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„Élénk ésküzdelmektőlsemmenteserdélyi
evangélikusegyházitevékenységemellettnem
kevésbéfontosFritzLászlónakazamunkája,
amelyetamagyarkisebbségérdekébenfejtettki
mintkutató,illetveíró.”
Egysokrétűevangélikusszemélyiség f 8–9.oldal

„Uram,Atyánkvagytemégis!” f 2.oldal
Magyaréskuntemplomokegymásfölött f 6.oldal
Noé,aszuperhős f 7.oldal
Beszélgetés–nemcsak–ajövőirodájáról f 10.oldal
JópásztoraSkanzenban f 13.oldal
CsodabogárkihajózottKelenföldön f 13.oldal

„Ünnepekéshétköznapok,
vasárnapiéshétköznapi
keresztyénség,emelkedetthangulat
ésszürkemegszokás–mind
nagyonérdekesellentétpárok.”
Azéremkétoldala f 3.oldal

„AzEKEmintazevangélikusegyházon
belülimegújulásimozgalomakonferencia
elnevezésévelisaztjelezte:ahívásnemcsak
akeresőknekszól,hanemazoknakis,
akikelszunnyadtakahitükben.”

Táborahegyen f 5.oldal

ÖrömmeladjukközreaMagyaror-
szágiEvangélikusEgyházReformá-
cióiEmlékbizottságaáltalkiírtkórus-
műpályázateredményét.
Apályázatraösszesenharminc-

négypályaműérkezett.Aszakmai
zsűri(elnöke:DraskóczyLászló, tag-
jai:KampSalamon,KecskésBalázs
ésBenceGábor)döntésealapjánel-
sődíjatérdemeltBeszeTamásDávid
zsoltára,Psalmus23 címűműveve-
gyeskarraéskamaraegyüttesre.
MásodikdíjatnyertVárkonyiAnd-

rásPéterParadicsommezejibe című,
nőikarialkotása.
Aharmadikdíjrakétorgonakísé-

reteskorálfeldolgozásttaláltméltó-
nakazsűri:KovácsSzilárdNagyhá-
lát adjunk az Atyaistennek című
kórusátésKovácsLeventeKrisztus
feltámadt címűművét.
Adíjnyertesalkotások2014no-

vemberében,ünnepélyeshangverse-
nyenkerülhetnekbemutatásra,vala-
minttovábbitíz–azsűriáltalkiadás-
rajavasolt–művelegyüttkottafüzet-
benismegjelennek.Mivelapályázat
elsősorban„átlagos”gyülekezetikó-
rusáltalmegszólaltatható,azevan-
gélikusistentiszteletiliturgiábabeil-
leszthetőművekmegszületéséttűz-

tekicélul,abemutatónafelkértbu-
dapestiéskörnyékbelievangélikus
énekkarokszolgálhatnakmajd.
Azsűriörömmelnyugtázta,hogy

apályázatikiíráseredményekéntti-
zennégy olyanújkórusműszületett,
amelyek gazdagíthatják templomi
énekkarainkrepertoárját.
A zeneszerzők témaválasztása

igensokrétűvolt:találunkköztüka
zsoltárszövegtőlkezdveazarchaikus
imánkeresztülakorálszövegekenát
abibliaijelenetigésazönállókölte-
ményigkülönféleszövegeket.Azsűri
döntésétmégiselsősorbanazeneimi-
nőségbefolyásolta.Reméljük,hogya
díjnyertesművekinspirálhatjákének-
karainkat az új zenei hangzások
megvalósítására.
Ajeligéspályázathálaadásraokot

adómeglepetése voltazis,amikora
megjelentetésreajánlottpályaművek
szerzői között olyan zeneszerzők
nevei is megjelentek, akik eddig
nemigenvoltakismertekevangélikus
zenészeinkközött.Jóreménységgel
bízhatunkabban,hogyezeneszerzők
akésőbbiekbenisszolgálnakmajd
művészetükkelazevangélikusegy-
házzenében.
g Akórusműpályázatzsűrije

Újkórusművekareformációjegyében

Szécsényiszületésnapok A fo ci vé bé meg a hi tem
g FüllerTímea

Jártomban-keltembenkivetítőkésfo-
ciról társalgó emberek emlékeztet-
nekrá,hogyismétittvanalabdarú-
gó-világbajnokság,vagyishogyafoci-
vébé, a nagy meccsek és még na-
gyobb meglepetések ideje. Én ma-
gamnemvagyokrajongóésdrukker,
denéhaúgytűnik,ezzelahozzáállá-
sommalteljesenegyedülmaradtama
földön.Azemberekkövetik,figyelik,
megbeszélikamérkőzéseket.
Ésamialegmegdöbbentőbb:min-

denkiérthozzá.Mindenki!Minden-
kitudja–illetvetudtavolna–,mitkel-
lett volna tenni ebben és abban a
helyzetben.Mindenkilátta,hogyez
megazszabálytalanvolt.Mindenkisej-
tette,hogynemannakkellettvolna
rúgniaatizenegyest,hanemamásik-
nak,ésakkorgyőztekvolna.
Mindez persze nem baj. Hiszen

éppenazértvanvébé,hogymi,akik
nemrúghatunkolyanjelentőslabdá-
ba,mintazokasportolókott,Brazíli-
ában,kicsitmégismagunkénakérez-
hessükazőküzdelmüket,győzelmü-
ket.Inkábbazértjajdulokfelasokvé-
leménytől,mertkísértetiesenemlékez-
tetnekvalamimásra.Arraasokvéle-
ményre,amelyetújramegújrakéret-
lenülismegkapok-megkapunkhívő-
ként.
„Neked segítenedkell, mert hívő

vagy” – mondja a megbízhatatlan
kölcsönkérő.„Csakennyit ad?Dehi-
szenmagakeresztény!Láttamahalat
akocsiján!”–duzzogakéregetőhaj-

léktalan.„Teígy beszélszagyerekeid-
del?Ahitedmegengediezt?”–szólít
megaboltos.„Haígy viselkedik,azIs-
ten sem fog magán könyörülni” –
toldjamegegyszatyrosnéni.
Ésvalóbannemvagyoktökéletes.

Igyekszemsegíteni,aholtudok,denem
megy mindig. Sőt nem is hiszem,
hogymindigmindenkinekazéletétne-
kemkellenemegoldanom.Próbálok
türelmeslenni,ámnemhiszekavég-
telen tolerancia győzelmében, ezért
szabokhatárokatagyerekeimnek.És
felháborít,amikorIstennelmitsemtö-
rődőemberekolyanjóltudják,hogy
nekemmitkellenetennemhívőként.
Zavarbaejt,hakritizálnak,főleg,ha

mégahitemisszerepelazérvekközött.
Mégis,bekelllátnom,hogyhaennyife-
lépróbálnékmegfelelni,olyanlennea
lelkem,mintahangolásnélküljátszó
zenekar.Márpedigarranemszeretnék
hasonlítani.InkábbpróbálokhátazIs-
tenabszolútÁ-járahangolniújrameg
újra.Keresniazőarcát,azőközelsé-
gét,azőbékéjét…
Aztáneszembejutavébé–megint.

Szegényfocistákiskapnakhideget-me-
leget.Dehogymikormiszámítszabá-
lyosnakésszabálytalannak,aztnema
sokokos,hanemajátékvezetődöntiel.
Egyjátékvezetővan,akinekatekinté-
lyétmindenkielismeri,elfogadja.
Nekemis,nekünkisezamegoldás.

ÚgyhogyrábólintokaKolossé-levél 3.
részének15.versére(„AKrisztusbé-
kességelegyenaversenybírószívetek-
ben”–CsiaLajosÚjszövetség-fordí-
tása),ésrámosolygokazizzadófocis-
tákképéreatévében.Hajrá,fiúk!

Azigehirdetésutánazistentisztelet
ünnepiközgyűlésséalakult.Tornyos
László gondnoküdvözölteamegje-
lenteket,majdamegemlékezéselső
részébenKovácsAnna TúrmezeiEr-
zsébet Ünnep van, vasárnap című
versétmondtael.
CsatlósNoémi könyvtárvezető,a

gyülekezettagjaD.SzebikImre nyu-
galmazottpüspökésdr.FabinyTa-

más püspök jókívánságait tolmá-
csolta,ésfelidézteaszécsényievan-
gélikusgyülekezetmegalakulásának
ésönállóváválásánakkörülményeit,
illetveatemplomépítésénekfolya-
matát.1869.január20-ánagyüleke-
zetanyaegyházzálépettelő.Atemp-
lomot1899.július2-ánszenteltefel
dr.BaltikFrigyes dunáninnenipüs-
pök.Akönyvtárvezetőgondolataita

közelimúltésajeleneseményeinek,
valamintagyülekezet céljainak is-
mertetésévelzárta.
AtörténetiáttekintésutánKoncz

István egyházmegyei felügyelő kö-
szöntötteajelenlévőket,majdCset-
nekiHanna ésBarthaIstvánzenélt.
AközgyűlészárásakéntCsatlósNo-
émijelképesajándékkalkedveskedett
arésztvevőknek.
Azünnepiistentiszteletkántoradr.

Feketéné Benkó Kata volt, aki az
1899-es istentiszteleten is elhang-
zotténekeketszólaltattamegazor-
gonán.
A kettős jubileumi ünnepséget

szeretetvendégségzártaaszécsényi
gyülekezetimaházában.

g CsatlósNoémi
Evangélikus.hu

b Ünnepiistentiszteletkeretébenemlékezettmegalakulásának145.
éstemplomafelszentelésének115.évfordulójárajúnius29-énaSzé-
csényiEvangélikusEgyházközség.Atemplombandélutánnégyórá-
raelfoglaltákhelyüketameghívottvendégekésagyülekezettag-
jai,majdkezdetétvetteazistentisztelet.Azoltárelőttiszolgálatot
BarthaIstván lelkészvégezte,mígaszószékrőlSzabóAndrás, aNóg-
rádiEvangélikusEgyházmegyeesperesehirdetteazigét.

Délikerületilelkészcsalád-rekreáció
TartalmasnapokattölthettekegyüttaDéliEgyházke-
rületlelkészcsaládjaijúnius24–26.közöttaBonyhádi
PetőfiSándorEvangélikusGimnáziumban.Ahagyomá-
nyos,nyárelejiegyüttlétprogramján–többekközött
–felnőtteknekszólóvalóságszimulációsjátékisszere-
pelt,amellyelegynemzetköziközösségmindennapja-
ibacsöppenhettekbelearésztvevők.JóAndrás, azIn-
terServenemzetközimissziósszervezeteurázsiaiigaz-
gatóhelyettese Kirgizisztánról tartott vetített képes
előadást.SzerdánPécsvoltazúticél,aholNémethnéTóth
Szilvia kórházilelkigondozóaspanyolországiElCami-
nozarándokútonátéltélményeitosztottameg(felvéte-
lünkön) amintegyötvenfősdélikirándulócsapattal.

Forrás:del.lutheran.hu

CsetnekiHanna,BarthaIstván,aháttérbenSzabóAndrásesperes t.
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 e 2014.július6. EvangélikusÉletforrás

HaragvóIsten?Bűnösegyház?Bűnös
hívők?Bűn?Kiakarmahallanierről?!
Kimermabeszélnierről?Vagynincs
igazaazáltalammárebbenarovat-
banisidézettH.RichardNiebuhrnak,
amikorígysummázzaazegyházmai
igehirdetését:„EgyharagnélküliIs-
tenabűntelenembereketítéletnél-
külvittebeországábaegykeresztnél-
küli Krisztus szolgálata által.” (The
KingdomofGodinAmerica, 193.o.)
Korunkigehirdetőifélnek,hogyki-

ürülnekatemplomok,haIstenha-
ragjáról,azegyháznak–mintIsten
újszövetséginépének–bűnösvoltá-
rólbeszélnek.Félnek,hogymade-
pressziósnakminősülazolyanpré-
dikátor,akinemcsaknagypénteken
ejtszótKrisztuskínszenvedésérőlés
haláláról,hanemamindennapike-
resztényéletkövetelményekénttol-
mácsoljaKrisztusnakazevangéliu-
mokban ismételten elhangzó sza-
vait:„Havalakiénutánamakarjön-
ni,tagadjamegmagát,vegyefelna-
ponkéntakeresztjét,éskövessenen-
gem!” (Lk9,23;illetveMt10,38;Mt
16,24;Mk8,34)Vagykövetendőpél-
daként állítja a gyülekezet elé Pál
apostoltanúságtételét:„Krisztussal
együttkeresztrevagyokfeszítve:töb-
bétehátneménélek,hanemKrisz-
tusélbennem…”(Gal2,20),illetve:
„Énazonbannemkívánokmássaldi-
csekedni, mint a mi Urunk Jézus
Krisztuskeresztjével,akiáltalkereszt-
refeszíttetettszámomraavilág,ésén
isavilágszámára.” (Gal6,14)
Akereszt,aszenvedés,abűnésa

kereszthordozás nemcsak a prédi-
kációknakletttabutémája,deazújab-
banelterjedténekválasztásiszokása-
inkismindezektabuvoltátigazolják.
HiszenaKrisztuskínszenvedéséről

szólóésahívőkbűnbánatátkifejező
gyönyörűböjtiénekeinketgyülekeze-
teinkmárcsakanagyhétenénekelik.
Mindezttovábbsúlyosbítjaabűn

relativizálásánakdivatja,amelyazIs-
tentörvényének,aTízparancsolatnak
korhozkötöttségéthangsúlyozó,„mo-
dern”teológiaiszemléletbőladódik.És
akkormégnemisemlítettemaHegyi
beszédúgymondkorszerűtlenségének
hangoztatását.MinthaaHegyibeszéd
Jézus szájából való elhangzásakor
mégkorszerű lett volna!Minthaa
RómaiBirodalomtartományávádeg-
radált Júdeában vagy Galileában
könnyebbenteljesíthetőlettvolnaaz
ellenségszeretete!Minthaakkornem
néztékvolnabolondnak,akikétszáz
lépést tesz, ha csak százra akarják
kényszeríteni, vagy azt is odaadja
kirablóinak,amitnemisakartakelven-
nitőle.Akiagyűlöletvilágábansemtud
mást,mintszeretni.Akiazerőszakvi-
lágában sem hajlandó ütni, hanem
csakszelídsimogatásteliktőle.
Azilyenembertakkorsemtartot-

tákerreavilágravalónak.EztJézus
ispontosantudta,mégiselmondtaa
Hegyibeszédet.Utánapedigmegva-
lósította. Igaz, az életébe került,
mertsemavallásivezetők,semavi-
lági hatalom letéteményesei nem
ítélték„erreavilágravalónak”.Még-
isvállalta.Azegyháznak,ahívőknyá-
jánaképpenezértégbekiáltóbűne,
hogyatörténelemfolyamáncsakrit-
kánvolthajlandópéldájátkövetni,

többnyire inkább kibúvókat kere-
sett,éskeresmais.
Istenegykoraprófétaáltalvetet-

teszeméreószövetséginépének:„Az
ökörismerigazdáját,aszamárisurá-
nakjászlát,deIzráelnemismer,né-
pemnemértmegengem.” (Ézs 1,3)
Atörténelemtanúságaszerinteza
vádazújszövetséginéppelszemben
ismegálljahelyét.Pedigatapaszta-
latismutatja,hogyvégülmindigel-
veszítjükazt,amitIstenakaratának
és igéjének ellenszegülve akartunk
megszerezni vagy megtartani. Vi-
szontmindigutolérbennünketaza
szerencsétlenség,amelyetIstenaka-
rataelőlkitérve,azigemegcselekvé-
sealólkibúvótkeresveakartunkel-
kerülni. Mert Jézus szava mindig
igaznakbizonyul:„…akimegakarja
menteniazéletét,azelvesztiazt,aki
pedigelvesztiazéletéténértemésaz
evangéliumért,megmentiazt.” (Mk
8,35;illetveMt16,25;Mt9,24)
A keresztről szóló beszéd előbb

csakelhalkultegyházunkban,majd
szinteteljesenelnémult:atemplo-
mokmégiskiürülnek,ahívőkszáma
mégisfogy.Abűnrőlszemérmesen
nembeszélünk,miközbenkörülöt-
tünkabűnuralelmindent,ésnem
állmegatemplomkapujaelőtt,az
egyházésahívőkéletétsemkíméli.
MiközbensokatbeszélünkIstensze-
retetéről,körülöttünkisésbennünk
iskihűlőbenvanaszeretet.Ennekel-
lenére csak a kegyelemről beszé-
lünk,mertagyülekezetezthallgat-
jaszívesen.Pedigfélő,hogyIstenha-
ragjanemsokáraatörökhódoltság
ótanemtapasztalterővelfoglesúj-
taniamagátkereszténynekvagyke-
resztény gyökerűnek valló nyugati
civlizációra,benneaminépünkreis.

Ababilonifogságelőttazószövet-
séginépsemismerteel,hogybűnös,
ésnemhitteelaprófétaiszót,hogy
rövidesenIstenharagjafográlesúj-
tani.Csakafogsághetvenkeserves
esztendejealatttörtfelszívükbőlaki-
áltásIstenhez:„Detemegharagudtál,
mertvétkeztünk.Régótaígyvagyunk,
bárcsak megszabadulnánk! Mind-
nyájanolyanoklettünk,mintatisz-
tátalanok,mindenigazságunkolyan,
mintaszennyesruha.Elhervadunk
mindnyájan,mintafalevél,bűneink
elsodornak bennünket,mint a szél.
Nincs,akinevedetsegítségülhívná,aki
buzgónragaszkodnékhozzád.Elrej-
tettedorcádatelőlünk,bűneinkhatal-
mábaadtálbennünket.”Abűnvásár-
csarnokávátetttemplomlerombolá-
sa,Dávidszentvárosánakfelégetése,
azidegenbehurcoltatáskeservekel-
lettahhoz,hogymiutánmegalázták
magukat Istenelőtt,megérlelődjék
szívükben a hit bizonyossága is:
„Uram,atyánkvagytemégis!”
Eza„mégis” számunkraevangéli-

um,decsakakkor,haelőttebeláttuk:
„Mindnyájanolyanoklettünk,mint
atisztátalanok,mindenigazságunk
olyan,mintaszennyesruha.Elher-
vadunkmindnyájan,mintafalevél,
bűneinkelsodornakbennünket,mint
a szél…” Akkor, de csak akkor re-
ménységgelfordíthatjukkérőimád-
sággáÉzsaiásgyónóimájánaktöbbi
részét: Ne haragudj ránk, amiért
vétkeztünk! Régóta bűnben élünk:
szabadíts meg minket! Téged hí-
vunksegítségül:add,hogybuzgónra-
gaszkodjunkhozzád!Nerejtsdelelő-
lünkorcádat!Neadjminketbűneink
hatalmába!HiszenAtyánkvagymég-
is,aJézusKrisztusáltal.Ámen.

g VéghelyiAntal
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„Uram,Atyánkvagytemégis!”
A VA sÁrNAP ig éje

Húsvét
MindenhatóIsten!Tetöröltedela
bűntésahaláltFiadhalálával,éste
hoztadvisszaazártatlanságotésaz
örök életet az ő feltámadása által,
hogyazördöghatalmátólmegvált-
va a te országodban éljünk. Add
megnekünk,hogyezttejesszívünk-
bőlhiggyük,ésebbenahitbenállha-
tatosan mindenkor dicsérjünk té-
ged, és hálát adjunk neked, Jézus
KrisztusUrunk,ateFiadáltal,akive-
ledésaSzentlélekkelvalóságosIsten-
kéntélésuralkodikörökkön-örök-
ké.(LutherMárton–EÉ711.o.)

Azörömhírnökeiért
Engedd,Uram,hogylelkipásztoraid
életemegéreztessevelünk,
–hogytégedválasztanimegtisz-

teltetés,
–hogynekedszolgálnigyönyörű-

ség,
–hogyértedélniboldogság,
–hogyveledmégszenvedniisjó.
Add,hogyazörömvonzóhírnö-

keilegyenekavilágban,ésabenned
gyökerezőlélekderűjétsugározzák
ránk.(EÉ733.o.)

Egyesíts!
Urunk, JézusKrisztus, járjközben
népedért.Teváltottálmegbennün-
ket!Tartsmegminketazigazkeresz-
tyén hitben! Meghitt szavaddal, a
Szentírásban adott isteni igéddel
hívdismétegybenevednekegymás-
tólmessziretávolodottmegvallóit.
(AlbrechtDürer–EÉ735.o.)

Kezddrajtam!
Uram,ébreszdegyházadat,éskezdd
rajtam.
Uram, építsd gyülekezetedet, és

kezddvelem.
Uram,békességedörömhírétjut-

tasdelmindenüttaföldön,éskezdd
nálam.
Uram,gyújtsdmegszeretetedtü-

zétmindenszívben,éskezddben-
nem. (Ázsiaikeresztényekimádsága
nyomán–EÉ737.o.)

Szeretetvendégségen
Édesatyánk,akiapusztábanisasz-
taltterítettélnépednek,teddmost
asztalunkatasztaloddá.Légyvendé-
günk.Tarts távol tőlünkmindent,
ami örömünket és együttlétünket

megzavarná. Add, hogy minden,
amibenmostrészünklehet,vigyen
közelebb hozzád és egymáshoz is.
(EÉ739.o.)

Szolgálnikegyelem
Uram,felnemfoghatom,hogycsak-
ugyanhasználniakarszszolgálatod-
ban.Kevéssé vagyokalkalmas reá.
Bocsásdmeg,hogysokszormagamat
keresem,nemtéged.Bocsásdmeg,
hogygyakranútjábanállokazoknak,
akik hozzád igyekeznek, ahelyett
hogy segítenéknekik.Megígérted,
hogy szolgáidat megajándékozod
bölcsességgeléserővel.Bizakodom
ígéretedben és megbocsátó irgal-
masságodban.(EÉ740.o.)

Fiatalokért
Hadd imádkozzunk a fiatalokért,
akikmostnéznekszembeajövővel,
hogynyitottaklegyenekésbefogadó-
képesekmindenjóra,hogymerjenek
élnianyugtalanvilágban,hogy le-
gyenerejükelviselniacsalódásokat,
hogymegtanuljákelfogadniönmagu-
kat,hogyelneveszítsékbátorságu-
kat,hogynetegyenekkártmásokéle-
tében,hogymindigkészeklegyenek
arra,hogyavilágotemberibbééslak-
hatóbbátegyék.(HuubOosterhuis–
EÉ743.o.)

Derűslélekért
Uram,unalomtólmentes,zsörtölő-
dést,sóhajtozást,panasztnemis-
merőszívetadjnekem.Neengedd,
hogytúlsokgondotfordítsakpöf-
feszkedőénemre.Ajándékozzmeg
derűslélekkel.Kegyelmedbőlhadd
értsemmindigatréfát.Add,hogy
azéletkisboldogságfoszlányaitis
felfoghassam,sőtmásoknakisjut-
tassakbelőlük.(ThomasMorus–
EÉ750.o.)

Te,nemén
Szenteltessékmegateneved–neaz
enyém!
Jöjjön el a te országod – ne az

enyém!
Legyenmegateakaratod–neaz

enyém!
Adjnekünkbékességetveled,bé-

kétazemberekkel,békességetön-
magunkkal,ésszabadítsmegmin-
denfélelemtől!(DagHammarskjöld
–EÉ753.o.)

Hálaadás
Úristen, mennyei Atyánk! Tőled
kapunkszüntelenülmindenfélejót
bőséggel,és teőrizelmegminket
kegyelmesen naponként minden
gonosztól.Kérünk téged, addne-
künkSzentlelkedet,hogymindezt
teljesszívünkkel,igazhitbenfelis-
merjük,éskegyesjóságodértsirgal-
madérthálátadjunkmostésörök-
ké.JézusKrisztusért,ateFiadért,a
mi Urunkért. (Luther Márton –
EÉ757.o.)

