
Evangélikus hEtilap • www.evangelikuselet.hu 78. évfolyam, 25. szám g 2013. június 23. g Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap Ára: 275 Ft

„Ami kor a Schäf fer há zas pár az is ten tisz te le te ken is
meg je lent (az asszony ka to li kus, de fér jé vel ott van 
az evan gé li kus temp lom ban is), fel tűnt ne kik, 
hogy a temp lom ban az éne ke ket har mó ni u mon kísérik,
jól le het volt ott egy ré gi or go na is…”

Prédikáló hangszer f 9. oldal

„A re for má ció az egyet len, egye te mes
ke resz tény egy ház ban gon dol ko dott, 
és kö ve tői így cse lek sze nek ma is. 
Ennek alap ján meg ün nep lé sé nek is 
öku me ni kus ese ménnyé kell vál nia.”

Zsinati szomszédolás f 4. oldal

Túrmezei Erzsébet énekszövegei f 2. oldal
Isten tenyerébe vésődött f 5. oldal
Hálaadás a Hajnalcsillagért f 5. oldal
Zenés évzárás Ferencvárosban f 6. oldal
A dezertált gyalogos f 10. oldal
Csak együtt jutunk a mennybe f 11. oldal

„Az uta zás a hit be li, lel ki el mé lyü lést
és gaz da go dást nem csak az egyes
hely szí nek nyúj tot ta él mé nyek kel 
se gí tet te, ha nem a reg ge li és es ti 
áhí ta tok kal is.”

Lutherweg f 13. oldal

g Ri bár Já nos

Klasszi kus  (egye te mes)  ke resz tyén
pél dá zat  sze rint  –  fel je gyez te  Ni -
kosz Ka zant za kisz a Je len tés Gre có -
nak cí mű cso dá la tos mű vé ben – a
man du la fa is ké pes bi zony sá got ten -
ni  Is ten ről, még pe dig  fan tá zi án kat
meg moz ga tó mó don. Az idé zet így
szól:  „Meg kér tem  a  man du la fát:
»Nő vé rem, be szélj ne kem Is ten ről.«
És a man du la fa vi rág ba bo rult.” 
S  nem csak  a  man du la fa  be szél

ne künk Is ten ről, ha nem az egész te -
rem tett vi lág a ma ga meg ha tó szép -
sé gé vel,  ha tár ta lan  esz té ti kai  cso -
dá i val,  vi lág ré szen ként más ként  és
más ként. Más ként  szól  az  Észa ki-
vagy a Dé li-sark jég vi lá ga, a me di ter -
rán te rü let nap fé nyes, me leg tá ja, és
más ként szól nak a ha tal mas ten ge -
rek, a ter mé keny al föl dek és az ég fe -
lé nyúj tóz ko dó he gyek. A ma gyar Al -
föld rin gó bú za me ző je vagy sár gu ló
ku ko ri ca táb lái és a pi ros ra érő má ju -
si cse resz nye vagy az őszi sző lő für -
tök és a kék szil va oly szé pen be szél
a  te rem tő  Is ten től!  Eb ben  a  szel -
lem ben szól a szent ige is, hogy „az
egek be szé lik az Is ten di cső sé gét”, hi -
szen  köl té szet re  in dít  a  csil la gok
szik rá zó,  csil lo gó  vi lá ga,  és  csak
ámul ni tu dunk – ha tu dunk! – eze -
ken a cso dá kon.
Ám meg tor pan tam bol dog lel ke -

se dé sem ben,  mert  eszem be  ju tott
min den ben ké tel ke dő ked ves is me -
rő söm, aki sze mem re ve tet te e ké pi -
es  gon do la tok  fel so ro lá sa  köz ben,
hogy ra jon gó va gyok, ez „csak” köl -
té szet, eh hez a mai, poszt mo dern és
meg in gott vi lág ké pű em ber nek nincs
már ér zé ke, ne is kí sér le tez zek to vább
ezek kel a ké pek kel, jel ké pek kel. In -
kább va la mi konk ré tab bat, meg fo ga -
tób bat mond jak. 
Is ten ről be szél ni? Ha egy szer fel -

mon dunk az esz té ti ká nak, ak kor mi -
re is hi vat koz hat nánk még? 
Ter mé sze te sen Is ten igé jé re, de a

ké tel ke dő vagy ke re ső em ber nek ép -
pen ez zel van a leg na gyobb ba ja! Az
már a szel le mi élet nek egy cso dá la -
tos sza ka sza, ami kor az em ber az igé -
re hall gat. 
Ta lán tá masz kod hat nánk az új ko -

ri lé lek ta ni is me re tek re is – kü lö nö -
sen a Jung-fé le is ko lá hoz tar to zók tól
ka pot tak ra  –,  ame lyek  va ló sá gos
tény nek is mer ték fel az em be ri lé lek
val lá sos igé nyét. Idéz het nénk sok-sok
ne ves, hí res, kor szak al ko tó  tu dóst,
akik meg ha tó mó don nyi lat koz tak Is -
ten ről és a hi tük ről, eset leg szem be -
men ve a  tu do má nyos nak mon dott
vi lág ban di va tos sá vált ate iz mus sal. 
Mind ez  le het  el gon dol kod ta tó,

iga zít hat ja a sa ját gon do la ta in kat Is -
ten nel  kap cso la to san,  de  van  egy
szép ség hi bá ja:  te kin tély el vű,  az az
nem be lá tás ra épít, ha nem az em lí -
tett  kül ső  for rás ra.  Bi zo nyos  ese -
tek ben ez is le het ha té kony, de a re -
á li ák vi lá gá ban több re, bi zo nyí tóbb
ere jű re len ne szük ség.
A Lé lek ti tok za tos mű kö dé sé nek

ered mé nye, hogy egy egé szen egy sze -
rű öt le tet kap tam, ami kor ar ról töp -
reng tem, mi le het ne az, ami ezt a ma -
gát na gyon mo dern nek tar tó em bert
még is csak el gon dol kod tat ná. Ezt az
öt le tet: ha tá roz zuk meg a vi lág leg -
na gyobb szá mát! 
El ső pil la nat ra ta lán nem is ért he -

tő. Tes sék meg mon da ni, me lyik a vi -
lág leg na gyobb szá ma! És mit ta pasz -
ta lunk? Le het a nul lák szá mát vég te -

le ní te ni,  a vég te len  je lét bár me lyik
nagy szám fö lé el he lyez ni, az adott
szám hoz még is min dig hoz zá tu dok
ad ni még egyet.
No ha  a  re a li tá sok  vi lá gá ból  in -

dul tunk  ki,  még sem  tud juk  te hát
meg mon da ni a vi lág leg na gyobb szá -
mát. S ak kor a gon dol ko dó em ber
egy szer csak cso dál koz ni kezd a sa -
ját va ló sá gá nak adott ke re tei kö zött,
hogy van egy olyan ha tár,  ame lyet
nem  tu dunk  át lép ni,  csak  ámul ni
tu dunk. És ezen a pon ton vagy el for -
du lunk a nagy ti tok tól gő günk ben, és
esszük a fér ges da to lyát a sö tét ben,
vagy gon dol ko dó ér tel münk is igény li
an nak a Te rem tő nek a cso dá ját, aki
még a leg na gyobb szá mon is túl nan
és in nen van. 
Hogy hon nan ju tott eszem be a fér -

ges da to lya? Az anek do ta sze rint az
arab da to lyát en ne ké ső es te a sö tét ben.
Ég a mé cse se, és ket té tö ri a da to lyát, de
lát ja, hogy fér ges, te hát el dob ja. Ve szi
a má so di kat, fér ges, el dob ja. Ve szi a
har ma di kat, a ne gye di ket, a so ka di kat,
mind fér ges. Er re el fúj ja a gyer tyát, és
a sö tét ben eszi a fér ges da to lyát…
Is ten Lel ke vi lá gos sá got gyújt hat

kész sé ges lel künk ben! Ha nem az esz -
té ti ká val (man du la fa), ha nem a ku -
ta tó lé lek tan nal és nem a mér ték adó
em be rek  vé le mé nyé vel,  ak kor  egy
ilyen egy sze rű ténynek a be lá tá sá val.
A leg na gyobb szám mal úgy va gyunk,
mint  Is ten  lé té vel! Meg fog ha tat lan
mind ket tő, s mennyi vel in kább az Is -
ten, aki még a leg na gyobb szá mot is
vég te len szer ma gá ban hor doz za. A
kü lönb ség az, hogy a vég te len nek fel -
tű nő szám sor ri deg és csak haj szál -
nyi ra  meg kö ze lít he tő  va ló ság,  vi -
szont Is ten szem be jön ve lünk Jé zus
Krisz tus Lel ke  ál tal  éle tünk út ja in,
hogy meg szó lít son. 
Le het Is ten ről be szél ni, mert igé -

jé ben meg szó lalt! Meg szó lí tott min -
ket! Ezért nem csak ró la, ha nem ve -
le is le het be szél get ni! 

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
es pe res

Istenrőlbeszélni?

„Ésezenaponton
vagyelfordulunkanagy
titoktólgőgünkben,
ésesszükaférgesdatolyát
asötétben,
vagygondolkodó
értelmünkisigényli
annakaTeremtőnek
acsodáját,akimég
alegnagyobbszámonis
túlnanésinnenvan.

b Rend ha gyó ha gyo mány ün nep -
pel egy be köt ve ren dez ték meg jú -
ni us 8-án a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház Bras sói
Egy ház me gyé jé nek köz gyű lé sét.
Már ko ra reg gel nagy sür gés-
for gás volt a Sze ben me gyei Olt -
sza ka dát pa ró ki á ja kö rül, ahol
elő ször a fa lu be li nép vi se letet
ma guk ra öl tött fi a ta lok, ké sőbb
az egy ház me gyé hez tar to zó gyü -
le ke ze tek he lyi nép vi se let be öl -

tö zött kül döt tei so ra koz tak fel.
Az össze gyűl tek szép rend ben, a
bar ca sá gi fú vós ze ne kar és az olt -
sza ka dá ti pres bi té ri um ve ze té sé -
vel in dul tak el a fa lu ha tá rá ba
Romániai Evangélikus-Lu the rá -
nus Egyház lel ké szi ve ze tő jé nek
fo ga dá sá ra. A püs pök ér ke zé se -
kor zeng tek a ha ran gok, és a
dísz me net AdorjániDezsőZol-
tánve ze té sé vel ment a fa lu köz -
pont já ban ta lál ha tó kö zép ko ri

temp lom ba. Az együtt vo nu ló
kü lön bö ző vi se le tek ta lá ló an,
szé pen szim bo li zál ták a kü lön bö -
ző nem ze ti sé gű, ha gyo má nyú és
kul tú rá jú kö zös sé gek és em be rek
egy más mel lett élé sét, a kö zös
élet utat, amely pro fán em be ri
vi lá gunk ból lé pés ről lé pés re a
transz cen dens vi lág fe lé, Is ten or -
szá gá ba ve zet.

Ha gyo mány ün nep és köz gyű lés 
Olt sza ka dá ton

f Folytatás a 3. oldalon
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Ro mán né Bol ba Már ta lel kész be ve -
ze tő jé ben nagy köl tőnk mű vé sze tét
mél tat ta, s vá laszt ke re sett ar ra, ho -
gyan tart juk szá mon Weö res evan -
gé li kus hi tét. „A tel jes ség re tö re ke -
dett, a Vas me gyei Csön gé ről el ju tott
a Tá vol-Ke let re is, kí nai fi lo zó fu sok
mun ká it is le for dí tot ta”– mond ta a
jó zsef vá ro si evan gé li kus lel kész. Fel -

mu ta tott két Weö res-kö te tet, s ar ra
kér te a kö zön sé get, hogy az egyik pa -
pír te rí tő re ír ják ki a könyv ből a ne -
kik tet sző idé ze te ket. Nem volt ki csi
a te rí tő, mégis rö vid idő alatt te le ír -
ták szebb nél szebb vers so rok kal. 
„Fű, fa, füst…” – há rom dal la mos és

al li te rá ló szó, amely így együtt egy tel -
jes  élet utat  fog  össze:  az  if jú kort,

ame lyet  a  zsen ge  fű  je le nít meg,  a
meg lett fér fi kort, ame lyet a fa for máz -
hat, és az el mú lást, amely re a füst utal. 
Ezt a szó-hár mas hang za tot Weö -

res Sán dor tet te hal ha tat lan ná, vers -
be for málva. Ezek vol tak az el ső sza -
vak, ame lye ket köl tőnk kis ba ba ként
elő ször mon dott ki a ma ma-pa pa gő -
gi csé lés után. Gyer me kük el ső sza vait
a szü lők több nyi re meg jegy zik, to -
vább ad ják, de ke ve sen tud nak ver set
ír ni el ső szó tö re dé ke ik ből. Weö res
iga zi szó ké pe ket al ko tott el ső sza va -
i ból, s ezt most, a köl tő szü le té sé nek
cen te ná ri u ma előt ti hét vé gén, jú ni -
us 15-én az egy be gyűl tek hall hat ták
is if jú drá ma szí né szek rit mi kus-ze nés
elő adá sá ban. 
Mű so ruk ban  meg ele ve ned tek  a

sok szor hal lott és ol va sott gyer mek -
ver sek so rai is, az iz zó ga la go nya, a
bé ka ki rály, a hold fá tyol, amely sí ró
lánnyá vál to zik, s a töb bi rej tel mes
Weö res-sze rep lő.

Weöressándor100

„Fű, fa, füst…”
For ma bon tó evan gé li kus tan év zá ró

b A bu da pes ti Ka rá csony Sán dor ut cai ká pol ná ban a múlt szom ba ton
vi dám cen te ná ri u mi ver ses-ze nés elő adás sal em lé ke zett a száz éve szü -
le tett WeöresSándorra a jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet és a Man -
dák Má ria Evan gé li kus Gyü le ke ze ti Ház kol lé gi u ma. A négy éve
meg ala kult Partvonal drá ma szín ház mű vé szei Weö res meg ze né sí tett
ver se it ad ták elő úgy, hogy ak tív rész vé tel re, kö zös vers mon dás ra biz -
tat ták a kö zön sé get. Va ló já ban az itt la kó egye te mis ták tan év zá ró ját
tar tot ták ilyen for má ban. Iga zi öku me ni kus al kalmon ve het tek részt
az egy be gyűl tek. Volt olyan ka to li kus déd ma ma, aki azért jött el a ver -
s ün nep re, mert ed dig csak az uno ká i nak fel ol va sott gyer mek ver se ket
is mer te Weö res köl té sze té ből. A mű sort aga pé zár ta, a szend vi csek -
ről és a sör pa dok ról – Réka és Gábor ve ze té sé vel – a kol lé gi um fi a tal -
jai gon dos kod tak, a gyö nyö rű ró zsa ker tet és gyep sző nye get LászlóAl-
bert, a kol lé gi um Berci bá csi ja tart ja rend ben. 

f Folytatás a 6. oldalon
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Mi az, ami ránk néz ve is ér vé nyes az
Ószö vet ség ben, és mi az, ami csak az
ószö vet sé gi nép nek szól? A mér ték
nem le het a mi tet szé sünk. Nem te -
het jük meg,  hogy  ami  ked vünk re
van, azt ma is ér vé nyes nek te kint jük,
ami pe dig nem egye zik meg az ér -
ték íté le tünk kel, vagy nem fe lel meg
az íz lé sünk nek, azt kor hoz kö tött nek
és ér vény te len nek nyil vá nít juk. 
Két ség te len,  hogy  az  Ó- és  az

Új szö vet ség kö zött a foly to nos ság el -
le né re van nak nyil ván va ló kü lönb -
sé gek. Kö zé jük tar to zik az is, hogy
ki ket kell ál dott nak te kin te nünk. 
Po ti fár jól bánt a rab szol ga ként

tu laj do ná ba ke rült Jó zsef fel. Ami kor
fel is mer te tisz tes ség gel és hű ség gel
pá ro su ló  te het sé gét,  „há zá nak és
egész va gyo ná nak fel ügye lő jé vé tet -
te”. Et től kezd ve Jó zsef csak jog ál lá -
sa sze rint volt rab szol ga. Po ti fár tá -
vol lé té ben a ház urá nak te kin té lyé -
vel irá nyí tot ta gaz dá ja há zát és gaz -
da sá gát. Mi vel Is ten Jó zsef fel volt,
és nagy ter vei vol tak ve le, „meg ál -
dot ta az Úr az egyip to mi em ber há -
zát Jó zse fért, és az Úr ál dá sa volt
egész va gyo nán, ami a ház ban és a
me zőn volt”.
Nem  vi tat ha tó,  hogy  Po ti fár ra

néz ve – a szá má ra is me ret len – Is -
ten ál dá sa nagy va gyont és egy re nö -
vek vő gaz dag sá got je len tett. Az sem
vi tat ha tó,  hogy  az  Ószö vet ség ben
Po ti fár e te kin tet ben nem tar to zik a
ki vé te lek kö zé. Áb ra hám tól, Já kób -
tól Dá vid ki rá lyon át Sa la mo nig és
a ké sőb bi ki rá lyo kig so kak ról ol vas -
suk, hogy Is ten meg ál dot ta őket, és
ez szá muk ra ha tal mat és gaz dag sá -
got ho zott. Mi ként ar ra is ta lál ha -
tunk pél dát,  hogy  akit  Is ten  el ha -
gyott,  az  el sze gé nye dett,  és  nyo -

mo rú sá gos kö rül mé nyek kö zé ju tott.
Az  Ószö vet ség a  va gyon nál  ta lán
csak azt te kin ti na gyobb ál dás nak,
ami kor  Is ten  meg nyit ja  a  med dő
asszony  mé hét,  és  le he tő vé  te szi,
hogy gyer me ket szül jön. 
Mi ért kell még is óva kod nunk at -

tól, hogy ezek ről a min den ki szá má -
ra öröm te li dol gok ról az új szö vet -
ség ben is úgy gon dol kod junk, hogy
akik nek  ré szük  van  ben ne,  azok
biz to san ál dot tak, akik től pe dig Is -
ten meg von ja mind ezt, azok tól ál dá -
sát von ja meg? 
Ta lán az is elég len ne, ha a Jé zus

pél dá za tá ban üd vös ség re ju tó sze -
gény Lá zár és a po kol ban esz mé lő
gaz dag pél dá já ra utal nék, aki va gyo -
ná ra te kint ve egész éle té ben ál dott -
nak hi het te ma gát. De már az ószö -
vet sé gi  Jób  pél dá ja  is  túl mu tat  az
Ószö vet ség re jel lem ző ér ték ren den,
és óva tos ság ra int. Ba rá tai, sőt fe le -
sé ge szá má ra is, Jób csak ad dig tű -
nik ál dott nak, amíg gaz dag és egész -
sé ges,  és  gyer me kei  is  jó lét ben  és
egész ség ben  él nek.  Ami kor  Jób
egyik nap ról a má sik ra min de nét el -
ve szí ti,  gyer me kei  is  meg hal nak,
ma ga pe dig gyó gyít ha tat lan be teg -
ség től  szen ved, min den ki  el for dul
tő le, mert azt hi szik, Is ten át ka ne -
he ze dik rá. 
Az ószö vet sé gi em be rek úgy vé -

le ked tek, hogy az ilyen em bert jobb
ke rül ni, ne hogy az át ká ban ne kik is
ré szük le gyen. Csak ba rá tai ma rad -
nak mel let te, de ami vel vi gasz tal ni
akar ják, az zal csak még job ban gyöt -
rik  a  lel két.  Hi szen  ar ról  akar ják
meg győz ni, hogy a csa pá so kat Is ten
va la mi lyen sú lyos bű ne mi att bo csá -
tot ta rá. A könyv Is ten mennyei vi -
lá gá ban ját szó dó ke ret tör té ne té ből

per sze ki tű nik, hogy Is ten egy ál ta -
lán nem elé ge det len Jób bal, sőt a sá -
tán előtt büsz kél ke dik Jób igaz sá gá -
val. Ami kor pe dig hű sé ge pró bá ja -
ként meg en ge di  a  sá tán nak,  hogy
csa pá sok kal sújt sa, Jób ak kor is ál -
dás  ré sze se,  bár  pil la nat nyi lag  ő
ma ga sem  így ér zi. De  Is ten elő re
tud ja, hogy ál dá sá val Jób ki fog ja áll -
ni a ne héz pró bát, és mi u tán min de -
nét el ve szí tet te, és se be it va kar va,
be te gen ül a por ban, ak kor is hű ma -
rad hoz zá. Nem kö ve ti fe le sé ge ta -
ná csát: „Át kozd meg Is tent, és halj
meg!” (Jób 2,9) 
Jób ép pen azért bi zo nyul mind -

vé gig ál dott nak, mert a sá tán min -
den  mes ter ke dé se,  hogy  Is ten nel
szem be ál lít sa,  hi tén  és  hű sé gén
meg tö rik  és  ku darc ba  ful lad.  Ez
pe dig nem más, mint az ál dás új szö -
vet sé gi ér tel me.
Mert az Új szö vet ség ben az szá mít

ál dott nak,  akin  a  sá tán  ha tal ma
meg tö rik.  En nek  a  meg ál la pí tás -
nak  az  arany fe de ze te  nem  más,
mint Jé zus szen ve dé se és ha lá la. A
sá tán nem csak mű kö dé se ele jén, a
pusz tá ban kí sér tet te meg a böj tö lés -
től ki éhe zett Jé zust. Ott volt a ke -
reszt alatt is, és min dent el kö ve tett,
hogy Jé zust szem be for dít sa az Is ten -
nel. Ő szólt a gú nyo ló dók sza vá val:
„Má so kat meg men tett, ma gát nem
tud ja meg men te ni. Ha Iz rá el ki rá lya,
száll jon le most a ke reszt ről, és hi -
szünk ben ne! Bí zott az Is ten ben:
sza ba dít sa meg most, ha akar ja;
hi szen azt mond ta: Is ten Fia va gyok.”
(Mt 27,42–43) 
És  a  kí sér tő  hang ja  szólt  a  ve le

meg fe szí tett go nosz te vő ká rom lá sá -
ban  is:  „Nem te vagy a Krisz tus?
Mentsd meg ma ga dat és min ket is.”

(Lk 23,39) És bár Jé zus a ke resz ten
va ló ban  úgy  ér zi,  hogy  Is ten  el -
hagy ta – ezért ki ált fel a 22. zsol tár
sza vá val: „Én Is te nem, én Is te nem,
mi ért hagy tál el en ge met?”(Mt 27,46)
– , még sem for dul szem be Is ten nel,
ha nem ra gasz ko dik hoz zá, „Én Is te -
nem”-nek szó lít ja, sőt Lu kács sze rint
utol só  le he le té vel  is  Is tent  hív ja:
„Atyám, a te ke zed be te szem le az én
lel ke met!” (Lk 23,46) 
Ez zel Jé zus vég ér vé nye sen győz a

kí sér tő fö lött, és bár test ben meg hal,
győz az iga zi ha lál, a lel ki ha lál fö -
lött, amely nem más, mint az Is ten -
től va ló vég ső és örök idő re szó ló el -
for du lás. Ez a po kol, az örök kár ho -
zat. Mit ér a pénz, a va gyon, a ha ta -
lom an nak, aki ezt nem ke rül he ti el?
Vi szont ál dot tak azok, akik a kí sér -
tés órá ján és a vég ső órán hi tük ál -
tal  Jé zus nak  a  sá tán  fö lött  ara tott
győ zel mé ben  ré sze sül nek,  és nem
for dí ta nak  há tat  Is ten nek,  ha nem
szí vük tel jes bi zal má val sze re tő Aty -
juk nak vall ják. 
Ezért ha Is ten ál dá sá ért imád ko -

zunk,  nem  pén zért,  nem  va gyo -
nért,  nem  is  ha ta lo mért,  de  még
csak nem is jó egész sé gért kell imád -
koz nunk, ha nem azért, hogy Is ten -
hez  min den  kö rül mé nyek  kö zött
hű ek tud junk ma rad ni. Mert a sá tán
– a kül ső kö rül mé nye ket fel hasz nál -
va – utol só le he le tün kig azon lesz,
hogy két sé get tá masszon a szí vünk -
ben Is ten irán tunk va ló jó sá ga, hű -
sé ge,  igaz sá gos sá ga  és  sze re te te
iránt. Rá akar ven ni, hogy ta gad juk
meg  Is tent,  for dít sunk há tat ne ki.
Ál dot tak ak kor le szünk, ha szán dé -
ka ku dar cot vall raj tunk. 

g Vég hE lyi An tal
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Ál dot tak
avasárnapigÉje

b TúrmezeiErzsébet di a ko nissza
köl tő nyolc van két ének for dí tás -
sal (rész le te sen EÉ 783. ol dal),
egy li tur gi kus ének vers sel (7/1)
és ti zen öt ere de ti köl te ménnyel
sze re pel éne kes köny vünk ben.
Ez az anyag – már csak mennyi -
sé ge mi att is – je len tő sen meg -
ha tá roz za a gyűj te mény stí lu sát,
ka rak te rét.

Elő ször te kint sük át az egy há zi év hez
kö tő dő éne ke ket. Szép ré gi ma gyar
– ere de ti leg új évi szö ve gű – dal la -
munk hoz két vers is tar to zik. A Szép
Haj nal csil lag, Jé zus, ra gyogj fel! (EÉ
148) a vers sza kok ban a sö tét és a fény
el len té tét, a ref rén ben a csend és a vá -
ra ko zás gon do la tát fo gal maz za meg.
Az Itt a ka rá csony! Itt a Meg vál tó! (EÉ
171) a bol dog ének szó és a sze re tet
hir de té se után köz li az evan gé li u mot:
„El jött a menny ből. Em ber ré lett. / Ő
hoz a föld re bé kes sé get.” (Ez utób bi
ka rá csony he té nek kí sé rő je: EvÉ let,
2010/51–52. szám, 18. o.)
A Ha Jé zus Krisz tus jár ve lünk az

év kez de té nek Jé zus-éne ke. A vers té -
má ja  kap cso ló dik  a  böj ti-pas si ós
dal lam ere de ti  szö ve gé hez  is:  „Ke -
reszt je győz tes, szent je lünk, / Az élő
Jé zus jár ve lünk.” (EÉ 184,3)
A kö vet ke ző két – kö zép ko ri ere -

de tű – éne ket össze kö ti a ha son ló ke -
let ke zés tör té net és a kö zös dal lam.
Mind a Krisz tus fel tá madt (EÉ 213),
mind a Krisz tus a menny be (EÉ 227)
ere de ti leg egy, össze tett vers szak kal
je lent  meg  Lu ther gyűj te mé nye i -

ben; így volt ez 1955-ös éne kes köny -
vünk ben  is.  Mi vel  gyü le ke ze te ink
emi att nem tud ták iga zán meg ta nul -
ni, Túr me zei Er zsé bet fel ké rést ka -
pott, hogy – a meg lé vő szö veg le for -
dí tá sán túl – ír jon még két stró fát
hoz zá juk.
A  temp lom szen te lés  ün ne pé nek

fé nyét emel he ti a Zeng jen ma bol do -
gan, szár nyal jon égig az ének! Az
öröm te li alap han got erő sí ti a köz is -
mert di csé ret dal la ma. Az ének szö -
ve ge tu da to sít ja: a lu the ri is ten tisz -
te let két fó ku szú. „Urunk, ma há za -
dért ének lünk há lát te né ked, / Hol
drá ga szent igéd ben nün ket táp lál és
él tet. (…) // Ide vársz, itt te rít ke gyel -
med asz talt mi né künk, / Hogy a te
szent Fi ad tes té vel, vé ré vel él jünk.”
(EÉ 317,3–4)
Ugyan így a temp lom hoz, az igé hez

és az úr va cso rá hoz kö tő dik a kö vet -
ke ző ének is (J. S. Bach Já nos-pas si -
ó ja zá ró ko rál já nak dal la má ra), mely
a Kar éne kes könyv I. kö te té ből ke rült
be a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv be:
Ó, Is te nünk, ez ün ne pen (GyLK 796).
Az  is ten tisz te let nél  ma rad va:  a

Hű Urunk, Jé zus, haj lé kod ba jöt -
tünk Jé zus  je len lé té ért,  Szent lé le -
kért, ál dá sért, az ige meg hal lá sá nak
ké pes sé gé ért kö nyö rög. Hang sú lyos
gon do la ta kap cso ló dik a pas si ós dal -
lam hoz:  „Úr  vagy  te,  és  e  föl dön
szol ga let tél. / Éle ted árán vált sá got
sze rez tél.” (EÉ 290,2)
Az is ten tisz te le tet zá ró Adj bé két

a mi időnk ben (EÉ 291) Lu ther mű -
ve:  el ső  ver sé nek  szö ve gét  a  Da
pacem Do mi ne an ti fó na alap ján (dal -
la mát pe dig a Ve ni re dem p tor gen ti -

um him nusz nyo mán) ala kí tot ta ki.
A 2–3. stró fa ki bő ví tett bé ke ké ré se
Túr me zei mun ká ja.
Az Egy há zi szol gá lat ra in dí tás fe -

je zet ben ta lált he lyet a nép sze rű ré -
gi ma gyar dal lam ra al kal ma zott Örök
Is ten, ke zed ezer ál dást ad.Négy vers -
sza ka a Szent há rom ság-éne kek szer -
ke ze tét kö ve ti. Bár mi lyen új szol gá -
lat vagy idő szak kez de té nél éne kel -
het jük. „Jöjj, Szent lé lek, té ged hí vunk
és ké rünk, / Hi szen lá tod a mi erőt -
len sé günk. / Szent tü zed del töltsd be
szí vünk-lel kün ket, / Új mun ká ra te
ké szíts fel ben nün ket!” (EÉ 315,3)
A szol gá lat és in du lás gon do lat kö -

rét kö ze lí ti meg más kép pen a – Su -
lyok Im re dal la mán meg szó la ló – El -
fo gad tál és el hív tál, élő Jé zus, Mes te -
rünk is. A ta nít vá nyi lét ről ál ta lá no -
sab ban szó ló szö ve ge mi att a Ke resz -
tyén fe le lős ség, kül de tés fe je zet be ke -
rült. „Szol gá lat ra, tett re ké szen ma is
út nak in du lunk. / Erőt, ál dást tő led
ké rünk, tő led vá runk, hű Urunk. //
(…) Ne vá dol jon annyi drá ga, meg
nem lá tott al ka lom! / Szent lel ked del
ve zess min ket a te bol dog uta don!”
(EÉ 475,2.4)
A Bi za lom Is ten ben fe je zet zá ró -

da rab ja  az  Igen, Atyám, mert így
ked ves előt ted (EÉ 356). A köz ked velt
ro man ti kus dal lam fel üté ses kez de -
te kí nál ja a le he tő sé get, hogy a ves -
sza kok „Igen, Atyám” meg szó lí tás sal
in dít sa nak. Az ének az  Is ten re ha -
gyat ko zás bel ső bé ké vel kí sért lel ki -
ál la po tát fo gal maz za meg.
A  Jé zus Krisz tus, Mes te rünk (EÉ

398) – Szo ko lay Sán dor dal la má val –
ál dás ké rés és bé kes ség kí vá nás, an nak

ki fe je zé se, hogy Jé zus ál lan dó an je -
len van az éle tünk ben.
Az Ó, Jé zus, ami kor so kan a ke reszt -

hor do zás ké pes sé gé től ki in dul va, az
úton já rás, őr ál lás stá ci ó in ke resz tül
jut el a hús vé ti győ ze le mig  (az el ső
vers szak né met ének for dí tá sa, a töb -
bi Túr me zei sa ját ver se). „Ó, Jé zus, tö -
vi ses az út.  / Nézd, el ve szünk a cél
előtt! / De új el szá nást, új erőt / Ád a
te  tö vis ko szo rúd.  //  (…)  Ó,  Jé zus,
hús vét fé nye kel / Túl sí ron, gyá szon,
éj je len, / És aki győ zött ide lenn, / Fenn
örök him nuszt éne kel.”  (EÉ 461,2.5)
Vé gül a Szent, örök Is ten, nin csen

ho va len nem: cím adó éne künk Túr -
me zei Er zsé bet  leg job ban  si ke rült,
leg sok ré tűbb mű ve. En nek bi zo nyí -
té ka, hogy az el ső vers szak az EÉ 6.
ének ver ses rend jé nek bűn bá na ti éne -
ke ként,  a  har ma dik  stró fa  pe dig  a
GyLK 621. ének cik lu sá nak zá ró éne -
ke ként is hasz ná la tos. „Szent, örök Is -
ten, nin csen ho va len nem. / Bár ho -
va fut nék, te utol érsz en gem. / Egy
me nek vés van: hoz zád tér ni, / Szí vem
ki tár ni, ir gal mat kér ni. // Mély sé ges
mély ből ki ál tok te hoz zád. / For dul -
jon is mét fe lém fé nyes or cád! / Ná -
lad bo csá nat vár és élet. / Lá za dó szí -
vem új ra cse ré led. // El múlt a ré gi.
Kezd he tem az újat. / Adj erőt né kem,
hogy bát ran in dul jak / Új úton, min -
dig te u tá nad. / Vé led új élet haj na la
tá mad. // Száll jon szí vem ből há la adó
ének! / Ir gal mas sá god ál dom, amíg
élek.  /  Mert  nem  néz het ted  örök
vesz tem: / Szent Fi ad ér tem halt a ke -
resz ten.” (EÉ 431,1–4)

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„Ir gal mas sá god ál dom, amíg élek!”
Túr me zei Er zsé bet ének szö ve gei

Hű sé ges Is te nünk! Sze ret nénk most
eléd lép ni eb ben a csönd ben és meg -
szó lí ta ni té ged há la adá sunk kal, ké ré -
se ink kel. Fi gyelj sza vunk ra, ké rünk!
Meg kö szön jük ne ked az ér tünk és

ne künk  hang zott  igét,  a  kö zös ség
örö mét, ame lyet a ve led és az egy más -
sal  va ló  ta lál ko zás ban  él het tünk  át.
Légy ál dott azért, hogy erő for rás vagy
min den na pi küz del me ink ben, vi gasz -
ta lónk lé lek pró bá ló idők ben, és je len -
lé ted de rű je, bé ké je be töl ti szí vün ket. 
Kö szön jük  hű sé ge det,  amellyel

vi gyá zod a föl det. Kö szön jük a ter -
mé szet szép sé gét, kin cse it: te rem tő
sze re te ted  sok-sok  aján dé kát.  Se -
gíts, hogy fe le lő sen él jünk ve lük, és
kö zö nyünk kel, gon dat lan sá gunk kal
ne okoz zunk kárt. 
Is te nünk,  hű sé ges  vagy  hoz zánk,

mert el hív tál min ket a szent Fi ad dal,
Jé zus sal va ló kö zös ség re. Ő a leg na -
gyob bat tet te ér tünk: a hű sé ges sze re -
tet ál do za tát vál lal ta a ke resz ten. Ál -
dunk  té ged,  hogy  a  ke reszt  je lé ben
mind annyi un kat ma gad hoz kap csolsz.
Se gíts min ket, Is te nünk, hogy fel -

is mer jük hoz zánk va ló hű sé ge det, és
erő söd jön szí vünk ben irán tad va ló
bi zal munk és sze re te tünk.
Se gíts, ké rünk, hogy hű ség éb red -

jen  a  szí vünk ben  az  em ber tár sak
fe lé is, aki ket ránk bí zol, és akik kel
hosszabb-rö vi debb idő re össze kap -
cso ló dik  az  éle tünk.  Se gíts  nap ról
nap ra sze re tet ben hor doz ni csa lád -
tag ja in kat,  ro ko na in kat,  ba rá ta in -
kat és az is me ret le ne ket is, akik kö -
rü löt tünk él nek.
Imád ko zunk  hoz zád  a  tes ti leg-

lel ki leg meg fá rad ta kért, akik az éle -
tet üres nek, cél ta lan nak lát ják. Kö -
nyör günk a szen ve dé lyek rab sá gá ban
ver gő dő kért, a hon ta la no kért, a meg -
ve tet te kért,  a  si kert,  bol dog sá got
haj szo ló kért.  Kér jük,  légy  je len lé -
ted gyó gyí tó ere jé vel a be te gek, szen -
ve dők,  el eset tek  mel lett,  és  küldj
min ket is vi gasz tal ni, erő sí te ni, ró lad
ta nús kod ni. 
Se gíts min ket, hogy hű ek le gyünk

hoz zád  mind ha lá lig,  aki  ígé re ted
sze rint az örök élet ko ro ná ját ké szí -
tet ted el szá munk ra. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk, hall gass meg min ket!

