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„Elő adá sá ban szólt ar ról, hogy 
az egy há za kat stra té gi ai part ner nek 
te kin ti a je len le gi kor mány zat, 
és mi nél szé le sebb kö rű 
együtt mű kö dés re tö rek szik ve lük.”

Pápai útravalók… f 3. oldal

A kereszt bölcsessége f 2. oldal
Mennyei zene a Bach-héten f 4. oldal
Fancsali filagória f 4. oldal
Éltető találkozás a kúriában f 5. oldal
Üdülhet a lélek is… f 7. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS magyar evangéliumi lap

Mennyei Atyánk! 
Szám ta lan szor kell át él nünk,
mennyi re ki csi nyek és ki szol gál ta tot -
tak va gyunk. Most, ár vi zek ide jén a
nem rég még nyu god tan höm pöly gő
fo lyók meg fé kez he tet len elő re tö ré -
sét kell meg ta pasz tal nunk. Fé lünk,
mert érez zük: véd te le nek va gyunk a
ter mé szet erő i vel szem ben. Fé lünk,
mert oly sok szor vol tunk már vesz -
te sé gek kel és ál do za tok kal já ró tra -
gé di ák ré sze sei. Fé lünk, ha nem rád
te kin tünk. 

Most azért ké rünk, mu tasd meg ar -
co dat a baj kö ze pet te, és a ne adj
erőn kön fe lü li meg pró bál ta tást. 

Se gíts, hogy a zsol tá ros sal együtt mi
is így tud junk kö nyö rög ni: „…hoz zád
imád koz zék min den hí vő, amíg meg -
ta lál hat. Ha nagy vi zek árad nak is,
nem érik el őt.” (Zsolt 32,6)

Tégy min ket esz kö ze id dé, hogy ön -
zet le nül, jó kor és jó he lyen vi gyük a vi -
gasz ta ló sza va kat és két ke zi se gí tő

mun kán kat a rá szo ru lók nak. Kü lö -
nö sen is imád ko zunk az idő se kért, a
gyer me ke kért, a vá ran dós édes anyá -
kért és a be te ge kért. 

Küldd mi nél több imád koz va zsá -
ko ló és la pá to ló hí ve det a gá tak ra, és
fa kassz imá ra min den se gí tő szán dé -
kú em bert. 

Kö szön jük, hogy hi va tá so sok és
ön kén te sek össze fo gá sá nak nagy sze -
rű pél dá it lát hat juk ezek ben a na pok -
ban. Kö szön jük, hogy a ne mes célt
szol gá ló össze fo gás ere jét te meg ál dod
és to vább erő sí ted. Így kér jük a te egy -
sé get te rem tő ke gyel me det egy há -
zunk ra és ha zánk ra. 

Ké rünk, ér tesd meg ve lünk aka ra -
to dat a ki hí vá sok és tra gé di ák ide jén,
hogy a te ne ve det tud juk di cső í te ni, és
hogy mind in kább hoz zád ra gasz -
kod junk. Mert hisszük, hogy te sem -
mi lyen kö rül mé nyek kö zött el nem
ha gyod a hoz zád me ne kü lőt.

Ámen.

Imád ság ár víz ide jén

„Úgy nem le het port rét ké szí te ni, 
hogy az il le tő nem ad ja az ar cát, nem en ge di
ma gát kö zel. Ak kor csak a maszk ját 
fény ké pe zem. Weö res nagy sze rű társ volt…”

Beszélgetés Móser Zoltán fotóművésszel
f 6. oldal

„Ér de ke sen egy be csen ge nek az em lí tett elő nyök 
az egy há zunk stra té gi á já ban meg fo gal ma zott, 
ki emelt cé lok kal is. Ezek az ön kén tes ség és 
a szo li da ri tás gya kor lá sa mint »ke resz tény hi tünk 
leg mé lyé ből fa ka dó szer ve ze ti fej lesz tés«…”

Szívességbankok f 11. oldal

Ki cse lek szik az is ten tisz te le ten? Mi az
is ten tisz te let? Mi ért ün ne pel jük az is -
ten tisz te le tet? Ho gyan ün ne pel jük az is -
ten tisz te le tet? E négy kér dés kö ré cso -
por to sí tot ta elő adá sa it dr. Ha fen scher
Ká roly. A vá la szok ban és az elő adá so -
kat kö ve tő rész le tes meg be szé lé sek

so rán vi lá gos sá vált, hogy a li tur gi á ban
nem a lel kész, nem a gyü le ke zet és nem
is az egy ház cse lek szik, ha nem ma ga
Krisz tus. A temp lom ban ő a ven dég -
lá tó, a gyü le ke zet pe dig a ven dég. 

IttazIstenköztünk
Lel kész aka dé mia Rév fü lö pön

b Itt az Is ten köz tünk – a ma gyar evan gé li kus is ten tisz te let teo ló gi ai és
gya kor la ti kér dé sei cím mel – dr. Ha fen scher Ká roly és dr. Fa bi ny Ti bor
ve ze té sé vel – zaj lott jú ni us 2–6. kö zött a har minc ötö dik lel kész aka dé -
mi ai kur zus Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont -
ban. Az utol só es ti ki ér té ke lés kor a to vább kép zé sen részt ve vő tu cat -
nyi lel kész is öröm mel nyug táz ta, hogy a té ma nem egy sze rű en a lel -
ké szi szol gá lat rit kán be járt ha tár te rü le te i nek egyi két érin tet te, ha nem
ép pen ség gel a kö zép pont ját. Az is ten tisz te let ugyan is az egy há zi élet
szol gá la tá nak csúcs pont ja: az az al ka lom, ame lyen Krisz tus föl di za rán -
dok utat já ró né pe együtt ün ne pel het Urá val, meg hall gat hat ja és meg -
szó lít hat ja őt, le te he ti a ke zé be gond ja it és örö me it, il let ve re mény ség -
gel kós tol hat be le a re mélt, el jö ven dő mennyei is ten tisz te let íze i be.

f Folytatás a 3. oldalon

A ta va lyi al ka lom „Él je tek sze re tet ben”
mot tó ja idén is ak tu á lis nak tűnt, így
a szer ve zők új ra e gon do lat kö ré
cso por to sí tot ták a prog ra mo kat.
Kon cer tek és ige hir de té sek mel lett ki -
ra ko dó vá sár, bor kós to ló, gyer mek -
fog lal ko zás, kéz mű ves ke dés vár ta
az ér dek lő dő ket. 

A „sza bad té ri gyü le ke zet” lé lek -
szá ma – hosszabb-rö vi debb idő re – fo -
lya ma to san gya ra po dott az ar ra já ró

tu ris ták kal vagy he lyi la ko sok kal. Ér -
de kes ta nul mányt le het ne ír ni ab ból,
hogy me lyik „ke resz tyén pro duk ció”
kész te tett leg töb be ket meg ál lás ra. Va -
ló já ban azon ban min den Is ten kö zös -
ség te rem tő sze re te tét hir det te: ige hir -
de tés ben, bi zony ság té tel ben, ének -
ben, bá bo zás ban, nép tánc be mu ta tó -
ban, de még a kon fe rá lás sza va i ban is.

A nap a dél előt ti is ten tisz te le tek -
kel kez dő dött, majd kö zös ebéd után

a temp lom mel lett foly ta tó dott. A
Tán csics ut cá ban fel ál lí tott pó di u -
mon a bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke -
zet szin te min den cso port já nak le he -
tő sé ge nyílt a be mu tat ko zás ra. A
kö zös ség sok szí nű sé gét mu tat ja pél -
dá ul az öt, más és más mű fajt kép vi -
se lő éne kes szol gá lat: gyer me kek
éne ke, a né met gyü le ke zet ének ka ra,
Schütz kó rus, Bu da vá ri gos pel kó rus
és Ben ce Im re gi tá ros szol gá la ta.

Az evan gé li kus fesz ti vál bi zo nyá -
ra el ér te ket tős cél ját, és mind a gyü -
le ke zet, mind a vár ne gyed kí ván -
csis ko dó né pe épült be lő le, il le tő leg
ál ta la. Mert nem min den ki megy be
a temp lom ba, de mel let te so kan ha -
lad nak el. Hall ják hát ők is az evan -
gé li u mot és Pál apos tol fel szó lí tá sát:
„…él je tek sze re tet ben, aho gyan a
Krisz tus is sze re tett min ket…” (Ef 5,2)

g Horváth-Hegyi Áron

Nyitásazutcafelé
Evangélikus fesz ti vál Bu da vár ban

b A sok éve rend sze re sen jú ni us ban meg ren de zett, egész na pos bu da -
vá ri evan gé li kus fesz ti vál im má ron har ma dik al ka lom mal lé pett ki a
temp lom fa lai kö zül. Múlt va sár nap a tár va-nyit va ha gyott temp lom -
ka pun ki csik-na gyok jöt tek-men tek egész nap, hisz a „be ug rás ra” bő -
ven akadt ap ro pó: a hűs, a csend, avagy lát ni va ló – pél dá ul a gyü le -
ke ze ti élet el múlt egy esz ten de jét be mu ta tó fény kép ki ál lí tás. Ha más
nem, ak kor az egyik kó rus vagy ép pen egy gye rek csa pat vo nult be, hogy
so ron kö vet ke ző szol gá la tá ra han go lód jon lé lek ben és be ének lés ben.
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„Bár ki Is ten esz kö ze le het. Is ten nek
egyet len ilyen an gya lá ra uta lok, aki Szi -
get mo nos to ron vett részt a men tés ben.
Órá kon át a sza ka dó eső ben ke re kes
szék ben ül ve tar tot ta a zsá kot, hogy tár -
sa meg tölt se ho mok kal. Ger gő a ne ve.”

Evangélikus önkéntesek a gáton   f��Riportunk a 9. oldalon
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Az árvízi kehely üzenete
f��3. oldal

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (MEE) el nök sé ge az zal a ké rés -
sel for dul a gyü le ke ze tek tag ja i hoz,
hogy a jú ni us 23-án, va sár nap
össze gyűj tött of fer tó ri u mot az ár -
víz ká ro sul tak meg se gí té sé re és a
kár el há rí tás cél já ra ajánl ják fel. A
temp lo mok ban gyűj tött össze get
az MEE a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve ze ten ke resz tül – az
ál ta luk vég zett mun kát tá mo gat -
va – jut tat ja el a rá szo ru lók hoz.

Azok, akik jö vő va sár nap nem
tud nak részt ven ni gyü le ke ze tük is -
ten tisz te le tén, ám tá mo gat ni kí ván -
ják szük sé get szen ve dett em ber -
tár sa in kat, ado má nya i kat az aláb -
bi szám la szám ra utal hat ják át:
11707024-20347257-00000000
(Kér jük, a köz le mény ro vat ban
tün tes sék fel: „Ár víz”.)
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Ami kor Pál apos tol ar ról be szél,
hogy Is ten olya no kat vá laszt ki az
evan gé li um szol gá la tá ra, aki ket az
em be ri ér te lem íté le te sze rint nem
bölcs do log er re a szent cél ra el hív -
ni és ki vá lasz ta ni, ak kor min den
sza vát sa ját ki vá lasz tá sá nak és el hí -
vá sá nak em lé ke ha tá roz za meg. 

Pon to san tud ja, hogy azon a na -
pon, ami kor Saul ként Da masz kusz
fe lé tar tott, a Krisz tus szol gá la tá ra
ná la al kal mat la nabb és mél tat la -
nabb em ber nem élt a föl dön. Hi szen
Krisz tus el len sé ge ként, az egy ház el -
len bosszút for ral va, zse bé ben a
nagy ta nács el fo ga tó pa ran csá val
nyar galt a vá ros fe lé, hogy a ke resz -
té nye ket fel ku tas sa, és rab szí jon ve -
zes se Je ru zsá lem be. Út köz ben azon -
ban tör tént va la mi, és a ke resz té nye -
ket hó hér kéz re jut tat ni kí vá nó Saul
he lyett a fel tá madt Krisz tus ki vá lasz -
tott és el hí vott apos to la, Pál ér ke zett
meg Da masz kusz ba. Az egy ház Ura
ve le töl töt te be Jú dás el ár vult tiszt -
sé gét.

Krisz tus em be ri leg ért he tet len vá -
lasz tá sá nak bot rán koz ta tó vol tát csak
ak kor ért jük meg a ma ga tel jes sé gé -
ben, ha szem előtt tart juk, hogy az
egy ház ad dig ra már gon dos ko dott
Jú dás he lyé nek be töl té sé ről. Két je lölt
– Bar sabb ás és Má tyás – kö zül sors -
ve tés sel Má tyást vá lasz tot ták (Ap -
Csel 1,15–26). A da masz ku szi úton
Saul nak meg je le nő föl tá madt Krisz -
tus azon ban – mint ha nem lett vol na
tu do má sa az egy ház vá lasz tá sá ról – az
egy ház ül dö ző Sault vá lasz tot ta ki, őt
hív ta el, és ve le egé szí tet te ki ti zen ket -
tő re az apos to lok szá mát. 

Az em be ri ér te lem mér le ge lé se
sze rint ez sem mi kép pen sem ne -
vez he tő bölcs vá lasz tás nak. A tör té -

ne lem ta nú sá gát néz ve vi szont utó -
lag meg ál la pít hat juk: ez volt a le he -
tő leg jobb és leg böl csebb vá lasz tás,
mi vel cél ra ve ze tő nek bi zo nyult. A ma
lé te ző ke resz tény ség túl nyo mó több -
sé gé nek gyö ke rei a Pál misszi ó já nak
ered mé nye ként lét re jött gyü le ke ze -
tek ben ta lál ha tó. 

Pál tud ta, hogy ki vá lasz tá sa Is ten
el len ség sze re te té nek bi zo nyí té ka.
Hi szen ha va la ki, ak kor ő Is ten el len -
sé ge volt, an nak el le né re is, hogy amit
Saul ként tett, Is ten ügye irán ti ra jon -
gás ból tet te. Pál eb ből ér tet te meg,
hogy az el len ség sze re tet nem rész ele -
me az evan gé li um nak, ha nem ma ga
az evan gé li um! 

Lu ther egy Jn 3,16 – „Úgy sze ret te Is -
ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át
ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne
vesszen, ha nem örök éle te le gyen” –
alap ján mon dott pré di ká ci ó já ban
szin tén ab ból in dul ki, hogy a vi lág,
ame lyen az em be ri nem egé szét ér ti,
Is ten nek az ör dög után leg na gyobb el -
len sé ge. Is ten az el len sé ge it sze ret te
úgy, hogy Krisz tus ban ne kik ad ta a Fi -
át és ben ne ön ma gát, hogy te gye nek
ve le, amit csak akar nak, ha ez az ára,
hogy higgye nek ben ne, és el ne vessze -
nek, ha nem az örök élet ré sze sei le gye -
nek. Is ten böl cses sé ge elő re lát ja,
hogy em ber men tő ter ve ép pen a ke -
reszt bot rá nyos ér tel met len sé ge és
gya lá za ta ál tal fog cél ba ér ni. 

Pál nem volt os to ba em ber: tisz tá -
ban volt apos to li szol gá la tá nak ered -
mé nyes sé gé vel, amely már a ko -
rinthu si gyü le ke zet nek cím zett le vél
írá sá nak ide jén is meg mu tat ko zott.
Tud ta, hogy töb bet és ered mé nye seb -
ben fá ra do zott az evan gé li u mért
bár me lyik apos tol tár sá nál. Még sem
di cse ke dett ez zel. Amit a le vél ol va -

só i nak Je re mi ást (Jer 9,23) idéz ve
ajánl, azt ő ma ga is gya ko rol ta: egye -
dül az Úr ral di cse ke dett. Az Úr ral,
aki nek sze re te te őt mint es küdt el len -
sé gét hív ta el, hogy ne ki ad ja azt a he -
lyet, ame lyet az egy ház már be töl tött
Má tyás sal, aki kez det től tár sa volt az
apos to lok nak, „kezd ve a Já nos ke -
reszt sé gé től ad dig a na pig, ame lyen
fel vi te tett” (Ap Csel 1,22). 

Hogy Má tyás mél tán töl ti be Jú dás
he lyét az apos to lok so rá ban, azt sen -
ki nek nem ju tott eszé be meg kér dő -
je lez ni, Pál apos tol sá gát azon ban – a
misszi ó ban el ért ered mé nyei el le né -
re – a kor társ egy ház ban fo lya ma to -
san meg kér dő je lez ték. Pál nak ha lá -
lá ig együtt kel lett él nie ez zel és az eb -
ből adó dó meg aláz ta tá sok kal. Még -
sem szűnt meg egy pil la nat ra sem az
Úr ral és az Úr irán ta ta nú sí tott sze -
re te té vel és ke gyel mé vel di cse ked ni.

Pál tud ta, hogy ami a da masz ku -
szi úton tör tént, an nak sem mi kö ze
nem volt az ő el ha tá ro zá sá hoz vagy
sza bad aka ra tá hoz. Kí vül ről jött az az
erő, amely a da masz ku szi úton előbb
a por ba ta szí tot ta, majd egész éle té -
nek új irányt adott. Ha va la ki, ak kor
Pál iga zán tud ta, hogy nincs mi vel di -
cse ked nie! De mi tu da tá ban va -
gyunk-e, hogy nincs sem mi ré szünk
ab ban, ha Krisz tus ban hi szünk? Tu -
da tá ban va gyunk-e, hogy a hi tünk
nem a mi el ha tá ro zá sunk ból fo gant,
ha nem fe lül ről kap tuk – mi ként Pál
mond ja – az „ige hir de tés bo lond sá -
ga” ál tal? Mert ha nem tart juk me rő
os to ba ság nak a meg fe szí tett Krisz tus -
ról mint Meg vál tó ról szó ló ige hir de -
tést, az nem tő lünk van! 

De ép pen ezért nincs is jo gunk íté -
le tet mon da ni azok fö lött, akik a hit
aján dé kát még nem kap ták meg. Csu -

pán egy do log ra van okunk: Is ten hoz -
zánk va ló ki für kész he tet len és meg -
ma gya ráz ha tat lan sze re te té nek, jó sá -
gá nak és ir gal má nak di cső í té sé re! 

De en nél még sok kal töb bel is di -
cse ked he tünk! Hit ben már most di -
cse ked he tünk az zal, hogy ab ból a
rom lott mag ból, ame lyet majd ak kor
vet nek el, ami kor tes tünk a sír ba ráz -
dá já ba hul lik, az Is ten a rom lás ár nyé -
ká tól is men tes, új éle tet fog te rem te -
ni! Mert az az új em ber is mi le szünk
majd, aki a fel tá madt Krisz tus ro mol -
ha tat lan, di cső sé ges kép má sát fog ja
tük röz ni az örök ké va ló ság ban. De az
új élet re va ló föl tá ma dást sem mi
fog juk vég hez vin ni, ha nem az a min -
de nes tül raj tunk kí vül ál ló erő, amely
egy kor Sault Pál lá tet te, ame lyet úgy
hív nak, hogy ke gye lem! Ak kor min -
den gú nyo ló dó száj el né mul, mert
min den ki tud ni fog ja, hogy a vi lá gon
az Is ten el len ség sze re te te és ke gyel me
a leg ha té ko nyabb erő! 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk! Ré -
gi pró fé tád sza vá val kö nyör günk ma
hoz zád: „Mind nyá jan olya nok let -
tünk, mint a tisz tá ta la nok, min den
igaz sá gunk olyan, mint a szennyes ru -
ha. El her va dunk mind nyá jan, mint
a fa le vél, bű ne ink el so dor nak ben nün -
ket, mint a szél. (…) El rej tet ted or cá -
dat elő lünk, bű ne ink ha tal má ba ad -
tál ben nün ket. Uram! Atyánk vagy te
még is! Mi va gyunk az agyag, te a for -
má lónk! Ke zed al ko tá sa va gyunk
mind annyi an. Uram, ne ha ra gudj
ennyi re, ne em lé kezz örök re bű ne ink -
re. Te kints ránk: mind nyá jan a te né -
ped va gyunk!” (Ézs 64,5–8) Ámen.

SZent Há rom Ság Ün ne pe Után 3. va Sár nap – 1Kor 1,27–31

Akeresztbölcsessége
a va Sárnap ig éje

b Mai írá sunk ban egy ka rak te res
lel kész-ének köl tő mun kás sá gát
is mer het jük meg. Dó ka Zol tán
(1929–2005) egy ház po li ti kai
okok mi att ke rült Hé víz györ kre.
Küz del mes élet út já nak jel lem zé -
sé re fe le sé ge sza va it idéz zük.

„Fér jem ko ra if jú sá gá tól el kö te le zett -
je volt az igaz ság nak, s ezért kö vet ke -
ze te sen és ren dít he tet len bá tor ság gal
har colt ha lá lá ig. Olyan esély te len Dá -
vid–Gó li át-harc volt ez, mint a ma gyar
if jú sá gé, de azt is tud ta, hogy Is ten
min dig a Dá vi dok ol da lán áll, még ak -
kor is, ha ide ig-órá ig Gó li át lát szik erő -
sebb nek.

Dó ka Zol tán so ha nem volt kar ri -
e ris ta, de azt nagy ké pű ség nél kül tud -
ta ma gá ról, hogy több re lett vol na ké -
pes, mint ami re le he tő sé ge volt. Ezt a
gyü le ke zet is tud ta ró la, s bár együtt
érez tek ve le, még is bol do gok vol tak,
hogy a fel sőbb ség Hé víz györ kre he -
lyez te. Így ho zott ki Is ten a rossz ból is
jót.” (Elő szó a Márk evan gé li u ma má -
so dik ki adá sá hoz)

Ti zen öt ének for dí tá sát (68, 170, 224,
265, 268, 269, 293, 348, 355, 361, 429,
476, 477, 812, 814) és ti zen két ere de ti
köl te mé nyét ta lál juk éne kes köny ve ink -
ben. Kezd jük azok kal, ame lyek min -
den na pi áhí ta tunk se gí tői le het nek.

