sza kok. Is ten úgy te rem tett meg
ben nün ket, hogy mind annyi an éle -
tünk bi zo nyos sza ka szá ban gond vi -
se lés re szo ru lunk. Föl se tud nánk nő -

ni, ha nem len ne ilyen erőt len ál la po -
tunk – mond juk a gyer mek ko runk -
ban. És ott van az úgy ne ve zett nem -
sze re tem-idő, amely az idős kor, a le -
szál ló ág ban meg élt évek idő sza ka,
ami kor már  nem  úgy mű kö dik  az
em be ri szer ve zet, ahogy ad dig meg -
szok tuk, mert meg ko pott, meg be te -
ge dett, el erőt le ne dett. Saj nos van nak
ilyen idő sza kok az ak tív nak ne ve zett
kor ban is, hi szen ak kor is le het va la -
ki be teg, vagy hor doz hat olyan faj ta
fo gya té kos sá got, amely kor lá toz za a
mun ka vég zés ben.
Ne künk, ke resz tyé nek nek azon ban

en nél sok kal iz gal ma sabb üze ne tünk
van, hi szen ma ga az Is ten ta nít ben -
nün ket ar ra, hogy az erőt len ség ben is
hi he tet len  erők  rej le nek.  Ve het jük
akár azo kat a tör té ne te ket, ame lyek -
ben Jé zus az em be rek ál tal in ak tív nak
ne ve zett sze mé lye ket pél da ként ál lít -
ja elénk. Ahogy a gyer me ke ket, akik -
nek  a  ra gasz ko dá sa,  kö tő dé se,  hi te
meg szé gye ní ti a böl cse ket, a hit út ján
eset leg pro fi kat – Jé zus ko rá ban a fa -
ri ze u so kat –, de nyu god tan gon dol -

ha tunk a hi va tá sos egy há zi  sze mé -
lyek re is. Mert a gyer mek hi te ter mé -
sze tes, és ő meg ta nul ja, meg szok ja,
hogy rá szo rul má sok gon dos ko dá sá -
ra, tö rő dé sé re. Így job ban ér ti azt is,
hogy Is ten re is rá szo rul. 
A  leg kü lön le ge sebb  ta ní tás  pe -

dig, ame lyet meg ta pasz ta lunk, hogy
Is ten Krisz tus ban ép pen az erőt len -
sé gen ke resz tül hoz ta el a sza ba dí tást.
Hogy ma ga az Örök ké va ló, a min -
den nél ha tal ma sabb Is ten tö ré keny
em be ri test be öl töz ve lé pett a tör té -
ne lem be, és sa ját ma gát ki szol gál tat -
ta a föl di vi szo nyok nak, ha tal mak nak,
fi zi kai tör vé nyek nek. Nem csak alá -
ve tet te ma gát ezek nek, és vé gig él te
em be ri test ben a föl di éle tet, ha nem
a ma ga út ját jár va tu laj don kép pen en -
ged te, hogy őt le győz zék, a ke reszt -
fá ra  sze gez zék. Hogy  az tán  ez ál tal
egy faj ta rést nyis son, ame lyen ke resz -
tül föl sej lik a sok kal na gyobb táv lat.
Ő az ő erőt len sé gén ke resz tül hor -
doz za a gyen gé ket, de az erő se ket is.
Hi szen ép pen Jé zus Krisz tus nak az
ál do za tá ban, ér tünk oda adott éle té -

ben  és  az tán hús vé ti  győ zel mé ben
nyí lik  ki  az  örök ké va ló ság  ka pu ja.
Vagy is az erőt len ség sok kal na gyobb
táv la to kat  je lent,  mint  a  fe lü le tes
em ber gon dol ná. Ne künk, egy há zi
szol gá lat ban ál lók nak, lel ké szek nek
erő for rás az, hogy lát juk az ér tünk
erőt len né  lett Krisz tust,  aki ből  re -
mény sé günk és erőnk fa kad.

g Le je gyez te: Adá mi Má ria

Hármasstartvonalon
Aki vá la szol: Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke

É gtájoló

Ba kay Be at rix lel kész nő, aki né hány
hó nap ja  ke rült  a  gyü le ke zet be,  el -
mond ta,  ko ráb bi  szol gá la ti he lyén,
Ős agár don  több ször  is  szer ve zett
ha son ló lel ki al kal ma kat. 
–  Nagy  si ke rük  volt  ezek nek  a

misszi ós prog ra mok nak, úgy gon dol -
tam, meg pró bál ko zom  va la mi  ha -
son ló val Mó richi dán is. Az Evan gé -
li kus Misszi ói Köz pont nál pá lyáz tam
és nyer tem, így anya gi aka dá lya sem
volt a misszi ói nap meg ren de zé sé -
nek. A prog ram össze ál lí tá sá nál az
ve ze tett, hogy meg ta lál jam és szol -
gá lat ra kér jem azo kat a lel ké sze ket,
ze né sze ket, akik a kö zel ben él nek és
dol goz nak.  A  gyü le ke zet  na gyon
nyi tot tan fo gad ta ter ve met, a fel kért
elő adók is azon nal igent mond tak.
Az öku me ni kus  együtt mű kö dés  is
ad va  volt,  hi szen  részt  vet tek  és
szol gál tak ezen a ren dez vé nyen ka -
to li ku sok, pün kös dis ták, bap tis ták
egy aránt.
Az egész na pos prog ram so ro zat va -

ló ban szín vo na las volt. Gyer me kek -
nek báb elő adást és bib li ai ve tél ke dőt
szer vez tek.  Bi zony ság té te lek  hang -
zot tak el lel ké szek és gyü le ke ze ti ta -
gok ré szé ről. Kon cer tet adott a Szél -
ró zsa Band és  a  rép ce la ki  Vek ker
Plussz ze ne kar. Ige hir de tés sel szol gált
Smi dé li usz And rás ka jár pé ci pa ró kus
és Me nyes Gyu la lel kész. Úti ál dást
Ba kay Be at rix mon dott. 

Ihász Ká roly, a  gyü le ke zet  fel -
ügye lő je, aki nagy sze rű pin ce pör köl -

töt is fő zött az ese mé nyen részt ve -
vők nek, elé ge dett volt. 
– A gyü le ke zet ben jól fo gad ták ezt

a kez de mé nye zést. Ilyen ren dez vény
még nem volt ná lunk, ezért na gyon
vár ta min den ki a misszi ós na pot. Az
ön kor mány zat part ner volt a szer ve zés -
ben. Sok ön zet len fel aján lást is kap tunk,
és nem csak evan gé li ku sok tól. Az er -
dé szet szé ke ket és asz ta lo kat adott. In -
gye nes fu va ro kat vál lal tak. A sát rat is
el len szol gál ta tás nél kül aján lot ták fel.
Iga zán le het mon da ni, hogy a köz ség
egy em ber ként állt a ren dez vény mö -
gé – mond ta el Ihász Ká roly.
Az elő ké szü le tek ben ko moly részt

vál lalt Vi dá né Tóth Re ná ta gond nok,
aki dél után már az ad dig tör tén tek
tük ré ben ér té ke lés re is vál lal ko zott: 
– A misszi ói nap va ló ban tar tal mas

lel ki prog ra mo kat kí nált a fut ball pá -
lyá ra ki lá to ga tók nak. A ren dez vé nyen
ugyan ki csit töb ben is le het tek vol na,
hi szen min den ház ba, sőt a kör nye ző
te le pü lé sek re is küld tünk meg hí vót, de
az  el múlt  na pok ban  több  ilyen,  az
egész fa lut meg moz ga tó ese mény –
sport nap, fa lu nap – volt a köz ség ben,
és ez ta lán töb be ket ott hon tar tott. Aki
itt  volt,  az  vi szont  nem  csa ló dott,
mert ko moly, hit éb resz tő bi zony ság -
té te le ket hall ha tott, ní vós ke resz tyén
ze ne ka rok kal ta lál koz ha tott, és fe hér
asz tal mel lett test vé ri, ba rá ti be szél ge -
té sek kel tölt het te el ezt a na pot – hang -
zott az ér té ke lés.

g Kiss Mik lós

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Pir tyák Zsolt pol gár mes ter a dön tés
hát te ré vel  kap cso lat ban  el mond ta,
hogy az Agape sze re tet szol gá lat ré vén
a fa lu már meg ta pasz tal ta egy egy há -
zi kéz ben lé vő in téz mény ál dá sos te -
vé keny sé gét. 

Bu da An na má ria, a dia kó ni ai osz -
tály  ve ze tő je  mél tat ta  az  Agape  –
amely  az  idő sek  gon do zá sa mel lett
csa lád se gí tést és gyer mek jó lé ti alap -
szol gál ta tást is vé gez – húsz éves mun -
ká ját. Kö szön tőt mon dott Mé szá ros
Ta más ke rü le ti fel ügye lő is. 
Dec mann  Ti bor  he lyi  lel kész  az

óvo da kül de té sé ről szól va így fo gal ma -
zott: „Sze ret nénk meg mu tat ni a gye -
re kek szá má ra, ho gyan le het ke resz tyén
mó don lát ni és ér tel mez ni a vi lá got.”

g Adá mi Má ria

Gyermekekésidősek
közösünnepeLajoskomáromban

f Folytatás az 1. oldalról

b Egyévtizede,amiótaelindulta
hatodéves–egyteljesgyakorla-
titanulmányiévvelkibővített–
képzés a Hittudományi Egye-
temen,varázsavanazelső, az
évetindítókonzultációnak.Kik
indulnakelalelkésziszolgálat
felé,éskikvállaljákakísérésü-
ketmentorként?Nyolclelkész-
jelöltésnyolcmentorkezdiel
ezekbenanapokbanagyüleke-
zetekbenmegvalósulómunkát.

Szep tem ber  2–5.  kö zött  tar tot tuk
az  idei  el ső kon zul tá ci ót,  a  kö zép -
pont ban most is a hit ok ta tás, a ka te -
che ti ka volt. A konk rét gyü le ke zeti
élet fe lé ve ze tő úton hasz nos út ra va -
lót kap tunk a hit ok ta tás sal kap cso -
la tos leg ak tu á li sabb té mák ról a meg -
hí vott elő adók lel kes, ins pi ra tív szol -
gá la tán  ke resz tül  is.  Köz ok ta tá si
kér dé sek ben Var ga Már ta ok ta tá si
osz tály ve ze tő, az is ko lai lel ki ne ve lés
té má já ban Csor bá né Far kas Zsó fia
győ ri is ko la lel kész szol gált friss in for -
má ci ók kal,  Ko dá csy Si mon Esz ter

pe dig be szá molt az új köz ne ve lé si tör -
vény kap csán át ala ku ló hit tan ok ta tás -
ról és a ké szü lő hit ok ta tá si tan terv ről.
Bí zunk ben ne, hogy a lel kész je löl tek

és men to ra ik úgy ta lál nak egy más ra az
előt tünk ál ló tan év ben, hogy hit ben és
hi va tás tu dat ban is meg erő sö dött lel ké -
szek in dul hat nak majd jö vő re az egy -
há zi szol gá lat ba. Gon dol junk fe le lős ség -
gel és sze re tet tel er re a na gyon fon tos
te rü let re! Imád koz zunk a fo ga dó gyü -
le ke ze te kért kü lön is, ami kor egy há -
zunk jö vő jét visszük Is ten szí ne elé.

g Dr. Sza bó La jos rek tor

Idéniselindultahatodévesképzés

Falumissziósnap
b Amórichidaifutballpályáraazelmúlthétszombatjánnemahelyifut-
ballcsapatszurkolóilátogattakki,hogykedvenceiknekszurkoljanak,
hanemaGyőr-MosoniEgyházmegyéheztartozómórichida–árpásigyü-
lekezettagjai.Elsőalkalommalszerveztekugyanisfalumissziósna-
potazegyházközségben.
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A Gen fest prog ram ja az egye sült vi -
lág ról szól. A fi a ta lok ar ra akar ják fel -
hív ni a fi gyel met, hogy le het sé ges a
meg bé ké lés  a  kü lön bö ző  fe le ke ze -
tek,  val lá sok,  kul tú rák  kö zött.  En -
nek lát ha tó je lét ad ja, hogy a bu da pesti
Er zsé bet té ren, a pol gár mes te ri hi va -
tal lal  szem közt  egy  úgy ne ve zett
ETAP-ot (Egye te mes Test vé ri ség és
Arany sza bály Placc) épí tet tek, amely -
nek „alap kö ve” a nagy vi lág val lá sok -
ban kü lön bö ző vál to za tok ban fel lel -
he tő  jé zu si  arany sza bály:  „Amit…
sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek
cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse le -
ked jé tek ve lük…” (Mt 7,12)
A Gen Ros so együt tes Street light cí -

mű mu si cal je ame ri kai ut ca gye re kek
va lós tör té ne té vel szin tén egy más fel -
té tel nél kü li el fo ga dá sá ra hív ta fel a
fi gyel met a Pe tő fi Csar nok ban.
Pén te ken a fi a ta lok az Aré na előt ti

té ren meg is mer het ték egy más kul tú -
rá ját – sze mé lyes hi da kat épít het tek.

* * *

A szom ba ti prog ram fel vált va adott
he lyet  ze nés-tán cos  ko re og rá fi ák -
nak és a fi a ta lok meg szó la lá sa i nak,
akik sok szor sa ját ha zá juk prob lé mái
kö ze pet te tet tek ta nú sá got a sza ka -
dé ko kat át íve lő sze re tet ről. 
Egy me xi kói fiú báty ja ban da há bo -

rú ál do za ta lett. Gyil ko sa i val ké sőbb
szin tén egy drog ban da vég zett, s a fiú
csa lád ja meg elé ge dett sé get ér zett a
„bűn hő dés” lát tán, ám ő ma ga tud -
ta,  hogy  az  erő szak ra  nem  le het
gyű lö let tel  vá la szol ni,  és  ezt  el  is
mond ta egy csa lá di ta lál ko zón.

Iz ra el ben  egy  zsi dó  csa lád  az
egyik leg fon to sabb ün nep re, a ha nu -
ká ra egy arab ke resz tény fi út és egy
musz lim lányt hí vott ven dég ség be.
A lány – lát va, hogy a hit be li ho va -
tar to zás erős sé ge nem aka dá lya, el -
len ke ző leg, elő se gí tő je le het a val lá -
sok, kul tú rák kö zöt ti híd épí tés nek –
el kezd te fel fe dez ni sa ját val lá sát, és
rá jött, hogy a mély ben össze ér a kör -
nye ző, egy más sal há bo rús ko dó né -
pek ér té ke i vel. 
Olasz or szá gi  gen fi a ta lo kat  az  a

gon do lat moz ga tott meg, hogy jó léti
kör nye ze tük ben mit te het né nek azo -
kért, akik nek nincs ré szük ké nye lem -
ben. Haj lék ta la nok hoz kezd tek jár ni,
és ba rát sá got kö töt tek ve lük. Ami kor
egyik fel ka rolt ju kat bal eset ér te, és a
kór ház ban  nem  akar ták  el lát ni,
vissza men tek ve le az am bu lan ci á ra,
és ad dig nem hagy ták el a kór há zat,
amíg meg fe le lő el lá tást nem ka pott.
Az óta a sé rült fi ú nak az élet hely ze -
te is so kat ja vult.
Egy egyip to mi hu szon éves fiú el -

vesz tet te  édes any ját,  aki  hosszan
szen ve dett  szkle ró zi sos  be teg ség -
ben. Ké sőbb a nő vé re rá kos lett, s ak -
kor el gon dol ko zott, mi ér tel me így az
élet nek. Azt kí ván ta, bár csak szen -
ved het ne a test vé re he lyett. Nem rég
ki de rült, hogy ugyan olyan be teg sé -
ge van, mint az édes any já nak volt.
Sok imád ság és ví vó dás után a szen -
ve dés ben fel fe dez te a meg fe szí tett Jé -
zust, és ez ér tel met ad éle té nek. Az -
óta egy sze re tő társ ra is ta lált, aki kész
el fo gad ni őt be teg sé gé ben is.

* * *

A nyolc van öt or szág ból ér ke zett ti -
zen két ezer fi a tal va sár nap ho va tar -
to zá sá nak meg fe le lő szent mi sén, is -
ten tisz te le ten, szent li tur gi án, val lá -
sok köz ti ta lál ko zón ve he tett részt.
Így kér tek fel en gem is, hogy se gít sek
a re for má tus–evan gé li kus kö zös zá -
ró  is ten tisz te let  szer ve zé sé ben.  A
több hó nap nyi elő ké szü let so rán azt
gon dol tam, én va gyok se gít sé gé re a
szer ve zők nek. A vé gé re meg ér tet tem,
ők mek ko ra szol gá la tot tet tek ér tünk
az zal, hogy fon tos nak tar tot ták, hogy
min den ki a sa ját hi te sze rint ad has -
son szív ből há lát az el múlt na po kért
– mi így öku me ni ku san.
Az is ten tisz te let előtt le ül tünk be -

szél get ni Ma ri á val és Se ve rin nel, akik
Ró má ban, a Fo kolá re köz pont já ban az
öku me né ért fe le lő sek. A lel ké szek kel
– Ara di Györggyel és Tarr Zol tán nal
–már elő ze te sen meg be szél tük, hogy
ná lunk is ugyan azok az ol vas má nyok
és  kö nyör gé sek hang za nak majd  el,

mint a Szent Ist ván-ba zi li ká ban tar tan -
dó zá ró mi sén, töb bek kö zött Ja kab le -
ve lé nek egy sza ka sza. Ma ria ag gód va
kér dez te, nem prob lé ma-e ez, hi szen
Lu thernem iga zán lel ke se dett ezért a
le vé lért…  Egé szen  meg ha tód tam,
hogy ennyi re tá jé ko zott a teo ló gi á ban,
és ennyi re szí vén vi se li az ér zé se in ket.

* * *

Ma ga az is ten tisz te let sok kal szí ne -
sebb  rész vé tel lel  zaj lott,  mint  azt
gon dol tuk vol na. A fa so ri evan gé li -
kus  temp lom ban  né met,  len gyel,
sváj ci,  szerb,  svéd,  nor vég,  lit ván,
ame ri kai, bra zil, ma láj és in do néz fi -
a ta lok vet tek együtt úr va cso rát. A kö -
zös imád ság fel ol va sá sá ban a nyír te -
le ki evan gé li kus ci gány misszió tag -
jai is részt vál lal tak. 
A  bony há di  Gáb ri el ze ne kar ral

iga zi híd épí tés volt a kö zös mun ka.
Az  együt tes  tag jai  a  kö zel múlt ban
hon la pot in dí tot tak (http://evan ge -
li kus-ifi.blog spot.hu) az evan gé li kus
if jú sá gi cso por tok kö zöt ti kap cso lat -
te rem tés cél já val. Mot tó juk – „Épít -
sünk hi da kat!”– rög tön ar ra en ge dett
kö vet kez tet ni, hogy ha a Gen fest nek
ugyan ez  a  jel sza va,  ak kor  biz tos,
hogy mun ka tár sak ra  ta lá lunk  egy -
más ban.  Na gyon  ha mar  ki de rült,
hogy né há nyan már je lent kez tek is a
ta lál ko zó ra,  így  va ló ban  rá  tud tak

han go lód ni an nak lel ki sé gé re. A sze -
mé lyes  ta lál ko zá sunk  al kal má val
nyil ván va ló vá vált, hogy ze né jük kel
is  híd épí tés re  vál lal koz nak:  hi dat
épí te nek a vi lá gi és a spi ri tu á lis, a hit -
től még tá vol ál lók és a hí vő ke resz -
té nyek kö zött. Vé gig hall gat va egyik
pró bá ju kat, az egyik fi a tal Gen fest-
szer ve ző meg je gyez te: „Töb bet kap -
tam itt, mint egy lel ki gya kor la ton.” 
A híd épí tés nek ak tív ré sze sei vol -

tak a Fo kolá re né met or szá gi evan gé -
li kus  tag jai  is.  Egyi kük,  Ch ris tina
el mond ta, ná luk sok fé le hit be li meg -
úju lá si moz ga lom  lé te zik,  ame lyek
tag jai  Ott ma ring ban  –  egy  a  Fo -
kolá re moz ga lom ala pí tot ta vá ros ká -
ban  –  rend sze re sen  ta lál koz nak,
hogy meg oszt has sák egy más sal öku -
me ni kus  ta pasz ta la ta i kat.  Így  már
sok fé le  is ten tisz te le ten  vett  részt,
nem volt hát szá má ra ne héz ta ná csot
ad ni egy ilyen sok szí nű mun ká ban.

* * *

A pro tes táns egy há zak ré szé ről kü -
lön kö szö net il le ti Fia lovsz ky Dó ra
foko lar inát, aki több hó nap nyi szer -
ve zés sel, biz ta tás sal se gí tet te nem -
csak az is ten tisz te let lét re jöt tét, ha -
nem az öku me ni kus híd épí tést is. 
Ara di György evan gé li kus és Tarr

Zol tán re for má tus lel ké szek nem csak
he lyet és mél tó ün nep lést biz to sí tot -
tak a sok fé le nem ze ti sé gű és fe le ke -
ze tű fi a tal nak, ha nem szár nya ik alá
vet ték a Fo kolá re moz ga lom ér té ke -
it: a szív ből fa ka dó jé zu si sze re tet ide -
ál ját és a sze re tet híd ja i nak épí té sét
ép pen az zal, aki vel együtt me gyünk
az úton.

* * *

A Gen fest utol só nap ja i ban kez dő -
dött Ka i ró ban a Fo kolá re moz ga lom
„püs pök ba rá ta i nak” nem zet kö zi ta -
lál ko zó ja, ame lyen részt vett D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pö künk  is.  Sze re tet tel  gon do -
lunk er re a ta lál ko zó ra is!

g Far kas Eni kő

To váb bi in for má ci ók: www.gen -
fest.org, il let ve www.foko lare.hu. – A
sze mé lyes ta pasz ta la tok és in for má -
ci ók for rá sa a Ká posz tás me gye ri
Szent há rom ság Plé bá nia be fo ga dó
és sze re tő kö zös sé ge volt.

let’s briD g e!

Építsünkhidakat,váljunkhíddá!
Gen fest 2012, Bu da pest – egy evan gé li kus szer ve ző sze mé vel

b Elképzelhető-e,hogyegyegyszerűkülvárosigimnáziumbanataná-
roknagyrészekereszténnyéválik,ésszámtalandiákisakrisztusiutat
választja?Miérttörténneilyesmi?Budapestegyikgimnáziumábanez
történt–éstörténik.Tizenötévvelezelőttnéhánydiák–akikegyif-
júságicsoportbajártak–elkezdettJézusrafigyelni.Mindenreggelel-
olvastakaBibliábólegyigét,elmélkedtekrajta,ésnapközbenmeg-
próbáltákaprópénzreváltani,konkrétanmegélni.Aszünetekbenössze-
jöttek,hogymegbeszéljékatapasztalataikat.Azeredményazlett,hogy
azosztálytársaikésatanáraikfelfigyeltekaköztüklevőszeretetreés
arraafényre,amelybelőlükáradt.Sokanaztmondták:Énisszeret-
nékígyélni,tanítsatokmegrá!ÍgyismerkedtekmegJézusKrisztus-
salésazevangéliummal.Egyiktanárukahelyitemplomiközösségak-
tívtagjalettacsaládjávalegyütt.Azosztálytársakközöttvoltnehéz
körülményekköztélőfiú,akifelnőttkéntcsaládotalapított,ésren-
dezett,szépéletetélt,másvalakipedigpapihivatástválasztott.Ezek
afiatalok–mintkésőbbkiderült–azOlaszországbólindultFokolá-
remozgalomtagjaivoltak.Lelkiségükmáigvirágzik,ésszerteavi-
lágonmegszólítembereket–nemcsakarómaikatolikusegyházkö-
rében,ahonnanindult,hanemmásfelekezetekbőlis,sőtanemhívők
körébőlegyretöbbeketvezetelIstenhez.„…aholkettenvagyhárman
összegyűlnekazénnevemben:ottvagyokközöttük”–mondjaJézus(Mt
18,20).Ésjelenléte1943ótasok-sokembertéssok-sokfiataltvonzvi-
lágszerte.Őkazújnemzedék(olaszul:generazionenuova)tagjai,rö-
videna„gen”-ek,akiknemnagyszavakkal,hanemszeretetükkelhir-
detikazevangéliumot.Augusztus30.ésszeptember2.közöttBuda-
pestentalálkoztakaGenfesten,afiatalokünnepén.

A gen (ejtsd: dzsen) az olasz ge neraz io ne nu o va (= új nem ze dék) szó kap -
cso lat ból szár ma zó rö vi dí tés. A ge nek olyan fi a ta lok, sőt gye re kek, akik na -
pon ta va ló ra vált ják Jé zus ta ní tá sát, az evan gé li u mot. Min den nap ja ik fő
kér dé se: Itt és most mi az a sze re tet lé pés, amit a má sik fe lé meg te he tek?

Chia ra Lu bich és tár sai az észak-olasz or szá gi Tren tó ban a má so dik vi -
lág há bo rú pusz tí tá sai kö ze pet te fel fe dez ték, hogy Is ten az egyet len ide -
ál, amely meg ma rad, ő a sze re tet. Élet cél ju kat Jé zus vég ren de le té nek meg -
va ló sí tá sá ban lát ták meg: „hogy mind nyá jan egyek le gye nek” (Jn 17,21). 
A Fo kolá re moz ga lom át fo gó „sze re tet prog ra mot” nyújt az élet min den

te rü le té re:  kö zös sé gi,  gaz da sá gi,  kul tu rá lis,  po li ti kai  híd épí tés,  csa lá di
élet, szo ci á lis te vé keny ség stb. (Az olasz focolare szó tűzhelyet je lent, ami
jól ki fe je zi a moz ga lom lel ki sé gé nek igé re fi gye lő, kö zös sé gi jelle gét.)
A foko lari nók és foko lari nák tel je sen Is ten nek szen telt éle tet élő fér -

fi ak és nők. Szer ze te sek uni for mis nél kül. Egyet len is mer te tő je lük, amit
Jé zus mond: „Ar ról fog ja meg tud ni min den ki, hogy az én ta nít vá nya im
vagy tok, ha sze re ti tek egy mást.” (Jn 13,35) Ci vil hi va tá suk ban a jé zu si sze -
re tet konk rét tet te it élik meg.
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vezetőknek
II. Ka rekin pát ri ár ka, az ör mény or -
to dox egy ház ka to li ko sza le vél ben fe -
jez te ki kö szö ne tét Bölcs kei Gusz táv -
nak, a  Ma gyar or szá gi  Re for má tus
Egy ház lel ké szi el nö ké nek és Gáncs
Pé ter nek, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök-püs pö ké nek azért
a le vé lért, amely ben a püs pö kök kö -
zö sen fe jez ték ki együtt ér zé sü ket az
ör mény nép pel. 

Ra mil Sa hib Sa fa rov ki ada tá sát lel -
ki is me ret len  és  hal lat lan  tett ként
mi nő sít ve az or to dox egy ház ve ze tő
an nak  a  meg győ ző dé sé nek  adott
han got, hogy a ma gyar ha tó sá gok tet -
té vel  szem ben  „az  igaz ság  és  bé ke
ügye iránt el kö te le zett nem ze tek és
or szá gok nem ma rad hat nak kö zöm -
bö sek”. II. Ka rekin le ve lé ben is mé tel -
ten fel hív ja a püs pö kök fi gyel mét ar -
ra, hogy ez az el íté len dő dön tés fe -
szült sé gek hez,  et ni kai  és  val lá si
konflik tu sok hoz  ve zet het  a  ré gi ó -
ban. A ka to li kosz zá ró so ra i ban si kert
és a Min den ha tó ál dá sát ké ri az egy -
ház Is ten nek tet sző misszi ó já hoz.
Mint em lé ke ze tes, Bölcs kei Gusz -

táv püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus  Egy ház  Zsi na tá nak  lel ké szi
el nö ke és Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö -
ke le vél ben for dult II. Ka rekin pát ri -
ár ká hoz, az ör mény or to dox egy ház
ka to li ko szá hoz. A le vél ben együtt ér -
zé sük ről biz to sí tot ták az egy há zi ve -
ze tőt ami att, hogy az azeri el nök ke -
gye lem ben ré sze sí tet te és sza ba don
bo csá tot ta  a  Ma gyar or szá gon  tör -
vé nye sen bör tön bün te tés re ítélt azeri
gyil kost, akit né hány nap pal az előtt
ad tak  ki  ha zá já nak.  (A le vél tel jes
szö ve gét az Evan gé li kus Élet múlt he ti
szá má ban kö zöl tük.– A szerk.)

d For rás: Re for matus.hu
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A re for má ció 500. év for du ló já -
ra ké szül ve a Re for má ci ói Em lék -
bi zott ság  meg bí zá sá ból  fo lya -
ma to san zaj lik a ma gyar or szá gi
evan gé li kus anya gok di gi ta li zá lá -
sa és köz zé té te le az in ter ne ten. Im -
má ron öt ven ezer ol dal nyi anyag
ol vas ha tó a vi lág há lón. 
A Re for má ci ói Em lék bi zott -

ság  ál tal  vá lo ga tott  és  az Ar -
canum Adat bá zis Kft. ál tal di -
gi ta li zált do ku men tu mok a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE)  In ter ne tes Mun ka cso -
port já nak  ve ze tő je,  Bog dá nyi
Gá bor jó vol tá ból  struk tu rált
for má ban vál tak min den ki szá -
má ra hoz zá fér he tő vé a vi lág há -
lón, a http://me dit.lu the ran.hu/
ol da lon. (Ter je del me sebb mű vek
ese té ben elő for dul hat, hogy a
ta lá la tok elő hí vá sa las sú.)

d For rás: Fra ter net

Protestáns fiatalok a fasori evangélikus templom melletti Reformációi em -
lék park ban
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„A BBC ál ta lá nos gya kor la ta az, hogy
csak olyan egy há zak szer tar tá sa it köz -
ve tí ti, me lyek a ke resz tyén tra dí ció fő
vo na lá ba tar toz nak” – volt a meg le pő
vá lasz úgy negy ven év vel ez előtt ar ra
a meg ke re sés re, amely egy eset le ges
an gol  nyel vű  evan gé li kus  rá dió-is -
ten tisz te let  gon do la tát  ve tet te  fel.
Nem ter mé sze tes, de ti pi kus. 
A leg több an gol aj kán még ma is ne -

he zen for má ló dik a lu the rá nus (evan -
gé li kus) ki fe je zés. Ke vés az olyan nyu -
gat-eu ró pai or szág, ahol az evan gé li -
kus egy ház – a pro tes táns egy há zak
leg na gyob bi ka és a re for má ció tu laj -
don kép pe ni  „oko zó ja”  –  olyan  ke -
vés sé len ne is mert, mint Ang li á ban. Ez
an nál is in kább meg le pő, mert kö zel
öt száz év vel ez előtt a lu the rá nus szó
ál ta lá no san is mert és hasz nált an gol fo -
ga lom volt nem csak egy há zi kö rök ben,
ha nem a nép kö ré ben is. 
A kö vet ke ző négy és fél év szá zad a

köd ben el-el ve sző, majd új ra elő buk ka -
nó evan gé li kus egy ház tör té ne te. Volt
idő, ami kor po li ti kai ér dek majd nem az
an gol nép hi va ta los fe le ke ze té vé tet te,
majd ké sőbb a ki rá lyi ud var har ma dik
hi va ta los val lá sá vá lett. Mégis a mö göt -
tünk lé vő szá za dok leg na gyobb ré szé -
ben szol gá la ta sze rény ke re tek kö zött
ma radt, de so ha sem szűnt meg.

lu ther Ang li á ban
Az evan gé li kus ság tör té ne te Lu ther
Már ton nal kez dő dött. Ke ve sebb mint

négy hét tel a ki lenc ven öt té tel ki szö -
ge zé se után (1517. október 31.) Lu ther
né ze tei  be széd té mái  let tek  Ox ford
és Camb ridge pap ja i nak, di ák ja i nak és
a val lá si kér dé sek iránt ér dek lő dők nek.
Cso dá ló sze mek fi gyel tek fel a vak me -
rő szer ze tes re, aki ki mer te hív ni a pá -
pai ha ta lom ha rag ját. Ke res ke dő ha jók
ken der bá lái  alatt  csem pész ték  Lu -
ther köny ve it a né met al föl di ki kö tők -
ből Ang li á ba. Mo hón ol vas ták, má sol -
ták,  ad ták  to vább.  „A  gon do la tok
előtt nin cse nek ha tá rok” – ez a ja pán
köz mon dás vált itt is va ló vá. 