Oratio
œcumenica

CanTaTe

„Lel kem vár ja az Urat, job ban, mint
az őrök a reg gelt (Zsolt 130,6). Reg -
gel kez dünk el min den mun kát, es -
te fe jez zük be, s éj jel pi he nünk; a zsol -
tá ros hát azt akar ja mon da ni: ha Is -
ten re ha gyat koz va kez ded mun ká dat,
úgy  ne  hagyd  bi za ko dá sod  ab ba,
hadd múl jék el az es te és éj sza ka, ma -
radj meg áll ha ta to san a vá ra ko zás ban
az új reg ge lig. Az új em ber, aki nek
nincs más  ten ni va ló ja, mint  Is tent
vár ni, rá ha gyat koz ni, ezt nem sza kít -
ja meg, mint aho gyan a kül ső em ber
mun ká já val te szi és kény te len ten ni.
Ilyen for mán az élet lé nye ge a há rom
erény ben (hit, re mény, sze re tet) je -
le nik  meg,  ame lyek nek  mi ben lé te
és ter mé sze te a zsol tá rok ban meg íra -
tott. Így eb ben a rö vid zsol tár ban a
bel ső em ber tel jes éle te, cse le ke de te,
ma ga tar tá sa va ló ban mes te ri en íra -
tott meg, hogy az nem áll más ban,
mint hogy egé szen Is ten re ha gyat ko -
zik, s Is ten aka ra tá ban meg ma rad.” 

d Lu ther Már ton: A ha to dik 
bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 130)

(Welt ler Ödön for dí tá sa)

semperreformanda
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A  Bras sói  Egy ház me gye  leg utób bi
köz gyű lé se kis sé el tért a meg szo kot -
tól, nem csak a hely szín, ha nem az
ese mény for ga tó köny ve, tar tal ma is
rend ha gyó  volt.  Egy há zunk  egyik
vég vá ra,  az  evan gé li kus hi tért  és  a
ma gyar iden ti tás meg őr zé sé ért év szá -
za dok óta küz dő Olt sza ka dát adott
ott hont az egy ház me gye éves köz -
gyű lé sé nek, kü lön le ges ha gyo mány -
ün nep  ke re té ben.  Ün nep szen te lé -
sünk szán dé ka nem volt más, mint
hogy meg je le nít sük élő ha gyo má nya -
in kat, és fel élesszük a már-már el fe -
lej tett ré gi szo ká so kat.
Fe led he tet le nül él ben nem az ün -

nep reg ge li fo gad ta tás, a zász lós, ze -
nés dísz fel vo nu lás fi a tal ja ink, gyü le -
ke ze ti ve ze tő ink tár sa sá gá ban Olt sza -
ka dát  kö zép ko ri  temp lo má ba.  Egy
olyan szép, szin te ki ha ló ban le vő szo -
kást élesz tet tünk fel, me lyet jó ma gam
is csak ré gi jegy ző köny vek ből is mer -
tem. Ré gen, ha püs pök ér ke zett a fa -
lu ba, a hely be li fi a ta lok, a lel kész, a
pres bi te rek, a hí vek egy ré sze a fa lu
bir tok ha tá rá ban vár ta őt és kí sé re tét,
majd fő pász to ri ve ze tés sel, kö zö sen
vo nul tak be a fa lu ba ha rang szó kí sé -
re té ben. Így tör tént ez ha gyo mány ün -
ne pünk al kal má ból is. 
Ez  a  tra dí ció  nem  csak  szép,  de

rend kí vül gaz dag je len tés tar ta lom mal
is bír. A kö zös ség, a gyü le ke zet kö zös
vo nu lá sa a temp lom irá nyá ba ki fe je -
zés re jut tat ja, hogy az em be ri élet, az
em be ri  eg zisz ten cia  út  –  út  Is ten

örök ké va ló sá gá nak irá nyá ba. Ugyan -
ak kor szép jel ké pe an nak is, hogy a ke -
resz tyén élet, a hit út ja csak is a kö zös -
ség ben, a kö zös ha la dás ban, a kö zös
gon dol ko dás ban és mun ká ban bon -
ta koz hat ki és va ló sul hat meg iga zán.
Fel pör gött mo dern vi lá gunk ban,

ahol min dig ro ha nunk, ahol ke ve set
adunk a for mák ra, ahol az elekt ro ni -
kus, sze mély te len in for má ció át adá -
si se bes sé ge a mérv adó, úgy ér zem,
ha tal mas  je len tő sé ge van egy  ilyen
ün ne pi, szim bo li kus je len tés tar tal mú
ese mény nek. Mert hi szem és val lom,
hogy ha gyo mány és mo der ni tás, ér -
ték őr zés és ér ték te rem tés nem zár -
ja ki egy mást. A ré gi szo ká sok, vi se -
le tek, tár gyi, szel le mi ér té ke ink nem
hasz nál ha tat lan ka ca tok, ame lyek től
sza ba dul ni kel le ne. A ha gyo mány tisz -
te let, az ér ték őr zés nem le het el len -
sé ge, nem le het el len té te a ha la dás -
nak és fej lő dés nek – a ket tő szim bi -
ó zis ban kell él jen egy más sal. A ha -
gyo mány ér tel me és cél ja, hogy le -
gyen élő, hasz nál juk, él jük, ne zár juk
mú ze u mok fa lai kö zé.
Ta lán so kan is mer jük a szent end -

rei skan zent, más né ven a Szent end -
rei Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze u mot.
Épü lé se, épí té se mind a mai na pig tart.
Olyan, mint egy óri á si, ré gi ma gyar fa -
lu. Meg je le ní ti a ma gyar né pi épí té -
szet, la kás kul tú ra, gaz dál ko dás, élet -
mód tel jes vagy egy re tel je sebb ská lá -
ját. Sze re tek ott időz ni, hogy va la mit
meg ta pasz tal jak ab ból, ho gyan is él -

het tek őse ink, mi lyen volt vi se le tük,
mi lyen  esz kö zök kel,  szer szá mok kal
dol goz tak. Van en nek né mi ro man ti -
ká ja. A be ren de zett, bú to ro zott la kó -
há zak ban, temp lo mok ban, gaz da sá -
gi épü le tek ben kész él mény el időz ni.
Csak az a rend kí vül fur csa az egész -
ben, hogy ezek ben a há zak ban se hol
egy élő lé lek, üre sek az is tál lók, üre -
sek az ólak. A há zak nak ti pi kus ál lott
il la tuk van, mint ahol nincs élet. Bár
a  skan zen  cso dá la tos,  amit  lá tunk,
nem más, mint naf ta lin ban tá rolt ér -
ték, holt ha gyo mány. 

Györ ffy Ist ván nép rajz ku ta tó ír ja:
„Ami  az  élők  em lé ke ze té ben  nem
ma radt  meg,  az  élet te len  ha gyo -
mány, mely nek már nincs meg az a
ha tal mas, élet kor mány zó ere je, mint
az élő ha gyo mány nak…” A sza ka dá ti
szép kö zép ko ri temp lo munk – sok-
sok szász evan gé li kus temp lom min -
tá já ra – nyu god tan le het ne mú ze um
akár. De en nek a temp lom nak fel be -
csül he tet len ér té ke van, mely el ső sor -
ban nem ré gi sé gé ben, ha nem a ben -
ne élő ha gyo mány ban rej lik. En nek
a  temp lom nak  leg na gyobb  ér té ke
az élő ige hir de tés, amely hét ről hét -
re be töl ti. Leg főbb ér té ke az élő gyü -
le ke zet, a test vé rek hi te, az az élő ha -
gyo mány, amely ér zel mi, gon do la ti,
anya gi szin ten fenn tart ja a kö zös sé -
get. A  gyö kér,  amely  ka pasz ko dik,
amely meg tart min den vi har ban.
A ha gyo mány ér ték őr ző és ér ték te -

rem tő sze re pe olyan, mint egy szí vós,

öreg sző lő tő ke. Ami kor a 19. szá zad -
ban  meg je lent  Eu ró pá ban  a  pe ro -
nosz pó ra,  majd nem  tel je sen  meg -
sem mi sült a sző lő kul tú ra Ma gyar or -
szá gon. A sző lő ül tet vé nyek szin te tel -
je sen ki pusz tul tak, azon ban meg ma -
radt né hány öreg tő ke, me lyek ké pe -
sek  vol tak  el len áll ni  a  jár vány nak.
Ezek ből si ke rült új ra be te le pí te ni az ül -
tet vé nye ket. Har minc-negy ven év nél
is idő sebb tő kék ről van szó, me lyek nek
ti zen öt-húsz mé ter re is le ér a gyö ke -
rük a föld be, szem ben a fi a tal tő kék -
kel,  me lyek nek  csu pán  egy,  más fél
mé ter re. Az öreg tő ke bo rá nak pá rat -
lan az aro má ja, ki tű nő a tar tós sá ga,
mert a mély re le nyú ló gyö kér olyan ás -
vá nyi táp anya gok hoz jut, ame lyek a fel -
szín kö ze lé ben hi á nyoz nak. 
A ha gyo má nyok ápo lá sa és gya -

kor lá sa úgy nyújt „gyö kér él ményt”,
szi lárd biz ton sá got, foly to nos sá got az
egyén nek, a kö zös ség nek és a nem -
zet nek, hogy köz ben nem zár ja ki a
fej lő dést és a ha la dást. A jó gyö kér
mi nő sé get és tar tást ad mai fe le dé -
keny és sok szor em lé kez ni nem aka -
ró vi lá gunk ban. 
Ugyan ak kor nem sza bad el fe lej te -

nünk, hogy ne künk, ke resz tyé nek nek
a leg mé lyebb re ha to ló, leg erő sebb gyö -
ke rünk nem le het más, mint a Krisz -
tus ba ve tett hit. Mit is mond Jé zus? „Én
va gyok a sző lő tő, és ti a sző lő vessző.” (Jn
15,5)  Az  az  erős  és  ősi  ha gyo mány,
amely min ket min den „jár vány” el le né -
re meg tart úgy, hogy élő, friss haj tást

hoz zunk, nem más, mint Krisz tus. Ő
az az ősi sző lő tő, aki nek mé lyen van -
nak a gyö ke rei, aki a leg szebb lel ki ás -
vá nyo kat hoz za fel szín re, és aki a leg -
cso dá la to sabb ter mést ad ja.
Mi u tán azon ke se reg tünk né hány

lap szám mal ez előtt, hogy Ma gyar or -
szá gon mennyi en áb rán dul nak ki a ke -
resz tyén ség ből, egy ház ból, hit ből, most
gon dol junk  ar ra,  hogy  ne künk  van
egy erős tő kénk, egy erős ha gyo má -
nyunk, Krisz tus! Az ő gyö ke re olyan
mé lyen van, hogy jö het jár vány, mely
el pusz tít min dent, a tő – ha cson kán is,
de – meg ma rad. A sző lő vessző új ra ki -
hajt, mert élő ha gyo má nyunk van!

Ha gyo mány ün nep ÉgTájolÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

Az ün ne pi nyi tó is ten tisz te let li tur gi ai
szol gá la tát Ze le nák Jó zsefpüs pök he lyet -
tes, a Bras sói Egy ház me gye es pe re se és
Han kó Szi la mér he lyi lel kész vé gez te. 
Ige hir de té sé ben  Ador já ni  De zső

Zol tán püs pök a ha gyo má nyok ápo lá -
sá nak  és  gya kor lá sá nak  fon tos sá gát
emel te ki. A ha gyo má nyo kat har minc-
har minc öt éves sző lő tő höz ha son lí tot -
ta, mely nek gyö ke rei ti zen öt-húsz mé -
ter mély re nyúl nak, és így sok fé le ás -
vá nyi anya got tud nak a gyü mölcs be
jut tat ni. En nek kö szön he tő en za ma to -
sabb, fi no mabb, ne me sebb bo rok ké -
szít he tők az ilyen tő ké ken ter mett sző -
lő ből, mint a fi a tal tő kék ter mé sé ből. 
A tra dí ci ók ápo lá sa és gya kor lá sa

úgy nyújt „gyö kér él ményt”, biz ton sá -
got,  foly to nos sá got  az  egyén nek,  a
kö zös ség nek  és  a  nem zet nek,  hogy
köz ben nem zár ja ki a mo der ni tást, a
fej lő dést és a ha la dást sem. 
A jó gyö kér mi nő sé get és tar tást ad

a mai fe le dé keny, sok szor em lé kez ni
nem is aka ró vi lá gunk ban. „Ugyan ak -
kor nem sza bad el fe lej te nünk, hogy
ne künk,  ke resz tyé nek nek  a  leg mé -
lyebb re ha to ló, leg erő sebb gyö ke rünk
nem le het más, mint a Krisz tus ba ve -
tett hit” – hang sú lyoz ta a püs pök.
A nagy imád ság ban az egy be gyűl tek

ke gye let tel és tisz te let tel em lé kez tek
meg a nem rég el hunyt Mó zes Ár pád
nyu gal ma zott  evan gé li kus  püs pök -

ről, Fü zes Osz kár né Baj tai Er zsé bet ről,
va la mint a sza ka dá ti szár ma zá sú Kop -
pán di Pé ter ko lozs vá ri  fel ügye lő ről.
Az úr va cso ra vé tel ben a gyü le ke zet

át él het te a Krisz tus hoz és egy más hoz
tar to zás  mély sé gét  és
egy be tar tó ere jét.
Az  ün ne pi  is ten tisz -

te le ten  részt  vett  Ke le -
men Hu nor, a Ro má ni ai
Ma gyar De mok ra ta Szö -
vet ség  (RMDSZ)  el nö -
ke,  dr. Ba lázs Ádám
rend kí vü li kö vet és meg -
ha tal ma zott  mi nisz ter,
Ma gyar or szág bu ka resti
nagy kö vet sé gé nek  el ső
be osz tott ja  és  fe le sé ge;
Fo dor Ta más ko lozs vá ri
ma gyar  kon zul,  Ar nold
Klin  ge is, Fe lek vá ros pol -
gár mes te re, a Sze ben me -
gyei RMDSZ kép vi se lői,
va la mint a szász test vér -
egy ház és a Ro mán Or to -
dox Egy ház kül döt tei.
Az is ten tisz te le tet kö -

ve tő en  Ador já ni  De zső
Zol tán püs pök és Ze le nák
Jó zsef es pe res meg ál dot ta a fel újí tott
gyü le ke ze ti há zat, amely ben fo tó ki ál -
lí tás is nyílt.
Ar nold Kl in ge is pol gár mes ter kö -

szön tő be szé dé ben örö mét fe jez te ki
és gra tu lált a  rend ha gyó ün nep ség
szer ve ző i nek. Mint el mond ta, ter vei

sze rint  a  kö zel jö vő ben  egy  olyan
pro jekt fog meg va ló sul ni, amely há -
rom  nem zet  tör té nel mi  kul tú rá ját
mu tat ja be, ápol va ezek anya gi és esz -
mei örök sé gét. 

Az egy ház me gyei köz gyű lést kö -
szön tő be szé dé ben Ke le men Hu nor
RMDSZ-el nök el mond ta, hogy bár a
ha gyo má nyok  lát szó lag  a  múlt ról
szól nak, még is óri á si meg tar tó és for -
má ló ere jük van a je len re és a jö vő -
re néz ve is. Cö lö pök és út ba iga zí tó

táb lák, ame lyek irányt mu tat nak a 21.
szá zad  for ga ta gá ban.  Ép pen  ezért
szük sé ges meg őriz nünk, ápol nunk és
erő sí te nünk őket.
Dr. Ba lázs Ádám tol má csol ta Fü -

zes Osz kár bu ka res ti ma gyar nagy kö -
vet üd vöz le tét, és el mond ta, hogy a
Ma gyar or szá gon ki ön tött Du ná nak
és az Olt sza ka dát mel lett fo lyó Olt -
nak egy a hang ja, hi szen mind a két
fo lyó össze tar tás ra hív ja az em be re -
ket a meg ma ra dás ér de ké ben.

A kö szön tő be szé dek so ro za tát Fo -
dor Ta más ko lozs vá ri kon zul zár ta.
A köz gyű lés vé gez té vel az egy be -

gyűl tek kö zö sen fo gyasz tot ták el a
ha gyo má nyos olt sza ka dá ti bir ka le -

vest és a to váb bi íz le tes
fo gá so kat.
Bú csú zó ul a pür ke re -

ci  Bo ri ca tánc cso port
el jár ta ha gyo má nyos le -
gény tán cát,  majd  szé -
kely zsom bo ri  fi a ta lok
mu tat ták be az Er dély -
ben  el ter jedt  szé kely
ru hát, vé gül pe dig olt -
sza ka dá ti if jak kí nál tak
be te kin tést  ha gyo má -
nyos  mu lat sá ga ik ba,
elő ad va az olt sza ka dá ti
csár dást és a ka kas ve -
rés re  in du ló  fi a tal  le -
gé nyek tán cát, éne két.
Az olt sza ka dá ti ha -

gyo mány ün nep és köz -
gyű lés azt a bi zo nyos -
sá got erő sít het te meg,
ame lyet Ador já ni De zső
Zol tán püs pök hang sú -
lyo zott  pré di ká ci ó já -

ban: ha gyo má nya ink nem naf ta lin -
ba cso ma golt, élet te len, holt cse le -
ke de tek, ha nem len dü le tet és biz -
ton sá got  adó  élő  örök ség,  amely
össze tart ja, meg erő sí ti és fel eme li a
kö zös sé get.

g FEj ér Oli vér

Ha gyo mány ün nep és köz gyű lés Olt sza ka dá ton
f Folytatás az 1. oldalról
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Az oszt rák egy ház – sa já tos össze té te -
lé nél fog va – együtt ün ne pel te a Hei -
del ber gi ká té meg szü le té sé nek négy -
száz öt ve ne dik év for du ló ját. A ju bi le -
um nem csak ab ban ju tott ki fe je zés re,
hogy min den be szá mo ló, szin te min -
den hoz zá szó lás utalt rá, vagy idé zett
a hit val lá si  irat ból, ha nem ab ban  is,
hogy jú ni us 14-én a hí res bé csi Nem -
ze ti Könyv tár ban ün ne pi elő adás és fo -
ga dás volt a je les év for du ló al kal má ból.
Ezen a kö zép né met re for má tus egy ház
sze ni ora (es pe re se), Mar tin Fi litz tar -
tott elő adást. A ko ra be li ze nét meg idé -
ző kó rus szol gá la tá val zaj lott ese mény
al kal má val be mu tat ták a ká té leg ré gibb
fenn ma radt pél dá nyát.
„Mi az egyet len vi ga szom éle tem -

ben és ha lá lom ban?” – hang zik a re -
for má tus hit val lá si irat el ső kér dé se. A
vá lasz pe dig ez: „Az, hogy mind tes -
tem mel, mind lel kem mel, éle tem ben
is, meg ha lá lom ban is nem a ma ga mé
va gyok, ha nem az én hű sé ges Id ve zí -
tőm nek, a Jé zus Krisz tus nak a tu laj do -
na. Aki az Ő drá ga vé ré vel min den bű -
nö mért tö ké le te sen meg fi ze tett. És en -

gem az ör dög nek min den ha tal má ból
meg sza ba dí tott. És úgy meg őriz, hogy
egyet len haj szál sem es he tik le fe jem -
ről mennyei Atyám aka ra ta nél kül. Sőt
min den do log nak is id ves sé ge met kell
szol gál ni. Ezért biz to sít en gem Szent
Lel ké vel az örök élet fe lől. És szív sze -
rint  haj lan dó vá  és  késszé  tesz  ar ra,
hogy ez után Őne ki él jek.”
Az oszt rák egy ház püs pö ke mind az

evan gé li kus, mind pe dig a kö zös zsi na ti
ülé sen adott je len tést. A be szá mo ló át -
fog ta az oszt rák evan gé li kus ság je le né -
nek  min den  vo nat ko zá sát  ilyen  cí -
men: A konflik tus tól a kö zös sé gig. Dr.
Mic ha el Bün ker e gon do la tot a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség és a ró mai ka to -
li kus egy ház kö zös bi zott sá gá nak azon
anya gá ból vet te, amely a 2017-es re for -
má ci ó ju bi le u mot hi va tott elő ké szí te ni.
Az oszt rák egy ház a kö vet ke ző idő szak -
ban min den ese mé nyét és fel ada tát az
év for du ló ra ké szül ve ér té ke li és vég zi. 
A  dia kó nia  éve  kap csán  fon tos

prog ram volt, hogy együtt vé gig gon -
dol ták azt az alap ira tot, amely az egy -
ház dia kó ni ai kül de té sé ről szólt. Ko -
ráb ban már volt ilyen alap ve tés, de a
kö rül mé nyek, a sza bá lyo zá sok meg vál -
to zá sá val és az új ki hí vá sok meg je le -
né sé vel szük sé ges volt, hogy ezt új ra -
fo gal maz zák. A ki in du ló té zis nem vál -
toz ha tott, hi szen az ma is ér vé nyes hit -
val lás: az egy ház lé nye ge sze rint dia -
kó ni ai, az az má so kért él, a má sik em -
bert se gí ti szol gá la tá val. En nek alap -
ja a Krisz tus tól ka pott és ta nult be fo -
ga dó sze re tet. Ezt az egy ház min den
rá szo ru ló em ber fe lé kell, hogy gya ko -

rol ja. A dia kó ni ai ál lás fog la lás új fe je -
ze te ezt a cí met vi se li: Dia kó nia az „egy
vi lág ban”. Ez a sza kasz óv at tól, hogy
az egy ház sze re tet szol gá la ta bel ter jes
és szűk lá tó kö rű ma rad jon.
Szin tén a ki emelt prog ra mok kö zött

fog lal ko zott  a  zsi nat  a  re for má ció
kez de té nek  ju bi le u má ra  ké szí ten dő
irat tal. Ez a fo lya ma to san for má ló dó
– szin te hit val lás sze rű – do ku men tum
szól ar ról, hogy a re for má ció ese mé -
nye vi lág tör té ne ti je len tő sé gű, s üze -
ne te ma is ak tu á lis. Nem ke rü li meg
azt iz gal mas kér dést sem, hogy va jon
öku me ni kus szem pont ból mi lyen ha -
tá sa és le he tő sé ge van az öt száz éves
ju bi le um nak. A re for má ció az egyet -
len,  egye te mes  ke resz tény  egy ház -
ban gon dol ko dott, és kö ve tői így cse -
lek sze nek ma is. En nek alap ján meg -
ün nep lé sé nek  is  öku me ni kus  ese -
ménnyé kell vál nia. 
Ter mé sze te sen a bé csi zsi nat el vé -

gez te ak tu á lis jog al ko tói, el ső sor ban
jog har mo ni zá ci ós  mun ká ját  is.  Ezt
azon ban olyan  jól elő ké szít ve és  lé -
nyeg re  tö rő mó don  tár gyal va, hogy

még  a  kí vül ál ló  szá má ra  sem  volt
unal mas vagy meg ter he lő. Kö szön he -
tő volt ez an nak, hogy a tör vé nye ket
evan gé li kus jo gá szok al kot ják és szö -
ve ge zik. A pro fesszi o na li tás nem rö -
vi dí ti meg az egy há zi de mok rá ci át!
A szü ne tek ben, a fo lyo són vagy az

es ti koc cin tá sok köz ben zaj lott be szél -
ge té sek ben azon ban még egy – min -
ket is fog lal koz ta tó – ügy volt „na pi ren -
den”:  a  csök ke nő  egy ház tag ság  új
misszi ói meg ol dá so kat igé nyel. Ho gyan
le het  meg szó lí ta ni  az  egy ház  pe re -
mén élő ket, mi ként le het el ér ni és az
egy ház ba ta gol ni azo kat az em be re ket,
akik nek nincs ke resz tény kö tő dé sük?
A  stei e ri  egy ház ke rü let  kí sér le te

be széd té ma volt: egy tel jes éven át elő -
ké szí tett új sze rű kam pány pla ká to kon,
szó ró la po kon,  fal ra ga szo kon,  sőt  a
leg kü lön bö zőbb  rek lám fe lü le te ken
(pél dá ul sör alá té te ken) két – el gon dol -
kod ta tó – kép sort tesz köz zé. Az el ső
so ro za ton fe je ket lá tunk há tul ról, arc
nél kül, a mai em ber kér dé se i vel, gon -
do la ta i val. A má so dik so ro zat, amely
ké sőbb lát nap vi lá got, már az ar co kat
mu tat ja – a vá la szok kal. Nem a meg -
szo kott mó don fo gal maz va – in kább
el gon dol kod ta tó,  de  hí vo ga tó  mó -
don. Le het, hogy auszt ri ai test vé re ink
kre a ti vi tá sa  min ket  is  ar ra  kész tet,
hogy új misszi ói mód sze re ket ke res -
sünk? Ér de mes len ne la punk ké sőb bi
szá má ban ezt a kí sér le tet be mu tat ni.
Az or szá gok kö zöt ti egy há zi part ner -

kap cso la tok ezért fon to sak: a ta nít vá -
nyok együtt, de egy más tól is ta nul nak.

g Ha fEn schEr Ká roly 

Zsi na ti szom szé do lás
Mo za ik koc kák az auszt ri ai pro tes tán sok

legfel sőbb tes tü le té nek ülés sza ká ról

b A jó szom széd ság ara nyat ér. Így van ez min den la kás sal, ház zal, egy ház zal.
Igaz te hát a zsi na tok ra is. Az oszt rák evan gé li kus egy ház Bécs ben tar tot ta
jú ni us 11–15. kö zött (ti zen ne gye dik) zsi na tá nak (har ma dik) ülés sza kát. A bé -
csi zsi nat alap ja i ban egyet len vo nat ko zás ban tér el a mi énk től: az oszt rák
egy ház ban – sa ját iden ti tá sát meg őriz ve – együtt él a re for má tus és az evan -
gé li kus (lu the rá nus) kö zös ség (bár az arány pont for dí tott, mint a ma gyar -
or szá gi). Így el ső nap ja i ban a zsi nat is két cso port ban ta nács ko zott, majd
az ülés szak ge ne rá lis zsi na ti ülés sel zá rult. Az egy há zi ta nács ko zá so kon
szo kásos kö rül mé nyek és na pi rend is mer te té sé vel nem ter he lem az
EvangélikusÉlet ol va só it. Né hány fon tos mo men tu mot eme lek ki csu pán.