Az El múlt az éj, fel kelt a nap Bar tók
Bé la Gyer me kek nek gyűj te mé nye egyik
da rab já nak, egy szlo vák nép dal nak a
dal la má ra és ins pi rá ci ó já ra szü le tett. A
Jé zus-köz pon tú szö veg meg szó lí tó jel -
zős szer ke ze tei – az igei ál lít mány hi -

á nya mi att – em lé kez tet nek Szép Er nő
Jé zus Krisz tus cí mű köl te mé nyé re.
„Ros ka dó lá bam tá ma sza, / Csüg ge dő
szí vem vi ga sza, / Örö möm fé nye, szép
ékes sé ge, Jé zu som!” (EÉ 105,3)

A Fa sang Ár pád dal la má ra írt Éb -
red a haj nal tö mör, esz ka to lo gi kus fo -
hász – min den idő ben. „Tarts meg a
hit ben, / Hű sze re tet ben! / Égi re mény -
ség / Láng jai véd jék / Né ped, Úr is ten!”
(EÉ 106,2)

A Fel jött már a csil lag, le szál lott az
est (Su lyok Im re dal la mán) nép dal sze -
rű en in dul – az égi ma dár em lí té se, a
ti zen egyes so rok és a kvint vál tó dal lam
ezt erő sí tik –, majd a bűn bá nat és a re -
mény ség hang ja szó lal meg ben ne,
Jé zus hoz szó ló imád ság ke re té ben.
Az el ső há rom vers szak vál to zó an ál -
lan dó zá ra dé ka a Szent há rom ság-éne -
kek szer ke ze tét idé zi. „Ta kar jon be, Jé -
zus, hű sé ges ke zed! // (…) Ol doz zon fel,
Jé zus, ir gal mas ke zed! // (…) Ve zes sen
el, Jé zus, sze re tő ke zed!” (EÉ 127)

A kö vet ke ző két ének meg bú jik az
Egy ház, re for má ció fe je zet vé gén;
hasz ná lat ba vé te lü ket ne he zí ti, hogy
ke vés sé is mert dal la mok hoz kap cso -
lód nak. A Jó Is te nünk, örök Atyánk
előbb Is ten hű sé gét fo gal maz za meg,
majd az em ber fel is me ré sét: „Más
me ne dé künk nincs né künk, / Te vagy
egyet len re mé nyünk / Az üd vös ség nek
út ján.” (EÉ 270,2) A Te hív tál min ket,
Jé zu sunk – az elő ző ének kel el len tét -
ben, amely az Atya után a Meg vál tót
és a Szent lel ket is meg em lí ti – új ra egy -
ér tel mű en Jé zus-ének. „Ke resz ted fé -
nye ránk ra gyog: / Te hoz zád gyűjt ki -
csit, na gyot.” (EÉ 271,2)

A Jer, di csérd Is tent, nagy vi lág dal -

la ma a né met éne kes könyv ben a Wir
glau ben Gott im höchs ten Th ron szö -
veg gel kap cso ló dik össze (EG 184).
Mind két ének Cre do-pa ra frá zis, de
nem egy sze rű for dí tás ról van szó: a né -
met szö veg csu pán min tá ul szol gált
Dó ka lé nye get meg ra ga dó ver sé hez.
„Hi szünk Szent lé lek Is ten ben, / Aki jót
mun kál min den ben. / Ha szen ve -
dünk, ő vi gasz tal, / Úr Jé zus út ján ma -
rasz tal.” (EÉ 252,4)

Mi vel ke vés az iga zi úr va cso rai
ének, a Ve gyé tek, egyé tek nagy nye re -
sé ge éne kes köny vünk nek; a ref rén ben
itt va ló ban az öröm, a há la adás hang -
ja szó lal meg. „Ahány szor csak élünk
/ Ez zel a szent ség gel, / Ha lá lát hir des -
sük, míg el jö vend, / Hogy min den em -
ber ve lünk ör ven dez zen: / (…) Jer, ad -
junk há lát né ki bol do gan!” (EÉ 310,4)

A fan fár sze rű Nic o lai-dal lam ra al -
kal ma zott Fel, fel, uj jongj, Is ten né pe!
fo hász ko dá sa or di ná ció vagy lel kész -
ik ta tás fény pont ja le het. „Ki el hív tad
ke gye lem mel, / Te fogd ke zét erős ke -
zed del, / És áraszd rá Szent lel ke det! /
A jó út ra bát ran lép jen, / A tűz lel ké -
ben láng gal ég jen, / Hadd gyújt sa fel
a szí ve ket!” (314,2)

A Ne ked zen dül, Is te nünk, a há la há -
zas sá gi év for du lós ének, de ké ré sei
min den kor ak tu á li sak. „Egy más ter hét
szív ből el vi sel nünk / Se gíts, ké rünk: /
Krisz tus él jen mi ben nünk, / S bár
gyak ran bot lunk, / Ha ra got ne tart -
sunk, / Sőt meg bo csás sunk!” (EÉ 482,4)

Az Áld lak, ir gal mas Is ten sok ban
kö ve ti a Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek
Lu ther-ének (EÉ 318) te ma ti ká ját.
„Bár én sok szor vé tet tem, / Mél tat lan
szol gád let tem: / Sok rosszat el kö vet -

tem, / Mit vár tál, azt nem tet tem. //
Még is ir gal mas vol tál, / És hoz zám le -
ha jol tál: / Szent Fi ad jött a föld re, / Vét -
ke met el tö röl te.” (EÉ 463,2–3)

A Jé zus a jó Pász tor, ve le me gyünk
ke let ke zé sé ről Trajt ler Gá bor így tu -
dó sít. „A teo ló gi án Kar ner pro fesszort
hall gat tam, aki Já nos evan gé li u ma
ma gya rá za tá nál meg ra ga dó an eg ze ge -
tál ta Jé zus »én va gyok« igé it. Ezért Dó -
kát – aki év fo lyam tár sam volt, és ő is
hall gat ta Kar nert – kér tem meg, hogy
az »én va gyok« igék re ír jon éne ket,
még pe dig az ál ta lam szer zett dal lam -
ra.” A utol só stró fa itt is, mint majd -
nem min den Dó ka-ének nél, az örök
élet be va ló el ju tás örö mé ről szól. „Jé -
zus a kez det, és Jé zus a vég! / Hadd
zeng je ég és föld di csé re tét! / Ve zess az
ös vé nyen, ma radj ve lünk, / Míg örök
fé nyed be meg ér ke zünk!” (EÉ 401,5)

Cím adó éne künk szö ve ge és dal la -
ma is Dó ka mű ve (a dal la mok ról:
EvÉ let, 2013/21. szám, 2. o.). A Jé zus,
áldd meg né pe det iga zi ben ső sé ges fo -
hász, amely bár mely is ten tisz te let ele -
jén vagy vé gén biz tos tá maszt nyújt.
„Lel ked ta nít son min ket / Té ged meg -
is mer nünk; / Győz ze meg mi szí vün -
ket, / Tő led el ne tér jünk! / Mert
nincs más bi zo dal munk, / Is ten előtt
ol tal munk: / Te vagy üd vös sé günk, /
Te vagy üd vös sé günk.” (EÉ 464,3)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

„ŰzzelmindenfélelmetLelkedvigaszával!”
Dó ka Zol tán ének szö ve gei

C antate

Min den ha tó Is te nünk, há lát adunk
azért, hogy ke re sel és meg szó lí tasz
ben nün ket. Nem ér de mel jük meg fi -
gyel me det és ál do za to dat, mert gyak -
ran meg fe led ke zünk a ve led va ló
kap cso lat ápo lá sá ról. Bű nök szennye -
zik lel kün ket, te még sem for dí tasz ne -
künk há tat. Add, hogy tisz tán lás suk
irán tunk meg nyil vá nu ló sze re te ted
mély sé gét, hogy ab ból erőt me rít ve mi
is el tud junk in dul ni az ide gen ből ha -
za fe lé! Adj erőt ne met mon da ni a
más fe lé csá bí tó le he tő sé gek re, vá -
lasz ta ni az egy sze rűt, a tisz tát, az
ott ho nit. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Mennyei Atyánk, sok szor nem ért -
jük, mi ho va ve zet eb ben a vi lág ban.
Csak ak kor le he tünk nyu god tak, ha
éle tün ket, sor sun kat te tar tod ke -
zed ben. Ké rünk, vedd párt fo gá sod ba
or szá gunk né pét, mert nél kü led a
leg jobb le he tő ség is rossz le he tő ség –
de ha a te ál dá sod van raj tunk, ak kor
min den ne héz hely zet ja vunk ra vá lik.
Add, hogy ezt fel is mer ve há lás és re -
mény te li szív vel él jünk, min den jót tő -
led re mél jünk, min den ne héz sé get
atyai sze re te ted re bíz zunk. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Mennyei Atyánk, rád bíz zuk azo -
kat, akik kü lö nö sen rá szo rul nak ir -
gal mad ra: a gyer me ke ket, az idő se -
ket, a sze ren csét len sor sú a kat, a be -
te gen élő ket. Azo kat, akik egész sé -
ges nek tűn nek, ám lel ki bá na tuk
mi att még sem azok. Lel ked ere jé vel
tá massz irán tuk ir gal mat és se gí tő
szán dé kot a töb bi em ber ben! Add,
hogy egy más nak se gí tő tár sai, igaz ba -
rá tai le hes sünk! Add, hogy meg ta -
pasz tal juk a jó szán dék és a se gí tő kéz
ál dá sát. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Sze re tő Urunk, hoz zád for du lunk
egy há zunk dol gá ban is. Ké rünk, add
meg ne künk, hogy be lás suk és meg -
vall juk bű ne in ket, va la hány szor ha -
szon ta lan szol gá id vol tunk. Add,
hogy meg ta pasz tal juk Lel ked egy sé -
get te rem tő ere jét, az össze tar to zás
örö mét szent ne ved di cső sé gé re!
Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ho gyan vál jék hát va la ki szí ve sze -
rint is bű nös sé? Nem ter mé sze tes
úton. Hi szen az em ber nem úgy lesz
bű nös sé, ha nem már bű nös. E vál to -
zás lé nye ge te hát in kább lel kü le tünk
rej tett mély sé gé ben, ma gunk ról va -
ló vé le mé nyünk ben van. Az Írás
min den sza va, Is ten min den cse le ke -
de te ezért azt cé loz za, hogy ez a ma -
gunk ról al ko tott jó vé le mé nyünk
vál toz zék meg.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
egyik ne ve ze tes kin cse az úgy ne ve -
zett ár ví zi ke hely. Az ara nyo zott
ezüst ser le get Lőwy Her man, a pes ti
zsi dó hit köz ség elöl já ró ja ké szít tet -
te, hogy „ke resz tyén test vé ré nek”,
Lang Mi hály evan gé li kus lel kész nek
aján dé koz za. Kö zös sé ge ne vé ben így
kí ván ta ki fe jez ni kö szö ne tét azért,
hogy az 1838-as nagy pes ti ár víz ide -
jén a zsi na gó gá nál ma ga sab ban fek -
vő evan gé li kus temp lom ban ta lál hat -
tak me ne dé ket. 

Tény és va ló, hogy ami kor a pesti
bel vá ros ut cá in két mé ter ma ga san
höm pöly gött az ár, ak kor a lel kész ki -
nyi tot ta a temp lom ka pu it, hogy a
me ne kü lők oda bent ol tal mat ta lál ja -
nak. A kely hen ma is jól lát sza nak az
ár hul lá mai és a csó nak kal köz le ke -
dő em be rek. A be já ra ti lép csőn pe -
dig egy lel kész lát ha tó, aki lám pás sal
a ke zé ben te rel ge ti be a fá zó, át ázott,
el ke se re dett me ne kü lő ket az aj tón. A
kely hen ez az Ézsa i ás tól vett mon dat
ol vas ha tó hé be rül: „…erős sé ge a sze -
gény nek a nyo mo rú ság ban, ol ta lom
a zi va tar ban…” (Ézs 25,4)

A ke hely ma is azt az üze ne tet hor -
doz za, hogy Is ten ké pes nyo mo rú sá -
gos hely ze té ből ki men te ni az em bert.
Az úr va cso rai ke hely ben az üd vös ség
ita lát kap hat juk. Az ezt meg elő ző
gyó nás ban azt vall juk meg, ami ről
bűn bá na ti éne künk is szól: „Én Is te -
nem, én bű nös em ber / Itt ál lok szí -
ned előtt. / Bű ne im ár ja, mint a ten -
ger, / Hul lá ma i val el fö dött.” Is ten
azon ban ki ment a bűn se bes sod rá -
ból, és meg ad ja az új élet esé lyét. 

A ma ga szép és hi te les tör té ne té -

vel az ár ví zi ke hely ar ra is em lé kez -
tet, hogy ke resz tény ként ma is a
baj ba ju tott em ber ol da lán kell áll -
nunk, ta nús kod va an nak a mennyei
Atyá nak az ir gal má ról, aki ma is ké -
pes ki men te ni a ve szé lyes hely zet ből. 

Ahogy 1838-ban, úgy 2013-ban is
meg árad tak a fo lyók. A Du na víz -
szint je év szá za dos re kor do kat dönt
meg. Bár ho va te kin tünk, le zárt utak,
ott ho na ik ból ki men tett idő sek, csó -
nak kal köz le ke dő fér fi ak, ön fel ál do -
zó ka taszt ró fa el há rí tók – és ho mok -
zsá ko kat pa ko ló ön kén te sek lát vá nya
fo gad min ket.

Az ag go da lom és se gí tés kö ze -
pet te áll junk meg most né hány perc -
re, és gon dol juk vé gig, mit is ír a Bib -
lia az ár vi zek ről. 

Tör té ne ti át te kin té sünk ben No é -
ig kell vissza men nünk, aki a ma ga
rom lott nem ze dé ké ben is fedd he tet -
len tu dott ma rad ni, és a víz özön
kö ze led té re bár kát kez dett épí te ni.
Ön telt kor tár sai bi zo nyá ra ér tet len -
ked ve néz ték, mi ként vesz részt Noé
a ka taszt ró fa el há rí tás ban, meg ment -
ve ez zel a te rem tett vi lá got. Ugyan -
ilyen hí vő lel kü let tel köz ve tí ti Is ten
aka ra tát Ézsa i ás pró fé ta, aki sze rint
így szól az Úr: „Ha ví zen kelsz át, én
ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok
nem so dor nak el. Ha tűz ben jársz,
nem per zse lődsz meg, a láng nem éget
meg.” (Ézs 43,2) 

Jób köny ve vi szont ép pen a csak is
ön ma gá ban bí zó, fenn hé já zó gaz dag
em ber ről ír ja, hogy an nak ér té kei
mi lyen ha mar meg sem mi sül het nek:
„…mi re föl nyit ja sze mét, sem mi je
sem lesz. Ré mü let le pi el, mint az ár -

víz, éj jel ra gad ja el a for gó szél.” (Jób
27,20) Ez zel szem ben az Éne kek éne -
ké ben a szen ve dé lyes sze re tet ről ol -
vas suk, hogy azt ár víz sem tud ja el -
ra gad ni: „Bi zony, erős a sze re tet, mint
a ha lál. Le győz he tet len a szen ve dély,
akár a sír. (…) Sok víz sem tud ja el ol -
ta ni a sze re te tet, fo lyók sem tud ják el -
so dor ni.” (Éne kek 8,6–7) Bölcs Sa la -
mon im már me ta fo ri ku san hasz nál -
ja a gyor san be kö vet ke ző ka taszt ró -
fa ké pét: „A vi szály kez de te olyan,
mint ami kor meg in dul az ár víz. Azért
tartsd tá vol ma gad a per pat var tól,
mi előtt ki tör” – ír ja a Pél da be szé dek
köny vé ben (17,14). Jé zus a He gyi be -
széd ben az Is ten igé jét kö ve tő ma ga -
tar tást ha son lít ja kő szik lá ra épült
ház hoz, ami kor így ta nít: „És öm lött
a zá por, és jöt tek az ár vi zek, fel tá mad -
tak a sze lek, és ne ki dől tek an nak a
ház nak, de nem om lott össze, mert kő -
szik lá ra volt ala poz va.” (Mt 7,25)

Mi köz ben te hát a le he tő leg ko mo -
lyab ban vesszük az ár ví zi fe nye ge tett -
sé get, ér de mes vé gig gon dol nunk,
hogy mi ként tud juk éle tün ket Is -
ten re ha gyat ko zó hit tel kő szik lá ra
épí te ni. 

Hit ről, és nem vak hit ről be szé lek.
Hadd idéz zek fel egy el be szé lést egy
val lá si fa na ti kus ról. Ami kor kö ze le -
dett há zá hoz az ár víz, ő azt mond ta,
nem hagy ja el ott ho nát, mert biz tos
ben ne: az Úr is ten meg fog ja men te -
ni. Ami kor az tán el ér te kü szö bét a
víz, egy csó nak kö ze le dett fe lé, és a
ben ne ülők kér ték, száll jon be. „Nem,
en gem az Úr is ten meg fog men te ni!”
– vá la szol ta. Ami kor már víz ben
állt a ház, és ő im már a ház te tőn ka -

pasz ko dott, egy he li kop ter kö ze le -
dett, és kér ték, száll jon be. „Nem te -
szem, mert en gem az Úr is ten meg
fog men te ni!” – fe lel te ne kik is. Az -
tán el so dor ta há zát az ár, és ő bi zony
meg halt. Oda fönt pa na szo san ezt
mond ta az Úr nak: „Azt ígér ted, hogy
meg men tesz, hát mi ért hagy tál cser -
ben?” Ő azon ban így vá la szolt ne ki:
„Gyer me kem, egy csó na kot, sőt he -
li kop tert küld tem a meg men té sed re,
de te nem él tél ve le.”

E tör té net nyo mán még ar ról sze -
ret nék szól ni, hogy a men tés ben
részt ve vők bi zony Is ten an gya lai
le het nek. Ezért is biz ta tok min den -
kit ar ra, hogy vál jék esz köz zé Is ten
ke zé ben. Elég a ka taszt ró fa tu ris ták -
ból, akik olya nok, mint Ká nyá di
Sán dor ver sé ben a kö zöm bös hi tet -
le nek: „Ők csak áll nak és csak né zik:
Ször nyű ször nyű ség…”

Bár ki Is ten esz kö ze le het. Is ten nek
egyet len ilyen an gya lá ra uta lok, aki
Szi get mo nos to ron vett részt a men -
tés ben. Órá kon át a sza ka dó eső ben
ke re kes szék ben ül ve tar tot ta a zsá -
kot, hogy tár sa meg tölt se ho mok kal.
Ger gő a ne ve. 

Az ő pél dá ja azt mu tat ja, hogy ta -
lán gyen gé nek és esen dő nek tű nünk,
de az Úr is ten fel tud hasz nál ni min -
ket. Ezért No é ként en ge del mes ked -
jünk az Úr nak, és ment sünk meg má -
so kat is. Tart suk tá vol ma gun kat a
per pat var tól, mert a vi szály kez de te
olyan, mint ami kor meg in dul a víz.
To váb bá ne a föl di kin csek ben bíz -
zunk, mert azo kat könnyen el ra -
gad ja az ár. Min de nek fö lött pe dig le -
gyen ben nünk sze re tet, mert azt sok

víz sem tud ja el so dor ni. Éle tünk kő -
szik lá ra épí tett ház le het. És hall juk
meg Is ten sza vát, aki ezt ígé ri: „Ha ví -
zen kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo -
lyó kon, azok nem so dor nak el.”

Né zem az ár ví zi kely het. Sze ret -
ném hin ni, hogy a raj ta le vő áb rá zo -
lás ma is ér vé nyes. Temp lom, nyi tott
aj tók kal. Evan gé li ku sok, nyi tott szív -
vel. Nem ön ma gunk kö rül for gó,
ha nem má so kért élő egy ház va -
gyunk. Né hai Lang Mi hály hoz és a
pes ti egy ház evan gé li ku sa i hoz ha son -
ló an mi is ké szek va gyunk se gí te ni a
baj ba ju tott em be ren. Ha kell, igé vel,
ha kell, ho mok zsák kal. Lel ké sze ink és
hí ve ink kö zül so kan imád koz nak a
baj ba ju tot ta kért, va la mint ott áll nak
a gá ta kon. Te szik, mert ez a dol guk.
Ak kor is, ha az ár víz el múl tá val nem
ké szül ara nyo zott ezüst ke hely, hogy
tet te i ket meg örö kít se. 

Azárvízikehelyüzenete é gtájoló

b Pá pa vá ro sa adott ott hont jú ni -
us 3–4-én egy há zunk es pe re si
ta ná csa so ron kö vet ke ző ülé sé -
nek. A ven dég lá tó es pe res, Pol -
gár di Sán dor gaz dag, szí nes és
vál to za tos prog ra mot ál lí tott
össze a részt ve vők nek. A két na -
pos együtt lét Zsar nai Krisz ti án -
nak, a Haj dú-Bi ha ri Egy ház me -
gye es pe re sé nek áhí ta tá val kez -
dő dött.

A ta nács ko zás el ső elő adó ja ként Ko -
dá csy-Si mon Esz ter az ősszel in du ló
is ko lai hit- és er kölcs tan ok ta tás ak tu -
á lis hely ze té ről adott tá jé koz ta tást.
Má jus 31-én ugyan is nyil vá nos ság ra
ke rül tek az ada tok ar ról, hogy hány
el ső osz tá lyos szü lei vá lasz tot ták
szep tem ber től a hit tant, és há nyan
dön töt tek az eti ka ok ta tás mel lett. 

A mér leg nyel ve a hit tan fe lé bil -
len, hi szen a szep tem ber től el ső osz -
tá lyos gyer me kek kö ré ben – er ről van
adat ed dig – a hit tan ra, il let ve az er -
kölcs tan ra be íra tot tak ará nya öt -
ven két-negy ven nyolc szá za lék a hit -
tan ja vá ra.  

Mint az elő adó el mond ta, ősszel
meg je le nik az új evan gé li kus hit tan -
könyv, amely egy elő re „teszt könyv -
ként” fog szol gál ni. 

A kö vet ke ző ven dég Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő, a Kül ügy mi nisz -
té ri um EU két ol da lú kap cso la to kért
fe le lős he lyet tes ál lam tit ká ra volt,
aki vel nyílt, őszin te be szél ge tés bon -
ta ko zott ki. Nem csak bel ső egy ház po -
li ti kai kér dé sek ke rül tek na pi rend re,
ha nem he lyet tes ál lam tit kár ként ak -
tu á lis nem zet po li ti kai és uni ós kér dé -
sek ről is szólt Prőhle Gergely.

Az el ső na pot bor kós to ló zár ta.
Fe hér vá ri Ká roly bo rász a Som lói
bor vi dék bo ra it mu tat ta be. Az es -
pe re si ta nács ko zás nak ez a prog ram -

ja az tán nyu godt éj sza kai al vást biz -
to sí tott…

Ked den reg gel kü lön busz ér ke zett
az éj sza kai szál lás nak he lyet adó ho -
tel hez, hogy egy ér de kes nek ígér ke ző
hely szín re vi gye az egy ház me gyék
lel ké szi ve ze tő it. A prog ram ban a
pá pai bá zis re pü lő tér meg lá to ga tá sa
sze re pelt. Itt, a re pü lő té ren tar tott reg -
ge li áhí ta tot dr. Lack ner Pál nyu gal ma -
zott dan dár tá bor nok, tá bo ri püs pök,
egy há zunk or szá gos prog ram ko or di -
ná to ra. A ven dé ge ket dr. Szo ko lyi
Sán dor szá za dos tá jé koz tat ta a re pü -
lő tér mű kö dé sé ről, majd az es pe re sek
meg néz het ték a ki fu tón ál ló C–17-es
óri ás szál lí tó gé pet (ké pün kön), va la -
mint a re pü lő tér irá nyí tó tor nyát.

A Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé be vissza tér ve el ső -
ként Mes mer Ot tó, a bur gen lan di
Őri szi ge ten szol gá ló lel kész mu tat -
ta be az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy -
ház éle tét, kü lön ki tér ve a még szór -
vány ban élő ma gyar aj kú evan gé li ku -
sok lel ki gon do zá sá ra.

Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz -

ga tó az egy há zi is ko lák és a hit tan -
órák fi nan szí ro zá sá ról szólt. Cá fol ta
azo kat a lég ből ka pott hí resz te lé se -
ket, hogy a kö te le ző is ko lai hit ok ta -
tás kö vet kez té ben a gyü le ke ze ti hit -
ok ta tás meg szűn ne. Is mét fel hív ta a
fi gyel met ar ra, hogy egy há zunk nak
ké szül nie kell az Ál la mi Szám ve vő -
szék át fo gó vizs gá la tá ra, amely azok -
ra a te rü le tek re ter jed ki, ahol ál la mi
pén zek – el ső sor ban hit ok ta tói óra -
dí jak – ke rül nek ki fi ze tés re.

Az or szá gos iro da igaz ga tót a Ma -
gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja kö vet te.
Gáncs Kris tóf rész le te sen be mu tat -
ta a MÖSZ mű kö dé sét, prog ram ja -
it, ha zai és kül föl di se gély ak ci ó it. 

Az es pe re si ta nács ko zás utol só
ven dég elő adó ja Höl vé nyi György, az
Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má -
nak egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil
tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál -
lam tit ká ra volt. Elő adá sá ban szólt ar -
ról, hogy az egy há za kat stra té gi ai
part ner nek te kin ti a je len le gi kor -
mány zat, és mi nél szé le sebb kö rű

együtt mű kö dés re tö rek szik ve lük.
Egy faj ta stra té gi ai tár sa dal mi együtt
gon dol ko dás a cél. Re ményt kel tő do -
log, hogy az in gat lan ren de zés bo nyo -
lult fo lya ma ta le zá rult. Az egy há zi in -
téz mé nyek rend sze re ki bő vült, a leg -
na gyobb fel adat most ezek nek az
in téz mé nyek nek a jó mű köd te té se. 

A kö te le ző en vá laszt ha tó hit- és er -
kölcs tan kér dé sé vel kap cso lat ban az
ál lam tit kár hang sú lyoz ta, hogy min -
den érin tett nek a le he tő sé get kell
meg lát nia az új rend szer ben. A be íra -
tot tak szá ma Höl vé nyi sze rint min -
den eset re bi za ko dás ra ad hat okot. A
kö zös sé gi épü le tek fel újí tá sa kap csán
el is mer te, hogy eb ből az egy há zak ko -
mo lyan ki vet ték a ré szü ket. Az új egy -

há zi tör vény ről pe dig azt mond ta,
hogy bár a cél vi lá gos volt, a tem pó ta -
lán egy ki csit gyors, ezért is in dul ha -
tott tá ma dás a jog sza bály el len.

A pá pai es pe re si ta nács ko zás
Gáncs Pé ter el nök-püs pök tá jé koz ta -
tá sá val és Pol gár di Sán dor úti ál dá -
sá val ért vé get.

g Kiss Mik lós
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Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Az is ten tisz te let így nem egyéb, mint
Is ten és az em ber ta lál ko zá sa. En nek
meg fe le lő en nem vál hat egy sze rű
em be ri cse lek vés sé, be gya ko rolt ru tin -
ná, von zó tár sa sá gi össze jö ve tel lé. 

Egy há zunk is ten tisz te le te el mond -
ha tat la nul ősi és gaz dag örök sé get
őriz, amely az el múlt év szá zad há rom
li tur gi kus re form ja so rán egy re ra gyo -
gób ban ke rült új ra a fel szín re. Ezek -
kel a kin csek kel fe le lős ség gel kell él -
nünk: nem sza bad part ta la nul kí sér -
le tez get nünk, egyé ni el kép ze lé se ink
sze rint „bar ká csol nunk” a li tur gi át.

Mint hogy az is ten tisz te let Krisz tus
cse lek vé se, dr. Fa bi ny Ti bor a li tur gi -
kus té má ba is be le si mul va a krisz to -
ló gia alap ja it vá zol ta elő adá sá ban:
Krisz tus a ke resz ten Is ten Bá rá nya -
ként, tu da to san vé gez te el meg vál tá -
sun kat, no ha az egy ház ban ezt idő ről
idő re di vat tá vált két ség be von ni.
Krisz tus sze mé lyé nek he lyes ér té ke -
lé sét a kur zus részt ve vői a 18. szá za -
di ame ri kai lel ki pász tor, Jo nat han
Ed wards egyik kö zö sen fel dol go zott
ige hir de té se alap ján ele mez het ték.

