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Árva kávéscsésze… f 6. oldal
Tánc a tóban f 9. oldal
Álmaim egyházában f 10. oldal
A cigány asszony tánca f 11. oldal
Kántorképző tanfolyam f 13. oldal
Hálakötet a johannitákról f 15. oldal

„…óvta a tény fel tá ró egy há za kat at tól, hogy
»már meg tért Zá ke usok« aj ta ját ver jék
in du la to san, azt ki a bál va: »Itt bű nös
em ber  la kik!« Most  fel ső nyo más nél kül né ha
sok kal kí mé let le nebb dön té se ket ho zunk.”

Kamerák kereszttüzében f 5. oldal

„Lé gi tár sa sá gunk nál, a Lu the ran
Air nél nincs fa pa dos rész leg
és busi ness osz tály sem, min den ki nek
ugyan az jár: az örök élet ígé re te
és táv la ta a mi énk.” 
Kétezren az idei Szélrózsán f 4. oldal

„Az el múlt va sár na pon, az is ten tisz te le tünk után fi gyel mez tet tek:
el fe lej tet tem imád koz ni az Uk raj na fö lött le lőtt re pü lő gép 
ál do za ta i ért, a hoz zá tar to zó kért. …hol, mi kor kez dő dött
a fá sult sá gunk? Mi ért szok juk meg, hogy itt vagy ott, kö zel vagy
tá vol a vi lág ban, de va la hol min dig po kol lá tesszük a lé tet?” 

Ki énekelhet gregoriánt? f 3. oldal

g Gáncs Pé ter

Iga zán nem pa nasz kod ha tom: egy há -
zi fesz ti vá lok ban gaz dag nya ram van.
Né hány hét le for gá sa alatt részt ve het -
tem  a  szlo vák  egy há zi  na po kon,  a
wrocławi kö zép-eu ró pai ke resz tény ta -
lál ko zón s vé gül, de nem utol sósor ban
a ti ze dik Szél ró zsán Solt vad ker ten.

Kü lön él mény volt, hogy mind há -
rom fesz ti vál zá ró nap ján igét hir det -
het tem: a fel vi dé ki Sze pes vár al ján, a
len gyel or szá gi  Świd ni cá ban  (mind -
két  he lyen  ma gyar  nyel ven!),  va la -
mint a Vad ker ti-tó part ján tar tott úr -
va cso rai is ten tisz te let ke re té ben, ame -
lyet  a  Ma gyar  Te le ví zió  jó vol tá ból
most va sár nap (jú li us 27-én) fel vé tel -
ről lát ha tunk az M1 csa tor nán.
Te hát ha úgy tet szik: nem zet kö zi

össze ha son lí tá si  ala pom  van,  hogy
fris si ben ér té kel jem a ha zai ju bi le u mi
if jú sá gi ta lál ko zót. Köz tu dot tan im már
ti zen nyolc esz ten de je lel kes Szél ró zsa-
tá mo ga tó va gyok, de min den el fo gult -
ság nél kül, tár gyi la go san meg ál la pít -
ha tom, hogy a leg na gyobb él ményt,
lel ki gaz da go dást Solt vad ker ten él het -
tem át. Nem  csak azért, mert itt hon,
ha zai pá lyán vi szony lag ke vés nyel vi
prob lé mám akadt, bár „érett” ko rom
mi att már nem min den könnyű ze nei
for má ci ót ér tet tem jól… Nem a hang -
erő volt a ke vés, el len ke ző leg. Aki nek
volt fü le a hal lás ra, az is meg sü ke tül -
he tett a vé gé re. No, de így jár, aki hat -
va non túl még if jú sá gi ta lál ko zó kon
akar fi a ta lod ni…
Ko moly ra for dít va a szót: va ló ban

ta nul sá gos a há rom fesz ti vál össze ha -
son lí tá sa. Szlo vák test vé re ink, tisz te -
let re mél tó mó don, ez re ket moz dí ta -
nak meg két éven ként egy nyá ri hét vé -
gé re. A szlo vák egy há zi na pok va ló já -
ban egy  tel jes  szom ba tot  je len te nek
pén tek es ti fel ve ze tés sel és va sár na pi,
több hely szí nes zá ró is ten tisz te le tek -
kel. Se reg szem le jel le ge van a ren dez -
vény nek, ahol fel vo nul tat ják a kü lön -
bö ző ok ta tá si in téz mé nyek csa pa ta it az
óvo dá sok tól  a  gim na zis tá kig,  va la -
mint szép szám mal gyü le ke ze ti ének -
ka ro kat is. Az úgy ne ve zett Le he tő sé gek
pi a cán pe dig  a  kü lön bö ző  egy há zi
mun ka ágak és gyü le ke ze ti szol gá la tok
mu tat koz nak be. Mind ez az idén Ig ló
vá ros szí vé ben, a gyö nyö rű fő té ren je -
lent meg sza bad té ri szín pad dal, óri ás
ki ve tí tő vel, sát rak kal.
A wrocławi ta lál ko zó ról rész le te sen

ol vas hat tunk már la punk ban. E ren -
dez vény erős sé ge, de egy ben gyen ge -
sé ge is volt a több nyel vű ség, mert az
ál lan dó tol má cso lás em ber fe let ti fel -
adat volt a szer ve zők nek – és az lesz
ne künk is majd 2016-ban, ami kor mi
le he tünk a há zi gaz dák. Ko moly ér té -

ke ket  vil lan tott  fel  ez  a  fesz ti vál  is,
amely azon ban ugyan csak idő hi ánnyal
küsz kö dött, hi szen a tá vo labb ról ér ke -
zők,  köz tük mi ma gya rok  is,  szin te
több  időt  töl töt tünk el  az uta zás sal,
mint az ott lét tel…
Úgy  ér zem,  a mi  ti zen nyolc  éves

Szél ró zsánk vi szont, ki nő ve a gyer mek -
be teg sé ge ket, egy re in kább nagy ko rú -
vá érik. Négy nap ban szé dí tő en gaz dag
lel ki, szel le mi és tes ti fel fris sü lést, töl -
te ke zést kí nál. Mind ezt im po ná ló an il -
luszt rál ják a szá mok is, hi szen szer da
dél után tól va sár nap dé lig kö zel két száz
prog ram ból vá laszt hat tunk, és ezek nek
csu pán húsz szá za lé ka kon cert. 
Ezt  fon tos  hang sú lyoz ni,  mert  a

Szél ró zsa nem egy a nyár szám ta lan
könnyű ze nei  fesz ti vál ja  kö zött,  ha -
nem  va la mi  más!  Né met or szág ból
köl csön zött szó val: „Ch ris ti val”. Olyan
ün ne pi ta lál ko zás, mely nek Krisz tus a
há zi gaz dá ja. 
Ez kü lö nö sen lát vá nyo san ki fe je -

ző dött a zá ró is ten tisz te let úr va cso -
rai csúcs pont ján, ami kor az ár nyas
fák alatt ülő ha tal mas, több ge ne rá ci -
ós gyü le ke zet el in dult a tó part fe lé,
ahol a Mes ter asz talt te rí tett: tes té -
vel és vé ré vel táp lált min ket. A ha tal -
mas  ki ve tí tőn  fe lül ről  ka me ráz va
fan tasz ti kus kép tá rult elénk: em be -
rek so ka sá ga özön lött az élet for rá -
sa  fe lé!  Bi zarr  gon do lat tár sí tás sal
egy meg ka pó kép ug rott be, ame lyet
egy ter mé szet film ben lát tam: a to jás -
ból  ép pen  csak  ki bújt  kis  ten ge ri
tek nő sök a Te rem tő től ka pott cso dá -
la tos élet ösz tön nel igye kez nek a vé -
del met,  táp lá lé kot  kí ná ló  víz  fe lé,
amely  az  éle tet  je len ti  szá muk ra…
S vé gül itt az ide je, hogy a Szél ró zsa

gyö ke re i ről is szól junk. A prog ram fü -
zet bo rí tó ján lát ha tó gra fi ka re me kül
szem lél te ti  a  „Szél ró zsa-fa”  szár ba
szök ke né sét, ki te re bé lye se dé sét, a kép -
za vart fo koz va: a Szél ró zsa-fa év gyű -
rű it és a be le vé sett mot tó kat Vár al já -
tól Solt vad ker tig. 
De a gyö ke rek messze túl nyúl nak

1996-on, egé szen a nyolc va nas évek
haj na lá ig. Az idén sok szó esik (a vad -
ker ti ta lál ko zón is esett) a rend szer vál -
tás, a ha tár nyi tás ne gyed év szá za dos
ju bi le u má ról. Meg győ ző dé sem, hogy
a rend szer vál tás „ad vent je”, a ha tá rok
fe sze ge té se egy há zunk ban már a gye -
nes di á si if jú sá gi kon fe ren ci á kon el kez -
dő dött. Majd pe dig foly ta tó dott a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség ép pen har -
minc éve, 1984 nya rán Bu da pes ten ren -
de zett if jú sá gi ta lál ko zó já val és nagy -
gyű lé sé vel. Ezek mot tói – „Krisz tus ban
most van a jö vő”, il let ve „Krisz tus ban
re mény ség gel a vi lá gért” – má ig ak tu -
á lis, bá tor pró fé tai üze ne tet hor doz nak.
Há la le gyen a tör té ne lem Urá nak,

hogy ezek a pró fé ci ák meg va ló su ló ban
van nak! S kö szö net mind azok nak (a ti -
ze dik Szél ró zsán több mint négy száz -
har min can vol tak!), akik eb ben Is ten
ön kén tes mun ka tár sa i ként dol goz tak
a Vad ker ti-tó part ján is.

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke

Soltvadkerti Ch ris ti val

„A Szél ró zsa nem egy 
a nyár szám ta lan 
könnyű ze nei fesz ti vál ja
kö zött, ha nem va la mi
más! Né met or szág ból 
köl csön zött szó val: 
„Ch ris ti val”.

Több mint ké tez ren
a ti ze dik Szél ró zsán

LeszálltSoltvadkertenaLutheranAirrepülőjárat

A jú li us 16–20. kö zött a Vad ker ti-tó
part ján tar tott nagy sza bá sú ta lál ko -
zó ra a szer ve zők összeg zé se sze rint

2328-an re giszt rál tak. A  leg töb ben
ele jé től  a  vé gé ig  je len  vol tak.  Ők
egé szen pon to san 199 kü lön fé le prog -
ram ból – kö zöt te mint egy negy ven
kon cert ből  –  vá laszt hat tak,  nem
szá mít va  a  ká ni ku la  mi att  mél tán
nép sze rű für dő zést, va la mint a több
– szer ve zett vagy spon tán – sport ese -
ményt.
A nyi tó áhí ta ton a ta lál ko zó részt -

ve vő it kö szön töt te Le hocz ki Fe renc
solt vad ker ti pol gár mes ter is, va la mint
a  he lyet  adó  egy ház köz ség  ap ra ja-
nagy ja. Ho mo ki Pál lel kész ve ze té sé -
vel szív vel-lé lek kel igye kez tek te le pü -
lé sük gyö ke re it, me ző gaz da sá gi kin -
cse it, hit éle tét és az evan gé li kus ság
je le nét-jö vő jét be mu tat ni. 
A meg nyi tón szü le tés na pi par ti is

zaj lott. Az egész ta lál ko zó egyik leg -
fel eme lőbb pil la na ta ként – mi köz ben
a részt ve vők az ed di gi tíz Szél ró zsa
mot tó i ra írt dalt éne kel ték – a szín -
pad ra szó lí tot ták az egyes ta lál ko zók
főbb szer ve ző it, és fo tó kon ele ve ní -
tet ték fel a leg em lé ke ze te sebb pil la -
na to kat. 
Meg le pe tés ről  gon dos ko dott  a

fagy lalt já ról ne ve ze tes Szent Ko ro na
cuk rász da: több száz sze le tes óri ás tor -
tá i ból min den ki nek bő ven ju tott. A
tor ta par ti an nak szólt, hogy ép pen ti -
zen nyolc  éve,  1996-ban  ren dez ték
meg Vár al ján az el ső Szél ró zsát, me -

lyet az tán – két éven te – a bo daj ki, a
deb re ce ni, a kis ma ro si, a ta tai, a szol -
no ki, a kő sze gi, a szar va si, a fo nyód -
li ge ti és most a solt vad ker ti kö ve tett.

* * *

A ta lál ko zó ál lan dó an vissza té rő ele -
mei vol tak a „szár nya lá sok”, az az a
reg ge li és es ti áhí ta tok, me lye ket a ko -
ráb ban ki ala kult szo kás sze rint min -
dig más és más egy ház köz ség if jú sá -
ga tar tott – Ág fal vá tól Me ző be ré nyig,
Ka pos vár tól Bu da hegy vi dé kig – lel -
ké sze ve ze té sé vel. Ez biz to sí tot ta a
sok szí nű  meg kö ze lí tést,  az  el té rő
ige hir de tői stí lust, a fi a ta lok be vo ná -
sa ugyan ak kor a len dü le tes sé get és a
hi te les sé get ad ta. 
Az ige hir de tők a ke resz tyén élet

tel jes sé gé ről, Is ten min den kit át fo gó
sze re te té ről, vég ső so ron a szár nya -
lás sza bad sá gá nak át élé sé ről szól tak.
Mon da ni va ló juk nyil ván va ló misszi -
ós célt szol gált, és bi zo nyo san sok ti -
zen-hu szon éves szí vét el ér te. A szer -
ve zők a zá ró es tén még rá tet tek egy
la pát tal: hét hely szí nen hét fé le jel le -
gű áhí tat kö zül le he tett vá lasz ta ni a
Ta más-mi sé től a ta izéi, a ret ró-, a dia -
kó ni ai és más áhí ta to kig. 

* * *

A  ko ráb bi ak hoz  ké pest  je len tő -
sebb nek bi zo nyult a Szél ró zsa nem -
zet kö zi sé ge:  úton-út fé len  né met,
an gol  és  finn  nyel vű  be szél ge té -
sek be  le he tett  bot la ni.  A  ha tá ron
túl ról  ér ke zet tek  kö zül  leg töb ben
még is az er dé lyi ek vol tak: mintegy
száz het ven fős kül dött ség ér ke zett
Kosz ta Ist ván es pe res ve ze té sé vel.

b „IstenhozottmindenkitaLutheranAirlégitársaság2014-essoltvad-
kertijáratán!”–kezdtea10.SzélrózsamegnyitóünnepségétGáncs Pé -
ter elnök-püspök.Afrappánsfelütésnemvéletlen:ajubileumiorszá-
gosevangélikusifjúságitalálkozómottójáulaszervezők–ézsaiásiige
alapján–eztválasztották: „Szár nyalj!”

f Folytatás a 4. oldalon
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Nagykorú lett a Szélrózsa! (A prog -
ramfüzet borítójának grafikája)



S e M p e r  r e f o r M A N d A

 e 2014. július 27.  Evangélikus Életforrás

Ke resz te lé si li tur gi ánk ban a gyer me -
kek evan gé li u maként hang zik el ez a
tör té net. Min den bi zonnyal a cse cse -
mő- és gyer mek ke reszt ség iga zo lá sá -
ra ke rült oda. 
A cse cse mő ke reszt ség in dok lá sá -

ra per sze Pál apos tol nál – aki a ke -
reszt sé get  a  kö rül me té lés sel  ál lít ja
pár hu zam ba – sok kal ha té ko nyabb
ér vet ta lá lunk. Mert mi is a kö rül me -
té lés? Nem más, mint  Is ten Áb ra -
hám mal  kö tött  szö vet sé gé be  va ló
fel vé tel, és a szö vet ség hez kap cso ló -
dó ígé re tek örök lé sé nek kül ső, lát ha -
tó és egy ben el tö röl he tet len je le. A
kö rül me té lést pe dig – Is ten pa ran csa
sze rint – a szü le tés utá ni nyol ca dik
na pon hajt ják vég re.

