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Magasztalásmindenidőben f 2.oldal
Pünkösdivisszhang f 4.oldal
A25.Bach-hét f 6.oldal
Egyetemeserkölcs? f 10.oldal
„…ésleszteknékemtanúim…” f 11.oldal
Evangélikus„csempézők” f 13.oldal

„Nemazszámít,
amitkívülről,felszínesen
látunk,hanemaz,amitIsten
látbennünk,vagyéppamit
hiábakeresbennünk.”
Túlcsordulópohár f 11.oldal

Nyárifagyok–őszikikelet–Vissza-
emlékezések címmeljúnius13-ánje-
lenikmegJoachimGauckmemoár-
jamagyarnyelven.Akönyvmegje-
lenéseegybeesikanémetállamfőma-
gyarországilátogatásával.
JoachimGaucknémetszövetségiel-

nökLengyelország,Csehország,Szlo-
vákiaésMagyarországelnökévelkö-
zösenemlékezikmegahuszonötév-
velezelőttibékésforradalomkulcsfon-
tosságúeseményeiről.Ennekjegyében
azállamfőkjúniusbanVarsóbanésBu-
dapesten találkoznak, október 9-én
Lipcsében,novemberbenpedigPo-
zsonybanésPrágában–adtahírüla
budapestinémetnagykövetség.
Június16-ánMagyarországköztár-

saságielnöke,ÁderJános várjakollé-
gáitmegemlékezésreakádárihatalom
által1958-bankivégzettNagyImremi-
niszterelnök újratemetésének hu-
szonötödik évfordulója alkalmából.
Erre a látogatásra időzítve jelenik
megJoachimGaucknémetevangéli-
kuslelkész,teológus,politikus–ha-

zájában2009-benpublikált–memo-
árköteteaLutherKiadógondozásá-

ban,KaposiLuca fordításában.(320
oldal,134×206mm,keménytáblás,
ára4800forint.)

b Mind össze egy per cig tar tott a
köz gyű lés, amely nek jegy ző köny -
vé be Ró zsai György egy ház köz ségi
fel ügye lő egyet len mon dat ba sű -
rít ve kér te nyolc van év ter vei és ál -
mai meg va ló su lá sá nak rög zí té sét
az utó kor szá má ra: „2014. jú ni us
7-én ün ne pi is ten tisz te let ke re té -
ben Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke fel szen tel te a Dom bó vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség ol tár -
ké pét, Laj ka Gá bor Az em mau si
va cso ra cí mű al ko tá sát.” A hi va ta -
los meg fo gal ma zá son túl a szen te -
lé si ün nep ige hir de té sé ből, az azt
kö ve tő kö szön tők ből és ma gá ból
az ol tár kép ből ugyanakkor egy
sok kal gaz da gabb, mé lyebb tör té -
ne tet is mer he tett meg a je len lé vő
gyü le ke zet. Eh hez azon ban a
szom bat dél utá ni al ka lom ele jé re
kell vissza ka nya rod nunk: a ne ve -
ze tes nap Sza bó Vil mos Bé la es pe -
res li tur gi ai szol gá la tá val és Gáncs
Pé ter püs pök ige hir de té sé vel, ün -
ne pi is ten tisz te let tel kez dő dött.

„Kis lépés az embernek, hatalmas
lépésazegészemberiségnek”–hang-
zottaszószékrőlazelsőkéntaHold-
ralépőűrhajós,NeilArmstrong világ-
hírűmondata.Azigehirdetőezzelar-
rautalt,hogytalánnemismindenje-
lenlévőérti,hogymilyenmélyüzene-
te és jelentősége van annak, hogy
Dombóváronazoltárrólnyolcvanév
utánlekerülanagypéntekiihletésűke-
reszt,ésaFeltámadottképe–mégpe-
digegyigenkülönlegesképe–kerül
ahelyére.Azemmausivacsoránke-
nyerettörőJézusasztalakörülugyan-
isvanmégszabadhelyszámunkrais!

Oltárképszentelés–nyolcvanévután
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JoachimGauckmemoárjamagyarul
aLutherKiadógondozásában

f Folytatása3.oldalon

Orgona-újraszentelés
Egyházaskozáron

b Négy hí ján hét száz sí pot tud meg szó lal tat ni az egy há za sko zá ri evan gé -
li kus temp lom ke re ken két száz éves or go ná ja. A nem ré gi ben fel újí tott
– két ma nu á los, ti zen hat re gisz te res – hang szert pün kösd hét főn ál dot -
ta meg Gáncs Pé ter el nök-püs pök. Az ün ne pi al kal mon je len volt Len -
gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő -
je is. A li tur gi kus szol gá la tot – ma gyar és né met nyel ven – az egy ház köz -
ség lel ki pász to ra, Kos kai Er zsé bet vé gez te, az ere de ti leg Mars hall Jó zsef
bony há di or go na épí tő-mes ter al kot ta hang szert pe dig a gyü le ke zet
kán to ra, Győr ffy Ist ván ze ne szer ző-ze ne ta nár mu tat ta be és szó lal tat ta
meg.  Az ün ne pi együtt lé ten a he lyi gyü le ke zet ének ka ra is köz re mű kö -
dött Né meth Ti bor ci te ra kí sé re té vel.

f Folytatása3.oldalon

„Szentháromságünnepe(…)úgymutatjamegőt,ahogyönmagábanvan,tisz-
taistenilényében.Ittazembernekmindenteremtménytmagaalatthagy-
vamagasanazértelemfölékelllendülniescsakisarrahallgatnia,amitIs-
tenmondönmagárólslegbelsőbblényéről;különbensemmiresemegyünk.
MertittazIsten»bolondsága«ésazember»bölcsessége«összeütközik.”
d LutherMárton: Jer,örvendjünk,keresztények!(SzabóJózseffordítása)
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 e 2014.június15. EvangélikusÉletforrás

Istendicséreteésmagasztalásamin-
den hívő számára a legszebb és
ugyanakkoralegszentebbkötelesség.
Életünkértelmeésjutalma,ahogyazt
azegyházatyákmegfogalmazták.De
valóban felfedezzükebbenéletünk
értelmét,ésjutalomnaktaláljuk?Hi-
szensokatpanaszkodunkakörülmé-
nyekre,ésúgygondoljuk,hogymajd
akkormondunktöbbdicséretet,ha
jobbanmegyasorunk.
Igénk háromszoros dicséret. Az

elsőateremtőIstennekszól,akiavi-
lágottökéletesnekalkotta,amelyetát-
járazőistensége.Ebbőlazaképze-
tünkisszármazhat,hogyIstenJézus
Krisztustakkoriselküldtevolnaavi-
lágba,hanemlettvolnabűn,hogy
mégközelebbkerüljönhozzánk.Vi-
lágunkegyIstentőlmeghatározottés
cselekedeteivelátszőttvilág,amelyben
Jézus Krisztusnak kezdettől fogva
helyevan.Amásodikrészazonban
már világosabbá teszi számunkra,
hogyIstenFiaazértjött,hogyvérével
éshalálávalmegváltsonminket,de
azértis,hogyIstentitkátkinyilvánít-
sanekünk.Aharmadikszakaszpedig
arrólszól,hogymármegkaptukazel-
jövendőüdvösségzálogát,IstenSzent
Lelkét,deJézusKrisztusmégnemér-
kezettelhozzánkaződicsőségében.
Azemberidicséretmindigújésúj

formábanfordulazidőtlenIstenfe-
lé.Aszakaszban–azelsőszavátólaz
utolsóig – a dicséretnek és hála-
adásnakolyantúláradóözönéttalál-
hatjuk,amelyetigazábólmegérteni
ésmegmagyaráznisemtudunk.Mint
anagydolgoknáláltalában,hiányoz-
nakaszavainkarra,hogyelmondjuk,
mitisakarPálapostol,vagymégin-
kább azt, hogy mire akar utalni.
Ezekamondatokazőhiténekésis-

tendicséretének megnyilvánulásai.
A szakasz kezdete – „Áldott ami
UrunkJézusKrisztusIsteneésAtyja”
–ésavége–„eljegyzettpecsétjével,
amegígértSzentlélekkel,örökségünk
zálogával,hogymegváltsatulajdon
népétaződicsőségénekmagasztalá-
sára” – között hatalmas ív feszül,
amelybebeleférhetéletünkminden
kérdéseésmindaz,amitaHiszekegy-
ben Istenről,JézusKrisztusrólésa
Szentlélekrőlvallunk.
Mindannyiantapasztaljuk,hogya

hitésazéletugyanúgynemválaszt-
hatóelegymástól,mintahitvallásés
acselekedet.Aholeztnemismerjük
fel,ottazéletünkhiteltelennéválik.
Kálvin az ilyeneknek írja: „Sohase
bízzáleléggéIstenben,mertazbizal-
matlanság lenne magaddal szem-
ben.”HogyanakarjukIstentdicsér-
ni,hahitünkcsakazünnepiegyhá-
zi alkalmakra, jobb esetben több
vagykevesebbvasárnapraszorítko-
zik? Hogyan gondoljuk, hogy fő-
kéntazeurópaikeresztyénségjelen
állapotábanmegtudállnimásvallá-
sok,főkéntaziszlámkomolyelőre-
törésévelszemben?
Nem árt minél gyakrabban el-

gondolkodni azon, hogy életünk
összefüggIstennel,ahitpedighoz-
zátartozikazélethez.Ahitre jutás
nem könnyű, és főként arra kell
ügyelni,hogyaztIstennektulajdonít-
suk,ésnemagunknak.AkiIstentdi-
cséri,azegybenvallástisteszróla,hi-
szen Istent dicsérni nem olyan
könnyűésmagátólértetődődolog–
avilágtelevangonddal,bajjal,éhe-
zéssel,kiprovokáltháborúskonflik-
tusokkal; nemkülönben a mi éle-
tünkisbetegséggel,gyásszal,adós-
sággal,munkanélküliséggel.Tudjuk

aztis,hogyhajlamosakvagyunkpa-
naszkodni. Nemrégiben hallottam
egy német püspök szavajárásáról,
akiaszokásos„Hogyvan?”kérdés-
renagyontalálóválasztszokottad-
ni:„Köszönöm,jól,defőkéntjobban,
mintmegérdemelném!”
Ahálaadás,adicséretmindigahit

jelevolt.GondoljunkcsakIzráelné-
pénekpusztai vándorlására, amely
közben az engedetlenség mellett
mégiscsaktöbbvoltahálaadás.Vagy
azelsőkeresztyénekéletére,akika
zsidók,majdarómaiakáltaliüldöz-
tetésekellenére ismindenérthálát
tudtakadni.
Manapságvalahogynagyonnehe-

zenmegyahálaadás.Sokembernek,
mégkeresztyéneknekis,Istenvala-
hogy kikerült a látószögéből. Úgy
gondolják,hogyamitelterveznek,il-
letvetesznek,aztőlükfügg.Nagyon
sokiskola,egyesület,alapítványvet-
tefelakeresztyén jelzőt.Jólenne,ha
közülükminéltöbbentudnánakjó
példávalelöljárniadicséretésahá-
laadástekintetében.
Pedig a dicséret ma is hangzik,

sokszorhalkan,merttúlsokamel-
lékeszörej.Nagyahangzavaris,de
eznemaztjelenti,hogyadicséretki-
esettvolnaaritmusából,csakodakell
figyelnirá.
AzEfezusilevél csakformájábanle-

vél;valójábannagyszabású,ünnepé-
lyesprédikáció,amelyaJézusKrisz-
tusbanvalóhitenalapul.Azegyház-
nakakeresztségáltalleszünktagjai.
Azutóbbiévekbentörténtfelnőttke-
resztelések mindig nagy élményt
nyújtottakszámomra,amikorláttam
azőszinteérdeklődést,atanulásiránti
elszántságotésazt,hogylátszott:az
illetőérziésmegisvallja,hogyéleté-

nekkülönbözőkérdéseireválasztad
aKrisztusrólszólóbeszéd.
Annak szemléltetésére, hogy ez

mennyireaktuális,álljonittegyrö-
vididézeta20.századegyiklegna-
gyobb,demindenképpenlegrendkí-
vülibbteológusának,DietrichBon-
hoeffernek 1944-benabörtönbőlkül-
dött keresztelői prédikációjából:
„Nemamidolgunkmegmondanian-
nakanapnakazelérkezését–amibi-
zonyosanelfogjönni–,amikorem-
bereklesznekelhíva,hogyúgymond-
jákkiIstenigéjét,hogyavilágmeg-
változzonésmegújuljonáltala.Ezegy
talán vallástalan, de felszabadító,
megváltónyelvezetlesz,olyan,mint
Jézusé,akinekabeszédénazembe-
rekmegütköztek,demégisannaka
hatalmaalákerültek;egyújigazsá-
gosságnakésvalóságnakanyelve,ami
Istenbékességétésországánakelkö-
zelítéséthirdetiazembereknek.”
Ezeketasorokategyolyanember

írta,akiegykorábbibörtönlevelében
így vall: „Egykeresztyénnek éppen
elég,haharminchat-harminchétévig
él.”Ennyiidősvoltőekkor,nemsok-
kalkivégzéseelőtt.Ebbentulajdon-
képpen benne van minden: hogy
nemszámítamiáldozatunk,mertaz
semmiJézusKrisztusnakésmagának
Istennekazáldozatáhozképest.
Rosszszolgákvagyunk,mertcsak

azt tesszük, ami a kötelességünk,
mondtaugyanőgyakran.Mennyivel
inkábbrosszakvagyunk,haaztsem
tesszükmeg!JelenesetbenIstenésa
Szentháromságfeltétlenésszüntelen
dicséretét,hogyminéltöbbemberhez
eljussonIstendicsőségénekmegisme-
réseszavainkéscselekedeteinkáltal.

g KoháryFErEnc

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe – ef 1,3–14 

Magasztalásmindenidőben
a va Sárnap ig éje

b Szent há rom ság ün ne pén la punk
Ré gi-új li tur gi kus sar ká ban mi
más il le ne job ban az imád ság ról
szó ló so ro zat ba, mint az a szent
ese mény, amely nek so rán az
Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben
ke resz te lünk meg gyer me ke ket
vagy fel nőt te ket. Így hát ez zel
foly tat juk éne kes köny vünk imád -
sá gos ré szé nek be mu ta tá sát.

Hála Istennek, elmúlóban vannak
azokazidők,amikorpárperccelaz
istentiszteletelőttjöttekbeaszülők
alelkészihivatalba,hogygyermeket
hoztak keresztelni.Az időmég az
adatokfelvételéresemvoltelegen-
dő…Mamártermészetes,hogyhe-
tekkelkorábbanbejelentikazigényt,
sakkorvanmódarra,hogytúlahi-
vatalosadminisztrációnelinduljona
felkészítőszemélyesbeszélgetés.
Megítélésemszerintmaalelkészek

kiemelt missziói feladata, hogy a
keresztelésifelkészítőt–hasonlóan
azesketésésatemetésszolgálatához
–minéltöbbtanítással,lelkipászto-
rilátogatással,tartalmasbeszélgetés-
selvégezzék.Hiszeméstapasztalom,
hogyaholerresúlytfektetnek,otta
gyülekezetépítésésgyülekezetépü-
lésfolyamatanyomonkísérhető,át-
élhető.
Ha egy keresztelést kérő család

meglátogatjaalelkészt(lelkészihiva-
talt),akkorazaminimum,hogyalel-
készeztalátogatástviszonozzaacsa-
lád otthonában. Nagy élményeim
fűződnekazokhozalelkipásztoribe-
szélgetésekhez, amelyek közben a
szülők–„hazaipályán”,azazotthon

–megnyíltak,ésgyermekükéletének
nagyeseményemellettazőéletükben
iselindultvalami,amiIstentőlvaló.
Amikoregyilyenfolyamatbein-

dul,kiderül,hogyszülőkéslelkész
egyarántigénylikatöbbtalálkozásle-
hetőségét.Akipedigezenazúton
járvaérelazoltárigésakeresztelő-
medencéig,annakkésőbbisszoro-
sabbkapcsolatalehetazegyházzal,
studatosanrészese,megtapasztaló-
jalehetIstenmegelőlegezettszere-
tetének.
Az énekeskönyv imádságos ré-

szénekkeresztelésrőlszólófejezete
segítfeleleveníteniazismereteket,új-
ragondolniakereszteléslényegét,ta-
nítimádkozni,éssegít,hogytudato-
sanéljükamegkereszteltemberek
életét.Abevezetésbenemlékeztetar-
ra,hogyamikorkeresztelünk,Jézus
parancsánakengedelmeskedünk.Vá-
lasztad,ésbibliaitanítástmutataz
ismételtenfelvetődőkérdésre:miért
keresztelünkgyermekeket?
Nagyonnagysegítséglehetönma-

gunkszámáraésakívülrőlérdeklődők
számára isazaszintedefinícióként
használtmondat,amelyetezafejezet
LutherKiskátéjából idéz:„Akereszt-
ségIstenparancsávalelrendeltésIs-
tenigéjévelegyütthasználtvíz.Vég-
ziabűnökbocsánatát,megszabadíta
haláltólésazördögtől,ésöröküdvös-
ségetadmindazoknak,akikhiszikazt,
amitIstenigéjeésígéretemond.”
Azegészfejezetetátszöviabibli-

aiigéksora–megmutatva,hogynem
emberitalálmányról,azidőkfolya-
mánkialakultszokásrólvagyszertar-
tásrólvanszó,hanemolyasvalami-
ről,amiateremtő,megváltó,meg-
szentelőIstenszerintazemberiélet

elengedhetetlen része, a lényeghez
tartozik.
Aszülőkéskeresztszülőkimádsá-

ga egy sor olyan kérést tartalmaz,
amelytalánmegsemfogalmazódna
bennünk,deamikoregyüttolvassuk
ésmondjuk,akkorátélhetjük,milyen
fontos ügyek, gondolatok, kérések
kerülnekittegymásmellé.Érzékel-
tesseeztnéhánymondat:„Köszön-
jük,hogygyermekünkgyermekedle-
het.” „Áldj meg bennünket, ránk
bíztadnevelését.”„Teddgyermekün-
ket tanítványoddá, hűséges köve-
tőddé.” „Segítsd hitre gyermekün-
ket…,ésvezesdazörökéletútján.”
„Add, hogy amikor felnő gyerme-
künk,legyentudatoshittelisatied.”
Akeresztszülőkimádságakülönös

segítséglehetabban,hogyakikezta
széphivatástvállalják,tudják,mire
szól a megbízatásuk. „Köszönöm,
Uram,hogyegygyermeketkísérhe-
tekafelédvezetőútján”–hangzikaz
elsőmondat:benneaküldetéssel,a
lehetőséggelésafelelősséggel,majd
kéréseksorautánígyzárulazimád-
ság:„Teddigédethatékonnyáéletem-
ben,ésengedd,hogykeresztgyerme-
kemszívéhezmegtaláljamazutat.”
Felnőtt kereszteléséhez is talá-

lunk imádságot. Ez azonban több
mintegyszerűkönyörgés.Meditáció
ajavából,amelyetJörgZink írásaiból
vettekát.Ezazimádság–lapozzák
felolvasóinkazénekeskönyv690.ol-
dalán!–nemarrólszól,hogyazafel-
nőtt,akitmegkeresztelnek,megérke-
zett,hanemarról,hogymostvanaz
útkezdetén.Errőlacsodásútról,az
újéletkezdetérőlgondolkodni,imád-
kozni,hálásszívvelbeszélni–ezmin-
denmegkereszteltemberkiváltsága.

Ehhezazattitűdhözvezetnekazok
azimádságok,amelyekakeresztsé-
günkkövetkezményeirőlsegítenekel-
mélkedni: „Követlek, Uram!”, „Irá-
nyítsdlépteinket!”,„Világosságulren-
deltelektéged!”–ezekasokatmon-
dóalcímekolvashatókakövetkező
oldalakon. S mindez arról beszél,
hogyazazember,akiakeresztség-
benátélteIstenmegelőlegezettbizal-
mát,indultovábbazúton.Azúton,
melyazörökéletbevezet.Azúton,
amelyen azonban minden veszély
ellenéreIstenszereteténekbiztonsá-
gábanérezhetjükmagunkat.
Végülhaddálljonittazazimád-

ság,amelyugyanatörténelemtávla-
tábólérkezik,denagyonmai.Árva
BethlenKata (1700–1759)imádsága
(EÉ691.o.).Ezazimádság–amely
felveendőkönyvnélkültudottimád-
ságainkközé–legyenútravalónkés
emlékeztetőnk:Megvagyokkeresz-
telve,Jézusévagyok.

ÉdesJézus,tiédvagyok;
nékedélek,nékedhalok.
LégyJézusoméletemben,
légyJézusomhalálomban,
légyJézusomfeltámadásomban,
légyJézusomazörökéletben;
mindörökkön-örökkészentAtyád
előttvalóörvendezésemben.

g HafEnschErKároly(ifj.)

Kereszteléselőttésután–ésmindig…

MennyeiAtyánk!Felnemfoghatjuk
gazdagságod,bölcsességed,ismereted
mélységét,mégisAtyánkkéntszólítha-
tunkmeg.Köszönjük,hogyfenséged-
benközeljöttélhozzánk,éstemagad
biztatszarra,hogyéletünkeseménye-
it,kérdéseinket,félelmeinketésörö-
meinket,hálaadásunkatelédvigyük.
Tebölcsenmegteremtettedésfenn-

tartodvilágunkat.Otthonunkkálehe-
tettFöldünk,ésránkbíztadfelelősgon-
dozását.Könyörgünkazért,hogyélni
tudjunkezzelafelelősséggel.Bocsásd
megrövidlátásunkat,amellyelajövő
nemzedékekelőlszívjukelatisztale-
vegőt,pocsékoljukatisztavizet,tesszük
tönkre a tiszta élelem lehetőségét.
Bocsásdmeg,hogyönzésünkbennem
tudunkmásoknélkülözésénenyhíte-
ni,ésfogyasztunkfeleslegesenis,mi-
közbenmásokalegalapvetőbbéletfel-
tételeknekishíjánvannak.
Teegyházatgyűjtöttélebbenavi-

lágban,hogymegkeresdazelveszet-
tet.Akeresztségajándékábanottho-
nunkkátettedaveledvalóközösséget,
igéd által megszólítasz, figyelmez-
tetszésvigasztalszminket.Könyör-
günkemindenértelmetmeghaladó
közösségért, egyházadért. Segíts,
hogynelegyünkfelszínesekmindab-
ban, amit rólad hirdetünk, és amit
egymássalcselekszünk.Addnekünk
aszeretetésabékességLelkét,hogy
az egyházadat is megosztó emberi
gyengeségetlegyőzvehitelestanúidle-
hessünkebbenavilágban.
Könyörgünkmindenszenvedőért.

Azokért,akiknekéletesajáthibájukból,
bűneikmiatttörtössze.Segítsdőket,
hogyazösszetöretettségbenmeglás-
sákakegyelmedfelévezetőutat.Kö-
nyörgünkazokért,akikmásokigazság-
talansága,gonoszságamiattszenved-
nek.Könyörgünkamagányosokért,a
betegekért, a halállal viaskodókért.
Közelségeddelenyhítsdszenvedésüket,
ésmutasdmegnekik,hogyminden
szenvedésbenésmélységbeniséletet
adóközösségedretalálhatunk.
Atyánk,hálátadunkneked,hogy

mindenünketatekezedbehelyezhet-
jük,merttőled,általadésértedvan
minden:tiédadicsőségmindörökre.
Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Hogyírod,afenségesfejedelemgyak-
ran és tisztelettel emleget engem,
ugyan nem örülök neki, mégis ké-
rem,hogyazÚristenviszonozzadicső-
séggelazőalázatosságát.Hiszennem
vagyokráméltó,hogyegyetlenember
ismegemlékezzékrólam,nemszólva,
hogyegyfejedelem,ráadásulilyenha-
talmasfejedelem.Sőtaztélemmeg,
hogyleginkábbazokhasználnakne-
kem,akikalegrosszabbakatmondják
rólam.Mégiskérlek,mondjköszöne-
tetnevembenafejedelemnekmindjó-
indulatáért,mindajándékáért,noha
nemszeretném,hogyakárTe,akárbár-
kimásdicsérjenengem,mertüresaz
emberidicséret,egyedülIstendicsére-
teigaz,amintmegvanírva:„AzÚrral
dicseksziklelkem.” (Zsolt34,3)Ésismét:
„Dicsőítsétekszentnevét.” (Zsolt105,3)
Nemminthaaminketdicsérőkönma-
gukbanlennénekkifogásolhatók,ha-
nemazért,mertinkábbembereketdi-
csérnek,mintIstent,akitegyedülillet
dicséret,tisztességésdicsőség,ámen!”
d Lutherlevele GeorgSpalatinnak,