A lel kész aka dé mia a teo ló gi ai to -
vább kép zés mel lett ez út tal is al kal mat
adott a lel ki fel töl tő dés re. Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök dél előt ti ige ta nul -
má nyai so rán há rom li tur gi kus hát te -
rű, il let ve rész ben je len leg is is ten tisz -
te le ti hasz ná lat ban lé vő zsol tárt, Jó nás
éne két (Jón 2,3–10), a Mag ni fi ca tot (Lk
1,46–55) és Si me on há la éne két, a Nunc
dimit tist (Lk 2,29–32) ma gya ráz ta. 

A tan fo lyam nap ja it az ősi ke resz -
tény ima gya kor lat nak meg fe le lő en
kö zös imád sá gok, zso lozs mák osz tot -
ták sza ka szok ra, ame lye ken a gyü le -
ke zet té lett ta nu ló kö zös ség új ra és új -
ra meg ta pasz tal hat ta a meg éne kelt
igaz sá got: Itt az Is ten köz tünk!

g Tu bán Jó zsef

Lelkészakadémia
Révfülöpön
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Egy há zunk ok ta tá si köz pont já nak
ké kes épü le te va ló ban ki tű nik a rév -
fü lö pi vil lák kö zül. Kü lö nö sen a ká -
pol na kör íves tor nya éb resz ti a szem -
lé lő ben azt az ér ze tet, mint ha egy ap -
rócs ka erő dít mény, mo dern ko ri vár
emel ked ne ki a Fü re di ut ca egy han -
gú sá gá ból. En nek az egye di re ter ve -
zett, szép épü let nek tény leg cso dá já -
ra jár hat nak az em be rek.

Tet sze tős az el ne ve zés, de át vitt ér -
te lem ben is igaz. Ti zen öt év alatt en -
nek az év ről év re meg ren de zett női
kon fe ren ci á nak a részt ve vői is szá -
mos cso dát él het tek át a Szent lé lek
ere jé vel e fa lak kö zött. Fá rad tan, be -
teg sé gek től meg ter hel ten ér ke zett
asszo nyok kap tak új erő re, bá nat ban
ver gő dők kap tak vi gasz ta lást, leg fő -
kép pen pe dig a hit ben meg-meg ren -
dü lők nyer tek bá to rí tást. 

A más fél év ti zed alatt sok vál to zás
is tör tént. Leg szem be tű nőbb a fér fi -
ak je len lé te. Két esz ten de je né hány
férj el kí sé ri fe le sé gét a hét vé gi al ka -
lom ra. Idén az elő adók közt szol gált
egy há zas pár is. A feb ru ár óta új ra
Ma gyar or szá gon élő dr. Bá lint Zol -

tán és fe le sé ge, Be á ta nem csu pán a
Ke nyá ban töl tött idő szak ról – „hét év,
hét hó nap, hét nap” – szá mol tak be
rop pant iz gal mas mó don, ha nem
két bib lia ta nul mányt is tar tot tak. A
mag ve tő pél dá za ta egé szen sa já tos
szem szög ből nyert ér tel me zést a la -
i kus ige hir de tő, a víz mér nök férj
ma gya rá za tá ban. Be á ta pe dig ko -
ráb bi misszi ói szol gá la tuk föld jé ről,
Pá pua Új-Gui ne á ból ho zott él mé nye -
i vel egé szí tet te ki Má té evan gé li u ma
13. fe je ze té nek ma gya rá za tát. 

A tel jes hét vé ge Is ten or szá gá nak
tit ka it pró bál ta fel tár ni az elő adá sok,
bib lia ta nul má nyok se gít sé gé vel. A
részt ve vők ben más és más ma radt
meg a hal lot tak ból. A zá ró nap reg ge -
lén tar tott mor zsa sze dés is er ről
árul ko dott. Volt, akit a hét vé gén
hal lott elő adás in dí tott ar ra, hogy
meg ke res se a fa lu juk ban élő „más
val lá sú a kat”. P. Tóth né Sza kács Zi ta
re for má tus lel ki pász tor ugyan is e
cím mel be szélt az öku me ni kus női
szol gá la tok ról: Is ten or szá ga fe le ke -
ze ti ha tá rok nél kül. 

Nem ki sebb él ményt je len tett Szu -

nyogh Il di kó ta nár nő „iro da lom órá -
ja”. Hány fé le is ten kép él ben nünk –
vált nyil ván va ló vá né hány ma gyar
köl tő fel ol va sott ver se in ke resz tül. 

A hét vé ge iga zi meg le pe té se volt
Ko rom pay Dó ra, aki Szi nyei Mer se
Pál ol dal ági le szár ma zott ja ként ma -
ga is fes tő mű vész. Al ko tá sa i ból dia -
ké pek se gít sé gé vel mu ta tott be kis
íze lí tőt a je len lé vők nek. A fest mé nye -
it jel lem ző cso dá la tos szín har mó nia
mel lett leg in kább a ké pek ből ára dó
föl dön tú li nyu ga lom ej tet te ámu lat -
ba az al kal mi kö zön sé get. 

A ti zen ötö dik al ka lom mal meg tar -
tott női hét vé ge úr va cso rai is ten tisz -
te let tel zá rult. A „cso da pa lo ta” elő -
adó ter me egy órá ra iga zi temp lom -
má ala kult. Az ige hir de tés alap igé je
ar ról az Is ten ről val lott, aki nek sze -
re te te, ir gal ma nem vál to zik. 

Más fél év ti zed alatt sok min den
tör té nik egy em ber éle té ben. Szám -
ta lan kö zös él ményt idéz tek fel azok
az asszo nyok is, akik vissza já ró ven -
dé gei ezek nek a női kon fe ren ci ák nak.
Idén is meg em lé kez tek azok ról, akik
már nem le het nek kö zöt tük. Már ti -
zen öt év is ar ra ta nít, amit a nép sze -
rű es ti ének szer ző je fo gal maz meg:
„Vál to zik, pusz tul min den kö rü lem.”
(EÉ 121,2) Ez zel szem ben mi cso da vi -
gasz ta lás Is ten igé je: „…a hal mok
meg ren dül nek; de az én ir gal mas sá -
gom tő led el nem tá vo zik, és bé kes sé -
gem szö vet sé ge meg nem ren dül…”
(Ézs 54,10; Ká ro li-for dí tás)

g B. Pin tér Már ta

Istenországánakcsendescsodái

Bu day Bar na bás, a Bor sod-He ve si
Egy ház me gye es pe re se elő ször a Rá -
sony sáp be ren csen élő evan gé li kus
szór vány kö zös ség ado má nyá ból szár -
ma zó 18. szá za di ha ran got szen tel te
fel, majd azt – a gyü le ke zet fér fi tag -
jai ál tal meg épí tett – kül ső szak rá lis
te ret, amely nya ran ta akár is ten tisz -
te le tek tar tá sá ra is al kal mas. (A li tur -
gi á ban az es pe res mel lett a he lyi be -
osz tott lel kész, Do mo kos Ti bor, va la -
mint a test vér gyü le ke zet, a Nyír egy -
há za-Kert vá ro si Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze,
La borczi Gé za is szol gált.) 

Mint az is ten tisz te le tet kö ve tő ün -

ne pé lyes köz gyű lé sen is el hang zott, a
fan csa li ak a lel kész la kás leg na gyobb
szo bá ját hasz nál ják gyü le ke ze ti te -
rem ként, ám ez az utób bi hó na pok ban
már szű kös nek bi zo nyult. Az el múlt
té len volt olyan al kal muk, ami kor ál -
ló hely sem ju tott min den ki nek, domb -
te tőn ál ló temp lo muk „ki fű té sé re” vi -
szont nem is gon dol hat tak. A pa ró kia
ud va rán emelt, ki lenc mé ter hosszú,
hét mé ter szé les kül ső szak rá lis tér a
té li gon do kat ugyan nem old ja meg,
ám a pénz szű ké ben lé vő kö zös ség
össze tar tó ere jé ről hí ven ta nús ko dik,
hogy – ado má nyok ból – si ke rült fi la -
gó ri át, il let ve ha rang lá bat ál lí ta ni uk. 

Az ol tárt a pa ró kia ud va rá ról ki vá -
gott gesz te nye fá ból al kot ták meg a
fér fi ak – ál do zat kész mun ká ju kat
Do mo kos Ti bor kü lön is meg kö -
szön te. A be osz tott lel kész nem fe led -
ke zett el kö szö ne tet mon da ni az
asszony test vé rek nek sem, akik le he -
tő vé tet ték fér je ik szá má ra a ka lá ká -
ban va ló ön kén tes mun kál ko dást. 

A kö zös ebéd után Zsar na i né Ur -
bán Nó ra nyír egy há zi is ko la lel kész és
ze nész tár sai ta ní tot tak éne ke ket az
ün nep lő gyü le ke zet nek, majd La -
borczi Gé za tar tott elő adást az egy -
há zunk fenn tar tá sá ban mű kö dő nyír -
egy há zi szo ci á lis in téz mé nyek ki -
ala ku lá sá ról, mű köd te té sé ről.

A gyer me ke ket eköz ben nem csak
ug rá ló vár, tram bu lin, arc fes tés és
lu fi haj to ga tás vár ta, ha nem – az En -
csi Rend őr ka pi tány ság nak kö szön he -
tő en – egy vil lo gó val el lá tott jár őr au -
tó is… Nem el ret ten té sül, ha nem az
egy ház köz ség és a rend őr ka pi tány ság
kö zött ter ve zett együtt mű kö dés je -
le ként. 

g Do mo kos Ti bor
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Dr. Kamp Sa la mon mű vé sze ti ve ze -
tő tar tal mas prog ra mot ál lí tott össze
az idei Bach-hét re. A jú ni us 3-i nyi -
tó es ten Bach Kla vi e rü bung gyűj te -
mé nye III. kö te té nek or go na mű vei
hang zot tak el (más né ven: Nagy or -
go na mi se, 1739) Ro vát kay La jos (Han -
no ver) elő adá sá ban. A lu the ri is ten -
tisz te let éne ke it a ko rál fel dol go zá sok
előtt a Lu the rá nia ének kar szó lal tat -
ta meg Kamp Sa la mon ve zény le té vel. 

Az or go ná ra írt kom po zí ci ók ki ma -
gas la nak Jo hann Se bas ti an Bach
(1685–1750) mű vé sze té ben, de nem ke -
vés bé fon to sak az élet mű vo nó sok ra,
fú vó sok ra írt ka ma ra mű vei sem. A
Bach-hé ten trió szo ná ták hang zot tak
el a Bu da pest ba rokk együt tes elő adá -
sá ban, fu vo lá ra és csem ba ló ra írt szo -
ná ták Itt zés Ger gely (fu vo la), Ba log
Zsolt (csem ba ló) in terp re tá lá sá ban,
jú ni us 7-én pe dig Bach cso dá la tos a-
moll és C-dúr szó ló szo ná tá ja (BWV
1003, 1005) szó lalt meg Áb rá hám
Már ta (he ge dű) tol má cso lá sá ban. 

Jú ni us 8-án, szom ba ton ke rült sor
Má té Ba lázs (gor don ka) és Do bozy
Bor bá la (csem ba ló) ka ma ra est jé re.
Má té Ba lázs, aki az el múlt évek ben
az Au ra Mu si cale együt tes sel, il let ve
Jor di Sav all vi lág hí rű ré gi ze nei
együt te sé nek tag ja ként is hír ne vet
szer zett ma gá nak, ge ne rá ci ó já nak
leg kép zet tebb és leg ki fe je zőbb ré gi
ze nei elő adó mű vé sze. A C-dúr szó -
ló szvit gor don ká ra (BWV 1009) elő -
adá sá val a ze nei kot ta fe jek ből és a mű
tar tal má ból azt je le ní tet te meg a
han gok kal, ad ta át kö zön sé gé nek,
ami Bach lé nye ge is egy ben. Gor don -
ka já té ka mé lyen, lé lek hez szó ló an
csen gett a temp lom ban, s vissza vit -
te hall ga tó it a ba rokk kor ba. 

A Bach lip csei éve i ből va ló D-dúr
szó ló szvit gor don ká ra (BWV 1012)
mind tech ni ka i lag, mind mű vé szi ki -
fe je zé sé ben fe let te áll az előbb em lí tett

C-dúr szó ló szvit nek. A rend kí vül ne -
héz mű – né hány in to ná ci ós prob lé -
má tól el te kint ve – pro fesszi o ná lis elő -
adá sát él vez het te a hall ga tó ság. Öröm
volt Má té Ba lázs hang sze res já té kát
hall gat ni. A ka ma ra est har ma dik da -
rab ja ként a gor don ká ra és csem ba ló -
ra  írt D-dúr szo ná ta hang zott el.

A temp lom akusz ti kai te ré ben
még a hát só so rok ban is ki tű nő en le -
he tett hal la ni mind két hang szert.
Má té és Do bozy já té ká ra a ki mun -
kált, ki ér lelt mű vé szi elő adás volt jel -
lem ző. A csem ba ló min den rez dü lé -
se, pen gé se együtt szólt, mu zsi kált a
gor don ka húr ja i val és vo nó já val.
Mind ket ten ma gas szín vo na lú ba -
rokk ze nei elő adó mű vész ként szol -
gál ták Bach mennyei ze né jét. 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 2.
va sár na pon, jú ni us 9-én az idei Bach-
hét zá rá sa ként két kan tá ta csen dült
fel: Du Frie de fürst, Herr Jesu Ch rist
(Uram Jé zus, Bé ke Fe je del me; BWV
116), majd a Sei Lob und Ehr dem
höchs ten Gut (Di csé ret és tisz tes ség le -
gyen a leg főbb Jó nak; BWV 117).
Mind két kom po zí ci ót tisz tán, ki fe je -
ző en és ar ti ku lált mó don szó lal tat ta
meg a Lu the rá nia ének kar, a köz re -
mű kö dő Wei ner–Szász Ka ma ra szim -
fo ni ku sok kal együtt, Kamp Sa la mon
össze fo gott, ma ga biz tos ve zény le -
té vel. A szó lis ták Zá do ri Má ria
(szop rán), Schöck Ata la (alt), Hor váth
Ist ván (te nor) és Cser Pé ter (basszus)
vol tak, akik mind annyi an ívelt, szép
éne kes meg szó la lá sok kal gaz da gí -
tot ták a Bach-kan tá ta elő adá sát. 

Mint az egy be gyűl tek az ige hir de tés -
ben is hall hat ták, az 1989-ben út já ra in -
dí tott s idén már hu szon ne gye dik al ka -
lom mal meg ren de zett Bach-hé ten több
mint száz hat van nyolc al ka lom mal
csen dül he tett fel „az ötö dik evan gé lis -
ta” mu zsi ká ja Is ten di cső í té sé re. 

g He tessy Csa ba

Mennyei ze ne a Bach-héten 
b A há zi gaz da egy ház köz ség és a Ma gyar Bach Tár sa ság szer ve zé sé ben

jú ni us 3–9. kö zött ren dez ték a 24. bu da pes ti Bach-he tet. A bu da pes -
ti De ák té ri evan gé li kus temp lom ban is mét ki emel ke dő szín vo na lon
szó lal tak meg Jo hann Se bas ti an Bach mű vei a nagy szá mú ér dek lő dő
előtt ven dég mű vé szek, min de nek előtt pe dig a Lu the rá nia ének kar és
a Wei ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok tol má cso lá sá ban.

Idén új hely szín, a kö zel múlt ban fel ava -
tott Csa ba gyön gye Kul tu rá lis Köz -
pont ki tű nő akusz ti ká jú hang ver seny -
ter me fo gad ta a részt ve vő kó ru so kat
az Er kel Sán dor kó rus fesz ti vál ra. És bár
a jú ni us 7–8-án meg ren de zett prog -
ram ra öt he lyi ének kar (a Bel vá ro si Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um le ány ka -
ra, a Bé kés csa bai re for má tus ve gyes kar,
a Bé kés csa bai evan gé li kus ve gyes kar, a
Bé kés csa bai Bar tók Bé la ve gyes kar, va -
la mint a Caland rel la ka ma ra kó rus)
mel lett ez út tal mind össze egy ven dég,
a szen te si Bá rdos La jos ve gyes kar ér -
ke zett, két tar tal mas nap pal le he tett
gaz da gabb a bé kés csa bai kö zön ség.

A hal lot ta kat dr. Ko vács Gá bor ze -
ne pe da gó gus, a Sze ge di Tu do mány -
egye tem do cen se ér té kel te, és a ta lál -
ko zó le he tő sé get biz to sí tott ar ra is,
hogy pén tek es te kar ve ze tők és kó -

rus ta gok öröm da lo lá sá tól le gyen
han gos a bel vá ro si kul túr pa lo ta.

Ugyan a fesz ti vál nem kí ván ver -
seny len ni, a zsű ri kü lön díj jal ju tal -
maz ta a Bel vá ro si Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um le ány ka rát, és ku pát
ve he tett át Ku tyej né Ab lon czy Ka ta -
lin kar nagy is, az evan gé li kus ve gyes
kar és a Caland rel la ka ma ra kó rus
ve ze tő je, aki nem mel lé ke sen a vá ros
lu the rá nus gim ná zi u má nak ta ná ra.

A fesz ti vált a Boly ki soul & gos pel
kó rus kon cert je zár ta. Boly ki Ba lázs
és csa pa ta más fél órás, va ló sá gos bi -
zony ság té tel nek is be il lő mű so ra Bé -
kés csa bán is be bi zo nyí tot ta, hogy a
ma gas fo kon mű velt gos pel is leg alább
annyi ra ké pes mé lyen szán tó gon do -
la tok és is te ni öröm ki fe je zé sé re, mint
a ha gyo má nyos szak rá lis mu zsi ka.

g –ó –ő –a

Kupák,karok,karnagyok
Kó rus fesz ti vál Er kel Sán dor vá ro sá ban

b Míg a ha tár men ti Gyu la vá ro sa Er kel Fe renc szü lő he lye ként is mert,
ad dig a szom szé dos Bé kés csa bá hoz Er kel Sán dor (1846–1900) ne ve
kö tő dik. A Him nusz kom po nis tá já nak ne gye dik fi á ról ta lán mél tat -
la nul ke ve set be szél az utó kor. Ezért ör ven de tes, hogy ha lá lá nak he -
lyén, a bé ké si me gye szék he lyen ut cát is ne vez tek el ró la, 2007 óta pe -
dig két éven te kó rus fesz ti vál lal em lé kez nek az Ope ra ház egy ko ri
igaz ga tó já ra és a Fil har mó ni ai Tár sa ság el nök-kar na gyára.

b Tisz telt ol va sónk, Ön tud ja, hol ta lál ha tó egy há zunk „cso da pa lo tá -
ja”? A Rév fü lö pön jú ni us 6–9. kö zött – idén már ti zen ötö dik al ka lom -
mal – meg ren de zett női hét vé ge részt ve vői is csu pán a kon fe ren cia
egyik elő adó já tól tud hat ták meg a vá laszt. Sa lyá mosy Éva, a Du na Te -
le ví zió volt szer kesz tő je a vas út ál lo má son kért út ba iga zí tást az Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont fe lől, ami kor hir te len meg -
szó lalt mel let te va la ki: „A cso da pa lo tát ke re si?”…

b Szak rá lis cél lal éke sí ti a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pa ró ki á já nak ud va rát az a fi la gó ria, ame lyet múlt szom ba ton,
jú ni us 8-án szen tel tek fel. Az ün nep ség kö zel két száz fel nőt tet és több
mint har minc gyer me ket moz ga tott meg. A gyü le ke ze ti, il let ve gye -
rek nap az egy ház me gye más kö zös sé ge i ből is von zott ven dé ge ket a
Cse re hát egyet len olyan te le pü lé sé re, amely nek (hely ben la kó) evan -
gé li kus lel ké sze van. Ugyan csak ezen a na pon ik tat ták tiszt sé gé be Bo -
ros Csa bát, a gyü le ke zet új fel ügye lő jét.
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A hat va nas évek ben gyak ran dú dol -
ta atyánk fia a Gül ba ba cí mű ope rett
hí res be tét da lát, hogy ott túl a rá cson
egy más vi lág van, meg hogy ott túl
a rá cson van a menny or szág. Per sze
ez ak ko ri ban ná la a vas füg gö nyön tú li
vi lá got je len tet te, mely ről csu pán
hal lo más ból tu dott, meg ha „kül föl -
det” hall ga tott a csa lád, s hal kan
meg be szél ték a friss hí re ket – így csi -
pe ge tett ma gá nak til tott mor zsá kat
ar ról a ti tok za tos, Laj tán tú li vi lág ról. 

Idős, még a ré gi idők ből va ló gim -
ná zi u mi ta ná rai is gyak ran me sél tek
’45 előt ti uta zá sa ik ról, hogy mi lyen is
volt Mün chent, Pá rizst vagy Ró mát
lát ni, sé tál ni a Szaj na-par ton meg
fény ké pez ni az Örök Vá rost. E fo tó -
kat az tán iro da lom-, tör té ne lem-
meg mű vé szet tör té net-órán episz -
kóp pal ki is ve tí tet ték, ez alatt ré ges-
ré gi ba ke lit le me zek ről hú szas, har -
min cas évek be li mu zsi ka szólt, vagy
né me tül, fran ci á ul, ola szul sza val tak
el egy-egy hí res köl te ményt… Ilyen -
kor ha atyánk fia be huny ta a sze -
mét, szin te érez te a sült gesz te nye il -
la tát a P lace Pigal le-on vagy a Tir rén-
ten ger fu val la tát a ge no vai ki kö tő ben.
Vá gyott lát ni ezt a vi lá got!

Az tán if jú fel nőtt ként, a het ve nes
évek kö ze pén, amint va la mi vel sza ba -

dabb szel lők kezd tek fúj do gál ni, né hány
ba rát já val rög tön be le is vá gott. Az út -
le vél ké re lem hez szük sé ges iga zo lá so -
kat jó elő re össze gyűj töt ték, az il le té -
kes szer vek – mi u tán min dent el len -
őriz tek s rend ben ta lál tak – pár hét re
rá már en ge dé lyez ték is a ki uta zást.
Vég re nyu ga ti út le vél hez ju tot tak! Már
csak a ví zu mo kat kel lett be sze rez ni, kö -
vet ség ről kö vet ség re jár va, meg a Ma -
gyar Nem ze ti Bank het ven dol lá ros
va lu ta ke re tét né mi ügyes ke dés sel a
dup lá já ra hiz lal ni, s már me het tek is. 

Egy Zsi gu li val meg egy Sko dá val
vág tak ne ki a har minc nap ra en ge dé -
lye zett út nak (a ko csi kat per sze jól
meg pa kol ták kon zerv vel meg egyéb
tar tós ha za i val, hogy er re se költ se nek),
s min den fé le tér kép pel meg úti könyv -
vel fel sze rel kez ve, nem cse kély iz ga lom -
mal lép ték át He gyes ha lom nál a ha tárt. 

Oda át ki ad ták a jel szót: „En ni és
alud ni ott hon is tu dunk!” En nek
szel le mé ben az tán na pi ti zen hét-ti -
zen nyolc órát utaz tak meg mű él -
vez tek, szin te hab zsol va min dent
ar ról a „Te rülj, te rülj, asz tal kám!”-ról,
mely től ad dig meg fosz tot ta őket a
kény sze rű, vas füg göny mö göt ti lét. 

Pár nap Auszt ri á ban, pár nap Svájc -
ban (itt atyánk fi át ma ra dás ra csá bí tot -
ta egy zü ri chi szín ház ren de ző, de hi -

á ba), majd ke re ken húsz nap Itá lia kék
ege alatt! Mi u tán a La go Mag gi o re
men tén le eresz ked tek az olasz csiz má -
ra, egé szen a Li gur-ten ge rig sza lad tak.
A „nagy ne ki ru gasz ko dás” előtt pi he -
nés kép pen el töl töt tek itt pár gond ta -
lan na pot, De iva Mar inán für dőz ve
meg he lyi ku li ná ris él ve ze tek ben el -
me rül ve, az tán irány Pi sa, Ró ma, a Va -
ti kán, majd Fi ren ze, San Ma ri no, Ra -
ven na és Ve len ce – hogy csak a na -
gyobb ál lo más he lye ket em lít sük! Szin -
te rá juk sza kadt az ókor, a kö zép kor,
a re ne szánsz és a ba rokk összes itá li -
ai cso dá ja, el va rá zsol ta őket a tosz kán
táj, vi lág há bo rús csa lád tör té ne te ket
idé zett a Pia ve völ gye, s min dig min -
de nütt elő to la ko dott em lé ke ik ből
egy-egy vers vagy dal, no meg a Ró meó
és Jú lia. Ve len ce volt a desszert e lu -
cul lu si la ko mán…

„Ju gón” ke resz tül, Tri eszt től Pu lán
át Fi u mé ig kör be utóz va az Iszt ri ai-
fél szi ge tet, Zág ráb érin té sé vel a har -
min ca dik na pon tér tek a ha za. Szom -
bat es te volt, atyánk fia csak be zu hant
az ágy ba – vég re ki pi hen he ti ma gát! 

Dél előtt ar ra éb redt, hogy már
nem csak csön get nek, de dö röm böl -
nek is az aj ta ján. A mun ka he lyé ről
küld tek ér te. Har minc hét órát aludt
egy húz tom ban.