Mit tud egy nyolc na pos cse cse mő
az  Áb ra hám nak  adott  ígé re tek ről?
Mit tud az Is ten nel va ló szö vet ség ről?
Nyil ván sem mit. És nem is az ő dön -
té se, hogy fel vé te tik a szö vet ség be, és
an nak kül ső je lét egy éle ten át vi sel ni
fog ja a tes tén. Ne ki csak az a fel adat jut,
hogy fel nö ve ked ve meg is mer je a szö -
vet ség tar tal mát, és an nak meg fe le lő -
en él jen. Mert a szö vet ség nem az ő hi -
tén ala pul, nem is a tu da tos dön té se
hoz za  lét re,  ha nem  Is ten  ígé re tén
nyug szik, és Is ten aján dé ka ként ré sze -
sül het ben ne. Ugyan ez ál lít ha tó az új
szö vet ség be va ló fel vé telt je len tő, és an -
nak ígé re te it köz ve tí tő ke reszt ség ről is. 
Jé zus nak  a  gyer me kek evan gé li u -

maként em le ge tett  sza vai  vi szont
nem a gyer me kek hez, ha nem azok hoz
a  fel nőtt  ta nít vá nyok hoz  szól nak,
akik el akar ják til ta ni tő le a ki csi nye -
ket: „En ged jé tek hoz zám jön ni a kis -
gyer me ke ket, és ne tilt sá tok el tő lem

őket, mert ilye ne ké az Is ten or szá ga.”
De Jé zus nem csak hogy nem zár ja ki
a gyer me ke ket az Is ten or szá gá ból, ha -
nem pél da ként is ál lít ja őket a fel nőt -
tek elé: „Bi zony, mon dom nék tek: aki
nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát,
mint egy kis gyer mek, sem mi kép pen
sem megy be ab ba.”
Az  ószö vet sé gi  te rem tés tör té net

ta nú sá ga sze rint Is ten az em bert a ma -
ga ké pé re és ha son ló sá gá ra te rem tet -
te. De az em ber eb ben a föl di élet ben
csak annyi ra ha son lít hat Is ten re, mint
a ka ron ülő kis gyer mek a fel nőtt szü -
lő jé re. A kis gyer mek re pe dig az a jel -
lem ző,  hogy  ha  el sza kad  szü le i től,
vég te le nül  ki szol gál ta tott  lesz,  és
könnyen  lép re  csal ha tó. A méz édes
sza vak kal hoz zá kö ze le dő ide gen go -
nosz szán dé kát nem tud ja fel is mer ni.
Ami kor rá jön, hogy a „cuk ros bá csi” be -
csap ta, ak kor már ké ső, ak kor már nem
tud ja ma gát ki sza ba dí ta ni a ke zei kö -
zül. Tra gé di á hoz ve zet het, ha a kis gyer -
mek bi zal ma nem a szü lő jé re, ha nem
más, is me ret len fel nőtt re irá nyul.
A bib li ai ős tör té net sze rint tra gé -

di á hoz ve ze tett, ami kor az em ber az -
zal a gyer me ki bi za lom mal hall ga tott
a kí gyó ké pé ben go nosz szán dék kal
kö ze le dő ide gen szel le mi ha ta lom ra,
ami lyen bi za lom mal csak Is ten sza vá -
ra lett vol na sza bad hall gat nia. A kí -
sér tő sza vá ra hall gat va el hit te, hogy
már  fel nőtt,  és  Is ten  gyám ko dá sa
nél kül ma ga is meg tud ja ítél ni, hogy
mi a jó, és mi a rossz. Ezért hall ga tott
a csá bí tó szép sza vak ra, és sza kí tott a
til tott fa gyü möl csé ből, majd evett is
be lő le. El hit te, hogy et től a gyü mölcs -
től jó és rossz té ved he tet len tu dó ja lett.

De hogy ez mennyi re csa li me se, és az
em ber mennyi re tud ja va ló ban, hogy
mi a jó és mi a rossz, azt az em be ri -
ség könnyel és vér rel írt és még ma is
így  író dó  tör té nel mé ből  könnyen
meg ítél het jük. 
De ha a kis gyer mek oly könnyen

be csap ha tó,  fél re ve zet he tő és  tőr be
ejt he tő,  ak kor  Jé zus  mi ért  mond ja
még is  a  ta nít vá nya i nak,  hogy  „aki
nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát,
mint egy kis gyer mek, sem mi kép pen
sem megy be ab ba”?Csak azért mond -
hat ja, mert tud ja, hogy a ma gát fel -
nőtt nek kép ze lő, a jó és a rossz kö zött
a ma ga eszé re ha gyat koz va kü lönb sé -
get ten ni aka ró em ber sem mi kép pen
sem jut hat a mennyek or szá gá ba, hi -
szen ott nincs he lyük azok nak, akik
ma gu kat is ten nek kép zel ve Is ten böl -
cses sé gé vel  és  ha tal má val  akar nak
ve tél ked ni. 
Ez zel szem ben a kis gyer mek lel kü -

le tét meg őr ző alá za to sok nak ak kor is
van esé lyük az Is ten or szá gá ba va ló
be ju tás ra, ha köz ben va ló ban ki van -
nak té ve a go nosz szán dé kú ha ta lom
csá bí tá sá nak, és gyak ran a tő ré be is es -
nek. Mert eb ből a tőr ből van sza ba -
du lás! Jé zus ban a má so dik is te ni sze -
mély, a Fiú ép pen azért lett em ber ré,
hogy a sá tán tő ré be és há ló já ba ke rült
em be ri ne met a ke resz ten vé rét ont -
va és éle tét  föl ál doz va ki sza ba dít sa. 
A bűn és a sá tán csap dá já ból te hát

csak  azok  szá má ra  van  sza ba du lás,
akik Jé zus ban gyer me ki bi za lom mal

hisz nek. De jaj az ön ma guk is te né vé
lett, ön tör vé nyű vé vált, nagy ko rú fel -
nőt tek nek! – mert elő lük a láng pal lost
tar tó ke rub áll ja el a menny be ve ze -
tő utat. Kik re vo nat ko zik ez? Mint az
evan gé li u mi tör té ne tek ből lát hat juk,
a fa ri ze u sok, az írás tu dók és má sok,
akik Jé zus hoz a gyer me ki lel kü le tet el -
ve szít ve kö ze led tek, nem tud tak hin -
ni ben ne. Ehe lyett ál lan dó an hi bát ke -
res tek Jé zus sza va i ban, és a cso dá i ba
is rend re be le kö töt tek. Az zal vá dol ták,
hogy az ör dö gök fe je del mé vel cim bo -
rál, és an nak ha tal má val tesz cso da -
je le ket. Az ilyen ma gu kat is te ní tő, ön -
tör vé nyű vé vált teo ló gi ai szak ér tők az
ör dög kö ve tét vél ték föl is mer ni az em -
be ri  test ben  előt tük  ál ló  Is ten ben,
aki ezért nem is se gít he tett raj tuk. 
Jé zus az ő pél dá juk ra mu tat va in ti

ta nít vá nya it: „Bi zony, mon dom nék tek,
ha meg nem tér tek, és olya nok nem
lesz tek, mint a kis gyer me kek, nem
men tek be a mennyek or szá gá ba. Aki
te hát meg aláz za ma gát, mint ez a kis -
gyer mek, az a na gyobb a mennyek or -
szá gá ban.”A gyer me kek evan gé li u ma
ez? Nem. Ez ne künk, „fel nőtt”, „hit ben
nagy ko rú”  ta nít vá nyok nak  szó ló fi -
gyel mez te tés.  Ké pe sek  va gyunk-e
vég re meg hal la ni?

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Is te nünk, add, hogy
min den kor gyer me ki bi za lom mal hall -
gas sunk rád, és gyer me ki bi za lom mal
kö ves sük Meg vál tón kat, aki a ke reszt -
fán éle tét ad ta ér tünk. Ne en gedd, hogy
a kép zelt nagy ko rú ság gőg je aka dá lya
le gyen Szent lel ked új já te rem tő és meg -
szen te lő mun ká já nak az éle tünk ben.
Tarts meg min ket az alá zat ban, hogy
ne hív juk ki ha ra go dat, és a ke reszt ség -
ben aján dék ba ka pott ke gye lem meg -
vé del mez hes sen ben nün ket a kí sér tő
min den tá ma dá sá val szem ben. Ámen.
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Fur csa, csa va ro dott ér ték ren dű és ér -
ték vesz tett vi lá gunk ban el en ged he -
tet len, hogy ne csak fi zi ka i lag, de lel -
ki leg is em ber hez mél tó mó don tá -
voz has sunk eb ből az élet ből, és így
bú csúz zunk el sze ret te ink től. 
Ami kor üre sen csen ge nek az em -

be ri sza vak – han goz zék az ige, az
imád ság és az ál dás. Éne kes köny vünk
a sok mély és gaz dag imád ság után
olyan ál dás for mu lát is rög zít, amely
két va ri á ci ó ban is se gít meg ál da ni azt,
aki tá vo zó ban van, vagy ép pen tá vo -
zott az e vi lá gi lét ből: „Áld jon meg az
Atya, Fiú, Szent lé lek Is ten” – kez dő -
dik a hal dok ló fe lett mond ha tó ál dás -
for mu la. An nak föl di ma rad vá nyai fe -
lett, aki már nincs az élők so rá ban,
így szól: „Atya, Fiú, Szent lé lek Is ten!
Ir gal mad ba ajánl juk azt, akit te te -
rem tet tél, meg vál tot tál és meg szen -
tel tél. Bo csásd meg bű ne it, és vidd őt
az örök élet be. Ti ed a di cső ség most
és min den kor  és örök kön-örök ké.”
A bú csú zás el bi zony ta la nít, kér dé -

sek so ra ma rad meg vá la szo lat la nul,
fáj dal munk és szo mo rú sá gunk föl -
old ha tat lan nak tű nik. Ezt a hely ze tet
csak az Is ten irán ti bi za lom tud ja ol -
da ni és „hely re ten ni”. Ezért a vég ső
út előtt jó, hogy Jé zust, az élet és ha -
lál urát test vér ként szó lít hat juk meg:
„Test vé rünk  és  üd vö zí tőnk,  Jé zus!
Te is me red a hol tak bi ro dal mát. Kí -
sérd  ba rá tun kat,  ami kor  mi  már
nem  kí sér het jük  to vább.  Ir gal mas

Atya, fo gadd be őt, Szent Lé lek, Vi -
gasz ta lónk, légy kö zel hoz zánk!”
A kö ze li hoz zá tar to zók el vesz té se

még na gyobb se bet ejt szí vün kön. Az
imád sá gok  közt  ta lá lunk  egé szen
sze mé lyes  han gú  pél dá kat  szü lő,
gyer mek, há zas társ ha lá lá ra. 
A szü lők től va ló el bú csú zás akár

ter mé sze tes nek is te kint he tő, hi szen
a ge ne rá ci ók vált ják egy mást, és az
élet rend jé hez tar to zik az ér ke zés és
bú csú zás s köz ben a sta fé ta bot-át -
adás. Még is, ami kor az édes apát és
az édes anyát en ge di el, ak kor meg kell
lát nia az em ber nek, hogy a mennyei
Atya  sze re te té nek  erő te ré ben  kell
ér té kel ni a szü lő-gyer mek kap cso la -
tot is min den ál dá sá val és ne héz sé -
gé vel egy aránt. 
„Sze re tő mennyei Atyám! Ál da lak

té ged mind azért az ál dá sért, sze re te -
tért és gond vi se lé sért, ame lyet szü -
le i men  ke resz tül  árasz tot tál  rám.
Szé gyel lem és bá nom, hogy há lát lan
vol tam irán tad és szü le im iránt. En -
ge det len vol tam, és sok szor szo mo -
rí tot tam őket. Tu dom, hogy sze re te -
tü ket  so ha  meg  nem  há lál ha tom,
mu lasz tá sa i mat és vét ke i met so ha jó -
vá nem te he tem. Egye dül a te Fi ad ér -
de mé ben re mény ke dem: kö nyö rülj
raj tam, és bo csásd meg vét ke i met az
ő szen ve dé sé ért és ha lá lá ért. Ir gal -
mad ba aján lom drá ga szü le i met, há -
lá val őriz zem az el hunyt em lé két, iga -
zán sze res sem az élőt, té ged pe dig

örök ké  szol gál ja lak  és  di csér je lek.
Ámen.” 
A  gyer mek  el vesz té se  min den

vesz te ség nél fáj dal ma sabb a szü lők
szá má ra. Ami kor fel dol goz ha tat lan -
nak érez zük a hely ze tet, és össze za -
va rod nak gon do la ta ink, az imád ság
se gít tisz táz ni az irányt, se gít ke res -
ni a va ló di bé kes sé get, meg ta nít Is -
ten hez me ne kül ni.
„Örök Is ten, mennyei Atyám! A te

ke zed be  tesszük gyer me kün ket. Te
ad tad ne künk, te vet ted el tő lünk: ál -
dott  le gyen  ér te  a  te  ne ved.  Há lát
adunk ne ked a ben ne ka pott min den
örö mün kért és bol dog sá gun kért. Bo -
csásd meg egyet len Fi a dért a gyer me -
künk gon do zá sá ban és ne ve lé sé ben
el kö ve tett hi bá in kat, mu lasz tá sa in kat.
Fo gadd be őt a te or szá god ba, min -
ket pe dig té ríts Szent lel ked del, hogy
igaz gyer me ke id  le gyünk, aka ra tod
sze rint sze re tet ben jár junk, kö nyö rül -
jünk min den gyer me ken, ár ván és el -
eset ten, és ke gyel med ben bíz va tö re -
ked jünk örök or szá god ba. Ámen.”
A há zas társ ha lá la is olyan mér -

föld kő,  amely  meg vál toz tat  min -
dent.  A  vesz te ség  nagy sá ga  még -
sem  hall gat tat hat ja  el  a  há la adás
sza vát, s nem te rel he ti el a fi gyel met
az örök élet kér dé sé ről. Sőt ép pen
ezek ben a ne héz na pok ban és idő sza -
kok ban  ta nít  Is ten  át ér té kel ni  sok
min dent,  ami  ad dig  más  fény ben
mu tat ko zott. 
„Is te nem! Atyám! Né mítsd el ben -

nem a pa nasz hang ját, nyisd meg aj -
kam há la adás ra – szól az ima. – Em -
lé kez tess mind ar ra a jó ra, me lyet se -
gí tő tár sam ban ad tál. Há lát adok ne ked
min den örö mün kért, min den bol dog
órá ért, és szen ve dé se ink üd vös sé ges is -
ko lá já ért is. Te lá tod a mi szí vün ket,
bo csásd meg min den vét kün ket: azt is,
ami ben  együtt  vét kez tünk,  s  azt  is,
ami ben vét kez tem hit ves tár sam el len.