* * *

Akiezeketsatöbbicsodálatosimád-
ságotelkezdiolvasgatniéshasznál-
niénekeskönyvünkimádságosrészé-
ből,aznemfogjavisszatenniaköny-
vespolcra,hogyottporosodjon,ha-
nemkezeügyébenhagyja,mertnap
mintnapsegítséget,örömötésáldást
hozszámára.

g Dr.HafenscherKároly

Kísérőszövegnélkül

MennyeiAtyánk,kiezenavasárna-
ponismeglátogatodnépedet!Eléd
visszükLutherMárton hitvallóré-
gi imáját,utolsósóhaját:„Bizony,
koldusokvagyunk!”Add,hogymeg-
lássuk:maisrászorulunkerreafel-
ismerésre! Lelkes ifjú és vénülő
bölcs,erősésöntudatos,megelége-
dettésmagátbiztosútonlátómind
csakazalázatszavávalkiálthatfe-
léd.Mertcsakabűntudatfejhajtá-
sávallehetünkhelyünkönelőtted.
Urunk!Köszönjük,hogyAtyánk

vagytemégis,ésfelemelhetjükar-
cunkat,oltárodrafelnézve.
Sokannemcsakanyáriforgatag-

ban,deakísértésekörvényébenis
eltévedvekeresikhelyüketelőtted.
Add,hogynemúlóalamizsnátta-
láljanak, hanem örök adományát
leljék meg igéd igazságának! Mi
vagyunkazagyag–formáljhát,és
addSzentlelkederejét,hogyhagy-
jukmagunkatmívesedénnyéalakí-
tani.
Másokabűnöklegmélyebbver-

meiből keresik az utat feléd, és a
bűntudatrabságatartjaaleghátsó
sorokbanőket.Mindnyájanmegél-
jüknaponkéntezeketakeserveket.
Add,hogylelkünkbenújonnanszü-
letettensütkérezhessünkszereteted
melegében!
Bűnösökethívsz,szólítshátmin-

ket!AKrisztusbanvalómegszaba-
dítottságörömévelengedjkimind-
annyiunkat napmint nap az élet
nagypályájára.Segítsminket,hogy
necsaka„lelátókróldrukkoljunk”,
hanemmimagunkismegfeszítsük
erőnketacélratekintve!Hiszmind-
annyiunk neve szerepelhet nem
csupánabűnösökcsapatában,deaz
örökéletkoronájávalmegkoroná-
zandók„válogatottjában”is.Gyer-
mekibizalommalésimávalfordu-
lunkhátfeléd.
Segítsnekünk,hogyagyermekek

szavávaltanuljunkéstudjunkmind-
annyianimádkozni.Azőszemélyes
imádságaikat fogadd úgy, mint a
gyülekezetfohászait!AddSzentlel-
kedet,hogylelkünklegmélyénát-
élhessük–azifjakszavainkeresz-
tül–sajátmegszólítottgyermeklé-
tünkörömétésboldoghálaadását.
Egykisfiúígyteszbizonyságotró-

lad:„Istenünk!Tevagyazigazság.
Tégedszeretünkéstisztelünk.Tete-
remtettélminket;hatenemterem-
tettélvolna,akkornemlennénk!”
Egy leányka – hálaadó szavai

után–eztkéri:„Kérlek,add,hogy
amikor minderre rágondolok:
könnyűlélekkelformálódjanakaz
imádságszavaibennem!”
Egykistestvérünkígyimádkozik

köztünkésvelünk:„Uram!Kérlek,
add,hogyarosszeltörpüljön,ésa
jónövekedjékbennem!Adjerőta
hétköznapokhozsLelket,hogyse-
gíthessekmásokon!”
Eháromgyermekimádságáthor-

dozzakegyelmedésszeretetedgaz-
dagsága, amikor mi mindnyájan
ámentmondunkrá…,ésszentFiad
nevébenegyüttígyimádkozunk…

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

F i z e s s e n

e l ő

l a p u n k r a !

b Azimádságrólszólósorozat–egybenarovat–szerkesztője,esorokíró-
jasokáigbizonytalankodott,hogymegteheti-e:pusztáncsakimádságo-
katközölmindenkommentárvagyhozzájukfűzöttgondolatoknélkül.
MiótaEvangélikusénekeskönyvünk imádságosfejezeteitvesszüksorra,
egyreérikbennemezazelhatározás.Nemkellismertetni,hiszenezek
aszakaszok–afelépítésük,asorrendjük,aváltozatosságuk–magukért
beszélnek.Smivelmostolyanfejezetekkövetkeznek,amelyeknemis
férnénekbeleegy-egybemutatócikkbe,veszemabátorságot,ésidemá-
soloknéhánykönyörgéstéshálaadást,remélve:ezekkedvetadnaka„to-
vábbimádkozásra”.Lehet,hogyszubjektívaválogatás,demindenegyes
imádságsok-sokáldásthozottmáraközeliéstávoliegyháztörténetben.
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Az utóbbi két hónap nagy erdélyi
evangélikus ünnep- és rendezvény-
dömpingje kapcsán nekem Albert
Schweitzer Nobel-békedíjas német
evangélikus lelkész, teológus, orvos
egyikvallástörténetieszmefuttatásaju-
totteszembe,amelybenanagyvilág-
vallásokatkétfőkategóriábasorolta.
Nevezetesenéletigenlő ésélettagadó
vallásokrólbeszélt.
Azéletigenlővallásokigaziproto-

típusánakaföníciaigyökerűgörögval-
lásttartotta,amelyikbőllépten-nyo-
monsugárzikazélet,televanerővel,
dinamikával,fékezhetetlenindulatok-
kal,élvvággyal,aszellemésalélekbur-
jánzásával.AzOlümposzistenei–akár
aföldiemberek–ahatalomértharcol-
nak,háborúkatvívnak,intrikákatsző-
nek,habzsoljákaszerelmet,önfeled-
tenszórakoznak,imádjákaszépséget,
aművészeteket,egyszóvalteljesinten-
zitássalésszenvedéllyelélikörökkéva-
lóéletüket.
Ajellegzetesenélettagadóvallások

kategóriájába soroljaSchweitzer a
hinduvallást.Ahindulélek–meg-
látásaszerint–valósággalelvágyó-
dikebbőlaföldiéletből,amelytöbb-
nyireegyfajtalátszatvalóság,illetve
sok-sokszenvedéssel,szennyeljáró,
ideiglenes jellegű megpróbáltatás.
Vágya,eszményeeggyélennianagy,
végtelen,mozdulatlanmindenséggel,
részévélenniazegyetemes,kozmi-
kusvalóságnak,amelyetanirvána
szójelöl.Ezanirvánaateljesvágy-
talanság,azérzelemmentes,tudatta-
lanlétnyugalom,atökéletesharmó-
nia állapota. A hindu lélek belső
szemlélődő, misztikus ráhangoló-
dássalmegölivágyait,megfékezitesti

ösztöneit, megtagadja kívánságait,
hogy–megtisztulvaazittlétterhé-
től,szennyétől–mielőbbazöröklét-
nyugalomésegyensúlytökéletesál-
lapotábakerüljön.
Azemlítettünnepdömpingkifeje-

zéskapcsán,havalakifigyelemmelkö-
vetteerdélyi,bánságigyülekezeteink-
benahúsvéttalkezdődőutóbbikéthó-
napszámtalanünnepialkalmát,aszí-
nesgyerek-ésifjúságiprogramokat,
joggalmondhatja:azemlítettschwei-
tzerikategóriákértelmébenamival-
lásunk,evangélikusságunkbizonyaz
életvallása.Tartalmas,látványos,telt
házasünnepek,gyülekezetiesemények
szerteazerdélyieklézsiákban.
Ateljességigényenélkülemlítekné-

hányjelentősebbet:aBrassómegyei
Apácánmájus4-énApáczaiCsereJá-
nos-emlékházatszenteltünk.Anépes
gyülekezetmellettfelvonultazanya-
országiéserdélyiközéletszíne-java.
Egyhétrerákövetkezettanégyfalusi
misszióinap,akétnaposbrassóiszór-
ványünnep,aholjóvalazezretismeg-
haladtaarésztvevőkszáma.Aztánszép
sorbankövetkezettatöbbi:aszékely-
zsomboriünnepiközgyűlésfelemelő
élménye,acsíkiakmisszióivasárnap-
ja;majdazegészreakoronátahárom
naponáttartó,rendhagyóháromfalusi
hagyományünneptetterá,amelyhez
hasonlót–mintmondják–Pürkerec
mégnemlátott.
Szépésfelemelőpillanatokezeka

szorgalmasan,lelkesenszervezett,telt
házas,sokembertmegmozgatóünne-

pimomentumok.Ilyenkoramegéltsi-
ker,asokaságbanmegmutatkozóerő
hatására van egy bizonyos „győze-
lemélmény”,nagylelkielégtétel.Érez-
zük,hogyvoltértelmeaszívósmun-
kának,azimádságnak,mertláthatóés
tapasztalható, hogy erdélyi egyhá-
zunkbanvanélet,mozgás,vangyü-
mölcstermés.
Nekünkisöröm,hagyülekezeteink-

rőlaztmondjaaVilágésaLélek:„az
aneved,hogyélsz”. Ezafelemelőün-
nepi hangulat azonban az éremnek
csupánazegyik–bárnagyonfontos
–oldala.Devanegymásikoldalais.
Ésezzelkapcsolatbanőszinténfelkell
tennünkakérdést:Miiskövetkeziklát-
ványosságbanéseseményekbengaz-
dagünnepeinkután?Van-evalamilyen
folytatás?Van-ehozadékuk,jóérte-
lembenvettkihatásukezeknekazün-
nepeknekazünneptelenhétköznap-
jainkban?Következik-eezekbőllelki
ébredés,újjászületés,valamilyenvál-
tozás,hitbeli,lelkifolyamat?
Vagy az egész csupán színjáték,

egyszeri hangulat, felejtésre ítélt él-
mény?Nemmás,mintkorszerű„ese-
ménykeresztyénség”–mindenfelelős-
ségéskövetkezménynélkül?
Miisjönazünnepekután?Milyen

avisszatérésahétköznapokba?Azmár
megszokott,hogyhazatérvelevetjük
azünneplőruhánkat,ésrendszerető
emberkénteltesszükaszekrénymélyé-
reakövetkezőünnepig.Demiistör-
ténikazilyenkorünneplőbeöltöztetett
lelkünkkel?Azünneputántaláneztis

igyekszünkátöltöztetni,visszaahét-
köznapokszürke,egyhangú,közöm-
böshangulatába.
Pedigmennyirefontoslenneafoly-

tatás,hogyünnepeinkutánneálljon
visszaazamegszokott,unalmas„ré-
gi”!Neelégedjünkmegaz„elégséges-
sel”,atúléléssel,avegetálással.
RabindranathTagore indiaiköltő,

miutánbeutaztaa„keresztyén”Euró-
pát,aztírtarólunk,hogyföldrészün-
kön„vasárnapikeresztyénséget”talált
– deakárírhattavolnaaztis,hogyün-
nepivagyeseménykeresztyénséget–,
„éshétköznapipogányságot”.Egyolyan
ambivalensvilágottapasztalt,aholaz
emberekavallásosságotazéletszolid
keretekéntőrzik.
Ünnepekéshétköznapok,vasár-

napiéshétköznapikeresztyénség,
emelkedetthangulatésszürkemeg-
szokás–mindnagyonérdekesellen-
tétpárok.
Istentiszteleteink talán legszebb

mozzanata, cselekménye az áldás,
amelyetaliturgiavégénmondfelemelt
kézzelalelkész.Híveinknagyonispon-
tosantudják,hogyazistentiszteletál-
dássalfejeződikbe,amelyreámennel
válaszolnak.Ezutánjönakimenőének,
ahimnusz,apásztorikézfogás,ésa
„műsornak”vége.
Ezazonbanígynemigaz,azünnep,

azistentiszteletnemvégződik azáldás-
sal.Azistentisztelet,azünnepigazi
megéléseazáldássalkezdődik.Amikor
azemberazáldássalaszívében,lelké-
benkilépettatemplomból,azünne-
pélyes kerettérből. Tulajdonképpen
akkorkezdődikelazistentisztelet,alé-
nyeg,amiéletünkhétköznapiisten-
tisztelete, az élet nagybetűs Isten-

tisztelete.Mertmindenember–tuda-
tosanvagysem–Istenjelenvalóságá-
ban él, s az „okos istentisztelet” a
mindenkorifolytatásaazemelkedett
ünneplésnek.
Azéremnekezazamásikoldala

–aténylegesenmegéltésmegvalósí-
totthétköznapikeresztyénség–,amely
nélkülminden felfokozott ünneplé-
sünkcsupánlátszatparádé,képmuta-
tás,üresfesztivizmus.
A89.zsoltárbanolvassuk:„Boldog

nép az, amely tud neked ujjongani,
amely orcád világosságában járhat,
Uram!” (16.v.)
Igen,azanépboldog,amelyikIsten

világosságábanjárakkoris,amikornin-
csenekpirosbetűsünnepek,világra-
szólórendezvények,amelyikahétköz-
napokbanisIstenjelenlétébenél.

Azéremkétoldala

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

„Mikötiösszeatemplomszen-
telésihálaadástésaziktatásiün-
nepet?”–tettefelakérdésta
püspökEz3,1–3alapjántartott
prédikációjában.„Atemplom
is,alelkészisazIstenszavának
szolgálatábanáll.”SzemereiJá-
nosarrahívtafelahallgatóság
figyelmét,hogyaszolgálattevő-
nekisazigébőlkelltáplálkoz-
nia,hogyarábízottakattáplál-
nitudja.
Az épület megáldása és a

lelkészbeiktatás percei után
NagyGábor lépettfelaszószék-
re.Választottigéje,1Pt2,5alap-
jánarrólbeszélt,hogyagyüle-
kezetKrisztusbanfelépülőlel-
kiházzálehet.„Felépülésnélkül
csak önmagukban szanaszét
heverő életek sokaságát lát-
nánk,aholmindenkiamagavé-
ges horizontjának szorításá-
ban él. De Istennek egészen
mástervevannépével…Össze
akarja gyűjteni és fel akarja
építeniezeketaszétszóródott
köveket” – fogalmazta meg
szolgálatának célját az újon-
nanbeiktatottlelkész.
Azúrvacsorásistentisztele-

tetkövetőközgyűlésenMolnár
István, az egyházközség fel-
ügyelője üdvözölte a megje-
lenteket. Köszöntőtmondott
többek között Szarka István
esperes,ZászkaliczkyPéter, a
gyülekezet korábbi lelkésze,
MészárosTamás egyházkerü-
leti felügyelő, valamint Sze-
merei Jánospüspök.Sógorka
Miklós helyi polgármester –

úgyis,mintevangélikuspres-
biter–beszámoltafelújításfo-
lyamatáról.Elmondta,hogya
mintegyhuszonhétmillióspá-
lyázatitámogatásbólmegvaló-
sultatemplomteljesaljzatszi-
getelése,járólapozása,továbbá

elvégeztékaszükségesvillany-
szerelési, festési és asztalos-
munkákatis.
Az ünnepség a gyülekezeti

házbantartottszeretetvendég-
séggelzárult.

g –Adámi–

Kétszeresmegújulás
Súri templomszentelés és lelkésziktatás

b Nemcsakbelsőlegfelújítotttemplomáértadotthálátjúnius28-án,szombatonasúrigyü-
lekezet.Megválasztottlelkészüket,NagyGábort isekkoriktattabehivatalábaSzarka
István, aFejér-KomáromiEgyházmegyeesperese.AduplaünnepialkalmonSzemerei
János, aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.

NagyGábor Székesfehérváronszületett,Tordasonnőttfel.
A középiskolát a budapesti Puskás Tivadar Távközlési
Technikumbanvégezte,aholazérettségiutántávközlésitech-
nikusiokleveletszerzett.2004-benkezdtemegtanulmányait
azEvangélikusHittudományiEgyetemen.Hatodévesgya-
korlatátSúronésBakonycsernyénvégezteSzarkaIstván és
SzarkaÉvamentorokmellett.2010.július24-énavattalel-
késszéIttzésJános püspök.Ordinációjátkövetőenbeosztott
lelkészkéntfolytattaszolgálatátasúrigyülekezetben.Eköz-
bena2012/2013-astanévetösztöndíjaskéntSkóciábantöl-
tötte.2013nyaránmegnősült,feleségeNagy-RumyMariann
hárfaművész,zenetanár.

Édesapjanyomdokábalépett
And re jek-Györ fi Ju dit lel kész szen te lé se Nyír te le ken

Az ünnepi istentiszteleten
FabinyTamás püspöka139.
zsoltárelsőhatversétidézve

hirdetteazigét:„Méganyel-
vemensincsaszó,temáris-
merszengem.”ApüspökIsten
gondoskodásáról az anya-
gyermek kapcsolat alapján
szóltazáldottállapotbanlé-
vőlelkészjelölthöz:„Ahogyte
egyújéletethordozolmagad-
banaszívedalatt,úgyszülté-
gedisújjáateremtő,megvál-
tó ésmegszentelő Isten.Te
azonban»csak«életettudsz
adni,deIstenörökéletetis!
Ezért ő nagyobb nálad. Te-
remtő akarata részévé tett
téged,titeket,devan,amitsa-
játmagánaktartfenn:azüd-
vösséget–ingyen,kegyelem-
ből,JézusKrisztusérdeméért.

Légyezértebbenaszolgálat-
banazőkövete,arádjellem-
ződerűvel, szeretettel és jó
szívvel.”
AzédesapamellettSzabó

Lajos, azEvangélikusHittudo-
mányi Egyetem rektora se-
gédkezettaszentelésiliturgi-
ában, amely tizenhét lelkész
személyesáldásávalésaCon-
firmával végződött.Azúrva-
csoraosztáshoz csatlakozott
LeonNovakmuraszombatilel-
kész, Andrejek-Györfi Judit
hatodévesmentorais,akihar-
mincötfősgyülekezettelérke-
zettcsaknemhatszázkilomé-
terről,Szlovéniából.
Afrissenfelszenteltlelkészt

anyírtelekiifjúságésagörög-
szállásicigánymissziótagjaiis
köszöntöttékénekkel.Anépes
vendégsereget a szabadban
látta vendégül a gyülekezet
azistentiszteletután,többek
között egy frissen, helyben
sütöttjónagyökörrel.Azeny-
heszélfújtasátrakárnyékában
sok-sok baráti és hittestvéri
beszélgetésrekerültsor.

g Horváth-HegyiÁron

Andrejek-GyörfiJudit 1988-banszületettPász-
tón.NégyéveskoráigaNógrádmegyeiSámson-
házánélttestvéreivelésszüleivel,amikorisNyír-
szőlősreköltöztek,édesapja,GyörfiMihálylel-
késziszolgálatánakelsőállomására.Afelnőtt-
kéntmegtértszülőkésanégytestvérhittelés
példamutatólelkesedésselszerveztékésépítet-
tékaszabolcsievangélikusközösségéletét.
Juditáltalánosésközépiskolaitanulmányait

Nyíregyházánvégezte,azutóbbitazEvangéli-
kusKossuthLajosGimnáziumban.Aközösség
aktívtagjakénttevékenykedetttöbbterültenis:
azegyházitáborokbanéscsendeshétvégéken,
anyíregyháziCantemus kóruscsaládkülönbö-
zőkórusaiban,illetveagimnáziumbanadiák-
önkormányzatelnökeként.

Gimnazistakéntateológiárajelentkezésekor
világosanlátta,miérthívtaelőtIstenalelkipász-
toriszolgálatra:hogybeszélhessenazemberek-
nekaz„egyetlenMegoldásról”,amelyreőmár
rátalált–vallotta.ÍgykezdhettemegBudapes-
tentanulmányait2006-ban.2012-benkötötthá-
zasságotAndrejekMitja szlovénszármazású
teológushallgatóval, akivel a hittudományi
egyetemenismerkedettmeg.Egymásanyanyel-
vételsajátítvaésközöscéljukáltalvezérelvedön-
töttekúgy,hogyegyháziszolgálatukatSzlové-
niábanfogjákvégezni.EzérttöltötteJuditmár
hatodévétisahatármentiMuraszombatonés
Lendván.
Szeptemberrevárjákelsőgyermekükszüle-

tését,ésMitjaekkorkezdimeghatodévét.

b Azevangélikusegyházonbelülalelkészdinasztiákméltán
lehetnekbüszkék–ésannálinkábbhálásak–,haazutó-
doktöretlenültovábbviszikelődeikszenthivatását.Hason-
lótérezhetegyújláncolatelsőtagjais,akitovábbörökítiaz
igeszólásánakszeretetét,úgy,mintGyörfiMihály, aszol-
gálatát1992-benmegkezdőlelkész.Június29-énvasárnap
délutánlegkisebblánya,Judit lelkészszentelésérekerültsor
anyírtelekiFiladelfiaEvangélikusEgyházközségzsúfolá-
sigmegtelttemplomában.
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ACsillaghegyiEvangélikusEgyházközség
mintfenntartópályázatothirdetaGaudio-
polisBékásmegyeriEvangélikusSzeretetház
(1038Budapest,Mezőu.12.)intézményve-
zetőimunkakörénekbetöltésére.Arészle-
tespályázatifelhívásaGaudiopolisszeretet-

házhonlapján,awww.gaudiopolis.huolda-
lonolvasható.Benyújtásihatáridő:2014.au-
gusztus15.Apályázatirántérdeklődőkto-
vábbiinformációtakövetkezőtelefonszá-
monkérhetnek:+36/20/417-9509(Siklósi-
néPatayEditüzemeltetésiigazgató).

Fel vé tel bu da pes ti fiú kol lé gi um ba
ABudapestiTirannoszHázfelekezetközifiúkollégiumfel-
vételthirdet.Szeretettelvárjukolyanfiúkjelentkezését,akik
szeptembertőlvalamelyikbudapestifőiskolán,egyetemen
folytatjáktanulmányaikat.Jelentkezésihatáridő:július31.
Jelentkezésawww.tirannoszhaz.hu honlaponkeresztül.To-
vábbiinformációk:PafkóTamás (20/770-5995).

h i r D e t é s e k

Kontinensünkasszonyainakszerve-
zetei–nemvárvamegahatévente
megrendezettvilággyűlést–aköz-
tesidőbenistartanaktalálkozókat,
amelyeken számba veszik Európa
egyházainak helyzetét, illetve be-
számolókat hallgatnak meg arról,
hogyazegyesországokbanterjed-e
azimamozgalom,vagyéppenveszít
anépszerűségéből.
Szavaknélkülisérzékelhetővolt,

hogyanyugatirégióban–Skandiná-
viában,azEgyesültKirályságban–in-
kábbazidősebbkorosztálytartjaéb-
reneztavilágméretűösszefogást,ki-
csit meg is fáradva. Az elnyomás
alólfelszabadultegykoriszocialista
országokban azonban az első tűz
erejévelkezdtekszolgálnifiatalasszo-
nyokéslányok,hogynyomatékosít-
sák:Istenországatúlnyúlikaföldraj-
zihatárokon,keresztényifelelőssé-

günkkiterjedaföldkerekségminden
pontjára.Olyannemzetekkapcsolód-
takbeazimanapimozgalomba,ame-
lyek részvételéről korábban sokan
álmodnisemmertekvolna:szerbek,
macedónok, moldávok, albánok…
Ennekazesztendőnekazelsőmár-

ciusipéntekénEgyiptomértimádkoz-
tunk világ-ésEurópa-szerte.Jövő-
reaBahamákonélőkeresztények
életével, küzdelmeivel ismerked-
hetünk meg. A júniusi salzburgi
konferenciajóalkalmatkínáltarra,
hogyakaribiasszonyokáltalössze-
állítottliturgiávalismerkedhessenek
arésztvevők.
Az igazi cél azonban mégis az

volt,hogyazegyföldrészenélők–az
európaiak–ismerhessékmegjobban
egymást. Az imanapi mozgalom
ugyanisnemegynaposakció.Egymás
örömeit és gondjait folyamatosan

kelltudnunkhordoznikönyörgése-
inkben.Ezértisválasztottákazeuró-
paiegyüttlétszervezőieszűkhétté-
májául ezt a jelmondatot: Együtt
élünk,tanuljunkegymástól!
A kiegészítő programoknak kö-

szönhetően–városnézés,kulturális
est–arésztvevőkmostfőkéntAuszt-
riatörténelmével,hagyományaivalis-
merkedhettekmegközelebbről.Ar-
rólisszóltakavendéglátóasszonyok,
amikihívástjelentaszámukra.Így
például–nemkisiróniával–azoszt-

rák est háziasszonyát Conchita
Wurstnak maszkírozták. Ő az a
transzszexuálisénekes,akiAusztri-
átképviselvemegnyerteazideieu-
rovíziósdalfesztivált.
Egymásjobbmegismerésénekje-

gyébenakonferenciaalattinformá-
lis testvérkapcsolati megállapodá-
sokisszülettekakülönbözőorszá-
gokimanapibizottságaiközött.Ma-
gyarországpartnereiSkóciaésHor-
vátország lesznek. Az Ukrajnából
érkezettasszonyokraazonbanasalz-
burgitalálkozórésztvevőinekegyüt-
tesfigyelmeirányult,hiszenországuk
háborústűzfészek.Ámakétasszony
egészen másként látta a kialakult
helyzetet,sennekhangotisadtak.
Egyikükugyanisnemzetiérzelműuk-
rán, másikuk férje orosz… E két
asszonymégistudottegymásfeléha-
jolvaegyüttimádkozni.Nézeteltéré-
sük eltűnt, vitáik vihara elcsitult,
egyakarattal,amindigfelfoghatatlan,
Istentől áradó békességgel tudtak
közösenkönyörögnihazájukért.
EhhezcsatlakoznakEurópahívő

asszonyai,akikmindenhétfőneste
hétórakorgyertyátgyújtanakottho-
naikban,saddighordozzákimádság-
banUkrajnaügyét,amígakonfliktu-
sokmegnemszűnnek.

g B.PintérMárta

Aszervezetelnöke,DanyLePen be-
mutattaaztaházatis,aholaszüle-
iknélkülazországbaérkezőfiatalko-
rúbevándorlókatfogadják.Önkén-
tesekésszakképzettmunkatársakse-
gítikeházbanafiatalokat,akikazzal
a reménnyel indultakelotthonról,
hogyazújországbanjólétésbizton-
ságvárjaőket.
Legtöbbszöraviszontagságosúton

ismagukravannakutalva,Francia-
országbaérveazutánvárosokutcá-
intengődnekteljeskiszolgáltatottság-
ban.Gyakranéheznekis.Toulouse-
banaprotestánsszervezetfelkutat-
jaőket,hajlékotésételtbiztosítszá-
mukra.
Amenekülteksokesetbenpapírok

nélkülérkeznek,ígyorvosivizsgála-
tokravanszükségéletkoruk,állapo-
tuk felméréséhez. Francianyelv-is-
merethíjánamegértéssemmindig
egyszerű.Mindezekakörülmények
különlegesennehézfeladateléállít-
ják a segítőket, hogy az alapvető
szükségletekkielégítéséntúlazújkör-
nyezetbe történő beilleszkedést is
elősegítsék, egymással együttmű-
ködniképesközösséggéformáljáka
nagyonkülönbözőkulturális,szoci-
alizációs közegből érkezőket. Az
egyiklegfontosabbcélaszemélyiség
egységénekésavilágba,afelnőttek-
bevetettbizalomnakahelyreállítása.
Atoulouse-iprojektzárónakülföl-

dipartnerszervezetek–aMagyaror-
szágiEvangélikusEgyház,anémet-
országiDiakonieBadenésazolasz-
országiDiaconiaValdese–isbemu-
tatkoztak, beszámoltak elvégzett
munkájukról.Azösszegzőalkalmon
BozorádyKriszta, anyíregyháziEm-
maus Evangélikus Szeretetotthon
vezetőjeésesorokírója,egyházunk
országosirodájadiakóniaiosztályá-
nakvezetőjevettrészt.
Egyházunkazönkéntességtéma-

körében végzett tananyagfejlesztő
munkát. Ennek jegyében létrejött
az egyházi önkéntesekképzésének
programja,emelletta„képzőkkép-
zésének”ésaprogramfelelősökkép-
zésének programja is. A tananyag
rendelkezésreállnémetnyelvenis,
franciáulésangolulpedigösszefog-
lalókészültbelőle.
A magyarok Toulouse-ban be-

mutatták az egyházunkban roma
közösségekkel foglalkozókat, így a
nyírtelekiésasárszentlőrinciroma
misszióimunkát,valamintazEvan-
gélikusRoma Szakkollégium tevé-
kenységét.
AMigrációazEurópaiUnióban

projekt azEurópaiUnióGrundtvigtá-
mogatásiprogramja segítségévelva-
lósultmeg.NemcsakaMIEUpályá-
zatértmostvéget,deaGrundtvigot
isfelváltottaazErasmus+ támogatá-
sikonstrukció.Apartnerekazonban
keresikajövőbeliegyüttműködésle-
hetőségeitazönkéntesség, illetvea
bevándorlók segítésének területén.

g BudaAnnamária

Európaiimaunió
b Nyáridőbenmárkevésbéemlékszünkazokraazalkalmakra,amelyek-
reazévkorábbiidőszakábankerültsor.Talánnemishiábavaló,ha
mostfelidézzük,hogyanimádkoztunkazegészvilágkereszténységé-
velegyüttmárciuselsőpéntekestéjénEgyiptomért.„Velünkkönyö-
rögteknéhányanmuszlimtestvéreinkközülis”–azegyikkairóikopt
közösségüzeneteazokhozazasszonyokhozjutottelelsőként,akikaz
ausztriaiSalzburgbaérkeztekjúnius11–17.között,hogyrésztvegye-
nekavilágimanap-mozgalomeurópaikonferenciáján.