Ott túl a rá cson

A la kos ság fe le ke ze ti meg osz lá sa
szin te re for má ció ko ra be li: nyolc van
szá za lék ban pro tes táns, a ma ra dék
job bá ra ró mai ka to li kus vagy gö -
rög, csak tö re dé ke a két kis egy há zé.
Két temp lo muk is van a több sé gi ek -
nek, két ön ál ló gyü le ke zet tel, két
lel késszel. Nya kas ká lo mis ták, pa -
rancs ra vagy kény szer re még nagy
idők ben sem ha jol tak, s a ku ru cos
tar tás ma is jel lem ző jük. A kis temp -
lo mot a Ká dár-éra egy ház el le nes
éve i ben épí tet ték, to rony nél kül,
mert azt vég képp nem en ge dé lyez te
a ha ta lom, de a he lyét jól meg ala poz -
ták, fa lát te tő ig fel húz ták, s amint

eny hül tebb idők jöt tek, azon nal meg -
épí tet ték. Atyánk fia e temp lom ba
jár, bár még a ré gi „fen ti ben” kon fir -
mált (az or go nát is fúj tat ta oly kor, ha
a na gyob bak meg en ged ték). 

Már vagy húsz éve egy több gyer -
me kes há zas pár pász to rol ja a két
gyü le ke ze tet, köz meg elé ge dés re –
a kis temp lo mi ban több nyi re a tisz te -
le tes asszony szol gál. Sze re tik is na -
gyon, mert szép sza vú, jó han gú, ba -

rát sá gos. A hí vek zö me idő sebb, de
fel tű nő en sok a kis is ko lás ko rú, s igen
né pes a kon fir man du sok kö re – ve -
lük a KIE-ben fog lal ko zik a nagy tisz -
te le tű úr, mi ként a gim na zis ták kal is.

Bár a temp lom új, a rend azért a
ré gi: szó szék ről néz vést bal ra a fér -
fi ak, jobb ra a nők s a gye re kek. A mó -
zesszék előtt már elekt ro mos or go -
na dí sze leg, a lel ké szek szük ség sze -
rint kán to ri zál nak, de az is ten tisz te -
le tet meg elő ző köz éne ket ma is a ku -
rá tor ve ze ti, ki év szá za dos tra dí ció
sze rint dik tál. E sze rep kör még a kál -
vi ni ősek lé zsi ák ide jé ből va ló, az
írás tu dat lan ság ko rá ból, mi kor a

kán tor vagy va la me lyik jó han gú
li te rá tus atya fi so ron ként re ci tál -
ta a di csé re tet, mit az tán a gyü -
le ke zet szé pen ki éne kelt. Így zaj -
lik ez mind má ig! Zsol tár re form
ide, bib lia re form oda, biz’ itt a ré -
gi mó don zen gik, an dan te, hosz-
szan ki tart va a sor vé ge ket. A
het ven fe lé bal la gó ku rá tor – egy -
ben a min den ko ri te me té sek fu -
n erá to ra, ki sebb al kal mak kor a
tisz te le te sé ket is he lyet te sí ti, ha
kell – köz meg be csü lés nek ör -
vend, s mint mond ják, „tál en tu -
mos” fér fiú, pe dig csak egy sze rű
fa ipa ri szak mun kás volt. 

Va sár nap van, már a bi cik li tö -
meg ből lát ni, hogy bent le het nek
vagy há rom szá zan, a vi rág dísz ből
meg hogy ke resz tel nek is. Kor sza -
kos újí tást je len tett be ide jö ve te -

le kor nagy tisz te le tű úr: a ci gány -
gyer me ke ket is „sza bá lyo san”, az úr -
asz ta lá nál ke resz te li ez tán, a tel jes
gyü le ke zet előtt, nem pe dig a to rony
alat ti kis szo bá ban, mint elébb – Is -
ten bá rány kái ők is! Az el ső két sort
ezért töl ti meg ma szé les ro kon ság. 

De az úri imád ság még min dig a
ré gi mó don szól, aho gyan azt Ká ro li
köz re ad ta volt: „Mi Atyánk, ki vagy
a mennyek ben…”

Az ek lé zsiaÜnnepi
könyvhét

A bu da pes ti Vö rös mar ty té ren nem csak a Lu ther Ki adó
stand ján ta lál koz hat tak ol va só ink az Evan gé li kus Élet ben
(is) pub li ká ló szer zők kö te te i vel jú ni us 6. és 10. kö zött.
Az Ac cor dia Ki adó a 84. ün ne pi könyv hét re je len tet te
meg má sod já ra Ozs váth Sán dor írá sa i nak vá lo ga tott gyűj -
te mé nyét Mik va gyunk? cím mel. (Aláb bi jegy ze te azon -
ban el ső ként he ti la punk ban lát nap vi lá got.)

g Ká roly György Ta más fel vé te le

A du na ha rasz ti Laf fert-kú ria ba rokk
dísz ter me adott ott hont jú ni us 8-án,
szom ba ton Var sá nyi Fe renc evan gé -
li kus lel kész (ké pün kön) Él te tŐ cí mű
köny ve be mu ta tó já nak. Zen tai Ká -
roly zon go ra mű vész jó vol tá ból Jo -
hann Se bas ti an Bach örök dal la mai
ve zet ték be a be szél ge tést, mely nek
ke re té ben Bí ró Lász ló ró mai ka to li -
kus tá bo ri püs pök és Nagy Pé ter

bu da fo ki re for má tus lel ki pász tor – a
szer ző ba rá tai – mél tat ták a mű vet.

Bí ró Lász ló püs pök örö mét fe jez -
te ki, hogy ilyen szép szám mal je len -
tek meg a ha rasz ti ak Var sá nyi Fe renc
mű vé nek be mu ta tó ján. A könyv
szer ző jét a te rem fres kó it hely re ál -
lí tó mű vé szek hez ha son lí tot ta:

ahogy az év szá za dok alatt fel hor dott
fes ték ré teg alól elő tár ták az ere deti
ké pe ket a res ta u rá to rok, úgy tár ja az
ol va só elé, hoz za kö ze lebb Var sá nyi
Fe renc az igaz sá got ko runk egy re el -
ide ge ne dőbb vi lá gá ban. Meg ál la pí -
tot ta, hogy a bib lia ol va sás hoz ha son -
ló an a könyv hor doz za az em be ri
szer ző, az is te ni szer ző és az
egy ház hár mas egy sé gét. 

Az iro dal mi eré nyek kel bí -
ró mű iga zi evan gé li zá ci ós
könyv, az em be rért van, a
szer ző – meg fe lel ve leg főbb
fel ada tá nak – nyi tott szív vel,
tisz ta, vi lá gos be széd del hir -
de ti az evan gé li u mot.

Nagy Pé ter re for má tus lel -
kész ki emel te, hogy a könyv
pré di ká ci ós mű, az író iga zi
szó szé ki em ber, aki nek több év -
ti ze des ige hir de tői ta pasz ta -
la ta je le nik meg az írá sok ban.
A teo ló gi ai bá zist nem a kü lön -
bö ző hit tu do má nyi is ko lák vál -
to za tos vi lá ga, ha nem a mai kor
alap kér dé se, a ke resz tény ség lé -
te vagy nem lé te ad ja. 

A pré di ká ci ók bib li ai ala -
pú ak és Krisz tus-köz pon tú -
ak, az ige hir de tő sze mé lyi sé -

ge nem ön cé lú an, ha nem hi va tá -
sa gya kor lá sá nak mi nő sé gé ben
mu tat ko zik meg. A stí lus nem ká no -
ni. Az ér tel mi sé gi em ber nek is szól
a könyv, de a szer ző nek a kom lói bá -
nyá szok kö zött vagy bör tön lel kész -
ként szer zett ta pasz ta la tai is meg -
je len nek a so rok ban, a kö tet a „nyel -

vi bá tor ság nak” kö szön he tő en min -
den ki szá má ra ért he tő. A pré di ká -
ci ók ban diszk ré ten, de ka rak te re sen
ki raj zo ló dik az író ma gyar sá ga is. 

Ige hir de té se sze mé lyes, gya kor la -
ti as, jó arány ban je len nek meg sa ját
ta pasz ta la tai, nem nél kü lö zi a hu -
mort sem, de ha kell, drá mai, pró fé -

tai han gon szó lal meg. Var sá nyi Fe -
renc ta ní tó és lel ki gon do zó al kat, aki
mű velt sé gét nem fi tog tat va tesz ele -
get leg főbb fel ada tá nak, az igei üze -
net át adá sá nak. 

g Gáll Sán dor

Éltetőtalálkozásakúriában
Tu dó sí tás egy könyv be mu ta tó ról

Ne héz egy olyan CD-ről bár mit is ír -
ni, ame lyet már ré gen vár tunk. Ne héz
sza va kat ta lál ni ak kor, ami kor az em -
ber nek gim na zis ta-egye te mis ta éve i re
kell vissza em lé kez nie, ha e hang anyag -
ra gon dol. Így vol tak ez zel az al ko tók
is, ami kor be szél ni ük kel -
lett a rég múlt szer ze -
mény ről, az új ra fel dol go -
zá sá ról és meg je le né sé ről.

A Lu ther Ki adó igaz -
ga tó ja, Ken deh K. Pé ter is
di ák éve it ele ve ní tet te fel
az ora tó ri um ról szól va a
CD jú ni us 7-i be mu ta tó ján a De ák téri
gyü le ke ze ti te rem ben. Ak kor a Jó nás
és Jé zus egyet je len tett szá má ra az zal
az egy ház zal, il let ve egy ház kép pel,
ame lyet sze re tett vol na ma ga kö rül
tud ni. Gáncs Pé ter el nök-püs pök is az
egy kori nagy tar csai fel vé telt em le -
get te, amely az el ső lé pé se ket je len tet -
te a da rab nép sze rű sé gé ben. 

De Ócsai Zol tán, az egyik szer ző is
ne he zen ta lál ta a sza va kat, ami kor ar -
ról kel lett val la nia, mi ért csak most lett
eb ből kéz zel fog ha tó anyag. Mert Jó nás -
ként me ne kül tek a fel adat elől, to lo gat -
ták ma guk előtt, hogy rá szán ják ma gu -
kat: igen, ezt vég re össze kell hoz -
nunk, és fo gyaszt ha tóvá kell ten nünk.

Idén a kon fir má ló gye re kek ezt a
CD-t kap ták a gyü le ke ze tek ben egy há -
zunk tól, aján dék ként, kon fir má ci ói
em lék ként. So kan a Bib li át hi á nyol ták.
Ezt a lel ké szük től, gyü le ke ze tük től és
ke reszt szü le ik től meg kap hat ták már

ko ráb ban. Most a CD
azon ban aján dék volt az
egy ház tól, iga zi hang zó
Bib lia – aho gyan Gáncs
Pé ter mond ta. Tes sék
kéz be ven ni, be ten ni a
le ját szó ba és hagy ni, hogy
a ze ne meg érint sen.

A CD-n a ko ráb bi ka zet tá hoz ké -
pest szá mos meg le pe tés is lesz. Blas -
kó Pé ter és Ku bik An na szín mű vé szek
a nar rá to rok. Fe ren czi György a kró -
ni kás. Van egy új ze nei nyi tány. A ze -
ne ka ri ta gok és a szó lis ták kö zött is
szá mos új név lesz, hi szen az évek so -
rán so kan és sok fé le kép pen ad ták elő
a sze re pe ket. Az or szá gos evan gé li -
kus könnyű ze nei tá bor kó ru sa és a
szó lis ták is vál toz tak. 

Egy azon ban nem vál to zott: ma is
ugyan az az ora tó ri um lé nye ge és mon -
da ni va ló ja: var jú tol lal írt dal lam ra jár -
ni a ta vasz tán cát. Ugye ér ti tek?
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evan gé li kus.hu

Jónás&Jézus
Nem akar ták, még is meg lett

b Már a ki lenc ve nes évek ben ron gyos ra hall gat tuk azt a ka zet tát, ame lyen
a Jó nás és Jé zus roc ko ra tó ri um da lai csen dül tek fel. Az évek múl tá val
kez dett el fe lej tőd ni a mű, ám nem ré gi ben egy könnyű ze nei tá bor ban fel -
ele ve ní tet ték, majd 2013 ta va szán vé gül CD-re is rög zí tet ték az anya got.
So kan akar ták, so kan nem, vé gül még is meg lett. 
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Mó ser Zol tán a ha zai fény ké pe zés
nagy mes te re. És fá rad ha tat lan ta ní tó -
ja, hi szen gaz dag al bu ma it re mek
szö ve gek kel kí sé ri. Elő szó val, köl tői
idé ze tek kel. Min den min dent ki egé -
szít, föl erő sít, kap cso la tok te rem tőd -
nek a dol gok kö zött. A fo tó mű vész

elénk tár ja a sok fé le ség ben fel fe de zett
egy sé get. Kér dez nek a má sod per cek,
és vá la szol nak az év szá za dok.

Kö zel két száz ki ál lí tá son mu tat ta
be ké pe it, több mint öt ven könyv ben
val lott vi lág já ró út ja i ról, mes te re i ről,

írók ról, mű vé szek ről. A fél kör vé ge cí -
mű esszé kö te tét a bu da vá ri Li tea
köny ves bolt ban is mer het tük meg.
A csa lá di as han gu la tú est után kér -
dez tem új mun ká já ról, az el múlt év -
ti ze dek ről, ta lál ko zá sá ról a köl tő vel,
Weö res Sán dor ral.

– Én min dig ke re sek va la mit, és
min dig mást ta lá lok – kez di az em -
lé ke zést. – Így va gyok a fo tó val, és
így áll nak össze a köny ve im is. Na -
gyon bánt, ha va la mit nem fe je zek
be, és csak kéz irat ban ma rad, ha ma -
rad. Bár mi lyen kü lö nös, egy könyv
ak kor jó, ha van ele je, kö ze pe és vé -
ge. És ez ér vé nyes a ki ál lí tá sa im ra és
fo tó al bu ma im ra is. Ze nét sze re tő
em ber va gyok, és sze re tem a szim -
fó ni á hoz ha son lí ta ni a na gyobb
mun ká i mat: egy ku po la le gyen, el in -
dul va la ho vá, föl megy, és a vé gén va -
la hol meg nyug szik. 

Azok kö zé tar to zom, akik 1989
előtt a fi ók nak dol goz tak. Annyit
sej tet tem, hogy egy szer ta lán egy
al bu mom meg fog je len ni, és ti tok -
ban nap vi lá got is lá tott: Van nak
utak cím mel, a pan non hal mi ben cé -
sek tá mo ga tá sá val je lent meg a bics -
kei nyom dá ban, ahol még ólom be -
tűk kel szed ték a szö ve get. 

A leg több mun kám úgy épül föl,
hogy iro dal mi él mény van mö göt te.
Al bu mot ké szí tet tem Ba las si ról, Jó zsef
At ti lá ról, Nagy Lász ló ról, Ma dách
Tra gé di á já ról az ő szö ve ge ik kel…

– Aki ket le he tett, föl ke re sett?
– Sok író val vol tam együtt. Az én

Tra ban tom ban majd nem min den ki
ült, és én le fény ké pez tem őket. So ha
nem akar tam ír ni, de Lász ló Gyu la
pro fesszor meg kért, hogy a Szent
Lász ló-le gen dák ról ír jak a gye re kek -
nek. Tíz éve sek nek na gyon ne héz jól
ír ni, ah hoz Kor mos Ist ván nak, Lá zár
Er vin nek kell len ni. Az öt ol dalt öt
hó na pig ír tam, azt hit tem, so ha nem
lesz kész. Az tán annyi ra meg sze -
ret tem, hogy a sze ge di Kincs ke re ső -
ben Ko dály Zol tán ról el in dí tot tam
egy so ro za tot. 

Kö zép is ko lá sok kö zött vol tam hu -
szon hét évig, az egye te men ti zen négy
évig, úgy ér zem, az ő hang ju kon
írok, aho gyan a rá di ó ban is év ti ze de -
ken át vol tak kü lön fé le nép ze nei
mű so ra im. Tud tam úgy fo gal maz ni,
hogy más is ért se. Ás tam, ge reb lyéz -
tem, ezek vol tak a nagy él mé nyek, s
ge reb lyé zés köz ben rá akad tam egy-
egy mon dat ra, fény lő gon do lat ra,
év szá za dos üze ne tek re. Fon tos nak
ér zem azt a so ro za to mat a Ma gyar
Nem zet ben, amely ből most je le nik
meg az ötö dik kö tet. Négy évig ment
szép si ker rel, két évig pe dig az Új Em -
ber ben. Har minc két sor, plusz egy
kép, eb ből ezer öt száz ol dal ke re ke -
dett ki, kis ma gyar kö zép ko ri mű ve -
lő dés tör té net. Én ké pe ket lá tok, s ah -
hoz ke re sek szö ve ge ket. 

– Rég óta jár Er dély be…
– 1968-ban vol tam elő ször Er -

dély ben és Len gyel or szág ban, az -
óta, ami kor csak te he tem, min dig
me gyek. Csík sze re dá ban van egy ki -
adó, ed dig tíz köny ve met je len tet te
meg, ők te rem tet ték meg eh hez az
anya gi fel té te le ket. Ta ní tot tam Ko -
lozs vá rott is, ha von ta jár tam a min -
den re fi gye lő fi a ta lok hoz. Ami kor a
fo tók alá nem sza bad volt oda ír ni,
hogy Er dély, én egy öt ven köb cen tis
mo tor ral jár tam be a főbb és is mert
he lye ket. De gyor san rá jöt tem: le
kell men ni a fő út ról, és az is me ret len,
kö zép ko ri Ma gyar or szág tá rul eléd. 

Ma gyar–tör té ne lem sza kon vé -
gez tem, a kö zép kor ról szin te sem mit

nem ta nul tunk, amíg egy szer csak egy
ro mán ko ri temp lom bolt ívé ben meg -
lát tam va la mit. Rö vi den: meg szó lít tat -
tam. A fo tós nak egy da rab tég la,
egyet len tö re de zett kő is ren ge te get
mond. Egy tég lát úgy fény ké pez ni,
hogy az egész temp lom ról vagy egy fe -
je ze té ről szól jon. Ró lam azt is mond -
ják, hogy nép raj zi fo tós is va gyok. Eb -
ből annyi igaz, hogy ha már va la hol ott
va gyok, és lá tok egy ré gi csűrt, nép -
vi se le tet, egy kü lö nös fej fát egy el du -
gott fa lu te me tő jé ben, ak kor azt le -
fény ké pe zem. Eb ből is ha tal mas anyag
gyűlt össze ész re vét le nül.

– Kik kel ta lál ko zott még az írók kö -
zül?

– „A stó szi re me te”, Fábry Zol tán
volt az el ső, Illyés Gyu la a má so dik,
akit föl ke res tem. Jé kely Zso li bá csi -
val össze ba rát koz tam Er dély kap -
csán. Egy szer be jött hoz zá egyik ko -
ra dél után Mé szöly Mik lós. Ép pen
volt ná lam fény ké pe ző gép, és két jó
ké pet ké szí tet tem, az óta is min de nütt
ezt köz lik ró la. Tud tam, hogy egy he -
lyen szü let tünk, s at tól kezd ve ha lá -
lá ig so kat vol tunk együtt. 

Cso ó ri Sán dor hoz, Ne mes Nagy
Ág nes hez, Kor mos Pis tá hoz gyak ran
föl ug rot tam, és ezek ne kem na gyon
fon tos ta lál ko zá sok vol tak. Sok ked -
ves em lék fűz Nagy Lász ló-kö te -
tem hez is. Ágh Ist ván nal jó ba rát ság -
ban va gyok, ve le ke res tem föl szü lő -
föld jü ket. Édes any ja még élt, de már
nem ott hon la kott. Most nagy vi ta
van, hogy a ház ról me lyik ké pet kö -
zöl jem, mert ne kem a ro mos épü let
sok kal töb bet mond, mint az em lék -
mú ze um. Az el ár vult ház az al ko nyat -
ban szív szo rí tó, a köl tő ver sei is er -
ről szól nak.

– Weö res Sán dort ho gyan si ke rült
le fény ké pez nie?

– Ne he zen ju tot tam el hoz zá. Én
azon ke ve sek kö zé tar to zom, akik
már a kez det kor a leg na gyob bak kö -
zé so rol ták. Ő, tel je sen meg ér de -
mel ten, a No bel-díj ra esé lyes volt,
Illyés és Ju hász Fe renc is, de vé gül
egyi kük sem kap ta meg. A Kor társ -
ban volt egy so ro zat, Tár gya im cím -
mel, eh hez a ké pe ket én ké szí tet tem.
Így ju tot tam el Weö res höz, a Tö rök -
vész úti ház ba. Ka vi cso kat adott,
kar kö tőt, amit egy ci gány ko vács
ké szí tett, egy szép kor puszt, Mar tyn
Fe renc raj zát, lát szó lag egy sze rű dol -
go kat. Utá na so ká ig nem ta lál koz -
tunk; ké sőbb le he tő ség nyílt ar ra,
hogy le fo tóz zam, de nem tud tam
meg csi nál ni. Olyan meg le pe tés volt
a köl tő, az élő em ber, hogy „meg bé -
nul tam”. Ne kem nem volt kö te le ző
sen kit le fény ké pez ni: csak a ma gam
örö mé re dol goz tam, de így is össze -
gyűlt kö zel há rom ezer író port rém. 

– Weö res Sán dort mi vel nyer te
meg?

– Azt mond tam, be szél get ni jöt -
tem. Ép pen kis tár sa ság volt ná la, na -
gyon ked ve sen fo ga dott, és ak kor
egy so ro za tot ké szí tet tem. Úgy nem
le het port rét ké szí te ni, hogy az il le tő
nem ad ja az ar cát, nem en ge di ma gát
kö zel. Ak kor csak a maszk ját fény ké -
pe zem. Weö res nagy sze rű társ volt,
re mek be szél ge tő, pe dig na gyon fá -
rasz tó két-há rom órát tár sa log ni. A fo -
tós nak több hely re kell egy szer re fi -
gyel ni, s köz ben nyo mo gat ni a gom -

bot. Sze ren csém is volt, mert aki ket
len cse vég re kap tam, azok kal né hány
perc alatt ba rát ként vol tam együtt. A
köl tő kis idő múl va már szólt: Zo li -
kám így, Zo li kám úgy, és én jó kedv -
vel, fesz te le nül dol goz hat tam.

– Mi lyen ez az idős, fá radt arc?
– Bor zasz tó ne héz volt le fény ké -

pez ni, hi szen egész éj sza ka írt és
for dí tott, dél után négy óra kor kelt föl.
Öt kor ki jött, ak kor már alig volt
fény, el bújt egy lyuk ba, az ő kis szo -
bá já ba. Alig tud tam el kap ni, mert én
mű fényt nem hasz ná lok. En nek el le -
né re si ke rült, és ő is sze ret te eze ket
a ké pe ket. Má sik al ka lom mal ki -
men tünk az ud var ra. Sok kal
könnyebb, ha van ott va la ki, egy
har ma dik sze mély, aki be szél get,
kér dez, és én köz ben dol go zom. Azt
mon dom min dig, nem kell rög tön
fény ké pez ni, egy jó ké pet kell csi nál -
ni. Ab ban ben ne le gyen az egész
em ber. Ez a Weö res-arc is be szé des,
mint ha azt mon da ná: nézd, ilyen
va gyok, so kat dol goz tam, meg fá -
rad tam… 

Néz tem a kis em bert, egy örök
gye rek ült ve lem szem ben. Alig szó -
lalt meg, de ak kor min dig va la mi fon -
to sat kö zölt. Ír tam ró la egy ta nul -
mányt, a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um -
ban lesz egy mű so runk, amely a
nép köl té szet és Weö res gyer mek ver -
se i nek kap cso la tá ról szól. Va jon ez a
cér na han gú em ber ke, aki jól egy nó -
tát se tu dott, ho gyan bírt ennyi hú -
ron ját sza ni? Sen ki a ma gyar iro da -
lom ban a nyo má ba nem lép het. Foly -
ton kér de zem ma gam tól, má sok tól,
ho gyan le he tett va la ki ösz tö nö sen
ilyen zse ni! Más köl tők ta lán töp reng -
tek na po kon át, gyöt rőd tek, Weö res
Sán dor ban meg szó lalt egy rit mus, és
jöt tek a höm pöly gő so rok, és egy ből
kész volt egy új köl te mény. Örök üze -
ne tei: nem re mény te len az élet! És az
élet, a tör té ne lem drá mái kö zött is le -
het ját sza ni, egy más ra fi gyel ni, egy -
mást se gí te ni.

g Feny ve si Fé lix La jos

Egyfáradt-széparc
Be szél ge tés Mó ser Zol tán fo tó mű vésszel

We öre S Sánd or 100

b Vé kony, szi kár fér fi, örök mo sollyal az ar cán. Nagy há ti zsák kal, nem
tud ni, hon nan ér ke ző ben: Bics ké ről, ahol la kik, vagy a vi lág tá vo li ré -
szé ből, ve szen dő ér té kek kel a ké pein. Leg szí ve seb ben ma gá hoz ölel -
ne föld ré sze ket, hogy sem mi ne vesszen kár ba. Nem a pil la nat ban ra -
gad ja meg a lé nye get, ha nem a pil la na tot nö ve li lé nye gi vé. Hét köz na -
pi kis cso dák kal, mert tud ja, a ha lá lon nem a hal ha tat lan ság, az élet
emel ke dik fe lül.