1516.december14.
(CsepregiZoltánfordítása)
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AzelmúlthetekbenaDéliEgyházke-
rülettelkapcsolatbantöbbolyanhír
ismegjelentazEvangélikusÉletben,
amelyekheztalánnemártnémihát-
térinformáció.
Amájus25-iszámcímoldalánol-

vashattuk a szarvasi gyülekezetek
presbitériumainakközösünnepélyes
nyilatkozatátarról,hogy„ahatvan-
egyévvelezelőttkülsőpolitikaiérdek-
bőlkettéválasztottszarvasievangéli-
kusságisméteggyéakarválni”.
Devajonmireutalakissétitokza-

tos„külsőpolitikaiérdek”kifejezés?
ErreakérdésreazEvangélikusOrszá-
gosLevéltártólkapottizgalmasdoku-
mentumokbólvilágosválasztkapha-
tunk.1953tavaszánapüspökáltalki-
küldött adminisztrátor lelkész,Ka-
lavszkyKálmán –többekközött–a
következőketjelentiDezséryLászló-
nak: „Azegyházközségkettéválasztá-
sátésezzelkapcsolatbanazállamilag
kívánttisztogatásteljesítésétúgyajá-
rásitanácselnökével,mindpedigajá-
rási pártbizottsággal, azaz a járási
párttitkárralközöltem.Bejelentése-
metmegelégedettséggelfogadták…”
Gondolom,ezekismeretébennem

nehéz kitalálni, hogy milyen erők
motiváltákaszarvasievangélikusság
megosztását,szétszakítását…
Öröm, hogy a presbitériumok

szándékátmindkétgyülekezetköz-
gyűlése június1-jénmegerősítette.
Ennek nyomán megkezdődhet az
egyesülésjogi,szervezeti,anyagielő-
készítése.Atervekszerintakétgyü-

lekezetközösmunkabizottságaok-
tóber31-igdolgozzakiazegyesülé-
sidokumentumot,melynekelfogadá-
saesetén,reménységszerint,2015-
től,hatvankétévutánhelyreállhata
szarvasievangélikusságegysége.
Amásikjóhírazelőzőszámban,

egyfotóvalisillusztráltközleményben
jelentmegazegyházkerületünkbenle-
zajlottparókusialkalmasságivizsgá-
latról.Ezaszokványosnaktűnőtény-
közlésmegérdemelegykispluszfigyel-
met,hiszenelőször történt,hogya
négybeosztottlelkészközülhárom-
nakisevangélikusiskolavoltazelső
számúszolgálatihelye,„gyülekezete”
azelmúltkétesztendőben.
Tudom, hogy teológiai és egyéb

szempontbóliserősenvitatottkér-
dés:mennyibentekinthetőazegyhá-
zioktatási,nevelésiintézménygyü-
lekezetnek? De tény, hogy immár
hosszúévekótanemcsakgyülekeze-
tekbe, hanem iskoláinkba is kül-
dünklelkészeket.Aparókusialkal-
masságukrólmostbizonyságottettif-
júkollégáimaziskolamellettahelyi
gyülekezetbenisszolgáltak.Ugyan-
akkor–nemkisörömömre–mind-
hármanúgynyilatkoztak,hogyto-
vábbra is szívesen munkálkodná-
nak az evangélikus iskolamissziói
mezején.
Fontos egyházstratégiai feladat,

hogyvalóbanmegteremtsükateljes
esélyegyenlőségetésátjárhatóságot
a gyülekezetben, illetve iskolában
szolgálólelkészekközött.Továbbákí-

vánatos lenne, hogy ezt az esély-
egyenlőségetkiterjesszükazősztől
szolgálatbalépőmintegyhúszfőál-
lásúhitoktatórais,beleértveazanya-
gimegbecsülést…
Aziskolaésgyülekezetkölcsönha-

tásához,együttműködéséhezérdekes
adalékot kínált az a vizsgafeladat,
amelybenajelölteknekegyvalóságo-
sanelvégzettkeresztelésiszolgálatot
kellettírásbandokumentálniuk,afel-
készítéstőlakeresztelésiprédikáci-
ónkeresztülazutógondozásig.So-
katmondó,hogymindhármanazis-
kolábankerültekkapcsolatbaake-
resztelendőgyermekkel,determésze-
tesenagyülekezetben,templomiis-
tentiszteletentörténtakeresztelés.
Miközbenolykormár-márszinte

elégedetlentürelmetlenséggelkeres-
sükiskoláinkgyorsanérőgyümölcseit
egyházunkfáján,jólennehálásszív-
velfelfedeznünkaszebbjövőt,termést
ígérőbimbókat,nyílóvirágokatis…
Ahogyreformátorőseinkmegfogal-
mazták:aziskolaazegyházvetemé-
nyeskertje.Ígyvanezmais.Nele-
gyünk türelmetlen kertészek, akik
sürgetikanövekedéstadóUrat.A„Fő-
kertész”intésemaisaktuális:„…más
avető,ésmásazarató.” (Jn4,37)
A harmadik déli öröm, amelyet

szeretnékmegosztanitiszteltolvasó-
inkkal: az orosházi missziói nap
visszhangja,utórezgései.Akadnak,
akikmár-márszintetemetikazegy-
házkerületimisszióinapokat.Talán
ismerősekakritikus,önkritikushan-

gok,melyekszerint„ezmárkifutó
modell, idejét múlta forma, csak
egymástmelengetjük,csupánnyug-
díjastalálkozóazegész”…
Hála Istennek, Orosházán több

mintezren–köztükmintegyhúsz
százalékbangyermekekésfiatalok–
mást tapasztaltunk. Egy tizenhat
éves gimnazista leveléből idézek,
amelyetméghazafelé írtabuszon:
„…ateljesújdonságvarázsábanésa
bennemrégilángjárakapotthitfényé-
benélveztemeztanapotújéletemka-
pujában.Hálásvagyok.Hálásazút-
mutatásért,avelemszembeniönzet-
lensegítségértésjóindulatért,melyet
szinteidegenkéntélhettemát…”
AházigazdaOrosházaiskolalelké-

sze,BalogEszter köszönőlevelünkre
ígyválaszolt:„Részemrőlsoköröm-
melésáldássalteltamisszióinap.Mi
isnagyonköszönjük,hogygyüleke-
zetünk,óvodánkésiskolánklehetett
a találkozó helyszíne. Örültünk a
szolgálattevőknek,szolgálatuknak,a
vendégeknek,aszemélyestalálkozá-
soknak,beszélgetéseknek.Remélem,
akisközösségekaDéliEgyházkerü-
letbentovábbfognakformálódniIs-
tenLelkesegítségével,azevangélium
erejeáltal…Aziskolánkbanmárvár-
jákafiatalokafolytatást!”
Miisvárjukafolytatást,hiszenaz

orosházimisszióinapnemértvéget
azúrvacsoraiistentisztelettel.Komo-
lyanvettükazáldáselőttfelhangzó
misszióielbocsátást: „Menjetekel,és
hirdessétekazÚrhalálátésfeltáma-

dását!Tegyetekbizonyságotszerete-
téről!Akikmegtapasztaltátokabűn-
bocsánatörömét,építsétekatestvé-
ri közösséget az emberek között
megbocsátássalésönfeláldozósze-
retettel.”
Az ajándékba kapott pohár, az

úrvacsorai kehely, a teli templom
szimbolikusan„túlcsordult”,hiszen
kivonultunk a város főterére. Ott
mégbőmásfélóránkeresztülsoka-
katkínáltunkmegaKrisztussalva-
lótalálkozásésközösségöröméből
énekben, zenében, bizonyságtéte-
lekben.Reméljük,ennekisleszfoly-
tatása,ahogyanapénekébenegyütt
vallottuk:„AzÚrcsodásanműködik,
/Bölcsterveitmegérleli,/Rügyetfa-
kasztazág./Bimbójabárigénytelen,
/Pompásleszavirág.”(EÉ328,1.2)

Hírháttér é gtájoló

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

Adombóvárigyülekezeteredetileg
húsvétratervezteazoltárképszente-
lését,detechnikaiokokbólerreegé-
szenapünkösdötmegelőzőszomba-
tig kellett várni. A késedelemmel
kapcsolatban Gáncs Péter megje-
gyezte, hogy az akkori bosszúság
máragondviselésszerűnektűnik,hi-
szenazemmausivacsoraszinteelő-
szobája a pünkösdnek. A lukácsi
történetbenatanítványokake-
nyér megtöréséről ismernek
rá feltámadott mesterükre.
LajtaGáborfestőművészezta
sorsfordító pillanatot örökí-
tettemegnagyszerűoltárké-
pén,háttérben–mégisakép
közepén–aszolgálóval,akinek
elsőkénthadarhattákelaziz-
gatotttanítványokapillanatje-
lentőségét,ígytéveőtapün-
kösdiörömhírelső tanújává.
Ajólismerttörténetszerint

két csalódott, kétkedőés re-
ményt vesztett tanítvány –
Kleopáséstalánfia–igyekszik
ahúsvétieseményekutánJe-
ruzsálemből Emmaus felé,
amikor egy utazó melléjük
szegődvebeszédbeelegyedik
velük. A vándort maradásra
bírják a tanítványok, s aztán
vacsorához készülnek vele,
amikorazmegáldjaésmegtö-
ri a kenyeret, felfedve ezzel
önmagát. Mire fölocsúdnak,
Jézusmagukra hagyja őket, de ők
azonnalútrakelnek,visszaJeruzsá-
lembe, hogy elmesélhessék, amit
láttak.Afeltámadásörömhírevégül
pünkösdkor–aSzentlélekkiáradá-
sával–válikatanítványokéletének
és tanításának középpontjává. Így
folytatódik az egyház születésének
története.

SzabóSzilárd, agyülekezetlelké-
szefelelevenítette,hogyatemplom-
építéstbefejezőgyülekezetivezetők
annakidejénanyagiokbólnemren-

delhettekoltárképet.Ideiglenesmeg-
oldásutánkutatva–egykörnyékbeli
templomnagyhétbenhagyományo-
sanletakartoltárképétőlihletve–egy
feketeháttérelőttállófehérkeresz-
tetállítottakaleendőoltárképhelyé-
re, és 1931-ben így szentelték fel a
templomot. A történelem tovább
odáztaaterveket–válság,világhá-
ború,majdaszocializmusévtizedei
következtek…Most,nyolcvanévvel
később sok tervezgetés, egyeztetés

utándöntöttúgyagyülekezet:elér-
kezettazidő,hogyazépítőkmunká-
játezagenerációvégrebefejezze.
„Azoltárfelettelhelyezettképaz

evangéliumhirdetésénekszemélyes,
csodálatoseszköze”–mondottaA
látásvisszaszerzése címűlaudációjá-
ban Zászkaliczky Zsuzsanna mű-
vészettörténész,adombóváriaktest-
vérgyülekezetének,abudapest-kőbá-
nyainakafelügyelője.
Evangélikusoltárképekenérthetet-

lenül ritkán szerepel az emmausi

történet,deaművészettörténetben
korántsempéldanélkülvaló,hiszen
alegnagyobbfestőkdolgoztákfelaté-
mát.AszakemberLajtaGáborfesté-
szeténekgyökereitisanagyelődök–
akésőreneszánsztólahistorizmusig
–művészetébenlátja.Azalkotásfo-
lyamatánakérdekességekéntemlíti,
hogyakülönlegesgonddalválasztott
modellek önkéntelen, természetes
mozdulatait a kompozícióba építő
festőmilyen alaposan készült fel a

munkára, rejtett szimbólu-
mokkal,utalásokkalmélyítve
tovább a prédikáló oltárkép
mondanivalóját.
Tudnivaló,hogyLajtaGá-

bor mindig élő modellekkel
dolgozik.Ekülönlegesfeladat-
raissokáigkeresteamegfele-
lőmodelleket.Afiatal tanít-
vány a bencéseknél végzett,
Pannonhalmán, az idősebb,
Kleopásarcárólpedigegyjó-
gaoktató tekint a kenyeret
megtörőmesterre.Akicsitkí-
vülállónak ható, mégis köz-
pontiszerepetkapószolgáló
alakjátegyszínésznőformál-
tameg…Akulisszatitkokegyi-
ke,hogyaJézusalakjátmeg-
személyesítőmodellt a festő
egyiktanítványaajánlotta.A
leendőJézusmárafotókalap-
ján tökéletesen alkalmasnak
tűntafeladatra,deszintehát-
borzongatólehetettafelisme-
rés,amikorkiderült,hogyaz

éppharmincháromévesolaszművé-
szettörténészt Emanuelnek hívják.
Erreésazalkotásfolyamatátkísérő
további „jelekre” természetesen a
magátkeresőkéntdefiniálóművész
is felfigyelt, és töltekezett belőlük.
Adombóváriünneputolsófelszó-

lalójakéntaművészálltagyülekezet
elé(képünkön): „Abbanareményben
nyújtomátfestményemet,hogyakép
azigévelegyüttsegíthetmindenkit
atisztánlátásbanésafelismerésben.”

g Szövegésfotó: KissTamás

Oltárképszentelés–nyolcvanévután
f Folytatásaz1.oldalról

Vanabbanvalamizavarbaejtő,amikor
azemberegykétszázévnélrégebbi,tá-
gastemplombanszáználkevesebbhí-
vettudmegszámlálniegyünnepiisten-
tiszteleten.Ésvanabbanvalamitiszte-
letetparancsoló,amikoregyünnepial-
kalmonközel százhívőszámlálható
megegyolyanműemléktemplomban,
amelyneképítőgyülekezeteaközelmúlt
történelmének(esetünkbenaháborút
követőkitelepítésnek)váltáldozatává.
ÉssajnosnemEgyházaskozárazegyet-

lenanyagyülekezet,amely„fordítottan
tizedeltetett”, azaz a jobbára német
ajkú evangélikusság alig tizede ma-
rad(hatott)ajelenlegmárcsaknyolc-
száz lelkes és mindössze százhúsz
evangélikust számláló településen…
Pünkösdkor megkülönböztetett

üzenetevanazorgonaszónak,hiszen
a„pneuma”szólaltatjamegasípokat,
ígyahangszermárműködésévelispré-
dikál–fogalmazottazünnepiistentisz-
teletigehirdetője,hozzátéve:„Haazor-
gonamegtudújulni,miértnetudna
megújulni a gyülekezet is.” ApCsel

15,6–12alapjántartottprédikációjában
GáncsPétermegértéssel szóltarról,
hogy„nemkönnyűelfogadnunk,hogy
azIstenegyarántfelhozzanapjátjók-
ra és gonoszokra”.A két német szó
(haben/sein) tartalmi különbözősé-
gére utalva azonban hangsúlyozta:
„Nemmi osztjuk a Szentlelket! Mi
mindnyájanIstenkegyelmébőlélünk.”
Azistentiszteletutolsóharmadában

GyőrffyIstvángyönyörködtetteaje-
lenlévőketazújonnanfelszenteltor-
gona„tudásával”.Akántortól(képün-
kön) tudhattukmegaztis,hogyaz1814

pünkösdjén szolgálatba állított ba-
rokk(hangzásábana17.századiitáli-
ai típushoz köthető) hangszer vi-
szonylag megkímélt állapotban ér-
hettemeg felújítását,amelyet1986-
ban,azakkorraszinténfelújítotttemp-
lomfennállásánakkétszázadikévfor-
dulójánhatározottelagyülekezet.
Azorgonafelújítását–KormosGyu-

la terveiszerintésfelügyeletealatt–Bu-
daörsönvégeztékelmintegynégyésfél
millióforint–pályázatonelnyert–ösz-
szegbőlPaulusFrigyes ésmunkatársai.

g TPK

Orgona-újraszentelés
f Folytatásaz1.oldalról
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Vasárnapegészdélutánvisszhang-
zottaBécsikaputéraFortunautcán
felállított színpad történéseitől. A

napeseménydúsésmozgalmasvolt:
a hűs templom, a finomságokkal
telikápolnaésaharmincötfokoshő-
ségbenállószabadtériszínpadközött
folyamatos volt a jövés-menés.
Mindez viszont nem okozott za-
vart.Afelszabadultéscsaládiaslég-
kör, a gyermekeket „hajkurászó”
szülők,azunokákatringatónagyszü-
lők (köztük lelkészek), a terepen
otthonosan mozgó fiatalok látvá-
nyamindaztsugallta,hogyabuda-
várigyülekezetbenvanélet.
Areggeltőlestigtartóegyüttléten

ahelyievangélikusközösségszinte
minden csoportjának lehetősége

nyíltabemutatkozásra.Énekkelnégy
csoportisszolgált:anémetgyüleke-
zeténekkara,afinnországiSonuskó-

rus, aSchützkórus ésaBudavárigos-
pelkórus.Azutóbbi,azáróalkalmon
megszólalóformáció,úgytűnik,még
mindigkuriózumnaktekintettmű-
fajtképvisel.Afelcsendülőafroame-
rikaidallamokszintemindenarrajá-
rótmegállítottak.
Azáróigeirészreismételcsende-

sült a tér, és újra az evangélium
hangzott.FabinyTamás püspökJó-
el3,1alapjánrendhagyómódonszólt
pünkösdről, Isten álmáról, amely
egybenazÚrbiztatásais.„Nemkell
félnedhitedmiatt,apünkösdiLélek
erőtésbátorságotadabizonyságté-
telre.Ottésakkor,aholésamikor

szólnod kell” – mondta az Északi
Egyházkerületlelkészivezetője.
Délután adták át a Várady-díjat,

amelyetagyülekezetbenaktívszolgá-
latotvállalókkapnakmindenévben.
Akicsinyeketarohangálásonkí-

vülleginkábbajátszóház,akézmű-
veskedés és Róka Szabolcs mese-
mondófoglaltale.ASzentGyörgyés
asárkány címűdarabnagysikertara-
tottafelnőttekkörébenis,hiszenaz
előadás közös produkcióvá vált a
nézőksoraibólmeglepetésszerűenki-
választottszereplőkáltal.Alegtöb-

benbelementekajátékba,éslelkesen
vállaltákafelkérést.Hamarkiderült,
hogy mindenkiben rejtezik több-
kevesebbszínészihajlam,csakügye-
senkellnapvilágrahozni.
Hasonló ehhez a keresztyén bi-

zonyságtételis.HaengedünkaSzent-
lélekelhívásának,csodákatélünkát.
Megtelünkbékességgel,megbátoro-
dunk,kinyílikaszemünk,megnyílika
szánk,elindulalábunk,ésIstenáldott
eszközeivéválunk.Ott,ahovaővezet.
Hakell,atemplomfalainkívül:azut-
cán,atereken,közeliekéstávoliakkö-
rében.Ezazigazitanítványság.

g Horváth-HEgyiÁron

Pünkösdivisszhang
Budavárievangélikusfesztivál

b Öku me ni kus pün kös di vi gí li át
és ze nés há la adást tar tot tak má -
jus 6-án a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME -
ÖT) lágy má nyo si szék há zá nak
ká pol ná já ban a ME ÖT If jú sá gi
Bi zott sá gá nak, il le tő leg Teo ló gi -
ai és Ke resz tény Egy ség Bi zott -
sá gá nak szer ve zé sé ben. 

Akülönbözőfelekezetekzeneifor-
mációinakközreműködésemellettaz
imádságosrendezvényenaMagyar-
országiBaptistaEgyházelnökeszol-
gáltigehirdetéssel.PappJános aren-
dezvénymottója–„Énésazénhá-
zamnépeazUratszolgáljuk” (Józs
24,15)– alapján rámutatott: „Pün-
kösdazegyértelműségünnepe.Úgy,
ahogyJózsuécsaládjávalegyüttlete-
sziavoksotazÚrmellett,ugyanúgy
maikorunkbanishasonlóakérdés:
vajonmiképesekvagyunk-eúgyél-
ni,úgycselekedni,hogyazzalazÚr
mellettállunk?”
A pünkösdi zenés vigília alkal-

mánajelenlévőknemcsakzenekaro-
kathallgathattak,hanemcsatlakoz-
hattakisazénekléshez.ElőszöraBu-

dai dicsőítő zenekar, majd a Lift
együttes fellépését hallgathatták.
ŐketaBoyzlessVoice nőikamara-
együttes,aKecskemétipünkösdicsa-
pat ésaKarneolcsapat fellépésekö-
vette.Avigíliátkövetőenszeretetven-
dégségettartottak.

* * *

Akellemeshangulatú,igényeszenei
élménytnyújtó,Istentdicsőítőalka-
lomrólmégishiányérzetteljöttemel.
Sajnálatosvoltéppenapünkösdivi-
gíliánmegtapasztalni,hogyajelenlé-
vőhallgatóságalapvetőenazeneka-
rokrésztvevőibőlállt.Jólettvolna,ha
ameghívóktöbbemberhez,ígypél-
dáulahelyszínthasználóegyetemi
gyülekezetektagjaihoziseljutnak,hi-
szen az alkalom színvonala, vala-
mintazeneielőadásokkorosztályt
megszólítóformájaéppenarraadott
volnalehetőséget,hogyazok,akikaz
egyházzenétkevésbétudjákmaguké-
nak,afiatalos,dehitvallódallamok
által átélhessék pünkösd ünnepét.
Aháromezeremberelhívásánakün-
nepénígybármennyireispünkösdöt
ünnepeltük,sajnos–bárökumeniku-
san,mégis–zártkörbentettük.

g GalambosÁdám

Ökumenikusörömzene
aMEÖTkápolnájában

b A bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet egész na pos pün kös di prog ram -
ja ki csik nek és na gyok nak, kö ze li ek nek és tá vo li ak nak egy aránt szól
– hir det te a jú ni us 9-re in vi tá ló meg hí vó. A dél előt ti – még a temp -
lom ban zaj lott – tan év zá ró is ten tisz te le ten Ke i jo Gärd st röm, a ko u -
vo lai test vér gyü le ke zet lel ké sze hir det te Is ten igé jét. A kö zös ebéd után
azon ban ki ürült a temp lom, ami – ki vé te le sen – ör ven de tes fej le mény
volt, mert hogy a bu da vá ri pün kös di evan gé li kus fesz ti vál is mét át lép -
te a temp lom fa la it. 
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Az alkalom meghívóján olvasható
bibliaiidézetnemcsakagyülekezet,
deazegészegyházmegyeésazott
szolgálólelkészek,munkatársakbiz-
tatásaislehet:„Legyetekszilárdak,
rendíthetetlenek,buzgólkodjatokmin-
denkor azÚrmunkájában, hiszen
tudjátok,hogyfáradozásotoknemhi-

ábavalóazÚrban.” (1Kor15,58)Az
igeválasztásaktualitásárautalvaFa-
binyTamásazegyházatépítőSzent-
lélek erejében való bizalmat kérte
mindazokra gondolva, akik ezen a
„nehézterepen”őrzikkisebbségben
hitüketésevangélikusságukat.
AzÉszakiEgyházkerület lelkészi

vezetőjekülönmegemlékezettako-
rábbiszolgálattevőkről,akiknekmun-
kájabiztosítottaafogyatkozáskihívá-
sávalszembesülőhegyaljaievangéli-
kusságfennmaradását.Többekközött
VeczánPál,LászlóMilán ésafiata-
lonelhunytMezeyGábor nevétem-
lítette.Utóbbitbarátjakéntkövetia
szolgálatbanAsztalosRichárd.
Apüspökhangsúlyozta,hogyaz

ilyennehézkihívásokkalteligyüle-
kezetekbenrendkívülnagyszükség
vananemlelkészimunkatársakra,
nemutolsósorbanpedigaközössé-
gek nyitottságára. Ilyen közös fel-
adatvállalásnak köszönhető az is,
hogyönerőnélkül,szűkös,mintegy
ötmillió forintos költségvetésből
megtörténhetettamonokiimaház
renoválása,shogyalassangyarapo-
dólélekszámmiattegyáltalánszük-
séglettaközösségihelyre.

KettősünnepTokaj-Hegyalján–
b Az el múlt hét vé gé re a szo ká sos nál is job ban ké szül tek a hegy al jai evan -

gé li kus gyü le ke ze tek, hi szen az egyik szór vá nyban már szom ba ton ket -
tős ün nep hir det te pün kösd üze ne tét. Bár te rü le ti leg a Bor sod-He -
ve si Egy ház me gye leg na gyobb ki ter je dé sű misszi ói kö zös sé ge a To -
kaj és Kör nyé ke Evan gé li kus Egy ház köz ség, lé lek szá ma má ra je len -
tő sen meg fo gyat ko zott. Ugyan ak kor a ma rok nyi evan gé li kus és az őket
pász to ro ló lel kész ki tar tá sát, az egy há zat, gyü le ke ze tet, szol gá la tot
is meg újí tó Szent lé lek Úr is ten be ve tett hi tét pél dáz za, hogy jú ni us 7-
én Mo no kon – az evan gé li kus Kos suth La jos szü lő fa lu já ban – dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök fel szen tel het te a meg újult ima há zat, Bu day
Bar na bás es pe res pe dig be ik tat hat ta hi va ta lá ba a gyü le ke zet meg vá -
lasz tott lel ké szét, Asz ta los Ri chár dot.
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KoczorTamás KránitzMihály PecsukOttó
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Hatévvelezelőttmégsokakatmeg-
hökkentett,hogypünkösdhétfőna
Deáktérievangélikustemplomlép-
csőjéről–ismertéskevésbéismert
művészek,egyháziésközéletiszemé-
lyiségek – úgyszólván egész nap
részleteketolvasnakfelaSzentírás-
ból,múlthétfőnviszontmártöbben
hiányolták az eseményt… A Ma-
gyarBibliatársulatáltal„meghono-
sított”fővárosigyakorlatazonbantel-
jesenazidénsemmaradtel,csupán

–részbenaBach-hétnyitányárava-
ló tekintettel –más helyszínre, az
egyébirántugyancsakhagyományos
estiökumenikusistentiszteletrekor-
látozódott.AKálvintérireformátus
templombanKoczorTamás evangé-
likus,KránitzMihály katolikusésPe-
csukOttó reformátuslelkészszolgált
igehirdetéssel, reflektálva a közel-
múltbannapvilágotlátottrevideáltúj
fordításúBibliára(RÚF)is.

d EvÉlet-infó

Biblikusökumené
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b Egy ha tá ron tú li fi a tal ma gyar
ke ra mi kus mű vész, Jó zsa Ju dit
iga zán ki fe je ző al ko tást min tá -
zott Kos suth La jos kor mány zó -
el nök hú gá ról, az or szág el ső
fő ápo ló nő jé ről, Kos suth Zsu -
zsan ná ról. A kis szo bor ápo lás
köz ben áb rá zol ja Zsu zsan nát:
fel ka rol egy se be sült hon vé det,
és meg itatja.

Valóban kifejező kisműalkotás ez
KossuthZsuzsannáról,akirőlnem-
igenszoktakmegemlékezniazéven-
kénti’48-asünnepségeken,holotta
forradalomésszabadságharcegyik
igenfontos,szimbolikusalakjaőis.
Segyáltalánnemanevemiatt,nem
csupánazért,mertakormányzóel-
nök testvére volt – hanem mert
olyanpéldaadószemélyiség,akiremi,
magyaroknagyonisbüszkéntekint-
hetünk,akireamaifiatallányok,ahi-
vatásszerűenbetegeketápolnikészü-
lőkpéldakéntnézhetnek.Közeledve
halálánakszázhatvanadikévforduló-
jához,érdemesfelvillantaniéletének,
tevékenységénekfőbbmozzanatait.
AKossuthcsaládnegyedikle-

ánygyermekekéntSátoraljaújhe-
lyen1817.február19-énszületett
Zsuzsanna szorgalmas, nyitott,
éleseszűgyermekvolt,akitbáty-
ja féltőgonddalpatronált.Elég
koránbelecsöppentaközéletbe,
legszorosabb, legbizalmasabb
munkatársáváváltpolitikusbáty-
jának.Fiatalnőlétéreóriásimun-
kabírássalkezdteszervezni-irá-
nyítaniazügyeket.Hamegjelenik
akoleraaFelvidéken,akkorott
vankormánybiztostestvéremel-
lett,éssegítiintézniavesztegzár-
banlévőbetegekdolgait,haaTör-
vényhatósági Tudósítások szer-
kesztésébenkellközreműködni,
akkorottishelytáll,dehaatár-
sadalmi-nemzetiségi-felekezeti
különbségrevalótekintetnélküli
ellenzékegyesítés,valamintama-
gyarországi ipar védelmezése a
cél,akkorazOrszágosVédegylet
életrehívásakörülisalegaktívabban
munkálkodik.
Mindemellett magánéletét sem

hanyagoltael.Miutánbátyja1841-ben
megnősült,hamarosanZsuzsannais
úgyérezte,illőbeköttetnieafejét,s
egymegyeiügyészkéntkenyerétke-
resőnemesférfiembernek–akinem
mellékesenKossuthLajosnejéneka

testvére – mondott igent. Így lett
Kossuth ZsuzsannábólMeszlényi
Rudolfné.AnnakaMeszlényiRudolf-
nak ahitvese,akiszinténlelkesedett
apolitikáért,akirajongottsógoráért
megannakpártjáért.
AMeszlényicsaládjóhírűfamí-

lia,azugyancsaktekintélyes,régine-
mesicsaládból származóDeákFe-
renccel isrokonságbanállt,stöbbbir-
toktesttelisbüszkélkedhetett.Zsu-
zsanna apósának szépbirtoka volt
többekköztazÉszaki-Bakonylábá-
nál, Kisdémnél, Csárda-pusztánál.