MI EU- 
projektzáró

b Júniusvégévelzárultanégyor-
szágtársszervezeteinekpartneri
részvételévelzajlottMigrációaz
EurópaiUnióban (Migrationin
EuropeanUnion–MIEU)elneve-
zésűprogram.Aprojektzáróta-
lálkozótafranciaországiToulo-
use-banrendeztékmeg,afrancia
partner,al’EntraideProtestante
deToulouse voltavendéglátó.Ez
aszolgálathelybenvégezdiakó-
niaimunkát:szociálislakásprog-
rammal, segélyezési tevékeny-
séggeltámogatjákavárosbaérke-
zőbevándorlókat,ahajléktalano-
katésabörtönbenlévőket.

Hatgyülekezetgyülekezett

Az egész napos alkalom az enesei
templombanistentisztelettelkezdő-
dött,amelyenazigehirdetésszolgá-
latát Kiss Miklós, a Győr-Mosoni
Egyházmegyeesperesevégezte.Ali-
turgiai szolgálatban Farkas Ervin
voltsegítségére.
Zsolt 51,12–15alapjánelmondott

prédikációjábanazesperesarrahív-
tafelafigyelmet,hogyabbanapilla-
natban, amikor az ember elveszíti
szemeelőlIstentésazőparancsola-
tait–ahogyDávidkirállyalBetsabé
esetébentörtént–,elveszítiakontrollt
iséletefelett,ésfélelemnélküllépát
olyan határokat, amelyeket koráb-
bannemmertátlépni.Ahhoz,hogy
errőlaromlásbavivőútrólmégvissza
lehessenfordulni,bűnbánatraésmeg-

újulásravanszükség.Amegújuláshoz
pedigazkell,amitDávidkértazsol-
tárban:tisztaszívéserőslélek.
AzistentiszteletenazeneseiBoros-

tyánkórus énekkelszolgált.
Agyülekezetebédrőlisgondosko-

dott:krumpligulyás,csülkösbab,il-
letvesertéspörköltvártaarésztvevő-
ket.AzebédutánSzalaiMikklósné
és Preiner Ottóné kézimunkáiból
nyíltkiállítás,majdfellépettabezi
gyülekezethezkötődőEszterággyer-
mek-néptáncegyüttes és az enesei
Derőcetáncegyüttes. Aműsortné-
hánygyermekszavalataszínesítette.
Agyülekezetitalálkozónrésztvevő
gyermekeketdélutánkézműves-fog-
lalkozásokisvárták.

g K.M.

b Bezi,Enese,Mérges,Rábaszentmihály,Rábacsécsény,Bodonhely.Hat
gyülekezet,amelyekönmagukbankicsinyek,deegyüttmársokkalerő-
sebbek.EztahatevangélikusgyülekezetetpásztoroljaFarkasErvin
lelkész,akikétévehatároztael,hogy–hagyományteremtőszándék-
kal–aközösségeknekközösgyülekezetinapotszervez.MérgesésBo-
donhelyutánmúltvasárnapEnesevoltasorosvendéglátó,alkalmat
advaarra,hogyatestvérektalálkozhassanak,közösörömeikrőlés
gondjaikrólbeszélhessenekegymással.

Pá lyá za ti fel hí vás in téz mény ve ze tői mun ka kör be töl té sé re

AzoltárelőttFarkasErvineneseilelkipásztorésKissMiklósesperes
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Ahegyoldalonelterülő,majdnemöt-
hektárosterületelzártságávaljóal-
kalmat kínált az elcsendesedésre.
Tartalmasprogramokvártákamint-
egyszázhatvanrésztvevőt,akiknek
többségeakörnyékről,aszomszédos
Hajdú-SzabolcsiEgyházmegyegyü-
lekezeteibőlérkezett.
AzEKEmintazevangélikusegy-

házonbelülimegújulásimozgalom
akonferenciaelnevezésévelisaztje-
lezte:ahívásnemcsakakeresőknek
szól, hanem azoknak is, akik el-
szunnyadtakahitükben.„Hitmélyí-

tő, szolgálatra indító alkalomnak
szántukatábort,mertezthelyezte
aszívünkreIsten”–jegyeztemegbe-
vezetőjébenGyörfiMihály nyírtele-
kilelkész,azEKEkuratóriumának
elnöke.Aközösségnekegyébkéntez
voltazelsőilyenjellegű,mindenkor-
osztályt megmozgató, többnapos
találkozója.

* * *

Egy-egynapprogramjaakövetkező-
képpenépültfel:areggelitáhítatkö-
vette,majdarésztvevőktematikuselő-
adások,szemináriumokközülválaszt-
hattak.Ebéd,utánaszabadidő,délutá-
nonként pedig fórumbeszélgetések
vártákakonferenciázókat.Végüleste
ismétigeialkalomzártaanapot.
Afelnőttekprogramjaialattagye-

rekekszámáraisgondoskodtakelfog-
laltságról–kétcsoportban–aszer-
vezők.Azóvodásokésaziskolások
isbibliaitörténetekkelismerkedtek,

énekekettanultak,játszottakéskéz-
műveskedtek.Alegkisebbeketbaba-
megőrzővárta.
AtáboregyikmarkánselőadójaItt-

zésIstván nyugalmazottlelkészvolt
(jobb szélső felvételünkön). Fiatalos
lendülettelhirdetteazigétazestiáhí-
tatokonMátéevangéliuma 6.fejeze-
tének33.versétmagyarázva.„Vajonva-
lóbanIstentkeressük-e?Vagycsaka
ráadáskelltőle?”–tettefelakérdést
ahallgatóságnak.„Avallásoséletleg-
nagyobbcsapdája,haaztgondolom,
hogyIstenazértvan,hogymegtegye

mindazt,amiténkérekéskívánok”–
fogalmazottIttzésIstván.
AreggeliáhítatokonMalikPéter

Károly lucfalvai, Blatniczky János
szügyiésBozorádyAndrás nyíregy-
házilelkészsegítségévelarrakeres-
tékaválasztajelenlévők,mitjelent,
hogyKrisztusazút,azigazságésaz
élet(Jn14,6).

* * *

Adélelőttönként tartott tematikus
előadásokközülsajátélethelyzetük-
nek,érdeklődésikörüknekmegfele-
lőenválaszthattakarésztvevők.Até-
mákközöttnemcsakteológiai,ha-
nemegészengyakorlatikérdéskörök
isszerepeltek.Azasszonyokatpéldá-
ulazúgynevezettFeleségekiskolája
vagyaKissPéter ésfeleségeáltaltar-
tott, Házasság, család elnevezésű
csoportvárta.
Az önismeret, a pályaválasztás

vagyapárválasztásproblémáitbon-

colgathatták az érdeklődők aFűke
Szabolcs galgagutailelkészáltalve-
zetett,Kivagyokén?Mennyitérek?
címűbeszélgetésen,aHorváth-Hegyi
Áron általtartottMilegyek,hanagy
leszek? szemináriumon,illetveLabos-
saPéter ésfeleségeelőadásán,amely
atárskeresésbuktatóitállítottaafó-
kuszba.
A tartalmasabb eledelre vágyók

LázárAttila vezetésévelolyanbibli-
aiésteológiaitémákkalfoglalkozhat-

tak,mintpéldáulapróféciákbetelje-
sedésevagyavilágvallások,felekeze-
tek,szektákkérdései,ZsarnaiKrisz-
tián ésGyörfiMihálynévezetésével.

* * *

Nagyobbhallgatóságotvonzottdr.
VeresSándorPéter előadása,amelyet
Lelkigondozásés/vagymentálhigié-
né címmel tartott. A református
pszichológus, a BaptistaTeológiai
Akadémiatanárabevezetéskéntel-

mondta:„Nemarrakeressükavá-
laszt,hogyvan-ehasznukalelkigon-
dozástvégzőkszámáraamentálhi-
giénés ismereteknek, hanem arra,
hogyankezeljeakeresztyénember
alelkigondozásgyakorlatábaisbe-
szűrődőmentálhigiénésszemléletet.”
Aprofesszorvégkövetkeztetésként
kifejtette, hogy a mentálhigiéné
módszerei hasznosak lehetnek,
azonbanalelkigondozónakazadott
ember állapotának feltárása után
továbbkelllépnieabiblikusirány-
mutatásfelé.
SzinténtöbbenhallgattákmegD.

Keveházi László nyugalmazott lel-
készt,egyháztörténésztis,akiMa-
gyarság és keresztyénség címmel a
magyarnépésakeresztyénhitviszo-
nyáról,illetveazezzelkapcsolatos,
kevésséismerttényekrőladottérde-
kestörténelmiáttekintést.

* * *

Akonferenciagerincétadélutánifó-
rumbeszélgetésekképezték,melyek
aktuális kérdéseket boncolgattak.
Azelsőrehétfőnkerült sorFontos
kérdések–nemelkentválaszok cím-
mel.GyörfiMihálybeszélgetőpart-
nereiIttzésIstvánésAdámiLászló
nyíregyházilelkészvoltak.Ittelsősor-

ban teológiai kérdések jöttek elő,
többekközöttamegtérésésújjászü-
letés,amegigazulásésamegszente-
lődés,azüdvbizonyosság,valamint
azelhívástémája.
Keddendr.VeresnéKovácsJudit

klinikaiszakpszichológustartottelő-
adást (Köz)veszélyeztetett gyerme-
kek címmel.Ehhezkapcsolódottake-
rekasztal,melynekvendégei–Göll-
nerPálmoderátormellett–Labos-
saPéterésLabossánéKővágóAnita
érdi lelkész házaspár, illetve Ker-
tésznéIványiÁgnes, aVasárnapiIs-
kolaiSzövetség(VISZ)munkatársa
voltak.Abeszélgetésakörülakér-
déskörülforgott,hogymilyenvédel-
met és milyen példát adhatnak a
szülőkagyermekeiknekazzal,aho-
gyanmegélikahitüket.
Atalálkozónmindemellettfontos

szerepetkaptakaszemélyesbizony-
ságtételek.TöbbenisbeszéltekazIs-
tennelvalókapcsolatukbanmegta-
pasztalt élményeikről. Például el-
mondták közösségük történetét a
Görögszállásrólérkezettcigánytest-
vérek.Anyírtelekiifjúságtagjaipe-
digszíndarabotadtakelő.
Ahogyanteltekanapok,mindin-

kábbfelmerültazakérdésis,hogyan
lehetegyrekevesebbalvásutánmég-
isidőbenfelkelni.Ennekellenérea
szerdaiprogramzárástkövetőentes-
tileg-lelkilegfeltöltődveéstalánébe-
rebbszívvelhagyhattákelatáborta
résztvevők.

g AdámiMária

EKE-táborahegyen
b Napsütésesjúniusidélelőtt.Akistemplomárnyékábanállófilagóri-
ábanemberekülnekésbeszélgetnek.Aközelbentalálhatóhomoko-
zómellettkoronátviselőgyerekekszaladgálnak.Ezaz„ébredésikon-
ferencia”.Egycsapatemberfelmentahegyre,hogytalálkozzonIsten-
nel,ésközösségbenlegyenegymással.Gyerekek,felnőttekésidősek
jöttek,hogyegyüttlegyenekazigekörül.ErrőlszóltazEvangéliku-
sokKözösségeazEvangéliumért(EKE)rendezvénye,amelyetjúnius
22–25.között,vasárnapestétőlszerdadéligtartottakasátoraljaújhe-
lyiVárhegyÜdülőben.
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„A szabadságharc története 1848
szeptemberétőlelsősorbanegyhábo-
rútörténete,melyneksorsanema
napi politika küzdőterein dőlt el,
hanemacsatatereken,melybenaz
utolsószékelybakaszuronyántöbb
múlt,mintaleghatásosabbország-
gyűlési vagy hordószónokokon…”
GörgeyArtúrÉletemésműködésem
Magyarországon1848-banés1849-
ben címűkötetének1988-asmegje-
lenésétőlsokhelyenidézteazegyko-
rihonvédtábornokezenigazmeg-
állapításait Katona Tamás törté-
nész,politikus,akötetszerkesztője.
KatonaTamásegészéletébenfő-

ként1848–49emlékénekszentügyét
tartottaszemelőtt.A’48-astörténel-
mi emlékek ápolásával, a nemzeti
identitás folyamatosságának meg-
erősítésévelajövőtépítette,éspél-
dát mutatott az utána következő
nemzedékeknek.Szórabírtaazel-
hallgatottmúltat,anagyidőkemlé-
kezetétőrzőköveket,egyéletenát
igyekezetthitelesenbemutatniatör-
ténteket.Tanított,példátmutatott.
Nemvéletlenülhordtaszintemin-

digzakójavagykabátjahajtókájána
cserkészliliomot. A cserkészlilio-
mot,amelynekháromágaazIsten,

ahazaésazembertársirántiköteles-
ségteljesítésre,segítőkészségre,vala-
mint a törvénymegtartásra emlé-
keztet.KatonaTamásezekreistaní-
tott. Megtanította honfitársait a
szimbólumokhelyesviselésére.
A helyes kokárdaviseletre is:

„Akokárdamindigbelülrőlkifeléol-
vasandó.Mertugyeakokárdaúgy
készül,hogyegynemzetiszínűsza-
lagotmeghajlítunk.Hogyhaaztakar-
juk,hogykétoldaltpiros-fehér-zöld
jöjjönkibelőle,bizonyittazöldke-
rülkívülre,ésapirosbelülre.Demár
1848-banakokárdáktöbbségefordí-
tottvolt.Kívülvoltapiros,mertúgy
csinosabb.Azolaszkokárda,amitmi
hordunk,mertugyeazosztrákfeke-
te-sárga kokárdát is úgy hordták,
hogyakatonánakacsákójánegysár-
garézlapvolt,ésaközepénegyfeke-
te gomb. Fekete-sárga. Tehát így
kellene kinéznie a kokárdának” –
mondtaegyelőadásában.
KatonaTamáskonzervatívember

volt,denyitott,őszinte,alázatos.Part-
nernektekintettmindenkit–világné-
zeti-politikaihovatartozásravalóte-
kintetnélkül–,együttgondolkodó,fe-
lelősséget közösen vállaló társként.
Olyan régi vágású úriember, valódi

nemzetbengondolkodóközéletisze-
mélyiségvolt,amilyenbőligenkevés
születik egy évszázadban. „Katona
Tamásjelenségvolt.Akicsakegyszer
ishallottaőtbeszélni,örökreaszívé-
bezárta.Előadásaivallenyűgöztehall-
gatóit”–állaKárpátaljaiSzövetségel-
nökségénekmegemlékezésében.
Lenyűgözővolt az is, amikoraz

egyikmárcius15.előtt–közelítvea
nyolcadik X-hez – egy héten át,

megállás éspihenésnélkül egykis
utazótáskávalakezébenkeresztül-
utaztaazegészországot,hogyPető-
firől, Kossuthról, Görgeyről, Bat-
thyányról, amárciusiifjakról,azara-
divértanúkrólmeséljenfiataloknak,
felnőtteknek,mindenkinek,minde-
nütt,ahováhívták,aholvárták.
Ő szinte sohasem tudott nemet

mondani,mindigkészvoltvonatraül-
ni,hosszúórákatutazniaDunántúl-
ra,aTiszántúlravagyéppenséggela
határokonkívülre.Mertbizonyren-
getegszermentahatáron túli, régi
magyarterületekreis.Nemszámított
nekiidőjárás,zordidővagytechni-
kaiakadály:hamegígérte,hogyel-
megy,mindenképpenottvolt.
Négyesztendővelezelőtt,márci-

us15-énjómagamistanújavoltam
ennekahajthatatlanságnak,enneka
kötelességtudatnak,amikorazihászi
csataegykorihelyszínén–aFelvidék-
rőlérkezve–igencsaknagyhidegben
ésszélbenvettrésztszívvel-lélekkel
azünnepségen,megosztvahallgató-
ságávalgondolataitacsataminden
részletéről ésKmetyGyörgyről, az
evangélikuspapgyerekbőlletthadve-
zérről,akiszűkkéthónappalIhász
utánhadtestévela„koránkopaszo-

dó,porcelánkékszemű,hiúkisem-
ber”,KossuthLajosmenekülésétbiz-
tosítottaTörökországfelé.
KatonaTamásotthonvoltmin-

denholazországban,ahol1848–49-
hezköthetőemlékállt,amelyetfel-
kereshetett, ahol fejet hajthatott.
Asok-sokmagyarországiemlékhely
közülazonbanegykülönösenközel
állthozzá:Vác.Avácicsataemlék-
helyénéltartottünnepségekenaHét-
kápolnánál 1986 óta minden esz-
tendőbenrésztvett.Rendkívülerős
voltvácikötődése; innenindultaz
1989–90-esrendszerváltoztatásután
politikaipályafutásais.
Idénmárciusidusánelutaztama

váciHétkápolnához,aző„szent”he-
lyéhez,shoztamonnanegymarékföl-
det,melyetaz ihászicsatamezőhöz
közelfelállítottemléktáblájáhozülte-
tettfagyökeréhezszórtam,hogyígy
kapcsolódjékösszeaváciésihászicsa-
tahősökjelképesporaazőemlékével.
Amagyar nemzeti emlékhelyek

legelkötelezettebb kutatójára-ápo-
lójára,azegyévvelezelőtt,június28-
ántávozottKatonaTamásraemlé-
kezvetisztelettelhajtsukmegelőtte
afejünket.

g KerecsényiZoltán

EgyesztendejehunytelKatonaTamástörténész

Azásatásutolsónapjaibanvagyunk.
AhelyszínmagaaTemplomhegy.Az
elnevezés csalóka: valójában már
csaknéhányméteresakiemelkedés
ahajógyárépületemellett.Atsz-vi-
lágésatereprendezésjócskán„leter-
melte”adombot–viszontígy„kö-
zelebbkerült”afelszínhezatemplom
ésasírokszintje.
–Mitmindenttaláltakitt? –kér-

dezemazásatásvezetőrégészt,Gal-
linaZsoltot.
–Alelőhelyelsőkorszakaaszar-

matákhoz köthető. E korból egy
2–3.századifalut,egy3–4.száza-
ditemetőtésegyamárahunkor-
ba hajló, 4–5. századi település
nyomaittártukfel.Aszarmatate-
mető tizenegy sírja mind rabolt
volt, ennek ellenére koporsókap-
csok,bronzkarperec,karneol-,bo-
rostyán-,pasztagyöngyök,kismére-
tűfibulák,vastárgyak,bronztükör
töredékeikerülteknapvilágrabelő-
lük. Két temetkezést körárokkal
öveztek.
–Amikoregysírrabolt,hogyanés

mikortörténhetettakifosztása?

– Mondhatni bármikor! Már a
középkorban léteztekkincskeresős
történetek,azarannyalteliládikótta-
lálópásztorfiúlegendája,melyetko-
runkramodernmódszerekkelegészí-
tettekki.Megjelentekafémkereső-
veljáró„aranyásók”,atörvénytkiját-
szókincskeresők,akikezzelatevé-
kenységgelvégülisazállamtólésa
magyarnéptőllopnak.
–Mittudunkamagyarokról?Ők

mikorjelentekmegitt?
–Mára11.századtól.Létrehozták

településüketéstemetőjüket,megte-
lepedésüknekatatárjárásvetettvéget
1241-ben.Erreutalnakazégettfaele-
mek,ahamuésarombolás.Azttud-
jukróluk,hogyazÁrpád-korifaluban
többspeciális,cölöpszerkezetesve-
remépületetemeltek,bennükpatkó
alakú,szürkéreégett,cementálódott
anyagú kemencével. Feltételezhető,
hogyiparitevékenységet,talánvasol-
vasztástvégeztekeműhelyekben.
–Aztánérkeztekatájnévadói,a

kiskunok.Őkisilyenéletmódotfoly-
tattak,vagycsupánnomádtelepeket
alkottak?

–Akunoka13.századmásodikfe-
lébentelepedtekmegitt.Fokozato-
san fejlődő lakáskultúrájukra utal,
hogyazegyik,márhozzájukköthe-
tő,13–14.századiveremházban–ta-
lánazÁrpád-koritemplomfalából
származótéglából–szikrafogótépí-
tettekazegyikkemenceköré,afalat
pedig belül deszkafallal bélelték,
amireabéléstartócölöpöknyomai
utalnak.
–Ahogyittállunk,mindenhonnan

koponyáknéznekránk–mégatemp-
lomterületérőlis.Hánysírlehetettitt?
–Afaluhoztartozótemetőszáz-

kilencvennégysírjáttártukfel,me-
lyekből különböző leletek kerültek
elő:bronzésezüstSvégűhajkarikák,
gyűrűk,11–12.századipénzek,ásó-
papucs.Anehézéletetélőéskétke-
zimunkátvégzőemberekcsontjain
számos patológiás elváltozás: kar-,
láb-ésbordatörések,erősizomtapa-
dásokfigyelhetőkmeg.Azegyikvá-
zontébécéreutalócsontelváltozást
láttunk.Többsíraljavoltfaszenes,
ami a temetést megelőző, pogány
eredetűtisztítószertartásrautalhat.
Ateljeseredetisírszámotnagyon

nehézmegbecsülni,hiszenateme-
tőnekmégcsakkisrészéttártukfel,
továbbászámossírelpusztultmáraz
intenzívföldművelés,kincskeresés,
földelhordás során. A templomot
ésatemetőtkörülvevőszáz-száztíz
méteresátmérőjűkülsőárokalapján
háromezerfölétehetjükazidemint-
egyfélévezredenát,a11–16.század-
baneltemetettekszámát.
–Beszéljünkkicsitatemplomról

mint a terület névadójáról! Mikor
épült,ésmekkoralehetett?
–Akérdésérdekes,mivelafeltá-

rásközbenjöttünkrá,hogyvalójában
ittkéttemplomvolt.Azelsőtmégaz

1100-as években, azÁrpád-korban
építették,ezatatárjárásidején,1241–
42-ben részben elpusztulhatott. A
patkóívesszentélyűtemplomkülső
hosszúságaaszentéllyelegyütt13,5
méter,külsőszélessége9méter,falá-
nakvastagsága1méterlehetett.Szá-
mításokalapjánetemplombanközel
százfőfértel.Viszontatemplomba
járónépességjóvalnagyobblehetett,
mertatemplomokbefogadóképessé-
génekbecslésénélegyesesetekbenfel-
tételezik,hogyatemplombancsaka
faluelőkelőségeitartózkodtak,safa-
lu lakói a templomon kívül vettek
résztaszertartáson.
A15.századelsőfelébenaromos,

demégrészbenállófalúÁrpád-ko-
ritemplomhelyéreújatépítetteka
kunok.Arégitemplomfalátnyugat–
északnyugatramásfélméterretolták
el.Arégi,Árpád-koritemplomala-
pozóárkahelyétjórésztteljesenki-
szedték,sidekésőbbsírokatástak,
immárazújtemplomtövébeésako-
rábban megszentelt földbe! A fa-
lucskaéleténekatörökháborúkve-
tettekvéget1590körül.
– Ahogy látható is, a templom

alapfalainakanyagakő,ésvalószínű-
leg a főfalak is ebből épültek. De
honnanhordtákideazépítőanyagot?
– A templomok alapozása réti

mészkőből,azúgynevezettdarázskő-
bőlésbeléoltottmészből,felmenőfa-
lairétimészkőbőlésrészbentalán
téglából készülhettek. A felmenő
falrautal,hogytaláltunktöbbfara-
gott rétimészkő-tömböt. E kövek
érdekessége,hogyakörnyékenbá-

nyászhatták.Errefeléugyanisszámos
rétimészkő-lelőhelyet ismerünk,
mertarétimészkövetévszázadokon
keresztül termelték ki az itteniek
építőanyaggyanánt,mégamúltszá-
zadbanis!