Légy  ir gal mas  egyet len  Fi ad  kí nos
szen ve dé sé ért és ha lá lá ért. Vidd őt az
örök élet re, en gem pe dig ne velj to vább
a te or szá god szá má ra…”
A  Re mény ség a ha lál órá já ban

cí mű fe je zet – és egy ben éne kes köny -
vünk imád sá gos ré sze – ige vá lo ga tás -
sal ér vé get. A ha lál kö ze li idő szak ban
kü lö nö sen is fon tos, hogy la poz gas -
suk a Bib li át, és rá lel jünk a leg fon to -
sabb, ide vá gó mon da tok ra. Ezt se gí ti
az a vá lo ga tás, amely nek egy ré szé -
vel  zár juk  ezt  az  imád ság gyűj te -
ményt is mer te tő so ro za tun kat, nem
fe led ve, hogy kö nyör gé sünk min dig
vá lasz Is ten meg szó lí tó sza vá ra: 
„Így szól az Úr, a te Te rem tőd és a

te Al ko tód: Ne félj, mert meg vál tot -
ta lak, ne ve den hív ta lak té ged, enyém
vagy! 
Ha  Is ten  ve lünk,  ki cso da  el le -

nünk? Aki az ő tu laj don Fi á nak nem
ked ve zett, ha nem őt mind nyá jun kért
oda ad ta,  hogy ne  aján dé koz na  ne -
künk min dent ve le együtt? Ki cso da
vá dol ja Is ten vá lasz tot ta it? Is ten, aki
meg iga zít. Ki cso da az, aki kár hoz tat?
Krisz tus Jé zus, aki meg halt, sőt fel is
tá ma dott, aki Is ten jobb ján van, és
ese de zik is éret tünk? 
Ha va la ki vét ke zik, van szó szó lónk

az Atyá nál, az igaz Jé zus Krisz tus. És
ő en gesz te lő ál do zat a mi vét ke in kért,
de nem csak a mi e in kért, ha nem az
egész vi lág bű ne i ért is. 
A mi ha zánk a menny ben van, on -

nan vár juk az Üd vö zí tőt is, az Úr Jé -
zus Krisz tust, aki gyar ló tes tün ket az
ő di cső sé ges tes té hez ha son ló vá for -
mál ja az zal az erő vel, amellyel ma ga
alá ren del he ti a min den sé get.”

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Re mény ség a ha lál órá já ban 2.

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked azért, hogy tud hat juk és érez -
het jük, bár mi tör tént is ve lünk az el -
múlt hé ten, te min den kor ott vol -
tál mel let tünk. Ab ban bíz va visszük
eléd imád sá gun kat, hogy te most is
fi gyelsz ránk, és meg hall ga tod sza -
va in kat.
Is te nünk, ma há lát adunk ne ked

ke reszt sé gün kért. Azért, hogy is me -
red éle tün ket, tu dod, hogy kik va -
gyunk,  és  úgy  sze retsz  min ket,
hogy  te nye red be vé sed ne vün ket.
Há lát adunk ne ked a nyá rért, a

pi he né sért, a töl tő dés re ka pott idő -
ért is. A le he tő sé ge kért, a ta lál ko -
zá so kért,  az  él mé nye kért.  Add,
hogy a mun kás év után ne csak tes -
tünk töl tő dé sé re fi gyel jünk, de lel -
künk re, an nak táp lá lá sá ra is le gyen
gon dunk. 
Urunk, meg vall juk ne ked, hogy

sok szor  csak  a  ma gunk  éle té vel,
csak sa ját szük ség le te ink ki elé gí té -
sé vel  fog lal ko zunk,  és nem  lát juk
meg  a  mel let tünk  élők  hi á nya it.
Adj ne künk nyi tott sá got, hogy ész -
re ve gyük azo kat a hely ze te ket, ami -
kor raj tunk ke resz tül akarsz ad ni va -
la mit,  és  ne  for dít sunk  há tat  se
egy más nak, se pe dig ne ked.
Így ké rünk, légy azok kal, akik ne -

héz na po kat él nek át. Aki ket be teg -
ség, ma gány vagy bár mi fé le ne héz -
ség  gyö tör.  Te  bá to rítsd  azo kat,
akik hoz zád ké szül nek. Te légy az,
aki a gyá szo ló kat erő sí ted.
Hoz zád  fo hász ko dunk,  Urunk,

ké rünk, hall gass meg min ket, mert
hisszük és vall juk, hogy te vagy a mi
te rem tőnk, aki meg vál tot tál min ket,
új ra  és  új ra  ne vün kön  szó lí tasz
ben nün ket,  és  ma ga dé nak  mon -
dasz min ket. Há la  le gyen nagy és
min den ér tel met meg ha la dó ir gal -
ma dért. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ke gye lem  és  bé kes ség!  Teg na pi
le ve le met ar ról a ma kacs ko dó vő le -
gény ről Kä the mel lett ül ve ír tam, aki
rög tön  az után  fo gat  csi kor gat va
va júd ni kez dett, és há rom órá val ké -
sőbb  –  ma ga  is  egész sé ge sen  –
egész sé ges le ányt szült. Ez zel a sze -
ren csés  szü lés sel  ilyen  gaz da gon
ál dott meg min ket az Úr, aki nek di -
cső ség  örök kön-örök ké,  ámen!
Most te hát, amit je len lé ted ben nem
mer tem  elő ad ni,  tá vol lé ted ben  e
sza vak ba ön töm: Tisz te let re mél tó
és tisz te len dő Uram! Is ten, min den
ke gye lem nek Aty ja en gem és az én
ked ves Kät hé met ke gyel me sen meg -
aján dé ko zott egy kis le ánnyal. Ezért
Is ten re ké rem  tisz te len dő sé ge det,
ve gye vál lá ra a ke resz té nyi hi va talt,
és en nek a kis po gány nak le gyen lel -
ki aty ja, és se gít se őt a szent ke resz -
tény ség re  a  ke reszt ség  mennyei,
fen nen  tisz telt  szent sé ge  ré vén.
Légy így le á nyom ka te ké tá ja! Hen -
ri cus Del den sis pré post  áll  majd
idő köz ben a he lyed re. Az Úr le gyen
ve led, és imád kozz ér tünk! 1529. má -
jus 5-én reg gel.” 

d� Lu ther le ve le
Nic o laus von Ams dorf nak 

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)      
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b Azsoltárossalegyütthangolódhatunkráaz Evan gé li kus éne kes könyv
imádságosrészéneklegnehezebbfejezetére:„Tanítsúgyszámlálnunk
napjainkat,hogybölcsszívhezjussunk!”Legutóbbiszámunkbanel-
kezdtükezta–Re mény ség a ha lál órá já ban címetviselő–fejezetet
böngészni,éssorravettükazokatazimádságokat,amelyekazutol-
sóórákbanelhangozhatnak.Akkor,amikoralegnehezebbszavakat
találni,különösenisfontos,hogylegyenpélda,amelyelindíthatjaIs-
tenhezfordulógondolatainkat.

Gyer me kek evan gé li u ma?

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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Az el múlt va sár na pon, az is ten tisz -
te le tünk után fi gyel mez tet tek: el fe lej -
tet tem imád koz ni az Uk raj na fö lött
le lőtt re pü lő gép ál do za ta i ért, a hoz -
zá tar to zó kért.  El szé gyell tem  ma -
gam. Ha akar tam vol na, ke res het tem
és  ta lál hat tam  vol na  ment sé ge ket.
Ehe lyett in kább ma gam tól és e so rok
ol va só i tól is meg kér de zem: hol, mi -
kor kez dő dött a fá sult sá gunk? Mi ért
szok juk meg, hogy itt vagy ott, kö zel
vagy  tá vol  a  vi lág ban,  de  va la hol
min dig po kol lá tesszük a lé tet? 
Az el ső vi lág há bo rú ki tö ré sé nek

cen te ná ri u má ról  em lé ke zünk  meg
eb ben az év ben. Min den bi zonnyal
ab ban  a  vi lág égés ben  szem be sül -
tünk elő ször a tö meg pusz tí tás bor -
zal ma i val. Az zal, ahogy mé szá ros sá
vá lik az em ber. A somme-i csa ta öt
hó nap ja alatt a ha di fog lyok, se be sül -
tek és ha lot tak szá ma össze sen más -
fél mil lió volt. Ver dun tíz hó na pig tar -
tó  bor zal ma  után  ta nul tuk  meg  a
„vér szi vattyú” ki fe je zést. 
A győz tes per sze po rig aláz za és

még mé lyebb re  ta szít ja  a  vesz test.
Né hány év ti zed mú lik el csu pán, és
az  egy ko ri  vesz tes  ter mé sze te sen

vissza akar ja fi zet ni a meg alá zást –
így lesz es te… Má so dik vi lág há bo rú.
Szin te nincs ma olyan ma gyar csa lád,
amely ne vol na érin tett. Min de nütt
ma radt nyo ma a bor za lom nak. 
Anyai  nagy apá mat  nem  is mer -

het tem. Tu dom, hogy az el ső vi lág -
há bo rú fi zi kai, lel ki se be sü lé se it nem
tud ta ki he ver ni. El bor za dok a gon do -
lat tól, mi fé le szo ron gá sok kal en ged -
het te el ti zen hét éves le ven te fi át a
má so dik  vi lág égés  orosz  front já ra.
So ha  töb bé  nem  lát ta.  De  nagy -
anyám a ha lá la előtt – 1971-et ír tunk,
he te dik  osz tá lyos  vol tam  ek kor  –
még ve lem is el mon dat ta, mi ről is -
me rem föl End re nagy bá tyá mat, ha
egy szer még is ha za jön ne. 
Le het-e va la ki is kí vül ál ló, az idő

és a tér tisz tes tá vo lá ból szem lé lő dő?!
Az em lí tett va sár nap es té jén ott -

ho nunk ba kú szott a vi lág. Lát tuk az
in ter ne ten  a  gyer tya fény ben  úszó
hol land te le pü lé se ket, ut cá kat, há za -
kat. Köz tük olyat is, aho vá már so ha -
sem tér vissza csa lád. És min dig van
a vi lág ban hely, aho vá nem ta ná csos
utaz ni. Ame lyet ke rülj el, ha csak le -
het. Ahol lő nek, és nem le hetsz biz -

ton ság ban.  Egy szer re  csak  rá döb -
bensz, hogy a sa ját por tád ról sem tu -
dod ki tes sé kel ni a fé lel met, a szo ron -
gást, a lel ki is me ret-fur da lást.

Eric Me ta xas Bon hoef fer ről szó ló
köny vét  ol va som.  Így  gyó gyí tom
hon ta lan sá go mat a fó ti pa ró kia fel -
újí tá sá nak  za jos  he te i ben.  Fér jem
már a ki köl tö zé sünk alatt dú dol gat -
ta: „…nem lesz so ha vé ge, nem lesz
so ha vé ge.” Le kö rö zött a könyv el ol -
va sá sá ban,  én  még  csak  a  fe lé nél
tar tok. Min den eset re a do boz ku pa -
cok tár sa sá gá ban, gyü le ke ze ti ter mi
„egy te rű” la ká sunk ban már volt né -
hány gyer tya fé nyes va cso ránk. 
Mi re ren dez ke dünk be rö vi debb

vagy hosszabb tá von az éle tünk ben? 
Ol va som,  hogy  Di et rich  Bon -

hoef fer 1935-ben, ami kor ki hir det -
ték a nürn ber gi tör vé nye ket, ame -
lyek a zsi dó ül dö zé sek má so dik, „cél -
zot tabb” sza ka szát vol tak hi va tot tak
meg ala poz ni, így nyi lat ko zott: „Csak
aki a zsi dó kért jaj szót ki ált, az éne -
kel het gre go ri án da lo kat.” E mon dat
alap ján két do log egé szen nyil ván -
va ló:  e  vi lá gi  lé tünk és ke resz tény
vol tunk egy más tól el vá laszt ha tat lan,

nem  két  kü lön  vi lág.  Bon hoef fer
úgy gon dol ta, hogy ha va la ki Is ten -
nek éne kel, mi köz ben az Is ten né pé -
hez tar to zó kat ül dö zik és gyil kol ják,
ak kor  an nak  szót  kell  emel nie  a
szen ve dé se ik el len. Né ze te sze rint az
egy ház fel ada ta szól ni azok ér de ké -
ben, akik nem tud nak szól ni ön ma -
gu kért. 
Ugyan a könyv vel még nem vé gez -

tem,  de  ta lán  kez dem  sej te ni,  mi
min den táp lál ta ezt az össz han got. A
gyer mek kor  elő íté le tek től  men tes,
el fo ga dó  lég kö re.  Bon hoef fer  ap ja
nem val lot ta vol na ma gát ke resz tény -
nek, még is el fo gad ta és tisz tel te fe le -
sé ge hi tét. A gyer me kek úgy lát ták,
hogy mind ab ban, ami ne ve lé sük ré -
sze volt, szü le ik „szik la szi lárd egy sé -
get kép vi sel tek”. Ol va som, hogy akár
Ame ri ká ban,  akár  Bar ce lo ná ban,
Lon don ban  vagy Né met or szág ban
volt lel ki pász tor, Bon hoef fer a rá bí -
zot tak éle té hez akart iga zán kö zel ke -
rül ni. Su gár zó volt élet sze re te te. 
Aho gyan Is ten ra di ká li san el kö te -

lez te ma gát mel let tünk Krisz tus föld -
re jöt té ben, úgy a mi Krisz tus-kö ve -
té sünk, ta nít vá nyi lé tünk sem le het

ke vés bé ra di ká lis. Úgy sej tem, hogy
Bon hoef fer  egy re  mé lyebb re  vi vő
hit val ló éle te és ha lá la egy re mé lyü -
lő kö zös ség volt éle te Urá val. 
Csak aki a lé gi ka taszt ró fa ál do za -

ta i ért jaj szót ki ált, az éne kel jen gre -
go ri ánt! Meg szé gye nü lök.

Ki éne kel het gre go ri ánt?
é gtájoló

Cser há ti né Sza bó Iza bel la
püs pök he lyet tes

Észa ki Egy ház ke rü let

Még  már ci us ban  –  tel je sen
el me rül ve a hús vét fe lé tar tó
böj ti  idő szak  fel ada ta i ban  –
vá rat lan „me te or be csa pó dás -
ként” ha tott a hír az evan gé li -
kus köz élet ben, hogy Krá mer
György püs pök he lyet tes, es pe -
res, pi li si lel kész mind ezek ről
a tiszt sé ge i ről le mond va má -
jus  1-jé től  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus  Egy ház  Or szá -
gos Iro dá já nak igaz ga tó ja ként
foly tat ja szol gá la tát. 