* * *

AMeszlényiházaspárSárbogárdon
telepedettle.Frigyük–Rudolfhirte-
lenbekövetkezett,haláloskimenete-
lűbetegségéig–alighétesztendeig
tartott. Ezalatt három gyermekük
született,kétlányésegyfiú.Zsuzsan-
naharmincévesenváltözveggyé–
súlyos gond volt ez a megélhetés
szempontjábólegyháromgyermekes
fiatalasszonyszámára,1848tájékán
pedigkülönösen.
Rudolf és Zsuzsanna szerették,

jólkiegészítettékegymást.Mélygyá-
szábanazözvegygyakranbetértab-

baakistemplomba,aholesküdtek,
smegcsókoltaaztakövet,amelyen
akkorálltak.
Anehézanyagikörülményekkö-

zepetteKossuthLajoshamarszere-
tetthúgasegítségéresietett,gyerme-
keivelésédesanyjukkalegyüttPest-
reköltöztetteőket,aholazőanyagi
támogatásávaltudtakmegélni.Zsu-

zsannáttehátPestenértékarohamo-
san közelítő forradalmi napok, a
változások;közbenfigyelemmelkí-
sértebátyjarendíthetetlenbuzgalmát,
jobbító fáradalmait, egy szaba-
dabb,élhetőbbhazátmegterem-
tenipróbálópolitikaitörekvése-
it. Ő maga azonban még – a
gyászmiatt–nemkívántaktívan
szerepetvállalniafolyamatokban.
Mindaddig,amígelnemérke-

zett a megpróbáltatások ideje,
vagyis a menekülésé. Miután
Windisch-Grätz legyőzteafelső-
dunaimagyarsereget,ésPesthez
közeledett, Kossuth az ország-
gyűlésselegyüttDebrecenbeköl-
tözött.Zsuzsannaagyermekei-
vel, testvéreivel, édesanyjával
együttLajosútjátkövette.Látta,
hogyamielkezdődött,azbizony
élethalálharc.
Depressziójátleküzdvealegláza-

sabbtevékenységbekezdett,akárcsak
bátyja. Lajos az országgyűlésben,
Zsuzsanna folyamatosmozgásban,
előbbazOrszágosNőegyletenbelül
létrejövő betegápolónői egyletek-
ben,majdatáborikórházakban.A
sebesülthonvédekápolásáhozköt-

szerek gyűjtésére tett felhívást,
majdamikorbátyjakineveztea
magyarhonvédcsapatokországos
főápolónőjévé, belekezdett az
önkéntes nővérek toborzásába,
megfelelőfelszereltségű,élelem-
mel és személyzettel működő
„ápoldák”létrehozásába.
„Minket,nőketIstenazértte-

remtett,hogyletörüljükhomlo-
kukrólaverejtékcseppjeitazok-
nak,akikelfáradnakazéletútja-
in”–írtaegyfelhívásában.Sva-
lóban,Zsuzsannasajátmagaisjó
példávaljártelöl,őmagaissaját
kezévelkötözteavérzősebeket,
gyógyította,tápláltaarászoruló-
kat,svigasztnyújtotta„vérző”
szíveknekis.Alegjobbcsaládból
származónőkettanítottaazápo-
lástudományára.Önkéntesápo-
lónőivel olyan emberbaráti el-
veket valósított meg, amelyek
későbbavöröskeresztesmozga-

lombanváltakáltalánossá.
Zsuzsanna nemcsak precizitást

követeltmegnővéreitől,hanemgon-
doskodó figyelmet, lelkiismeretes-
ségetéslelkivigasz-nyújtástis.Fon-
tos megemlíteni, hogy nemcsak a
sérültmagyarhonvédek,hanemazel-
látásraszoruló,sebesültosztrákka-
tonákszámáraisápolástbiztosított,

nemellenséget,hanema szenvedő
embertlátvabennük.Aszabadság-
küzdelemvégéigfáradhatatlanuljár-
taazországot,felügyelteazellátást.

KossuthZsuzsannafőápolónőál-
dozatos,gondosmunkáját1849nya-
ráig hetvenkét tábori kórházban
húszezerágylétrejöttefémjelzi.

* * *

Midőn a szabadságharc győzelmé-
nekreményemárvéglegelveszett,ate-
mesváricsataután,aholHaynau le-
győzteBemet ésDembinszkyt,Kossuth
Lajoskormányzóelnök1849.augusz-
tus11-énAradonlemondott,Görgey-
re ruházvaapolgáriéskatonaikor-
mányzást,akiröviddelezután–mivel
anagyobbáldozattaljárótovábbiharc
értelmetlennévált–letetteafegyvert.
A világosi fegyverletételrőlZsu-

zsannaAradonértesült.Előbborosz,
majdcsászárifogságbaesett.Eköz-
benszemélyestragédiaisérte:meg-
haltmásféléveskisfia.Afiatal,meg-
törtözvegyasszonyPestre,ahírhedt
Újépületbe,méltatlankörülmények
közékerültrabnak.Ahatalomvád-
ja:hazaárulás.Demertabíróságitár-
gyalásonosztráktisztektanúskodtak
mellette,bizonyítvaápoló-életmen-
tőmunkáját–felmentették.
Akörnyezetébenlévőkóvták,fél-

tették.Zsuzsannaazonbanújracse-
lekedniakart;elhatározta,hogyőrzi
a forradalom és szabadságharc, a
hazaszeretetlángját,életbentartjaa
reményt.Ebbenaszellembennyitot-
ta meg nevelőintézetének kapuit.
Sajnos a kezdeményezés nem lett
hosszúéletű,mivelazosztrákható-
ságoksorozatoszaklatásateljesenel-
lehetetlenítettenemcsakazoktató-
nevelőmunkát,demagánakZsuzsá-
nakamindennapimegélhetésétis.

Szerepetvállaltegyosztrákokelle-
nibelsőfelkelés,valamintKossuthLa-
joshazahívásaelőkészítésében.Újra
letartóztatták.Tüdőbajgyötörte,rab-

kórházbankezelték.
Mindeközbenvoltak,akikko-

molyanközbenjártakamegme-
nekítéseérdekében.Azamerikai
nagykövethathatóssegítségével
kerültszabadlábra,deennekfel-
tételeisvolt:nekiéscsaládjának
örökreelkelletthagyniaaszülő-
hazát.

* * *

Ahazáját elhagyó, betegeskedő
Kossuth Zsuzsanna először
Brüsszelbentaláltmenedéket.Itt
próbáltakújéletetkezdeni;Zsu-
zsanna egy csipkeverőműhelyt
szeretettvolnaműködtetni,azon-
banazosztrákokkezeideiselért.
Elkeseredetten,visszanézvekari-

tatív munkájára, ekkortájt vetette
papírrabátyjának:„Olyanmérhetet-
lenvigaszvoltszámomra,hogyda-
colhattamaviharral,megoszthattam
anyomorúságot,hogyszenvedhet-
temésküzdhettemletiport,vérzőha-
zámban. Boldog voltam, ha egy
könnyetletörölhettem,haegynyo-
morúságosszívterhénkönnyíthet-
tem. A magam szenvedéseit alig
éreztem…”
Afolyamatos,szűnninemakaró

zaklatások,egyrerosszabbodóegész-
ségiállapota,majdédesanyjahalála
hamarosandöntéseléállította:nincs
másválasztás,messzebbre,Ameriká-
bakellmenni.
Újhazájában,NewYorkbanfoly-

tattacsipkeverővállalkozását.Egész-
ségeazonbancsakrövidideigbírta
amunkát.Harminchétesztendősen,
1854.június29-énhunytaleörökre
aszemétazEgyesültÁllamoklegna-
gyobbvárosában.
Tízesztendővelezelőtt,Kossuth

Zsuzsannaelhunytánakmásfélszá-
zadikévfordulójándr.FabinyTibor
evangélikus egyháztörténész-pro-
fesszorekképpenemlékeztetettreá
egyírásában:„ANewYork-ikiste-
metőtazótarégenfelszámolták,he-
lyét felhőkarcolók uralják. Kíván-
juk,hogyenagyszerűasszonyraha-
zájábannecsakanevétviselő,Bécsi
útiegészségügyiszakközépiskolaés
abicskeigyermekotthongondoljon,
hanem–sohaelnemmúlóhálával
–szeretettmagyarevangélikusegy-
házais!”

g KErEcsényiZoltán

»B ol d o g vol ta m, H a e g y könn yet le tö röl Het te m, H a e g y n yo m o rú Sá g oS SZ ív te r Hé n könn yít Het te m…«

SzázhatvanesztendejehunytelKossuthZsuzsanna

KossuthZsuzsanna,Magyarországelsőfő-
ápolónője–JózsaJuditkeramikusművészal-
kotása

„Székfoglaló”prédikációjábanAszta-
losRichárdrendhagyómódonszólta
hitközösségrőlésaSzentlélekmegújí-
tóerejéről.Bemutattaagyülekezetnek
ameghívótdíszítőtűzzománcműal-
kotást,melyenKrisztustestefestetlen
alap,mígkörülötteváltozatosszínekés
textúrákláthatók.Alelkészabiztosés
szilárdalapmeglététemeltekimint
a hegyaljai közösség bizakodásra és
reménységreokotadóközösértékét.
Asokszorvalóbanhiábavalónakéske-
vésnektűnőmunkátcsakisaSzentlé-
lekjelenlétéveljutalmazhatjamegaz
önmagátisodaadóIsten.
AsztalosRichárdelárulta,hogyazel-

múltévtizedekbenMonokonteljesen
elfogyott az evangélikus közösség.
Hosszúideigcsakkétemberértjárta
községbe… Sokszor hiába érkezett,
senkitsemtalált.Váratlanulazonban
egycsaládfelajánlottaotthonátazisten-
tiszteletialkalmakcéljára.Éslassan,las-

sangyarapodásnakindultak…mígnem
azimaházfelújításaisindokoltlett.
Aziktatástkövetőünnepiközgyű-

lésenköszöntőjébenBudayBarnabás
esperesszinténkiemelteazegyház-
megyéreésatérségrejellemzőnehéz-
ségeket.Elmondta:meggyőződhetett
róla,hogyAsztalosRichárdrendel-
kezik mindazzal a talentummal,
amelyehhezaszolgálathozszüksé-
ges.Különkiemelteabeiktatottlel-

készháromtulajdonságát:akitartást,
alelkesedéstésahűséget.Azespe-
resazevangélikusbibliaolvasóÚtmu-
tató pünkösdiigeszakaszávalkíván-
taalelkésznek,melletteállófelesé-
gének és a gyülekezetnek, hogy a
Szentlélekerősítseőketmindezek-
ben:„Nemhatalommalésnemerő-
szakkal,hanemazén lelkemmel–
mondjaaSeregekUra.” (Zak4,6)

g BMA

ImaházatszenteltekéslelkésztiktattakMonokon
AsztalosRichárd 1985.augusztus12-énszületettNyíregyházán.Anagy-
cserkeszigyülekezetbenkonfirmált.ANyíregyháziEvangélikusKossuth
LajosGimnáziumbantettérettségivizsgautánazEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemenfolytattatanulmányait.LelkészjelöltiévétDebrecenben
töltötteRéz-NagyZoltánmellett.Dr.FabinyTamás püspök2010.július
11-énavatta lelkésszé,ésaTállya–Abaújszántó–Tokaj–Sátoraljaújhelyi
MisszióiEvangélikusEgyházközségbeküldtekiszolgálatra(2013.január
1-jétőlTokajésKörnyékeEvangélikusEgyházközség).AsztalosRichárd
nős,feleségedr.AsztalosÉva jogász.Kislányuk,Eszter nyolchónapos.

B
u

d
a

y
-M

a
li

K
 a

d
r

ie
n

n
 f

e
lv

é
t

e
le

AsztalosRichárdbeiktatottlelkésztköszöntikgyülekezeténektagjai



 e 2014.június15. EvangélikusÉletkultúrkörök

RichardStrauss1864.június11-énszü-
letettMünchenben:mostünnepeljük
születésénekszázötvenedikévfordu-
lóját. (Megemlékezésünkben Batta
András monográfiája volt segítsé-
günkre–GondolatKiadó,1984.)
Richard édesapja, Franz Strauss

Bajorországlegjobbkürtöse(ennek
köszönhetjükafiúműveinekvirtuóz
kürtszólamait),akigondosanügyelt
gyermekezenei„étrendjére”,megis-
mertetteveleaklasszikuszeneiroda-
lommindenértékét.Fiamegtanulhat-
tatőle:azenénekahhoz,hogyművé-
szet legyen,mesterségként kellamu-
zsikusvérévéválnia.Richardhegedűs-
kéntjátszhatottapjaműkedvelőzene-
karában;ezazegyüttesnéhányifjú-
koriművétisbemutatta.
1884-tőlkezdveStraussfejlődését

évekigHansvonBülow (nagyszerű
zongoraművészéskarmester)hatá-
roztameg;nekiköszönhetteelső–
másodkarmesteri–állásátMeinin-
genben, ahol a vezénylés mellett
zongoristakéntistöbbszörfellépett.
RichardkapcsolatbakerültJohannes
Brahmsszal is,akivéleményévelnagy
szerepetjátszottzeneszerzőifejlődé-
sében.
Akövetkezőlépcsőfokraegymá-

sikvezetősegítségéveljutottel:Ale-
xanderRitter zenekarihegedűsRi-
chardWagner rokona,szellemiszö-
vetségesevolt,sőtLisztFerencért is

rajongott.ŐeszméltetteráStrausst
aWagner-zenedrámákfilozófiájára,
őhívtafelfigyelmétLisztzseniális
újításaira.
1887 nyarán megismerkedett az

ígéretesénekesnővel,PaulinedeAh-
nával; 1894-ben összeházasodtak,
1897-benszületettegyetlenfiuk,Franz.
ElsőoperájánakStrauss–Wagner

szellemében – a szövegkönyvét is
magaírta.1893-ban,hatévimunka
utánkorszakhatártlátottújművében:
„AGuntram tulajdonképpenlezár-
jatanulóéveimet,smostmárkime-
részkedhetemavilágba.”
EzidőbentalálkozottGustavMah-

lerral; aszázadvégNémetországának
kétlegtöbbetígérőfiatalmuzsikusa
–akönnyedénalkotó,sikeres,elő-
adóművészként szinte flegmatikus
zeneszerzőésatépelődő,öngyötrő,
nehézéletű,csupaideglángelme–
meglepőenjólmegértetteegymást.
Strauss 1886-tól 1924-ig külön-

bözőrangúkarmesteriállásokattöl-
tött beMünchenben,Weimarban,
BerlinbenésBécsben;elvezényelteaz
operairodalom–benneasajátmű-
vei–legjavát.1908-tólBerlinbenfő-
zeneigazgatólett,1919–1924között
abécsiStaatsopertvezette.
Jó két évtizeden keresztül volt

Strauss legközelebbi munkatársa
HugovonHofmannsthal osztrákköl-
tő,drámaíró.Hatopera–Elektra,

A rózsalovag, Ariadné Naxosban,
Azárnyéknélküliasszony,Azegyip-
tomiHeléna,Arabella –születését
köszönhetjükennekazegyüttműkö-
désnek.AzElektra ahűségrőlszól;Az
árnyéknélküliasszonymesebelike-
retekközött az emberség alapvető
kérdéseitboncolgatja.

Arózsalovag műfajimegjelölése
zenéskomédia,deazegyikelemző
szerintmindközülalegtragikusabb
opera. Talán azért, mert cseppet
semelkerülhetetlen,amibennetör-
ténik,mégis,amiadolgokmögött
van–azelmúlás,azátváltozás–,az
feltartóztathatatlanulzajlikazidőben,
ésaszereplőkmintegyelébemennek
sajátsorsuknak.
IdőskorábanStrausstréfávalütöt-

teelhősnője,aTábornagynétragi-
kumát,akilemondOctavianrólegy
fiatallányjavára.Azonbanazene,e
búcsúzókeringőzene–abécsiálom
– ennél jóval többet árul el. Egy

kultúra,egybirodalommúltját,mely
bizonyárasohanemvoltolyanszép,
mintArózsalovag keringődallamai.
Mertabécsikeringő1911-ben,ami-
korbemutattákazoperát,történe-
lem.Avilágháborúküszöbén,aMo-

narchiaösszeomlásaelőttipercekben
(egy évszázaddal ezelőtt!) sikerült
még egyszer kinyitni az aranykori
Bécszenélődobozánakfedelét,mely-
bőlsohatöbbénemhangzottfelAró-
zsalovaghoz hasonló csengésű és
hangulatúmuzsika.
Straussthosszúéletesorán–1949-

benhaltmeg–tartottákamodern
zeneelőfutárának(Salome), demúlt-
barévedőnekis(Arózsalovag); tá-
madtákaBirodalmiZeneiKamarael-
nökségéért, majd nagy pompával
ünnepeltékmegnyolcvanötödikszü-
letésnapját.
Ellentmondásoktól terhes élete

végénaNégyutolsóénekkelbúcsúzott
avilágtól;ennekutolsódala Joseph
vonEichendorffAlkonyfénybencímű
verse.„Jártunkmirosszban-jóban,/
fogtuk egymás kezét, / pihenjünk
most,valóban,/csendhonolszerte-
szét.//Avölgyekelnyugosznak,/al-
konyhomályonát/illatálmosmagas-

nak/mégkétpacsirtavág.//Hagyd
rájukacsapongást,/várránkanyu-
galom:/jöjj,elnevétsükegymást/
ég-földmagányokon.”(TandoriDe-
zsőfordítása.)

g Dr.EcsEdiZsuzsa

RichardStrauss150
b Ric hard Strauss egy há zi ze nét csak if jú ko rá ban írt. Ope rá i nak több -

sé ge vi szont olyan, em be ri mi vol tunk lé nye gét érin tő té má kat bon -
col gat, ame lyek mi att a ró la va ló – ko ránt sem tel jes ség re tö rek vő –
meg em lé ke zés nek he lye le het egy egy há zi he ti lap ban is. Strauss va -
rá zsa az el múlt szá zad for du ló tá ján töb bek közt a fi a tal Bar tók Bé lá -
ra is el len áll ha tat la nul ha tott. A ró zsa lo vag, a Sa lo me, az Elekt ra ope -
ra, a Till Eu len spie gel, az Imi gyen szó la Za ra thust ra szim fo ni kus köl -
te mény és szá mos más re mek mű szer ző je két ség kí vül a 20. szá zad el -
ső fe lé nek egyik leg ter mé ke nyebb kom po nis tá ja volt. Kar mes ter ként
is ki vá ló, Ma gyar or szá gon is több ször ve zé nyelt.

LassusamaiBelgiumterületénfek-
vőMonsvárosábanszületett,felte-
hetően1532-ben.Fiatalkorábóltöbb
kétes eredetű legenda ke-
ring amesterről; a legköz-
kedveltebb,hogyifjúéveiben
Lassust csodálatos hangja
miattháromszoriselrabol-
ták a helyi templom gyer-
mekkórusából.Tizenkétéve-
sen Ferdinando Gonzaga
Mantovába,majdSzicíliába
vitte.MutálásautánMilánó-
baköltözött,aholmadriga-
listaszállásadójánakstílusát
vetteát.
Az 1550-es évek elején

Nápolyban énekesként és
komponistaként tevékeny-
kedett.Ezidőtájrólmarad-
takfennelsőművei.Eztkö-
vetőenRómábamentatosz-
kánMedici nagyhercegszol-
gálatába.1553-banegyévre
átvettealaterániKeresztelő
Szent János-bazilika zenei

igazgatását;eztutánaanálamind-
összenéhányévvelidősebbPalest-
rina kaptameg.(Rólaezévi5.szá-

munkban emlékeztünk meg.) De
Lassus addigramár – feltehetően
franciaországi és angliai utazásait
követően–visszatértNémetalföld-
re,ésAntwerpenbentelepedettle.Itt
1555-bena16.századegyiknagyvív-
mányát,atöbbszólamúkottanyom-
tatást felhasználva nyomtatásban
adtakikoraiműveit.
1556-banMünchenbenV. Albert

bajor herceg szolgálatába állt. Az
uralkodó igyekezett olasz mintára
megszervezniazudvarzeneiéletét.
MivelLassusItáliábantanult,anémet
udvarbanműködőszámoshonfitár-
saközülerreafeladatraővoltaleg-
alkalmasabb,sőtmitöbb,messzea
legtehetségesebbis.Véglegideköltö-

zött,skétévvelkésőbbfele-
ségülvetteReginaWäckingert.
1563-banLassustkinevez-

tékudvarifő-zeneigazgatóvá.
Az1560-asévekbenhíremár
bejártaEurópát,sokzenész
miattajöttamüncheniud-
varba,hogyhosszabb-rövi-
debbideigtanulhassontőle.
Ezértérkezettidetöbbekkö-
zöttakétGabrieli: Andrea,
majd később unokaöccse,
Giovanni is.
Lassusnevemesszeamu-

zsikuskörökön kívül is is-
mertvolt.1570-benII.Mik-
sa német-rómaicsászárne-
mességetadományozottne-
ki,amelyetigenritkánkapott
megzeneszerző.XIII.Gergely
pápapediglovaggáütötte.A
következő években IX.Ká-
roly franciakirályhívtameg.

Habártöbburalkodóésarisztok-
rataismegpróbáltaőtmagánakmeg-
nyerni,Lassusmindennéltöbbreér-
tékelte a bajor udvarban elhangzó
pompászeneielőadásokat.Az1570-
esévektőlkezdvetöbbszörellátoga-
tottItáliába,hogymegismerjeamad-
rigálhaladóbbirányzatait.Ennekel-
lenérekonzervatívmaradt.Éveinek
múlásávalstílusaegyreletisztultab-
báéskifinomultabbávált.
Az1590-esévekbenegészségeha-

nyatlásnak indult, melankólia gyö-
törte, de továbbra is komponált, és
nagyritkánutazgatott.Hattyúdalát,a
huszonegyvallásosmadrigálbólálló,
SzentPéterkönnyei címűmadrigálso-
rozatotsokan–méltán–alegtökéle-
tesebbdarabjánaktartják.MűvétVIII.
Kelemen pápának ajánlotta, és csak
posztumuszjelentmeg1595-ben.
Amintlátjuk,Palestrinávalellen-

tétbenLassusfiatalonbejártaEuró-
pát,majdhuszonhat éveskorában
Bajorországbament,éséleténekleg-
nagyobb részében, még harminc-
nyolcévigMünchenbenabajorher-
cegeketszolgálta.1594.június14-én
hunytel,ígymárnemláttaazelbo-
csátólevelét,amelyetpusztánanya-
giokokbóléppazonanaponfogal-
mazottmegkenyéradója,V.Vilmos.
Azonlehetvitatkozni,hogyanégy

legnagyobb reneszánsz zeneszerző
közülPalestrina,Lassus,Byrd vagy
Victoria alegnevesebb-e,deazbiz-
tos,hogyalegtöbbneveLassusnak
van(RolanddeLattre,Orlandodi
Lasso, Roland de Lassus és ezek
mindenfélekombinációja).
g Halász-TáborszkyGyörgyi

Virágzóreneszánszésműfajigazdagság
b A négy száz húsz éve el hunyt re ne szánsz mes ter, leg is mer tebb ne vén Or -

lan dus Las sus a kó rus ze ne mel lett kö te le ző dött el. Ha bár a re ne szánsz
a hang sze res ze ne fel emel ke dé sét is ma gá val hoz ta, Las sus ki zá ró lag
hang sze res mű vet nem is kom po nált. Nép sze rű sé gét ma nap ság könnye -
debb, sok szor hu mo ros kó rus mű ve i nek kö szön he ti. Ki nek ne csen ge -
ne fü lé be a Zsol dossze re nád cí mű mad ri gál? Mű ve i nek pa let tá ján az olasz
mad ri gál és vil la nel la, a fran cia chan son és a né met Li ed (dal) mű fa ja
egy aránt meg ta lál ha tó. A sok ol da lú szer ző össze sen több mint két ezer
mű vé nek túl nyo mó ré szét azon ban egy há zi kom po zí ci ók te szik ki. A
val lá sos ze ne köz pon ti mű fa jai: mo tet tái és mi séi tet ték őt iga zán naggyá.
Emel lett pas si ók, Mag ni fi ca tok és egyéb kan ti ku mok, him nu szok, nagy -
he ti respon zó ri u mok és la men tá ci ók ma rad tak fenn tő le.

Ahuszon-
ötödik

Bach-hét
b Pün kösd hét főn a bu da pes ti

De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban meg kez dő dött a
Bach-hét. Az idei kü lö nö sen
je len tős, hi szen ez a hu szon -
ötö dik ilyen ren dez vény a
szép és fon tos so ro zat ban.
Nem könnyű fel adat ne gyed -
szá za don át év ről év re fel -
mu tat ni az egyik leg na gyobb
ze ne szer zőt: új és új vá lo ga -
tást nyúj ta ni a ha tal mas élet -
mű ből, ma gas szín vo na lon
meg szó lal tat ni a mű ve ket.
Mind ezek nek ma ra dék ta la -
nul ele get tet tek a hét meg -
ál mo dói, fá rad ha tat lan szer -
ve zői és per sze a mu zsi ku -
sok, éne ke sek. 

Alegnagyobbérdemdr.Kamp
Salamoné –akarnagyésevan-
gélikus egyházzenei igazgató a
kezdetektől irányítja a rangos
eseménysorozatot–ésaLuthe-
ránia énekkaré, amelyminden
évbenvállaljaakáralegnehezebb
Bach-művektolmácsolásátis.
Ahétfőestinyitókoncertbeil-

leszkedőáhítatábanGáncsPéter,
egyházunk elnök-püspöke –
egyebekmellett–ígyfogalma-
zott:„Valamikorhittünk,tudtunk
Krisztusutánkiáltani.Mostitt
ülünk,éshallgatjukafenségesze-
nét.Az evangélium öröme ez,
őszinteéstisztaszívbőljövőáhí-
tat. Hála Istennek, hogy elin-
dultazünnepihét,afolyamatos,
lélekemelőszolgálat…”

JohannSebastianBach h-moll
miséje azemberiszellemegyik
legnagyobb teljesítménye. Míg
kortársai és kései nagy utódai
magasságokbaemelkedvekeres-
tekigazságokat,Bachafeltétle-
nülhívővallásosságtitkaibamé-
lyedvefejeztekiöröküzenetét.A
lipcsei kántor hatalmas tablót
fest, ugyanakkor remekművé-
benfinomszövésűrészleteketis
találunk.
Amegszólaltatásnehézfelada-

tátremeküloldottamegaLuthe-
rániaénekkar ésaWeiner–Szász
kamaraszimfonikusok. A négy
énekes (ZádoriMária,Meláth
Andrea, Megyesi Zoltán, Jekl
László) előadása,DobozyBorbá-
la törékeny csembalójátéka és
Ács Dávid orgonamuzsikája
mostispontosvoltéshibátlan.
Zengett a fölszárnyaló ének:
„Gloria in excelsis Deo, et in
terrapaxhominibusbonaevo-
luntatis”,hegedű,dob,trombita,
agyönyörűlatinszövegahallga-
tóságotmintegynemjártmagas-
ságokbaröpítette.
Ahéttovábbiprogramjaikö-

zülkikellemelniKovácsSzilárd
és Király Csaba orgonaestjét
(keddenéspénteken),azAura
Musicaleegyüttes kamaraestjét
(szerdán),aréghallottBudapes-
tiFesztiválzenekar barokkegyüt-
tesénekkantátaestjét(csütörtö-
kön).
Akikpünkösdhétfőnnemju-

tottakelaDeáktéritemplomba,
vasárnap19órátólisméthallhat-
jákBachIstenfelévezető,lélek-
emelőh-mollmiséjét.

g FEnyvEsiFélixLajos
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Madocsai Miklós volt Fébé vezető
lelkész,atemplomépítésésaszolgá-
lat„újkori”elindítója,akiTúrmezeiEr-
zsébet főnökasszonnyal áldozatos
munkátvégzettBagolyirtásbeindítá-
sáért:
–Mindenszépemlékideköten-

gem,amiaFébévelkapcsolatos.Az
1951-esszétszóratásutánnemvoltre-
ményarra,hogyittvalahaújraindul-
hataszolgálat.Istenazonban„távo-
labbralát”,mintazember…Azüdü-
lőt a diakóniaimunka területének
számítottaazállam,ígyegyházitu-
lajdonban maradt, s néhány évig
mégüdültetéstvégezhetett,immára
testvéreknélkül.Abezárásigazonban
márnemvoltsokhátra,romlottaka
körülmények,éssajnospusztulásnak
indultatelekésaházak.
1990 tavaszán jártam itt először

TúrmezeiErzsébettestvérrel.Romok,
mindenszanaszét,atelekfelétmár
eladtaazegyház.Mégislettjeleneés
jövőjeBagolyirtásnak.AFébétemp-
lomot, majd vendégszobákat épí-
tett,sazépületegyüttesimmárhúsz
évehirdetiIstendicsőségét.1994-ben
atestvérekmársajnosidősekvoltak
aszolgálathoz,dealelkészimunka
Herzog Csaba vezetésével megin-
dulhatottsokaklelkiépülésére.

* * *

HerzogCsabaevangélikuslelkészként
tizenöt évig szolgált Bagolyirtáson.