* * *

Sokáigbeszélgettünkmégazásatás
helyszínén,ezérthaddosszakmegaz
olvasókkalvégezetülnéhány„nyomo-
zatianyagot”és„régésztitkot”is!Te-
hát:atöbbéves„pepecselés”soránszá-
mosolyantárgykerültelő,amelyeka
lakosságéletmódjárólésfelfogásáról
mesélnekazutókorszakembereinek.
Avasszerszámok:balták,kapák,sar-
lók,akétsarkantyú,azúgynevezett
juhnyíróolló,azövcsatok,kések,aj-
tóvasalások,azabroncsosfavödör,a
középkoritéglákésazépmalomkő
múzeumitárgyleszKiskunhalason.A
templomerőszakospusztulásárautal
anagymennyiségűnagyobbéségett
kőtöredék, valamint az árkok alsó
részénmegfigyelhetőégett,faszenes
réteg.Azegyikárokbólegyhasrafek-
tetett,hátrakötözöttkezű,fordítvatá-
jolthalottcsontvázaiselőkerült.Akö-
zösségbőlkivetettésrendellenesenel-
temetettegyénabüntetésmindenfor-
májátmegkapta.
A területhelyreállításautánegy

arasznyimagasfalatisfelépítenek,je-
lezveazeredetifalakhelyét.Atemp-
lomterületéreemléktáblát,kopjafát,
emlékkeresztetállítanak,ésparkosít-
ják.Ígyemlékezhetmajdmindener-
rejáróazegykoriTázlárra.

g Ifj.KáposztaLajos

Magyaréskuntemplomokegymásfölött
Be fe je ző dött a táz lár-temp lom he gyi ása tás

b Akinyitottszemmeljáraszélfúttakiskunságihomokon,azóhatatlanulészrevesznéhány,aföldbőlkiál-
lótárgyat.Ezlehetfaág,traktorbólkikerültócskavas,dekőéscsontis.Ezutóbbiakpedigegyértelműen
hajdanilakotthelyre:templomra,faluraéstemetőreutalhatnak.Aszélerózió,amélyszántásokésanagy
építkezéseknyománrendreelőtűnnekezekakorábbanmárottsejtetttelepülések.ÍgytörténtezTázlá-
ronis,aholaTemplomhegynévenismerthomokdombonipariparkotkívántlétesíteniazönkormányzat.
Azehhezkapcsolódóterületrendezéssoránkerültekelősírokmég2002-ben.Ennekbejelentéseután2003–
2004,majd2012–2013soránközelhatezernégyzetmétertkutatottmegGallinaZsolt ésGulyásGyöngyi
régészvezetésévelegykutatócsoport.Megtaláltákaközépkoritemplomalapjait,sírokatésfalusiépület-
töredékekettártakfel.
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AzIndex.hu című,meglehetősenar-
rogánsstílusúinternetesportálargótól
nemidegenkedő,önbizalomhiánnyal
kevésséküszködőkritikusairettene-
tesszínészekről,borzalmastörténet-
ről,vegetáriánuspropagandárólszá-
molnak be Darren Aronofsky Noé
(Noah) címűfilmjekapcsán.Habáraz
intellektualitásbannemszűkölködőPi,
az évezredeket átölelő, grandiózus
újításokkal operáló szerelmi törté-
net,Aforrás ésazérzelmidimenziók-
banmélyfúróFeketehattyú rendező-
jeezúttalténylegnagyfábavágtaafej-
széjét,ésamonumentalitáscsábításá-
val és csapdáival küszködött, nem
gondolom,hogyjogunkvolna–főleg
indexesstílusban–egyszerűenpálcát
törnifelette.
Avállalkozásmaganagyonistisz-

teletreméltó.Nelegyünkrosszmájú-
ak,neafilmtetemesköltségeireésa
besöpörtdollárhegyekregondoljunk.
Ha úgynevezett „keresztény néző-
nek”tartjukmagunkat,annálinkább
érdemes ezeket az esetlegesen fel-
merülő konzervítéleteket szélnek
eresztenünk.ÜljünkazIMaxterem-
ben kapott ormótlan szemüvegek-
benúgy,mintagyerekek.Ésvárjuk
nyitottérzékekkelacsodákbanbővel-
kedőtörténetet.ÉsgondoljunkAro-
nofsky egyik személyes hangvételű
nyilatkozatárais,melybenhangsúlyoz-
ta:számáraNoémárgyerekkoraóta
„szuperhős”aBibliából,azemberiség
ésazélővilágmegmentője.

* * *

Azözönvíznek,avilágelpusztításának
és„újraépítésének”történeteszámta-
lannépmitológiájábanmegtalálható.
AzÓszövetség-beliilyenmódoncsak
egyváltozatasokközül,bárminden
bizonnyalalegszélesebbkörbenelter-
jedtéselfogadott.Egynevesbudapesti
Ószövetség-professzorszellemesmon-
dása:„Akinemhiszacsodákban,az
nefogjonókoriszövegekolvasásába.”
Nos,valahogyeztafajtahozzáállást
kelleneérvényrejuttatnunkakkoris,
amikor egy csodás ókori történet
adaptációjátülünklemegnézni.
Ésittduplánaláhúzandóazadap-

táció szó.Feltehetőlegnemleszmin-
denkészpénznekvehető,acsodale-
nyomatának feltámasztási kísérlete
el is csúszhat, de talán lehámozva
néhány réteget az esetleges emberi
műrőlmégiscsakeljuthatunkatörté-
netesszenciájáig.
Báratörténetalapjátamaximum

háromoldalas, szikáran lejegyzett,
Mózeselsőkönyvében találhatóNoé-
történet adja, nem tartom szeren-
csésnekaztsem,havalakiafilmala-
kulásátehhezazalapforráshozhason-
lítgatja,ésegyrecsakaztismételgetile-
vegőutánkapkodva,hogyhátkérem,
eznemígyvanmeg/leírva.Akiígy,
szöveghezszögelveülamoziban,biz-
tosnemhagyegyetlenréstsem,ame-
lyenkeresztülafilmakáregyetlenha-
loványerénye,atörténetegyetlenúj
fénytörésbenmegjelenőmozzanatael-

juthatnahozzá.Márpedigtudvalevő,
hogyegy–akárgyengébb,akárerő-
sebb–alkotásvagyalkotásikísérlet
alapja mindig valamiféle megraga-
dottság.Enélkülnemszülethetmeg
semmi.Eztúgyszögeznémle,mintaz
elsősorban betűhöz hű olvasók a
Szentírásszószerintiértelmét.
Aronofsky Noéja önkényes, sza-

badátirat,deettőlmégnemfeltétle-
nülszentségtörő,ésnemfeltétlenül
mentesazalázattól.Eztafajtaretori-
kát egyébként is szívesen száműz-
némakritikavilágából.Akritikának
ugyanis semmiféle etikai ítélkezés
nemfeladata.Akritikaegyalkotástön-
állóegészkéntértelmez,ésesztétika-
ilag vizsgál. Vita tárgyát képezheti,
hogyazadottműehhezmennyiretá-
gasteretbiztosít,azazonban,hogya
kritikaírónakkritikájamegfogalmazá-
sakorezenaterepenkellmaradnia,
nem.
Ezutóbbimegállapítástszemelőtt

tartvaszeretnémsorravenniaforga-
tókönyvvéleményemszerintlegkevés-
bésikeresötleteit.Kevésbésikeresnek
azokat a változtatásokat gondolom,
amelyeknemkapnakelégindoklást,
megtámasztást a filmben. Minden
módosításvédhetőaszabadmegfor-
málásjegyében,haannakafilmmon-
danivalóját,kibontakozásáttekintve
konkrétcéljavan.

* * *

ANoékéntegykorigladiátorszerepét
néhol nehezen levetkőző Russell
Crowehitelesjátékátmindenkiegyön-
tetűendicséri.Afilmvásznonazonban
azelhívott,eltökéltférfiúgondolkodá-
sábanegészenváratlanuljelenikmeg
azelhívottságtudatánakszögesellen-

téte.Nemhiszmárabban,hogyneki
éscsaládjánakélnieésazéletettovább-
örökíteniekell.
AronofskyNoéjamegtörik,éstulaj-

donképpenmegőrülabárkán.Egészen
hajmeresztő dolgokat kezd vallani,
rögeszméilesznek,éslényegébenelis
távolodikezzelTeremtőjétől.Attóla
Teremtőtől–tegyükhozzá–,akivel
csakálmában,illetveópiumosmámor-
bantalálkozik!
Nagyapja, Metúselah – Anthony

Hopkins – valamiféle bohókás sá-
mántalakítafilmben,akihezmindig
lehetfordulniabajban,hiszbogyóival
egykettőrehidatácsolanagytitkok-
hoz.Abárkakikötéseelőttkishíján–
nagydobpergésektőlkísérve–Heró-
desséválikakkorramárborzalmasan
ellenszenves főszereplőnk, amikor
legnagyobbfia,Sémésa(szinténMe-
túselah közreműködésével bekö-
vetkező)csodafolytánmeddőbőlter-
mékennyélettIlalánygyermekeivel–
afilmbenmegnemnevezettIstenaka-
ratárahivatkozva–végezniakar.
Aföntebbileírásszámostisztázás-

raszorulórészletetrejt.Nagykérdés,
Aronofsky szent őrültet vagy egész
egyszerűen„hülyét”csinált-eNoéfi-
gurájából.Haazelsővolnaigaz,Noé
nemkegyelmezhetettvolnamegvé-
gülazegyébkéntdédelgetnivalócse-
csemőknek.Haamásodikigaz,akkor
valamifélevalláskritikáragyanakodha-
tunk.Deakkormiértkellgalamb,mi-
értkellszivárvány,miértnemfordul
megegészenatörténet,vagyfordulfel
magaabárka?Vajonmitforgatottfe-
jébenarendező?Vagymárúgyvoltve-
le,jóleszígy,utánaavízözön?
Az,hogyarendezőNoéfiaiból–

akikaBibliatanúságaszerintazözön-

vízidejénmármeglettférfiak–ka-
maszkoriidentitászavarralküszködő
sihedereket csinál, nem magyaráz-
hatómással,minthogy–leginkábbaz
apjaellenfellázadóközépsőfiú,Hám
esetében–atörténetdúsításavégett
fejlődéstörténetüketkívántabemutat-
niazözönvíztörténetévelpárhuzamo-
san.Ezazötletvédhetőlenne,csaksaj-
nosehheznemelégkidolgozottegyik
karaktersem.Közbenannyiminden
másra, leginkább külsőségekre kell
figyelni.Túlsokállatnyüzsögaföldön,
amelyeknekszíneskavalkádjátafilm
mindenképpenérzékeltetnikívánja,és
aháromhatalmasállatcsoportTerem-
tőáltalibetereléseabárkábaafilm
csúcsjeleneteiközétartozik.
Perszeakcióra,szenvedélyreésdrá-

máraisszükségvan,ezekpedigegé-
szenmásiránytnyitnak,mintabefe-
lékoncentráló,eszköztárukbanmini-
malista,jellemfejlődésrekoncentráló
művek.

* * *

Aronofskyönmagáhozhűenfoggal-
körömmel ragaszkodott a lélektani
drámához,olyannyira,hogyafilmmű-
fajmegjelölése(!)isfilmdráma.Ezzel
azonban újra egy nagyon lényeges
szempontothanyagoltel,méghozzá
Noétörténeténekkorabelikontextu-
sát.AzÓszövetségben szósemlehetett
arról,hogyegygyermekazapjánakne-
metmondjon.Agyermekekfeltétlen
engedelmességgeltartoztakszüleiknek.
Nem véletlenül emlegetik apjuk

nevével a fiúgyermekeket: Lámekh
fiaNoé,NoéfiaSém.Haeztaviszo-
nyulást21.századirelativistairányba
terelte a rendező – például azzal,
hogyHámfeleségetkövetelapjától,
hogymikorazmegfeddi,sértődötten
elrohan,vagyhogyabefogadottésfel-
neveltlány,IlakioktatjaNoét,stb.–,
akkoratörténetmindenmásaspek-
tusátisilyen„újkoriindividualistára”
kellettvolnaformálnia.
BáraHámotalakítóLoganLerman

riadtszemével,ijedtentéblábolójelen-
valóságávalvalamennyireáttudjaad-
niazöntudatraébredőfiatalférfiön-
kereséséneksokszortehetetlenkínját,
komoly színészi teljesítménye elle-
néreazőtörténetesemkerekegész.
Aföldetelárasztóvíztömegmellett

veszélyesvizeketjelentenekAronofs-
kyszámáraaszimbólumokis.Asem-
mibőlnövővirág,acsodafolytánfel-
fakadóforrás,akő.Sajnossokszoraz
azérzésünklehet,arendezőcsakde-
korációkéntalkalmazzaezeket,való-
difunkciójukafilmbennincsen.Ta-
lánérdemesezenapontonaneves
protestánsrendszeresteológus,Paul

Tillich gondolatátmegemlíteni,akia
szimbólumrólegyenesenaztállítja,
hogyazatranszcendensbőlrészese-
dik.Eza„túlnanitartalom”az,ami
nemérződikafilmbéli„szimbólu-
mokon”.
Azatyaiáldásadáskorhasználatos

–Aronofskyfejébőlkipattant–kígyó-
bőrt is említhetjük, amelyegy–az
egyébkénthagyományosanasátánit
jelképező–állatrólszármazófénylő,
levedlett bőrréteg. Ez a szimbólum
mindenbizonnyalahhozatöbbször
bevágott jelenethez kapcsolható,
amelyben a fehér kígyó fehérségét
levetvesötétbeöltözik.Noéeztazősi
örökséget szerzi vissza a Szentírás
egykorábbirészébenfeltűnőalaktól,
afilmbenNoéfőellenségétől,Kainle-
származottjától– akiről aBibliából
csakannyitudunk,hogyakovácsmes-
terekősatyja–,Tubalkaintól.
Akígyóbőrátvezetbennünketegy

újabbproblémakörbe.Aronofskysaj-
nos beleesik az amatőr filmrende-
zőkrejellemzőfekete-fehéremberáb-
rázoláshibájába,amelyaFeketehattyú
finom árnyalatai után meglepőnek
mondható. Tubalkain, a főgonosz
olyan,minthaAKarib-tengerkalózai
címűfilmbőllépettvolnaelő;ellen-
szenvetérezhetünk,haafőhősellen
fenekedik, de semmilyen lényeges
szellemitartalomnemtársíthatóhoz-
zá.Bárkétségkívülszájábaadaren-
dezőegyfajtalebutított,Istenellenlá-
zadó filozófiát, komolyan azonban
semmiképpnemvehetőkarakter.

* * *

Összességébenelmondhatjuk:anagy
vállalkozásnemtettenagyfilmméa
Noét.BárAronofskykétségkívülnagy
kedvveléslendülettelnyúltatémához,
éspéldáulakőóriássáváltbukottan-
gyalokkal–akikaztánNoészövetsé-
geseilettek,ésmaguképítettékabár-
kát–egyedimegoldásokratörekedett,
mégisolyan,minthanemtisztultvol-
nalebenneatörténet.Minthapontazt
amegkerülhetetlenharcotnemvívta
volnamegamagarendezőivilágában,
amelyetNoé szerepkonfliktusával a
nézőknekmegmutatnikívánt.
ANoé technikailag,továbbánagy-

részt a színészi teljesítményt te-
kintveisérett,ámszellemiségében
gyermekdedalkotás.AzIsten-kér-
déssel egyáltalában nem tud mit
kezdeni.Spirituálisésszellemizava-
rát monumentális képi megoldá-
sokkalleplezi.

g KinyikAnita

Noé,aszuperhős
Dar ren Aro nofs ky film je
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AzevangélikusvallásúFritzLászló
1889. augusztus 1-jén Máramaros
megyében,amaRomániáhoztartozó
Rónaszékenszületett.Apja(frieden-
liebi)FritzPál kincstárifőmérnök,
rónaszéki bányafőnök, főbányata-
nácsos, anyja Bresztovszky Szűcs
Mária.
Az1694-benmagyarnemességet

szerzettFritzcsaládkülönösena18.
századiSelmecbányánvittjelentős
szerepet.Acsaládegykoriselmecbá-
nyaifőtériházamaisaFritz-házne-
vetviseli.Acsaládegyikevangélikus
őseadományozta1744-benakatoli-
kusoknakaztahegyet,aholajezsu-
iták1751-refelépítettékaméltánhí-
res selmeci kálváriát, amely szép
példájavoltakoraivallásitürelem-
nekis.
EgyetemitanulmányaitFritzLász-

lóakolozsváriFerencJózsefTudo-
mányegyetemenvégezte.Kolozsvá-
rijoghallgatókéntszépirodalmipró-
bálkozásaiisvoltak:AlphonseDaudet
19. századi francia naturalista író
kétnovellájátismagyarrafordította.
Jogidoktorrá1913nyaránavatták,ezt
követőenmegházasodott.

Akolozsvárimagyarpresbiter
éspüspökségitanácsos
Indulójogászipályájaakkorilakóhe-
lyéhez, Kolozsvárhoz kötötte, kü-
lönféle bírói tisztségekben dolgo-
zott.AtrianonidöntésselRomániá-
hozkerültKolozsváronaz1920-as
évekbenélénkevangélikusegyháziés
magyarkisebbségkutatóitevékeny-
ségetfejtettki.ARomániáhozkerült
területek magyar evangélikussága
önálló egyházat kívánt alakítani,
egyrésztamár1918előttisamagyar-
országievangélikusegyházhoztarto-
zóbarcaságiéspartiumigyülekeze-
tekből,másrészta–többekközöttaz
addigaszászokhoztartozó–kolozs-
vári egyházközségből. Az erdélyi
szászegyházugyanakkor–élvezve
arománállamhatalomtámogatását
–főlegezutóbbiellenküzdött.
FritzLászlóakolozsvárimagyar

evangélikus gyülekezet presbitere-
ként–vetekedveaszászegyházzal–
azerdélyievangélikusegyháziköz-
életben a magyar nyelvi irányzat
képviselője volt, és főként iskolai
kérdésekkel foglalkozott. Emellett
azaradievangélikus(magyar)egy-
házkerületegyetlenújságjaként1920-
tólmegjelenő,magyarnyelvű,kolozs-
vári kiadású Evangélikus Néplap
szerkesztőjekéntistevékenykedett.
Az újság 1924. évi 6. számában
megjelent,Mivárreánkkolozsvári
evangélikusmagyarokraésmivára
kolozsvári német evangélikusokra,
haaszászokgyőznekazegyházivá-
lasztásokon címűcikkébenkiállt a
magyarevangélikusegyháziérdekek
mellett.
Amagyarésaszászegyháziküz-

delemerősödésével,1929.január15-
énazEvangélikusNéplapban kolozs-
váripresbiterkéntfelhívtaamagyar
egyházakat,hogylépjenekkiazegy-

házkerületi szövetségből. Emiatt
1929.július3-ánaszászsebesiegyház-
kerületifegyelmibíróság–vagyisaz
erdélyiszászegyház–ahivatalikö-
telezettségének megszegése miatt
indítottellenefegyelmieljárást,majd
a kolozsvári presbitériumból való
kizárássalésjogainakmegvonásával
büntették.
Aszászegyházrávonatkozódön-

tésénekérvényességétőlvagyérvény-
telenségétőlfüggetlenülFritzLászló
azaradievangélikus(magyar)egyház-
kerületenbelülaz1929–30-astanév-
benaközreműködésévelKolozsváron
– jóléti intézményként – létrejött
LutherOtthonigazgatójavolt.Azott-
honnyolclelkésznövendékszámára
nyújtottkényelmeslakást.
Az erdélyi magyar evangélikus

egyházbanbetöltöttjelentősszerepé-
reutaltovábbáazis,hogy1931-ben
hosszabbírásraisfelkérték,amelyben
egykoriharcostársaésbarátja,aszász
egyházáltalarománállamhatalom
segítségével meghurcolt Kendeh-
Kirchknopf Gusztáv kolozsvári lel-
készreemlékezetthalálánakalkalmá-
ból.Soraitazaradipüspökségelőadó-
tanácsosakéntvetettepapírra.
„Kedves kötelességet teljesítek

egyúttal,amikorhalálánakévfordu-
lóján(…)nemesprofiljátfölidézem,
hogymindnyájunknakeszébejusson,
milyensokáldozatot,munkát,acél-
kemény jellemet, lutherániánkhoz,
magyarságáhozvalóhűségettanúsí-
totterdélyiműködéseinekéveibenvi-
téz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusz-
táv”–írta.EzahűségFritzLászló-
raisigazvolt.

Kutatómunka
amagyarkisebbségért
Élénk ésküzdelmektőlsemmentes
erdélyi evangélikus egyházi tevé-
kenységemellettnemkevésbéfontos
FritzLászlónakazamunkája,ame-
lyetamagyarkisebbségérdekében
fejtettkimintkutató,illetveíró.
Atrianonidöntéstkövetőelsőév-

tizedbenazerdélyimagyarságnem-
zetiségstatisztikaiésnépesedésiviszo-
nyaitvizsgálta,ésközölteisafeltárt
adatokat.AzErdélyiMagyarKözmű-
velődési Egyesület (EMKE), vala-
mint az Országos Magyar Párt
(OMP)statisztikaiszakosztályánakét
világháború közötti romániai ma-
gyarságnemzetiségiésnépesedésivi-
szonyainakkutatója,azerdélyima-
gyarságravonatkozóstatisztikaiada-
tokösszegyűjtőjeésfeldolgozójavolt.
Mindezeketfigyelembevéveatriano-
nidöntéstkövetőévtized,illetveakét
világháborúközöttiidőszakerdélyi
magyar szellemi életének tevékeny
alakítójakénttekinthetünkrá.
Etevékenységéhezkapcsolódóan

főműveaSulyokIstván református
püspöktársszerkesztésévelKolozs-
váron kiadott,ErdélyiMagyarÉv-
könyv 1918–1929 című könyv. Az
1930 októberében lezárt kötetben
összefoglalótanulmánytírtazerdé-
lyimagyarságlélekszámáról,területi

megoszlásáról,egyháziszervezetei-
ről,iskolaügyérőlésamagyaranya-
nyelvűzsidóságról.
E főművének tekinthető kötet

mellettaz1920-asévekbenamagyar
nyelvésiskolaügykérdéseirőlközölt
közel negyven tanulmányt aMa-
gyarKisebbség címűerdélyinemzet-
politikai(társadalomtudományi)fo-
lyóiratban.

Budapestenanémetkisebbségért
–anácibefolyássalszemben
1932 májusában, Budapestre való
véglegesköltözésekoraMagyarKi-
sebbség szerkesztőségeacímoldalon
elismerő szavakkal méltatta Fritz
Lászlónakazerdélyimagyarságér-
dekébenkifejtettmunkásságát.
„Ismétegyolyanférfiuhagytael

Erdélyt,akielárvultnemzetiügyün-
kértkomolyandolgozott.(…)Ami-
korFritzLászlótól–egyiklegkivá-
lóbbmunkatársunktól–mintküz-
delmeinkrészesétőlezennelbúcsút
veszünk…Folyóiratunkolvasóileg-

b Százhuszonötéveszületettdr.Fritz(Fejes)László(1889–1967),akia
két világháború között az erdélyi magyar, majd a magyarországi
evangélikusegyháziközélettevékeny,bárkevésséismertalakítójavolt.
Életénekközelnyolcvanesztendejealattlétrehozottsokrétűéletmű-
vemindenképpenérdemessétesziőtarra,hogyfelidézzükalakját.A
20.századelsőfelénektörténelmiviharainyomothagytakazőfordu-
latokbanbővelkedőéleténis.AzEvangélikusOrszágosLevéltárban
hosszúévtizedekenátérintetlenülfekvő,felfedezésreváróirathagya-
tékátáttanulmányozvakészültazalábbimegemlékezőportrévázlat.

