
Hátlegyenúgy,ahogykéri,
bárküzdöttekegészéjjel.
SŐmegtöltiszívükhálóját
jelenlétével.
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„Ezértmennybemenetelünnepénis
amélységKrisztusátkellkeresnünk,ha
látniakarjukebbenavilágbanazIstent,
éslátniakarjukazAtyairántunkvaló
szereteténekmérhetetlennagyságát.”

Az ünnep igéje f 15. oldal

Mindennapi imádságaink f 2. oldal
Határátlépések f 3. oldal
13. evangélikus bábfesztivál f 4. oldal
Győri János emlékezete f 5. oldal
Van-e jó házasság? f 6. oldal
Ballagó idő f 10. oldal

„Talánaztkívánjaérzékeltetniarendező,hogy
akereszténységtérnyerésesúlyosáldozatokkaljárt?
Netalántánéppatisztáknakkellettveszniükanagy
»civilizálódás«miatt?MaradtvolnaIstváninkábbVajk?”

Az első keresztény színházi fesztivál nyitódarabjáról
f 8. oldal

„Elképzelhetőegyolyanjövő,amelybenha
mindenvasárnapeljárunklakóhelyünkevangélikus
templomába,anyaralásunkalkalmávalegyszer
csaküzenetetkapjunkazistentiszteletkezdeteelőtt,
hogyazottaniprotestánstemplommerretalálható.”

Ádám, hol voltál? f 15. oldal

Hálójukfakóréseinát
avízmonotondobog,
nehézkarokkalismételik
afáradtmozdulatot:

Kivetik,bevonjákújra,
görnyedatest,észsibbadaláb.
Látomarésekenátasemmit:
csakavizetsodorjatovább.

Akelőnapfényébenvégül
acsendtérdreereszkedik,
Valakihosszannéziapartról
eltévedthalászait,

kikcsakködötkergettetek
ekéretlenéjszakán.
„Vessétekkiahálót
acsónakjobboldalán.”

SebesténynéJágerOrsolya

Húsvétután–Ahalászok
(Jn 21,1–14)

Hatvanegyévikettészakítottságnak
ésazebbőlfakadófeszültségeknek
vethetvégetaSzarvasiÓtemplomiés
azÚjtemplomiEvangélikusEgyház-
községek presbitériumának közös
gyűlésén, május 18-án délután öt
órakor egyhangúlag hozott szán-
déknyilatkozatávalmegindulóújra-
egyesülésifolyamat.
Amúltvasárnapiközös„történel-

mi” presbiteri ülésen részt vett a
DéliEvangélikusEgyházkerületfel-
ügyelője,Ra dos né Len gyel An na, dr.
Szabóné Mátrai Marianna püspök-
helyettesésGáncs Pé ter püspökis
(ké pün kön). 

Egyesülhetaz1953-banszétszakított
szarvasievangélikusság

Hogyneakövekkiáltsanak
Meg szé pült a száz éves nóg rá di evan gé li kus temp lom

b A Nóg rá don élő evan gé li ku sok 1774-ben szer ve ződ -
tek le ány egy ház köz ség gé. Ek kor – és egé szen 1958-
ig – a bán ki egy ház köz ség hez tar toz tak, sa ját
temp lo mu kat azon ban már 1913-ban fel épí tet ték.
Hogy a cen te ná ri u mot mél tó képp ün ne pel jék, a haj -
lék tel jes bel ső fel újí tá sá ra szán ták el ma gu kat. A
pa dok, a szó szék, a lép cső, az ol tár tér, a pad ló zat
és a fa lak is meg szé pül tek, el ké szült az em lék táb-

 la a kez de tek től 2012-ig Nóg rá don szol gá ló lel ké szek
ne ve i vel, és – egy ko ráb bi pres bi te ri dön tés nek meg -
fe le lő en – fel ke rült a fal ra há rom kis zász ló is: egy ma -
gyar, egy Lu ther-ró zsás és egy a gyü le ke zet pe csét jé -
nek ké pé vel. A há la adó ün ne pi szen te lé si is ten tisz te -
let re má jus 18-án, Can ta te va sár nap ján, a száz egye -
dik év for du ló de re kán ke rült sor.

f Folytatás a 3. oldalon

ASzarvasiÓtemplomiésÚjtemplomiEvangélikusEgyházközségekpres-
bitériumai2014.május17-énés18-ánmegtartottüléseikendöntöttekarról,
hogyahatvanegyévvelezelőttkülsőpolitikaiérdekbőlkettéválasztottszar-
vasievangélikusságisméteggyéakarválni.Eztamájus18-ánmegtartottegyüt-
tespresbiteriülésenmegerősítették,ésközösenkinyilvánítottákörömüket,
hogyakétgyülekezetújraegyesül.Ennektámogatásátkérika2014.június
1-jéremeghirdetettközgyűlésektől.„Vezess,Jézusunk,/Svéledindulunk!”
Szarvas,2014.május18.
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Akissémostohaidőjárásellenéreidénissokakatvonzottmájus12–17.közöttazegyházi(ésegyházakhozközelál-
ló)kiadókfővárosikönyvesseregszemléje.AFerenciekteréntartott22.SzentIstvánkönyvhétenaLutherKiadó
isbemutattakínálatát,aKairoszKiadópavilonjánálpedig–szombaton–id. Ha fen scher Ká roly nyugalmazottevan-
gélikuslelkészdedikáltaavelekészültinterjúttartalmazókötetet.

f�A Per be széd he lyett pár be széd cí mű könyv De ák té ri be mu ta tó já ról írá sunk a 7. ol da lon.

Közöspresbiterinyilatkozat
„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett.” (Zsolt98,1)

„Ó mily szép és mily gyö nyö rű sé ges,
ha a test vé rek egyet ér tés ben él nek.”
(Zsolt133,1)

g FüllerTímea

Aziskolákbanmájus20-ánvoltahit-
éserkölcstanközöttiválasztáshatár-
ideje.(Az,hogyatankönyvrendelést
márrégenlekellettadni,senkitne
zavarjon, sok mást is ésszerűtlen
sorrendbenkellmegtenniegyisko-
lában.Aválasztásmagaidáigelhú-
zódott,elhúzódhatott.)
Mostanraúgysejtem,többhelyen

ismódosultegypárszoraszülők„vá-
lasztása”.Márcsakígy,idézőjelbetéve
tudomemlegetni,hiszenigazánválasz-
tanicsakakkorlehetne,haazember
valóbanismernéalehetőségeket.
Ígycsakválogat,mintanagybevá-

sárlóközpontokban.Vanegysorban
húszféle tejföl, na, gyorsan egyet.
Esetleg az árát megnézzük, vagy,
mondjuk, hogy magyar legyen; ha
nagyontudatosakvagyunk,akkoraz
összetevőketegyen-kettőn.Soselát-
tammégsenkit,akiténylegvégignéz-
néazösszeslehetőségetalaposan,és
megfontoltanhoznadöntéstegytej-
fölmegvásárlásaelőtt.Mondjuk,egy
tejfölnemavilág.Csakhátmégis…
Válogatunk.Kicsitígyválasztgatsok
szülőazerkölcs-ésahittanközöttis.
Szép szó ez az erkölcs, biztató.

Egyetlen baj van vele: keresztény
emberkéntnemtudokhinnibenne.
Tanulmányaimsoránjártamesztéti-
káraésetikára,ésnemlettemseesz-
tétikusabb,seetikusabbtőlük.Sajnos,
úgysejtem,eztasortbátrankiegé-
szíthetemazerkölcstannalis.
Nem hiszek a puszta, eredendő

emberi jóságban. A jóra törekvést
tisztelemésfontosnaktartom,deígy
negyven felé már megismertem
annyiraavilágot,hogyszembenéz-
zekaténnyel:azemberbűnrehajlik.
Én magam is. Nem büszkén, ha-
nemlehajtottfejjelvallombe,hogy
találtammármagamszégyenletes,
nagyon erkölcstelen helyzetekben.
Nemisértem,hogyantudtamlefagy-
niésnemmegvédenivalakit,nemse-
gíteni(egykonkrétesetbenkonkrét
valakin), nem közbelépni, amikor
fontoséssürgőslettvolna.Tudtam
volnaafejemmel,hogymiahelyes

magatartás,hacsakképenlátom,de
ottésakkoratagjaimnemmozdul-
tak.Valahogyerősebbvoltbennem
önmagam és kényelmem féltése,
mint a kötelességtudat, az erköl-
csösség.
Máskor meg azt veszem észre,

hogyhaazemberttámadják,ször-
nyülködvenéziamásik„fegyvereit”
–aztánelőfordul,hogyakövetkező
percekben,órákbandöbbentenfede-
zifelasajáteszköztárábanugyanazo-
kat.Ezazigazság,sajnos.
Magamrészérőlhitoktatókéntsem

tudokfelelősségetvállalniatanítványa-
imért.Csakabbanbízom,hogyegyütt
mindodabukdácsolunkJézushoz,aki
megtarthatbennünket.Azthiszem,
egyedülőlehetagarancia.
Rengeteg jót tanultammárnem

keresztényemberektől.Sokbölcses-
ségetolvastam–ésszeretnékmég
megérteni–nemhívőemberektol-
lábólis.Példátvehetektemplomot
soselátottakegy-egynagyszerűtet-
térőlis.DecsakJézusttudombiztos
pontnakmondaniazéletemben.
Jézust,akinemhangoztatja,hogy

ő az integrálás híve, hanemmaga
mellégyűjtiésfelemelianehézhely-
zetbenlévőket.Akinembeszélarról,
hogynelegyünkfajgyűlölők,dele-
ülbeszélgetniasamáriaiasszonnyal,
meggyógyítjaakapernaumiszázados
szolgáját, a gadarai megszállottat,
éselmondjaazirgalmassamaritánus
történetét.Akinemmondottnagy-
szabásúbeszédeketazerőszakmen-
tességről,hanemelfogatásakorkivet-
teakatonákrakarddalrohanóPéter
kezébőlafegyvert,ésmeggyógyítot-
taMálkuslevágottfülét.
Példájaolyanvilágosságnekünk,

amelymellettkönnyebbenmegtalál-
hatjukajóutat.Mitöbb,nemisegye-
dül kell ezen járnunk, hanem vele
együtt.Na,eztnemtudjaszegényer-
kölcstan.
Dehátfiataldemokráciavagyunk,

tanulgatjukaválasztásokat.Remé-
lem,tanulunkisbelőlüklassan,las-
san…

A szerző zenetanár, hitoktató

Választgatások
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APálutcaifiúkharcrakészültek.Ne-
mecsekmárhalálosbetegenfeküdt
otthon. Boka igazi hadvezérként
rendezteseregét.Ahomokbombák
készen,gúlábarakva.Mindenkitud-
taahaditervet.Atábornokmindent
alaposan ellenőrzött. Hamarosan
megérkeznekavörösingesek.
Azellenségfegyelmezettensorako-

zott felakapuknál.Ezüstvégű lán-
dzsáikonszikrázottanapfény,vörös
ingükben,vörössapkájukbanolyanok
voltak,mintavörösördögök.
Elkezdődöttacsata.Akétseregiz-

galmas küzdelmet vívott egymás-
sal,ahogyeztmindenkielolvashat-
jaMol nár Fe renc híresregényében,
A Pál ut cai fi úk ban.
Végül a Pál utcaiak nyertek, de

csakalázasanhazulrólelszökőNe-
mecsekáldozatarévén,hiszenami-
korÁtsFeri,avörösingesekkapitá-
nyakiakartaszabadítaniseregének
fogságbaesetttagjait,őelébeállt,és
földhözteremtetteameglepettve-
zért.
Nemecsekmeghalt.APálutcaiak

hamarosanmegtudták,hogyaszere-
tettgrundon,melyeddigazéletük
volt,hamarosanházatépítenek.

* * *

AkérőbarátpéldázatábanJézusegy
olyanemberrőlbeszél,akiéjjelelmegy
abarátjához,éskenyeretkértőle.
„Vajonnemkel-efel?”–kérdeziJé-

zus.Erremiaztmondjuk,felkel,ha
igazán jó barátja. Mire Jézus azt
mondja,hanemiskelnefelszívesség-
ből, felkel azért,mert tovább akar
aludni,ésszeretné,haabarátjabé-
kénhagyná.
ApéldázatazimádságrólszólRo-

gatevasárnapján.„…kér je tek, és ada -
tik, ke res se tek, és ta lál tok, zör ges se -
tek, és meg nyit ta tik nek tek. Mert
mind az, aki kér, kap; aki ke res, ta lál;

és aki zör get, an nak meg nyit ta tik” –
mondjaJézus.
Mipedigkérünk,mertajtóinknál

ottazellenség,mintvörösördögök.
Kérünk,mertszeretnénkgyőznicsa-
táinkban.Kérünk,mertfélelemszo-
rítminket,ésaliglátunkesélytarra,
hogykikerüljünkaharcbólépbőrrel.

* * *

APálutcaifiúkaharcnapjánössze-
gyülekeztekagrundon.Bokaeléjük
állt, és hangosan szónokolni kez-
dett.
–Fiúk!Márolvastátokakiáltvány-

ban,hogymilyenveszedelemfenye-
getbennünket.Kémeinkazellentá-
borbanjártak,ésmegtudták,hogya
vörösingesekholnapratervezikatá-
madást.Nehiggyétek,hogyezvala-
migyerekjáték.Avörösingesekerős
fiúk,éssokanvannak.Aztazonban
nemtudják,hogyhiábaharcolnaka
grundért,mertitthamarosannagy
házakatfognaképíteni.Azépítész-
mérnökmárbejártaaterepet,ésa
munkásokhétfőnjönnek.Felássáka
grundot,ésegyháromemeleteshá-
zatépítenekrajta.Ezértaztjavaslom,
menjünkátaRákosutcába,ottisvan
egyjókisürestelek.Ezenagrundon
meghaddcsatázzanakavörösinge-
sek,hakedvüktartja.
Acsapatéljenzett.
AházfelépültaMáriautcaésaPál

utcasarkán.Nemecsek,akinemtu-
dottarról,hogyaharcelmarad,el-
szökött hazulról. Ájultan szedték
összeaszüleiagrundszélén.

* * *

Apéldázatbanszereplőbarát,akiéj-
nekidejénkenyeretkér,nemmiva-
gyunk. Jézus éppen arról beszél,
hogyazazembermilyenarcátlan.Éj-
jelodamermennikopogniabarát-
ja ajtaján, akinek ráadásul családja
van,ésrégenágybanvan.
„Demilyen jó, hogy arcátlan! –

mondjaJézus.–Nektekisilyennek
kellenelennetek!Hamárcsatavan,
hamármegkellvédenetekazélete-
teket,hamárféltek,hogymilesza
vége, zörgetnetek kellene Istennél,
megkelleneőttalálnotok,éskérne-
tekkellene.Detinemteszteksem-
mit.Kerestekvalamikönnyebbmeg-
oldást, készek vagytok elviselni a
veszteséget, és lemondotok arról,
amipedigéletetekfontosrésze.”

* * *

APálutcaifiúkharcrakészültek.Ne-
mecsekmárhalálosbetegenfeküdt
otthon. Boka igazi hadvezérként
rendezteseregét.Ahomokbombák
készen,gúlábarakva.Mindenkitud-
taahaditervet.Atábornokmindent
alaposan ellenőrzött. Hamarosan
megérkeznekavörösingesek.
Azellenségfegyelmezettensora-

kozott fel a kapuknál. Ezüstvégű
lándzsáikonszikrázottanapfény,vö-
rös ingükben, vörös sapkájukban
olyanokvoltak,mintavörösördö-
gök.
Elkezdődöttacsata.Ahogyavö-

rösingesek befutottak a farakások
közé,felnőttekegészhadatámadtrá-
juk.Bokaugyanisazegésznapjátaz-
zaltöltötte,hogymegnyerjemagának
atanárikartésaszülőket,akik–fel-
elevenítvegyermekkorukat–öröm-
melkapcsolódtakbeaküzdelembe.
Avörösingesekkatonáitfoglyulejtet-
ték, és bezárták őket a kunyhóba.
MégaleghatalmasabbÁtsFeriiscsak
a válláig ért a tornatanárnak, aki

egygyorsmozdulattalföldhözterem-
tetteameglepettvezért.Avörösin-
gesekmenekültek.
Nemecseknyugodtanaludtaott-

hongyógyítóálmát,hiszenédesap-
ja,akisszabómegígérteneki,hogy
helyetteisharcolmajdazédesgrun-
dért.
Amikornéhánynapmúlvamun-

kásokjelentekmeg,hogyházatépít-
senekaPálutcaésaMáriautcasar-
kán,aszülőkéstanároktiltakozónyi-
latkozatotírtakalá,éshosszadalmas
pertindítottakagrundmegmaradá-
sáért.

* * *

Apéldázatbanszereplő,ágybanfek-
vőbarát,akinekfelkellkelnie,nem
Isten.Éppenazellentéte.Jézusarról
beszél,hogyennekabarátnaknem
azazindítéka,hogysegítsen,hanem
az,hogyszeretnebékénmaradni.Ez-
zelszembenIstenaligvárja,hogyse-
gíthessen.
MásfelőlIstennemhasz nos Is ten,

ahogyerrőlHeinz Zahrnt ír.Aküz-
delmeinketmagunknakkell végig-
küzdenünk:győznünkvagyveszíte-
nünkkell.Félelmeinketlekelltud-
nunk győzni. Isten nem egy erős
báty, aki megveri az öccsét bántó
nagyfiúkat.
Kérjük Istent, keressük Istent,

zörgetünk Istennél, hogy érzéke-
nyekmaradjunkmindarra,amitőte-
remtaszívünkben,amitmegmuta-
tott Jézus keresztjében. Jelenlété-
benfelbátorodunk.Jelenlétébenér-
zékenyekmaradunkaharcszabálya-
ira.Jelenlétébenelhordozzukveszte-
ségeinket. Jelenlétében irgalmasak
vagyunkgyőzelmünkidején.
Isten pedig váratlanul mutatja

meg,hogynagyonisjelenvan.Vala-
miilyenazimádság.

g KoczorTamás

HúS vét Ün ne pe u tán 5.  va Sár nap (ro gate) – lk 11,5–10 

Aharcszabályai
a va Sárnap ig éje

Botladozom, nem tudom, hogyan
szólítsammegamásikat.Néhaazért
nehézez,mertmárvannakelőfelte-
véseim,amelyekenszeretnékvalaho-
gyan túllépni. Néha pedig éppen
azért,mertmégilyenmankómsin-
csen,azismeretlenbelépekamásik
megszólításával.Ajólneveltember
ilyenkorélatanultformáliskérdés-
feltevésekkel, amelyek átlendítik a
kezdetiakadályokon,hogyígykerül-
jönbeljebb,közelebbamásikvaló-
jához,jelenállapotához.
Arítusközelebbvisz,engedbel-

jebblépni.Nemhelyettesít,desegít.
EngemígysegítenekközelebbIsten-
hez–beljebbésfeljebb–mindenna-
piimádságaink,amikoréppennem
gyűltekösszesajátszavaimakapcso-
latteremtéshez,deérzem,nemfut-
hatokelamegszólításszükségessé-
geelől,azIstennelvalókapcsolatba
vetetthitemésbizalmammindenna-
posmegerősítésének feladata elől.
Miazimádság?Nemtudom,nin-

csenválaszomerreakérdésre,csak
néhánygondolatottudokmegoszta-
ni az olvasóval.Mindezt azért te-
szem,hogyvégezetülkedvetcsinál-
jakegyismertimánakamegtanulá-
sáhozésrítusszerű„használatához”.
Önmagábanazatény,hogyimá-

ra kulcsoljuk a kezünket, mindig
egyújabbmegerősítéseabizalomnak,
hiszenmimásvinneráarra,hogy
megpróbáljunkbensőségesviszony-
bakerülniazÚrral,mintabeléve-
tettbizalmunk?Ezabizalomahála
érzéseazért,merttudjuk,hisszükés
érezzük:jelenvanazéletünkben.

AzimábanIstenfeléfordulunk,de
megszólításávalmagunkatismegszó-
lítjuk.Olyanez,mintamikortalálko-
zomvalakivel,sazelsőmondataim-
banvalójábansajátkapcsolódásipont-
jaimatkeresemamásikhoz.Ahogy
azonbanegyretöbbetbeszélgetünk,
egyrekevésbé lesz szükségemarra,
hogy folyvást saját koordinátáimat
próbáljam megtalálni a kapcsola-
tunkban,sígyidővelmindkettenszé-
penveszítjükelegymássalszembeni
elvárásainkatis.Magammellettlas-
sanamásikisaközéppontbakerül.
Istennel való párbeszédünkben

eztalánhatványozottabbanisigaz.
Odafordulásomban először bizto-
sanmagamfeléfordulok,hiszensa-
játjelenemmelközelítekfelé.(Néha
arról is megfeledkezve, hogy elő-
szörahálámatkifejezzem.)Arend-
szeres imádkozó azonban tapasz-
talja,hogyazegyensúlyidővelhely-
reáll,mintabarátainkkalvalóbeszél-
getésbenis.Márnemvalamitakarok
hirtelenmegbeszélni,hanemegysze-
rűenbeszélgetniszeretnék.Sabe-
szélgetéssoránnemkérek(telveel-
várással), hanem kéréseimet lete-
szem,shagyomőketsorsukra,hogy
azistenigondviselésoldjamegőket
akkor–ottésúgy–,amikorannak
elkellkövetkeznie.
Aztsosetudhatjuk,hogybeszél-

getésünkhogyansikerül,mintahogy
aztsemjósolhatjukmegelőre,hogy
vasárnap igazi találkozást élünk-e
meg az úrvacsorai közösségben.
Mégiselindulunk,odajárulunk,mert
ekezdeményezőszándéknélkülnem

várhatunkeredményt.Alkalmazzuk
arítust,amegszokottmondatokat,
és elérkezik az a pillanat, amikor
megértjükalényeget,sörülhetünka
találkozásajándékának.
Haalázattaléshálávalindulunkel

erreakapcsolatkeresésre,akkorsem-
mikétségnemleszbennünk,hogyaz
imádságban vagy az úrvacsorában
valótalálkozáspillanataitnemizzad-
ságszagúerőfeszítésünkkelértükel,
hanemkegyelembőlkaptuk.Ezzela
fölismeréssel gazdagodva imáink-
bóleltűnnekelvárásaink,éskérése-
ink is őszintébben fogalmazódnak
meg.„Az irán ta va ló bi zal munk pe -
dig azt je len ti, hogy ha va la mit az ő
aka ra ta sze rint ké rünk, meg hall gat
min ket.” (1Jn5,14)
Napontakellerreafölismerésreel-

jutnunk,sezholsikerül,holnem;van,
hogykönnyűlélekkelkelünk,devan,
hogyakaratosnapnaknézünkelébe.
Ilyenkorsegítegy-egytarisznyábatett
imaabban,hogyismétalázatoslélek-
kel,hálateltszívveltudjunkazÚrés
embertársainkfeléfordulni.
Ilyen mindennapos helyreigazí-

tás számomra As si si Szent Fe renc
imádsága,haddálljonhát ittmost
sorrólsorra:
„Ó,Uram,tégyengembékességed

eszközévé,hogyszeretnitudjakott,
aholgyűlölnek;összekössekott,ahol
széthúzás van; megbocsássak ott,
ahol sértegetnek; reménységet
árasszakott,aholkétségbeesésgyö-
tör;világosságotgyújtsakott,aholsö-
tétségvan;örömetvigyekoda,ahol
bánatlakozik.