–Hogyankezdődöttazevangélikus
diakonisszák szolgálata a Mátrá-
ban?
–AFébé-egyesületevangélikusdi-

akonisszáinakszolgálataegészen1947-
renyúlikvissza,amikorazegyesület
telket,illetveháromolyanépületetka-
pott,amelyekkitelepülőszlovákcsa-
ládokutánmaradtaküresen.Bonyo-
lult folyamat eredménye volt, hogy
ezekaFébébirtokábakerülhettek.A
korabeliföldhivatalésazegyházútján
kaptamegazegyesületeztamintegy
négykatasztrálisholdterületűingat-
lant,három–eléggélepusztult–kis
házzal.Ezzela„tőkével”indultmega
szolgálat.Előszörüdülésretettékalkal-
massáahelyet,segészenaz1950-es
évekigígyisműködött.

–Mibőlálltazottaniszolgálat?A
vendégfogadáson kívül bizonyosan
lelkimunkátisvégeztek.
– Természetesen igen. Diako-

nisszákésdiakónusokegyarántdol-
goztakBagolyirtáson.Kikellemel-
nemamamárkilencvenévenfelüli
PecznyíkPál testvérünket,akifelesé-
gévelésmunkatársaivalegyüttfon-
tos és nehéz szolgálatot végzett.
Mostohakörülményekközöttkellett
élniük,dolgozniuk,helytállniukaz
odakihelyezetttestvéreknek.
Amunkaazépületeklakhatóváté-

telével,berendezésévelkezdődött,s
üdülésreisalkalmassákelletttennia
kisházakat.Ebbenazidőben–1949-
ben–jelentmegazÚjHarangszó cí-
műfolyóiratbanegyírásarról,hogy

jólennefiatalokszámárakonferen-
cia-központtáfejlesztenieztahan-
gulatos, széphelyet.Erre azonban
mégtöbbévtizedetkellettvárni.Az
ötvenesévekigcsaküdülőkéntfunk-
cionáltazingatlan.Amagaslatileve-
gőBagolyirtástkülönösen isalkal-
massá teszi tüdőbetegek számára
pihenésre, gyógyulásra. (AMátra-
szentimréheztartozóüdülőtelepten-
gerszint felettimagasságaközelki-
lencszázméter.–Aszerk.)

–Mitjelentettadiakonisszákszá-
máraezakisbensőségesszolgálatite-
rület? Hogyan osztották be ide a
testvéreket?
–Nagyörömmel jöttekdolgozni

Bagolyirtásra. Kis, zárt közösséggé
alakultanégyállandóanottszolgáló
diakonissza,miközben–sokévenát
–együtttevékenykedtek,mondhatni,
mintegycsalád.Amintavisszaemlé-
kezésekbenolvashatjuk,nagyszeretet-
tel fogadtákazérkezőket,akikcsak
időszakosanvégeztekottszolgálatot.

Igazilelkiközösségszületettmeg,so-
kanmegfordultakközöttükazévekso-
rán.Sokanjelentkezteküdülésre.Volt,
hogyvisszaiskellettutasítaninéhá-
nyukat, a hely kicsinysége ugyanis
nemtettelehetővé,hogymindenkitfo-
gadjanak,akkoravoltazérdeklődés.

– Csak evangélikusok jöhettek,
vagymárakkorisazökumenészel-
lemébenműködöttahely?
–Úgytudom,nyitottvoltmásfe-

lekezetűhívekszámárais,lelkiközös-
ségetlelhettek,pihenést,elcsendese-
déstazÚristenelőtt.

–1951-benaFébéfeloszlatásávala
adiakonisszák szolgálati lehetősége

megszűnt, s fel kellett adniuk ezt a
munkaterületet is.A több évtizedes
csendutánazonbanarendszerválto-
záskorittisújraindulhatottamunka.
– 1990-ben nyílt lehetőség arra,

hogyaFébé-egyesületfolytassaszol-
gálatát Bagolyirtáson. Az ingatlant
ekkoregyházunk–amelyaddigkeze-
lésébentarthatta–visszaadtaazegye-
sületnek.AzújraindulóFébéelsőlel-
készeMadocsaiMiklós,adiakonisszák
főnökasszonya Túrmezei Erzsébet
testvérvolt.Együttmentekfelelőször
megnézni az állapotokat – szörnyű
helyzetfogadtaőket.Romok,gaz,el-
hanyagoltság. Mégis, szívükben az
Istenreménytébresztettafolytatásra
vonatkozóan!AlátottakÉzsaiáspró-
fétavíziójátidéztékakivágottfáról,
amelynek csonkjából hajtás sarjad
(Ézs11,1).Názáret,Jézusgyermekkori
városanevénekatövenecer: ezújhaj-
tástjelentakivágottfán.Ahogyanaki-
vágottfakizöldül–seztatörzsetne-
vezteahébernecernek–,úgynevez-
teelaFébéNázáretnekeztazüdülő-
telepet.Atörzsittisújrakihajthatott
Istenkegyelméből:megindultazélet,
a munka. Az egyesület mindenek-
előtttemplomépítéséthatároztaela
telken,shamarosanmárennekato-
vábbfejlesztésénisgondolkodtak.A
pályázatnyertese,CzibulaZoltán al-
berti építészmérnök tervei alapján
épült fel a fekvő nyolcas alaprajzú
temploméslakóépület.

–Smondjukel,hogynemannyi-
rapicikeezatemplom,mintelsőre
gondolnánk:nyolcvanfőbefogadásá-
raalkalmas…
–Valóban,nemegykiskápolna

csupánazerdőmélyén.

–Mikéntalakultatemplomsor-
saazelmúltkétévtizedben?
–1994-benszenteltefelatemplo-

motD.SzebikImrepüspök,ekkor
MadocsaiMiklósvoltaFébévezető
lelkésze.Én1996-bankerültemoda
beosztottlelkésziszolgálatba,svet-
temátabagolyirtásiobjektumveze-
tését.Ezekbenazévekben–korláto-
zottanyagilehetőségeinkmiatt–ap-
rólépésekbenfolytatódottafejlesz-
tés,abelsőkialakítás.Szépült,épült,
formálódott,alakultittminden.Eb-
bentevékenyenrésztvettMadocsai
Miklósutóda,ZászkaliczkyPál lel-
késztestvérünkis.

Különösenszépaterméskőoltár,
akeresztésaszószék.TaschnerEr-
zsébet helyettesdiakonissza-főnök-
asszonytól kaptunk egy gyönyörű,
százéves faragott keresztet, mely
szinténatemplomdísze.Majdsor-
banatöbbiteendőkövetkezett:ven-
dégszobák kialakítása a galérián.
Máraharmincfőttudunkbefogad-

ni,többcsaládvagykisebbcsoport
isüdülhetnálunk.

– Egy diakonisszaegyesület által
működtetettvendégház,amelyalelki-
ségethelyezielőtérbe,milyenanyagifel-
tételekközötttudlétezni?Hiszennem
ahaszonszerzésevállalkozáscélja…
–Egyesületünkaszeretetszolgá-

latszellemébentevékenykedik,ajé-
zusiigejegyében:„Boldogokazirgal-
masok,mertőkirgalmasságotnyer-
nek.” (Mt5,7)Acélnemanyereségel-
érése,hanemazönfenntartásmeg-
valósításavoltkezdettőlfogva.Éppen
ezértcsakévekmunkájautánkerült
sorakonyhafelújítására.
MadocsaiMiklóslelkészegyked-

vesismerőse,TakácsLajosné azévek
sorántöbbkomolyadománnyalle-
pettmegminket,a2003-banfelszen-
teltharangotésharanglábatisneki
köszönhetjük.Azótaharangszóhívo-
gatja az Isten igéjére szomjazókat.
Nagyöröm,hogy1998-tól2010-ig

nagyrésztteljeskihasználtsággalmű-
ködöttazüdülő.Saját,önállógyüleke-
zeteennekatemplomnaknincs,dea
nyári idényben a környékről több
evangélikusésnemevangélikusüdü-
lőtulajdonosbóllétrejöttegynégy-öt
fős,azistentiszteleteketrendszeresen
látogatókisközösség.Őkazok,akikál-
landógyülekezetkéntvannakjelen,és
persze turisták, a környéken üdülő
vendégekisbetérnek.Szállóvendégek,
csoportokváltakozvajönnek.
Téli tartózkodásraegyelőrenem

alkalmasazüdülő,deidőveltalánez
is megoldható lesz, hiszen a téli
sportok szerelmesei közül lenné-
nek,akikittmegpihennének.Asze-
zonamájuselejinyitóistentisztelet-
tőloktóbervégéigtart.Fűtésjelen-
legnincs,csaktemperálás.Arend-
ről,tisztaságrólegészévenátMolnár
Ferenc gondoskodik.

–Milyenérzésegylelkészszámára
ateremtőIstenthirdetniottfent,ahe-
gyenépült templomban,abbanameg-
ragadóanszép,jólevegőjű,harmóniát
árasztó környezetben? Könnyebben
nyílikmegalélekabefogadásra?
–Istenigéjéremindenüttszomjaz-

nakazemberek,éshirdetninekikaz
igétnagykiváltság,kegyelem.Egyál-
landógyülekezetbenhirdetniazigét
más,mintegyilyenszolgálatiterü-
leten. A magaslat, szimbolikusan
mondva:a„közelebbIstenhez”érzé-
sevalóbanmozgósítbelső,lelkiener-
giákat,azelcsendesedésreamaiem-
bernekpedigkimondhatatlanulnagy
szükségevan.Ezatemplomegyhá-
zunkföldrajzilaglegmagasabbanál-

lótemploma.(Alegmagasabbanélő
gyülekezetabakonyiTésentalálha-
tó.)Különöshangulatotadatermé-
szetközelsége:azIstenrefigyelés,a
meditálás,azelcsendesedésáldottal-
kalmaitkínáljaigehirdetőnekésige-
hallgatónakegyaránt.

–EzaszépségTúrmezeiErzsébet
diakonissza költőnőt is megihlette,

cikkünkfelcímébentőleidéztemafel-
szentelésreírténekéből.Versszövege
a júniusi 1-jei istentiszteleten isel-
hangzott.
– Názáret-templomunk himnu-

szakéntvagyimádságkéntisénekel-
hetjükErzsébettestvérkölteményét.
Istenáldásakísérbennünket.Erzsé-
bettestvérmegérezteennekahelynek
a csodálatos voltát. Hálát adunk a
templom felszentelésénekhuszadik
évfordulóján,éshálátadunkmindazo-
kért,akikittlelkészi,kántorivagymás
szolgálatotvégeztek-végeznek,shá-
lásszívvelemlékezünkazonlelkészek-
re,akikitthirdettékazigét,ésmár
nincsenekközöttünk.Reméljük,hogy
mégsokanélvezhetikitteztabékes-
séget,harmóniát,csendet,közösséget
egymássalésIstennel.Őadjonmin-
denmegfáradtnaklelkierősödéstés
testigyógyulást.

* * *

Azünnepi,úrvacsorásistentiszteleten
D.SzebikImre1Kir8,27–28,Hab2,20
ésApCsel17,27–28alapjánhirdetteazt
azIstent,akit„azegekegeisemfogad-
hatnakbe”,hátmégegyemberikézépí-
tetteház.Atemplomazonbanmégis
több,hiszenszenthely,aholmagaaz
Úristenvanjelen,ésmielcsendesed-
ve előtte, felismerhetjük: „Őbenne
élünk,mozgunkésvagyunk.”
Anyugalmazottpüspökrámuta-

tott:akérdésre,vajonazelmúlthúsz
évbenmegfordult-eittezerember,
volt-eötszáz–aválasztnemtudhat-
juk.Ezcsakemberigondolatmenet
–Istennemaszámokbűvöletében
tekintahozzákiáltókra.Őtöbbetké-
szítel,mintamitmieltudunkkép-
zelni,egytemplomévszázadokra,év-
ezredekreépül–Istenkezében,irgal-
mas jóságábanbízva.Tehát „érde-
mes” templomot építeni, és itt, a
Mátrábancsodálatosajándékésle-
hetőségisNázárettemploma.
AtemplomacsendésazIstennel

valótalálkozáshelye,drágaésszent
„eszköze”,aholIstenközeljönhoz-
zánkigéjébenésaszentségekben.Is-
tentöbb,más,mintamitgondolunk
róla–semazértelmünk,semazér-
zelmeink nem tudják befogadni.
Mertnemmifogadjukőt,hanemő
fogadminketgyermekeivé,ottésak-
kor,aholésamikornekitetszik.Kö-
rülveszminket,úgy,hogyelküldte
közénk egyszülött Fiát, Jézust. A
templomkiváltságoshely,Istenszent
ajándéka,hogyeztazörömötátéljük.

g Írtaésösszeállította:
KőhátiDorottya

»m át r ai He g y cSú cS on é S m át r ai cSend Ben ná Z á ret Ben min dig di cS ő Sé g e d Z e ng je n…«

NázáretaMátrában

az el ső és az utol só vers szak 
túr me zei er zsé bet ének szö ve gé ből
NázáretiJézus,szentFiaIstennek,
Názáretbenvoltálengedelmesgyermek,
Názáretbenélteddolgosifjúságod.
Áldottezatemplom,hogyhaTemegáldod!

Mátraihegycsúcsonésmátraicsendben
Názáretbenmindigdicsőségedzengjen,
Irgalmasságodróltegyentanúságot!
Áldottezatemplom,hogyhaTemegáldod!

b Ki csiny gyü le ke ze ti kö zös ség em lé ke zett meg jú ni us el ső va sár nap já nak
ko ra dél után ján a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let mát ra szent -
im re-ba goly ir tá si temp lo ma fel szen te lé sé nek hu sza dik év for du ló já ról.
A ben ső sé ges ün ne pi is ten tisz te le ten az a D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
püs pök szol gált ige hir de tés sel, aki 1994. au gusz tus 25-én fel szen tel te a
haj lé kot. Az ese mé nyen a Fé bé ré szé ről Gö rög Haj nal ka di a ko nissza-
fő nök asszony, anya há zi di a ko nisszák, Ma do csai Mik lós ko ráb bi Fé bé-
lel kész, va la mint a más fél év ti ze den át ott szol gá ló Her zog Csa ba vett
részt – mind annyi u kat sze mé lyes em lé kek kö tik az ér de kes ne vű Ba goly -
ir tás hoz. De ho gyan „ke rül” Ná zá ret, il let ve egy temp lom a Mát ra er -
de jé nek mé lyé re, ahol a ma gas ba tö rő fe nyők tisz te le tet pa ran cso ló so -
ka sá ga ural ja a tá jat? Ho gyan vé gez tek itt szol gá la tot evan gé li kus di a -
ko nisszá ink, és mi lyen új ko ri tör té nel me van a rej tett, hí vo ga tó hely nek?
En nek jár tunk utá na az in ter júk kal ki egé szí tett tu dó sí tás ban. 

Balróljobbra:D.SzebikImre,MadocsaiMiklósésHerzogCsaba
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Ha tár ta la nul pro jek tek
a sop ro ni eöt vös ben

AzEötvösJózsefEvangélikusGim-
náziumésEgészségügyiSzakkö-
zépiskolaazideitanévbenazEm-
beri Erőforrások Minisztériuma
támogatásával kétHatártalanul
projektbenveszrészt.Aprogram
céljaszemélyeskapcsolatkialakí-
tásahatárontúlimagyardiákokkal
olyan közös tevékenység során,
melyáltaladiákokegymáskultú-
rájátjobbanmegismerhetik,köz-
tükbarátságokszövődhetnek.

el ső se gély nyúj tás 
ha tá rok nél kül 
AzElsősegélynyújtáshatároknél-
kül címűszakmaiegyüttműködési
projektbenösszesenötvenöttanu-
lóéshatpedagógusvettrésztis-
kolánkegészségügyiszakközépis-
kolai10.bosztályábólésaduna-
szerdahelyiEgészségügyiKözép-
iskolából.Asoproniésfelvidékita-
lálkozásokalkalmávalatanulóka
gyakorlatbansajátítottákelazel-
sősegélynyújtást,azújjáélesztést,
az eszméletlen sérült ellátását,
valamintadefibrillátorhasznála-
tát.Aprojektsoránazelsősegély-
nyújtásróloktatófilmkészült,mely
a két iskola honlapján elérhető.

gye re ve lünk, ver sel jünk!
Asopronitalálkozásalkalmávalin-
tézményünk kilencedik évfolya-
mosgimnazistadiákjaiaszékely-
udvarhelyi Baczkamadarasi Kis
Gergely Református Kollégium
tanulóivalközösenamárcius15-i
eseményekre emlékezve ünnepi
műsortkészítettek,melyetasop-
ronievangélikustemplombanad-
takelőezévmárcius14-én11óra-
kor.Aműsorbanakétintézmény
hatvandiákjaműködöttközre.
Amájusierdélyiutazásalattadi-

ákokamagyarművelődéstörténet
korábbiésjelenkorijelesképvise-
lőinek–AdyEndre,PetőfiSándor,
TamásiÁron,ÁprilyLajos,Kányá-
diSándor–műveivelismerkedtek.
Szerzett ismereteikből a diákok
tájékoztatófüzetetkésztettek.

 e 2014.június15. EvangélikusÉletpanoráma

Egy családregény második kötete
lehetne, amit a kezünkben tartha-
tunk.Irodalmimivoltáracsakérin-
tőlegesengondoljunk,hiszenműfa-
játtekintveegyháztörténetipályarajz,
mégisegynevezetesmagyarcsalád
regényessé váló útjának jelentős,
egészpontosanjelentőségteljes,meg-
határozó szakaszával ismerkedhet
megáltalaatiszteltOlvasó.
KertészBotondkönyvetehátélet-

rajz, egyháztörténet, hely- és kor-
történet,forrásműegykötetben,sbár
aszólegszorosabbértelmébentörté-
nelemkönyv–hiszentelevanadalé-
kokkalsadatokkal,évszámmaléslé-
lekszámmal,névveléshelynévvel–,
lapjainmégis olvasmányos, cselek-
ménybengazdagírásbontakozikki.

* * *

Atöbbkötetreszámottartótörténet
1780.január1-jénkezdődöttaFelvi-
dékegyészakiszegletében,azÁrva
megyeiNagyfaluban(Veličná,Szlo-
vákia).EkkorszületettmegSzeberé-
nyi János, kinek élettörténete ké-
peznéeképzeletbelikönyvfolyamel-
sőkötetét.Apja-anyja írástudatlan
napszámos,aszlovákoklaktavidéken
őkiscsaktótultudnak.AgyermekJá-
nosegycsizmadiátóltanultírni-ol-
vasni,akihamarfelfedeztebennea
tehetséget.Iskolábaíratták,stalán
nemvéletlenapélda–sőtpéldaér-
tékűnekleginkábbmondható–:az
evangélikusságiskolarendjemáreko-
raiformájábanislehetővétette,hogy
aztvégigjárvaazországutolsófalu-
jábólalegeslegszegényebbgyermek
isfeltörekedhessék–akárapüspö-
kiszékig.
KertészBotondkönyvénekelsőfe-

jezeterövidenösszefoglaljaSzeberé-
nyiJánospüspökéletpályáját,ésbe-
mutatjaazelsőésamásodikgenerá-
ciólelkészeit,hiszenöccse,András,
kinektaníttatásárólmárőgondosko-
dott,szinténpaplett,sgyermekeik
közülisketten-ketten.
SzeberényiJánosállhatatosságának

gyümölcselelkészdinasztialett,saz
olvasónakittfelkellfigyelnieakönyv
elsőüzenetére,azatyaiörökség jelen-
tőségére,melymunkáltSzeberényi
GusztávAdolflelkésszéválásábans
éppenúgyazőfiának,LajosZsig-
mondnak választásábanis,hogycsak
amostszámunkrakijelöltágatemel-
jükkiacsaládfáról.
Azelőttünkjárópélda,atámoga-

tó jó szavak, a terelgető tanácsok
mindig segítik választásainkat, és
bizonnyal segítették a Szeberényi
dinasztiaéletébenazelhívásfelisme-
résétis.
KertészBotondSzeberényiJános

felemelkedésérőlaztírja,hogy„nép-
mesébeillő”volt.Nekünk,csabaiak-
nakisvoltegyilyenmesebelikirály-
fink,stalánezértkülönösentudjuk
becsülniazilyenélettörténeteket,azt,
amikor–smostismétaszerzőtidé-
zem–„akiemelkedésútjaatehetség,

ahihetetlenkitartásésszorgalom”.Az
asztalosinasLiebMiska ugyanezen
tulajdonságokkalküzdöttefölmagát
afestészetcsúcsaira:MunkácsyMi-
hályként ismerjükőt.

* * *

AkönyvmásodikfejezetébenSzebe-
rényi Gusztáv életének első nagy
szakaszával ismerkedhetünk meg
születésétőlpüspökkéválasztásáig.
SzeberényiGusztávAdolf1816.ok-

tóber8-ánláttameganapvilágotKo-
hanócon,egyVágmentikistelepü-
lésen,Trencséntőlnéhánykilométer-
re.Keresztnevéta16–17.századfor-
dulójánéltII.GusztávAdolf svédki-
rályrólkapta,akiaharmincéveshá-
borúidejénsokattettanémetföldi
evangélikusegyházfennmaradásáért.
Lelkésszészentelésekorméghasz-

náltamindkétnevét,későbbazonban
az Adolf elmaradt. Ma viszont –
leginkább azért, hogy kiemelkedő
diakóniai tevékenységéről ismert
unokájától megkülönböztethessük
–ismétteljesnevénigyekszünkőt
emlegetni.
Iskoláit Selmecbányán kezdte,

majdPozsonybanfolytatta,sitttet-
teleteológiaiszigorlatátis.Később
négyszemeszterthallgatottajénai
egyetemen,majdhazatérvekétévig
anemesirangúBohus családházita-
nítójalettVilágoson.
SzeberényiGusztávekkorjártelő-

szörCsabán.Acsabaiegyházmegye
akkoribannemcsakabékésitérség-
re,hanemAradmegyéreiskiterjedt,
így a csabaiak, hírül kapva, hogy
püspökük teológiát végzettfiaalig
kétnapijáróföldretanítóskodik,1843
elejénmeghívtákőtasűrűnbeteges-
kedőBroszmanDánielmellésegéd-
lelkésznek. El is jött, a gyülekezet
nagymegelégedéséremegistartot-
tapróba-igehirdetését,ezenfellelke-
sülve meg is választották, de apja
másképpdöntött.SzeberényiGusz-
távnemfogadhattaelacsabaiállást,
felhagyott az oktatóimunkával is,
majdapjafelszentelveőt,egyfélév-
re maga mellé vette bányakerületi
szuperintendensikáplánnak.
Félévigláttaelasegédlelkészihi-

vatalt,sezutánkerülttízesztendő-
reavilágtólelzártEgyházasmarótra
parókusnak.
Ideérkezte után két esztendővel

megházasodott,feleségülvetteDlhá-
nyiMaximilianát, sott,Egyházasma-
rótonszületettmegelsőháromgyer-
mekük,majdőkettovábbinégykö-
vettemárCsabán.

* * *

1853 januárjában nyugdíjba ment
Broszman Dániel, s utódjaként a
csabaihíveknégymeghívottigehir-
detőközülSzeberényiGusztávmel-
lettdöntöttek.Csakérdekességként
említsükmeg,hogyapályázókközött
voltazakkorsegédlelkészkéntCsa-
bán szolgáló Szeberényi Andor is,

Szeberényi János öccsének, And-
rásnak fia, akit püspök nagybátyja
teológiai képzetlenségemiatt nem
volthajlandópappászentelni.
NagyváltozásvoltezSzeberényi

Gusztávnakéscsaládjának,hiszen
akétszázlelkes,csendeskisfelvi-
dékigyülekezetbőlegyhúszezer
lelketszámlálóegyházbakerültek.
Azújpapnakeleintemegisgyűlt
abajaameglehetősenfegyelme-
zetlengyülekezettel,hiszenBrosz-
manésaszinténidősHaánJános
valószínűleg már nem lehetett
rájukerőshatással.
Azújlelkészelőszörazegyház-

adót reformáltameg:nem sze-
mély, hanem jószág és birtok
szerintkellettfizetni–ígyelsőhat
évébenfutottakétújiskolaépü-
letre,egyújpaplakra,akistemp-
lom felújítására, s szerzetthar-
mincnyolcholdbirtokotazegy-
házszámára.Későbbmégtízis-
kolaépült,egyújpaplak,sajami-
naitemplomépítéséreisazőide-
jealattkerültsor.
Komolyszándékkalátalakítot-

taazelemioktatást,anagyobb
gyerekeketnapitemplomlátoga-
tásra kötelezte, shűbarátjával,
BreznyikJánossal 1855-benelin-
dítottákazelsőkétgimnáziumi
osztályt.
Ugyanezévőszénválasztották

meglelkésznekelhunytédesapja
helyettHaánLajost,akivelezután
éventefelváltvaláttákelazigaz-
gatólelkészihivatalt.Habitusuk,
munkamegosztásuk,elkötelezett-
ségükévtizedekre jómunkatár-
sakkátetteőket,saszerzőszavá-
valélve„agyülekezetirányítását
szorosan a kezükben tartották”.
Meg kell jegyeznünk, hogy

1853-bancsaláditragédiájaután
lemondottSteinerJakab, agyü-
lekezetfelügyelője.Azelkövetke-
zőévekbenatanítókindítványo-
zásáraapresbitériumkétszeris
megpróbálta őt pótolni, a két
lelkészellenállásaazonbanhiába-
valóvá tette fáradozásukat. (Szél-
jegyzetben,perszecsakhalványan,ce-
ruzávalodaírhatnánk,hogyazevan-
gélikusegyházismertéssokatdicsért
demokratikusberendezkedésétezek-
benazidőkbenCsabánalelkészek
szigorú,ellentmondástnemigentűrő
tekintetevigyázta…)
1867-ben,majd70-benSzeberényi

Gusztávotabékésiegyházmegyefő-
esperesénekválasztották,rábízvati-
zenkilencgyülekezetsbenneközel
százezer egyháztag lelki életének
felügyeletét.

* * *

AkötetharmadikfejezeteSzeberé-
nyi Gusztáv teológiai felfogásához
viszközelebb,shogykönnyebble-
gyenazolvasódolga,rögtönazele-
jénjólösszefogottsegédanyagotkap
a19.századhitvitáiról.Ittolvasha-
tunkarról,hogyafiatalpapnövendék
itthonnemigentaláltamegaszámá-
ra szükséges hitelméleti alapokat,
Jénában viszont a kor kiválóságai,
KarlvonHase,LudwigBaumgarten-
Crusius,JakobFries,HeinrichLuden
voltakaprofesszorai,akikigenszé-
leslátókörűtanítványokatneveltek.
Ígytalántermészetesis,hogyazott
hallottakhatottakazifjúlelkészreleg-
inkább.Stalánfiatalkoraaz,amiin-
dokoljatöbbolyannézetét,melyek
leginkábbaliberálisteológiaalapja-
innyugszanak.
Azidőksazéletkorelőrehaladtá-

valaforradalmihevületazértcsak-
csakcsökkenmindenkiben;Szeberé-

nyiGusztávteológiaigondolkodásá-
banisegyreerőteljesebbenjelentek
meg a konzervatív elemek, s talán
végkövetkeztetésként leszűrhetjük,
hogyaliberálisésortodoxnézetek

nálaegyensúlybanvoltakmindvégig,
sohasembillentekszélsőségekfelé.
Éppoly kiegyensúlyozottak voltak,
mintteljeséletműve.
A konzervativizmus egyébként

semmaradiságot,hanemahagyomá-
nyokmegbecsülésétésfontosságát
jelenti,amelyrelényegébenminden
kultúra,akeresztyénkultúraisépül.
Nemtéphetjükkiasajátgyökerein-
ket, csak magunkat lehetetleníte-
nénkel…
Az,hogySzeberényiGusztávfolya-

matosváltoztatásokathajtottvégre,
újításokatvezetettbemindacsabai
gyülekezetéletében,mindpedigpüs-
pökként egyházkerületében, nem
„forradalmat”jelentett,nemszakítást
arégivel,hanempragmatikusgondol-
kodást,következetesfejlesztőmunkát,
ameglévőalapokratörténőépítke-
zést.