El mond ha tó, hogy ez a be -
je len tés és a mö göt te lé vő ha -
tá ro zott  sze mé lyi  és  tes tü le ti
dön tés „utó ren gé se ket” in dí tott
el so kak éle té ben. Ezek az utó -
ren gé sek ér ték el töb bek kö zött
Győ ri Pé ter Ben já mint is. Éves
gyü le ke ze ti  mun ka prog ram -
já nak ja nu ár ele ji fel vá zo lá sa kor
még nem gon dol ta, hogy jú li -
us 20-án, va sár nap dél után öt
óra kor a Dél-Pest Me gyei Egy -
ház me gye es pe re se ként fog ki -

lép ni meg szo kott szol gá la ti he -
lyé nek temp lo má ból. 
Az ese mény so ro zat kap csán

is  ér de mes  mind nyá junk nak
egy pil la nat ra meg áll nunk és
fel ten nünk a kér dést: Mi ez? Mi
tör té nik ve lünk és kö zöt tünk? 
A tör té né sek ér tel mét ku tat -

va ér de mes el gon dol kod nunk
azo kon az igé ken is, ame lye ket
a két érin tett, meg in dí tott és az
in dí tás ra né hány ál mat lan éj -
sza ka után igent mon dó Krá -
mer  György  és  Győ ri  Pé ter
Ben já min  osz tott  meg  min -
den ki vel az es pe re sik ta tás kap -
csán:  „Mert  én  újat  cse lek -
szem, most kezd ki bon ta koz ni,
majd meg tud já tok!” (Ézs 43,19)
„Evezz a mély re, és ves sé tek ki
há ló i to kat fo gás ra.” (Lk 5,4) 
Krá mer György utód ja fe lé

sze mé lyes  ál dás ként mond ta
Ézsa i ás  köz is mert mon da tát.
Győ ri Pé ter Ben já min pe dig a
be ik ta tó és szék fog la ló be széd -
hez vá lasz tot ta Lu kács evan gé -
li u má nak sa já tos fel han go kat is
meg szó lal ta tó pa ran csát. 
Is tent ke re ső em be rek sok -

szor  kér de zik,  hogy  mi lyen
mó don szól hoz zánk az Is ten.
Ta lán úgy, hogy a fel hő ket szét -
húz va ránk ki ált a menny ből?
Ne tán  an gya li  je le né sek  vagy
rö vid mennyei el ra gad ta tás so -
rán? Egyik köz lé si mód sem le -
he tet len Is ten és Jé zus Krisz tus
szá má ra,  hisz  van  rá  pél da  a
Bib li á ban. Az vi szont meg szo -
kot tabb,  hogy  szí vünk re  he -
lyez ki mon dás ra szánt mon da -
to kat, hogy egy más kö zött mi -
ről gon dol kod junk, mit hall junk
meg ter ve i ből a Szent lé lek szel -
le mi fü let és ér tel met he gye ző
mun ká ja ál tal. 
A jú li us 20-i es pe re sik ta tás -

ról szó ló hírt jó vol na az zal a
meg lá tás sal is fo gad nia min -
den ki nek, hogy Jé zus Krisz tus
nem mon dott  le ró lunk, ha -
nem még min dig akar kö zöt -
tünk és ál ta lunk mun kál kod -
ni. Ezért tör tént a „me te or be -
csa pó dás” és utó ren gé sei, me -
lyek nek még nincs vé ge.

g Kust ra Csa ba
For rás: Evan gé li kus.hu

Ige hir de té sé nek  alap igé jé ül
az es pe res 1Pt 3,8–15 ver se it
vá lasz tot ta. Ar ról szólt, hogy
a Pé ter ál tal kért vi sel ke dés -
mó dot, a jó ra va ló tö rek vést
lel kész és gyü le ke zet ho gyan
tud ja  meg va ló sí ta ni  a  min -
den na pi élet ben. 
A  li tur gi á ban  Kos kai Er -

zsé bet és Fül ler Mi hály lel kész
se géd ke zett. A be ik ta tá si szer -
tar tás után el mon dott pré di -
ká ci ó ja  alap igé jé ül  Kol lár
Zsolt – aki a há rom száz éves
gy ön ki  lu the rá nus  gyü le ke -
zet  har min ca dik  be ik ta tott

pász to ra  –  ótes ta men tu mi
igét vá lasz tott: „A ka pu be já -
ra tá nál volt négy pok los em -
ber, akik ezt mond ták egy -
más nak: Mit ülünk itt, amíg
meg ha lunk?” (2Kir  7,3)  Az
egy be gyűlt  öku me ni kus  kö -
zös ség  fi gye lem mel,  be le ér -
zés sel hall gat ta a lel kész sza -
va it e pok los em be rek vá lasz -
tá si le he tő sé ge i ről, il let ve ar -
ról, hogy nem tét len ked het -
nek, nem ül het nek  a he lyü -
kön, amíg meg hal nak.
A köz ben já ró imád ság és a

zá ró ének  után  ün ne pi  köz -

gyű lés kez dő dött. En nek be -
ve ze té se ként  igei  kö szön tő
hang zott el  1Thessz 5,12–13
ver sei alap ján: „…be csül jé tek
meg azo kat, akik fá ra doz nak
kö zöt te tek, akik elöl já ró i tok az
Úr ban, és in te nek is ti te ket, és
mun ká ju kért na gyon be csül -
jé tek őket.” Ezt az apos to li in -
tést he lyez te a je len lé vő kö -
zös ség szí vé re e so rok író ja, a
gyü le ke zet má sod fel ügye lő je.
Az  új  lel készt  be ik ta tá sa

al kal má ból kö szön töt te Sza -
bó Vil mos Bé la es pe res, An -
dor ka Ár pád egy ház me gyei
fel ügye lő; Ka tz Gyu la, Gy önk
vá ros pol gár mes te re; Cze il in -
ger An tal, a he lyi re for má tus
test vér egy ház  lel ki pász to ra;
Kos kai  Er zsé bet  lel kész  az
egy ház me gye lel ké szei ne vé -
ben, il let ve Zász ka licz ky Pál
nyu gal ma zott lel kész. Ez után
a he lyi gyü le ke zet kö szön té -
se hang zott  el. A má sod fel -
ügye lő  ki fe jez te  ab bé li  örö -
mét, hogy Is ten ép pen Kol lár
Zsol tot és csa lád ját küld te a
szol gá lat ba Gy önk re és kör -
nyé ké re. 

g Schell Já nos

„Me te or be csa pó dás” 
BeiktattákhivatalábaGyőriPéterBenjáminesperest

Ne tét len ked jünk a ka pu ban ül ve
KollárZsoltiktatásaGyönkön

b ADél-PestMegyeiEvangélikusEgyházmegyébenjúli-
us20-ániktattákhivatalábaazújesperest,Győ ri Pé ter
Ben já min szolnokilelkészt.Ahelyievangélikustemp-
lomban tartott ünnepi istentisztelet igehirdetőjedr.
Fa bi ny Ta más püspökvolt,aziktatástPin tér Mi hály
espereshelyettesvégezte.

b Örömünnepre gyűltek össze a Gyönk és Környéke
EvangélikusEgyházközséggyülekezeteinektagjaijú-
lius19-énahelyitemplomban.Sza bó Vil mos Bé la, a
Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese ez alkalom-
maliktattahivatalábaünnepiistentiszteletkeretében
azújlelkészt,Kol lár Zsol tot.

Kol lár Zsolt 1976-ban szü -
le tett a Nóg rád me gyei Ber -
ce len.  A  Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus  Gim ná zi um -
ban érett sé gi zett 1994-ben,
majd az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai  Aka dé mi án  foly tat ta
ta nul má nya it. 2000 őszé től
gyü le ke ze ti mun ka társ ként
Nyár egy há zán lát ta el a lel -
ké szi te en dő ket. Dip lo má -
ját 2003-ban sze rez te meg.
Ez  évi  or di ná ci ó ja  után
vissza ke rült a Nóg rá di Egy -
ház me gyé be,  Két bo dony
köz ség be.  2005–2012  kö -
zött Nóg rád köz ség ben is
szol gált.  Kö vet ke ző  ál lo -
más he lye  a  szar vas-új -
temp lo mi  egy ház köz ség
volt, in nen ve ze tett az út ja
Gy önk re.  Itt  nyolc  szór -
vány is a gond ja i ra bí za tott.
Nős,  fe le sé gé vel  kis fi u kat
ne ve lik.

Győ ri Pé ter Ben já min 1976-ban szü le tett Bu da pes ten. A Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zium ban 1994-ben tett érett -
sé gi vizs ga után az Evan gé li kus Teológiai Akadémia hall ga -
tó ja lett. Ta nul má nyai alatt két évet töl tött ösz tön dí jas ként
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban. 2001-ben vég zett, az óta
a Szol no ki Evan gé li kus Egy ház köz ség ben szol gál. Emel lett
a hit tu do má nyi egye tem dok to ri kép zé sét vé gez te a rend sze -
res teo ló gi ai tan szé ken. Fe le sé ge Györ gyi Il di kó Krisz ti na ta -
ní tó-hit ok ta tó, két gyer me kük van: Han na Bo ró ka (8) és Pé -
ter Ben de gúz (7).
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Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus  Egy ház  el nök-püs pö ke  kö -
szön tő be szé dé ben je len tet te: a Lu -
theran Air  lé gi tár sa ság fel szál lás ra ké -
szül. Uta sí tot ta a né pes tá bort: kap -
csol ják be a biz ton sá gi öve ket! Fel -
szál lás, szár nya lás kö vet ke zik!

Le hocz ki Fe renc, Solt vad kert vá ros
pol gár mes te re a pá li in tel mek alap -
ján bor ivás ra és fagy lalt nya lás ra szó -
lí tott,  és  nagy  meg tisz tel te tés nek
ne vez te, hogy az idei ta lál ko zó hely -
szí ne Solt vad kert. Kö szön tő jét zár -
va  misszi ós  lel kü let tel  meg té rés re
buz dí tott:  „Hoz zá tok meg  éle te tek
leg fon to sabb  dön té sét,  mond ja tok
igent az evan gé li um ra!” Ez után egy
solt vad ker ti is ko lás lány a szín pad ra
ál lí tott spa let tás-fa ke re tes ab lak ból
ki néz ve éne kel te el Koncz Zsu zsa Ha
én ró zsa vol nék cí mű szá má nak „Ha
én ab lak vol nék” kez de tű ré szét. 

A szín pad ra lép ve Mes ter há zy Ba -
lázs, a Har kai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség  lel ké sze,  Szélrózsa-atya  le tűnt
Szél ró zsá kat idé zett fel, és fel hív ta a fi -
gyel met a ju bi le u mi al ka lom nagy sze -
rű sé gé re. „Most fo gom a Fa ce boo kon
posz tol ni a kö vet ke ző szö ve get – nyo -
mat ta meg az en ter gom bot a laptopot
kezelő  fiatalemberrel  –,  buz dít va  a
még föl dön ka pir gá ló kat: »A cen ti mo -
tí vu mot el en ged jük (tud ni il lik a kö zös -
sé gi ol da lon na pon ta egy-egy írás sal
„vág ta a cen tit” egé szen a ta lál ko zó kez -
de té ig – a szerk.), mos tan tól  szár -
nyal ja tok! Huss!«”

Ho mo ki Pál, a Solt vad ker ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze a ko -
ráb bi  ven dég lá tó,  a  ba la ton bog lá ri
gyü le ke zet  fel ügye lő jé vel,  Mát rai
Zol tán nal szim bo li ku san pó lót cse -
rélt, majd ma ga is ki né zett az ab la kon.
A lel kész az tán is mer tet te Solt vad kert

ne ve ze tes sé ge it,  ez után  pe dig  be -
mu tat ko zott a tel jes solt vad ker ti evan -
gé li kus ság – óvo dá sok tól a bor lo va -
go kig. A du nai sváb gyö ke rek re utal -
va  az  evan gé li kus  óvo da  ki csi nyei
hu mo ros, fe lel ge tős, fé lig né met, fé -
lig ma gyar nyel vű mon dó kát mond -
tak ilyes fé le rig mu sok kal: „Gye re be
ró zsám, komm he re in! / Ma gam va -
gyok itt benn, ganz al le in. / Há rom ci -
gány le gény  spi el’n  Mu sik.  /  Azért
va gyok én oly ganz lus tig.” Ez után az
úgy ne ve zett  cset te gőn –  amely  el -
mon dá suk sze rint a trak tor nak és a
lo vas ko csi nak  ti pi kus  solt vad ker ti
ke resz te zé se  –  vo nul tak  be  a  he lyi
gyü le ke zet if jai és a he lyi ci te rá sok.
Ho mo ki Pál büsz kén je len tet te a

Ta lál ko zá sok Há zá nak sikerét, to váb -
bá  a  solt vad ker ti  ál ta lá nos  is ko la
egy há zi tu laj don ba vé te lét. Ez után ta -
lár ban hoz ták be a solt vad ker ti bor -
lo va gok  mél tán  hí res  ne dű jü ket,
majd  a  fér fi kar  dal ban mond ta  el:
„Erős vár a mi Is te nünk.” 
A kö vet ke zők ben a vár al jai in du -

lást idéz te meg be szé dé ben Smi dé li -
usz Gá bor De ák té ri lel kész. Mi köz -
ben a solt vad ker ti óri ás tor tá ra vár tak,
a Szél ró zsa-in du lót éne kel ve gyűl tek
össze a szín pa don az ed di gi ta lál ko -
zók  szer ve zői.  Mar ton Ta más, a
szer ve zők kö zött az egyik „ré gi mo -
to ros”, nagy sze rű hu mo rát meg csil -
log tat va, szám ta lan Szél ró zsa-pó lót
eről te tett „hab tes té re”. 
Ho mo ki Pál lel kész Dán 6,11 alap -

ján vé gül ar ra buz dí tott, hogy a je len -
le vők mer jék ki tár ni szí vük ab la ka it
a ti ze dik Szél ró zsa ta lál ko zón, mer -
je nek  el ru gasz kod ni  és  szár nyal ni.
A ku li ná ris szár nya lást a messze

föl dön hí res solt vad ker ti cuk rász dá -
nak a „szü le tés na pos” Szél ró zsá ra
sü tött, va ló szí nűt len mé re tű tor tá -
ja biz to sí tot ta, amely ből min den ki -
nek ju tott – nem csak evan gé li ku -
sok nak!
g Ki nyik Ani ta – Papp Má té –

Lász ló Je nő Csa ba

Fo lya ma to san új ra tö rek szünk. Kis
gyü le ke ze tünk  min den nap ja i ban
él ve is lá tom: új öt le te ket, for má kat
ke re sünk. Tesszük, mert er re van
igény, mert érez zük, hogy a min dig
örök üze net a 21. szá zad em be ré hez
egy re ne he zeb ben jut el a ha gyo má -
nyos  ke re tek  kö zött. Mo dern  ke -
resz tény ze nei irány za tok, köz vet -
le nebb stí lus, újabb és újabb tech -
ni kai esz kö zök ke rül nek elő gyü le -
ke ze ti  és  nagy  egy há zi  al kal ma -
kon.
Kü lö nö sen nagy a „kí sér tés” az

újí tás ra or szá gos egy há zi ta lál ko zó -
kon. Kí ván csi an vár juk a Szél ró zsa
áhí ta ta it, kü lö nö sen pe dig a zá ró is -
ten tisz te le ti al kal mat, hogy va jon
ez út tal mi vel ruk kol nak elő a szer -
ve zők, mi től lesz ma ra dan dó, em -
lé ke ze tes  az  adott  igei  al ka lom.
Lát tunk már nap ra for gó val fel vo nu -
ló fi a ta lo kat, szí nes sá la kat ki fe szí -
tő  gye re ke ket,  kő edény ből  vi zet
me rő lel ké sze ket…
A Szél ró zsa má so dik es té jén me -

ző be ré nyi fi a ta lok áll tak a ta lál ko -
zó nagy szín pa dá ra. A 103. zsol tár
alap ján tar tott, meg le he tő sen szív -
hez szó ló ige hir de tés után sor ban
lép tek a fi úk és lá nyok a mik ro fon
elé, és egy sze rű en, min den kü lö nö -
sebb  per for mansz,  szín pa di  kel -
lék, lát vány elem és li tur gi kus rend
nél kül el mond ták, hogy kik vol tak

azok, akik től elő ször hal lot tak az Úr
Jé zus ról. Aki  pe dig  te het te,  fel  is
hív ta a pó di um ra az ő „Is ten hez ve -
ze tő  szár nya lá sá ban  se géd ke ző”
csa lád ta got, ba rá tot, lel készt. 
Ké sőbb ma ga a cso por tot ve ze -

tő ige hir de tő is el mond ta, hogy ti -
zen éve sen ki is mer tet te meg ve le az
evan gé li u mot, és szín pad ra is lé pett
az öröm hírt át adó lel ki pász tor. Vé -
gül pe dig az idő sebb mes ter ava tott
be ben nün ket ab ba, hogy – né hány
év vel  lel késszé  szen te lé sét  kö ve -
tő en – mi ként ér tet te meg iga zán az
iga zi Mes ter sze re te tét: nem temp -
lom ban,  nem  mo dern,  még  csak
nem is li tur gi kus kö rül mé nyek kö -
zött,  ha nem  egy  sö tét  ud va ron
foly ta tott,  pár  per ces  be szél ge tés
so rán.
Az áhí tat vé gén össze ka pasz kod -

va éne kel tek a szí nes pó ló ba öl tö zött,
ki sebb és na gyobb, fi a ta labb és idő -
sebb „fi ó kák”, tud va azt, hogy ők vég -
ső so ron mind annyi an az Úr Jé zus
sze re te té ből táp lál koz nak, és össze -
ka pasz kod va imád koz tuk a Mi atyán -
kot. Ta pin ta ni le he tett a meg il le tő -
dött sé get, mert egy pil la nat ra ta lán
meg ér tet tük: így épül az egy ház, a to -
vább adott öröm hí ren, az egy más ba
fo nó dott  ke resz tény  éle te ken  ke -
resz tül.
Ke res het jük és ke res nünk is kell

az  újabb  for má kat,  meg szó la lá si
mó do kat, hasz nál nunk kell a mo -
dern  kor  tech ni kai  esz kö ze it.  A
me ző be ré nyi fi a ta lok áhí ta ta azon -
ban azt üzen te, hogy min den szol -
gá lat egyet len ér tel me az, hogy át -
ad juk az  egyet len üze ne tet:  a ke -
gyel mes Krisz tus sze ret té ged. Et -
től le het va ló ban em lé ke ze tes egy-
egy is ten tisz te let, áhí tat vagy akár
a Szél ró zsa fesz ti vál. Et től volt iga -
zán  em lé ke ze tes  a  csü tör tök  es ti
áhí tat.

g L. J. Cs.