Ó,Uram,addnearratörekednem,
hogyengemvigasztaljanak,hanem
hogyénvigasztaljak;nearra,hogy
engemszeressenek,hanemhogyén
szeressek;nearra,hogyengemmeg-
értsenek,hanemhogyénmegértőle-
gyek–mertakiad,azmindkap;aki
magárólmegfeledkezik,aztalál;aki
megbocsát,aznyerbocsánatot;ésaki
meghal,aztámadfelazörökéletre!
Ámen.”
Fasori gimnáziumi éveim elején

vésődöttfelejthetetlenülemlékeze-
tembeezazima.Akötelezőelsőórai
imádságkénttörténelemtanárunkis-
mételte újra és újra. Nevettünk…
Hogy min, arra nem emlékszem,
mertakkoribanmindenen.Demár
párévmúltávalkezdtemkeresnia
szöveget,ottmotoszkáltafejemben.
Többfordításbanisfölleltem.Vala-
hol így olvassuk a kezdő sorokat:
„Tégyengembékédeszközévé…”
Keresgélésközben,asokféleszö-

vegváltozattaltalálkozvajöttemrá,
hogynemcsakatartalmáttekintve
kaptunkmaradandótazimában,ha-
nem–szerintem–egyik legszebb
fordításátismertükmeg.Mertszép
abékeeszközéneklenniis,deahét-
köznapokbékességévéválni–havé-
letlenülsikerül–egészenmagasztos
érzés.

g Dr.BorókayRéka

Mindennapiimádságaink

Urunk!Teéltetedegyházadat,tevagy
aforrásamindenjóötletnek,sikernek,
eredménynek,amelyetgyülekezeteink-
benmegélünk.KönyörgünkSzentlel-
kedállandójelenlétéért,neszűnjönmeg
szeretetedazokiránt,akikatieid.
Letesszük eléd fiataljainkat, akik

ezekben a hetekben konfirmálnak
vagykonfirmáltak.Tartsdmegőket
erőshitben,hogyteljesszívükkelra-
gaszkodjanakatisztaésigaztanításhoz,
hogyabűnelleniharcbannelankad-
janak,azúrvacsorávalörömmeléljenek,
ésgyülekezeteinkegészséges,vidám,az
időseketszeretőtagjailegyenek.
Imádkozunk az evangélikus hit-

éserkölcstanrajelentkezőkértéscsa-
ládjaikért.Mutasdkiszeretetedfelé-
jükahitoktatókon,lelkészekenkeresz-
tül.Légyjelenaziskolafalainbelül,
hogynemzetünkkövetkezőnemzedé-
keimárateismeretedben,azirántad
érzetttiszteletbenvégezzékmunkáju-
kathazájukban.
KönyörgünkUkrajnáért.Űzdela

démonierőket,amelyekországotor-
szágellenszítanak,emberiéleteketol-
tanakki,ésamásikfeletthatalmas-
kodnak.Adjjózanságotésmértékle-
tességetanagyhatalmakvezetőinek
döntéseikben,erősítsdfelabékétte-
remtőkhangját,hallgasdmegafegy-
verekelnémulásátkérőkimádságát!
Kérünkazeurópaiuniósválasztá-

sokért!Irgalmazzazöregkontinens-
nek! Segítsd azokat a képviselőket,
akikkeresztyénéletükkelésgondola-
taikkalmunkáljáknépedföldi javát
igédszerint!
Amainaponkülönösenisimádko-

zunkagyermekekért,akiketszüleik,
nagyszüleikgondviselésérebíztál.Adj
nekik engedelmes szívet, gondtalan
gyermekkort,hogybiztonságbannevel-
kedjenek.Könyörgünkazerőszakot,
zaklatást,kiközösítéstelszenvedőgyer-
mekekért.Nyisdmegszemünket,hogy
meglássuk,holtudunksegítenirajtuk!
Biztassbennünket,hogyakitőled

kér,azkap,akitégedkeres,aztalál,aki
nálad zörget, annak megnyittatik!
Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„AmikorapostolaiarrakértékKrisztust,
hogytanítsamegőketimádkozni,azt
mondtanekik:»Ami kor pe dig imád koz -
tok, ne sza po rít sá tok a szót, mint a po -
gá nyok, akik azt gon dol ják, hogy bő be -
szé dű sé gü kért hall gat tat nak meg.« (Mt
6,7)Krisztuseszavaibóltanuljukmeg
a szavakat és a módot, vagyis azt,
hogy miért, és azt is, hogy hogyan
imádkozzunk,éseztakétdolgotvaló-
banszükségestudnunk.Előszörisa
módot:vagyishogyanimádkozzunk.A
módnemmás,mintaz,hogyfogjukrö-
vidreadolgot,deruházzukisfelnagy-
szabású ésmélyreható tartalommal.
Minélkevesebbaszó,annáljobblesz
azimádság,viszontminéltöbbaszó,
annálszegényesebbafohász:akevés
szóésamélyrehatótartalomkereszté-
nyi,ámasokszóésakevéstartalom
pogányhozméltó.EzértmondjaJézus:
»Ami kor pe dig imád koz tok, ne sza po -
rít sá tok a szót, mint a po gá nyok…« Já -
nos evan gé li u má ban ígyszóltasamá-
riaiasszonyhoz:»Az Is ten Lé lek, és akik
imád ják őt, azok nak lé lek ben és igaz -
ság ban kell imád ni uk.« (Jn4,24)Az
Atyaisilyenimádókatkeresmagának.”

d Lu ther Már ton:
AMiatyánknémetmagyarázata

(Bel lák Er zsé bet for dí tá sa)

Se mper refor m anda



EvangélikusÉlet 2014.május25. f evangélikusélet

Avasfüggönyátvágásautánhuszon-
ötévvelahatárátlépéseksemolya-
nok, mint egykor… Ausztria felé
nincsenekhosszúsorok,többórásvá-
rakozások,ahatárőröknemfaggat-
jákazutazót.Avámosoksemkoto-
rásznakszemélyesholmijainkközött,
csupánegykicsitlassítanunkkella
sztrádán.
A határok persze még léteznek.

Nemcsakatáblákjelzik,hogyittegy
újországkezdődik.Sokesetbenjelen-
tőskülönbségekettapasztalunkamen-
talitásban,dekülönböznekazországok
agazdaságiélet,amunkaerőpiac,aszo-
ciálisvédőhálóésazéletszínvonalte-
kintetébenis.Sokhonfitársunknapi
rendszerességgellépátanyugatihatá-
ron,éskülföldrejárdolgozni.Sajnosso-
kanvannak,akikkiistelepülnek.Szo-
morútendenciaez.Azemberarróláb-
rándozik,hogybárcsakmegváltozna
azirány.Bárcsaknetőlünkmennének
el–sokesetben–alegjobbjaink,ha-
nemhozzánkjönnénekörömmel!
Itt-ott vannakapró,defigyelemre

méltójeleiaváltozásnak.Ifjúkoromban
mégelsemtudtamvolnaképzelni,hogy
példáulmagyarfocipályákonkülföldijá-
tékosok rúgjákabőrt–hazaiként…
Igaz,őksemsokkaljobbakamieinknél,
detény,hogyittvannak.Vanviszontma
márolyansportágis–jelesülakézilab-
da–,ahonnannemhogynemmennek
elalegjobbjaink,hanembizonyosér-

telembencélországlettünk.Magyaror-
szágra szívesen és örömmel jönnek
befutottéselismertvilágsztárokis.De
jólenne,haazéletmásterületeinisha-
sonlótendenciákindulnánakel!
Ahatárátlépéstémájaazideibala-

tonszárszói országos lelkészkonfe-
rencián a misszió összefüggésében
kerültreflektorfénybe.Atanítványait
misszióbakiküldőJézusmagaissokés
sokfélehatártlépettát.Születéseután
szüleivelkülföldre,Egyiptombamene-
kült,nyilvánosszolgálataidejénpedig
átmentSamáriánésaTízvárosterü-
leténis.Ennélisérdekesebb,hogymi-
lyensokszorlépettátkulturális,tradi-
cionálisvagyéppenvallásielőítéletek-
bőlépítettfalakhatárain.Abibliaiel-
beszélésekbőltudjuk,hogylegtöbbször
éppen ezek miatt a határátlépések
miattizzottfelkörülöttealevegő.A
kortársakavámszedőkésabűnösök
barátjakéntemlítik,őmagapediga
küldetésérőlszólvaarrólbeszél:„Nem
az egész sé ge sek nek van szük sé gük or -
vos ra, ha nem a be te gek nek; nem azért
jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha -
nem hogy a bű nö sö ket.” (Mk2,17)
AhatárátlépésekkelJézusnakcél-

javan.Emberekváltozása,gyógyulá-
sa,elesettekfelemelkedése,elveszet-
tekbiztonságbahelyezése.

Ahatárátlépésekösszefüggésében
említem az április utolsó napjaiban
Bécsbentartottháromoldalútestvér-
találkozót, a bajor–magyar–osztrák
evangélikusegyházvezetőkkonzultá-
cióját.Mivelerrőlazeseményrőléppen
ezenazoldalonolvashatóbeszámoló,
csakjelzésszerűenutalokrá.
Nagyajándék,hogyahatárokmel-

lettnyitvavannakazajtók,afülekésa
szívekisegymáselőtt.Azelsővilághá-
borúkitörésénekszázadikévforduló-
jánszomorúörökségünkrőlbeszélhet-
tünk,mégpedignagyonőszintén,egy-
másrakomolyanodafigyelve,jólégkör-
benésevangéliumireménységgel.
Ahatárátlépéseksorátfolytatvaegy

születésnapi zsúrról is említést te-
szek.EnnekazeseménynekisBécsvolt
ahelyszíne,azelőbbemlítettprogra-
motkövetően.Azosztrákevangéliku-
sokpüspökének,Mic ha el Bün ker nek
a hatvanadik születésnapi partijára
kaptunknéhányanmeghívástegyhá-
zunkképviseletében.Anépesünnep-
lőseregösszetételevoltnagyonérde-
kes.Aszűkebbéstágabbcsaládmel-
lettrésztvettekazosztrákmédia,apar-
lamentképviselői;atestvéregyházak
mellettafőrabbiésamuszlimközös-
ségvezetőjeis.Utóbbielmondta,hogy
amikorBécsbenamecsetépítéseaka-

dályokbaütközött,azevangélikuspüs-
pökvoltaz,akielsőkéntmelléjükállt,
ésmegértőenasegítségükresietett.
Nekem nagyon tetszett, hogy a

hétosztrákszuperintendenshétmű-
legyetadottnekiajándékba…Igen,hét
műlegyetapecázáshoz.Azért,hogy
azelfoglaltvezetőneklegyenidejeegy
kicsit visszavonulni, pihenni, erőt
gyűjteni…Ahumor,afigyelmesoda-
fordulásésaféltőszeretetegyszerre
voltjelenebbenasajátosajándékban.
Nagyontetszett,hogysztereotípi-

ák és sablonos elvárások határain
mertekés tudtakátlépni.Ettőlvolt
olyantermészetes,emberiéshiteles
azegészünnep.Aztkülönsajnáltam,
hogyéppenakkorkelletthazaindul-
nunk,amikorapüspökúrazöltönyt
levette,feketepólóraváltott,ésbeült
adobfelszerelésmögé,hogyazene-
kartdobolásávalkísérje…
A határátlépésnek egészen más

színevoltazideieurovíziósdalfesz-
tivál.Megjelenta„szakállasnőként”
is jellemzett osztrák előadó, Con -
chita Wurst. Voltak,akikbátorkiál-
lásátésazüzenetkéntmegfogalmazott
problémátmegértéssel fogadták,és
Európa-szertesokantámogatták.Ez-
zel szemben mások megdöbbené-
süknekadtakhangot:hogyantörtén-

hetettmegezegyáltalán,ésmicsoda
értékrendizavartjelez.Azalul-ésa
felülértékeléstőlegyarántóvnék.
A határok átjárhatósága, a sza-

badságnagyajándékmégakkoris,ha
néha szokatlan megnyilvánulások-
nakisteretenged.
Nem tudokmást javasolni,mint

azt, hogy figyeljünk Mesterünkre.
Főkéntazért,mertőmagaissokha-
tártátlépettértünk.Azértlépettátaz
örökkévalóságból a mi világunkba,
hogybennünketalegfontosabbhatár-
átlépéshez,azörökhazábaelsegítsen.

Határátlépések é gtájoló

Azelmúlthétvégeótaismétkétbe-
iktatott lelkésze van a Tótkomlósi
EvangélikusEgyházközségnek.
Agyülekezettörténetébenhosszú

ideigpárhuzamosanhárombeiktatott
lelkészisszolgálhatott,majdaII.vi-
lágháborúutániszűkösesztendőkben
mindenkiörült,haegystabilanittszol-
gálólelkészjutottaközösségbe.

Kétévvelezelőttegyifjúhölgyér-
kezett a gyülekezetbeGáncs Pé ter
püspök jóvoltából, hogy a bőséges
munkábansegítségérelegyenabeik-
tatottlelkésznek.Unyi Ani kóMohács-
róljött,deahogyőtahelyiekmegsze-
rették,őismegkedvelteTótkomlóst.
EztmegerősítveagyülekezetAnikót
megválasztottamásodlelkészének.
AbeiktatásiünnepségreAnikóaz

Ószö vet sé gből választott vezérigét:
„Nagy sze rű ek a ter ve id, ha tal ma sak a
tet te id. Sze me det raj ta tar tod az em -
be rek min den út ján…” (Jer32,19)
AgyülekezetmegtisztelteAnikót

jelenlétével, hiszen közel annyian
jöttekeliktatására,ahányanakará-
csonyesti–alegnagyobblétszámú–
templomialkalomraszoktak.

g SzpisákAttila

Tótkomlósicsapaterősítés

Azosztrák,abajorésamagyarevan-
gélikus egyház vezetői találkoztak
egymássaláprilis29–30-ánBécsben.
AzeseményenMic ha el Bün ker oszt-
rákpüspökvállaltaaházigazdasze-
repét.Vendégkéntrésztvetttöbbek
közöttegyházfőtanácsosaikíséretében
Hein rich Be dford-Strohm, abajortar-
tományiegyházlelkészivezetője,egy-
házunkrészérőlpedigGáncs Pé ter el-
nök-püspök,Fa bi ny Ta más, azésza-
kikerületésSze me rei Já nos, anyugati
kerület püspöke, valamint Prőh le
Ger gely országosfelügyelő.Amagyar
küldöttségtagjaivoltakmégazsinat
elnökei–Ha fen scher Ká roly ésAba -

ffy Zol tán – is,valamintegyházunk
országosirodájaökumenikuséskül-
ügyiosztályánakvezetője,Cse lovsz ky -
né dr. Tarr Klá ra.
Amegbeszélésenaháromegyház

aktuálishelyzeténekáttekintésemel-
lettszóbakerültekazokaproblémák
is–mintpéldáulabevándorlás-elván-
dorláskérdése–,amelyekkelazegy-
házaknak is szembe kell nézniük.
Egyeztetésekfolytakazelsővilághá-
borúkitörésénekszázadikévforduló-
járólvalómegemlékezésről,továbbá
areformációkezdeténekötszázéves
jubileumáratettelőkészületekről.

g AdámiMária felvétele

Osztrák–bajor–magyar
egyházvezetőitalálkozó

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
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Fa bi ny Ta más püspökavasárnapi
textus,Lk19,37–40alapjánszóltIs-
tendicsőítésérőlatemplombanülő
ésazonnankiszoruló,azeseménye-
ketagyülekezetiterembőlkísérőhí-
veknek.Aközösségnekazélőkövek
házává kell lennie –mondotta –,
amelybenmindighangzikazIstent
dicsőítőénekészene.Mertakiéne-
kel,imádkozikis.Amegújultnóg-
ráditemplomnemromos–agon-
dosgyülekezetmegbecsüli,óvjaés
szereti a százéves hajlékot. „Ugye
nem akarjátok – szólítottameg a
püspökanógrádiakat–,hogyakö-
vekszóljanak?Mertazagyülekezet
halálát jelentené.Legyetekéneklő
közösség!”
Az igehirdetés gondolatait szé-

penkiegészítvefelcsendültahelyiés
abánkiénekkaréneke is,Zsu gyel-
Kle no vics Ka ta lin vezényletével.A
lelkésznő2012-ben–Kol lár Zsolt lel-
késztávozásaután–kezdtegondoz-
nianógrádievangélikusokat,akikha-
marszívükbezártákőt.
AzünnepiközgyűléstKrá lik Já -

nos felügyelővezette.Aköszönté-
sek sorában szót kapott több, a
gyülekezethez sok szállal kötődő
evangélikus lelkész is: D. Sze bik
Im re nyugalmazottpüspök,Sza bó
And rás esperes, Re zessy Mik lós,
aki1986–1987-benipolyvecei,Győ -
ri Já nos Sá mu el, aki1987és1991kö-
zöttősagárdi, illetveKollárZsolt,
aki2007-tőlötévenkeresztülim-
máron helyben lakó lelkészként
szolgáltNógrádban.Agyülekezet
múltjátjólismervén,mindannyian
számosérdekesadattalésszemélyes
történettelgazdagítottákazelhang-
zottbeszámolókat.
Akétésfélórásünnepialkaloma

sokapró,változatosrészletnekkö-
szönhetőenigenrövidnektűnt.Köz-
benazesőismegeredt,ígyahívek
hamarbesorakoztakatelepüléskul-
túrházába,aNógrádbanmármeg-
szokott, bőséges és jó hangulatú
agapéra.

g HHÁ

Hogyneakövekkiáltsanak
Meg szé pült a száz éves nóg rá di evan gé li kus temp lom
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Anapkezdőáhítatotanégytagúzsű-
ri lelkész tagja, Sza bó Já nos győri
pásztortartotta.Háromillusztráci-
óvalérkezett:egyfadarabbal,akis-
fiától kölcsönkapott plüssállattal,
valamintegyLu ther Már tont ábrázo-
lóképpel.„Ahogyakisfiamajáték
soránmegelevenítieztafadarabot
vagyakedvencjátékfiguráját,ezta
mérges madarat, úgy tette a saját
ügye számára »élővé« reformáto-
runkatisazIsten.Matiiseztfogjá-
tok tenni ezen a színpadon: meg
fogjátokeleveníteniabábjaitokat.De
ezabábfesztiválazértfogkülönböz-
ni minden más bábostalálkozótól,
mertJézusisittlesz.Sohanefeled-
jétek: Jézussal együtt lenni jó!” –
zártagondolataitSzabóJános.
AGYIOvezetője,Hor váth né Cso -

szánsz ky Már ta ezekutánszínpad-
raszólítottaacsapatokat.Atöbbéves
hagyománynakmegfelelőenazsűri
–amelynektagjaiidén(jobb ol da li ké -
pün kön bal ról jobb ra) afentemlített
SzabóJánoslelkész,Csá szár Ág nes
bábszínészésbábkészítő,Gra nasz -
tói Szil via bábművész, valamint

Ober ling Zsa nett, a győri Péterfy
Sándor evangélikusoktatási intéz-
ménypedagógusavolt–azelőadá-
sokatidéniscsakdíjakkalértékelte,
helyezéseketnemosztottki.
ANagy Pan ka vezettepiliscsabai

gyülekezetibábcsoportKöz tünk van
címűelőadásaa Bib lia üze ne té nek

leg hi te le sebb tol má cso lá sá ért járó
díjatvehetteát.
A keceli Kre a tív ka ka sok árny-

bábcsoportjánakNóétörténetétbe-
mutatóelőadását(fen ti ké pün kön) a
zsűria leg lát vá nyo sabb szín pad kép
dí já val jutalmazta.Felkészítőtanáruk
Szent györ gyi Eri ka volt.

A Ben ce Győ ző csoportvezető
pásztoroltanagyvelegigyerekekPé-
terésKornéliusztörténetételevení-
tettékmeg–a leg öt le te sebb báb tech -
ni ka díjátvehettékátérte.AGi czi
Ni ko lett vezettebükiekezalkalom-
mal is igazi különlegességgel ké-
szültek:Az asz ta li tör té ne tek című
darabbanazáltalukkiválasztottjé-
zusiepizódokatnemcsakamaguk
készítettebábokkalkeltettékéletre,
deacsoporttagjaiolykormagukis
aszíndarabszereplőivéváltak.Ha-
zaisvihettékértea leg jobb „szín há -
zi” pro duk ció dí ját.
Orosházáról érkezett a Kacz kó

Ri ta vezette,A Szé kács vi dám szí vei
nevű bábcsoport, amely A vi lág
összes kin cse címűdarabjábanaréz-
csőrűmadárésegykislánykaland-
jaitvitteszínpadra.Azsűria báb- és
drá ma já ték leg jobb együt tes al kal ma -
zá sa elnevezésűdíjjalértékeltemun-
kájukat.
Végül,denemutolsósorbanGyar -

ma ti Gá bor zuglóibábcsoportjamu-
tatkozottbe.Őkegyhittanórátele-
venítettekmegabábjaikésagyönyö-
rűenmegfestettdíszleteiksegítségé-
vel.AMa da rak kal együtt (l)en ni is jó!
című előadásukért a leg ere de tibb
hit tan óra dí jat vehettékát.
Amígdélutánazsűrivisszavonult

tanácskozni,aFi gu ri na bábszínház

kétalapítótagja,Sik ló si Gá bor ésFers
Klá ra bűvölteelaközönséget.Abáb-
művészházaspárGrim(m)aszok cí-
műelőadásábanközönségeshaszná-
lati tárgyak segítségével adott elő
négyGrimm-mesét–kicsikésna-
gyokörömére.

g –bodazs–

Árnyjátéktólahúsklopfolóig
Be szá mo ló a 13. or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vál ról
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b Új hely szí nen, a pi lis vö rös vá ri Mű vé sze tek Há zá ban ren dez ték meg
má jus 17-én az idei or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vált. Egy há zunk or -
szá gos iro dá ja gyer mek- és if jú sá gi osz tá lyá nak (GYIO) fel hí vá sá ra hat
csa pat ér ke zett, hogy az Együtt (l)en ni jó! mot tó je gyé ben ez al ka lom -
mal is el káp ráz tas sa a né ző kö zön sé get.

Színpadon a nagyvelegiek

H
o

r
v

á
T

H
-b

o
ll

a
 z

s
u

z
s

a
n

n
a

 f
e

lv
é

T
e

le

A büki bábcsoport előadása

Ahagyományoknakmegfelelőenidén
iskétmagyarrésztvevőtvártakaszer-
vezőkabajorlelkészfeleségektalálko-
zójára,melynekmájus12–14.közötta
németországi Starnbergi-tó partján
fekvő kisváros, Tutzing evangélikus
konferencia-központjaadottotthont.
Atémakörüljárását(„Le ben nach Kä -
the” – im Pfarr ha us von he u te) ésaz
együttgondolkodástelőadások,work-
shopok segítették, a személyes be-
szélgetésekpedigjóalkalmatkínáltak
atapasztalatcserére.Bó ra Ka ta lin ké-
sői utódainak kedvességét, a bajor

ízeketésatájszépségétidénamagyar
lelkészfeleségekközülGáncs Pé ter né
ésJe ra bek-Cse re pes Csil la élvezhette.

g Jerabek-CserepesCsilla

Tutzingitalálkozás

CantatevasárnapjánaDél-PestMe-
gyeiEvangélikusEgyházmegyekórus-
találkozójánakamaglódigyülekezet
adottotthont.AHepp Éva egyházme-
gyeizeneimegbízottáltalszervezett
alkalomraahelyikórusonésifjúsági
zenekaronkívülhéttelepülésrőlér-
keztekénekkarok:Albertiből,Bényé-
ről, Mendéről, Monorról, Pilisről,
Szolnokról,Vecsésről.Agyülekezeti
énekkarokmellettazalbertievangé-
likusáltalánosiskolagyermek-ésti-
nikórusaisképviseltettemagát.

Ajóhangulatútalálkozó–atavaly
elhunytSzo ko lay Sán dor evangélikus
zeneszerzőreemlékezve–a398.ko-
rálközöseléneklésévelzárult:„Útra-
valónkbékesség./Megszereztedré-
ges-rég/Árasszatettésbeszéd/A
békét,békétszerteszét!”Reménység
szerintatalálkozórésztvevőihaza-
térvenemcsaktettelésbeszéddel,ha-
nemIstentdicsőítőénekkeliserről
a Krisztusban kapott békességről
tesznekbizonyságot.

g NémethMihály

Dél-pestikórustalálkozó

Azószövetségitanszékismétinno-
vatívprogramrainvitáltaateológus-
hallgatókat.Május13-áneste„Teo fá -
nia” De Lu xe címmeltűzzsonglőrmu-
tatványokkalillusztrált–bibliaiszö-

vegekenalapuló–,interaktívmedi-
tációttartottakaLuther-szobormö-
göttisportpályán.
Talánjobbis,hogyazolykormeg-

lehetősenszigorúreformátornemle-
hetettszemtanújaa16.századbanfel-
tehetőlegboszorkányosnaktitulálha-
tóelőadásnak.A21.századiteológus-
doktorokmindenesetrenemvetették
megazújítóötletet.Aházigazdadr.
Jut ta Ha us mann, azószövetségitan-
székvezetőjevolt,ésazsonglőrgár-
da –And rea Baude vezetésével –
szinténNémetországbólérkezett.
Atanszékvezetőtartottaazáhíta-

totis,nekipedigafelolvasáshozjobb-
jánésbaljánegy-egyhallgatótartot-
taaholégő,holinkábbleégőfáklyát.
(„Lánglelkűnek”bizonyultaszintén
ószövetségesdr. Var ga Gyön gyi, sőt

még az újszövetséges dr. Cser há ti
Már ta és a fasori iskolalelkész dr.
Csep re gi And rás is,akikszinténtisz-
teletüket tették a kerítésen túli bá-
mészkodókat isvonzóeseményen.)
JuttaHausmanntöbbolyanószö-

vetségiigehelyetolvasottfel,amely-
benatűzmintistenijelképjátszott
fontosszerepet.Ígykerültelőelsőként
Mózesésazégőcsipkebokortörténe-
te(2Móz3),majdazEgyiptombólki-
vonulózsidónéptűzésfelhőoszlop
vezettevándorlása(2Móz13),Ahaz-
jákirályésIllésprófétaesete(2Kir1),
melyarróltudósít,hogyahűtlenki-
rálykétszerötvenembereIstenharag-
jából a tűz martalékává lett, vala-
mintZa ka ri ás köny vé nekmásodikfe-
jezete,amelybenazÚrJeruzsálemvé-
delmébenönnönmagátteszitűzfallá.
Mindenfelolvasásutántűzzsong-

lőrbetétkövetkezettritmusoszenére.
Andrea Baudemaga is áttanulmá-
nyoztaaszóbanforgóigehelyeket,és
azoknakmegfelelőenpróbáltaalakí-
tani–sokszordrámaierejű–koreog-
ráfiáját.Játszikönnyedséggelpörget-
teazizzógömböket,szórtaatűzszik-
rákat.Alegerőteljesebbéslegdinami-
kusabbrészatűz,illetveazIstenpusz-
títóharagját„eltáncoló”részvolt.
Andreaaközönségetsemkímél-

te,azelső,láthatóanfájdalommen-
tes tenyérérintésutánakipécézett
teológushallgatókmárbátrantették
tűzbeakezüket.Báratűznyelést–
amelyet később szintén prezentált
Andrea–,bármilykarakánhitvalló
volt is a sportpályán álló, bizony
mégegyegyháztörténetjelesértsem
kíséreltevolnameg…

g kanyika

Tűzesetekateológián
b Szer vác esős-bo ron gós nap ján, es te nyolc után fény ben úszik a Bos -

nyák tér. Ezüs tö sen vi lá gít a te ret ura ló – és az evan gé li kus cent ru -
mot ala po san el ta ka ró – Pá du ai Szent An tal-temp lom nem ré gi ben át -
adott mo nu men tá lis tor nyá nak órá ja, tá vo labb pe dig a ka to li kus temp -
lom tól a Ró zsa völgyi ut cá ba ve ze tő fel újí tott sza kasz es ti órá kon is vi -
dá man szö kő kút ja. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem be já ra -
ta előtt gya nús ala kok ólál kod nak, míg nem ki de rül, hogy a ci ga ret -
tá zók sze líd lu the rá nu sok. Meg kell hagy ni, egyi kük – egy rasz ta ha -
jú, hip pi szok nyás leány – szo kat lan lát vány er re fe lé, még is ve lem együtt
lép be a csak kol lé gis ta kár tyá val mű kö dő ka pun. Az tán ki de rül, ép -
pen ő az az nap es ti rend ha gyó áhí tat fény ho zó ja. Elő ször te hát – stí -
lu so san – pa rázs ló szip ká val ke zé ben lát tam a tűz zsong lőrt… 
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b Nem könnyű esz ten dő volt az
1914-es. So kunk nak csak az jut
az eszé be ró la, hogy ki tört az el -
ső vi lág há bo rú, min den bor -
zal má val. De ez az év nem csak
„el vett” tő lünk, ha nem adott is.
Csep re gi Bé la lel kész test vé -
rünk em lé két – aki szin tén eb -
ben az év ben szü le tett – már
meg idéz tük gyü le ke ze té ben és
az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in is.
Ma egy há zunk és az éb re dés egy
má sik szol gá já ra, Győ ri Já nos -
ra em lé kez zünk. 