VI II. Hen rik ki rály és püs pö kei ha -
ta lom mal  pró bál tak  gá tat  emel ni  a
lu the ri  ta nok  ter je dé sé nek. A  ti zen -
nyolc éves ko rá ban (1509) trón ra ke rült
ki rályt bosszan tot ta, hogy a wit ten ber -
gi hit tu dós ta nai kü lön komp li ká ci ót je -
len tet tek a ré gen ese dé kes sé vált egy -
há zi  re form dol gá ban. Egy meg le pő
teo ló gi ai is me re te ket és egy há zi ne ve -
lé sét el áru ló könyv ben ítél te el a „wit -
ten ber gi kis ba rá tocs kát, aki ve szé lye -
sebb, mint a sza ra cé nok és a tö rö kök
együtt vé ve”,  és  véd te  meg  a  ró mai
egy ház hét szent ség ről szó ló ta ní tá sát. 
A há lás X. Leó pá pá tól a Fi dei de -

fen sor – a hit vé dő je – cí met kap ta,
amely az óta  is az an gol,  il let ve ma
már a brit ural ko dók min den vál tó -
pén zen is lát ha tó jog cí me. De Lu ther
ta na i nak ter je dé sét már nem tud ta
meg gá tol ni e könyv, va la mint ki rá lyi
szer ző jé nek ha tal ma. 
Camb ridge-ben a Ki rá lyi Kol lé gi um

szom széd sá gá ban lé vő Fe hér Ló fo ga -
dó ban jöt tek össze az egye tem ta ná rai

és hall ga tói, hogy az új ta no kat meg -
vi tas sák. Ez az ősi egye te mi vá ros lett
a  lu the rá nus re for má ció me leg ágya.

vi ii. Hen rik 
és az an gol lu the rá nu sok
Az ang li ai evan gé li kus egy ház tör té -
net  meg kü lön böz te tett  tisz te let tel
tart ja szá mon egy fe lől Ro bert Barnest,
aki szin tén Ágos ton-ren di szer ze tes
volt,  és  a  lu the rá nus  hit val lás  el ső
már tír ja,  más fe lől  pe dig  Wil li am
Tyn dale-t, a Szent írás an gol nyelv re
for dí tó ját. Mind ket tő Lu ther kö zeli
ba rát ja  volt,  mind ket ten  hall ga tói
vol tak Wit ten berg ben. Az egye tem
anya köny vé be Tyn dale-t mint Gu li -
el mus Dal ti ci (1524), Barn est pe dig
mint An to ni us Ang lus (1553) je gyez -
ték be. Ami kor a ki rály ha rag ja el űz -
te őket ha zá juk ból, Lu ther ott ho ná -
ban ta lál tak me ne dé ket. 
Bar nes evan gé li u mot hir de tő szó -

nok la tai nem csak camb ridge-i temp -
lo mát töl töt ték meg zsú fo lá sig, ha nem
lel kes  ta nít vá nyo kat  is  ver bu vál tak,
akik az in gyen ke gye lem hit ál tal va -
ló nye re sé gét ad ták to vább vá ro sok és
fal vak né pe i nek. Tyn dale bib lia for dí -
tá sa  annyi  ha son ló sá got  árult  el  a
Lu the ré val – hi szen a re for má tor új
né met nyel vű Bib li á ját hasz nál ta for -
rás ként –, hogy Coch la e us, a ki rály ka -
to li kus ta nács adó ja ezt ír ta ural ko dó -
já nak: „Fel ség, ez az út ja an nak, hogy
bi ro dal mát  lu the rá nu sok kal  tölt se
be.” Ilyen hit val lók ha tá sá ra – és az
olya no ké ra,  mint  pél dá ul  a  skó ci ai
Pat rick Ha mil ton – a lu the rá nus hit

gyor san ter jedt, és re mény ség volt ar -
ra, hogy az an gol nép val lá sá vá lesz.
Ek kor meg le pő for du lat kö vet ke -

zett. A ki rály vá rat la nul – mo dern
szó val él ve – dia ló gust aján lott fel a
lu the rá nu sok nak. Ara gó ni ai Ka ta lin -
tól va ló vá lá sa mi att ugyanis sú lyos
el len tét be ke rült a pá pá val, és ezért
ko mo lyan tar tott a fran cia–spa nyol
ko a lí ci ó tól. Ro bert Barn est vissza hív -
ta, és káp lán já vá tet te. Tár gya lá sok
kez dőd tek a lu the rá nus schm al kal de -
ni szö vet ség gel. 
Bar nes 1555-ben az an gol teo ló giai

bi zott ság ve ze tő je ként tért vissza Wit -
ten berg be. Lu ther rel és Me lancht hon -
nal tár gyal ták meg té tel ről té tel re az
Ágos tai hit val lást.Az ered mény bá mu -
la to san  ígé re tes  volt.  Lon don ban  a
can ter buryi  ér sek  el nök le te  alatt  ült
össze a teo ló gi ai ta nács, hogy meg fo -
gal maz za a füg get len an gol egy ház hit -
té te le it. Így jött lét re az úgy ne ve zett Ti -
zen há rom té tel, amely  ugyan  so ha
nem nyert el fo ga dást, de in di rekt mó -
don alap já vá vált a ké sőb bi Har minc -
ki lenc té tel nek, amely nek el fo ga dá sa –
mint az evan gé li ku sok nál az Ágos tai
hit val lá sé– az ang li kán klé rus ava tási
fo ga dal má nak má ig is ré sze.
Ám a koc ka új ra for dult. Az Ang -

li át fe nye ge tő po li ti kai ve szély el múlt,
a ki rály sza kí tá sa Ró má val ve szély te -
len né vált. Kegy vesz tett lett az ér sek,
Tho mas Cran mer, „Szent Ro bert” pe -
dig – ahogy Lu ther ne vez te Barn est
– 1540-ben mág lya ha lált szen ve dett
Lon don ban, míg Tyn dale-t Brüsszel
mel lett éget ték meg 1536-ban.

ecc le sia Ang li ca na
VI II.  Hen rik  1547-ben  halt  meg.  A
tró non VI. Ed wardné ven ki lenc éves fia
kö vet te.  Öt éves  ural ko dá sa  alatt  az
egy ház erős pro tes táns szí ne ze tet nyert.
Tö rést  csak  I. Má ria (1553–1558)  –
akit a vé res jel ző vel il let a tör té ne lem –
ka to li kus res ta u rá ci ót se gí tő ural ko dá -
sa je len tett. Terrorja alatt sokan hal tak
már tír ha lált,  töb bek  kö zött Tho mas
Cran mer (1489–1556), az ang li kán egy -
ház el ső ér se ke, Hugh La ti mer (1485–
1555),  Wor ces ter  püs pö ke,  Nic ho las
Rid ley (1500–1555) ro ches te ri püs pök.
Sta bi li zá ló dást I. Er zsé bet trón ra ju -

tá sa je len tett (1558–1603). Ural ko dá sa
el ső évé ben lett ér sek Matt hew Parker,
aki ko ráb ban mint pap nö ven dék volt
részt ve vő je a camb ridge-i dis pu ták nak.
Ér se ki szol gá la ta dön tő nyo mot ha gyott
az ang li kán egy há zon. Bár a via me di -
át vá lasz tot ta Ró ma, Lu ther és Kál vin
kö zött, még is az 1559-ben meg je lent
Imád sá gos könyv,de még in kább a már
em lí tett  Har minc ki lenc té tel (1563)
erős evan gé li kus ha tást mu tat. A té te -
lek kö zül öt tel je sen, ti zen egy pe dig tar -
tal mi lag azo nos a lu the ri ki lenc ven öt
té tel egyes pont ja i val. 
Az ang li kán szer tar tás könyv, va la -

mint a ke resz te lé si, kon fir má ci ói, es ke -
té si és te me tési ren dek ko rai lu the rá -
nus be fo lyás ról ta nús kod nak. Az erős
evan gé li kus ha tást azon ban csak nap -
ja ink ban fe de zi fel az ang li kán egy ház.

A szerző az Angliai Evangélikus Egy -
ház nyugalmazott püspöke

Ada�lékok�az�ang�li�ai�evan�gé�li�kus�ság�tör�té�ne�té�hez

b Szeptemberelsőhetébenazang-
liaiMirfieldbenrendeztékmeg
azAnglikán-LutheránusTársa-
ság (ALS) éves konferenciáját
Együttélés–Keresztényszolgá-
lataholnapvilágában címmel.
AhelyszínaFeltámadásAngli-
kán Teológiai Főiskola volt,
amelyhez egy szerzetesközös-
ség is tartozik (Communityof
theResurrection)…

A hat van fős mir fiel di kon fe ren ci á ra
ti zen hat or szág ból ér kez tek részt ve -
vők – Grön land tól Né met or szá gon
át Ma gyar or szá gig, Tan zá ni á tól Kí -
nán át Ja pá nig ang li ká nok, evan gé li -
ku sok, episz kopá li sok, me to dis ták,
or to do xok és ró mai ka to li ku sok. Az
öt na pos  ta nács ko zá son  öt  elő adás
hang zott el. 

Mo ni ca Scho field, a  Ham bur gi
Egye tem  mér nö ke  szem lé let vál to -
zást  sür ge tett.  Is mer tet te  a Vi si on
2050 – az üz le ti vi lág új prog ram ját,
amely 2050-re már a fenn tart ha tó ság
ös vé nyén  ki bon ta ko zó  jö vő ké pet
prog nosz ti zál. A pro jekt leg fon to sabb
kér dé se: ho gyan va ló sít ha tó meg a
fenn tart ha tó vi lág, s eh hez szo ro san
kap cso ló dik, hogy eb ben tud-e sze -
re pet vál lal ni az egy ház.

Dr. Ch ris tina Bax ter, az ang li kán
egy ház zsi na tá nak nem lel ké szi el nö -
ke azt hang sú lyoz ta, hogy az egy ház -
ban (is) élet hosszig tar tó ta nu lás ra
van szük ség. Szol gá la tun kat ne he zí -
ti, hogy a ma és a hol nap em be re egy -
re messzebb ke rül a Bib lia vi lá gá tól,
és egy re ne he zebb kö zös pon to kat ta -
lál ni.  A  misszió  ugyan ak kor  nem
egy sze mé lyes  fel adat,  ha nem  csa -
pat mun ka, hi szen Jé zus is ket te sé vel
küld te el a ta nít vá nyo kat. 

Dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let  püs pö ke  Lel ké szi szol -
gá lat a rend szer vál tás előtt és után
Ma gyar or szá gon cím mel tar tott elő -

adást, s a tár sa dal mi-po li ti kai hely -
zet fel vá zo lá sa után ar ról be szélt, ho -
gyan  le he tett  és  le het  lel kész nek
len ni (ez zel az új egy há zi stra té gia is
fog lal ko zik), és kü lön ki emel te a hi -
va tás gon do zás fon tos sá gát. Bár mely
kor ban is Is ten mun ká sa az em ber,
a  lel kész  „lel ki  pász tor”  le gyen  –
mond ta –, ne po zí ci ó nak vagy rang -
nak te kint se hi va tá sát, ha nem szol -
gá lat nak!

Dr. Mar tin Lindnyu gal ma zott svéd
püs pök Di et rich Bon hoef fer ről, a már -
tír ha lált halt né met lel kész ről tar tott
elő adást, és – kap cso ló dá si pon to kat
ke res ve köz te és a mai szol gá lat te vők
kö zött – azt ta ná csol ta, sza kít sunk időt
ar ra, hogy a csend ben együtt le gyünk
Is ten nel, és kö ze lebb ke rül jünk őhoz -
zá.  Vé gül  a  vér ta nút  idéz te:  „Nem
aka rok kü lön le ges egy há zi ve ze tő len -
ni, na gyon jó lel kész, aki ről min den -
ki  be szél.  Egy va la mi  aka rok  len ni:
em ber, egy iga zi em ber (be ing hu man).”
Az  utol só  elő adás  a  hal lot tak

összeg zé se  volt.  Mic ha el Jack son
dub li ni ér sek sze rint a ka pott im pul -
zu so kat, öt le te ket be épít ve foly tat hat -
juk mun kán kat a gyü le ke zet ben. A
ven dég lá tók ne vé ben ezt egé szí tet te
ki Ale xan der Fa lu dy ang li kán lel kész
(a  fa so ri  evan gé li kus  gim ná zi um -
ban ta nult ne ves köl tő, Fa lu dy György
fia) az zal, hogy az egy ház nak köz ért -
he tő nek kell len nie, hogy kö zel tud -
ja hoz ni Is ten igé jét és Krisz tus meg -
vál tó tet tét ko runk em be ré hez.
A  na pi  bib lia ta nul má nyok  vég ső

kö vet kez te té se: ah hoz, hogy jól vé gez -
zük  a  szol gá la tot,  el en ged he tet len,
hogy is mer jük a bib li ai em ber ké pet,
Ádám sze re pét és je len tő sé gét az Ó-
és  Új szö vet ség össze füg gé sé ben,  s
meg ért sük, hogy üd vös sé günk kul csa
a Krisz tus ban va ló örök szö vet ség.
A reg ge li áhí ta tok evan gé li kus rend

sze rint foly tak. A dé li úr va cso rás al -
kal ma kon ang li kán li tur gia volt, de ez
nem oko zott prob lé mát, mert a két fe -
le ke zet kö zöt ti egyez mény le he tő vé te -
szi az úr va cso rai kö zös sé get. A ve spe -
rán a szer ze te sek kel vol tunk együtt. A
na pot pe dig  rö vid  el csen de se dés sel
zár tuk,  ame lyet  min dig  a  ti zen két
kis cso port egyi ke tar tott. A zá ró úr -
va cso rás is ten tisz te let szin tén evan -
gé li kus li tur gia sze rint folyt, és az „Erős
vár a mi Is te nünk…” kez de tű ének kel
fe je ző dött be.

Há lás  va gyok  azért,  hogy  részt
ve het tem ezen a kon fe ren ci án. Át él -
het tem, hogy va ló di kö zös ség jött lét -
re; érez het tem, hogy a nyel vi kor lá -
tok  nem  je len te nek  aka dályt  Is ten

igé je  és  a  Szent lé lek  szá má ra,  és
hogy  Krisz tus ban  egyek  le he tünk.

Rupert Ho a re, a kon fe ren cia ve ze -
tő je is po zi tí van ér té kel te a kö zö sen
töl tött na po kat. Öröm -
mel  lát ta  a  részt ve vők
nyi tott sá gát  és  együtt
mun kál ko dás ra  va ló
kész sé gét, va la mint há -
lás volt Is ten nek, hogy
meg ál dot ta  az  em be ri
pró bál ko zást, és ter mé -
keny  be szél ge té se ket,
ér de kes elő adá so kat és
gyö nyö rű  időt  aján dé -
ko zott ne künk.
Fa bi ny  püs pök  urat

is meg kér tem, ér té kel je
a he tet az Evan gé li kus Élet ol va sói
szá má ra: „Teo ló gu sa ink szí ve sen jön -
nek Mir field be ösz tön dí jas ként, most
már ér tem, mi ért. A hely szép sé ge és
spi ri tu á lis adott sá gai le he tő vé te szik
a  lel ki  el mé lyü lést.  Öröm mel  lát -

tam to váb bá az ang li kán–evan gé li kus
dia ló gust, az együtt mű kö dést és a két
fe le ke zet ta ní tá sá ban,  li tur gi á já ban
meg fi gyel he tő kö zös vo ná so kat. Nem
ti tok, hogy két év múl va ná lunk lesz
a kö vet ke ző ALS-kon fe ren cia, ezért
a szer ve zés szem pont já ból is hasz nos
volt a rész vé tel. S jó volt ta lál koz ni
olyan har ma dik ge ne rá ci ós ma gya -
rok kal, akik ke re sik a kap cso la tot a
ma gyar ság gal, és éle tü ket szin tén az

egy há zon be lül kép ze lik el. Összes -
sé gé ben na gyon ál dott hét van mö -
göt tünk.”

g Hu lEj Kla u dia

A kon fe ren ci á ról an gol nyel vű vi de ók
is ké szül tek, me lyek – és más in for má -
ci ók a tár sa ság ról – meg ta lál ha tók az
ALS hon lap ján: http://www.ang li can-
lu the ran-so ci ety.org.

Lifetogether
Szol gá la tunk a ma és a hol nap em be re fe lé

A Feltámadás Anglikán Teológiai Főiskolán korábban ösztöndíjasként tanult szerző
a konferencia két főszervezőjével, Rupert Hoare-ral (balra) és Roy Longgal (jobbra)

Dr. Alexander Faludy és dr. Fabiny Tamás

A Bolton-kolostor romjai
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b Ahhoz, hogy egy szakma tör-
vényszerűségeit laikusként is
átlássuk,hogyneazlegyenaz
érzésünk,hogykiszolgáltatott-
jai, akár bábjai vagyunk egy
kaotikuslétezésnek,igenhasz-
nos,haazadottszakma–jelen
esetbenareklámvagymarke-
tingkommunikáció–mestere-
itőlkérünkútmutatást.Braun
Róbert, a Braun & Partners
marketingstratégiaitanácsadó
ügynökségvezetőjebudaiirodá-
jában fogad. Noha elmondása
szerint:Amarketingkommuni-
kációalapkontextusaazaj, in-
terjúnkat–kérésemre–néhány
percescsendmeditációvalkezd-
jük. A némaság percei alatt –
szorongásomatlegyőznikíván-
va–felajánlomakészülőinter-
jútIstennek,aződicsőségére.

Bra un  Ró bErt:  A mar ke ting az
úgy ne ve zett fo gyasz tói kul tú ra ter mé -
ke. A mar ke ting kom mu ni ká ció üze -
ne te, hogy min den ki nek le he tő sé ge
van részt ven ni a fo gyasz tás örö mé -
ben és per sze bá na tá ban…
Hí vő ként vi szont tud juk, hogy az

em bert meg il le tő tu dás – mely is te -
ni ke gye lem – és en nek fej lesz té se,
va la mint  a  meg kü lön böz te tés  ké -
pes sé ge min den em ber sa ját, egyé ni
fe le lős sé ge.
Mint aho gyan meg tud juk kü lön -

böz tet ni  az  egy ház  hi bá it  a  For rás
tisz ta sá gá tól,  épp úgy  kü lönb sé get
kell ten nünk az anyag vi lág ba me rült
tu dat ki fe je ző dé si esz kö zé nek mű kö -
dé se és a fo gyasz tói „sza bad” aka rat
kö zött. Az em ber sze mé lyes fe le lős -
sé ge min den élet hely ze té ben vi tat ha -
tat lan tény!
„Tud nunk kell, hogy aki egé szen

be le me rül  nap ja ink  kül ső sé ges sé
vált ci vi li zá ci ó já ba, az csak na gyon
ne he zen és csak ak kor jut hat elő re
a ma ga sabb vi lá gok meg is me ré sé -
ben, ha ener gi ku san mun kál ko dik
ön ma gán.  Tisz te let,  meg be csü lés
és alá zat, ezek azok a gon do la tok,
ame lyek  fel emel ke dé sün ket  szol -
gál ják.” (R. S.)
Könnyű azt mon da ni, hogy el ve -

tem a fo gyasz tói tár sa da lom hív sá ga -
it, mi köz ben fel te he tő en mind nyá jan
fo gyasz tunk. A val lá sos em ber is fo -
gyasz tó, ha csak az éves bib li ai út mu -
ta tót vá sá rol ja is meg, netán egy hí -
res za rán dok he lyet kí ván fel ke res ni. 
Bra un  Ró bErt:  A mar ke ting -

kom mu ni ká ció olyan, mint az élet.
Nem ma ga az élet, de olyan… ah hoz

ha son ló, a mai úgy ne ve zett fo gyasz -
tói tár sa da lom tag ja i nak ér ték rend -
jét tük rö zi. Min den ki be fo lyá sol ni
akar, min den már ká nak az a cél ja,
hogy győ zel met aras son a töb bi már -
ka fö lött.
A hí vő em ber nek vi szont az a cél -

ja, hogy élénk bel ső éle tet él jen. Jog -
gal te het jük fel te hát a kér dést, hogy
mi lyen bel ső, lel ki éle tet él az át lag
ma gyar té vé né ző, aki na pi öt óra ti -
zen öt per cet ül a ké szü lé ke előtt. Va -
jon ki a fe le lős lel ki éle tün kért? A mű -
sor ké szí tője vagy az, aki nem tud ja
le kap csol ni ked venc so ro za tát, és a
csa lá di va cso rát is eh hez iga zít ja? 
Az  is ten sé get  elő ször  sa ját  lel -

künk ben  kell  át él ni:  ez  az  em ber
egyé ni  fe le lős sé ge,  eb ből  a  né ző -
pont ból fi gyel ve te hát nem a rek lá -
mok vi lá gát kel le ne okol nunk… 
Bra un  Ró bErt: A rek lám – a

mar ke ting egyik esz kö ze – nem más,
mint a szunnya dó már ka ak ti vá lá -
sá nak, vagy is a fo gyasz tó vá sár lás ra
ösz tön zé sé nek az esz kö ze.
Az üze net be fo ga dá sá ra ké -
pes sé kell vál nunk, il let ve
sze mé lye sen kell hoz zá já -
rul nunk ah hoz, hogy az üze -
net el jus son hoz zánk. A
mar ke ting kom mu ni ká ció
ter mé sze te sen min den esz -
közt meg ra gad ah hoz, hogy
be fo lyá sol ja a fo gyasz tót. A
hu szon egye dik szá zad ban
– mely a gyor su ló hu sza dik
szá zad dal szem ben a las su -
lást, a glo ba li zá ci ó val szem -
ben a lo ka li zá ci ót hoz za –
ugyan ak kor azok a si ke res
már kák és az a si ke res üze -
net, mely a tár sa dal mi ér -
ték te rem tés hár mas rend jét
kép vi se li: egy szer re fe lel meg
az anya gi, tár sa dal mi és
kör nye ze ti ér ték te rem tés
szem pont ja i nak.

A mar ke ting kom mu ni ká ció cél ja,
hogy a fo gyasz tói dön té se ket be fo lyá -
sol ja. Még pe dig úgy, hogy nem el ső -
sor ban a tu da tos tar to má nyok ra
hat, ha nem gyak ran a tu dat ta lant cé -
loz za. En nek ér de ké ben a leg erő sebb
ér zel mi im pul zu so kat te kin ti esz kö -
zé nek. Ne le pőd jünk meg te hát a

szex és az evés pár hu za mán… Az ösz -
tön vi lág im pul zu sai mel lett épp úgy
esz kö zei le het nek a mar ke ting kom mu -
ni ká ci ó nak a lel ki szük ség le tek, így a
kö zös ség te rem tés vagy a kö zös ség -
hez va ló tar to zás igé nye.

A hű ség pél dá ul az egyik leg fon to -
sabb mar ke ting kom mu ni ká ci ós té nye -
ző, ez már egy faj ta kö zös ség hez tar -
to zást hor doz ma gá ban, mely hosszú
tá vú kap cso la tot in du kál. A hű sé ges
fo gyasz tó a leg hasz no sabb…

Gon dol junk csak a kü lön bö ző kö -
zös sé gi por tá lok hoz va ló tar to zás
igé nyé re, de gon dol ha tunk a kü lön bö -
ző tár gya kra is, me lyek bir tok lá sa stá -
tus szim bó lum, az az szin tén a kö -
zös ség hez va ló tar to zás igé nyét elé gí -
tik ki. E mö gött ter mé sze te sen le het ál -
sá gos szán dék is, pél dá ul a ha mi sí tott
órák vagy tás kák vi se lé se, mely ha mis
iden ti tást ered mé nyez. A lé nyeg itt is
az a kész te tés, il let ve an nak az igény -
nek a ki hasz ná lá sa, hogy egy bi zo nyos
áru cikk bir tok lá sa szim bo li ku san

már oda köt egy kö zös ség hez, kö zös -
sé gi ér zést okoz.
Bra un Ró bErt el mond ja: A mar -

ke ting kom mu ni ká ció alap kon tex tu -
sa a zaj. A ha tá sok kí vül ről ér kez nek
be fe lé, min den ki min den kit be fo lyá -
sol ni akar. Az adott üze net cél ja,
hogy egy re szé le sebb ré te ge ken tud jon
ural kod ni az adott már ka. A már kák

ma már nem csu pán iden ti tá so kat,
ha nem kö zös sé ge ket épí te nek: hasz -
ná ló ik, fo gyasz tó ik nem csu pán nem -
ze tek, de más, úgy ne ve zett „el kép zelt
kö zös sé gek” – a már kák te rem tet te kö -
zös sé gek – tag ja i vá is vál hat nak. 

A nyi tott tár sa da lom le he tő sé get
te remt, hogy iden ti tá sunk vég te le -
nül bő vít he tő le gyen, vég te len mennyi -
sé gű – rész ben már kák kí nál ta –
iden ti tást bir to kol va… A mar ke ting -
kom mu ni ká ció te hát ki tel je se dést kí -
nál, nem kor lá to zást. 

Tud nunk kell azon ban, hogy a
sok, a vég te len le he tő sé gek tár há zá -
nak tu da ta – hogy akár min dent bir -
to kol ha tunk, min den hol ott le he tünk
– za va ro dott sá got, az itt és most ér -
zés el vesz té sét okoz hat ja. Ki utat je -
lent het a csend, mely a be fe lé for du -
lás el en ged he tet len esz kö ze.
„A csend ből néz ve” te hát a mar ke -

ting kom mu ni ká ci ós szem lé let a mé -
lyen  az  anyag vi lág ba me rült  tu dat
meg nyil vá nu lá sa. A lé nyeg az, hogy

a nye re ség op ti ma li zá lás ér de ké ben
fel tár ják a fo gyasz tó tu da tos és tu dat -
ta lan mo ti vá ci ó it.
Bra un Ró bErt: A hit kér dés kö ré -

nél kü lön kell meg vizs gál nunk a
mar ke ting kom mu ni ká ci ót és a mar -
ke ting kom mu ni ká tort, az az a sze mé -
lyi sé get, aki a fo lya mat mö gött áll, aki
irá nyít. A kom mu ni ká tor ak kor hi -

te les, ha az ál ta la út já ra en ge dett
üze ne tet sze mé lyes éle té vel pél dáz za,
il let ve a szán dé ka sze rint jó… 
De mit je lent ez a jó szán dék? 
Bra un  Ró bErt:  A mar ke ting -

kom mu ni ká ci ót, mely a fo gyasz tó
be fo lyá so lá sá nak rend kí vül erős esz -
kö ze, csak és ki zá ró lag jó cél ra sza bad
fel hasz nál ni. Eh hez pe dig szük sé ges a
kom mu ni ká tor őszin te hi te és sze mé -
lyes meg győ ző dé se. Hi te les sze mé -
lyi ség nél kül ugyan is hi tel te len né vá -
lik az üze net.
Ezért is hív ja fel a fi gyel met in ter -

júnk  vé gén  ar ra  a  na gyon  fon tos
tény re, hogy a mo dern vi lág ban utat
ke re ső em ber sze mé lyes fe le lős sé ge
nem csak ab ban áll, hogy es te, le fek -
vés kor úgy érez ze, „sza bad aka ra tá -
ból” vá sá rolt, ha nem, hogy a hét köz -
na pi élet ben, a „zaj ban” fel v ér te kez -
zék. Meg kell te rem te ni ma gunk nak
azo kat a he lye ket, te re ket, azt a kul -
tu rá lis  kö ze get,  ahol  meg  tu dunk
pi hen ni, ahol ön ma gunk  le he tünk,
ahol iden ti tá sunk erő söd het, ahol út -
mu ta tót ta lá lunk. Le gyen az a temp -
lom, a csa lád, a mun ka… vagy bár -
mi lyen más, po zi tív töl te tű, fó ku szált
te vé keny ség.
Be szél ge té sünk alatt Bra un Ró bert

azt is el árul ja, hogy két kis gyer me ke
van, és így a te le fon ja – ha gyer me -
kei nin cse nek ve le – min dig be van

kap csol va, hogy a csa lád szá -
má ra el ér he tő le gyen. 
Zsi dó szár ma zá sú, s no ha

nem tart ja ma gát val lá sos nak
– épp úgy, mint sok ke resz -
tény – jár temp lom ba is. Hisz
a  kö zös ség ben  és  a  ha gyo -
mány ban.  Itt  erő söd het  az
iden ti tás  –  mond ja  Bra un
Ró bert. 
En nek az iden ti tás nak sú -

lyos és fáj dal mas ré sze, hogy
a ma gyar or szá gi zsi dó ül dö zés
a Bra un csa lá dot sem kí mél -
te. Apai nagy ap já nak öt test -
vé re és azok csa lád jai vál tak
a kon cent rá ci ós tá bo rok ál -
do za ta i vá.  Sú lyos  örök ség
Bra un  Ró bert  szá má ra  az
azo nos ne vet vi se lő, tíz éve sen
Ausch witz ban meg halt uno -
ka báty já ra va ló em lé ke zés is.