Emléktábla
aköltő

tiszteletére
Az el múlt hét vé ge Fe hér vá ron Weö -
res Sán dor ról szólt. A ra gyo gó nyá -
ri ég, a né pes hall ga tó ság és a tün dér
óvo dá sok, min den ki nagy köl tőn ket
kö szön töt te. A Szent Ist ván Ki rály
Mú ze um, ahol 1945–46-ban igaz ga -
tó volt, jú ni us 7-én, pén te ken em lék -
táb lát ava tott tisz te le té re.

A mú ze um pan te on já ba új dom -
bor mű ke rült: Nagy Be ne dek szob -
rász mű vész a töp ren gő és új „ka lan -
dok ba” vá gó köl tőt áb rá zol ja, idéz ve
a gye re kek nek írt ver sét, a Ku tya fü lű
Ala dárt, ame lyet ott ve tett pa pír ra. 

A má so dik vi lág há bo rú ban az or -
szág na gyon sok gyűj te mé nye meg -
sé rült – sze ren csé re a szé kes fe hér vá -
ri anyag nem, de az in téz mény nek
nem volt ve ze tő je. Így ke rült oda
Weö res Sán dor, mun kás hó na pok ra,
hi szen két fon tos ki ál lí tást szer ve zett,
és há rom új kö te te is meg je lent. 

Az ün nep sé gen a köl tő meg ze né -
sí tett ver se i ből Sebő Fe renc Kos -
suth-dí jas elő adó mű vész ját szott,
bi zo nyít va, hogy a per gő rit mu sok, a
vi dám, zen gő so rok nem csak a leg -
ki seb bek szí vé ben él nek.

Dr. De me ter Zsó fia mú ze um igaz ga -
tó, dr. Cser-Pal ko vics And rás, a vá ros
pol gár mes te re és Var gha Ta más ál lam -
tit kár, a Fej ér Me gyei Mú ze um egye sü -
let el nö ke ko szo rú zá sa után a kö zeli
Csók Ist ván Kép tár ban foly ta tó dott a
pén te ki ün nep. A Weö res Sán dor-
em lék ülés tu dós elő adói a ha tal mas
élet mű egy-egy sze le tét vil lan tot ták föl.

Dr. Seb ők Me lin da Weö res Sán dor
pá lya kez dé sé ről be szélt. For má ló dó
köl té sze te ál lan dó an vál to zott, meg -
újult, csi szo ló dott. Az elő adó Kosz -
to lá nyi- és Ba bits-le ve lek ből idé zett,
egy-egy pél dá val fi gyel mez tet ve,
hogy oly kor a köl tő is küsz kö dött ver -
sei be fe je zé sé vel. 

Dr. Pe tőcz And rás a ze ne i sé get
emel te ki, azt a ko rai föl is me rést,
hogy Weö res ver sei szám ta lan va ri -
á ci ós le he tő sé get hor doz nak. És azt
az üze ne tet, hogy a köl té szet mű vé -
szet is, gyö nyör köd tet, és a ma gyar
nyelv az egyik leg cso dá la to sabb, leg -
gaz da gabb a vi lá gon. Dr. Ke nye res
Zol tán most meg je lent, bő ví tett
Weö res-nagy mo nog rá fi á ját is mer -
tet te (a pro fesszor ral lapunk jú ni us 2-
i szá má ban kö zöl tünk in ter jút). Szól t
az al ko tó rend kí vü li pá lya kez dé sé ről,
ra gyo gó pá lya ívé ről. Weö res sok fé -
le sé ge ar ra biz tat, hogy sza ba don vá -
lasszuk ki élet mű vé ből a ne künk
tet szőt. Az al ko tás de rű je jel lem zi
nagy köl tőn ket – ál la pí tot ta meg az
iro da lom tör té nész –, a tö ret len, ren -
dít he tet len írás kedv, hogy ab ban a
zsar no ki idő ben is el mond ja iga zát:
nem re mény te len az élet!

Ha vas Ju dit elő adó mű vész, a Pe tő fi
Iro dal mi Mú ze um mun ka tár sa ré gi ta -
lál ko zá sa it idéz te föl. A köl tő gye rek -
ver se it, ma gá nak az író nak a ku dar -
cát: cér na hang ja mi att ki ne vet ték a
leg ki seb bek, de ami kor cso da zen gé -
sű ver sei meg szó lal tak, ki ta va szo dott
az ar cuk, a fel nőt te ké vel együtt. És ez
ma is igaz: Weö res Sán dor min den -
kié, min den ki sze re ti, ol vas sa és hal -
la ni akar ja. If jú és öreg szí vek ben él.

g – Feny ve si –
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Az utób bi egy-két hét ben, bár -
mer re jár tam is, úton-út fé len az a
hír ke rült a sze mem elé, hogy An -
gel ina Jo lie el tá vo lít tat ta a mel le -
it. Egy idő után már csak ar ra tud -
tam gon dol ni, hogy egy fi a tal,
von zó, si ke res, pár kap cso lat ban élő
ame ri kai szí nész nőt és több szö rös
édes anyát va jon mi kész te tett er -
re a lé pés re.

Az egyik in ter ne tes por tál sze rint
or vo sai úgy vél ték, nagy volt az esé -
lye an nak, hogy édes any já hoz – a
tíz esz ten dei szen ve dés után öt ven -
hat esz ten dő sen el hunyt Mar c he -
line Ber trand hoz – ha son ló an
előbb-utóbb a most har minc hét
éves Jo lie is rá kos le gyen. Ezért a szí -
nész nő úgy dön tött, elé be megy a
prob lé má nak, ket tős mel l el tá vo lí -
tás nak ve ti alá ma gát, hogy így
csök kent se szer ve ze té ben a mell rák
ki ala ku lá sá nak esé lyét. 

Az én sze mem ben a hír lé nye -
ge vol ta képp ez: egy nő fél. Sőt ret -
teg. Annyi ra, hogy nagy lé pés re
szán ja el ma gát. Tet te vissza for -
dít ha tat lan. És bár most (még) tel -
je sen egész sé ges, ne héz dön tést
ho zott az éle te, a jö vő je, a gyer me -
kei ér de ké ben.

Lel ké szi mun kám so rán saj -
nos több ször is volt al kal mam
hal dok lók be teg ágya mel lett áll -
ni. Te he tet le nül néz tem szen ve dé -
sü ket, ame lyet a gyil kos kór oko -
zott szá muk ra, és mi vel is mer tem
és sze ret tem őket, ve lük szen ved -
tem én is. 

A hír adás sze rint Jo lie-t sem kí -
mél te a sors, lát nia kel lett édes -

any ja kín ja it, és el hi szem, hogy ez
min den bi zonnyal nagy pró ba té -
tel le he tett szá má ra, 

És még is… Egy re csak az járt a
fe jem ben: va jon hagy hat juk-e, en -
ged het jük-e va la ha is, hogy ennyi -
re meg bé nít son min ket a fé le -
lem…? 

Igen, tu dom, és tisz tá ban va -
gyok ve le, én könnyen be szé lek, hi -
szen ma gam nem va gyok érin tett,
ne kem nem kel lett ke resz tül men -
nem azon, amin ne ki. És igen, tu -
dom, és tisz tá ban va gyok az zal is,
hogy a ret te gés nem kér en ge -
délyt, egy sze rű en csu pán je len
van, és min den egyes pil la nat ban
érez he tő.

Épp ezért nem íté lem őt el, de
meg kér dem ma gam tól: „Én va jon
mit ten nék egy ilyen hely zet ben…?” 

Mi köz ben ke re sem a vá la szo -
kat, egy szer csak azt ve szem ész re,
hogy csend ben há lát adok azért,
hogy bi zony sá got te he tek bár ki nek
ar ról, hogy szá mom ra meg ada tott
az erő az eh hez ha son ló hely ze tek
el vi se lé sé hez.

Nem a sa ját gyar ló, em be ri erőm,
ha nem Is ten ere je.

Mert tu dom – hi szen szám ta lan -
szor át él tem már ko ráb ban –, hogy
kö zü lünk bár ki kér he ti, és meg is
kap hat ja ezt az erőt, Is ten sze re te -
té nek és gond vi se lé sé nek ere jét,
amely min dig, min den kö rül mé -
nyek kö zött biz tos ol tal mat je lent -
het és je lent is a hoz zá for du lók nak
– élet ben, ha lál ban és ha lál fé le lem -
ben egy aránt.

g Gaz dag Zsu zsan na
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„Az Em ber fia azért jött, hogy meg -
keres se és meg tart sa az el ve szet tet.”
(Lk 19,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 3. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
ben Is ten bű nö sö ket hív az atyai
ház ba. Kérd őt: „Ta níts en gem aka ra tod ten nem, mert te vagy Is te nem! A te
jó lel ked ve zé rel jen az egye nes úton!” (GyLK 774,12) „Jó és igaz az Úr: út ba -
iga zít ja a vét ke ző ket.” (Zsolt 25,8; LK) Jé zus meg halt bű ne in kért, hogy Is ten -
hez ve zes sen min ket, s bű nö sö ket fo gad ma gá hoz. Az el ve szett s „nagy ko -
rú” gyer me kek ről szó ló pél dá za ta nincs be fe jez ve, mert még nem zá rult be
az atyai ház ka pu ja. Még „fut az Is ten az em ber után”, s „ma még le het, ma
még sza bad, bo rulj le a ke reszt alatt” (Fü le La jos). Ne zárd ki ma gad az örök -
lét la ko má já ból: akár a fi a ta labb, akár az idő sebb gyer me ke vagy, Atyád vár,
eléd fut, kér lel: „Ó, jöjj ha za!” „Fi am, te min dig ve lem vagy, és min de nem a ti -
ed. Vi gad nod és örül nöd kel le ne, hogy ez a te test vé red meg halt és fel tá ma -
dott, el ve szett és meg ta lál ta tott.” (Lk 15,31–32) Meg bíz ha tó Pál sza va: „…és tel -
jes el fo ga dás ra mél tó, hogy Krisz tus Jé zus azért jött el a vi lág ba, hogy a bű -
nö sö ket üd vö zít se, akik kö zül az el ső én va gyok.” S akik „hisz nek ben ne, és így
az örök élet re jut nak” (1Tim 1,15.16), azok már most di cső í tik az örök ké va ló -
ság ki rá lyát. He ti igénk ről ír ja dr. Lu ther: „Ez Krisz tus tisz te: meg ke res ni és
meg tar ta ni az el ve szet tet. – Ez az én mű vem és hi va ta lom. Azért jöt tem, hogy
ha lá lom mal meg ment sem az el ve szet tet, és meg sza ba dít sam azo kat, akik a
tör vény, íté let és kár ho zat alatt ros ka doz nak; hogy a kár ho zot tak üd vö zül je -
nek.” Jé zus így hív ja a vám sze dő Lé vit: „Kö vess en gem! (…) Nem azért jöt tem,
hogy az iga za kat hív jam, ha nem a bű nö sö ket meg té rés re.” (Lk 5,27.32) Mó zes
Jé zus elő ké pe, mert az arany bor jú imá dá sa után köz ben járt a bű nö sö kért: „Ó,
jaj! Igen nagy vét ket kö ve tett el ez a nép, mert arany ból csi nált is tent ma gá -
nak. Még is bo csásd meg vét kü ket!” (2Móz 32,31–32) Jé zus egy lé nye gű az Atyá -
val, és szom ba ton gyógy víz nél kül ad ta vissza a 38 éve be teg em ber tes ti-lel -
ki egész sé gét: „Íme, meg gyó gyul tál, töb bé ne vét kezz, hogy va la mi rosszabb
ne tör tén jék ve led.” (Jn 5,14) Ő ma is mun kál ko dik, s meg ígér te a kö ve tő i nek:
„…ahol ket ten vagy hár man össze gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok kö zöt -
tük.” Ezért test vé ri sze re tet tel kell in te ni az el le nünk vét ke ző ket, s imád koz -
ni ér tük, mert „ha kö zü le tek ket ten egyet ér te nek a föl dön mind ab ban, amit
kér nek, azt mind meg ad ja ne kik az én mennyei Atyám”. (Mt 18,20.19) Jú dás
meg bán ta ugyan tet tét: „Vét kez tem, mert ár tat lan vért árul tam el” (Mt 27,4),
de a meg té rés út ját nem ta lál ta. Krisz tus „örök vált sá got szer zett”, és „örök ké -
va ló Lé lek ál tal ön ma gát ál doz ta fel ár tat la nul az Is ten nek”. (Zsid 9,12.14) Ezért
hir det he ti Pál: „Nincs te hát most már sem mi fé le kár hoz ta tó íté let azok el len,
akik a Krisz tus Jé zus ban van nak, mi vel az élet Lel ké nek tör vé nye meg sza ba -
dí tott té ged Krisz tus Jé zus ban a bűn és a ha lál tör vé nyé től.” (Róm 8,1–2) Urunk!
„Ha Lel ked át hat, töb bé nem árt hat / Né künk sá tán, bűn, ha lál (…) / Uj jong
a lel künk: győ zel met nyer tünk. / Ne ved ben já runk (…) / Hal le lu ja!” (EÉ 364,2) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

Mell be do bás sal
Kü szö bön a nyár, a tes ti-lel ki fel töl -
tő dés ide je. A gyer me kek és fi a ta lok
a va ká ci ót vár ják, hogy vég re ne
kell jen su li ba men ni; a mun ka he lyi
haj tás ban meg fá rad tak a nyá ri sza -
bad ság tar tal mas el töl té sét ter vez ge -
tik; az idő seb bek uno ká ik gya ko -
ribb, hosszabb lá to ga tá sá ra ké szül -
nek… So kan ér zik már tag ja ik ban a
fá radt sá got s azt, hogy mennyi re
jól es ne a pi he nés.

Le he tő sé ge ink per sze nem egy for -
mák, de igé nye ink is kü lön böz nek.
Van, aki a „dé lig al szom” vagy a
„vég re ott hon” prog ram ra ne vez be,
és van, aki utaz ni ké szül, tú rá zás ra,
well ness re, Ba la ton ra vá gyik. De há -
nyan ke re sik kö zü lünk tu da to san a lé -
lek fel üdü lé sé nek le he tő sé gét is?
Azt, hogy egy if jú sá gi tá bor ban,
csen des hé ten, kon fe ren ci án test vé -
ri kö zös ség ben Is ten igé je meg szó lít -
son, át jár jon, és új em ber ré te gyen…

A pi lis csa bai Bé thel ben jú ni us el -
ső hét vé gé jén a vár pa lo tai evan gé li -
ku sok gyü le ke ze ti hét vé gé jén szol gál -
hat tam. Nem vol tunk so kan, de a ko -
moly be szél ge té sek, a mély lel ki tar -
ta lom ré vén meg fo gal ma zó dott ben -
nem: mi lyen jó len ne, ha mi nél töb -
ben meg hal la nák a hí vást, érez nék az
igényt az ilyen tí pu sú al kal ma kon va -

ló rész vé tel re! És mi lyen jó len ne, ha
mi, akik már gya kor lot tak va gyunk
eb ben, érez nénk a fe le lős sé get má sok
meg szó lí tá sá ra! Hi szen csa lád tag ja -
ink nak, is me rő se ink nek ta lán ar ra
van szük sé gük, hogy bá to rít suk őket
egy gyü le ke ze ti vagy or szá gos szer -
ve zé sű tá bor ba, kon fe ren ci á ra va ló je -
lent ke zés re. 

A vár pa lo tai kis csa pat ból töb ben
is el mond ták: rész vé te lü ket an nak
kö szön he tik, aki ki tar tó an hí vo gat -
ta őket, és nem ad ta fel az el ső ki fo -
gá sok hal la tán. Volt olyan, akit szü -
le tés na pi aján dék ként fi ze tett be a lá -
nya és a ki suno ká ja er re a két nap ra,
ame lyet így a há rom ge ne rá ció együtt
él he tett át; volt olyan, aki nyug dí jas
éve it kezd te ez zel a hét vé gé vel, s
olyan is, aki a Szent lé lek szí ve ket át -
for ró sí tó tü zé re vá gyott. Egyi künk
sem ment ha za érin tet le nül…

Az em lí tett al kal mon a kap cso la tok
volt a té ma, amely mind annyi unk szá -
má ra sok át gon dol ni-, ki be szél ni-,
imád koz ni va lót kí nált, hi szen kap -
cso la tok ban élünk, és ezek ben szem -
be sü lünk meg annyi ku darc cal. 

A Tíz pa ran cso lat alap ján – Tóth At -
ti lá nak és e so rok író já nak szol gá la tá -
val – mér leg re tet tünk kü lön fé le élet -
hely ze te ket, de leg fő kép pen azt kel lett

meg lát nunk, hogy ak kor ke rü lünk kö -
ze lebb egy más hoz, ha az Úr ral is szo -
ro sab bá vá lik a kap cso la tunk. 

Sze ve ré nyi Já nos elő adá sa ál tal a
szem lé le tünk for má ló dott, pél dá ul
ab ban, hogy egy sze mé lyes konflik -
tus so rán nem mind egy, hogy a má -
sik fél tet te it az ő vád ló ja ként vagy
vé dő je ként ér tel mez zük. Meg te kin -
tet tük a szom szé dos egye tem gyö -
nyö rű épü le te it, de – úgy ér zem – e
prog ram ér té két in kább a hosszú sé -
ta köz be ni be szél ge té sek ad ták. S
fon tos él mény volt a ve tél ke dő is,
amely től töb ben tar tot tak, de vé gül
egyi kük így fo gal ma zott: „Rég nem
ne vet tem ilyen jó ízűt!” Mert ha a
het ven nyolc éves Er zsi né ni csa pa -
ta az e be tű vel kez dő dő bib li ai női
ne vek nél nem gon dol az Er zsé bet re,
és az érin tett ből fel sza kad a „mind -
járt ki fek szem…”, nyil ván sen ki sem
bír ja ki ka ca gás nél kül. Jó meg él ni,
hogy egy csen des hét vé gé hez az úr -
va cso ra so rán fel sza kadt könnyek
mel lett a fel sza ba dult öröm is hoz -
zá tar toz hat.

Előt tünk a nyár, Is ten sok fé le le he -
tő sé get kí nál ar ra, hogy tes tünk-lel -
künk fel üdül jön. Él jünk ve le, és se gít -
sük má sok fel üdü lé sét is!

g Hu lej Eni kő

Üdülhetalélekis…

Ön ta lán olyan em ber, aki már sok
min dent el ért; aki ál lan dó an az el is -
me ré sek özö nét kap ja a vál la la tá tól.
Aki nek mél tat ják a tel je sít mé nyét,
akit sok szor elő lép tet tek már, sok szor
ki emel ték a ne vét szak mai össze jö ve -
te le ken, és több ok le ve le van, mint
amennyi el fér az iro dá ja fa lán.

Per sze le het az is, hogy Ön nem
ilyen. Ke mé nyen dol go zik, pró bál ja
a leg job bat nyúj ta ni, de az el is me rés
elég rit ka, ha jut egy ál ta lán. Leg töb -
bünk in kább eb be a má so dik ka te gó -
ri á ba tar to zik.

Amíg a „szu per sztá rok”, a ki emel -
ke dő en tel je sí tők és a fel ső ve ze tők
kap ják az el is me rést, so kan a vir tu -
á lis sö tét ben ro bo tol nak. Né ha ta lán
szo mo rú an el töp ren günk azon, hogy
van-e egy ál ta lán va la mi ha tá sa a
mun kánk nak, il let ve tö rő dik-e egy -
ál ta lán va la ki az zal, amit csi ná lunk.
Ilyen idő sza kok ban fon tos, hogy egy
do log ra em lé kez zünk: nincs ab ban
sem mi szé gyell ni va ló, ha név te len
hő sök va gyunk, aki ket sen ki sem
vesz ész re. Va ló já ban a név te len hő -
sök azok, akik mi att a gé pe zet ola jo -
zot tan mű kö dik.

Volt Ön nek va la mi kor ízü le ti sé -
rü lé se – ki for dult térd, ki fi ca mo -
dott hü velyk ujj? Ne kem már volt
mind ket tő. A sé rü lé sek előtt so ha sem
fog lal koz tam a bal tér dem mel vagy
a jobb hü velyk uj jam mal. Ami kor
azon ban olyan fáj dal mat érez tem a
tér dem ben, mint ha va la ki egy hosszú
tűt dö fött vol na be le, vagy ami kor egy

egy sze rű aj tó nyi tás is gon dot oko zott
a jobb ke zem mel – ak kor azon nal
ész re vet tem mind ket tőt. Az egész sé -
ges, mű kö dő ízü le tek ről nem kell tu -
do mást ven nünk.

Ve gyük a ze ne kar pél dá ját: ami kor
har mo ni ku san együtt ját sza nak, ak -
kor az egyes hang sze rek nem tűn nek
ki, ha csak a ze né szek nek nem kell
szó lót ját sza ni uk. Ha vi szont egy
szim fó nia kö ze pén, ami kor nem kel -
le ne kü lön hal la nunk, ész re vesszük a
he ge dű vagy a fu vo la hang ját, ak kor
tud juk, hogy va la mi nem stim mel.

Ez az egyik oka an nak, hogy sok
em ber nem kap túl gyak ran fi gyel met
a mun ka he lyén. Gyak ran úgy vég zik
a mun ká ju kat, hogy nem irá nyít ják
ma guk ra a fi gyel met – ha csak nem
kö vet nek el hi bát, ami meg lát szik az
össz tel je sít mé nyen. Az egyik fő nö -
köm így fo gal maz ta ezt meg: ha nem
hall sem mit fe lő lem, ak kor azt fel té -
te lez he ti, hogy min den rend ben van.
Le het, hogy ez nem túl vi gasz ta ló
azok szá má ra, akik időn ként bá to rí -
tás ra vágy nak, de ez a mai üz le ti és
szak mai vi lág va ló sá ga. A mon dás így
szól: a csi kor gó ke re ket szok ták csak
meg ken ni.

Szó val, ho gyan is re a gál junk, ha
úgy érez zük, hogy nem be csül nek
meg vagy alul ér té kel nek min ket? A
Bib li á ban ta lál ha tunk né hány ja vas -
la tot, hogy mi re fó kusz ál junk.

Em lé kez zünk ar ra, hogy egy na -
gyobb egész ré szei va gyunk. Ha nem
emel nek ki min ket a pél da mu ta tó tel -

je sít mé nyün kért, ak kor is bi zo nyo sak
le he tünk ab ban, hogy fon to sak va -
gyunk a vég ered mény, az egész tel -
je sít mény szem pont já ból. Az em be -
ri szív nem tud a tü dő vagy az agy
nél kül mű köd ni, és ez for dít va is igaz.
„Mert aho gyan a test egy… Ha a test
csu pa szem, hol len ne a hal lás? Ha az
egész test hal lás, hol len ne a szag lás?
Már pe dig Is ten ren dez te el a ta go kat
a test ben, egyen ként mind egyi ket,
aho gyan akar ta. Így bár sok a tag, de
egy a test.” (1Kor 12,12.17–20)

Is mer jük fel, hogy szük sé günk

van egy más ra. Ahogy az egész vál la -
lat nak szük sé ge van a mi hoz zá já ru -
lá sunk ra, ha son ló kép pen mi is nye -
rünk má sok hoz zá já ru lá sá ból, ezért
ér té kel nünk kell azt. „Job ban bol do -
gul ket tő, mint egy, fá ra do zá suk nak
szép ered mé nye van… Ha az egyi ket
meg tá mad ják, ket ten áll nak el len. A
hár mas fo nál nem sza kad el egy ha -
mar.” (Préd 4,9.12) 

Éb red jünk rá ar ra, hogy a mun -
kánk fon tos, szá mít Is ten nek. Hogy
új ra a ze ne kar pél dá ját hasz nál jam:
né ha el kell fo gad nunk a hely ze tet,
hogy ki zá ró lag a Kar mes ter nek, egy -
sze mé lyes kö zön ség nek ját szunk – Is -
ten nek. De ez az, ami re iga zán szük -
sé günk van. „Amit tesz tek, jó lé lek kel
vé gez zé tek úgy, mint az Úr nak, és nem
úgy, mint az em be rek nek, tud ván,
hogy ti vi szon zá sul meg kap já tok az
Úr tól az örök sé get.” (Kol 3,23–24)

g Ro bert J. Ta masy 
For rás: Mon day Man na
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Ter hek alatt ros ka doz va já runk. Egy tan év
las san a vé gé hez ér, és a mu lasz tá sa ink, ku dar -
ca ink, csa ló dá sa ink má zsás súly ként ne he -
zed nek ránk, meg-meg ro gyaszt va lá ba in kat. Já -
rá sunk le las sul, le hor gasz tott fej jel szin te csak
dö cö günk, mi köz ben az ese mé nyek to vább ra
is pö rög nek kö rü löt tünk. Szí vünk sze rint még
mi is pö rög nénk, de már csak a fe jün ket kap -
kod juk, hogy még ho va nem ju tot tunk el, pe -
dig kel lett vol na; ki vel nem be szél tünk, pe dig
szük sé ge lett vol na ránk; mi lyen fel ada tot ha -
lasz tot tunk hol nap ra, pe dig a ha tár idő kor lá -
tok kö zé szo rít ja a hol na po kat.