Egysokrétű       
          

AMagyarországiEvangélikusEgyház
együttműködésévelkorábbanSzent-
endrén,Dunaszerdahelyen,Pécsett,
BerlinbenésBudapestenbemutatott
összművészeti kiállításról tavaly a
CorvinaésaLutherKiadógondozá-
sábanalbumiskészült.Mostamagyar
soahetvenedikévfordulójánegyha-
sonlóantragikussorsúvárosban,Var-
sóbantekinthetőmegatárlat.
A20.századegyikkimagaslóalko-

tója,amunkaszolgálatos,majdNé-
metországbanéletétvesztettÁmos
Imre (1907–1944)műveimellettkor-
társművészkiválóságokalkotásaiál-
taljelentmegamagyarországiholo-

kausztborzalmaésarésztvevőkáltal
megfogalmazott, ártó ideológiától
valóhatározottelfordulásazonatár-
laton, melynek fővédnöke Schwei-
tzer József nyugalmazott országos
főrabbi,védnökeipedigFabinyTa-
más evangélikuspüspökésVársze-
giAsztrik pannonhalmifőapát.
AGeneziskönyvéből,KainésÁbel

történetébőlazÚráltalfeltettkérdés-
re – „Hol van a te testvéred?” –
reflektálótárlatazirodalom,aszob-
rászat,aképzőművészet,afilmésa
zene eszközeivel fogalmazza meg,
hogyazélettisztelete,amásikember
védelme–azemberemberségének
kérdése. A kiállításon a szolnoki
DamjanichJánosMúzeumtulajdo-
nátképezőhuszonötÁmosImre-al-
kotás – köztük a Szolnoki vázlat-
könyv, azAngyal vagyazÉgőóra so-
rozat–mellettközelnegyvenkortárs
művetmutattakbe.
ÍgymegtekinthetőGothárPéter

Akasztottak címűfilmje,olvasható
KertészImre publikálatlannaplójegy-
zete,FerdinandyGyörgy vagyZáva-
da Pál emlékezése éppúgy, mint
ahogyhallhatóaSzentEfrémférfikar
zsoltárparafrázisaésFassangLász-
ló orgonaművei.Akiállításonszere-
peltöbbekközöttVojnichErzsébet
kétalkotásamellettHarasztÿIstván
lélekharangja,Tölg-MolnárZoltán
alkotásaiésPauerGyulának –aDu-

na-parti cipők alkotójának – T4
madáretetője,MatzonÁkos alkotá-
sa,valamintmegtekinthetőkDeim
Pál szögesdrótmotívumai,Kalmár
János emberiviszonyokatfeldolgo-
zószobrai.
ÁmosImrealkotásaisötétszürke

falon,lágyfénnyelmegvilágítvajelez-
nekegyembertelenkort,mígakor-
társ alkotások világosszürke falon,
erőteljesmegvilágítássalhirdetika
reflexiókat.
AkiállítástPawełŚpiewak, aVar-

sóiEgyetemszociológiaprofesszora,
azEmanuelRingelblumZsidóTör-
ténetiIntézetigazgatójaköszöntöt-
te.AzigazgatóÁmosImreéletútjá-
ról,amagyarholokauszttragédiájá-
rólbeszélt.
GyurcsíkIván,Magyarországvar-

sói rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveteköszöntőjébenkiemelte:
„Azönmagunkkalvalószembenézést
segítik a maihoz hasonló esemé-
nyek,kiállításokis,ésemlékeztetnek
azelpusztítotttöbbszázezersorstár-
sunkra,polgártársunkra.Önreflexi-

óra késztetnek, elgondolkodtatnak
bűnről,ártatlanokrólésbűnösökről,
felelősségről,áldozatokrólésgyilko-
sokról,amegismerésfontosságáról,
azemlékezésésemlékeztetésparan-
csárólésafelejtéstilalmáról.”
AkiállítástDésLászlómegrázóze-

néjévelésGalambosÁdám evangé-
likusteológusnak,akiállításkuráto-
ránakbeszédévelnyitottákmeg.A
kurátoratöbbekközöttKossuth-és
Liszt-díjaszeneszerzőészenészelő-
adásábanaSzólakakasmár kezde-
tűmagyar–zsidónépdalalapján,aki-
állítási alkotások szellemiségében
nyitottamegatárlatot.A„Holvana
tetestvéred?” kérdésselkapcsolatban
hangsúlyozta:„Akérdéstehátnem
más,minthogymi,első,második,
harmadikvagynegyedikgeneráció;
zsidó,keresztyén,nemvallásos;len-
gyel, magyar vagy más országból
származótudjuk-e–éshaigen,ho-
gyan–Auschwitzutániembernek
tekintenimagunkat.Olyannak,aki-
neknemcsakmegkellválaszolniaa
kérdést,hanemakinekmagaakér-
désidentitásarésze.Avagymiis–
Kainnal – megpróbáljuk a múltat
megkerülnivagyelhessegetni,ma-
gunkattisztáramosni,másbűnöst
keresni,azaztorz,gyökértelenem-
berréválni.Roppantnehézfelelősség
Auschwitzutánélni.”

g GalambosÁdám

„Holvanatetestvéred?”
Ámos Im re és a 20. szá zad össz mű vé sze ti ki ál lí tás – Var só ban

b AzAsztaliBeszélgetésekKultu-
rálisAlapítványésavarsóiMa-
gyarKulturálisIntézetszervezé-
sében június 23-án nyitották
megavarsóiEmanuelRingelb-
lumZsidóTörténetiIntézetben
amagyarsoatragikumátfeldol-
gozóösszművészetikiállítást.

könyv be mu ta tó Ne mes ké ren
MegjelentAnemeskérievangélikusegyházközségtör-
ténete címűkönyv.Július13-án15órakoranemeskéri
evangélikustemplombanGabnaiSándor esperesem-
lékezőistentisztelettel,majdakultúrházbanaszerző,
TóthCsabamutatjabe.Mindenérdeklődőtszeretet-
telvárnak.AkiadványkaphatóTóthCsabánál(8960
Lenti,ZrínyiMiklósu.8/B)ésasopronievangélikus
templomiratterjesztésében,valamintJoónéNagyCsil-
la nemeskéripolgármesternél.Ára500forint.
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jobbanismerikaztakötelességtelje-
sítést,amelyetFritzLászlóvégzett.
Nemhangosszólamokkürtöléséből
állott ez, hanem fáradságos adat-
gyűjtésbőlésadatokrendszeresfel-
dolgozásából.1923ótaéppennegy-
ven tanulmánya jelentmegminá-
lunk, melyek füzeteink több mint
négyszázoldalátigényelték.Emellett
szerkesztőjevoltazEvangélikusNép-
lapnak,egyikszerkesztőjeazErdélyi
Magyar Évkönyvnek, amelyben öt
terjedelmestanulmányajelentmeg.
Mindezekenkívülmásfolyóiratok-
banésnapilapokbanisgyakrantalál-
kozhatunkszellemtermékeivel,me-
lyekmindigtárgyilagosakésalapo-
sakvoltak.(…)Ezértapontosságá-
érttartottaőtpártunk[azOrszágos
MagyarPárt]kisebbségiszakosztá-
lyaisállandóanazelőadóitisztben”
–államunkájátméltatóírásban.
Áttelepülésétkövetően,1932-ben

FritzLászlótamagyarfővárosbanbí-
rókéntkormányzatimunkárarendel-
ték,előbbazIgazságügyiMiniszté-
riumba,majdaMiniszterelnökség-
re,aholaKisebbségiOsztályonaha-
zainémetügyek–kúriaibíróirang-
bandolgozó–szakelőadójavolt.
Kolozsvárhoz hasonlóan Buda-

pestenisjelentősevangélikusegyhá-
zi tevékenységet fejtett ki, ugyanis
1944-igazEvangélikusÉletet kiadó
OrszágosLutherSzövetségigazgató-
jakéntisdolgozott.Ekkorabudavá-
rievangélikusgyülekezettagjavolt.
AfővárosmaiI.kerületében–tár-
sadalmi állásának megfelelően –
nagypolgáriéletetélt.Autóhaszná-
latinaplójaszerintkikapcsolódásként
például a fővárosi fürdőkbement,

vagyaligetekbejártsétálni,deamo-
zi,aszínházvagyazoperasemhiány-
zottaprogramjából.
Kormányzati tisztviselőként az

akkoriállamvezetésbizalmátélvez-
vebetekintéstnyertszámoskomoly,
anyilvánosságelőttnemismertügy-
be.Azakkoriminiszterelnökök,mi-
niszterekésállamtitkárokrészvéte-
lévelzajlott,bizalmasmegbeszélése-
kenvettrészt,amelyekről–jelenleg
azEvangélikusOrszágosLevéltárban
őrzött–emlékeztetőketésfeljegyzé-
seketiskészített.Levéltáriirathagya-
tékaalapjánlátható,hogyaMinisz-
terelnökségenmintahazainémetki-
sebbségi ügyek felelőse sokrétűen
küzdöttazegyreerősödőnémetbi-
rodalmi(náci)befolyásellen.
ASzálasi-félenyilasuralomalatta

szolgálattételtmegistagadta,ezért
felmentettékállásából.Egy1951-ben
keltevangélikusegyházilevélszerint
„afasisztaidőkbenüldözöttekvédel-
mezője és támogatója” volt. Ma-
gyarországipártnaknemvolttagja,
ugyanakkor a Budapesten tanuló
erdélyimagyaregyetemiésfőiskolás
ifjakatsegítőNépiesIrodalmiTársa-
ságésaMagyarRevíziósLiganevű
társadalmiegyesületekbentagságot
vállalt.Számos,erdélyimagyarság-
galkapcsolatosújságcikkeismegje-
lentaPestiHírlapban.
Azerdélyimagyarságérdekében

végzettjelentőstevékenységénekju-
talmakéntNemzetvédelmiKereszt
kitüntetéstkapott,1939.március23-
ánpedigaMagyarÉrdemrendtisz-
tikeresztjeállamikitüntetésbenrésze-
sültminiszterelnökségimunkájael-
ismeréseként.
Magasállásaellenéreugyanakkor

akevésberangosembereknekisigye-
kezettsegíteni,ügyes-bajosdolgaikkal
islelkiismeretesenfoglalkozott.Erre
jópéldaazalevelezés,amelyetszülő-
falujának, Rónaszéknek a második
világháború alatti visszacsatolását
követően„arónaszékiekerőspártfo-
gójaként”ahelyijegyzővel,aplébános-
saléssegítségreszorulófalusiembe-
rekkelfolytatott.Aleveleklokálpat-
riotizmusátsegítőgondoskodásátés
keresztyéniszeretetéttanúsítják.
„Aképviselőtestület valamennyi

tagjameghatottankértarra,hogyhá-
lájukattolmácsoljam,hogyaközség
ügyes-bajos dolgában Méltóságod
fáradságotnemkímélvevalóbanel-
jár”–olvashatóegynekiírtlevélben.
Egyszemélyesebbhangvételűróna-
székilevélszerintpedig„megéreztük
afelénksugárzóatyaijóakaratotés
bizalmat,melynagyonjólesettmost.
Nagyon-nagyon hálásak vagyunk
érte,smindenkorbüszkeleszekaTe
kitüntetőbarátságodra,kedvesLaci
bátyám!”

Aháborúután
–amikormégdolgozhatott
1945áprilisában,aháborúmagyar-
országibefejeztévelanémethangzá-
sú és a világháború után negatív
csengésűFritzcsaládnevét–azeset-
legesmindennapikellemetlenségek
elkerülésevégettis,feltehetőenelső
felesége,FejesJulianna után–Fejes-
reváltoztatta.
1945májusábanaminiszterelnök-

ségiigazolóbizottságazigazolásieljá-
ráseredményeként–aháborúalat-
ti,nemkifogásoltmagatartásaalap-
ján– igazoltnakmondtaki.Mind-
ezeknekköszönhetőenamásodikvi-
lágháború után a közigazgatásban
bevezetett,hátrányosmegkülönböz-

tetésselésfoglalkoztatásitilalommal
járó,úgynevezettbélistázásnemérin-
tette,ígyújraaMiniszterelnökségen
dolgozottanemzetiségiügyosztály-
raberendeltkúriaibíróként.
Ezidőalattazaktuáliskisebbségpo-

litikai-nemzetiségikérdésekkel–ígya
bukovinai székelyek magyarországi
betelepítésével,afelvidékimagyarok
helyzetével és abéke-előkészítéski-
sebbségpolitikaivetületével–kapcso-
latosügyekkelfoglalkozott.AMinisz-
terelnökségrőltávozvaaLegfelsőbbBí-
róságonpolgárijogiügyekbenítélke-
zőbíróvolt1946nyarától1950végéig.
TagjavoltaHorthy-korszakbelitil-

tásutánmárengedélyezett,Libertas
nevű szabadkőműves-páholynak,
majdelnökeagyűjtőpáholykéntlét-
rehozott Magyarországi Symboli-
kusNagypáholyÍtélőszékének.Érde-
kesség,hogyaLibertaspáholyban
Tarján Ödön felvidéki magyar és
HegedűsNándor erdélyimagyar–a
trianonidöntésutánehatárontúlite-
rületekenjelentősszerepetbetöltő–
kisebbségipolitikusokkalvoltegyütt.
MindeközbenaháborúutániMa-

gyarországiEvangélikusEgyházban
világivezetőitisztségeketviselt.1945-
től a Luther Szövetség társelnöke,
1949-tőlegyetemesfőügyész,egye-
temespresbiter,és1951.június1-jé-
tőlazegyházjogiosztályánakave-
zetőjeisvolt.Egyházivilágivezetői
pozícióiakommunistapárt-ésálla-
mivezetőkrészérőlvélhetőennem
minősülhettekpolitikaiszempontból
elsőrendűenveszélyesnek,mertaz
1940-esévekmásodikfelébenvala-
mennyifelekezetelsőszámúvezetői
–ígyazevangélikusegyházpüspö-
kei–ellenismegindított„antikleri-
kális” támadássorozatokban még
nemvettékcélkeresztbe.

Akommunistadiktatúrában:
kényszernyugdíjazva,kitelepítve,
kisemmizve
Amegszilárdulókommunistadikta-
túrában azonban, az 1950-es évek
elejénazembertelenüldözésőtisel-
érte.1950.december31-ével–hatvan-
egyévesen–legfelsőbb bíróságibírói
állásábólkényszernyugdíjazták,mi-
utánsorkerülta„reakciósbírákká-
derezésére”.Ennélissúlyosabbcsapás-
kéntaz1951nyarántörténtnagysza-
básúfővárosikitelepítéssoránmint
„volthorthystakúriaibírót”,így„osz-
tályidegen”elemetkitelepítették(in-
ternálták)BudapestrőlaHajdú-Bihar
megyeiHajdúhadházra.Ittegyszin-
ténüldözött,úgynevezett„kulák”pa-
rasztcsaláddalköltöztettékössze.
Kétszobás,összkomfortospolgári

lakását a VI. kerületi Rippl-Rónai

utcábanhaladéktalanulkikellettürí-
tenie,éshuszonnégyóránbelülátis
kellettadnia.Akitelepítéselleni,az
evangélikusegyházvilágiésegyházi
vezetőinektámogatásávalabelügy-
miniszterhez beadott fellebbezései
sikertelenekvoltak,ígynemkerülhet-
teelszomorúsorsát.Azelutasítóira-
tonkézírássala„Kossa[KossaIstván
azÁllamiEgyházügyiHivatalakko-
rielnöke]elvtárssalmegbeszélve,le-
hetvinni,nem”szövegrészszerepel
egynagy„NEM”pecsétkíséretében.
Érdekesség, hogy a kényszerrel

kiürítettpolgárilakásába1951nyarán
beköltöző, akkor fiatal házaspár
1992-ben,akárpótlásitörvénykezés
idejénmármintnagyszülőkelakást
azunokájuknakajándékozták,bárto-
vábbraisőklakták.
Akitelepítésen túlmenően1951-

ben Fejes Lászlót a nyugdíjától is
megfosztották.Korábbividékiingat-
lanvagyona,ígyakétháborúközött
Zamárdibanépítettnyaralójaavilág-
háborúspusztításnakésszabadrab-
lásnakesettáldozatul,mígaháború
utánazismétRomániáhozkerültRó-
naszékenanyárilakásátiselveszítet-
te.1951nyarán,tisztességgelátdolgo-
zottésaközösségérdekébenkifejtett
hasznosévtizedekután,joggalremél-
veabékésnyugdíjaséletet,ottállt–
szószerint–ahortobágyipusztakö-
zepén,mindenébőlkisemmizve,em-
beriméltóságátólmegfosztva…
ABelügyminisztérium1951őszén

kérelméreengedélyezte,hogyHajdú-
hadházrólaBékésmegyeiKondoros-
raköltözzön,aholazonban„újlakó-
helyeugyancsakkényszertartózkodá-
sihelykénttekintendő”.1951szeptem-
berében költözött át Kondorosra.
Vélhetőenvoltpestiházvezetőnője,
CsótóSára kondorosilakosvállalta
elszállásolásátéseltartását.Amáröz-
vegyFejesLászlóekkor„fizikaimun-
kárateljesenképtelen,teljesenegye-
dülálló,ellátásraésápolásra,gondo-
zásraszorulóidős,62évesember”.
A vidéki száműzetés és magá-

nyosságsötétárnyékábanahatvan-
egyesztendős,őtbefogadóasszonyt
1954-ben,hatvanötévesenKondoro-
sonfeleségülvette.Azemigránsro-
konokkalvalóakkorilevelezésébőlis
megállapítható, hogy nyomorúsá-
gos körülmények között élhettek,
merttöbbekközöttélelmiszer-ésru-
haküldeményeketkértek.
1963-banrehabilitációját,illetveré-

ginyugdíjánakfolyósításátésegyegy-
szobáslakáskiutalásátkérte,eztazon-
banaBelügyminisztériumrehabilitá-
ciósbizottságaazzalazindokkaluta-
sította el, hogy a „kitelepítés nem
kapcsolódikamunkásmozgalmisze-

mélyekellenindítotttörvénysértőel-
járásokhoz”.Arendelkezésreállóada-
tokszerintaBelügyminisztériumope-
ratívnyilvántartásában1958-tól„meg-
figyeltként”szerepelt,éscsak1965-ben
törölték,mert„azoperatívnyilvántar-
tásbavételkorfeltüntetettterhelőada-
tokkal,ellenségestevékenységévelel-
lentétben, ellenőrzött bizonyítékok
alapjánnevezettreterhelőadatokkal
nemrendelkezünk,kategóriátnemké-
pez,időskorú,76éves”.

„Életébennemrehabilitálták”
FejesLászlókondorosiéveirőlszemé-
lyesemlékeketőrzöttTáborszkyLász-
lóné, anéhaibékéscsabaiesperesnek,
TáborszkyLászlónakazözvegye,aki
szerint„azigaziúriember,csendes,jó-
lelkű,halkszavúLacibácsi”szegényes
körülményekközöttéltKondoroson,
dehitétittsemvesztetteel,alázatosan
tűrteamegpróbáltatásokat,ésahelyi
evangélikustemplomotisrendszere-
senlátogatta.Gyermektelenül,nyug-
díjaskénthunytel1967.január18-án.
Akondorosievangélikusújtemetőben
helyeztéköröknyugalomra.
AzEvangélikusOrszágosLevéltár-

banőrzött,sokrétűirathagyatékának
véletlenfelfedezésétésfeldolgozását
követően–halálautánnegyvenkét
évvelmegtörveacsendet–,2009.
február19-énaNemzetiEmlékhely-
ésKegyeletiBizottságFritz (Fejes)
LászlókondorosisírhelyétaNemzeti
Sírkertrészévényilvánította,kifejez-
veezzelazutólagoserkölcsielisme-
réstis.Azállamibizottságdöntésé-
rőlszóló,asírhelyrekihelyezettem-
léktáblautolsósoraazzalzárul,hogy
„életébennemrehabilitálták”.
Hiszem,hogyteremtőJóistenünk

kegyelmébőlazonbanarehabilitáció
Fritz(Fejes)Lászlóesetébenismeg-
történt, és ő odafentről csendesen
szemléliazutókorrólavalómegem-
lékezőtörekvéseit.

g Dr.Fricz-MolnárPéter
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–Miértvanszükségújtípusúirodákra,ami-
korszemmelláthatóansokannagyonjólmeg-
vagyunkarégiekben?
–Nemfeltétlenül.Azirodákkihasználtsá-

gaugyanisjelenlegnegyven–hatvanszázalék,
amiaztjelenti,hogyazasztalokmintegyfele
folyamatosanüresenáll.Ezegyrésztnagyon
nemjóavállalatoknak,hiszenszeretnénekmi-
néljobbkihasználtsággal,azazminélgazdasá-
gosabbanműködni.Másrésztadolgozónakje-
lenlegnincsválasztásilehetősége.Kapegyasz-
talt egy székkel, többnyire unalmas, szürke
munkakörnyezettel. Az új irányzat lényege
pontaz,hogymindenszervezetnekmagának
kellkitalálnia,kialakítaniaasajátszervezetimű-
ködéséhezideálisirodát.Olyat,amelybenazal-
kalmazottakalegmegfelelőbbkörülményekkö-
zötttudjákvégezniamunkájukat,figyelembe
véveaztalegfőbbszabályt,hogyakülönböző
tevékenységeknekmindigkülönmunkaterüle-
teketkellbiztosítani.
–Miállennekazelméletnekahátterében,

éshonnanindult?
–NemtúlmeglepőmódonazEgyesültÁl-

lamokbólszármazik,ahol1985-benkezdték
–kutatásieredményekalapján–amostani,
modernneknevezettirodákelődjétkialakí-
tani.Akoncepciónakalényegetösszefogla-
lójelszavaezvolt:„Azirodádottvan,aholte
vagy.”Vagyis–amegszokottkörülményekkö-
zül kiszakítva – elkezdték rugalmasabbá,
mobilissétenniamunkatársakat.Idővelaz-
tánlétrejöttakoncepciótkiszolgálóiparihát-
tér,mígvégülazújabbkutatásieredmények
megerősítették,visszaigazoltákafeltételezé-
seket.
–Önmilyenszempontbólfoglalkozikezzel

akérdéskörrel?
–Mivelformatervezőkéntvégeztem,erről

azoldalrólpróbálommegközelíteniabelsőte-
rekkialakításának lehetőségeit,összevetvea
szükségletekkel,emberiigényekkelésapszi-
chológiaiháttérrel.
–Vanolyaneredmény,amelyhitelesenbizo-

nyítja,hogyazújjobb,mintarégi?
–Valójábanutólagosteljesítményfelmérés

alapjánszoktákmegítélniahatékonyságnö-
vekedését.Adolgozókviszont–úgytűnik–
márisjobbankedvelik,változatosabbnakta-
láljákezeketamunkahelyeket.Deavállalat-
nakismegériezazirodatípus,hiszenmindig
teljeskihasználtsággalműködik.Aképvaló-
jábanakkorleszteljes,hahozzávesszükatáv-
munka gyakorlatát. (Távmunka: amikor a
dolgozószámítógépesegítségévelkívülrőlkap-
csolódikráacégeshálózatra.–Gy.G.)Amai

generációkteljesenmásképpenélnek,minta
régiek,számukraeztökéletesenelfogadható,
kedvelt,természetes–sőtmárelvárt–gya-
korlatis.
– Azt elhiszem, hogy a munkáltatóknak

megériígyműködtetniükazirodákat.Deva-
lóbanjobblenneamunkavállalónakis,hogy„el-
veszejti”önmagát?Nekemúgytűnik,mintha
megszűnt volna szempont lenni a Teremtő

képmásáraalkotottlény,a–munkahelyi–kö-
zösségekrőlmárnemisbeszélve…
–Messzirőlezakárigaznakistűnhet,ámaz

elméletmindakétféleembertípus–vagyisa
külsővilágfeléforduló,úgynevezettextrover-
tált,illetveabefeléforduló,zárkózottabb,int-
rovertáltember–igényeitfigyelembeveszi:te-
retadazegyénelfogadásának,ésközösségiél-
ményeket is előhív.Acél, hogy akörnyezet
komfortos,motiválóésinspirálólegyen.
–Milyentársadalmihatásailehetnekazúj

rendszernek?Mennyirealakítjaátazember
magánéletét?
–Azelektronikuskommunikáció,adigitá-

liskultúraelterjedéseolyantársadalmiválto-
zásokathozott,amelyeketcsakazírásbeliség
kialakulásáhozlehethasonlítani.Ámmígaz
néhány száz évet vett igénybe, a digitális
technikatérhódításáhozegy-kétévtizedele-
gendővolt.Ennekvégtermékeazúgynevezett
hálózatosság,a„hálózatrakötöttkommuniká-
ció”.Azehhezvalóviszonyuláspedigmármeg-
látszikagenerációkkülönbözőkommuniká-
ciós,végsősoronpedigéletstratégiáján.Hiszen
példáulmígazidősebbekaszemélyesmegke-
resést,kapcsolatokatrészesítikelőnyben,ad-
digazúgynevezettYgenerációhoz tartozófi-
atalok már automatikusan az elektronikus
eszközökhöznyúlnak.

Mostanraeljutottunkoda,hogyindividua-
listatársadalombanélünk.Azújfajtairodákki-
alakításánálmégismeghatározó,hogyaközös-
ségiselőtérbekerüljön.Ennekpedigazatu-
dományosmagyarázata,hogytörekednikella
véletlenszerű,dinamikuskommunikációraaz
egyénekközött,amely–haegyüttműködéssel
párosul–bizonyítottannöveliahatékonysá-
got.Véletlenszerűkommunikációnaztértjük,

amikoraközlőönkéntelenülnyújtinformáci-
ót.Amikorpéldáulvalakimeghallvalamit,„el-
kap”egybeszélgetést.
MásrésztazYgenerációmotivációjamár

nemkizárólagaminélmagasabbfizetés,hanem
aszemélyesszabadság,arugalmasabbmunka-
szervezés,ajobbmagánélet-munkaegyensúly
kialakítása is. Vagyis nagyon fontos szem-
pontszámukra,hogynecsakmunkahelyükle-
gyen,hanemhasznos,értelmes,állandómoz-
gást,„pörgést”igénylő-biztosítótevékenységük
is.Mindezpedigkihatacsaládokéletére,pél-
dáulazidőbeosztásra,amunkamegosztásrais.
Mostelsősorbanperszeamagasanképzettek-
rőlbeszélünk,akiktöbbfajtaterületenistanul-
hattak,nyelvetvagynyelveketbeszélnek…
–Meglátásomszerintennekatrendnekaz

alegnagyobbveszélye,hogymegváltozikazott-
hon,acsaládhagyományosszerepe,ígytalán
ezutóbbinakafunkciójais.Számításbavette
eztvalaki?
–MegintazYgenerációrakellvisszautal-

nom,amelynektagjaiazelőzőgenerációrossz
példájábólokulva–sokválás,rengetegtúlórá-
zás,szocializációséspszichésproblémák–nem
akarjákajelenlegmégtipikusnakmondható
életmódotfolytatni.Generációstapasztalatuk
szerintaszüleikettőlnemlettekboldogok.Ők
többszabadságotakarnak…

–SokilyenmunkahelyvanmamárMagyar-
országon?
–Mamégnincssok.Erősenfüggavállalat

méretétől,hogytudja-eeztaszervezésimódot
finanszírozni.Egyelőreinkábbakisebbvállal-
kozásokrajellemzőezaforma,anagymulti-
cégekmostkezdenekráeszmélniabennerej-
lőlehetőségekre.
–Holvanennekazújításnakahatára?Mi

azútvége?
–Talánahatékonyságmaximalizálásának

korlátaijelölikkiahatárokat.
–Vagyisagazdaságiérdek.Ámakiüresedő

irodákkiüresedőkapcsolatokhoz,azokpedigfel-
színesmunkavégzéshezisvezethetnek…
–Akiegészébenátlátjaeztazirányzatot,az

valószínűlegnemcsakvalamifélegazdaságifo-
gást lát benne,hiszen éppenaz emberekért
van…Énlegalábbisnemlátokebbenatrend-
bensemmikivetnivalót.Arugalmasabbélet-
vitelkedvezőbbmunka-magánéletegyensúlyt
eredményezhet, csökkenhet amindennapos
munkahelyifeszültség…Haazembersajátma-
gaoszthatjabeazidejét,akkor–aholtidőkki-
iktatásával – mindenki ideálisabban tudja
megszervezniasajátéscsaládjaéletét,kihasz-
nálnianapszakokat.Igaz,eltolódhatnakazará-
nyok,dejóesetbentöbbidőjutcsaládiprog-
ramokra,gyereknevelésre.
–Shogyanilleszkednekbeleazújformába

anemazYgenerációhoztartozók?
–Arendszeralapvetőenmindenkinekfel-

kínálvalamilyenlehetőséget,nemtiltsenkinek
semmit.Másképpenmondva: mindenkinek
egyformánrendelkezéséreállmindenlehető-
ség,kirekesztvevégülisnincsensenki.
–Önéppenmostvégzett.Iránya„nagybe-

tűs élet”, a munkaerő-piaci megmérettetés.
Hogyanképzelielajövőjét?
–Mindenképpentervezésselszeretnékfog-

lalkozni.Egyelőrenemsajátvállalkozásban,ha-
nemegyezenaterületentevékenykedőcégnél.
Aztánajövőbentermészetesenénisszeretnék
magamgazdálkodniasajátötleteimmel,deegy-
előrenincsrálehetőségem,hogycsakezekkel
foglalkozzam.
–Bizonyárasokatbeszélgetahasonlóélet-

helyzetbenlévőfiatalokkal.Mennyireáltalános
közöttükaziméntfelvázoltéletpályamodellel-
fogadottsága?
–Alapvetőenmajdnemmindenkisajátcé-

getszeretnealapítani,önerőből,sajátötletből
meggazdagodni,ámazttöbbnyirevalamennyi-
en belátják, hogy a jelenlegi társadalmi és
gazdaságiközegbenezbizonyegyáltalánnem
egyszerű.

g GyarmatiGábor

Kiüresedőmunkahelyek–kiüresedőkapcsolatok?
Be szél ge tés – nem csak – a jö vő iro dá já ról

b Bizonyáraolvasóinkközöttisvannak,akikjártakmár„újmódi”irodában.Azújirány-
zatjegyébenátalakítottmunkahelyeken–akorábbigyakorlattóleltérően–senkinek
nincssajátíróasztala.Aszámárakijelöltterembenmindenkiodaülle,aholéppenhe-
lyettalál,ésahola„leghatékonyabban”tudjavégeznimunkáját.Máramikorbentvan.
Hiszenanálunkismindinkábbmeghonosodótrendnekrészeatávmunkais:adolgo-
zókfeladataiknagyrészétirodánkívül,jobbáraotthonróllátjákel.Shogymiértérde-
meserrőlbeszélniegykeresztényhetilapban?Mertazújmódimesszetúlmutatamun-
kaszervezéskérdéskörén.Átalakulóvilágunkbanegyújfajtaéletvitel,sőtéletszemlélet
érhetőtettenbenne.Sezaszemléletnemcsupánamunkahelyésazotthonviszonyát
forradalmasíthatja,dejelentőshatássallehetacsaládokra,gyermekeinkre,smégkitud-
ja,milyenváltozásokathozhatmindennapiéletünkben…Akérdéscsakaz,hogyvan-
eegyáltalánértelme,létjogosultsága.CsankiBeáta frissenvégzettformatervezőtfag-
gattukerről,akiAjövőirodája címmelírtaszakdolgozatátabudapestiMoholy-Nagy
MűvészetiEgyetemen.