Nem csu pán üde  szín folt ja, ha nem
töb bek nek  az  egyik  leg ko mo lyabb
lel ki él mé nye is volt az Evan gé li kus
Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) meg -
hí vá sá ra ér ke zett Nai ro bi Girls fel lé -
pé se. A hat lány al kot ta ének együt tes
tag jai a ke nyai fő vá ros, Nai ro bi egyik
– ma gyar misszi ós szer ve ze tek ál tal tá -
mo ga tott – nyo mor ne gye dé nek lu the -
rá nus gyü le ke ze té ből ér kez tek. Ma -
gyar or szá gi  fel lé pés so ro za tuk kal  a
kül misszi ói egye sü let az af ri kai mun -
ká já ra kí ván ja irá nyí ta ni a fi gyel met. 
A Szél ró zsa fi a tal jai is nagy ér dek -

lő dés sel hall gat ták ze nés bi zony ság -
té te lü ket, va la mint Bá lint né Kis Be á -
tá nak, az EK ME Af ri ka-re fe ren sé nek
elő adá sát.  Be á ta  –  fér jé vel,  Bá lint
Zol tán víz mér nök kel és gyer me ke ik -
kel – több mint hét éven át élt Nai ro -
bi ban, misszi ói mun kát vé gez ve. Ne -
vé hez fű ző dik a most is fo lyó ét kez -
te té si és párt fo gói prog ram, és a gyü -
le ke zet plán tá lás ból is ki vet te a ré szét. 
A nai ro bi lá nyok, il let ve a Boyz less

Vo i ce női  ka ma ra együt tes  tag jai  –
vál lal ko zó ked vű ön kén te sek kel ki -
egé szül ve – af ri kai di vat be mu ta tót
tar tot tak, me lyet a két lány csa pat fer -
ge te ges kon cert je kö ve tett.

* * *

A reg ge li és es ti „szár nya lá sok” kö zöt ti
órák ban szám ta lan kü lön fé le té má jú
elő adás, fó rum be szél ge tés és sok más
le he tő ség kí nál kozott. A ko ráb bi évek -
hez ké pest na gyobb volt a fi a ta lok ak -

ti vi tá sa a ko mo lyabb té má kat tag la ló
fó ru mo kon. Ilyen té ma volt pél dá ul a
ci gány–ma gyar  együtt élés,  a  ho lo -
kauszt, a haj lék ta lan ság, a drog kér dés,
a fel nőt té vá lás prob lé mái, az egy ház
jö vő je és ben ne a fi a ta lok sze re pe. 
A kü lön fé le misszi ói ágak is el jöt tek

az egy ház nagy se reg szem lé jé re, így a
kül-, az if jú sá gi, a bör tön-, a tá bo ri és
a kór ház misszió; ezek a ta lál ko zá sok
szin tén so ka kat meg moz gat tak. 
Aki ket nem az elő adá sok, fó rum be -

szél ge té sek ér de kel tek, azok vá laszt hat -
ták a kon cer te ket, a szín há zi és báb -
szín há zi elő adá so kat, a film ve tí tést, ke -

resz tény könyv ki adók kal, fel ső ok ta tá si
in téz mé nyek kel és ci vil szer ve ze tek kel
va ló is mer ke dést vagy a spor to lást. A
ren dez vé nyek a Vad ker ti-tó men tén
fel ál lí tott húsz prog ram sá tor ban és két
szín pa don zaj lot tak.

* * *

A zá ró is ten tisz te let nap já ra – ahogy
len ni szo kott az ilyen több na pos fesz -
ti vá lok for ga ta gá ban – a részt ve vők
meg le he tő sen ki me rül tek. Ugyan ak -
kor az is ten tisz te let ad ta él mény ki -
hagy ha tat lan nak bi zo nyult: az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hall -

ga tó i nak  szol gá la ta,  az  úr va cso rai
kö zös ség együt tes meg élé se és Gáncs
Pé ter el nök-püs pök ige hir de té se in dí -
tot ta út juk ra a szél ró zsá zó kat. 
Vissza tért ah hoz a szem lé le tes kép -

hez, amellyel  in dí tot ta a  ta lál ko zót.
– Lé gi tár sa sá gunk nál, a Lu the ran

Air nél nincs fa pa dos rész leg és busi -
ness osz tály sem, min den ki nek ugyan -
az jár: az örök élet ígé re te és táv la ta a
mi énk. Ké szül jünk most a le szál lás hoz,
ami a re pü lő út egyik leg ve szé lye sebb
ré sze. Nem min den ki sze ret ne le száll -
ni, még re pül ne – ma rad na – to vább.
Ám az Is ten, aki a föld po rá ból for mált,

na gyon he lye sen a föl di kö rül mé nyek
kö zött  sze ret ne  szol gá lat ba  ál lí ta ni.
Szár nyal ja tok a min den na pok ban to -
vább! – hang zott a püs pö ki biz ta tás.

* * *

A ti ze dik Szél ró zsa or szá gos if jú sá gi
evan gé li kus  ta lál ko zó  összeg zé sé ről
el hang zott: a ti zen nyolc éve út já ra in -
dí tott rendezvény nagy ko rú lett, ki nőt -
te  gyer mek be teg sé ge it,  a  szer ve zés
egy re gör dü lé ke nyebb és pro fibb. 
Fi gye lem re mél tó a fesz ti vá lo zók

élet kor i össze té te le. Nagy szám ban
vol tak  kis ko rú ak,  akik  szü le ik kel,
ré gi szél ró zsá sok kal jöt tek. A kö zép -
is ko lás kor osz tály ke vés bé kép vi sel -
tet te ma gát, míg a ti zen nyolc éves nél
idő seb bek a tel jes lét szám több mint
het ven szá za lé kát adták.
Az if jú sá gi nak szánt ta lál ko zó egy -

út tal csa lá di jel le gű is, hi szen a fesz ti -
vá lo zók együtt öreg sze nek a ren dez -
vénnyel. Két év múl va új ra lesz Szél ró -
zsa, a hely szí nt még ti tok ban tart ják. 

g Szeg fű Ka ta lin

f Folytatás az 1. oldalról

AtizedikSzélrózsaszámokban
g a részt ve vők szá ma: 2328
g a ha tá ron túl ról ér ke zett: 248
g 3–14 éve sek: 283
g 14–18 éve sek: 361
g 18–30 éve sek: 838
g 30 év fe let ti ek: 824
g ön kén tes mun ka tár sak: 431
g a prog ram ele mek szá ma: 199
g eb ből kon cert: 40
g me leg ebéd: 1212 adag/nap
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Fa bi ny Ta más püs pök – ré gi is me ret -
sé gük re te kin tet tel te ge ződ ve – ar ra
kér te ven dé gét, hogy idéz ze fel, mi ként
ke rült 1989 for ga ta gá ba. Az if jú Ba log
Zol tán a vas füg göny le bon tá sa előtt két
évet  töl tött  a Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban, ahol – az ak ko ri fel -
ső ok ta tá si kö ve tel mé nyek nek meg fe -
le lő en – a teo ló gi án meg kel lett is mer -
ked nie a mar xiz mus–le ni niz mus alap -
ja i val,  ugyan ak kor  ab szurd  mó don
át hall ga tott Lip cse Marx ról el ne ve zett
egye te mé nek hí res ószö vet sé gi kur zu -
sá ra is. 
Fa bi ny  Ta más  ar ra  em lé ke zett

vissza, hogy 1982 és ’86 kö zöt ti sió fo -
ki lel kész sé ge ide jén a ket té sza kí tott
Né met or szág ból  ér ke ző  ven dé gek  a
Ba la ton-par ti gyü le ke zet épü le té ben
tá bo roz tak kö zö sen. „Igen, tő lem men -
tek hoz zá tok, Sió fok ra és Köt csé re” –
re a gált a mi nisz ter. 
Ba log Zol tán Ro szík Gá bor és Do -

náth Lász ló evan gé li kus lel kész ről is
szólt mint a ma gyar or szá gi el len zé ki
po li ti zá lás  emb le ma ti kus  fi gu rá i ról,
majd utalt ar ra is, hogy a re for má tu -
sok nál Tő kés Lász ló volt az, aki 1988
már ci u sától vég zett  te vé keny sé gé vel
meg men tet te  az  egy ház  be csü le tét.
„Ér de kes, hogy ma sem Ro szík, sem
Do náth nem tar to zik sem a po li ti ka,

sem az egy ház »ma inst ream« alak jai
kö zé, mint pél dá ul Jo a chim Ga uck, aki
lel kész ként lett Né met or szág ál lam el -
nö ke” – mond ta a püs pök, mi re a po -
li ti kus kis sé ne vet ve úgy re a gált: „Azért
Do náth Lász lót nem is tud nám köz tár -
sa sá gi el nök nek el kép zel ni.”
Ba log Zol tán utalt ar ra, hogy 1989

után – sa ját ki fe je zé sé vel él ve – az „an -
ti kle ri ká lis  ol dal ra”  állt. Nem érez te
ugyan is ma gá é nak azt az – el ső sor ban
ka to li kus – tö rek vést, hogy az egy ház
mond ja meg az élet min den te rü le tén,
mit kel le ne ten ni. Nem tar tot ta sze ren -
csés nek az egy há zak tel jes kár pót lá sát
sem. Az utób bi kér dés ben azon ban ké -
sőbb ma ga is be lát ta: ah hoz, hogy az
egy ház vé gez ni tud ja fel ada tát, „szó szék
kell, in téz mény kell”. 
Az egy há zak po li ti kai sze rep vál la -

lá sá val  kap cso lat ban  Fa bi ny  Ta más
püs pök ez út tal is ki fej tet te so kat han -
goz ta tott ál lás pont ját: „Ami kor időn -
ként egy-egy jobb ol da li pol gár mes ter
rám ka csint, és azt mond ja, hogy mi
ter mé sze tes szö vet sé ge sek va gyunk,
min dig ezt vá la szo lom: ti párt vagy -
tok, mi pe dig egy ház va gyunk, aho -
vá  tar toz nak  jobb ol da li  és  bal ol da li
em be rek is.” 
Ba log Zol tán mi nisz ter ez zel kap -

cso lat ban hoz zá tet te, hogy ami kor az

egy há zak több száz ta nár nak, szo ci á -
lis szfé rá ban dol go zó szak em ber nek
ad nak mun kát, igen is ha tal mi té nye -
ző ként mű köd nek. A mi nisz ter fon tos -
nak  tar tot ta  ki emel ni  azt  is,  hogy
egyes  ügyek ben  po li ti kus ként  hi á -
nyol ta az egy há zak vé le mé nyé nek ar -
ti ku lá lá sát. Pél da ként em lí tet te, hogy
szá mí tott vol na a tör té nel mi egy há zak
meg szó la lá sá ra a va sár na pi mun ka vég -
zés til tá sa kap csán.

A be szél ge tés im már a negy ve ne dik
per cé ben jár ha tott, ami kor a kró ni kás -
sal egy asz tal nál ülő, egyik or szá gos té -
vé csa tor ná tól  ér ke zett  tu dó sí tó  ki -
kap csol tat ta ope ra tőr kol lé gá já val a ka -
me rát, mert a be szél ge tés nem ér te el
az  adott  saj tó or gá num  in ger kü szö -
bét. Pe dig olyan fon tos kér dé sek ben
ala kult ki vé le mény kü lönb ség a be szél -
ge tés ben részt ve vők kö zött, mint az
egy há zi há zas ság kö tés eset le ges ál la -
mi  el is me ré se  és  az  új  egy ház ügyi
tör vény. 
Fa bi ny Ta más hang sú lyoz ta, hogy

már  az  el ső Or bán-kor mány  ide jén
sem tar tot ta jó nak azt az öt le tet, hogy
a lel kész előtt meg kö tött há zas ság he -
lyet te sít se az anya könyv ve ze tő köz re -
mű kö dé sét. A mi nisz ter ugyan ak kor
to vább ra is helyesli a Svéd or szág ban

már mű kö dő rend szer be ve ze té sét (a
lel kész a szer tar tást kö ve tő en kö te les
len ne egy át irat tal je lez ni az il le té kes
ál la mi szerv szá má ra a há zas ság kö tés
té nyét, így a ke resz tény pá rok nál nem
len ne szük séges „két es kü vőt” tar ta ni). 
Az evan gé li kus püs pök ki tért ar ra is,

hogy az egy há zak ról a kö zel múlt ban
el fo ga dott tör vé nyi sza bá lyo zás sal el -
ső sor ban azért nem ért egyet, mert
nem a tör vény ho zás fel ada ta meg ha -

tá roz ni, hogy mely kö zös ség  szá mít
egy ház nak. Ba log Zol tán ki állt a tör -
vény  mel lett.  Ál lás pont ja  sze rint  a
val lás sza bad ság, be le ért ve a szer tar tá -
sok vég zé sé hez va ló jo got, min den sze -
mélyt és kö zös sé get meg il let, azon ban
a tör vény ho zás szá má ra fenn tar ta ná
azt a jo got, hogy meg ha tá roz za, in téz -
mé nyi for má ban ki vel kí ván együtt mű -
köd ni, mely kö zös sé gek szá má ra en -
ge dé lye zi, hogy – ál la mi for rás ból –
fon tos köz fel ada tot lás sa nak el.
Az ál lam és az egy ház kap cso la tá -

ról Ba log fel idéz te, hogy Horn Gyu la
mi nisz ter el nök ké  vá lasz tá sa kor  az
egyik re for má tus püs pök ál dást kért a
kor mány fő mun ká já ra, mi re Fa bi ny Ta -
más  vic ce sen  hoz zá tet te:  „Ti  csak
meg ál dot tá tok, mi meg is ke resz tel tük
Horn Gyu lát.”