Még is – vagy ta lán ép pen ezért – ki -
emel ke dő en  fon tos  szá má ra  az  a
hit tel  te lí tett  meg győ ző dés,  hogy
bár mi lyen po zí ci ót is tölt be az em -
ber az anyag vi lág ban, el sőd le ges fel -
ada ta – a fo lya ma tos ön egyez te té sen
és ön vizs gá la ton túl – az em ber tár -
sai iránt ér zett fe le lős ség. 

g Bü ky An na

»tölt se be Di cső sÉ ge AZ egÉsZ föl Det!« (Zsol t 72,19)

Ezittamegismeréshelye…
avagyvan-eéletareklámontúl?

Ked ves ba rát tól, tá vol élő is me rős től
le ve let kap ni min dig na gyon jó do log.
Egy re ke ve sebb szer ve he tünk a ke -
zünk be klasszi kus, pos tai úton ér ke -
zett üze ne tet, ami kor  is kí ván csi an
nyit juk a bo rí té kot, majd iz ga tot tan
húz zuk ki be lő le a le ve let – va jon mi
áll hat ben ne?
A múlt  szá zad  hat va nas  éve i ben

kez dett ki ala kul ni egy új mű vé szeti
irány zat, az úgy ne ve zett mail art. Ez

nem is annyi ra az írott tar ta lom ra he -
lyez te  a  hang súlyt,  mint  in kább  –
ahogy a ne ve is mu tat ja – mű vé szet -
té  fej lesz tet te  a  kül csínt.  Kö tet len

tech ni ka- és anyag hasz ná lat mel lett
sza bad já ra en ged te a ké szí tő és egy -
ben le vél fel adó fan tá zi á ját a leg kü lön -
fé lébb té mák ban. A má so dik vi lág há -
bo rú után az el zárt ság ban élő ke leti
blokk mo dern mű vé sze i nek sok szor
ez volt az egyet len le he tő sé gük a szé -
les vi lág gal meg is mer tet ni ne vü ket, a
nyu ga ti al ko tó tár sak kal mű vé szet ről,
po li ti kai és tár sa dal mi kér dé sek ről a
ma guk  nyel vén  vé le ményt  cse rél ni. 
A ma il ar tis ták nem zet kö zi cím lis -

tán ke resz tül ve he tik fel egy más sal a
kap cso la tot. Azon ban nem csak ha gyo -
má nyos vagy épp drót pos tán kül dik
egy más nak az egye di ter ve zé sű és sa -
ját ké szí té sű la po kat, bo rí té ko kat vagy
kár tyá kat, ha nem rend sze re sen ta lál -
koz nak sze mé lye sen is a vi lág kü lön bö -
ző pont ja in. Ezek az al kal mak szá mos
eset ben ki ál lí tás hoz is kap cso lód nak.
A bu da pes ti Bé lyeg mú ze um ve ze -

tő je,  Ni ko dém Gab ri el la és  lel kes
mun ka tár sai – élü kön Csete Mónika,

a kiál lí tás ku rá to ra – a vi lág egyik leg -
na gyobb bé lyeg mú ze u má nak gyűj te -
mé nyét je len tős mér ték ben gya ra pí -
tot ták,  ami kor  idén  ta vasszal  egy
fel hí vást tet tek köz zé a mail art hí -
vei kö zött. Em ber és ter mé szet, em -
ber és tech ni ka té má ban és cím mel
in vi tál ták al ko tás ra a vál lal ko zó ked -
vű ta go kat. A be ér ke zett mű vek ből
nyá ron nyílt meg az azo nos című ki -
ál lí tás  a  Bé lyeg mú ze um  ki ál lí tó he -
lyi sé gé ben. Ez zel egy idő ben a leg is -
mer tebb ma gyar ma il ar tis ta, Tor ma
Ca u li Lász ló is ki ál lí tott itt.
Au gusz tus 31-e óta ez utób bi ka ma -

ra ki ál lí tás he lyén Su san nia a mú ze -
um ba megy cím mel Su san na Lak ner
mun ká i ból  és  gyűj te mé nye i ből  te -
kint he tő meg egy vá lo ga tás. A Né met -
or szág ban  élő  ma il ar tis ta,  pe csét -
met sző – ere de ti leg ti pog rá fus – mű -
vész kol lá zsol, mű vész köny ve ket ké -
szít, ezen kí vül a 22 cí mű nem zet kö -
zi kol lek tív ma ga zin ala pí tó szer kesz -

tő je. Mind ezt az al ko tói ma gán boly -
gó ján, az úgy ne ve zett Pla net Su san -
ni án te szi. In nen kül dött szét pél dá -
ul egy ál ta la ké szí tett alap la pot, amely
a ten ger par ton két für dő ru hás höl gyet
áb rá zol,  és  a  kö vet ke ző  üze net  áll
raj ta: Egé szítsd ki, és küldd vissza! 
S hogy miként si ke rült az ak ció? A

VII.  ke rü le ti Hárs fa  ut ca  47.  szám
alat ti Bé lyeg mú ze um ban ez is meg -
te kint he tő. 
Aki sze re ti a já té kos, de ugyan ak kor

el gon dol kod ta tó mű vé sze ti al ko tá so -
kat, fel tét len lá to gas son el az ok tó ber
vé gé ig nyit va tar tó két ki ál lí tás ra.

g Bo da Zsu zsa

Az Em ber és ter mé szet, em ber és
tech ni ka és a Su san nia a mú ze um ba
megy cí mű ki ál lí tá sok a Bé lyeg mú ze -
um ban lát ha tók ok tó ber 16-ig. Cím:
Bu da pest VII. ker., Hárs fa u. 47.
Nyit va tar tás: hét fő ki vé te lé vel min -
den nap 10–18 óra kö zött.

A Bé lyeg mú ze um evan gé li kus ve -
ze tő jé vel, Ni ko dém Gab ri el lá val ké -
szí tett in ter júnk az Evan gé li kus Élet
2011. jú li us 31-i lap szá má ban ol vas -
ha tó a www.evan ge li kus elet.hu hon -
lap ar chí vu má ban.

Egy„művészmagánbolygó”
alkotásaiaBélyegmúzeumban

Baloldalt Ni ko dém Gab ri el la múzeumigazgató és Zsubori Ervin, a kiállítás
megnyitója, a kép jobb szélén a kiállító művész, Su san na Lak ner
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b PeczSamu 1854.március1-jén
született Pesten, evangélikus
családban.Építészetitanulmá-
nyaitelőbbapesti,majd1873-
tól a stuttgarti, illetve a bécsi
műegyetemenfolytatta.Miután
visszatértamagyarfővárosba,
abudaváriNagyboldogasszony-
plébániatemplom (Mátyás-
templom) felújítását tervező
Schulek Frigyes építészirodá-
jábankapottállást.Az1880-as
évekelsőfelébenegymásikje-
lentős építésszel,Hauszmann
Alajossal dolgozottegyütt.El-
sőismertmunkája1884-bena
nádasdladányi plébániatemp-
lom tervezése volt. 1882-től a
budapestiműegyetemközépí-
téstaniésközépkoritanszéke-
inoktatott.

Ta ná ri mun kás sá gá nak ré sze ként je -
lent meg két ta nul má nya 1886-ban A
gö rög kő szer ke ze tek is mer te té se, kü -
lö nös te kin tet tel a gö rög dór szen tély
szer ke ze té re, il let ve Az óke resz tény
temp lom épí té szet fej lő dé se cím mel.
A bu da pes ti uni tá ri us egy ház köz -

ség  bér há zát  és  temp lo mát  1885-
ben kezd te el ter vez ni, épí té sük 1890-
ben fe je ző dött be. Ez után Pecz Sa mu
épí tész iro dá ja  hosszú  éve ken  ke -
resz tül az uni tá ri u sok bér há zá ban ka -
pott he lyet.
A cent ra li zá ló alap raj zi el ren de zé -

se mi att fi gye lem re mél tó deb re ce ni,
Kos suth ut cai re for má tus temp lom az
1880-as évek kö ze pén épült. En nek a
szak rá lis épü let nek a meg ter ve zé se ide -
jén Pecz Sa mut egy re job ban fog lal koz -
tat ta az „ide á lis pro tes táns temp lom”
meg al ko tá sá nak kér dé se. A té má val
kap cso la tos  né ze te it  A pro tes táns

temp lo mok épí té sé ről, kap cso lat ban a
deb re ce ni kál vi nis ta új temp lom rész -
le tes is mer te té sé vel cím mel  fog lal ta
össze a Ma gyar Mér nök és Épí tész Egy -
let Köz lö nyé ben meg je lent ta nul má -
nyá ban, amely ben töb bek kö zött eze -
ket a gon do la ta it ol vas hat juk: 
„A kál vi nis ta temp lom épü let leg cél -

sze rűbb alak ját a sok szög ad ja meg,
mely nek kö zép pont já ban te hát az Úr
asz ta la és egyik sa rok pil lé re mel lett a
szó szék fog lal he lyet. A cent rá lis el ren -
de zés nek mint egy mag ját ké pe ző sok -
szög nek nagy sá ga bi zo nyos ha tá rok
kö zé van szo rít va; függ az egy fe lől a
kül ső  és  bel ső  aest he ti kai  ki kép zés
vég re haj tá sá tól; függ to váb bá az el ren -
de zés ter mé sze té től és a szer ke zet kö -
ve tel mé nye i től.”
A bu da pest-er zsé bet vá ro si Szent

Er zsé bet-plé bá nia temp lom pá lyá za -
tá ra 1889-ben Pecz Sa mu egy neo gó -
ti kus stí lu sú, cent rá lis alap raj zú ter -
vet ké szí tett. A bí rá ló bi zott ság a be -
nyúj tott  pá lyá za tok  kö zül  vi szont
Ste indl Im re hossz há zas ter vét vá lasz -
tot ta. Pecz pá lya ter vé nek meg va ló sí -
tá sa ese tén az er zsé bet vá ro si plé bá -
nia temp lom nem csak a leg na gyobb,
cent rá lis el vek sze rint épült, 19. szá -
za di ma gyar ró mai ka to li kus temp -
lom lett vol na, ha nem Kö zép-Eu ró -
pa egyik leg mo nu men tá li sabb „cent -
ra li zá ló” szak rá lis épü le te is. 
Az  épí tész  leg je len tő sebb  szak -

rá lis mun ká já nak a bu dai Szi lá gyi De -
zső té ri (ak ko ri ne vén Fa ze kas té ri)
re for má tus  temp lo mot  tart hat juk.
1890-ben nyílt pá lyá za tot ír tak ki a
temp lom  ter vé nek  el ké szí té sé re,
amely ben meg kö ve tel ték az épü let
pro tes táns jel le gé nek hang sú lyo zá sát.
1892-ben Pecz Sa mu „Pen ta gon” jel -
igé jű pá lya ter vét hir det ték ki győz tes -
nek, és rá egy év re meg in dul ha tott az
épít ke zés, a pá lya terv hez ké pest né -

mi leg egy sze rű sí tett ter vek alap ján.
A há rom év alatt el ké szült temp lom -
ban a temp lom szen te lé si is ten tisz te -
le tet 1896 vi rág va sár nap ján, már ci us
29-én tar tot ták, ame lyen Szász Ká -
roly, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy -
ház ke rü let püs pö ke szol gált.
A  neo gó ti kus  stí lus ban  épült

temp lom fa la it vö rös dísz tég la, míg
ku po lá ját Zsol nay-ke rá mia bo rít ja.
Az épü let új don sá gát cent rá lis alap -
raj zá nak új sze rű ki ala kí tá sa ad ja. A
temp lom alap for má ja öt szög, négy
ol da lán sok szög zá ró dá sú ka ré jok kal,
az ötö dik ol da lán két, bolt sza ka szos
ha jó val bő vít ve.
A Szi lá gyi De zső té ri temp lom mal

kö zel azo nos idő ben ké szült el a fő -
vá ro si Köz pon ti Vá sár csar nok épü -
le te 1893–1897 kö zött. A vá sár csar -
nok „vár sze rű ko mor sá gát” old ja a te -
tő ze ten, va la mint a pár ká nyo kon al -
kal ma zott Zsol nay-ke rá mia dí szí tés.
A 20. szá zad haj na lán Pecz Sa mu

több ok ta tá si épü le tet ter ve zett, töb -
bek kö zött a be reg szá szi gim ná zi u -
mot, az ung vá ri al re ál is ko lát, a fi u mei
ten ge ré sze ti  aka dé mi át.1903–1905
kö zött ké szült el ter vei sze rint a bu -
da pes ti Vá ros li ge ti fa sor ban az evan -
gé li kus gim ná zi um és a hoz zá tar to -
zó  temp lom. Az  utol só  pro tes táns
mun ká ja az 1911 és 1913 kö zött fel -
épült Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi -
um Pé ter fia ut cai épü le te.
A  bu dai  Vár hegy  észa ki  ré szén

ta lál ha tó Ma gyar Or szá gos Le vél tár
„pa lo tá já nak” ter ve it is ő ké szí tet te,
de az épü let fel épí té se már csak ha -
lá la után fe je ző dött be.
Az 1922. szep tem ber 1-jén el hunyt

Pecz Sa mu ra mint a ma gyar neo gó -
ti kus stí lu sú, pro tes táns temp lom- és
is ko la épí té szet leg ki emel ke dőbb alak -
já ra em lé kez he tünk.

g Mill i sits Má té

KilencvenévehunytelPeczSamu
A 19. szá za di magyar pro tes táns temp lom épí té szet ki emel ke dő al ko tó ja

b A reformáció nőalakjai közül
Strassburgreformátorának,Ka-
tharinaasszonynakaneveközel
semismertannyira,mintmond-
juk Bóra Kataliné, Elisabeth
Crucigeré vagyéppenWibrandis
Rosenblatté.Halálának450.év-
fordulója(szeptember5.)alkal-
matadarra,hogynéhánygon-
dolaterejéigfelidézzükpéldaér-
tékűalakját.

Egy strass bur gi asz ta los mes ter lá nya,
Ka t har ina Schütz ala pos  val lá sos
ne ve lés ben ré sze sül vén már fi a ta lon
nagy ér dek lő dés sel hall gat ta a nagy -
vá ros új hi tű pré di ká to ra it. Kü lö nös
ha tást gya ko rolt rá a szé kes egy ház
ige hir de tő je, Matthäus Zell (1477–
1548), aki 1521-től kezd ve már tu da -
tos re for má to ri szel lem ben be szélt és
ta ní tott. 
1523 vé gén – he te dik lel kész ként –

Zell is meg nő sült, fe le sé gül vet te a
szép és mű velt Ka t har inát. Az es ke -
té si szer tar tást a vá ros leg hí re sebb re -
for má to ra, Mar tin Bu cer (1491–1551)
vé gez te. A lel kész es kü vők nem ma -
rad hat tak szó nél kül. A re for má ci ót
mind vé gig el len ző hely bé li püs pök,
III. (Hohns tein) Vil mos (1470–1541)
mind a he tü ket ex kom mu ni kál ta.
A re for má ció és Zell el len sé gei vá -

ros szer te  rá ga lom had já rat ba  kezd -
tek, hogy mi előbb be szennyez zék és le -

já ras sák a pré di ká tor ne vét. Azt kezd -
ték hí resz tel ni, hogy Ka t har ina asszony
egy íz ben raj ta kap ta fér jét egy szol gá -
ló lánnyal, s mi vel kép te len volt ezt tü -
re lem mel el vi sel ni, fér je meg po foz ta,
majd szél nek eresz tet te. Több se kel -
lett Ka t har iná nak, tol lat ra ga dott, és
Ment sé gül (Strass burg, 1524) cím mel
meg ír ta  vi ta ira tát,  mely ben  bib li ai
ala pon kri ti zál ta a cö li bá tust, és vé del -
mé be vet te a lel kész há zas sá got.
Zell Ka t har iná ban iga zi se gí tő társ -

ra ta lált, aki a ház tar tás ve ze té se mel -
lett ak tí van részt vett a sze gé nyek, be -
te gek és szen ve dők ápo lá sá ban. Pa ró -
ki á juk  nyit va  állt  min den ki  előtt.

Gyak ran  szál lá sol tak  el  vé de lem re
szo ru ló kat és ín sé ges hely zet be ke rül -
te ket. A pa raszt há bo rú  ide jén  volt,
hogy száz em ber ta lált me ne dé ket ná -
luk. A Vil mos-in té zet nek kö szön he -
tő en  egé szen  1543-ig  fog lal koz tak
sze gény di á kok fel ka ro lá sá val.
Zell asszony egyéb ira tai-írá sai is –

köz tük pél dá ul a ken zin ge ni gyü le ke -
zet szen ve dő ke resz tyén asszo nya i hoz
írt lel ki gon do zói mű ve vagy a cseh-
mor va  test vér,  Mic ha el Weis se
(1488–1534) éne kes köny vé nek saj tó
alá ren de zé se és az ab ba írt elő sza -
va  –  szel le mi  nagy sá gá ról  ta nús -
kod nak. Ki ter jedt le ve le zést foly ta -
tott  ko ra  tu dó sa i val,  hí res sé ge i vel,
köz tük ma gá val Lu ther rel is. 
A  mar bur gi  kol lok vi um ra  (1529)

igyek vő sváj ci teo ló gu sok töb bek kö -
zött ná luk is meg száll tak, aki ket Ka -
t har ina ki tün te tett ven dég sze re tet tel
vett kö rül. A fo ko zó dó úr va cso ra vi tá -
ban – ugyan csak Lu ther ne ki szó ló in -
tel mét ko mo lyan vé ve – vi ta ira ta i ban
azon fá ra do zott, hogy meg pró bál ja a
lu the rá nu sok  és  a  dél né met-sváj ci
re for má to rok  vé le mé nyét  egy  me -
der be te rel ni. 
1538-ban fér jé vel együtt meg lá to gat -

ták Lu thert Wit ten berg ben, ahol a két
év vel  ko ráb ban  meg kö tött  wit ten -
ber gi kon kor dia kér dé se i ről tár gyal -
tak. Ka t har ina Zell lel ki nyi tott sá gá -
ról mi sem ta nús ko dik job ban, mint
hogy az ana bap tis ták ve ze tő je, Kas par
von Sch wenck feld (1489–1561) is meg -
ér tés re ta lált ná la.
Nem kis meg le pe tés re fér je te me -

té sén ma ga tar tot ta a bú csú be szé det,
akit ti zen négy év vel élt túl. Zell ok -
kal ne vez te őt „dup la ol dal bor dá nak”,
aki mind vé gig lel ki és iga zi se gí tő társ -
ként állt mel let te. 

g Blázy Ár pád

re for M á c ió É s nők

Acölibátuskritizálója
Katharina Zell (1497/98–1562)

A szep tem ber 5-i bu da pes ti em lék -
bi zott sá gi ülé sen rö vid elő adá sok kal
vil lan tot ták  fel  a  név adó  élet út já -
nak fon to sabb ál lo má sa it. D. dr. Har -
ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök Bajcsy-Zsi linsz ky End re éle -
té nek spi ri tu á lis hát te ré ről s az evan -
gé li kus egy ház zal va ló kap cso la tá ról
be szélt a je len lé vők nek. 
Mint  mond ta,  a  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 hű sé ges hí vei
kö zött tud hat ta. Fa mi li á ris múlt ja, lu -
the rá nus  ne vel te té se  meg ha tá ro zó
volt egész éle té ben, hi szen a bé kés -
csa bai  evan gé li kus  gim ná zi um ban
ta nult,  ahol  te het sé gé vel ki emel ke -
dett; rend sze re sen sze re pelt az is ko -
lai  ün nep sé ge ken,  és  ön kép ző kö ri
el nök is volt. Fi gye lem re mél tó dol -
go za to kat írt, ame lyek ből ki tűnt a tár -
sa dal mi kér dé sek irán ti fo gé kony sá -
ga; több al ka lom mal ré sze sült ju ta -
lom ban.  Min den  tárgy ból  je les re
érett sé gi zett, így ré sze sült a Bá nyai
Evan gé li kus Egy ház ke rü let ösz tön dí -
já ból.  Egye te mi  ta nul má nyai  alatt
egy-egy sze mesz tert a re for má ció s az
eu ró pai tu do mány és kul tú ra egyik
köz pont ja ként szá mon tar tott Hei del -
berg egye te mén,  va la mint  a  lip csei
egye te men töl tött.

Köny vei,  új ság cik kei,  par la men ti
be szé dei, az ül dö zöt te ket is fel ka ro -
ló mun kás sá ga mind-mind el is me rést
vál tottak ki. A nagy múl tú evan gé li -
kus csa lád sar ja ide jé ben fel is mer te
a tör té ne lem pa ran csát és a ma gyar -
ság ra le sel ke dő ve szélyt, s a pol gá ri po -
li ti ku sok kö zül egye dül ő ju tott el a
fegy ve res el len ál lá si harc vál la lá sá ig. 
Ki vég zé se, már tí rom sá ga előtt, 1944

ka rá cso nyán 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.  Bajcsy-Zsi linsz ky  vé gül
át ölel te, jobb ról-bal ról meg csó kol ta a
lel készt, 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 lé vő lel ké szem szá má ra.”
Az em lék bi zott ság egyik tisz te let -

be li el nö ke dr. Hor váth Já nos, a Ma -
gyar Or szág gyű lés kor el nö ke, az egy -
ko ri nem ze ti el len ál lás részt ve vő je, a
há bo rú  utá ni  köz tár sa ság  kis gaz da
par la men ti kép vi se lő je; a má sik dr. Vi -
tá nyi Iván szo cio ló gus, or szág gyű lé -
si kép vi se lő, Bajcsy-Zsi linsz ky egy ko -
ri sop ron kő hi dai rab tár sa. Az em lék -
ülé sen Bajcsy utol só nap ja it  idéz te:

„1944. de cem ber 10-én át vit tek a
Mar git kör úti fegy ház ba, majd 11-én,
ami kor már fél ni le he tett, hogy kö rül -
zár ják Bu da pes tet, au tó busz ba rak tak.
Irány Sop ron kő hi da. Egy au tó bu szon
utaz tam Bajcsy-Zsi linsz ky End ré vel.
Szem ben  ül tem  ve le,  meg szó lí tott,
kér dez ge tett. Atyai sze re tet tel bánt ve -
lem. Ta nú ja vol tam an nak, hogy meg
akar ták szök tet ni egy lé gi ri a dó alatt,
de nem vál lal ta. Azt mond ta, ha meg
kell hal ni, meg fog hal ni. 
Kő hi dán  két  szom szé dos  cel lá ba

ke rül tünk. Má sik szom szé dom meg -
ta ní tott, ho gyan le het a fa la kon ke -
resz tül kap cso la tot tar ta ni. Előbb ko -
pog ni kell a meg be szélt mó don, majd
az em ber a fü lét a fal ra szo rít ja. Ban -
di bá csi is tud ta ezt a re gu lát, de ve le
csak szűk sza vú an le he tett érint kez ni. 
Egyik  nap  a  rab kór ház ba  vit tek

min ket együtt. Az or vos is rab volt.
Zsi linsz ky mö gött áll tam, hal lot tam,
amint az or vos sal be szél ge tett. Va la -
mi gyógy szer re volt szük sé ge. Más -
nap reg gel né hány szót vál tot tunk,
ami kor ki tet tük a küb lit az aj tó elé.
»Fi am, a mű most már rá tok ma rad.
Nek tek kell be vé gez ni« – mond ta, de
nem egé szen ér tet tem, mit je lent. De -
cem ber 23-a volt. 
A kö vet ke ző éj jel fel-alá jár kált a

szo bá já ban.  Ko pog tat tam,  hogy
nincs-e va la mi ba ja, de nem vá la szolt.
Reg gel ro han gá lás a bör tön ben. Táv -
irat! – hal lot tam az őrök hang ját; azt
je len tet te,  hogy  el uta sí tot ták  Zsi -
linsz ky ke gyel mi kér vé nyét. A mi cel -
lá ink fe lé jöt tek. Fü lem mel a vas aj tó -
ra ta pad tam. Hal lot tam, hogy Bajcsy-
Zsi linsz kyt el ve ze tik. 
Es te – ka rá csony szent es té je volt

épp – be jött a fegy őr és ve le Ré vai Kál -
mán, a ka to nai el len ál lás egyik ve ze -
tő je, aki már el ítélt (ha lá los íté let ke -
gye lem mel) rab ként há zi szol gá la tot
tel je sí tett. »Sze gény Bajcsy-Zsi linsz -
ky End rét ki vé gez ték – mond ta, s hoz -
zá fűz te, hogy a vég ren de le té ben rám
hagy ta a fe le sé ge ál tal kül dött ele mó -
zsia cso ma got. – Szük sé ged van egy kis
erő re. Min den jót kí ván ne ked a de -
mok ra ti kus Ma gyar or szá gon.« Az tán
ki men tek, én pe dig ott ül tem a cso -
mag gal, és egész es te sír tam.”
Az em lék ülé sen még dr. Lim ba -

cher Gá bor veszp ré mi mú ze um igaz -
ga tó  is mer tet te  az  or szág  egyet len
Bajcsy-Zsi linsz ky-em lék há zá nak,  a
Ba la ton-par ti,  pál kö vei  egy ko ri  kis
nya ra ló ház nak  je len le gi  hely ze tét,
ál la po tát,  azt,  hogy  a  jö vő ben  fel
sze ret nék újí ta ni, s egy in ter ak tív, a
ter mé szet sze re te té re is ta ní tó, el ső -
sor ban fi a ta lok nak szó ló em lék he lyet
kí ván ná nak ki ala kí ta ni.

Ke re csé nyi Zol tán, az  em lék bi -
zott ság ügy ve ze tő je szólt a pál kö vei
em lék hely  ügyé nek  fel ka ro lá sá ról,
il let ve  is mer tet te a bi zott ság prog -
ram ter vét is, mely ben sze re pel a bu -
da pes ti, De ák té ri, mél tó em lé ke zé -
sek fenn tar tá sa, a szar va si, sop ron -
kő hi dai,  tar pai  Bajcsy-Zsi linsz ky-
em lék őr zé sek fel ka ro lá sa és is mer te -
tő ki ad vá nyok meg je len te té se is. 

g EvÉ lEt-in fó

Megvilágított
evangélikusháttér
Létrejött és meg tar tot ta el ső ülé sét 
a Bajcsy-Zsi linsz ky Em lék bi zott ság
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El kez dő dött az is ko lai tan év, mi lyen
csen des lett a ház a gye re kek nél kül!
Az egye dül lét órá i ban sok szor gon do -
lok vissza a nyár ál dá sa i ra, ame lyek -
kel Is ten az idén gaz da gí tott.

szár szó 
Ha  fá rad tabb  va gyok  egy-egy  es te,
in ge rül teb ben  és  tü rel met le neb bül
szó la lok meg vagy te szek va la mit, a leg -
ki seb bünk, há rom éves Mi su fi am csak
csön de sen fel só hajt: „Nagy víz, Ba la -
ton szár szó…” Már mint hogy: ajaj, az
kel le ne most ne künk. Mert ta lán az az
egyet len hely, ahol anya is tud pi hen -
ni, a gyö nyö rű kör nye zet és a se gí tő -
kész  ven dég lá tók  jó vol tá ból  mind -
annyi an töl te ke zünk, és mint ha még az
ég is kö ze lebb len ne ott. És nem csak
a fel hőt len pan cso lá sok mi att. Va la -
hogy min den olyan nyu godt és tá mo -
ga tó, hogy a ki csik nap hosszat
mo so gat ják a ka vi cso kat, da -
gaszt ják a vi zes ho mo kot, és így
a fel nőt tek is jut nak egy lé leg -
zet vé tel nyi szü net hez.
Be le fér az ide jük be le he ve -

red ni a min dig zöld, pu ha fű -
be, és vé gig cso dál ni egy fel hő
szü le té sét,  el ol vas ni  né hány
ol dalt egy jó könyv ből, ki él -
vez ni egy sze let dinnye za ma -
tát,  rá cso dál koz ni egy  tisz ta
te kin te tű kis gye rek re. Idén is
tölt het tünk  ott  egy  bé kés,
szép he tet. Kü lö nö sen nagy ál -
dás  volt  szá munk ra  a  ven -
dég lá tók hi he tet len em pá ti á -
ja,  amely  olyan  vé dett sé get
biz to sí tott, hogy va ló ban pi -
hen te tett ben nün ket. 
So kat je len tett a töb bi ott

nya ra ló meg ér tő és sze re tet -
tel jes vi sel ke dé se, a nagy bi cik -
li zé sek és stran do lá sok alat ti
be szél ge té sek meg Pek ka Si mo jo ki
csa pa tá nak  len dü le tes  és  lel ke sí tő
kon cert je. (A gye re kek az óta is pró -
bál nak finn ak cen tus sal éne kel ni…)
Nem tu dom, va ló ban vol tak-e kö zös
őse ik a fin nek nek és a ma gya rok nak,
de az biz tos, hogy mi sze mély sze rint
ve lük kö ze li ro ko nok va gyunk…

Au gusz tu si hul ló csil la gok
Kis gye rek ként is éne kel tem már a slá -
ger szö ve gét az au gusz tu si hul ló csil -
la gok ról,  nincs  ment sé gem,  hogy
mi ért  csak  most  cso dál tam  meg
őket.  Va la hogy  min dig  túl  fá radt,
lus ta vagy el fog lalt vol tam hoz zá. És
per sze volt, ahol aka dá lyo zott a nagy
fény szennye zés. Nem tud tam, mi ből
ma rad tam ki ed dig. Azon az es tén,
ami kor  leg na gyobb  lá nyom  rá vett,
hogy men jünk ki csil la go kat néz ni éj -
sza ka, kel let le nül és re mény te le nül
rán gat tam ki a nagy plé det a kert be,
nem lát tam rá sem mi esélyt, hogy mi
ket ten egy ap rócs ka du nán tú li fa lu
szé lén va ló ban lát ha tunk va la mit a vi -
lág egye tem cso dá i ból.
Le he ve red tünk  és  be ta ka ródz -

tunk. Kö rü löt tünk egyen le te sen lük -
te tett a tücs kök so ha vé get nem érő
éj sza kai da la. Néz tük azt a da rab eget,
amely a ker tünk ből lát szott, és alig
telt el né hány perc, ami kor döb ben -
ten  tá tot tam el  a  szám: egy  fé nyes
csík sik lott el előt tünk. Az tán újabb,
kis idő múl va még egy és még egy. 
Csön de sen fi gyel tük a sö tét égen le -

ját szó dó újabb és újabb cso dás je le ne -
te ket. Csak né hány szót be szél tünk
sut tog va, meg ha tot tan. Ami kor be jöt -
tünk, lát tam, hogy csak húsz perc volt
az egész. Ün ne pé lyes öröm és egy kis
szé gyen volt a lel kem ben. Va jon negy -
ven éven át mi ért nem bír tam egyet -
len egy szer sem húsz per cet rá szán ni
ar ra, hogy lát has sam ezt a cso dát. 
És ma gam ban há lát ad tam a lá nyo -

mért, aki fel emel te a fe je met va la mi
új szép ség meg lá tá sá ra…

Az érem má sik ol da la
Idén  má sod szor  volt  ven dé günk  a
Con ti nen tal Sin gers.Kü lö nös kis csa -
pat, a sok vi tát ka va ró, lel ke sen éne -
ke lő fi a tal ja i val, len dü le tes, ener gi kus
ze né jé vel, ame lyet le het sze ret ni vagy
nem sze ret ni. Csak a szín pa don lát va
őket, ez a kó rus ma ga a tűz go lyó, sza -
bad szem mel kö vet he tet len a tem pó -
ja, egy szer re tán col nak és éne kel nek,
még hoz zá szín vo na la san. A ma gam
ré szé ről mind ezt tá vol ság tar tó cso dá -
lat tal szem lél tem csu pán, negy ven éve -
sen  úgy  ér zem,  öreg  csont ja im mal
már úgy sem fo gom az ő szár nya lá su -
kat so ha utol ér ni. 
De a Con ti-je len ség kö zel ről bi zony

sok kal ár nyal tabb. Így – ven dég lá tó -
ként – meg pil lant hat tam a for ró ság -
ban el bá gyadt ar co kon az iz zad ság -
csep pe ket,  az  ál mos sá got  reg gel  a

sze mek ben,  a  csöpp nyi  tö rő dés re
meg egy kis fi gye lem re vá gyó te kin -
te tek ben a tö ré keny sé get. Meg sze ret -
tem ezt a kis csa pa tot, amely nek tag -
jai a sza bad ide jük és pén zük nagy ré -
szét ezek re az in gye nes kon cer tek re
ad ják oda. Ész re vet tem, hogy ne kik is
el fogy egy hét alatt a tisz ta ru há juk, és
épp úgy vágy nak egy kis sü te mé nyes
ké nyez te tés re, mint  a  kol lé gi um ból
hét vé gén ha za té rő sa ját gye re ke im. És
mos tam, és sü töt tem. Sőt, há la Is ten -
nek, mos tunk és sü töt tünk töb ben is
a gyü le ke zet tag jai kö zül. 
Váll vet ve szol gál tunk ne kik, míg

ők itt szol gál tak Ten ge li cen ne künk.
És így, köl csö nö sen ad va egy más nak,
azt hi szem, mind gaz da gab bak let -
tünk a ta lál ko zás tól. Há la ér te az egé -
szet meg ter ve ző Is ten nek.