* * *

Szeberényi Gusztáv nagyapja csak
szlovákulbeszélt,sírninemistudott.
Apjaszlovákanyanyelvemellettla-
tinulpublikált,decsaládjávalamin-
dennapokbannémetülbeszélt.Nagy-
bátyja,SzeberényiAndrásMaglódon
magyarulishirdetettigét,öccse,Já-
nosBécsben,németközegben lett
teológiaiprofesszoréstáboripüspök,
unokatestvére, LajosPetőfi barátja
volt,Pápánegyönképzőkörbejártak,
sleveleztekisalegnagyobbmagyar
költővel;1868-tólmagyarírókénta
KisfaludyTársaságtagja.Másikuno-
katestvére,Andor,akiKossuth segí-

EgyKárpát-medencei          
KertészBotondBékeidőkküzd                

b Menny be me ne tel ün ne pén a bé kés csa ba i evan gé li ku sok nak nem csak
az is ten tisz te le ti kö zös ség je len tet te a gyü le ke ze ti együtt lé tet. A Sze be -
ré nyi ek re em lé kez ni jöt tek össze vagy szá zan a Csa ba gyön gye Kul tu rá -
lis Köz pont ban (CSKK). Az ün nep ség ap ro pó ja: az idei tan év úgy kez -
dő dött, hogy az amúgy sem rö vid ne vű evan gé li kus ok ta tá si in téz mény
fel vet te Sze be ré nyi Gusz táv Adolf egy ko ri bé kés csa bai lel kész, bá nya -
ke rü le ti püs pök ne vét. A név adás – ke resz te lő? – az tán puzzle-da ra bok -
ként össze kap cso ló dó ese mé nye ket in dí tott el: könyv, if jú te het sé gek
tár la ta, klasszi kus mú ze u mi ki ál lí tás kö vet ték egy mást. És ahogy a csa -
ba i a kat is mer jük, en nek még nincs vé ge! Alább Szen te Bé lá nak, a CSKK
igaz ga tó já nak írá sa ol vas ha tó az is ko la – las san már meg szo kot tan mí -
ves – ki ad vá nyá ról, Ker tész Bo tond Sze be ré nyi-mo nog rá fi á já ról. (Az ese -
mény ről la punk múlt he ti szá má ban tu dó sí tot tunk, a ki ál lí tás ról ké szült
ké pek az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um hon lap ján lát ha tók.)

fel hí vás
Költöztessecsaládjamúltját

amúzeumba!

AzEvangélikusOrszágosMúzeum
újkülsővel,megújulttartalommal
várjaajövőévvégétőllátogatóit.
Akészülőállandókiállításhozés
amúzeumgyűjteményébeöröm-
mel várjuk felajánlásaikat. Mű-
tárgyvásárlásraanyagiforráskor-
látozottanáll rendelkezésünkre.
HavannakÖnnekvagycsalád-

jánakbirtokában régifényképek,le-
velek,életfordulókhozkapcsolódó
emléktárgyak,eredetinépviseletek,
ezeknek darabjai, a falusi, pa-
raszti kultúra tárgyai, polgári
használati tárgyak, igés lapok,
evangélikusemléktárgyak,régiis-
kolaiemlékek,könyvek,imaköny-
vek, hadifogságban készült tár-
gyak,„táboriposta”vagybörtön-
lapok,cserkészélethezkapcsolódó
emlékek,konferenciákhozkapcso-
lódó tárgyak, diakonisszaemlé-
kek vagybármimás,amiegyegy-
házunkatbemutatógyűjtemény
számára érdekes lehet, kérjük,
keressemunkatársainkat.
Amunkaütemezésemiattkér-

jük,jelentkezzenaugusztus1-jéig.
Elérhetőségeink: dr. Harmati

Béla László: (+36) 20/824-5083,
eom@lutheran.hu • dr. Kertész
Botond: (+36) 20/824-5079,
kertesz.botondnak@gmail.com•
Zászkaliczky Zsuzsanna: (+36)
20/824-6724, zsuzsa.zaszkalicz-
ky@lutheran.hu
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tőjevoltaVédegyletnél,későbbszlo-
vákulírtregényt.Haezeketaténye-
ketegymásmelléillesztjük,akkorfo-
gaskérdésekelőttállunk.
Előszörismaieszünkkelésanem-

zetiségekkelkapcsolatosmaifogal-
mainkkalértelmezhetjük-ea19.szá-
zadelsőfelének,majdpediglenamá-
sodikénaknemzetiségigondolkodá-
sát?Két-háromnyelvenanyanyelvi
szintenbeszélősprédikáló(!)embe-
reketfaggathatunk-emásfélévszázad
távolából,hogymilyennyelvenál-
modtaksébredtek?
Mintolvashatjuk,SzeberényiJános

egy szót sem beszélt magyarul –
akárcsakBem apó(őtmostcsakén
citálomide,akönyvbennemszere-
pelezapélda).RáadásulmígBem
Törökországbaemigrálhatottafegy-
verletétel negyednapján, a bányai
kerületevangélikuspüspökét,akinek
egyikfiaavízaknaicsatábanhonvéd-
kéntesettel,49-escselekedeteiértha-
lálra ítélték. (Ő isa szabadságharc
„tábornoka”volt,őisegyhadsereg
élénállt:háromszázezermagyaror-
szágievangélikusén.)Azítéletetcsak
kegyelembőlváltoztattákhúszévnyi
várfogságra.
Szabadonbocsátásáértsokanjár-

takközben–többekközöttJózsef ná-
dor özvegye –, végül idős korára
valótekintettelengedtékel.Szuper-
intendensicímétőlmegfosztották,fe-
lesége belehalt a meghurcoltatás
okozta aggodalmakba. Szeberényi
Jánosegyszótsembeszéltmagya-
rul…Azthiszem,nemcsakakérdés
értetődikmagától,hanemaválaszis.
Unokaöccse, Szeberényi Lajos a

szabadságharcutánálnévenbujkált,
1851-benasors–ahogytestvérét,An-
dort–valahogyőtisCsabáravetet-

te,amagyariskolábantanított,on-
nanvittékNagyváradrahadbíróság
elé,svetettékfélévretömlöcbe.
Fia,akésőbbsokszorpánszláviz-

mussal vádolt Szeberényi Gusztáv
alighogy Békéscsabára került,
márlefektetteamagyariskolater-
vét.Azegyszerűemberekkeltó-
tulbeszélt,deahaladógondolko-
dásnak magyar nyelvű iskolát
tervezettCsabán.
Aztisérdemesátgondolnunk,

hogy míg Európa forradalmai,
politikaimegmozdulásai a har-
mincas–negyvenesévekbenszo-
ciális és gazdasági változásokat
követeltek,addigamagyarforra-
dalom,aszabadságharcésavéra
nemzetiönállóságértfolyt,skiter-
jedtaMagyarKirályságteljeste-
rületére, beleértve minden ott
élőnépet.Ezagondolatazutána
század második felében borult
igazán virágba, amikor egyre-
másra bontakoztak ki Európa-
szerteanemzetiönállósulásimoz-
galmak,skezdtekkristályosodni
aTrianonutániújországok.
Az1859.éviuralkodóirendelet

–aprotestánsegyházakközpon-
ti,Ferenc József által kinevezett
egyháztanácsok alá történő be-
kényszerítése–megosztottamind
areformátus,mindazevangélikus
egyházat.Voltak,akikelfogadták
azuralkodóipátenst, deagyüle-
kezetek többsége ellenállt. Tíz
évvel a szabadságharcután egy
ilyennyíltszembeszegülésfölért
volnaakétegyházönfelszámolá-
sával,deapolitikaihatalomnem
bírtelahitdiktáltaeszményekkel,
így 1860-ban kénytelen volt
visszakozni. Ez a meghátrálás
volt az első jele annak, hogy
Ausztriaegyedülnemelégerős
fenntartaniegymonarchiát.
Apátenst többségébenszlovák

gyülekezetekfogadtákel,sennek
eredményelett,hogyabányaiés
dunáninneniegyházkerületszáz-
hetvennyolcbehódoló,többségé-

benszlovákajkúgyülekezeteújegy-
házkerületbetömörült,éslényegében
máretnikaiblokkotképezett.Azúj
kerület püspöke,Kuzmány Károly
például aMatica slovenská egyik
vezetőjeisvolt.1867utánmegtörtént
ugyanazegyházkerületivisszarende-
ződés,deezazetnikaiésnyelvipo-
larizálódáskülönösenaFelvidéken
mármegállíthatatlanvolt.
NemígyCsabán,aholakétnyelvű-

ségbékességbentartottafennmagát
–ittamainapigrendszeresekaszlo-
váknyelvűistentiszteletek.Szeberényi
JánosMihály,Gusztávszeretettöccse
„patencialista” volt, ennek ellenére
SzeberényiGusztávatörténésekide-
jénközéputatkeresett,majdarende-
let visszavonása után azt mondta,
„hogyakisebbségbenmaradtakkö-
vessékatöbbséget”.Mindenmegnyil-
vánulásaegycélrautalt:hogyment-
seszeretettegyházáta szakadástól.
Ezazegyensúlytkereső,pontosab-

banaz„előrehaladást”szolgálóépít-
kezésérdekébenegyensúlyt,biztos
talajtakarógondolkodásjellemezte
mindvégig.Ezértgondolhatjukróla,
hogymaiszóval„reálpolitikus”volt
sajátkorában.Ezértbeszélttótulató-
tulbeszélőkkel,sépítettegymaisál-
lóésműködő,magyarnyelvűevan-
gélikusgimnáziumot.

* * *

Abányaiegyházkerületlényegében
afélországotlefedte.Felső-Sopron-
tólaFelvidéken,majdPestmegyén
átAradésBékésérintésévelleaBá-

nátig.Nyolcszázezernyimagyaror-
szágievangélikusnaktöbbmintkét-
ötödeéltekilencegyházmegyében.
Azötödik fejezetbenmegismer-

kedhetünkSzeberényiGusztávbá-
nyaipüspökkéválasztásánakkörül-
ményeivel,egyházszervezőmunkás-
ságával.

SzékácsJózsef 1872-benmegren-
dült egészsége miatt mondott le
püspökihivataláról.AválasztásSár-
kánySámuel pilisifőesperesésSze-
berényiközöttdőltel.Azelsőfordu-
lóbanmégkilencjelöltvolt,sbárSze-
berényijelentős,atöbbmintkétszáz-
bólnegyvenszavazatoselőnnyelgyő-
zött,denemvoltmegaz abszolút
többsége,ezértakétlegtöbbszava-
zatotkapottaspiránsközöttújfor-
dulódöntött.
SzeberényiellenekkorMargócsy

József irsaipapésapjaegykoritanít-
ványa,RadvánszkyAntal felügyelő
vezetésévelrágalomhadjáratindult,
melyhezellenfelénekazonbannem
voltköze.Acsabaifőesperestpán-
szlávizmussal,képmutatássalvádol-
ták, patencialistának kiáltották ki,
mindhiába.Amegismételtválasztá-
son,haegyszavazattalis,deSzebe-
rényiGusztávgyőzött,százötszava-
zattal száznégyellenében.Sárkány
Sámuel,akiegyébkéntszinténkivá-
lóférfiúvolt,később,acsabaipüspök
halálautánörököltemegannakhi-
vatalát,smajdtizenötévenátvezet-
teabányaikerületet.
Szeberényi Gusztávot 1872. ok-

tóber1-jénPesteniktattapüspökihi-
vatalábaelődje,SzékácsJózsef.
Kertész Botond okfejtése szerint

Szeberényi Gusztáv tudatosan ké-
szültapüspökifeladatra.Olvashatjuk
acsaládianekdotát,melyszerintszü-
letésekor apja épp a dunáninneni
püspökbeiktatásánjártPozsonyban,
sittértesültazörömtelieseményről.
Ekkormondta,hogy„natursuperin-
tendens”,azaz„születettpüspök”–s
a szólás végigkísérte életét, tanárai
megjegyzéseitőlfiatalkoriálmainát
életművénekbeteljesedéséig.
Ahogyannakidejénacsabaiegy-

háznál,úgyabányaikerületnéliselő-

szörahatékonymunkáhozszüksé-
gesalapokrendezéséttekintettefő
feladatának,melyről körleveleit és
püspökivizitációinakjegyzőkönyveit
tanulmányozva kaphatunk átfogó
képet.

Hivataliidejealatttöbbmintkét-
száz gyülekezetet látogatott meg,
tanácsokkal, intelmekkel látva el
őket.Ügyeltagazdaságialapokra,a
csabaiegyházadó-gyakorlatotjószív-
vel ajánlotta máshol is. Külön fi-
gyeltalelkészekésazegyházialkal-
mazottakmegfelelőmértékűfizeté-
sére,támogattaaz„özvegy-árvagyá-
molító”intézetműködésétésase-
gélypénztárgyarapítását.Megköve-
telteapontosabbegyháziadminiszt-
rációt, nagy súlyt fektetett a vitás
helyzetekigazságosmegítélésére,a
kialakultkonfliktusoksoránabékés
megoldásokatkereste.
Úgygondoljuk,acsabainépszá-

mára különösen fontos volt az ő
püspökkéválasztása.Abányaikerü-
letkialkudottközpontjaPestenvolt,
deadolgokmégisinkábbapüspök
székhelyén,azőgyülekezeténekkö-
zelében összpontosultak. Amit a
nagylélekszámúgyülekezetönmagá-
bannemérhetettel,azezalattati-
zennyolc püspöki esztendő alatt
megvalósult:Csabaváltamodernko-
ri evangélikus egyház egyik hazai
központjává.Eténynekajelentősé-
geatrianonidöntésutánnőttmeg
különlegesmértékben.

* * *

Azárófejezeta„tanítóegyházról”és
SzeberényiGusztáviskolaügyimun-
kásságárólszól.Atémamagameg-
érne egy külön monográfiát. Sőt
kettőt.Egyegyháztörténetitéskülön
egyoktatástörténetitis.
SzeberényiGusztávigenelégedet-

len volt hajdani iskoláival, írásai
mindkritikávalélnekakorabelima-
gyaroktatásügyetilletően.Nemle-
het tehát véletlen, hogy a fejlődés
biztosútjánakazifjúságmegfelelő
színvonalúnevelésétlátta.Eredmé-
nyessége imponáló – tizenkét új
népiskolaépítése,egygimnáziumlé-
tesítésesáltalukCsabaműveltségi
helyzeténekújalapokrahelyezésea
mérleg.Mertnemvitathatjukel,a
városfölemelkedésepontSzeberé-
nyi és Haán regnálásának idején
zajlott.

Aváros1856-banmegegyezetta
Tiszavidéki Vaspálya Társasággal,
hogyazépülőszolnok–aradivasutat
a társaságCsabán vezeti át. Végül
1858-banérteelavárostavasút,mely
kulcsalettatelepülésgazdaságifej-

lődésének.Azevangélikusegyházbá-
báskodásamellettezekbenazévek-
benindultelazalgimnáziumiképzés
is. 1864-ben ispotály-kórház léte-
sültdr.RéthyBéla vezetésével, aki
presbiterisvolt.1872–74közöttúj,
modernvárosházaépültSztrakaEr-
nő ésYblMiklós terveialapján.
Azörökváltságpénzébőlalakult

közbirtokossági testület 1877és79
között,kétévalattfelépítetteBékés-
csabakőszínházát,aVigardát–Ko-
lozsvár,Miskolc,Debrecen,Fehérvár,
AradésTemesvárutántalánhetedik,
a mai Magyarország területét te-
kintveanegyedikvidékivárosként,
megelőzveSzegedet,Pécset,Szom-
bathelyt,Kecskemétet.
1880-ra az evangélikus egyház-

nakatizennégyszlovákmellettmár
négymagyarnyelvűelemi iskolája
volt,sezeniskolákszámaakövetke-
zőévekbencsaktovábbnövekedett.
A gimnázium 1892-re új épületbe
költözhetett,deSzeberényiGusztáv
eztmárnemélhettemeg.
Nevelési elvei szigorúak és kö-

vetkezetesekvoltak,snemcsakazis-
kolaépületekre,sőtnemelsősorban
azokra,hanemIstenházáravonat-
koztak.Amindennapiigefontossá-
gára, Isten üzenetének, a hitnek a
mindennapiságára.
S bár olvashatunk arról, hogy a

csabaihonoráciorokelleneztékazál-
tala támogatott gimnáziumot – a
gazdagokszsidókkiváltságánaktart-
vaazt–,végüléppúgymegszavazták
fejlesztéséneklépéseit,ahogymeg-
szavazták a vasutat, a kórházat, a
színházat,azújkaszinót.Snemcsak
megszavaztákmindezeket,deagim-
náziumbabüszkénbeisírattákgyer-
mekeiket,avasútralelkesenhordták
áruikat–búzátDél-Amerikába,sző-
lőtMünchenbe,Pozsonyba,Kassá-
ra –, támogatták az ispotályt, és
színházbajártak…
Bátran mondhatjuk, a csabaiak

nemhoztákvolnamegezeketavá-
rostfelvirágoztatódöntéseiket,nem
tettékvolnamegezeketapolgáriút-
raindulólépéseiket,haamindenna-
piigéknemerreabátorságra,nem
erreaz„előrehaladásra”tanítjákőket.
Többmintegyemberöltőrőlbeszé-
lünk,tehátgyermeket,ifjút,felnőt-
tetegyaránt…Iskolában,templom-
banegyaránt…
Aztehát,hogymostittvagyunk,

és így vagyunk, sokban aző közel
négyévtizedesépítkezésükeredmé-
nye–SzeberényiGusztávAdolféés
HaánLajosé.

* * *

Akönyvtartalmazmégnyolceredeti
forrást,köztükkétvégrendeletet,a
püspöki székfoglalót, leveleket és
körleveleketanyelvhasználatáróls
egyfelhívást1858-bólagimnázium
érdekében.Találunkmégbennegaz-
dagképanyagotéstudósirodalom-
jegyzéket.
Alegnagyobbelismeréshangján

kellszólnunkaszerzőről,KertészBo-
tond történészről, dicsérve kiváló
munkájátsköszönve,hogyezzela
kutatóknakisnagyszerűenhasznál-
ható,sok-sokkortörténetiadalékot
ésérdemimegállapításttartalmazó
forrásmunkát, az érdeklődő olva-
sóknakegynyitottlátásmódú,olvas-
mányosmonográfiátalkotott,nagy
pontossággal,jólmértrészletezett-
séggel.
Különösenfontostény,hogyegy-

házunkegykiemelkedőalakjasálta-
laiskiemelkedőcsaládjakapottmél-
tóemléketekönyvben.
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b A bu da ke szi Pro tes táns Kör
tag jai má jus egyik esős dél után -
ján azért ta lál koz tak, hogy ha -
gyo má nya ik nak meg fe le lő en
együtt gon dol kod ja nak egy
újabb, hit és kul tú ra met szés -
pont já ban levő kér dé sen. A té -
ma ez út tal az egye te mes er -
kölcs kér dése volt.

g BérEsTamás

Különöskettősség.Azerkölcsrevo-
natkozófelfogásokalaposanmegvál-
toztakkultúránktörténelmesorán,
legtöbben mégsem gondolják azt,
hogy az ember erkölcsi volta vagy
magánakazerkölcsnekalényegeis
komolyváltozásonmentvolnake-
resztülezidőalatt.Havégignézzük
amoralitástörténetétdokumentál-
hatókezdeteitől,számosilyenkettős-
séggeltalálkozunk.

Homérosz példáulkifinomultesz-
közökkelmutatjabeazembersaját
erkölcsiségéértvívottnemesküzdel-
métazistenekkelszembenOdüssze-
uszkirályviszontagságainkeresztül.
Eközbenazonban jóvalkiábrándí-
tóbbképetrajzolamorálhétközna-
pi,durvaarcárólakérőkkirályiház
elleniostrománakjeleneteiben.
Háromszázévvelkésőbbazegész

maifilozófiáradöntőhatástgyakor-
lóPlatónmáigérvényesésszéleskör-
benelterjedterkölcsifelfogástdolgoz
kiazerényetikaterületén,miközben
őmagaerősenelitistavolt,ésazide-
ális társadalomról szóló látomása
maisjoggalváltkifélelemmelvegyes
borzongástolvasóiból.
Mindig szívesen hozzuk példa-

kéntazókornagyjainakerkölcsitar-
tásátéstanítását,hafontosemberi
értékeket,célokatéserényeketaka-
runkérzékeltetni.Azókornagyjaivi-
szontkéznélvannakakkoris,haaz
erkölcsökillékonyságáraésmegbíz-
hatatlanságára,korokkalésemberek-
kelegyüttvalófolyamatosváltozásá-
rakeresünkmeggyőzőszentenciákat.
Azerkölcshordozóközegekezdet-

benavallásvolt.Azutánafilozófia,
majdateológialett.Afolytatásban
amorálmindenkorinagykérdései-
neklegpontosabbkifejtésétmindig
a legdivatosabb szellemi irányzat
vállalta.

Rousseau máramaiértelemben
vettszociológiafogalmaivaladjaelő
felfogását, amely szerint az ember
eredendőenjó,deatársadalomnem
hagyja érvényesülni ezt a jóságát.
Kortársa,ImmanuelKant, afelvilá-
gosodás kori német gondolkodás
nagyalakjamárnembízzaavéletlen-
reésazembertársadalmikiszolgál-
tatottságának következményére a
kérdést,hanememberikötelesség-
kéntfogalmazzameg,hogyamitké-
pesekvagyunkmegtenni,aztmegis
kelltennünk.
A 19. századutolsó évtizedében

ThomasH.Huxley, „Darwin buldog-
ja”márabiológiáraalapozvamond-
jael,hogyazember–mintlényege
szerintoktalanvadállat–önmagában
erkölcstelenlény,akibőlcsakacivi-

lizációtudszalonképeserkölcsijelen-
séget faragni. Az anglikán lelkész,
ThomasMalthus Istenpedagógiájá-
nakrészeként,anewtonitörvénye-
kértrajongóAdamSmithmechani-
kusközgazdaságielméletként,ajo-
gászJeremyBentham statisztikaifo-
galomként használja a morált. A
múltszázadelejénazaktuálisfilozó-
fiai irányzatokbaágyazottanazer-
kölcsazakaratfüggelékekéntjelenik
meg, majd a természettudósok és
nyelvészekfogadjákörökbe.

* * *

Erövidlistábólisjóllátszik,hogyaz
erkölcsolyanemberiadottság,amely
egyikkorszámárasemnyílikmegtel-
jesen.Nemvesztetteeltitkozatosvol-
tát,mindamainapigellenállajóés
rossztitkárairányulómegfejtésikí-
sérleteknek.Legyenszóaszexualitás
szokatlanformáiról,szakállasnők-
ről, népirtó diktátorokról vagy
alattomos házi agresszióról,
egyik jelenség semelég erős
ahhoz,hogyelsöpörje,végleg
megválaszoljavagyérvényte-
lenítseamoráliskérdéseket.
Sőtpéldáikonmégnyilván-
valóbbáválik,hogyazer-
kölcstovábbraisalkalmas–
éstalánazegyetlenigazán
alkalmas–eszközekérdések
feldolgozására.Túlazérzése-
ken,túlazészen,atudomá-
nyokon,arokonszenvesésször-
nyűséges jelenségeken–méga
mostanábanerkölcsitanmeséksze-
replőivéelőlépettzombikonésvám-
pírokonistúl–azerkölcsmegma-
rad,ésazemberismegmaraderköl-
csilénynek.
Talánebbenrejlikazerkölcsleg-

nagyobbkétarcúsága:sokmindent
elkövetünkmeghaladására,amorál
pedig viszonzásul mindig megha-
ladjaameghaladásáratetterőfeszí-
téseinket.Leküzdhetetlenségeésti-
tokzatosságamiattharagszunkrá:ki
akarjukiktatni,megakarjukszüntet-
nivagyszelídíteni,mertettőlremél-
jükavilágunkatIstenétőlelválasztó
mezsgye eltűnését is. Inkábbmeg-
esszük atiltottfagyümölcsét,mert
azemberiintellektuskevésugyana
titokmegfejtéséhez,deszenvedisje-
lenlététől.Pedigezvoltazegyetlen
olyangyümölcsazegészkerekkert-
ben,amelynemelfogyasztásra,ha-
nemavelevalóegyüttélésre,jelen-
léténektudatosítására,„csupán”gyö-
nyörűségünkre,avilágbanvalótájé-
kozódászálogakénttermett.
Azzal,hogy leszakítottuk,éset-

tünkbelőle,elmozdítottukhelyéről
ajóésrosszkülsőnormáit.Nemve-
zethetikmárezekanormákegyértel-
műkülsőtájékozódásipontkéntaz
intellektust, mert „beléjük harap-
tunk”,„beburkoltuk”,lényünktudat-
talan,mohóvegetatívfeléveltakar-
jukelőket.Avilágerkölcsinormái
valahol bennünk vannak immár,
mígkollektívemlékezetünkbende-
reng,hogyvalamilyenkülső,minden-

kiáltalegyformánjóllátható,egyér-
telműhelyenkellenelenniük.EzaTe-
remtéskönyvéből ismertemberiál-
lapotazerkölcsegyetemességének
egyikoldaláravilágítrá.
Azegyetemeserkölcsmásikolda-

laazalehetőség,hogyolyanelveket
éstörvényeketvagylegalábbértéke-
ketkeressünk,amelyekbenminden
emberosztozik,vagyamelyeketmin-
denki magáénak vallhat a földön.
Ilyesmialeíró ésanormatív erkölcs
területénislétezhet.Aközösegye-
temes értékek összegyűjtésére leg-
eredményesebben az erkölcs leíró
szerepének felhasználásával vállal-
kozhatunk.
Két-háromévtizeddelezelőtthíre-

sek voltak az erről szóló tanulmá-

nyok. A múlt század nyolcvanas
éveinekközepétőltöbbvizsgálatis
születettarról,hogymindenvilágval-
lásban,illetveahumanisták,agnosz-
tikusokésateistákkörébenisjelen
vannakközös,egyetemesneknevez-
hetőértékek.Ezekfőkéntakövetke-
zőjelentőspontokköréépülnek:az
önmeghaladás, valamintazigazság
és igazságosság keresésének vágya
mellettmindenemberközösképes-
ségének tekinthetjük az önértéke-
lést, másokelfogadását, anemembe-
riélőlényekkel ésakörnyezettel való
tudatoskapcsolatot.Ennekalegfon-
tosabb emberi jellemzőket össze-
gyűjtőfilozófiaitörekvésnekazegyik
ösztönzőerejePaulTillich teológi-
aifelismerésevolt.Tillichazember
döntőennagykérdését,végsőérin-
tettségét(ultimateconcern) azIsten-
nelvalókapcsolatbanláttaésfogal-
maztameg.
Másokkésőbbfelhasználtákgon-

dolatátazemberiéletsarokpontja-
inaktovábbikeresésében,miközben
az Isten-kérdést már rendszerint
elhagyták.Egyikilyenjelentősirány-
zatlettazemberiéletetfeltétlenülkí-
sérőjelenségekésadottságok,ahu-
manconditons összegyűjtése.Han-
nahArendt 1958-banezzelacímmel
kiadottkönyvébenazemberiéletfel-
tételeikéntatermészetestevékeny-

séget, a technikai felkészültséggel
végzettmunkátésaszabadtársadal-
mitevékenységetneveztemeg.