GyőriJánoséletútja1914-től1997-ig
tartott, nyolcvanhárom esztendőt
kapottitt,aföldiéletben,deazare-
ményünk, hogy Isten országában
örökkévalóságot.
Gyulán született, Békéscsabán

végezte általános és középiskolai
tanulmányait.Ateológiaistúdiumo-
katSopronban1937-benfejeztebe.
Acsaládilegendáriumszerintekkor
beállított a teológiára a dunántúli
VadosfamellettiKisfaludAj kay ne-
vűföldbirtokosa,akiőtkértefelbir-
tokaéscsaládjatanítójául.
Kitűnőeredménnyelvégezteteo-

lógiaitanulmányait,deminthava-
lamihiányzottvolnaazéletéből.Egy
barátjától levelet kapott Finnor-
szágból,amelybőlértesültafinnor-
szágiébredésimozgalmakhatásáról.
1939-benösztöndíjjalőiskijutotta
skandinávországba.
Finnországiútjautánrövidideig

Hódmezővásárhelyen és a buda-
pestiDeáktérenszolgáltsegédlel-
készként, majd Nagytarcsára ka-
pottkiküldetést,ahováagyülekezet
hamarmegishívtaparókuslelkészé-
nek.Harminchétesztendeigszolgált
„falujában”, amely lassan a hazai
ébredésegyikkohójalett.
Győri János nyugdíjasként is

Nagytarcsánmaradt,ottishunytel.

Életútjaismeretében–nemembert,
hanemIstentdicsérve–bátranne-
vezhetjükaz ige em be ré nek. Azige
teremtetteőtújjá.
Finnországbanrésztvettegykon-

ferencián. Tengerparti kis házban
voltaszállása,aholhajnalokigolvas-
taaBibliát.Eljutottehhezavers-
hez:„…ez ál tal hir det te tik nék tek
a bű nök nek bo csá na ta… a ki
hisz, meg iga zul. …oly dol got cse -
lek szem a ti idő tök ben, oly dol got,
me lyet nem hin né tek, ha va la ki
el mon da ná nék tek.” (ApCsel
13,38–41;Károli-ford.)GyőriJá-
nos ezt olyan komolyan vette,
hogyörömében–hajnalban–ki-
szaladtakisházbólatengerpart-
ra,ésígykiáltott:„Jézusél!Azövé
vagyok,elfogadott!”
Finnországbólegymegújult

Győri János tért haza. Ettől
kezdvekötődöttazigéhez,éskö-
vetkezetesenhirdetteisazt.
Azigehirdetéselettéletének

egyetlenvágya.Említettük,hogy
kitűnőeredménnyelzártateoló-
giaitanulmányait.Életevégéigko-
molyanvetteaBibliakét„anya-
nyelvét”,ahébertésagörögötis.
E sorok írója a nagytarcsai

Külmissziói Intézet hallgatója
volt, ahol Győri János Jó nás
pró fé ta köny vétmagyarázta.Ne-
künkakkormégteljesenújésis-
meretlenvoltahéber.Őpedigahé-
ber alapján magyarázta, hogy a
missziónem„újszövetségi”gondo-
lat, Istenmindig amisszió Istene
volt,márazÓszö vet ség ben is.
A Biblia napi olvasmánya lett.

Emlékszemarra,hogyduplavastag
Bibliájavolt,mertmindenlapjakö-
zé egy-egy üres oldalt köttetett,

hogyjegyzeteketkészíthessen.Ezek
atisztalapokishamartelelettekhé-
ber és görög szavakkal, magyar
jegyzetekkel.
Voltegyolyanfüzete,amelybesok

tiszta lapot lehetett behelyezni.
Ezekreírtaigehirdetéseinekvázla-

tait.Afüzetelejérekétigétírtazsol-
tárokból: „Nyisd meg aj ka mat…”
(Zsolt51,17)és„Tégy, Uram, zá várt
az én szá jam ra…” (Zsolt141,3;Ká-
roli-ford.)
Tudta, hogy szava akkor válik

„igévé”,haIstennyitjamegajkát.Vi-
szont csakis azt szabadhirdetnie,
amivalóbanIstenüzenete.Ígylett

valóság,amitírt,ésamitcsaládjának
elismondott:„Nemcsináltamsem-
mikülönöst.Ugyanúgyhirdettemaz
igét,mintmáskor,ésmintmások,s
egyszercsakmégistörténtvalami.
IstenLelkeelkezdettmunkálkodni
azigehirdetésbenésahallgatókban,

ésmegnyíltszívükanagyonszemé-
lyessélettüzenetenyomán.”
GyőriJánosszinteegészországun-

kat bejárta, megszámlálhatatlanul
sokhelyrehívtákevangélizálni.Nagy-
tarcsánissokkonferenciátrendezett.
Az Evangélikus Evangélizációnak,
ennekazevangéliumothirdetőtest-
vériközösségneklettoszlopostagja,

szolgája.Amikorhangszálaimiattne-
hézségeitámadtak,ésarraintették,
hogykíméljeatorkát,akkoreztaz
igétolvastaésélteis:„Ki álts tel jes to -
rok kal, ne kí méld!” (Ézs58,1;Károli-
ford.)Könyveiisjelentekmeg,ésso-
katírtazÉlő Víz című–időközben
sajnosmegszűnt–evangélizációsla-
punkba.
Azigétélteis–Istennépeésa

gyülekezet előtt. Életének tanács-
adójalettanapontaolvasottige.El-

mondta,hogyamikora front
közeledett, felmerült gondo-
lataiban,hogymenekülniekell
nekiis.Deéppenakkoraztol-
vastaÉzsa i ás köny vé ben: „Aki
hisz, az nem me ne kül el!” (Ézs
28,16)ÉsGyőriJánosnemme-
nekült, pásztorként maradt
nyájaközött.
Feleségévelegyüttmesélték

el,hogyazorvosokaztállítot-
ták,nemszülethetikgyerme-
kük.ŐkIstenelévittékezta
kérdést.Nyolcgyermekükszü-
letett,közülükegyethívottelIs-
tengyermekkéntmagához.
GyőriJánosszámárafontos

volt,hogyazigenecsakhallha-
tó,hanemláthatóislegyen.A
nagytarcsai templomelőteré-
benkészítettegytáblát,ame-
lyenazegyháziesztendőüze-
netefigurákbanésszövegben
lettláthatóvá.
De nem csak Győri János

élte meg Isten szavát. Élete
példalettgyülekezeteelőttis.
„Jánosbácsit”nemfelejtiela

nagytarcsaigyülekezet.
Hamindeztvégiggondoljuk,ak-

korvalóbanazigeemberénekne-
vezhetjükőt.Istenáldjamegegyhá-
zunkat,népétmindenütt,hogyma
islegyenek–méginkábblegyünk–
ilyenmódonazigeembereisokan
éssokhelyen.

g D.KeveháziLászló

EvangélikusÉlet 2014.május25. f evangélikusélet

Aközelmásfélórástemplomimeg-
emlékezésenameghívottelőadókse-
gítségévelmegelevenedettazegyko-
rigyülekezetépítő,evangélizálólel-
készalakja.Gáncs Pé ter elnök-püs-
pök–GyőriJánoskeresztfia–azÚt -
mu ta tó aznapiigéitsegítségülhívva
mutatottrá:atarcsaiakegykoriköz-
kedvelt lelkipásztora Krisztusban
szabadembervolt.
„Úgy emlékszem, mint szabad

emberre,akimegismerteaSzabadí-
tót,ésúgy isélt.Olyancsodálatos
eszközevoltazÚristennek,akisza-

badontudottépíteni,mertmagais
szabad tudott lenni” – jellemezte
GáncsPéteranagytarcsaigyülekezet-
benlelkészelődjét.Majdemlékezte-
tett:asoktalentummalmegáldottlel-
kész–nemmelleslegnyolcgyerme-
kesédesapa–mindenigyekezetével
azonvolt,hogyarábízottevangéli-
kus (falu)közösség apraját-nagyját
minélinkábbazÚristenfeléterelje.
Ígymegpróbáltmindeneszköztaz
evangéliumhirdetésénekszolgálatá-
baállítani–lettlégyenazatemplom-
belsődekorációseleme,anagytarcsai

mezőrőlszármazólepkegyűjtemény
vagyatemplomelőterébenelhelye-
zettéssajátkezűlegkészített,egyhá-

ziünnepeketbemutató-szemléltető
forgókerék.
Nemféltalegújabbtechnikaivív-

mányoktól,sőtelsőkközöttszerez-
tebeőket.Példáulaztahúszkilo-
grammos orsós magnót, amellyel
legendás evangéliumi színdarabo-
kat,hangjátékokatvettfelagyüleke-
zetitagokközreműködésével–fűzött
magyarázatotazelőadóakiállításon
isláthatónéhányfontosabbtárgyhoz.
Emlékeit felidézve Gáncs Péter

személyeséletérevonatkozóanmeg-
vallotta,anagytarcsaiparókiántöl-
töttgyermekkorinyarakésagyüle-
kezetbenátéltélményekismeghatá-
rozóvá váltak számára a pályavá-
lasztásban.
Azelnök-püspökiköszöntőutána

falumúzeumvezetője,Győ ri né Ko váts
And rea azünnepségháziasszonyaként
D. Ke ve há zi Lász ló nyugalmazottes-
perest,egyháztörténésztkértefelelő-
adásánakmegtartására.(Az elő adás
szer kesz tett vál to za ta tu dó sí tá sunk
alatt ol vas ha tó – A szerk.)

Győ ri Já nos Sá mu el pesterzsébeti
lelkészszemélyeshangúmegemléke-
zésselnyitottamegakiállítást.Gon-
dolataitacsaládivonatkozásúHer -
mons együttesnéhánydalaegészítet-
teki,amelyeketaGyőricsaládnéhány
zenésztagjaagyülekezettelközösen
énekeltel.Aféléviglátogathatótár-
latanyagátGyő ri And rás Ti mó the us
családitulajdonbanlévő„kincsek”–
prédikációsjegyzetek,fotók,szemé-
lyeshasználatitárgyakstb.–ésagyü-
lekezetitagoktólkölcsönkapottigésla-
pok, naplók és a néhai lelkészhez
kötődőemléktárgyaksegítségévelál-
lítottaösszeapolihisztorlelkészsze-
mélyiségéhezhűen–sokszínűen.
Az alkalmon közreműködött a

nagytarcsa–péceli gyülekezetNap
kó ru sa, aNagy tar csai evan gé li kus if -
jú sá gi ze ne kar, Szlu ka Lí dia kántor
és énekművész, illetve felléptek a
helyi általános iskola, valamint a
művészetiiskolatanulói.Azünnep-
séget megtisztelte jelenlétével, és
köszöntőt mondott Vé csey Lász ló
országgyűlésiképviselő.

g BodaZsuzsa

Győri János hangjátékairól írt cikkünk
az EvÉlet 2013/2. számában olvasható

EgyKrisztusbanszabademberemlékezete
Száz éve szü le tett Győ ri Já nos nagy tar csai lel kész

Azigeembere
Győ ri Já nos (1914–1997)
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b Ki ál lí tás sal egy be kö tött ün nep ség gel em lé kez tek szü le tés nap ján a
száz év vel ez előtt szü le tett po li hisz tor evan gé li kus lel kész re, Győ ri Já -
nos ra Nagy tar csán. A má jus 14-ei al ka lom a né hai lel ki pász tor szá má -
ra is oly ked ves, Sándy Gyu la ál tal ter ve zett temp lom ban kez dő dött,
majd ab ban a fa lu mú ze um ban foly ta tó dott, amely ben egy kor a Szteh -
lo Gá bor evan gé li kus lel kész ál tal ala pí tott nép fő is ko la mű kö dött.

Győ ri Pál, Győri Péter Benjámin és Győri János Sámuel

A nagytarcsai templomban Gáncs Péter mondott köszöntőt
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b Az a jó há zas ság, amely ben meg -
ta lál ják az erő for rást ar ra, hogy
új ból és új ból ké pe sek le gye -
nek meg újul ni – ezt hir de ti Ma -
gyar or szá gon har minc éve a Há -
zas Hét vé ge Moz ga lom. Tíz éve
már evan gé li kus és re for má tus
há zas pá rok szá má ra is tar ta nak
kü lön hét vé gé ket. Ezek va ló já -
ban csak ab ban kü lön böz nek a
ka to li kus moz ga lom al kal ma i tól,
hogy zá rás ként úr va cso rá val ün -
ne pel nek. Az el múlt há rom év -
ti zed szol gá la tát pá rok és pa pok
együtt ün ne pel ték má jus 17-én
Esz ter gom ban. 

„Íme, új já te rem tek min dent” (Jel21,5)
–ezzelamottóvalhívtákaszervezők
lelkinapraapárokat.Aházasságot
meghatározópillérekről–apárok
tagjai közötti kommunikációról, a
gyengédségről,azimádságról–be-
széltek házaspárok, papok. Nem
mindennapi érzés volt látni, hogy
majdnemezeremberbeszélgetelmé-
lyültenegymással.Deakatolikusfő-
pásztor,dr. Er dő Pé ter bíborosáltal
celebráltmisénekismeghatórészle-
te volt, ahogyan Sza bó György, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület korábbi felügyelője
ésfeleségeazevangélikusokértimád-
kozottaliturgiakeretében.
Ajubileumilelkinaponnemcsak

magyarországi párok vettek részt,
hanem–párhuzamosanazünneppel
–itttanácskoztakamozgalomtizen-
háromeurópaiországánakképviselői.
Egy-egyévfordulómindigelgon-

dolkodtatjaazünneplőket,vajonmi
legyenazazüzenet,amellyelelőreis,
hátraistekinthetnek.Általábanahá-
la,aköszönetésegybenamegelége-
dettség szokott lenni az az érzés,
amelyegy-együnnepenuralkodik.Itt
nemígyvolt.Ittamegújulásrólvolt
szó. A szeretet, ha naponta nem
újulmeg,gyengül.Folyamatostörek-
vést,napontameghozottdöntéseket
igényel,hogymindigápoljukanöve-
kedésérdekében.
AHázasHétvégeMozgalomegy-

egyhétvégérehívjamegaházaspá-
rokat.Acélaz,hogymegerősödjön
közöttük a bizalom, és lendületet
kapjanakatovábblépéshez.Ahétvé-
ge–hasonlóanegylelkigyakorlathoz
–lehetőségetadbefeléfigyelni,meg-
állni.Segítegymástújramegtalálni.

Szak máry And rást ésKa mil lát –
akikfőmotorjaivoltakannak,hogy
protestánspárokszámáraismegnyíl-
jonahétvége–kérdeztemerőforrá-
saikról,támpontjaikról.
SzakmáryKamilla: Sokatsegít

nekemegyvicc,amelyetazötvene-
dikházasságiévfordulókonszoktak
mesélni.Megkérdezikazasszonytól,
volt-e olyan szituáció, amikor azt
gondolta,hogyelkelleneválnia.Az
asszonyeztfeleli:„Megölnisokszor
szerettemvolnaaférjemet,deelvál-
ni…?!”Ezaviccarégi,konzervatív

hitbőlszármazott.Deénishasonló-
an éreztem, amikor elmentünk a
házashétvégére,azazaházasságon
belülszerettemvolnamegtalálniato-
vábblépés lehetőségét.Miúgy jöt-
tünkelamielsőházashétvégénkről,
hogykaptunkegykapaszkodót,ami-
veljobbálehettenniaházasságun-
kat.Engemajavulásesélyemindigis
foglalkoztatott.
Azemberhaidegesvagyfeszült,

akkornéhaelmegyegylelkiatyához,
hogymegbeszéljeveleadolgot.Ve-
lemmegtörtént,hogymegkérdezte

tőlemapap:„Mostvanegykiside-
je,vagygyorsanakarvégezni?”Ésha
aztfeleltem,hogyvanidőm,akkor
aztjavasolta,hogymenjekhazaafér-
jemhez,ésmondjamnekiazt,hogy
szép. Hazamentem, de útközben
erősenelgondolkodtamazon,vajon
mitfogszólniazénférjem,haköz-
lömvele,hogyszép.Végülkitudtam
mondanineki,ésalegnagyobbmeg-
lepetésemreAndrisfelémfordult,és
aztmondta:„Eznagyonkedvesvolt.”
Nemaztmondta, amire számítot-
tam,hogyhazudok.
Szakmáry András: Előfordul

másházaspároknális,hogymegkér-
deziaférjvagyafeleségapárjától:ne-
kimiértvanszükségeráazonkívül,

hogykivasaljaanadrágot,vagyfel-
vágjaafát,vagyrendbentartjaaker-
tet,vagymegcsináljaazautót,mihez
kellmégamásik?Ezekazokasarka-
latos kérdések, amelyeken el kell
gondolkodni. El kell jutni addig,
hogykitudjukmondani:nekemte
kellesz,számomranemadolgoka
fontosak.Miettőlatárgyiasultgon-
doskodástóltudtunkmegválniahá-
zashétvégesegítségével.

Fe ke te Ág nes: Na gyon rossz tönk -
re ment há zas sá go kat lát ni – pe dig
ilye nek kel gyak ran ta lál koz ha tunk!

Sz. K.:Arosszházasságokatmin-
digszomorúlátni.Azembersokszor
tudnáis,hogymitkellene,lehetne
csinálni, de– szerintem– a rossz
kapcsolatbanélőkmármásszemmel
nézikegymást.

Sz. A.: Abbólkellkiindulni,hogy
amásikbanmeglássuk a jót.Nem
gondolhatjuk azt, hogy a másik
rosszatakarnekem.Furcsa,detalán
a legnehezebb azt megtanulnunk,
hogykitudjukfejezniazt,amitiga-
zánszeretnénk.Aszeretetnekvanöt
nyelve: időt szeretnék kapni, testi
érintést,elismerőszavakat,szolgála-
totésajándékot.Ezekközülmind-
egyikkelkilehetfejezniaszeretetet.
Mindenkimásésmásilyennyelvet

ért,legtöbbünkreegyilyenszeretet-
nyelvajellemző.Azéletnagyművé-
szete,hogymegtanuljukatársunkés
amagunknyelvét.

F. Á.: Mikor mondható el egy há -
zas ság ról, hogy alap ve tő en jó?

Sz. A.:Amikoraférjésfeleségmeg-
próbálnak egyfelé húzni. Itt persze
vannakkülönbözőfokozatok:vannak
férjek,akikülnekafotelban,ésolvas-
sákazújságot,miközbenafeleségük
körülöttük szaladgál. De van olyan
helyzetis,hogyafeleségkerülpiedesz-
tálra,ésaférjszaladgálkörülötte.

Sz. K.:Nembékébenélőházaspá-
rokat hívunk házas hétvégére, sőt
azokapároka legjobbak,akikna-
gyon különbözőek; nekik szokott
sokat segíteni. Több feltétele van
annak,hogyrésztvegyenekegyilyen
hétvégén.Azegyik,hogymegkötött,
azegyházáltalisérvényesnektartott
házasságbanéljenek.Amásik,hogy

aszerelmirománcidőszakánmárle-
gyenektúl.Vanegyolyanfeltételis,
hogyhaegyharmadikszemélyisvan
máraházasságban,akkornejöjjenek.
Ennek a kivédésére alakult ki az a
szokás,hogybarátok,ismerősökhí-
vogatnakházaspárokat,mertőkfe-
lelősségetvállalnakazért,akitmeg-
hívnak.Éppenarraszeretnénkapá-
rokatmegtanítani,hogymerjékvál-
lalni a konfrontációt, és tanulják
megeztjólkezelni.
Deigazábólahétvégefolyamánmi

nemtanítunk,hanemasajátéletünk-
bőlvettpéldákkalpróbálunkötlete-
ketadniahelyesútmegéléséhez.Mi
magunkis,akiktartjukaházashét-
végéket,időnkéntlépünkegyetelő-
re,aztánidőnkéntkettőthátra.De
megtanuljukgyógyítaniegymást.
Haddmondjakelegypéldátegy

ilyengyógyulásra!Egyszervendégek
jöttekhozzánk,éselőtteszerettem
volnasegíteniAndrisnaklefestenia
kaput.Gyorsannekiálltamegykapa-

róval a rozsdátlanításnak. Ekkor
odalépett András, és azt mondta,
rendesen le kell spaklizni a kaput,
mertnemjó,harajtamaradafesték.
Akkor még vidáman válaszoltam
neki:aboltbanaztmondták,hogy
elég,hacsakapergősrészeketkapar-
jukle,ésaztánjöhetafestés.Mire
András:„Hanemtudodmegcsinál-
ni rendesen, akkor inkább hagyd
rám!”No,ekkorletettemaspaklit,
felültemabiciklire,éshuss!Nagyon
bántottadolog.Segíteniakartam,és
úgyéreztem,hogyAndráskisiskolás-
kéntkezel.Elbicikliztem,mentem,
amerreláttam.

Sz. A.: Atévedésekelkerülésevé-
gett:nagyonszeretem,haKamillase-
gít aházkörül!Nagyonértékelem
azt,havalamitcsinál!Amikorazon-
banmegláttam,hogyanakarjaaka-
putlefesteni,elkapottegyindulat.Én
csaktökéletesentudokvalamitmeg-
csinálni,vagylegalábbiseztszeret-
némelérni.Amikorelment,nekiáll-
tam,éslekapartamakapurólafes-
téket,nagyonszépenletisztítottam.
Amikorvisszajött,akkorvártamőt
akapumellettállva.

Sz. K.:Mirevisszajöttem,akkorra
kifújtammagambólegykicsitadü-
höt.Azthittem,hogyazértállaka-
pumellett,hogymegdicsérjem,mi-
lyenszépenspaklizott!Eztnemtud-
tamvolnamegtenni,mertmegvol-
tamsértve.Egyszótseszólvavettem
afestéket,ésszépenbefestettemaka-
put.AkapufestésutánAndriskérte,
üljünk le, és beszéljük meg ezt a
dolgot.Végighallgatott.Elmesélhet-
temneki,mitéltemmeg,amikorő
aztmondta,amitmondott.Deőisel-
mondta,hogyőmitéltmeg.Ezabe-
szélgetésnagyonsokatjelentett.
Napontabeleesünkilyenhelyze-

tekbe,megbeszéljükezeketazütkö-
zőpontokat.Nagyonsokanelmennek
lelkidolgaikkalorvoshoz,pszicholó-
gushoz, természetgyógyászhoz, de
egymást ismeg tudjukgyógyítani,
vangyógyítóhatalmunk.Ebbenaha-
talombanszeretnénkmegerősíteni
egymástaházashétvégén.

g FeketeÁgnes

Van-ejóházasság?
Har minc éves Ma gyar or szá gon a Há zas Hét vé ge Moz ga lom

Változólétszámúésösszetételű,kiscso-
portoskonferenciazajlottmájus15–17.
között aMagyarországi Evangélikus
EgyházÜllőiútiszékházánaktanácster-
mében.ATe rem tés a ki bon ta ko zás, a
fej lő dés ke re tei kö zött témacímmelille-
tettközösgondolkodásraaJézusTest-
véreiÖkumenikusDiakóniaiRendés
aMisszióiésKörnyezetiKözpontinvi-
táltaazérdeklődőket.„Akörnyezetvé-
delemfontosságamelletthívőkéntfo-
kozottfigyelmetkellfordítanunkarra,
hogynecsupánkörnyezetvédelemről,
sokkalinkábbteremtésvédelemrőlbe-
széljünk”–fogalmaztamegköszöntő-
jébenakonferenciaközpontiüzenetét
azelnöklőSzé chey Bé la Jó zsef,arendfő-
apátja(bal ol da li ké pün kön).