Mi ből lett a cse re bo gár?
A nyár csúcs pont ja két ség te le nül a
gyü le ke ze ti hit tan tá bor he te. Sok-sok
imád ság, ének gyűj tés, tör té ne tek re
ké szü lő dés, já ték ke res gé lés, kon zul -
tá lás,  fi a tal  se gí tők  ke re sé se.  Volt,
hogy szín da rab for má já ban ad tuk elő
a na pi bib li ai tör té ne te ket, volt, hogy
me sék  se gít sé gé vel,  arany mon dá -
sok-köz mon dá sok kö ré te ker ve, más -
kor jel ké pek kel, in ter ak tí van, meg ze -
né sít ve, báb bal, kéz zel-láb bal. 
Őrült ké szü lő dés és szer vez ke dés

elő zi meg ezt a he tet, és hi he tet len
ener gia áram lást  élünk  át  min den
év ben. A har ci fel ada tok nál pél dá ul,
ahol kü lö nös dol go kat kell a tá bo ro -
zók nak  sze rez ni ük,  csak  cso dál ko -
zunk, mert mo zog ni alig ké pes né nik
fut va hoz zák a gye re kek nek a leg na -
gyobb to jást, a leg több szí nű hím ző -
fo nal da ra bot.  Ko moly  vál lal ko zók
köl csön ad ják az alig hasz nált szem -
üve ge i ket, fel mász nak a pad lás ra a le -
gény ko ri  gu mi csiz má ju kért.  Unott
ké pű fel nőt tek a kocs ma előtt meg -
en ge dik, hogy a tá bo ro zók be fes sék
a tal pu kat tem pe rá val, és le nyom tas -

sák a ha tal mas cso ma go ló pa pír ra. El -
fog lalt  em be rek  el jön nek,  hogy  a
lur kók fri zu rát ké szít se nek ne kik a
pa ró kia ud va rán, vagy ép pen csár dást
tán col ja nak ve lük. 
Szó val  ren ge te get  ne ve tünk,  jól

érez zük ma gun kat, és cso dál ko zunk,
hogy fel élén kül a fa lu kö rü löt tünk egy
kis gyü le ke ze ti tá bor tól. De hosszú
éve kig még is min dig volt ben nem egy
csöpp nyi  csa ló dott ság.  Az  em ber
szór ja-szór ja a ma got, ta nít, me sél,
ké szül, be le ad apa it-anya it, hogy át -
ad ja az Is ten öröm hí rét, az élet re szó -
ló üze ne tet, az tán a gye re kek fel nő -
nek, ki re pül nek, és né hány év után
más gye re kek nő nek be le a tá bo ro -
zó kor ba, a na gyob bak meg mint ha el -
tűn né nek nyom ta la nul. 
Hogy van ez? Ho va lesz az ige mag?

Az nem le het, hogy sem mi ne ma -
rad jon! De ha ma rad, ak kor
mi kor lát szik már meg? Hon -
nan tud ha tom, hogy nem hi -
á ba fá ra dunk? 
Az tán  idén  va la hogy  el -

bam bul tam:  tel je sen  ki ma -
radt az ifis hí vo ga tás. Meg telt
a tá bo ro zók név so ra, és akadt
pár  fel nőtt  se gí tőnk  is  (két
szen zá ci ós  moz gás kor lá to -
zott „tol ta” pél dá ul tel jes mell -
szé les ség gel a „sze ke rün ket”
egész hé ten, reg gel től es tig),
de  ifis  egy  szál  se. Hir te len
még csak öt le tem sem volt,
hogy ki len ne mél tó és al kal -
mas a na gyob bak kö zül a po -
zí ci ó ra,  hogy  pél da ké pe  és
út mu ta tó ja le gyen a ki seb bek -
nek. Imád koz tam és tör tem a
fe jem, a tá bor meg kö ze le dett. 
Az tán  egyik  ének órán  a

so ha még gyü le ke zet ben nem
járt ti ni ta nít vá nyom be je len -

tet te, hogy ön kén tes ként ő szí ve sen
be áll na se gí te ni hoz zánk. Ha za fe lé
meg  egy  iz ga tott  nagy ma ma  ál lí -
tott meg kö nyö rög ni, hogy kaj la kö -
zép is ko lás, volt tá bo ro zó uno ká ja ifis
le hes sen ná lunk. „Min dent meg csi -
nál  szí ve sen,  csak  jö hes sen!”  –
mond ta. 
És alig volt időm be csuk ni a tát va

ma radt  szá mat,  csör gött  a  te le fon,
cir ku szos nak  állt  ré gi  rossz csont
gyer kő cünk hí vott, hogy ha fo gad juk,
ak kor a tá bor he té re ha za jön ne se gí -
te ni. Egy ér tel mű volt, hogy mind há -
rom vá rat lan aján lat fent ről ér ke zett.
Öröm mel és cso dál koz va bá mul tam
ma gam elé. 
– Is te nem, hát te bár hon nan ké pes

vagy se gí tő ket elő hív ni? Hogy a csu -
dá ba le het tem olyan os to ba, hogy ag -
gód tam? 
Nagy lel ke sen új sá gol tam el nagy -

lá nya im nak, hogy mi tör tént. A leg -
szó ki mon dóbb  azon nal  ki  is  tört,
mint a gej zír: 
– De anya! Ők vol tak a leg csi bé -

szebb  tá bo ro zó id!  Ha  ők  se gí tők
lesz nek, itt kő kö vön nem ma rad.
Csak ne vet tem, mert ak kor már a

má sik  kér dé sem re  is  meg volt  lel -
kem ben a  vá lasz. Hát per sze hogy
nem  hi á ba  dol go zunk!  Kez de nek
csí ráz ni a ma gok. 
Egyéb ként tény leg nem kel lett csa -

lód nom. Ke res ve se ta lál hat tam vol na
ná luk hű sé ge sebb, oda adóbb mun ka -
tár sa kat. Együtt ci pe ked tünk és tit ko -
lódz tunk, és egy más ke zé ből vet tük át
a ten ni va ló kat, oly kor sza vak nél kül is
ész re vet tük, ha a má si kat le kell ki csit
vál ta ni,  vagy  mel lé  kell  áll ni,  mert
nincs több ke ze. Is ten iga zán jó csa pa -
tot  ren delt  ki,  sok kal  job bat,  mint
ami lyet én va la ha össze hoz tam vol na
em be ri  lo gi kám mal.  És  az  idei  év
rossz csont ja it már kü lö nös mo sollyal
fi gyel tem: pár év, és le het, hogy ők lesz -
nek a leg meg bíz ha tóbb se gí tő im. 
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Meg hí vó – kül misszi ói est
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let szep tem ber 17-én, hét főn 18 óra -
kor tart ja misszi ói est jét. Elő adó Csé pe And rea, aki dél-ázsi ai misszi ói
mun ká já ról tart be szá mo lót. Hely szín: MEE Or szá gos Iro da ut ca fe lő li
elő adó ter me (Bu da pest VI II. ker., Ül lői út 24.). Min den ér dek lő dőt hí -
vunk és vá runk.

h i r d e t é s

Meg hí vó – Asz ta li be szél ge té sek
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket a kö vet ke ző dis -
pu tá já ra:
Té ma: Az eu ró pai eti ka le he tő sé gei. Dis pu ta part ne rek: Hel ler Ág nes

fi lo zó fus és Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök. Idő pont: szep tem ber 27.,
csü tör tök, 18.00. Hely szín: Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest V. ker.,
Ká ro lyi Mi hály u. 17.) + élő in ter ne tes köz ve tí tés a pim.hu ol da lon. Be -
lé pő jegy:  fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak és nyug dí ja sok nak 300 Ft. 
(A be lé pő jeggyel a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.)
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M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns MédiaMűhely – Berekfürdő
2012.szeptember28–30.

A Pro tes táns új ság írók szö vet sé ge vár ja mind azon mé dia mun ká sok
és le en dő mé dia mun ká sok je lent ke zé sét, akik a tö meg mé dia ko rá ban
is sze ret né nek hi te les, mi nő sé gi mun kát vé gez ni akár az írott, 
akár az elekt ro ni kus saj tó ban. A be rek für dői kon fe ren ci án eh hez 
kí vá nunk se gít sé get nyúj ta ni ne ves, ta pasz talt szak em be rek 
köz re mű kö dé sé vel. A rá di ós, te le ví zi ós, nyom ta tott és/vagy on-line
saj tó ban dol go zó kol lé gák nem csu pán elő adó ként, 
ha nem be szél ge tő társ ként is ven dé gei lesz nek kö zös sé günk nek. 
(A rész le tes prog ra mot la punk kö vet ke ző szá má ban, il let ve szep tem ber
15-től a szö vet ség hon lap ján – www.prusz.hu – kö zöl jük.)

aProtestánsMédiaMűhelyrészvételidíja9900forint/fő,
Prúsz-ta gok nak 50%kedvezménnyel5000 fo rint, amely 
a hely szí nen (meg bé ké lés há za – re for má tus Kon fe ren cia-köz pont,
5309 be rek für dő, be rek tér 19.) fi ze ten dő, és ma gá ban fog lal ja 
a szál lás, va la mint (pén tek va cso rá tól a va sár na pi ebé dig) 
az ét ke zés költ sé gét is.

» Jelentkezésihatáridő:szeptember25.,kedd.
je lent kez ni Faggyas Ilo ná nál a 20/824-9657-es te le fon szá mon
vagy e-mail ben a prusz@lu the ran.hu cí men le het. 
(A je lent ke zés el fo ga dá sát a vég le ges prog ram meg kül dé sé vel 
iga zol juk vissza. Pon tos kez dés: pén tek, 17 óra!)

Meg hí vó a Dé li egy ház ke rü let 
fel ügye lői kon fe ren ci á já ra

Sze re tet tel és bi za lom mal hív juk és vár juk a Dé li Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let fel ügye lői kon fe ren ci á já ra, ame lyet ok tó ber 5–6. kö zött tar tunk
Pi lis csa bán a mel lé kelt prog ram sze rint.
A ta lál ko zó ra az új cik lus ra meg vá lasz tott gyü le ke ze ti fel ügye lők szer -

ve zé sé ben gyü le ke ze ten ként két-há rom kül döt tet vá runk (a fel ügye lő mel -
lett a má sod fel ügye lőt vagy/és a gond no kot).  
A kon fe ren cia ok tó ber 5-én 17 óra kor kez dő dik, és 6-án, szom ba -

ton 17 óra kor va cso rá val zá rul. A ta lál ko zás ban bíz va sze re tet tel kö -
szönt jük:

Ra dos né LEn gyEl An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő  
Gáncs Pé tEr püs pök

h i r d e t é s

„Tarts, Uram, a ke zed ben”

A fel ügye lői kon fe ren cia prog ram ja
Pi lis csa ba, 2012. ok tó ber 5–6.

Ok tó ber 5., pén tek
16.00: Ér ke zés, re giszt rá ció • 17.00: Meg nyi tó: Ra dos né Len gyel An na ke -
rü le ti fel ügye lő • Igei ala po zás: Zsolt 32,8 – Gáncs Pé ter püs pök • 18.00:
Va cso ra • 19.00: Be ve ze tő elő adás: „Tarts, Uram, a ke zed ben” – dr. Sza bó La -
jos rek tor • 20.00: Szü net • 20.30: Is mer jük meg egy mást! – Ré gi ek és újak
a szol gá lat ban… • 21.30: „Ez a nap is csen de sen…” – Sza bó né Mát rai Ma -
ri an na püs pök he lyet tes

Ok tó ber 6., szom bat
7.30: Reg ge li • 9.00: Áhí tat: dr. Si mor Fe renc fel ügye lő (Sik lós) • 9.30: Elő -
adás meg be szé lés sel: Is ten há ló za tai, evan gé li kus kö zös ség épí té sünk a 21.
szá zad ban – dr. Cser mely Pé ter pro fesszor • 11.00: Szü net • 11.30: Fel -
ügye lői kor re fe rá tu mok – mo de rá tor: Ra dos né Len gyel An na • 12.30: Ebéd
• 14.00: Cso port mun ka gyü le ke ze ti tí pu sok sze rint • 14.30: Új ra együtt:
vissza jel zés a cso por tok ból + fó rum ak tu á lis kér dé sek ről • 16.00: Zár -
szó: Ra dos né Len gyel An na • Úti ál dás: Gáncs Pé ter • 17.00: Va cso ra

A ke rü let felügyelői pos tai úton sze mély re szó ló meg hí vót kap nak.

Cam Floria, a Con ti nen tal Sin gers alapítója



Ép pen hu szon öt év vel ez előtt, 1987
ko ra ta va szán egy ma gas, sza kál las
fér fi ke re sett fel a kő bá nyai lel ké szi
hi va tal ban. El mond ta, hogy ugyan
meg van ke resz tel ve, ám kon fir má -
ci ó ban már nem ré sze sült. Úgy tud -
ja, hogy a nél kül nem ve het úr va cso -
rát, ő pe dig sze ret ne él ni vele. Ter -
mé sze te sen  öröm mel  vál lal tam,
hogy a kon fir má ci ó ra  fel ké szí tem,
ami ből el mé lyült, gyak ran ké ső es -
té be nyú ló be szél ge té sek so ra nőtt ki.
Egy nyá ri va sár nap az tán ott állt egy -
ma ga az ol tár nál ez az ak kor negy -
ven éves fér fi, Wisz ki densz ky And rás.
Ta lán két hét tel ké sőbb ke rült sor az
én be ik ta tá som ra, így utóbb gyak ran
mond tuk: mi együtt kezd tünk Kő -
bá nyán…
A foly ta tás is kö zös volt. Jól le het

vagy  húsz  év vel  fi a ta labb  volt  a
sze ni o rok nak ne ve zett kör tag ja i nál,
hű sé ge sen lá to gat ta az ő al kal ma i -
kat, és egy re több fel ada tot vál lalt
az ör ven de te sen gya ra po dó kö zös -
ség ben. Ha ma ro san mint a gyü le -
ke zet gond no kát ik tat hat tam be, és
a szó szo ros ér tel mé ben min den ben
szá mít hat tunk rá. A rend szer vál tás
eu fó ri á já ban egy részt együtt men -
tünk szá mos tün te tés re, más részt
él tünk a le he tő ség gel, hogy új és új
ka puk nyíl nak ki előt tünk. Együtt
ké szí tet tük a Kő bá nyai Ha rang szó
cí mű la pot, ala kí tot tuk ki a temp -
lom alat ti Ká pol na Szín pa dot, vit -
tük  tá bo roz ni  az  if jú sá got,  szer -
vez tük meg a fi a tal fel nőt tek úgy ne -
ve zett Em maus-kö rét. 
Köz ben pe dig be szél get tünk és

be szél get tünk… Meg tud tam ró la,
hogy ka to li kus édes any ja egye dül
ne vel te, mi vel az édes ap ja – mi u tán
meg jár ta az And rássy út 60.-at – fi -
a ta lon meg halt. Ő öt hó na pos volt
ak kor. Anyu ká ja var rás ból pró bál -
ta őt és két idő sebb test vé rét el tar -

ta ni. Az anya gi ne héz sé gek mi att
And rás 1956-tól öt éven át ne ve lő -
ott hon ban  élt.  Ké sőbb  Cse pe len
volt esz ter gá lyos, majd es ti ta go za -
ton el vé gez te a gép ipa ri tech ni ku -
mot. Két év ti ze den ke resz tül gond -
nok ság ve ze tő ként dol go zott. 
Az egy há zi el kö te le ző dés va ló -

ság gal szár nya kat adott ne ki. Mind
töb bet  akart  tud ni,  ezért  új  és  új
köny ve ket  kért.  Szí ve sen  tar tott
bib lia órai elő adá so kat. Az után be -
irat ko zott a teo ló gia le ve le ző tan fo -
lya má ra.  Gyü le ke ze ti  mun ka társ
lett, és öröm mel vál lalt ige hir de tői
szol gá la to kat. 
Ami kor ké sőbb Rá kos csa bá ra köl -

tö zött, – tör vény tisz te lő em ber ként
–  a  te rü le ti leg  il le té kes  rá kos ke -
reszt úri gyü le ke zet be épült be. Meg -
je le né sé vel ott is pezs gést ho zott: bib -
lia órá kat  tar tott,  pré di kált, meg ál -
mod ta és ve zet te a kö zép nem ze dék
úgy ne ve zett Kö zép kö rét, szer vez te a
gyü le ke ze ti Ki mit tud?-ot. 

Lu ther írá sa it kü lö nö sen sze ret te,
ezért az tán nem vé let len, hogy – im -
már a gyü le ke zet ha tá ra in túl lép ve –
a Lu ther Szö vet ség vi lá gi al el nö ke lett. 
Ami kor  Gáncs Pé ter püs pök

mun ka tár sat  ke re sett,  jó  szív vel
aján lot tam a fi gyel mé be And rást.
At tól kezd ve éve ken át kí sér te püs -
pö két az egy ház ke rü let al kal ma i ra,
egy út tal  tu dó sít va  is  azok ról  az
egy há zi saj tót. 
Pár sor ral fel jebb úgy fo gal maz -

tam,  hogy  va ló ság gal  szár nya kat
adott ne ki az egy há zi mun ka. Ezek
an gyal szár nyak  vol tak.  Csen des,
meg fon tolt je len lé té vel bé kes sé get
és de rűt  su gár zott. Halk sza vá val
min dig épí te ni akart. Fájt ne ki, ha
szét hú zást  vagy  ma ra ko dást  ta -
pasz talt az egy ház ban. 
Na gyon sze re tett ping pon goz ni.

Ha  egy-egy  tá bor ban  asz tal hoz

áll tunk, könnye dén vert min den -
kit, hi szen rend sze re sen ját szott.
Részt is vett kor osz tá lya csa pat baj -
nok sá gá ban.
Bő  két  éve  az  is ten tisz te le ten

lett rosszul. Tud ta, hogy egy alat to -
mos in fark tus új ra tá ma dás ba len -
dül het. Sze ret tei ag gó dó sza va it a
tő le  meg szo kott  sze líd ség gel  fo -
gad ta,  egy út tal  je lez ve,  hogy  ha
men nie kell, ő ké szen áll ar ra is. 
Au gusz tus  31-én bol do gan  vett

részt  a  hat vannégy  év  kény szer -
szü net  után  új ra in du ló  ál ta lá nos
is ko la év nyi tó ján. Tré fál ko zott, hogy
fe hér sza kál lát még nö vesz ti egy ki -
csit, és majd ő lesz az is ko lai ün nep -
ség Mi ku lá sa. A kö vet ke ző na pok -
ban ott volt a gyü le ke zet ve ze tő i nek
mun ka ér te kez le tén. Egy szer da dél -
után meg tar tot ta az ősz el ső bib lia -
órá ját Rá kos csa bán. Aztán el ment
ping pon goz ni, hi szen vár ta a csa pat.
Tár sai sze rint na gyon jól ment ne -
ki a já ték. Közvetlenül a tér fél cse re
után hát ra ha nyat lott, és ab ban a pil -
la nat ban meg halt.
Mi csak itt sír do gá lunk ma gunk -

ban vagy egy más vál lát át ka rol va, de
tud juk, hogy ezt  a  tér fél cse rét  az
Igaz Bí ró ren del te el. And rás tisz -
tes ség gel helyt állt eb ben a küz de -
lem ben.  Nem  egy sze rű en  sport -
sze rű, ha nem Krisz tus-sze rű volt.
Most, e sa já tos tér fél cse re ke re té ben
át ke rült a má sik ol dal ra. Tu dom, so -
kan  va gyunk,  akik  könnye in ket
nyel ve,  de  hit tel  ének lünk,  mint
haj da ni hús vét haj na lo kon: „Hány
hí vő ér te el az égi célt, / Hű volt, ki -
tar tott, har ca vé get ért. // Még mi
itt  küz dünk,  ők  ott  fény le nek.  /
Mind egyek még is ben ned és ve led.
// Ott zeng az ének, itt még könny
pe reg, / Míg Krisz tus nap ja győz az
éj fe lett…” (EÉ 454) 

g Fa bi ny Ta más

Ká vát a Mo nor–Irs ai-domb ság leg -
el du got tabb te le pü lé se ként em le ge -
tik. Nem hi á ba rej tet te így el a Jó is -
ten. Ká vát ugyan is – ahogy egy kin -
cset – fel kell ku tat ni. Az alig több
mint hat száz fős te le pü lés Pest től dél -
ke let re  fek szik.  Egy  tö rök  ko ra beli
híd ja,  egy  klasszi cis ta  kas té lya  és
két temp lo ma van: egy ka to li kus és
egy evan gé li kus.
E  so rok  író já nak  déd ap ja  bi zo -

nyá ra több ször vé gig ment a hí don, jól
is mer te a Pu ky-kú ria és az evan gé li -
kus  temp lom  pad ló ré se it,  hisz  itt
töl töt te gye rek ko rát, és itt is he lyez -
ték az tán örök nyu ga lom ra. A déd -
apa ap ja le vi ta ta ní tó volt Ká ván: a
temp lom ban or go nált,
az is ko lá ban – és per sze
ott hon  –  okí tott.  Le -
het sé ges, hogy part vis -
nyél lel  a  két  ke ré ken
egyen sú lyo zás tu do má -
nyá ra is…
A he lyi lel kész, Bu day

Zsolt és  se gí tő tár sai
szor gos  elő ké szü le te i -
nek kö szön he tő en szep -
tem ber 8-án be né pe sült
a kis tér ség lu the rá nus
te ke rők kel.  A  já té kos
együtt lé tet kö ve tő en –
mely nek leg nép sze rűbb
prog ram ja a szám há bo -
rú volt – az if jú sá gi is ten tisz te le ten a
he lyi pres bi te rek kel együtt csak nem
szá zan vet tek részt. 
A kor osz tály igen vál to za tos volt,

al só ta go za to sok tól egé szen a vég zős
kö zép is ko lá so kig. 
Fel csen dült  szám ta lan  (za rán -

dok)ének,  me lye ket  az  Al ber ti ből
ér ke ző, újon nan meg vá lasz tott egy -
ház me gyei  if jú sá gi  lel kész,  Csadó

Ba lázs kí sért gi tá ron. Aki nem is mer -
te a da lo kat, itt meg ta nul hat ta és vi -
het te ha za őket. 
Rend ha gyó, mond hat juk, „bi cik lis”

is ten tisz te let volt ez a szom ba ti, di -
rekt a fi a ta lo kat kí ván ta meg szó lí ta -
ni, és konk ré tan meg is szó lí tot ta őket
ne kik cím zett kér dé sek kel. Pél dá ul,
hogy  ve szí tet tek-e  már  el  va la mi
fon to sat. Jé zus nak mind annyi an fon -
to sak va gyunk, zár ta a lel kész mon -
dan dó ját, ha csak egy is el vész kö zü -
lünk, an nak utá na megy… 
A he lyi pres bi té ri um is mét ki tett

ma gá ért, pap ri kás krump li és sü te -
mény he gyek vár ták a ka ló ria ége tő ket.
Egyet hi á nyol tak csu pán, a pi li si fi a -

ta lo kat,  akik  a  pi li si  fa lu nap mi att
nem  tud tak  részt  ven ni  a  jó ked vű
nyár zá rón, jö vő re azon ban el vár ják
őket is!
A  domb ról  le gu rul va  han gos

„EVA MI!” – vagy is Erős vár a mi Is -
te nünk! – ki ál tás sal bú csúz tak Ká vá -
tól a fi a ta lok, ma guk mö gött hagy va
pár fék nyo mot… 

g Kinyik Anita
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Az  ün nep sé get  Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke, He ge dűs At -
ti la, a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség  igaz ga tó  lel ké sze,  va la mint
Wag ner Szi lárd, az is ko la lel ké sze nyi -
tot ta meg rö vid áhí tat tal. 

A  ter me ket  Sze me rei  Já nos  ál -
dot ta meg. A püs pök be szé dé ben fel -
hív ta a fi gyel met a ka pu nyi tás je len -
tő sé gé re,  a  ka pu  mint  szim bó lum
szám ta lan je len té sé re. Hi szen mást
je lent a ka to ná nak, aki ezen ke resz -
tül jut be a vár ba, a kert épí tő nek, a

ha tár őr nek, a por tás nak vagy ép pen
a fi a tal sze rel me sek nek. 
„Men je tek be ka pu in há la ének kel,

tor ná ca i ba di csé re tek kel” – hang zott
a  zsol tár.  „A  ka pun  va ló  át ha la dás
szim bo li kus  je len tő sé gű,  ün nep lés -
hez kö tő dik. Az ural ko dó kat, győz tes
had se re ge ket ha tal mas él jen zés sel fo -
gad ták, ami kor át ha lad tak egy di a dal -
ív, egy ka pu alatt. Ugyan ak kor sok kal
fon to sabb az, hogy a ka pun át ha la dó,
az  ér ke ző  há lá ja,  há la éne ke  szól jon
azért, hogy át ha lad hat a ka pun, meg -
ér kez het, oda ér het ah hoz, aki vár ja őt”
– ma gya ráz ta Sze me rei Já nos. 
A püs pök fel hív ta a fi gyel met ar -

ra,  hogy  az  Úr  szel le mi sé ge  va la -
mennyi tan tárgy ban je len van, le gyen
szó tör té ne lem ről, ma te ma ti kai sza -
bály sze rű sé gek ről vagy ép pen bio ló -
gi á ról, a ter mé szet, az élet cso dá já -
ról. Az pe dig, hogy Is ten le he tő sé get
adott az is ko lá nak er re a be ru há zás -
ra, a leg na gyobb aján dék: „Aján dé kul,
Is ten ke zé ből vesszük eze ket a ter me -
ket.” A li tur gi kus részt kö ve tő en az is -
ko la 4/a osz tá lyos ta nu ló ja, Tar Blan -
ka Mú zsa mon dott ver set az is ko la
ta nu ló i nak ne vé ben. 
Az  ün nep ség  zá rá sa ként Raj nai

Ká roly, az is ko la igaz ga tó ja kö szö ne -
tet mon dott a szü lők nek, akik va la -
mennyi en a Hu nya di ba írat ták gyer -
me ke i ket, a pe da gó gu sok nak, va la -
mint  a  ki vi te le zők nek,  akik nek  a
mun ká ja nél kül ez a be ru há zás nem
va ló sul ha tott vol na meg.

g Gro bits Zsu zsan na

Tanévkezdőteremavató
b Örömteligondotjelent,amikoregyiskolábanamagastanulóilétszám
miattválikszükségesséegynagyobbberuházás.EztörténtSopron-
ban,aHunyadiJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIskolában,ahol
1985ótafolyamatosanemelkedikatanulóilétszám.A2012/13-astan-
évetközelhétszáztanulóvalindították.Azelsőtanításinapon,szep-
tember3-ánötújtanteremfelavatásáraésmegáldásárakerültsor.A
beruházáshetvenegymillióforintból,teljesmértékbenönerőbőlva-
lósultmeg.Atantermeketaziskolatetőterébenalakítottákki.