„Zo li! Ezt ve gyed már!” – szólt oda
a szom szé dos új ság író kol lé ga ope ra -
tő ré nek, ami kor a be szél ge tés vé ge fe -
lé elő ke rült az ügy nök kér dés. Fa bi ny
hang sú lyoz ta, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház egye dül ál ló mó -
don igyek szik el vé gez ni a tény fel tá rás
fel ada tát. A mi nisz ter eh hez kap cso -
lód va a tény fel tá rá son túl a meg bo csá -
tás fon tos sá gát hang sú lyoz ta. „Sze ret -
nénk meg bo csá ta ni, de előt te jó len ne
tud ni,  hogy  pon to san  ki nek”  –  tért
vissza a püs pök az ak ták ki nyi tá sá nak
je len tő sé gé re. 
A mi nisz ter fel idéz te, hogy há rom

em ber is elé állt a ko ráb bi meg fi gye -
lői  kö zül,  és  bo csá na tot  kér tek  a
ró la írt je len té sek mi att. Egyi kő jük
tör té ne te sen Ko csis Ele mér püs pök
volt, aki ha lá la előtt két hét tel kö vet -
te  meg  lel ki pász tor  kol lé gá ját.  A
mi nisz ter óv ta a tény fel tá ró egy há -
za kat at tól, hogy „már meg tért Zá -
ke usok” aj ta ját ver jék  in du la to san,
azt ki a bál va: „Itt bű nös em ber la kik!”
„Most  fel ső  nyo más  nél kül  né ha
sok kal  kí mé let le nebb  dön té se ket
ho zunk. Olyan, mint ha az ügy nök -
múlt va la mi ős bűn len ne, mint ha va -
la mi szim bo li kus ős bu kás pil la na ta
lett vol na je len tést ír ni” – fej tet te ki
Ba log. Vissza em lé ke zett egy ma gas
ran gú, ko ráb ban be szer ve zett ka to -
li kus pap re ak ci ó já ra: mi köz ben sen -
ki nem fog lal ko zik a kény szer nél kül
pa ráz nál ko dó, per sely pénzt sik kasz -
tó pa pok kal, elő tér be ke rül nek azok -
nak a vét kei, akik fel ső nyo más ra há -
ló za ti mun kát vé gez tek.
A be szél ge tést Fa bi ny Ta más püs pök

Di et rich Bon hoef fermár tír né met teo -
ló gus,  evan gé li kus  lel kész  kri ti kus,
egy há zá ról fél tő sze re tet tel írt gon do -
la ta i val zár ta. Ek kor azon ban már be -
csu kód tak az új ság írók jegy zet fü ze tei,
és nem  for gott  a ka me rák  több sé ge
sem. Kár…

g –ó –ő –a

Prőh le Ger gely rö vi den utalt Né meth
Mik lós pá lya fu tá sá ra, hang sú lyoz va,
hogy na gyon fi a ta lon, negy ven éve sen
lett kor mány fő, ő pe dig vá la szá ban ki -
tért ar ra, hogy be ik ta tá sa után a pa -
kisz tá ni nagy kö vet ség től ka pott gra -
tu lá ci ót, de kö zöl ték, hogy csak rö vid
ide ig volt a leg fi a ta labb a mi nisz ter el -
nö kök kö zött, mert ak kor már meg -
előz te a né hány nap pal ké sőbb hi va -
tal ba  lé pett  pa kisz tá ni  kor mány fő,
Be na zir Bhut to.
A kor szak ról szól va hang sú lyoz ta,

hogy bár 868 ezer tag ja volt ak kor a
Ma gyar  Szo ci a lis ta  Mun kás párt nak
(MSZMP), csak kis há nya duk, száz-
száz öt ven ezer em ber volt hit hű kom -
mu nis ta.  Ő  1968-ban  lett  párt tag,
még pe dig azért, mert Sza bó Kál mán,
a  köz gaz da ság- tu do má nyi  egye tem
re form szel le mű rek to ra kér te őt és még
hu szon egy tár sát ar ra, hogy lép je nek
be a párt ba, amely nek – mint mond -
ta – ilyen fi a ta lok ra van szük sé ge. 
Sza bó Kál mán ról szól va ar ról be -

szélt, hogy nyu ga ti ösz tön dí ja kat kap -
tak a fi a ta lok a rek tor köz ben já rá sá ra,
ve ze tő  nyu ga ti  egye te mek ről  hí vott
elő adó kat. Sza bó Kál mán a ko a lí ci ós
idő ket kö ve tő en ki emel ke dő „fé nyes

sze lek nem ze dé ké nek” tag ja volt, aki
rek tor ként  el ér te,  hogy  de mok ra ti -
ku san vá lasszák meg az egye te mi ta -
nács tag ja it. 
Mi u tán Né meth Mik lós csa lád já ban

el mond ta,  hogy  be lé pett  a  párt ba,
édes ap ja meg döb bent, s hat hó na pig
a ke zét sem ad ta, át né zett raj ta. Meg -
jár ta  a Don-ka nyart,  hí vő  ka to li kus
em ber volt. A há bo rú ban vé gig egy fa -
ke resz tet vi selt, szi lár dan hit te, hogy
az véd te meg a baj tól. 
Né meth  Mik lós  rö vi den  vá zol ta,

mi lyen idők jár tak. Em lé kez te tett ar -
ra, hogy na gyon is lé te zett ha tás kö ri
lis ta, csak a párt jó vá ha gyá sá val lép het -
tek elő re a rang lét rán az em be rek. A
párt tag könyv  ön ma gá ban  azon ban
ek kor már nem volt elég – mond ta.
Hoz zá fűz te, hogy már dol goz hat tak ki -
vá ló szak em be rek több te rü le ten. Név
sze rint em lí tet t két jogászprofesszort,
Ki lé nyi Gé zát és Sár közy Ta mást.
Né meth Mik lós Mo no kon szü le tett,

s gyer mek ko rát a szo ci a liz mus nyo mo -
ra jel le mez te. Ti zen két éves volt, ami -
kor  elő ször  lá tott  vo na tot,  1961-ig
pet ró le um lám pá val vi lá gí tot tak, sár -
ral ta pasz tot ták a há za kat. Hu szon két
éve sen uta zott elő ször kül föld re, dol -

lá ron ként  szed ték  össze  a  va lu tát  a
nyu ga ti út hoz. A sza bad uta zás – tet -
te hoz zá – szá má ra ma is él mény, még
min dig össze szo rul a gyom ra, ha He -
gyes ha lom nál  a  ré gi  el len őr ző  fül -
kék hez ér ke zik. 
Prőh le  Ger gely  óvott  at tól,  hogy

meg di cső ül jön a szo ci a lis ta át me net,
mi re Né meth Mik lós  úgy  vá la szolt,

hogy most össze ke ve red nek a fo gal -
mak, el mo sód nak az ér té kek. Ma gát
szo ci ál de mok ra tá nak  ne ve ző  párt  a
mul ti kért száll sík ra, jobb ol da li pár tok
ega li tá ri us  esz mé ket  val la nak.  Sze -
rin te csak a ha ta lom meg tar tá sá ról szól
az utób bi idő szak po li ti ká ja, ami ért az
összes  rend szer vál tó  párt  fe le lős.  A
rend szer vál tás – mint mond ta – nem
járt ka tar zis sal, mint Ro má ni á ban, s ta -
lán ezért nem ágya zó dott be az új de -
mok ra ti kus rend szer. Ő min dig óvott
at tól, hogy túl gyors le gyen az át me net. 
Ami kor An tall Jó zsefde mok ra ti ku -

san meg vá lasz tott kor mány fő nek át -
ad ta  az  ügy nök lis tát,  meg kér dez te,
hogy hány kép vi se lő jét is me ri sze mé -
lye sen. An tall azt vá la szol ta, hogy a
száz hat van négy  kép vi se lő ből  ta lán

húsz-hu szon két em bert. Ez nagy prob -
lé mát  je len tett  –  mond ta  Né meth
Mik lós –, mert min den párt ba, még a
Ma gyar Szo ci a lis ta Párt ba is be épül -
tek az ügy nö kök. Az ügy nök lis tá ról
tud ta, hogy tö re dé kes, hi szen nem csak
a szo ká sos se lej te zés tör tént ak kor, ha -
nem be is zúz tak ren ge teg ok mányt.
A szov je tek nél szin tén volt lis ta, ez ma

is meg van: Moszk vá ban van az egye -
dü li hi te les név sor. 
Prőh le Ger gely el mond ta, hogy az

evan gé li kus egy ház ban di csé re tes mó -
don  tár ják  fel  az  ügy nök prob lé mát,
ami tá vol ról sem igaz más szer ve ze tek -
re. Ez zel kap cso lat ban Né meth Mik -
lós el me sél te: ő Gál Zol tán tól kap ta a
lis tát, úgy, hogy az ak ko ri fő bel ügy ér
le tett  az  asz ta lá ra  egy  pak sa mé tát,
mond ván, ő sem tud ja, hogy ke rült az
irat cso mag az iro dá já ba. Kor mány fő -
ként Né meth azt ja va sol ta, hogy vagy
da rál ják le az össze set, vagy ad ják át az
új  kor mány nak.  Ez  utób bi  mel lett
dön töt tek. 
Lel ki is me re ti vál ság ként él te meg,

ami kor 1988 de cem be ré ben a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um tit kos pin ce he lyi -

sé gé ben meg mu tat ták ne ki azt a tér -
ké pet, amely a kor mány ki te le pü lé si he -
lye it rög zí tet te – Gö döl lőt, Er dő bé nyét.
Egy út tal kö zöl ték ve le, hogy min den
cá fo lat  el le né re  van  szov jet  atom tá -
masz pont Ma gyar or szá gon, még hoz -
zá Tót vá zsony ban, s az atom ra ké ták
Észak-Olasz or szá got  fe nye ge tik.  Így
me sélt er ről: „Be ro han tam az öreg hez
(Ká dár hoz), s el mond tam, hogy nem
tu dok alud ni e mi att a köz lés mi att. Azt
vá la szol ta, hogy ő már 1986 óta ál mat -
lan.” Et től kezd ve Né meth Mik lós már
a szov jet csa pat ki vo nást szor gal maz -
ta, így tett a Gor ba csov val ’89 már ci -
u sá ban foly ta tott tár gya lá sán is. A ki -
vo nást a szov jet ve ze tő meg is ígér te.
Gor ba csov ti tok tar tást kért, de már áp -
ri lis ban meg tör tént egy jel ké pes csa -
pat ki vo nás.  Ami kor  Or bán Vik tor
1989 jú ni u sá ban kö ve tel te a szov jet ka -
to nák tá vo zá sát, már min den el dőlt –
ál lí tot ta Né meth Mik lós. 
A ke rí tés bon tást már 1989 ta va szán

meg kezd ték, még hoz zá a cseh szlo vák–
oszt rák–ma gyar ha tár nál. Meg erő sí -
tet te, hogy már tel je sen el bon tot ták a
drót ke rí tést, ami kor jött az öt let, hogy
a saj tó nak is mu tas sák a ha tár bon tást.
Ő ja va sol ta, hogy Horn Gyu la le gyen
je len a jel ké pes ak tus nál. Fel kel lett épí -
te ni egy új ke rí tés sza kaszt a ka me rák -
nak – mond ta a volt mi nisz ter el nök. 
Ő tar tot ta a sza vát, s nem ér zi, hogy

igaz ság ta lan ság ér te vol na Horn Gyu -
la elő tér be ke rü lé sé vel, hi szen szá mos
né met ki tün te tést ka pott. A leg utóbb
épp  a  na pok ban  a  Point Alp ha  volt
ame ri kai tá masz pon ton a bá zis ról el -
ne ve zett ér dem ren det ad ták át ne ki,
amely a leg ma ga sabb né met el is me ré -
sek egyi ke. Igaz – fűz te hoz zá –, hogy
er ről csak két na pi lap nem szá molt be,
a Nép sza bad ság és a Nép sza va.

g B. Wal kó György

Miért volt álmatlan Né meth Mik lós?
b AszófőrőlérkezettaSzélrózsára–napbarnítottan,ahosszúúttólkissé
elgémberedve–arendszerváltozáselőttiutolsóminiszterelnök,akiaha-
tárnyitáshuszonötödikévfordulójárólbeszéltanemkisszámúérdek-
lődőnek.Né meth Mik lós rögtönkávét,majdelnézéstkért,hogyállvabe-
szél.Éppelegetültazautóban–mondta.AbeszélgetéstPrőh le Ger gely,
egyházunkországosfelügyelőjevezette.Kérdéseiveltöbbszörvisszatért
arra,hogyafiatalokkevesettudnakanyolcvanas–kilencvenesévekről,
ezértisfontos,hogyelőtérbekerültatéma.Azegykoriminiszterelnök
mondandójárakíváncsivoltaMagyarTáviratiIrodaésazIn dex.huhír-
portális,vezetőhírlettazügynöklistákrólszólóinformáció.„Egyedül
Moszkvábanvanhitelesügynöklista,aMagyarországonlétezőlistákról
soknevettöröltek,soknevetpedigbetettek”–mondtaNémethMiklós.

Ka me rák ke reszt tü zé ben
Miniszteréspüspökdisputájamúltrólésjelenről

b MireBa log Zol tánminiszterasoltvadkertiSzélrózsáraérkezett,anagy
világiinterneteshíroldalaktöbbórájacímlapontartották–egyháziese-
ményeknélnemmegszokottmódon–Né meth Mik lós egykoriminisz-
terelnökelőzőnaponelmondottgondolataita’89-eshatárnyitásrólés
aMoszkvábanőrzöttügynöklistáról.Nemcsoda,hanagyérdeklődéselőz-
temegazemberierőforrásokminiszteréneksoltvadkertilátogatását.A
nemmellékesenreformátuslelkészkéntisszolgálópolitikusésFa bi ny
Ta másevangélikuspüspökmintegyhetvenpercesbeszélgetéstfolytatott.
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A stó lák és püs pö ki ke resz tek vi lá gá -
ba ka la u zol ta el a hall ga tó sá got Gáncs
Pé ter  és  az  őt  kér de ző  Ro mán né
Bol ba Már ta, a jó zsef vá ro si evan gé -
li kus gyü le ke zet lel ké sze. Meg tud hat -
ta a kö zön ség, hogy a vál lat éke sí tő
dí szes kel mék – a köz hi e de lem mel el -
len tét ben – vol ta kép pen a szol gá la ti
iga szim bó lu mai. A sá tor ol da lá ra fel -
akasz tott, a szél ró zsa kü lön bö ző irá -
nya i ból – pél dá ul Ko re á ból – a püs -
pök höz ván do rolt stó lák ra is li ci tál -
hat tak szom ba ton. 