Aszociológusok,társadalomkutatókkülön-
bözőbetűkkeljelölikakülönbözőkorcso-
portú,egy-egyszempontbólhasonlótulaj-
donságotmutatóembereket.AzYgenerá-
ció az1980és1995közöttszületettnemze-
dék,amelybárgyermekkorátmégkültérijá-
tékkaltöltötte,ámfelnőttéválásaidejéna
számítógépes technológia már rendkívül
fontosszerepetjátszott.Afogyasztóitársa-
dalomalakítójaéshúzórétegeezagenerá-
ció,amelynektagjaitökéleteseneligazodnak
alegújabbtrendekközött,éspergőritmus-
banélikazéletüket.

Forrás:Wikipédia

JániJános szerkesztésébenjelenik
megaLutherKiadónálaKettősel-
hivatottsággal–Válogatásevangé-
likuslelkészekirodalmimunkáiból
címűkötet,amelySánthaKároly,
KutasKálmán,JakusImre,Sümegi
István,SárkányAndrásTibor,De-
ménéSmidéliuszKatalin ésFabiny
Tamás írásaittartalmazza.

„ADél-Dunántúllegkevésbéevan-
gélikusterületén,asomogyiésza-
laiszórványvidékenhosszabb-rövi-

debbideigszolgálatbanálltevangé-
likus lelkészek irodalmimunkáiból
összeállítottgyűjteményigazikincses-
tár.Ezavidéknembüszkélkedhethí-
res-neves intézményekkel, patinás
evangélikus épületekkel, ugyanak-
kormintlelkivégvárazértékesluthe-
ránushitőrzésébenahátországnakis
erőtadhatéspéldáválehet.
Asokoldalúválogatáskülönböző

korokbanélő,más-másstílusbaníró
lelkészekalkotásainkeresztülegykü-
lönlegesvilágottárfel.Bepillantástka-

punk hitünk titkaiba, egyházi éle-
tünkbe,deolyanajtókiskinyílnakál-
tala,ahovánemláthatbemindenki.
Kitárulnakaparókiaajtók,beláthatunk
lelkészek magánéletébe, legszemé-
lyesebbcsaládiprogramjaikba,kap-
csolataikba,sőtaműveikenkeresztül
mégalelkükbeis.
Perszenemkívánhatokmást,mint

azt,hogymégennélistöbbetfedez-
hessenfelazolvasó.Őt,akiottállahí-
vásésaküldés,deaszóésaművészet
mögöttis.Ottvanrejtetten,devaló-

ságosanakettőselhivatottságbanál-
lóéseválogatásbanmegnyilatkozólel-
készekmögöttis.AzélőKrisztusra-
gyogjonfelszámunkraegyűjtemény
szövegeinkeresztül.”

SzemereiJános

Kettős elhivatottsággal – Válogatás
evangélikuslelkészekirodalmimunká-
iból.SzerkesztetteJániJános.LutherKi-
adó,Budapest,2014.192oldal,129×
205mm,keménytáblás.Ára1590forint.

Kettőselhivatottsággal–Válogatásevangélikuslelkészekirodalmimunkáiból
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JézusKrisztusmondja:„AzEmberfia
azértjött,hogymegkeresseésmegtart-
saazelveszettet.” (Lk19,10)

Szentháromság ünnepe után a 3.
hétenazÚtmutató reggelishetiigé-
ibenIstenbűnösökethív,hogymeg-
igazítsaőketJézusérdeméért;őmeghaltbűneinkért,hogyIstenhezvezes-
senminket:„JóésigazazÚr:útbaigazítjaavétkezőket.”(Zsolt25,8;LK)Kér-
hetjükőt:„AteSzentlelkedvezessenhelyesúton!”(GyLK774)Márprófé-
tájaáltalmegüzentenépejópásztoraként:„Azelveszettetmegkeresem,azel-
tévedtetvisszaterelem…” (Ez34,16)Istenbűnösöketmegmentőkegyelmének
példáiállnakelénkehéten.Atalánlegismertebbpéldázatbanszereplőmind-
kétfiúelveszett,ezértmindkettőnekmeg/visszatérésrevanszükségeaté-
kozlószeretetűAtyához.AbűnösöketmagáhozfogadóÚrJézusszerinta
fiatalabbfiúmagábaszállt,bűnbánatottartott–visszament,ésbűnvallást
tett:„Atyám,vétkeztemazégellenésteellened,ésnemvagyokméltóarra,
hogyfiadnaknevezzenek.” Ésbocsánatotnyert:„…ezazénfiammeghaltés
feltámadott,elveszettésmegtaláltatott.” (Lk15,21.24)Demisezárjukkiön-
magunkatazörökéletünnepivacsorájáról!Pálpéldájabátorítson,álljunk
mögéakegyelmetnyertbűnösökvégtelensorába,mert:„Igazazabeszéd
ésteljeselfogadásraméltó,hogyKrisztusJézusazértjöttelavilágba,hogy
abűnösöketüdvözítse,akikközülazelsőénvagyok.” (1Tim1,15)Luther sze-
rintJézustisztemegtartaniazelveszettet,sőt„idézi”:„Azértjöttem,hogy
halálommalmegmentsemazelveszettet,ésmegszabadítsamazokat,akiktör-
vény,ítéletéskárhozatalattroskadoznak.–Énazonbanfelfüggesztemaz
ítéletet,hogyakárhozottaküdvözüljenek!”Jézusekétszóvalhívtaelavám-
szedőLévit:„Kövessengem!”Miértőt?„Nemazértjöttem,hogyazigazakat
hívjam,hanemabűnösöketmegtérésre.” (Lk5,27.32)MózesUrunkelőképe-
kéntszólt:„…engesztelésttudokszereznivétketekért.(…)Ó,jaj!Nagyonnagy
vétketkövetettelezanép…Mégis,bocsásdmegvétküket!” (2Móz32,30–32)
Jézusszombatongyógyvíznélkül,kimondottélőszavávaltestet-lelketgyó-
gyított:„Keljfel,veddazágyadat,ésjárj!(…)Íme,meggyógyultál,többéne
vétkezz…” (Jn5,8.14)Demitjelentatestvériségagyülekezetbenavétkező
testvérrelszemben?Feddéstnégy-,majdtöbb-éssokszemközt,egyidejűleg
közöskönyörgéstérteJézusnevében,mert:„…haközületekkettenegyetér-
tenekaföldönmindabban,amitkérnek,aztmindmegadjanekikazénmennyei
Atyám.” (Mt18,19)Júdásmegbántaatettét,denemabűntmegbocsátóÚr-
istenszíneelőtttettbűnvallást:„Vétkeztem,mertártatlanvértárultamel.”
Safőpapokígyszóltak:„Miközünkhozzá?Atedolgod” (Mt27,4);megIs-
tené,őúgyszeretteavilágot–lásdJn3,16.Fia–halálaáltal–legyőzteabűnt.
„Nincsenazértmostmársemmifélekárhoztatóítéletazokellen,akikKrisz-
tusJézusbanvannak,mertazéletLelkénektörvényemegszabadítotttéged…”
(Róm8,1–2)„HaLelkedáthat,többénemárthat/Nékünksátán,bűn,ha-
lál./Legyőztedrégen,stetartodkézben…/Ujjongalelkünk:győzelmetnyer-
tünk…/Halleluja!”(EÉ364,2)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

„Ezértóvakodjattól,hogyvalahais
olyan tisztaságra törekedj, amikor
márönmagadelőttnemakarszbű-
nösneklátszani,mikormárnemis
akarszbűnöslennitöbbé.MertKrisz-
tusnemlakikmásutt,csakabűnösök
között.Hiszenlejöttazégből,ahol
igazakkörébenlakott,hogybűnösök
között keressen hajlékotmagának.
Veddmindigújbólfontolóraeztasze-
retetet,éselnyeredalegédesebbvi-
gasztalást.Merthaamagunkerejé-
ből, saját szenvedéseinkáránakar-
nánkelérnialéleknyugalmát–mi-
ért kellett volna őneki meghalnia?
Nem,csakbenneegyedülfogszbékét
találniésvigasztalást,hakétségbees-
télönmagadéscselekedeteidmiatt.
Ésmegfogodtanulnitőle,hogyaző
igazságátatiéddétette,amiképpen

magáravetttégedésatebűneidet.Ha
eztszilárdanhiszed–éshinnedkell,
mertelvészmindenki,akinemhiszi
–,úgyvállaljközösségettestvéreid-
del;shafegyelemnélkülvalók,éstév-
útonjárnak,viseldőkettürelemmel;
teddmagadéváazőbűneiket,ésen-
geddrészesülniőketabban,ami jó
bennedvan.Mertazapostol isazt
mondja:»Fogadjátok be tehát egy-
mást, ahogyan Krisztus is befoga-
dott minket, az Isten dicsőségére.«
(Róm15,7)Ésmásutt:»Azazindulat
legyenbennetek,amiKrisztusJézus-
banismegvolt:mertőIstenformájá-
banlévénnemtekintettezsákmány-
nak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítetteönmagát…« (Fil2,5–6)
Ígyháttesetekintsdzsákmánynak,
hajobbnaktartodmagadmásoknál,
minthaezateszemélyestulajdonod
volna,hanemsokkalinkábbadjtúl
magadon,felejtsdel,kivagy,légyve-
lükegyforma,ésfogaddbeőket.”

d LutherMárton levele
GeorgSpenleinnek, 1514.április8.
(CsepregiZoltán,HamvasBéla,

VirágJenőfordítása)

se MPe r re For M ANdA

„Istenem,énmindigveledjárok”–
nagyígéretez,kitudjamegtartani?!
Deígyérzek,eztszeretnémtenni,hű-
séges szeretnék lenni hozzád. Ily
módonazigefolytatásanemvalami-
félebizonyítás,szavaimmegerősíté-
se,hanemhívőreménységésbizto-
síték Istentől,hogyvele lehetséges
leszmegmaradniéscélbaérni.
Mikortudoktehátmegmaradniaz

Úrmellett?Hafogjaajobbkezemet.
Ötgyermekemettanítgattamelsős

korábanírni.Azegyikmódszeraz
volt,hogyvelükegyüttfogtamace-
ruzát, ésvezettemakezüket. Iste-
nünksokmindentjobbanésgyorsab-
banmegtudnatenninélkülünk,de
vár,mellénkáll,velünkcsinálja–és
avégéncsináltatja.Mennifogmin-
denvele,általavezetveésbiztatása
nyomán.Őkedvétleliabban,hogy
nézze,mintigyekszünk,élvezzükaz
eredményt,ésörülünk,havalakinek
segíthettünk.Bölcsazazember,aki
munkájasikerenyománészreveszi,
hogy„énplántáltam,Apollósöntö-
zött, de Isten adta a növekedést”

(1Kor3,6;újonnanrevideáltKároli-
fordítás).Hogyneragaszkodnékegy
ilyenIstenhez!
MikortudokmegmaradniazÚr

mellett,azazahelyesúton?Hataná-
csával vezet. Hányszor mondjuk,
miután felnőttünk: „Bárcsak hall-
gattamvolnaszüleimszavára!Bár-
csakittlennének,hogymostiskér-
dezhetnémőket!”
Gyermekkéntmakrancosvoltam,

ifjúként lázadoztam, fiatal felnőtt-
kéntósdinakláttamőketésvélemé-
nyüket.Demost,ahogyazéletdön-
getiasorsomat,éskevésajóbarát,ér-
tékelnitudomalegkisebbjószótésse-
gítségetis.Hátakkorhogynelenneér-
tékesIstenIgéje,amelybőségesenel-
látbiztosésjótanácsokkal!APrédi-
kátorígymondja:Istenmindigajó
igétmondja,ésamegfelelőidőbente-
szi;éserreteszalkalmassábennünket
is.„Mintaranyalmaezüsttányéron:
olyanahelyénmondottige.” (Péld25,11;
újonnanrevideáltKároli-fordítás)
ASzentlélekáltalmegfelelőidőben

megszólalóÚrsokbajtólóvottmár

megembereket,éssoknehézhely-
zetbenjelentettmegoldástésmuta-
tottutat.
MikorérekcélbaazÚrútján?Ha

végigmegmaradokrajta.„Végigmeg-
álld a nagy tusát, / Erőt Urad, a
Krisztusád./Nyerdel,nekedmitfél-
retett,/Akoronát,azéletet.”(Dicsé-
retek397)
MiérttudottIstvánvértanúmeg-

állnirendületlenülahitben,amikor
üldözőiarrakészültek,hogymegkö-
vezik? „…mivel Szentlélekkel teljes
volt,azégreemelteatekintetét,éslát-
ta Isten dicsőségét és Jézust Isten
jobbjafelőlállni.” (ApCsel7,55;újon-
nanrevideáltKároli-fordítás)
Istenhűségesszolgáimindmeg-

látták Isten dicsőségét, Mózestől
Istvánig–ésmáig.
Teisföltekinthetszhittelazégre,

hogy lásddicsőségesMegváltódat,
akimindentmegtett,életétisodaad-
taérted,hogyazörökcéltlásd,ésaz
olyanvonzólegyen,hogyiránytűjele-
hessenéletednek.

g SzéllBulcsú

Ahónapigéje
„De én min dig ve led le szek, mert te fo god jobb ke ze met. Ta ná csod dal ve zetsz en gem, 

és vé gül di cső sé ged be fo gadsz” (Zsolt 73,23–24)

Azelmúlttizenöt-húszévbenkörülbe-
lültucatnyimobiltelefonomvolt.Szin-
temindet azért kellett lecserélnem,
mert tönkrement. Nem túl hosszú
távraterveztékőket.Hasonlóahely-
zetaszámítógéppekkelis:alegtöbbis-
merősömegyetértabban,hogyahá-
rom évnél régebbi gépek pillanatok
alattelérikatechnikaiöregkort.
Másrésztazonbanzenészkéntélő

koncertekenrendszeresenhasználom
hatvanévesgitárerősítőmet,ésamai
napignagyonmegbízhatónaktartom.
Feleségemmelvanolyanbútorunk,
amelyettöbbmintnegyvenévehasz-
nálunk,ésnemistervezzüklecserél-
ni.Ezeketúgykészítették,hogykiáll-
jákazidőpróbáját.
Van, aminek nem kell tartósnak

lennie,merthamarabbelavul,mint
tönkremegy.Ilyenaszámítógépésa
hasonló technikai eszközök, ame-
lyek már azelőtt ósdinak tűnnek,
hogyhazaérnélvelükaboltból.Amű-
anyag szatyroknak például sokkal
hosszabb az élettartamuk, mint
ameddighasználjukőket.

Most különösen bajlódom az
ésszerűhasználhatóságésazelavu-
lásgondolatával,mertöregszikazau-
tóm.Több kilométert tettembele,
mintbármelyikbeabbólaharminc-
négyből,amelyeddigazenyémvolt.
Mégiséppenolyanjólösszerakottés
strapabírómais,minttizenegyévvel

ezelőttvolt,amikormegvettem.Mi-
velmégmindigkiválóanműködik,
azt hiszem, nem fogom lecserélni.
Amikor az 1960-as években el-

kezdtemfényképezni,aztmondták,
hogyafekete-fehérfelvételeknagy-
jábólszázévigmegőrzikmajdazál-
lapotukat, a színesek viszont húsz
évet sem érnekmeg. A legtöbben
nemvettékeztkomolyan;azthitték,
aképeikörökkémegmaradnak.Ré-
gifényképekrestaurálásakoraztánki-
derül,hogyajóslatigaznakbizonyult.
Ahúszasévekelejénkészítettfeke-
te-fehér fotók szakadtak, sérültek
ugyan,demegőriztékaminőségüket,
mígazugyanannakazévtizedneka
végérőlszármazószínesekteljesenki-
fakultak.
Eszközeink, gépeink múlékony

voltánelgondolkodvatovábbislép-
hetünk:mikéntfestadologaszelle-
miéletben?
Jézusgyakranbeszéltarról,szólí-

tottafelhallgatóit,hogyneragasz-
kodjanaktúlságosanabirtokukhoz.
Példáuleztmondta:„Negyűjtsetek

magatoknakkincseketaföldön,ahol
amolyésa rozsdamegemészti, és
aholatolvajokbetörnek,ésellopják,
hanemgyűjtsetekmagatoknakkin-
cseketamennyben,aholsemamoly,
semarozsdanememésztimeg,és
aholatolvajoksemtörnekbe,ésnem
lopjákel.” (Mt6,19–20)

ArrautaltezzelJézus,hogyértel-
metlenolyandolgokértküzdeni,ame-
lyekmegsemmisülnek,elromlanak,el-
avulnak.Aztmondta,hogysokkalér-
telmesebbarrafókuszálni,amiörök,
nem mulandó. Aztán hozzátette:
„Mertaholatekincsedvan,ottlesza
teszívedis.” (Mt6,21)Jézusígyügye-
senvilágítottrá,hogyhaazelsőhe-
lyet a pénzünk – illetve mindaz,
aminkvan,amitbirtokolunk–foglal-
jaelprioritásirangsorunkban,akkor
olyandolgokutánfogunkfutni,ame-
lyeketnemtarthatunkmegörökké.
Egymásikalkalommalegygazdag

emberrőlbeszélt,akieldöntötte,hogy
nagyobbpajtátépítbőségestakarmá-
nyának raktározására. Ezt mondta
magának:„…sokjavadvansokévrefél-
retéve,pihenj,egyél,igyál,vigadozzál!”
Csakhogyaznapéjjelmeghalt,ésmin-
dentulajdonátvalakimásélvezte,él-
tefel.Jézusezzelfejeztebeatörténe-
tet: „Ígyjáraz,akimagánakgyűjt,és
nemIstenszerintgazdag.” (Lk12,18–21)
A kérdés, amit magunknak fel

kell tennünk, így szól: elsősorban

olyandolgokmegszerzésérepazarol-
jukidőnket,energiánkatéstehetsé-
günket,amelyeketegyszerkifogunk
dobnivagyelfogunkhagyni,avagy
olyandolgokbafektetjükmindezeket,
amelyekörökkévalók?

g JimMathis
Forrás:MondayManna
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Magyarnevemegtévesztő,mertva-
lójában nem rigó, hanem a legna-
gyobbhazainádiposzáta.
Április második felében érkezik

hazaAfrikából,ésahímekrövidesen
énekelnikezdenek.Nemtartoznaka
nagyművészekközé,de„kara-kara-
kit-kit”-telvisszaadhatókaricsolásuk
annyirajellegzetes,hogyerrőlnyom-
banfelismerhetitekőket.Akiszokott
aBalatonvagyaVelencei-tópartján
sétálni, esetleg járt már halastavi
nádszegélyek közelében, biztosan
jólismerieztahangot.
Áprilisbanazújnádmégnagyon

alacsony,amadárezértrendszerint

egyelőzőnévinádszálonkapaszkod-
vaénekel,hirdetiválasztottterülete
foglaltságát.
A párok május végén kezdenek

költeni,néhajúliusbanisnevelnekfi-
ókákat.Atojóavíztükörfelettfélmé-
terrel, hat-hét nádszál közé építi
mélycsészéjűfészkét.Mélynekkell
lennie,nehogyaszélkifordítsaato-
jásokat vagy a fiókákat. A fészek
anyagaszáraznádlevelekbőláll,ame-
lyekjólbeleolvadnakakörnyezetbe.
Anádvidékenanádirigóalegfőbb

kakukkgazda:akakukkazőfészké-
becsempészialeggyakrabbanasa-
játtojásait.Márakkormegfigyeliafé-
szekhelyét,amikoramitsemsejtőto-
jómégcsaképítkezik.Aztánamikor
atojásrakásmegkezdődik,akakukk
egyóvatlanpillanatbankiemelegyet,
lenyeli,majdasajátjáttojjaahelyé-
re.Anádirigóknemveszikészrea
cserétésaztsem,amikorkésőbba
maguknáljóvalnagyobbfiókátetetik.
Akiskakukkvalamivelelőbbkel

ki,mintamostohatestvérei,ésnyom-
banmunkáhozlát.Csupaszon,zárt
szemekkelhátrálva,szárnycsonkja-
ivaltolja,lökikiafészekbőlatojáso-

katvagyazidőközbenkikeltfiókákat.
Csakakkornyugszikmeg,amikorér-
zi,hogyegyedülmaradt.Ekkorké-
nyelmesen elhelyezkedik, szélesre
tátjapirostorkúcsőrét,ésennikér.
Amostohaszülőkpedigszorgalma-
sanhordjákasokrovart,férget,pó-
kot, miközben nem veszik észre,
hogyegymaguknál jóvalnagyobb,
idegenmadaratetetnek.
Akiskakukkkésőbbmárnemis

férelafészekben,apereménkupo-
rog,majd amikor repülni kezd, és
megtanulönállóantáplálkozni,szó
nélkülotthagyjamostoháit.

g SchmidtEgon
Kérdések
1.Mitgondolsz,hánynádirigópárél
hazánkban?
2.Hanincskakukkmostohatestvé-
rük, a nádirigó-fiókák hány napig
maradnakafészekben?
3.Hánynapigmaradafészekbenakis
kakukk?

Nádirigó
Szerkesztette: BodaZsuzsa

Me sélNek AZ Áll Atok

Válaszok:
1.körülbelülszázezer;
2.11-12napig;
3.háromhétig.
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1.reggellaktokhústjólEstérekenyérrelpedigesztek.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

2.IstenHalálafazékbanemberevan!

...................................................................................................

.............................................................…………………………

3.akirőllegkisebbEzabeszéltetektestvéreteknekemti?

...................................................................................................

.............................................................…………………………

4.egylisztakorsómbanésmarékolajCsakegykevés
afazekambanvan.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

5.lettenneküdvösségeaháznakMa.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

Együtt(l)ennijó!

Megoldás:
1.„Estérehústesztek,reggelpedigke-
nyérrel laktok jól.” – Istenmondta
Mózesnekafürjekésamannaígére-
ténél(2Móz16,12).
2.„Halálvanafazékban,Istenem-
bere!”–Aprófétatanítványokmond-
tákElizeusnak,amikorElizeuscsodát
tettazéhínségidején(2Kir4,40).
3.„Ezatilegkisebbtestvéretek,aki-
ről beszéltetek nekem?” – József
mondtaatestvéreinek,amikormeg-
vendégelteőket(1Móz43,29).
4.„Csakegymaréklisztvanafazekam-

ban,ésegykevésolajakorsómban.”–
Az özvegyasszony mondta Illésnek,
amikorasareptaiözveggyeltalálkozott
avárosbejáratánál(1Kir17,12).
5.„Malettüdvösségeennekaháznak.”
–JézusmondtaZákeusnak,amikor
nálavacsorázott(Lk19,9).
6.„Vegyétek,ésosszátokelmagatok
között.” – Jézusmondta a tanítvá-
nyoknakazutolsóvacsorán(Lk22,17).
7.„Lakatlanhelyez,ésazidőmárké-
sőrejár.”–AtanítványokmondtákJé-
zusnakazötezerembermegvendége-
lésekor(Mk6,35).

8.„Mibőltudnávalakiezeketkenyér-
reljóllakatniittapusztában?”–A
tanítványok kérdezték Jézustól a
négyezer ember megvendégelésekor
(Mk8,4).
9.„Atyám,vétkeztemazégellenéste-
ellened.”–Atékozlófiúmondtaaz
apának, amikor bűneit megbánva
hazament(Lk15,21).
10.„AmitazIstenmegtisztított,aztte
nemondd tisztátalannak!” – Isten
mondtaPéternekaKornéliuszmeg-
hívásával kapcsolatos látomásban
(ApCsel10,15).

b Azalábbirejtvényazideiországosevangélikushittanversenymegyeiterületifordulójánakfeladataibólva-
ló,az5–6.osztályosokoldottákmeg.AfeladatsortOberlingZsanett ésMesterházyBalázs állítottaössze.
Aversenytémájaezalkalommalazétkezéssel,ahálaadássalésaközösségélményévelkapcsolatosbibli-
aitörténetekvoltak.

6.osszátokmagatokésVegyétekelközött.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

7.későrehelyésazmáridőLakatlanjárez.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

8.ezeketapusztábanjóllakatniMibőlvalakitudnáke-
nyérrelitt?

...................................................................................................

.............................................................…………………………

9.teellenedvétkeztemésellenAtyámazég.

...................................................................................................