A ma gyar tör té nel mi egy há zak ve ze -
tő i vel foly ta tott tár gya lá sok ke re té -
ben  Do mo kos  Lász ló  hi va ta lá ban
fo gad ta Gáncs Pé tert, a Ma gyar or szá -
gi  Evan gé li kus  Egy ház  el nök-püs -
pö két és kí sé re tét. Az egy há zi és vi -
lá gi ve ze tők a meg be szé lé sen át te kin -
tet ték  a  köz pénz ügyi  gaz dál ko dás
leg fon to sabb  kér dé se it,  az  ál lam -
ház tar tá si  el len őr zés  egy há zak kal
kap cso la tos rész le te it, és köl csö nö -
sen tá jé koz tat ták egy mást a fel adat -
el lá tást, va la mint az in téz mény rend -
szert érin tő vál to zá sok ról. 

szektorálismegközelítésű
ellenőrzésekettervezazásZ
Do mo kos Lász ló kö szön tő jé ben el -
mond ta, hogy az ÁSZ, te kin tet tel az
egy há zak jog ál lá sá val és fel adat el lá -
tá sá val  kap cso la tos  vál to zá sok ra,
új, szek to rá lis meg kö ze lí tést ve zet be
a  val lá si  kö zös sé gek  el len őr zé sé -
ben. A mód szer lé nye ge, hogy az el -
len őr zé sek egy-egy ága zat egé szét
át fog ják majd, így biz to sít va a dön -
tés ho zók szá má ra az egy há zi és a vi -
lá gi fenn tar tá sú in téz mé nyek ál tal el -
ért ered mé nyek össze ha son lít ha tó -
sá gát. 
Az ÁSZ el nö ke le szö gez te: a szám -

ve vő szék to vább ra is min den val lá -
si kö zös sé get egy for mán, ob jek tív kri -
té ri u mok alap ján el len őriz, el len őr -

zé sei pe dig csak a hit éle ten kí vü li te -
vé keny sé gek re ter jed nek ki. 
Do mo kos Lász ló a jö vő be li el len -

őr zé sek kel kap cso lat ban ar ra is fel hív -
ta a fi gyel met, hogy a va gyon el len őr -
zé sek  ke re té ben  az ÁSZ ki emel ten
fog lal ko zik majd az ál lam ál tal át adott
in gat la nok ren del te tés sze rű hasz ná -
la tá val. Vé gül fel aján lot ta, hogy az in -
téz mény  ta nács adá si  funk ci ó já nak
ré sze ként az egy há zak nak le he tő sé -
gük nyí lik egy ön el len őr zé si teszt el -
vég zé sé re, amely tá mo gat ja a fel ada -
tok el lá tá sá nak sza bály sze rű sé gé vel,
ha té kony sá gá val kap cso lat ban meg -
fo gal ma zott el vá rá sok tel je sí té sét.

afeladatellátássorán
aminőségreésa
fenntarthatóságrakelltörekedni
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ne vé ben Gáncs Pé ter adott tá jé koz -
ta tást az el múlt egy év vál to zá sa i ról,
ered mé nye i ről.  Az  el nök-püs pök
hang sú lyoz ta: a sze rény mér ték ben
bő vü lő in téz mény rend szer és az át -
vál lalt fel ada tok egyen súly ban áll nak
az egy ház le he tő sé ge i vel, ezért min -
den te rü le ten biz to sí ta ni tud ták a mi -
nő sé gi fel adat el lá tást. 
A gaz da sá gi kér dé sek ben il le té kes

ve ze tők, Ká kay Ist ván, dr. Zsu gyel Já -
nos és Csor ba Gá bor a fi nan szí ro zá -
si, va gyon gaz dál ko dá si kér dé sek ről
szól va  ki fej tet ték:  az  át vett  in téz -
mé nyek re a jö vő be fek te té se ként te -
kin tő  egy há zi  szem lé let  biz ton sá -
got, egy faj ta er köl csi ga ran ci át nyújt
az ál lam és a tár sa da lom szá má ra, vé -
le mé nyük sze rint ezért nagy szük ség
len ne az egy há zak va gyo ni hát te ré -
nek meg erő sí té sé re, to váb bi fi nan szí -
ro zá si for rá sok be vo ná sá ra. 

g GEr gEly Sza bolcs – ÁSZ

Do mo kos Lász ló az MEE ve ze tő i vel ta lál ko zott
b Az Ál la mi Szám ve vő szék (ÁSZ) és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház (MEE) ve ze tői jú ni us 17-én, ha gyo má nyos éves ta lál ko zó juk ke -
re té ben te kin tet ték át a köz pénz ügyi el len őr zés ak tu á lis kér dé se it. Do-
mokosLászló, a szer ve zet el nö ke a szak mai esz me cse rén ki emel te: az
ÁSZ új, szek to rá lis meg kö ze lí té sű el len őr zé sek ke re té ben egy for mán
el len őriz min den val lá si kö zös sé get, ami vel ar ra tö rek szik, hogy át -
fo gó és össze ha son lít ha tó ké pet nyújt son a dön tés ho zók szá má ra egy-
egy ága zat ak tu á lis hely ze té ről. 

A jú ni us 9-i al ka lom há la adó is ten -
tisz te let tel kez dő dött, majd – ugyan -
csak a temp lom ban – ze nés iro dal -
mi össze ál lí tás sal em lé kez tek meg az
evan gé li kus  egy ház köz ség  múlt já -
ról, lel ké sze i ről és ne ves sze mé lyi sé -
ge i ről. A rat kói gyü le ke zet ezen a na -
pon ün ne pel te temp lo ma el ső (hu szi -
ták  ál tal  tör tént)  fel szen te lé sé nek
öt száz öt ve ne dik  év for du ló ját;  azt,
hogy Kö zép-Gö mör ben négy száz ki -
lenc ven éves a lu the ra niz mus; to váb -
bá azt, hogy a te le pü lés ről hat száz év -
vel ez előtt tett elő ször em lí tést írá sos
do ku men tum.
Az is ten tisz te le ten dr. Mi loš Klá -

tik, a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház egye te mes püs -
pö ke Ézs 55,2 alap ján hir det te Is ten
igé jét:  „Mi nek ad ná tok pénzt, ami

nem ke nyér, ke res mé nye te ket azért,
ami vel nem le het jól lak ni? Hall gas -
sa tok csak rám, és jó ételt fog tok en -
ni…” Az egye te mes püs pök ige hir de -
té sé ben utalt a több száz éves múlt -
ra és a je len re. Saj ná la tát fe jez te ki a
temp lom ba já ró hí vek má ra „meg fo -
gyat ko zott” szá ma mi att, ugyan ak kor
buz dí tott az ér té kes és „időt ál ló” lel -
ki kin csek ke re sé sé re. 
Az ün ne pi li tur gi á ban Jer guš Ole -

jár gö mö ri  es pe res,  Dušan Pa vel
Hriv nak es pe res he lyet tes,  Ad ria na
Hriv na ko váhe lyi lel kész és a bu da pes -
ti test vér gyü le ke zet pász to ra se géd ke -
zett, aki ké sőbb sze mé lyes sza vak kal
is tol má csol ta gyü le ke ze te kö szön té -
sét, Is ten gaz dag ál dá sát kér ve a rat -
kói hí vek re. Gu lá csi né Fa bu lya Hil da
át ad ta  a  bu da pes ti ek  aján dé kát  is:

egy pél dányt az el múlt év ben – Jób
meg pró bál ta tá sai – egy evan gé li kus
gyü le ke zet sors for du lói cím mel – ki -
adott  em lék köny vük ből,  amely nek
ta va lyi be mu ta tó ján a rat kó i ak saj nos
nem tud tak je len len ni. 
Is ten tisz te let  után  Áll junk meg

szü lő föl dün kön cím mel a Besz ter ce -
bá nyai  Mű vé sze ti  Aka dé mia  hall -
ga tói ad tak elő szín vo na las mű sort.
(Ze nei be té tek kel a rozs nyói Se xit ka -
p ela együt tes  szol gált.)  A  Szar vas
György szí nész-ren de ző irá nyí tá sá val
ké szült össze ál lí tás a rat kói múlt di -
cső em lé ke it ele ve ní tet te fel. 
A két gyü le ke zet együtt lé te fe hér

asz ta lok mel lett foly ta tó dott – kö tet -
len be szél ge tés sel. A rat kó i ak a Rat -
ko vá – Egy fa lu, amely las san fe le dés -
be me rül… cím mel  nem rég  el ké -
szült CD-jü ket nyúj tot ták át aján dék -
ba.  A  bu da pes ti ek  „biz to sí tot ták”
test vé re i ket,  hogy  ők  igye kez nek
nem el fe lej te ni őket…

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Rat kói év for du lók
b A kö zös hit és nyelv mel lett Bachát Dániel püs pök sze mé lye is

össze kö ti a bu da pes ti szlo vák aj kú evan gé li kus gyü le ke ze tet a Kö zép-
Gö mör szí vé ben el te rü lő Rat kó (Rat ko vá) lu the rá nus kö zös sé gé vel.
A ma gyar fő vá ros szlo vák evan gé li ku sai kö zött 1874 és 1906 kö zött szol -
gá ló író-teo ló gus ugyan is Rat kón szü le tett. A négy év óta im már hi -
va ta lo san is szá mon tar tott test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat je gyé ben két
hét tel ez előtt tíz fős de le gá ció kép vi sel te a ma gyar or szá gi test vé re ket
a rat kó i ak több év for du lót is ün nep lő ren dez vény so ro za tán.
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Ve rő fé nyes, szép ko ra nyá ri nap ra vir -
radt Kő szeg jú ni us 13-án. Ez a nap va -
ló szí nű leg so ha nem mú ló em lék lesz
Ka kas Esz ti éle té ben: ek kor ke resz tel -
te meg őt Zsó ri-Ments Or so lya is ko la -
lel kész az evan gé li kus temp lom ban tar -
tott is ten tisz te le ten, mely a tan évet zá -
ró  re kol lek ci ó hoz  kap cso ló dott.  A
hely szín és az al ka lom jel ké pes nek is te -
kint he tő. Azt su gall ja, hogy ez az is ko -
la olyan kö zös ség, amely kö ze lebb se -
gíti tag jait Is ten hez.
Az is ten tisz te let az Ör vend je tek cí -

mű dal lal vet te kez de tét, me lyet az is -
ko la di ák jai szó lal tat tak meg. A nyi tó -
ének hű en tük röz te azt a de rűs, még is
emel ke dett  ér zést,  amely  át jár ta  a
részt ve vők lel két, s egy ben elő ké szí tet -
te az  ige hir de tést, mely a kö vet ke ző
alap igé hez kap cso ló dott: „Ha má sok
meg fe led kez né nek is, én nem fe led ke zem
meg ró lad! Íme, te nye rem be vés te lek
be…” (Ézs 49,15b–16)
A lel kész nő ki emel te, hogy az Ézsa -

i ás köny vé ben ol vas ha tó sza vak Is ten
sze re te té re utal nak, aki óvó te nye ré vel

vé di, ol tal maz za a ben ne hí vő em bert,
s ez a te nyér egy ben sze re te tet is ad,
mely  ki tö röl he tet len,  le mos ha tat lan,
örök ké tart.
A pré di ká ció, va la mint a meg ke resz -

te len dő hi té nek meg val lá sa után a ke -
resz te lés  fel eme lő  pil la na tai  kö vet -
kez tek, majd fel csen dül tek az Elő ször
ölel át a fél tő sze re tet kez de tű  dal
hang jai, kö szönt ve az evan gé li ku sok
kö zös sé gé nek új don sült tag ját, aki né -
hány pil la nat múl va ma gá hoz ve het te
az úr va cso rát is.
Az is ten tisz te let zá rá sa ként el hang -

zott Za rán dok ének tük röz te az ér zést,
ame lyet nem csu pán Esz ter, de min den
je len le vő át él he tett: „Va la mi vé get ér,
kez dő dik más ta lán.” Az Is ten nel va ló
ta lál ko zás je let hagy lel künk ben, át for -
mál  ben nün ket,  át ala kít ja  éle tün ket. 

g Tóth Ta más

Is ten te nye ré be vé ső dött
Ke resz te lői is ten tisz te let a kő sze gi evan gé li kus is ko lá ban

b A leg töb ben kis gyer mek kor ban ré sze sül nek a ke reszt ség szent sé gé -
ben, van nak vi szont, akik ké sőbb, a ma guk út ját be jár va jut nak el az
Úr hoz. KakasEszter, a kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke -
del mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um ta nu ló ja di ák tár -
sai kö ré ben haj tot ta fe jét a ke reszt víz alá.

Hu sza dik  szü le tés nap ját  ün ne pel te
jú ni us 16-án, va sár nap a cell dö möl ki
Haj nal csil lag Evan gé li kus Óvo da. A
he lyi evan gé li kus temp lom ban tar tott
is ten tisz te le ten a kö zös ség egy ben az
el vég zett temp lom fel újí tá sért is kö szö -
ne tet mon dott Is ten nek.
Az ige hir de tés szol gá la tát Sze me rei

Já nos, a  Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Egy -
ház ke rü let püs pö ke vé gez te, a li tur gi -
á ban Rác Dé nes he lyi lel kész mel lett
Ros tá né Pi ri Mag da, a Va si Egy ház me -
gye es pe re se vett részt.
Az épü le tek, így a temp lom és az

óvo da is, esz kö zök Is ten szol gá la tá ban
– hang sú lyoz ta 2Pt 1,19 alap ján a püs -
pök. Az óvo da el ne ve zé sé re utal va Sze -
me rei Já nos így fo gal ma zott: „Jé zus ról
be szél a név, aki ott hont sze ret ne te -
rem te ni ne künk. Le gyen ott hon ná ez
a temp lom, ott ho na Jé zus nak az óvo -
dá ban, mert az ő sze re te te te szi iga zán
ott ho nos sá az éle tün ket.”
Az óvo dá sok vi dám ver ses-éne kes

mű so ra után Rác Dé nes és Ki nicz kyné
Csite Nó ra gyü le ke ze ti fel ügye lő az in -
téz mény ben  dol go zó  óvó nő ket  kö -
szön töt te. Kö zöt tük ki emel ten Lim -
pár né Da ra bos Má ri át, aki az óvo da

in du lá sa óta hű sé ge sen el lát ja az óvo -
da ve ze tői fel ada to kat.
Az  is ten tisz te let hez  kap cso ló dó

köz gyű lé sen hang zott el a  fel ügye lő
asszony be szá mo ló ja a temp lom ban el -
vég zett utó la gos fal szi ge te lé si és hely -
re ál lí tá si mun kák ról. 
„Van egy ál mom: hogy egy szer ez a

temp lom tel jes pom pá já ban meg mu -
tat ja ma gát kí vül és be lül is” – mond -
ta kö szön tő jé ben Ros tá né Pi ri Mag da

es pe res,  majd  imád ko zás ra  bá to rí -
tot ta a gyü le ke zet tag ja it, hogy ez a cél
meg va ló sul has son. 
Zá rás ként  jó kí ván sá ga it  ad ta  át

Sze me rei Já nos is, ki emel ve: mély ige -
sze re tet és az evan gé li um irán ti szom -
jú ság állt ele ink bo lond sá ga mö gött,
ami kor ezt az is ten tisz te le ti he lyet a
mo csár ra épí tet ték. Mert hit ték, hogy
Is ten igé je min den nél töb bet ér.

g AM

Há la adás a Haj nal csil la gért

Élet mód és egész ség fej lesz tés – ez a
cí me a „tan tárgy nak”, ame lyet ab ból
a meg fon to lás ból il lesz tet tek a dip -
lo má ért küz dő, jel lem ző en sok ne -
héz sé get meg élt, hát rá nyos hely zet -
ből  ér ke zett  fi a ta lok  kép zé si  prog -
ram já ba, hogy leg alább va la mit el len -
sú lyoz za nak a rá juk mért sors ból. 
Ko moly  két sé ge ink  le het nek

ugyan is afe lől, hogy mi lyen min tát
kap tak ed di gi szo ci a li zá ci ó juk so rán
egész ség tu da tos ság ból, he lyes élet -
mód ból, hi gi é nés szo ká sok ból vagy
akár  csak  egész sé ges  táp lál ko zás -
ból… Az őket rep re zen tá ló ku ta tá sok
mély sze gény ség ről,  a  nép be teg sé -
gek ma gas ará nyá ról, a ma gyar né -
pes ség re jel lem ző nél rö vi debb vár ha -
tó élet tar tam ról szól nak, és ők eb be
csak úgy egy sze rű en be le szü let tek. 
Az alig két év ti ze det meg élt lá nyok

és fi úk éle te már ed dig is foly to nos
küz de lem ben  telt  –  és  itt most  az
anya gi ak tól füg get le nül ar ra a tel je -
sít mény kény szer re kell gon dol nunk,
amely  szük ség sze rű  ve le já ró ja  az
am bí ci ó nak: hogy da col va a kö rül mé -
nyek kel dip lo má sok sze ret né nek len -
ni. Kit ér de kel még ilyen kor a lá bon
el hor dott influ en za, man du la gyul la -
dás, a las san foj to ga tó stressz? 
Pe dig fel tét len tud ni uk kell ró la,

mi lyen ve szé lyek fe nye ge tik az egyéb -
ként he ro i kus tel je sít mény re is ké pes
gyen ge és tö ré keny em bert. Ám mi -
vel kö zü lük né há nyan már hu szon -
éve sen meg ta pasz tal ják a ma gas vér -
nyo más-be teg sé get,  a  gyo mor fe -
kélyt,  nem  tű nik  üres  be széd nek,
hogy minden nek az alap ja az egész-
ség, tö re ked nünk kell te hát a meg -
bom lott har mó nia hely re ál lí tá sá ra. 
Er ről Szim dok tor nő vel na gyon jó -

kat  le het  be szél get ni  a  só bar lang
szí nes fé nyei kö zött! Nem csak az al -
ler gi ák, a lég zé si ne héz sé gek ke ze lé -
sé nek  te re pe  a  só bar lang  –  a  tan -
anyag tól, az el sa já tí tott is me re tek től
füg get le nül va la hogy min dig min den -
ki nek könnyebb lesz itt a ba tyu ja. És

hogy ez a ne ga tív io ni zá ci ós ha tás tól
van-e, dr. Szim Ka ta lin lég ző tor ná já -
tól vagy egy sze rű en a mo so lyá tól, az
most lé nyeg te len.
– Pon to san ott ült azon a szé ken,

ahol most te, és öm lött be lő le a szó,
hogy mit lá tott Tol don! Hogy mi cso -
da nyo mort és ki lá tás ta lan sá got és
mi lyen cso dá la tos, fény lő sze mű és
me sé sen raj zo ló, te het sé ges gye re ke -
ket,  és  hogy  nem  le het,  hogy  ez
egye dül csak Ri tók Nó ra gond ja le -
gyen! – me sé li to vább dr. Szim Ka ta -
lin, mi lyen kü lön le ges  él mény volt
szá má ra ta pasz tal ni, mi kor a hát rá -
nyos hely ze tű szak kol lé gis ta fi a tal em -
ber  „be in dul”  a még hát rá nyo sabb
hely ze tű ek lát tán. 
–  Nyír bá tor ban,  ahol  ed dig  élt,

még  nem  lá tott  ilyen  ki lá tás ta lan
nyo mort, mint most Tol don. Ott is
sze gény ség van per sze, de nem ek ko -
ra,  és  más nak  még  min dig  le het
hasz nál ha tó, ami ott már nem kell.
Ezért a ba rá tai kö ré ben kez dett gyűj -
te ni. Er re ben nem is meg szó lalt va -
la mi: itt annyi ven dég meg for dul a só -
bar lang ban,  jól  szi tu ált  csa lá dok,
sok  gye rek,  és  min den  csa lád ban
van  ki nőtt  ru ha,  fe les le ges sé  vált
hol mi, csak el kel le ne kez de ni gyűj -
te ni. Itt a só bar lang por tá ján van hely
rak tá ro zás ra, te le rak hat juk a für dő -
ká dat gye rek ru há val, a mel lék épü let -
be akár bú tor fé lét is le le het ten ni! 
A fő is ko lá sok, a ro ma szak kol lé gis -

ták pe dig rend sze re sen men nek ön -
kén tes mun kát vé gez ni Ri tók Nó ra
ala pít vá nyá hoz Told ra, te hát min den
egy sze rű: a fel aján lott ado má nyo kat
kéz ről kéz re ad ják hi te les em be rek,
amíg el ér a rá szo ru lók hoz. 
–  Csak  egy  ál lo más  va gyok,  egy

gyűj tő pont, aho vá min den szom ba ton
el  le het  hoz ni  a  sze gény,  hát rá nyos
hely ze tű em be rek nek szánt ado má -
nyo kat, és ezek a fi a ta lok majd gon -
dos kod nak ró la, hogy a jó szán dék cél -
ba ér jen! – mond ja a dok tor nő.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

Hely re ál lí ta ni 
a meg bom lott har mó ni át
Egész ség fej lesz tés-óra a ro ma szak kol lé gis ták nak

b „Ne kem annyi meg le pe tést okoz tak ezek a fi a ta lok! A nyi tott sá guk kal,
a kí ván csi sá guk kal fő leg, hogy so ha sem fá rad nak el a kér de zős kö dés -
ben” – lel ke se dik dr.SzimKatalin a ro ma szak kol lé gis ták ra gon dol va.
Tény leg nagy do log, hogy ta lál ko zá sa ik kor a hall ga tók még ké pe sek ér -
dek lő dést mu tat ni, hisz meg le he tő sen „le amor ti zál va” kap ja meg a tár -
sa sá got a dok tor nő: egész he ti fő is ko lai stra pa után, a pén tek dél után
kez dő dő te ma ti kus hét vé ge szom bat já nak vé gén. Ami kor már a Nyír -
egy há zi Fő is ko la ok ta tó ter mei is zár va van nak, ezért az tán pont jó, hogy
le het men ni a dok tor nő bi ro dal má ba, a só bar lang ba! 

Pa men de – az az ró lunk. Ez a cí me an nak a köz szol gá la ti te le ví zió-mű -
sor nak, amely ben a nyír egy há zi Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um ról for -
ga tott ri port film lát ha tó majd. 
A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lő Alap (MT VA) egyik ro -

ma ma ga zin já nak stáb ja el kí sér te ál lam vizs gá já ra Ara tó And re át, aki a Deb -
re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum Egész ség ügyi Ka -
rán  szü lész nő nek  ta nul,  és  hét főn  épp  a  szak dol go za tát  véd te  meg.
„Meg les te” Pos váncz Jó zse fet, aki a Nyír egy há zi Fő is ko la mér nök hall ga -
tó ja ként ta nul má nyai mel lett rend sze re sen jár éj sza kai mű szak ba dol goz -
ni a nyír egy há zi ke nyér gyár ba. Mo csár Zol tánt pe dig ön kén tes ként lát juk
majd vi szont a kép er nyőn, még pe dig az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat nál. 
A hu szon hat per ces mű sor ban meg szó lal nak a szak kol lé gi um ve ze -

tői, ta ná rai, a tuto rok és a csa lá di men to rá lást vég ző szak em be rek is. A
ró lunk szó ló mű sor stáb ja – Hor váth Éva szer kesz tő, Híd vé gi Igor ren -
de ző, Tor ma Ga li na tech ni kai ren de ző, Lász ló Gá bor, Kon csik Lász ló ope -
ra tőr, Gu li nyi Zol tán hang mér nök és Bo l ega Gá bor ka me ra tech ni kus –
há rom na pig dol go zott Nyír egy há zán, hogy a szak kol lé gi um éle tét, cél -
ja it be mu tas sa a té vé né zők nek. 
A fil met a Pa men de jú ni us 21-i adá sá ban 12.30-kor lát hat juk az M1-en.

E v a n g é l i k u s é l E t . h u

b A kő sze gi Evan gé li kus Me ző -
gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és
Kol lé gi um pá lyá zott és nyert. Az
el nyert összeg ből be szer zett me -
ző gaz da sá gi gé pek át adá sá ra jú -
ni us 8-án az is ko la tan gaz da sá -
gá ban ke rült sor. 

A kő sze gi is ko la pa ti nás in téz mény, a
na pok ban im már a száz ti zen har ma -
dik tan év zá rul le az ódon fa lak közt.
Nyil ván va ló,  hogy  a  nagy  múlt ra
vissza te kin tő is ko la szá má ra fon to sak
a ha gyo má nyok, ugyan ak kor a múlt
ér té ke i ből szer ve sen épít ke ző meg úju -
lás is lé nye ges az in téz mény szá má ra. 
Ezt  jel zi,  hogy  az  im már  több

mint hat van éve fo lyó me ző gaz da sá -
gi kép zés te rén is fo lya ma tos fej lesz -
té sek re tö rek szik, és nem ré gi ben a
Nem ze ti  Fog lal koz ta tá si  Alap  pá -
lyá za tán 9 mil lió 651 ezer fo rint tá -
mo ga tást nyert az is ko la. Az össze -
get a tan gaz da ság ban fo lyó gya kor -
la ti ok ta tás szín vo na lát nö ve lő esz kö -
zök – ne héz kul ti vá tor, pót ko csi, fű -
ka sza, ön ita tók és ka rám rend szer –
vá sár lá sá ra for dí tot ták a nyer tes pá -
lyá zók. Az esz kö zök át adá sá ra ün ne -

pé lyes ke re tek kö zött ke rült sor jú ni -
us 8-án a tan gaz da ság ban. 
A szer ve zők nagy örö mé re az át -

adás nap ján szép, de rűs reg gel kö -
szön tött Kő szeg re, így ked ve ző idő -
já rá si kö rül mé nyek közt kez dőd he -
tett az ün nep ség, me lyet Rod ler Gá -
bor, az is ko la igaz ga tó ja nyi tott meg.
Be szé dé ben fel idéz te a kő sze gi in téz -
mény ben fo lyó me ző gaz da sá gi kép -
zés tra dí ci ó it, majd utalt ar ra, hogy
a be szer zett gé pek kel vég zen dő mun -
ka olyan pi ac ké pes tu dás hoz se gít heti
az  if jú  me ző gaz dász-pa lán tá kat,
mely nek bir to ká ban biz to san meg áll -
ják majd he lyü ket a mun ka vi lá gá ban.

V. Né meth Zsolt vi dék fej lesz té -
sért  fe le lős  ál lam tit kár  úgy  fo gal -
ma zott, hogy Ma gyar or szág szá má -
ra lét kér dés a vi dé ki élet for ma ér té -
ke i nek meg őr zé se, s en nek zá lo ga a
me ző gaz da sá gi szak kép ző in téz mé -
nyek ben fo lyó igé nyes szak mai mun -
ka. Ki emel te, hogy a kő sze gi is ko lá -
ban fo lyó ok ta tás hoz zá já rul hat a ma -
gyar me ző gaz da ság fej lő dé sé hez. 

Ká kay Ist ván, a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
já nak igaz ga tó ja be szé dé ben ki fej tet -
te, hogy a kő sze gi in téz mény a ma ga
ne mé ben egye dül ál ló az evan gé li kus
is ko lák kö zött, s utalt ar ra, hogy ez ki -

hí vást je lent a fenn tar tó szá má ra is. Ki -
emel te, hogy a fej lesz tés se gít he ti az
is ko lá ban fo lyó ok ta tás szín vo na lá nak
to váb bi emel ke dé sét.

Gáncs Pé ter el nök-püs pö k is meg -
tisz tel te je len lé té vel a ren dez vényt.
Be ve ze tő jé ben utalt ar ra, hogy míg a
gé pek  a  föl det  mun kál ják  meg,  a
ne ve lők a rá juk bí zott if jak lel két, szel -
le mét mű ve lik, ab ba pró bál nak tu -
dást,  em ber sé get,  hi tet  plán tál ni.
Ki emel te, hogy a tech ni ka és az em -
ber együt tes te vé keny sé ge hoz hat ja
meg a várt ered ményt, az is me re tek
és az ér té kek át adá sát. Vé gül Is ten ál -
dá sát kér te ar ra a mun ká ra, ame lyet
a  be szer zett  esz kö zök kel  vé gez nek
majd az is ko la ta nu lói.
A kö szön tők és az ál dás el hang zá -

sa után az is ko la lo vász ta nu ló i nak
be mu ta tó já ban gyö nyör köd het tek a
részt ve vők. A kép zés szín vo na lát di -
csé ri, hogy a fi a tal lo va sok im po ná -
ló biz ton ság gal ül tek a nye reg ben, s
mind annyi an si ker rel vet ték az előt -
tük  tor nyo su ló,  mind  ma ga sabb ra
emelt aka dá lyo kat. 
A  prog ra mot  sze re tet ven dég ség

zár ta, ahol jel leg ze tes va si cse me gé -
vel,  dö döl lé vel  és  mar ha pör költ tel
lak hat tak jól a ven dé gek.

g Tóth Ta más – Va ol.hu
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A szín hely is  il lő volt a köl tő höz, a
vers for mák mes te ré hez: a Ka rá csony
Sán dor ut cai evan gé li kus gyü le ke zeti
ház iga zi ott hon a Kül ső-Jó zsef vá ros -
ban, ame lyet a leg töb ben csak dzsum -
buj nak ne ve zünk. 
A  szom ba ti  ta lál ko zón  sok szí nű

kö zön ség gyűlt össze: vol tak ka to li -
ku sok és re for má tu sok, idő seb bek és
fi a ta lab bak. Ott vol tak, és te rí tett asz -
tal lal vár ták a ven dé ge ket és a jó zsef -
vá ro si gyü le ke zet tag ja it az ott hon la -
kói, zöm mel fi a tal egye te mis ták. Ott
volt egy lel kes drá ma szí nész, Re se tár
Dá ni el, szin tén  a  Man dák  Má ria

Evan gé li kus Gyü le ke ze ti Ház if jú la -
kó ja. El hív ta a szom bat dél utá ni ün -
nep re a Part vo nal ne vű drá ma szín -
ház há rom má sik mű vé szét, Te le pó
Zsó fit és Dé zsi Da rin kát, va la mint a
má sik Dá ni elt, Szil vá si Da nit.
Ők né gyen tet ték em lé ke ze tes sé a

Weö res-cen te ná ri u mot  a  jó zsef vá -
rosi gyü le ke zet tan év zá ró ün ne pén, a
gyü le ke ze ti ház kert jé ben és ká pol ná -
já ban. Elő adá sa i kat  in ter ak tív ra for -
mál ják, be von ják a kö zön sé get is: az
elő adók  és  a  hall ga tó ság  kü lön fé le
rit mus sor ban és di na mi ká val együtt
mon do gat ta a szép szó-hár mas hang -
za tot: „fű, fa, füst”. Úgy hang zott, mit
egy va rázs la tos kö zös ima.

aművészek
Tíz ta gú al ter na tív szín há zat hoz tak lét -
re. Négy év vel ez előtt ala kul tak, sze -
rin tük csak az ilyen szín ját szás nak van
jö vő je. Most hi ány zott az ala pí tó-fő -
ren de ző, Quin tus Kon rád, mert ke -
resz te lő re kel lett men nie. A Weö res-
mű sort ő ál lí tot ta össze, s he lyé re Re -
se tár Dá ni el, a Man dák-kol lé gi um la -
kó ja ug rott be. El né zést kért, hogy nem
tud ja kí vül ről, ezért ol vas nia kell a szö -
ve gét. Ez csak rész ben volt igaz, alig
né zett be le a jegy ze té be. 
Az elő adás az zal kez dő dött, hogy

min den kit az el ső so rok ba ül te tett, így
kö ze lebb ke rült egy más hoz az együt -
tes és kö zön sé ge. Vol tak, akik ol dal ra
ül tek, őket is meg kér te: ül je nek át a
szem köz ti sor ba, hi szen lát ni uk kell az
ar co kat. 
Te le pó Zsó fi csör gő dob bal kí sér te

az  éne ket,  alt  hang ján  szó lal tat ta
meg a ver se ket, Dé zsi Da rin ka volt a
szop rán szó lam, Szil vá si Dá ni el gi tá -
ro zott, né ha a gi tár há tán do bol tak.
Elő ad tak egy sa ját köl te ményt: Da rin -
kát négy Weö res-vers  ih let te a mű
meg írá sá ra.  A  Part vo nal mű vé szei
ének szó val vo nul tak a kert szé lé re, ró -
zsa kert volt a hát tér a gi tár mu zsi ká -
val kí sért dal la mok hoz. 

gyermekversekbűvöletében
Ter mé sze te sen hall hat ta a kö zön ség
a jól is mert gyer mek köl te mé nye ket is.
Meg szó lalt a tán co ló Bó bi ta, el éne kel -
ték a ga la go nya iz zá sát, cse pe gett az
ol va dó jég csap, Szil vá si Da ni volt a bé -
ka ki rály, a dal lam a Csók ki rály slá ge -
ré nek ze né jét idéz te fel. A bé ka ki rály
or ra előtt a  le gyet meg sze mé lye sí tő