Balról jobbra: Hegedűs Attila, Szemerei János és Wagner Szilárd
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b SzvorákKatalin népdalénekes,
előadóművészLosoncszülötte.
TanulmányaitazEötvösLoránd
Tudományegyetem magyar–
könyvtárszakánvégezte.Nevét
anagyközönség1981-ben,aRö-
püljpávanépzeneiversenyenel-
értelsőhelyezéseutánismerte
meg.Életétanépzenénekszen-
teli,háromvilágrészharminchá-
rom országában koncertezett.
Hangjáthuszonhétlemezőrzi,
művészetétszámoselismeréssel,
többekközöttLisztFerenc-díj-
jalésazalternatívKossuth-díj-
jalismertékel.

– Fel vi dé ken szü le tett, Ma gyar or -
szá gon a Rö pülj pá va nép ze nei ver se -
nyen el ért ered mé nyé vel szer zett ne -
vet. Ho gyan em lé ke zik vissza e sors -
dön tő ve tél ke dő re?
– A ver seny ide jén már har mad -

éves Eöt vös-kol lé gis ta vol tam. Kül -
hon ból  ér ke zett  böl csész hall ga tó -
ként  a  leg ked ve sebb  vá ro som ban,
Bu da pes ten, a kis sé mos to ha anya or -
szág ban az ak ko ri „leg vi dá mabb ba -
rakk” üze ne te it pró bál tam fel fog ni és
meg emész te ni. Na gyon jól esett az el -
ső díj, hi szen ez ál tal elő tér be ke rült
a szlo vá ki ai ma gyar ság is, mert ad dig
so kak szá má ra a ha tá ron tú li ma gyar -
sá got csu pán az er dé lyi ek je len tet ték.
Kü lön öröm volt a sok tíz ez res-száz -
ez res, ja va részt a Csal ló köz től a Bod -
rog kö zig  élők től  ér ke zett  sza va zat. 
Az egye te men a ver se nyig én vol -

tam a „cseh”, oly kor „szlo vák” lány, aki
„jaj,  de  szé pen  be szél  ma gya rul”.
Igaz, ek kor már kezd tem le vet kőz ni
őse im  cso dás  pa lóc  nyelv já rá sát,
mert a mé dia a bu ta és sü let len em -
bert szin te ki zá ró lag pa lóc nyelv já rás -
ban ka ri kí roz ta. Ne héz, de szép évek
vol tak. Ne héz, mert dup la ki sebb sé -
gi ként, pa lóc ma gyar ként, fa lu si ként
Cseh szlo vá ki á ból  ke rül tem  át  az
anya or szág „víz fe jé be”. Vég le ges át te -
le pü lé sem után egy pi ci fa lu ban te -
rem tet tem  ott hont  és  csa lá dot,  de
mind eköz ben meg ma rad tam fel vi dé -
ki nek. 

– Ma gyar or szá gon a nyolc va nas
évek ben a tánc ház moz ga lom gaz -
dag ének ka ri kul tú rá val pá ro sult.
Egy nép dal éne kes ked ve zőbb in du lást
nem is re mél he tett vol na.
– A Rö pülj pá va-el is me rés után

sem re pült a szám ba a sült ga lamb.
Ez lel ki al ka tom ra ve zet he tő vissza:
nem va gyok moz gal mi be ál lí tott sá -
gú, in kább csönd ben ér té ket ke re ső,
te rem tő tí pus ként jel le mez ném ma -
ga mat. Min den ered mé nye mért ke -
mé nyen  meg  kel lett  dol goz nom.
Ter mé sze tes sé gem mel a „kul túr dik -
tá to rok”  nem  tud tak mit  kez de ni,
ezért nem is ked vel tek, így vi szont
sen ki nek se le het tem esz kö ze. Ál ta -
lá ban so ha nem vol tam jó idő ben jó
he lyen, min dig a ma gam ma gá nyos
ös vé nyét ta pos tam, ahol oly kor rám
is ta pos tak. 
Ma már öröm mel lá tom, hogy ez

az ös vény so kak nak je len tett já ran -
dó-jár ha tó utat! Az utat me ne dzse -
rek és ön me ne dzse lés nél kül, sok szor
el len szél ben tet tem meg, ép pen ezért
tu dok örül ni a pá lyá mon min den ap -
ró si ker nek. Va ló já ban szá mom ra a
pá lyá mat kí sé rő kis kö zös sé gek él te -
tő  ere je  volt min dig  az  el sőd le ges.
Most is az alul ról jö vő szer ve ző dé sek -
ben, a ci vil szfé rá ban és el ső sor ban
a vi dék ben lá tom a meg úju lás leg na -
gyobb tar ta lé kát. 

– El ső le me zeDal ván dor lás cím mel
je lent meg. Et től kezd ve a ze nei pár -
hu za mok el kö te le zett hí ve ként tart -

ják szá mon. A kö zös dal lam kincs
fel tá rá sá ban fel vi dé ki gyö ke rei mo ti -
vál ták?
–  Pa lóc  ma gyar ként  cse pe red -

tem fel, és anya nyel ve met oly annyi -
ra óv tam, hogy  a  több sé gi nyel vet
csak az is ko lá ban ta nul tam. Resz ket -
ve és da dog va be szél tem szlo vá kul,
hi szen min dig rossz he lyen hasz nál -
tam  a  vissza ha tó  „sa”  szócs kát,  és
oly kor a ne me ket is össze ke ver tem.
Ké sőbb Ma gyar or szá gon már más
op ti kán ke resz tül hasz nál hat tam a
szlo vák tu dá som: a két nép együtt élé -
sé nek  kul tu rá lis  él mé nyé ből  nyolc
ön ál ló al bu mom szü le tett a Hun ga -
ro ton nál, ja va részt Hol lós Má té igaz -
ga tó  jó vol tá ból.  Eze ken  a
Kár pát-me den ce kö zös dal -
la ma it szó lal ta tom meg ere -
de ti nyel ve ken. 
A po li ti ka tá vol áll tő lem,

de a szlo vák nyelv tör vény re
a  szlo vák–ma gyar  nép dal -
pár hu za mos  Vox Hum a na
al bum mal  re a gál tam. A  le -
mez száz szá mo zott pél dány -
ban, Ru dolf Schus ter – Szlo -
vá kia  volt  köz tár sa sá gi  el -
nö ke – aján lá sá val je lent meg
2009-ben. No ha el jut tat tam
a leg fon to sabb he lyek re, de
az opust az ál ta lam fel vál lalt
kö zép-eu ró pa i ság hoz ha son -
ló csend ve szi kö rül. 
Egy má sik össze ál lí tá som mal sem

jár tam más ként. A leg utóbb ké szí tett,
hu szon he te dik al bu mo mon hét egy -
ház te rem tést di csé rő éne kei hall ha -
tók, s no ha az öku me nét szó ban so -
kan  hir de tik,  de  kö rük ben  e  le mez
sem  ta lált  vissz hang ra.  Úgy  tű nik,
min dig  meg ma ra dok  a  „har ma dik
utas nak”  ki já ró  ka ran tén ban,  ahol
egyéb ként na gyon jól ér zem ma gam. 

– Mi, ma gya rok na gyon büsz kék
va gyunk nép ze ne ku ta tó ink ra. A szlo -
vák nép ze ne ku ta tás ról az át la gos
ze ne sze re tő em ber nek leg fel jebb Bar -
tók Bé la Négy szlo vák nép da la vagy
Nyit ra me gyei gyűj tő út jai jut nak
eszé be. Mit kell tud ni a szlo vák nép -
ze nei gyűj té sek ről?
– A szlo vá kok is büsz kél ked het nek

nép dal gyűj tők kel,  de  mind  a  mai
na pig a ma gyar Bar tók a leg na gyobb
szlo váknép dal- gyűj tő. Az már más
lap ra  tar to zik,  hogy  úgy  a  ro mán,
mint a szlo vák gyűj té se alig hoz zá fér -
he tő,  sőt  tud tom mal  a  Slo vens ké
spevy (Szlo vák da lok) III. kö te te má -
ig nem je lent meg. A vá lasz hoz tar -
to zik, hogy a ze ne szer zők kö zül ne -
kem Bar tók a leg ked ve sebb, ő szá -
mom ra a „kez det és a vég”!

– A kö zös kul tú rák ku ta tá sát itt -
hon nagy ra be csü lik. Ha son ló a vissz -
hang ja a ha tá ra in kon túl is?
– Kül föl di fel lé pé se i men is a mű so -

rom ba min dig „be csem pé szek” egy-
egy nép dal pár hu za mot. Több nyel vű
meg szó la lá sa im mal ál ta lá ban Auszt -
ria nyu ga ti ha tá rá ig ko moly si kert ara -
tok, hi szen hall ga tó im a k. u. k. irán ti
nosz tal gi át ér zik ben nük. Vi szont a
szlo vák, a ro mán, a szerb és a töb bi
szom szé dos or szág be li kö zön ség hez
ez idá ig nem si ke rült el jut tat ni dal ván -
dor lá sa i mat, pe dig üze ne tem el ső sor -
ban ne kik szól. Tő lünk nyu ga tabb ra
már fel vi lá go sí tó mun kát is kell vé gez -
nem, sok szor he lyes bí te nem kell: Bu -
ka rest  he lyé re  te szem  Bu da pes tet,
sőt oly kor ja ví ta ni kell „az ap ró szláv
ál lam” ki té telt is. 
Az Új vi lág ban az ame ri ka i ak nak ez

a mul ti kul t u ra li tás mást je lent. Saj -
nos ott a nagy ol vasz tó té gely ben a
nem ze ti iden ti tást rom bo ló üze ne tet
is  ki hall ják  da la im ból.  Nem  ér tik,
hogy ma gyar ként hir de tem az egy -
más mel lett élés cso dás kul tu rá lis él -
mé nyét úgy, hogy köz ben szom szé -
da ink ön tu da tát, nem ze ti büsz ke sé -
gét sem sze ret ném csor bí ta ni, sőt…

– Egy szerb–ma gyar kul tú rát ápo -
ló vá ros ban, Szent end rén, a Vu ji csics
Ti ha mér Ze ne is ko lá ban ta nít. Ez vé -
let len, vagy ide is a mul ti kul tú ra
sze re te te von zot ta?
– A vé let len nek kö szön he tem –

no ha sze rin tem nin cse nek vé let le nek
–, hogy im má ron ti zen hat éve ta ní -

tok. Szent end re a hoz zánk, az ott ho -
nom hoz, az egy ko ri szlo vák kis fa lu -
hoz leg kö ze leb bi vá ros. Az évek táv -
la tá ban is  jó nak tű nik a dön té sem,
mert az ok ta tás ki egé szí ti elő adó-mű -
vé szi te vé keny sé ge met. Jó ér zés lát -
ni, ta pasz tal ni, hogy az ének lés örö -
me, a tu dás vá gya hogy mű kö dik ki -
csik nél és na gyob bak nál, és ho gyan
hat az ének lés ter mé sze tes sé ge sze -
mé lyi sé gük fej lő dé sé re, lel kük re. Az
ének lés sze re te te min den te vé keny -
sé gük re  ki hat,  és  kü lön  ado mány
ne kem, hogy ren ge te get ta nul ha tok
a  nö ven dé ke im től.  Az  is  aján dék,
hogy ne kik kö szön he tő en örök fi a tal -
nak ér zem ma gam. 
Jól eső ér zés a Vu ji csics Ti ha mér

ne vét vi se lő is ko lá ban ta ní ta ni. A ki -
vá ló ze ne tu dós gyűj té se i ből ma gam
is so kat me rí tet tem. Eze ket a nép da -
lo kat is át adom di ák ja im nak, akik a
ma gyar  dal la mok  mel lett  min dig
szí ve sen ta nul ják az ide gen nyel vű -
e ket is.

– Az e-ge ne rá ci ót mennyi re ér -
dek li a nép ze ne?
– A gyer me ki lé lek min den re nyi -

tott, ezért óri á si a pe da gó gus fe le lős -
sé ge, ho gyan ad ja át a tu dást: meg -
sze ret te ti-e a nép dalt, vagy el ri aszt -
ja a gye re ket. Úgy gon do lom, a sze -
re tet tel  va ló  kö ze lí tés-ne ve lés  és  a
gyer mek nek adott bi za lom min den
gá tat le rom bol hat, s min den te rü le -
ten ki ha tás sal van a ta nu ló tel je sít mé -
nyé re. Sze ren csés nek ér zem ma gam,
hisz ne kem mind a ta ní tás, mind a
da lo lás is öröm, s iga zán cso dás ér -
zés, ha ezt a de rűt tu dom su gá roz ni
nö ven dé ke im nek. 
Mun kám  el is me ré se,  hogy  több

mint egy tu cat di á kom vá lasz tot ta az
éne ke si pá lyát: töb ben kon zer va tó ri -
um ban ta nul nak, de a Ze ne aka dé mi -
án is van nak nö ven dé ke im. Ez si ker
szá mom ra  is,  de meg győ ző dé sem,
hogy ne künk nem „kar ri e ris ta ver -
seny lo va kat”, ha nem el ső sor ban ze -
ne sze re tő,  ze ne ér tő  gyer me ke ket
kell  ne vel nünk.  Az  ér zé keny  em -

ber pa lán ták ké sőbb az élet min den
te rü le tén tud ják ezt a tu dást hasz no -
sí ta ni, tud nak ve le él ni, és to vább is
tud ják ad ni.

– „A rák el len, az em be rért, a hol -
na pért!” ala pít vány meg hí vá sá ra a
kö zel múlt ban egy saj tó reg ge lin vett
részt. Nyi lat ko za tá ban az élet örö möt
te kin tet te a leg fon to sabb gyógy mód -
nak a da ga na tos be teg sé gek le küz dé -
sé re.
– Köz tu dott, hogy a da lo lás öröm -

for rás. Be teg, ér ték vesz tett vi lá gunk -
ban kel le nek a ka pasz ko dók, és eb -
ben az ének lés ki tün te tett sze re pet
játsz hat. Hisszük, hogy a dal ki emel
a szür ke ség ből, és égi ma gas sá gok ba
rö pít, fi zio ló gi a i lag, lel ki leg át jár ja az
em ber tes tét. Ének lés kor szám ta lan
bol dog ság hor mon ter me lő dik, ami
jobb és hasz no sabb a de presszió el -
le ni  pi ru lák nál.  Hoz zám  is  jár nak

olyan fel nőtt ma gán nö ven dé -
kek,  akik  pszi chi á ter-pszi -
cho ló gus he lyett ta lál tak meg,
és rö vid időn be lül ki egyen -
sú lyo zott, da lo ló, új em be rek -
ké vál tak. Az öröm, a dal le
tud ja győz ni a be teg sé ge ket,
a le tar gi át is. A Dú do lós le -
me zem mel több éve gyó gyí -
ta nak. A be szé dük ben kor lá -
to zott,  agy vér zé sen  át esett
be te gek en nek az al bum nak
a se gít sé gé vel pró bál nak meg
új ra éne kel ni, és csak az után
be szél ni. Nem vé let len, hogy
a ha gyo má nyos pa rasz ti tár -
sa dal mak ban az ének lés vé -
gig kí sér te  az  em ber  egész

éle tét. A ha gyo mány ápo lás egy ben
kö te les sé günk.  Nem  a  za va ros ban
kell ha lász ni, ha nem a tisz ta for rás -
ból kell me rí te nünk. 
Az el múlt év ben „A rák el len, az

em be rért, a hol na pért” ala pít vány fel -
kért, hogy le gyek a rek lám ar cuk. A
ké rés re bol do gan rá bó lin tot tam, hi -
szen egy év ti ze de én is meg jár tam a
po kol tor ná cát. Op ti mis ta de rűm mel
le győz tem a be teg sé gem, és a két élet -
men tő mű tét utá ni ko balt su gár zás -
kor cso dás ma gyar nép da lo kat du do -
rász tam. Rá jöt tem, túl rö vid az élet
ah hoz, hogy pesszi mis ták le gyünk.
Az óta  új já szü let ve,  tö ret len  hit tel
él ve zem a min den na pok ap ró örö me -
it, e föl di utam min den rez dü lé sét. 

– Az el mon dot tak és le me ze i nek
dal vá lasz tá sa is hí vő em ber re vall!
– Na gyon jól eső ér zés a lel kem -

nek,  hogy  meg szü let he tett  a  hét
tör té nel mi  egy ház  cso dá la tos,  te -
rem tés di csé rő éne ke it tar tal ma zó al -
bu mom. Ter mé szet ra jon gó ként ren -
ge teg ener gi át me rí tek a te rem tett
vi lág ból, a már em lí tett kis cso dák -
ból. Kü lön öröm és ke gye lem, hogy
több  év szá za dos  éne ke in ket meg -
oszt ha tom a hall ga tó ság gal. 
A le mez be mu ta tók nál a leg be fo -

ga dóbb, leg se gí tőbb ke ze ket, a leg kul -
tu rál tabb nyi tott sá got az evan gé li kus
egy ház tól  kap tam. Na gyon  ked ves
em lék ként  él  ben nem  Fa bi ny Ta -
más püs pök  úr  frap páns-hu mo ros
kon cert kö szön tő je a bu da vá ri evan -
gé li kus temp lom ban, de em lít het ném
a ta va lyi bony há di or szá gos lel kész -
ta lál ko zót is, ahol a je len lé vők töb bek
kö zött a je len és jö vő lel ki vál sá ga i -
ra ke res tek vá la szo kat és ki utat. Ta -
lán az sem vé let len, hogy szá mos hí -
vő és hi tet len ba rá tom-is me rő söm
lel ke  leg mé lyén  „át ke resz te lőd ne”
lu the rá nus sá. Meg ér tem őket, mert
az evan gé li ku sok az egy ház hí ve i nek
a  szá má hoz ké pest  lé nye ge sen na -
gyobb  tet tek re  vál lal koz nak,  na -
gyobb fel ada to kat lát nak el!

g CsEr mák Zol tán

Adalvándorló
Be szél ge tés Szvo rák Ka ta lin nal

A  M A G yA r  D A L  N A P J A
Kobuci-
kollázs

„Jön nek a lá nyok, jön nek a le gé -
nyek, a Ko bu ci nél kül a nyár ban
hol az élet?” A kar sza lag még
nincs le vág va. Ko bu ci-íz a száj -
ban: olyas fé le, mint a ke nyér lán -
gos, csak kol bá szos. Ha ma gyar
dal nap ja, ak kor irány az ih le tő
Szent lé lek tér, on nan meg a Zi chy-
kas tély ud va ra, a Ko bu ci kert.

A Ko bu ci ban szep tem ber 9-én
már 10.30-tól ko lom pol tak a ze né -
szek, a dél előt ti fel lé pők – mint az
au ten ti kus nép ze nét ját szó Ko -
lom pos együt tes és ez al ka lom mal
nem Ka lá ká ban ját szó Gryl lus
Vil mos – leg in kább a gyer mek kö -
zön sé get kí ván ták meg szó lí ta ni. 

A már ke vés bé ma ci fröccsös
han gu la tú Sza lon ná ék nyi tot -
ták a dél utánt vér pezs dí tő fu ta -
mok kal. Utá nuk az új fel ál lá sú
Sza bó Ba lázs Band lí rá zott (vagy
ve szej tett lí rát). 

A há zi gaz da egy igen sze ret he -
tő fi gu ra, a bús blue sos – An ti bá -
csi ra em lé kez te tő – oszt rák Ri poff
Ras kol ni kov volt. Az iro dal mi
át hal lá sok tól ko ránt sem men -
tes elő adó a nap fo lya mán több -
ször ma ga is szín pad ra lé pett.
Pél dá ul – bi zo nyít va a dal meg -
un ha tat lan sá gát – a Qu imby
Most mú lik pon to san cí mű szá -
má nak an gol át dol go zá sá val. 

Iga zi dal for ra da lom a Bu da -
pest Nu folk Re vo lu ti on dal dön -
tő dob ban tá sá val kez dő dött. A
vá ros és vi dék hang ja it, il let ve za -
ja it ele gyí tő ban da egye di han gu -
la tot va rá zsolt a szín pad ra Jó zsef
At ti la dinnye héj után bá mu ló
ma gát is meg idéz ve. Hall gat va a
lel kes, leg in kább sza xo fo nos for -
ra dal má ro kat, az em ber nem
biz tos ben ne, hogy sze ren csés a
nagy vo na lú ele gyí tés.

Fi no mabb, de szin tén ne he zen
be fo gad ha tó elegy a so ron kö vet -
ke ző te ke rős-tu li pá nos Nap ra
kon cert je. A ze ne kar fu tu risz ti kus
szó la ma i val, sok szor disszo náns
frics ká i val a nép ze nét egé szen új
tar tal mak kal töl ti meg. A lá tott -
sá got lát ha tó an sze re tő, kur ta
szok nyás éne kes nő sa já tos moz -
gás kul tú rá já val egé szen mást
köz ve tít, mint amit a fo nott ha -
jú, böl csész szok nyás nép da lo sok -
tól meg szok hat tunk. Va la hogy
még is be le il lik a kép be, a dal ba,
eb be a pszi che de li kus csu haj ba. 

A ma gá val sod ró Besh o droM
„dil idid di” üte mei új fent nem
okoz tak csa ló dást, csap kod tak
a ke zek, do bog tak a lá bak, hin -
táz tak az ében fe ke te ha jú éne kes -
nő vas kos fül ka ri kái. Az ő já té kuk
alatt lett kö zös ség a kö zön ség.

Fe ren czi György és a Rac ka -
jam zár ta az es tét egy ala pos csi -
kó haj tás sal. 

Pe tő fi au ten ti kus so rai el le né -
re in kább lett a vi lág ze néé, mint
a ma gyar da lé a Ko bu ci ta ka ros
kis szín pa da. Per sze ez nem va -
la mi ma gyar dal-ron tó szán dék,
csu pán e kor hang fek vé se.

Ki-ki foly tat hat ta az ün nep lést
ma ga pár jó öreg bús-le gé nyes re
gyújt va vagy Cseh Ta mást dú dol -
va, úgy bol dog-szo mo rú an, úgy
ma gya ro san…

g Nyi kita
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„Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok.”

(1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és heti
igéi fi gyel mez tet nek: csak egy urat
le het szol gál ni! Nem szol gál ha tunk egy szer re Is ten nek és a mam mon nak;
ám a ben ne bí zók el mond hat ják: „Ál dott az Úr, nap ról nap ra gon dos ko -
dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) Az ő gond vi se lő sze -
re te té nek ta nú ja e vi lág ban az Úr Jé zus, s ezt ta ná csol ja: „Ke res sé tek elő -
ször az Is ten or szá gát és az ő igaz sá gát, és mind hoz zá adat nak nek tek ezek,
al le lu ja!” (GyLK 731) Lu ther ezt vall ja: „Gond ját a ke resz tyén em ber szí -
vé vel együtt az Is ten vál lá ra ve ti. Né ki van hoz zá jó erős vál la, hogy el hor -
doz has sa. Sőt meg is pa ran csol ta, hogy őreá ves sük.” „Vesd az Úr ra ter -
he det, és ő gon dot vi sel rád!” (Zsolt 55,23a) Urunk négy szer (!) is fel szó lít
(lásd Mt 6,25–34): „Ne ag gód ja tok…” az éle te te kért, a ru há za tért, a táp lá -
lé kért s a hol na pért! Ki csiny hi tű ség he lyett aláz zuk meg ma gun kat gond -
vi se lő Atyánk ha tal mas ke ze alatt, aki nem csak föl di, de örök sor sunk ról
is gon dos ko dott. „A min den ke gye lem Is te ne… el hí vott ti te ket Krisz tus ban
az ő örök di cső sé gé re…” (1Pt 5,10) Egye dül Is te né a di cső ség! Pál há lá san
kö szö ni a fi lip pi gyü le ke zet ado má nyát, mely hi tük és sze re te tük gyü möl -
cse: „Nagy volt az örö möm az Úr ban, hogy vég re fel buz dul ta tok a ve lem
va ló tö rő dés re. (…) jól tet té tek, hogy kö zös sé get vál lal ta tok ve lem nyo mo -
rú sá gom ban.” (Fil 4,10.14) S óv ja if jú ta nít vá nyát a pénz imá da tá tól: „Mert
min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me, amely után só vá rog va egye sek
el té ve lyed tek a hit től… Te pe dig, Is ten em be re, ke rüld eze ket.” (1Tim 6,10–
11a) Utol só ten ge ri út ján Ró ma fe lé ha jó tö rést szen ved tek; de Pál min den
gond ját ar ra az Is ten re ve tet te, aki ezt ígér te an gya la ál tal: „Ne félj, Pál, ne -
ked a csá szár elé kell áll nod, és Is ten ne ked aján dé koz ta mind azo kat, akik
ve led van nak a ha jón.” S Pál így szólt: „Ezért in te lek ti te ket, hogy egye tek,
mert az is meg me ne kü lé se te ket szol gál ja. (…) E sza vak után vet te a ke nye -
ret, há lát adott Is ten nek mind nyá juk sze me lát tá ra, meg tör te, és en ni kez -
dett.” (Ap Csel 27,24.34.35) A tes ti ke nyér nél van fon to sabb; ezt az ag gó -
dó s nyug ta lan ko dó Már tá nak mond ta Jé zus: „…ke vés re van szük ség, va -
ló já ban csak egy re. Má ria a jó részt vá lasz tot ta, ame lyet nem ve het nek el
tő le.” (Lk 10,42) Mind nyá junk nak „csak” az élő ke nyér re, a test té lett Igé -
re van szük sé günk. So lus Chris tus! – Egye dül Krisz tus ál tal üd vö zül he -
tünk! El fo gá sa és szen ve dé se előtt ő még er re em lé kez tet te a ta nít vá nya -
it: „Ami kor el küld te lek ti te ket er szény, ta risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi -
á nyo tok va la mi ben?” Ezt fe lel ték: „Sem mi ben.” (Lk 22,35) Ha mi hűt le nül
el nem hagy juk, s egye dül ne ki szol gá lunk, ő gon dos ko dik örök bol dog -
sá gunk ról is, mert me zei be szé dé ben ezt ígér te meg: „Bol do gok vagy tok,
ami kor gyű löl nek ti te ket az em be rek… Örül je tek azon a na pon, és uj jong -
ja tok! Íme, nagy a ti ju tal ma tok a menny ben…” (Lk 6,22–23) S én „Bol dog
va gyok, mert Jé zu som sze ret, / Ér tem meg halt a ke resz ten, / Jé zu som sze -
ret!” (EÉ 557,1)

g Ga rai And rás

HETIÚTrAVALÓ

Kü lö nö sen  sok  örö met  ad nak  az
em ber kö zel ből meg is mert  ta nít vá -
nya im be szá mo lói. Ezek job bá ra si -
ke res  élet utak ról  szól nak,  de  elő -
for dul nak köz tük jó ra for dult élet utak
is.  Ilye nek kel  szol gál  ta nít vá nya im
több sé ge.  Bol do gan  hall ga tom  az
öröm te li be szá mo ló kat. 
Az  őszin te  szám adás  so rán  bi -

zony ta lan  élet utak kal  is  ta lál ko -
zom  az zal  a  re mény ség gel,  hogy
ezek az élet pró bái kö zött jó irányt
vesz nek,  ön ér té ke lés sel,  ön fe gye -
lem mel  meg fe le lő  ön bi za lom hoz
jut nak, és meg ta lál ják a szá muk ra
el ér he tőbb, re á lis élet célt. Ha si ke -
rül őket őszin te ön is me ret re jut tat -
ni, ak kor új erő re kap nak, és élet ha -
jó juk biz to san ha lad to vább a he lyes
élet cél fe lé. 