.............................................................…………………………

10.teneIstentisztátalannakAmitaztmonddmeg-
tisztítottaz!

...................................................................................................

.............................................................…………………………

Tudtátok,hogyanagyhalfarkasma-
dár?Ésaztsejtitek,hogymirőlkap-
taanevétamacskamadár?Hallotta-
tok-earról,hogyazotthon,ketrecben
tartottnimfapapagáj családfájátte-
kintveAusztráliábólszármazik,vagy
hogyaszínpompásparadicsomma-
dár a fekete tollú varjúfélékkel áll
rokonságban?Mindezekrőlazérde-
kességekről–sokegyébkülönleges-
ségmellett–aNaposoldal egyikál-
landószerzőjének,aKossuth-díjasor-
nitológusnak,SchmidtEgonnak leg-
újabbkönyvébenolvashattok.
A júniusi könyvhétre megjelent,

Tarkamadárvilág–Avilágmadarai
címűkötetizgalmas,világkörüliútra
hív,hiszenszázhatvanolyanmadárról
közölleírást,amelyekteremtettFöl-
dünklegkülönbözőbbzugaibanősho-

nosak.AszövegeketBudaiTibor gra-
fikusművésznek,aMesélnekazállatok
címűrovatunkillusztrátoránakmeg-
szólalásighűszínesrajzaiteszikélővé
–ahogyanhetilapunkoldalainiskét-
hetentegyönyörködhettekképeiben.
AMűszakiKönyvkiadógondozá-

sábanmegjelentkönyvfolytatásaa
szerzőpáros 2009-ben megjelent,
Varázslatosmadárvilágunk–Ma-
gyarországlegismertebbmadarai cí-
műmunkájának.
Mindkétkiadványigazicsemegét

kínálazállatokatkedvelőolvasóknak!

SchmidtEgon:Tarkamadárvilág–
Avilágmadarai.Illusztrátor:Budai
Tibor.MűszakiKönyvkiadó,Buda-
pest,2014.Ára2190forint.

kÖN YV AjÁN ló Ma da rak kal a föld kö rül

Rakdhelyesszórendbeamondatokat,majdaztisírdle,hogykimondta,kinekmondta,ésmikormondta!
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–Ezapajtaésahozzátartozóás-
ványráróiházadotthontazevangé-
likusgyermektábornakimmárhato-
dikéve.Honnanjöttaskanzentábor
ötlete?
HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR:2007-ben

lettemaszentendreigyülekezetésa
hozzátartozószórványoklelkésze.A
következőévbenatemplombanésa
gyülekezetiterembentartottukazel-
sőnyáricsendeshetünket,deahu-
szonöt-harmincgyermekkelahely-
színtmárakkorkinőttük.Gyüleke-
zeti tagjaink közül többeknek volt
kapcsolatukaskanzennel,ígyazőja-
vaslatukraésszervezésükben2009
júniusábanmáritttölthettünkegy
nagyonáldotthetet.
–Azideitáborbanhetven-nyolc-

vangyermekveszrésztazegészenki-
csiktőlafelsősökig.Hogyantudtáka
programokat, illetve az étkeztetést
megoldania–segítőkkelegyütt–száz
főszámára?
H.H.O.:Közösségünkbensokafi-

atal, kisgyermekes család, nagyon
kreatív,segítőkészszülőkkel.Segítő-
nekfőlegazanyukáktudnakeljönni,
akikörömmelvállaljákakézműves-
foglalkozásokmegtartását,illetveafő-
zésnemkisfeladatátis.Ennekigen
erős közösségépítő, gyülkezetépítő
hatása is van. De ne feledkezzünk
megazokrólazifjúságistagjainkról
sem,akikazévekalattbelenőttekase-
gítőszerepbe, illetve az „oszlopos”
nyugdíjas segítőink is mindig na-
gyonvárjákeztahetet.
–Azideihéttémája:bárányoka

Bibliában.Hogyanépülnekabibliai
történetekköréakézműves-foglalko-
zások,amelyekanapiprogramban
jelentősszerepetkapnak?
PAPP KORNÉLIA: Igyekszünkolyan

tárgyakat készíteni, amelyekkel a

gyermekek játszhatnak, miközben
nemcsakakézügyességükfejlődik,
hanembibliai,illetveanéphagyomá-
nyokkal kapcsolatos ismereteik is
gazdagodnak. Emellett fontosnak
tartjuk,hogylegnagyobbrészttermé-
szetesalapanyagokkal–gyapjúval,
gyapjúfonallal,fával–dolgozzunk.
Ígyahétenszőttésfaragottbárányo-
kat, filcanyagból ujjbábokat készí-

tünk.Apásztormotívumegészhé-
tenjelenvan.Ehhezkapcsolódóana
gyerekek nemezsapkát vagy bati-
kolt kendőt éppúgy készíthetnek,
mintszőtttarisznyácskát,cserépko-
lompot,bőrbőlfontostortvagykü-
lönféle ritmushangszereket, akár
kampóspásztorbototisfaraghatnak.
Afonalbólkészült„pulikutyáik”pe-
digbátrankergetikajuhnyájatveszé-
lyeztetőzoknifarkasokat.
–Afiúkegészhétennagyélvezet-

telforgatjákazönférjének, Kertész

Józsefnekasegítségével–akiegyéb-
kéntnyugalmazotterdészésatábor
„nagypapája”–afafaragókéseket,fű-
részeketéscsiszolószerszámokat…
P.K.:Fontosnakgondoljuk,hogy

afiúknaklegyenlehetőségükkipró-
bálnifiúskézművesdolgokatis,mert
amúgynagyonkevésalkalmuknyí-
likerreamindennapokban.Megha-
tólátni,hogysokanközülükazédes-
apjuknakiskészítenekilyenpásztor-
botot–órákig faragják,csiszolják,
dolgoznakvele.Ezekenafoglalkozá-
sokonazegyikgyülekezetitagunk,
egyasztalosapuka,SomfaiHenrik is
sokatsegítagyerekeknek.
–Szerencsésazahúsz-huszonöt

felnőtt segítő, akik egész héten itt
tudnak lenni, mert láthatják, mi
mindent csinálnak a táborozók. A
többiszülőéshozzátartozócsakazes-
ti,otthoniélménybeszámolóbólalkot-
hatképetatáborhangulatáról?
H.H.O.:Nem,merthagyománya-

inkhozhívenidénisközösistentisz-
telet lesz az egyik záróalkalmunk,
ahovamindenkitszeretettelvárunk.
Apajtábanmagunkdíszítetteoltár
körétesszükmindaztasokkincset,
amelyetahétenkészítettünk,arövid
áhítatbanpedigfelelevenítjükana-
poktémáiulválasztottbibliaitörté-
neteket.
–Ahogylelkészúremlítetteis,az

önökgyülekezetébensokfiatal,kisgyer-
mekescsaládvan.Mekkoraközösség-
rőlvanszó?
H.H.O.:Nagyonnehézeztszá-

mokbankifejezni.Száznegyven-száz-
hatvancsaláddaltartjukakapcsola-
tot, négyszázötven cím szerepel a
nyilvántartásunkban, kétszázötven
címremegy ki a gyülekezeti újsá-
gunk,ésszáztizenötenfizetnek–ön-
kéntesalapon,jószívvel–egyház-
fenntartói járulékot.Ezekapuszta
számok.Énazonbansokkalfonto-
sabbnakgondolomazt,hogy–hála
aSzentlélekmunkájának–nagyon
sokfélejólműködőcsoportunkvan,
az emberek szívesen jönnek hoz-
zánk,éssokbarátságalakulki.Akor-
fátjólmutatja,hogyazévenkéntihar-
mincötkeresztelőmellettmindössze
hat-nyolc temetésünk van. Az is-
tentiszteleteink a hagyományos,
Prőhle-Agenda szerinti liturgiával
zajlanak,amibizonyítja,hogyaha-
gyomány,azénekeskönyviénekeka
maifiatalabbkorosztálynakisérté-
ketjelentenek.
–Hároméveműködőevangélikus

óvodájukbaháromcsoportbanhet-
venötkisgyermekjár.Idénősztőlaz
eredetilegországosfenntartásúintéz-
mény az önök kérésére gyülekezeti
fenntartásbakerül.Miindokoltaezt
alépést?Hiszenéppfordítvaszokott
lenni…
H.H.O.:Azönkormányzatikeze-

lésben lévő óvodát azért vettük át
2011-ben,mertnagylehetőségetlát-
tunkbenne,nekemlelkészkéntpedig
konkrételképzeléseimvannak,ho-
gyan nézzen ki a mi evangélikus,
zeneióvodánk.Mindenhétenegytel-
jesnapototttöltökareggeliztetéstől
anapvégéig.Ilyenkornemcsakját-
szomagyerekekkel,illetveéntartom
azáhítatot,deegymásfélórásmeg-
beszéléstistartunkamunkatársak-
kal.Ezadélutánialvásidejéreesik,ar-
raazidőreagyülekezetitagokönkén-
tesalaponvállaljákafelügyeletet.
Sokegyébponton iskapcsolódik

egymáshozagyülekezetésazóvoda,
deazegyüttműködésakkoraleggör-
dülékenyebb,hamivagyunkazintéz-
ményfenntartói.Ezpedigagyüleke-
zetszempontjábólisfelettébbelőnyös
lehet–aháromévalatt,miótaevan-
gélikusazóvoda,mártöbbminttíz
családdalgyarapodottaközösségünk.
Ésezmindennélfontosabb.

g BodaZsuzsa

JópásztoraSkanzenban
b Különlegesélménybenlehetettrészük–immárhatodikalkalommal
–azoknakaszentendreievangélikusgyermekeknek,akikjúniusutol-
sóhetébenrésztvettekaSkanzengyülekezetibibliaikézművesnap-
közisgyermektábor elnevezésűtáborban.Ahétközepénakétfőszer-
vezővel,Horváth-HegyiOlivér lelkésszelésPappKornéliaBrunszvik-
díjasnyugalmazottóvónővelaszabadtérimúzeumkisbodakipajtá-
jánál,egykörtefaalattilócánbeszélgettem.

Áhítatapajtában–gitárralakezében:Horváth-HegyiOlivér

PappKornéliaebédutánmesétmondakisebbeknek

KertészJózseffaragnitanít

„Mindenévközicsaládiistentiszte-
letenegy-egycsodátjártunkkörül.
Ennek a témának a lezárásaként
szerveztükmegidénismétakelen-
földigyülekezetbenanapközishit-
tantábort”–mondtaelGáncsTamás
igazgatólelkész,atáborvezetője.

„Ezegycsodálatosévvolt”–olvas-
hattukaplakátokon,ezértatáboris
aCsodabogárkihajózik címetkapta.
Csodabogár–mikénttavalydr.Seuss
–kulcsszereplőjevoltatáboréleté-
nek.Agyerekektőlszerzettértesülé-
sekalapjánCsodabogárfigurájátZa-
horeczPál alakította(felsőképünkön),
deeztsemmegerősíteni,semmegcá-
folninemkívánjuk.
Egybiztos:Csodabogármindennap

megjelent,szemébelógócsápjaival,
nagyszárnyaivaléskét,akelleténélna-

gyobbra nőtt metszőfogával. Min-
denkiészrevetteőt,egyedülsajnosZa-
horeczPalinem,hiszen–kitudja,mi-
ért–pontmindigakkortűntel,ami-
korCsodabogármegjelent.Őebbőla
cikkbőlutólagértesülhetCsodabogár
kinézetéről…
AtáborbibliaialaptörténeteJónás

prófétakönyve volt.Mindenreggel
énektanulássalésáhítattalkezdődött
anap,ahétfolyamánvégigkövetve
Jónásútját.Ezutánamegszerzettis-
mereteketelmélyítőfeladatoksegí-
tettek a gyerekeknek abban, hogy
korcsoportonkéntgondolkodjanaka
történeten.Délutánasokjátékban
nemhogykifáradt,de–érthetetlen

módon–erőtgyűjtőgyerekekhatal-
maselánnalszólaltattákmegisméta
„táborslágert”.AGáncsTamásszöve-
géreesorokírójaáltalírténeketidén
isatavalyihozhasonlólelkesedéssel
énekeltékatáborozók.Abluesszerű
dalJónásrólszólt.
Acsodákazegésztáborprogram-

ját behálózták. Kedd délután egy
zsonglőrlátogatottelagyerekekhez.
Előszörbemutatóttartott.Agyerekek
példátlan csendben figyelték, hogy
vajonóriási egykerekűbiciklijénbe
fog-eférniagyülekezetiterembe.Be-
fért.Sőtafejeésaplafonközöttiöt-
tízcentiméterarraiselégvolt,hogyhá-
rom-négylabdátdobáljon.Abemu-
tatóutánkétcsoportbanagyerekekis
kipróbálhattákazsonglőrkellékeit,sőt
aztismegtapasztalhatták,hogyvaló-
bancsodálatosképességeketigényel
öt-hatlabdátalevegőbentartani.
Hacsodákról van szó, akkormi

másjuthatnaeszünkbe,mintaCso-
dákPalotája?Ígyaszerdainapotatá-
borozókarraszánták,hogyareggeli
áhítatutánbuszraüljenek,ésavilág-
banuralkodófizikai„csodákat”néz-
zékmeg.ACsodákPalotájánakszin-
temindenegyesjátéka,elemeegy-
egy olyan érdekességet mutat be,
mely a teremtett világ csodálatos
mivoltát dicséri. A rengeteg szín,
hang,érdekeskísérletekmindabba
engedtékbetekinteniakisebbeketés
nagyobbakatis,hogyateremtettvi-
lágbanmilyenfantasztikustörvény-
szerűségekuralkodnak.
Acsodálatosévméltólezárásavolt

ezatábor,amiértnagyonhálásakle-

hetünkateremtőIstennek.Kigon-
dolta volna, hogy az egyik legna-
gyobbcsodátavégéretartogatja?Hi-
szen a tábor befejezése előtt öt (!)
perccelszületettmegEmma, akitnő-
vérei, Luca és Hanga már napok
ótaizgatottanvártak.Ígyvelükegyütt
élhettékátarésztvevőkegykisbaba
születésénekazörömét.Aszervező-
ketpedigezútonkériakrónikás:az
elsőnaponjátszott,Kinekhánytest-
vére van? című játék eredményeit
utólagvizsgáljákfelül.Lehet,hogy
megfordulnaazállás.Mindenesetre
LucaésHangacsapataiajövőévitá-
borbanpluszegypontrólindulnak…

g Hajduch-SzmolaPatrik

Cso da bo gár ki ha jó zott
Ke len föl dön

b Jézusgyógyításai,Gedeongyapjúja,feltámadás,atengerlecsendesíté-
se,ötezerembermegvendégelése–egykelenföldievangélikusgyermek-
neknemjelenthetgondotmegtalálniezeknekabibliaitörténeteknek
alényegét.Hamegkérdeznénktőlük,nagyvalószínűséggelaválaszuk
ennyilenne:csoda.Ebbenazévbenacsodafogalmaújértelmetnyert
akelenföldigyülekezetben,illetveajúnius23–27.közötttartottnap-
közishittantáborban.
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Szentháromságünnepeután3.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Lk15,1–10;1Pt5,6–11.Textus:Ézs64,3–8.Énekek:382.,422.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)Horváth-HegyiÁron;de.10.(német,
úrv.)JohannesErlbruch;de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BaliczaIván;Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.
(úrv.)SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de.fél10.(úrv.)
SztojanovicsAndrás;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de.10.(úrv.)
VáriKrisztina;Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde.10.(úrv.)BálintnéVarsányi
Vilma;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.(úrv.)SolymárPéterTamás;
Káposztásmegyer,IV.,TóthAladárút2–4.de.9.(úrv.)SolymárPéterTamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)Gerőfi-
nédr.BrebovszkyÉva;du.6.Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Fasor,VII.,Város-
ligetifasor17. de.11.(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.
fél11.GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák)GulácsinéFa-
bulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de.9.GombkötőBeáta;Ferencvá-
ros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)de.11.(úrv.,családi)KoczorTamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14.de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocs-
kaiút10.de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;du.6.
dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;Buda-
gyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.de.9.(úrv.)BaliczaIván;Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17.de.10.(úrv.)dr.BácskaiKároly;Angyalföld,XIII.,Kas-
sákLajosu.22. de.10.(úrv.)GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de.
11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.,Gyarmatu.14.de.fél10.TamásyTamás;Pestúj-
hely,XV.,Templomtérde.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,Régi
Fótiút73.(nagytemplom)de.10.(úrv.)PonicsánErzsébet;Rákosszentmi-
hály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.(úrv.,családi)BörönteMárta;Cinkota,
XVI.,Rózsalevélu.46.de.fél11.(úrv.)VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Pro-
dámu.24.de.9.(úrv.)VetőIstván;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(refor-
mátustemplom) du.3.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktérde.
9.(úrv.)id.ZászkaliczkyPál;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de.fél11.(úrv.)
id.ZászkaliczkyPál;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de.9.(úrv.)KovácsÁron;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.de.11.(úrv.)KovácsÁron;Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de.10.(úrv.)GyőriGáborDávid;Pestszentimre,XVI-
II.,Rákócziút83.(reformátustemplom)de.8.(úrv.)GyőriGáborDávid;Kis-
pest,XIX.,Templomtér1. de.10.(úrv.)SzéllBulcsú;XIX.,Hungáriaút37.
de.8.(úrv.)SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.(úrv.)GyőriJá-
nosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktérde.fél11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Buda-
fok,XXII.,Játéku.16.de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.(gyü-
lekezetiterem) de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút
75. de.10.(úrv.)EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,
FébéNázáret-templomade.fél12.ZászkaliczkyPéter.

istentiszteletek a Balatonnál

Badacsonytomaj,Rómaiút3.de.9.;Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25.du.4.;
Balatonboglár,Hétházu.17. de.11.;Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de.9.;
Balatonfűzfő,JózsefA.u.(reformátustemplom)dufél3.;Balatonkenese,
TáncsicsM.u.13.(reformátustemplom) du.2.;Balatonlelle,AdyE.u.4.
(reformátusimaház)du.2.;Balatonszárszó,Széchenyiu. de.9.;Balaton-
szepezd,Árpádu.2. de.9.;Felsődörgicse,Főu.de.11.;Fonyód,JózsefA.u.
21. fél10.;Hévíz,Helikonu.6. du.fél5.;Kapolcs,Kossuthu.26. du.fél4.;
Keszthely,DeákF.u.18. de.fél11.;Kötcse,Templomu.7. de.10.;Kővágó-
örs,AranyJ.tér2.de.fél12.;Mencshely,KossuthL.u.de.11.;Nemesleányfalu,
Nemesleányfaluiu. du.2.;Révfülöp,VillaFiliptér2. de.10.;Siófok,Oulu
parkde.10.;Sümeg,Széchenyitér1.de.fél9.;Szentantalfa,Főu.de.három-
negyed10.;Taliándörögd,Petőfiu.1. du.2.;Veszprém,Kossuthu.4. de.10.;
Zamárdi,Aradiu. du.4.;Zánka,Rákócziu. de.fél9.
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RennerJánosLajos1889.június5-én
Sopronbanszületett.Tanulmányaita
városevangélikuslíceumábankezd-
te.Abbanaziskolában,melyegyfaj-
taelőképevoltafasoriintézménynek.
Édesapja,RennerJánosIstván ittta-
nítotttermészettudományostárgya-
kat,matematikátéstermészetisme-
retet,többekközöttkésőbbitudósta-
nártársait,MikolaSándort ésRátz
Lászlót oktatva.AzifjúRennerisitt
érettségizett.

Felsőfokútanulmányaitaműsza-
kiegyetemjogelődjénvégezte,közép-
iskolaitanáridiplomátszerzett.Dok-
tori címet a tudományegyetemen
kapottfizika főtárgyból.Akadémi-
kuskéntaműszakitudományokkan-
didátusa,majddoktoracímetvisel-
hette.
Oktatókéntközelnégyévtizeden

átszorosankötődöttfasorigimnázi-
umunkhoz, egy ideig az igazgatói
posztotisbetöltve.Amásikszakte-
rület,mellyelatanáripályávalpár-
huzamosanegyéletreeljegyeztema-

gát,ageofizika,mely(aWikipédia in-
terneteslexikonmeghatározásaalap-
ján)„aföldtudományokközétarto-
zótudományág,amelyaFöld(éstá-
gabbértelembenabolygók)belsejé-
benéskörnyezetébenzajlófizikaije-
lenségeket,azokmérhetőfizikaijel-
lemzőitvizsgáljakülönbözőlépték-
ben”.
RennerJánosLajosaszakterület

legnagyobbformátumúegyéniségé-
vel,avilágszerteismertmagyartu-

dóselmével,egyetemitanárral,Eöt-
vös Loránddal torziós ingájának
egyikészlelőjekéntkerültszorosabb
kapcsolatba.AmunkakapcsolatEöt-
vöshalálávalugyanlezárult,deRen-
nervoltaz,akiéletművétkiteljesítet-
tekutatásainakfolytatásával.
Tanári munkájával párhuzamo-

sanatömegvonzásésatehetetlenség
arányosságátvizsgálta,ezzelhozzá-
járultapontosabbmérésekreképes
Eötvös-ingák műszaki fejlesztésé-
hez.Szinténoktatóimunkájamellett
foglalkozottáltalánosgeofizikaikér-

désekkel,valamintvégzettitthonés
külföldöngyakorlatigeofizikaimé-
réseket.
AfasoriévekutánazEötvösLo-

ránd Geofizikai Intézetet vezette
igazgatóként.Akadémikuskénttag-
javoltaMagyarTudományosAka-
démiakülönbözőgeofizikai,geodé-
ziaiésgeológiaibizottságainak.Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Geofizikai Tanszékének címzetes
egyetemitanárakéntteljesítettekiok-
tatóipályáját.
Kiemelkedő társadalmi munkát

végzettaMagyarGeofizikusokEgye-
sületének társelnökeként, továbbá
azEötvösLorándFizikaiTársulatban.
Tevékenyenhozzájárultazországos
földmágneses és gravitációs alap-
hálózat létrehozásához.Szakcikkei
melletttankönyveketésismeretter-
jesztőtanulmányokatjegyzett.
Számtalanelismeréseéskitünte-

téseközülmegkellemlíteniaKos-
suth-díjat,aMunkaÉrdemrendkü-

lönbözőfokozatait,továbbáa(szá-
mára talán legkedvesebb) Eötvös
Loránd-emlékérmet.
Renner János Lajos hosszú és

eredményespályavégén,1976.janu-
ár30-ánBudapestenhunytel.Sze-
mélyében Eötvös utolsó közvetlen
kollégájatávozottazélőksorából.Sír-
ját a Farkasréti temetőben keres-
hetjükfel.AfasoriNobel-díjasokra
éstudóstanárokraemlékezőfekete
márványtáblánazőnevétisolvas-
hatjuk.

g RezsabekNándor

Összeállította:BallaMária

RennerJánosLajosemlékezete
b Afasorievangélikusgimnáziumveretesmúltjával,történetével,je-
lentőségéveléshatásávalkönyvtárnyiirodalomfoglalkozik.Atudós
tanárokrakoncentrálókötetekközülesorokírójánakistöbbvanabir-
tokában.Csillagászattörténetiszakírókéntmegisjegyzi,hogyakö-
zépiskolaiátlagnáljóvalmagasabbankvalifikált,polihisztorilelkü-
letűoktatókközültöbbenegy-egytudományosvagyismeretterjesz-
tőtanulmányerejéigazasztronómiaterületéreiselkalandoztak.Ezt
mondhatjukelaszázhuszonötéveszületettRennerJánosLajosról is.
Fasoriszerepénekáttekintéseaziskolatörténettelfoglalkozóhisto-
rikusokfeladata.Jelenírásbanpályájánaktovábbivonatkozásaitigyek-
szünkbemutatnicímszavakban.
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EvangélikusÉlet 2014.július6. f mozaik

Kedvesotthonmaradottak!
Májusutolsónapjaibanazaranyatérőcsendesesőhelyettzordidő,viharosszél
ésfelhőszakadáskísérteútonérkeztünkSzabadkára.AvárosSzegedetidézőszé-
lesutcáival,hatalmasfákkalölelttereivelésszecessziósházaivalfogadottben-
nünket.Ízelítőtkaptunkavárosházaépületében,milyenlégkörvártaaz1910-
esévekbenazügyeiketintézőpolgárokat.Amagyarnépművészetihagyomá-
nyokkalötvözöttszecesszióazalkotóknagyszerűmunkájátdicséri.Kosztolá-
nyi koptattakövekensétálvafelidézhettükaköltőnéhányverssorátarólael-
nevezettiskolaelőttnemrégibenfelavatottszobránál.
Letérveafőútrólkeresztülutaztunkazokonafalvakon,aholegykoramagyar

ésnémetlakosságosztozottéséltbékességbenegymással.Emlékeznimegáll-
tunkTorzsán(maSavinoSelo),azegykoriiskolaépületeelőtt.Ezenahelyen
születettéséltgyermekkoraegyrészébenOrdassLajos evangélikuspüspök.Az
elénekeltErősváramiIstenünk bizonyrégenhangzottfelezenavidéken!