Da rin ka züm mö gött, majd vé ge sza -
kadt  a  le gyes ke dés nek:  Da ni  mint
légy va dász egy han gos cset tin tés sel
ve tett vé get a ked ves szem te len ség nek. 
Az al ter na tív szín ház zal már több

pá lyá za tot nyer tek, rend sze re sen tá -
jol nak, na gyon szí ve sen lép nek fel is -
ko lák ban is. Így kis is ko lá sok, sé rült
fi a ta lok szá má ra is ért he tő vé tesz nek
nagy drá má kat, pél dá ul a Ró meó és
Jú li át vagy gö rög sors tra gé di á kat. 

józsefvárosimenedékhely
Ere de ti leg fu va ro sok él tek itt, a kül -
ső-jó zsef vá ro si  ház ban,  az  ak ko ri
Karp fens tein ut cá ban. A szép, föld -
szin tes há zat – amely az óta mű em -

lé ki vé del met ka pott – Man dák Má -
ria 1946-ban aján dé koz ta az evan gé -
li kus egy ház nak. Ő egy gaz dag fóti
föld bir to kos  lá nya  volt,  nem ment
férj hez, így hagy ta örö kül az egy ház -
ra in gat la nát a kert tel együtt, hogy ott
evan gé li kus ott hon jöj jön lét re. Sor -
ra ki vá sá rol ták a la ká sok ból a be köl -
töz te tett  la kó kat,  1979-ben  köl tö -
zött ki az utol só ilyen la kó.  
Kez det ben ide me ne kí tet ték a di a -

ko nisszá kat, rend há zu kat – mint is me -
re tes –  a Rá ko si-rend szer  szün tet te
meg. Éve kig itt la kott pél dá ul Túr me -
zei Er zsé bet, ab ban a la kás ban – mu -
tat ja Bol ba Már ta, ven dég lá tó lel ké -

szünk  az  egyik  sa rok aj tót.  El me sé li,
hogy a gyü le ke zet a temp lom épí tés re
na gyon  nem  ked ve ző  esz ten dő ben,
1957-ben  ha tá roz ta  el  egy  ká pol na
fel épí té sét.  Az  egy ko ri  is tál ló  fa lait
hasz nál ták fel hoz zá. A ká pol na kü lön -
le ges sé ge, hogy két szó szé ke van: an -
nak ide jén itt lé te zett olyan pré di ká ció,
ame lyet jobb- és bal ol dalt két lel kész
mon dott el, egy más nak fe lel get ve.
A Man dák Má ria  Sze re tet ott hon

1958-ban ala kult meg, ma már Gyü le -
ke ze ti Ház né ven mű kö dik. Az ott hon -
ban nem volt rend sze res fel ügye let, or -
vo si el lá tás, azért sze re tet ott hon ként
már nem lé tez he tett, vi szont meg újult
mint kol lé gi um. Ma is van nak ön el lá -
tó idő sebb la kók, de zöm mel fi a ta lok
él nek a ház ban. Most mint egy negy -
ven di ák la kik itt, össze tar tó kö zös sé -
get al kot nak, van már több man zárd -
la kás is – mond ja a lel kész, aki sze ret -
né rend be ho zat ni a pin cét is. 

faragványokapincében
Mint egy fél év szá za da is lel kes fi a ta -
lok ügy köd tek a bolt íves pin cé ben. E
cikk szer ző je most öt ven éve a Jó zsef -
vá ros ban kon fir mált, an nak ide jén ő
is részt vett a ta ka rí tás ban és a fa lak
dí szí té sé ben. A ho mok kő be könnyű
volt fa rag ni, a fél ho mály ban most is
lát sza nak az áb rák, ame lye ket év ti ze -
dek kel ez előtt vés tek a fa lak ba: volt
há rom ki rá lyok, volt hal s per sze ke -
reszt is. 
A mai fi a ta lok ed dig nem tud ták

mi re vél ni az áb rá kat, azt hit ték, kö -
zép ko ri fa rag vá nyok. An nak ide jén
ko moly ping pong meccsek vol tak az
ódon fa lak kö zött, Rutt kai Le ven te
ak ko ri  se géd lel kész  volt  az  egyik
leg lel ke sebb já té kos. A mai kol lé gis -
ták is egy hű vös klub ról ál mod nak,
aho vá a man zárd la ká sok ból le le het
me ne kül ni a nyá ri for ró ság ban…

arózsakert
Ilyen kor,  nyár  ele jén  a  leg szebb  –
mond ja  Lász ló  Al bert.  Évek  óta  ő
tart ja rend ben a ker tet. A ha tal mas
ka pun át lép ve más vi lág tá rul a sze -
münk elé: a ró zsa li get va ló di me ne -
dék a Mag dol na-ne gyed kö ze pén. 
Bol ba Már ta lel kész sze rint egyéb -

ként nem olyan rossz ez a kör nyék,
mint ami lyen nek le fes tik, itt nem tá -
mad tak  meg  kol lé gis ta  lá nyo kat,
nem volt be tö rés. Má sutt, egy sok kal
jobb hí rű  ke rü let ben  rend sze re sek
vol tak a tá ma dá sok, volt, hogy bal -
tás rab lók tör ték fel egy di ák ott hon
aj ta ját – fű zi hoz zá. A kol lé gi u mi bér -
let  ára  na gyon  ked ve ző,  szí ve sen
jön nek ide a fi a ta lok, zöm mel a kö -
ze li egye te mek hall ga tói. 

azutca
Ere de ti leg Karp fens tein Fe renc ről, a te -
rü let tu laj do no sá ról ne vez ték el az ut -
cát, az tán Ponty kő re ma gya ro sí tot ták
a ne vet. Ez a szó szü le mény nem volt
hosszú éle tű, ha ma ro san Ka rá csony
Sán dor ne vét kap ta az ut ca. Nem a
hír ne ves tu dós ról, pe da gó gus ról van
szó, ha nem egy vas mun kás ról,  akit
1944-ben meg gyil kol tak a nyi la sok.
Ezt ma már csak az tud ja, aki el ol vas -
sa az ut ca ele jén az em lék táb lát, s el -
cso dál koz hat azon, hogy volt Ka rá -
csony Sán dor nak ilyen név ro ko na. 
Az ut ca nem so ká meg újul, a Mag -

dol na-terv alap ján olyan lép té kű re -
konst ruk ció va ló sul hat meg, mint a
Fe renc vá ros  ha son ló  ne gye de i ben.
Le het,  hogy  még  Ka rá csony  Sán -
dor, a Ta vasz me ző ut cai egy kor Zrí -
nyi-gim ná zi um hí res ta ná ra is em lék -
táb lát kap név ro ko na ut cá já ban. 

g B. Wal kó György

„Fű, fa, füst…”
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Weöressándor100f Folytatás az 1. oldalról

Dézsi Darinka tánclépésben gitározik

Bemutatkozik a Partvonal együttes

Jú ni us 16-án tan év zá ró, évad zá ró is -
ten tisz te let re ke rült sor: a ki bő ví tett
kán to rá tus  Gi o van ni Pier lu i gi da
Palest ri na Mis sa Pa pae Mar cel li cí -
mű, hat szó la mú mi se kom po zí ci ó ját
ad ta elő szer ve sen a li tur gi á ba épít ve.
De mit is je lent a li tur gi á ba ágya -

zott ság? Az Evan gé li kus is ten tisz te let
– Li tur gi kus könyv rend je gaz dag li -
tur gi kus örök sé günk sok-sok kin csét
tár ja elénk, és le he tő vé te szi a na gyon
egy sze rű és a na gyon dí szes meg va -
ló sí tást is. (Meg sok fé le át me ne tet a
ket tő  kö zött;  csak  le gyen  szak mai
tu dá sunk  és  nyi tott sá gunk  ah hoz,
hogy ki-ki meg ta lál ja a sa ját gyü le ke -
ze te szá má ra ide á lis meg ol dást.) 
Fe renc vá ros ban az el múlt évek ben

ter mé sze tes sé, ott ho nos sá vált az éne -
kelt li tur gia, te hát nem csu pán a gyü -
le ke zet ko rál ének lé se je len ti a ze nét az
is ten tisz te le ten. A bib li ai ala pú kö szön -
té sek, a lel kész-gyü le ke zet pár be szé dek
egy sze rű dal la mon szó lal nak meg: ez
is se gít ab ban, hogy va ló ban ki emel ked -
hes sünk a min den na pok ból, és lét re -
jö hes sen az Is ten-em ber ta lál ko zás.
Adott volt te hát egy részt egy ru gal -

mas is ten tisz te le ti rend és egy nyi tott
gyü le ke zet. Más részt egy lel kes fi a tal
mu zsi kus, aki is mer te a ze ne iro da lom
ér té kes al ko tá sa it, és sze ret te vol na eze -
ket a mű ve ket meg szó lal tat ni. Ez a ta -
lál ko zás le he tő vé tet te, hogy a fe renc -
vá ro si is ten tisz te let ben egy újabb stí -
lus ré teg je len hes sen meg: a pró za, a re -
ci tá lás és a stro fi kus gyü le ke ze ti ének
után a po li fon mű ze ne.
At tól  füg gő en, hogy me lyik  rész

kap több szó la mú kom po zí ci ót, más
és más lesz az is ten tisz te let össz ha -
tá sa. Ha az or di ná ri um té te lek szó lal -
nak meg így, az a li tur gia min dig azo -
nos üze ne tét eme li ki. Ek kor még job -
ban ér vé nye sül het a Ky rie Krisz tus-
imá da tá nak  fő haj tá sa  és  a  Glo ria
an gya li di cső ség mon dá sá nak ki rob -
ba nó örö me, a Sanc tus Is ten szent -

sé gét meg fo gal ma zó emel ke dett sé ge
és az Ag nus Dei Is ten Bá rá nyá hoz fo -
hász ko dó ben ső sé ges sé ge.
Ha a prop ri um té te lek re, vagy is a

vál to zó ré szek mű ze nei fel dol go zá sa -
i ra esik a vá lasz tás, az az egy há zi év
sze rint vál to zó mon da ni va ló ra irá nyít -
ja a fi gyel met. Most va sár nap er re is
volt pél da.
A  gra du ál ének  előtt  –  mint egy

elő já ték gya nánt – el hang zott Jo hann
Se bas ti an Bach Ach Gott, vom Him -
mel si eh da rein cí mű  kan tá tá já nak
(BWV 2) el ső té te le. A ko rál kan tá ta
alap ja a Lásd meg a menny ből, Úr is -
ten (EÉ 257), Lu ther Már ton nak a 12.
zsol tár ra írt pa ra frá zi sa. A mű ere de -
ti leg a Szent há rom ság ün ne pe utá ni
má so dik va sár nap ra ké szült, de nagy -
sze rű en il lett a har ma dik va sár nap té -
má já hoz – Is ten bű nö sö ket hív– és az
óegy há zi  evan gé li um hoz,  Az el ve -
szett juh és Az el ve szett drah ma (Lk
15,1–10) tör té ne té hez is.
A rend sze res és vál to za tos is ten tisz -

te le ti szol gá lat nagy és ér té kes gya kor -
la tot je lent a fi a tal éne ke sek szá má ra.
Egy hang ver seny hez ké pest ke vés bé ki -
éle zett hely zet ben ta pasz tal hat ják meg,
hogy mely mű vek hez mennyi pró ba
ele gen dő,  és  az  is ten tisz te let  mely
pont ja in mek ko ra kon cent rá ci ó ra van
szük ség. A hall ga tók szá má ra ész re vét -
le nül ta nul hat nak a sa ját hi bá ik ból, és
meg ta nul hat ják, mi től függ, hogy gör -
dü lé keny le gyen a li tur gia.
Fe renc vá ros ban – a he lyi adott sá -

gok hoz iga zod va – így ün nep lik az is -
ten tisz te le tet. Más hol eset leg az or -
go na  kap  na gyobb  sze re pet,  vagy
hang sze re se ket von nak be a mu zsi -
ká lás ba. Kí ván juk, hogy eb ből a kez -
de mé nye zés ből  erőt me rít ve mind
több he lyen kezd je nek el gon dol koz -
ni azon, ho gyan tud nák mél tó mó don
gaz da gí ta ni  a  gyü le ke zet  éle té nek
köz pon ti al kal mát!

g Dr. EcsE di Zsu zsa

Ze nés év zá rás 
Fe renc vá ros ban

b A fe renc vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet ben ez év ja nu ár ja óta két he -
ten te kü lön le ges is ten tisz te le ti for ma ré sze sei a gyü le ke ze ti ta gok és
az ér dek lő dők: a fő is ten tisz te let li tur gi á já ba il leszt ve, több szó la mú
fel dol go zás ban csen dül nek fel az is ten tisz te let ál lan dó ré szei: a Ky-
rie, a Gloria, a Sanctus és az AgnusDei. A Ferencvárosikántorátus ve -
ze tő je, MuntagLőrinc a re ne szánsz kor gaz dag mi se iro dal má ból vá -
lo gat ha tott, így az együt tes min den al ka lom mal más-más kom po zí -
ci ót szó lal ta tott meg. (A so ro zat in du lá sá ról az EvangélikusÉlet 2013/1.
szá má ban, a 13. ol da lon tu dó sí tot tunk.)
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g Do mo kos Má tyás

Ne héz el fo gó dott ság nél kül meg szó lal -
ni ab ból az al ka lom ból, amely össze gyü -
le kez te tett ben nün ket Csön gén, a haj -
da ni Weö res-por tán, ahol má tól fog va
egy  kis  két szo bá nyi  em lék mú ze um
hir de ti majd, ami kü lön ben or szág-vi -
lág előtt amúgy is rég óta nyil ván va ló,
hogy e fa lak kö zött a ma gyar köl té szet
leg na gyobb gé ni u szai kö zé tar to zó po -
é ta töl töt te gye rek ko rát és if jú sá gát. 
Nem tu dom, mit szól na ő: Weö res

Sán dor eh hez  a  fel ma gasz ta lás hoz.
Ti tok ban nyil ván jól es nék ne ki a gesz -
tus ban meg nyi lat ko zó sze re tet, de azt
gya ní tom, hogy va la mi lyen meg jegy -
zés sel rög tön ki is szúr ná az ün ne pé -
lyes ség és a fenn költ pá tosz ma gas C-
vel töl tött lég gömb je it. Vagy ahogy ő
mon da ná: „sült re a liz mus sal” – gon dol -
junk és em lé kez tes sünk most csak ar -
ra, ami re kü lön ben az ő or phe u si lé nyé -
vel és köl té sze té vel kap cso lat ban nem -
igen szok tunk gon dol ni, hogy ver sei
uni ver zu má ban,  köz vet le nül  és  rej -
tet ten, mi lyen sze re pet ját szik ez a ház
és a kis Vas me gyei Csön ge, va la mint
a fa lut kör nye ző, „sík sá gok kal és kö zép-
hegy sé gek kel és domb vi dé kek kel gaz -
da gon el lá tott táj”, aho gyan ő jel le mez -
te egy szer éle te el ső év ti ze dé nek ter mé -
sze ti mik ro koz mo szát, amely nek „dé li
szom széd ja Ke me nes al ja vagy Ke me -
nes-hegy hát, észa ki szom széd ja a Rá -
ba köz, a Kis al föld, nyu gat ra a kő sze gi
he gyek van nak, ke let re pe dig a Ba kony”. 
Ez a köl tő, aki nek az ere jét, ih le tét

és a köl té szet út já nak, mód já nak ala -
kí tá sá ban ját szott sze re pét oly ma gá -
tól ér te tő dő mó don szok tuk mí to szi jel -
zők kel il let ni, mert ki mer né két ség be
von ni ma már, hogy csak ugyan szállt
„is te ni ma gas ban, aho vá előt te ma gyar
szó nem ha tolt még”, és Ady után iga -
zán újat ő ho zott a ma gyar vers be széd -
be, szó val el ámu lunk azon a té nyen,
hogy ép pen ez a köl tő, Weö res Sán dor
ír ta szám sze rű en is a leg több ver set a
ma gyar fa lu ról, a vi dé ki Ma gyar or szág
lé te zés él mény-anya gá ból.
Ter mé sze te sen nem csak a pá lya kez -

det ver se i ben je le nik meg a szü lő föld
ké pe  és  raj za.  „Vég té re  /  ha za té rek
Csön gé re”,  ír ta  fé lig-med dig  tré fál -
koz va.  Csön gé re,  ahon nan  el  sem
ment so ha a köl tő, mi köz ben pol gári
sze mé lye be jár ta és meg lak ta az or szág
vi dé ke i nek és hely sé ge i nek a nagy ré -
szét, s nem állt meg a ha tá rok nál, hi -
szen töb bek kö zött meg jár ta Ame ri -
kát és In di át, Észak-Nor vé gi át és Cey -
lont, a Fü löp-szi ge te ket és Kí nát és Ke -
let-Af ri kát… Re mé lem, nem mi nő sül
pusz ta szó no ki fo gás nak, ha ar ra az el -
ső hal lás ra tán meg hök ken tő tény re hí -
vom föl a fi gyel met, hogy ez a vi lág ván -
dor „por lep te éne kes” mennyi re ma -
gán hord ja Csön ge po rát.
De hát sza bad-e ar ról meg fe led kez -

ni, hogy itt, e fa lak közt ha jolt fö lé be
„ter mő ékes ág ként” éle te el ső asszo -
nya, aki vel már az ele mi előtt együtt ol -
vas ta Shakes peare drá má it, hogy ide -
kö töt te őt a „gyer mek-esz ten dők ko -
ra vén ma gá nya”,  s a ka masz kor  fá jó
szé dü le té ben „örök ide gen nek” is itt

érez te ma gát. Ugyan ak kor az „egy-vé -
rű ek se re ge” is ide kö töt te mind ha lá -
lig s azon túl, az ős kez de tig szin te…

Ko dály Zol tán ál la pí tot ta meg ró -
la: „még min dig csör ge de zik va la mi a
ma gyar rit mus ból, mert ő az egyi ke
azon ke vés ma gyar köl tő nek, aki sej -
ti, hogy a ma gyar vers nek nem sza bad
el sza kí ta ni a szá la it, ami a ma gyar mu -
zsi ká hoz kö ti”. Ko dály meg jegy zé sét el -
ső sor ban azok nak a fi gyel mé be aján -
lom,  akik  unos-un ta lan  verk li zik  a
„bar tó ki mo dell” szlo gen jét, de köz ben
eszük be sem jut, hogy a „vad ró zsá ból
tün dér síp”-csi ná ló mes ter köl té sze te
mint fa lu és vá ros, kul tú ra és mí tosz,
fáj dal ma san mo dern disszo nan cia és
a  tör té ne lem mé lyé ről hang zó ze ne
szin té zi se épp en nek a bar tó ki mo dell -
nek  a  leg csu dá sabb  meg va ló su lá sa
köl té sze tünk ben. 
Nem gon do lunk er re, de meg le het,

hogy ép pen eb ben fe je ző dik ki ön tu dat -
la nul az ő nagy sá ga, no ha ő ma ga ezt a
szót ke resz tül húz ta és el uta sí tot ta ma -
gá tól.  Weö res  Sán dor  ugyan is  nem
„fa lu si” köl tő és nem „vá ro si” köl tő és
nem „koz mi kus” po é ta. Ő az a köl tő,
aki nek a da lá ban a ré szek re sza kadt tar -
ka egy ség vissza forrt az ős-egész be, de
me ló di á ja a vi lág ban és a lé te zés ben vég -
be ment me ta fi zi kai és on to ló gi ai drá -
ma fáj dal má nak a tu da tát is ki fe je zi.

(2002)

Az írás rész let a Szé che nyi-dí jas iro da -
lom tör té nész A por lep te éne kes –Weö -
res Sán dor ról cí mű köny vé ből

Polyrhyth mia – Csön gén 

– Bár csak te le len ne a ha jó! Bár -
csak fo gás tól ros ka doz ná nak a há ló -
ink! De most ép pen az el len ke ző jé -
től va gyunk meg ret ten ve. Leg alább -
is ezt pa na szol ja min den ki – kezd te
Lk 5,10–11 alap ján tar tott ige hir de té -
sét Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let nyu gal ma zott püs -
pö ke, a Fra ter ni tás tag ja. – Fá ra doz -
tunk al kal mas és al kal mat lan idő ben,
de  ta lán  ép pen  ab ban  té ved tünk,
hogy mi akar tuk meg szab ni, mi az al -
kal mas és mi az al kal mat lan idő. 
Jé zus azon ban azt mond ja: „Ne félj!

Mos tan tól em ber ha lász le szel.” Ez a
mos tan tól a Jé zus igá já ba haj tott pa -
pi eg zisz ten ci át je len ti. Enél kül is le -
het szol gál ni, sőt em be ri mó don si -
ke res nek  is  len ni.  Is ten  azon ban
más ként mé ri a si kert. El jött az ide -
je an nak, hogy Si mon Pé ter hez és tár -
sa i hoz ha son ló an mi is min dent ott -
hagy junk, és kö ves sük Jé zust. 
Nem a ha lász há lók ról, pász tor bo -

tok ról, stó lák ról, al bák ról, Lu ther-ka -

bá tok ról és püs pö ki ke resz tek ről van
szó, ha nem mind ar ról, amit az evan -
gé li um, a bűn bo csá nat, Krisz tus ke -
reszt je mel lé oda he lyez tünk. 
– Afe lől nincs két sé gem, hogy a

Mes ter ma is ve lünk van a ha jón. Is -
ten ad jon bá tor sá got an nak a fel is me -
ré sé re, hogy nincs más utunk, csak
ő egye dül, aki nek igá ját hor doz zuk,
aki nek győ zel mi ru há já ba öl töz kö -
dünk, aki ben hi szünk,  akit  szol gá -
lunk,  akit  sze re tünk,  és  aki  most
hoz zánk szól – zár ta ige hir de té sét a
püs pök az át adan dó stó lák ra és al -
bák ra utal va.
Az is ten tisz te le ten a pá lyá zó lel ké -

szek – Ken deh-Kirchk nopf Lász ló, Ko -
czor Ta más, Ko vács Lász ló, Ros tá né
Pi ri Mag da és Sze bik Ká roly – ün ne -
pé lye sen át vet ték a püs pök től, majd
ma guk ra öl töt ték új li tur gi kus öl tö -
zé ke i ket, me lye ket ezen túl egy aránt
hasz nál ni fog nak gyü le ke ze ti és köz -
egy há zi szol gá la tuk ban.

g Tu bán Jó zsEf

Krisz tus igá já ban 
és hó fe hér győ zel mi 

ru há já ban
b Az egy há zunk ban csak nem két év ti ze de zaj ló li tur gi ai re form tá mo -

ga tá sá ra a FraternitásLelkészegyesület má sod íz ben hir de tett pá lyá -
za tot ak tív evan gé li kus lel ké szek, il let ve fel szen te lé sük előtt ál ló lel -
kész je löl tek szá má ra li tur gi kus öl tö ze tek re: al bá ra, il let ve stó la -
kész let re. A pá lyá za ton el nyert öl tö zé ke ket tu laj do no sa ik ben ső sé ges
ün nep sé gen, is ten tisz te let ke re té ben ve het ték át jú ni us 17-én a rév -
fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Re zessy Lász ló ze ne szer ző, ze ne ta nár
éle té nek je len tős ré szé ben szo ros szá -
lak kal kö tő dött a bu da hegy vi dé ki evan -
gé li kus gyü le ke zet hez: 1937 és 1949 kö -
zött kán tor volt; 1937-ben meg szer vez -
te és 1956-ig ve zet te a gyü le ke zet ének -
ka rát; 1975-től 1997-ig új ra a gyü le ke -
zet kar na gya ként te vé keny ke dett.
Ami kor ta valy meg em lé kez tünk La -

ci bá csi szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló já ról, fi ai ren del ke zés re bo csá tot ták
édes ap juk ze nei ha gya té kát. Töb bek kö -
zött en nek anya gát fel hasz nál va ké szült
el a cen te ná ri u mi ki ad vány: Éne kük kel
őt di csér ték… Meg em lé ke zés a 100 éve
szü le tett Fa sang Ár pád, Re zessy Lász -
ló, Su lyok Im re ne ves ma gyar egy ház -
ze né szek ről (Lu ther Ki adó, 2012).

Csor ba Ist ván, a kö tet szer kesz tő je
az óta fel is dol goz ta az anya got, amely
így tíz do boz ba ren dez ve át te kint he -
tő és ku tat ha tó. Re zessy Lász ló fi ai pe -
dig úgy dön töt tek, hogy a ze nei ha gya -
té kot a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet nek
aján dé koz zák.

Az ün ne pé lyes át adás ra jú ni us 2-án,
az is ten tisz te let előtt ke rült sor, az ado -
má nyo zást írás ban is rög zí tet ték. A
kot ta- és irat anyag ezen túl Hegy vi dé -
ken hoz zá fér he tő.

g Ezsu

Megtisztelőajándék
Budahegyvidéknek

A kot ta mel lék let rész let Re zessy Lász -
ló Exo dus cí mű ora tó ri u má ból
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Temp lo má nak  két száz har minc  éves  fenn ál lá sá ért  és
nap ja ink ban zaj lott rész le ges fel újí tá sá ért adott há lát a
mar cal ger ge lyi gyü le ke zet jú ni us 15-én, szom ba ton. 
Az épü let ere de ti leg mag tár sze rű, to rony és ha rang nél -

kü li ar ti ku lá ris is ten tisz te le ti hely nek épült. 1783-ban Per -
la ki Gá bor püs pök, a fa lu szü löt te szen tel te fel. 1910-ben

szen tély résszel és ha rang to ronnyal egé szí tet ték ki. Most
pe dig – egy pá lyá zat nak kö szön he tő en – kí vül és be lül
is meg szé pül he tett.
Az ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos,

a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke szol gált
ige hir de tés sel. A li tur gi át Pol gár di Sán dor, a Veszp ré mi
Egy ház me gye es pe re se, va la mint Sza bó né Nyit rai Már -
ta he lyi lel kész vé gez te.
A meg hí vón sze rep lő ige, 1Kir 8,29 alap ján a püs pök

az  örök ség  sú lyá ról  és  ál dá sá ról  be szélt.  El mond ta,
hogy Is ten a ne héz sé ge ket, a gon do kat is tud ja a ja vunk -

ra, az épü lé sünk re hasz nál ni. „Ez a hely Is ten cse lek vé -
sé nek szín te re volt – fo gal ma zott. – Most, ami kor há la -
adás ra gyű lünk össze, ke res nünk kell ezt a tit kot. Túl kell
te kin te nünk a meg fog ha tón.” Sze me rei Já nos pré di ká ci -
ó já ban ar ra is em lé kez tet te az egy be gyűl te ket, mek ko -
ra ál do za tot hoz tak őse ik a temp lom fel épü lé sé ért.

Az  al kal mat  kö ve tő  köz gyű lé sen  Sza bó né  Nyit rai
Már ta be szá molt az el vég zett mun kák ról, majd bá to rí tot -
ta a je len lé vő ket a to váb bi ada ko zás ra, hogy foly tat has -
sák a re no vá lást, és – egye bek mel lett – az or go na ja ví -
tá sa, va la mint a fű tés kor sze rű sí té se is meg tör tén hes sen. 
A hit ta no sok ver ses kö szön tő vel ör ven dez tet ték meg

a gyü le ke ze tet. Kö szön tőt mon dott Pol gár di Sán dor es -
pe res és Sze me rei Já nos püs pök is. Vé gül a he lyi mű ve -
lő dé si ház ban te rí tett asz tal vár ta a há la adó ün nep re ér -
ke zett ven dé ge ket.

g AM

Két száz har minc éves 
a mar cal ger ge lyi temp lom

b Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ki jel -
mon da ta: „Con ser van do et re no van do” („Meg őr -
zen dő és meg újí tan dó”) igaz nem csak az egy ház
egé szé re, ha nem a mag ló di evan gé li kus temp lom
szó szé ké re is. Ti zen öt év kény sze rű szü net után
ezek ben a na pok ban kez dő dött meg és foly ta tó dik
a temp lom szó szé ké nek res ta u rá lá sa. 

A raj ta lé vő fel irat ta nú sá ga sze rint a szó szé ket 1777-ben
ké szí tet ték az imád ság és ige hir de tés cél já ra. Az ol tár tól
bal ra el he lyez ke dő fa épít mény kö ze pén, ara nyo zott ke -
ret ben a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház mű vé szet ben
is egye dül ál ló áb rá zo lás lát ha tó: vá rost lát ta tó hát tér előtt
ma got ve tő fér fi alak ja tű nik fel. A kép jobb ol da lán ál -
do za ti ol tár nál tér de lő, evan gé li kus pa pi öl tö zé ket – Lu -
ther-ka bá tot és mó zes táb lát – vi se lő lel kész imád ko zik.
Ez az al le go ri kus áb rá zo lás Jé zus pél dá za tá ból a mag ve -
tő tör té ne tét je le ní ti meg. A ki szórt ma go kat egy fel hő -
ből ki nyú ló mennyei kéz – Is ten ke ze – ön tö zi. 
A ké pen Já nos evan gé li u má ból vett la tin nyel vű fel irat:

„Si ne me ni hil” („Nél kü lem sem mit” ) hir de ti: mit sem ér
a lel kész ál do za tos szol gá la ta, mag ve té se a mag szó ból szár -
ma zó ne vű Mag ló don, ha nin csen raj ta Is ten ál dá sa!
A szó szék res ta u rá lá sa 1998–99-ben kez dő dött meg,

a temp lom ak ko ri fel újí tá sá val egy idő ben. Ek kor to váb -
bi  fest mé nyek:  Pé ter  és  Pál  apos to lok  ké pe,  va la mint
Szent lé lek-ga lam báb rá zo lás ke rült elő a fe hér má zo lás alól.
A szó szék hang ve tő jén pe dig sas- és nap szim bó lu mot tár -
tak fel a szak em be rek. 
Más fél év ti ze de anya gi ak hi á nyá ban ma radt fél be a fel -

újí tás.  Most  je len tős  köz egy há zi  tá mo ga tás ból  és  a
mag ló di gyü le ke zet tag ja i nak ado má nyá ból újul meg az

ige hir de tés nek ez a he lye. A res ta u rá lás költ sé gei meg -
ha lad ják a 3,3 mil lió fo rin tot. A fel újí tást Der dák Éva és
Witzl An tal szak res ta u rá to rok vég zik.

A mag ló di evan gé li ku sok re mény sé ge, hogy szá za do -
kon át meg őr zött szó szé kük meg újí tá sa esz köz Is ten ke -
zé ben ar ra, hogy a gyü le ke zet is meg újul jon lé lek ben a
Jé zus Krisz tus ról szó ló ige hir de tés ál tal.

g Né mEth Mi hály

Con ser van do et re no van do – 
amaglódiszószékis
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meghívólelkészavatásra
„Men je tek be a szo ros ka pun! […] Mert szo ros az a ka pu, és kes keny 

az az út, amely az élet re visz, és ke ve sen van nak, akik azt meg ta lál ják”
(Mt 7,13.14) 

Ta nul má nya im be fe je zé se után, jú li us 7-én (va sár nap) 15 óra kor a sop -
ro ni evan gé li kus temp lom ban (9400 Sop ron, Bün ker köz 2.) Gáncs Pé -
ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé avat. Er re az ün -
ne pi al ka lom ra és az ezt kö ve tő együtt lét re sze re tet tel hí vom. 

Ha lász Ale xand ra

meghívólelkészavatásra
„Mert a te rem tett vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét”

(Róm 8,19)

Is ten Irán ti há lá val és öröm mel tu da tom, hogy jú li us 6-án, szom ba ton,
a 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te le ten a solt vad ker ti evan gé li kus temp lom -
ban Gáncs Pé ter, az MEE Dé li Egy ház ke rü le té nek püs pö ke lel késszé avat.
Az ün ne pi al ka lom ra tisz te let tel és sze re tet tel hí vom és vá rom. 