* * *

Ezeketazemberiéletteljáró,min-
den emberre jellemző korlátokat
napjainkbanistöbbenkeresikésfo-
galmazzákmeg.Köztükazegyikleg-
mélyebbre hatoló gondolkodó a
brazilRobertoM.Unger. Szerinte
négy ilyen, távlatokat és egyben
korlátokat jelentőadottsággalkell
számolnunk: a halállal szemközti
életadottságával,arészbenebbőlis
adódótalajvesztettség élményével,az
embercsillapíthatatlantelhetetlen-
ségével, végül a kishitűségre való
hajlamunkkal.
Unger szerint legfőképpen ez

utóbbinakköszönhetjük,hogynem
vesszükkomolyanatársadalomala-
kításánakegyénifelelősségétésvi-
lágos lehetőségeit. Volna erőnk
társadalmiviszonyainkember-
telenségén,igazságtalanságán
ésméltatlanságánváltoztatni
az ezek fenntartásában ér-
dekeltpolitikaielittelszem-
ben,dekishitűségünkmiatt
rendszerint nem jutunk el
arraafelismerésre,hogysze-
mélyesenvagyunkfelelősek
társadalmunklehetőlegjobb
feltételeinekkialakításáért.
Azegyetemeserkölcskere-

sésénekmásikterületeanorma-
tíverkölcs,amelyközösszabályo-

kat,elveketéstörvényeketgyűjt.Ide
tartozikaHansKüng tübingeniteo-
lóguskezdeményezéséreelindultvi-
lágerkölcsprogram,melyavilágval-
lásokdialógusátsürgetiaglobálisbé-
kemegvalósulása,majdfennmaradá-
saérdekében.
Küngkezdeményezésénélissok-

kalszélesebbkörbenismert,globá-
lisanérvényesszabályazújszövet-
ségi aranyszabály, amelyet Jézus
szavaikéntismerünk:„Ésamintsze-
retnétek,hogyazemberekveletek
bánjanak,tiisúgybánjatokvelük.”
Azelmúltévtizedeketikaiszakiro-
dalma sokszor rámutatott e sza-
bálykorlátaira(példáulhogyacse-
lekvőcsakönmagából indulki,és
nemveszifigyelembeamásikem-
bereltérő,devalósérdekeit,vagy
hogyegymazochistaemberisama-
gáénakvallhatjaeztanormát,deat-
tólazégóvjonmindenkit),határait
ismerve a cselekvés indítékaként
mégis változatlanul érvényes, és
aranyatér.
Ha az aranyszabályt a szeretet

kettősparancsamellétesszük,ésfi-
gyelembevesszükazerrevonatkozó
teológiai megfontolásokat, olyan
egyetemeserkölcsinormátkapunk,
amelyetmindenkeresztényember
magáénakvallhat,és–következetes
gyakorlásátfeltételezve–mégcsak
elképzelnisemtudunknagyobbtár-
sadalomformáló erőt. A kereszté-
nyek számának csökkenése azon-
banjelenlegerőstendenciaföldré-

szünkön, és senki sem gondolja,
hogyegyszépnaponváratlanulmin-
denkikeresztényleszavilágon.

* * *

Az erkölcs egyetemességének kö-
vetkezőlehetőségearávonatkozótu-
dományosmagyarázatlehet,tekin-
tettelarra,hogyatudományosmód-
szertanokfeladataéppazáltalános
érvényességbiztosítása.Kiváltképp
igaz ez a természettudományokra.
Ennek megfelelően az erkölcs je-
lenségénekvizsgálatával,ahogyed-
digmindigistörtént,korunkdivatos
szakmái is foglalkoznak,köztükaz
evolúciósbiológia,azagykutatásés
azidegtudományok.

JoshuaD.Greene, aHarvardEgye-
temlélektantanáraazagyműködés
oldalárólmagyarázzaazerkölcsfent
bemutatottkettősségét.Aminden-
napi, általános döntési helyzetek-
ben–mondjaGreene–legtöbbször
elboldogulunkösztönszerűdöntése-
inkkel, amelyek annál helytállób-
bak,minélelőbbcselekszünkvelük
összhangban. Ezek mögött az agy
gyors döntésekért és cselekvésért
felelősműködéseáll.
Azösszetettproblémákhelyzete-

ibenviszont,amelyeksoránpéldá-
ul eltérő szokásokkal, célokkal és
magyarázatokkal rendelkező em-
berektalálkoznak,kizárólagazap-
rólékoselemzőbelátássegítségével
találhatómegahelyzetnekmegfele-
lőlegjobbmegoldás.Ezjóvallassab-
bantörténik,mögöttemásfajtaagyi
tevékenységáll,ráadásulezafolya-
matnemműködikegyüttharmoni-
kusanazagyösztönösdöntésiké-
pességével.
A kutató szerint ez azt jelenti,

hogy az összetett, multikulturális
világunkbanjellemzőhelyesdönté-
seknagyrészétcsakaprólékos,belá-
tó elemzés segítségével hozhatjuk
meg,amelynemcsaklassabb,hanem
többgondot,odafigyelést,gyakorlást
éslemondástisigényel.
A legújabb kutatások között

Greeneelméleteismegerősítiazta
valószínűlegmindannyiunkáltaled-
dig is tudott vagy legalább sejtett
igazságot,hogyerkölcsösneklenni
rövidtávonnehezebb,mintönzőnek.
Hosszú távon viszont másokkal
együttmiisjobbanjárunk,havállal-
jukafáradságot,amelyetazegyütt-
működésjegyébenlegjobbmegoldás-
kénttalálhatunkmegtársaságiéle-
tünk konfliktusai során. Aki tehát
hosszúéletűakarlenniaföldön,jó,
havállaljaazodafigyeléstigénylőpil-
lanatokterhét.
EzzelújabbigazolástnyernekJé-

zusszavai,amelyekkelsokszoréssok-
féleképpfejeztekiannakafelfogás-
nak a jelentőségét, mely magát a
döntőéscselekvőembertisaktívés
passzívkapcsolataiban, elsősorban
teremtményként,megváltottésfele-
lősszemélykéntképesszemlélni.
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„A kegyelem legyen mindazokkal,
akikelnemmúlószeretettelszeretika
miUrunkat,JézusKrisztust.” (Ef6,24)
Krisztusbanszeretett,drágatestvé-

reim!Reggelúgykonferáltambeezt
amainapot,mintamelynekíveapo-
hártólakehelyigtart.Mostittvana
szószékenazaműanyagpohár,ame-
lyet reménység szerint mindenki
megkapott,ésakehely,amelybőlha-
marosanmindenittülőazörökélet
italátvehetimagáhozazúrvacsorában.
Mindenekelőttszeretnékegykis

közvélemény-kutatástvégezni.Tegye

felakezétaz,akieztaműanyagpo-
haratválasztaná,majdutánaaz,aki
eztazezüstkelyhet…
Úgytűnik,kisebbségbenmarad-

tam,mertajelekszerintmindenkiin-
kábbakehelyrevár.
Haddáruljakelegytitkot.Vanegy

olyanlátószög,amelymostcsakaz
enyém,ésígyatestvéreknemtudják,
mivanazegyikpohárban,ésmia
másikban.Aműanyagpohárbantisz-
tavízvan,ezértválasztottam,mivel
amásikpohárteljesenüres.Eztper-
szecsakaztudja,akiföntrőllátja…
Úgyérzem,hogysokszorránkisez

ajellemző.Őszintén,bűnbánóanki
kellmondanunk:sokaz„üreskehely”
egyházunkban: megüresedett for-
mák,szertartások,épületek,tradíci-
ók.Messziről,kívülről„csillognak”,ér-
tékesnektűnnek,deazÚristenfent-
rőljóllátja,hogyvalójábanüresek.At-
tólfélek,hogysokesetbenilyenüres
kehellyéválnakgyönyörűtemploma-
inkis.Nemcsakazért,mertfogynak
belőlükahívek,hanemazértis,mert

sokszorüresrutinnáválikazigehir-
detés,azimádság,agyülekezeténe-
ke.Nemérezni,hogyIstenSzentlel-
ke töltené be az időt és a teret és
mindazokat,akikottvannak.

Legyen bátorítás, hogy egy mű-
anyagpoháris lehetértékes,havan
bennefrissítőital.ASzentírásszólar-
ról,hogyIstenakincseit,titkaitsokszor

törékenycserépedényberejti.Nemaz
számít,amitkívülről,felszínesenlátunk,
hanemaz,amitIstenlátbennünk,vagy
éppamithiábakeresbennünk.
Ezamai,együtttöltöttnaparról

szólt,hogynemkellszégyellnünkaz
ürességünket.Sőtazajó,haúgyülsz
itt,drágatestvérem,hogyérzed:„üres
vagyok”.Dekészvagybefogadniazt,
amitésakitIstenezenazúrvacsorai
istentiszteletenfelkínálaszámodra.
Hála legyen Istennek, hogy mi

nemegyszerhasználatoselemekva-
gyunk,amelyeket,hakimerülnek,ki
kelldobni,demégkidobottállapo-
tukbanisveszélyeshulladéknakszá-
mítanak…MiIstennekújratölthető
elemei,akkumulátoraivagyunk,akik
ittésmosttöltőrekerülhetünk.Bi-
zony,nagyszükségünkvanerre!
Errőlszólazigehirdetésalapigéje

is:„Akegyelemlegyenmindazokkal,
akikelnemmúlószeretettelszeretik
amiUrunkat,JézusKrisztust.”Kime-
riaztmondaniközülünk,hogyelnem
múlószeretettel szeretiazUrat?Sok-

szor tettünk már fogadalmat: ke-
resztelésiliturgiában,konfirmációiés
esküvőioltárnál,ravatalmellett,hogy
miörökrehűekleszünk,kitartunkva-
lakivagyvalamimellett,sohanemfe-
lejtünk valakit… De azután jön a
megüresedés,kimerülés,felejtés.Ami
szeretetünkmúlékony,tűnőszeretet.
Ezzel szemben hirdetem Jézus

utolsó szavait, amelyeket néhány
nappalezelőtt,mennybemenetelün-
nepénisfelidéztünk:„…énveletekva-
gyokmindennaponavilágvégezeté-
ig.” (Mt28,20)Ezazegyetlenelnem
múlószeretetforrásavilágban,ame-
lyetazonbancsakazoktudnakmeg-
tapasztalni, akik az imént idézett
mondat előtti jézusi parancsot is
meghallják: „Menjetekeltehát,tegye-
tektanítvánnyámindennépet…”
Akikfelvállaljákamisszióiéletfor-

mát,éselindulnakerreakülönleges
útra,azoktapasztaljákmegigazán,
hogymitjelent:Istenszereteteelnem
múló,örökszeretet.Ahogyanazúr-
vacsorailiturgiavégénisfelhangzik
majd:„Ti,akikmegtapasztaltátoka
bűnbocsánatörömét,menjetek,épít-
sétek a közösséget…”Tegyetek bi-
zonyságotKrisztusról,hogymásokis
észrevegyék:amipoharunktúlcsor-
dulópohár,vanmitátadnunk,vanki-
remutatnunk.
Hiszem és remélem, hogy Isten

Szentlelkevalóbanmegtöltiaszívün-
ket.Csordultigtöltihálávalésöröm-
mel,amellyelmiisminéltöbbekettu-
dunkmajdfelfrissíteni.Lehet,hogy
nemcsillogsz,lehet,hogymostüres
vagy.Lehet,hogycsakegyszerűmű-
anyagpohárazéleted,debefogadha-
todazt,akiazéletitala.Őbetöltheti
azéletedet!Ígymásokszámáratúl-
csorduló pohár, frissítő forráshoz
segítőeszközelehetszazélőIstennek.
Ígylegyen!Ámen.
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„Szent,szent,szentaSeregekUra,di-
csőségebetöltiazegészföldet!” (Ézs6,3)

SzentháromsághetébenazÚtmuta-
tó reggelishetiigéiateremtő,meg-
váltó,megszentelőIstenimádására
hívnak:„ÖrökkévalóIstenazÚr,aki
teremtetteaföldhatárait:kifürkész-
hetetlenazőbölcsessége!”(Ézs40,28;LK)Miis:„Dicséretetmondjunkmind-
nyájanazAtyaIstennekésFiúIstennekésSzentlélekIstennekegyetemben,
mostésmindörökkön-örökké!”(GyLK778)PálisaháromságosegyIsten
bölcsességétdicséri:„Ó,Istengazdagságának,bölcsességénekésismeretének
mélysége!(…)Bizony,őtőle,őáltalaésőreánézvevanminden:övéadicső-
ségmindörökké.” (Róm11,33.36)Istenkijelentetttitka:azÚrJézus.„Tartsuk
magunkatIstenhezott,aholengedi:azemberrélettKrisztusban,aMegfe-
szítettben,kibenvanPálapostolszerint»abölcsességnekésismeretnekmin-
denkincseelrejtve«.BennemutattamegIsten,hogymitkelltudnunkró-
la,ésmitnem.”(Luther)DemitisjelentaTrinitatis, aSzentháromságisme-
reteésszolgálata?AzEmberfianemcsakNikodémusnakmondja,hogy„…aki
hisz,annakörökéletelegyenőbenne.(…)havalakinemszületikvíztőlésLé-
lektől,nemmehetbeazIstenországába.(…)Necsodálkozz,hogyeztmond-
tamneked:Újonnan (felülről)kellszületnetek.” (Jn3,15.5.7)Istenvégzielezt
igéjeésSzentlelkeáltalbennünk.Saprófétávalvalljuk:„DeazÚrigazIs-
ten,élőIsten,örökkévalóKirály!” (Jer10,10)EzazÖrökkévalóönkijelenté-
se:„Én,énvagyokazÚr,rajtamkívülnincsszabadító.(…)Tivagytokata-
núim–ígyszólazÚr–,hogyénIstenvagyok.Ezutániscsakénleszek!” (Ézs
43,11–13)PáltanúskodikrólaAthénban,azAreopágoszon:őtkeressétek,„mert
őbenneélünk,mozgunkésvagyunk.(…)Isten…mostazthirdetiazemberek-
nek,hogymindenkimindenütttérjenmeg.” (ApCsel17,28.30)Azismeretlen
Istenrőlésahalottakfeltámadásárólszólóbeszédéthallvanéhánypogány
hívőlett.SaSzentháromságIstenrőlígyvallPál:„Egyatest,ésegyaLélek…:
egyazÚr,egyahit,egyakeresztség,egyazIsteneésAtyjamindeneknek;ő
vanmindenekfelettésmindenekáltalésmindenekben.” (Ef4,4–6)Akeresz-
ten„Jézushangosanfelkiáltott:Atyám,atekezedbeteszemleazénlelkemet!
(…)Amikora (pogány)századoslátta,hogymitörtént,dicsőítetteIstent,és
ígyszólt:Ezazembervalóbanigazvolt.” (Lk23,46–47)ANiceaihitvallás sza-
vaivalmiishisszüksvalljuk:JézusvalóságosIsten,azAtyávalegylényegű,
ésáltalalettminden!AzÚrnemcsakFülöpnekszólt:„Higgyeteknekem,hogy
énazAtyábanvagyok,ésazAtyaénbennemvan…,ésamitcsakkértekmajd
azénnevemben,megteszem,hogydicsőíttessékazAtyaaFiúban…” (Jn14,11.13)
SaJézustszerető,nekiengedelmeskedőtanúkmegkapjákazigazságLelkét
azAtyától,akimindörökkévelük–sőtbennük–lesz.Páláldástír:„AzÚr
JézusKrisztuskegyelme,IstenszereteteésaSzentlélekközösségelegyenmind-
nyájatokkal!” (2Kor13,13)Mindigzengheted:„ASzentháromságnak…/Di-
cséret,dicsőség…/Mostésmindenkoron/Örökhálaadás!”(EÉ40,3)
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Gyermekkorom ajándékváró Jézus-
ka-hitét tizennégy éves koromra az
Atyaistenvalóságábakapaszkodóhit
„kényszere”váltottafel.Ugyanisakkor
kerültemtestközelbeaborzalmashá-
borúval,amelymáratalálkozáspilla-
natábanözveggyétetteanyámat,en-
gem félárvává nyomorított. Ettől a
pillanattólfogva–ahogyígyutólagegé-
szenegyértelművéválikelőttem–Is-
teniskolájánaktanulójalettem,ésva-
gyokmais,közelnyolcvannégyévesen.
Óriásiatananyag,gyakoriazosz-

tályismétlés, szünidő nincs. Taní-
tómkövetkezetes,egyidejűlegszigo-
rúésgyengéd,ésmindenáldozatra
készértem.Denemkivételez,ésamit
értemtesz,ugyanazt tesziminden
emberért.Nagyonjóaközelébenlen-
ni.Melletteegynaptöbbetér,mint
ezermásutt.Ésnemkellattóltarta-
nom,hogyelhagy,vagyeltaszítma-
gától,merthűségevégtelen.Sokszor
átéltemaztis,hogymindenbőlkitud
hozni valami jót. Lám, számomra
mégaszörnyűháborúis,rengeteg
vesztesége mellett, jó gyümölcsöt
érlelt.Megalapoztaahitemet.
Hitbelitapasztalataimsoknehézsé-

genátsegítettek,ésamegéltmegta-
pasztalások a reménységnek adnak
szárnyakat. Vannak aztán bizonyos
összefüggések,amelyeketkorábbanfel
semismerhettemvolna–mostanában,
életembefejezőszakaszábancsodál-
kozomrájuk.Példáulvannakemberek,
életkortólteljesenfüggetlenül,akikkel
olykorösszefutottunkazéveksorán,
mígegyszercsakmindkettenfelismer-
tük,hogynekünkdolgunkvanegy-
mással,ésamivéletlennektűnt,azva-
lójában–istenivezetés.
Nemisolyanrégendöbbentemrá

arra,hogyIstenengemegyspeciális
munkaterületen is alkalmaz időn-
ként. Ez a terület – mai, divatos
szóvalélve–afféleegyénreszabott
hospice-szolgálat,melyneklényege:
embereket,akikkelvalamilyenmó-
don korábban kapcsolatba kerül-
tem,utolsóföldiútjukonakijáratig
elkísérni.Anyám,testvérem,férjem
esetében ez magától értetődőnek
tűnt,bárezsemannyiraegyértelmű.
Derajtukkívülmásokmelléisoda-
sodródtamúgy,hogyegyszerrecsak
hasonló helyzetbe kerültem velük
kapcsolatbanis.
Sok-sokévvelezelőttDévaványá-

rólegyidőslelkészházaspárköltö-
zött városunkba, a férj nyugdíjba
vonulásaután.Úgygondolták,hogy
jobbleszközelebbkerülniegyetlen

unokájukhoz,miutánalányukmár
nemélt.Anci nénivoltabeteg,fér-
jeintézettmindent.Újlakhelyükön
nem sokáig élvezhették unokájuk
közelségét,mertazcsakhamarelvált
afeleségétől,ésegyújkapcsolatmi-
attegytávolivárosbaköltözött.Az
időslelkésztegyautóelütötte,ami-
kor az ételhordóban vitt ebéddel
hazafeléigyekezett,ésittmaradta
mozognimáraligtudóAncinéni–
egyedül.Énlettemmellérendelvea
hátralévő idejében, de aki igazán
sokatkapottezáltalakapcsolatál-
tal,azénvoltam.
Átélhettemmellette,hogyakikhall-

gatnakJézushívására,azokatvalójában
Istenatenyerénhordozza,alegkilátás-
talanabbhelyzetbenis.Ancinéninek
voltegyasztalinaptára,sűrűnteleír-
va.Mindennapfeljegyeztebenne,mi-
lyenokavoltaznapahálaadásra.Mi-
kor nagyon reménytelennek tűnt a
helyzete,elmondta,hogyférjemellett
sokakatlelkigondozott,soknehézsor-
súembertismertmeg.Akkormindig
azzalerősítetteőket,hogyIstennem
helyez nagyobb terhet rájuk, mint
amennyihezazerőtismegadja.
„Most,amikorazénsorsomváltne-

hézzé–emelterámatekintetét–,Is-
tentőlemkérdezi:»Mostis,amikora
dolgoknematetszésedszerintalakul-
nak,hiszeltovábbraisabban,amivel
annak idején másokat vigasztaltál?
Hogymégígyistarttégedazénerőm,
azaszeretet,amelyrőljobbnapjaidban
másoknakvallottál?«”
Ahogyanmindeztmondta,azegy-

értelműbizonyítékavoltannak,hogy
igen,őtabbanahelyzetbenisezazerő
tartja.Nemsokkalkésőbbunokájaér-
tesített,hogyadrágaMamaegyreg-
gelmárnemébredtfel.

F.Margitkával ésJenővel, aférjével
atemplombantalálkoztamelőször,az-
utánvasárnaponkéntrendszeresen.A
megismerkedésbőlbarátságlett.Mar-
gitka valamilyen pajzsmirigybeteg-
ségbenszenvedett,nálukis–mígélt
–aférjintézettmindent.Aztánegyik
éjszaka elaludt a feleségemellett –
örökre.Legalábbisföldiértelemben.
AttólkezdveMargitkávalazaddi-

ginál is szorosabb lett a barátsá-
gunk. Hite lenyűgözött. Példaké-
pemmévált.Mikormárteljesenbé-
navolt,éskizárólagazegyiklábának
öregujjáttudtamegmozdítani,szo-
rongvakérdeztemtőle:„Margitka,te
mégmindighiszed,hogyIstenate-
nyerénhordoz?”Ugyanismindigezt
szoktamondani,haaggódtamérte.

Akkor már teljes mozdulatlan-
ságban,lehunytszemmelfeküdtrég-
óta.Kérdésemremegmozdultanagy-
lábujja,ésnéhányszorjelzettvele,ami
félreérthetetlenüleztjelentette:„Igen,
mégmindighiszem!”
Margitkamellémlettállítva,hogy

hitembenerősítsen;énmegőmellé,
hogy–párnaphíján–végigelkísér-
jemföldiútján.Azótaalányávalva-
gyunkjóbarátok.

Erzsikévelegyközösismerősáltalke-
rültemkapcsolatba,ésmivelnemlak-
tunkmesszeegymástól,gyakransétál-
tunkegyütt,vagyinkábbüldögéltünk
egypadon,mertőmárnehezentudott
járni.Abeszélgetéseksoránegyrejob-
banmegismertükegymást,ésmikorő
egykörnyékbelirehabilitációsszanató-
riumbakerült,rendszeresenlátogattam.
Egyiknapfelhívottamenye,hogya

fiaviszikocsival,lenne-ekedvemve-
lükmenni.Aznapraegészmásprog-
ramomvolt,deigentmondtam.Erzsi-
kebehunytszemmelfeküdt–érzékel-
hetővolt,hogynemlehetsokidejehát-
ra.Menyeésunokájaegyedülhagytak
azágyánál,azaktuálisbefizetéstintéz-
ték.Éncsakálltam,nemtudtammeg-
szólalni,csakpatakzottakakönnyeim.
Egyszercsakúgyéreztem,hogyén

most nem azért vagyok ott, hogy
magamban sírdogáljak. És elkezd-
temnekibeszélniarról,hogymárnem
sokidőtkellittaföldöntöltenie,las-
sanmindenaggodalma,fájdalmavé-
getér.Debiztosantudhatja,hogyaki-
járatnálJézusvárja,ővezetiátebből
aföldiéletbőlazelmúlhatatlan,örök
életbe.Aztánpárszavasimátmond-
tamazőnevébenis.
Közbenvisszatértekcsaládtagjai,a

legnagyobb természetességgel be-
kapcsolódtak az imádságba. Meg-
fogtukegymásésErzsikekezét,együtt
elmondtuk aMiatyánkot. Erzsike
arcvonásai kisimultak, érezhetően
együttimádkozottvelünk.Végülel-
hangzottfeletteazároniáldás,ésel-
búcsúztunktőle.–Erzsikeazonazéj-
szakán,mégéjfélelőttmeghalt…
Csaknéhánykiragadotttörténet

azokközül,amelyekből–ígyvissza-
tekintve–rálehetismerniarraakéz-
re,melyéletutunkonvezet,terelget,
irányítbennünketegymásfelé.Ezpe-
dig nagyban hozzásegít, hogy el-
mondhassamPálapostollalegyütt:
„Énazértúgyfutok,mintnembizony-
talanra; úgy viaskodom,mint a ki
nem levegőt vagdos…” (1Kor 9,26;
Károli-fordítás)

g SzántóVilmosné

„…ésleszteknékemtanúim…”

Túlcsordulópohár
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Egy kedvenc, de legalább
annyira dühítő kérdése volt
eddigi lelkészi szolgálatom-
nak,hogy„nemevangélikusok
isjöhetnek?”.Függetlenülattól,
hogyahívásmilyenalkalom-
ra,táborra,csendeshétvégére,
Szélrózsáravagyéppenegyes-
tibeszélgetésreszólt.
Komolyan kérdezem: van

olyan,akierrenemmelvála-
szol?Remélem,nincs.Attól,
hogyvalamilyenalkalomnaka
szervezőjeazevangélikusegy-
ház egybizonyos grémiuma
(gyülekezetvagypüspökihi-
vatal, magános lelkész vagy
Tízek csapata), még teljes-
séggel elképzelhetetlennek
tartom, hogy ne engednénk
megmásfelekezetheztartozó
érdeklődők jelenlétét. Sőt.

Örülhetünk, ha tud egyhá-
zunkolyanalkalmakatkínál-
ni,amelyekreőkmagukjelent-
keznekbe.Eztéreztemisko-
lalelkészkéntkülönösenis,így
jónéhányévigalíceumihit-
tantáborokban két legmeg-
határozóbb segítőm katoli-
kusvolt…
Az idei Szélrózsán pedig

nemhogymegengedjük, ha-
nemegyenesenhívjukisazo-
katanemevangélikusfiatalo-
katéskevésbéfiatalokat,akik
aztgondolják,hogyittislehe-
tőségetkaphatnakkérdéseik
feltevésére, akeresztyénkö-
zösségmegélésére.
Sőthívunkilyenelőadókat

is.Leszegyúgynevezett„nem
evangélikus”sorunkmindhá-
rom teljes nap délelőttjén,

amikorareformátusKodácsy
Tamástól, akatolikusPálFe-
renc atyátólésabaptistaBo-
ros Dávidtól hallgathatjuk
meg,hogyaSzárnyalj!mottó
alapjánőkmitgondolnakaz
erőforrásaink–kiteljesedés–
nagykorúságtémáról.
Talán egyiküket sem kell

bemutatni.Tamásnakevangé-
likusafelesége,őpedigami
hittudományiegyetemünkön
habilitált,„Pálferi”december
óta Prima Primissima díjas
kolléga, Dávid pedig a kör-
nyékbeli kiskőrösi baptisták
lendületeslelkipásztora.
Remélem, sokan találko-

zunkvelük.Istenhozzon,ked-
ves(evangélikusés)nemevan-
gélikustestvérem!

g MEstErházyBalázs

6.0:„Nemevangélikus”

Azoldaltszerkesztette: VitálisJudit

Amígazemberdiák,anyárlegtöbbszöregyet
jelentavakációval.Igazánakkorérzianyárbe-
köszöntét,amikormagamögötttudhatjaatan-
évmunkáit,feladatait,lezárteredményeit.
Talánsokanvannak,akikazelmúlthetek-

ben,hónapokbanagyorsanmúló,semmiresem
igazánelegendőidőszorongatásábanéltek,vagy
élnektalánmégmostis.Őkisvárják,detalán
mindenkivárja,hogyvalamifeloldjaeztafe-
szültséget.Talánlehetennekazidejeazelőt-
tünkállópárhét.Mégakkoris,hasokakateb-
benazidőszakbanisvégigkísérnekmajdate-
endők,afeladatok.
Tudom,hogyakikrendszeresenolvassákezt

arovatot,azokaközelmúltbanmártalálkoz-
hattakaPrédikátorkönyvének ezzelarészle-
tével–demárcsakazisabennemegfogalma-
zódófelismerésigazságátigazolja,hogymaén
is újra idézhetem: „Mindennek megszabott
idejevan,megvanazidejemindendolognakaz
égalatt.” (3,1v.)
Könnyenrábólintunk,éstudnánkmima-

gunk is folytatni az ezt követő felsorolást,
akárúgyis:„Megvanazidejeatanulásnak,és
megvanazidejeatudásunkrólvalószámadás-
nak.Megvanazidejeamunkábanvalómeg-
feszülésnek,ésmegvanazidejealazításnak.”
Életünkbenpedignagyonsokmindenazon

dőlel,hogymifelismerjük-e,megragadjuk-e
ezeketazalkalmasidőket.Tudunk-eélnivelük
akkor,amikorkelléslehet,vagymindigazzal
akeserűséggelküszködünk,hogyvalamifon-
tosat szalasztottunk el, lekéstünk valamiről.
Aztnemtudom,kihogyantekintvisszaar-

ra, ami elmúlt: a befejeződő tanévre, sze-
meszterre,tanulmányokra.Aztviszontigen,
hogyegyújévkezdetével–legyentanévvagy
naptáriesztendő–sokanfogalmazzákmegma-
guknakazígéretet:„Mostmajdjobbancsiná-
lomadolgaimat.Jobbanosztombeazidőmet
ésafeladataimat.”