Bárazegyesprogramokathallgatók
létszámaáltalábannemérteelahárom-
naposegyüttlétfelettvédnökséget,il-
letve fővédnökséget vállaló egyházi,
közéleti és tudományos kiválóságok
együtteslétszámát,ahétvégeváltoza-
tostematikájárólgondoskodóelőadók
dolgozataibólajövőbenvélhetőenol-
vasóinkisízelítőtkapnakhetilapunk
kéthetentejelentkezőÜze net az Ara rát -
ról rovatában.Evangélikusrészről–má-
sokmellett–Né me thy né Uzo ni Han -
na, aBudaiEgyházmegyefelügyelője,
Sza kács Ta más, Tóth Me lin da lelkészek,
valamintdr. Zsig mondy Ár pádnyugal-
mazottlelkész-levéltárososztottameg
felismeréseitahallgatósággal.

g BellaCecíliafel vé te lei

Teremtésvédelmikonferencia

Sza bó György és felesége szolgálata az esztergomi bazilikában
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Azelőadás-sorozatelőzménye,hogytavalyjú-
nius22-én,WeöresSándorszületésénekszáza-
dikévfordulójánszülőfalujában,Csöngénisten-
tiszteletettartottak,aholFabinyTamásprédikált.
„Püspökúrnagyörömömrearrakért,éne-

keljek néhány Weöres-verset a prédikáció
közben –mesélteGryllusDániel a koncert
előtt.–SokanláttákaMagyarTelevízióban,
majdaDunaTelevízióbanisazerrőlkészültfel-
vételt.Azótatöbbszörelőadásformájábanisel-
hangzottez»Szolgacsakegyvan,azIsten«cím-
mel.MostaSzerencsejátékZrt.támogatásá-
valtöbbevangélikusgimnáziumbaisellátoga-
tunkműsorunkkal.”
Azelőadásegyesverseitazelőadókegyütt

válogatták,aközöttükelhangzópüspökimon-
danivalóisadiákságnakcélzottteológiaimon-
danivalóvászelídült.MiutánjártakmárGyő-
röttaPéterfySándorEvangé-
likusGimnáziumban,május
14-énazAszódiEvangélikus
PetőfiGimnáziumésKollégi-
umdiákságafogadtaőket.A
háromnegyed órás előadás
utánafiatalnézőketkérdez-
tük meg arról, milyen be-
nyomásokatgyűjtöttek.
Adiákokegytőlegyigna-

gyonpozitívanértékeltékaz
elhangzottakat. Többen ki-
fejtették:nemistudtakWeö-
resevangélikusmúltjárólésa
gyermekverseken túl a ko-
molyteológiaimondanivalót
hordozóműveiről.
„Ismertemazelsőverset,

demégsosemhallottamígy
énekelve,ezértezmeglepetés
volt–vallottaBar tók Ré ka. –
GryllusDánieltatévébőlis-
merem,demégsosemtalál-
koztamveleszemélyesen.Ígyezisnagyélmény
voltaszámomra.Összességébennagyonjóvolt
azelőadás,nekemnagyontetszett.Azérettsé-
ginazittszerzettismereteketjólfogomtud-
nimajdhasználni.Rengeteginformációthal-
lottam.Nemgondoltamvolna,hogyWeöres
Sándorvallásosvolt,ésráadásulmégevangé-
likusis.”
Réka osztálytársai, Haj dú Gré ta, So vány

Ad ri enn ésVin c z e ffy Eme se ismindannyianlel-
kesekvoltak,sőtajövőreérettségiződiákok
megígérték: forgatni fogják a Weöres Sán-
dor-versesköteteket.Sokanmégagyerekver-
sekről semtudták,hogyazokataköltő írta:
„Amikorgyerekkorunkbanhallottukezeket,ak-
kor nem fűzték hozzá a költő nevét, így ez
együttnemrögzült”–mondták.Elismerték,

hogyezarendhagyóirodalomóránaknevezhe-
tőelőadásteljesmértékigmásmegvilágításba
helyezteszámukraWeöreséletét.

Már ton Pé ter eddigélőbenmégnemhallott
citeramuzsikát:„Valahogyanalatinegyházize-
nélésreisemlékeztetettengemitt-ottadallam”
–magyarázta.Péterráadásulmégénekeltis,
amikorGryllusDánielerrebiztattaahallgató-
ságot:„Benneszoktamlenniazilyendolgok-
ban,amikorakoncertekenaztmondják,hogy
énekeljünkegyütt.”
Kamaszoknálazelőadásközbenireakciók-

bólsokszornemlehetett lemérni,valójában
hogytetszetteknekikadalok,deezekanyilat-
kozatokisaztmutatják,hogyszükségvana„Z
generáció”fiataljainakerreafajtamegtapasz-
talásra,ésreméljük,hogyörökélménytjelent
majdszámukraeza„tanóra”.

Afellépésutánazelőadóművészéspüspök
társaaBudapest-FasoriEvangélikusGimnázi-
umbament.Májusvégénafővárosbanfellép-
nekmégaProtestánsFelsőoktatásiSzakkollé-
giumbanésajezsuitákPárbeszédHázábanis.
Júniuselejeisbővelkedikevangélikuselőadások-
ban,hiszentöbbekközöttabudapestiDeákté-
ren, Orosházán és Békéscsabán mesélik el
WeöresSándorhozköthetőélményeiket,azőIs-
tenrőlszólóverseit,teológiaimondanivalóját.

g Horváth-BollaZsuzsanna

Az elő adá son ké szült vi deo film, il let ve a di á kok
nyi lat ko za tai az evan ge li kus.hu vi deocsa tor ná -
ján, va la mint a Pax Te le ví zió mű so rán te kint -
he tők majd meg.

Anyolcvannyolcadikéletévébelépettjelesteo-
lógusvallomásagördülékenyolvasmány.Tanul-
ságos életútja fáradhatatlan munkálkodás az
ökumenizmusjegyében,vallottés
vállaltmeggyőződés,hogyakülön-
bözőfelekezetekheztartozókmeg-
érthetikegymást,konszenzustke-
reső,testvérivitáikgazdagíthatják
életünket.
ADeáktérigyülekezetnagyter-

mébearosszidőellenéresokanel-
jöttek.AvendégeketGáncs Pé terel-
nök-püspökköszöntötte,majdének
ésrövidimádságutánakönyvrőlbe-
szélt:„Egykötetsorsamáracímé-
vel eldől. Ez a mostaniról is el-
mondható, és jó előjel: remekül
összegzialeírtéletvallomást.ÁmakikismerikHa-
fenscherKárolyt,azokissokújattalálnakbenne.”
Azinterjúkészítője,ZimányiÁgnesörömmel

emlékezettaközösmunkára,azegyütttöltöttna-
pokra. Hafenscher Károly személyében nagy
formátumú,másokrafigyelő,fiatalokatútbain-
dítóembertismertmeg.Ötvenháromkérdésttett
fölavendéglátógyülekezetnyugalmazottlelkészé-
nek,akimindegyikrekimerítőválasztadott.
Acsaládiashangulatúestigazimeglepetése

magaavallomástevővolt,akinéhány,akötetből
kiragadott,fontosnaktartottkérdésreválaszolt.
Perszemásképpen,bővebben,élőszóbansemnél-
külözveacsípős,kritikusmegjegyzéseket.Igaz-
ságkeresőtanításiszándéka,hogyegyházainkdol-
gairólmiisminéltöbbetmegtudjunk…
–Számomraisfelvetődikakérdés–kezd-

teemlékezését–,hogyegyöreglelkészmiként
tudjamegőriznihitétévtizedekenkeresztül.En-
gemazigehirdetéstartottmeg–másokpré-
dikációjaésasajátomis–,ésanapikétszeri
imádság.Sokatjelentcsaládommindkétágaés
őseimhite.Apaidédapámharmincévigvoltlel-
készSárváron.AmásikágazédesanyaiErdély-

ből,aholakkorerősvoltazevangélikusegyház.
Őkbrassóiszászok,ezszintekülönnyelvet,dia-
lektustisjelent.Ötéveskorombanédesapám

elvittnagypéntekenafasorievan-
gélikustemplomba.Afeketelepel-
lelletakartoltárképlátványa–kö-
zepén egy fehér kereszttel – a
mainapigélbennem.
Megromlottlátásamiattapró

nagyítóvalolvastaszövegétegyhá-
zunkalighanemlegtekintélyesebb
ökumenétudósa.Megtoldvaked-
ves-szigorúmegjegyzésekkel.
– Én vagyok aMagyarországi

EvangélikusEgyházlegidősebb„al-
kalmazottja”,azÉszakiEgyházkerü-
letpüspökének,FabinyTamásnak

areferense.Aztlehetmondani,énvagyokaleg-
öregebbaktívlelkészegyházunkban…–jegyezte
megaz„interjúalany”.

Döb ren tey Il di kó meseíró, Le ven te Pé ter
színművész,Krá nitz Mi hály rómaikatolikus
teológusprofesszor,Rét helyi Mik lós voltminisz-
terkérdezettHafenscherKárolytól,akibefe-
jezéskéntLu ther Már tont idézte,arrabuzdít-
va hallgatóit, hogy olvassák – együtt az ő
könyvével…Ígybiztatreformátorunk:„Tanul-
játokmeg,hogynemszükségesönmagatokban
gubbasztani,lócánheverve,orrotlógatva,ön-
magatokatemésztve.Mirevalóazörökössi-
ránkozás?Inkábbrajta,lustanépség:ereszked-
jetektérdre,vagynyújtsátokfelkezeteketazég
feléterjesztve,vegyetekelőegyzsoltárt,mond-
játokelaMi atyán kot, ésöntsétekkipanasza-
itokatIstenelőtt.”

g FenyvesiFélixLajos

Per be széd he lyett pár be széd. Ha fen scher Ká rollyal
be szél get Zi má nyi Ág nes. (Mi ért hi szek? XC VI.)
Ka i rosz Ki adó, Bu da pest, 2014. Ára 1500 fo rint.

„Szolgacsakegyvan,azIsten”
Fa bi ny Ta más és Gryl lus Dá ni el 

fi a ta lok hoz vi szi kö ze lebb Weö res Sán dor köl té sze tét

b Több ál lo má sos „tur né ra” in dult együtt 2014 ta va szán a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház egyik püs pö ke, Fa bi ny Ta más és a Ka lá ka együt tes elő adó mű vé sze, Gryl lus Dá ni -
el. A Szol ga csak egy van, az Is ten cí mű elő adás so ro zat egyes elő adá sa it job bá ra evan -
gé li kus kö zép is ko lák ban tart ják. A ze nés iro da lom órá kon a ta nu lók Weö res Sán dor mű -
ve i vel is mer ked het nek meg.

Perbeszédhelyettpárbeszéd
Kö tetbe foglalt in ter jú id. dr. Ha fen scher Ká rollyal

b Több mint tíz éve nagy sze rű so ro za tot in dí tott út já ra a Ka i rosz Ki adó. A Mi ért hi szek? te -
nyér nyi kö te te i ben je les mű vé szek, írók, teológusok, tu dó sok val la nak hi tük ről, is ten ke re -
sé sük ről, a meg ta lált bi zo nyos ság ról. Egy-két név a sok kö zül: Bol be ritz Pál, Czi gány György,
Döb ren tey Il di kó, Fa bi ny Ta más, Le ven te Pé ter, Pet rás Má ria, Ri to ók Zsig mond, Ró nay Lász -
ló… És most itt a leg fris sebb: Ha fen scher Ká roly evan gé li kus lel késszel Zi má nyi Ág nes, a
Ma gyar Ka to li kus Rá dió szer kesz tő je be szél ge tett. A Szent Ist ván könyv hét re meg je lent
Perbeszéd helyett párbeszéd be mu ta tó ja má jus 16-án volt a De ák té ri gyü le ke ze ti te rem ben.
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Azösztöndíjasévután„csakazértis”hazatérés1949-benazUSA-ból–precízenarchiváltle-
velezésazelőddel,Ke ken And rás sal–aLutheránusVilágszövetségreferensekéntbizottságitag-
ságaVatikánnalvalópárbeszédben–aLel ki pász tor, aTheo lo gi ai Szem le szerkesztése–sze-
mélyesrészvételamegigazulástanelfogadásárólszólóközösnyilatkozatünnepélyesaláírásán
Augsburgban…–azevangélikuslelkészekköztiszteletbenálló,nagytudásúdoyenjénekmeg-
annyifontos,súlyosszerepvállalása.MígnemfelállazinterjúalanytaKairoszKiadóigazgató-
jánakfigyelmébeajánlószínművész,Le ven te Pé ter, éselmondja,hogykisdiákkorábanédesap-
jaazzalatanáccsal„cibálta”aDeáktérre,hogybár mi ne mű gondjávalforduljonHa fó hoz (bo-
csánat:Hafóbácsihoz).Azutánfelállegyasszony,éselmondja,hogynemcsakő,detudja,hogy
mégnagyon-nagyonsokanköszönhetnek„emberileg”nagyon-nagyonsokatid. Ha fen scher Ká -
roly nak. Ésodaaprecízenarchiváltlevélgyűjtemény,odaAugsburg,ésodaaVatikán…
…Előttünkegyfélig-meddignyugalmazottevangélikuslelkész,akielsősorban–vélhe-

tőenazÚristenszerintis–ezérttisztelhetőésszerethető,nagyon…
g – tép in tér – 
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Areformátusírónőszínműve–az
EvangéliumSzínházáltalújrarende-
zettSíkSándor-darabhoz,azegyhe-
tesfesztiválonszinténláthatóIst ván
ki rály hoz hasonlóan–akeresztény-
ség felvételének nem épp ellent-
mondás-ésfájdalommentestörténel-
miidőszakátelevenítimeg.
A darab legfényesebb szereplője

mindenbizonnyalajókoraerőtésel-
tökéltségetsugárzóGézafejedelemsze-
repébenDör ner György.Anyitókép–
afelcsendülőIstván király nyi tánnyal
–egygyilkosságjelenete:Gézafejede-
lemleszámolameglehetősenkisstílű-
nektetsző,ámahírekszerintnagytisz-
teletnekésbefolyásnakörvendőSá-
mánnal.Mivel a nyitánymaximális
hangerőnszól–hogyazemberössze-
rezzentőle–,gondolhatnánk,drámai
aszituáció,deaztánevélekedésünkha-
marostmeginognilátszik.
Gézafejedelmetmásodszorramár

fia,Vajktársaságábanlátjuk,akifur-
csamód – bár korántsem sugárzik
belőle olyan őserő, mint apjából –
emelthangon,feddőnbeszélvele.Ez
már csak a korabeli szülő-gyermek
kapcsolatra,afeltételnélküliszülőtisz-
teletretekintettelsemtűniktúlhite-
lesábrázolásnak,azIstvánt,elsőke-
resztényuralkodónkatalakítóJá no si
Dá vid pedigegyenesenellenszenves:
sehumora,seereje,seveleje.Gézafe-
jedelemsokkalemberibbfigura.Hát
mégGézaapósa,azelméjébenmár
kissé zavart, öreg Gyula fejedelem
(Koncz Gá bor), akiaztánerkölcsilega
legnagyobbatbukjaahatalomutáni
lappangósóvárgásamiatt…
Gyulaapalotábanberendezettno-

mádkissátrábanéldegél,alignyitjará
valakia–színpadimegoldással–fa-
liszőnyeget.Egyhűségesbarátjavan,az
„orra-ésfülenincs”koldus,aszínpadon
szánalmasnaktetsző,ámcselekedeteit
nézveméltóságteljesfigura,arégima-
gyarhitetésemlékeketőrzőBönge.
Kisséhosszasranyúlikazakomikus-
ratervezettjelenet,melybenőkketten
böjtidejénvidámansültoldalastlak-
mározvanémetekelleniindulótfújnak
– jobbra-balra dülöngélve… Bönge
fajtájábólvalómégahajáthosszanha-
gyó, Géza fejedelemhez lojális Tar
(Bics key Lu kács), akitmindigbaltával
akezébenláthatunkaszínpadon.
Mondhatjuk,hogyezutóbbihá-

rom figura – a későbbi bonyodal-
makkalmégnemszámolva–a„ke-
letivégeket”képviseliadarabban,az
ősimagyarértékekőrzőiőkannakel-
lenére,hogyamárnyugatrakacsin-
gatókirályipalotalakói.
A„nyugatosok”adarabbanelőször

isazIstvántnevelő,Gézafejedelem-
melszinténszájaló,„Tatának”csúfolt,
latinulmormogócsuhás,másrészta
darabmásodikfelébenföltűnőneves
vendégek,így–akevéssétetszetős
külsejű,ámannálbátrabbnakmond-
hatóGizellakezétkínáló–Nürnber-
gi Hermann (Mi há lyi Győ ző) te-
nyérbemászóbajorországiküldött,
valamintahosszasésvéreselőkészü-
letekutánzajlottkereszteléstvégző
Adalbertpüspök(Ka utz ky Ar mand).
A darabban sok a feszültség, de

ezekaszituációknincsenekmélyeb-
ben kibontva, a drámainak induló
helyzeteketsokszorcsakelkenikegy-
egyhumorbonbonnal,vagyakonflik-
tusok generálóit – így Sámánt, a

Gyula fejedelmetmegnyírnikívánó
borbélyt,aztánBöngétésTart is–
egyszerűenkinyírják.
Nyilván a dráma szövegkönyvét

követvetörténikmindezígyaszínpa-
don, mégsem vehetők komolyan a
gyilkosságok(sem).Gézafejedelem
példáulnemtudjanemmegdicsérni

apósátaborbélynyakátértremekkés-
dobásért…Nemtudjuktehát,sírjunk-
evagynevessünk.
Ellentétfeszülkeletiekésnyugati-

ak,pogányságéskereszténység,euró-
paiságésmagyarság,deaszereplők
motivációiközöttis.Aleghangsúlyo-
sabbellentétrecsakamásodikfelvo-
násbanderülfény.Jelesülarra,hogya
tiszteletreméltó,ajócélérdekébena
piszkosmunkátsemmegvetőhatal-
masGézafejedelmetvalójábanegye-

dülabosszúhajtja,ezérttaníttattaki
fiátazeurópaiakeleganciáraésdiplo-
máciára épülő tudományára, ezért
vállaljaakeresztségetésasokvérál-
dozatotis.Egyedülazhajtja,hogya
magyarnépújranagylehessen,ésle-
söpörjeaszínrőlelsősorbanaszenve-
délyesenutáltnémeteket.Mindehhez
–elképzeléseszerint–kétnemzedék
felnövekedésétkellkivárni.
Különfigyelmetérdemelaszínpad

elülsőteréturalókút,amelybenGé-
za–kisheródesiáthallással–folyton
mossavéráztattakezét.Demások,így
GyulaésTataiskénytelenekmosnike-
zeiket.Akitisztavizetöntakútba,a
másnapi, hetedhét országra szóló
szertartást előkészítve, az épp az
éneklőpogányleány.Talánőadarab-
banazegyetlen,akivalóban„tiszta”.
Azárójelenetbenkiderül,eztaku-

tathasználjákIstvánmegkeresztelésé-
hezis–ilyesformánnemtudunkmit
kezdeniazagyonterheltszimbolikával.
Talán azt kívánja érzékeltetni a

rendező,hogyakereszténységtér-
nyerése súlyos áldozatokkal járt?

Netalántánéppatisztáknakkellett
veszniükanagy„civilizálódás”miatt?
MaradtvolnaIstváninkábbVajk?
Istvánpróbálhitvallólenni,dea

színpadoncsakegyenerváltkönyv-
moly,egyirritálószentfazék,akinek
mindenmondatárakinyílikabicska
„a jó magyar” zsebében. Kérdés,
szándékolt-eezahatás.
Egyedüladarabzárójelenetében,a

keresztelésiszertartásonleszszimpa-
tikusabb,amikorisazelsőművészibb
megoldásisföltűnik:aháttérben,aki-
vetítőnBen czúr Gyu la Vajk meg ke resz -
te lé secíműfestményét,aszínpadonpe-
digennekaképnekazimitációjátlát-
hatjuk.Istvánúgytérdelle,hogyahá-

táról lehúzza köpenyét, ahogy azt
Benczúrismegfestette.Eztakimere-
vítettpillanatotvihetjükmagunkkala
színházból–éssok-sokkérdést.
Megkérdezhetnénkpéldáularen-

dezőt,hogyanisvanaz,hogyada-
rabláthatóanapogányokkalszimpa-
tizálegykeresztényszínházfesztivá-
lon–amiönmagábannyilvánnem
probléma –, és ezt aktuálpolitikai
megjegyzésekkel tetézi. Ez utóbbi
márprobléma.

AzÚjszínházközönségelelkesen
tapsikolegyolyan,Gézaszájábaadott
megjegyzésre,hogy„levehetnémár
Európaanapirendjérőlamagyarokat”.
Haadarabrendezéseemelletthiteles
ésesztétikailagmagasraértékelhető
volna,aztmondhatnánknagyvonalú-
an:szemethunyunkarendezőésa
színházegyébkéntmeglehetőseníz-
léstelenkormánypártipropagandája
felett.Deezadarabnemtudtaeldön-
teni,mitisakarsugallni,nemtudtael-
dönteni,viccelődik-evagydramatizál,
ésaztsem,pogány-evagykeresztény.
A mélypont ünnepélye az volt,

amikorameggyilkoltaktáncbakezd-
tekaszínpadon,Sámánvalamiva-
rázskellékével, Bönge a csülökkel,
Tarabaltájával,azidőközbenhalál-
ba küldött, végletekig megalázott
Gyula fejedelem pedig a botjával
hadonászott.A„szellemvilág”ilyetén
formájú „elintézése” árulkodott az
egyébkéntKossuth-díjasrendezőez
esetben talán kevéssé díjnyertes
problémaérzékenységéről…

g KinyikAnita

Akkortehátsírjakvagynevessek?!
Az el ső ke resz tény szín há zi fesz ti vál nyi tó da rab já ról

„Színházunkküldetéseevégsőkigglobalizáltvilágban:aszínházművészetesz-
közeivelfelmutatniésvédeninemzetiéskeresztényértékeinket.Ezérthiány-
pótlóéshagyományteremtőszándékkaléletrehívtukakeresztényszínházi
fesztivált,amelynívóskülföldiéshoni,kereszténytematikájúprodukciókse-
gítségévelpróbálrávilágítaniahitésaszakralitásközösségformáló,valamint
akereszténységnemzetépítőés-megtartóerejére”–írtaDör ner György szín-
művész,abudapestiÚjszínházigazgatójaarendezvénybeharangozójában.
Aprogramokmájus16–22.közöttaszínházban,illetveaterézvárosiAvi-

laiSzentTeréz-plébániatemplombanzajlottak.Színművekkel–Sza bó Mag -
da ésSík Sán dor említettdarabjamellettpéldáulT. S. Eli ot Gyil kos ság a szé -
kes egy ház ban címűdrámájával–éppúgytalálkozhatottaközönség,mint
koncertekkel,kiállítássalésaszakrálisművészetrőlszólókerekasztal-beszél-
getésekkel.AfesztiváltcsütörtökönesteSe bes tyén Már ta koncertjezárta.

b Két dal lam cseng het an nak a ze né re is ér zé keny né ző nek a fü lé be, aki
má jus 16-án meg te kin tet te az el ső ha zai ke resz tény szín há zi fesz ti vál nyi -
tó elő adá sát. Sza bó Mag da Az a szép fé nyes nap cí mű da rab já nak Ke -
ré nyi Im re ren dez te vál to za tát a fő vá ro si Új szín ház mu tat ta be. Az egyik
dal lam ma ga a cím adó ének, mely – amo lyan „ős ma gya ro san” – az Is -
ten sze me i ről re gél. A má sik dal lam Bee tho ven István király nyi tá nya.

Hangos, vidám tizenéves társaság
nyomulfelabuszra.Azifjakmeg-
szálljákaszabadhelyeket,hátizsák-
jukkalnéhameg-meglöknek–kicsit
szögletesek a mozdulataik – egy-
egy elmélázó, kifelé bámuló vagy
magaelémeredő,unottarcúutast.
Azajtóbecsukódik,őkpedigafelbő-
gőmotorhangjátistúlharsogvatá-
jékoztatjákegymást–ésarezignált
utazóközönséget–pillanatnyihely-
zetükről.Kinekjutottcsakegylábas
hely,skikinekazölébenfogrövide-
sen,delegalábbisakövetkezőféke-
zésnéllandolni.Amivélhetőenna-
gyonviccesinformációlehet,mert
láthatóan jól szórakoznak rajta, s
hangosnevetésselnyugtázzáktalál-
gatásaikújabbésújabbverzióját.
Azutánelillanazújdonságvarázsa,

mindenkineknormalizálódikahely-
zete,sacsivitelőcsitricsapatcsendes
beszélgetőtársasággáalakul.Lányok
kerülnekmellém,s–mimásról–a
divatról esik szó. Csak akkor ka-
pomfelafejem,amikoregyikük–egy
pólós-farmeresleány–dacoshangon
kijelenti:
–Márpedigengemnemérdekel.

Nemmindegyneked, hogymiben
vagy,hakényelmeséstiszta?