Akik vi szont er re nem ké pe sek,
azok célt té vesz tet ten ván do rol nak
egyik ki kö tő ből a má sik ba. Ve lük is
sze re tek ta lál koz ni, mert ta ná csa i -
mat most már nyitottabban tud ják
mér le gel ni és el fo gad ni. Kü lö nö sen
sok örö met ad nak ezek az össze ta -
lál ko zá sok. Gyak ran új irányt vesz
a célt té vesz tet tek élet út ja, és cso -
dá la tos se bes ség gel ha lad nak új ki -
kö tő fe lé. Ezért jó, ha kel lő idő ben
tu dunk ne kik Is ten től ka pott böl -
cses ség gel meg fe le lő kor mány zá si
ta ná csot ad ni.
Ne he zebb eset nek te kint he tők a

sze münk elől el ve szí tett vagy el tűnt
élet utak, ame lyek nem  je len te nek
fel tét le nül rossz irány ba ha la dást, de
a  kap cso la tok  meg la zí tá sa  vagy
meg sza kí tá sa  is me ret len né  te szi

szá munk ra  az  élet út  he lyes  vagy
hely te len vol tát. Szép szám mal van -
nak olya nok, akik nem oszt ják meg
örö me i ket egy ko ri ta ná ruk kal, gyak -
ran  szin te  „is me ret le nül”  fu tunk
össze al kal mi ta lál ko zá sa ink so rán.
Nincs  kö tő dés,  nincs  szük sé gük
örö me ik,  gond ja ik  meg osz tá sá ra,
ön ző mó don – né ha nagy ké pű en –
épít ge tik sa ját egyé ni jö vő jü ket, és
nem ke re sik fel az élet re fel ké szí tő
és el in dí tó ta ná ru kat. Gyak ran té ves
úton ha lad nak. Ezért jó, ha ve lük is
si ke rül be szél get ni az élet út egyes
ál lo má sa i ról.
Szól nom kell az el ron tott élet utak -

ról is. Né ha na gyot csa ló dok egy-egy
ta nít vá nyom ban, mert nem jól mér -
te fel a ké pes sé ge it, nem tö re ke dett
a he lyes ér té kek meg szer zé sé re, nem
volt meg fe le lő ön bi zal ma és fő leg ön -
fe gyel me. Ezek a  célt  té vesz tett  és
alá me rült  élet ha jók  el  is  süllyed -
het nek az élet ten ge rén. Gyak ran a
szen ve dé lyek rab jai  lesz nek, s ez a
há ló (tes ti él ve ze tek, rom bo ló ba ráti
kö rök) úgy össze kö tö zi őket, hogy a
ki utat nem tud ják meg ta lál ni. Ró luk
se mond tam le so ha, ne kik is igye -
kez tem se gí tő ke zet nyúj ta ni Is ten -
től ka pott böl cses ség gel. Nem ke vés
eset ben si ker ko ro náz ta ezt a se gí tő
mun ká mat.
Most pe dig es sék szó konk ré tan

egy-egy  ta nít vá nyom  élet út já nak
ala ku lá sá ról. Az egyik, más ta ná rok
ál tal  sú lyo san meg alá zott  ta nít vá -
nyom nak  a  krisz tu si  sze re tet tel
nyúj tott  lel ki  se gít ség  egye nes be
hoz ta  éle tét.  Szép  érett sé gi  után
két egye te mi dip lo mát szer zett ki tű -

nő ered ménnyel, és az Egye sült Ál -
la mok ban ka ma toz tat ja tu dá sát. A
kö zel múlt ban pe dig Svájc ban véd -
te meg dok to ri disszer tá ci ó ját. Is ten -
nek adok há lát, hogy a tő le ka pott
böl cses ség gel si ke rült a jö vő be ve -
tett hi té ben lel ki leg is, szak ma i lag is
meg erő sí te nem és a he lyes élet út ra
fel ké szí te nem. 
A  négy  éven  át  ne vel he tet len -

nek tű nő ta nít vá nyom – meg le pe -
té sem re – így kö szönt el érett sé gi
után: „Kö szö nöm a ne ve lést.” To váb -
bi éle te, jel le me, aka rat ere je, cél ra
tö ré se po zi tív irány ba vál to zott, és
meg ala poz ta  szak mai  és  bol dog
csa lá di éle tét. Két egye te mi dip lo -
mát sze rez ve ki vá ló szak em ber ként
dol go zik  fe le lős ség tel jes  mun ka -
kör ben.  Nagy  öröm  szá mom ra,
hogy meg ta lál ta éle te pár ját is, aki -
vel együtt szí ve sen ol vas sák el meg -
je le nő bi zony ság té te le i met is. Biz -
tos va gyok ab ban, hogy Is ten ne ve -
lő mun ká ja to vább for mál ja együt tes
éle tü ket.
Sok te het sé ges ta nít vá nyom vég -

zett több egye te met. Ki vá ló nem -
zet kö zi  szak te kin té lyek ké  nőt ték
ki  ma gu kat.  Az  egyik  or vos tan -
hall ga tó Auszt rá li á ban tar tott szak -
mai elő adást or vos kong resszu son,
a má sik – ugyan csak or vos tan hall -
ga tó  –  Aka dé mi ai  Díj ban  ré sze -
sült. Olyan is van, aki har minc éves
ko rá ra  öt  nyelv  (né met,  fran cia,
spa nyol, an gol, olasz) bir to ká ban,
dok to ri  fo ko zat tal,  fő is ko lai  do -
cens ként  és  rek tor he lyet tes ként
vég zi mun ká ját a fő vá ros ban. Eze -
ket a cso dá la tos tel je sít mé nye ket Is -

ten be ve tett hi tük kel és imád sá gos
lé lek kel ér ték el.
Az édes any ju kat el ve szí tett ta nít -

vá nya im va la mennyi en ered mé nyes
pá lyán in dul tak el. A vi gasz ta ló lel -
ki be szél ge té sek, az ér tük va ló imád -
ko zá sok  se gí tet ték  vissza nyer ni  az
élet be ve tett hi tü ket. Si ke res há zas -
sá guk pe dig be gyó gyí tot ta fá jó se be -
i ket. Is ten nek le gyen há la, hogy az ő
sze re te té vel tud tam se gí te ni őket. 
Mi min den re ta ní tott meg ez a fél

év szá zad? Ar ra, hogy higgyek a rám
bí zott  ta nít vá nyok  ne vel he tő sé gé -
ben; is mer jem meg gond ja i kat, örö -
me i ket;  nyer jem  meg  bi zal mu kat;
se gít sem,  biz tas sam  őket;  te gyem
vi lá gos sá előt tük az üd vös ség re és a
kár ho zat ra ve ze tő utat is. Meg ta ní -
tott rend sze res ön vizs gá lat ra, hogy
meg tud jam:  az  ered mény te len sé -
gek ben mennyi volt az én fe le lős sé -
gem; kel lő tu dás szint tel áll tam-e ta -
nít vá nya im  előtt;  meg fe le lő  mód -
szer rel  ad tam-e  át  az  is me re te ket;
tud tam-e  igaz  szív ből  su gá roz ni  a
krisz tu si sze re te tet a ben nem bí zó ta -
nít vá nyok fe lé? Bi zony sok szor szé -
gye nül tem meg  tü rel met len sé gem,
sze re tet len sé gem mi att. Is ten azon -
ban ezt min dig tu do má som ra hoz ta,
és én bűn bá nó lé lek kel ja ví tot tam ki
hi bá i mat.
Pá lyám vé gez té vel alá za tos szív vel

bo ru lok le mennyei Atyám előtt, és
adok há lát a fél év szá zad so rán nyúj -
tott se gít sé gé ért, hogy ered mé nyes -
sé tet te szol gá la tom be töl té sét, amely -
re vál lal koz tam az Úr ban. Övé le gyen
ezért a há la és a di cső ség!

g Dr. SzEn czi Lász ló

Tanítványaiméletútja
b Félévszázadosoktató-nevelőmunkámravisszatekintveelsősorban
azoknakatanítványaimnakazéletútjaérdekel,akikkelsokküzdelmet
vívtamhátrányaikledolgozásáért.Őketazélethajójasok,holnapban
élőtanítványommalegyüttviszmármagával,biztoshittel,jófelkészült-
séggel.Elfelejtettékmindazt,amikeserű,szomorúéshátrányosvolt
számukraiskolaiésmindennapiéletükben.Azoknakazéletútjárais
gondolok,akiktehetséggel,kitartószorgalommaléskiválóvégered-
ménnyeléltékmegiskolaiésiskolánkívülifelkészülésüket,ésjóre-
ménységgelléptékátazérettségküszöbét.Deazisérdekel,hogy
azoknakhogyanfolytatódottazélete,akikszerényképességekkel,
dekellőszorgalommaljutottakelazeredményesérettségiig.Vajon
holkötöttekki?Aválaszokatleginkábbazérettségitalálkozók,az
alkalmitalálkozásokadjákmeg,gyakranmeglepetésekkelörvendez-
tetve.Különösöröm,amikorszemélyesenkeresnekfelotthonomban
meghitt,őszintebeszámolókra.Ezekazalkalmakadnakhitelesin-
formációkatajövőútjánelindulttanítványaiméleténekalakulásá-
ról,amelymindigérdekelt.Azötvenévpedigmárelegendőapeda-
góguspályamérlegénekmegvonásához.

Öröm mel gon do lok vissza azok ra az
óra kö zi szü ne tek re, ami kor el ső se -
im kö rül vet tek a ta ná ri asz tal nál,
és vár tak egy kis sze mé lyes be szél -
ge tés re. Ren dez get ték a nap lót és a
raj ta le vő Bib li át, mert az utol só
osz tá lyom nak bib lia is me ret tan -
tár gyat is ta ní tot tam. Ron gyos ra
„ol vas ták” az új for dí tá sút, a zsol -
tá rok lap jai is ki sza kad tak. Pró bál -
ták meg ér te ni a kü lö nös je len té sű
ver se ket. 

A nap ló és a Bib lia kö zött tar tot -
tam egy kék bo rí tá sú is ko lai fü ze tet,
amely re ezt ír tam: „Ima meg hall ga tá -
sok”. Ab ban az idő ben je gyez tem az
Úr ral va ló sze mé lyes kap cso la tom
kéz zel fog ha tó bi zony sá ga it. Sok ír ni -
va lót adott az én Uram.

Pet ra állt az asz tal nál, vár ta, hogy
meg si mo gas sam vagy meg szó lít sam,

csak egye dül őt. Ra kos gat ta a tár gya -
kat, és ész re vet te a fü ze tet. El cso dál -
ko zott, hogy a ta ní tó né ni nek is van
fü ze te. Meg is kér dez te: „Ne ked is van
fü ze ted? Mit írsz be le?”– és kí ván csi -
an nyi tot ta ki.

Oda von tam a ka rom ba, és el -
mond tam ne ki, hogy ezek az írá sok
em lé kez tet nek azok ra az ese tek re,
ami kor baj ban vol tam, szük sé gem lett
vol na se gít ség re, de ma gam ra ma rad -
tam. A jó Is ten nek mond tam el a gon -
do mat, és kér tem, se gít sen.

Ami kor át él tem a cso dát és az
ima meg hall ga tást, be ír tam a fü ze -
tem be, hogy so ha ne fe lejt sem el.

Pet ra cso dál koz va né zett rám. Ő
még ak kor a hit vé kony cér na szá lán
li be gett, nem tud ta el dön te ni,
higgyen-e, vagy ne. 

„Kér he tek tő le én is va la mit?”

Hir te len me le gem lett, és már meg -
bán tam, hogy elöl volt a fü ze tem. Biz -
to san já té kot, élő ál la tot fog kér ni, és
ez zel „za var juk” a jó Is tent. De el szé -
gyell tem ma gam, és bá to rí tot tam,
pró bál ja ki ő is, Is ten sze re ti, ha bi -
za lom mal ke res sük őt.

Más nap reg gel vi ha ros jó kedv vel
fu tott az osz tály ba, és han go san
me sél te a gye re kek nek: „Imád koz tam
a jó Is ten hez, arany hör csö göt kér tem
tő le. A szü le im nem akar tak ven ni.
Teg nap, mi re ha za men tem, ott hon
várt a kis hör csög. Olyan bol dog
va gyok!”

Csak néz tem őt meg a sza kadt
szé lű fü ze tet. Há lás vol tam Is ten nek
az újabb cso dá ért.

„Ne ked is van fü ze ted? Mit írsz
be le?”

g Fritt mann Lász ló né

Ne�ked�is�van�fü�ze�ted?

Évnyitó a lajoskomáromi Ke rek er dő Evan gé li kus Óvo dában
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Három„médiás”résztvevőjevoltaBonyhá-
diPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumés
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Nem tu dom, há nyan iri gyel nek, de eb ben a hó -
nap ban már a he te dik tan év nyi tó ra ké szül he tek
ige szol gá lat tal. A sort a most át vett, új evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nyek ben kezd tem: Rá kos -
ke reszt úr, Kis kő rös, Solt vad kert, Me ző be rény,
Szar vas. Majd kö vet ke zett a Ró zsák té ri kol lé gi -
u munk és vé gül, de nem utol só sor ban: szep tem -
ber 14-én az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem.
Gon do lom,  ve gyes  em lé ke ink  van nak  az

ilyen ün nep sé gek ről. Az egyik he lyen meg kér -
dez tem a di á kok kal zsú folt temp lom ban, hogy
há nyan vár ták már ezt a na pot. Egy ke zem is
elég volt ah hoz, hogy az uj ja i mon meg szám lál -
jam a „lel kes” je lent ke ző ket. Nincs mit cso dál -
koz ni ezen, hi szen a tan év kez dés a nyá ri sza -
bad ság vé gét je len ti. Bár már öreg di ák va gyok,
de jól em lék szem, hogy en gem se ho zott iga -
zán tűz be, ami kor igaz ga tónk min den szep tem -
ber el se jén a tu do mány vá rá nak meg hó dí tá sá -
ra pró bált moz gó sí ta ni min ket…
Va jon mennyi vel von zóbb, ha ez a vár rá adá -

sul még erős is, az ős el len ség pe dig a csa lárd ság
fegy ve ré vel ül döz?! Fél re ér tés ne es sék, tá vol áll
tő lem, hogy evan gé li kus him nu szunk ve re tes
szö ve gé vel él ce lőd jem. De el néz ve az év nyi tó -
kon az új evan gé li kus is ko lá ink ba csöp pent sok
száz di ák kis sé ér tet len ar cát, bi zony nem kis fel -
adat előtt áll nak is ko la lel ké sze ink és hit ok ta tó -
ink… Nagy szük sé günk van a kom mu ni ká ció
Lel ké re, hogy ért he tő vé, von zó vá és be fo gad ha -
tó vá te gyük mind azt a kin cset, ame lyet sze ret -
nénk át ad ni a re ánk bí zott fi a ta lok so ka sá gá nak.
Hogy va ló já ban mit is aka runk át ad ni, se gít

meg fo gal maz ni egy frap páns Goe the-idé zet,
ame lyet solt vad ker ti is ko lánk elő csar no ká ban
fe dez tem fel: „A leg több, amit gye re ke ink nek
ad ha tunk:  gyö ke rek  és  szár nyak.”  Kis sé  el -
lent mon dá sos nak tűn het a két kép össze kap -
cso lá sa, hi szen a gyö ke rek oly kor aka dá lyoz hat -
nak is min ket a sza bad szár nya lás ban. Ma ga a
köl tő így bont ja ki pa ra dox gon do la tát: „Gyö -
ke re ket, ame lyek tar tást ad nak, hogy tud ják, ho -

va tar toz nak, de ugyan így szár nya kat is, ame -
lyek az egyi ket a kény sze re i től és elő íté le te i től
sza ba dít ják meg, a má sik nak le he tő sé get ad nak
új uta kat be jár ni (vagy in kább re pül ni).”
Ma na gyon sok a gyö kér te len, sod ró dó lé lek,

kü lö nö sen a fi a ta lok kö zött. Jól tük rö zi ezt az
élet ér zést né hai lel kész kol lé gánk, Te kus And -
rás őszin te val lo má sa: „Szél so dor ja, szél zi lál -
ja a szá raz avart. Nincs utam, a lé tem ár nyék,
szét fo lyik ha mar…” (Za rán dok ének, 33.)
Las san be kö szönt az ősz, sár gul nak, le hul la -

nak a le ve lek, szá raz avar lesz be lő lük, ame lyet
szét hord a szél. De mi egy má sik „szé lért” kö nyör -
günk a tan év kez de tén, azért a Lé le kért, aki már
ott le be gett a te rem tés haj na lán, és aki ma is új -
já tud te rem te ni min ket. Ő vissza ve zet él te tő gyö -
ke re ink hez, és ha itt az ide je, szár nya kat ad… Er -
ről a le he tő ség ről szól a már idé zett ének zá ró -
so ra: „Üres szív vel ál lok itt lenn, tölt sön lel ked el!”

g Gáncs Pé tEr

pA l Ac k p os tA

Gyökerekésszárnyak Ígyírtokti…

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy 
a nyi tá sok tük ré ben:
gáncs pé ter
Élet nyi tás: 1951 – Bu da -
pest, Bet hes da-kór ház •
Ál ta lá nos is ko la: 1957 –
Nyír egy há za,  4-es,  ma

új ra evan gé li kus is ko la • Kö zép is ko la: 1965
– Nyír egy há za, Köl csey Fe renc Gim ná zi um
• Egye tem: 1969 – Bu da pest, Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia • Or di ná ció: 1974 – Bu -
da vár • Es kü vő: 1975 – Már ti, De ák tér •
Gyer me kek: Ta más  (1979), Kris tóf  (1981),
Tün de (1983) • Gyü le ke ze ti szol gá la ti he lyek:
Bu da vár,  ME ÖT,  Rá kos csa ba–Pé cel–Isa -
szeg, Nagy tar csa • Or szá gos misszi ói lel kész:
1997 – De ák tér • Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke: 2003 – Bé kés csa ba • El ső uno ka: Re -
gi na (2011)

Szep tem ber 23-áig tart a szak -
rá lis mű vé sze tek he teprog ram -
so ro zat. A szer ve zők cél ja, hogy
Is tent és az em be re ket más kép -
pen  lát tas sák,  mint  ahogy  a
hét köz na pok so rán ta lál ko zunk
a hit dol ga i val. A hét ver sé ül vá -
lasz tott Sík Sán dor-köl te mény
gyö nyö rű en  fe je zi  ki  az  Is ten
iránt vá gya ko zó em ber só ha ját:
„Csak  a  sze re tet  ma rad jon
enyém  / A  ke gye lem mel,  /  S
min den, de min den gaz dag ság
enyém, / Más sem mi nem kell.”
A bu da pes ti Szent  Ist ván-

ba zi li ká ban szep tem ber 16-án
dél után  há rom  órá tól  négy
tör té nel mi fe le ke zet kép vi se lői
ad nak kö zös kon cer tet. Ka to -
li kus rész ről a Can ta te kó rus,
a zsi dó hit köz sé gek kép vi se le -
té ben dr. Rá so nyi Le i la, a re for -
má tu sok tól a fa so ri gyü le ke zet
ének ka ra  lép  kö zön ség  elé,
míg az evan gé li kus szí ne ket a
Fe renc vá ro si Kán to rá tus kép -

vi se li Mun tag Lő rincmű vé sze -
ti ve ze tő irá nyí tá sá val.
Po má zon  is  ta lál koz hatsz

evan gé li ku sok kal  16-án.  A
Szent Ist ván-temp lom ban es te
hét kor  kez dő dő  egy ház ze nei
áhí ta ton Jo hann Se bas ti an Bach
mű vei csen dül nek fel, a ze ne -
szá mok kö zött pe dig ige sza ka -
szo kat és is te nes ver se ket ol vas -
nak. Gom bos Ari kán csel lón,
Zász ka licz ky Ta más or go nán,
Papp Dá ni elhe ge dűn ját szik, az
igei me di tá ció szol gá la tát pe dig
Hor váth-He gyi Oli vér vál lal ta.
Ha szí ve sen be pil lan ta nál az

Ószö vet ség nagy csa tá i ba, ér -
de kel nek a ko ra be li har ci esz -
kö zök, fel tét le nül ke resd fel a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um tá -
bo ri  rab bi ná tu sát  Bu da pes -
ten,  a  Wes se lé nyi  ut ca  13.
szám alatt. A szep tem ber 27-
éig meg te kint he tő ki ál lí tá son
el ső sor ban a Bí rák köny vé nek
csa tá i val is mer ked hetsz meg.

Lech ner Ödön (1845–1914)
épí tész ter vez te az Ipar mű vé -
sze ti Mú ze um gyö nyö rű sze -
cesszi ós épü le tét. Itt kap he lyet
az a ki ál lí tás, amely a mű vész
szak rá lis  épí té sze té be  en ged
be pil lan tást.  Töb bek  kö zött
meg is mer het jük a vi lág örök -
sé gi je lö lést él ve ző Szent Lász -
ló-temp lo mot is, amely Kő bá -
nya emb le ma ti kus épü le te. A
tár lat szep tem ber 23-áig vár -
ja a lá to ga tó kat.
A II. ke rü le ti Ga lé ria Lé na

ter mei ad nak ott hont an nak a
ki ál lí tás nak,  ame lyet  As si si
Szent Fe renc Nap him nu sza
ih le tett.  Az  iro dal mi  szem -
pont ból is ér té kes kö zép ko ri
imád ság kap csán kor társ kép -
ző mű vé szek  vit ték  vá szon ra
gon do la ta i kat; az al ko tá sok kal
szep tem ber 23-áig bár ki meg -
is mer ked het  a  Széh er  út  74.
szám alatt.

g JE nő

osZ toZó

Akikhallanak,látnak…
éshisznek

– A Vi har sa rok ból ér ke zett.
Mit tud az az or szág rész, hogy
annyi írót, köl tőt kö szön he -
tünk ne ki?
– Le het, hogy nem így van,

de  ne kem  úgy  tű nik,  hogy
más hol nin cse nek ilyen ri deg
élet kö rül mé nyek. Sok kal több
fan tá zia kell ah hoz, hogy túl -
éld azt a vi lá got, mint pél dá ul
az it te ni hez. A Völgy ség, ahol
most  va gyunk,  gyö nyö rű,
szám ta lan  adott sá ga  sok kal
ked ve zőbb. Itt nem kell annyi
fan tá zia a lé te zés hez. Az a vi -
lág, amely en gem ott kö rül vett
– nem vé let le nül nem egy tu -
ris ta cél pont  –,  tel je sen  más
han gu la tú. Na gyon sze re tem,
de  va la hogy  az  az  ér zé sem,

mint ha az a vi lág nem is lé tez -
ne, ha nem len ne meg ír va. (…)

– A nagy ma má ja ti tok ban
írt. Mi kor mu tat ta meg Ön nek
az írá sa it?
–  Ak kor,  ami kor  az  el ső

köny vem meg je lent. Ő azt gon -
dol ta, hogy a pa raszt asszonyt
ki gú nyol ják azért, ha ír. Két re -
gényt és sok ver set írt, egyik re -
gé nyét ré szen ként küld tem el a
Szeg vá ri Nap ló cí mű  lap ba.
Imád ták. Az iga zi ízes, ked ves
szö veg a csa lád já ról szól – szü -
le tés ről, élet ről, ha lál ról. (…)

– A Plety ka anyu ban fog lal -
tak mi att be csü let sér tés sel vá -
dol ták. Nem le he tett könnyű
el vi sel ni a kö vet kez mé nye ket.
–  A  fa lu ban  egy  idő  után

nem kö szönt sen ki, már nem is
szí ve sen mu tat koz tam em be rek
előtt.  Anyu ká mat  ret ten tő en
meg vi sel te,  apu kám  el len ben
job ban bír ta. Sze re tett sze re pel -
ni, és ez sze rep lé si le he tő ség volt
a szá má ra. Egyéb ként gyö nyö -
rű en meg le he tett fi gyel ni, ho -
gyan mű kö dik a bűn bak kép zés
me cha niz mu sa: ha a tel jes kö -
zös ség bű nös nek ti tu lál, ak kor
ön kén te le nül is bű nös nek ér zi
ma gát  az  em ber,  no ha  tud ja,
hogy va ló já ban nem az. Az Is -
ten ho zottcí mű re gé nyem eb ből
az él mény ből táp lál ko zik. (…)
g Krám li Lo la Krisz ti na

Szé kács Jó zsef Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la 

és Gim ná zi um (Oros há za)

– Mi a fel ada ta egy mű sor -
ve ze tő nek?
– Éve kig csak hír ol va só ként,

hír szer kesz tő ként  dol goz tam.
Ami kor már kel lő ru tint sze rez -
tem, be ugor hat tam egy-egy kol -
lé gát he lyet te sí te ni. Ek kor lát -
tam, hogy egy fe lől könnyebb a
mű sor ve ze tő dol ga, mint a ri -
por te ré, hisz tő lük kész anya go -
kat  kap;  más fe lől  ne he zebb,
mert ne ki kell ki ta lál nia a té mát,
meg szer kesz te nie  a  mű sort.
Min den képp  ked vem re  va ló
fel adat.

– Az élő vagy a kon zerv mű -
sort sze re ti job ban?
–  Na gyon  sze re tek  élőz ni.

Egyet len fé lel mem van: rossz az

idő ér zé kem,  ne he zen  tu dom
tar ta ni az idő ke re tet. Ugyan ak -
kor nem va gyok a kon zerv mű -
so rok el len, na gyon sok ilyet ké -
szí tet tem.

– Né ha nem könnyű meg fe lel -
ni az eti kai kí vá nal mak nak.
Tör tént-e már Ön nel olyan, hogy
át hág ta ezek kö zül va la me lyi ket?
– Ve lem még nem  for dult

elő, bár bi zo nyos ese tek ben ta -
lán  ne héz  be tar ta ni  min den
sza bályt. Ta lán azért si ke rült el -
ke rül nöm a buk ta tó kat, mert
már volt né mi ta pasz ta la tom az
élet ről. A ma i ak na gyon fi a ta -
lon, élet ta pasz ta lat nél kül kez -
de nek azon nal dol goz ni a mé -
di á ban. Na gyon sok min den nel

nin cse nek még  tisz tá ban.  Én
már éret teb ben ke rül tem oda,
ép pen  ezért  na gyon  fi gye lek
pél dá ul a sze mé lyi sé gi jo gok ra.
Ar ra is, hogy in for má tort nem
adok ki. (…)

– Ki a pél da ké pe?
– Sze re tem a ré gi vá gá sú ri -

por te re ket, akik kor rek tek vol -
tak,  ér de ke se ket  tud tak  kér -
dez ni,  de  a  ma i ak  kö zött  is
van nak ilye nek. A fér fi ak kö zül
Vit ray Ta más, a fi a ta labb ge ne -
rá ci ó ból Gun del Ta kács Gá bor.
A  nők  kö zött  na gyon  sok ra
tar tom Al Gha o ui Hes nát. (…)

g Mát hé JE nő
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus

Ok ta tá si Köz pont (Győr)

– Har minc éve fog lal ko zik
sejt bio ló gi á val. Ennyi idő alatt
nyil ván sok min dent lá tott, és a
tech ni ka is na gyot fej lő dött. Ez
mennyi re be fo lyá sol ta a ku ta -
tá so kat?
– A ku ta tás is egy szak ma,

bár mi lyen hi he tet len. Ugyan -
úgy kell hoz zá kép zés, to vább -
kép zés,  mint  bár mi  más hoz.
Nem tu dom, mi lett vol na, ha
mond juk  rajz film ké szí tő  le -
szek, de nem hi szem, hogy azt
mon da nám, meg bán tam, mert
ezt él ve zet ből csi ná lom. A ku -
ta tás ban na gyon eg zakt dol gok
és  eg zakt  tör vé nyek  van nak,
és – akár a mű vé sze tek vagy a
pe da gó gia ese té ben – az em ber
itt is sza ba don ereszt he ti a fan -
tá zi á ját… Csak más cél lal. De
ugyan úgy, mint az em lí tet te ket,
ezt is csak sze re lem ből le het csi -
nál ni. Ke vés ku ta tó gaz da go dott
meg ezen a pá lyán – per sze ez
nem azt je len ti, hogy nyo mor -
gunk, de ha va la ki nek az a cél -

ja, hogy pénzt csi nál jon, ak kor
ne ezt az utat vá lassza. Rit kán
van nak olyan pro jek tek, ame -
lyek be jön nek anya gi lag is, ak -
kor is in kább csak máz lis ták az
anya gi si kert is el érők. (…)

– Mit tart ered mény nek?
– A  ku ta tás ban  ered mény

min den,  ami  új  és  ér tel mes.
Amit más még nem csi nált, ami
egy ki csit előbb re vi szi a dol go -
kat, ami csak egy ki csit is hasz -
nos va la ki nek. Azt pe dig, hogy
mi az új ered mény, nem csak én
dön töm  el,  ha nem  an nak  a
szak lap nak  a  szer kesz tő sé ge,
aho vá be kül döm a  cik ke met.
Ott már nem új ság írók ül nek,
ha nem  szak ma be li  ki vá ló sá -
gok, és ők dön te nek: „Ez ér de -
kes, ezt kö zöl jük”; vagy: „Ilyes -
mit már hal lot tunk” – s ak kor
nem  hoz zák  le.  Ter mé sze te -
sen van nak ní vó sabb és ke vés -
bé te kin té lyes szak la pok, en nek
meg íté lé se  jó részt  at tól  függ,
hogy szak mai ber kek ben hány -

szor  hi vat koz nak  a  ben nük
meg je lent cik kek re. (…)

– Mit sze ret ne el ér ni a szak -
te rü le tén?
– Nem az a cé lom, hogy fel -

ta lál jam pél dá ul a rák el len sze -
rét. Ter mé sze te sen jó len ne, de
én szű kebb te rü le ten te vé keny -
ke dem, egy faj ta „ki szol gá ló egy -
ség” va gyok azok szá má ra, akik
az tán majd ki fej leszt he tik. Sze -
ret ném, ha ez az egész egy ke rek
tör té net len ne, de olyan itt nincs.
Amint ke rek nek lát szik va la mi,
ab ban a pil la nat ban há rom újabb
kér dést ge ne rál. Emel lett cél ja le -
het még  egy  ku ta tó nak  az  is,
hogy mi nél több ta nít vá nya le -
gyen, mi nél több PhD-dol go zat
meg szü le té sé nél bá bás kod has -
son, mi nél több fi a tal nak tud ja
át ad ni azt, amit ő tud.

g Nagy So nia
Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi,

Ke res ke del mi, In for ma ti kai
Szak kép ző Is ko la 

és Kol lé gi um (Kő szeg)

Barangolásavalóságésaképzelethatárán
In ter jú Gre csó Krisz ti án író-köl tő vel

Etika,újságírás,műsorvezetés
Be szél ge tés Fá bi án Má ria rá di ós mű sor ve ze tő vel

Akutatásbaneredménynek
számítminden,amiúj

Be szél ge tés dr. Ja kus Ju dit bio ké mi kus rák ku ta tó val

pá lyá Z At – vAl lo M á s ok A bib li  á ról
A re for má ció ün ne pét meg elő ző va sár na pot bib lia va sár nap nak is ne ve zik egy há zunk ban,
ezért ter ve ink sze rint az ok tó ber 28-ai Evan gé li kus Élet if jú sá gi ol da lá nak is ez lesz majd az
egyik té má ja.
Szer keszd ve lünk az ol dalt! Vár juk rö vid írá so dat, val lo má so dat ar ról, sze rin ted mi ért a

Bib lia a köny vek köny ve. Írd meg ne künk, mi ként vál toz tat ta meg az éle te det a Bib lia rend -
sze res ol va sá sa, fo gal mazd meg, má so kat ho gyan buz dí ta nál a tes ta men tu mok la poz ga tá -
sá ra, vagy gyűjtsd cso kor ba, mi lyen ér ve id van nak a Szent írás mel lett!
A pá lyá zat ra 16–24 év kö zöt ti evan gé li kus fi a ta lok írá sa it vár juk, pá lyá zón ként egy írást.

A pá lya mű vek ter je del me szó kö zök kel együtt nem ha lad hat ja meg a két ezer ka rak tert.
Be kül dé si ha tár idő: ok tó ber 15., hét fő éj fél. A pá lya mű ve ket a kö vet ke ző e-mail cí mek re

(egy ide jű leg mind ket tő re!) kér jük el kül de ni: eve let@lu the ran.hu és zs.v.ju dit@gmail.com.
A meg je lent pá lya mű vek szer ző it a Lu ther Ki adó egy-egy kö te té vel aján dé koz zuk meg!
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h i r d e t é s

Az észa ki egy ház ke rü le ti fel ügye lő 
ik ta tá sa – 

h e l y  s z í n  v á l  t o  z á s
Dr. Fáb ri György nek, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let meg vá lasz tott fel ügye lő jé nek be ik ta tá sá ra a
csö mö ri evan gé li kus temp lom ban ke rül sor szep tem -
ber 21-én, pén te ken 14 órai kez det tel. Ezt kö ve tő en
16 óra kor kez dő dik az egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű -
lé se. Ezek re az al kal mak ra min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vár az egy ház ke rü let el nök sé ge.