El fá rad tam… A park üres pad ja hí vo gat: itt
a he lyed, ná lam meg pi hen hetsz! A ter mé szet
öle lé sé ben en ge dem, hogy a lágy jú ni u si szel -
lő meg érint se bő rö met. Az ég re te kin tek, és
irigy ked ve szem lé lem a fe let tem re pü lő ma da -
ra kat, ahogy ki tárt szár nya ik kal könnye dén sik -
la nak sza ba don, kor lá tok nél kül, fe lül ről szem -
lél ve az éle tet. Re pül ni sze ret nék én is. Át egy-
két na pon, né hány ne héz órán és kí nos pil la -
na ton. Szár nyal ni sza ba don, ke sze ku sza gon -
do la ta i mon túl, fe lül ről néz ni a vi lá got és át lát -
ni az elénk hú zott fa la kon.

Te kin te tem az ég ről ha ma ro san a föld re sze -
ge ző dik, hi szen a ját szó te ret gyer me kek töl tik
meg, s a han go so dó gyer mek zsi vaj le kö ti fi gyel -
me met. Né zem, ahogy a kis lá nyok és kis fi úk
ker ge tőz nek, mász nak fel fe lé és csúsz nak le, fut -
ká roz nak és hin táz nak. Fá rad ha tat la nul mo zog -
nak, és nem lan kad nak egy perc re sem, ha nem
ki pi ro so dott arc cal, csil lo gó sze mek kel, gyer -
me ki ka caj jal az aj ku kon kér le lik szü le i ket –
hosszú órák után is –, hogy még egy ki csit ker -
ge tőz hes se nek, mász has sa nak, csúsz has sa -
nak, fut ká roz has sa nak. Én is fut nék, ha gyer -
mek vol nék… Fá rad ha tat la nul mász nék és
csúsz nék. Öröm len ne az ar co mon, gond ta la -

nul él vez ném, ha a ját szó tér csak ne kem kí nál -
ná le he tő sé ge it.

Az idő gyor san el szállt a pi hen te tő szép gon -
do la tok köz ben, így in dul nom kell, mert már
vár nak rám. Si e tős lé pé se im köz ben egy-egy
kér dés üt meg: hon nan jön az előt tem ál ló fel -
ada tok hoz az erő? Hon nan lesz ben nem még
lel ke se dés és ki tar tás a vizs gák hoz? Ki biz tat,
ha majd már min den em be ri aka rat el fo gyott?

A ka pun be lép ve egy már vány táb la fo gad,
me lyen a fel irat rég óta utat mu tat azok nak, akik
most az egy szer nem ro han nak, ha nem fel eme -
lik a te kin te tü ket: „El fá rad nak és el lan kad nak
az if jak, még a leg ki vá lób bak is meg bot la nak.
De akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak, és nem
lan kad nak meg, jár nak, és nem fá rad nak el.”
(Ézs 40,30–31)

g Csor bá né Far kas Zsó fia An na

pa l aC K p oS ta

Szárnyaknélkülszállni…futva
semlankadni…járvasemfáradni

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Fur csa ér zés fo gott el a mi nap.
A kö ze le dő hit tan tá bor ba ná -
lam is je lent kez nek a di ák ja im,
ke zem be ad ják a tá bor dí jat, tő -
lem kér dez ge tik a rész le te -
ket. Mi ért is volt ez fur csa ér -
zés? Mert vissza gon dol tam
nyolc-tíz év vel ez előt ti ön -
ma gam ra.

Még bő ven a gim ná zi um
pad ja i ban ül ve tel tek a hét köz -
nap ja im, mit sem sejt ve ar ról,
hogy egy szer en gem is fog nak
Ka ti né ni nek szó lí ta ni, az én
ne vem is fel ke rül egy tá bo ro -
kat hir de tő pla kát ra, és egy ál -
ta lán: hit tan ta nár ként fe le lő -
ség gel kell len nem a rám bí zott
gye re kek iránt. A 9. osz tály el -
vég zé se után jár tunk, éle tem
azon pont ján, ahol el dőlt, hogy
a jö vő ben gye re kek kel sze ret -
nék fog lal koz ni; sze ret ni őket,
for mál ni őket és oly kor „meg -
küz de ni” ve lük a szó leg tisz -
tább, leg sze re tet tel je sebb ér tel -
mé ben. Te lek ge ren dás, 2004
nya ra – itt és ek kor ke rül tem
be le ab ba a vér ke rin gés be,
amely től ha akar nék, se tud -
nék sza ba dul ni. El kezd tem tá -
bo roz tat ni!

Pe da gó gu si pá lyám in du lá -
sa is in nen da tál ha tó, bár ak -
kor még csak egy kis csö ke -
vény volt a cél ja im kö zött –
má ra már élet for ma, hi va tás
lett. Sok szor ne héz, sok szor
küz del mes, de leg alább annyi
öröm, töl te ke zés is, sőt!

Va jon mi min den szük sé ges
ah hoz, hogy va la ki nek az éle -
té ben ez meg tör tén jen? Mi
kell, hogy a mai tár sa da lom ban
egy fi a tal meg ta lál ja és meg ért -
se ön ma gát, a vi lá got, a kö rü -
löt te élő em be re ket? Er re a
kér dés re bi zo nyá ra so kan sok -
fé le kép pen tud ná nak vá la szol -
ni. Én most sa ját meg győ ző dé -
se met, vé le mé nye met, ta pasz -
ta la to mat kí vá nom meg osz ta -
ni a ked ves ol va só val ar ról,
hogy mi az egy há zi, ha úgy tet -
szik, az evan gé li kus tá bo rok,
tá bo roz ta tás va rá zsa, hogy mi -
ként épül het a gyer mek vagy a
se gí te ni ér ke ző fi a tal egy-egy
ilyen hé ten.

Meg szó lí tás, bi za lom, el fo -
ga dás, sze re tet kö zös ség, gon -

dos ko dás, fi gye lem, tü re lem…
az az kí sé ret az úton!

Egy ta va szi is ko lai na pon
meg szó lí tott az egyik ta nár nő,
hogy vol na-e ked vem az ál ta -
la ve ze tett gyer mek tá bor ban
se gí te ni. So ha ad dig nem jár -
tam tá bor ban még csak részt -
ve vő ként sem, de na gyon jól -
esett, hogy va la ki, aki fel nőtt,
aki a tan órák ról és ifi órák ról
kez dett meg is mer ni – előt te
té len kezd tem ifi be jár ni –, bí -
zik ben nem, ké pes nek tart ar -
ra, hogy mun ka tár sa le gyek, és
úgy gon dol ja, hogy fi a tal ko -
rom el le né re va la mit még én
is át tu dok ad ni a ki seb bek nek.
Be le men tem hát va la mi is -
me ret len be – és az óta sem
bán tam meg. Ren ge teg se gít -
sé get kap tam a már rég óta
tá bo roz ta tó idő seb bek től, el -
fo gad tak olyan nak, ami lyen
vol tam: fe le lős ség tel jes, de
sok szor ma kacs, tü rel met len,
kis sé bi zony ta lan.

Egy ka masz nak nincs is na -
gyobb aján dék, ame lyet kap -
hat a kör nye ze té től, mint a bi -
za lom és az el fo ga dás. Ta lán
me rész gon do lat, hogy ennyi -
re gya kor lat lan fi a talt ál lít -
sunk szol gá lat ba, min den eset -
re sa ját ta pasz ta la tom ból ki in -
dul va igen csak gyü möl csö ző.
Meg ta nul hat tam, mi lyen a
má sik ra rá bíz ni ma gam, el fo -
gad ni, hogy a ta pasz tal tab -
bak tu dást ad nak át, és nem
ki ok tat ni akar nak, hogy a kí -
ván csi ság az elő moz dí tó ja az
Is ten-kap cso lat nak és az em -
be ri kap cso lat há ló nak. 

Eb ben az ál ta lam meg ta lált
sze re tet kö zös ség ben jól érez -
tem és ér zem ma gam, az éle -
tem ré szé vé vált, és biz to san
ál lít ha tom, hogy az Is ten raj -
tuk ke resz tül for mál a mai
na pig is. Ezek ben a tá bo rok -
ban ta nul tam és ta pasz tal tam
meg az össze tar to zás, a ba rát -
ság, az Is ten hez tar to zás él mé -
nyét és el en ged he tet len sé gét,
és ide ér ke zem meg gon do la -
ta im ban ma is, ha a gon dos ko -
dás, a tü re lem, a fi gye lem
meg ta nu lá sá ra gon do lok. Itt
ér tet tem meg az Is ten ke gyel -
mét, a rám bí zott em be rek

fon tos sá gát, az egy más ter he -
i nek hor do zá sát és per sze a
konflik tu sok ren de zé sé nek
mód ja it is. Gon dos kod tam
gye re kek ről, meg fi gyel het tem,
ahogy év ről év re vissza tér nek
a tá bor ba, és fel nő nek, ahogy
én is, és itt in dult hit ta ná ri el -
hí vá som is.

Per sze ezt nem csak eze ken
a nya ra kon ta pasz tal tam és ta -
nul tam, nem csak ak kor for -
má lód tam, hi szen élő, hét ről
hét re erő sö dő kö zös ség, ami -
re rá ta lál tam. Akik per sze né -
ha küz de nek, akik közt né ha
adó dik né zet el té rés, de min dig
lát ják egy mást, kí sé rik egy -
mást, és sze re tik egy mást.
Gon dos kod tak ró lam, és ez ál -
tal meg ta nul tam gon dos kod -
ni má sok ról, fi gyel tek rám, és
ez se gí tett a má sik ra va ló oda -
fi gye lés el sa já tí tá sá ban, tü re -
lem mel áll tak mel lém, és ez
adott pél dát a tü rel mem fej -
lesz té sé hez.

Nem ál lí tom, hogy könnyű,
hogy egy sze rű volt; azt sem,
hogy egy-egy hét vé gé re nem
vol tam hul la fá radt, ki me rült,
de a kö zös ség ere je meg tar tott,
és tart az óta is. Ta lán ez a leg -
főbb do log, amely mi att ma is
él nek a tá bo ra ink, és él ni ük is
kell: kö zös ség ben len ni egy -
más sal és Is ten nel, el fo gad ni és
bé ké ben len ni ön ma gam mal,
má sok kal és Is ten nel.

Min den év ben a tá bo rok
kö ze led té vel ezek a gon do la tok
új ra és új ra át fut nak raj tam, és
em lé kez tet nek, hogy mi lyen
aján dék ban ré sze sül tem.

Kí vá nom min den tá bor ve -
ze tő nek, hogy olyan mun ka tár -
sak ra lel jen, akik kel köl csö nös
bi zal mi kap cso lat ban, sze re tet -
kö zös ség ben tud együtt dol -
goz ni s ez ál tal for má lód ni mind
ő, mind mun ka tár sai. S biz ta -
tok min den olyan fi a talt, aki -
nek le he tő sé ge adó dik, hogy
be kap cso lód jon egy tá bor ba
akár részt ve vő ként, akár se gí -
tő kéz ként, ne gon dol kod jon,
pró bál ja ki, mert re mény ség
sze rint élet re szó ló él mény -
ben lesz ré sze!

g Lip ták Ka ta lin 
Gab ri el la

b A köny vek és az ir kák nyu go vó ra tér nek – a tá bo ri me net fel sze re lé sek pe dig új ra elő ke -
rül nek. Ün ne pé lye sen be fe je ző dik a tan év – és a mö göt tünk ál ló hó na pok ban szer zett él -
mé nyek, is me re tek, ta pasz ta la tok irán ti há lánk nál csak a va ká ció kez de te fe lett ér zett örö -
münk na gyobb. Iz ga tot tan vár juk, va jon mit tar to gat szá munk ra 2013 nya ra… Ezek ben
a na pok ban szá mos gyü le ke ze ti, egy ház ke rü le ti, or szá gos gyer mek-, kon fir man dus- és if -
jú sá gi tá bor ve szi kez de tét. Alább Lip ták Ka ta lin Gab ri el lahit tan ta nár nak, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya gyer mek re fe ren sé nek so ra it ol -
vas hat já tok ar ról, szá má ra mit je lent má sok tá bo ri él mé nye it se gí te ni, gaz da gí ta ni. (VJ)

Kíséretazúton
– avagy mi ért jó tá bo roz tat ni?

név jegy: Csor bá né
far kas Zsó fia an na
2005 au gusz tu sa óta
szol gá lunk Győr ben fér -
jem mel. Ha tod éves ként
ér kez tem a gyü le ke zet be,
majd lel ké szi szol gá la -

to mat a Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben és a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Óvo dá ban
kezd tem meg. 2009 óta be ik ta tott is ko la -
lel ké sze ként a hit ok ta tás és a lel ki gon do -
zás ál dott szol gá la tát vég zem a gyer me kek
és csa lád ja ik kö ré ben. Im má ron har ma dik
éve ta nu lok szo ci ál pe da gó gia sza kon, hogy
a gyer mek- és if jú ság vé de lem te rü le tén is
te vé keny ked hes sek.

Em lék szel még Mi si mó kus
ka land ja i ra, Mirr Murr, a
kan dúr „vi lág fel fe de zé se i re”,
Leo és Fred né zet kü lönb sé -
ge i re? A 11. kecs ke mé ti ani má -
ci ós film-fesz ti vál (KAFF) ret -
ros pek tív ve tí té se i nek ke re -
té ben most új ra néz he ted őket.

A KAFF hi va ta los ver seny -
prog ram já ba száz het ven négy
al ko tást vá lo gat tak be, olyan

rö vid fil me ket, té vé so ro zat ré -
sze ket, vi deo kli pe ket, al kal -
ma zott ani má ci ó kat és di ák fil -
me ket, ame lyek mun ká la tai
az el múlt két év ben fe je ződ tek
be, és tu laj don jo guk több mint
öt ven szá za lé ka ma gyar. 

De jú ni us 19. és 23. kö zött
nem csak a ha zai al ko tók mu -
tat koz nak be a kö zön ség nek:
a 8. eu ró pai ani má ci ós já ték -
film-fesz ti vál ke re té ben több,
kül föl dön már je len tős si kert
el ért egész es tés pro duk ció is
lát ha tó lesz, olyan mű vek,
ame lyek jó ré sze itt hon csak
„itt és most” te kint he tő meg –
rá adá sul in gyen.

A kon ti nen sen kí vül ről is
ér kez nek „ven dé gek”: ar gen tin,
taj va ni, in di ai, vi et na mi, mon -
gol, kí nai, ko re ai, szin ga pú ri,
ma laj zi ai ani má ci ós fil mek.

Ha zai cse me ge ként egy hu -
zam ban le ve tí tik a száz ré szes
– és egyéb ként a hír ös vá ros
rajz film stú di ó já ban ké szült –
Ma gyar nép me sék utol só ti -
zen egy fe je ze tét.

Lesz ki ál lí tás töb bek kö -
zött a ta valy ja nu ár ban el -
hunyt gra fi kus, fo tó mű vész
Far kas An tal Ja ma ké pe i ből,
Hor váth Má ria ren de ző báb -

elő adá sok hoz ké szí tett lát -
vány ter ve i ből, dísz le te i ből és
Ca kó Fe renc báb-, gyur ma-
és ho mok ani má ci ós film ter ve -
i ből. A vi lág ze nei kí sé rő prog -
ra mok ke re té ben a vá ros há za
dísz ud va rán ad kon cer tet a
Ka lá ka, a Tár kány Mű vek, a
Par no Graszt, va la mint Rut kai
Bo ri és a Spec ko Jed no.

Bő vebb in for má ció: kaff.hu.

* * *

Az egyik sze med sír, a má sik
ne vet, hogy idén nincs Szél ró -
zsa, van vi szont Köz-ép-pont
er dé lyi lu the rá nus if jú sá gi ta -
lál ko zó? (Két he te ugyan itt
bő veb ben is ol vas hat tál ró -
la.) Hi á ba szer ve zik a ma -
gyar or szá gi fi a ta lok rész vé te -
lét, nem tudsz el utaz ni Sep si -
szent györgy re? Me ző túr ra

könnyeb ben el jut nál? Ak kor a
Csil lag pont re for má tus if jú sá -
gi ta lál ko zón a he lyed!

Jú li us 23. és 27. kö zött a va -
la mi ko ri me ző gaz da sá gi fő -
is ko la épü le té be és az azt kö -
rül öle lő li get be vár ják Kál vin
mai if jú kö ve tő it – és a kí ván -
csi lu the rá nus test vé re ket. 

Az idei, 6. Csil lag pont –
„Le gyél, aki vagy” mot tó val –

az iden ti tás ra fó kusz ál. A dél -
előtti fő elő adá so kon ifj. Cso -
mós Jó zsef, a Ti szán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let If jú sá gi
Misszi ó já nak re fe ren se há -
rom szem pont ból jár ja kö rül
a té mát: ki va gyok én; ki va -
gyok a kö zös ség ben, hol a he -
lyem a vi lág ban; ki nek lát Is -
ten, mi ért te rem tett en gem?
Az el hang zot ta kat kis cso por -
tos be szél ge té se ken gon dol -
hat ják to vább a részt ve vők.

Reg ge li és es ti áhí ta tok, fó -
rum be szél ge té sek, kon cer tek
– pél dá ul az evan gé li kus,
nem ré gi ben sa ját cé dé vel je -
lent ke ző M.Is.K.A. is szín pad -
ra lép –, sport ver se nyek, ká vé -
há zi és iro dal mi prog ra mok…

To váb bi rész le tek: csil lag.re -
for matus.hu.

g Ju dit

oSZ to Zó

KAFFogj,csillagozz!

Dunaszentpál (Zselykepuszta) gátján a kőszegi evangélikus középiskolát képviselő diák önkéntesek
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b Jú ni us 6., csü tör tök reg gel, nyolc
óra. A győ ri Pé ter fy Sán dor Ok -
ta tá si Köz pont ud va rán di á kok
nyü zsög nek, ugyan úgy, mint
egy át la gos is ko lai na pon. De a
ta ní tás szo kott rend je fel bo rult.
A fel sős osz tá lyok egy-egy tan -
óra he lyett át vo nul nak a sze re -
tet ház ba, hogy a föld szin ti he lyi -
sé gek ki ürí té sé ben se géd kez ze -
nek, vagy ho mok zsá ko kat pa kol -
nak, hogy meg erő sít sék az evan -
gé li kus komp le xum vé del mét.

Az In su la Lu the ra na eu ró pai vi -
szony lat ban egye dül ál ló épü let együt -
te se, amely az Öreg temp lom és a lel -
ké szi hi va tal mel lett az evan gé li kus
óvo da, is ko la és sze re tet ház in téz mé -
nyét is ma gá ba fog lal ja, most fo ko zott
ve szély be ke rült, mi vel a Rá ba víz -
szint jé nél mé lyeb ben fek szik. Az is -
ko la alag so rá ban ko moly szi vár gás -
ra le het szá mí ta ni, de rosszabb eset -
ben a sze re tet ott hon föld szint jét is –
ahol a kony ha ta lál ha tó – el önt he ti a
víz. Ezért a ta nu lók mel lett sok he -
lyi és kör nyék be li se gí tő is ki ve szi a
ré szét a mun ká ból.

Ki lenc óra kor meg élén kül az ud -
var. Au tók és kis bu szok haj ta nak
be, ame lyek a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let kü lön bö ző gyü le ke ze -
te i ből jö vő ön kén te se ket hoz zák.
Mé szá ros Ta más egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő nek a ke rü let le ve le ző lis tá ján
és a hon la pon is köz zé tett fel hí vá sá -
ra meg moz dul tak a gyü le ke ze tek,
és mint egy har minc öt se gí tő je lent -
ke zett. Köz tük a rép ce la ki ak, a sop -
ro ni ak és a kő sze gi Evan gé li kus Me -
ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi -
um nyolc-tíz fő vel kép vi sel te ti ma gát.
De csat la ko zik hoz zá juk az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem öt hall -
ga tó ja is.

Hall ga tó né Haj nal Ju dit is ko la igaz -
ga tó öröm mel kö szön ti, szend vi -
csek kel és te á val fo gad ja a tett re
kész csa pa tot. Köz ben Mé szá ros Ta -
más fel ve szi a kap cso la tot a ka taszt -
ró fa vé de lem mel, hogy meg tud ja, hol
van a leg na gyobb szük ség a se gít ség -
re. Ha ma ro san ki de rül, hogy az il le -
té ke sek a győ ri evan gé li kus szi get vé -
del mét meg fe le lő nek íté lik, így a lel -
kes ön kén te se ket in kább a Mo so ni-
Du na men tén épü lő töl té sek re kül -
dik. Így a ko csi sor út ra kel Du na -
szent pál fe lé.

Du na szent pál a Szi get köz ben, Du -
na szeg és Ás vány rá ró kö zött fek -
szik. A ki csit több mint hét száz fős
köz ség la kói már na pok óta dol goz -
nak a gá ta kon, mert úgy gon dol ják,
ha őket el áraszt ja a víz, Győr is úsz -
ni fog. A leg na gyobb prob lé mát az je -
len ti, hogy a te le pü lés ha tá rá ban fo -
lyó Mo so ni-Du nát az ára dó Du na
vissza duz zasz tot ta, meg vál toz tat va a
fo lyás irányt is. Így a me der egy re job -
ban meg te lik.

A nyu ga ti ke rü le ti ön kén te sek tíz
óra kö rül ér kez nek meg a fa lu kö ze -

pén fek vő sport pá lyá hoz. A re giszt rá -
ció gyors és zök ke nő men tes, né hány
perc múl va már mun ka ru há ban, gu -
mi csiz mával és la pá tok kal fel sze rel -
kez ve ve tik be le ma gu kat a ten ni va -
lók ba. Irány az ár víz vé del mi töl tés!

Ha ma ro san min den ki meg ta lál ja
a ma ga fel ada tát. Van, aki a ho mok -
zsá kok után fu tó ra va ló fel pa ko lá sá -
ban és el szál lí tá sá ban se géd ke zik,
van, aki lánc ban ado gat ja a zsá ko kat,
vagy to vább csúsz tat ja a víz ol dal al -
ján vá ra ko zó mun ká sok nak, hogy a
he lyük re te gyék őket. 

Mes ter há zy Ba lázs, a sop ro ni lí ce -
um is ko la lel ké sze a gát al ján áll va
mér ta ni pon tos ság gal ra kos gat ja egy -
más ra a ho mok zsá ko kat. Ve rasz tó Já -
nos ke rü le ti misszi ói lel kész a rép ce -
la ki ak kal la pá tol ho mo kot a fe hér
mű anyag zsá kok ba, hogy le gyen elég
után pót lás.

Az idő szin te ész re vét le nül te lik a
nagy mun ká ban, de a fá radt sá got alig
ve szi ész re az em ber, annyi ra jó a
han gu lat. Is me rő sök és is me ret le nek,
he lyi ek és ide ge nek a leg na gyobb
egyet ér tés ben dol goz nak egy más
mel lett. A szer ve zés zök ke nő men tes,
az étel- és ital el lá tás fo lya ma tos.
Szin te órán ként fel tű nik va la ki, aki

szend vi cset, me leg ételt, vi zet, ká vét
vagy cso ko lá dét kí nál a vé de ke zés ben
fá ra do zók nak.

A nap is süt, és a nyá ri as idő ben a
mun ka szin te csak kel le mes test -
moz gás nak tű nik. Azon ban ha az
em ber idő ről idő re kö rül néz, a ve -
szélyt is ér zé kel nie kell. Mé szá ros Ta -
más ke rü le ti fel ügye lő a sa ját bő rén,
il let ve gu mi csiz má ján ta pasz tal ja
meg, hogy emel ke dik a víz. 

– Más fél óra alatt mint egy húsz
cen ti mé ter rel nőtt a víz szint je. Amíg
egy sza ka szon vé gez tük a mun kát, az
ele jén még szá raz láb bal áll tam, de
mi re vé gez tünk, víz ben volt a gu mi -
csiz mám – me sé li.

A dél után kö ze led té vel még job ban
szét osz lik az evan gé li kus csa pat. Töb -
ben a Mo so ni-Du na men tén a töl té -
sen ma rad nak se gí te ni, né há nyan vi -
szont (több sé gé ben rép ce la ki ak) be -
száll nak a ho mok zsá kok fu va ro zá sá -
ba. Meg pa kol ják egy he lyi trak to ros
után fu tó ját, majd el in dul nak ve le a
köz ség má sik szé lé re, ahol az úgy ne -
ve zett „nyúl gát” épí té se fo lyik.

Mi ért ne ve zik nyúl gát nak? „Hát
azért, mert olyan ala csony, hogy a
nyúl is át tud ja ug ra ni” – vá la szol ja

tré fá san egy ősz ha jú he lyi fér fi, aki -
nek pó ló ján a „Nyug dí jas va gyok! J”
fel irat dí sze leg. Va ló já ban a nyúl gát
ide ig le nes, föld ből és ho mok zsá kok -
ból ál ló töl tést je lent, amely je len
eset ben ar ra szol gál, hogy a meg áradt
Du na vi zét az ár tér ként szol gá ló
szán tó föl de ken tart sa. A rép ce la ki
ön kén te sek csak a gyö nyö rű bú zát
saj nál ják…

Fo lyik a ho mok zsá kok szál lí tá sa a
nyúl gát hoz, a trak to ros már a har ma -
dik for du ló nál tart, ami kor a töl tés -
re vá rat lan se gít ség ér ke zik. A ma -
gyar fér fi ké zi lab da-csa pat tag jai és
edző je is részt vesz a mun ká ban. A
töl té sen ál ló tűz ol tók, az evan gé li kus
ön kén te sek és a spor to lók ha ma ro -
san össze szo kott csa pat ként ado -
gat ják kéz ről kéz re a ho mok kal te li
zsá ko kat. A rép ce la ki ak vé gül annyi -
ra be le jön nek, hogy már az egész te -
vé keny sé get ők irá nyít ják.