–Persze,hogynem!–riposztozik
amásik.–Azértazembernézzenki
valahogy!
Látszik,hogynemaszavakembe-

re:toalettjeéssminkjekifogástalan,
sszármazásihelyükettekintvesem
kellszégyenkeznie…
–Aha,szerintemis–lépbeatár-

salgásbaamásodikmegszólalópárt-
ján társuk.–NézzétekmegAdrit.
Hogynézki?Tökódivatúcuccokban
jár, pedig ha rendesen felöltözne,
tökcsinoslenne.Márafélsulirajta
röhög.
– Szerintem meg nem – szólal

meganegyediklányis,kiegyenlítve
ezzelaz„állást”.–Azthiszed,min-
denkit csak ez érdekel? Van még
egycsomómástökjódolog.
Szószótkövet,aküzdelemválta-

kozó eredménnyel folyik, de nem
tudják meggyőzni egymást, isme-
retlenülisborítékolhatóadöntetlen.
Amikorleszállok,fülembencseng

asommásvélemény:„Vanmégegy
csomó más tök jó dolog.” Az jut
eszembe:háthaazértmondta,mert
olvastaMá té evan gé li u má ban: „Ne
gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a
föl dön…” (Mt6,19–20)

g GyarmatiGábor
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Gyula fejedelem (Koncz Gábor), Vajk-István (Jánosi Dávid) és Bönge (Nagy
Zoltán) szuggesztív magyarázat közben

ál lás pá lyá zat óvo da ve ze tői mun ka kör be töl té sé re
APestiEvangélikusEgyházDeákTériGyülekezénekelnökségepályá-
zatothirdetaKis de ák Evan gé li kus Óvo da intézményvezetőistátusának
betöltésérehatározott,ötévesidőtartamra.Apályázatnaktartalmaznia
kellapályázatifeltételekbenelőírtakteljesülésérőlszólóigazolásokat,rész-
letesszakmaiönéletrajzot,motivációslevelet,azintézményvezetésére
vonatkozóelképzeléseketéslelkésziajánlólevelet.

Ké pe sí té si fel té te lek: amunkakörbetöltéséhezszükségesfelsőfokúis-
kolaivégzettség,szakvizsgakeretébenszerzettintézményvezetőiszak-
képzettség, legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szakmaigyakorlat.
Azálláselfoglalásánakideje:2014.augusztus1.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: június9.,azelbíráláshatáride-

je:június15.
Apályázatotamegpályázottintézménynevévelés„Intézményveze-

tőipályázat”megjelölésselellátvakellbenyújtani.
Illetmény,juttatásapedagógusiilletménynekmegfelelő.
Továbbiinformációlelkészihivatalunkbankérhető:1052Budapest,De-

áktér4.Tel.:1/483-2150.

H i r D e T é s

AjubileumkapcsánRiskónénema
múltbatekintett,hanemaMagyar
LepramissziónakKínaJünnantarto-
mányábanvállaltszolgálatairólszólt,
bemutatvaahatalmasországfényei
mögöttmeghúzódó árnyékokat.A
felhőkarcolókkaltűzdeltnagyvárosok
kirakatamögöttugyanismérhetetlen
szegénységrejtőzik.AHimalájaszik-
lásvölgyeibenszázezrekélnekínség-
ben,„középkori”eszközökkeligye-
keznekmegművelniakeménytalajt.
Közülüknéhányannemönszán-

tukbóltelepültek,hanembüntetés-
bőllettekkitelepítveakietlenvidék-
re,mivel–leprásokvoltak.Sbárők
időközbenmeggyógyultak,gyerme-
keikésunokáikszülettek,mégisar-
ralettítélveimmárháromgeneráció,
hogy távol éljen a civilizált váro-
soktól,ajótermőföldtől,azegészsé-
gesforrásoktól…
Ezekreacsaládokranéhányesz-

tendővelezelőttbukkantráavilág-

szervezetarravetődöttkétmunka-
társa.Őkszorgalmaztákagondosko-
dásthelyimunkatársakról,akiksegí-
tikavoltleprabetegekrehabilitáció-
játéshozzátartozóikéletkörülménye-
inekjavítását.Mostfőkéntazeszol-
gálatokhozszükségesanyagifedeze-
tetbiztosítjaötévenátaMagyarLep-
ramisszió.
Riskóné Fazekas Márta az EK-

ME-estrésztvevőineka2013márci-
usábantettlátogatásánakképeitmu-
tattabe.Márekkortapasztalhatta,
hogyIstenmegáldjaaLepramisszió
szolgálatátazzalis,hogyegyretöbb
kínaiszívenyílikmegazevangélium
előtt.Mártaegyidősasszonyképét
mutatta,akihitrejutásautánafalu
evangélistájalett,ésbüszkénhord-
taaMagyarországrólkapott–igaz,
férfiaknakkészült–szemüvegét.Te-
kintetébőlazonbansugárzikalényeg:
„Látok!”

g B.P.M.

Kínaleprásarca
EK ME-est az Ül lői úton

b Az idén negy ven éves ju bi le u mát ün nep lő ma gyar Lep ra misszió
igaz ga tó ja, Risk óné Fa ze kas Már ta re for má tus lel kész volt má jus 19-
én az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) est jé nek ven dé ge.
A két ha von ta meg ren de zett es tek leg utób bi al kal má ra a szo kott he -
lyen, or szá gos iro dánk Ül lői úti épü le té nek föld szin ti ta nács ter mé -
ben ke rült sor. 
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Afesztiválmegálmodóját,Szamosi
Szabolcsotkérdeztükarról,hogyan
kerültkapcsolatbaazorgonával.
– Középiskolai tanulmányaimat

1985-tőlaPannonhalmiBencésGim-
náziumbanvégeztem–kezdiabe-
szélgetéstazorgonaművész.–Ami-
kor odakerültem, az osztályfőnö-
künk végigvezetett bennünket az
épületegyüttesen. A főtemplomba
érveorgonaszóthallottunk:éppendr.
Áment Fe renc Lu kács orgonamű-
vészgyakoroltazakkorvadonatújor-
gonán.Nagyonmagávalragadotta
hangja,ezértjelentkeztemnála.Mi-
velkorábbanmártanultamzongo-
rázni,őazonalfölvettnövendékének.
ÉrettségiutánvisszakerültemPécs-
re,ésmatematika–énekszakostaná-
ridiplomátszereztem.

– Mi ként ala kult ez után a pá lyá ja?
–Mivel akkor Pécsen nem volt

ilyenképzés,afőiskolamellettheten-
teSzegedrejártamÉge tő Má ria ta-
nárnőhöz,majdafővárosbanKo loss
Ist ván növendékelettem.Eztköve-
tően1994-től2013-igapécsibazili-
kaorgonistája,zeneivezetőjevoltam,
1996-tólpedigaGraziZeneakadémi-
ántanultam.

– Ho gyan szü le tett meg az or szá -
gos Or go na Pont fesz ti vál gon do la ta?
– Idén, az egyik téli vasárnap,

amikorabelvárositemplombanvol-
tam, Fü löp Gé za kántor megkért,
hogyjátsszakvalamit.Ezidőbenaba-
zilika orgonája fölújítás alatt állt.
Hirteleneszembejutott,hogymost
előtérbekerülhetatöbbitemplom
orgonája,ésígyszélesebbé,akáror-
szágossátehetnénkegyorgonafesz-
tivált.

– Ki vel osz tot ta meg ezt az öt le tét
elő ször?
–Bő sze Ádá mot, aBartók rádió

műsorvezetőjét kértem meg, hogy
hívjuk meg a történelmi egyházak
szakmai képviselőit további együtt
gondolkodásraamegvalósítástillető-
en.Dr. Fin ta Ger gely evangélikus,dr.
Bó dis Ta más református és Tardy
Lász ló katolikus zenei vezető vett
részt amegbeszélésen.Azemlített
egyházakpüspökeibeleegyezésüket
adták–ígyGáncs Pé ter evangélikus
püspök is – a rendezvénysorozat
megvalósításához.Aszervezéstapé-
csiközponttalműködőFilharmónia
MagyarországKht.végezte,amelynek
2013ótaénvagyokazigazgatója.

– Me lyek lesz nek a jú ni us 1-jei fesz -
ti vál nap fő kon cert jei?
– Négy nagy koncertet szerve-

zünkanapfolyamánnégykülönbö-
zőhelyszínen,ahelyiegyházakáltal
javasolt templomokbaneltérő idő-
pontokban.Azegyikhelyszínahar-
kaievangélikustemplomlesz,amely-
nek1811-benépítettbarokkorgoná-
játnemrégújítottákföl,ésrekonst-
ruáltákazeredetihangzást.Budapes-
ten,aBosnyáktérikatolikustemp-
lomban,Debrecenben,areformátus
Nagytemplomban,végülzáráskénta
pécsibazilikábanleszmégkoncert.
Városunkban például Ko vács Szi -
lárd, aszékesegyházjelenlegikánto-
raésFran ces co Fi not ti olaszorgona-
művészadhangversenyt.
VégezetülmegtudtukSzamosiSza-

bolcstól,hogyafesztiválrendezvénye-
ihezazországbanbárhollehetmég
kapcsolódni koncertekkel, kiállítá-
sokkal,dokumentumokkal.Érdekes-
ségkéntazorgonaművészmegemlí-
tette,hogyafővárosiWestendCity
Centerbevásárlóközpontbanafesz-
tiválidejealattazaquincumivízior-
gonát csodálhatjameg a közönség.

g TörtelyZsuzsa

Randevúakirálynőkkel
Be szél ge tés Sza mo si Sza bolcs or go na mű vésszel 

az or szá gos Or go na Pont fesz ti vál ról

b Az or go na a hang sze rek ki rály nő je. Ha meg szó lal, be töl ti a te ret, ma -
gasz tos, fenn költ, ün ne pé lyes. A Fil har mó nia Ma gyar or szág idén jú -
ni us 1-jén el ső íz ben ren de zi meg az or szá gos Or go na Pont fesz ti vált.
Egész Ma gyar or szá got meg moz ga tó prog ram so ro za tot ter vez nek. A
ren dez vény föl ve ze té se ként má jus 30-án dél előtt Pé csett, a dóm kő -
tá rá ban Or go na Pont szak mai kon fe ren ci át szer vez nek. Pécs vá ro sá -
ban kezd te meg mű kö dé sét 1866-ban a leg hí re sebb ha zai or go na épí -
tő cég Angster Jó zsef irá nyí tá sá val. A déd uno ka, Angster Ju dit fi zi kus,
or go na ku ta tó is tart elő adást a ren dez vé nyen. A szak ma és a hang szer
iránt ér dek lő dők ko szo rút he lyez nek el a gyár Má ria ut cai egy ko ri épü -
le té nek fa lán lé vő em lék táb lán, és lá to ga tást tesz nek a nap ja ink ban
mű kö dő leg na gyobb he lyi or go na épí tő ma nu fak tú rá ban. A fel ve ze -
tő nap es té jén a pé csi ba zi li ká ban Bo gá nyi Ti bor, a Pan non Fil har mo -
ni ku sok kar mes te re ez út tal csel lón ját szik, fe le sé ge, Zász ka licz ky Ág -
nes or go na mű vész pe dig Sza mo si Sza bolcs or go na mű vésszel együtt
kü lön prog ram ban mu tat ja be a hang szer le he tő sé ge it.

b Ha él ne vi lág hí rű épí tő mű vé -
szünk, Ma ko vecz Im re, őt kér -
dez ném Ybl Mik lós ról. Port ré -
film je ve tí té se előtt egy szer hal -
lot tam Yblről  em lé kez ni: „Ő volt
a leg na gyobb. Áll nak cso dá la tos
mun kái, és áll ni fog nak még na -
gyon so ká ig!” Azt hi szem, a lé -
nyeg ben ne van e két mon -
dat ban; so kat nem tu dunk
hoz zá ad ni.

Amagyarépítészetnagyalak-
ja:YblMiklóskétszázéve,1814.
április6-ánszületett.AzOpe-
raházésszámosmásmeghatá-
rozóbudapestiközépület,lakóház
megálmodója.Nézemamegkopott
képet:markáns,szakállasarctekint
rám. Barázdált homlok, erős, kissé
göndörhaj;finombársonyszalagnyak-
kendő,szép,sötétkabát.
Kár,hogyaVa sár na pi Uj ság 1882-

esfelvételenemmutatjaateremtőke-
zet.Afáradhatatlanférfiét,akihajnal-
tólkésőestigjártaafővárost,hogyfel-
ügyeljepompásépületeit.Azarány,a
szimmetriaazonnalfölismerhetőmű-
vészetében.Országjobbítószándéka,
ahogyateljességigényéveldolgozott.
Szerényembervolt,nemaszavak

tudója.Bejártföldrészeket,hogytanul-
jonalegnagyobbaktól,segyszerőma-

gaisközéjükemelkedjen.Elsőkomo-
lyabbmegbízásátgróf Bat thyá ny La -
jos tól kapta, Pol lack Mi hály fiával,
Ágos ton nal átépítettékagrófikervá-
rikastélyát.Önállómunkájaelőszöra

fótikatolikustemplom,majdabuda-
pestilovarda,aztánagyönyörűUnger-
házvolt.Újabbitáliaitanulmányútja
után erőteljesebb alkotások szület-
tek: a Budai Takarékpénztár, amai
olaszintézet,azegykoribankpalotaa
Reáltanodautcasarkán,aRácfürdő…
Abudapestibazilika(1867–91)épí-

tésétakupolaomlásautánvetteát,és
formálta,javítottaegészéletében.
Azeddigiekbőlúgytűnhet,hogy

Ybl Miklós Budapest építője volt.
Nemteljesenigaz,mertvidékenis
számos templom, bérház, kastély
őrzikezenyomát.Csurgó,Ókígyós,
Marcali,Surány,Doboz,Kétegyhá-
za,Lengyeltóti,Parádbüszkénóvja
ésvigyázzaerőshajlékait.
Yblmonumentálisközépületeiad-

tákmegafővárosarculatát.AzOpe-
raház(1875–1884)azAndrássyút
építésének a betetőzése. A kor
egyik büszkesége, szüntelenül
szépülő szentélye. „Architek-
túrájaazészak-itáliaiépítészet
harmonikus átlényegülése –
írtaSi sa Jó zsef–,azépületegé-
szeatervezőigondosságéski-
érleltízlésjegyétviseli.”Árkádos,
festőihomlokzata,derengőfény-
bentündöklőtereisfőkénttágas,

lábaktólmegkopottlépcsőházarévén
maisEurópaékessége.
Végigjárvaazismertebbállomáso-

kat,befejezésülafótitemplomrólszó-
lok.Harmincegyévesenkaptaafon-
tosfelkérést,ésmegháláltaabizalmat.
Istenházaegyszerűésmonumentális
szépségben tölti be a teret, kapcsol
összeegetésföldet.Nemegyedüláll
adombon,melletteaparókiaésazis-
kola.1845-benfektettékleazalapokat,
a48-asforradalomkésleltetteépítését,
talánezértlettatöbbszörierőgyűjtés
utánahitcsendes-szépőrhelye.

g FFL

Aszépségésahitőrhelyei
Két száz éve szü le tett Ybl Mik lós épí tész

Sza mo si Sza bolcs a Fil har mó nia má -
jus 15-i sajtótájékoztatóján

T.
 P

in
T

é
r

 K
á

r
o

ly
 f

e
lv

é
T

e
le

Kiss-Ri gó Lász ló rómaikatolikussze-
ged–csanádi megyés püspök és
Gáncs Pé ter evangélikuselnök-püs-
pökszolgáltahagyományoshősök
napi ökumenikus istentiszteleten
Kardoskúton,megemlékezveazelső
világháborúbanésazévszázadazt
követőkonfliktusaibanaszabadsá-
gunkértelesetthősökről.
Kardoskúton a rendszerváltás

utánatemetőbenépültelsővilághá-
borúsemlékmű,melyetkésőbbaz
evangélikustemplomkertjébenál-
lítottmásodikvilágháborúsemlék-
helykövetett.Akisbékésitelepülé-

sen a kilencvenes évek elejétől
visszatérőhagyományahősökna-
piemlékünnep.
Azalkalmonbeszédetmondott

Len gyel György, Kardoskútpolgár-
mestere,majdahelyiszínjátszókés
az általános iskolások adtak elő
megemlékezőműsort.Azesemény-
re–amelyentöbbekközöttOros-
házaevangélikuslelkészeiisrészt
vettek–GáncsPéterpüspökötel-
kísérteaDéliEvangélikusEgyház-
kerületfelügyelője,Ra dos né Len gyel
An na is.

g KissTamásfel vé te le

Tiszteletahősöknek

AKeresztényÉrtelmiségiekSzövet-
sége(KÉSZ)fönnállásánakhuszon-
ötödikévfordulójátünnepeltemúlt
szombatonagödöllőikirályikastély-
ban.Mintegyháromszázötvenegye-
sületitagésvendéggyűltösszeaju-
bileumialkalmon.
Azegyesületet1989-benalapítot-

taCsa nád Bé la katolikuspap,teoló-
giaiprofesszor,akitársaivalegyütta
rendszerváltóországnemzetiszelle-
műéskeresztényalapokonállómeg-
újításáttűztekicélul.
AzelmúltnegyedszázadbanaKÉSZ

Magyarországlegnagyobbkeresztény
civilszervezetévévált,éskövetkezete-
senképviselteaztakonzervatívérték-
rendet, mely alapítása óta jellemzi.
Sokoldalú tevékenységének mozga-
tórugójaazevangélizáció,melyetelső-
sorbanvallási,közéleti,kulturálisésok-
tatási téren igyekszikmegvalósítani.
Ajubileumirendezvénymegnyitó

beszédét aKÉSZelnöke,dr. Osz tie
Zol tán tartotta,majdJó kai An na író,
Mé szá ros Jó zsef, aBarankovicsIstván

Alapítványkuratóriumánakelnökeés
atársaságtagjai,illetvevendégeikö-
szöntötték az ünneplő közönséget.

d EvÉ let-in fó

NegyedszázadosaKÉSZ



Azért va gyunk itt, mert négy év vel ez -
előtt a sors sze szé lye va la mennyi ün ket
ide ve zé relt. Ide ve zé relt, és adott ne künk
új ba rá to kat, új pró bá kat – és bi zo nyos
ér te lem ben új ott hont is.

Most itt va gyunk a négy esz ten dő vé -
gén, és na gyon há lás a szí vünk. Há lá -
sak va gyunk Kür tös ta nár nő nek, Őze
ta nár nő nek és Gu óth ta nár úr nak – ők
vol tak ve lünk a leg töb bet –, de min den
más ta ná runk nak, szü le ink nek és egy -
más nak is. Ők tud ják, hogy mi ért, és ez
így szép.

Szó val há lás szív vel, de itt ülünk, ke -
zünk ben vi rá gok, fe jünk ben kó sza em -
lék ké pek – mert hogy em lé ke zünk. 

Vissza em lé ke zünk az el ső ta lál ko -
zás ra Csák vá ron. Osz tály ki rán du lá sa -
ink ra Pé csett, ahol a me gye összes
mú ze u mát be jár tuk; Sze ge den, ahol
mind nyá jun kat meg bír sá gol tak; Eger -
ben, ahol a szép asszony-völ gyi mu lat -
sá gok után töb ben el té ved tek, és ezért

rosszul let tek. És ott van Er dély, amely
a pol gá ri pi he nő ben el töl tött órák örö -
mén túl ki nek-ki nek sa já tos ce zú rá kat
je löl majd az éle té ben – ame lye ket ta -
lán so ha el nem fe lejt…

Vissza em lé ke zünk to váb bá a ba -
kony bé li na pok fá ra dal ma i ra, a Kos -
se la-re zi den cia és az is ko lai benn al vós
mu lat ság han gu la tá ra, va la mint a
vö rös vá ri, de még in kább az irs ai
ban záj – hoz zá te szem: majd még
vissza-vissza kö szö nő – éj sza ká i ra…

És hogy ne em lé kez nénk vissza az
egy sze rű hét köz na pok ra! Vissza em -
lé ke zünk mi min den re, és annyi tör té -
net, ahány di ák. So kunk éle té ben ez
volt az utol só olyan kö zös ség, amely -
ben – mint egy nagy csa lád – ennyi
ide ig együtt vol tunk. A kö zös ség tag ja -
i ként meg ta nul tuk sze ret ni egy mást, és
kü lö nös erőt je len tett szá munk ra a tu -
dat, hogy egy csa pat va gyunk.

Vissza em lé ke zünk. És így vissza -

em lé kez ve meg ál la pít hat juk, hogy cso -
dá la tos múl tunk van. De csak ugyan a
sors sze szé lye tet te vol na ve lünk mind -
ezt a jót? Mert ha éle tünk mind össze
vé let le nek so ro za ta, ak kor va jon mit
vár ha tunk a hol nap tól? 

Fél jünk ta lán? 
Ne! Sem mi kép pen se! Mert hisszük,

hogy mind annyi unk éle té ben Is ten
sze mély re szó ló ter ve va ló sul meg.
Ezért nincs okunk fél ni a hol nap tól.
Mert aho gyan ed dig gon dun kat vi sel -
te, úgy ez után sem fe led ke zik meg ró -
lunk, ak kor sem, ha har minc fe lől jöt -
tünk, és most har mincfe lé me gyünk…
g MárkusMátéés SzalayZsófi

A be széd – az idei Or dass La jos re to -
ri ka ver se nyen el ső he lye zést el ért fi a -
tal em ber elő adá sá ban – el hang zott a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban, a
gim ná zi um bal la gá si ün ne pé lyén.
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„Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha -
nem én vá lasz tot ta lak ki és ren del te -
lek ti te ket ar ra, hogy el men je tek, és gyü -
möl csöt te rem je tek, és gyü möl csö tök
meg ma rad jon, hogy bár mit kér tek az
Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja
nek tek. Ezt azért pa ran cso lom nek tek,
hogy sze res sé tek egy mást.” (Jn15,16–17)

Gáncs Pé ter elnök-püspök kö-
szöntőlevelét olvasva éreztem azt,
hogylám,ezakétosztály,akéttizen-
kettedikisbizonyelérkezettarraa
pontra,ahonnanmárafelelősség,az
önállóságútjáralépnek.
Vajonmilyenlehet?Talánnem

isakaromtudni…Felkelniaznap
reggelatudattal,hogyigen,mael-
búcsúzunkaziskolától,elbúcsú-
zunkadiákoktól,ésidénmárcsak
azérettségiretérünkvissza.
Bemenniaziskolába,ésadél-

előttfolyamánbolondballagóként
feldobni azoknak a napját, akik
mégévekigkoptatnifogjákagim-
náziumpadjait.
Aztán kilépnek az iskolaka-

pun, hogy délután fél négykor
ünnepi díszben lássuk őket vi-
szontfeketébenésfehérben,Lu-
ther-rózsávalaruhájukon.Azar-
cok már komolyak – már
amennyireezelvárható–,alányo-
konvízállósmink.Mégegyutol-
só osztályfőnöki órájuk van, és
amikor felsorakozva megjelen-
nekazajtóban,mindenkivállánta-
risznya,akezekbenrózsa.
Gyönyörű és megható látvány,

ahogyakétosztályegymásutánéne-
kelve, lassan végigvonul a folyosó-
kon,szemébemosolyogvaasorfalatál-
lódiákoknakés–igen–szemébemo-
solyogvaajövőnek.Vagyéppenné-
hánykönnycseppethullatvaamúlt,az
iskoláhozfűződőélményekemlékére.
Idénaballagásezenrészeiskülö-

nösenszépvolt,hiszeniskolánkfiú-
kórusahagytaelazalmamatert.Aki
pedigolysokénekversenytnyer,an-
nakaballagásünnepélyességébenta-
lán még szebben cseng a hangja,
mintmáskor.
Kintazudvaronadiákokmegáll-

nak.Azászlóvivőkkezükbeveszikaz
iskolaésnemzetünklobogóját,majd
miutánénbentköszöntömazegybe-
gyűlteket, orgonaszó kíséretében
lassanbevonulnak.Mármostvanné-
hány édesanya, akinek szemében
könnycsillog.Hiába,újfiatalokrö-

pülnekkiabiztonságotnyújtólég-
körbőlaveszélyes,mégiselkerülhe-
tetlenéletbe.
Miutánmindenkileült,iskolalel-

készünk, Csor bá né Far kas Zsó fia
előszörakülönlegespillanatokrólbe-
szél.Aztán felszólítja aballagókat,
hogyjáruljanakazoltárelé.Megáld-
ja őket. Mindenki személyre sza-
bottbibliaiidézetet,útmutatástkap.
Elmosolyodunk, ha egy-egy ilyen
áldásróltudjuk,miértisezzelszólí-
tottamegadiákotZsófinéni.

Aballagásáhítatrészétkövetően
Hall ga tó né Haj nal Ju dit igazgató
asszonytartbeszédet.Rad nó ti nyo-
mángondolatbanazInsulaLuthera-
naföléröpítiahallgatóságot.Azel-
mélyüléstsegítiafalrakivetítettlé-
gifotóis–„Kigépenszállfölébe,an-
naktérképetáj”–,kéthídközöttegy
megáradtfolyó,afolyómenténegy
nagyépületegyüttes.Benneazidegen
semmit sem lát, sem templomot,
semiskolát.
Aszavak,amelyekekkorhangoz-

tak el, nemcsak a ballagókat, de
minket, fiatalabbdiákokat ismeg-
érintenek. Rádöbbenünk, hogymi
mindentjelentezaziskolaminden
idejárótanulónak.Ekkorazigazga-
tónőakétvégzősévfolyamtanulóit
soroljafel.Denemnévsorszerint,ha-
nemmindenkitasajátérdeklődési
körének,tehetségénekmegfelelőjel-
zővel mutat be. A sportolókat, a
nyelvzseniket,azénekkar tagjait–
csupaszemélyesgondolat.