Pálapostolisfontosnaktartja,hogyfigyelmez-
tessenerre:„Jólvigyázzatoktehát,hogyanéltek;
neesztelenül,hanembölcsen,kihasználvaazal-
kalmasidőt,mertazidőkgonoszak.” (Ef5,15–16)
Énmégisaztkívánommindenkinek,hogyne

azelmulasztottlehetőségekfeszültségévelké-
szüljünkazeljövendőre.Perszefontos,hogyta-
nuljunkmindabból,amimármögöttünkvan.
Aholnapraviszontsokkalinkábbörömtelire-
ménységgeltekintsünk,mertmindenújnapIs-
tenkegyelmiidejénekegy-egyújabbfejezete!
Éshiszem,hogyIstenmegszámlálhatatlanle-
hetőséggel,alkalmasidővelkeresbennünket.
Talántúlsokimádságbankaphangsúlytez

azalkalmasidő,miközbensokszoreléglenne
bölcsességetkérniahhoz,hogyfelismerjük.Ak-
kor talán átélhetnénk a pillanatot, miként
szentelimeg,formáljaátatemplomakuszti-
kájaakülvilágbeszűrődőzajait.Értelmetkap-
hatnaegyszélrózsásestedübörgőkoncertél-
ménye.Vagyegyszerűencsakmegértenénk,
hogyabalatonihajnalcsendjébenmirőllocsog-
nakapartköveiközöttjátszóhullámok.

g HorváthZoltánOlivér

pal ac k p oSta

Alkalmasidő

név jegy: 
Hor váth Zol tán oli vér
Nyolcadikévevagyokaszar-
vasiótemplomigyülekezet
lelkésze.Ittagyülekezetés
iskolája(BenkaGyulaEvan-
gélikusÁltalánosIskola)kö-

zöttiszoroskapcsolatbóladódóanakezde-
tektőlfogvanapirendszerességgelvehettem
résztaziskolaiéletben.2010nyaránvettem
átaziskolalelkésziszolgálatfeladatait.Jelen-
legaVajdaPéterEvangélikusGimnáziumlel-
készeként kísérek tovább többeket, akik
mégvelemkezdtékelaziskolát.

–Köszönöm,ebbőlnemkérekvissza!
Azelárusítónőolyanarccalnyújtjavisszaaz

aprót,hogynemmeremnemelfogadni.Látha-
tólagsértésnektekintiaborravalót.Aforróká-
véval félrehúzódom a tömeg sodrásából. A
mozgólépcső feléáradanép.Találokegykis
holtteret,ottaligvannakemberek.Senkinem
nézsenkire.Közömbös,hétköznapikoradélután.
Avárosutolsólélegzetvételeadélutánicsúcs-
forgalomelőtt.

Aholttérbenottállanő.Azafajta,akiről
nemhiszielazember,hogyavalóságbanislé-
tezik,nemcsupánadivatlapokgyártottfotó-
in.Olyanmanökenkorú.Mindenpirosrajta.Pi-
rosanagyonválasztékosruhája,pirosazap-
róbőrtáskája,pirosahosszúfülbevalója,piros
avégtelenülmagassarkúcipője,pirosarúzsa
száján.Aválláigsemérek,messzeelnézazőt
bámulótömegfölött.Tekintetébenabiztostu-
dat,hogyavilágmárcsakúgytermészetes,hogy
őáll,ésanépőtcsodálja.Nekiiskávévanake-
zében,demégazispontosankiszámítottnaktű-
nik,ahogyujjaivaltartjaapoharat.

Aztán ezt a fensőbbségességet váratlanul
megtörivalami.Megszólítjaegyasszony.Már
önmagábanaz,hogyeztafényképet,szobrot,
ikontmegszólítjavalaki,furcsa,deazráadá-

sulpontosanazellentétje.Idős,hajlotthátú,ron-
gyos koldusasszony. Vállán tépett takaró,
hosszú,földigérő,vastagszoknyájaalólkoszos
tornacipőkandikálki.Nemhallom,mitmond,
annálmesszebbállnak,hogyaszavakelérjenek
hozzám.Aztvártamvolna,hogyamásiknem
isnézrá,vagyharánéz,rögtönelfordítjaafe-
jét,vagyhanemfordítjaelafejét,azonnalel-
küldisértődöttarccal,denemeztörténik.Api-
rosnőlehajolamásikhoz,ésfigyelmesenhall-
gatja.Eltartezegyideig,ígyvanmódomélvez-
niahelyzetgroteszkségét,avilágkétkülönbö-
zővégénélőemberbeszélgetését.Aztánelindul-
nakegyüttabüféfelé.

Apirosnősüteménytéskávét rendel.Egy
nagyzacskóbanadjákkinekikapultfelett.A
pirosnőparányipirospénztárcájábólfizet.Az
egészcsomagotodaadjaakoldusasszonynak.Az
hálálkodva veszi át. A piros nő búcsúzóul
megsimogatjaakarját.Aztánvisszatérama-
gaParnasszusára.

Az én kávém is elfogyott. Egy pillanatig
azongondolkodom,azirgalmassamaritánus
vajonmilyenruhátviselt.

Elindulokamozgólépcsőfelé.Nemsokárakez-
dődikacsúcsforgalom.

g KoczorTamás

Nő,pirosban

Önismeretióra?Nemtévedés
ez?Bizonynem!Számosön-
magukravonatkozómegálla-
pításttehettekanapokbanaz
Eötvös József Evangélikus
GimnáziumésEgészségügyi
Szakközépiskola10.bosztá-
lyostanulóiasoproniErzsé-
bet-kórházkertjébentettsé-
taután.
Tudják-etisztelniamúltat,

azoknakakitartómunkáját,

akiknek köszönhetően az
1910-benépítenivágyottkór-
házhelyéülkiválasztott„kopár
kecskelegelőn”gondozottpark
született?
Letudják-elassítanilépte-

iket,hogyrácsodálkozzanaka
természeti értékekre; észre-
veszik-eabennükrejlőszép-
séget?
Büszkéktudnak-elenniar-

ra,hogySopronbanazegye-

tembotanikus kertjeután a
kórházkertaleggazdagabba
fákésmadarak fajszámátés
fajgazdagságáttekintve?
Van-e bennük nyitottság

azeddignemvagyaligtanul-
mányozott tudományterület
iránt?
Leendő egészségügyi dol-

gozókéntfoglalkoztatja-eőket
agondolat,hogyanlehetmajd
akórházkertadtalehetőségeket
hasznosítani a gyógyításban?
Letudják-eküzdeniazélet

adta nehézségeket, amelye-
ketasétanapjánahideg,aszél
ésazesőjelentett?
Hogyanállnakanehézsé-

gekrevalófelkészülésben?
Fejethajtanak-eazokelőtt,

akik kitartóan őrzik a nagy
elődök–mintpéldáulBara-
bitsElemér növénynemesítő–
emlékét?
Tisztelettelviseltetnek-eazok

iránt,akikmindigésminden
körülményekközt tanítanak?
Nagyszerűélményvolt!Kö-

szönjükaszakvezetéstafárad-
hatatlan Andrássy Péter ta-
nárúrnak(képünkön).

g Balikóné
NémEthMárta

Kórházkertiönismeretióra

ASzélrózsaországosevangé-
likusifjúságitalálkozóleendő
helyszínén, a Vadkerti-tó
strandján tartották meg az
immárhagyománnyáváltta-
vaszigyülekezetisportnapota
soltvadkerti evangélikusok.
Gyönyörűidőben,lelkescsa-
ládicsapatokrészvételévelzaj-

lottasokszor„izzasztó”sport-
vetélkedő.
Acsaládokapraját-nagyját

megmozgatófeladatokatha-
gyományosan a helyi evan-
gélikusiskolaigazgatója,Ud-
varhelyiAttila éskollégáiál-
lítottákössze.Voltkötélhúzás,
zsákban futás, mocsárjárás,

fakultatív labdajáték. A kö-
zösebédutánvégülminden-
kiemléklapotkapott,azelső
háromhelyezettcsaládicsapat
pedigdíjazásbanisrészesült.
Ahogyan a gyülekezet fel-

ügyelőjemegfogalmazta,acél
akezdetekótaváltozatlan:kö-
zösségformálás,azegyháztagok
kötetlen,templomikörnyeze-
tenkívüliegymásratalálásaés
természetesenazélményadása
gyermekeknek–azóvodás,a
hittanosésazifiskorosztályból
egyarántjelenvoltak.
Az egyházmegyemissziói

lelkészének,HulejEnikőnek a
szervezésébenSoltvadkertta-
valymár otthont adhatott a
Bács-Kiskun egyházmegyei
sportnapnakis–reménység
szerintezutóbbitidénősszel
ismegrendezikugyanitt.

g HomokiPál

Gyülekezetisportnapötödször
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g HEinrichsEsztEr

Az ágfalviak roppant gyakorlatias
emberek. Tudnak borból pálinkát,
tejeskannából pálinkafőzőt, mosó-
gépdobbólvirágtartót,matracrugók-
bólkertkaput,azegykorivasfüggöny
darabjaibólpedigkerítésteszkábálni.
Bár templomba járni nem igazán

szeretnek,ismerikatemplomtetején
lévőszélkakasmindenrezdülését.Tud-
ják,haAusztriafeléfordul,szépidőlesz,
haBrennbergfelé,akkoresővárható,
hapedigkeletrenéz,fussonminden-
ki,amerrelát.Ilyengyakorlatiérzéklát-
tánmárnemisnagyoncsodálkoztam,
amikoraztiselmesélték,hogyvoltidő,
amikorőkbizonyazsírbólistudtakte-
jet,atejbőliszsírt,a„csereberetojások-
ból”megalsóneműketvarázsolni.És
mindeztazért,mertevangélikusok.
Azágfalviakhajdanábanisgyakor-

latiasemberekvoltak.Valahogymég-
isúgyalakult,hogya20.században
szintemindigtudóspapjaikvoltak:
ScholtzÖdön,dr.PusztaiLászló és
WeltlerÖdön.
Azilyengyakorlatiaséséltrevaló

embereknélfurcsadologazemléke-
zés.Mamársenkinembeszélafa-
lubanalelkészektudományosfoko-
zatairól, arról, hogyScholtzÖdön
idejénesperesihivatalvoltÁgfalván,
ésarrólsem,hogymelyikükmitírt,
mit tett le az asztalra.Azt viszont
pontosantudják,hogykivoltaz,aki
nyulakat tartott,melyikük értett a
gyülmölcsfákhoz,vagykijártkikö-

zülük traktorral amezőre. Scholtz
Ödönhajdanilelkész,esperesésor-
szággyűlésiképviselősemtudomá-
nyosérdemeimiattszóbeszédtárgya
mégmaisafaluban,hanema„csem-
pézés”miatt.Deerrőlkicsitkésőbb.
Ágfalvaközvetlenülatrianonihatár

mellettfekszik.Sokakbánatára–attól
keletre.Amikorahatárvonalatmeghúz-
ták,nemvettékfigyelembe–többek
között–aztsem,hogyezzelazágfal-
vigyülekezettőlelszakítjákegyikfiliá-
ját,Lépesfalvát.Ésarrasemgondoltak,
hogymileszamagyarulnembeszélő
németkisebbséggelMagyarországon.
ScholtzÖdönnekjutottazahálát-

lanfeladat,hogykihirdesseazágfal-
viszószékről:alépesfalvileánygyüle-
kezet immáron Ausztriához tarto-
zik.ScholtzÖdönLépesfalvaelszaka-
dásautánméghétévigpásztoroltaaz
ágfalviakat. Nem lehetett egyszerű
megélnieaztazavarodottállapotot,
amelyaTrianonutániviszonyokatés
akétvilágégésköztiidőszakotjelle-
mezte,hiszenezekahatármentifal-
vakévszázadokonátösszetartoztak.
Ővoltaz,akirájött,hogyabéke-

szerződésutániMagyarországonma-
gyarnyelvismeretnélkülalighabol-
dogulnak a német ajkú ágfalviak.
Lelkésztársaival–afarádi,beledi,sza-
nyipásztorralésmásfalvaklelkésze-
ivel–összefogvamegszervezte,hogy
ahatármentifiatalokarábaközite-
lepülésekre,arábaköziekpedigaha-
tármentéremehesseneknéhányhó-
napos „intenzív nyelvtanfolyamra”.
Amaiöregekmáigemlegetik,hogy

szüleik–ScholtzÖdönnekhála–így
tanultakmagyarul.Vagyisinkábbta-
nulgattak.Hiszenmégazőgyereke-
ikközülissokankedvesakcentussal
ésutánozhatatlannyelvhelyességihi-
bákkalbeszélikamagyarnyelvet.
Egymagyaruliskolábansohanem

tanultasszonyezekkelaszavakkalfor-
dult hozzám nemrégiben: „Mágáá
miértnemvoltálittnálunktegnap?”
ÉsezadrágajóHartnerLizinéniem-
legette nekem „csempézésként” a
határmenticsempészakciókatis.
Aztmondják,Ausztriábananegy-

venesévekvégéncudarabbállapotok
uralkodtak,mintnálunk.Aligvoltmit
enniük.Voltviszont–sokkalbősége-
sebben,mintamagyarhoniaknak–
ruhájukéscipőjük.Ésmivelerrefelé
ténylegéletrevalóésgyakorlatiasem-
berekéltek,eliskezdődötta„csere-
bere-mozgalom”ahatáron.Vasfüg-
gönyakkoribanmégnemvolt,voltvi-
szont egy hatalmas berkenyefa az
országhatártjelölőpatakpartján.Er-
rőlaberkenyefáróljóllehetettkövet-
niahatáronmozgókatonákjárását.
Csereberélni, élelmiszert pénzzé

tenni,eztmegaztahatáronátcsem-
pészni–vagyahogyanmaisemlege-
tik,„csempézni”–általábananőkjár-
tak.Ésezeka„csempéző”asszonyok
–korábbirábaközikapcsolataiknak
hála – szinte mind evangélikusok
voltak.Farádon,BeledenésaCsorna
környékitelepülésekensokkalbősé-
gesebbenvoltliszt,tojásészsír,mint
ajórésztbányászokésiparosoklakta
Ágfalván.Agyakorlatiaságfalviasszo-

nyokpedig,amígférjeikabányában
dolgoztak,megszervezték,hogysze-
kérszámraérkezzenazemlítettfalvak-
bólatojás,alisztésazsír.Ittaztán
megtörtént az „átcsomagolás”. Sok
mindenelfértabuggyosblúzokbanés
a „nagyszoknyák” alatt. Hátmég a
„pudlikosár”titkosrekeszeiben.
A „csempézésről” valószínűleg a

határőrökistudtak.Egyvalamitazon-
banmindigszóvátettek,illetvesemmi-
lyenkörülményekközöttnemenged-
tek„kicsempézni”.Azsírt.Arról,hogy
miért,senkisemtudottfelvilágosítani.
Ámazittélőkgyakorlatiasemberek,a
zsír„csempézésének”ismegtaláltáka
módját.Amagyarfalvakbólbeszerzett
sok-sokbödönnyizsírtfelolvasztották,
és literes üvegekbe töltötték. Aztán
amikorazsírazüvegbenismétszépfe-
hérrészilárdult,egydecinyitejetöntöt-
tekráezisfehér,azisfehéralapon…
A „csempézőket” a berkenyefán

túliLépesfalvánFrauBrauer, akofa-
asszony várta. Jó nagy kötényébe
elrejtetteazelrejtenivalót,éskivet-
tebelőle,amitadnitudott.Általában
ruhaneműtvagyvégvásznat.
Máig cinkos mosollyal nevetnek

össze az öregasszonyok a faluban,
amikorarróla„csempézőómáról”me-
sélnek,akinekFrauBrauernőialsóne-
művelfizetett.Amiómánknemvolt
rest,felvettmagáravagyharmincata
Lépesfalván felkínált ruhadarabok-
ból.Előszörakisebbeket,aztánmeg
azegyrenagyobbakat.Éselindultha-
zafelé.Szerencséjére–vagypechjére
–ugyanazahatárőrállítottameg,aki

másfélórávalkorábban.Szegényba-
kaelőszörazthitte,rémeketlát,ami-
korakorábbanmégvéznakéntmeg-
csodáltlánykátmegláttajóvalasszo-
nyosabban.Értetteőaviccet,megtet-
szettisnekialány,ezértfüligérőszáj-
jalmegállítottaa„csempézőt”.
–Na,drágám,veddcsaklemagad-

rólaztasokhacukát!Aztis!Megazt
is!Megmégaztis!
Alánykamegcsakdobáltalema-

gárólaFrauBrauertőlkapottruha-
neműket.
Haaberkenyefamesélnitudna,el-

mesélné,hogymitörténtazonanap-
fényesdélutánon.Aberkenyefaazon-
banrégkiszáradt,ezértmárcsakaz
öregektőltudhatjuk,hogyalányigen-
csakhamarmegszabadulta„súlyfe-
leslegétől”.Atalálkozásbólszerelem,
aszerelembőlmeggyermeklett.Há-
zasságsajnosnem,mertabakátegy
stratégiailagfontosabbhatárvonalra
helyezték–aberkenyefátólkeletre.
Azágfalviakgyakorlatiasemberek

mais,deazért–vagytalánéppenezért
–reménykedem,hogyegyszermajd
visszatalálnakatemplomukbais.Oda,
ahonnanőseikiselindultakkeletreés
nyugatra–attólfüggően,hogymerre
fordultaszélkakas.Aztánmegvissza-
jöttek, hiszen gyakorlatias emberek
voltak.„Csempézők.”Ésevangélikusok.

AszerzőazÁgfalviésSopronbánfal-
viTársultEvangélikusEgyházközség
lelkésze,azEvangélikusÉletnémet
nemzetiségi oldalának szerkesztője
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Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlb-
ruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BenceImre;Fébé, II., Hűvösvölgyi
út 193. de.fél10.(úrv.);Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pest -
hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;du.fél6.(úrv.,családi)
FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.de.10.(úrv.,összegyülekezés
napja)DonáthLászló;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.BálintnéVarsányiVilma;
Új pest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer,
Me gye ri Klub, Megyeri út 207. de.9.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér
4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;este7.
(h-mollmise)SmidéliuszGábor;Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de.11.(úrv.,tanévzáró)
PelikánAndrás;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII.,
Rá kó czi út 57/a de.10.(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S.
u. 31–33. de.9.GombkötőBeáta;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom)
de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.(úrv.,tanévzáró)Ben-
kóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)
dr.BlázyÁrpád;du.6.SchulekMátyás;XI., Németvölgyi út 138. de.9.GáncsTamás;
Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Bu da -
hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák
La jos u. 22. de.10.GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)Tamásy
Tamásné;XIV., Gyarmat u. 14. de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely, XV., Temp -
lom 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.(tanévzáró)VetőIstván;
Má tyás föld, XVI., Pro dám u. 24. de.9.VetőIstván;Árpádföld, XVI., Menyhért u.
42. (református templom) du.3.VetőIstván;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.
NagynéSzekerÉva;Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de.11.KovácsÁron;Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.MarttiPitkänen;
Pest szent im re, XVIII., Rá kó czi út 83. (református templom) de.8.MarttiPitkänen;
Kis pest, XIX., Temp lom tér 1. de.10.SzéllBulcsú;XIX., Hungária út 37. de.8.Széll
Éva;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák
tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;
So rok sár, XXIII., Ott hon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du.4.GyőriJánosSámuelné;
Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.fél10.(tanévzáró)dr.LacknernéPuskás
Sára;Bu daörs, Sza bad ság út 75. de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,
Jó kai u. 7-9., Fé bé Názáret-temploma de.fél12.ZászkaliczkyPál.

Összeállította: BallaMária

b Ba kony cser nyén ta lál ko zott és
ta nács ko zott jú ni us el ső kedd jén
egy há zunk es pe re si ka ra. Meg -
hí vott ven dég ként és elő adó -
ként je len volt az al kal mon Krá -
mer György, egy há zunk or szá gos
iro dá já nak nem ré gi ben meg vá -
lasz tott új igaz ga tó ja is, aki mint
ko ráb bi es pe res jól is me ri ezek -
nek az es pe re si ta lál ko zók nak a
han gu la tát. Az ese ményt Szar -
ka Ist ván nak – a ven dég lá tó ba -
kony cser nyei gyü le ke zet lel ké -
szé nek és a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye es pe re sé nek – az
áhí ta ta nyi tot ta meg.

Azelsőelőadódr.LacknerPál koráb-
bitáboripüspök,egyházunkpüspö-
kitanácsánakreferensevolt,akiazel-
keserítőnépszámlálásiadatokbólki-
olvashatódrámaitendenciákrólbe-
szélt. Magyarországon a nyolcva-
nasévekbenkezdődöttanépesség-
csökkenés, ez alól egyházunk sem
voltkivétel.Történelmiokok,akény-
szerurbanizáció,aszórványhelyzetés

avegyesházasságokisokolhatókaz
evangélikusságvalóbandrámai fo-
gyásáért.Vészesenöregszikésfogy
egyházunk,éseztafolyamatotmeg-
állítani szinte lehetetlen, de még
lassítanisemegyszerű.Egy-egykivé-
teltől eltekintve sajnos még ott is
csökkenéstapasztalható,aholisko-
láinkvannak.Komolyankell tehát
venniamissziótésahitoktatást–
szögezteleLacknerPál.
Azesperesikaratémáhozkapcso-

lódóanajánlástfogalmazottmegaz
egyházvezetőiszámára.Ebbenazt
kérik,hogykapjonnagyhangsúlyt
felsőoktatásiésközépiskolaiszakkol-
légiumokalapításaott,aholoktatá-
siintézményműködik.
KrámerGyörgy országos iroda-

igazgatóaterveirőlszólt.Mintmond-
ta,azirodastruktúrájaegyszerűsö-
dött,ígyreményeiszerintamunka
hatékonyabbáválik.Asokszorelvi-
selhetetlenmértékűadatszolgáltatá-
sonisegyszerűsíteniszeretne.Apa-
píralapúadatszolgáltatástháttérbekí-
vánjaszorítani,illetvekiakarjavezet-
ni,hogyhelyétazelektronikusadat-
szolgáltatásvegyeát.Errejólehető-

ségaMókus program,amelyet to-
vábbszándékoznakfejleszteni.Ter-
veiközött–mondtaazigazgató–
prioritástélvezagyülekezetekminél
hatékonyabb támogatása. Ezért is
döntöttúgymájusbanazországos
presbitérium, hogy létrehozza az
országosirodánbelülműködőgyü-
lekezetiésmisszióiosztályt.
Élénkbeszélgetésalakultkialel-

készimunkaközösségiülések(LMK)
jövőjéről.Afelvetésaktualitásátalel-
készek megnövekedett hitoktatói
munkájaadta,hiszenakötelezőhit-
éserkölcstanbevezetésévellényege-
sentöbbdélelőttihittanórátkelltar-
tani.Avitábanegyetlenesperessem
kérdőjeleztemegezeknekazülések-
nekafontosságátéshasznosságát,és
végülabbanmaradtak,hogyszep-
temberi tanácskozásukon, miután
megkezdődöttazújtanév,visszatér-
nekatémára.
Atanácskozásutánazesperesek

megtekintettékaBakonycsernyeha-
tárábanfelállított,százötméterma-
gasszélerőművet,illetveafelújított
nagyvelegikastélyt.

g KissMiklós

Irodaigazgatókéntazesperesekközött
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Azeneésatáncösszeköt
AHatártalanul! pályázatnakköszönhetőenaNyíregyháziEvangélikus
KossuthLajosGimnáziumtanulóiebbenatanévbentöbbalkalommal
utazhattakhatárontúlitestvériskoláikba,illetvefogadhattakkülhonidi-
ákokatKárpátaljárólésErdélyből.Aprogramokhagyományosannem-
zetiünnepekköréépülnek,ígyadiákokegyüttemlékezhetnekazara-
divértanúkra,az’56-osforradalomra,a’48-asforradalomraésszabad-
ságharcravagyanemzetiösszetartozásnapjára.
Ezekazalkalmakmindenfiatalszámáraörökemlékkéválnak,hiszen

azünnepiműsorokrakészülvemegismerikaz„egynemzetkétországban”
kérdéskörét.Azösztönösösszetartozásazelsőtalálkozásokalkalmával
felszínretör,ésegy-egyprogramutánhosszúévekigtartóbarátságokala-
kulnakki,amelyekalapjaanemzetiegység,azelszakadtakirántiféltés,
azanyaországhozvalóerőskapocs.Idénazutolsóprojektisigazodotteh-
hezamárszintehagyo-
mányosnak mondható
rendszerhez.
ANézni,látni,megér-

teni! elnevezésűprojekt-
benrésztvevőnegyven
tanuló októberben járt
Székelyföldön,ésoktóber
6-aiemlékműsortadott.
A gyerekek a négy nap
alattegyüttjártakPetőfi
nyomában(Fehéregyhá-
za,Koltó),festőiszépsé-
gűtájakbangyönyörköd-
tek (Gyilkos-tó, Békás-
szoros),leszálltakaparaj-
di sóbányamélyébe, és
zarándokhelyetkerestekfel(Csíksomlyó).Külhonidiáktársaikkalegyütt
táncoltakatáncházban.
Anépzeneésanéptáncösszeköt.ÖsszekötiSzékelykeresztúrtNyír-

egyházával, a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumot a Nyíregyházi
EvangélikusKossuthLajosGimnáziummal.Amagyarországigyereke-
ketaszékelygyerekekkel.AmájusvégénvárosunkbalátogatóVadrózsák
néptánccsoport nagysikerűműsortadottagimnáziumdísztermében.Ezt
fergetegestáncházkövette,aholnemcsakagimnáziumdiákjai,detöbb
nyíregyházinéptánccsoporttáncosaiismegjelentek.Nagymegtisztel-
tetésvolt,hogyaSzabolcsnéptáncegyüttes táncosai,vezetőiasóvidéki
táncokatadiákokkalközösenroptákórákonát.
AnyíregyházifiatalokatánctanulásmellettSzabolcs-Szatmár-Bereg

megyeilátnivalókkalismertettékmegszékelydiáktársaikat.VajánaVay
család,NyírbátorbanaBáthori családkastélyaésaBáthoriMúzeumlát-
nivalói,Máriapócsonakegytemplomnyűgözteleavendégeket.
Elutazásukelőttaszékelyvendégektrianoniemlékműsortmutattak

beazevangélikusNagytemplombanaziskolanyilvánosságaelőtt.
Aprojektvégetért,deatáncfolytatódik.NyíregyházánvagySzékely-

keresztúron.Alényeg,hogyazemlékekésaközösélményekimmárörök-
reösszekötikaziskoláktanulóit,akiknemcsakismereteiketbővíthet-
ték,detoleranciábólésempátiábólisjójegyetszerezhettek.