A du nán tú li ke rü let gyü le ke ze te -
i ből ér ke zett se gí tők vé gül kö rül be -
lül es te ha tig áll ják a sa rat, sőt né há -
nyan még to vább is. Ami kor ha za in -
dul nak, ma guk kal vi szik a kö zö sen,
össz hang ban vég zett mun ka él mé -
nyét és azt az ér zést, hogy ők is tet -
tek va la mit se gít ség re szo ru ló fe le ba -

rá ta i kért. Nem csak sza vak kal, ha nem
tet tek kel is köz ve tí tet ték Is ten nek az
em ber irán ti men tő sze re te tét.

* * * 

Jú ni us 8-án, szom ba ton dél kö rül a
Du na 840 cen ti mé ter rel te tő zik Győr -
nél, majd las san apad ni kezd. A gá tak
ki tar ta nak, bár a Pé ter fy ok ta tá si
köz pont alag so rá ból fo lya ma to san, éj -
jel-nap pal szi vattyúz ni kell a vi zet.

A va sár nap ra ter ve zett is ten tisz te -
le tek kö zül azon ban ket tő saj nos el -
ma rad. A győr új fa lu si a kat még pén -
tek es te ki te le pí tet ték, és leg ko ráb ban
ked di lap zár tánk kor tér het nek vissza
ott ho na ik ba. Így az ot ta ni evan gé li kus
kö zös ség tag jai nem ün ne pel he tik sa -
ját temp lo muk ban az is ten tisz te le tet.
A né met nyel vű al kal mat pe dig azért
kell el ha lasz ta ni, mert a Győr ben és
kör nyé kén élő né met csa lá dok há za -
ik vé del mé vel van nak el fog lal va: so kan
kö zü lük a gá tak mel lett lak nak.

Úgy tű nik, Győr és a Szi get köz
meg úsz ta a na gyobb ka taszt ró fát – az
ön kén tes mun ká ra, az ada ko zás ra és
az imád ság ra azon ban to vább ra is
szük ség van a Du na men tén.

g Adá mi Má ria

Evangélikusönkéntesekagáton

egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ja
A női misszi ói szol gá lat „…de leg na gyobb a sze re tet” cím mel idén is -
mét meg ren de zi az egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ját a
rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban jú li us 22–28.
kö zött.

Az el múlt esz ten dők gya kor la tá nak meg fe le lő en dél előt tön ként te ma -
ti kus mun ka fo lyik kor osz tá lyos cso por tok ban. A dél utá nok sza ba dok,
al kal mat te remt ve ar ra, hogy a szü lők nyu godt kö rül mé nyek közt le hes -
se nek együtt gyer me ke ik kel. Es tén ként – az áhí tat után – kö zös kre a -
tív prog ra mok vár ják a részt ve vő ket. 

A rész vé te li díj fel nőt tek nek 25 000 Ft, a tíz év alat ti gyer me kek nek
fél ár. A női missziói szol gá lat nál to váb bi tá mo ga tás kér he tő egyé ni el -
bí rá lás alap ján. Sok sze re tet tel vár juk a je lent ke zé se ket jú ni us 25-ig a kö -
vet ke ző cím re: MEE Női Misszi ói Szol gá lat, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
vagy a mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail cím re. Tel.: 20/824-2791.

ge ren ce kör nyé ki 
evan gé li kus gyü le ke ze tek ta lál ko zó ja

Jú ni us 23-án, va sár nap 10 és 16 óra kö zött Csik ván don
Prog ram:
• Úr va cso rai is ten tisz te let az evan gé li kus temp lom ban (ige hir de tő: Ko -
vács Lász ló ne mes kol tai lel kész)
• Ebéd 
• Be mu tat ko zik a mar cal tői Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da 
• A ma lom so ki nyug dí jas klub ének ka rá nak és a me nyecs kék kó ru sá nak
mű so ra 
• A csik ván di Fe hér Akác kó rus és ci te ra ze ne kar mű so ra 
• A ta ká csi Ken der szer nép dal kör mű so ra 
• Mé szá ros Ta más nak, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let fel ügye lő jé nek elő adá sa Gyü le ke ze te ink jö vő je, az egy ház pri o ri tá sai
– Mik va gyunk, mi vé ké ne len nünk? cím mel
Az ebéd utá ni prog ram mal pár hu za mo san gyer mek prog ra mo kat szer -
ve zünk. 
Min den kit sze re tet tel vá runk, evan gé li ku so kat és más fe le ke ze tű e ket egy -
aránt!

is ten tisz te let és szál lás a mát rá ban
Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nisszaegye sü let
mát rai Ná zá ret-temp lo má ban jú li us ban, au gusz tus ban és szep tem ber -
ben min den va sár nap fél 12-kor is ten tisz te le tet tar tunk. A temp lom cí -
me: 3235 Mát ra szent im re-Ba goly ir tás, Jó kai u. 7–9. 

Jé zus sza vá val hí vunk: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan…”
A temp lom hoz csat la ko zó üdü lő rész ben tu ris ta szin tű szál lás is van

fel sze relt kony há val, me leg vi zes mos dók kal (há ló zsák ról, ta ka ró ról a je -
lent ke zők ma guk gon dos kod nak). Jó le he tő ség sok gyer me kes csa lá dok,
is ko lai vagy gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por tok, jó le ve gő re vá gyó aszt más gye -
re kek szá má ra. 

A szál lás dí ja: 2000 Ft/fő/nap + ide gen for gal mi adó. Gyer me kek nek
há rom éves ko rig in gye nes, há rom tól tíz éves ko rig 1000 Ft/fő/nap. Je lent -
kez ni le het a fe be.egye su let@lu the ran.hu e-mail cí men.

fel Hí váS

leg ma ga sabb egy há zi ki tün te té se in ket 
ősszel ad juk át

2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg al kot ta azt a sza bály ren de le tet
(I/2007. V. 10.), amely az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán dor-díj ala -
pí tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i ről szól. A 2013.
évi dí ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um aján lá so kat vár.

Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díj olyan, fedd he tet len éle tű, ma gyar
vagy kül föl di, fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő,
aki ki emel ke dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay
Sán dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő oda, aki
vagy amely ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház mel lett. A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob -
rász al kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem jár.

Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -
zsan ná nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni ok tó ber 14-ig. Cím:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu.
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h i r d e t é s

Szentháromság ünnepe után harmadik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 15,1–10; Ez 1–4.21–24.30–32. Textus: 1Kor 1,27–31. Énekek: 382., 422.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9.
(úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2.; Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, Közösségi Ház, Lóverseny tér 6. du.
4. (missziói alkalom) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat)
Smidéliusz Gábor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.)
Scott Ryll; de. 11. (úrv.); Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Románné
Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát
u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. fél 11. (úrv., zenés) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.)
Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó András; Rákospalota, XV.,
Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél
11. (tanévzáró istentisztelet) Halász Alexandra; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Halász Alexandra; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács
Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
Soroksár, XXIII., Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János
Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) Ribár János;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

istentiszteleti rend • 2013. június 16.

Összeállította: Balla Mária

Ber ze vi czy Ger gely 1763. jú ni us 15-én
szü le tett Ka kas lom ni con. Édes ap ja
ko rán meg halt. Az en ge del mes, sze -
rény, szor gal mas, te het sé ges kis fi út
öz vegy édes any ja ne vel te. Ta nul má -
nya it Kés már kon kezd te meg, majd
ugyan ott fi lo zó fi át, fi lo ló gi át, jo got,
la tint és né me tet ta nult. Még 1783-
ban meg sze rez te az ügy vé di ok le ve -
let. A tü rel mi ren de let a pro tes tán -
sok szá má ra is le he tő vé tet te az el he -
lyez ke dést a jo gi pá lyán. A Pes ti Ki -
rá lyi Táb lán Ber ze vi czy Ger gely volt
az el ső pro tes táns ju rá tu sok egyi ke. 

Rö vid szol gá la ta után kül föl dön
foly tat ta ta nul má nya it.

1784 őszén Göt tin gen be ment,
amely eb ben az idő ben fej lett is ko la -
vá ros volt: egye te mén negy ven pro -
fesszort ki lenc száz di ák hall ga tott.
Ber ze vi czy itt már köz gaz da ság ta ni
tan tár gya kat ta nult: ke res ke del mi és
áru is me re tet, sta tisz ti kát, po li ti kát, ás -
vány tant, az után ró mai jo got, fi lo zó -
fi át, fran ci át. Nagy ha tás sal vol tak rá
Göt tin gen kör nyé ké nek ipa ri te le -
pei. Meg lát hat ta az ipa ro sí tás ered mé -
nye it, de a mun kás ság mos to ha élet -
kö rül mé nye it is. Be jár ta Ber lint, Mag -
de bur got. Ér dek lő dés sel ta nul má -
nyoz ta a herrn hu ti gyü le ke zet éle tét.
Pá rizs ban és Lon don ban is meg fi gyel -
het te a mun kás ság éle tét, sor sát.

Há rom év el tel té vel ér ke zett ha za.
Hi va tal no ki pá lyán mű kö dött, de
1795-ben a ja ko bi nus moz ga lom fel -
szá mo lá sa el le ni til ta ko zá sul le mon -
dott ál lá sá ról. Ha za ment ka kas lom -
ni ci kú ri á já ra gaz dál kod ni. Fe le sé gül
vet te ro ko nát, Ber ze vi czy Te rézt. Há -

zas sá guk ból több gyer mek szü le -
tett, de egy fiú ki vé te lé vel kis ko ruk -
ban meg hal tak.

Ber ze vi czy sza bad kő mű ves volt.
Ko rá nak sok ma gyar, oszt rák, né met
és más nem ze ti sé gű ki emel ke dő sze -
mé lyi sé gé vel le ve le zett. Ka kas lom nic -
ról át te kint het te ha zánk gaz da sá gi és
po li ti kai vi szo nya it. Még két szer járt
kül föl dön: 1796 őszén Dan zi gig, 1807
ta va szán Var só ig uta zott. Út köz ben
is sok ér té kes ta pasz ta la tot szer zett,
és fel jegy zé se ket ké szí tett.

Gon do la ta it hol la ti nul, hol né me -
tül ad ta köz re.

Ma gyar or szág ke res ke del mé ről és
ipa rá ról (De com mer cio et in dust ria
Hun ga riae, 1797) cí mű mun ká já ban ar -
ról írt, hogy ná lunk a bor- és do hány -
fe les le get úgy kel le ne cél sze rű en ér té -
ke sí te ni, hogy az egész nem zet nek
hasz na le gyen be lő le. Bí rál ta a Bécs ből
irá nyí tott ke res ke de lem- és ipar po li ti -
kát. A vám rend szer és a köz le ke dés ko -
ra be li for má ját el avult nak tar tot ta.

A pa raszt ok ál la po tá ról és ter mé sze -
té ről Ma gyar or szá gon (De con di ti o ne
et in do le rus ti co rum in Hun ga ria,
1806) cí mű ér te ke zé sé ben a job bágy -
rend szer bí rá la tát ad ta, ezért az írás
csak hosszas hu za vo na után je len he -
tett meg. Má ria Te ré zia 1767-ben ki -
adott úr bé ri rend tar tá sá ban „sza bá -
lyoz ta” ugyan a job bá gyok szol gál ta tá -
sa it, de az or szág gyű lés csak 1790-ben
fo gad ta el, ide ig le nes ér vénnyel. Ber -
ze vi czy ko rá ban te hát a la kos ság több -
sé gé nek hely ze te tart ha tat lan volt. 

Ber ze vi czy a for ra dal mi tár sa dal mi
moz gal mak he lyett az ál la mi ve ze tők -

től vár ta – ám hi á ba – e kér dés ben az
em ber sé ges meg ol dást. Rá mu ta tott,
hogy a sok fé le te her mel lett meg pél -
dá ul az újon co zás is egy ol da lú an súj -
tot ta a job bá gyo kat.

A vi lág ke res ke de lem ről írt ta nul -
má nyá ban (Pest, 1808) jól lát ta a
ma gyar or szá gi gaz da sá gi-tár sa dal -
mi vi szo nyok or szág ha tá ron tú li
össze füg gé se it. A ter me lés nö ve lé se,
a ke res ke de lem fej lesz té se ered mé -
nye zi a bő sé get, jó lé tet.

Kö vet ke ző mű vé ben Sze pes me gye
és a ti zen hat sze pes sé gi vá ros tü ze -
tes köz gaz da sá gi le írá sát ad ta. Az or -
szág észa ki vi dé ké nek ke res ke del me
he lyes irá nyí tás sal az egész or szág
éle té re néz ve hasz nos le het.

A na pó le o ni há bo rúk mel lett 1811-
ben gaz da sá gi vál ság bé ní tot ta ha -
zánk gaz da sá gi éle tét. A köz gaz da ság -
ról szó ló la tin nyel vű kéz ira tát (1819)
– va ló szí nű leg sza bad el vű tar tal ma
mi att – a könyv bí rá ló ha tó sá gok
egy más nak kül döz get ték. Nem is
je len he tett meg nyom ta tás ban. Ber -
ze vi czy eb ben sür get te az or szág
ter mé sze ti adott sá ga i hoz al kal ma zott
gaz da ság po li ti kát, amely a la kos ság
szük ség le te it is te kin tet be ve szi.

Köz gaz da ság tu do má nyi mun kás -
sá gá nak el is me ré sé ül tag já vá fo gad -
ta a Gött in ge ni Ki rá lyi Tu do má nyos
Tár sa ság.

Ber ze vi czy részt vett az 1791. évi pes ti
zsi na ton. Anyai ágon nagy báty ja volt
Hor váth Im re, Sze pes vár me gye al is -
pán ja, több or szág gyű lé sen kö ve te, a ti -
szai evan gé li kus egy ház ke rü let fel -
ügye lő je. Ha lá la után 1801-ben Ber ze -
vi czy lett az egy ház ke rü le ti fel ügye lő.
E mi nő sé gé ben az 1804-ben Eper je sen
tar tott ke rü le ti gyű lé sen mond ta el el -
ső be szé dét. La tin nyel ven vá zol ta
több mint húsz év re ter je dő fel ügye lői
mű kö dé sé nek prog ram ját. Ne ve lés -
ügyi kér dé sek kel is fog lal ko zott: elő tér -
be ál lí tot ta az em ber ér dek lő dé si kö -
ré nek, haj la ma i nak meg fe le lő szak mai
kép zést a sok ol da lú kép zés sel szem ben.
Mint jo gász egy ház ke rü le té nek „ügy -
véd je” is volt.

Elő ször ő dol goz ta ki egy há zunk
jog sza bály gyűj te mé nyét (1815), ame -
lyet ké sőbb Eper je sen, majd Nyír egy -
há zán és Mis kol con fo ga dott el a ke -
rü le ti gyű lés. Két né met és egy la tin
nyel vű ta nul má nya egy há zunk éle té -
vel fog lal ko zott.

Ber ze vi czy Ger gely 1822. feb ru ár
23-án hosszú be teg ség után halt meg
Ka kas lom ni con. Áp ri lis 11-én az eper -
je si kol lé gi um ban gyász ün nep sé get
tar tot tak, ame lyen Mayer And rás
kol lé gi u mi igaz ga tó, teo ló gi ai ta nár
em lé ke zett meg ró la, négy teo ló gus
pe dig ma gyar, né met, szlo vák, il let ve
la tin nyel ven sa ját ódá ját mond ta el.

Ber ze vi czy ja va sol ta a ke res ke de -
lem nek az or szág ha tá ron túl ra tör té -
nő fej lesz té sét, a na gyobb össze gű
ipa ri be ru há zá so kat, lát ta az ex port-
im port je len tő sé gét. Tol lá val har -
colt a de mok ra tiz mu sért, de a job -
bágy ság meg szün te té sét nem for ra -
dal mak tól, ha nem a bi ro da lom ve ze -
tő i től re mél te. A nem ze ti sé gi kér dés
meg ol dá sa ként a la tin nyel vet akar -
ta el fo gad tat ni a bi ro da lom ban. E né -
ze te i vel kor tár sai kö zött sok szor
egye dül ma radt, de az utó kor tud ja,
hogy Ber ze vi czy Ger gely időt ál lót, ér -
té ke set al ko tott.

g Dr. Bar cza Bé la

K ét SZ áZ öt ven é ve SZ Ü le tet t

BerzeviczyGergely,aközgazdászfelügyelő
b A 18. szá zad utol só és a 19. szá zad el ső har ma dá ban, ami kor Eu ró pán

vé gig vo nult a fel vi lá go so dás és a re form tö rek vé sek hul lá ma, ha zánk -
ban is egy re töb ben ész re vet ték, hogy né pünk fej lő dé se ér de ké ben ha -
laszt ha tat la nul meg kell ol da ni a gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai és
kul tu rá lis prob lé má kat. En nek az idő szak nak ki emel ke dő kép vi se lő -
je volt Ber zevi czy Ger gely, a tu dós köz gaz dász, po li ti kus, a ti szai evan -
gé li kus egy ház ke rü let fel ügye lő je.

meg hí vó tan év zár óra
„Ad ja tok há lát az Úr nak, hív já -
tok se gít sé gül ne vét, hir des sé tek
tet te it a né pek közt!” (Zsolt 105,1)

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem jú ni us 21-én, pén te ken
14.30-kor tart ja tan év zá ró is ten -
tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu -
da pest-zug lói evan gé li kus temp -
lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei
út 32.). Az is ten tisz te let ige hir de -
tői szol gá la tát Sza bó né Mát rai
Ma ri an na vég zi.

Ün ne pünk re sze re tet tel meg -
hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

* * *

Az ün ne pi ülés rend je: Meg nyi tás
• Rek to ri be széd • Dip lo ma osz tás
• Dok tor ava tás • Ju bi le u mi ok le -
ve lek át adá sa • Je len tés a Dr. Só -
lyom Je nő Ala pít vány ról • Be je -
len té sek, kö szön té sek • Him nusz.

Köz re mű kö dik: dr. Fin ta Ger -
gely (or go na), az egye tem li tur gi -
kus ének-sze mi ná ri u ma, fú vós -
együt te se Tóth Pé ter ve ze té sé vel,
va la mint az Agape ze ne kar. Az
ének kart Wulf né dr. Kincz ler
Zsu zsan na ve zény li.

Az of fer tó ri um a Dr. Só lyom Je -
nő Ala pít vány ja vát szol gál ja. Ez -
úton is kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak, akik fel aján lá suk kal,
ado má nyuk kal az evan gé li kus lel -
kész kép zés ügyét tá mo gat ták, és
kér jük, hogy a jö vő ben is se gít sék
ezt a mun kát. (Bank szám la szám:
11714006-20309868.)

Az Evangélikus Élet
2005–2011. évi lap számai
PDF formá tumban
letölthetők a
www.evangelikuselet.hu
címről.
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A kez de mé nye zést – ki csit fél re ve ze -
tő mó don – gyak ran ne ve zik ka lá ka -
kör nek, cse re kör nek is, ám egyik
sem fe di pon to san a va ló sá got. Az
an gol mo za ik szó – LETS vagy
LETSys tem – a Lo cal Exc han ge
Trade Sys tem el ne ve zés ből ered, és
he lyi cse re ke res ke del mi rend szert
je lent, de ma gya rul rö vi dít ve em lí tik
KÖR-ként is, kö zös sé gi ön se gí tő
rend szert ért ve raj ta.

Az el ső kö zös sé get Mic ha el Lin ton
hoz ta lét re Ka na dá ban 1983-ban.
Ma már leg alább két ezer-hat száz
ilyen rend szer mű kö dik a vi lág több
mint öt ven or szá gá ban. A vi lág kü -
lön bö ző tá ja in mű kö dő szí ves ség ban -
ko kat az UN I LETS há ló zat kö ti össze.

A szí ves ség bank lé nye ge az, hogy
egy he lyi kö zös ség tag jai „szí ves sé ge -
ket” (me lyek kö re igen tág le het) cse -
rél nek egy más kö zött, az az mun kát
vé gez nek, szol gál tat nak, ad nak és
kap nak, azon ban mind ezt egy ér ték -
mé rő se gít sé gé vel nyil ván tart ják és el -
szá mol ják egy más kö zött. (Ha son ló
kez de mé nye zés a Szí ves ség kö zös -
ség, de itt a „cse ré ket” min den fé le el -
szá mo lá si esz köz nél kül bo nyo lít ják
le.) A ta pasz ta la tok sze rint a szí ves -
sé gek hosszú tá von ki egyen lí tik egy -
mást, vagy is a rend szer tag jai idő vel
nagy já ból ugyan annyi se gít sé get kap -
nak, mint amennyit ad nak, azon ban
nem két em ber vi szony la tá ban, ha -
nem a kö zös ség szint jén.

A rend szer azon az el gon do lá son
alap szik, hogy min den ki nek van
olyan tu dá sa, bír olyan ké pes sé gek -
kel, ame lyek se gít sé get je lent het nek
má sok szá má ra. Az el szá mo lás alap -
ja rend sze rint va la mi lyen ka mat men -
tes, ál ta lá ban csak vir tu á li san lé te ző
pénz vagy a mun ká ba be fek te tett idő,
de a kö zös sé gek sza ba don ala kít -
hat ják ki sa ját el szá mo lá si rend sze -
rü ket. Ál ta lá ban egy köz ponti nyil -
ván tar tási rend szer ben min den tag
nyo mon kö vet he ti sa ját egyen le gét, il -
let ve a kö zös ség ben le zaj lott adás vé -
te le ket. (A he lyi pénz – et től el té rő mó -
don – ál ta lá ban nyom ta tott pénz -

jegy, amellyel csak az adott te le pü lé -
sen, tér sé gen be lül le het fi zet ni, élén -
kít ve an nak gaz da sá gát. Ál ta lá ban ön -
kor mány za tok hoz zák lét re, de van
pél da ar ra is, hogy vál lal ko zók vagy
ci vi lek bo csá ta nak ki he lyi pénzt.)

A szí ves ség ban kok rend sze rint
kü lön er re a cél ra lét re jött he lyi kö -
zös sé gek. Bár szi go rú mi ni má lis lét -
szá mot nem le het meg ha tá roz ni,
annyi azért el mond ha tó, hogy leg -
alább öt ven ak tív tag szük sé ges a si -
ke res mű kö dés hez, az ide á lis lét -
szám pe dig né hány száz.

A cse re kö rök jel lem ző en vá ro -
sok ban szer ve ződ nek, ahol már hi -
á nyoz nak a szo ros ro ko ni és is me rő -
si kap cso la tok, ke vés bé tud ja az em -
ber, hogy ki hez for dul jon, ha bár mi -
re szük sé ge van, és már nem mű kö -
dik a szí ves ség ké rés ter mé sze tes
rend sze re, mint a ki sebb te le pü lé se -
ken. Mind ezek mel lett azon ban igény
mu tat ko zik a sze mé lyes ség re, ame -
lyet sok kal ne he zebb meg te rem te ni
egy el ide ge ne dett kör nye zet ben.
Zsom bok György nek, a Bu da pesti
Ta len tum Kör egyik el in dí tó já nak
sza va i val él ve a szí ves ség ban kok kal
„be hoz nak egy ke vés fa lut a vá ros ba”. 

Az alap ve tő cé lon túl em lít he tők
egyéb po zi tív ha tá sok is. A rend szer
alap ja a sze mé lyes ség, a bi za lom,
amely el len sú lyoz za a mo dern tár sa -
dal mak ban erő tel je sen je lent ke ző in -
di vi du a li zá ció és el szi ge te lő dés je -
len sé gét. A ta gok meg ta pasz tal hat ják,
hogy nem ma rad nak ma guk ra a prob -
lé má ik kal, a ver seny hely zet he lyett az
együtt mű kö dést gya ko rol hat ják. A
rej tett vagy rég nem hasz nált ké pes -
sé gek „ka ma toz ta tá sa” se gít het pél dá -
ul egy mun ka nél kü li idő szak ban az
ön bi za lom hely re ál lí tá sá ban is. 

Mind eze ken túl azt is el mond hat -
juk, hogy a szí ves ség bank egy faj ta
biz ton sá got nyújt a hasz ná lók nak, hi -
szen a vi lág gaz da sá gi vál to zá sok tól
szin te füg get le nül ké pes mű köd ni. És
ter mé sze te sen öko ló gi ai szem mel
néz ve is hasz nos, hi szen he lyi szin -
ten, hosszú ki lo mé te re ket meg spó -

rol va ta lál hat nak gaz dá ra esz kö zök,
de akár friss zöld sé gek, gyü möl csök
is ér té ke sít he tők így.