Akétosztályműsorakövetkezik.
Bu dai Ré ka búcsúzikelőszöra12.,
majdVar ga Dá ni el a12/VIII.osztály
nevében.Tréfáséskomolymindkét
beszéd egyszerre. Senki sem tudja
most,hogysírjon-evagynevessen.
EkkorFe ke te Zol tán búcsúzódiákunk
előadásábanelhangzikArany Já nos
Do mo kos nap ra címűverse.Feleme-
lőapillanat.
Lassan közeledünk a ballagás

fénypontjához,aközösdalhoz.Akét
osztályegyütténekel:„Valakimond-

jameg,milyenazélet,/Valaki
mondjameg,mér’ilyen,/Vala-
kimondjameg,mér’szépazélet,
/ Valaki mondja meg, miért
nem…”
Körbenézek a templomban.

Elvarázsolttekintetű,könnyáztat-
taszülőiarcokatlátokmindenütt.
Megértemőket.Ebbenapillanat-
banénisátérzemmárabúcsúzás
édes-bús fájdalmát. Az ember
látja,éstudja,hogyvalamilezá-
rult.Valamivégetért,hogyegy
egészenújdologkezdődhessen…
Miutánadalelhallgat,műso-

rukzárásakéntadiákokátadjáka
köszönetvirágaitédesanyjuknak.
Meghatójeleneteksorajátszódik
leazorrunkelőtt,miközbena11.
évfolyamképviselőifelsorakoznak
azoltárnál, és aballagódiákok
zászlótkísérőtagjai–kezükben

alobogókkal–szembeállnakvelük.
Ekkorkövetkezikazarész,amikoraz
emberben tudatosul, hogy ugyan
egykorszakbefejeződikegyévfolyam
számára, de újra és újra visszatér
majd. Csupán a szereplők lesznek
mások…
Atizenkettedikesdiákokátadjáka

zászlókata11.évfolyamképviselői-
nek.Ésneveikkelfeliratozottszala-
got kötnek az iskola lobogójára.
MajdaBibliaátadásakövetkezik.Is-
kolánkmottójávalVar ga Nár cisz ve-
sziát.Ésamottóbelevésődikaszí-
vünkbe, de főként a ballagókéba,
hogytovábbiútjuksoránfénytmu-
tasson és reményt adjon nekik:
„…akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg -
újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok,
fut nak, és nem lan kad nak meg, jár -
nak, és nem fá rad nak el.” (Ézs40,31)

g IzerJanka
11/VII. osz tá lyos di ák

(Péterfy Sándor Evangélikus
Oktatási Központ, Győr)

Szárnyrakelnek,mintasasok

Kedvesvégzősök!

ÁllítólagKosz to lá nyi De zső tetteföl
a címben olvasható meghökkentő
kérdéstvalakinek,jelezvén,hogya
szerénységésnagyképűség,alázatés
dölyfkérdéseközelsemolyanegyér-
telmű,minthinnénk.Ezafelismerés
vezetettoda,hogyasoproniEötvös
József Evangélikus Gimnázium és
EgészségügyiSzakközépiskolatava-
szicsendesnapján,április29-énezt
akérdéstvizsgáljuk.
A középponti kérdés az alázat

volt,deatémákennekateljeshold-
udvarátigyekeztekkörüljárni:meg-
alázás;emberiméltóság;alázatésve-
zetés; világi felsőbbség; dölyf; sze-
rénységésálszerénység;minekva-
gyokalávetve,ésminekvagyokura?
Folytathatnánkahívószavakfelsoro-
lásátegészenazalázat legnagyobb
helyéig:Krisztuskeresztjéig.
Anapközösáhítattalkezdődött,

amelyena8.zsoltárnyomángondol-
kodtunkazon,milyenisazember:
látvánahegyeket,acsillagokat,sa-
játkicsinységünketéljükmeg(kicso-
daazember,hogygondotviselszrá?),
hogyaztánakövetkezősorbanaztol-
vashassuk:mindentalábaalávetet-
tél.Ezvolthátagondolatifelütés:ki-
csinyekvagyunkvagyhatalmasok?
Eztakérdéstjártákkörülazelőadá-

sok, beszélgetések is: a diákok két,
egyenkéntszűkmásfélórásblokkban
beszélgetéseken,előadásokonvehet-
tekrészt.Mindkétblokkbantíz-tízkü-
lönbözőtémavártaőket:beszélget-
hettekhittantanáraikkal,környékbeli
lelkészekkel és az iskolapszicholó-
gussal,esetlegaKÖSZI(Keresztény

ÖnkéntesekSzövetségeazIfjúságért)
Budapestrőlérkezettönkénteseivel,
vagymeghallgathattákésvégiggon-
dolhattákaziskolaszíntársulatának,
adESZKaTársulatnakaKon takt cí-
műelőadását.Ezzelpárhuzamosana
tanárikarAz alá zat ér tel me címmel
hallgathatottelőadást.
Acsendesnapotzáróáhítatkülö-

nösmódonkapcsolódottanaptémá-
jához.Ezazalkalomvoltugyanisa
végzős diákok búcsúja is, hiszen
másnapvoltaballagásiünnepség,te-
hátezvoltazutolsóalkalom,amikor
ezaközösségígy,egyenruhanélkül
együttlehetett.
PálapostolKrisztus-himnuszaar-

rafigyelmeztetteabúcsúzókat:Jézus
alázatánakazegyikjele,hogyvállal-
taazemberlétet,nemakartapart-
vonalonmaradni.
„Kezdjetekelélni!”–szóltabizta-

tásmindaprédikációban,mindpe-
digénekben(azAn na and the Bar -
bi es együttesismerténekét,aMár -
ti da lát azigehirdetésrészekéntélő-
benhallgathattákmegegytizedikes
diák,Né meth Ale xand ra előadásá-
ban).Azáhítat–ésegybenacsen-
desnap–végénaballagóosztályok
énekkelbúcsúztakelatöbbiektől.
Van-ejogombüszkéneklenni,ha

egyszer alázatosságot tanultam?A
kérdésfelvetés eleve rossz. Hiszen
talán épp arra vagyok a legbüsz-
kébb,amitajándékbakaptam:most
példáularra,hogyegyüttgondolkod-
hattamésénekelhettemezekkelafi-
atalokkal…
g HegedűsAttilais ko la lel kész

Fiatalember,
magamirefölszerény?
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„Ál dott le gyen Is ten, mert nem uta -
sí tot ta el imád sá go mat, sze re te tét
nem von ta meg tő lem.” (Zsolt66,20)

Húsvétünnepeutánaz5.hétenaz
Út mu ta tó reggeli és heti igéi az
imádkozóésazÚrranézőgyüleke-
zetképéttárjákelénk.Ro gate –imádkozzatokszüntelenül,IstenKrisztusért
meghallgat.„KiáltokamagasságosIstenhez,őmellémállmindenkor.”(GyLK
712)„Mindenjóadományéstökéletesajándékfelülről,avilágosságAtyjá-
tólszállalá,akibennincsváltozás,semfényésárnyékváltakozása.”(Jak1,17;
LK)Jézusimánkmeghallgatásátígéri:„…amit csak kér tek az Atyá tól az én
ne vem ben, meg ad ja nek tek. …kér je tek, és meg kap já tok…” (Jn16,23.24)Lu ther
írja:„Azimádságegyedülahitműve,ezértimádkoznicsakakeresztyéntud
–IstenFianevében,akiremegkeresztelték.Ezértaztánbizonyosabban,hogy
imádságaIstentetszésérevan.”Pálkér:„…tart sa tok kö nyör gé se ket, imád sá -
go kat, ese de zé se ket és há la adá so kat min den em be rért… Ez jó és ked ves a mi
üd vö zí tő Is te nünk szí ne előtt, aki azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül -
jön…” (1Tim2,1.3–4)SalamonbölcsességetkértazÚrtól:„Adj… szol gád nak
en ge del mes szí vet, hogy tud ja kor má nyoz ni né pe det…” Ésbeteljesült:„…olyan
bölcs és ér tel mes szí vet adok ne ked, hogy hoz zád fog ha tó nem volt előt ted, és
nem tá mad utá nad sem.” (1Kir3,9.12)AmálékotlegyőzteIzráel,mertMó-
zesfölemeltkézzelimádkozott(lásd1Tim2,8).„De Mó zes ke zei el fá rad tak.
(…) Áron és Húr pe dig tar tot ta a ke zét…, úgy hogy két ke ze föl emel ve ma radt
nap le men tig.” (2Móz17,12)Jézustanítványainakmintaimátadott:„Ami kor
imád koz tok, ezt mond já tok: Atyánk…” (Lk11,2–4)Sfeltámadásautánnegy-
vennappalamennybement,Istenjobbjáraült.Közbenjáregyházáért,meg-
ígérte:„…ha fel emel te tem a föld ről, ma gam hoz von zok min de ne ket.” (Jn12,32)
„NézzünkfelJézusra,ahitszerzőjéreésbeteljesítőjére,akiareáváróöröm
helyettkeresztetszenvedett,ésIstenjobbjáraült.”(Zsid12,2;LK)AzÚrJé-
zusfelemelteakezét:„És mi köz ben ál dot ta őket (tanítványait),el tá vo lo dott
tő lük, és fel vi te tett a menny be.” (Lk24,51)„…sze mük lát tá ra fel emel te tett, és
fel hő ta kar ta el őt… Amint tá vo zá sa köz ben fe szül ten néz tek az ég fe lé, íme,
két fér fi állt meg mel let tük fe hér ru há ban, és ezt mond ta…” (ApCsel1,9–11)
„Galileabeliférfiak,mitnéztekazégfelé?EzJézus,akifelvitetetttőleteka
mennybe,ekképpenjőel–ítéletre.”(GyLK708)PilátuselőttJézusnemtit-
kolja:„Az én or szá gom nem e vi lág ból va ló. Te mon dod, hogy ki rály va gyok.
Min den ki, aki az igaz ság ból va ló, hall gat az én sza vam ra.” (Jn18,36.37)Pál
kériaKrisztusbanhívőktől:„Min den imád sá go tok ban és kö nyör gé se tek ben
imád koz za tok min den kor a Lé lek ál tal; kö nyö rög ve va la mennyi szen tért.” És
áldástkíván:„A ke gye lem le gyen mind azok kal, akik el nem mú ló sze re tet tel
sze re tik a mi Urun kat…” (Ef6,18.24;RÚF)Pünkösdböjtjébentiisígy„»Imád-
kozzatok,ésbuzgónkérjetek!«…/TisztaszívetésSzentlelketadjnékünk!
/Hallgassmeg,Fiadnevébenhakérünk!”(EÉ88,1)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVAló

ro gate va Sár nap já r a

Misztikuspillanat
JákóbígyimádkozottaJabbókpatakpartján: „Nem bo csát lak el, Uram,
amíg meg nem ál dasz en gem!” (1Móz32,27)
Jákóbtipikusananyagiasembervolt.Mindengondolatávalanyagiak-

hozkötődött.Mindenkinátgázolt,csakhogynekitöbbjusson.Becsü-
letdolgábansemvoltakkülönösebblelkiproblémái.Rászolgáltnevére:
„Jákóbnak”,azaz„csalónak”hívták.Életstílusátezhatároztameg.Ter-
mészetesenmindengondját-bajátisanyagisíkonakartarendezni.
EzasikeresnekmondhatóemberegyesteaJabbókpatakpartjánegye-

dülmaradt.ErrőladöbbenetesmagányrólJu hász Gyu la ígyír:
„Eljönmindenkinekapillanat/Mikoregészenegyedülmarad,/Mi-

kormellettesenki,semmimás,/Ésnemsegítseátok,semsirás.//Az
élettávol,ahalálközel,/Bűnt,balgaságotsemmisemfödel,/Mikoraz
emberazÍrásszerint/Megméretikésmegitéltetik.//Eltűnnekabol-
dogkáprázatok,/Minden,miazéletnekszíntadott./Kialszikaremé-
nyekcsillaga/Salélekvanapusztábanmaga.”(Ve nit sum ma di es…)
Eztapillanatotmindnyájanszeretnénkelkerülni.Félünktőle.Ezapil-

lanatmégiseljön.Lehet,hogyegyüresdélutánon,amikormindenkiel-
menthazulról,ésaBibliánkbanvagyemlékeinkbenlapozgatunk.Lehet,
hogyegyváratlancsődhelyzetben,amikorszappanbuborékkéntleszsem-
mivémindentervünk.Vagyéppenasikercsúcsán,amikorelérveacélt
döbbentenlátjuk,milyenkicsiaz,amitolyannagynaktartottunk.
Eljönapillanat.Lehet,hogyakórháziágyon,amikornemaJabbók

patakcsobogása,hanemaszomszédágyonfekvőbetegjajgatásatörimeg
azéjszakaicsöndet.Lehet,hogyegyistentiszteletenéljükátJákóbszent
tusakodását.
EbbenamisztikuspillanatbanmegváltozottJákóbéletszemlélete:már

nemazanyagiakat,hanemIstenáldásáttartottaalegfontosabbnak.Már
nemazvoltalényeges,amitmagáénakmondhatott.Azáldásért,Isten
szereteténekélményéértkönyörgött,amelyetavilágmindenkincsesem
pótolhat.Ehhezképestmindenmásmellékes.
Haeljönéletünkbenezapillanat,neféljünktőle,hanemkönyörög-

jünkazáldásért.BátranelmondhatjukmiisJákóbimáját:„Nem bo csát -
lak el, Uram, amíg meg nem ál dasz en gem!”

g MadocsaiMiklós

Évfordulósünnepiistentisztelet
abagolyirtásiNázáret-templomban

Szeretetteladjukhírül,hogyaFébéEvangélikusDiakonisszaegyesületmátraiNázáret-templomábanezévben
ismájustóloktóberigmindenvasárnapfél12-koristentiszteletettartunk.Atemplomcíme:Mátraszentimre-
Bagolyirtás,Jókaiu.7–9.Jézusszavávalhívunk:„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan!”
Június1-jén,vasárnapafél12-korkezdődőünnepiistentisztele-

tenemlékezünkmegaFébébagolyirtásitemplomafelszentelésének
huszadik évfordulójáról. Az istentiszteleten D. Sze bik Im re ny.
püspökszolgál,aki1994.augusztus25-énszenteltefelatemplomot.
AFébéEvangélikusDiakonisszaegyesületszeretettelvárminden

érdeklődőt.

Egyeurópaiembereltévedasivatag-
ban.Hosszúbolyongásutánmeglát
egytisztavizűforrást,amelyazéle-
tétmenthetnémeg.Utolsóerejével
megindulavízirányába,demegtor-
pan,mertaztgondolja,hogycsúftré-
fát űz vele a képzelete. Erőtlenül
összeesik,ésszomjanhal…ott,afor-
rásvízmellett.
Jánosazevangéliumánakvégefe-

léeztírja:„Ezek pe dig azért írat tak
meg, hogy higgyé tek: Jé zus a Krisz tus,
az Is ten Fia, és e hit ben éle te tek le gyen
az ő ne vé ben.” (20,31)Ezértazigazsá-
gértsokanüldözéstszenvedtek,de
nemlehetettazevangéliumotfeltar-
tóztatni,rövididőalatteljutottazül-
dözőrendszertműködtetőerőkcsa-
ládjaihozis.Központikérdésséválha-

tottbirodalmigyűlésen.Társadalmat,
gazdaságotátváltoztatóerejérőlta-
núskodikareformáció.Azevangéli-
umerejevanazangliairabszolga-ke-
reskedelmet megszüntető törvény
mögött,és–báreztsokanvitatják,de
– a szakszervezetek létrejöttének
történetébőlsemhagyhatóki.
A missziói nap témája: a titok

nyitja,azazazevangéliumtitka.Ittál-
lunkaforrásmellett,újrafelfedezhet-
jükéletetadóerejét,valóságát.Újra
rácsodálkozhatunkakincsre,amelyet
nevünkbenishordozunk.Újrarábíz-
hatjuk életünket Jézus Krisztusra.
Újraösszetörhetbennünkmindaz,
amimiattértéktelendolgokattartot-
tunkértékesnek,ésazigazikincsfel-
fedezésérenemvágytunk.

Háromkerület,háromhelyszín–
egy üzenet, egy cél. Győr, Dabas,
Orosházamajdnemegyegyenesvo-
nalmenténhelyezkedikelatérképen,
keresztülMagyarországon.
Imádkozzunkazért,hogyegyhá-

zunkmegújulásátszolgáljaamisszi-
óinap.KérjükaSzentlélekajándékát
ésvilágosságát,hogymegéltigazság-
gáváljonbennünkazevangélium,és
lehessen „kreatív fertőzés” közöt-
tünk.KönyörögjünkIstenbocsána-
táért,hogyrendeznitudjukamúltun-
kat. Vigyük imádságban Isten elé
hétrőlhétremagyarországievangé-
likuscsaládunkjövőjét.

g BozorádyAndrás
ke rü le ti misszi ói lel kész

Északi Egy ház ke rü let

dé li báb vagy for r áS, lát Szat vagy valóSág, puSz ta el mé let vagy élet?

Misszióinaprakészülünk

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



Jézusfeltámadásautánnegyvenna-
pigvoltmégaföldön.Akkorfelvit-
tetizenegytanítványátegyhegyre,és
aztmondtanekik:
–Nekemadatottmindenhatalom

mennyenésföldön.Menjetekelszer-
teavilágba!Tanítsátokazembereket,
éskereszteljétekőketazAtyának,aFi-

únakésaSzentléleknekanevében!Ta-
nítsátokőket arra,hogymegtartsák
mindazt,amiténparancsoltamnektek!
AzzalfejeztebeJézusabeszédét,

hogymegígértetanítványainak:
–Énveletekvagyokmindenna-

pon a világ végezetéig. Elküldöm
nektekaSzentlelket.MaradjatokJe-

ruzsálemben, amíg nem kapjátok
megamennyeierőt!
Megáldottaőket,miközbenasze-

mükláttárafelemelkedettamennybe.

Fejt sé tek meg a tit kos írást, és el ol -
vas hat já tok Jé zus egyik pa ran csát,
ame lyet menny be me ne te le előtt
a ta nít vá nyok nak adott.

Péter
b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk ban Jé zus egyik ta nít vá nyá nak, Pé ter nek

az éle té ből idé zünk fel ese mé nye ket. Mind egyik tör té net hez egy-egy
rejt vény is tar to zik. A he lyes meg fej té se ket össze gyűjt ve, mind az ötöt
együtt küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

3.
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HavalakinyáronaszüleivelSpanyol-
országbavagyKrétaszigetéreutazik,
ésjószemeésjóadagszerencséjeis
van,megpillanthatjaeztazállatot.
Többnyirevalamelyikbokorbanül,és
miutánszínétváltoztatnitudja,tel-
jesenbeleolvadakörnyezetébe.Akár
órákig képes mozdulatlanul ülni,
miközbenarravár,hogyrovarkerül-
jönaközelébe.
Szemeit egymástól függetlenül

tudjamozgatni,azegyikkelerre,a
másikkalarranéz,deamikorfelbuk-
kanegylepkevagysáska,ajócélzás
érdekében mindkét szemét ráirá-
nyítja.Aztánamikoráldozataköze-
lebbjön,villámgyorsankilökiavégén
bunkószerűenmegvastagodottnyel-
vét,ésaszájábakapjazsákmányát.
Hosszúnyelve–melynekmérete

testhosszánakfelétiselérheti–nyu-
galmi állapotban összehúzva fek-
szikagaratban.Abunkónbarázda

van, az ebben található mirigyek
ragadósváladékottermelnek.Avá-
ladékbanacélbavettrovaregypil-
lanatramegragad,deakövetkezőben
már a kaméleon szájában találja
magát.
AkaméleonokazÓviláglakói–a

legtöbbfajAfrikábanésMadagasz-
káronél.Utóbbiigazikaméleonpa-
radicsom,dehaazutolsóesőerdőket
iskiirtják,eltűnnekonnanezekazál-
latokis.Eltűnhetpéldáulazóriáska-
méleon,melynekhosszaakárhatvan
centiméterislehet.
Ahatvanasévekbenhajósokhoz-

takMagyarországraegyközönséges
kaméleontvalakinek,deőnemtudott
mitkezdenivele,ígyátadtanekem.A
terrárium a nyitott ablakban állt,
dróthálóstetejénekközepénhúszfo-
rintosnyilyukvolt.Abennelévőág
végérekishúsdarabottűztem.

Alegyekéreztékahússzagát,ha-
marmegtaláltákanyílást,ésberepül-
tekaterráriumba.Akaméleonarasz-
nyiraültacsalielőtt,ésvárt.Amikor
aztána légyodaszállt, akaméleon
célzottés„lőtt”,azazkicsaptaanyel-
vét,ésbekaptaalegyet.

Nyáron levittük Badacsonyba,
aholegyvirágzónyáriorgonabokron
kedvérevadászhatott.Néhaórákig
ültegyhelyben,éstürelmesenvárta,
hogylepkerepüljönaközelébe.Egy
éjszakaizáporutánaszőlőlevelekről
ittaavízcseppeket,majdkétkarókö-
zéfeszítettzsinóronsétált,mintva-
lamikötéltáncos.

g SchmidtEgon

kér dé sek
1.Miteszikazóriáskaméleon?
2.Hogyanszaporodnakakaméleo-
nok?
3.Mirehasználjákahosszúfarkukat?

Kaméleon

Szerkesztette: BodaZsuzsa

me Sélnek az áll atok

Vá la szok: 1. ro va rok mel lett ap ró em -
lő sö ket, ma da ra kat, gyí ko kat; 2. egyes
fa jok to jás sal, má sok ele ven szü lők; 
3. ka pasz ko dás ra.
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Balesettörténtazerdőben–egycsi-
ganekimentegyfának.Amégkissé
kótyagosbalesetesahelyszínreérke-
zőcsigarendőrnekpontosanfelvázol-
ja,hogytörténtameglepőbaleset.
– Az úgy volt, biztos úr, hogy

éppsiettemhazafelé,amikorhirte-
lenkinőttelőttemezafa!

* * *

Amagáthegedűművésznektartóze-
nészszörnyűkoncertetadvidéken.A
közönségnegyedóráigbírja,majdhan-
gosfüttyszókíséretébenalaposanmeg-

dobáljaafellépőtalmával,hagymával,
krumplival.Ahegedűsabbahagyjaajá-
tékot,ésszélesmosollyalazarcán,mé-
lyenmeghajolvahálálkodnikezd:
–Acsaládomnevébenisköszö-

nömasokdrágazöldséget!

* * *

Pingvinmama jégkockába fagyott
halatteszesteacsaládjaelé,mirea
pingvinbébifanyalogvamegkérdezi:
–Már megint hideget vacsorá-

zunk,anya?

* * *

A szavannán egy kilapított zebra
fekszik,aligvanbenneélet.Mellet-
teállakiselefánt,ésdicséretetvár-
va,aggódvakérdeziazanyukájától:
–Mama,mostszabályosankeltem

átazebrán?

Hum or z Sák

A =
Á =
D =
E =
É =

G =
I =
Í =
K =
M =

N =
P =
T =
V =
Y =

!
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b Már gyü le kez tek a szür ke fel le -
gek, de a kö zel gő ta va szi zá por
előtt sze ren csé re még épp el ér tem
az öreg bu da pes ti bér há zat, ahol
ven dég lá tóm – a kö zel múlt ban el -
hunyt dr. Lu thár Je nő ügy véd,
egy ko ri or szá gos egy ház ügyi jog -
ta ná csos fe le sé ge, Já nossy Már ta
– la kik. Mi helyt meg lát tam a
ked ves, élet vi dám idős höl gyet,
azon nal érez tem, hogy sok ér de -
kes dol got me sél majd ne kem. 

–Mitismondhatnékmagánakrö-
videnvalakiről,akivel1954-benkötöt-
tünkházasságot,ésazidénbekövet-
kezetthaláláig,vagyishatvanévigél-
tünkegyütt…?Úgygondolom,hogy
a férjem leginkább talán elkötele-
zettnekvoltnevezhető.Voltbenne
tartás.Haőegyszerelhatározottva-
lamit, ahhozmindig ragaszkodott.

– Van eb ben a jel lem zés ben va la -
mi „ka to nás”…
–Érdekes,hogyeztmondja,mert

azapósomat,akivendkereskedőcsa-
ládból származott, katonatisztnek
nevelték; anyósom pedig egy Po-
zsony melletti, bazini kisbirtokos
családból való volt. Szentgotthár-
donéltek,kétfiukszületett:La jos és
1929-benaférjem,Jenő,akitacsalád-
banmindenkiegyszerűencsakBi bus -
nak hívott.

– És őt nem a ke res ke de lem vagy a
ka to na ság, ha nem in kább a jog von -
zot ta.
–Asopronievangélikuslíceumba

járt–acsaládtöbbgenerációsluthe-
ránusságamindignagyonfontosvolt
azőszámárais.Amikormegsúgták
neki,hogyaHortobágyrakitelepített
osztályidegenapjamiattnincssokesé-
lyeafelsőoktatásban,akkora
katonaságnálmegszerzettgép-
kocsi-vezetőitudásávalteher-
autó-sofőrnekmentelaMély-
építőVállalathoz.Ésez letta
szerencséje, mert így, fizikai
dolgozóként már „megfelelő
volt”ahhoz,hogyfelvegyéka
jogra.1958-banvégzett,ésa9-
esszámúügyvédimunkaközös-
ségbe került. Szakmai meg-
győződését szem előtt tartva
mindigigyekezettabajbajutot-
tak szolgálatára állni. Tevé-
kenységétaBudapestiÜgyvé-
diKamara2005-benörököstisztelet-
belitagsággalismerteel,aranyokleve-
létpedig2008-banvehetteát.