Fi tos Mó ni ka

A kó de xek év szá za do kon ke resz tül
vol tak hasz ná lat ban,  s  fenn ma radt
pél dá nya ik má ig hor doz zák a ré gi ko -
rok üze ne tét. 
Az Ér sek új vá ri kó dexmeg ta lá lá sá -

nak he lyé ről kap ta a ne vét: 1833-ban
az ér sek új vá ri fe ren ce sek könyv tá rá -
ban fe dez ték fel. 1851-ben aján dé ko -
zás út ján ke rült a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia bir to ká ba.
E kó de xünk a má so dik leg ter je del -

me sebb kéz ira tos ma gyar nyelv em -
lék. A Nyu lak szi ge tén – a mai Mar -
git-szi ge ten  –  mű kö dött  Do mon -
kos-ren di apá ca ko los tor ban ké szült.
Öt kéz ír ta, de név sze rint csak egyi -
kü ket, Sö vény há zi Már tát, a kó dex
leg na gyobb  ré szé nek  má so ló ját  és
össze ál lí tó ját is mer jük, mert hogy ő
meg ne ve zi ma gát a szö veg ben: „…se -
wen hazÿ sor or mar ta ke ze mÿath…”
(mai he lyes írás sal: „Sö vény há zi soror
– az az nő vér – Már ta ke ze mi att”).

A rész ben kö zös sé gi fel ol va sás ra,
rész ben ma gá náj ta tos ság ra össze ál -
lí tott,  la tin ból  for dí tott  szö ve gek
rész le te sen  ki tér nek  az  egy há zi  év
nagy ün ne pe i re, ki emel ten Krisz tus
szen ve dé sé re és a hús vé ti ün nep kör -
re. Ol vas ha tók a kó dex ben szen tek –
Szent Je ro mos, Szi é nai Szent Ka ta lin,
Ale xand ri ai Szent Ka ta lin – le gen -
dái,  emel lett  az  apá cák a ko los to ri
együtt élés hez és az üd vös sé ges élet -
hez is kap hat tak út mu ta tá so kat.
Sö vény há zi va ló szí nű leg a ko los -

tor ban ren del ke zé sé re ál ló szö ve ges
és ké pes anya gok ból ál lí tot ta össze a
kó de xet, nem egy má sik, kész kö te -
tet má solt le. Több ször sza bad ko zik

írá sá nak kül le me mi att: „Ne gon dolÿ
wele, ha nem ze pen ÿrtam, de nezÿed
ÿdwes se ges haz na lattÿat, ha kÿ ol -
was sa  es  ro la  gon dol kodÿk”  („Ne
gon dolj ve le, ha nem szé pen ír tam, de
néz jed id ves sé ges hasz ná lat ját, ha ki
ol vas sa, és ró la gon dol ko dik”). 
A má so ló apá ca il luszt rá ci ó ként szí -

nes mi ni a tú rá kat ké szí tett a kó dex hez
–  pél dá ul  a  pas sió  szö ve ge i hez  –,
ini ci á lé kat, vagy is dí szes, fes tett kez -
dő be tű ket il lesz tett be az ol da lak ra.
A vö rös, kék, zöld, bar na szí nű tem -
pe rá val fes tett ini ci á lék tet sze tő sek,
ki emel ked nek a kéz zel írt ol da lak szö -
ve ges kör nye ze té ből. 
A vizs gá la tok a pa pí ron ta lál ha tó

víz je lek  alap ján  meg ál la pí tot ták,
hogy a kó dex hez fel hasz nált anya gok
itá li ai pa pír mal mok ból szár maz nak. 
A kó dex nek vi szon tag sá gos sors

ju tott. Bu da 1541-ben tö rök kéz re ke -
rült, az apá cák nak me ne kül ni ük kel -

lett a szi get ko los to rá ból. A bőr -
kö té sű  könyv  ez után meg jár ta
Vá rad,  Nagy szom bat,  Po zsony
do mi ni ká nus és kla rissza ko los -
to ra it,  vé gül  Ér sek új vár ra  ke -
rült a Páz mány Pé ter ál tal épít -
te tett ma ri á nus fe ren ces ko los -
tor ba.
Bár az Ér sek új vá ri kó dex ré gi

ma gyar nyel ve,  a ma i tól el té rő
he lyes írá sa ele in te meg ne he zí ti a

gya kor lat lan ol va só dol gát, ér de mes
e ne héz sé gek kel meg küzd ve kö zel fél
év ez red del a gyűj te mény pa pír ra ve -
té se után is be le ol vas nunk. A köny -
vet for gat va nem is tű nik annyi ra tá -
vo li nak a 16. szá za di gon dol ko dás a
21. szá zad em be ré től. A gyö nyö rű kö -
tet ér de mes ar ra, hogy akár gyü le ke -
ze ti könyv tá rak ba is be ke rül jön.
A szö veg köz re adó ja Ha ader Lea,

a ki adást az MTA Nyelv tu do má nyi
In té ze té nek Nyelv tör té ne ti Osz tá lyán
ké szí tet ték elő az MTA–OSZK Res
Lib ra ria Hun ga riae/Frag men ta Co -
di cum Ku ta tó cso port tag ja i nak köz -
re mű kö dé sé vel. 

g HE tEssy Csa ba
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„Kez det nek 
evan ge li o mok…”

b Imád sá go kat, pré di ká ci ó kat, el mél ke dé se ket, pas si ót, ver ses le gen -
dát, evan gé li u mi pe rikó pá kat tar tal maz az a ter je del mes kó de xünk,
amely nek fak szi mi le ki adá sát a ki vá ló szó tá ra i ról, nyel vé sze ti kö te -
te i ről is mert Tin ta Ki adó je len tet te meg. Az 1529–1531 kö zött má solt
kéz irat nak a ha son má sát és fi lo ló gi ai jegy ze tek kel el lá tott be tű hív át -
ira tát egy aránt meg ta lál juk a kö tet ben. A kó dex tör té ne té vel, a szö -
veg he lyes írá sá nak jel leg ze tes sé ge i vel ala pos be ve ze tő ta nul mány is -
mer te ti meg az ol va sót, és – elő ször a RégiMagyarKódexek so ro za -
tá nak tör té ne té ben – DVD is jár a könyv höz, amely a kéz irat di gi ta -
li zált vál to za tát köz li. A ki ad vánnyal jú ni us ele jén az ün ne pi könyv -
hét lá to ga tói is ta lál koz hat tak a ki adó stand ján.
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Schäf fer Ár pá dot, a Bu da vi dék Zrt. ve -
zér igaz ga tó ját, aki egész ed di gi éle te
so rán az ÁFÉSZ szö vet ke ze ti rend -
szer hez kap cso ló dott, ta valy au gusz -
tus 20-án, a nem ze ti ün nep al kal má -
ból  a  szö vet ke ze tek  fej lesz té sé ért  a
Ma gyar Ér dem rend lo vag ke reszt jé vel
tün tet ték ki. A lau dá ci ó ban szak mai
hoz zá ér té sét, ve ze tői rá ter mett sé gét,
em beri pél da mu ta tá sát, mun ka bí -
rá sát emel ték ki. 
Mind ez kre a ti vi tás sal pá ro sul,

amint fe le sé ge el mond ta, ami kor
a há zas pár ral az or go ná ról be szél -
get tem. Min den mun ka he lyét gaz -
da gí tot ta  va la mi vel,  min de nütt
ha gyott  ma ga  után  va la mi lyen
ma ra dan dó  nyo mot  –  je gyez te
meg Schäf fer né Har math Eri ka. 
Schäf fer Ár pád Tor va jon szü -

le tett, és gyer mek ko rát is ott töl -
töt te, gim ná zi um ba Ta bon járt.
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó-ipa -
ri  Fő is ko lát  vég zett,  ok le ve les
üzem gaz dász, majd köz gaz dász
dip lo mát szer zett. A Bu da Kör -
nyé ki ÁFÉSZ az ő irá nyí tá sa alatt
a me gye leg jobb ÁFÉSZ-e lett. A
rend szer vál tás után a vál la lat jog -
utód ja ként meg ala pí tot ta a tö ret -
le nül si ke res Bu da vi dék Zrt.-t, ahol
2011 óta fe le sé ge is dol go zik.
Bár Schäf fer Ár pád 1974-ben el ke -

rült Tor vaj ról, szü lő fa lu já val a kap -
cso la ta so ha sem sza kadt meg. 2010-
ben egye dül élő öccse el hunyt, és ő
meg örö köl te a szü lői há zat, ame lyet
fe le sé gé vel  együtt  fel újí tott.  Et től
kezd ve kap cso la tuk a fa lu val el mé -
lyült, új di men zi ót ka pott.
Nagy len dü let tel ve tet ték be le ma -

gu kat a mun ká ba, bon tot tak és épí -
tet tek, fü ve sí tet tek, gyü möl csöst te -
le pí tet tek. Úgy ter ve zik, hogy uno ká -
ik kal együtt az ed di gi nél  több időt
töl te nek majd Tor va jon. Ér den lak -
nak,  Tor vaj tól  száz hu szon öt  ki lo -
mé ter re,  de  az  M7-esen  Ba la ton -
end ré dig ha mar le ér nek, on nan pe -
dig  csak  tíz  ki lo mé ter re  van,  és  a
nem rég  át adott  kor sze rű  úton
könnyen meg kö ze lít he tő a fa lu. 

***

A száz nyolc van lel kes zsák fa lu – ép pen
év ti ze des el zárt sá gá nak kö szön he tő en
–  rész ben  őr zi  ha gyo má nya it.  Az
1800-as évek ben még köz pon ti te le pü -
lés volt, fél ezer la kos sal, de Tab, majd
Sió fok  fej lő dé sé vel  hát tér be  szo rult. 
A II. vi lág há bo rú előtt a né pes ség

egy har ma dát-egy ne gye dét svá bok al -
kot ták, de ők – el té rő en a svá bok zö -
mé től  –  nem  ka to li ku sok,  ha nem
evan gé li ku sok vol tak. Nagy ré szü ket
a II. vi lág há bo rú után Né met or szág -
ba te le pí tet ték ki. Mind össze két-há -
rom csa lád ma rad ha tott, ame lyek a há -
bo rú  előt ti  nép szám lá lá son ma gyar
anya nyel vű nek  val lot ták  ma gu kat.
Köz tük vol tak Schäf fer Ár pád anyai ági
fel me női, de tő lük is el vet ték a há zu -
kat, csak 1958-ban vá sá rol ták vissza. 
A  szo ci a liz mus  utol só  év ti ze de i -

ben so kan el ván do rol tak, majd a rend -
szer vál tás után há rom vál lal ko zó lé pett
az ad dig a fa lut el tar tó ter me lő szö vet -
ke zet örö ké be. Ők ke vés mun ka erőt
igény lő ter me lé si mó dot vá lasz tot tak,
fő ként  szar vas mar hát  te nyész te nek. 

Ma Tor va jon nagy a mun ka nél kü -
li ség, a hely be li ek min den le he tő sé -
get meg ra gad nak lét fenn tar tá suk ér -
de ké ben. Az új út ta lán se gít ab ban,
hogy cé gek te le pül je nek a faluba. 
Torvaj bű bá jos – mond ják –, dom -

bok kö zött, egy völgy ben fek szik. Nem
vé let len, hogy az utób bi évek ben je len -
tős szám ban köl töz tek be kül föl di ek.

Né me tek, fin nek, hol lan dok, bel gák vá -
sá rol tak há za kat. Van, aki nya ral ni jár,
van, aki nyug dí jas éve it töl ti, de két-há -
rom kis gye re kes kül föl di csa lád élet vi -
tel sze rű en la kik a fa lu ban. 
Az evan gé li kus gyü le ke zet negy ven -

két főt szám lál, kö zü lük ha tan-he ten
jár nak rend sze re sen az is ten tisz te let -
re, ame lyet Szi ge thy Szi lárd ta bi evan -
gé li kus lel kész min den má so dik va sár -
nap tart a pa rá nyi temp lom ban. A ka -
to li ku sok több ség ben van nak a fa lu ban,
az ő temp lo muk na gyobb és ré geb bi.

***

Ami kor a Schäf fer há zas pár az is ten -
tisz te le te ken is meg je lent (az asszony
ka to li kus, de fér jé vel ott van az evan -
gé li kus temp lom ban is), fel tűnt ne -
kik, hogy a temp lom ban az éne ke ket
har mó ni u mon kí sé rik, jól le het volt
ott egy ré gi or go na is. Ki de rült, hogy
a pa ti nás hang szer már több mint öt -
ven éve nem üze mel. Si ral mas ál la -
pot ban volt, a sí pok egy ré sze hi ány -
zott, több síp össze is volt tör ve – me -
sé lik. Nem volt gaz dá ja, a temp lom
leg utol só  fel újí tá sá nál  se  ügyel tek
rá, épí té si tör me lék hul lott be le. 
Schäf fer  Ár pád ban  fel ve tő dött  a

gon do lat: nem le het ne fel újí ta ni? Meg -
tud ta, hogy az egy ház köz ség ter vez te
is ezt va la mi kor, de nem volt rá pén -
ze. Kor mos Gyu la mű egye te mi ta nár,
az evan gé li kus egy ház or go na szak ér -
tő je szak vé le ményt is ké szí tett ró la. 
Schäf fe rék  ezt  át néz ték,  és  úgy

dön töt tek, hogy vál lal ják a hely re ál -
lí tás nak az egy há zi hoz zá já ru lá son fe -
lü li ré szét, füg get le nül a mér té ké től.
Az egy ház köz ség más fél mil lió fo rint
tá mo ga tást nyert a fel újí tás ra, a há -
zas pár pe dig 4,7 mil lió fo rin tot ado -
má nyo zott er re a cél ra. Így az egy ház -
köz ség koc ká zat és gyűj tés nél kül ne -
ki áll ha tott a fel újí tás nak. 
A res ta u rált or go na min den el kép -

ze lé sü ket  fe lül múl ta.  Sze ren csés nek
bi zo nyult a ki vi te le ző, a fó ti Ae risOr -
go na Kft. ki vá lasz tá sa is. A cég ügy ve -

ze tő je, Fa ra gó At ti laor go na épí tő szív -
ügyé nek te kin tet te a fel újí tást. Ő ar ra
tet te fel az éle tét, hogy ré gi or go ná kat
ál lít son hely re, azt sze ret né, hogy eze -
ket hasz nál ják új or go nák he lyett. Ne
se lej tez zék ki őket, mert bár egy sze rűbb
új elekt ro mos or go ná kat épí te ni, ta lán
ke ve seb be is ke rül nek, mint a res ta u -
rá lás, de hang zás ra, mű vé szi ér ték re
néz ve nem ha son lít ha tók a ré gi hang -
sze rek hez. Fa ra gó At ti la sze rint Schäf -
fe rék tá mo ga tá sa nél kül a tor va ji or go -
na az enyé sze té lett vol na.

***

Ma gyar or szá gon a ba rokk or go nák
kö zött – eb ben a nagy ság rend ben és
ilyen hang zás ban – a tor va ji egye dül -
ál ló. 1730–1750 kö zött ké szült, hogy
ki és hol épí tet te, nem tud ni. A tor -
va ji egy ház köz ség a 19. szá zad má so -

dik  fe lé ben vá sá rol ta meg. Ma -
gyar or szá gon ez az egyet len szó -
szék or go na:  a  szó szék  mel lett
he lyez ték el, a hí vek kel szem ben,
nem  mö göt tük,  mint  ál ta lá ban
szok ták. Két szí jat hú zo gat va kell
fúj tat ni, de a fel újí tás kor a köny-
nyebb ke ze lés vé gett elekt ro mos
fúj ta tó val is el lát ták. 
A De ák té ri be mu ta tó ról min -

den ki el ra gad ta tás sal nyi lat ko zott,
a kis or go na hang ja be töl töt te az
egész ter met. Fassang Lász lóLiszt-
dí jas or go na mű vész azt mond ta a
há zas pár nak, hogy di ák ja i val nya -
ran ta több ezer ki lo mé tert utaz nak,
hogy ilyen hang szer hez jut has sa -
nak. A Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti
Egye tem or go na sza kos hall ga tói
szin te  kö zel har cot  vív nak,  hogy
játsz has sa nak  raj ta,  ami  nem  is

könnyű do log, mert kü lön meg kell ta -
nul ni uk a bil len tyűk ke ze lé sét. 
– Az or go na fel újí tá sát el ső sor ban

ab ból az in dít ta tás ból kez de mé nyez -
tük, hogy az őse ink hez is szó lunk ez -
zel. Azok hoz, akik eb be a temp lom -
ba jár tak, és még hal lot ták szól ni ezt
a hang szert, de a tör té ne lem vi ha ra el -
so dor ta  őket.  Bi zo nyos  ér te lem ben
meg örö kít jük, tár gyi a sít juk az em lé -
kü ket. Más fe lől sze ret tünk vol na va -
la mi lyen pluszt, va la mi lyen ér té ket ad -
ni a tor va ji ak nak. Egy olyan or go ná -
ra,  ame lyet  Ma gyar or szág  leg el ső
evan gé li kus temp lo má ban mu tat tak
be, és ame lyen olyan ze né szek ját szot -
tak, akik ed dig Tor vaj ról ta lán nem is
hal lot tak, és amely ről a fa lu juk hir te -
len is mert té vált, iga zán büsz kék le -
het nek – mond ja Schäf fer Ár pád.
A há zas pár azt sze ret né, ha az or go -

na vissza ke rül ne a tor va ji temp lom ba,
de csak an nak fel újí tá sa után. Re mé nye -
ik sze rint ad dig a De ák té ren ma rad na,
ahol időn ként most is meg szó lal. 
A tor va ji temp lom tor nyá nak fa -

szer ke ze te élet ve szé lyes, az épü let fa -
lai vi ze sek. Az or go ná ra néz ve ez a
leg na gyobb ve szély, mert ha a fa sí pok
meg szív ják ma gu kat ned ves ség gel, el -
han go lód nak.  Ezért  el en ged he tet -
len a temp lom meg fe le lő szi ge te lé se. 
A lel kész pá lyá zott a mű kö dé si te -

rü le té hez tar to zó va la mennyi temp -
lom, köz tük a tor va ji fel újí tá sá ra. Van
re mény, hogy si ke rül meg sze rez ni az
eh hez szük sé ges pénzt. A tor va ji temp -
lom ese té ben ez hat-hét mil lió fo rint
len ne. Ha meg va ló sul a fel újí tás, vissza -
ke rül het ne az or go na, és a fa lu is mer -
te tő je gye, „ék kö ve” le het ne. Kö zel a Ba -
la ton, az út ki vá ló, egy há zi és vi lá gi
kon cer tek  szer ve zé sé vel  ér dek lő dő -
ket le het ne oda von za ni. De a fel újí tás -
hoz szük ség van az egész fa lu össze fo -
gá sá ra. Jó len ne – hang sú lyoz ta Schäf -
fer Ár pád –, ha a tor va ji ak, val lási ho -
va tar to zá suk tól füg get le nül, a ma gu -
ké nak érez nék ezt az ügyet. 

g T. Ko vács Pé tEr

Prédikáló hangszer
Egy há zas pár nagy lel kű sé gé ből újul ha tott meg a torvaji temp lom or go ná ja

Meg kér dez tük a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem or go na sza ká nak
ta ná ra it, a be mu ta tó or go na est köz re mű kö dő it, mit tar ta nak leg fon to -
sabb nak a tor va ji hang szer rel, il let ve a res ta u rá lá sá val kap cso lat ban.

g Sza bó Ba lázs 
– A tor va ji or go na va ló di kü lön le ges sé gét az ad ja, aho gyan res ta u rál -

va lett. Az ere de ti ter vek kel el len tét ben az Ae ri sOr go na Kft. el vé gez te
a ba rokk szél el lá tás tel jes re konst ruk ci ó ját, két ék fú vó val. Ez ad ja az ere -
de ti hang zás alap ját, me lyet a mű vé szi in to ná ció és a kö zép han gos tem -
pe ra tú ra tesz tel jes sé. Ugyan sok ré gi or go na lett már fel újít va ha zánk -
ban, ám a hang zás mű vé szi vissza ál lí tá sa ed dig még nem tör tént meg
egyet len res ta u rá lás so rán sem ilyen ki emel ke dő szín vo na lon.

g Fassang Lász ló 
– A Ze ne aka dé mia or go na tan sza ka ne vé ben is kö szö net tel tar to zunk

mind azok nak, akik en nek a hang szer nek a hely re ál lí tá sá ban akár tá mo -
ga tó ként, akár szak em ber ként részt vet tek.
Ko ráb ban egy ha son ló mű vé szi él mé nyért sok száz ki lo mé tert kel lett

utaz ni nyu gat fe lé. Most ez a rom ja i ból vi lág szín vo na lon új ra élesz tett
hang szer ide csöp pent kö zénk, és ar ra kész tet min ket, hogy az or go na ne -
vű hang szert já té kos ként és hall ga tó ként is új ra de fi ni ál juk. Csu pán hat
síp sor, egyet len ma nu ál pe dál zat nél kül, még is azt érez zük, hogy er ről
a hang szer ről nem hi ány zik sem mi. Ez azért le het sé ges, mert ön ma gát
tel jes mér ték ben fel vál lal ja és ki tel je sí ti. 
Egy ilyen hang szer min ket, já té ko so kat szün te len ar ra ins pi rál, hogy

min den egyes hang el ját szá sa kor meg te gyük a tö ké le tes ség irá nyá ba ve -
ze tő kö vet ke ző lé pést. Ezért – és csak is ezért – van iga zán ér tel me or -
go nán ját sza ni és or go nát hall gat ni. Ez az, ami ért ez a pa rá nyi hang szer
mind annyi unk szá má ra fel ad ja a lec két.
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b A De ák té ri evan gé li kus temp lom ban áp ri lis 21-én mu tat ták be Tor -
vaj, egy kis So mogy me gyei fa lu evan gé li kus temp lo má nak fel újí tott
or go ná ját. A res ta u rá lást SchäfferÁrpád kez de mé nyez te, a költ sé gek
há rom ne gye dét is ő fe dez te fe le sé gé vel, SchäffernéHarmathEriká-
val együtt (képünkön). A mai vi lág ban nem min den na pi gesz tus ról van
szó. Tör té nel münk ből is me rünk szép pél dá kat, SzéchenyiIstván fel -
aján lá sát a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia meg ala pí tá sá ra vagy
TóthGáspár ado má nyát, amellyel le he tő vé tet te Petőfi ver se i nek el -
ső ki adá sát, de ma mint ha ki ve szett vol na a ha son ló nagy lel kű ség.

g Fin ta GEr gEly

Rend ha gyó tör té net kez dő dött áp ri -
lis  kö ze pén  a  bu da pes ti  De ák  té ri
evan gé li kus  temp lom ban.  Né hány
hó nap ra kü lön le ges lá to ga tó ér ke zett,
új színt hoz va a temp lom amúgy is
élénk ze ne éle té be.
A So mogy me gyei köz ség, Tor vaj

mű em lék or go ná ja áll a De ák té ri ol -
tár mel lett. A hang szer a 18. szá zad
kö ze pén  épült,  épí tő je  is me ret len.
Ko rá nak  jel leg ze tes  tí pu sa:  pe dál
nél kü li, úgy ne ve zett po zi tív, hat re -
gisz ter rel. Az 1800-as évek má so dik
fe lé ben ke rült az ak kor épült tor va ji
temp lom ba. 
Sa ját sá ga, hogy a szó szék mel lett

he lyez ték el, így a ko ra be li kán tor ta -
ní tó az ige hir de tés előtt és után né -
hány lé pést meg té ve lát hat ta el má -
sik  fon tos  fel ada tát:  a  gyü le ke zeti
ének  kí sé re tét.  Ez  az  el he lye zés
akusz ti ka i lag is na gyon ked ve ző, hi -
szen az or go na hang a  leg köz vet le -
nebb mó don, szem ből ér te a hí ve ket. 
Az el múlt év ti ze dek ben ez az ér -

té kes hang szer el ha nya golt ál la pot -
ba  ke rült,  hasz nál ha tat lan ná  vált.
Egy  nagy lel kű  ma gá n ado mány nak
és az evan gé li kus egy ház ki egé szí tő
tá mo ga tá sá nak  kö szön he tő en  vált
le he tő vé a res ta u rá lá sa. A res ta u rá -
lá si ter vet a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus  Egy ház  mű em lék or go na-fel -
ügye lő je, Kor mos Gyu la ké szí tet te. A

mun kát az Ae ri sOr go na Kft. vé gez -
te, ma ra dék ta la nul tisz te let ben tart -
va a ko ra be li anyag hasz ná la tot, tech -
no ló gi át és mű vé szi íz lést. 
A sé rült sí po kat és egyéb al kat ré -

sze ket ki ja ví tot ták, a hi ány zó kat pó -
tol ták. Több, ké sőbb fel vitt fes ték ré -
teg el tá vo lí tá sa után lát ha tó vá vált az
or go na ház ere de ti, zöld már vány fes -
té se is. (A szek rény res ta u rá tor Er dei
Bar na volt.) Kül ső és bel ső így ere -
de ti pom pá já ban – és te gyük hoz zá:
mai ele ven ség gel – hir de ti az iga zi ér -
ték időt ál ló sá gát.
Mi vel  a  res ta u rá lá si  mun kák  –

rend ha gyó mó don – több hó nap pal az
elő írt ha tár idő előtt el ké szül tek, le he -
tő ség nyílt ar ra, hogy mi előtt vissza -
tér ne sa ját he lyé re a tor va ji or go na, a
De ák té ren mu tat koz zon be a szé le -
sebb nyil vá nos ság előtt. Áp ri lis 21-én
a  Ze ne aka dé mia  or go na  sza ká nak
ta ná rai, Fassang Lász ló és Sza bó Ba -
lázs, va la mint  hall ga tó ik, Mé szá ros
Zsolt Má té, Mo nos to ri Fe renc és Tó -
ka Ágos ton szó lal tat ták meg. 
Az óta is so kan kí ván csi ak rá, szak -

ma be li ek és ze ne ked ve lők egy aránt.
Csak nem tíz is ten tisz te le ten, több or -
go na es ten és or go na me di tá ci ón hasz -
nál hat ták  a  mu zsi ku sok  min den ki
meg elé ge dé sé re és épü lé sé re. 

A szerző orgonaművész, az Evan gé -
li kus Hittudományi Egyetem Egy -
ház ze nei Tanszékének vezetője

Majdháromszázéves
vendégaDeáktéren
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g Kiss la ki Lász ló

Kol tai lel kész ar ra éb redt a Tün dér -
kert ott hon te ra szán, hogy fá zik a lá -
ba. Le nyúlt a to ló szék ről a le csú szott
pok ró cért, és ki húz ta a macs ka alól,
amely tán pár per ce al ha tott el raj -
ta. A kan dúr sér tő döt ten el vo nult,
mert ál má ban ép pen po ca kos egér -
lány kák  tán col tak  a  baj sza  előtt.
Sza kasz tott úgy, mint a gör lök egy
Le hár-ope rett ben. 
A pap ki si mí tot ta a ta ka rót, és gon -

do san ma gá ra te rí tet te, sőt még a szé -
le it is be gyűr te a de re ka alá. Ha nyatt
dől ve néz te egy da ra big a jó szél re vá -
ró fel hő ket. 
Eszé be ju tott, hogy majd fél szá za -

da is, mi kor a bör tön kór ház ban ma -
gá hoz tért, ugyan ilyen vat ta bir kák bá -
mul tak le rá oda fent ről. Csak ak kor
rács volt az ab la kon. Te hát még is él!
–  gon dol ta  ak kor.  Kál di  szá za dos
még sem ve ret te agyon a két egyen -
ru hás bar má val. A szél re vá ró fel hők
ak kor is sze ret tek vol na már to vább -
áll ni ten ger né ző be. Per sze ő is ve lük. 
A  lel kész már majd nem új ra  el -

szen de re dett, mi kor meg hal lot ta Al -
bert kö ze le dő lép te it. Már vagy tíz
éve, hogy itt van nak az ott hon ban, de
ar ról az idő ről, mi kor együtt ül tek Rá -
ko si bör tö né ben – mint ha köl csö nö -
sen meg egyez tek vol na –, so se be -
szél tek. 
– Ide ad ná a sak kot egy órács ká ra,

Kol tai úr? – érin tet te meg a vál lát egy
té to va kéz.
Tény leg Al bert volt, az öreg ség től

alig  lá tó  ag ro nó mus.  Gyak ran  el -
kér te a lel kész től a táb lát, és olyan -
kor egy sakk-könyv be me rül ve órák
hosszat  to lo gat ta  a  bá bu kat  ma ga
előtt. 
– Most is egye dül akar ját sza ni, Al -

bert? Az jó, mert min dig nyer. 
– Vic ces ked vé ben van, tisz te le tes

úr. Van ked ve egy par ti ra? – de rült fel
Al bert ké pe a sa ját öt le té től. 
A  lel készt  meg lep te  a  kér dés,  s

nem is vá la szolt, csak fel ült, és a kö -
ze li asz tal hoz haj tot ta a ke re kes szé -
két. Mi re az ag ro nó mus ma gá nak is
ke rí tett egy ho ked lit, már glé dá ban
vár tak a táb lán a vi té zek, és a két ki -
rály is be fe jez te csa tá ra buz dí tó szó -
nok la tát. 
Már egy ide je csend ben ült a két

öreg, és ma guk ban új ra át él ték azt a
bi zo nyos majd fél szá zad dal az előtt
ját szott sakk par tit, amely iga zá ból be
se fe je ző dött. Mind ket ten gon do la -
ta ik ba me rül tek. 
A koc kás csa ta me zőn sem tör tént

még sem mi. A két el len sé ges tá bor tü -
rel met le nül várt a kez dés re. Ki vé ve a
pa rasz tok. Ők az el ső sor ban csak kö -
zö nyö sen bá mul ták egy mást; tud ták,
leg töb ben el es nek már a csa ta ele jén
mint név te len hő sök. Hát rább a tisz -
tek fe gyel me zet ten áll tak, csak a B1-
es ló nyih hant fel tü rel met le nül, mi -
re a mel let te ál ló fu tó fi gyel mez te tő -
leg meg rán tot ta a zab lá ját. 
– Ak kor ke nyér ből vol tak a fi gu -

rák, nem fá ból, mint ezek – tör te meg
a csen det a vak si ag ro nó mus.
– Igen, és ma gá val etet te meg az

őr – bó lin tott rá a pap. 
– És még azt is mond ta ma gá nak,

hogy ha za áru ló, mocs kos sza bo tá ló -
nak nem jár ked vez mény. Pe dig ak kor
én áll tam nye rés re. Én Is te nem, mit
rág tam,  míg  meg for mál tam  a  har -
minc két fi gu rát. Két vek nim is rá ment.
– Ha a ked vez mé nyen az al tiszt azt

ér tet te, hogy csak két na pon ta ver nek
vé res re, ak kor iga za volt ne ki. Ak kor
tény leg nem járt hoz zá a szó ra ko zás –
mond ta Kol tai, majd le vett egy-egy har -
cost a táb lá ról, és a mar ká ba zár ta őket. 
– Ma ga mit sza bo tált, Rá tki úr? –

kér dez te.