Ma gyar or szá gon el ső ként a Bu da -
pes ti Ta len tum Kör ala kult meg
1993-ban Zsom bok György ve ze té sé -
vel. 2008-ban négy vál lal ko zó szel le -
mű fi a tal hoz ta lét re a Sus ka Kört,
ahol a köz pon ti el szá mo lás he lyett a
ta gok fe le lős sé gén van a hang súly. A
bé kés csa bai KÖ Rös KÖR-ben csa lá -
di as vá sár na po kat szer vez nek, ját szó -
ház zal, ze né vel, fő zés sel, ez is jel zi,
hogy sok fé le mó don le het meg él ni a
kö zös sé get egy más sal.

Ér de ke sen egy be csen ge nek az em -
lí tett elő nyök az egy há zunk stra té gi -
á já ban meg fo gal ma zott, ki emelt cé -
lok kal is. Ezek az ön kén tes ség és a
szo li da ri tás gya kor lá sa mint „ke -
resz tény hi tünk leg mé lyé ből fa ka dó
szer ve ze ti fej lesz tés”; a sze mé lyes ség
meg élé se a kö zös ség ben; az egy há zi
mun ka át ala kí tá sa a há ló za tos ság
je gyé ben, vagy is a gyü le ke ze tek kö -
zöt ti együtt mű kö dés ke re sé se és
meg ta nu lá sa, a ta pasz ta la tok és a tu -
dás át adá sa, amely egy ben sta bi li tást
és ered mé nyes sé get is hoz hat a kö -
zös sé gek szá má ra.

Szin tén ki emel ten fon tos ér ték kell,
hogy le gyen a te rem tett vi lág tisz te le -
te, meg óvá sa, az élet mi nő sé ge, amely
„nem pusz tán kör nye zet vé del met je -
lent, ha nem fe le lős vi szo nyu lást a fo -
gyasz tás, az élet mód, a ha gyo mány
sze re pé hez éle tünk ben és az egy ház
mű kö dé sé ben is”. A hi va tás sze rű ség je -
gyé ben pe dig min den kit ösz tö nöz nek
ar ra, hogy ki-ki leg jobb tu dá sa és
tisz tes sé ge sze rint te gye a dol gát.

Gyü le ke ze te ink ben, egy há zi kö -
zös sé ge ink ben te hát ha tal mas – sok -
szor ki ak ná zat lan – erő és kincs rej -
lik, me lyet mennyei Atyánk tól ka -
punk, amellyel el szá mol ni is ne ki tar -
to zunk, s mely hez ta len tu munk sze -
rint hoz zá te he tünk, kü lö nö sen most,
az ár víz okoz ta fe nye ge tett ség ben.

g JCsCs

For rás: www.hu musz.hu – Ja csó Eni -
kő Kis kö zös sé gi prog ram cí mű ta nul -
má nya

Szívességbankok
b A kö zös ség épí té sé re, a sze mé lyes ség erő sí té sé re, az egész ség- és kör -

nye zet tu da tos, fenn tart ha tó élet ki ala kí tá sá ra szá mos al ter na tív út kí -
nál ko zik, me lyek va ló di meg ol dást je lent het nek az (ál)bol dog sá got,
(ál)ké nyel met, (ál)gaz dag sá got ígé rő fo gyasz tói tár sa da lom ki hí vá sa -
i ra. Ezek kö zé tar toz nak pél dá ul a már ha zánk ban is mű kö dő úgy ne -
ve zett szí ves ség ban kok.

mozaik

ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Ko ra nyá ri sé tánk – ol va só ink nak is jó
szív vel aján lott – hely szí ne ez út tal a fő -
vá ros nép sze rű ség ben és inf ra struk tú -
rá ban má so dik szá mú, ám leg na gyobb
köz park ja, a Nép li get. Ott pe dig a
kö zel négy év ti ze de meg ha tá ro zó csil -
la gá szat-nép sze rű sí tő in téz mény, a
Tu do má nyos Is me ret ter jesz tő Tár su -
lat Pla ne tá ri u má nak szom széd sá gá ban
egy gya log szer rel be jár ha tó ki csi nyí tett
Nap rend szer-mo dell, mely kel le mes
kör nye zet ben és jó le ve gő ben ár nyas
fák kö zé hí vo gat. 

A Sé tá ló Nap rend szer öt let gaz dá -
ja Má tis And rás pla ne tá ri u mi szak -
elő adó és Pes ti Lász ló nyug dí jas fő ker -
tész volt. Ki vi te le zé sé re 2000–2001-
ben ke rült sor. Az in téz mény mel letti
gya log út nál le fek te tett in dí tó táb la
rész le tes in for má ci ók kal szol gál. Tá -
jé koz tat ar ról, hogy a Sé tá ló Nap rend -
szer a va ló sá gos nak tíz mil li árd szo ro -
san ki csi nyí tett mo dell je, amely ben
egy mé ter tíz mil lió ki lo mé ter nek fe -
lel meg. Az egyes kő la pok ról az égi -
test je le, ne ve, át mé rő je, nap tá vol sá -
ga (mé ter ben) és ke rin gé si ide je ol vas -
ha tó le. A Nap után a boly gók (plusz

Hol dunk és a kis boly gók) so ra kö vet -
ke zik. A kis boly gó ál lo más négy olyan
ma gyar csil la gászt ne ve sít, akik ről
asz te ro i dát ne vez tek el. 

A Sza tur nusz mé lyen az avar alatt
van, így azt nem ta lál juk. Az idő köz -
ben „szám űzött” Plú tó még nagy -
boly gó nak szá mí tott, mi kor az ins tal -
lá ció ké szült, de a „vi gasz dí jul” lét re -
ho zott tör pe boly gó ka te gó ria rep re -

zen tán sá nak el tá vo lí tá sa ko mo lyan
nyíl ván sen ki ben nem me rül fel. A
Vi lág egye tem mé re tei pe dig ak kor
vál nak ért he tő vé, ami kor le ol vas -

suk, hogy ha sé tán kat foly tat nák,
négy ezer-egy száz ki lo mé ter meg té -
te le után jut nánk el mo del lünk ben
Nap rend sze rünk leg kö ze leb bi csil la -
gá hoz, az Al fa Centa u ri hoz.

g Re zsa bek Nán dor

NaprendszersétányaNépligetben
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meg hí vó az eK me nyá ri kon fe ren ci á já ra
„Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár sö tét ség ben, ha -
nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” (Jn 8,12)
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) 2013. évi nyá ri kon fe ren -
ci á ját jú li us 4–7. kö zött ren de zi Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.). A fel nőt tek kon -
fe ren ci á ja csü tör tö kön 15 órá tól va sár nap ebéd utá nig tart.

A kon fe ren cia té má ja: Ho vá tar tasz…? – Quo va dis…?
Szol gá lat te vők: Re in hild Sch ne i der lel kész nő (Mis si on Ei ne Welt, Ne -

u en dett el sau): Szol gá lat más kul tú rá ban • D. Sze bik Im re ny. püs pök: Ho -
vá tar tunk…? • Győ ri Já nos Sá mu el lel kész, Győ ri Já nos Sá mu el né lel -
kész nő: Reg ge li és es ti bib lia ta nul mány • Dr. Ko rá nyi And rás do cens (Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem): Misszió a 21. szá zad ban • Bá lint né Kis
Be á ta – Bá lint Zol tán: Hét év hét hó nap Ke nyá ban • Zá ró is ten tisz te -
let: D. Sze bik Im re ny. püs pök.

Je lent kez ni pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben le het az aláb bi el -
ér he tő sé ge ken: Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let, 1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24. Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár: 20/620-2789, mar git.szir -
mai@lu the ran.hu. B. Pin tér Már ta lel ké szi el nök: 20/824-2791, mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu.

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 25.
A fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san kül misszi ói if jú sá gi gyer mek -

tá bort is szer ve zünk jú li us 4–9. kö zött. Re giszt rál ni csü tör tö kön 12 órá -
tól le het, el ső ét ke zés 18 óra kor a va cso ra. Ha za in du lás ked den ebéd után.
A tá bor lel ké szi ve ze tő je: Var sá nyi Fe renc lel kész. 

Je lent kez ni le het Gaál Já nos if jú sá gi tá bor-ve ze tő nél: 20/824-5541,
gaal.janos@gmail.com.

Rész vé te li díj fel nőt tek szá má ra (jú li us 4–7.): 11 000 Ft/fő + ágy ne mű -
hasz ná lat; az if jú sá gi kon fe ren cia részt ve vői szá má ra (jú li us 4–9.):
3500 Ft/fő/nap, a 10 éven alu li ak 50%-ot fi zet nek. Rész vé tel egy-egy nap -
ra is le het sé ges.

A tá bort (vas úti vá gány-épí tés mi att) busszal le het meg kö ze lí te ni a Bu -
da pest Ár pád híd busz ál lo más tól Pi lis csa ba vas út ál lo má sig.

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt.
Az EK ME ve ze tő sé ge

A csön gei ön kor mány zat a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal szo -
ros együtt mű kö dés ben ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben em lé ke zik meg
Weö res Sán dor szü le té sé nek szá za dik év for du ló já ról jú ni us 22-én,
szom ba ton 10 óra kor a csön gei evan gé li kus temp lom ban. Igét hir det dr.
Fa bi ny Ta más püs pök, a li tur gi á ban részt vesz Ros tá né Pi ri Mag da es -
pe res és Nagy né Ga ras Krisz ti na lel kész.

Az is ten tisz te let ze nei szol gá lat te vői Gryl lus Dá ni el, a ta tai Szent Már -
ton ka ma ra kó rus Var ga Ist ván né ve ze té sé vel, va la mint Haj duch-Szmo -
la Pat rik or go nis ta-kán tor. Kö szön tőt mond Ba ra nyai Er nő pol gár mes -
ter. Az ün nep ség re min den kit sze re tet tel vár nak a szer ve zők.

e vé l&le vé l

Ki lenc ve ne dik élet évé ben jár a szob rász há zas pár
Ki lenc ven éves az idén Nagy Sán dor szob rász mű vész. Az ün ne pelt az
ugyan csak szob rász Gá dor Mag dá nak, a De ák té ri evan gé li kus gim ná zi um
egy ko ri di ák já nak fér je.

Aho gyan ők há zas pár let tek, az úgy tör tént, mint a me sé ben: a nagy hí -
rű Gá dor Ist ván ke ra mi kus egyet len lá nya és a ti zen két gye re kes kő mű ves

te het sé ges fia év fo lyam tár sak ként egy -
más ba sze ret tek… A sza bol csi Buj ban
Gá dor Mag dát Nagy Sán dor csa lád ja
sze re tet tel fo gad ta. 1952-ben há za sod -
tak össze. En nek több mint hat van éve. 

Mű vé szi út ja ik kü lön bö zők, de a
köl csö nös sze re tet egye sí ti őket. Egy más
si ke re i nek sa ját juk ként örül nek. (…) 

A ki lenc ve ne dik szü le tés na pot el ső -
ként a bé kás me gye ri evan gé li kus gyü -
le ke zet ün ne pel te meg – ter mé sze te -
sen a Mun ká csy Mi hály-dí jas mű vész
há zas pár al ko tá sa i ból ren de zett ki ál -
lí tás sal. Gá dor Mag da pa pír ból ké -
szí tett szob ra it is meg cso dál hat ták a
jel el evők. (Gá dor Mag da mű ve it a

leg kü lön bö zőbb anya gok fel hasz ná lá sá val ké szí ti: fém ből, sőt oly kor – egyé -
ni mód szer rel – ce ment ből.)

A temp lo mi ün nep ség re Nagy Sán dor sok ro ko na is el jött a vi lág több or -
szág ból, s a kö zön ség fil met is meg te kint he tett a mű vész ről.

A ki lenc ven éves Nagy Sán dor tisz te le té re a Ma gyar Épí tő mű vé szek Szö -
vet sé ge és a Kör men di Ga lé ria is ki ál lí tást ren de zett a szö vet ség Kós Ká roly
Ga lé ri á já ban, a bu da pes ti Öt pa csir ta ut ca 2.-ben. A „Kő ből sza ba dult – fá -
ból szü le tett” cí mű tár lat jú ni us 22-ig te kint he tő meg – hét fő től szom ba tig
– 14 és 18 óra kö zött.

A ki ál lí tást jú ni us 4-én Weh ner Ti bor mű vé szet tör té nész nyi tot ta meg. Szü -
le tés na pi kö szön tőt Csák Má té épí tész, szak író mon dott. Öröm mel so rol -
ta fel a há zas pár na pi te vé keny sé gét. Rend sze re sen ma is együtt men nek el
mű ter mük be, és vég zik a mun ká ju kat szin te egész nap.

Kí ván juk, hogy még hosszú időn át foly tas sák mun kál ko dá su kat mind nyá -
junk örö mé re, a ma gyar mű vé szet hasz ná ra!

Dr. Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes (Bu da pest)



tisz telt elő fi ze tő ink!
Mint ar ról la punk imp resszu má ból már ér te sül het tek, a Lu ther Ki adó
– te kin tet tel az Evan gé li kus Élet kéz be sí té sé vel kap cso la tos sok rek la má -
ci ó ra – a má jus 12-ei lap szám tól ter jesz tőt vál tott. Az át ál lás so sem zök -
ke nő men tes, a kez de ti he tek ben elő for dul hat, hogy a lap ké sés sel ér ke -
zik meg elő fi ze tő ink hez. Az eset le ges ké se de le mért szí ves el né zé sü ket,
a ki szá mít ha tó me net rend ál lan dó su lá sá ig pe dig tü rel mü ket kér jük!

g Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
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VASÁRNAP

7.40 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.04 / Kossuth rádió
Baptista istentisztelet
közvetítése Vácról
Igét hirdet: Meláth Attila
lelkész, a Budapesti
Egyházkerület elnöke
21.30 / Pax Tv
Tanulj velünk!
A Sztehlo Gábor Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
13.40 / Duna World
Magyar elsők
Az első magyar sakkmester
és sakk-kör
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Bognár Borond építész
21.10 / Duna Tv
A szabadság ára
(magyar dokumentumfilm) (30’)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
23.40 / Duna Tv
Az utolsó előtti út
(magyar ismeretterjesztő
sorozat, 2006)

KEDD

8.40 / Duna Tv
Rocklexikon
(magyar zenei sorozat)
9.15 / M1
Balatoni nyár (magazinműsor)
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: János-passió
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.15 / Duna Tv
Az öreg hölgy látogatása
(német tévéfilm, 2008) (90’)
22.30 / M2
Lépteid nyomában
(olasz film, 2008) (105’)
2.25 / TV2
Az egyiptomi tanács
(olasz–magyar–francia
filmdráma, 2002) (132’)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Rúzsa Magdi énekes
20.50 / Duna World
Hitvallók és ügynökök – 
Az igazság szabaddá tesz
benneteket...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
21.15 / Duna Tv
Vonzások és választások
(francia–olasz játékfilm,
1996) (94’)
21.20 / Bartók rádió
A Weiner–Szász
Kamaraszimfonikusok
hangversenye
Haydn: C-dúr (Alleluja)
szimfónia

CSÜTÖRTÖK

12.25 / Duna World
Magyarország története
István királysága
13.25 / Bartók rádió
Pertis Zsuzsa csembalóművész
hangversenye
Bach: Négy prelúdium és fúga
19.50 / Kossuth rádió
Esti mese
Lázár Ervin meséjét 
Venczel Vera mondja el
20.30 / Duna World
Tálentum – Eperjes Károly
21.15 / Duna Tv
Vámmentes házasság
(finn–magyar játékfilm, 1980)
(96’)
21.30 / M. Katolikus Rádió
A nagy és magas hegy
Sík Sándor regényének
rádióváltozata
23.05 / M2
Barbarossa
(olasz történelmi film, 2009)

PÉNTEK

8.00 / Duna World
Magyar történelmi
arcképcsarnok
Aba Sámuel
11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.35 / Duna World
Magyar elsők
Az első magyar atomreaktor
14.32 / Kossuth rádió
Regényes történelem
Bródy Sándor: Rembrandt
19.42 / Kossuth rádió
Kosztolányi Dezső
megzenésített versei a Kaláka
együttes előadásában
21.50 / M1
MR2 Szimfonik+ a Müpából
A Heaven Street Seven
együttes koncertje 
a Művészetek Palotájában

SZOMBAT

7.50 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
8.15 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00 / Kossuth rádió
Szombat délelőtt
(magazinműsor)
13.30 / M1
Kerékpártúra
(biciklimagazin)
15.00 / M1
Weöres 100 – A teljesség felé
18.45 / Duna Tv
Alfa Rómeó és Júlia
(magyar játékfilm, 1968) (92’)
21.15 / Duna Tv
A balek bosszúja
(francia játékfilm, 1961) (93’)

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
Egyházzenei magazin
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.30 / M1
Református magazin
10.55 / M1
Református ifjúsági műsor
19.45 / Kossuth rádió
Weöres Sándor versei Sebő
Ferenc megzenésítésében

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 16-ától június 23-áig

va sár nap (jú ni us 16.)
Mily na gyok az ő je lei, mily ha tal ma sak cso dái! Az ő ki rály sá ga örök ki rály -
ság, és ural ma meg ma rad nem ze dék ről nem ze dék re! Dán 3,33 (Lk 15,1–3.11b-
32; 1Tim 1,12-17; Zsolt 12) Bi ro dal mak tün dök lé sét és bu ká sát rö vid, ám gyor -
san vál to zó éle tünk so rán is meg fi gyel het jük. Hol van nak már gyer mek ko -
runk bi ro dal mi jel sza vai? A dü bö rög ve me ne te lő csiz mák, vér áz tat ta kö pö -
nye gek? Ma új pla ká tok és szlo ge nek ve zet nek a jö ven dő szép új vi lá ga fe -
lé. Vi szont tar tós és biz tos bol dog sá ga azok nak lesz, akik eb ben a ka mé le -
on szí nű vi lág ban meg lát ják Is ten sze re te té nek fen sé gét. En nek leg ha tal ma -
sabb je lét, a ke resz tet.

Hét fő (jú ni us 17.)
Ámósz így vá la szolt: Pász tor va gyok én, és fü gét ter mesz tek. De el hí vott en -
gem az Úr a nyáj mel lől, és ezt mond ta ne kem az Úr: Menj, és pró fé tálj né -
pem nek, Iz rá el nek! Ám 7,14–15 (Lk 5–10b; Lk 5,27–32; Ap Csel 10,1–20) Azt,
hogy ki mi re al kal mas, Is ten tud ja a leg job ban. Ő, aki meg for mált és meg -
al ko tott. Ami kép pen pász tor ból, fü ge ter mesz tő ből pró fé ta lett, ha lász ból
Krisz tus nak nagy sze rű apos to la, úgy va gyunk ké pe sek mi is a ta nús ko dás -
ra. E ben nünk szunnya dó le he tő ség a Szent lé lek hí vá sá ra vár. Pün kösd után,
test vér: moz dul ni, szól ni, ten ni kell!

Kedd (jú ni us 18.)
Gyá szo mat öröm re for dí tot tad, le ol doz tad gyász ru há mat, és öröm be öl töz -
tet tél. Zsolt 30,12 (Lk 13,12–13; 2Móz 32,20–33,1; Ap Csel 10,21–33) A nagy
nyo mo rú sá gok min dig a nagy öröm le he tő sé gét hor doz zák ma guk ban. Ezért
jó, ha Is ten től ka pott ke gyel mi idő ként te kin tünk rá juk. Nem pa nasz kod va,
zú go lód va, ha nem a jö vő re mény sé gé nek, ál dá sá nak bé kes sé gé ben. A nagy
lel ki mély sé ge ket meg járt em ber tel je sebb éle tet él. Job ban ér té ke li az élet
ap ró rez dü lé se it, pél dá ul a fel ke lő nap fé nyét, amely rá mo so lyog.

Szer da (jú ni us 19.)
Ad ja tok há lát az Úr nak, hív já tok se gít sé gül ne vét, hir des sé tek tet te it a né pek
közt! Zsolt 105,1 (Ap Csel 20,24; Jn 5,1–16; Ap Csel 10,34–48) Is ten tet te it meg -
győ ző erő vel és hi te le sen az ké pes hir det ni az em be rek kö zött, aki fo lya ma -
tos kap cso lat ban van ve le. El is mer ve ha tal má nak nagy sá gát, min den kor há -
lás szí vet ta nú sít va irán ta és kel lő alá zat tal kér ve se gít sé gét a leg ap róbb dol -
gok tól a je len tős, éle tün ket dön tő en meg ha tá ro zó tör té né se kig. 

Csü tör tök (jú ni us 20.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Bi zony, mon dom nék tek, ami kor meg tet té tek eze ket
akár csak eggyel is a leg ki sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.” Mt 25,40
(Zsolt 74,21a; Mt 18,15–20; Ap Csel 11,1–18) Ami kor a fe léd ki nyúj tott kol -
dus kéz ben ész re ve szed a be teg sé gek nek és ten ger nek pa ran cso ló, a vi lá got
egyet len sza vá val meg te rem tő Urat, egy szer re meg ér ted, mi lyen mély re ha -
jolt ér ted az Is ten. S mi kor ez meg ren dít té ged, ak kor kö zel jött hoz zád Is -
ten or szá ga, és éle ted fá ján sok jó gyü möl csöt fog te rem ni e fel is me rés.

pén tek (jú ni us 21.)
Nem ta szít ja el né pét az Úr, nem hagy ja el örök sé gét. Zsolt 94,14 (Róm 11,2a;
Mt 27,3–10; Ap Csel 11,19–30) „Mint jó szü lő meg vé di / És szán ja gyen ge gyer -
me két…” (EÉ 45,2) Is ten nem ítél el, mert sze ret, és min den új nap pal újabb
esélyt ad, hogy vissza ta lál junk hoz zá. Is ten kép te len meg ta gad ni ön ma gát,
sze re te té nek lé nye gét. Ezért a hoz zánk va ló jó sá gá ért Krisz tus ke reszt jé ben
drá gán fi ze tett. 

Szom bat (jú ni us 22.) 
Is ten nem hagy ta ma gát bi zony ság nél kül, mert jó te vő tök volt, a menny ből
esőt adott nek tek és ter mést ho zó idő ket; bő ven adott nek tek ele delt és szív -
bé li örö met. Ap Csel 14,17 (Zsolt 65,12a; Róm 8,1–6; Ap Csel 12,1–25) Pon to -
san úgy van, aho gyan Ja kab apos tol meg val lot ta: „…min den jó ado mány és
min den tö ké le tes aján dék on nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól száll alá, aki -
ben nincs vál to zás, sem fény nek és ár nyék nak vál ta ko zá sa.” (Jak 1,17) Is tent
a vi lág ban va ló tör té né sek ér tel mes és fi gyel mes szem lé lé sé vel meg le het ta -
lál ni, mert ben ne van ő min den jó ban, ami tör té nik ve lünk. De még az élet
ap ró rez dü lé se i ben, a sod ró dó, szél fút ta fa le vél ben is. Hát ak kor hogy ne vol -
na ben ne éle tünk min den rez dü lé sé ben!
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HÍREK, HIRDETÉSEK öku me ni kus
orgonakur zus 

A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság
és az Evan gé li kus Kán tor kép ző
In té zet au gusz tus 21–24. kö zött
öku me ni kus or go na kur zu so kat
szer vez. Ez zel egy idő ben meg -
ren dez zük az evan gé li kus kán to -
rok to vább kép ző tan fo lya mát is.

Hely szín: Kán tor kép ző In té zet,
2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3. Je lent -
ke zé si ha tár idő: jú li us 31. Rész le -
tes in for má ci ók és je lent ke zé si
lap: kan tor ke p zo.lu the ran.hu

1. Au gusz tus 21–24. In to ná ci ós
kur zus Né meth Csa ba ve ze té sé -
vel. Ki pró bál hat juk az in to ná ció -
ké szí tés mód ja it az egy sze rű for -
mák tól az össze tett meg ol dá so kig.

2. Au gusz tus 22. Imp ro vi zá ci -
ós kur zus Fassang Lász ló ve ze té -
sé vel. Idén az óbu dai re for má tus
temp lom or go ná ja se gít a hang -
szí nek ke re sé sé ben és a kí sér le -
te zés ben.

APRÓHIRDETÉSEK

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

* * *

Es kü vő fo tó zást vál la lok pro fesszi o ná lis
tech ni ká val. Zsolczai Ba lázs 20/824-4779.

* * *

Ve tő ma gok meg bíz ha tó for rás ból. Ne vem
a ga ran cia. Vi tá lis = élet erős. vi ti ve to.hu

meg hí vó 
em lék táb la-ava tás ra

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma
D. dr. Prőh le Ká roly (1911–2005)
egy ko ri la kó há zá nak fa lán em lék -
táb lát he lyez el.

Tisz te let tel vár juk ar ra az al ka -
lom ra, me lyen a táb la le lep le zé sé -
re ke rül sor jú ni us 19-én, szer dán
13 óra kor Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök és Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő szol gá la tá val. Köz re mű -
kö dik az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem li tur gi kus kó ru sa dr.
Kincz ler Zsu zsan na ve ze té sé vel. 

Az em lék táb lát ifj. Szlá vics
Lász ló szob rász ter vez te, a kő fa -
ra gó mun kát Stra usz György ki -
vi te lez te.

Cím: Bu da pest XI. ker., Vil lá -
nyi út 38.