– És egy há zá nak is nyúj tott jo gi se -
gít sé get, hi szen or szá gos egy ház ügyi

jog ta ná csos, va la mint gyü le ke ze té ben,
a Fa sor ban pres bi ter is volt.
–Valóbanrendelkezésreálltmin-

denkérdésesjogiügyben.Ezaszol-
gálataislényegesvolt,deénmegem-
lítenémmégaztafontosmunkátis,
amelyetaBudapest-FasoriEvangé-
likusGimnáziumújraindításaérde-
kébenvégzett.Aférjemugyanistag-

javoltannakaszakértőibizottságnak,
amelyazintézményismételtműköd-
tetéséneklehetőségeitvizsgálta.

– El mond hat juk hát, hogy Je nő bá -
csi szak mai és egy há zi élet út ja si ke -

res nek volt mond ha tó, és emel lett per -
sze a ma gán éle te is tár sá val, Már ta
né ni vel az ol da lán…
–Aférjemszülővárosábanismer-

kedtünkmegegybarátnőmrévén;de
énbizonyötesztendeignemisvettem
őt észre igazán, aztán egyszer csak
„mégis”nyakigbennevoltunkaszere-
lemben…(Ne vet.) 1954-benházasod-

tunkössze,egyévrerápedigmár
megisszületettalányunk,Bar ba -
ra, későbbafiunk,Je nő, ésottvan
még a „harmadik gyermekünk”
is,a férjemelsőszülöttfia,Pé ter.
Idővelaztánjöttekazunokák–lá-
nyomnakháromörökbefogadott
gyermekevan–,majdPéterrévén
adédunokákis.Csodásak,végte-
lenülszeretemőketmind.
Amibencsaktudtam,segítet-

temaférjemet.Bárénmásfog-
lalkozástválasztottam,mintő–
voltampéldáulműszakirajzoló,
kelmefestő,bíróságialkalmazott

ésegykönyvkiadómunkatársais–,
mindigérdekeltajogvilága.

– Jól tu dom, hogy ta lált ma gá nak
egy spe ci á lis fog la la tos sá got az egy -
ház ban is?

–Énmagamugyanreformátusva-
gyok,deaférjemrévéntermészete-
senjókapcsolatbanvoltamazevan-
gélikus gyülekezet vezetőjével és
tagjaivalis.Kicsivelidősebbvagyok
aférjemnél,ígyelőbbmentemnyug-
díjba,mintő,ésarragondoltam,„csi-
nálokvalamiértelmeset”…Ígykez-
dődöttalepramissziósmunka,ame-
lyetnagyonmegszerettem,ésahol
csaklehet,beszámoltamerrőlaszol-
gálatról.Szerencséreszámosalkalom
adódotterre,mertaférjemmelegyütt
nagyonszerettünkutazni.Bejártuk
avilágot,Ausztráliakivételévelmin-
denhováeljutottunk.
Szépésboldogéletünkvolt.Aza

tény,hogyelveszítettemaférjemet,ar-
raösztönöz,hogyhálátadjakéskö-
szönetetmondjakIstennekaközösen
töltöttévekért,atársamért,akinagy
ajándék volt számomra az Istentől.
Nagyonszeretteazédesanyját,acsa-

ládját,afinomízeketésateremtettvi-
lágmindenszépségét,atermészetet.
Mellettelehettem,amikornemrégel-
távozottazélőksorából,ésbármár
nem maradt ideje arra, hogy még
egyszer,utoljáraúrvacsorátvehessen,
énhiszem,hogyazÚrmegbocsátott
neki,magáhozemelte,éshazavitte.
Nekemmégbiztosvanvalamidol-

gom,ezértmaradhattam,ésremélem,
Istenelőttisegyüttleszünkmajd.

g GazdagZsuzsanna

Hittel,hitelesen,hűséggel
Lá to ga tó ban né hai dr. Lu thár Je nő öz ve gyé nél

Jelentős események zajlottak ta-
vasszalabócsaievangélikusgyüle-
kezetben.MárciusbanGáncs Pé ter
püspöktettittlátogatást,ésszolgált
igehirdetéssel,ahónapvégénpedig
családinapotrendeztek.Azújkez-
deményezésmindenképpenújötle-
teketkívánt,hiszenaligegyeszten-
dejekétkorábbileányegyházfogott
össze,ésalkotimmártársultegyház-
községet.
TázlárugyaniskorábbanKiskunha-

lashoz, Bócsa pedig Soltvadkerthez
tartozott.Lász ló La jost frissenvégzett
lelkészkénthelyeztékide,hogyszer-

vezzemeg–modernkifejezéssel„me-
nedzselje”–agyülekezetiéletet.
–Hihetetlennagyébredésimoz-

galomnemtámadt–kezdiafiatallel-
kipásztorahelyilelkiéletjellemzé-
sét.–Hetirendszerességűvéésdél-
előttialkalmakkáalakultakazisten-
tiszteletek, amelyekre Bócsán tíz-
tizenöt ember is eljön a mintegy
száznegyvenevangélikusból.
Márciusutolsószombatjánújkez-

deményezésként családi délutánt
rendeztünk.Aszépidőközeledtével
kiültünkaparókiaudvarára,hogyki-
csitkötetlenüllegyünkegyütt,beszél-

gessünk.Tázlárrólegycsaládérke-
zett, bócsaiak viszont meglepően
sokanvoltak,ésaminekkülönörül-
tem,mintegyhúszgyerekiseljött.A
kolbász,hurka,szalonnaéssülthú-
sokelfogyasztásautánközösjátékés
éneklés következett. Itt még zulu
nyelvűdicsőítődalokiselhangzottak,
De ák Gab ri el la – De ák Lász ló buda-
pestiiskola-ésdélikerületimisszi-
óilelkészfelesége–gitárosbetanítá-
sával.Avégénazimaházbanrövid
áhítatzártaanapot–fejeztebebe-
számolójátLászlóLajoslelkész.

g K.L.

Családiaslégkörabócsaievangélikusoknál

if
j.

 K
á

P
o

s
z

Ta
 l

a
jo

s
 f

e
lv

é
T

e
le

ABács-KiskunmegyeiBócsán alig
kétezrenélnek.Viszontatelepüléskü-
lönlegessége, hogy rendkívül nagy
határábanalakosságcsaknemfelekül-
területen,azaztanyánlakik.Ígyaztán
úgyhoztaasors,hogytöbbtemplo-
maéstemetőjeisvanafalunak.

Akisbócsaiaktemetőjeatanyasi
katolikus templom mögötti dűlő-
bentalálható,melyfölöttazelmúlt
évekbenigencsakátvetteazuralmat

az erdő. Susnyók, bokrok, sőt né-
melykorvalódiakácfáknőttekasírok
fölé,ésazutóbbiévekbenegyreke-
vesebb alkalommal történt itt te-
metkezés.Valóbanmegváltozottavi-
lág:sokanelköltöztekerrőlavidék-
ről,ésakikittmaradtak,inkábbafa-

lusi,belterületitemetőthasználják.
Aztánjöttamezőőrifelszólítás:te-
gyerendbeasírkertetafenntartóka-
tolikusegyház,mertkülönbenköz-

pontilagrendelikelafakivágástazel-
vadulóterületen.
Nosza,erreösszedugtákafejüket

jelenlegi és hajdani kisbócsaiak:
„Mégiscsak szégyen, hogy őseink
nyughelye így néz ki!” Május első
szombatjára trombitálták össze a

csapatot.Mintegyharmin-
canjöttekössze.Voltköz-
tük iparos, gazdálkodó,
pap,öreg,fiatal…éstermé-
szetesen mindegyik fele-
kezetből.
Aszorgoskezek,láncfű-

részek, kaszálógépek, no
megakéttraktoramarko-
lóvalnéhányóránbelülmás
arculatotvarázsoltakate-
metőnek:abozótosbólelő-
tűntekahajdanigazdaem-
bereksíremlékei.Ismerősés
ismeretlen nevek, kopott
feliratokésmeglepőensok
gyereksír…A tanyánmég
néhány évtizeddel ezelőtt
ismásvoltazélet!
MintHas kó Fe renc asz-

talosmester, a munkák
szervezőjeelmondta,május
végénannyikerítésoszlop-
nakvalófátvágnakki,hogy

körbelehessenkeríteniakisbócsaite-
metőt.Ettőlkezdvecsakodakellfi-
gyelni…

g Ifj.KáposztaLajos

láncfűrésszel,traktorral
azelvadulttanyasitemetőben
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Egytélitemetés
emlékképei

Több év ti ze des te me té si kán tor sá gom alatt egy szer Kis bó csán is szol gál -
tam. Em lék szem, té li idő szak volt, és egy ked ves há zas pár jött ér tünk, hogy
ki vi gyen min ket a ta nya si te me tő be. Ül tünk te hát az au tó ban: a férj és
a fe le ség, il let ve a pap és a kán tor. 

A Bü dös-tó fe lől kö ze lí tet tük meg a ta nya vi lá got, és egy ad dig tel je sen
is me ret len vi lág ele ve ne dett meg előt tem. A kö dös-zúz ma rás er dők és ko -
pár sző lők kö zött ha lad va úti tár sa ink min den ta nyá nál (sőt: rom nál) el -
me sél ték, hogy ki la kott ott, mi lett ve le, és hol él nek ma a le szár ma zot -
tak. Meg ele ve ned tek az öt ve nes-hat va nas évek, a fi nánc vi lág, a ter mény -
rej te ge tés – és min de nek előtt a harc a meg ma ra dá sért. 

Az tán egy szer csak ki ér tünk. Ki száll tunk az au tó ból. 
„Meg ér kez tünk, ez itt a te me tő.” – „Hol?” – „Itt, ezek a sí rok!”
Mi ott áll tunk a tej sze rű köd ben, és nem lát tunk sem mit. Az tán ahogy

meg szok ta a sze münk, elő tűnt né hány sír kő a köd ből. Kör ben pe dig az
er dő. 

Né hány perc múl va hal lot tuk, ahogy ér ke zik a töb bi au tó. Aj tó csap ko -
dá sok va la hon nan messzi ről, de hon nan is? Er dő, köd, és va la hon nan ha -
rang szó… 

Egy szer re min den irány ból elő lé pett a gyá szo ló gyü le ke zet a fe hér ség -
ből. Ott állt előt tünk a pusz ta né pe. Nem volt se ra va ta lo zó, se ha lot tas -
ko csi, csak a ko por só és a sír. 

Le zaj lott a szer tar tás, éne kel tünk, be húz ták a sírt. És ahogy elő tűn tek
egy órá val az előtt az em be rek a köd ből, úgy vissza is lép tek a ho mály ba.
Még né hány perc aj tó csap ko dás és mo tor zú gás, majd vissza tért a pusz -
tai csönd. 

Las san sö té te dett. Ott áll tunk ket ten a sír nál, az tán meg in dul tunk az
au tó irá nyá ba. Ez volt Kis bó csa.

g K.L.
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Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jak 1,22–27; 2Móz 32,7–14. Textus: Lk 11,5–10. Énekek: 72., 322.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.BaliczaIván;Fébé, II., Hűvösvölgyi
út 193. de.fél10.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;
Pest  hi  deg  kút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csil lag -
hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.DonáthLászló;Óbuda, III.,
Dé vai Bíró M. tér de.10.dr.Lászlónédr.AgodAnett;Újpest, IV., Leb stück
M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.
(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.
(orgonazenésistentisztelet)GáncsPéter;Fasor, VII., Városligeti fasor 17.
de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)dr.BácskaiKároly;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;
Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.GombkötőBeáta;VIII., Rákóczi
út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de.9.GombkötőBeáta;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp -
lom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.(úrv.)Gáncs
Tamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.(vespera)MissuraTibor;XI.,
Né met völ gyi út 138. de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u.
17. de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10.GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;
XIV., Gyarmat u. 14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom
tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagy -
temp lom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.
VilmosAndrea;Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református templom)
du.3.VilmosAndrea;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.(orgonaszentelés)
GyőriGábor;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.DarvasAni-
kó;Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget, XVII.,
Gó zon Gy. u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.
de.10.KósaLászló;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
temp lom) de.8.KósaLászló;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.Széll
Bulcsú;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet, XX., Ady E.
u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.Zólyomi
Mátyás;Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10.HokkerZsolt;Budakeszi,
Prohászka Gim ná zi um de.10.(úrv.,konfirmáció)dr.LacknernéPuskásSára;
Budaörs, Sza bad ság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Mátraszentimre-
Bagolyirtás, Jókai u. 7–9., Fébé Názáret-temploma de.fél12.dr.Barcza
Béla;Pilisvörösvár (re for má tus templom) du.2.(úrv.).

istentiszteleti rend • 2014. május 29.
Mennybemenetel ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Mk 16,14–20; ApCsel 1,1–11. Textus: Ézs 59,1–2.12–13.20. Énekek: 278/226.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BaliczaIván;
Pest hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. du.6.FodorViktor;Csillaghegy–Bé -
kás me gyer, III., Mező u. 12. de.10.BajusznéOrodánKrisztina;Óbuda, III.,
Dé vai Bíró M. tér du.6.dr.Lászlónédr.AgodAnett;Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. du.6.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.11.
(úrv.)GáncsPéter;du.6.SmidéliuszGábor;Fasor, VII., Városligeti fasor
17. du.6.AradiGyörgy;VIII., Karácsony S. u. 31–33. du.6.GombkötőBeáta;
Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;Kelenföld, XI.,
Bocs kai út 10. du.6.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. du.6.(úrv.)MolnárLilla;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. du.
6.GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;
Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;
Cin ko ta, XVI., Rózsalevél u. 46. du.5.(hálaadóünnep)GáncsPéter;Má -
tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy, XVII.,
Tes se dik tér du.5.KovácsÁron;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. du.fél
5.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du.6.Győri
GáborDávid;Kispest, XIX., Templom tér 1. du.6.SzéllBulcsú;Csepel,
XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. du.
6.HokkerZsolt;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) du.6.dr.Lackner
Pál;Budaörs, Szabadság út 75. du.6.EndreffyGéza;Soroksár, református
temp lom du.6.(ökumenikusistentisztelet)GyőriJánosSámuel.

Összeállította:BallaMária
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Zsedé nyi Lil la, akinek édesapját,
Zsedé nyi Bé la jogakadémiaitanárt
1944-benazIdeiglenesNemzetgyű-
léselnökévéválasztották,április28-
án, nyolcvannyolc éves korában
meghalt.
ZsedényiBélát1949-benkoncep-

ciósperbenéletfogytiglanibörtönre
ítélték.Azelítélésigaziokaazvolt,
hogyaMagyarFüggetlenségiPárt,
amelynekalapítótagjavolt,negyven-
kilencmandátumotszerzettaz1947-
esválasztásokon,azelnyertmandá-
tumokatazonbanRá ko si Má tyás bí-
róságútjánmegsemmisíttette.Ol ti
Vil mos bíró ítélete halálos ítéletté
vált,mert1955-benZsedényiabör-
tönbenmeghalt.
ZsedényiLillakétszertudtaabör-

tönbenmeglátogatniédesapját,aki
előszörgipszágybanfeküdt,másod-
szorpedigcsakbotratámaszkodva
tudottalányávalbeszélni.Lillának

nem volt szíve elmondani, hogy
édesanyjabalesetkövetkeztébenéle-
tétvesztette.ZsedényiBéláttitokban
temettékela301-esparcellában,er-
rőlleányaértesítéstsemkapott.Ne-
vétLillaédesanyjasírkövérevésette,
hogyvalahollegyenlehetőségédes-
apjáraemlékezni.
ZsedényiLillaéletébenazeneiés

afestőitehetségcsodálatosmódon
párosult.
Középiskolái után zongorázni

tanult,majdazállamikonzervató-
riumba operaénekesi szakra vet-
tékfel.Lu i gi Ren zi olaszmesternél
magánútonfolytattatanulmányait,
és 1962-ben működési engedélyt
szerzett mint opera- és hangver-
senyénekes.
Férjévelkoncertekenésesztrád-

műsorokban lépett fel. 1968-ban a
nemzetközikoncertirodánkeresztül
Németországba,Rendsburgbaszer-

ződött,éstizenkétoperaházbanéne-
kelteaTos ca címszerepét.
Hazatérte után ikonfestészettel

foglalkozottigenbehatóan:műveinek
számakétszázfelettvan.
Elsőkiállítása1993-banvolt,ame-

lyetméghuszonkilencönállókiállí-
táskövetett.Tárlatainaktöbbségétdr.
Lo son czi Mik lós és Fe le di Ta más
művészettörténészeknyitottákmeg.
Képei az Egyesült Államokba,

SvédországbaésAusztriábaiselju-
tottak.AXIV.kerületiönkormány-
zat pályázatán többször díjazták
munkáit.
ZsedényiLillaigennehézidőkben

állt helyt, és mutatta meg, hogy
igazságotkeresőlelkétsemmisem
törhetimeg.
Földimaradványaitmájus20-ána

Kerepesitemetőbenédesanyjasírjá-
banhelyeztékel.Non om nis mo ri ar.

g Dr.BoleratzkyLóránd

Zsedényilillahalálára

AnógrádiváratazEvan gé li kus Élet
2009/2. számábanmutattuk be az
Erős vá rak sorozatban.Atörténelmi
emlékhelyekirántérdeklődőolvasók
megismerhettékatatárjárástmegelő-
zőenépült,nagyalapterületű, sza-
bálytalanalaprajzú,1685-benelpusz-
tulterődítményfordulatosmúltját.
Amegyenévadótelepülése,aBör-

zsönylábainálelterülőNógrádacsen-

des,nyugodtfalusikörnyezetreésavi-
dékipihenésrevágyóknakisvonzócél-
pont.Látnivalóiköztérdemesmegem-
líteni1865-benépültevangélikusés
1757-benemeltkatolikustemplomát,
néprajziérdekességeketrejtőtájházát,
gazdagvadasparkját.Emellettaföld-
tan,ageológiairántérdeklődőknekis
érdemesfelkeresniük.Nógrádugyanis
azegyikhazaiúgynevezettpla neto ló -
gi a i ana ló gia-hely, aholaMarsonelő-
fordulókhozhasonlóéles(vagysarkos)
kavicsoklelhetőkfel.
AzéleskavicsokatmindaFöldön,

mindavörösbolygóntermészetierők
csiszoltákaszabályoshozhasonlóra.
Akoraielképzelésekalapjánformáju-
kat folyóvíz (gleccserek olvadéka)
alakította. Az első darabokat Ma-
gyarországonegycsömörikavicsbá-
nyábanleltékfel1887-ben.Akésőb-
bitudományosvizsgálatoktártákfel
avalóditermészetierőket:szélszál-
lította,finomhomokcsiszoltaőket.

Aszakirodalombannémetelnevezé-
süknyomándre ikan ter ként isemlítik.
Amagyar„éleskavics”kifejezésar-

rautal,hogyélei vannak,nempedig
arra,hogykésélességű.Legkifejlet-
tebbformájukbanhárom-vagynégy-
élűeklehetnek.Igengyakoriakköz-
tükazegyélűek(ezeketeinkan te rek -
nek isnevezik).Azokakövekiseb-
beakategóriábasorolhatók,melye-
kenmetszettlapotvagyéltnemlát-
ni,hanemahomokegyszerűencsak
barázdákat szántott a felületükön.
Felkutatásukhoz Nógrád várától

északnyugatrainduljunkel.Haladjunk
elatemetőmellett,keljünkátavas-
útisíneken,majdsétáljunktovábbakét
mezősterületetelválasztóösvényen.
Akörnyezőterepetfigyelőszemmel
bejárva–éshanémiszerencsénkis
van–jóeséllyelgyarapíthatjukate-
remtettvilágszépségeithordozóhá-
ziásvány-éskőzetgyűjteményünket.

g RezsabekNándor

ÉleskavicsokNógrádhatárában

az ek me nyá ri kon fe ren ci á ja pi lis csa bán
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)ezévinyárikonferenci-
áját július 10–13. között rendezi Piliscsabán, a Béthel Evangélikus
MisszióiOtthonban(2081Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.).Akonferen-
ciatémája:Csa lád és meg tar tó kö zös sé gek – „…én és az én há zam né pe
az Urat szol gál juk!” (Józs 24,15b).
Szolgálattevők:Itt zés Ist ván ny.lelkész,Gáncs Pé ter elnök-püspök,Kézdy

Pé ter lelkész,Prőh le Ger gely országosfelügyelő,Bá lint né Kis Be á ta ta-
nár,dr. Bá lint Zol tán mérnök,Tas nády-Sáhy Pé ter újságíró,aBoyz less
Vo i ce nőikamarakórus,aNai ro bi Girls énekegyüttes.
Jelentkezésihatáridő:június28.Jelentkeznipostaiúton,telefononvagy

e-mailbenlehetazalábbielérhetőségeken.
EKME,1085Budapest,Üllőiút24.
Szir mai Zol tán né szervezőtitkár, tel.: 20/620-2789, e-mail: mar-

git.szirmai@lutheran.hu
B. Pin tér Már ta lelkészielnök,tel.:20/824-2791,e-mail:marta.pin-

ter@lutheran.hu
Afelnőttprogramokkalpárhuzamosanifjúságitábortisszervezünk.

JelentkezésGaál Já nos ifjúságitáborvezetőnél(gaal.janos@gmail.com,
tel.:20/824-5541)vagyazEKMEcímén.
Részvételidíjfelnőtteknekakonferenciateljesidejére11000Ft/fő,if-

júságirésztvevőkneknapi3500Ft/fő,atízévenaluliak50%-otfizetnek.
Jelentkeznicsakegy-egynapraislehet.
Szeretettelhívunkésvárunkmindenérdeklődőt.

Az EK ME ve ze tő sé ge
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Ha valaki nyomon követné e cikk
szerzőjénekzsebébenlapulóokoste-
lefon által kiadott jeleket, tudná,
hogyéppenvonatonül,aholazövén
kívül még az utastársak csaknem
felénekkezébenvagycsomagjában
lapul hasonló képességű készülék.
Ezekazokostelefonokfolyamatosan
kapcsolatban lehetnek valamelyik
helymeghatározóműholddal,ésegy-
kéttelepítettalkalmazásezeketazin-
formációkat fel is használhatja a
működéséhez.
AFo urs qu a renevűprogramrajon-

góiebbenahelyzetbenbeisjelölik,
hogyéppenútrakelnek,azismerőse-
ikígyértesülhetnekarról,hogyapá-
lyaudvaronvannak,vagyesetleg
márelishagyták.Ageoloká-
ció megosztására épülő
rendszer2009-esindulá-
saótanagysikernekör-
vend,nohaelmondható,
hogycsakegybizonyos
rétegetsikerültmegszó-
lítania.Afrisshírekszerint
aFo ur squa re változásokelőtt
áll,amelyekkicsitmásfajtajövőt
vetítenekelénk.
AFo urs qu a re divattermék.Neve-

zetesenaztadivatotlovagoljameg,
hogyazemberekszeretikmegmutat-
ni,hogyéppenmerrejárnak,mitcsi-
nálnak,éskiveltalálkoznak.Atech-
nológia fejlődése nagyjából öt-hat
évetetteeztlehetővé,mégpedigúgy,
hogy az okostelefon a GPS-infor-
mációkalapjánmegjelenítetteazokat
ahelyeket,amelyekatulajdonosuk
közelébentalálhatók,ésegykattintás-
salkellettkiválasztaniamegfelelőt.
Kezdetbenperszearendszerüres

adatbázisraépült,viszontaszórako-
zóhelyekre,múzeumokba,oktatási
intézményekbevagyakáratemplo-
mokbalátogatókfeltöltöttékazép-
pen aktuális tartózkodási helyük
adatait,hanemtaláltákmegalistá-
ban.Aszolgáltatásezeketatérképada-
tokkalpárosítvamáragyakorlatilagel-
érte,hogymindenhely szerepel az
adatbázisában,ráadásulfelhasználói
látogatottságávalegyütt.
Azalkalmazáskétfunkciótvalósí-

tottmeg.Egyrésztmegmutattaazis-
merőseink bejelentkezései alapján,
hogyéppenmerreisvannak,másrészt
amikorábbilátogatásainkvagyazis-
merőseinkvisszajelzéseialapjánképes

voltújhelyekajánlására.AFo ur -
squ a re fejlesztőimostezta
kétfunkciótválasztjákket-
té;azutóbbimegmarad
az eredetiFo urs qu a re-
ben,mígazismerősök-
kelvalótalálkozástsegí-
tőprogramSwarmnéven
fogújjászületni.