–  Hát  mit?  Mint  ag ro nó mus  a
ter mést. Ki volt ad va a ku ta tó cso por -
tom nak, hogy ke resz tez zünk cu kor -
ná dat szil va fá val. Saj nos elég gyat ra
ter més jött ki be lő le. Pe dig Mi csu rin
elv társ is meg mond ta, hogy aka rat -
tal az is si ke rül, amit a ka pi ta lis ták le -
he tet len nek tar ta nak. 
– És mit akar tak eb ből ki hoz ni? 
– Ol csó szil vó-ru mot. Mert jobb,

mint a vod ka. 
A pap er re csak hüm mö gött, s vég -

re elő re nyúj tot ta a mar ká ba zárt bá -
bu kat: 
– Vá lasszon! 
Igen,  ne ki  is  azt  mond ta  Kál di

szá za dos  azon  a  ro hadt  éj sza kán.
Ha alá ír ja a ta nú val lo mást Tóth ez -
re des el len, ak kor ő mint lel kész és
ame ri kai bé renc ev vel a gesz tus sal be -
cse rél he ti a kö te let az úri élet fogy tig -
la ni ra. Kál di még biz to sí tot ta, hogy
az alap já ban vé ve sem mit sem je lent,

ő alá ír ja-e, vagy sem, mert az ez re des
ha lá los íté le te már bo rí té kol va volt a
tár gya lás előtt. 
Er re mit mond jon? Da do gott va la -

mi olyas mit, hogy tisz te let tel, de kér -
ne pár nap gon dol ko dá si időt. Sze ren -
csé je volt, mert ezen a pi masz sá gon
a szá za dos annyi ra fel dü hö dött, hogy
ronggyá  ve ret te.  Per sze,  hogy  így
nem tu dott ír ni. Plá ne esz mé let le nül.
Mi re két nap múl va ma gá hoz tért,

már  nem  ke rült  sor  ki hall ga tás ra,
mert ak kor ra Kál di szá za dos szo bát
cse rélt: cel lá ra. Ugyan is más nap őt is
utol ér te a vég ze te. Éber he lyet te se,
aki nek az volt a dol ga, hogy őt fi gyel -
je,  le lep lez te,  hogy  Ju go szlá vi á nak
kém ke dik. Az író asz ta la fi ók já ban ta -
lált egy de tek to ros rá di ót, meg Ti to
név je gyét is meg ta lál ta, ame lyen raj -
ta volt a mar sall pri vát te le fon szá ma.
Még szem ta nút is ke rí tet tek, aki lát -
ta, amint Kál di a ko z arai he gyek ben
a har cok köz ti ebéd szü net ben alá ír
egy fü ze tet Ti tó nak. Na meg azt is,
hogy az ir ká ra az volt ír va: „Be szer -
ve zé si nyi lat ko za tok”. 
Hi á ba  vé de ke zett  Kál di,  hogy  ő

egé szen a fel sza ba du lá sig be tö ré sért
ült Sop ron kő hi dán, azt vá la szol ták
ne ki, hogy ilyen ócs ka trük kök kel ná -
luk nem megy sem mi re. 
– Már mond ja, Rá tki úr, ma ga alá -

ír ta a pa pírt Tóth ez re des el len? 
– Hát  per sze,  hogy  alá ír tam.  De

azért ki je len tet tem, hogy so sem lát tam
Tóth ez re dest. Er re Kál di csak mo soly -
gott, hogy ez ne le gyen az én gon dom.
Meg  az tán  bi zal ma san  meg súg ta,
hogy Tóth ez re dest már két éve fel -
akasz tot ták.  Ve gyem  úgy,  hogy  ez
csak egy pró ba, hogy mi lyen lo já lis va -
gyok a né pi de mok rá ci á hoz. Er re per -
sze meg kö szön tem ne ki a bi zal mat, s
nyu godt szív vel alá ír tam, amit akart,
mert  ev vel nem ár tot tam sen ki nek.
Meg azért én is él ni akar tam… Az tán
a ve rést is ne he zen bí rom. 
Em lék szik, mi kor a  fegy őr meg -

etet te ve lem a bá bu kat, az tán Kál di
en gem is be hí va tott? Ma ga is cso dál -
ko zott, tisz te le tes úr, hogy a sa ját lá -

ba mon jö vök vissza a ki hall ga tás ról.
Még vic ce lő dött, hogy úgy  lát szik,
Kál di öreg szik, mert csak úgy vissza -
en ge dett a zár ká ba, mint len ge nőt a
légy ott után. Egyéb ként a szá za dos
mu tat ta, hogy ön is alá ír ta, Kol tai úr.
Lát tam a kéz je gyét. Ma gá nak is el me -
sél te, hogy ez csak for ma ság? 
–  Mi kor  ki jöt tem  a  kór ház ból,

már ő is rab volt. Én nem ír tam alá
sem mit. Egy hét tel ké sőbb Kál dit is
fel akasz tot ták Tóth ez re des sel együtt.
Ma gát is csak be ug rat ta. Le het, hogy
ha nem így tör tént vol na, én is azt
írok alá, amit akar nak. Én is fé lek a
ve rés től, és én is él ni akar tam, mint
min den ki – le gyin tett le mon dó an a
lel kész.
– Én nyi tok, tisz te le tes – zök ken -

tet te vissza a je len be Kol ta it a szil vó-
rum ál do za ta, és ma gá hoz for dí tot ta
a fe hér ol dalt. Ám alig hogy elő re küld -
te vol na a D2-es gya lo g ját für kész ni,

meg szó lalt  az  ebé det  jel ző  ha ran -
gocs ka. Ez még nem lett vol na baj, de
rög tön  fel csen dült  Ve ro ni ka  nő vér
émely gős, sely pí tő hang ja: 
– Lel kész úr! Rá tki úr! Itt a fi nom

pa pi, ha mi, ha mi, gye rünk ebé del ni,
mert ki hűl, és a ci ca eszi meg. 
– A hib bant tyúk – dü hön gött az

ag ro nó mus –, ez is min dig el fe lej ti,
hogy  már  tíz  éve  ide he lyez ték  az
óvo dá ból!
De azért en ge del me sen az ebéd lő

fe lé tol ta Kol ta it, csak előt te vissza -
rak ta a he lyé re a köz har cost, ame lyet
ed dig  a  ke zé ben  szo ron ga tott. Az,
ahogy a he lyé re ke rült, rög tön el ha -
tá roz ta: ahogy le het, de zer tál. 
Egy  órá val  ké sőbb,  mi kor  ebéd

után  le húz ták  a  két  nagy fröccsöt,
Rát ki is jó han gu lat ban tol ta a lel kész
ke re kes szé két. Így ne ki is könnyeb -
ben esett a já rás, mert két kéz zel a
szék tám lá já ba tu dott ka pasz kod ni,
s köz ben a bot ja Kol tai ölé ben pi hent. 
– Azért  a  tök fő ze lék be  te het tek

vol na több kap rot is – je gyez te meg
az ag ro nó mus.
– A bör tön ben nem pa nasz ko dott

a kony há ra, Rá tki úr. De meg kell,
hogy mond jam, a fa sí ro zott re mek
volt; nem spó rol tak a fok hagy má val. 
– Kol tai úr – állt meg Rá tki a szék -

kel –, sze ret nék va la mit kér dez ni, ha
már szó ba hoz ta a bör tön időt.
– Nem én hoz tam szó ba, ha nem

ma ga, de azért kér dez zen. 
– Múlt kor egy új már vány em lék -

táb lát  lát tam a vér ta núk em lé ké re.
Oda volt vés ve Tóth ez re des, és ami
meg le pett, alat ta Kál di szá za dos ne -
ve is. Hi szen az egyik a má sik gyil ko -
sa! Na, ez most hogy van? Kál di pri -
bék ből lett hős? Vagy ta lán vér ta nú? 
– Nem mind egy az ma gá nak? In -

kább játsszuk le a sakk par tit. Hol van
a pa raszt ja?
Rá tki össze vissza ke res te az el tűnt

bá but. A zse be it is ki for gat ta, hát ha
oda tet te. A lel kész még az asz tal alá
is be né zett. De on nan csak a kan dúr
pis lo gott  rá.  Kö zöm bö sen.  Pe dig
tud ta, hogy mer re szö kött a köz vi téz.

A de zer tált gya lo gosöTk-közgyűlés
Sze re tet tel hív juk és vár juk az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont köz gyű -
lé sé re jú ni us 28-án (pén te ken) 14.30-tól 18 órá ig az Al bert Sch we i tzer Ott -
hon (Budapest XIV., Her mi na út 51.) ima ter mé be.

meghívóemlékműavatásra
A Fő vá ro si Szlo vák Ön kor mány zat, a Szlo vák Köz tár sa ság ma gyar or szá -
gi nagy kö vet sé ge, az Úr ad pre Slo vá kov žijú cich v zah ra ničí és a Ma ti -
ca slo vens ká tisz te let tel meg hív ja Önt jú ni us 22-én 10 órá ra a Szent Ci -
rill és Me tód jö ve te lé nek 1150. év for du ló ja al kal má ból fel ál lí tott em lék -
mű ün ne pé lyes le lep le zé sé re.
Prog ram: A ven dé gek üd vöz lé se • Ün ne pi meg em lé ke zé sek • Prog las

• Ľud mi la Cven grošová szob rász mű vész Ci rill és Me tód cí mű al ko tá sá -
nak le lep le zé se és fel szen te lé se • Öku me ni kus szent mi se.
Köz re mű kö dik az Oz ve na bu da pes ti szlo vák kó rus. Hely szín: Za la vár,

Szent Ci rill és Me tód em lék park.
Tá mo ga tók: Szlo vák Köz tár sa ság ma gyar or szá gi nagy kö vet sé ge, Úrad

pre Slo vá kov žijú cich v zah ra ničí, Ma ti ca slo vens ká, Neogra fia, B. T., Mar -
tin, Za la vár Köz ség Ön kor mány za ta

mentálhigiénéslelkigondozószakirányú
továbbképzésiszak

A Sem mel weis Egye tem (SE) Men tál hi gi é né In té ze te az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem mel és a Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má -
nyi Fő is ko lá val együtt mű kö dés ben 2013 szep tem be ré től akk re di tált men -
tál hi gi é nés lel ki gon do zó szak irá nyú to vább kép zést hir det.

A fel vé tel kri té ri u ma: BA, MA, fő is ko lai vagy egye te mi hit éle ti vég -
zett ség, egy há zi aján lás és sze mé lyes al kal mas ság. 

A kép zés idő tar ta ma: 4 fél év, 560 óra (ha von ta 2 nap + 2 in ten zív hét). 
A je lent ke zés hez az SE Men tál hi gi é né In té ze té től igé nyel he tő je lent -

ke zé si lap e-mail ben (lel ki gon do zo@men tal.usn.hu), te le fo non (1/266-
1022), vagy le is tölt he tő (www.men tal.usn.hu).
A kép zés ről bő vebb tá jé koz ta tást ad Tö rök Gá bor (20/663-2389, to -

rokg@men tal.usn)  vagy  Sem sey Gá bor (20/663-2390,  sem sey@men -
tal.usn.hu)

Pót fel vé te li je lent ke zé si ha tár idő: 2013. au gusz tus 15.

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

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

Az egy ház köz ség el nök sé ge

megjelentakeresztyénigazságújszáma
A Ke resz tyén Igaz ság új szá má ban is -
mét gaz da gon és kris tály tisz tán tá rul az
ol va sók elé a lu the ri teo ló gia szép sé ge
és igaz sá ga. Az ige hir de tés – Itt zés Já -
nos tol lá ból – ta nús ko dik a pün kösd óta
egy há zá ban mun kál ko dó Szent lé lek ről,
aki is ten fé le lem mel töl ti el a szí ve ket,
Krisz tust ál lít ja éle tünk kö zép pont já -
ba,  és  sze mé lyes sé  te szi  szá munk ra
az ige üze ne tét.

Vég he lyi An tal so ro za tá ban ez út tal
Lu ther nek az aka rat sza bad sá gá ról szó -
ló  ta ní tá sát mu tat ja  be, mely Lu ther
szá má ra  egyet len  kér dés  fe lől  vá la -
szol ha tó meg: ért jük-e, mit je lent az,
hogy Is ten Is ten.
Két írás is em lé ke zik dr. He ré nyi Ist ván ra, az Or dass La jos Ba rá ti Kör

egy ko ri ala pí tó tag já ra és el ső el nö ké re, aki Urá nak, Jé zus Krisz tus nak
nyom do ka in jár va kép vi sel te a krisz tu si igaz sá got azok ban az idők ben,
ami kor ezért csak hát rány és bün te tés jár ha tott.
A ta nul má nyok is iga zi „cse me gét” nyúj ta nak: Tu bán Jó zsef a re for -

má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra ké szü lő egy há zunk ez évi té -
ma kö rét dol goz za fel Iden ti tás és to le ran cia cí mű mun ká já ban. Írá sát foly -
ta tá sok ban kö zöl jük.

Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly ha bi li tá ci ós elő adás ként el hang zott ta nul -
má nyá ban az is ten tisz te let ta nul ha tó sá gá ról ta nít, és a li tur gia pe da gó -
gi ai, di dak ti kai össze füg gé sé ről ír.
Iz gal mas meg ál la pí tá so kat tar tal maz és fél re ér té se ket osz lat a né hai

né met He u bach püs pök a hí vők pap sá gá ról és az egy há zi hi va tal ról szó -
ló ta nul má nyá ban.
Vé gül két ér dek fe szí tő köny vet ajánl a fo lyó irat az ol va sók fi gyel mé -

be: az egyik a 19. szá zad ban élt Ihász La jos du nán tú li egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő éle tét, mun kás sá gát mu tat ja be, a má sik az evan gé li um tisz ta ta -
ní tá sá ról szól.
Öröm te li ol va sást kí vá nunk a fo lyó irat hoz!

Isó Do rottya
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„Egy más ter hét hor doz zá tok: és így tölt -
sé tek be a Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2)

Szent há rom ság  ün ne pe  után  a  4.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé -
i ben Is ten küz de lem re hív a kí sér té -
sek ben. Jé zus sze re tett min ket, s ön -
ma gát ad ta ál do za tul ér tünk. E föl di hi va tá sunk ban meg bo csá tást, köl csö -
nös te her vi se lést gya ko rol junk, mert „jó az Úr min den ki hez, és ir gal mas min -
den te remt mé nyé hez”. (Zsolt 145,9; LK) „Bol do gok, akik nek út juk fedd he -
tet len, akik az Úr tör vé nye sze rint él nek.” (GyLK 752,1) Az ő pa ran csai nem
ne he zek:  „Le gye tek ir gal ma sok… Ne ítél je tek… Bo csás sa tok meg…” (Lk
6,36–37) „A ke resz tyén ak kor ir gal mas, ha nem ke re si csak a ma ga hasz nát,
ha nem nyi tott szem mel jár va szer te, egy for mán néz min den ki re, ba rát ra és
el len ség re.” (Lu ther) Pál kér de zi: „Ak kor te mi ért íté led el test vé re det?” Is ten
az íté lő bí ró! „Töb bé te hát ne ítél kez zünk egy más fe lett, ha nem in kább azt tart -
sá tok jó nak, hogy test vé re tek nek se okoz za tok meg üt kö zést vagy el bot lást.” (Róm
14,10.13) Jé zus ta ní tot ta né pét, és ami kor lát ta a bé nát elé ho zó em be rek hi -
tét, „az Úr ere je gyó gyí tás ra in dí tot ta őt. (…) »Em ber, meg bo csát tat tak a te
bű ne id.« (…) »…kelj fel, vedd az ágya dat, és menj ha za!«” (Lk 5,17.20.24) Mi
is Is tent di cső ít sük, mi ként Za ka ri ás, aki fia szü le tés nap ján így éne kelt: „Ál -
dott az Úr… Erős üd vö zí tőt tá masz tott ne künk…” (Lk 1,68–69; lásd 76.77) Ez
Ke resz te lő Já nos bi zony ság té te le: „Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki seb -
bé len nem.” (Jn 3,30) A szám űze tés ből vissza tér tek „elő áll va val lást tet tek vét -
ke ik ről és őse ik bű ne i ről”. „…mi pe dig hit sze gők vol tunk. Hi szen ki rá lya ink,
ve ze tő ink, pap ja ink és őse ink nem tel je sí tet ték tör vé nye det…, és nem tér tek
meg go nosz cse le ke de te ik ből.” (Neh 9,2.33–35) Mit ta ná csol Jé zus min den ko -
ri kö ve tő i nek? „Higgye tek Is ten ben! (…) És ami kor meg áll tok imád koz ni, bo -
csás sá tok meg, ha va la ki el len va la mi pa na szo tok van, hogy mennyei Atyá -
tok is meg bo csás sa nek tek vét ke i te ket.” (Mk 11,22.25; lásd Mt 6,14.15) A ke resz -
tyé nek – Krisz tus nak tes te s egyen ként tag jai – így töl tik be az ő tör vé nyét:
„…hogy ne le gyen meg ha son lás a test ben, ha nem köl csö nö sen gon dos kod ja -
nak egy más ról a ta gok. És így ha szen ved az egyik tag, ve le együtt szen ved va -
la mennyi, ha di cső ség ben ré sze sül az egyik tag, ve le együtt örül va la -
mennyi.” (1Kor 12,25–26) Ez is te her hor do zás volt: „…meg ra gad tak egy bi -
zo nyos ci ré nei Si mont…, és rá tet ték a ke resz tet, hogy vi gye Jé zus után.” A fo -
goly cse ré ben Pi lá tus „sza ba don bo csá tot ta azt, akit kér tek, aki lá za dá sért
és gyil kos sá gért volt bör tön be vet ve; Jé zust pe dig ki szol gál tat ta aka ra tuk nak”.
(Lk 23,26.25) Az Úr igaz szol gá ja „a mi be teg sé ge in ket vi sel te, a mi fáj dal ma -
in kat hor doz ta”. (Ézs 53,4) Az osz lop apos to lok név ün ne pén kö zös kül de té -
sü ket idéz zük: „Mert nem ön ma gun kat hir det jük, ha nem Krisz tus Jé zust, az
Urat…” (2Kor 4,5) Pé ter ké ri: „nö ve ked je tek a ke gye lem ben”. (2Pt 3,18) Pál apos -
to li ál dá sa: „Az Úr Jé zus Krisz tus ke gyel me, az Is ten sze re te te és a Szent lé lek
kö zös sé ge le gyen mind nyá ja tok kal!” (2Kor 13,13) „Atya, Fiú és Szent lé lek! /
Hi szem, ve led cél hoz érek, / Örök kön-örök ké élek!” (EÉ 251,9) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ked ves Test vé re im a Jé zus Krisz tus ban! 
Ránk, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ta -
nács ülé sé nek tag ja i ra is jel lem ző, amit
a zsol tá ros ír: „…össze gyűj tött kü lön -
bö ző or szá gok ból: ke let ről, nyu gat ról,
észak ról és dél ről.” Ezt a tényt, hogy
sok fe lől  így  egy be gyü le kez het tünk,
jó vol na az zal az ér zés sel együtt meg -
él ni, ami re ugyan csak fel hív a szer ző:
„Ad ja tok há lát az Úr nak, mert jó,
mert örök ké tart sze re te te!”
Van mi ért há lát ad nunk. Ami -

kor az idő vé ges sé gé ben élünk –
ta nú  er re  mind annyi unk  sű rű
nap tá ra –, ak kor leg alább most,
az is ten tisz te le ten ad juk át ma -
gun kat an nak, aki  fö löt te áll az
időn, és aki nek sze re te te örök ké
tart.  Ami kor  órá in kat  vizs gál -
gat va azt szá mol gat juk, hogy csa -
lá dunk tól  és  mun ka tár sa ink tól
hány idő zó na vá laszt el ben nün -
ket,  ak kor  gon dol junk  ar ra  is,
hogy mind annyi an az idő fö lött ál -
ló Úr sze re te té ben le he tünk. Már
most, az ülé se in ket meg elő ző en
is hadd kér jem: bár mi lyen fe szes
lesz is a na pi rend, bár mennyi re
sű rű lesz is a prog ra munk, ne fe -
led kez zünk meg az Úr sze re te té nek
örök ké va ló sá gá ról!
Mi köz ben  tár gya lá sa ink  és  be -

szél ge té se ink so rán ke let re és nyu gat -
ra, észak ra és dél re te kin tünk (tö re -
ked ve  ar ra,  hogy  fi gyel münk  va la -
mennyi irány ra ará nyo san ki ter jed -
jen), ak kor ne fe led kez zük el ar ról,
hogy a leg fon to sabb a fel fe lé te kin tés,
hi szen  Ja kab bal  együtt  vall hat juk:
„…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…”
A 107. zsol tár, ez a há la adó zsol tár

nem csak e nyi tó is ten tisz te let alap igé -
je, ha nem a kö vet ke ző na pok bib lia ta -
nul má nya i nak alap já ul is fog szol gál -
ni. Ben ne négy élet hely ze tet is me rünk
meg,  olyan  em be rek kel  kap cso lat -
ban, akik a pusz tá ban bo lyon ga nak;
akik a sö tét ség ben és a ha lál ár nyé ká -
ban él nek; akik os to bák, és szen ved -
ni ük kell vét kes éle tük és bű ne ik mi -
att; és akik ten ge re ken utaz nak. 
Mind egyik élet hely zet ben, ame lyet

ez a zsol tár fel so rol, fel hang zik az ag -
go dal mak kal,  a  ve szé lyek kel  és  a
nyo mo rú ság gal  da co ló  ref rén:  „Az
Úr hoz ki ál tot tak nyo mo rú sá guk ban,
és meg sza ba dí tot ta őket szo rult hely -
ze tük ből.”

i.
Ked ves Test vé rek!
Fi gyel münk  te hát  ma  azok ra  irá -
nyul, akik „út ta lan uta kon bo lyong -
tak a pusz tá ban”.Mind ez nyil ván utal
a vá lasz tott nép pusz tai ván dor lá sá -
ra. Tud juk, hogy mi lyen pró ba té te -
lek nek vol tak ki té ve, mi ként buk tak
el kí sér té sek kö zött. Ám azt is tud juk,
hogy ép pen e ván dor lás kö ze pet te él -
het ték át Uruk cso dá la tos gon dos ko -
dá sát. Igaz, hogy éhez tek és szom jaz -
tak, de az tán kap tak für je ket és man -
nát. Mó zes pe dig a kő szik lá ból is tu -
dott ne kik vi zet fa kasz ta ni. 
Leg fő kép pen  pe dig  itt  kap ták  a

Tíz pa ran cso la tot.Buk dá cso lá sa ik kö -
ze pet te, bű ne i ket fel is mer ve „az Úr hoz
ki ál tot tak, aki ki men tet te őket szo rult
hely ze tük ből”.A pusz ta ezért nem csak
a nél kü lö zés, ha nem a cso dák szín te -
re  is volt. A bo lyon gás vé gén pe dig
csak cél hoz ér tek: „la kott vá rost” ta lál -
tak, be me het tek az ígé ret föld jé re.
A zsol tár azon ban nem csak a vá -

lasz tott  nép  pusz tai  ván dor lá sá ra
utal, ha nem min den bo lyon gó ra. Az
1989–90-es po li ti kai vál to zá sok ide -
jén gyak ran hasz nál tam azt a me ta -

fo rát,  hogy  a  ma gunk  poszt kom -
mu nis ta hely ze té ben a negy ven éves
pusz tai ván dor lás után va gyunk. Rá -
mu tat hat tam ar ra, mit je len tett ez a
szol ga ság és per sze az, hogy át kel lett
kel nünk a vö rös (!) ten ge ren. Szól hat -
tam  az tán  meg annyi  arany bor jú-
tör té net ről és a nép egyéb en ge det -
len sé ge i ről. Ak ko ri fi a tal ként  ta lán

még at tól sem ri ad tam vissza, hogy
az el ag gott Mó ze sek kel szem ben az
új nem ze dék Jó zsué-sze re pét hang -
sú lyoz zam. 
Nos, az óta el telt bő két év ti zed, és

meg kell val la nom nek tek, hogy a Ká -
na ánt  ép pen ség gel  nem  ér tük  el.
Ezért ne künk is fo lya ma to san kell ta -
nul nunk a lec két, hogy mit is je lent
a nyo mo rú ság ban az Úr hoz ki ál ta ni.
Ez  a  sza kasz  min den  bo lyon gó

zsol tá ra le het. Azo ké, aki ma is út ta -
lan uta kon jár nak. Mert so kan van -
nak ilye nek. A Pá rizs–Da kar út vo na -
lon  a  vég te len  si va tag ban  ra li zók
sor sa  kis mis ka  ah hoz  ké pest,  amit
test vé re ink  kö zül  so kan  át él nek.
Irány vesz tett ség,  jár ha tat lan  utak,
zsák ut cák jel lem zik so kak éle tét. Az
éhe zés és a szom ja zás. 
Az el múlt na pok ban két hí res ma -

gyar hegy má szó halt meg egy 8586
mé ter ma gas hegy meg má szá sa után.
Egyi kük,  Erőss Zsolt, aki  ko ráb bi
bal ese te óta mű láb bal má szott, va ló -
sá gos hős volt a mi or szá gunk ban. Ő
nem a pusz ta ság, ha nem a vég te len
hó fa lak  füg gő le ges  út ja in  pró bált
cél ba ér ni. Most azon ban nem ért le
a csúcs ról. A rá di ó ban tör tént utol -
só be je lent ke zé sé ből tár sa ar ról ér te -
sült, hogy – mi vel a ki me rült ség től és
a  víz  hi á nyá tól  meg va kult  –  vég -
képp el hagy ta az ere je. Utol só le he -
le té vel ta lán az Úr hoz ki ál tott, de Is -
ten őt nem men tet te ki szo rult hely -
ze té ből. Ugyan így meg halt fi a ta labb
tár sa, aki se gít sé gé re pró bált si et ni. 
Őszin tén meg kell val la ni: olyan is

van, hogy az Úr nem ment ki va la kit
a szo rult hely ze té ből.

ii.
Ked ves Test vé rek!
A 107. zsol tár fi gyel mes ol va sá sa ar -
ra  kö te lez  min ket,  hogy  ész re ve -
gyük azo kat, és se gít sünk azok nak,
akik ma bo lyon ga nak a ma guk pusz -
tá já ban, út ta lan uta kon, és nem ta lál -
nak la kott vá rost. Af ri ka és Ázsia or -
szág út ja in ma is höm pö lyög a me ne -
kült ára dat. Em be rek tö me gei ván do -
rol nak egyik or szág ból a má sik ba, és
jó eset ben me ne kült tá bor ban te le -
ped het nek le. Éhez nek és szom jaz -
nak. El csüg ged a lel kük. 
Azok nak a tö me ge i ről is tu dunk,

akik  Ku bá ból  vagy  Gua te ma lá ból
pró bál nak min den áron az Egye sült
Ál la mok ba vagy az arab or szá gok ból
Dél-Eu ró pá ba jut ni. So kan kö zü lük

a ten ger be vesz nek, vagy más ként le -
lik ha lá lu kat a fá rasz tó úton. És Kö -
zép-Eu ró pá ban  is  gyak ran  ta lál ko -
zunk az zal, hogy  le ve gőt len  fur go -
nok ba zsú fol va pró bál nak em be re ket
más or szág ba csem pész ni a gyak ran
lel ket len  köz ve tí tők.  Nem rég  egy
Bu da pest mel let ti par ko ló ban rak tak
ki fél ájult af gán me ne kül te ket, mond -

ván, már Bécs nél jár nak. 
Sza vunk  kell,  hogy  le gyen  e

nyo mo rul ta kért és nyo mo rul tak -
hoz. Fel kell emel nünk sza vun kat
az ő ér de kük ben. És azok nak a
gye rek lá nyok nak  az  ér de ké ben,
aki ket a ma guk pusz tai bo lyon gá -
sa ke re té ben más or szá gok ba ci -
pel nek, hogy ott sza bad sá guk tól
és ira ta ik tól meg foszt va pros ti tú -
ci ó ra kény sze rít sék őket. 
Az ilyen pusz tá ban bo lyon gó -

kért  vég zett  te vé keny sé günk  a
dia kó nia te rü le te. A gö rög ko nisz
szó port, si va ta got je lent, a dia pe -
dig azt, hogy va la min ke resz tül.
A né pi eti mo ló gia sze rint te hát a
dia-ko nia ezt je len ti: po ron, pusz -
ta sá gon ke resz tül. Ott  kell  len -
nünk  a  ka taszt ró fák  ál do za tai

kö zött vagy ár víz ide jén. A jog tip rást
el szen ve det tek kö ré ben. Me ne kül tek
kö zött. Hal mo zot tan  fo gya té ko sok
kö zött. Be fo gad va a bru tá lis férj mi -
att ott hon ról me ne kü lő fi a tal asszonyt
és gyer me ke it. Ci gá nyok vagy haj lék -
ta la nok nak kö zött. Vagy is mind azok
mel lett, akik a pusz tá ban bo lyon ga -
nak, út ta lan uta kon. 
Ész re  kell  ven nünk,  hogy  a mai

sze ku lá ris tár sa dal mak ban is mi lyen
so kan bo lyon ga nak út ta lan uta kon.
Rá juk  ta lán nem ér vé nyes a fi zi kai
éhe zés és szom ja zás, an nál in kább a
lel ki  ín ség. Az tel je se dik be raj tuk,
ami ről  Ámósz  pró fé tált:  „Azon a
na pon el eped nek a szom jú ság tól a
szép szü zek és az if jak…” (8,13); „Nem
ke nyér re fog nak éhez ni, és nem víz re
fog nak szom jaz ni…” (8,11); „Tá mo lyog -
nak majd ten ger től ten ge rig és észak -
tól ke le tig. Bo lyon ga nak, és ke re sik az
Úr igé jét, és nem ta lál ják.” (8,12)
Ezen a pon ton kí mé let len őszin te -

ség gel meg kell ma gun kat kér dez ni:
hir det jük kö rük ben kel lő erő vel és hi -
te les ség gel  Is ten  igé jét?  Mert  ha
igaz,  hogy  „nem ke nyér re fog nak
éhez ni, és nem víz re fog nak szom jaz -
ni, ha nem az Úr igé jé nek hall ga tá sá -
ra” (8,11), ak kor ez óri á si fe le lős sé get
ró ránk. Azt tud ni il lik, hogy – evan -
gé li kus ként, az ige egy há zá nak tag -
ja i ként kü lö nö sen is – ta nú sá got te -
gyünk kö rük ben Is ten igé jé ről, an nak
éle tet, új éle tet te rem tő ere jé ről. 
Eh hez per sze ne künk is az igé ből

kell na pon ta él nünk. Ha kell, he lyet -
tük; ha le het, ve lük, de ne künk is min -
dig az Úr hoz kell ki ál ta nunk az zal a
hit tel, hogy ő ma is ké pes ki men te ni
az em bert szo rult hely ze té ből. Vagy -
is az ige mel lett az imád ság a má sik
esz kö zünk, amellyel él nünk kell.
A  zsol tár ban  amo lyan  ima meg -

hall ga tás ként sze re pel ez a mon dat:
„A he lyes/egye nes út ra ve zet te őket…”
En nek el ső je len té se nyil ván az, hogy
a pusz tai ván dor lás gir be gur bái, a bo -
lyon gás ki té rői után az em ber vég re
meg ta lál ja a ki ve ze tő utat. Cél egye -
nes be ér. Fon tos nak ér zem, hogy az
ige „egye nes” ut cá ról be szél. Az egye -
nes ség a be széd ben és a ma ga tar tás -
ban jel lem ző kell, hogy le gyen ránk.
Egy ma gyar köl tő szel le me sen így fo -
gal maz: „Két em ber kö zött leg rö vi -
debb út az egye nes be széd.” 
Az „egye nes út” for du la tot jel ké -

pes nek is ér zem. Ami kor Pál a da -
masz ku szi úton meg tér, ak kor Aná -

ni ás nak egy bi zo nyos Egye nes ut cá -
ba kell ér te men nie (Ap Csel 9,11). A
meg té rés és az új élet a ko ráb bi ki té -
rők  és  ka nya rok  után  az  egye nes
utat je len tik. Egy há za ink éle tét és a
mi ko i nó ni án kat is ez az egye nes ség
kell, hogy jel le mez ze. 

iii.
A zsol tár ban fel tá ru ló nar ra tí va az -
zal zá rul, hogy az Úr meg hall gat ja a
pusz tá ban  bo lyon gók  ki ál tá sát,  az
egye nes út ra ve ze ti őket, „hogy la kott
vá ros ba jus sa nak”.Nem egy ki halt vi -
dék re vagy szel lem vá ros ba, ha nem la -
kott  te le pü lés re.  Nem  a  pusz tu lás
utá ni  Pom pe ji be  vagy  a  maj mok
boly gó já nak si vár sá gá ba, ha nem la -
kott vá ros ba. Nem az atom tá ma dás
ál tal el pusz tí tott Hi ro si má ba vagy a
tor ná dó ál tal le ta rolt Ok la ho ma Ci -
ty be, ha nem la kott vá ros ba. (Per sze
cso dá la tos do log, hogy eze ket az így
vagy úgy el pusz tí tott vá ro so kat is új -
já le het épí te ni.)
Ta lán fog lal ko zá si ár ta lom, hogy a

„la kott vá ros ról” ne kem az öku me né,
a la kott föld jut eszem be. Nem baj, vál -
la lom. Mert azt a re mé nye met sze ret -
ném még meg osz ta ni, hogy bár kü -
lön fé le uta kon – a ma gunk pusz ta sá -
gá ból – ér ke zünk, de össze ta lál koz ha -
tunk eb ben az öku me né ben, la kott vá -
ros ban. Ahol mind annyi an ott hont ta -
lá lunk. „Szom szé dol ha tunk” is, vagy -
is  rend sze re sen meg lá to gat juk egy -
mást.  Mert  örü lünk  an nak,  hogy
ugyan an nak  a  vá ros nak  az  egyen -
ran gú  pol gá rai,  ugyan an nak  a  kö -

zös ség nek a tel jes jo gú tag jai le he tünk.
És együtt is aka runk ma rad ni. Nem -
csak itt, a ma gunk föl di vá ro sá ban, ha -
nem így aka runk a menny be is jut ni. 
Hí res in vo ka vit pré di ká ci ó it Lu ther

a wit ten ber gi kö zös ség vál sá gos idő -
sza ká ban  tar tot ta.  Tá vol lé té ben  az
em be rek el té rő mó don ér tel mez ték az
evan gé li u mot  és  a  tör vényt.  Nem
tud tak  meg ma rad ni  a  bé kés  vi ták
szint jén,  ha nem  há bo rús ko dás  tá -
madt  kö zöt tük.  Ezért  Lu ther,  ott -
hagy va Wart burg vá rát, kö zé jük si e tett,
és nyolc na pon át pré di kált ne kik. 
Egye bek  mel lett  ezt  mond ta:

„Ugyan úgy kell ten nünk test vé rünk -
kel  is,  tü rel met gya ko rol ni ve le egy
ide ig, el tűr ni gyen ge sé ge it és se gí te -
ni ne ki azo kat el hor doz ni. (…) Nem
egye dül va gyunk hi va tot tak a menny -
be jut ni, ha nem azo kat a test vé re in -
ket is ma gunk kal kell vin nünk, aki ket
most nem tar tunk ba rá ta ink nak.”
Ugye ér ti tek, LVSZ-ta nács ta gok?