Meg hí vó fel ügye lő ik ta tás ra
„Ezüs töm és ara nyam nin csen, de amim van, azt
adom ne ked…” (Ap Csel 3,6)
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se sze -

re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját ar ra az ün -
ne pi is ten tisz te let re, ame lyen Ra dos né Len gyel An nát,
az  egy ház ke rü let  is mét  meg vá lasz tott  fel ügye lő jét
Gáncs Pé ter püs pök be ik tat ja tiszt sé gé be. 
Az al ka lom ra szep tem ber 22-én, szom ba ton fél 11-

kor  a  kecs ke mé ti  evan gé li kus  temp lom ban  (6000
Kecs ke mét, Sza bad ság tér 3.) ke rül sor. Az is ten tisz te -
le tet ün ne pi köz gyű lés kö ve ti.
Erős vár a mi Is te nünk!

A bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet anya -
köny ve Cson ka Gé za kon fir má ci ós
be jegy zé sé vel kez dő dik… Életút ja a
kez de tek től fog va oly erő sen el kö te -
le zett, hogy már if jú ként a „szer ze te -
si” élet for mát vá lasz tot ta.
A kom mu niz mus ide jén „pol gá ri

fog lal ko zá sát”  te kint ve  kez det ben
könyv vizs gá ló ként  dol go zott, majd
har minc hét éve sen szak mát vál tott,
és  szá mí tó gé pes  rend szer szer ve ző
lett. Ez a hat va nas évek ben for ra dal -
mi lé pés nek szá mí tott, s szak má já ban

–  an gol–né met  nyelv tu dá sá nak  is
kö szön he tő en – nél kü löz he tet len né
vált. Így tör tén he tett, hogy no ha fo -
lya ma tos meg fi gye lés alatt állt az ál -
lam vé del mi és az egy ház ügyi hi va tal
ré szé ről, több íz ben ve he tett részt kül -
föl di szak mai úton. Hosszabb időt töl -
tött Lon don ban és más nyu gat-eu ró -
pai vá ro sok ban. 
Ba rát sá ga a ta izéi Ru dolf szer ze tes -

sel,  il let ve  az  ot ta ni  rend ház zal  a
hat va nas  évek re  nyú lik  vissza.  A
szer ze te si élet mód nak kö szön he tő -

en  nem  le he tett  meg zsa rol ni,  de
mint a ma gyar öku me ni kus moz ga -
lom osz lo pos tag ját sem tud ták el tá -
vo lí ta ni szak mai poszt já ról. A köz -
gaz da sá gi egye te men húsz évig ta ní -
tott, emel lett teo ló gus  vég zett ség gel
is ren del ke zik. 
Nevéhez fű ző dik töb bek kö zött a

fel eme lő evan gé li kus úr va cso rai szer -
tar tás  ha gyo mányának  be ve ze té se
Bu da hegy vi dé ken.  A  be tel je sü lés  –
aho gyan Cson ka Gé za  el mond ja  –,
„Jé zus  élő  va ló sá gá nak  fel is me ré se
ezek ben  a  pil la na tok ban  nyil vá nul
meg a leg erő tel je seb ben”.
A  kom mu niz mus  zárt  vi lá gá val

szem ben állt a meg tör he tet len lel ki
sza bad ság, a Jé zus ra te kin tő hit. Ma
is min den nap imád ko zik, il let ve gya -
ko rol ja a ke resz tény me di tá ci ót. 
A hat va nas évek től az ál ta la szer -

ve zett ba la to ni lel ki gya kor la tos hét -
vé gék ma mo dern nek és ter mé sze -
tes nek tűn nek, de a kom mu niz mus
ide jén a leg na gyobb fe nye ge tett sé -
get je len tet ték a részt ve vők nek. Óri -
á si  bá tor sá got  kí ván tak  ezek  az
együtt lé tek.
„Imád kozzál és dol gozzál” – ez a

mot tó ér vé nyes Cson ka Gé za éle té -
re. Így a szak mai éle té ben el ért si -
ke rek sem áll tak el len tét ben az zal a
né zet tel,  hogy  az  anyag vi lág ban
meg szer zett ja vak és di cső ség át me -
net… A kö zös ség ér de ké ben ma is
to vább mun kál ko dik leg jobb tu dá -
sa sze rint. 
Cson ka  Gé za  éle te  pél da  ar ra,

hogy min den te vé keny sé günk meg -
ha tá ro zó ja a Jé zus ra fi gye lő te kin tet.
A sze re tet, amely a For rás ból fa kad.
Az út, amely ér tel met ad és vi gaszt.
Jé zus. Az egyet len. 

g Bü ky An na

Jézusratekintve
b AnyolcvanháromévesCsonkaGéza aSareptaBudaiEvangélikusSze-
retetotthonbanfogad.Éppenbetegségébőllábadozik.Szellemifris-
sességévelazonbanmeghazudtoljakorát.Különösésmélyenelgon-
dolkodtató,hogynémelynyolcvan,kilencvenévfölöttikereszténytest-
vérünknélmennyirenincsaránybanafizikumésalélekfrissessége.
Avelefolytatottbeszélgetésisaztigazolja,hogyazéletkorsokszor
valóbancsakegyszám,mígamagasabbszellemivilágokfelétekin-
tőléleknemragadbeleazanyagvilágba,sígymagátólértetődőenbi-
zonyítjaazéletörökkörforgását.Hazatérünk.Aszellembirodalmá-
ba.JézusKrisztusaz,akivárminket.
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szep tem ber 15-ig gyűj tik az egyes ke rü le ti 
tiszt ség vi se lőkre az aján lá sokat

Szep tem ber 15-éig kell leadni a ke rü le ti tiszt ség vi se lőkre az aján lá sokat.
Ez után meg tart ják majd az egyes egy ház ke rü le tek vá lasz tó  köz gyű lé -
se it.  (Dé li  Egy ház ke rü let:  szep tem ber  22.,  Észa ki  Egy ház ke rü let:
szep tem ber 21., Nyu ga ti [Du nán tú li] Egy ház ke rü let: szep tem ber 28.)
Az aláb bi ak ban a tiszt ség vi se lői lis tát ol vas hat ják. (A tör vé nyi vál to -
zá sok mi att a kül döt tek szá ma mó do sult.)

1. egy ház ke rü le ti tiszt ség vi se lők vá lasz tá sa:
• ügyész
• püs pök he lyet tes
• má sod fel ügye lő
• evan gé li zá ci ós és misszi ói fe le lős
• GAS-fe le lős 

2. Az or szá gos pres bi té ri um 
egy ház ke rü le ti kül döt te i nek vá lasz tá sa:

• egy lel ké szi ta g, egy lel ké szi pót ta g
• egy nem lel ké szi ta g, egy nem lel ké szi pót ta g 

3. A zsi nat
egy ház ke rü le ti kül döt te i nek vá lasz tá sa:

• három lel ké szi ta g, két lel ké szi pót ta g
• három nem lel ké szi ta g, két nem lel ké szi pót ta g

4. Az or szá gos mun ka bi zott sá gok 
egy ház ke rü le ti kül döt te i nek vá lasz tá sa:

• Dia kó ni ai Bi zott ság ba négy ta g
• Egy ház ze nei Bi zott ság ba négy ta g
• Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott ság ba négy ta g
• Épí té si Bi zott ság ba négy ta g
• Gaz da sá gi Bi zott ság ba négy ta g
• Gyűj te mé nyi Ta nács ba négy ta g
• Ne ve lé si és Ok ta tá si Bi zott ság ba négy ta g
• Saj tó bi zott ság ba négy ta g 

5. Más:
• je lö lő- és sza va zat bon tó bi zott ság ba három-öt tag (kö zü lük egy el nök)
• Lel kész ké pe sí tő Bi zott ság ba öt tag és három pót tag
• ke rü le ti és or szá gos ok ta tá si és dia kó ni ai in téz mé nyek igaz ga tó ta ná -
csá ba kül döt tek (MEE Or szá gos Pres bi té ri uma ál tal jó vá ha gyott igaz -
ga tó ta ná csi ta gok ke rü le ten ként vál toz nak)

d For rás: evan ge li kus.hu

b AMagyarországiEvangélikus
Egyház (MEE) egyik legújabb
partnerkapcsolata az Olasz
Evangélikus Egyházhoz kötő-
dik.Furcsaleheterrőlolvasni,
hiszenOlaszországrólminden-
kinek a Vatikán jut először
eszébe,amelynemkifejezetten
evangélikus „térség”.Mégis a
ChiesaEvangelicaLuteranaIn
Italia (CELI)vagyEvangelisch-
Lutherische Kirche in Italien
(ELKI) – merthogy német és
olasznyelvűegyházrólvanszó
– valóban lutheránus közös-
ség, amelynek egyházi köz-
pontjaszinténRómában(!)ta-
lálható.

Az CE LI avagy EL KI mint egy nyolc -
ezer hí vőt szám lál, még is fon tos sze -
re pet ját szik az olasz pro tes táns egy -
há zak éle té ben, me lyek kö zül a leg -
is mer tebb a val dens egy ház. (No ta
be ne a CE LI és a val dens egy ház lát -
ja ven dé gül idén szep tem ber ben az Eu -
ró pai Egy há zak Kö zös sé gé nek – GEKE
vagy Le u en ber gi  Egy ház kö zös ség –
hat éven te meg ren de zés re ke rü lő nagy -
gyű lé sét Fi ren zé ben, amely kö zös ség
ta ná csá nak e so rok író ja is tag ja.) 
Az olasz evan gé li ku sok az el múlt

he tek ben  elő ször utaz tat tak  zsi na ti
ta gok ból ál ló, la i kus de le gá ci ót Szlo -

vé ni á ba  és Ma gyar or szág ra Ul rich
Ec kert dé kán he lyet tes  ve ze té sé vel.
(A dé kán Olaszországban evan gé li -
kus egy ház ve ze tőt je lent.) 
A  szep tem ber  1–4.  kö zött  ha -

zánk ban  tar tóz ko dott,  ti zen nyolc
fő ből ál ló cso port elő ször a dom bó -
vá ri sze re tet ott hont te kin tet te meg
Sza bó Szi lárd lel kész ka la u zo lá sá val,
majd Ba la ton szár szó ra utaz tak, hogy
ott tölt se nek két na pot az evan gé li -
kus üdü lő ben. 
Az el ső szep tem be ri va sár nap dél -

előtt Sió fok ra lá to gat tak, részt vet tek
az is ten tisz te le ten, és Ec kert dé kán -

he lyet tes  együtt  szol gált  Lam pért
Gá bor ral, a gyü le ke zet  lel ké szé vel,
majd dél után Ba la ton bog lár ra utaz -
tak, ahol Czön dör Ist ván lel kész és a
gyü le ke zet tag jai fo gad ták és lát ták
ven dé gül őket.
Hét főn ko ra reg gel to vább utaz tak

Bu da pest re, hogy a ne ves fa so ri gim -
ná zi um ban ta lál koz za nak Fa bi ny Ta -
más püs pök kel, aki a gim ná zi um tör -
té ne té be be le fog lal ta egy há zunk és ha -
zánk tör té nel mét is, így tá jé koz tat va
az olasz ven dé ge ket a ma gyar tör té -
nel mi, tár sa dal mi hely zet ről. Ez után
vá ros né zés kö vet ke zett. 

Vé gül a dél után so rán a bu da vá ri
gyü le ke zet ben ta lál koz tak Ben c ze Im -
re es pe res sel, Jo han nes Erlbruch né -
met lel késszel, va la mit Krá mer György
es pe res sel,  akit  már  ko ráb bi  olasz
zsi na ti út já ról is mer tek a ven dé gek. A
be szél ge tés so rán ki de rült, hogy sok
kö zös vo nás van az it te ni és az olasz -
or szá gi né met gyö ke rű gyü le ke ze tek
kö zött, de a kö zös di asz pó ra hely zet
mi att egy há zunk egé szé nek prob lé má -
i ra is nyi tot tak vol tak.
Öröm mel  lát tuk őket ven dé gül,

mert  nem  saj nál ták  az  időt  és  az
ener gi át,  hogy  meg néz zék,  hogy
van nak a (ma gyar or szá gi) test vé rek
és a nyáj…
g CsE lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

Olaszországi„zarándokok”
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Meg hí vó – fér fi kon fe ren cia fó ton
Fér fi kon fe ren ci át tar tunk ok tó ber 5–7. kö zött, pén tek dél től va sár nap dé -
lig Fó ton, a Kán tor kép ző In té zet épü le té ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.).
A prog ram ból: elő adás a fér fi ak hi té nek kér dé se i ről, a hit és ter mé -

szet tu do mány kap cso la tá ról, az isz lám ról mint fér fi as val lás ról, to váb -
bá áhí tat, sport és ki rán du lás. Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal 6800 fo rint.
Rö vi debb ide jű rész vé tel re is van le he tő ség.
Je lent kez ni le het a fe renc.ko hary@lu the ran.hu e-mail cí men, il let ve

te le fo non a 96/360-013-as vo na las vagy a 20/824-7122 egy há zi mo bil -
szá mon. Min den kit sze re tet tel vá runk!

h i r d e t é s

1927. feb ru ár 16-án szü le tett Bu da pes -
ten. Szü lei Pi lis csa bán él tek, ne vét is
en nek  kö szön he ti.  Édes ap ja  Jó zsef
fő her ceg ura dal má nak gaz da tiszt je -
ként dol go zott. 1929-ben Al csút ra ke -
rül tek, itt kezd te a re for má tus ele mi
is ko lá ban  ta nul má nya it.  1945-ben
érett sé gi zett  az  esz ter go mi  ben cés
gim ná zi um ban. 
Édes any já nak  ko rai  el vesz té se

(1942-ben)  na gyon  meg ren dí tet te.
Gyá szá nak fel dol go zá sá ban édes ap -
ja és báty ja mel lett Mol nár Gyu la lel -
kész volt nagy se gít sé gé re. Ő in dí tot -
ta el a lel ké szi pá lya fe lé. Sop ro ni
teo ló gi ai  ta nul má nya it édes ap ja
be teg sé ge és 1947-ben be kö vet ke -
zett ko rai ha lá la mi att egy idő re
fél be kel lett sza kí ta nia. 
Záborszky Csabát 1951-ben a kis

esz ter go mi temp lom ban szen tel -
te lel késszé Sza bó Jó zsef püs pök.
Szol gá la tát is itt kezd te. Ti zen két
köz ség be járt vo na ton, busszal és
ke rék pá ron igét hir det ni, hit ok ta -
tást  vé gez ni.  1953-ban,  lel kész -
vizs gá ját kö ve tő en rö vid ide ig Óz -
don szol gált, majd a fel ső pe té nyi
gyü le kezet  hív ta  meg  pa ró kus -
nak. Ugyan eb ben az év ben kö tött
há zas sá got  a  ba las sa gyar mati
temp lom ban De me ter Évá val, aki -
vel pél dás sze re tet ben ne vel ték Éva
lá nyu kat és Csa ba fi u kat. 
1956  ok tó be ré ben  sze mé lyes

ta nú ja  volt  az  Al mássy-kas tély ban
fog va tar tott Mind szenty Jó zsef bí bo -
ros ki sza ba dí tá sá nak. 
1971-ben a szü gyi gyü le ke zet hív -

ta meg lel ké szé ül. It te ni szol gá la tá -
nak egyik nagy fel ada ta és örö me volt
a cseszt vei temp lom épít te té se; 1973-
ban szen tel ték fel. Az ak ko ri ne héz
idők ben – a hí vek nem kis ál do zat -
kész sé gé nek és lel ké szük szer ve ző -
kész sé gé nek  kö szön he tő en  –  még
meg va ló sult a mo ho rai és a szü gyi
temp lom bel ső fel újí tá sa, va la mint a
pat var ci ima ház fel épí té se is. 

Ige hir de tői, lel ki pász to ri szol gá la -
tá nak köz pon ti gon do la ta volt Is ten
sze re te té nek to vább adá sa. Sa ját sze mé -
lyét, szol gá la tát a „sze gé nyek pap ja -
ként”  ha tá roz ta  meg.  Egyik  leg na -
gyobb örö me volt, hogy egy ko ri kon -
fir man du sai kö zül töb ben is a lel ké szi
pá lyán  in dul tak  el.  Mun ká ját  több
egy há zi és vi lá gi ki tün te tés sel is el is -
mer ték. Egyik mél ta tá sá ban szé pen fo -
gal maz ták  meg:  „Zá borsz ky  Csa ba
lel kész úr éle te és szol gá la ta azt bi zo -
nyít ja, hogy az is tud egy há zun kért ki -
emel ke dő en so kat ten ni, akit nem ki -

emelt hely re ren delt Urunk.” 
2012. szep tem ber 3-án haj nal -

ban,  éle té nek  nyolc van ötö dik
évé ben ott ho ná ban,  fe le sé ge  és
gyer me kei gon dos ko dó sze re te -
té től kö rül vé ve, tü re lem mel vi selt,
sú lyos be teg ség után ad ta vissza
lel két Te rem tő jé nek. Utol só, ne -
he zen  ki mon dott  sza va i val  is
egy más sze re te té re in tet te a kö -
rü löt te lé vő ket. 
A ba las sa gyar ma ti te me tő ben

ra va ta la kö rül szep tem ber 7-én,
pén tek dél után az or szág sok he -
lyé ről ér ke zett, nagy szá mú gyü -
le ke zet nek dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök Ap Csel 3,6 alap ján hir det te
Is ten vi gasz ta ló sza va it: „Ezüs töm
és ara nyam nin csen, de amim
van, azt adom ne ked…”

g (B. I.)

„Aszegényekpapjaakartamlenni”
In me mo riam Zá borsz ky Csa ba (1927–2012)

b Múltvasárnap(szeptember9-
én) a 10 órai istentiszteleten
jelentettékbeaszabadkaievan-
gélikus gyülekezetnek, hogy
gyülekezetükpüspök-lelkésze,
Th.mgr.DolinszkyÁrpád rövid,
súlyosbetegségutánszeptem-
ber7-én,péntekenelhunyt.

Do linsz ky Ár pád 1949-ben szü le tett a
fel vi dé ki  Sa jó gö mö rön.  A  po zso nyi
Hit tu do má nyi Egye te men ma giszt rált,
majd 1976-ban a kö te le ző káp lán vizs -
ga és lel késszé szen te lés után gyü le ke -
ze ti lel ké szi szol gá lat ra ka pott ki ne ve -
zést. Egy év lel ké szi szol gá lat után a
Dél vi dék re köl tö zött, ahol a kú lai, a
nagy becs ke re ki és a kik in dai gyü le ke -
zet ben vég zett lel ké szi szol gá la tot.
1981-ben  az  Ágos tai  Hit val lá sú

Evan gé li kus Ke resz tyén Egy ház es pe -
re sé vé ne vez ték ki, majd 1998-ban az
ő ve ze té sé vel ala kult vissza az Ágos -
tai Hit val lá sú Evan gé li kus Ke resz tyén
Egy ház  Szer bi á ban–Vaj da ság ban. A
szer bi ai egy ház zsi na tá nak püs pök-el -
nö ke, 1998-tól szu per in ten den se volt. 
A kom mu nis ta idők ben a szlo vák

evan gé li kus  egy ház ba  erő szak kal
egye sí tett ma gyar evan gé li kus egy ház
ön ál ló sá gá ért szállt sík ra, az után pe -
dig az egy ház in téz mé nyi-gyü le ke ze ti

erő sí té sén dol go zott. Do linsz ky püs -
pök a lel ki pász tor ko dá son túl a vaj -
da sá gi ma gyar köz élet egyik meg ha -
tá ro zó  sze mé lyi sé ge  volt.  Szá mos
köz éle ti sze rep vál la lá sa mel lett leg -
fon to sabb a vaj da sá gi ma gyar ság or -
szá gos  ki sebb sé gi  ön kor mány za tá -
ban, a Ma gyar Nem ze ti Ta nács ban
va ló ak tív rész vé te le. 
Do linsz ky  Ár pád  a  ke resz tény

öku me né har co sa volt: jó kap cso la -
tot ápolt a szerb or to dox, a ró mai ka -
to li kus és a re for má tus egy ház zal is. 

d For rás: Re li gio.rs

ElhunytDolinszkyÁrpád,
avajdaságimagyarevangélikusok

lelkészivezetője

b Augusztus25-énhármasünnepet
ültek aNógrádmegyei Terény
községben.Ahagyományosfalu-
napkeretébenidénitttartották
megBér–Bokor–TerénySzlovák
Nemzetiségi Önkormányzatai-
nak találkozóját, egybekötve a
„Terényihelyivédelemalattálló
épületek homlokzatfelújítása”
címűeurópaiunióspályázatzá-
róünnepségével.

Az ün nep so ro zat a Hun nia Csip ke -
mú ze um ban  vet te  kez de tét,  ahol
Mé szá ros Lász ló, az Eu ró pai Me ző -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap Nóg -
rád Me gyei Ki ren delt sé gé nek ve ze -
tő je mon dott ün ne pi kö szön tőt. Ezt
kö ve tő en Bro zsó Edit pol gár mes ter
asszony kö szön te meg min den ki nek
több éves alá za tos mun ká ját, kü lö nö -
sen  is  előd jé nek,  Fáy Dá ni el nek,
aki épí tész ként szív ügyé nek te kin -
tet te a ré gi há zak meg óvá sát, fel újí -
tá sát és új funk ci ó val va ló el lá tá sát.
Így  jö he tett  lét re a szlo vák táj ház,
amely nek  anya gát  a  víz el ve ze té si
mun ká la tok  el hú zó dá sa  mi att  az
ün nep na pon saj nos még nem le he -
tett meg te kin te ni. 

Fa lu szer te  meg is mer ked het tek
azon ban az ér dek lő dők a pa lóc ven -
dég ház étel re cept je i vel, a cu kor gyár -
tás rej tel me i vel, va la mint meg te kint -
het ték a pa lóc há zak kül ső nye reg ke -
men cé jét, a pa lóc ősök nép vi se le tét,
be ren de zé si  tár gya it  és  hasz ná la ti
esz kö ze it. A kéz mű ves ház ban a szö -
vés, ne me ze lés, csu ha-, gyé kény- és
ko sár fo nás ré gi mes ter sé ge i nek fo gá -
sa it  pró bál hat ták  meg  el sa já tí ta ni.
Eköz ben a leg ki seb bek nek ját szó ház
kö töt te le a fi gyel mét, de lo vas ko csi -
ká zást is szer vez tek a szá muk ra. Nem
ma rad ha tott el a mu zsi ka há zá ból a
he ge dű- és a fu ru lya szó. Ugyan itt Te -
rény nö vény és ál lat vi lá gát Ant man
Mi ra fo tói mu tat ták be.
Mi u tán a ven dé gek a sok lát ni va -

ló val el tel tek, és a nyár utói hő ség ben
is jól el fá rad tak, jól esett hű söl ni az
evan gé li kus gyü le ke ze ti ház ban, ahol
a töb bi ven dég gel együtt Bro zsó Zsu -
zsa he lyi  el nök  kö szön töt te  Bér–
Bo kor Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány za tá nak – te rí tett asz ta lok hoz
te le pe dett – kép vi se lő it… (Eköz ben
az ál ta lá nos is ko lá ban sü te mé nyek és
sa lá ták zsű ri zé se zaj lott.)
Ebéd után öku me ni kus is ten tisz -

te let tel vet te kez de tét a szin tén tar -
tal mas dél után Va gyócz ky Jó zsef he -

lyi plé bá nos, Fű ke Sza bolcs és Gu -
lá csi né Fa bu lya Hil da evan gé li kus
lel kész szol gá la tá val. E so rok író ja –
úgy is, mint a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus  Egy ház  Or szá gos  Szlo vák
Lel ké szi  Szol gá la tá nak  ve ze tő je  –
szlo vák nyel ven buz dí tott az Is ten -
nel  és  egy más sal  va ló  kap cso lat
ápo lá sá ra, a sze re tet és a bé kes ség
eggyé ko vá cso ló kö te lé ké nek meg -
erő sí té sé re. 
Az is ten tisz te let után is mét a pol -

gár mes ter kö szön töt te a ven dé ge ket
és a fa lu la kos sá gát. A he lyi gyer me -
kek ből ala kult Csak Te kó rus kon cert -
je és a Ka lács ka nép dal kör mű so ra
után a te ré nyi szü le té sű Var ga Pál ve -
he tett át dísz pol gá ri cí met. (Eköz ben
a leg ki seb bek a mű ve lő dé si ház ban a
Hü velyk Ma tyi cí mű báb já té kot néz -
het ték meg a rozs nyói Me se szín ház
elő adá sá ban.) 
A sü te mény- és sa lá ta ver seny ered -

mény hir de té sét kö ve tő en a ven dé gek
és a fa lu la kói a fi nom gu lyást el fo -
gyasz tá sa  után  meg kós tol hat ták  a
nyer tes  „köl te mé nye ket”.  Va cso ra
után Zsu zsa Mi hály bé ri szár ma zá sú
éne kes szó ra koz tat ta a kö zön sé get. A
tar tal mas, ese mé nyek ben gaz dag na -
pot éj fé lig tar tó mu lat ság, bál zár ta. 

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

HármasünnepTerényben
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– Ön vég zett sé ge sze rint ta nár,
bio ló gus, de mit ta kar pon to san a
kom mu ni ká ci ós prog ram fe le lő si be -
osz tás? Mi lyen fel ada to kat lát el?
– Igen szer te ága zó a mun ka kö röm,

de ami a fel ada tok több sé gé ben kö zös:
a lá to ga tók tá jé koz ta tá sa, az is me ret -
ter jesz tés. A kert ben ta lál ha tó Ber ke -
nye ház lá to ga tó köz pont ko or di ná lá -
sán túl ren dez vé nyek, gyer mek prog -
ra mok szer ve zé sét, is me ret ter jesz tő
ki ad vá nyok, tá jé koz ta tó táb lák szer -
kesz té sét, az  in té ze tünk höz tar to zó
hon la pok gon do zá sát vég zem, va la -
mint rend ha gyó bio ló gia órát és más
gyer mek fog lal ko zá so kat  tar tok,  és
cso por tos sé tá kat is ve ze tek.

– A ta va lyi év ben két fon tos ese mény
is tör tént, ve gyük elő ször sor ra eze ket.
Az egyik: a bo ta ni kus kert ben ok tó ber
27-én újabb tan sé ta út vo nal nyílt „Kí -
nai nö vé nyek” el ne ve zés sel. Ho gyan kell
el kép zel nünk egy tan sé tát?
– A bo ta ni kus  ker ti  tan sé tá kat  a

nem ze ti par kok ból, ter mé szet vé del mi
te rü le tek ről  jól  is mert  tan ös vé nyek
min tá já ra ké szí tet tük, me lyek min dig
egy-egy té mát dol goz nak fel. A tan sé -
ták hoz ve ze tő fü zet is tar to zik, amely -
ben az egyes ál lo má so kat tér ké pen je -
löl tük, s a fü zet ben le ír tak mel lé a kert
nö vé nyei szol gál nak élő il luszt rá ci ó ul.
Ed dig két tan sé ta út vo nal lé te sült ná -
lunk: az el ső bo ta ni kai alap fo gal ma kat
ma gya ráz, és hoz zá juk fű ző dő ér de -
kes sé ge ket ír le, a má so dik a kí nai tan -
sé ta, amely kí nai ere de tű nö vé nyek hez
ve zet, és azo kat mu tat ja be.

– Mi lyen kü lön le ges nö vé nye ket ér -
de mes ki emel ni er ről az út vo nal ról?
– A bo ta ni kus kert fás szá rú nö -

vény anya gá ban  ki emel ke dő en nagy
szám ban van nak ázsi ai ere de tű fa jok,
ame lyek  itt  egy más hoz  vi szony lag
kö zel ta lál ha tók; kö zü lük emel tünk ki
és  fűz tünk  sor ba  egy  sé ta út vo nal lá
húsz fa- és cser je fajt. Ilyen töb bek kö -
zött a jü lan li li om fa, mely nek hó fe hér
vi rá gai a kí nai vi rág szim bo li ká ban a
tisz ta ság, egye nes ség jel ké pei; vagy a
kü lön le ges ké reg min tá za ta mi att nép -
sze rű dísz nö vény, a bor dás kér gű lonc;
il let ve a csá szár tölgy, mely nek ter mé -
sé ből lisz tet őröl nek; vagy a Dá vid-fe -
nyő, me lyet az ősi kí nai  szer tar tás -
könyv  sze rint  ki zá ró lag  ural ko dók
sír já hoz volt sza bad ül tet ni.

– A má sik fon tos ese mény de cem -
ber ben tör tént: A vác rá tó ti nem zeti
gyűj te mé nyes kert fej lesz té se címen az
Új Szé che nyi Terv Kö zép-ma gyar or szá -
gi Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg va -

ló su ló, kö zel két száz tíz mil lió fo rin tos
gyűj te mény meg óvá si és -fej lesz té si cé -
lú pro jekt zá ró ren dez vé nye. Me lyek vol -
tak a fej lesz tés fon to sabb ele mei?
– A pro jekt 2010 már ci u sa és 2011

de cem be re  kö zött  va ló sult  meg  a
Gyűj te mé nyes nö vény ker tek és vé dett
tör té ne ti ker tek meg őr zé se és hely re ál -
lí tá sa cí mű pá lyá za ti konst ruk ció ke -
re té ben. Töb bek kö zött ju tott for rás
nö vény gyűj te mé nyünk  bő ví té sé re,
idős fá ink ápo lá sá ra, a gyo mo sí tó nö -

vény fa jok vissza szo rí tá sá ra, a tó rend -
szer zsi lip je i nek fel újí tá sá ra, szer ves
iszap já nak  bio ló gi ai  bon tá sá ra.  Az
egy re  in kább  jel lem ző  szél ső sé ges
idő já rás is szük sé ges sé tet te az ágyá -
sok men ti csa pa dék víz el ve ze té sé nek
meg ol dá sát, va la mint az ön tö ző rend -
szer kor sze rű sí té sét. A spe ci á lis nö -
vény gyűj te mé nyek vé del mét ke rí té sek
cse ré jé vel,  a bo ta ni kus ker tek egyik
fon tos fel ada tát, az élő he lyen kí vül tör -
té nő nö vény meg őr zést pe dig a fel újí -
tott hol land- és mély ágyak kal tud juk
to vább ra is biz to sí ta ni.