Azestiórákbanszállásadóinkvártakbennünket.Székelykeve,aszíntisztama-
gyar,bukovinaiszékelyősökkelmegáldottfalupárnaprabefogadottminket.
ADanivendéglőbenelfogyasztottvacsorautánsenkitsemkellettaltatni…
Másodiknapunkprogramjátanagymennyiségűcsapadékjelentősenátír-

ta.Azárvízveszélymiattakitűzöttvégcélt–VaskaputésHerkulesfürdőt–nem
tudtukelérni.Azőseinkáltalépítetterősvárakfelkereséseazonbanígysemma-
radtel.Szendrővára,aholaDunamárszélesenhömpölyög,majdGalambóc,
amelynekalapjaitmárÁrpádhadaiisláthatták,megerősítettbennünketabban,
hogyvoltaképítők,akikhozzájárultakahhoz,hogytámadáskorakatonaságvé-
denitudjahazánkat.
AhőselődöknekAranyJánosRozgonyiné címűversébenisemléketállított:

„GalambócotaDunáról/Ostromolnikezdik;/Folyamonis,szárazonis/Egy-
retörik,vesztik./Elől,előlRozgonyival/Kedvesélet-párja,/Hivszerelme,szép
Cicelle,/Szentgyörgyileánya.”
Denefeledkezzünkmegarról,hogyközbenaKazán-szorosfenségestája-

injártunk.MáraiSándor szavaival:„Csodáldatermészetvégtelenségét,ipar-
kodjösszhangbanélnijellemeddelésatermészeterőivel,deneszégyelldésne
istagadd,hogyalegfenségesebbtermészetiszínjátékismeglepőgyorsanelveszti
számodraigaziérdekességétésvonzerejét,hanincsközvetlenközeáltaladis-
mertembereksorsához.”
Aharmadiknapreggeliprogramjaaszékelykeveitemetőkopjafájánálindult,

aholazokraaszékelyelődökregondoltunk,akikamadéfalviveszedelemután
erreavidékremenekültek,letelepedtek,ésmegalapítottákeztaközséget.Az
alapítóktalánnemgondolták,hogyleszidő,amikorezleszazegyetlen„ma-
gyar”közösségezenavidéken…Örültünk,hogyaszomszédoshertelendyfal-
vireformátustemplomelőttagyülekezetistentiszteletrevárótagjaivalisvált-
hattunkpárszót–természetesenmagyarul.
Majdnemadéliórákbansikerültanándorfehérvárivárfalakközöttemlékez-

ni.Némafőhajtásanagyhadvezérhőstettéthirdető,jelentéktelen,aligészre-
vehetőkőtáblaelőtt;rajtaazíráslegalábbmagyar.Amaibelgrádiakazegykor
Európátvédőbástyákkörnyékétkutyasétáltatóhellyéésértéktelentárgyakzsib-
vásárávátették.Nekünk,emlékezőknekaHimnusz, nemzetiimádságunkel-
énekelésemaradt.
Azimonyimillenniumitornyotmáradélutáninapsütésbencsodálhattukmeg,

igaz,egyetlenmagyarutalástsemtaláltunkrajta.(1896-banhéthasonlóem-
lékművetállítottakfelolyanhelyeken,aholamagyartörténelemszempontjá-
bólfontoseseménytörtént:Munkácson,Nyitrán,Dévényben,Pannonhalmán,
Zimonyban,Pusztaszeren,Brassóban.)Azemlékművekszintemindmegsem-
misültek.Báramunkácsivárbanaturulmadarat2008márciusábanhelyreál-
lították,akivételtmégisazimonyijelenti,hiszen–nohamegcsonkítva(turul-
madár,aHungáriaülőszoborésamagyarcímernélkül),de–eredetiállapo-
tábanláthattuk.
Azestemárabúcsúzássaltelt.BúcsúSzékelykevétől,acsaládoktól,amelyek-

nélazéjszakinyugalmatésafinombőségesreggelitkaptuk,barátsággal,jószívvel.
Mindenanyaországilátogatóerősítiamegmaradástazittélő„maroknyiszé-
kely”számára.Legyenkötelezőfeladateztaküldetéstteljesíteni.
HazautunkonÚjvidéketérintettük.Avárosittisaszecessziószépségeitmu-

tattameg,afőtérépületeivel,atemplommal.Ezanaptartogatottszámunkra
mégegyélményt:aDunamásikoldalánarégiPéterváradmegmaradtépületi
közötttekinthettünkazelőttünkhömpölygőDunára.Hazáigvoltidőnkújra
átélniazegyütttöltöttnapokatéshálátadniahazaérkezésért.
Kedvesotthonmaradottak!Nemszóltamalátványmellettarról,hogyadél-

vidékicsodástájakmellettmindenreggelésesteegyütténekeltünkésimádkoz-
tunkJánosaAttila lelkészünkkel,míganapilátnivalókróldr.KőrösErzsébet „hon-
vezetőtől”szereztünkmaradandótudást.Anéhány„bevállalós”győrimellett
szépszámmalvoltakagyőrújbaráti,ménfőcsanaki,sőtabeledigyülekezetből
is,ígyazösszetartozásélményévelisgazdagodtunk.

Horváthnédr.MolnárLívia (Győr)

e Vé l&le Vé l&le Vé l

elő dök nyo má banLétezikegyigengyakranhangozta-
tott angol kifejezés, az „overnight
success”, amelyet leginkább „siker
egyiknaprólamásikra”formábanad-
nakvisszamagyarul.Ésperszeazt
mondjákróla,hogyezcsakcsalóka
délibáb,mertasikernekezafajtája
nemlétezik.Asikerlátszólaghirte-
lenjelentkezik,ámalegtöbbesetben
évekmunkájarejtezikmögötte.
Talánmindenki emlékezik arra,

mikéntlettsikeraziWiW,Magyar-
országelsőigaziközösségioldala.
2005-benindultelaláz,amikor

mindenkihirteleniWiW-meghívó-
raácsingózott,hogyrészeselehessen
azélménynek,amelyetarégibará-
tokkalvalóújbólikapcsolatfelvételle-
hetőségejelentett.AziWiW valójá-
banháromévvelkorábban,2002-ben
indult,ésúgytartják,történetének
fordulópontjaakkorkövetkezettbe,
amikorelkezdteke-maileketkülde-
niatagjainak.
AziWiW mostmárlassantörté-

nelem– illetvecsak történelem–,
ugyanisezévjúnius30-ántulajdono-
sa,azOrigo hivatalosanbezártaazel-
múltévekbenegyrecsökkenőlátoga-
tottságiadatokatszolgáltatóoldalt.
Története azonban így lett lezárt
történet, amelyet mindig megéri
majdtanulmányozniazoknak,akik
internetes projektekben utaznak,
vagyindítaniterveznekilyet.
AziWiW-nél azáttörésokaiközött

valószínűleg a legnagyobb súllyal a
máremlítettelektronikusleveleksze-
repelnek, de egy „growth hacker”,

azaz„növekedésmágus”mégszámos
egyszerű és bonyolult eszközt tud
ajánlani,hanemakarjukpusztánavé-
letlenrebízni,hogyweboldalunkvagy
internetesprojektünksikereslegyen.
Lássunkezekbőlnéhányat!
1.Ajóaláírás.Alegtöbbe-mailkli-

ensben létrehozható fix aláírás,
amelybetetszőlegesszövegetlehetír-
ni.Ittérdemesaprojektünknevét,
linkjét, a hozzá kapcsolódó Face-
book-vagyTwitter-oldalcímétmeg-
adni.Akileveletkaptőlünk,rögtön
találkoznifoginternetesoldalunkel-
érhetőségeivel,ésjóeséllyelráiskat-
tint. Ha csak egy gmailes címről
írunk,ésmindösszeanevünkszere-
pelalevélalján,acímzettünkeset-
legnehezebbenazonosítbeminket,
ha nem vagyunk régi ismerősök,
csakpéldáulegyrendezvényentalál-
koztunk,éskeltettükfelegymásér-
deklődését.
2. Változó hosszúságú bejegyzé-

sek. Azttalánnemiskellemlíteni,
hogymennyiremegériblogotvezet-
ni. Míg egy projekt nyitóoldala
ugyanissokesetbenstatikus,addig
a blogon folyton változó tartalom
van,eztpedigaGoogle sokkaljobban
szereti,éselőrébbfogjarangsorolni
atalálatilistáiban.Haírásainkszak-
maijellegűek,akkornemcsakaterü-
let iránt érdeklődőknek nyújthat-
nakhasznosinformációkat,deazin-
formációraéhessajtómunkásokiski-
élhetikkíváncsiságukat.Abejegyzé-
seknek nem kell minden esetben
hosszúnaklenniük,viszontnéhaér-

demeskétezerkarakternélhosszabb
írásokat megjelentetni, mert ezek
akártízszázalékkalismegnövelhe-
tikakeresésalapúforgalmat.
3.Újablak.Haírunkvalamit,ér-

demeskívülremutatólinkeketelhe-
lyeznibenne,merteznagymértékben
növeliabejegyzéshitelét.Hasznosvi-
szonteztúgybeállítani,hogyalink-
rekattintvaújoldalonnyíljonmega
tartalom,ugyanisalegkevésbésze-
retnénkelveszítenialátogatót.Ami-
korlátogatónkelolvassaahivatko-
zást,ésbezárjaaztazoldalt,amiírá-
sunkismétottleszaszemeelőtt.
4.Nevesítetthírlevél.Alegtöbben

megsemnyitnakegyhírlevelet,haa
feladónevekéntaszolgáltatásneve
szerepel. Az egyik leghasznosabb
trükk,hogyaleveletúgykellfeltün-
tetni,minthaacégvagyprojektve-
zetője személyesen küldte volna.
Egyrészt így építhető könnyen és
gyorsanszemélyesmárka,másrészt
jóvalnagyobbmegtekintéssellehet
számolniebbenazesetben.
Ésezcsakakezdet!Asikernem

jönegyiknaprólamásikra,debár-
milyeninternetesoldaleseténhaté-
konyantehetünkazért,hogyegyszer
csakarraébredjünk:nagyonsokan
olvasnakminketazinterneten,vagy
használjákaszolgáltatásunkat.

g N.B.
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Rovatgazda:NagyBence

Végynémihúst,lehetcsontosis,lehet-
nekdiribdarabok,sertésvagycsirke,
amiéppenadódik.Fűszertaboltban
pénzértadnak,ígyazzalfőzöl,amid
van:só,hagyma,fokhagyma.Kicsizsí-
ronmegdinszteledahagymát,majd
rádobodahúst.Afokhagymával,só-
val ízesíted. Mikor már majdnem
megpuhult,laskáravágottzöldpapri-
kávalelkevered.Alegvégénméghoz-
záadszegy-kétfejfrissnyárikáposz-
tátcsíkokravágva.Összerottyantodaz
egészet,ésmáriskészacigánylecsó.
E recept szerint főzött az egyik

csapatjúnius28-ánSárszentlőrincen,
avoltteleházudvarán.Napersze,meg-
szokásból,ahogyanmegtanulták.Mel-
lettükmégmásiktízbográcsbanfőt-
tekakülönbözőcigányételek.Több-
féletöklecsókészült,devoltittköröm-
pörköltéshalászlémegcsirkepaprikás
rongyostésztával(laskatésztával)elke-
verve.Shogyamintegyszázvendég
közül nehogy valaki is korgó gyo-
morralmenjenhaza,KarlJános egy
nagykondérbabgulyástisösszehozott.
Mertvoltakittahelyiekmellettven-
dégekis,főzőkéskíváncsiakHidasról,
Nagydorogról,Tengelicről,Szedresről,
PálfárólésPaksról,demégaDunatúl-
oldaláról,Kiskőrösrőlis.
A lelki egészségről Bakay Péter

országoscigánymisszióireferensgon-

doskodott.MertaCigányételekbemu-
tatója címűrendezvényegybenmisszi-
óialkalomisvolt. „Nemcsakkenyér-
relélazember”–ezzelutasítottaelJé-
zusakísértőtottapusztában,seza
mondatvoltanapmottójais.Pontban
adéliharangszóramegálltakazembe-
rekésafakanalak.Sottazudvaron–

kiállva,kiabográcsmellettguggolva
–hallgattákIstenigéjét.Arról,hogyki-
kihányszorétkezikegynap.Akinek
jobbanmegy,aznapontaháromszor,
másokcsakkétszervagyegyszer.Mert
fontosatestnekatáplálék.Devajon

hányszortápláljuknapontaalelkün-
ket?Mertazméginkábbfontoskell
legyen. Napjában egyszer legalább
jut-eidőnk,hogyIstenszavátolvas-
suk,hallgassuk,elmélyedjünkbenne?
A közösen elfogyasztott-végig-

kóstoltétkekutánatemplomhűvö-
sébencigányköltőkverseithallgat-
tákmegazegybegyűltek.Anagydo-
rogi,Sárszentlőrinc-Uzdrólelszárma-
zottNyergesIstvánt–MajorRóbert
vezetésével – az Esztrád Színház
előadói követték dalokkal és me-
sékkel.Végülpedigújraateleházud-
varánélőzenérelehetettcigánytán-
cotjárni,gitárra,ceglédikannáraés
éneklőtorokrahangszerelve.
Hazajővemeséltem,merrejártam.

„Ésvoltsündisznó-vagyürgepörkölt?”
–kaptamszinteazonnalakérdést.
Igen, ebből is látszik, milyen nagy
szükségvanafalakkitartódöntöge-
tésére…Belekóstolniacigányokbog-
rácsába,egyasztalhozülnivelük–ép-
penerrőlszól.Mertmegtisztelemés
megbecsülöm a másikat azzal, ha

megkóstolomafőztjét.Haúgytetszik,
itt kezdődik a másság elfogadása.
MeghívnimásokatIstennagyterített
asztalához:ezpedigamisszió.

g LuptákGyörgy
evangélikuslelkész(Kiskőrös)

Ci gány le csó Is ten igé jé vel

Nándorfehérvár„ostroma”

Hibaigazítás.Amúlthetiszámunk15.oldalánKöszönetamunkatársképzésért
címmelközöltolvasóilevélszerzőjehelyesenMenyhártAndreasoproniolvasónk.
Aszerkesztőségünkáltal–akéziratoslevélelektronikusformábavalóátalakí-
tásaközben–elkövetetthibáértalevélíróésolvasóinkelnézésétkérjük. (Aszerk.)
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Vasárnapiújság
6.50/MáriaRádió
Ökumenikuslapszemle
6.55/DunaTv
Világ-Nézet
8.00/CivilRádió–FM88
Lélekhangoló
AzEvangélikus
Rádiómisszióműsora
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.04/Kossuthrádió
Reformátusistentisztelet
közvetítése
10.05/DunaTv
Magyarklasszikusok
újköntösben
(irodalmiműsor)
23.15/MáriaRádió
Mégisszeretni
GyökössyEndretanítása

HÉTFŐ

5.25/M1
Hajnaligondolatok
7.40/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
15.10/DunaWorld
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Emberéskörnyezet
16.05/DunaWorld
Reformátusifjúságiműsor
16.10/DunaTv
Avilágörökségkincsei
TádzsMahal,azörök
szerelememlékműve–India
19.00/PaxTv
Békességhírnöke
(baptistamagazinműsor)
21.30/DunaTv
Elhallgatotttörténelem
–Haakulákmozdulna
(dokumentumfilm-sorozat)

KEDD

15.30/DunaWorld
Élőegyház
(vallásihíradó)
17.05/DunaTv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikus
Rádiómisszióműsora
20.00/PaxTv
Kút (élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.35/DunaWorld
Jelölömmagam
(magyardokumentumfilm)
23.15/DunaTv
RidegSándor:Indul
abakterház
AszékesfehérváriVörösmarty
Színházelőadásafelvételről

SZERDA

5.25/M1
Hajnaligondolatok
8.10/DunaTv
Dunaanziksz
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Kőbevésettbécsitörténelem
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
Areformátusegyházfélórája
15.50/DunaWorld
Reformátusmagazin
19.35/DunaWorld
Zegzugostörténetek
Badacsony–Rómaiút
20.50/DunaWorld
MR2Akusztik
(koncertfilm)
PéterfyBori&LoveBand
23.55/DunaTv
Úz-völgyébőlszeretettel
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóagyőrsági
evangélikustemplomból
14.30/DunaTv
Navégre,ittanyár!
(magyartévéfilmsorozat)
18.30/M1
Gasztroangyal
Busa,dió,mogyoró
21.35/DunaTv
Széplányok,nesírjatok!
(magyarjátékfilm,1970) (80’)
21.45/M2
Gyilkoslabda–Akerekes
székharcosai
(amerikaidokumentumfilm)
22.05/DunaWorld
VelünkélőTrianon
(dokumentumfilm-sorozat)
22.30/PaxTv
ÚjraAfrikában (portréműsor)
23.10/DunaTv
MüpArtclassic
Magyarmesterek

PÉNTEK

14.05/HírTv
Zöldövezet
(környezetvédelmimagazin)
14.50/DunaWorld
Örökség
(magyardokumentumfilm)
17.00/PaxTv
Zsidónegyedésevangélikus
diaszpóra
Pestvallásföldrajza
a19.századelsőfelében
18.00/PaxTv
Balaton-felvidék
–Atemplomépítő
(ismeretterjesztőfilm)
18.10/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
22.15/DunaWorld
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
22.50/DunaTv
Testvérek
(amerikaijátékfilm,2009)

SZOMBAT

5.25/DunaTv
Élőnépzene
Tündökzenekar
6.50/DunaWorld
Balatoninyár
–Utánunkavízözön!
(magazinműsor)
7.45/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
8.10/DunaTv
Istenkezében
13.15/DunaWorld
Magyarklasszikusok
újköntösben
(irodalmiműsor)
16.06/Kossuthrádió
Jelenlét
Romákésaközélet
21.35/Bartókrádió
ALisztFerenckamarazenekar
Schubert-műveketjátszik
23.55/DunaTv
Kultikon+

VASÁRNAP

7.20/DunaTv
Istenkezében
SétaPrágában
7.45/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.04/Kossuthrádió
Metodistaistentisztelet
abükkszékiifjúságitáborból
11.00/DunaTv
Reformátusistentisztelet
Sepsiszentgyörgyről
15.10/DunaTv
Szerelmesföldrajz
„Élni,mígélünk”
21.40/M1
Labdarúgó-vb2014
Döntő
23.00/DunaTv
Kulisszatitok
(magyardokumentumfilm)

VASáRNApTÓLVASáRNApIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúlius6-átóljúlius13-áig

Vasárnap(július6.)
AzutánmegformáltaazÚristenazembertaföldporából,éséletleheletétle-
helteorrába.Ígylettazemberélőlénnyé. 1Móz2,7(ApCsel17,25;Lk15,1–3.11b–
32;1Tim1,12–17;Zsolt52)AzéletleheletétkaptukateremtőIstentől.Azem-
beralétezőlegnagyobbkiváltságbanrészesült!Nemösztönlényekvagyunk
–denemisIstenek!Mindakétvégletvalóságosanleselkedikránk:azem-
berhollealacsonyodik,holtrónraül,ésimádtatjamagát.Állatiasanvisel-
kedik,vagymegveregetisajátvállát,éshősséemeliönmagát.Embernekkel-
lenelenni,akinemönmagábanlétező,hanemteremtmény,Istenszereteté-
nek és gondviselésének közegében felelősséggel, feladattal, küldetéssel
megbízva.Nagyméltóságez,éljünkennektudatában,ehhezméltóan!

Hétfő(július7.)
MiutánrégensokszoréssokféleképpenszóltIstenazatyákhozaprófétákál-
tal,ezekbenavégsőidőkbenaFiúáltalszólthozzánk. Zsid1,1–2(Mik1,2;
Lk5,27–32;Bír16,4–22)„ÚjBábeltélünk,afogalmakpokolizűrzavarát”–
fakadtkiKarinthyFrigyes. Azemberösszekuszál,összezavar,devalvál,el-
ferdít–Istenigazságot,rendet,világosságot,átláthatóságotad.Szavaélet,
azIge,amelyKrisztusbantesttélett.Mégmindighangzikahívószó,Jézus
mégmindig,ezekbenazutolsóidőkbenismagáhozhív–ittazidő,hogymeg-
halljukszavát.

Kedd(július8.)
Felebarátodatnezsákmányoldki. 3Móz19,13(Róm15,2;2Móz32,20–33,1;
Bír16,23–31)AbibliaiszakaszaTízparancsolat követelményeittárgyalja.Az
emberiközösségekbenkezdettőlfogvaszámtalanbűn,visszaélés,megkáro-
sítástörténik,sezellentétesIstenrendjével.Akizsákmányolásjelentésepe-
dig–anyilvánvalóértelméntúl–jóvaltágabb,mintazanyagiakterénel-
követettvétség.Sokszorélünkvisszaszavakkal,érzelmekkel,tettekkelcsa-
ládunk,szeretetteinkkárára,önzőkésszeretetlenekvagyunk.Mitismond
JézusaHegyibeszédben?„Mindenjófajógyümölcsötterem…”Milyenami
termésünk?

Szerda(július9.)
Nevedhezméltóandicsérnekaföldkerekségén,Istenünk. Zsolt48,11(Jel19,1;
Jn5,1–16;Ruth1,1–22)„Köszönöm,Uram,hogytisztaaszemem,/Slátom
ragyogniarcodat./Köszönöm,hogyerősalelkem/Studomharcolnihar-
codat./Köszönöm,hogytudlakszeretni,/Köszönöm,hogyhitemerős./Kö-
szönökmindent,mindent,Uram,/Asoktavaszt,lepkét,búzavirágot,/Kö-
szönömadalt,életet,álmot.”Istenegyiklegszebbhangúújkorizsoltárosa,
afiatalon–ötvenegyévesen–elmentReményikSándormindenszépségben
Istentlátta,nevétnemszűntmegdicsérni.Imádkozhatunkmaazőszavai-
val–megtalálhatjukacsendésameghittségperceit,havágyakozunkrá.

Csütörtök(július10.)
MégisrájuktekintettnyomorúságukbanazÚr,meghallgattaesedezésüket.
Visszaemlékezettavelükkötöttszövetségre.Zsolt106,44–45(1Kor10,13b;Mt
18,15–20;Ruth2,1–23)Mindannyianismerjükazözönvízutániszövetség-
kötéstörténetétésjelét,aszivárványívet.Visszaemlékezniugyanakkorne-
künk,embereknekkelligazán,ahogyIzráelfiaiisvisszaemlékeztekameg-
tettútra:bűneikreésIstenszabadítására.Nekünkkellamegerősítés,mibi-
zonytalanodunkel,mibukunkel,mifelejtünk,nemIsten!Kétfontosese-
ményre gondoljunk, amely meghatározza életünket. Keresztségünkre,
amelyszentség:benneIstengyermekekéntölelmagához.Amásikakereszt
jele:aGolgotánértünk,bűneinkértmeghaltKrisztusraemlékeztet,abűn-
bocsánatraésazörökéletre.

Péntek(július11.)
AzÚramennybenállítottafeltrónját,királyihatalmávalmindenenural-
kodik.Zsolt103,19(1Kor15,24;Mt27,3–10;Ruth3,1–18)Világunkbanazerő,
ahatalom,abefolyásközpontikérdés.Irtózatosharcokfolynakérte.Napon-
tafoglalkozikamédiaazuralkodóházaksarjainakéletével,adíszletekkel,ame-
lyekközött„uralkodnak”.Akirályicsaládokdivatotteremtenek,szokásai-
katazalattvalókigyekezneklemásolni.Dehogyantekintünkmiazegyetlen,
igazi,mindenekfelettlétezőUralkodóra,akiéahatalommennyenésföldön?
Örvendezünkneki?Félelemmelgondolunkrá?Tagadjuk?Elutasítjuk?Ho-
gyanvallunkazellentmondások,aháborúk,afejekbenlévőzavarokvilágá-
banakirályokKirályáról?

Szombat(július12.)
Készaszívem,Istenem,arra,hogyénekeljekészengedezzeklelkesen!Zsolt108,2
(Kol3,16;Róm8,1–6;Ruth4,1–22)Készaszívünkahálaadásra?Ahétköz-
napokforgatagában,amegoldandófeladatokközöttlehajtottfejjel,gond-
terheltenrójukköreinket–talánavasárnapiistentiszteletidejéntekintünk
felfelé.TanuljunkDávidtól!Őháborúsésbékésidőkbenegyarántnagyőszin-
teséggelszólítottamegIstent,mondtaelnekikéréseit,adottnekihálát.Tár-
jukkiaszívünket,engedjük,hogyaLélekjárjonát.Általaészrefogjukven-
ni,mennyiszép,jó,örömtelipillanatrészeseivagyunkIstenjóságánakkö-
szönhetően.Megindulhategypárbeszéd,melybennemapanaszhangzikmajd,
hanemahála.Shamásoknakiselmondjuk,miértlehetünkhálásak,akkor
ezáltalamagunkkismissziójátiselvégezhetjük.Aháláslelkület–Istenben-
nünkvégzettmunkájaként–ránkéskörnyezetünkreisáldásthoz.

g KőhátiDorottya

Újnap–újkegyelem

Fogadóórámatmindenhónapelsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánháromórátólötóráigaDéliEgyházke-
rületszékházában(1088Budapest,Puskinu.12.).

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,aDéliEgyházkerületfelügyelője

HÍREK, HIRDETÉSEK

Hit mé lyí tő Fé bé-kon fe ren cia

AFébéEvangélikusDiakonisszaegyesü-
letazEKE(EvangélikusokKözösségeaz
Evangéliumért)ésaFébéközösszervezé-
sében augusztusban nyári hitmélyítő
konferenciátrendez.
Helyszín:Piliscsaba,BéthelEvangélikus

MisszióiOtthon.Időpont:2014.augusz-
tus21–24.Érkezéscsütörtökön15órától,
elutazásavasárnapiebédután,kb.13órá-
tól.Részvételidíj:3500Ft/nap+(igényese-
tén)500Ftágynemű-használatidíj.
Jelentkezés:aFébé-egyesülete-mailcí-

mén(febe.egyesulet@lutheran.hu),illet-
vea20/500-4063-asegyháziflottástele-
fonszámonGörögZoltánné,Hajnalkafő-
nökasszonynál.
Ahitmélyítőhétvégecíme:Uram,nö-

veldamihitünket!Arészletesprogram-
róle-mailben lehet tájékoztatástkérni.

Fel hí vás dok to ri kép zés re va ló je lent ke zés re

AzEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)DoktoriIskolája
pótfelvételthirdeta2014/2015-östanévtőlkezdődőenPhD-kép-
zésre.Akitöltött,aláírtjelentkezésilapotmellékleteivelegyüttaz
EHEtitkárságárakelleljuttatni2014.augusztus8-aibeérkezési
határidővel:1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.
TovábbiinformációkértforduljonazEHEtitkárságához(1141

Budapest, Rózsavölgyi köz 3., teologia@lutheran.hu, 1/469-
1050),vagylátogassamegadoktoriiskolahonlapját:http://teol.lu-
theran.hu/index.php/hu/di/di-hirei
Aszabályzatokmegtekinthetőkakövetkezőcímen:http://te-

ol.lutheran.hu/index.php/hu/di/di-szabalyzatok/di-mukodesi-
szabalyzat