Lu ther  nyo mán  nem  ke ve seb bet
mond ha tunk,  mint  hogy  ne künk
együtt kell a menny be jut ni! Le het -
nek, kell is, hogy le gye nek vi tá ink, de
ne künk együtt kell a menny be jut ni.
Sze re tett test vé re im! Bi zony, sok -

szor még nem ta lál tuk meg a cél ba
ve ze tő  utat.  Ta lán  még  min dig  a
pusz tá ban  bo lyon gunk,  és  oly kor
el csüg ged a lel künk. De nyo mo rú sá -
gunk ban az Úr hoz ki ál tunk, aki ki -
ment min ket szo rult hely ze tünk ből. 
Ad junk ezért há lát az Úr nak, mert

jó, mert örök ké tart sze re te te! Ámen.
g�Fabiny Tamás

A Krisz tus-kö ve tés re va ló el hí vás volt a té má ja jú ni us 13–18.
kö zött a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) ülé sé nek. A genfi
Öku me ni kus Cent rum ban tar tott nyi tó is ten tisz te le ten ige -

hir de tés sel dr.FabinyTamás, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek lel ké szi ve ze tő je szol gált a
107. zsol tár el ső ki lenc ver se alap ján. Az aláb bi ak ban a vi lág -

szö vet ség egyik al el nö ki tisz tét is be töl tő püs pök pré di ká ci -
ó ja ol vas ha tó tel jes ter je del mé ben (genfi be szá mo ló ját – re -
mé nyeink sze rint – jövő heti számunkban kö zöl het jük).

Csak együtt ju tunk a menny be
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Leg na gyobb  bo ga runk,  de  saj nos
egy re rit káb ban le het ve le ta lál koz -
ni, ál lo má nya min de nütt csök ken. Az
öreg  töl gye sek  la kó ja,  és  mi u tán
ezek a gyö nyö rű er dők gyors ütem -
ben fo gyat koz nak, ve lük együtt tű nik
el las san a szar vas bo gár is.
A hí met, ha más hon nan nem, ké -

pek ről bi zo nyá ra min den gye rek is -
me ri.  A  több ágú,  vör he nyes bar na
szí nű „agancs” könnyen azo no sít ha -
tó vá te szi.
A hím hossza akár nyolc van mil -

li mé ter is le het. A nős tény jó val ki -
sebb, leg fel jebb negy ven mil li mé ter.
Agan csa nincs, he lyet te ha ra pó fo gó-
sze rű en mű kö dő he gyes rá gó ja van.
Az én gyer mek ko rom ban a szar -

vas bo gár még sok kal gya ko ribb volt.
Is mer tem né hány olyan vas kos tör -
zsű öreg töl gyet, me lyek nek rücs kös
kér gé ből nedv szi vár gott, és ezt na -
gyon  sze ret ték  a  szar vas bo ga rak.
Ko ra reg gel né ha akár öt-hat agan -
csot is lát tam, amint a bo ga rak bé ké -
sen táp lál koz tak egy más kö ze lé ben.

De lát tam né hány al ka lom mal azt
is,  ami kor két hím össze ve re ke dett.
Mint  ahogy  ősszel  a  szar vas bi kák,
szem ben áll tak egy más sal, és mind ket -
ten azon igye kez tek, hogy agan csuk -
kal a má si kat  le for dít sák a ké reg ről.
Ahogy a nyá ri nap emel ke dett, és a

reg gel ből dél előtt lett, el tűn tek, de ami -
kor es te  le bu kott a nap, a szür kü le ti
órák ban  új ra  meg je len tek.  Döng ve
ke ring tek a töl gyek kö rül, ke res ték a
lom bok kö zött azt a nyí lást, ame lyen
be re pül ve  a  törzs re  eresz ked het tek.
Né hány szor elő for dult, hogy – ta lán
mert ügyet le nül egy ág nak üt köz tek –
a föld re pottyan tak. Ilyen kor min dig
a törzs re rak tam őket, ahol nyom ban
fel fe lé kezd tek mász ni.
Egy al ka lom mal, ami kor egy nős -

tény bo gár nak se gí tet tem, az zal „há -
lál ta” meg, hogy jól be le csí pett az uj -
jam ba. Ki ser kedt a vér, szo po gat tam
egy ide ig, de per sze nem ha ra gud tam
rá. Ő nem tud hat ta, hogy én se gí te -
ni akar tam, és ami kor ezt ügyet le nül
tet tem, csak ösz tö nö sen vé de ke zett
a „tá ma dó val” szem ben.
Az utób bi évek ben a Ba da csony

he gyen szok tam lát ni szar vas bo ga ra -

kat. Ott még van nak öreg tölgy fák.
Ha nyá ron ar ra ki rán dul tok, kü lö nö -
sen az al ko nyi órák ban fi gyel je tek a
nagy bo ga rak ra.
A  szar vas bo gár  vé dett.  Ter mé -

szet vé del mi  ér té ke  tíz ezer  fo rint.
Csak cso dál ni sza bad, bán ta ni nem!

g Sch midt Egon

kérdések
Va ló já ban  mi  a  hím  szar vas bo gár
agan csa?
Mi ért fon to sak az öreg töl gyek?
Mennyi ide ig fej lőd nek a lár vák?

Szar vas bo gár

Vá la szok: 1. meg nö ve ke dett, agancs -
sze rű rá gó szerv; 2. a nős té nyek a
kor ha dó tör zsek be, tus kók ba rak ják
pe té i ket; 3. öt-hat évig.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

mesÉlnekaZállaTok

b Ez al ka lom mal az idei or szá gos evan gé li kus hit tan -
ver seny gyü le ke ze ti dön tő jé nek – a 3–4. osz tá lyos kor -
cso port szá má ra ké szült – fel ada tai kö zül old hat tok
meg ti is né há nyat.

Tu dás pró ba

Ír já tok a mon da tok mö gé, hogy
igaz (I) vagy ha mis-e (H) a mon dat!

1. A Vö rös-ten ge ren egész éj sza ka át
le he tett  kel ni,  míg nem  reg gel re
vissza tér tek a hul lá mok med rük be.

---------
2. Jé zus csa lád ja is on nan szár ma zott,
ahon nan Dá vi dé, vagy is Bet le hem ből.

---------
3. Jé zus egy Ná zá ret ne vű vá ros ban
fel tá masz tott egy if jút.

---------

4.  Mó zes  azért  éne kelt  az  Úr nak,
mert  el  sze ret te  vol na  pa na szol ni,
hogy mennyi re saj nál ja az egyip to mi -
a kat, hogy a ten ger be vesz tek.

---------
5. Saul lan ton ját szott Dá vid ki rály -
nak, hogy el tá voz za nak tő le a go nosz
szel le mek.

---------
6. Jé zus szü le té sé nek nap ján mennyei
se re gek ad tál hí rül a pász to rok nak,
hogy van egy já szol ban fek vő kis gyer -
mek a kö zel ben.

---------

7. Jé zus ról az egész kör nyé ken be szél -
tek, mi u tán fel tá masz tott egy ko por -
só ban fek vő if jút.

---------
8. A Szent lé lek kel meg telt Za ka ri ás
azt  is pró fé tál ta, hogy mi lesz az ő
gyer me ké vel a jö vő ben. 

---------

Igaz vagy ha mis?

(Meg fej tés: 1.: igaz; 2.: igaz; 3.: ha mis;
4.: ha mis; 5.: ha mis; 6.: igaz; 7.: igaz;
8.:igaz)

1. „Én pe dig meg ke mé nyí tem az egyip to mi ak szí vét, hogy
men je nek utá nuk.”

2. „Ke res se tek hát egy olyan em bert, aki jól tud lan tot pen -
get ni, és hoz zá tok hoz zám!”

3. „Ne sírj!”

4. „Hagyd mel let tem Dá vi dot, mert igen meg ked vel tem!”

----------------------------          ----------------------------

----------------------------          ----------------------------

----------------------------          ----------------------------

----------------------------          ----------------------------

Ki mond ta ki nek?
(Meg fej tés: 1. Az Úr Mó zes nek; 2. Saul ki rály a szol gák nak; 3. Jé zus a na i ni if jú any já nak; 4. Saul ki rály Isa i nak)

b Iz ra el át vo nul a Vö rös-ten ge -
ren. Ke res sé tek meg a tíz kü -
lönb sé get, és ka ri káz zá tok be!

Kü lönb ség ke re ső
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A film ren de ző kis fia ha za vi szi a bi -
zo nyít vá nyát.  Le te szi  az  édes ap ja
elé, és rá ka csint:
– Ne bú sulj, apa! Nem csak a te fil -

med bu kott meg. 

***

– Ki az ab szo lút ker tész?
–  Aki  ad dig  lo csol ja  a  fél ci pőt,

amíg ki nő a szá ra.

***

Két sza u na be szél get:
– Té ged mi ért zár tak be?
– Gő zöm sincs…

***

– Vád lott, bű nös nek ér zi ma gát?
– Nem én, bí ró úr!
– Van ali bi je?
– Az meg mi?
– Nos, lát ta-e ma gát va la ki, ami -

kor a rab lást el kö vet te?
– Nem, sze ren csé re sen ki.

***

– Ide néz zen, üz let ve ze tő úr! Mit
csi nál ez a légy a le ve sem ben?
– Ha jól lá tom, a mell úszást gya -

ko rol ja.

***

Az in di án csa lád es te a tűz kö rül ül.
Az if jú in di án el kez di pisz kál ni a tü -
zet. Az öreg in di án meg szó lal:
– Mond tam már, hogy ne játssz a

te le fon nal!

***

– Ez a ka lap va ló di nyúl szőr?
– Hogy ne, ké rem! Ha va dászt lát,

mind járt fel bor zo ló dik a fé le lem től.

HUmorZsák
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b Lutherstadt, Lutherweg (Lu ther
vá ro sa, Lu ther út ja) – a szó össze -
té te lek al ko tá sá ban igen haj lé -
kony né met nyelv Lu ther ne vé vel
több in téz ményt is tár sít Kö zép-
Né met or szág tar to má nya i ban,
Szász föl dön és Tü rin gi á ban. A
„Lu ther vá ro sa” el ne ve zés hi va ta -
lo san is kí sé ri Lu ther Már ton
éle té nek és te vé keny sé ge i nek fő
hely szí ne it. A Szász-An halt tar -
to mány be li LutherstadtEisleben
1946, Lutherstadt Wittenberg
1950, vé gül Mansfeld-Lutherstadt
1996 óta őr zi ne vé ben a nagy re -
for má tor em lé két, de a tü rin gi ai
Ei se nach is „Lu ther vá ro sa”. A
Lutherweg már in kább tu risz ti kai
el ne ve zés, Szász-An halt, Tü rin gia
és Szász or szág Lu ther-em lé ke i -
nek és a re for má ció em lék he lye -
i nek fel fű zé se egy több mint más -
fél ezer ki lo mé te res út vo nal ra.

g Gyu lai Éva

De nem csak  a  né met  kul tu rá lis  és
egy há zi tu riz mus nak, ha nem a mis -
kol ci evan gé li ku sok nak is van sa ját
Lu ther-út juk,  a  mis kolc-bel vá ro si
evan gé li kus gyü le ke zet ugyan is áp -
ri lis 27. és má jus 1. kö zött ne gyed szer
szer vez te meg a Lu ther nyo má ban el -
ne ve zé sű au tó bu szos ta nul má nyi és
lel ki sé gi utat, ez út tal a Vas me gyei
rép ce lak–csá ni gi evan gé li kus gyü le -
ke zet hí ve i vel együtt. 
A rép ce la ki ak csat la ko zá sa le he tő -

vé tet te, hogy a Mis kolc ról, az evan -
gé li kus temp lom nak és lel ké szi hi va -
tal nak  ott hont  adó  Lu ther-ud var -
ból in du ló uta zás má so dik ál lo má sa
a  rép ce la ki  evan gé li kus  temp lom
mel lett  fel ál lí tott Lu ther-em lék mű,
Ve res Gá bor szob rász mű -
vész al ko tá sa le gyen. Lu ther
mell szob ra és a wit ten ber -
gi té zi sek ma gyar és né met
nyel vű pont ja it tar tal ma zó
mész kő táb la 2011 má ju sa
óta  em lé kez te ti  Rép ce la -
kon a hí ve ket és az ér dek -
lő dő ket a re for má ció kez -
de té re.

***

A  mis kol ci  és  rép ce lak–
csá ni gi  hí vek  evan gé li kus
za rán dok lat nak  is  fel fog -
ha tó ta nul mány út ja két ka -
to li kus  za rán dok hely  fel -
ke re sé sé vel  in dult  a  Lu -
ther-em lé kek fe lé. 
Előbb Auszt ria Wa chau

ne vű ré gi ó já ban a 11. szá za -
di  ala pí tá sú  mel ki  ben cés
apát sá got és mú ze u mot te -
kin tet ték meg. Melk ha tal -
mas ba rokk épü let együt te -
se és mű kin csei okán nem -
csak a ben cés lel ki sé get és
rend tör té ne tet fel fe dez ni vá -
gyók, ha nem az egye te mes
mű vé sze ti ér té kek iránt ér -
dek lő dők za rán dok he lye is.
Akár csak Wolf gang Ama -

de us Mo zart vá ro sa: Salz -
burg. Itt a ze ne szer ző szü lő -
há zá ban be ren de zett mú ze -
um  meg te kin té se  mel lett
rö vid vá ros né zés re is le he tő ség volt,
ame lyet a he lyi tűz ol tó ság ép pen zaj -
ló ha gyo má nyos Fló ri án-ün nep sé ge
ke re te zett,  re zes ban dá val,  tör té ne ti
uni for mi sok ban fel vo nu ló tűz ol tók kal.
Az uta zás el ső né met or szá gi ál lo -

má sa  az  eu ró pai  ka to li kus  za rán -
dok la tok egyik leg fon to sabb hely szí -
ne, a Ba jor or szág ban fek vő Al töt ting
volt. Az ap ró, már a 8. szá zad ban ba -
jor ha tal mi köz pont ként is mert vá -
ros ka – An dechs után – a leg lá to ga -
tot tabb ba jor or szá gi ka to li kus za rán -
dok hely,  sőt  a  vi lág  leg is mer tebb
Má ria-kegy he lyei kö zött van egy 15.
szá zad vé gi cso dá nak kö szön he tő en. 

Va sár nap lé vén a ma gyar evan gé -
li ku sok a vá ros ka fő te rén ál ló ap ró
kegy ká pol na és az im po záns pré post -
sá gi temp lom kö rül iga zi ka to li kus
va sár na pi lel ki ség gel ta lál koz hat tak.
A va sár nap üze ne té ben va ló el mé lye -
dést szol gál ta a száz tíz éve ere de ti he -
lyén ál ló al töt tin gi Je ru zsá lem-kör kép
meg te kin té se is. A ha tal mas di o rá ma,
amely az ere de ti hely szí nek, Je ru zsá -
lem vá ro sa, a ke reszt út és a Gol go -
ta han gu la tát, sőt be nyo má sát köz -
ve tí tet te, az egyet len má ig fenn ma -
radt  val lá si  té má jú  kör kép  (vi lá gi
té má jú ból azon ban szá mos ha son lót
lát ha tunk, így Ma gyar or szá gon a re -
konst ru ált  és  Pusz ta sze ren  is mét
fel ál lí tott Hon fog la lást). 
Az uta zás a hit be li, lel ki el mé lyü -

lést és gaz da go dást nem csak az egyes
hely szí nek  nyúj tot ta  él mé nyek kel
se gí tet te, ha nem a reg ge li és es ti áhí -
ta tok kal is, me lye ket jó részt az au tó -
bu szon  tar tott  a  cso port tal  együtt
uta zó  Sán dor Fri gyes és  Sán dor né
Pova zsany ecz Gyön gyi mis kol ci,
Verasz tó Já nos rép ce lak–csá ni gi,
illet ve Ba kay Pé ter sár szent lő rin ci
lelkész. 
Az áhí ta tok, ame lyek hez a gyö nyö -

rű má ju si ar cát mu ta tó né met or szá -
gi táj nyúj tot ta a hát te ret, az evan gé -
li kus egy ház alap ve tő hit té te le it idéz -
ték: a bűn (Róm 5,12); a tör vény sze -
re pe (Róm 5,13–14); a ke gye lem (Róm
5,15–21); a meg té rés (Mt 4,17); az új -
já szü le tés  (Jn 3,5–7);  az egy ház  (Jn
10,4–5); az úr va cso ra (1Kor 11,23–25);
a ke reszt ség mint kül de tés (Mt 28,19–
20). Sán dor Fri gyes lel kész teo ló gi ai

ma gya rá za ta i ban Lu ther nek az adott
hit té tel hez fű zött, il let ve a té má hoz
kap cso ló dó írá sa i ról szólt. Ugyan csak
az áhí ta tok ki egé szí té se ként a cso port
tag jai több íz ben ta nú ság té tel lel kap -
cso lód tak  a  hit  és  val lás gya kor lat
kér dé se i hez, köz tük Ba kay Pé ter lel -
kész, aki meg győ ző en val lott ci gány -
misszi ó já ról. Mind eb ben nem csak a
két gyü le ke zet evan gé li kus hí vei, ha -
nem a cso port más fe le ke ze tű tag jai
is el mé lyül tek.

***

Lu ther út ját a ma Ba jor or szág hoz tar -
to zó, egy ko ri sváb bi ro dal mi vá ros -

ban, Augs burg ban kezd te kö vet ni a
ma gyar cso port, amely a ren ge teg lát -
ni va ló kö zött is meg ta lál ta a pro tes -
tan tiz mus szem pont já ból leg fon to -
sabb hely szí ne ket: előbb az egy ko ri
ér se ki pa lo tát, amely ma a sváb tar -
to má nyi kor mány zat szék he lye. A pa -
lo ta  egy ko ri,  ma  már  nem  lé te ző
káp ta lan ter mé ben ol vas ták fel né me -
tül és la ti nul 1530 egyik for ró jú ni u -
si nap ján V. Ká roly csá szár előtt a Me -
lancht hon fo gal maz ta, de Lu ther ih -
let te Ágos tai hit val lást.
Lu ther iga zi augs bur gi em lék he lye

azon ban a Szent An na-temp lom, hi -
szen a kö zép ko ri ere de tű, kar me li ták
ala pí tot ta ko los tor egyik cel lá já ban
vár ta 1518 ok tó be ré ben – ak kor még
Ágos ton-ren di szer ze tes ként –, hogy
a pá pa kö ve te, Tom ma so Ca je tan de
Vio bí bo ros elé ke rül jön. Mi vel Lu ther
nem von ta vissza ki lenc ven öt té te lét,
me ne kül nie kel lett Augs burg ból, de
a re for má ció gyors ter je dé sé nek egyik
bi zo nyí té ka, hogy az egy ko ri augs bur -
gi  kar me li ta  ko los tor  és  temp lom
1525-től  Lu ther  kö ve tő i hez  ke rült,
bár Augs burg la kos sá gá nak jó ré sze
ma is ka to li kus.

***

Augs bur got  el hagy va,  a  me ne kü lő
Lu ther nyo mát kö vet ve, a re for má -
tor  vá ro sai  kö vet kez tek,  el ső ként
Wart burg vá ra és Lu ther stadt Ei se -
nach. A vár ban a za rán do kok egy -
szer re vol tak evan gé li ku sok és ma -
gya rok, hi szen Wart burg nem csak a
ki át ko zást  szen ve dett  Lu ther,  ha -
nem Ár pád-há zi Szent Er zsé bet– akit

a vi lág egy ház in kább Tü rin gi ai, eset -
leg Ma gyar or szá gi elő név vel is mer –
em lék he lye is. 
Igaz, a vár, fő ként be ren de zé sé nek

mai ké pe – a Lu ther-szo bá val, ahol
az Új szö vet ség né met  for dí tá sa ké -
szült,  és  a  Szent  Er zsé bet-mo za i -
kok kal – Kár oly Sán dor szász–we -
imar–ei se na chi nagy her ceg nek kö -
szön he tő,  aki  1838-tól  his to ri zá ló
stí lus ban épít tet te új já, és ala kít tat -
ta mú ze um má. 
Aho gyan Wart burg egy aránt ne -

ve ze tes Lu ther ről és Szent Er zsé bet -
ről, az alat ta fek vő vá ros ka, Ei se nach
szin tén két nagy ság em lék he lye: Lu -

the ré és Ba ché. A Lu ther-mú ze um -
nak helyet adó épü let, ahol a re for -
má tor kis is ko lás ként la kott, in kább
ere de ti sé gé vel, mint a ki ál lí tás sal ra -
gad meg, mú ze u mi bolt ja azon ban
gaz dag tu do má nyos és nép sze rű sí tő
iro dal mat kí nál Lu ther ről és az evan -
gé li kus hit ről.

***

Sors sze rű, hogy a fá radt uta zók Lip -
csé nek ép pen ab ban a kül vá ro sá ban
kap tak szál lást, amely a Bre i ten feld
ne vet vi se li, s a szál lo da ép pen a csa -
ta me ző mel lett épült. A val lás há bo -
rú ként is is mert har minc éves há bo -
rú kez de tén,  1531  szep tem be ré ben
ugyan is Bre i ten feld nél csap tak össze
a pro tes táns or szá gok se re gei a ka -
to li kus csá szá ri ha dak kal, s Gusz táv
Adolf svéd ki rály, az egye sült svéd és
szász  evan gé li ku sok  ve zé re  meg -
sem mi sí tő csa pást mért a Ka to li kus
Li ga  ka to ná i ra. A  győ ze lem nek  és
Gusz táv Adolf nak a csa ta hely szí nén
1831-ben  egy sze rű  em lék mű vet
emel tek. 
A bre i ten fel di csa ta me ző mel lett

töl tött nyu gal mas éj sza ka után a tár -
sa ság Lu ther szü le té sé nek és ke resz -
te lé sé nek, va la mint ha lá lá nak hely szí -
nét ke res te föl. Az eis le be ni szü lő ház -
ban be ren de zett mú ze um re mek, in -
for ma tív ki ál lí tá sa a re for má tor ko rát
mu tat ja be, a 15–16. szá za di Mans feld
Gróf sá got, az ura da lom réz bá nyá sza -
tát, a ko ra be li tár sa dal mat, hi szen Lu -
ther  ap ja  pa raszt ból  lett  bá nyász,
majd egy kis réz ko hó rész tu laj do no -
sa, az az vál lal ko zó. 

A mis kol ci és rép ce la ki evan gé li ku -
sok a szü lő ház hoz kö ze li Szent Pé ter–
Pál-temp lo mot,  Lu ther  ke resz te lő -
temp lo mát és Eis le ben egyik pa lo tá -
ját, a vá ro si jegy ző egy ko ri há zát, Lu -
ther ha lá lá nak szín he lyét is meg lá to -
gat ták. Ez utób bi ban mo dern szem -
lé le tű,  fő ként  a mú ze um pe da gó gia
cél ja it szol gá ló ki ál lí tás idé zi fel a re -
for má tor éle té nek leg utol só sza ka szát.
Lu thert ugyan is, egy há zi és köz éle ti
te kin té lyé nek kö szön he tő en, ha lá la
előtt Wit ten berg ből Eis le ben be hív -
ták, hogy jár jon el az Eis le ben óvá ro -
sa és az új vá ros föl des urai, a Mans feld
gró fok kö zöt ti pe res ügy ben. 

A mú ze um mal szem ben áll a Szent
And rás-temp lom, ahol a nagy be teg
Lu ther utol só pré di ká ci ó it tar tot ta.
Eis le ben  mai  na pig  pi ac tér ként  is
szol gá ló  kö zép ko ri  fő te ré nek  Lu -
ther-em lék mű ve előtt, a vá sá ro zók
tö me gé ben az ob li gát kö zös fény kép
is el ké szült a ma gyar za rán do kok ról.

***

A ta nul mány út utol só nap ján Lu ther
vá ro sá ból  a  leg fon to sabb  Lu ther-
em lék hely re,  Wit ten berg be  in dult
az au tó busz. Az egy ko ri ágos to nos
ko los tor, majd Lu ther-ház mint em -
lék hely és mú ze um ki vé te les gaz dag -
sá gú ki ál lí tá sa mel lett Wit ten berg a
2017. évi ju bi le um ra ké szül ve egy má -
sik mú ze u mot is meg nyi tott, a mo -
dern épí té sze ti ele mek kel ki egé szí tett
Me lancht hon-há zat, de fel újít va vár -
ja a re for má ció öt szá za dik szü le tés -
nap ját a vá ros há za is, előt te a té ren
Lu ther  (újabb  kö zös  fo tó!)  és Me -
lancht hon egész ala kos szob rá val.
Wit ten berg vá ro sa, amely nek ut -

cá in egy kor nem csak a nagy re for má -
to rok, ha nem a vá ros egye te mén ta -
nult sok ma gyar or szá gi ta nít vá nyuk,
kö zöt tük ké sőb bi evan gé li kus és re -
for má tus  pré di ká to rok  jár tak-kel -
tek,  leg is mer tebb Lu ther-em lék he -
lyét, a vár temp lo mot a fel újí tás mi -
att egy elő re el zár ja lá to ga tói elől. A
ma gyar tár sa ság leg na gyobb saj ná la -
tá ra, hi szen töb ben most ta lál koz tak
elő ször a wit ten ber gi vár temp lom -
mal, amely mö gül szin te el enyé szett
a Bölcs (II.) Fri gyes ál tal a 15. szá zad -
ban emel te tett vá ro si erőd és fe je del -
mi re zi den cia, csak a  temp lom mal
egy be épült fa lai ma rad ván meg. 
Az áll vá nyok kö zött meg bú jó ne -

ve ze tes temp lom ka pu azon ban (vagy
in kább bronz ból ön tött re konst ruk -
ci ó ja a 95 té zis szö ve gé vel) még a fel -

újí tás alatt is hoz zá fér he -
tő,  s  min den  bi zonnyal
nem a mis kol ci és rép ce -
la ki  evan gé li kus  gyü le -
ke zet kép vi se lői az egye -
dü li ek, akik az épít ke zés
alatt is el ének lik, egy más
ke zét fog va, a zsol tár ból
lett éne ket: „Erős vár a mi
Is te nünk…” Az evan gé li -
kus  kö szön tés  és  ének
se hol sem han goz hat hí -
veb ben,  mint  ott,  ahol
szer ző je, Mar tin Lu ther
köl töt te, és ahol elő ször
éne kel ték. Se hol sem éne -
kel he tik mé lyebb áhí tat -
tal, mint ott, ahol szer ző -
je kö zel öt száz év vel ez -
előtt meg hir det te re form -
ja it, ame lyek nem so ká ra
re for má ci ó vá ér tek.
A vár temp lom, amely -

nek  ma gas,  erőd sze rű
tor nyá ra a 19. szá zad ban
fel ír ták  a  Lu ther-ének
kez dő so rát  (Ein’ fes te
Burg ist un ser Gott), egy -
ben a Lu ther nyo mán be -
járt uta zás vég ső ál lo má -
sa is volt. 
A  to váb bi ak ban  csak

egy rö vid pil lan tást vet he -
tett a ma gyar evan gé li kus
za rán dok cso port az eső -
füg göny ben is im po záns

lip csei Ta más-temp lom ra, amely a
mű vé szet ben ugyan úgy emb le ma ti -
kus és egye te mes je len té sű, mint a
wit ten ber gi vár temp lom. Az az nem -
csak  az  evan gé li ku so ké,  ha nem  az
em be ri ség kö zös kin cse. Az evan gé -
li kus ma gya rok és test vé re ik ez zel fe -
jez ték be Lu ther nyo mán tett né met -
or szá gi  lá to ga tá su kat, hogy ott hon
foly tas sák  to vább  út ju kat,  ugyan -
csak Lu thert kö vet ve.

A szerző egyetemi docens, a Mis kol -
ci Her man Ot tó Mú zeum tör té nész-
mu zeo ló gu sa

Lu ther weg
A re for má tor út ján a mis kol ci és a rép ce la ki evan gé li ku sok
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Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 6,36–42; Róm 8,18–23. Textus: 1Móz 39,1–5. Énekek: 474., 67.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német)
Jo han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fé -
bé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Szto -
ja no vics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fo dor
Vik tor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Atti la; Óbu -
da, III., Dévai Bíró M. térde. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Ge rő fi né dr. Bre bovszky
Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyel vű, úrv.) Scott Ryll;
de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Ro mánné
Bol ba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gu lá csi né Fabulya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Már ta; Ferencváros, IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes li tur gia) Koczor Tamás;
li tur gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blá zy Árpádné; de. fél 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr.
Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; An gyal -
föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta másné; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Ta más né; Pestújhely, XV., Temp lom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rá -
kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagy temp lom) de. 10. Erdélyi Csaba; Rá -
kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Ve tő István; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron;
Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII.,
Pé ce li út 146. de. 9. Nagyné Sze ker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11. Nagyné Szeker Éva; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3.de. 10. Horváth-
Csi tá ri Boglárka; Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református temp -
lom) de. 8. Horváth-Csi tá ri Boglárka; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győ ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út
155. (gyü le ke zeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Sza -
bad ság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom)
du. 2. (úrv.).

istentiszteletirend•2013.június23.