A Né gyes Szá mú Ál ta lá nos Is ko la
egy ko ri  jó  ma ga vi se le tű  di ák já nak
könyv ju tal mát, a Gu rulj, bor sócs ka!
cí mű szov jet me se köny vet is bi zo nyá -
ra so kan már a be szél ge tés alatt ki néz -
ték ma guk nak. A püs pök élet pá lyá -
ja a kér de ző kí ván csi sá gá nak jó vol tá -
ból szé pen ki raj zo lód ha tott a hall ga -

tó ság előtt. Negy ven éve or di nál ták,
ez  idő  tájt kap hat ta egy ko ri meny -
asszo nyá tól a kék ala pon na rancs sár -
ga – Bol ba Már ta meg lá tá sa sze rint
Fi desz-emb lé má ra  em lé kez te tő  –,
Jé zus fel ira tú boly hos te rí tőt. 
1974  és  ’76  kö zött  Bu da vár ban

szol gált, majd ti zen hat éven át Nagy -
tar csán.  In nen  in dult  egyéb ként  a
Szél ró zsa  ta lál ko zó  egyik  ős aty ja,
Ócsai Zol tán is.  Az  el nök-püs pök
meg idéz te a leg el ső, vár al jai ta lál ko -
zót, me lyen még csak nyolc szá zan

vet tek részt, és elé ge det ten nyug táz -
ta az évek so rán ta pasz talt gya ra po -
dást. 
Nagy tar csa  után  hat  éven  át

missziói  lel kész ként  mű kö dött;  e
kor sza kot  iro ni ku san „hat éves ke -
resz tes had já rat nak” ne vez te. A gyü -
le ke ze tek fö löt ti moz gás sal va la mi -

képp  ő  és  csa lád ja  gyö kér te len né
vált. A há rom szél ró zsá nyi idő tar -
tam alatt meg is mer te ön nön kor lá -
ta it,  ha tá ra it.  2003  szep tem be ré -
ben ik tat ták be dé li ke rü le ti püs pö -
ki tisz té be Bé kés csa bán.
Az  ár ve rés re  bo csá tott  kin csek

kö zött volt A lab da rú gás já ték sza bá -
lyai cí mű kö tet, ame lyet Gáncs Pé ter
Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di ka -
to li kus me gyés püs pök től ka pott, és
elő ke rült a lá di ká ból az az oros há zi
kol bász tar tó al kal ma tos ság is, mely -
be  egy  ré gi  kon fir man dus tá bor ban
igés la po kat rej tet tek – az eze kért ke -
vés sé  lel ke se dő –  gye re kek nek. De
volt itt fur má nyos szov jet tech ni ká -
val ki dol go zott le nin grá di du gó hú zó,
és új gaz dá ját vár ta egy ma gá nyos ká -
vés csé sze is, mely egy, a püs pök ál tal
föl sze relt szek rény ka taszt ró fá ja kö -
vet kez té ben lett ár va. Né hány ke reszt -
jén is túl ad na – mond ta Gáncs Pé ter,
föl mu tat va egy szí nes la tin-ame ri kai
ke resz tet.

* * *

Jól meg pa kolt bő rönd del ér ke zett a
Fó rum 1-es sá tor ba Sze me rei Já nos
püs pök, akit fil lé res em lé ke i ről Ta -
kács Esz ter kér de zett. A tíz gyer me -
kes csa lád ból szár ma zó püs pök édes -
any já nak még ar ra is volt ener gi á ja,

hogy rím be szed je a csa lá di élet ap -
ró sá ga it. Egy egész köny vet szen telt
csak a kis Já nos nak. Ez a va la mi kép -
pen szent könyv is gaz dá ra ta lál ha -
tott ké sőbb az ár ve ré sen. 
Hogy már az új Sze me rei csa lád -

nak hogy lett Tra bant ból la kó ko csi -
ja, az is meg ér egy mi sét! Sze me rei -
 ék a hor vát or szá gi Ro vinj ban nya ral -
va bé rel tek el ső íz ben lak ha tó négy -
ke re kűt, az tán azon mód be le is sze -
ret tek. Jól ki szol gált kocsijukat el ad -
va ha mar hoz zá is ju tot tak egy hez
ide ha za, mely még a leg utób bi, fo -
nyód li ge ti Szél ró zsa ta lál ko zó ra  is
hű sé ge sen  el szál lí tot ta  őket.  Az
öreg ma si na je len leg a ráb cakapi if -
jú sá gé, ha ar ra nem is, de ki csi nyí -
tett má sá ra le he tett li ci tál ni. 
Be szá molt a püs pök a csa lád cső -

vá zas há ti zsák-csem pé sző ak ci ó já ról
is; ezek nek a ma már ku ri ó zum nak
szá mí tó ős le le tek nek az egyik da rab -
ja is meg sze rez he tő volt az ár ve ré sen.
Füg gő ben volt még a sá tor fa lán ló -
gó,  a püs pö köt  egy kor oly  sok szor
kel le mes szu nyó ká lás ba rin ga tó füg -
gő ágy sor sa is. 

* * *

Fa bi ny  Ta más  püs pök  ma ga  szer -
kesz tet te köny vek kel  ér ke zett  a Bi-
Shop ra, ame lye ket dr. Ko dá csy-Si mon
Esz ter, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szé -
ké nek ad junk tu sa se gí tsé gé vel mu ta -
tott be. A job bá ra is mert kö te te ken túl
a kö zön ség nagy örö mé re is me ret len
tár gyak is elő ke rül tek. Pél dá ul csa lá -
di erek lyék. Öt ve ne dik szü le tés nap -

já ra pél dá ul fi á tól, Mar ci tól egy öt ven
apai be ce ne vet tar tal ma zó táb lát ka -
pott, mely ről le ol vas ha tók a püs pök
ott ho ni, né ha nem túl hí zel gő, de na -
gyon ízes meg ne ve zé sei is, pél dá ul a
Pap sajt vagy a dr. Fa ter, de még a Tom
Száj er is. 
Olyas fé le in for má ci ó kat is meg -

tud ha tott a min dig nett püs pök ről a
kö zön ség, mint hogy ti zen hat éves
ko rá ban  vál lig  érő  ro cker haj za ta
volt. Egyik iga zol vá nyá nak – ta lán az
FTC pár to ló tag ság ról ta nús ko dó nak
– kör be adá sá ra fel szó lí tást kap va a
püs pök sza bad ko zott, mond ván, „ci -
ki”. Ka masz ko ra ele jén  ugyanis el -
mon dá sa  sze rint  még  na gyon  fé -
lénk, vissza hú zó dó és a sze rep lés től
ret te gő volt. Ez azóta megváltozott,
vé le ke dé se  sze rint  „nagy  fe je”  –
ame lyet  meg ne ve zés ként  is  hasz -
nált rá pél dá ul egy ko ri úszó mes te -
re – azon ban nem lett ki sebb az évek
alatt. Püs pök ál tal fej tá gí tott sip ká -
ra is le he tett li ci tál ni szom ba ton. 
A teo ló gi á ra je lent ke zé sé vel kap -

cso lat ban is több ked ves anek do tát

meg osz tott a kö zön ség gel. Mint el -
mond ta, tit kol ta csa lád ja előtt, hogy
a böl csész kar mel lett a teo ló gi ai aka -
dé mi á ra is fel vé te le zik. Ha be lép tek
a szo bá já ba, sze mér me sen föld rajz -
at laszt hú zott a Bib li á ra. Mi u tán fel -
vet ték, a teo ló guslét sem volt szá má -
ra zök ke nő men tes. Lel kes édes ap ja
ugyan is, aki a teo ló gia ta ná ra volt, az
in téz mény ben nem igen tu dott tá vol -

sá got  tar ta ni  „fi acs ká já tól”,  kí nos
per ce ket okoz va ez zel az ér zé keny lel -
kü le tű hall ga tó nak. 
Az aka dé mia to váb bi meg le pe té se -

ket is tar to ga tott. 1994-ben Fa bi ny Ta -
más le tet te az asz tal ra dr. Reuss And -
rás elé több mint há rom száz ol da las
dok to ri disszer tá ci ó ját, mi re  a pro -
fesszor em pa ti ku san csak annyit mon -
dott, tel je sen fö lös le ges volt. (Ak ko -
ri ban ala kult át ugyan is az Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Aka dé mia Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem mé, és az át -
me net nek ab ban az évé ben az in téz -
mény  nem  ad ha tott  ki  sem  a  ré gi
rend szer  sze rin ti  „kis dok to ri”,  sem
az új nak meg fe le lő PhD-fo ko za tot…)
Ezt a vas kos kö te tet az tán a nagy han -
gon li ci tá ló Lá zár Zsolt szar va si es pe -
res ka pa rin tot ta meg. 
Hogy a Fa bi ny Ta más ge rin cé ről

ké szült rönt gen fel vé tel kit bol do gít a
jö vő ben, ar ról ed dig nincs in for má -
ci ó ja  szer kesz tő sé günk nek,  de  to -
vább ra is ke res sük-ku tat juk a püs pö -
kök fil lé res em lé ke it!

g Ki nyik Ani ta

Ár va ká vés csé sze, ki szol gált la kó ko csi és Pap sajt-cet li ár ve rés re
b Hárompüspökaszélrózsaháromirányából,háromféleszemélyiségés„Bi-shop”.Kipakoltákfilléresem-
lékeiket,ésárverezésrebocsátottákőketaSzélrózsatalálkozónazegyházkerületeklelkészivezetői:amá-
sodiknaponGáncs Pé ter elnök-püspök,aDéli,aharmadikonSze me rei Já nos, aNyugati(Dunántúli),ane-
gyedikenpedigFa bi ny Ta más, azÉszakiEgyházkerületpüspöke.Aközvetlenhangú,kézzelfoghatóságok-
banésbeszédestárgyakbanbővelkedőalkalmakakörhintákszomszédságábanszélesközönségetvonzot-
tak.ASzélrózsautolsódélutánján,aMagyarÖkumenikusSegélyszervezet(MÖS)sátrábanésszervezé-
sébenpedigsorkerültafilléreseksorsáteldöntőlicitálásra,aholanagyobbhangúakés„püspökrajongób-
bak”bezsebelhettékazereklyéket,támogatvaezzelaMÖSEsélyt az esély te le nek nek projektjét.

Jó han gu lat ban zaj lott, és si ker rel zá rult az evan gé li kus egy ház püs pö kei
ál tal fel aján lott em lék tár gya kért ren de zett jó té kony sá gi ár ve rés. A pén -
te ken dél után tar tott auk ció al kal má val össze gyűlt mint egy hat van ezer
fo rint tal a vá sár lók az Öku me ni kus Se gély szer ve zet is ko la kez dé si ak ció -
ját tá mo gat ták. Gáncs Kris tóf kom mu ni ká ci ós igaz ga tó el mon dá sa sze -
rint ez az összeg hat is ko la tás ka meg töl té sé re ele gen dő.
Nagy ér dek lő dést vál tott ki töb bek kö zött a Gáncs Pé ter ál tal ado má -

nyo zott szov jet me se könyv, Fa bi ny Ta más dok to ri ka lap ja és disszer tá -
ci ó já nak ere de ti pél dá nya, va la mint a Sze me rei Já nos ál tal ho zott füg gő -
ágy, il let ve karóra. A li ci tá lók kö zött volt Mes ter há zy Ba lázs „Szél ró zsa-
atya”, il let ve Lá zár Zsolt nyu gat-bé ké si es pe res, aki va ló sá gos gyűj tő nek
bi zo nyult.
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Haj na li áhí tat ra kel tem pén te ken,
nem tud tam to vább alud ni az eme le -
tes ágyon. Nem bán tam meg, csak lé -
zeng tek a plá zson, ahol elő ző nap
nyüzs gött a tö meg. Ko ra reg ge li imát
hir det tek a Csend sá tor ba – fu ra mód
ének kel. Nem volt egy lé lek sem a kör -
nyé ken, a csend tel jes volt. Ko rán volt,
még is kés tem. Fél ha tig tar tott hi va ta -
lo san a haj na li csend, már csak mé cse -
sek nyo mát és ima zsá mo lyo kat ta lál -
tam. Az iga zak ál mát al hat ták az
iga zi csen de sek – egy ké ső es tig tar tó bu -
li után ez ter mé sze tes. Az es ti Ocho Ma -
cho-kon cert so ka kat pró bá ra tett, fe lül -
ír ta a haj na li áhí ta tot. A tó is csen des
volt, egyet len fod rot sem ve tett, tisz ta
időt ígért az ég bolt, de a nap még a fel -
hők mö gé rej tő zött.

* * *

Az  Ocho Ma cho so kak  ked ven ce.
Hon lap ju kon ír ják, hogy he lye seb ben
Ocho Ma chos len ne,  vagy is  a Nyolc
Ma csó,hi szen nyolc an ze nél nek együtt.
Már meg szok ták a la za fo gal ma zá sú el -
ne ve zést, nem vál toz tat nak. 
A csü tör tök es ti kon cer tig  so sem

hall gat tam őket, pe dig már bő tíz éve
a pop ze ne él vo na lá ban van nak. Most
én sem tud tam el sza kad ni ze né jük től,
szün te le nül hul lám zott a lel kes kö zön -
ség a szín pad előtt. Fur csa volt lát ni az
át vál to zást, amint az es ti áhí tat össze -
fo gódz va imád ko zó fi a tal jai egy pil la -
nat alatt tán cos, szár nyat bon to ga tó,
ön fe ledt tö meg gé ala kul tak. 

A ze ne kar sod ró ze né je, a trom -
bi ta szó lók,  a  szó ló éne kes, Kirchk -
nopf Ger gő per gő nyel vű szö ve ge és
la tin  dal la mai ma guk kal  ra gad ták
őket.  Ősz  ha jam mal  va ló szí nű leg
kor el nök vol tam a tö meg ben. Vol -
tak per sze egy há zi ve ze tők is, ná lam
jó val fi a ta lab bak, a kö zön ség so ra -
i ban – de a túl nyo mó több ség ti zen -
éves volt vagy ma xi mum húsz-egy -

né hány.  A  leg töb ben  csá pol tak,
szök dé csel tek, kí vül ről tud ták a da -
lo kat: Csak dú dol tam azt, hogy „jó,
jó, jó, de jó ne kem…” 
Sok lány ült pár ja nya ká ba, hogy job -

ban lás son. Taps vi har, si kí tás – rit mus -
ra szö kellt sok száz tán cos láb, a szín -
pa don ha tal mas zász lót len ge tett Ger -
gő. So kak sze rint play back volt a ze ne.
A ke mény ze né lés ben azon ban el sza -
kadt a basszus gi tár húr ja – mond ták,
ez az élő ze né lés át ka. Be decs Ré ka rög -

tön  in téz ke dett,  ha mar  kap tak  egy
má sik  gi tárt.  Már  szin te  min den ki
csá polt, majd el in dult az eme le tes vo -
na to zás. Leg elöl a ma si nisz ta ment, já -
ték trom bi tá val  a  szá já ban,  utá na  a
nai ro bi  lá nyok  jöt tek,  röp köd tek  a
haj fo na ta ik,  majd  lá nyok kal  a  nya -
kuk ban erős if jak. A szín pa don Ger -
gő meg sza ba dult a tri kó já tól, és sok fiú
is fél mez te len re vet kő zött. A lá nyok
persze  nem  kö vet ték  őket,  így  csak
rész ben jár tak a wood s to cki nyom vo -
na lon, pe dig nyil ván ne kik is me le gük
volt. A ze né sze ket nem en ged ték le a
szín pad ról, Ger gő több ször pró bált bú -
csúz ni, de újabb és újabb rá adás kö vet -
ke zett. 
Az es ti áhí tat egy má sik nagy szín -

pa don volt. Zöm mel ugyan azok a fi -
a ta lok hall gat ták Sztoj ano vics And rás
lel kész meg ren dí tő ön val lo má sát, azt,
hogy  sok  éve  mi ként  tu dott  el sza -
kad ni a tel jes lel két bék lyó zó ha ra gos
in du lat tól, s hogy mi ként döb bent rá
ar ra, hogy Krisz tus őt is sze re ti. Utá -

na ké zen fog ták egy mást a fi a ta lok, az
Úr tól ta nult imát mond ták – majd el -
in dul tak a kon cert re.
Az es ti áhí tat emel ke dett lel kü le te

iga zi lel ki szár nya lás volt, a ké ső es ti 
wood s to cki han gu lat már tán cos szö -
kel lés: itt is, ott is szár nyal tak a fi a ta lok.
Az áhí ta ton a val lo más rö pí tet te őket
az ég be, az éj sza ká ba nyú ló kon cer ten
a trom bi tá sok rit mi kus fel szó lí tá sa i ra
ma gas ba, az ég fe lé len dül tek a ke zek. 

g B. Wal kó György

– Né meth Mik lós rend szer vál tás előt ti
te vé keny sé gét so kan bí rál ják, a fi a ta lok
pe dig nem igen tud ják, hogy mi lyen
sze re pet töl tött be mint mi nisz ter el nök.
A kö zép ko rú ak ré szé ről ke mény kér dé -
sek re is szá mít ha tott, a fi a ta lok kö zött
pe dig so kan nem is tud ják, ki nek az elő -
adá sá ra in vi tál ják őket. Mi vel tud ta
meg győz ni Né meth Mik lóst?
– El ső szó ra szí ve sen jött Solt vad -

kert re, a le gen dás ha tár ke rí tés-bon tás
hu szon ötö dik év for du ló já ra is, és öt év -
vel ez előtt is, ami kor a ha tár nyi tás hu -
sza dik év for du ló já ra Sop ron ban em -
lé kez tek az evan gé li ku sok. Az egy jól
si ke rült  ba jor–ma gyar  ren dez vény
volt, s Né meth Mik lós ak kor is fel ele -
ve ní tet te a ha tár nyi tás va lós tör té ne -
tét, s jó ta pasz ta la tai vol tak az egy há -
zunk kal. Nem akar tuk sa rok ba szo rí -
ta ni, ha nem az ő ol va sa tá ban kí ván tuk
hal la ni a  tör té ne tet. Ta lán ezért  jött
most is szí ve sen. 
A ke rí tés bon tás egyik ér de kes előz -

mé nye volt, hogy ak ko ri ban a Bu da -
pes ten  „kem pin ge ző”  ke let né me tek
tö me ge sen ke resz tel ked tek meg, mi -
előtt  nyu gat ra  in dul tak  vol na.  Azt
gon dol ták,  a  ke reszt le vél  –  mint  a
párt tag sá gi iga zol vány – hasz nos do -
ku men tum lesz majd nyu ga ton. Ba log
Zol tán ak ko ri re for má tus lel kész, je len -
le gi mi nisz ter, szom ba ti ven dé günk, aki
ak ko ri ban na gyon ko moly lel ki gon do -
zói mun kát vég zett a me ne kül tek kö -
zött, vic ce sen úgy szo kott fo gal maz ni,
hogy a lel ké szek Csil le bér cen 1989-ben
szin te „slag gal” ke resz tel tek, olyan so -
kan kér ték a ke reszt sé get a ke let né me -
tek kö zött. De nem sze ret ném az ő szá -
já ba ad ni mind ezt, egy szer ré gen hal -
lot tam tő le egy elő adá son.