Nemcsakafelhasználóiszo-
kásokkettőstermészetemiattlo-

gikuslépésez–általábanazemberek
vagycsakazegyikfunkcióthasználták,
vagycsakamásikat–,hanematech-
nológiaifejlődésislehetővétette,hogy
aSwarm egyújfajtakoncepciójegyé-
benszülethessenmeg.Azalkalmazás-
bannemkell bejelentkezni többé, a
helymeghatározáspontosságaugyanis
annyit fejlődött az elmúlt években,
hogyatelefonpontosanfogjatudni,egy
térmelyikkávézójábatértünkbe.
Egytelefon,amelyfolyamatosan

közli,hogyéppenholvagyunk?Ezle-
hetazadataikvédelmétféltőfelhasz-

nálókegyikelsőkérdése,éstermésze-
tesenacégnekleszválaszaisazag-
godalmakra.Aztsemmiképpennem
fogjamutatniaprogram,hogykihol
vanegyadottpillanatban,csakazt,
ha valaki már egy ideje bizonyos
helyentartózkodik.Előzőpéldánk-
kalélve:aSwarm nemjelenítimeg,
hogyéppenakávézófelétartunk,de
aztmutatnifogja,hamárpárperce
letelepedtünkott.
Azadatgyűjtésállandóságanagyse-

gítségérelehetazoknakis,akikinkább
aFo urs qa u re funkcióját,azújhelyek
felderítését részesítik előnyben. A
rendszerameglátogatotthelyekből
pontosabbanfogjatudni,hogyegyúj
városbanmitislenneérdemesfelke-
resnünk.Függperszeamegvalósítás
bonyolultságától,dekönnyenelkép-
zelhetőegyolyanjövő,amelybenha
minden vasárnap eljárunk lakóhe-
lyünk evangélikus templomába, a
nyaralásunkalkalmávalegyszercsak
üzenetet kapjunk az istentisztelet
kezdeteelőtt,hogyazottaniprotes-
tánstemplommerretalálható.
Jólátniaztis,hogyamobiltelefo-

nokatilletőeniserősödikazazirány,
hogyakülönbözőfunkciókatkülön-
bözőalkalmazásokraszedikszét,és
ígyvalódi,könnyenhasználhatócél-
szerszámokatkapunk.Kicsitpersze
rémisztőlehetaNagyTestvérképe,de
kétségkívülfejlődikatechnológia,és
ahasznosságotsemnehézészreven-
nibenne.

g N.B.

Ádám,holvoltál?
e g yH áz é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

A Keresztény Értelmiségi Fórum
következőalkalmánabudahegyvi-
dékievangélikustemplomban(Bu-

dapestXII.ker.,KékGolyóu.17.)
május 26-án, 18.30-kor Ak tu á lis
fel ada tok, fej lesz té si el kép ze lé sek a

Hegy vi dé ken (XII. ke rü let) címmel,
Po kor ni Zol tán polgármesterelő-
adásahangzikel.

A főváros fölé magasodó Sas-hegy
nemcsakremekpanorámávalszolgál
– stratégiai elhelyezkedéssel is bír.
Korábbihadászatijelentőségétbizo-
nyítja,hogyterületétbejárvamáigta-
lálhatunkvilágháborúsrepeszdarabo-
kat.Amígazonbanegyesrészeitévti-
zedekigkatonaiobjektumkéntzárták
el,maaDuna–IpolyNemzetiParkke-
zelésébenműködőSas-hegyiLátoga-
tóközpontvárjaatermészetvédelmite-
rület geológiája, flórája és faunája
irántérdeklődőkirándulókat.
Földtaniszempontbólahegyava-

lamikori Tethys-óceán szülötte. A
hatalmasállóvízLaurázsiaésGond-
wanaőskontinenseketválasztottael.
A Sas-hegy későbbi építőeleme, a
dolomitazóceánaljánkeletkezettkét-
százmillióévvelezelőtt,majdaföld-
részekeurópaiésafrikailemezének
hárommillióesztendővelezelőttiüt-
közésesoránemelkedettkiaképződ-
mény.Legmagasabbpontja259mé-
terrelnőatengerszintfölé.Azüledé-
keskőzetgeológiaiértelembentöbb
változatban ismegtalálható (porló,
murvásodó, kovás és limonitos ce-
mentálású,sejtes).Akirándulókszá-
máraezatermészettudományosis-
meretanyagleginkábbaBeethoven-
sziklatömbjébentárgyiasul,válikter-
mészetiszépséggé.
A hegy növényvilága földrajzi

szempontbólkétnagyobbegységre
osztható. A napos, melegebb déli
lejtőkönolyanbeszédesnevűfajok
növekednek,mint az István király
szegfűje,amagyargurgolya,avarjú-

háj,akövirózsa,anaprózsa,aderes
csenkesz, a lappangósás, a csikó-
fark,valamintaközismertpusztaiár-
valányhaj. A hűvös északi oldalon
többekközöttabudainyúlfarkfűés
asudárrozsnokél.Érdemesemlítést
tenniazokrólanövényekről,melyek
azegykoriszőlőültetés,illetveparko-
sításnyománkerültekide.Azorgo-
naésafeketefenyőnemőshonos,és
azeredetiflóravisszaállításaérdeké-
ben a szakemberek visszaszorítá-
sukratörekednek.
Akopárnaktűnőfelszínellenére

a fauna is igen gazdag. A legtöbb
szakirodalmiemlítésazittenipókpo-
pulációkravonatkozik:ezekkutatá-
sábananevesevangélikuspolihisz-
tor,Her man Ot tó isrésztvett.Szá-

mottevőa(főképpatalajbanrejtőz-
ködő)ízeltlábú-éspillangóállomány;
ittélalegnagyobbméretűmagyarkí-
gyófaj, a haragos sikló és a kecses
pannongyík; továbbá kéttucatnyi
madárfajpéldányai.
ASas-hegyiLátogatóközpontmár-

cius–októberközöttkeddenként,pén-
tekenként,szombatonként,valamint
vasár-ésünnepnapokon10és18óra
közöttkereshetőfelaBudapestXI.ke-
rület,Tájékutca26.címen.Honlap-
jukon(dinp.nem zet ipark.gov.hu/sas -
hegy) a vezetett túrákról, valamint
aktuálisprogramokróladnakrészletes
tájékoztatást.Alátógatóközpontállan-
dóinteraktívkiállítássalésfelfrissülést
nyújtóbüfévelisszolgál.

g RezsabekNándor
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Lu ther a festőket hibáztatta azért,
hogyIstentafelhőkfölött,aranytró-
nusonülőőszöregemberkéntábrázol-
ták,Krisztusmennybemenetelétpe-
dig úgy festették meg, hogy Isten
jobbját fizikai helyként jelenítették
meg.SzerinteezazIstenjobbjárólal-
kototttéves,nembiblikuselképzelés
vezetettoda,hogyareformációsváj-
ciágánakkövetőiKrisztustesténekaz
úrvacsorában való jelenléte ellen a
mennybemenetellelpróbáltakérvel-
ni.Arrahivatkoztak,hogyKrisztus
testejelenlegIstenjobbján,amenny-
benvan,tehátnemlehetjelenazúr-
vacsorában,amelyföldivalóság.
Luthereztaracionálisérveléstaz-

zalutasítottael,hogyasvájciaknemér-
tik,mit jelent amenny és az „Isten
jobbja”.MindenekelőttÉzsa i ás köny vé -
nek igéialapjánfejtiki,hogyamenny
nemfizikaihelyetjelöl.Amennynem
ittvagyottvan,hanemmindenhol,és
amennyeivilágláthatatlanulugyan,de
mindenrészébenáthatjaaföldivilágot,
éstúlisterjedrajta.Ezértsemmisincs
közelebbhozzánk,mintIsten,akikö-
zelebbvan,mintmiönmagunkhoz.
Mégiselérhetetlen fénybenrejtőzik.
Csakottférhetünkhozzá,aholőma-
gateszimagáthozzáférhetővé:igéjé-
benésazúrvacsoraszentségében.
Istenazonban–jobbjaáltal–szün-

telenülmindenbenésmindenekáltal
munkálkodik.Őnövesztitestünköna
bőrt, fejünkönahajszálat stb. Isten
jobbjaottvanahalottaksírjábanis,
mondjaLutherazsoltárosrahivatkoz-
va:„Ha a menny be száll nék, ott vagy,
ha a hol tak ha zá já ban fe küd nék le, te
ott is ott vagy. Ha a haj nal szár nya i -
ra kel nék, és a ten ger túl só vé gén lak -
nék, ke zed ott is el ér ne, job bod meg ra -
gad na en gem.” (Zsolt139,8–10)
Krisztus tehát mennybemenete-

lekorennekamindenüttjelenlévőés
mindenben munkálkodó hatalom-
naklettarészeseésbirtokosa.Eztje-
lenti,hogy„fölmentamennybe,ésott
ülamindenhatóAtyaIstenjobbján”.
Valóbannekiadatottmindenhatalom
mennyenésföldön(lásdMt28,18).
MivelKrisztusnememberielképze-

lésekszerintésnememberielváráso-
katkiszolgálva,hanemfelfoghatatlan,
istenimódongyakoroljateljhatalmáta
világbanésazéletünketérintőesemé-
nyekben,gyakranbennünkismegfo-
galmazódikakérdés:holvoltazIsten,
holvoltJézus,amikorezvagyazanem-
kívánatosdolog,ezvagyazazigazság-
talanságmegtörtént.Ilyenkornekünk
ismegkellhallanunkaprófétaválaszát:
„Nem az Úr ke ze rö vid ah hoz, hogy
meg se gít sen, nem az ő fü le sü ket ah hoz,
hogy meg hall gas son, ha nem a ti bű ne -
i tek vá lasz tot tak el ti te ket Is te ne tek től…”
Haelégalázatvanbennünkahhoz,

hogyaprófétaválaszátelfogadjuk,ak-
korhelyesönismeretrejutunk.Akkor
mi sem tudunk mást tenni, mint
hogymegvalljukIstennek:„Bi zony, te -
le va gyunk bűn nel, go nosz sá gun kat be
kell is mer nünk. Bű nö sök va gyunk,
meg ta gad tuk az Urat, hűt le nül el tér -
tünk Is te nünk től. Erő sza kot és lá za dást
hir det tünk, szí vünk ha zug be szé det
gon dolt és szólt.” Haeljutunkazigaz
önismeretre,annakelsőjeleazlesz,
hogyakegyelmettöbbénemtekint-
jükjárandóságunknak.Nemgondol-
juk,hogynekünkkijár,hogyIstenke-
gyelmesenbánjonvelünk,éshanem

eztteszi,akkorigazságtalanhozzánk,
és méltánytalanság ér bennünket.
Akkorelnémulnakajkunkonazilyen
kérdések:holvoltazIsten,holvoltJé-
zus,amikorezvagyazanemkívána-
tosdologtörtént.
Tudnifogjuk,hogymégakkorsem

történnevelünkméltánytalanság,ha
sokkalsúlyosabbbajérne.Tudnifog-
juk,hogy„nem az Úr ke ze rö vid ah hoz,
hogy meg se gít sen, nem az ő fü le sü ket
ah hoz, hogy meg hall gas son”, hanema
bűneinkválasztanakelIstentől.Ésak-
kortudnifogjukaztis,hogymitkell
kérnünk,haaztakarjuk,hogyIsten
meghallgasson. Semmi mást, mint
hogybocsássamegbűneinket,éstisz-
títsonmegabűntől.Ezazimádságunk
– ha szívből mondjuk el – biztos
meghallgatásraszámíthat,függetlenül
attól,hogysorsunkmikéntalakul.
Mertbárhogyalakuljanakéletünk

körülményei, a Krisztus keresztjére
nézőhitünktudnifogja,hogyIstentés
Istenszándékátnemakörülmények-
benkellkeresnünk.Urunkmennybe-
menetelének ünnepe sem az egek
kémleléséreszólítbennünket,hanem
arra,hogyaGolgotakeresztjérenéz-
ve lássukmeg aDeus crucifixust, a
megfeszített Istent. Tanuljuk meg,
hogyezenaföldönIstentseholmás-
hol,mintamegfeszítettKrisztusban,az
őkeresztjénekmélységesgyalázatában
találhatjukmeg.
MerthaakeresztenJézusátisélte

azIstentőlvalóelhagyatottságrette-
netét, megfeszítettként is igaz volt
rá,amitFülöpnekmondott:„Aki en -
gem lát, lát ja az Atyát.” (Jn14,9)„…én
az Atyá ban va gyok, és az Atya én ben -
nem van…” (Jn14,11)Ezértmennybe-
menetelünnepénisamélységKrisz-
tusátkellkeresnünk,halátniakarjuk
ebben a világban az Istent, és látni
akarjukazAtyairántunkvalószerete-
ténekmérhetetlennagyságát.
Hapedigaztakarjuktudni,hogyIs-

tenkikkelvanebbenavisszájárafor-
dult,megzavarodottvilágban,akkor
isa„mélységbe”kellnéznünk.Mert
ahogyIstenKrisztustsemhagytaela
kereszthalál mélységében, még ha
nemiséreztettevelejelenlétét,vele
volt,sőtbennelakott.Ígynemhagy-
jaelmasemazokat,akikakaratáraha-
gyatkozvajárjákamélységútját,ha-
nemvelükvan,közösségetvállalve-
lük.Mindengyalázás,mindengúny
ésmindenütés,amelyetrájukmérnek,
Istenhátáncsattan.
HatehátebbenazIstentőlelrugasz-

kodottvilágbanIstenközelébenaka-
runkélni,akkorazokatkellmeglát-
nunkésközeleresztenünkmagunk-
hoz,akiketmindenkikikerülvagyel-
taszít. Ha hozzájuk fordulunk az
evangéliummal,ésakenyerünketis
megosztjukvelük,akkor–bárbűne-
inkelválasztanakIstentől–bízhatunk
benne,hogyaszámadásnapjánazüd-
vösségpróféciájakéntteljesülberaj-
tunkaprófétajövendölése:„De el jön
Si on hoz a Meg vál tó, Já kób meg té rő bű -
nö se i hez! – így szól az Úr.”

g VéghelyiAntal
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„Ottülamindenható
AtyaIstenjobbján”
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Hi ba iga zí tás. Sajnálatosnévelírástörténtlapunkmúlthetiszámának3.olda-
lán,abalatonszárszóijubileumróltudósítóírásban.AkötcseitelkétazEvangé-
likusKonferencia-ésMisszióiOtthonnakadományozótestvérünknevehelye-
sen:Weiss Je nő.Ahibáértazérintettésazolvasókszíveselnézésétkérjük.(A szerk.)
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VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
11.00 / Duna Tv
A református egység napja
2014 – református
istentisztelet Debrecenből
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó 
a soproni evangélikus
templomból
12.15 / M1
Ybl 200
FesteticsGyörgypesti
palotája
22.35 / M1
Európai parlamenti
választás 2014

HÉTFŐ

10.05 / Duna Tv
Isten kezében
14.30 / Bartók rádió
Népzene itthonról
Kilenczballada
16.10 / Duna World
Református ifjúsági műsor
19.50 / Kossuth rádió
Esti mese
LázárErvin:
BabBercikalandjai
19.55 / Duna World
Nászút féláron
(magyar játékfilm, 1936) (64’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
ImprovizációPurcellműveire
23.10 / M1
MobilVers
KosztolányiDezső:Kedves
23.30 / Pax Tv
ADeák téri evangélikus
múzeum

KEDD

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a paksi
evangélikus templomból
13.38 / Bartók rádió
Bach fényében – 
Szabó Balázs orgonaestje
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.25 / Duna World
Recsk 1950–1953 – Egy titkos 
kényszermunkatábor története
(magyar dokumentumfilm-
sorozat, 1988) (85’)
23.00 / M1
Zavarok
(magyar tévéfilm, 2014) (28’)
23.35 / M1
Bocs!
(magyar rövidfilm, 2013) (18’)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
15.30 / Duna Tv
Minden hajnalban – 
,,A Somló hegy bejött’’
(magyar dokumentumfilm)
19.00 / Bartók rádió
Sebő
Pünkösd
19.55 / Duna World
Hogy volt?!
RudolfPétertelevíziósmunkái
21.10 / M1
Bábel – Hesnával a világ
(dokumentumműsor)
Hogyanetetnekmegminket!
23.00 / Pax Tv
Dies Academicus
Dr.FabinyTamás
23.45 / Duna Tv
A születésbiznisz
(amerikai dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

11.45 / Pax Tv
Evangélikus flashmob 2014
15.35 / Duna Tv
Másfél millió lépés
Magyarországon
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
AMátragerincén–
Azigazivadonban
16.55 / HBO
Bíborszín
(amerikai filmdráma, 1985)
(147’)
18.00 / Pax Tv
Mennybemenetel ünnepi
istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
Igéthirdet:BaliczaIvánlelkész
19.35 / Bartók rádió
Haydn: A teremtés (oratórium)
21.30 / Duna Tv
Madárkák
(magyar játékfilm, 1971) (71’)

PÉNTEK

8.35 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
AzUránia
14.30 / Bartók rádió
Népzene – itthonról
Újdonságok:Csík;Söndörgő
19.42 / Kossuth rádió
Az Alma együttes
felvételeiből
22.10 / Duna World
Szabadság tér ’89
(történelmi magazin)
23.00 / Pax Tv
Dies Academicus
Drs.SzabóB.András
23.10 / Duna Tv
Szezon
(magyar játékfilm, 2004) (92’)
23.20 / M1
Anyám!
(amerikai filmvígjáték, 2008)
(89’)

SZOMBAT

7.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10 / Duna Tv
Isten kezében
11.30 / Pax Tv
A soltvadkerti Evangélikus
Egyházi Óvoda
13.00 / Pax Tv
Hamburg 2013, Kirchentag
(dokumentumfilm)
13.55 / M1
Ég, föld, férfi, nő
Balaton
17.05 / M3
Játék határok nélkül 1997
20.06 / Kossuth rádió
Népzene határok nélkül
30évesaMakámegyüttes
22.15 / M1
MR2 Akusztik (koncertfilm)
CompactDisco
23.00 / Pax Tv
Dies Academicus
Dr.FábriGyörgy

VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
9.30 / Mezzo Tv
Teixeira: Te Deum
10.30 / M1
Evangélikus magazin
12.35 / M1
Ybl 200
AFővámház
18.00 / Bartók rádió
OrgonaPont – 
Kapcsoljuk a debreceni
református Nagytemplomot
KarasszonDezsőhangversenye
21.00 / Bartók rádió
OrgonaPont – 
Kapcsoljuk a pécsi bazilikát
FrancescoFinottiés
KovácsSzilárdhangversenye
21.20 / Duna Tv
Hegedűs a háztetőn
(amerikai játékfilm, 1971) (171’)
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va sár nap (má jus 25.)
Meg vi gasz tal ta né pét az Úr, meg vál tot ta Je ru zsá le met! Ézs52,9b(1Tim2,6;
Jn16,23b–28/29–32/33;1Tim2,1–6a;Zsolt95)Hagyászolóvaltalálkozunk,
érezzüktehetetlenségünket:mi,embereknemtudjukmegvigasztalniamá-
sikemberszívét.Hiszenmitismondhatnánk?Viszonthamimagunkmár
átéltükIstenvigasztalását,hamimagunkmegvigasztaltésmegváltottem-
berekvagyunk,akkorezerőtadhatgyengeszavainknak,amikorazörökélet
evangéliumávalvigasztalunk.

Hét fő (má jus 26.)
Ha el enyé szik is tes tem és szí vem, szí vem nek kő szik lá ja és örök sé gem te ma -
radsz, Is te nem, örök ké! Zsolt73,26(Zsid6,19;1Kir3,5–15;Gal2,1–10)Ijesz-
tőatestihalálmindannyiunkszámára.Deélőreménységünk,hogyhael-
enyészikishús-vértestünkésszívünk,azigaziénünk,vagyismimagunkto-
vábbraisIstenheztartozhatunk.AJézusKrisztussalvalókapcsolatunknem
enyészikel,hanemezakapcsolataz,amimegmaradörökké.Ebbőlfakadaz
aszintedacoshitvallás,amelyetazsoltárosmegfogalmazimádságában.Imád-
kozzunkmiisilyenbátran!

kedd (má jus 27.)
Az után az an gyal meg mu tat ta ne kem az élet vi zé nek fo lyó ját, amely ra gyo -
gó, mint a kris tály, s az Is ten és a Bá rány tró nu sá ból ered. A vá ros fő út já nak
kö ze pén, a fo lyó két ága kö zött van az élet fá ja. Jel22,1–2(Ézs35,6b;2Móz
17,8–13;Gal2,11–21)AzIstenországátelképzelninemtudjuk,dehamárvan
tapasztalatunkórákonáttartó,kínzószomjúságutánavízzelvalótalálko-
zásról…–nos,aJézusKrisztussalvalótalálkozásilyenalelkünkszámára.
Máritt,aföldiéletünkbenkielégülhetlelkiszomjúságunk,amennybenpe-
digmagaafolyóiselérhetőleszszámunkra.

Szer da (má jus 28.)
Éb redj fel, és erő sítsd meg a töb bi e ket, akik ha ló fél ben van nak. Jel3,2(Józs
14,8;Lk11,1–4;Gal3,1–14)HalazulakapcsolatunkazéletUrával,akkoróha-
tatlanulelkezdődiklelkihaldoklásunk.Amegoldásegyértelmű:visszatér-
niazÚrhoz,felébredni,életrekelni.Segítenünkkellembertársainkat,test-
véreinketisebbenavisszatérésben,felébredésben,megerősödésben.

Csü tör tök (má jus 29.)
És íme, én ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té ig. Mt28,20b(Zak
2,9;Lk24,/44–49/50–53;ApCsel1,3–4/5–7/8–11;Zsolt68,1–19)Alelkünk
mélyénvágyunkabiztonságra.Ezabiztonságutánivágyunkleginkábbak-
korelégülki,habiztosaklehetünkabban,hogygyermekkéntaszüleink,fel-
nőttkéntpedigatársunkmindigmellettünkmarad.Szükségünkvanvala-
kire,akireszámíthatunk,akiretámaszkodhatunk,akisegít.Dehamárapánk,
anyánknemleszmellettünk?Dehamártársunknemleszvelünk?Jézusaz
egyetlen,akiténylegmindigvelünkmarad.Ígéretébebelekapaszkodhatunk
amagányóráiban.

pén tek (má jus 30.)
Is ten se gít sé gé vel ha tal mas dol go kat vi szünk vég hez. Zsolt60,14(Mt9,13;Jn
18,33–38;Gal3,15–18)MiszámítIstenszemébenhatalmasdolognak,amit
azősegítségévelviszünkvéghez?Azújszövetségiigemegadjaaválaszt:Is-
tenazirgalmasságcselekedeteitvárjatőlünk.Valójábansajátemberierőnk
gyakrankevésahhoz,hogymegtegyünkfontosdolgokatmásokért.DehaJé-
zusKrisztusélbennünkaSzentlélekáltal,akkorőmagaviszvégbehatal-
masdolgokatáltalunk.

Szom bat (má jus 31.)
A te ígé re ted és szán dé kod sze rint vit ted vég hez mind eze ket a ha tal mas dol -
go kat. 2Sám7,21(Mk6,2b;Ef6,18–20/21–22/23–24;Gal3,19–29)Amaiige
összecsengategnapival:nemmiteszünkhatalmasdolgokat,hanemmagaIs-
ten.Istentetteértünkaleghatalmasabbatésalegirgalmasabbat:amegváltást
JézusKrisztusáltal.Istenígérteésakartaamegváltást,ésvéghezisvitte.

g BarankaMária

Újnap– újkegyelem50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

APRÓHIRDETÉS

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

Ho lo kauszt-em lék nap 
Szteh lo gá bor ra va ló em lé ke zés sel bu da vár ban

ABudaváriEvangélikusEgyházközségésaSztehloGáborGyermek-és
IfjúságsegítőAlapítványközösemléknapotszervezaholokauszthetve-
nedikévfordulójánSzteh lo Gá bor evangélikuslelkészmentőmunkájá-
nakbemutatásáramájus24-én,szombatonaBécsikaputéritemplom-
ban(BudapestI.ker.,TáncsicsMihályu.28.).
Aprogram12órakoráhítattalindul,majdelőadáshallhatóSztehloGá-

borgyermekmentőmunkájáról.Sorkerülpályázatokértékelésére,lesz
filmvetítés,ésmegtekinthetőaDeákTériEvangélikusGimnáziumho-
lokausztkiállításaabarlangban.Arendezvény17órakoraCho ir 18 (Ang-
lia)hangversenyévelzárulatemplomban.
Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk.

kö ze le dik a X. zsi nat 6. – ta va szi – ülés sza ka
A2012-benújjáválasztottX.zsinat6.számú–tavaszi–ülésszakátmá-
jus30-ántartjaaBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumdísztermében.
AMagyarországiEvangélikusEgyház2013.évigazdálkodásárólszólóbe-
számoló,azországostisztségviselőkévesjelentései,azőszretervezetttör-
vénymódosításokáltalánosvitája,ahittanstratégiáhozkapcsolódótör-
vénymódosítások,amédiaintegrációügye,azügyrendmódosításaésta-
lánalegfontosabb:amisszióimunkaágátszervezésének,megújításának
kérdéseiszerepelnekatanácskozásnapirendjén.
Eztahatalmasmunkamennyiségetkorai,8.30-askezdésselésestébe

nyúló(18.15)befejezésseltervezzükelvégezni.
Tervezettenvendégüllátjukazolaszzsinatdelegációjátis.
Azsinatüléseinyilvánosak,ezértezútonisszólítjukateológushallga-

tókat,deegyházunkérdeklődőtagjaitisazülésszakmeglátogatására.

HÍREK, HIRDETÉSEK

AzÁgfalviEvangélikusEgyházközség szeptemberi
kezdéssel kántort és egyházfit keres.Az ellátandó
feladatokértcserébeegyháromszobás,kertescsalá-

diházbanvalólakhatásttudunkfelajánlaniSopron-
tólnégykilométerre,azosztrákhatárközvetlenkö-
zelében,Ágfalván.

kán tort és egy ház fit vár nak ág fal vá ra