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

A ju bi le um évé ben a mo son ma gyar -
óvá ri a kon volt a sor, hogy a bar ca sá -
gi csán gók hoz, Cser nát fa lu ba lá to gas -
sa nak. Hu szon öten vág tak ne ki jú ni -
us 6–10. kö zött Kiss Mik lós ve ze té sé -
vel a mint egy ki lenc száz ki lo mé te res
út nak, hogy es té re fá rad tan ugyan, de
nagy vá ra ko zá sok kal tel ve ér kez ze nek
meg Cser nát fa lu evan gé li kus temp lo -
má hoz,  ahol  a  ven dég lá tó  csa lá dok
tag jai már ré gi ba rá tok ként, meg hitt
is me rő sök ként üd vö zöl ték őket.
Az el ső na pon a mo son ma gyar -

óvá ri  ven dé gek nek  az  őket  fo ga dó
csa lá dok szer vez tek fa kul ta tív prog -
ra mo kat. Más nap Tö rök Lász ló lel -
kész irá nyí tá sá val min den ki busz ra
szállt,  hogy  kör uta zást  te gye nek  a
ma gya rok lak ta szór vány vi dé ken. A
kör út érin tet te a Szász föld–Szé kely -
föld–Fog aras föld ha tá rát, meg lá to -
gat va azo kat a he lye ket, ahol va la mi -
kor élő, vi rág zó te le pü lé sek vol tak,
szor gos-dol gos em be rek kel. 
Szí vet szo rí tó lát vány volt szem be -

sül ni a pusz tu lás, rom lás ké pét mu -

ta tó, el öre ge dő fal vak kal, ahol már
par la gon  he ver nek  a  ter mő föl dek,
össze om ló fél ben van nak a temp lo -
mok, és las san be zár nak az is ko lák,
mert nin cse nek gyer me kek. A kör út
so rán a halm ágyi evan gé li kus temp -
lo mot, a fog ara si re for má tus temp -
lo mot,  Kő ha lom  re for má tus  szór -
vány köz pont ját és Szé kely zsom bor
evan gé li kus temp lo mát mu tat ta meg
Tö rök Lász ló a ven dé gek nek.
A va sár nap Cser nát fa lu ban ér te a

mo son ma gyar óvá ri a kat,  akik  ven -
dég lá tó ik kal együtt vet tek részt az is -
ten tisz te le ten. Az ige hir de tés szol gá -
la tát ez út tal Kiss Mik lós vé gez te. 
Es te bú csú va cso rán kö szön tek el

egy más tól  a  két  gyü le ke zet  tag jai.
Tet ték  ezt  az zal  a  re mény ség gel,
hogy  egy  év múl va  a  cser nát fa lu si
test vé re ket fo gad hat ják Mo son ma -
gyar óvá ron.

g K. M.

Ju bi lá ló test vér-
gyü le ke ze ti kap cso lat

b Bras só ban töl tött sza bad sá gá nak kö szön he tő en ta lál ko zott elő ször Kiss
Miklós mo son ma gyar óvá ri lel kész TörökLászlóval, a bar ca sá gi Négy -
fa lu egyik egy ház köz sé gé nek, a cser nát fa lu si  nak a lel ké szé vel. A ta -
lál ko zás ból egy év vel ké sőbb test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat szü le tett.
Tíz év vel ez előtt, 2003 má ju sá ban elő ször Cser nát fa lu ban, majd egy
hó nap pal ké sőbb Mo son ma gyar óvá ron ír ták alá a két gyü le ke zet kép -
vi se lői a test vér-gyü le ke ze ti együtt mű kö dést rög zí tő do ku men tu mot.
Az óta már több al ka lom mal meg lá to gat ták egy mást a két egy ház köz -
ség tag jai.

Az Evan gé li kus Élet 2013/22. szá má -
ban a mar si táj hoz ha son la tos Fü löp -
há zi-ho mok buc ká kon ka lan doz tunk.
Azon ban ko ránt sem ez az egyet len,
a  nap rend szer bé li  geo ló gi ai  vi szo -
nyok hoz ha son ló –  tu do má nyo san
vizs gált – úgy ne ve zett ana ló gia hely.
Így is mét fel ke re ked tünk, és a Vér tes -
ben, a gán ti bau xit bá nyá ban, az ot -
ta ni „Mar son” ki rán dul tunk. 
A Fej ér me gyei te le pü lés bá nya mú -

ze um mal vár ja lá to ga tó it. A Ba lás Je -
nő  Bau xit bá nyá sza ti  Ki ál lí tá son  a
bau xit bá nyá szat ha zai tör té ne té vel is -
mer ked he tünk meg – stíl sze rű en a

föld  alatt.  Bá nya vas út,  meg ra kott
csil lék, bau xit tal te li fu tó sza la gok, ké -
zi szer szá mok, spe ci á lis bá nya te le fon,
sok-sok in for má ci ó val kö rít ve. 
Az iga zi lát vá nyos sá got a bá nyá sza -

ti szem pont ból fel ha gyott, a szom szé -
dos ba goly-he gyi kül fej tés ben ki ala -
kí tott  Bau xit föld ta ni  Park  je len ti.
Ahogy a Fü löp há zi-ho mok buc ká kon
a vö rös boly gón ér zi ma gát az em ber,
ez hat vá nyo zot tan igaz a gán ti tan ös -
vény re. Mar si táj ra em lé kez te tő vö rö -
ses bau xit por lep be min dent; kő zet -
ki bú vá sok, szik lák, om lá sok, gaz dag
geo ló gi ai össze té tel. Meg ta pasz tal juk,

mi lyen ér zés lesz 2050 tá ján a Mars -
ra lép ni az el ső űr ha jó sok nak, a ma -
gunk kal  vitt  So journer Mars-já ró-
mo dell is „ott hon” ér zi ma gát. 
A szom szé dos pla né tá val el len tét -

ben itt azon ban rög tön az élet nyo -
ma i ra buk ka nunk: va don élő ál la tok
láb nyo mai,  a  bá nya tó ban  a  hi deg
víz ál tal ide ig-órá ig kon zer vált ró ka -
te tem, ma dár fé szek, aho va ta lán a ra -
vasz di va dász ni in dult. 
Hasz nál juk ki a jó időt, mi is in dul -

junk – pél dá ul Gán tra, mar si tá jat
lát ni!

g RE zsa bEk Nán dor

Mars – a Fej ér me gyei Gán ton
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Ta lán  nem  vé let len,  hogy  ép pen  a
hat ez re dik blog be jegy zés el éré sé nek
nap já tól (goo.gl/fTz6F) e blo gok ak -
tu á lis,  na pi  be jegy zé se i nek  cí mei
meg je len nek az evan gé li kus por tá lon
(evan ge li kus.hu) is.  Ed dig  ugyan is
csu pán több tu cat vi lá gi ka ta ló gus -
ban, ke re ső ben vol tak re giszt rál va, de
most, hét év után ha za ér tek. 

Hon lap ján a blog gaz da meg kö szö -
ni a gyö nyö rű és hasz nos aján dé kot,
mely azt is pél dáz za, hogy hosszú idő
után ta lán még is le het va la ki blog ger
a sa ját egy há zá ban  is… S bá to rít a
„kom men tá lás ra”, hogy egy más hi te
ál tal épül je nek az ol va sók.
Ön ma gá ról  és  er ről  az  új faj ta

misszi ói  le he tő ség ről  a  blog ger  a
be jegy zé sek al já ról el ér he tő „ön in ter -
jú ban” val lott ti zen hét hó nap pal ez -
előtt. Eb ből idé zünk az aláb bi ak ban
né hány gon do la tot. (A tel jes írás el -
ér he tő hon lap já ról is: goo.gl/N6m6g).

***

– Ami kor hét éve el in dult a hon -
la pom, és do ma in ne vet kel lett vá lasz -
ta nom, a gya ko ri Ga rai And rás név
min den kom bi ná ci ó ban fog lalt volt
már. Mi vel Nyír egy há za a szü lő vá ro -
som, s a ne vét sok szor így rö vi dít jük:
Nyh.,  úgy  gon dol tam,  a  ga ra inyh
kom bi ná ció (ép pen nyolc ka rak ter)
egye di lesz. S az óta már a hu, eu, com
és in fo vég ző dé sű do ma in ne ve ket is
meg sze rez tem, hogy jel -
ké pe sen is hir des se a net -
misszió cél ját.
A  kü lön fé le  ke re sők -

ben a ga ra inyh kulcs szó -
ra  adott  ta lá la tok  va ló -
ban csak az én do ma in ne -
vem mel jel zett, több mint
száz ön ál ló cím mel ren -
del ke ző  ol da lam ra  utal -
nak, ame lye ket igyek szem fris sí te ni;
de  az  ál lan dó üze net még is  csak a
sze mé lyes hon la pom fej lé cé ben ol -
vas ha tó arany evan gé li um: „Mert 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.”
(Jn 3,16)
A fen ti ek ből is ki tű nik, hogy hi -

szem és val lom: min den ch ris ti a nus
egy ben misszi o ná ri us is, és az Is ten -
től  ka pott  sa já tos  ké pes sé ge i vel,
adott sá ga i val, sőt egész élet foly ta tá -
sá val az Úr Is ten di cső sé gét kell hir -
det nie min den mó don! Ez az élet cél
min den em ber nél egye di meg ol dá -

sok kal va ló sul meg, hi szen egye di te -
rem té nyek va gyunk, de kö zös a kül -
de té sünk: im it atio Ch ris ti. Az ő kö -
ve té se pe dig  egyet  je lent:  en ge del -
mes ke dünk utol só fel hí vá sá nak! 
Is ten azt akar ja, hogy min den em -

ber üd vö zül jön, s mi csak az ő esz kö -
zei va gyunk e jó hír to vább adá sá ban, sa -
ját ko runk tech ni kai  le he tő sé ge it ki -
hasz nál va. (Csak zá ró jel ben jegy zem

meg: úgy vé lem, ha Lu ther
ma él ne, ő  len ne Eu ró pa
leg na gyobb blog ge re. Írá -
sa it e-boo ko kon, okos te le -
fo no kon  ol vas nánk,  és  a
hon lap ján on-line néz nénk
va sár na pon ként az is ten -
tisz te let-köz ve tí tést  Wit -
ten berg ből,  hall gat nánk
ige hir de té se it…) Ne fe led -

jük, Jé zus is hang erő sí tő nek hasz nál ta
a Ge ne zá ret-tó vi zét, ami kor a csó nak -
ból, a tó kö ze pé ről be szélt, vagy a He -
gyi be szé det is em lít het nénk…

***

S  aki  töb bet  sze ret ne  tud ni  a  net -
misszi o ná ri us szol gá la ti te rü le té ről,
an nak  csak  azt  ajánl hat juk:  néz ze
meg az em ber ga ra inyh száz ol da lát
a we ben (itt: goo.gl/CmEqP)
Az idén tíz éves He ti út ra va ló vi -

szont to vább ra is csak he ti la punk ban
s an nak on-line vál to za tá ban (evan -
ge li kus elet.hu) ol vas ha tó.

g E. É.

Túl a hat ez re dik blog be jegy zé sen
egyHáZÉsvilágHálÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

b Andreas nick név vel há rom blog ol vas ha tó 2007. ja nu ár 2. óta na pi fris -
sí tés sel a leg na gyobb in gye nes ha zai blog szol gál ta tó ol da la in – és mos -
tan tól egy há zunk hon lap já nak Blogok cí mű új ro va tá ból is el ér he tők.
A hat ez re dik blog be jegy zés után „le lep lez zük” a blog gaz dát, és rend -
ha gyó mó don, a vi lág há lón meg je lent írá sai alap ján mu tat juk be.

GONDOSKODIK ÖN
SZEME EGÉSZSÉGÉRÔL?

A homályos látás 
az öregedés egyik velejárója lehet

ÓVJA LÁTÁSÁT AZ OCUVITE® 
TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT 

ÖSSZETEVÔIVEL: 
lutein/zeaxantin: védôrendszer szerepét betöltô 

makula pigment alkotóelemei a szemben

antioxidánsok: hozzájárulnak a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez 

cink: támogatja a látás normál 
állapotának fenntartását

www.ocuvite.hu
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*6 DARAB OCUVITE BÓNUSZMATRICA 
ÖSSZEGYÛJTÉSE UTÁN 

EGY TELJES DOBOZ 
OCUVITE AJÁNDÉK!

RÉSZLETEK A TERMÉK DOBOZÁN.

Éljen Ön is a
z 

Ocuvite Bónusz-

programmal!*

AZ OCUVITE® LUTEIN FORTE 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTÔ KÉSZÍTMÉNY. 

KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN.

h i r d e t é s

b A sze münk is meg jegy zi
egy éle ten át az őt érő ká -
ros ha tá so kat. Ha most
el ha nya gol juk vé del mét, a
ké sőb bi ek ben jö het nek
elő a prob lé mák.

Nyá ron bő rünk és sze münk is
fo lya ma tos  nap fény nek  van
ki té ve. A nap su ga rak bőr ká ro -
sí tó ha tá sa  szé les kör ben  is -

mert. So kan azon ban meg fe -
led kez nek a köz vet len nap fény
szem ká ro sí tó ha tá sa i ról.

anapfényhatása
aszemre
A nap fény a kö vet ke ző kép pen
be fo lyá sol ja sze münk ál la po -
tát: a be ér ke ző nap fény a sár -
ga folt ra  (ma cu la  lu tea)  fó -
kusz á ló dik, amely az éles lá tás
köz pont ja. Ez a fo lya mat ha -
son lít ar ra, ami kor na gyí tó val

gyűjt jük össze egy tár gyon a
nap su ga ra it egy pont ban, míg
az vé gül meg gyul lad.
A fény ben ta lál ha tó su gár -

zás olyan le bon tó fo lya ma tot
in dít el, amely ká ros oxi dá ló
anya go kat, úgy ne ve zett sza bad
gyö kö ket  ered mé nyez,  ezek
ká ro sít hat ják a re ti nát. 
Nap szem üveg vi se lé sé vel és a

szem szá má ra hasz nos táp anya -
gok fo gyasz tá sá val meg óv hat juk
sze mün ket a ká ros nap fény től.

Óv juk a sze mün ket nyá ron is!

budaiilonaarákospalotaievangélikusnagytemplomban
Sze re tet ven dég sé get tar tunk rá kos pa lo tai evan gé li kus nagy temp lo munk ban (Ré gi Fó ti út 73.)
jú ni us 30-án 15 órá tól. Bu dai Ilo na rá di ós ní vó dí jas nép dal éne kes lesz a ven dé günk. 
A ma gyar ság nép dal éne ke se a szü le i től ka pott aján dé ká val, gyö nyö rű hang já val, el hi va -

tott sá gá val őr zi és szó lal tat ja meg azt a dal kin cset, ame lyet őse ink hagy tak ránk, s amely -
nek gaz dag sá ga össze tart hat ja a ha tá ron tú li a kat és in ne ni e ket egy aránt. 
Bu dai Ilo na elő adá sai ma gá val ra ga dó ak, hi szen ter mé sze tes, tisz ta csen gé sű, üde hang -

ja élet re kel ti a nép dalt, s úgy be szél a hall ga tó sá gá hoz, mint ha min den ki a csa lád tag ja vol -
na. Szá má ra is rend kí vül fon tos, hogy óv juk nyel vün ket és kul tú rán kat, amely meg tart hat
és se gít het ben nün ket – az el múlt ezer száz esz ten dő után újabb ezer éven át. 
Nép dal éne ke sünk fél tő gond dal fi gye li és tá mo gat ja az ap ró fal vak ban mű kö dő éne kes és

hang sze res cso por to kat. Bu dai Ilo na éle té nek mot tó ja, egy ben üze ne te ki csik nek és na gyok -
nak: „Sze ret ném, ha min den ki tud ná és érez né: múlt nél kül nincs jö vő. Amit hoz tunk, azt
őriz ni kell. Cso dá la tos nép fi ai va gyunk, és én büsz ke va gyok min den em ber re, aki ma Ma -
gyar or szá gon ma gyar nép dalt éne kel. Meg haj tom előt tük a fe jem.”
Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lő dőt!

evÉl&levÉl

emlékidéző–
magyarlelkipásztort
fogadottlelkészévé
asvédegyház
Tisz telt Szer kesz tő ség!
Vir tu á lis asz ta lo mat ren dez get ve

akadt a „ke zem be” a mel lé kelt fény -
kép. Ámul tam, hogy már egy éve tör -
tént ez a je les ese mény! 
Svéd or szág ban, a her nö san di dóm -

ban 2012. jú ni us 17-én, a Her nö sands
Stift  (Egy ház ke rü let)  püs pö ke,Tu u -
lik ki Ko i vu nen Bylund a Svéd (Lu the -
rá nus) Egy ház lel ké szé vé fo gad ta bá -
tyá mat,  Má tis And rás evan gé li kus
lel készt. Meg előz te ezt kö zel két év nyi
ke mény mun ka: ta nu lás, több vizs ga
és küz de lem a svéd nyelv vel, va la mint
há rom hó na pos lel ké szi gya kor lat. 
Öröm, meg ha tott ság, büsz ke ség és

há la ke ve re dett ben nem. Há la Is ten -
nek, hogy se gí tet te test vé re met ezen
az úton. Jó (volt) meg ta pasz tal ni Is -
ten meg tar tó ere jét.
A fel eme lő ün nep ség más nap já tól

fél évig Al nö szi ge tén ad junk tus ként
szol gált, ez év ja nu ár já tól pe dig Häss -
jö–Ljus torp–Tyn de rö  egyik  gyü le -
ke ze ti lel ké sze ként vég zi szol gá la tát. 

Má tis Zsu zsan na (Budapest) Püspöki kézfogás
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Nyolc al ka lom mal jár tak már tol va -
jok, be tö rők a szar va si evan gé li kus
Óte me tő ra va ta lo zó já ban. Leg utóbb
má jus 30-ra vir ra dó ra tör tek be, és
vit tek el két elekt ro mos fű ka szát. A
kár fél mil lió fo rint. 
–  Több fé le  mó don  pró bál tunk

már  vé de kez ni  a  tol va jok  el len  –
mond ta  a  newj sag.hu-nak Lá zár
Zsolt es pe res, a Szar vas-Ótemp lo mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség igaz ga tó
lel ké sze. – Volt olyan idő szak, ami -
kor a te me tő gond no kunk ott hon, a
sa ját la ká sá ban tar tot ta a fű ka szá kat
és  más  kis gé pe ket.  A  tol va jok  fi -
gyel ték, s ami kor ő el ment a te me tő -
be, ak kor tör tek be a há zá ba.
Az evan gé li kus egy ház köz ség ép -

pen a gya ko ri be tö ré sek mi att kér te
az ön kor mány zat tól, hogy he lyez ze -
nek el a ra va ta lo zó mel lett tér fi gye -
lő  ka me rát.  Ez  meg  is  tör tént,  de

amint a mos ta ni bűn cse lek mény is
mu tat ja, a ka me ra „ki játsz ha tó”.
– Biz tos va gyok ab ban, hogy a be -

tö rők  meg fi gyel ték  a  ka me ra  moz -
gás irá nyát, s ki les ték azt a pil la na tot,
ami kor ész re vét le nül az aj tó hoz me het -
nek. Mind ez azt mu tat ja, hogy saj nos
a tér fi gye lő ka me rák könnyen ki játsz -
ha tók, tá vol ról sem ga ran tál ha tó, hogy
min den fon tos dol got rög zí te nek. A
rak tár he lyi ség aj ta ján – ép pen a ko ráb -
bi be tö ré sek mi att – több zár is volt, a
be tö rők még is be ju tot tak – mond ta
Lá zár Zsolt. Hoz zá tet te: a rend őr ség az
ed di gi nyolc eset ből egy nél sem ta lál -
ta meg a bűn cse lek mény el kö ve tő it.
Az egy ház köz ség negy ven ezer fo -

rint  pénz ju tal mat  aján lott  fel  an -
nak, aki se gít a két FS 400 tí pu sú fű -
ka sza nyo má ra buk kan ni.

g Lip ták Ju dit
For rás: newj sag.hu

Tolvajokaravatalozóban
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VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
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
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
19.45 / Kossuth rádió
Weöres Sándor versei Sebő
Ferenc megzenésítésében

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.35 / Duna Tv
Isten kezében
9.05 / Duna Tv
A Tisza
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
A veszélyeztetett folyó
10.00 / Pax Tv
Ificafé – Kávéház a város szélén
(koncertfilm)
15.10 / Kossuth rádió
Prémium rocktörténet
21.03 / Bartók rádió
Rachmaninov: Éjszakai
virrasztás – tizenöt ószláv
liturgikus ének (Op. 37)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

12.15 / Duna Tv
Városrajzolatok Budapesten
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
12.20 / Duna World
Magyarország története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
19.15 / Pax Tv
Döbrentey Ildikó meseíró
(portréfilm)
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.15 / Duna Tv
Áramlat
(amerikai játékfilm, 2004) (105’)
23.05 / M1
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora

SZERDA

12.15 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismerettejesztő
filmsorozat)
A Rákócziak földjén
13.05 / Duna Tv
Az emlékezet helyszínei
(európai dokumentumfilm-
sorozat)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Fülöp G. Dénes lelkész 
és Fülöp Ila tanár
20.30 / Duna World
Hitvallók és ügynökök – 
Az igazság szabaddá tesz
benneteket...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)

CSÜTÖRTÖK

9.00 / Duna Tv
Üzenem az otthoni
hegyeknek...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Juhász Zsolt, a Duna
Művészegyüttes vezetője
20.20 / Duna World
Tálentum
Széchenyi Zsigmond, az író
21.15 / Duna Tv
Szívzűr
(magyar játékfilm, 1981) (83’)
22.40 / Duna Tv
Kocsis Zoltán jótékonysági
hangversenye a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat
javára
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Az Amadinda ütőegyüttes
hangversenye

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.10 / M1
Balatoni nyár (magazinműsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.40 / Duna Tv
Európa egészsége – 
Gyerekek nélküli jövő
12.50 / Duna World
Isten lelkének vezetésével
18.55 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
20.10 / Duna World
Hogy volt?!
Bács Ferenc születésnapjára
21.15 / Duna Tv
Az elektromos ködben
(amerikai játékfilm, 2008) (113’)

SZOMBAT

7.50 / Duna Tv
Századfordító magyarok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Lőrincze Lajos nyelvész
8.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
11.00 / Bartók rádió
Celluloidák
A legjobb filmzenék
15.05 / Bartók rádió
Zenebeszéd
Bach: 
Singet dem Herrn 
ein neues Lied – 
motetta (BWV 225)
21.50 / Duna Tv
Hálátlan kor
(francia játékfilm, 1964) (86’)

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30 / Régió Rádió 1485 -
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.30 / M1
Evangélikus magazin
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Bach: 209. kantáta
20.15 / M1
Kedves John!
(amerikai romantikus
dráma, 2010) (103’)
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vasárnap(június23.)
Nap ról nap ra áll ha ta to san, egy szív vel, egy lé lek kel vol tak a temp lom ban, és
ami kor há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül -
tek az étel ben; di csér ték az Is tent, és ked vel te őket az egész nép. Ap Csel 2,46–
47a (Ezsd 3,11; Lk 6,36–42; Róm 14,10–13; Zsolt 32) Ez az el ső sze re tet idő -
sza ka, ami kor Is ten Szent lel ke ki árad az em ber szí vek be. Eggyé te szi a szét -
tö re de zett kö zös sé ge ket, egy szí vet és egy lel ket ad a pró fé tai ígé ret sze rint.
Eb ben a kö zös ség ben a sze re tet kö zös nyel vén szól nak egy más hoz, egy lé -
lek kel di csé rik Is tent aján dé ka i ért. Há la adás sal em lé kez nek a Krisz tus ban
va ló egy ség re, és az úr va cso rá ban új ra át élik. Ami kor Is ten ilyen in ten zí ven
je len van egy gyü le ke zet ben, az nem ma rad hat lát ha tat lan. Olyan, mint a he -
gyen épült vá ros és a sö tét ben vi lá gí tó fény. Von zó vá és sze ret he tő vé vá lik.
Az Is ten nel va ló ta lál ko zás örö me nem egy le zárt tör té nel mi kor sa ját ja csu -
pán. Át él het jük ma is az is ten tisz te le ten, test vé ri be szél ge té sek ben; ahol és
ami kor Krisz tus áll kö zé pen.

Hétfő(június24.)
Tör tént, hogy ami kor az egész nép meg ke resz tel ke dé se után Jé zus is meg ke resz -
tel ke dett…, meg nyílt az ég, le szállt rá a Szent lé lek ga lamb hoz ha son ló tes ti alak -
ban, és hang hal lat szott a menny ből: „Te vagy az én sze re tett Fi am, ben ned gyö -
nyör kö döm.” Lk 3,21–22 (Zsolt 19,2; Lk 5,17–26; Ap Csel 13,1–12) Ke reszt ség
és Krisz tus el vá laszt ha tat la nok egy más tól. Lám, a Szent há rom ság Is ten tel -
jes te kin té lyé vel iga zol ja ezt. Krisz tus nem egy volt a sok kö zül, akik meg ke -
resz tel ked tek a já no si ke reszt ség gel, ha nem mint is te ni ha ta lom mal ren del -
ke ző Úr (Mt 28,18–20) ő ma ga ren del te el a ke reszt sé get. Ezért drá ga ne künk
egy sze ri és meg is mé tel he tet len ke reszt sé günk, amely össze kap csol Krisz tus -
sal, és el tö röl az éle tünk ből min den bűnt és gya lá za tot. A ke reszt sé gé re há -
la adás sal em lé ke ző em ber Krisz tus ban gyö nyör kö dik, és Urunk ígé re te sze -
rint örö kö se min den jó nak, ame lyet Is ten el ké szí tett övé i nek. 

kedd(június25.)
Tel je sen mosd le ró lam bű nö met, és vét kem től tisz títs meg en gem! Zsolt 51,4
(Gal 1,4; Neh 9,1–3.29–36; Ap Csel 13,13–25) Min den gyö nyö rű és őszin te imád -
ság na gyon mély ről fa kad. Ilyen mély ség ből va ló ki ál tás Dá vi dé is. Az ő bű -
né nek tör té ne te rest ség gel kez dő dött, lus ta sá ga bű nös kí ván ság gá lett, az -
után há zas ság tö rés ben és gyil kos ság ban vég ző dött. Le het-e en nél job ban hal -
moz ni a vét ke ket? Ám min den bot lá sa el le né re Dá vid jól is mer te Is tent, és
tud ta ró la: amennyi re gyű lö li a bűnt, annyi ra sze re ti az el bu kott em bert (Ez
18,23). De nem volt könnyű ne ki ki mon da ni e mon da tot. Mint ahogy ne künk
sem könnyű be is mer ni: „Min den bű nöm mel, a leg ap rób bal is azt az Is tent
bán tot tam meg, aki Krisz tus ke reszt jé ben egy szer s min den kor ra bo csá na -
tot, éle tet és üd vös sé get adott.”

szerda(június26.)
Az Is ten ál tal ve tett szi lárd alap azon ban meg áll, amely nek a pe csét je ez: „Is -
me ri az Úr az övé it!” 2Tim 2,19a (2Móz 33,17; Mk 11,/20–21/22–26; Ap Csel
13,26–41) Mi cso da öröm hír ez azok nak, akik jól is me rik éle tük bot lá sa it, s
et től bi zony ta la nok Is ten sze re te té ben! Igen, a ki csik nek, a vi lág sze mé ben
nem elő ke lők nek és az el esett em be rek nek szó ló biz ta tás ez. Is me ri Is ten az
övé it. Nem ne kem kell el dön te nem al kal mas sá go mat, nem ne kem kell mér -
le gel nem: va jon Is ten sze re te té be fo ga dott-e már? Ki har col nom sem kell Is -
ten sze re te tét. Le gyen elég ne kem az ő ke gyel me és a tu dás: Is ten is me ri az
övé it. Le gyen te hát éle tem, jö vőm, üd vöm az ő aka ra ta sze rint va ló. 

Csütörtök(június27.)
Pé ter ezt mond ta ne ki: „Uram, te min dent tudsz; te tu dod, hogy sze ret lek té -
ged.” Jé zus ezt mond ta ne ki: „Le gel tesd az én ju ha i mat!” Jn 21,17c (Zsolt 139,23–
24; 1Kor 12,19–26; Ap Csel 13, 42–52) Pé ter hit val lá sa és szol gá lat ba in dí tá -
sa le gyen biz ta tás sá szá mom ra is, hi szen Krisz tus Urunk kér dé se: „Sze retsz-
e en gem?”, nem csu pán ta nít vá nya i nak szól, de mai kö ve tő nek is. S ha a krisz -
tu si kér dés re a Lé lek pé te ri vá laszt fa kaszt aj kun kon, ak kor ne künk is szól
a szol gá lat ra va ló hí vás. Mert min den ki pász to ra és őr ző je test vé re i nek. Ki-
ki a ma ga he lyén. Csa lád ban, mun ka he lyen, is ko lá ban és a ba rá ti kör ben.

péntek(június28.)
Jé zus így fe lelt: „Ami le he tet len az em be rek nek, az Is ten nek le het sé ges.” Lk 18,27
(Jób 42,2; Lk 23, 17–26; Ap Csel 14,1–20a) „Az em ber ki csi, az Is ten nagy” –
egy ked ves ba rá tom így fo gal maz ta meg a ma ga hit val lá sát. Mi lyen egy sze -
rű és igaz ez a mon dat! A fen ti igé re rí mel, mely tö re dé kes sé gün ket Is ten min -
den ha tó sá gá ban old ja fel. Is ten ha tal mas sze re te té be a ke reszt pa ra do xo na
is be le fért. Szent Fi á ban, a Krisz tus ban ki csi vé, sőt átok ká lett ér tünk. Hogy
el hoz za ne künk azt, ami em be ri erő ből so ha el nem ér he tő: bű ne ink bo csá -
na tát és az el nem mú ló éle tet. 

szombat(június29.)
Ami kor el csüg ged a lel kem, te ak kor is is me red uta mat.Zsolt 142,4a (Lk 21,14–
15; 2Kor 13,10–13; Ap Csel 14,20b–28) Ami kor a bús ko mor ság nyir kos no -
vem be ri köd mód já ra kö rül ve szi éle ted, ma ka csul ki tar tón lel ked el len tá -
mad, Is ten nek ak kor is gond ja van rád. Is me ri utad, és an nak vé gén örök
örö mé vel vár. De ad dig egy per cig se fe ledd: nemcsak uta dat is me ri, hanem
Krisz tus ban ve led is ván do rol.

g Szar ka Ist ván

Új nap – új kegyelemfelhívásparókusi
alkalmasságivizsgálatra
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va -
ta la ér te sí ti a hat éves kép zés ben
ré sze sült, 2011 ok tó be re előtt or -
di nált be osz tott lel ké sze ket, hogy
a 2013. ok tó ber 7-ére ter ve zett pa -
ró ku si  al kal mas sá gi  vizs gá lat ra
jú li us 8-ig kell írás ban je lent kez -
ni  a  püs pö ki  hi va tal ban  (9001
Győr, Pf. 1639). A püs pö ki hi va tal
a je lent ke zé sek be ér ke zé sét kö ve -
tő en kül di ki az írás be li fel ada tok
és a szó be li té te lek anya gát.

APRÓHIRDETÉSEK

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

***

Bu da pest V. ke rü let, Fő vám tér hez kö zel,
össz kom for tos, csen des ház ban nem do -
hány zó lány al bér lő tár sat ke res lány sze mé -
lyé ben. Ér dek lőd ni na pon ta 17 óra után le -
het a 30/612-1917 vagy a 70/213-2523 te le -
fon szá mon.  E-mail:  bv fis ki@fre e mail.hu

offertórium
árvízkárokra

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.
Akik  ezen  a  va sár napon 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 -
társa 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”.)

f e L h í vá s

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

Hi ba iga zí tás. Jú ni us 2-ai lap szá munk 8. ol da lán, a Franz J. Mönks pro -
fesszor ral ké szült in ter jú után a ke re tes szö veg ben a Bony há di Pe tőfi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um öreg di ák já nak, az EL TE
hall ga tó já nak ne ve he lye sen Csé ke Ba lázs. A név el írá sért az érin tett és
ol va só ink el né zé sét kér jük. (A szerk.)

h i r d e t é s