HaizErTiborné

h i r d e t é s



Azóvodáskorúgyermekekérdeklődé-
sétnemnehézfelkelteni,főleghaater-
mészetre irányítjuk a figyelmüket.
Észreveszik,hogyatermészetrendkí-
vülváltozatos,izgalmasésgyönyörű.
Azénszemélyeskedvenceimate-

remtettvilágbanamadarak.Nincsah-
hozfogható,ahogyszárnyasbarátaink
énekelnek,trilláznak,repülnek,etetik
afiókáikat,vagyveszekednekaterri-
tóriumukért.Errepróbálommunkám
soránagyermekekfigyelmétisfelhív-
ni,hogymeglássákvilágunkcsodáit.
Kétévvelezelőttősszelmadárodút

barkácsoltunk. Ebbe tavasszal egy
széncinkepárbeisköltözött,ésen-
nekköszönhetőenvégigtudtuknéz-
niafészeképítéstőlafiókákkirepü-
léséigamadarakéletét.
Idénmadáretetőtkészítettünk,és

egésztélennapraforgómaggaltöltö-
gettük. A mintegy harminc kilo-
grammnyi mag megtette hatását,
rengetegmadarattudtunkmeglesni.
Olyanalkalomisvolt,hogyegyszer-
rehúszmadárvettekörülcsoportunk
munkáját. Gyakran guggoltunk
hosszúpercekenkeresztülafákalatt,
ésnéztükazújabbnálújabbmadár-
fajokat.Láttunktöbbcinkefajt,rigót,
őszapót,tengelicet,zöldikét,balkáni
gerlét, harkályt, a szemfülesebbek
még hazánk legkisebb madarát, a
tüzesfejűkirálykátisészrevették.

Amadarászásteljesenhétközna-
pitevékenységlettcsoportunkban.
Sétaközbenmindenmadárhangot
meghallgatunk, minden madarat
megfigyelünk.Ígytörtént,hogyidén
felfedeztünkegygólyafészketis,és
azótaagólyacsaládgyarapodásátis
végigtudjukkísérni.
ASzentendreiEvangélikusZenei

Óvodában igyekszünk a gyerekeket
környezetünkvédelméreésaszelek-
tívhulladékgyűjtésfontosságáranevel-
ni.Éventekétszerpapírgyűjtéstszer-
vezünk,azévfolyamánpediggyűjtjük
aműanyagkupakokat,azelemeketés
aháztartásiakkumulátorokat.Ezáltal
azóvodánkbajárógyermekekszámá-
rateljesentermészetessévált,hogyaz
iméntfelsorolthulladékokatnemkell
aszemetesbedobni,hanemösszele-
hetőketgyűjteni,éskésőbbezeketúj-
rahasznosítják.Hiszem,hogygyerme-
keinketmár óvodáskorban ebbe az
irányba kell terelgetni, és ők aztán
megfordíthatjákamostani,kilátásta-
lanhelyzetet,azokatafolyamatokat,
amelyekatermészetbenzajlanak.
Ebbőlamegfontolásbóléslelké-

szünk,Horváth-HegyiOlivér bizta-
tásától vezérelve döntöttem úgy,
hogymegméretjükmagunkataNéz-
zétekazégmadarait elnevezésűma-
dáretető-,madárodú-készítőésfotó-
pályázaton.ApályázatotazÖkogyü-

lekezetésaMagyarMadártaniEgye-
sülethirdettemeg,aCsillagcsopor-
tosgyermekekmunkájateljesenbe-
leillettakiírásba.CsetverikovIván-
nal, zenepedagógusunkkalközösen
fényképezgettünkegyhétenkeresz-
tülesőben-szélben–avégeredmény
egyszépmásodikhelyezéslett.Akö-
zönségszavazásnál is csupán egy-
kétszavazattalmaradtunkle.
Aversenyfolyamánnagyélmény

voltlátni,ahogyösszefogtakközös-
ségünktagjai,barátai,ésegyretöbben
és többen szavaztak képeinkre, de
mégnagyobbörömvoltlátni,ahogy
gyermekeinkvelünkmunkálkodtak.
Aközöskalapácsolástólkezdvefűré-
szelésenkeresztülazörömtelipózo-
lásigmindannyianszívesenrésztvet-
tekatevékenységeinkben.
Anyereményünkkétmadárodúés

hárombogárnézőnagyítólett.Azodúk
márkinnláthatókazudvarunkon,bí-
zunkbenne,hogyhamarosanbeisköl-
tözikegymadárpár.Abogárnézővelpe-
digsokállatotmegvizsgáltunkmár.
Remélem,sikerülagyermekekben

elmélyíteniatermészetirántiszere-
tetet,ésakkorúgyérzem,énmárel-
értemhivatásomegyikcélját.
g GallaiTamásóvodapedagógus

„Nézzétekazégmadarait”
óvodásszemmel
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Rovatgazda:SántaAnikó
ararat@lutheran.hu
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vé hony ról a Har gi tá ra – er dé lyi ki rán du lás 
Bakonycsernyeigyülekezetünkapraja-nagyja,kalandravállalkozóésszép-
ségreáhítozótagjaimájus15–18.közötterdélyikörútonvehettekrészt,és
rengetegélménnyelgazdagodtak.
Magunkmögötthagytukazord,szeles-esős,viharosidőjárást.AKirály-

hágónkeresztülaKárpátokhegyeitámulvaéscsodálvaazErdélyi-meden-
cébeérkeztünk.Azotthoniakimádságaelkísért.Aminténekeltük:velünk
vándoroltutunkonJézus,sezttudnielégvigasztalásvoltnekünkakkor,ami-
korkisebb-nagyobbbalesetektartottákfelcsapatunkat.Velünkvoltmind-
végigahiggadtság,atettrekészségésahumor,melyekátsegítettekbennün-
ketazakadályokon.
Feledhetetlenélményekbenvoltrészünk:NagyváradonaSzentLászló-szé-

kesegyházkincstárábanláttukakirálykoponyájánakegydarabkájátésazarany
ereklyetartót,ahermát.Gyönyörűségestájakonvezetettutunk,megcsodál-
tukavárosok,falvaképítettörökségeit,emlékhelyeket:akörösfőitemplom
piros,hímzettterítőit,KolozsvárottMátyás királyunkszülőházát.Találkoz-
tunkevangélikustestvéreinkkel.

AdorjániDezsőZoltán püspökbemutattaagyönyörűenfelújítottkolozs-
várievangélikustemplomot.MegálltunkTamásiÁron sírjánál,PetőfiSán-
dor emlékművénélSegesváron,illetveaszékelyderzsierődtemplombanis,
aholazévszázadoshagyományokamainapigjelenvannak.
Torockón(amelyavilágörökségrésze)nyugodt,csendes,igazirégmúltat

–azelőzőszázadot–idézőfalusivilágbacsöppenhettünk,aholegyreggel
kétszerisfelkelanapafalufölétornyosulóhatalmasszikláshegynekköszön-
hetően.(Sajnosaborúsidőmiattcsakalegszemfülesebbutazótársainkle-
hettekszemtanúiecsodának.)
MindenkitlenyűgözöttafelszínenaTordai-hasadék,amélybenpediga

sóbánya,amelyetaközelmúltbanújítottakfel.Alátogatókkönnyedénmo-
zoghattakaszázhúszméteresszintkülönbségellenére.Felfoghatatlan,cso-
dálatoséslenyűgözőisvoltegyszerre,hiszensok-sokkéz,ötnemzedékbá-
nyászainakmunkájanyomántárultelénkezalátvány.Sokangyógyulásu-
katisittkeresik.
Acsaknemkétezerkilométeresútarraislehetőségetteremtett,hogyne

csupánazérintetthelyekenessékszóhelyszínekrőlésszemélyekről,hanem
végigazútsorán.Areggeleketabuszonutazvamegtartottáhítatokésdal-
tanulásokkeretezték,útmutatástadvaazelőttünkállónapra.
ZeteváraljánMátyásGábor atyafogadottbennünket,svendégszeretete

feledtetteafáradtságunkat,hite,hazaszeretetepéldátmutatott.
Fontosvoltszámunkra,hogyamagyarlaktaterületekenszállásainkatafa-

luturizmuskeretébenvehettükigénybe,hiszenígylehetőségnyílottamai
országhatárokontúlélőhonfitársainkörömeivelésgondjaivalvalómegis-
merkedésreis.Házigazdáinknyitottszeretetét,önzetlenségétazótasemtu-
domfeledni.
AzarándokhellyéváltHargitameghódításaahelyenkénthavaséskike-

riccselszínezettlankáklátványántúlerőpróbátisjelentett,hiszencsopor-
tunklegidősebbtagjaisvállalkozottahosszúhegymenetre.Segítettük,bá-
torítottukegymást.Megrendítőélményvolt,amikorakettőskeresztetel-
helyeztük,ésazáltalunkgyűjtöttkövekkelrögzítettük.
Egy-egyilyenkirándulásnagyközösségépítőhatássalvangyülekezetünk-

re.Akorosztályokközöttikülönbségekeltűntek,szívesenbeszélgettünkegy-
mással,gyakranolyantestvéreinkkelis,akikkelahétköznapokoneztnem
tesszükmeg.Nagyonsokattanulhattunkegymástól:alázatot,toleranciát,tü-
relmet,empátiát,kitartást,segítőkészséget,összefogást,felelősséget.
Ígylehetettezakirándulásegyéletremeghatározóélményünk.Mármost

aztérezzük,hogyErdélyvisszavár!
SurányiGábornépresbiter (Bakonycsernye)

Sze re tet ven dég ség a Bony há di pe tő fi Sán dor 
evan gé li kus gim ná zi um és kol lé gi um ban
„Bizony,jóságodésszeretetedkíséréletemmindennapján,ésazÚrházában
lakomegészéletemben.”(Zsolt23,6)
MásodikalkalommalrendeztemegaBonyhádiPetőfiSándorEvangéli-

kusGimnáziumésKollégiummájus17-én,szombatonSzeretetvendégség cí-
műrendezvényét.Amegjelenteketa23.zsoltáridézettsoraivalköszöntöt-
teAradiAndrás, aBonyhádiEvangélikusEgyházközséglelkésze.
Akezdeményezéscélja,hogytestilegésmentálisansérültembertársaink-

ratöbbfigyelmetfordítsunk.Ahárombonyhádi,illetveBonyhádkörnyéki
intézménybőlmeghívottgondozottakidénisszeretetteljesfogadtatásbanré-
szesültekagimnáziumdolgozóitólésaközelötvengimnazistaönkéntestől.
TöbbminthatvananfogadtákelagimnáziummeghívásátabonyhádiEgyütt

1másértAlapítványtól,aSzentErzsébetOtthonbólésaTolnaMegyeiÖn-
kormányzatEgységesGyógypedagógiaiMódszertaniIntézményeBerkesJá-
nosTagintézményéből.
Adélelőttőldélutánigtartóprogramsorozatnakagimnáziumatlétikaicent-

rumaadotthelyet.Aszínesprogramokafiatalésazidősebbkorosztályigé-
nyeitiskielégítették.Foci,sütés,bábjáték,mesekuckó,kézművessarok,gi-
tározás-éneklés,sorversenyek,ügyességijátékok,közöstáncésazebédnél
lezajlottjóízűbeszélgetésekjellemeztékazegyütteltöltöttidőt.
Arendezvényneknemtitkoltpedagógiaicéljaisvolt.Azintézményszel-

lemiségébőladódóanfontosnaktartjaembertársainkelfogadását,asérült,
hátrányoshelyzetűembertársainkhozvalópozitívabbhozzáálláselősegíté-
sét.Ezzelacéllalhirdettemegavezetőségadiákokközöttazönkéntesse-
gítségnyújtáslehetőségét.
Ajelentkezőfiatalságkezdetifélelmétönfeledtségésörömváltottafel,mi-

kormegtapasztaltáksérültembertársaikszeretetétésragaszkodását.Agim-
náziumigazgatója,AndorkaGábor elmondta:„Nagyörömvoltszámunk-
raezanap.Reményeimszerintmindavendégeink,mindpedigasegítsé-
getnyújtódiákjainkszépemlékekkeltérnekmajdhaza.Meggyőződésem,hogy
kellenekezekazélmények,tapasztalatokafiatalgenerációéletében,éshi-
szem,hogyezhozzájáruldiákjainkerkölcsiépüléséhez.”
Atavalyiésazideitapasztalatokutántöbbdiákisvállalönkéntesmun-

kátazemlítettintézményekvalamelyikében.
ArendezvénytAradiAndráslelkészrövidáhítattalzárta,ésajövőévivi-

szontlátásreményébenbúcsúzottavendégektől.
AndorkaGábor gimnáziumigazgató(Bonyhád)

Örömünktöbbforrásbólistáplálko-
zott.Hálásszívvelgondoltamarra,
hogyazegykorilelkészünk,Rimler
Károly által1860-banmegálmodott
ésutódja,MaternyImre általmeg-
építtetetttemplommaislelkitáplá-
lékotnyújtabetérőknek.
MintarrólazEvangélikusÉlet istu-

dósított,párheteannak,hogynéhailel-
készünkfiát,ifj.RimlerKárolyt,Nagy-
váradegykorihűségespolgármesterét
amegyeitanácsposztumuszdíszpol-
gárráavatta.Milyenirigylésreméltó
időkisvoltakazok,amikornemcsaka
polgármester,deafőispán,afőkincs-
tárnok,afőépítészésaKörös-rendé-
szetigazgatójaismindevangélikusok
voltak!Nemiscsoda,hogyatemplom
isebbenazidőszakban,azigentermé-
keny20.századelejiévekbenépült.Jó
érzésünnepetülni,amikorkevésaz
üreshelyIstenhajlékában.

Meghívottvendégeinkszemélyes
bizonyságtétele,közreműködésemá-
jus14-énislelkiépülésükrevoltaje-
lenlevőknek. Ünnepi igehirdetésé-
benD.SzebikImre anyaországinyu-
galmazottevangélikuspüspöka33.
zsoltár12verséhezkapcsolódvatet-
tefelakérdést:„Boldog-eamagyar
nemzet?”Meggyőződéseszerintbol-
dognaklenniúgylehet,haaz igére
hallgatvaIstenhezfordulunk.Csaka
krisztusiértékrendbenvalómegma-
radásjelenthetiEurópajövőjénekare-
ménységét.Boldogokcsakúgylehe-
tünk igazán, ha tudunkmásokat is
boldogítani. Isten ma is megszólít
bennünket,éshaválaszolunkameg-
keresésre,akkorjóútonhaladunkafe-
lé,hogyténylegboldoglegyenama-
gyarnemzet–mondtaapüspök.
Azenészekcsodálatosalkotások

megszólaltatásával kápráztatták el

agyülekezetet.AdebreceniCanto
Armonicoénekegyüttes ésanagyvá-
radi Varadinum vonósnégyes mu-
zsikájamégünnepibbétetteahan-
gulatot.
Ahelyievangélikusóvodakicsinye-

inek föllépése sokak szemébe csalt
könnyeket. Éreztük: „Bizony az Úr
ajándékaagyermek”, éstudjuk,hogy
nélkülüknincsjövő.Istenáldásának
ajándékakicsiknekésszülőknekegy-
arántazóvodamanzárdterénekmeg-
épülése.Mindannyiunknagyörömé-
reezévfebruárjábanvehettükhasz-
nálatbaazújonnankiépültpadláste-
ret.Teljesbefejezéseugyanméghát-
ravan,dejódologígyútközbenishá-
látadniamegtapasztaltgondviselésért.
Ahagyományosszeretetvendégség

sem okozott csalódást. Többmint
harminccsalád,illetveszemélygon-
doskodottafinomságokról.Nincsis
annálnagyobbörömealelkésznek,
mintamikorbékességbenlátjaakö-
zösségértszolgálóhíveket!Köszönet
legyenmindnyájukszolgálatáért.
Úgyérzem,ezenazünnepenmin-

denkirészesültvalamiben.Hálale-
gyenIstennekérte!

g MátyásAttila
evangélikuslelkész(Nagyvárad)

Hálásszívvel–Varadinum2014
b Min den ün nep iga zi örö mét a há la adás je len ti. Bol do gan gon dol ni vissza

egy idő szak ra, kö szö ne tet mon da ni a meg ta pasz talt se gít sé gért és bi zo -
dal mas szív vel lép ni a hol nap kü szö bé re – oly sok em ber vá gyik er re az
ér zés re vagy az olyan kö zös ség re, amely ha son ló lel kü le tet hor doz. Az
idei Varadi num má jus 11–18. kö zött új ra ilyen al ka lom volt, mely nek so -
rán Nagy vá rad evan gé li kus sá ga is ér té ke it föl mu tat va ün ne pelt.

RimlerKároly polgármester Koncertazevangélikustemplomban



ju bi le u mi ün nep ség a ka per na um ban
AgyenesdiásiKapernaumEvangélikusSzeretetotthonszeretettelvármin-
denkitjúnius21-én10órára,azintézményműködéséneknyolcvanévesju-
bileumiünnepségére,melyenazigétdr.FabinyTamás diakóniáértfele-
lőspüspökhirdeti.Aszeretetvendégségmegszervezhetőségeérdekében
kérjük,hogyjúnius17-igjelezzejöveteliszándékátagazdaságiirodában
akövetkezőszámon:20/824-2436(TenczKároly intézményvezető).
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VASÁRNAP

7.20 / Duna Tv
Lyukasóra(irodalmiműsor)
9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseabudavári
templomból
9.30 / ZDF (német)
Evangélikusistentisztelet
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseVadosfáról
Igéthirdet
MihácsiLajoslelkész
10.45 / M1
Bibliaésirodalom
10.55 / M1
Baptistamagazin
11.30 / M1
Útmutató
Reformációéskultúra
0.15 / TV2
Afelolvasó
(amerikai–németfilmdráma,
2008) (111’)

HÉTFŐ

5.25 / M2
Ízőrzők
(magyarismeretterjesztőfilm,
2011)
Iharosberény
8.00 / Duna Tv
Istenkezében
13.30 / Kossuth rádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
21.40 / Duna Tv
Amagyarfüggetlenségnapja
21.55 / Duna Tv
Közössiker
(magyardokumentumfilm) (21’)
22.25 / Duna Tv
Mansfeld
(magyar–kanadaitörténelmi
filmdráma,2006) (122’)
22.40 / Duna World
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztősorozat)
NagyImre

KEDD

8.20 / M1
Balatoninyár
(délelőttimagazinműsor)
8.35 / Duna Tv
Könyvajánló
Jean-PierreMoisset:
Akatolicizmustörténete
13.30 / Magyar Katolikus
Rádió
Rádiósregénytár
MóriczZsigmond:
Pipacsokatengeren
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:
DeákLászlóevangélikuslelkész
23.00 / Duna World
Kívánságkosár

SZERDA

11.00 / Duna World
Ridikül(nőitalkshow)
12.03 / Nemzetiségi Adások
Háromszólamra–magyarul
Jelenlét–Budapest
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
15.55 / Duna World
Baptistamagazin
18.05 / M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
20.15 / Duna World
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
23.00 / Pax Tv
Megálló2013–
Keresztmetszet-koncert
(koncertfilm)
23.30 / Duna Tv
Aholamadársemrakfészket
(szerbdokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.25 / M1
Hajnaligondolatok
11.07 / Kossuth rádió
AHely(riportműsor)
13.20 / M1
Útravaló
(közlekedésbiztonsági
magazin)
15.35 / Duna Tv
Másfélmilliólépés
Magyarországon–32évmúlva
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Pilis–Apálosoknyomában
21.30 / M2
Emlékezzrám!
(amerikairomantikus
dráma,2010) (108’)
23.35 / M3
Énekeltversek
Régiköltők,újdalok
23.40 / Duna Tv
MüpArtclassic (koncertfilm)
Oroszmesterek

PÉNTEK

7.35 / Duna Tv
Lyukasóra(irodalmiműsor)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.55 / Duna Tv
Kövekésemberek
(franciaismeretterjesztő
sorozat)
Párizscsatornái
15.25 / Duna World
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Szelekszárnyán
19.25 / Kossuth rádió
Tettenértszavak
BalázsGézaműsora
19.30 / Duna World
Hazajáró
Sopron,ahűségföldje

SZOMBAT

7.45 / Duna Tv
Élőegyház(vallásihíradó)
12.45 / Duna World
ArejtélyesXX.század
KunMiklóstörténészműsora
12.50 / M1
Avilágörökségkincsei
(németismeretterjesztősorozat)
Trogiróvárosa–Rendezett
labirintus,Horvátország
15.30 / Szent István Rádió
Testvéregyházakfélórája
Benne:Lélekhangoló
23.05 / Duna Tv
Kultikon+
(kulturálismagazin)
23.40 / Duna World
Requiem
(magyardokumentumfilm,
2012)
0.25 / M2
Eichmann
(angol–magyarháborús
filmdráma,2007) (97’)

VASÁRNAP

7.15 / Duna Tv
Istenkezében
Aférfiútja
8.00 / Civil Rádió – FM 98
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseabudavári
templomból
Igéthirdet
BencénéSzabóMártalelkész
11.00 / Duna Tv
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseZselykről
13.00 / Pax Tv
Mennyeidallamok
(koncertfilm)
21.30 / Pax Tv
ADeáktérievangélikus
múzeum
(dokumentumfilm)

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúnius15-étőljúnius22-éig

va sár nap (jú ni us 15.)
Pálírja:Amireménységünkbizonyosfelőletek,merttudjuk,hogyamikép-
penrészestársakvagytokaszenvedésekben,ugyanúgyavigasztalásbanis. 2Kor
1,7(Zak13,9;Jn3,1–8/9–15/;Róm11,/32/33–36;Zsolt145)Vigasztalás.Mi-
lyensokatjelentődologacsüggedt,nehézségekkelküzdőembernek!Eza
szóa3–7.versekbentízszerfordulelő.Egygond,tízszeresvigasztalás.Egy
elcsüggedés, tízszeres helyreállítás. Bízzál az Úrban: minden nehézség
utánjönavigasztalás.Tízszeresen,százszorosanis.–Vigasztaló,együttér-
zőtestvérvagy-easzenvedőkszámára?

Hét fő (jú ni us 16.)
Afenyegetésüktőlpedigneijedjetekmeg,semegnerettenjetek.Ellenbenaz
Urat,aKrisztusttartsátokszentnekszívetekben. 1Pt3,14–15(Péld3,25–26;
Jer10,6–12;Bír1,1–3.17–21)A„megnerettenjetek” úgyisfordítható,hogy
„zavarbaneessetek”.Ahívőemberttámadásérhetiahitemiatt.Defölké-
szítráIstenünk,hogyneijedjünkmeg,ésnezavarodjunkösszeazonnal.Vi-
gyázz,hogynelegyenbennedműködésihiba,rövidzárlat,ahogyavilágem-
bereiközöttélsz.Ezúgylehet,haszívedbenszentnektartodazUrat,éskész-
séggelfigyelszrá.Azarándokútjában avándoregyszeregyolyanúthozér-
kezett,amelyoroszlánokközöttvezetettát.Megijedt,deIstentőlbiztatást
kapott,hogymégismenjencsakelőre.Szorongószívvelelindult,ésahogy
azösvénynyomvonaláhozragaszkodvahaladt,észrevette,hogyazoroszlá-
noknemérikel,mertláncravannakkötve.BízzálIstenben!Halesznekis
ellenségeid,őmaismegfékeziőket.

kedd (jú ni us 17.)
Legyenekláthatóvátetteidszolgáidon,ésméltóságodfiaikon! Zsolt90,16(Jn
6,29;Ézs43,8–13;Bír1,27–2,5)Avilágszépsége,tervezettsége,célszerűsé-
gehirdetiIstennagyságát.Egyedülazemberválaszthat,hogyhirdeti-eőis.
RánkragyogazÚrdicsősége,árasztjaszeretetét–ésmisokszorelnyeljük,
mintegy„feketelyuk”.Dehafehérrétehetteszívünket,akkorvisszatükrö-
ződikrólunkaNagyKirálybölcsességeésjósága.Amiveltelveaszívünk,azt
szóljaanyelvünk,éstükröziéletünk.Istenméltóságaadjaneked,hogyne
meggondolatlan,irigy,ugrabugra,visszavágásrakészvagylustaemberlégy,
hanemmindenlépésedelőtttekintsJézusra,ésakkoréletedváratlanhely-
zeteibenisőtfogodmegláttatni!

Szer da (jú ni us 18.)
Tisztaszívvel,önkéntadakoztakazÚrnak. 1Krón29,9a(2Kor8,1–2;ApCsel
17,/16/22–34;Bír2,6–23)Istennépénekahétköznapiéleteadakozásraépül.
Aszív,azakaratésazértelemodaadására.ShaeztodaadtadazÚrnak,ak-
korkönnyűleszapénzedbőlisadakozni,merthiszenmindenazövé,tepe-
digvégtelenülhálásvagy,hogy„nemezüstön,nemaranyon,dedrágavérén
megváltotttéged”.Egyszerahóvégénazonhezitáltunk,hogyutolsóezre-
seinketodaadjuk-eegyvalóbanrászorulónak.Végülmegtettük.Ésnéhány
óramúlvacsöngetettapostás,ésegyugyanekkoraösszegethozott.–Iste-
nünkebbőlnemcsinálrendszert,deidőnkéntadegybiztatást,hogymer-
jükőtazelsőhelyretenni,ésbízzukrámagunkat.Támogatod-eazÚrügyét?
Segíted-earászorulókat?Afölöslegedbőladsz,vagytisztaszívveláldoza-
tothozol?

csü tör tök (jú ni us 19.)
AzokatválasztottakiazIsten,akikavilágszemébennemelőkelők,sőtlené-
zettek;ésasemmiket,hogysemmikkétegyeavalamiket;hogyegyetlenem-
bersedicsekedjékazIstenszíneelőtt. 1Kor1,28–29(Jób5,11;Ef4,1–7;Bír4,1–
24)Istenkiakarválasztanitégedis,hogyaződicsőségéreélj.Hamárlátod,
hogymagadtólsemmivagy,éshogyamidvan,aztIstentőlkaptad,akkormár-
iskiválasztottlehetsz.

pén tek (jú ni us 20.)
Ezleszabékesség.Mik5,4a(Gal5,15–16;Lk23,44–49;Bír5,1–31)Igen,eza
békesség.AmikorJézusmegjelenikatanítványoknak,éseztmondja:„Bé-
kességnéktek.” Ésamitmond,azazonnalmegtörténik.Kívülsemmisemvál-
tozottmég,deaszívüknyugalmattalált.Abűnbánószívbűnbocsánatot.Ez
abékesség:aszívbékessége.MertamiUrunkvelünkvan,ésezelég.Mi-
keásamegváltójövetelérőlprófétál;ezamondatígyisfordítható:„Őami
békességünk.” (ÚjonnanrevideáltKároli-fordítás.)Seregekállnakegymással
szemben,nemtudni,hogymileszaharckimenetele.DeIstennépénekbé-
kességevan,mertJézussalvan.

Szom bat (jú ni us 21.)
Istenem,tetanítottálifjúkoromóta,mindmáighirdetemcsodáidat.Zsolt71,17
(2Tim3,14;Jn14,7–14;Bír6,1–10)Látjukakisgyermekeket.Milyenaranyo-
sak.Sokanjárnakközülükagyermekbibliakörre,hittanra.Ésholvannaka
konfirmációkorvagyfelserdülve?Ó,bárcsakadnaazÚrolyanlelket,adná
aLelkét,hogyagyülekezetigyermektanítókmélyhittel,odaadássaltudja-
naktanítani,ésagyermekekszívébenörökremegragadnaazevangélium!
Imádkozzunkgyermekeinkértésunokáinkért,hogybefogadjákazigét,és
megmaradjanakahallottigemellettegészéletükben.Ezattólisfügg,hogy
te,édesanya,édesapa,nagymama,nagypapa,hitoktatóéslelkész,hűséges
vagy-e.
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