– 2007-ben nyílt meg a Ber ke nye -
ház lá to ga tó köz pont, mely nek meg -
te kin té se szin te fel ér egy kü lön prog -
ram mal. Mi ért pont a ber ke nyé ről ne -
vez ték el a há zat, és mi lyen fő té mák
kö ré épül a ki ál lí tás anya ga?
– A ki ál lí tás név adó ja a bar kó ca ber -

ke nye, amely a ha zai kö zép hegy sé gi
töl gye sek és bo kor er dők jel leg ze tes fá -
ja. Nem is gon dol nánk, hogy a ber ke -
nyék  nem zet sé gé nek  ha zánk ban
negy ven fa ja és al fa ja is mert, így jól
szim bo li zál ja a nö vény vi lág vál to za -
tos sá gát. A ki ál lí tás szól a bio ló gi ai
sok fé le ség éle tünk ben be töl tött sze -
re pé ről,  fon tos sá gá ról;  be mu tat ja,
ho gyan kap cso lód nak az öko ló gi ai ku -
ta tá sok a glo bá lis kör nye ze ti krí zis ele -
me i hez; és be ve zet a bo ta ni kus ker tek -
ben fo lyó mun ka rej tel me i be. Lá to ga -

tó ink vá laszt kap hat nak pél dá ul ilyen
kér dé sek re:  mi  a  bio di ver zi tás? Mi
min dent kö szön he tünk a nö vé nyek -
nek? Mit te he tünk mi ma gunk a nö -
vé nyek meg óvá sá ért? Mi lyen fel ada -
ta ik van nak a bo ta ni kus ker tek nek?

– Nem tit kolt szán dé kunk, hogy
ol va só in kat egy kel le mes őszi sé tá ra in -
vi tál juk. Mi vel csa lo gat ják a lá to ga tó -
kat szep tem ber–ok tó ber hó nap ban?
– Ker tünk min den év szak ban más

és más. Ősz kö ze led té vel a fész kes vi -
rág za tú ak csa lád já nak kép vi se lői vi rí -
ta nak a rend szer ta ni gyűj te mény ben,
szep tem ber ben e gyűj te mény egyik fő
ér de kes sé ge a pá zsit fű fé lék csa lád ja. Az
ok tó be ri idő já rás sal a fő lát vá nyos ság
a lom bos fák szí ne ző dé se lesz. Eb ben
az idő szak ban a nagy kör út men tén ta -
lál ha tó  ázsi ai  nö vé nyek hez  ér ve  a
szebb nél szeb ben szí ne ző dő ju har fa -
jok ban gyö nyör köd het nek lá to ga tó ink,
de a kert egé szé re jel lem ző ilyen kor a
szín gaz dag ság.  Ok tó ber  7-én  Föl di
ja vak asz ta lun kon cím mel ter mék ki -
ál lí tás és -vá sárt ren de zünk. Itt a lá to -
ga tók kö zel negy ven ki ál lí tó – bio ter -
me lők, he lyi ter me lők és kéz mű ve sek
– ter mé ke i vel is mer ked het nek meg,
ezen kí vül a ta va lyi év hez ha son ló an ki -
egé szí tő prog ra mok kal is ked ves ke -
dünk. Ok tó ber ben egész hó nap ban
idő sza kos ter més ki ál lí tás lesz a bo ta -
ni kus kert ter mé se i ből a Ber ke nye ház -
ban, va la mint tök- és gyógy nö vény-be -
mu ta tót ál lí tunk össze a rend szer ta -
ni gyűj te mény ben. 

– És vé gül egy sze mé lyes kér dés.
Na pi kap cso lat ban van a ter mé szet -
tel, mind el mé le ti, mind gya kor la ti te -
kin tet ben. Evan gé li kus ként tud ja-e el -
hi va tott sá gát, ter mé szet sze re te tét
szű kebb vagy tá gabb, akár gyü le ke ze -
ti kö zös sé gé ben ka ma toz tat ni?
– Ép pen a mun kám az, ami mi att

a  sa ját  gyü le ke ze tem től  vi szony lag
tá vo labb élek, ugyan ak kor fel ada ta im
el lá tá sa so rán több al ka lom mal is ta -
lál koz tam  evan gé li kus  em be rek kel
és kö zös sé gek kel, akik kö ré ben nép -
sze rű sít het tem a ter mé szet sze re te tét,
szép sé ge it és meg óvá sát Ba las sa gyar -
mat tól Bu da pes ten át Sop ro nig. 
Be fe je zé sül  egy  sze mé lyes  gon -

do la tot sze ret nék meg osz ta ni: ép pen
ma,  az  in ter jú  ké szí té se kor  van  a
nagy pa pám  szü le tés nap ja.  Ez úton
is sze ret ném meg tisz tel ni őt, drá ga
em lé két, aki szin tén ter mé szet sze re -
tő  em ber  volt,  és  éle te  vé gé ig  az
Evan gé li kus Élet elő fi ze tő je és rend -
sze res ol va só ja.

g JCsCs

A Kert nyit va tar tá sa ok tó ber 31-ig
na pon ta 8.00–18.00, té len 8.00–16.00
óra kö zött. Egyéb lé te sít mé nyek nyit -
va tar tá sa és tú ra ve ze tés igény lé se
rész le te sen a hon la pon: www.bo ta ni -
kus kert.hu.

Ősziséta
Fe dez zük fel a Vác rá tó ti Bo ta ni kus Ker tet

b Lassanelmúlikanyár,veleahosszúszünidő,anyaralás,anagystran-
dolásokideje.Afeltöltődésről,azélményekrőlazonbanősszelsemkell
lemondanunk.Gondoljunkcsakafrissenlehullottavarillatára,aro-
pogós,pirosalmaízére,atervezettszüretrearokonok,barátoktár-
saságábanvagyéppenegykellemessétáraaszínpompáslombokkö-
zött–példáulaVácrátótiBotanikusKertben.SzakácsÉvát, akert–
2009-benáldozatosmunkájáértkitüntetett–kommunikációsprog-
ramfelelősétkérdeztemmunkájárólésabotanikuskertbenazelmúlt
időszakbantörténtfejlesztésekről.
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bács fa lu ban jár tunk
Há lát adunk az Úr Jé zus nak, hogy a múlt hó nap ban test vér gyü le ke ze ti ta -
lál ko zón ve het tünk részt a Bras só mel let ti Bács fa lu ban, csán gó ma gyar test -
vé re ink kö ré ben. Bar csa Ist ván lel kész és csa lád ja, va la mint a gyü le ke zet
iga zi test vé ri sze re tet tel fo ga dott ben nün ket, és a ta lál ko zó ide jé re tar tal -
mas prog ram ról gon dos ko dott. 
Finn test vé re ink kel kö zö sen im már hu szon öt éve ren dez zük meg a hár -

mas  ta lál ko zót,  me lyen  Cse pel–Bács fa lu–Hel sin ki-Alp pi la  (most  már
Kal lio) és Ju an kos ki (most már Jär vi-Ku o pio) evan gé li ku sai ta lál koz nak.
Finn test vé re ink lel ké sze ik ve ze té sé vel ez út tal mint egy hú szan ér kez tek.
Heik ki Aho nen – aki a kez de tek től bá bás ko dott a test vér gyü le ke ze ti kap -
cso lat kö rül – idén utol já ra ve zet te a kal li ói kül dött sé get, mi vel ha ma ro -
san nyug díj ba vo nul. Re mél jük, en nek el le né re még sok szor ta lál koz ha tunk
ve le, és hall hat juk „finn ízű” ma gyar be szé dét, hi szen ő – meg ta nul va nyel -
vün ket – gyak ran a tol mács sze re pét is vál lal ta.

Szom ba ti ér ke zé sünk es té jén a temp lom ban kö zös áhí tat ra gyűl tünk össze,
me lyet a test vér gyü le ke ze tek kö zel múlt já ról és je le né ről tar tott be szá mo -
lók kö vet tek. A for dí tás szol gá la tát itt és az egész ta lál ko zó fo lya mán Zó -
lyo mi né Ko vács Il di kó vál lal ta.
Va sár nap az úr va cso rás is ten tisz te le ten majd két szá zan le het tünk együtt.

Itt a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en el hang zot tak a kö szön té sek, és a gyü le -
ke ze tek meg aján dé koz ták egy mást olyan tár gyak kal, ame lyek a hit és a sze -
re tet ki fe je zői. Finn test vé re ink most is – mint a ko ráb bi ta lál ko zó kon min -
dig – anya gi se gít sé get nyúj tot tak a ma gyar gyü le ke ze tek nek. 
A kö zös ebé den a bács fa lu si ak is szép szám mal vet tek részt, és a te rí tett asz -

tal mel lett vi dá man folyt a be szél ge tés ma gya rul, fin nül, né me tül, an go lul vagy
ép pen kéz zel-láb bal – ki hogy tud ta meg ér tet ni ma gát. Es te, a csán gó es ten
ér de kes elő adást hall hat tunk az ot ta ni ma gyar ság nép raj zi ha gyo má nya i ról,
és egy tánc cso port elő adá sát is meg cso dál hat tuk. Fi nom pa la csin tá val és he -
lyi táj bor ral ked ves ked tek a ven dég lá tók min den ki nek.
Hét főn au tó busszal Szé kely föld re ki rán dul tunk. A reg ge li áhí ta tot a sep -

si szent györ gyi evan gé li kus temp lom ban Hor váth Kál mán, a cse pe li gyü le -
ke zet fel ügye lő je tar tot ta, és ez al ka lom mal meg hív ta a test vér gyü le ke ze te -
ket a két év múl va so ron kö vet ke ző ta lál ko zó ra. Ez után a Szé kely Nem zeti
Mú ze um meg lá to ga tá sa kö vet ke zett, majd to vább in dul tunk a tör té nel mi fa -
lu ba, Cser ná ton ba, in nen pe dig Kéz di vá sár hely re. Itt a Gá bor Áron Mú ze -
um ki ál lí tá sán szé kely-ma gyar nép vi se let be öl töz te tett ba bá kat cso dál hat -
tunk meg száz szám ra. 
Finn test vé re ink től más nap reg gel vet tünk bú csút. A cse pe li ek még ma rad -

tak, és a ked di na pon meg lá to gat hat ták a bács fa lu si or to dox temp lo mot, ahol
a pó pa meg kü lön böz te tett sze re tet tel és fi gyel mes ség gel fo ga dott min den kit.
Dél után a Bras sói-he gyek kö zé in dul tunk ki rán dul ni. Szer dai ha za u ta zá sunk
dél előtt jén pe dig még mó dunk volt meg te kin te ni a fes tői Törcs vá rat, amely -
től alig har minc ki lo mé ter re hú zó dott egy kor a Ma gyar Ki rály ság ha tá ra.

Zó lyo mi Má tyás lel kész (Cse pel)

b Augusztus 25-én elhunytNeil
Armstrong amerikaiűrhajós.Az
asztronautavoltazemberiségel-
sőküldötte,akiidegenégitest-
relépett.

Ne il  Al den  Arm strong  1930.  au -
gusz tus 5-én szü le tett. Az Űr ha jó -
zá si le xi kon ada tai sze rint 1949 és
1952 kö zött ha di ten ge ré sze ti pi ló ta
volt.  Le sze re lé sét  kö ve tő en,  1955-

ben re pü lő mér nö ki dip lo mát szer -
zett. Az 1960–1962-es idő szak ban
az X–15-ös kí sér le ti, ra ké ta haj tá sú
re pü lő gép teszt pi ló tá ja ként re pült.
1963-ban ke rült az el ső ame ri kai űr -
ha jó sok  fel ké szí tő   cso port já ba.
1966-ban  a  má so dik  ge ne rá ci ós
ame ri kai űr ha jó, a Ge mi ni–8 út já -
nak pa rancs no ka volt. 1969-es hold -
uta zá sát kö ve tő en egye te mi ta nár -
ként, űr pro jek tek ta nács adó ja ként
dol go zott – va ló di nem zeti hős ként
tisz tel ték.

1969. jú li us 21-e mér föld kő az em -
be ri ség  tör té ne té ben.  Az  ame ri kai
Apol lo–11 űr ha jó sai ki lép tek a Hold -
ra – az em ber el ső íz ben ju tott el egy
ide gen égi test fel szí né re. 
Az  űr ha jó  –  fe dél ze tén  Armst -

rong gal, az űr misszió pa rancs no ká -
val, Mic ha el Collinsszal, a Co lum bia
pa rancs no ki ka bin pi ló tá já val és Ed -
win Eu ge ne Al drin nal, az Eag le hold -
komp pi ló tá já val – 1969. jú li us 16-án
star tolt az ame ri kai Cape Ken ne dy
űr köz pont ból egy száz tíz mé ter ma -

gas  Sa turn–V  hor do zó ra ké ta  csú -
csán. A Föld kö rü li ke rin gés után az
űr esz köz a Hold fe lé ve ze tő pá lyá ra
állt,  majd  jú li us  19-én  meg kezd te
ke rin gé sét a Hold kö rül. 
A  kö vet ke ző  na pon  Arm strong

és Al drin át száll tak a hold komp ba, a
kom pot le vá lasz tot ták a pa rancs no -
ki egy ség ről, és le eresz ked tek a Hold
fel szí né re,  a  Nyu ga lom  ten ge ré re.
Az aszt ro nau ták jú li us 21-én lép tek
Föl dünk hű sé ges kí sé rő jé nek fel szí -
né re, majd jú li us 24-én tér tek vissza

szü lő boly gó juk ra,  sze ren csé sen  le -
eresz ked ve a Csen des-óce án ra.
Ne il Arm strong au gusz tus ele jén

ün ne pel te 82. szü le tés nap ját. Rö vid -
del  ez után  szív ko szo rú ér-mű té ten
esett  át. A  be avat ko zás  si ke res nek
tűnt, lát szó lag el in dult a gyó gyu lás
út ján, de fel lé pő komp li ká ci ók kö vet -
kez té ben au gusz tus 25-én el hunyt. 
Mun kás sá ga „Kis lé pés egy em ber -

nek, de ha tal mas ug rás az em be ri -
ség nek”.

g RE zsa bEk Nán dor

Utolsó�útján�az�elsőként�a�Holdra�lépő�Ne�il�Arm�strong…

s
z

A
K

á
C

s
 é

v
A

 F
e

lv
é

t
e

le

Helyreigazítás.Ér te sít jük ked ves Ol va só in kat, hogy la punk múlt heti szá má -
nak 10. ol da lán, az Új evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek tan év nyi tó ja cí mű össze -
ál lí tá sunk ban a solt vad ker ti fel vé tel alatt té ves adat sze re pel. A he lyi Kos suth
La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja Ud var he lyi At ti la.A hi bá ért az
érin tet tek szí ves el né zé sét kér jük!

* * * * * * * * *

La punk múlt he ti szá má ban je lent meg in ter júnk Ra dos né Len gyel An ná val,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő jé vel. Meg vá lasz tan dó he lyet te sé re vo nat ko -
zó mon da ta it töb ben is meg döb be nés sel ér tel mez ték úgy, mint ha je len le gi
he lyet te se a jö vő ben nem kí ván ná el vál lal ni a tiszt sé get. Mint azt An dor ka
Ár pád tól meg tud tuk, ha az egy ház ke rü let köz gyű lé se bi zal mat sza vaz ne -
ki, a jö vő ben is öröm mel kész el vál lal ni a he lyet tes fel ügye lői szol gá la tot.
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VASÁRNAP

8.05/Régiórádió
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus 
mű sor)
10.05/M1
Re for má tus ma ga zin
10.30/M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
13.35/Bartókrádió
Bu da pes ti Bach-hét 2012
Ko vács Pé ter or go nál 
a De ák té ri 
evan gé li kus temp lom ban
15.30/DunaWorld
Sza bad sá gunk szob ra
(ma gyar do ku men tum film)
18.00/DunaWorld
Kos suth, ma gya rok Mó ze se – 
Tö re dé kek a Kos suth-kul tusz ról
(ma gyar do ku men tum film)
21.05/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Bruck ner: e-moll mi se

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
9.30/M1
Szá zad for dí tó ma gya rok
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
Szent-Györ gyi Al bert
12.05/Bartókrádió
A Bu da pes ti Vo nó sok
hangver se nye
Ben ne:
Holst: Szent Pál – szvit
13.13/Bartókrádió
A Häg res ten 
mo tet ta kó rus hang ver se nye
Ben ne:
Sand st röm: Ag nus Dei
14.06/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Vaj da Lász ló ko vács mes ter
20.10/DunaTv
Pe tő fi 6/5. rész
(ma gyar té vé film so ro zat)

KEDD

11.30/Kossuthrádió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről fel nőt tek nek
13.03/Bartókrádió
Bu da pes ti Bach-hét 2012
Ba la to ni Sán dor 
or go na hang ver se nye 
a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban
15.25/DunaWorld
Aján dék a vég zet től – 
Má rai Sán dor
(ma gyar do ku men tum film)
21.10/M1
Bor va cso ra
(gaszt ro nó mi ai ma ga zin)
21.25/DunaTv
Na gyí tás
(an gol já ték film, 1966) (107’)
23.35/M1
Rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós 
tör té nel mi mű so ra

SZERDA

11.40/DunaTv
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Kos suth La jos
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Doh ná nyi Er nő
Ope rák, ora to ri kus mű vek
15.00/DunaTv
Ci vi li zált va do nok – 
Eu ró pa nagy fo lyói
(né met is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Az El ba
21.10/DunaTv
Me zít lá bas sze re lem
(né met já ték film, 2005) (118’)

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Haj na li gon do la tok
9.05/M1
A méz édes for rá sok föld je –
To kaj-Hegy al ja, 
a vi lág örök sé ge
(ma gyar do ku men tum film,
2003)
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó 
a szom bat he lyi 
evan gé li kus temp lom ból
12.05/Bartókrádió
Bra vis si mo!
Ben ne:
Ger gely Fe renc ját szik 
a bu da vá ri Má tyás-temp lom
or go ná ján
21.25/DunaTv
A ti ze des meg a töb bi ek
(ma gyar já ték film, 1965)
22.10/M2
Ka vi ár és len cse
(ma gyar víg já ték, 1985) (79’)

PÉNTEK

8.35/DunaTv
Tal pa lat nyi zöld
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Il lancs – 
egy is me ret len ma gyar táj
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Ema nu e le d’As tor ga: 
Sta bat Ma ter
11.31/PaxTv
Hän del: Mes si ás (ora tó ri um)
13.30/HálózatTv
Nyi tott egye tem Pécs ről
Dr. Za cher Gá bor: 
Pszi cho ak tív sze rek hasz ná la ta
15.50/M2
Be ava tás
Cza kó Gá bor 
te le ví zi ós esszé je
22.45/M1
Csör te
A Bé kés csa bai Jó kai Szín ház
elő adá sa a Thá lia Szín ház ban

SZOMBAT

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: 82. kan tá ta – 
Ich habe ge nug
18.05/Kossuthrádió
130 év, 130 dal
Nép ze nei port ré 
Ko dály Zol tán szü le té sé nek
év for du ló já ra
18.25/DunaWorld
Nap ra for gók
(ma gyar do ku men tum film)
19.30/DunaTv
Az óce án já ró zon go ris ta
legen dá ja
(olasz já ték film, 1998) (120’)
19.35/Bartókrádió
Wag ner: Par si fal
(há rom fel vo ná sos ün ne pi játék)
20.15/M1
Ja ne Ey re
(an gol–ame ri kai film drá ma,
2011) (115’)

VASÁRNAP

8.30/DunaTv
Is ten ke zé ben
9.05/M1
Kér dé sek a Bib li á ban
9.15/M1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: M2 / 12.10)
10.04/Kossuthrádió
Bap tis ta is ten tisz te let 
köz ve tí té se 
a rá kos csa bai ima ház ból
Igét hir det: 
Lász ló Gá bor lel ki pász tor
12.35/M1
An gi je len ti
(do ku men tum mű sor)
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi 
mu zsi ká ja
21.30/DunaWorld
Pi linsz ky Já nos – 
Gye re kek és ka to nák
(ma gyar té vé film, 2007)

VASÁrNAPTÓLVASÁrNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 16-ától szeptember 23-áig

va sár nap (szep tem ber 16.)
Így szól az Úr: Sze re te tet kí vá nok, és nem ál do za tot, Is ten is me re tét, és nem
égő ál do za to kat. Hós 6,6 (Mk 12,33; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 139) A bű -
nö kért fel aján lott ál do zat, ame lyet Mó zes tör vé nye ren delt el, ere de ti leg az
ál do zat ho zót hi va tott em lé kez tet ni, hogy ami az ál do za ti ál lat tal tör tént, az
őve le csak azért nem kell, hogy meg tör tén jék, mert Is ten ke gyel me sen te -
kint rá, és időt ad ne ki a meg té rés re. Hó se ás ko rá ra az ál do zat nak ez a jel -
le ge el ho má lyo sult. Az ál do za tot a bű nért va ló fi ze tő esz köz nek te kin tet ték.
De akik úgy gon dol ták, hogy a bű nük sú lyos sá gá val ará nyos ér té kű ál do zat
fel aján lá sá val ren dez ték Is ten nél a bű nös adós sá gu kat, a pró fé ta sze rint nem
iga zán is mer ték Is tent, és nem is sze ret ték. Kü lön ben tud ták vol na, hogy Is -
ten nek ilyen üz le ti vi szonyt lé te sí tő ál do zat ra nincs szük sé ge. Hó se ás ne kik
tol má csol ja az Úr üze ne tét: „Sze re te tet kí vá nok, és nem ál do za tot, Is ten is -
me re tét, és nem égő ál do za to kat.”

Hét fő (szep tem ber 17.)
Ha a bű nös meg tér, és nem kö ve ti el töb bé bű nét, ha nem tör vény és igaz ság
sze rint él, ak kor meg men ti az éle tét. Ez 18,27 (2Pt 3,15; Fil 4,8–14; Jer 20,7–
18) Haj la mo sak va gyunk rá, hogy úgy hall gas suk Is ten nek a szá já ba adott igé -
jét, mint ami nem ne künk szól, ha nem a bű nö sök nek. Mert mi már túl va -
gyunk a meg té ré sen. Pe dig a „tör vény és igaz ság sze rin ti” élet nem egy sze ri
el ha tá ro zás vagy dön tés kér dé se, ha nem na pon ta kell meg va ló sí ta nunk. Na -
pon ta le kell győz nünk az el le ne ha tó kül ső és bel ső kész te té se ket. Nem elég,
ha egy szer már Is ten út já ra tér tünk: na pon ta kell meg ma rad nunk és jár nunk
raj ta. Ez a na pon kén ti meg té rés.

kedd (szep tem ber 18.)
Men jünk elé je há la adás sal, uj jong junk előt te ének szó val! Mert nagy Is ten az
Úr. Zsolt 95,2–3 (Mk 12,17; 1Tim 6,/3–5/6–11a; Jer 21,1–14) A nagy ság el is -
me rést, cso dá la tot, né ha irigy sé get vált ki be lő lünk. Is ten nagy sá ga azon ban
nem ön ma gá ért van, ha nem ér tünk: ezért kell, hogy há lá ra kész tes sen. Is -
ten ér tünk vég hez vitt cso dás tet te i ben, min de nek előtt bűn től és ha lál tól va -
ló meg vál tá sunk mű vé ben mu tat ja meg nagy sá gát.

szer da (szep tem ber 19.)
Ha én, az Úr, szó lok, ak kor az az ige, ame lyet én mon dok, va ló ra vá lik. Ez 12,25
(Mt 8,8; Ap Csel 27,33–44; Jer 23,1–8) Is ten pró fé tái ál tal elő re hir det tet te a
ba bi lo ni fog ság íté le tét, de né pe nem hit te el. Azt gon dol ták, bár mi lyen bű -
nö sök is, le he tet len, hogy Is ten el len ség ke zé re ad ja szent la kó he lyét, a Si -
on he gyén épült temp lo mot. Mi is gyak ran gon dol juk, hogy Is ten egy há zát
nem ér he ti íté let, és ha az egy ház hoz tar to zunk, ben nün ket sem. Pe dig Pé -
ter apos tol ál tal Is ten ne künk is mond ja: „…itt van az az idő, ami kor el kez -
dő dik az íté let az Is ten há za né pén.” (1Pt 4,17)

csü tör tök (szep tem ber 20.)
A tö ké le tes szép sé gű Sio non ra gyog va je le nik meg Is ten. Jön a mi Is te nünk, nem
hall gat. Zsolt 50,2–3a (Mk 1,9–11; Lk 10,38–42; Jer 23,21–32) A Si on tö ké le -
tes szép sé ge kül ső fény ben és pom pá ban nyil vá nult meg. A lel ki Si on, az egy -
ház szép sé ge azon ban bel ső ékes ség kell, hogy le gyen. Min de nek előtt a hit
egy sé gé ben és a Lé lek töb bi gyü möl csé ben kell meg nyil vá nul nia, ame lye ket
az apos tol így so rol fel: „sze re tet, öröm, bé kes ség, tü re lem, szí ves ség, jó ság, hű -
ség, sze líd ség, ön meg tar tóz ta tás” (Gal 5,22–23). Ha Is ten nem ezek kel fel éke -
sít ve ta lál ja egy há zát, ami kor meg lá to gat ja, ak kor íté le tet tart fö löt te.

pén tek (szep tem ber 21.)
Te vagy, Uram, re mény sé gem, te vagy, Uram, bi zo dal mam if jú ko rom óta.Zsolt
71,5 (2Tim 1,14; Lk 22,35–38; Jer 25,1–14) Meg ala po zott re mény sé günk ne künk
is csak Is ten ben le het. Az ő ígé re te i be ve tett bi za lom so ha nem szé gye nít meg.
Ak kor sem, ha sok szor úgy tű nik, hogy in kább a köz mon dás nak van iga za: »Se -
gíts mag ha don, és Is ten is meg se gít!« Is ten se gít sé gé re azon ban ép pen ak kor
szá mít ha tunk biz to san, ha nem a ma gunk ere jé vel aka runk ki mász ni a baj ból.
Az idő sö dő zsol tá ros éle té nek er ről a ta pasz ta la tá ról tesz ta nú sá got.

szom bat (szep tem ber 22.)
Te vagy az én fel leg vá ram, me ne dé kem és sza ba dí tóm, meg sza ba dí tasz az erő -
szak tól. 2Sám 22,3 (Ef 6,10; Lk 6,20–26; Jer 26,1–19) Dá vid ta nú ság té te le ez,
akit Saul ok nél kül tar tott el len sé gé nek, és ezért ok nél kül ül dö zött. Mi is csak
ak kor szá mít ha tunk Is ten ol tal má ra má sok ag resszi vi tá sá val szem ben, ha nem
ad tunk rá okot. Aki azon ban erő sza kot vet, an nak szá mí ta nia kell rá, hogy
erő sza kot is fog arat ni. 

g Vég hE lyi An tal

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
GyÁSZHÍR

„…ő hű ma rad.” (2Tim 2,13)
Szo mo rú, de há la telt szív vel, a fel tá ma dás re mé nyé ben tu dat juk, hogy
Csep re gi Bé lá né szü le tett Med gya szay Pi ros ka gaz dag és tar tal mas föl -
di éle tét be fe jez ve szep tem ber 3-án, 92 éve sen, csa lá di kör ben ha za tért
Te rem tő jé hez. A sár szent lő rin ci evan gé li kus temp lom ban bú csú zunk tő -
le szep tem ber 16-án, va sár nap dél után 2 óra kor.

A gyá szo ló csa lád 

Meg hí vó 
a Dé li egy ház ke rü let
ala ku ló köz gyű lé sé re

Sze re tet tel és bi za lom mal hív juk
és  vár juk  a  Dé li  Evan gé li kus
Egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű -
lé sé re, ame lyet szep tem ber 22-
én 14 órá tól, a Kecs ke mé ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke -
ze ti ter mé ben tar tunk. Er re az
al ka lom ra a köz gyű lé si ta go kat
és  min den  ked ves  ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk. Az ülés leg -
fon to sabb fel ada ta az egy ház ke -
rü le ti  tiszt ség vi se lők  meg vá -
lasz tá sa. 

Ra dos né LEn gyEl An na
egy ház ke rü le ti fel ügye lő  
Gáncs Pé tEr püs pök

W W W . M Y L U T H E R . H U

Meg hí vó csil lag he gyi össze gyü le ke zésre
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba -
rá ta it szep tem ber 16-án a bé kás me gye ri temp lom ba (Bu da pest III. ker.,
Me ző u. 12.) az össze gyü le ke zés nap já ra.
Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz te le ten Béres Tamás pré di kál. Dél ben kö -

zös ebéd re vár juk ven dé ge in ket. 14 óra kor Ted Hug hes brit köl tő Pro met -
he us on his crag – Pro mé the usz a szik lán cí mű, an gol–ma gyar nyel vű kö -
te tét Várady Szabolcs köl tő, szerkesztő és a for dí tó, Lá zár Jú lia köl tő mu -
tat ja be. A ver ses-ké pes al bu mot il luszt rá ló fény ké pek ről – Hor váth Dá -
vid fo tog rá fus fel vé te le i ről – Kin cses Ká roly fo tó mu zeo ló gus ad szak mai
ér té ke lést. Ját szik a Ha nem női tan gó ze ne kar. Az al ka lom ra a be lé pés in -
gye nes, ön kén tes ado má nyo kat azon ban jó szív vel fo ga dunk.

evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban
Evan gé li kus if jú sá gi mű sort köz ve tít a Ma gyar Te le ví zió szep tem ber 16-
án, va sár nap az M1-en 10.30-kor, az M2-n 13.30-kor. Lopez Dá vid kép -
ző mű vészt mu tat ja be az adás.

Mai hit val lá sok cím mel Sch nel ler Ist ván hoz lá to ga tunk szep tem ber
16-án a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M1-en 10.40-kor, az M2-n 13.40-kor. Szer -
kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.