– A kö zép-eu ró pai ta lál ko zón prog -
ram döm ping vár ta a több mint há rom -
ezer ven dé get. Wrocław ban mi lyen
ne héz sé gek kel kel lett meg küz de nie?
– A kez de ti lel ke se dés után a nyolc

ma gyar ének kar kö zül négy ma radt,
több kó rus meg gon dol ta ma gát, nem
vál lal ko zott a sze rep lés re. A je lent ke -
zés vég haj rá já ban pe dig – ahogy len -
ni szo kott – na gyon sok volt a le mon -
dás és a cse re. Volt, hogy a len gyel ven -
dég lá tók  két  prog ra mot  szer vez tek
egy  hely re,  s  ami kor  er re  rá jöt tek,

nem szól tak. Ezért szin tén át kel lett
szer vez ni a sze rep lé se ket. Én tol má cso -
lást és mo de rá lást vál lal tam, és per sze
két éven ke resz tül ké szí tet tük elő a ta -
lál ko zót. Jár tam ki Wrocław ba elő ké -
szí tő ülé sek re, kö zö sen rak tuk össze az
egyes prog ra mo kat. Meg sze ret ném
em lí te ni azon ban még dr. Lász ló Vir -
gilkol lé gá mat, aki a hely szí ni és az elő -
re giszt rá ci ó ban orosz lán részt vál lalt.
Vé gig se gít ve a len gyel kol lé gá kat, ké -
ső es tig vár ta a ma gyar részt ve vő ket.
– Solt vad ker ten szin tén gaz dag a kí -

ná lat, 199 prog ra mot szá mol tunk össze.
Mi lyen nek tart ja a szer ve zést, le bo nyo -
lí tást?
– Na gyon jó mun kát vé gez tek idén

is. Fo nyód li get és Solt vad kert sze rin -
tem ki emel ke dik a Szél ró zsák kö zül, ta -
lán a mos ta ni volt a leg jobb. La za és fi -
a ta los  ez  a  Szél ró zsa,  s  tar tal mi lag
na gyon ér de kes ke re tet adott a rend -
szer vál tás hu szon ötö dik év for du ló ja.
Hív tunk  kül föl di  elő adó kat.  Ari
Tähkäpääfinn, Ro bert Ma i erolasz or -
szá gi  né met  és Ole Sc henk ka na dai
meg hí vott elő adó bib lia ta nul má nyát
hall gat hat ták az ér dek lő dők. Itt vol tak
a né met jo han ni ta se gí tő szol gá lat ön -
kén te sei, az ág fal vai gyü le ke zet test vér-
gyü le ke ze te i nek if jú sá ga Auszt ri á ból és
Né met or szág ból,  egy  finn  cso port
Ba li cza Klá ra ve ze té sé vel  s  a  négy
ame ri kai dia kó ni ai ön kén tes is. 
– Er dély ből so kan jöt tek Solt vad kert -

re, ne kik mi lyen prog ra mot ál lí tot tak
össze?
– Több hely ről ér kez tek, össze sen

mintegy száz hetven fi a tal és a kí sé rő -
ik. Nem is mer ték egy mást mind, zöm -
mel ti zen éve sek vol tak, már kon fir mál -
tak. Olyan össze tar tó jel le gű drá ma pe -
da gó gi ai  prog ra mo kat  szer vez tünk,
ame lyek so rán já té ko san meg is mer ked -
het tek egy más sal. Oláh Or so lya er dé -
lyi Szél ró zsa-mun ka tár sunk ve zet te és
ter vez te a já té ko kat. Volt sport, vol tak
ve tél ke dők, sőt ker ge tő zős já té kok is. De
ter mé sze te sen ők is alap ve tő en a Szél -
ró zsa prog ram ja in vet tek részt.
Apá cá ról, Ko lozs vár ról, Kis ka pus -

ról,  Szé kely zsom bor ról,  Sep si szent -
györgy ről, a hét fa lu si te le pü lé sek ről és
Bras só ból ér kez tek a fi a ta lok lel ké sze -
ik kel együtt. Kosz ta Ist ván, a Ro má ni -
ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház if -
jú sá gi re fe ren se, bras sói lel kész ve zet -
te a cso por tot, Kó ró di Le ven te, Kó ró -
di Il di kó és  fér je,  Ká roly, Si mon né
Nagy Ilo na, va la mint to váb bi lel ké szek
és szá mos teo ló gus kí sér te őket.

– Mi lyen fel ada tok ra ké szül Solt vad -
kert után? 
– Már va sár nap me gyünk Sop ron -

ba, a De ák té ri gyü le ke zet csa lá dos tá -
bo rá ba, az tán sza bad ság. Ősszel már
gon dol koz nunk kell a 2016-os bu da -
pes ti kö zép-eu ró pai ta lál ko zó szer ve -
zé sé ről is: hány na pig tart son, pon to -
san hol le gyen, s hogy mi lyen prog ra -
mo kat  ál lít sunk  össze.  Nem  fo gok
unat koz ni. 
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Szer ve zés: 
örö mök és kérdőjelek

InterjúCselovszkynédr.TarrKlárával
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programokat,többpanelbeszélgetéstszervezett,atalálkozónelőadá-
sokontolmácsolt,illetveegyvitamoderátoraisvolt.Soltvadkertensze-
repetvállaltamintegyszázhetvenerdélyifiatalprogramjainaklebo-
nyolításában.AzelőadásokbanbővelkedőSzélrózsánnemvoltegysze-
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sánegyreggeliáhítatután,Ba log Zol tánminiszterelőadásaelőttegy
szűknegyedórábantudtambeszélgetniCse lovsz kyné dr. Tarr Klá rá -
val, aMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájaÖkume-
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mikénttudtarávenniakatolikusNé meth Mik lóst, arendszerváltáselőtti
utolsóminiszterelnököt,hogyeljöjjönegyevangélikusrendezvényre.

Szár nya lás két fé le képp

A Le he tő sé gek pi a cá ra be lé pő ket sok
ér de kes ség mel lett kü lön le ges asz tal
fo gad ta. Raj ta fur csa kül le mű bro sú -
rák,  mag nó ka zet tá kat  tar tal ma zó
map pa, író gép re em lé kez te  tő szer ke -
zet, az asz tal mel lett pe dig va kok ül -
tek se gí tő ik kel. Időn ként fel buk kant
egy  vagy  két  vak ve ze tő  ku tya  is,
ame lyek na gyon jól tűr ték a vá sá ri so -
ka dal mat. Az asz tal fe lett táb la hir -
det te, hogy itt az Evan gé li kus Or szá -
gos Vak misszió mun ka tár sai vár ják
a meg szó lí tást. Hack Já nos, a misszió
ve ze tő je  és  Tóth Vi vi en teo ló gus -
hall ga tó vá la szolt kér dé se ink re.
– Az evan gé li kus vak misszió gya -

kor la ti lag két éve lé te zik – mond ta
Hack Já nos. – A szar va si Szél ró zsán
gon dol tam ar ra, hogy egy há zunk nak
nincs olyan misszi ó ja, ahol a lá tás sé -
rül tek úgy tud nak együtt len ni, hogy
hit éle tük ben meg erő sí tést kap ja nak
akár ál ta lunk vagy más se gí tők ál tal.
Már rég óta vol tak úgy ne ve zett vak -
tá bo rok, ame lyek fo ko za to san át ke -
rül tek az egy ház szer ve zé sé be. 
Úgy érez tem, hogy ez nem elég.

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész és Skor ka Ka ta lin me ző be ré -
nyi lel kész se gí tett a szer ve zés ben, Fo -
nyód li ge ten már szer ve zet ként le het -
tünk je len. Bár tu laj don kép pen min -
den kit vá runk itt, de el ső sor ban lá -
tók áll nak meg asz ta lunk nál kí ván csi -
an, hogy kik va gyunk, és mik ezek a
kü lön le ges esz kö zök.
–  Én  an nak  örü lök  –  foly tat ja

Tóth Vi vi en – hogy itt, a Le he tő sé -

gek pi a cán kap tunk he lyet, mert ép -
pen azt mu tat hat juk meg, hogy mi
ho gyan fér he tünk hoz zá Is ten igé -
jé hez.  Ezért  hoz tunk  el  né hány,
Braille-írás sal  ké szült  köny vet  a
Bib li á ból, lát ha tó a „han gos Bib li át”
őrző ka zet ta gyűj te mény, és ki pró -
bál ha tó  a  Braille-író gép.  Szá mot
ad ha tunk ar ról, ho gyan él jük meg és
fo gad juk el kor lá ta in kat, mi lyen le -
he tő sé ge ink van nak.
– A Me ző be rény ben tar tott vak -

tá bor  zá ró  is ten tisz te le tén  döb -
ben tem rá – em lé ke zik vissza Hack
Já nos –, hogy mi, lá tás sé rül tek alig
is mer jük  az  if jú sá gi  éne ke ket,  és
nem tu dunk be kap cso lód ni a kö zös
ének lés be. Ne ki áll tunk, és meg je -
len tet tük  az  if jú sá gi  éne ke ket

Braille-írás sal. Ha son ló kép pen jár -
tunk el az Evan gé li kus éne kes könyv -
vel is. Ezek az ének gyűj te mé nyek
ter mé sze te sen csak a szö ve get tar -
tal maz zák, hasz ná la tuk kal már ta -
nul ha tók az éne kek.
Sze ret nénk mi nél szé le sebb kör -

ben meg is mer tet ni éle tün ket és te vé -
keny sé gün ket, kö ze lebb hoz ni a lá tás -
sé rül te ket a lá tók hoz. Eh hez ki hasz -
nál juk az olyan al kal ma kat, mint a
Szél ró zsa.  Idén  a  vak tá bort  is  itt
tar tot tuk – mond ta az evan gé li kus
vak misszió ve ze tő je.
Be szél ge té sünk vé gén Braille-írás -

sal ké szült igés la pot kap tam: „Rám
tör het nek a ve sze de lem nap ján, de az
Úr az én tá ma szom.” (2Sám 22,19)

g Dr. Sra mó And rás
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Szárnyalj
hecsedlivel!

Solt vad kert nem csu pán a bor és a sző lő vá -
ro sa, ahogy er ről a köz pont tól nem messze
a fa híd előtt lát ha tó, fi a tal párt min tá zó szo -
bor cso port, no és a Krä mer Fü löp Bor lo vag -
rend meg a Szél ró zsán is kós tol ha tó ne mes
ne dűk ta nús kod nak. 
A solt vad ker ti fagy lalt messze föl dön hí -

res. Az im po záns épü let – mely nek ud va -
rán a le an de rek mel lett je ges fo gad ta tás vár
– va ló szí nűt le nül hosszú pul tok ban kí nál -
ja édes por té ká ját, az om lós pi té ket, ha bos-
ba bos sü te mé nye ket és a csak itt kap ha tó eg -
zo ti kus fagy lalt kü lön le ges sé ge ket. Ki hal lott
már na ran csos gesz te nye- vagy ru mos cso -
kis fü ge fa gyi ról? És mé zes-di ós he csed li ről?!
Ez utób bi 2014-ben az év fagy lalt ja lett. 
A he csed li csip ke bo gyót je lent, de sen ki

ne ijed jen meg! Nem ke se rű „le kell nyel ned”
gyógy ír ről van szó. El len ke ző leg: oly me sés
ez a jég be fa gyott fi nom ság, mint ami lyen a
Gu mi ma cik cí mű  Dis ney-me se  gu mi bo -
gyó szörp je le het. Tő le – ahogy a me sé ben az
édes szá jú med vék – a tá bor la kói vi dám ug -
ra bug rá ba kez de nek; a bol dog ság hor mo nok -
nak kö szön he tő en: szár nya ló ke déllyel. 

g – ka nyi ka – 

Han gu lat- és kap cso lat ja ví tó ván dor szín ház ként
de fi ni ál ja ma gát a Pszi cho szín ház, amely nek tár -
su la ta mint egy hat van fi a tal előtt mu tat ko zott
be a solt vad ker ti Szél ró zsán. A te át rum ala pí -
tó ja, Bács kai Jú lia pszi cho ló gus – iga zod va a
fesz ti vál té má já hoz – Gyö ke rek és szár nyak cím -
mel ál mo dott elő adást.
Bács kai  Jú lia  az  elő adás  előtt  el mond ta,

hogy 2000-ben az zal a cél lal hív ta élet re a szín -
há zat, hogy szí né szek kel mu tas son be va ló ság -
ban gyak ran elő for du ló szi tu á ci ó kat. Az egyes
„da ra bok” főbb fo na lát a szín ház ala pí tó fon ja,
ugyan ak kor hogy vé gül mi lyen tör té net szö vő -
dik a szá lak ból, nagy ban függ a szí né szek fan -
tá zi á já tól is, mi vel je len tős sze rep hez jut a sze -
rep lők imp ro vi zá ci ós ké pes sé ge is.
A Gyö ke rek és szár nyak fő hő sei há zas tár sak.

A fe le sé get Bo tos Éva sza bad úszó szín mű vész
ala kí tot ta, míg a fér jet Sza bó Si mon ját szot ta,
aki feb ru ár ban a mo zik ban pró bál ta „meg dön -
te ni Haj nal Tí me át”. Ket ten pró bál ják né hány
éves kis lá nyuk éle tét egyen get ni, azon ban ha -
mar vi lá gos sá vá lik: a gye rek ne ve lés sel kap cso -
la tos el kép ze lé sük nagy ban kü lön bö zik egy más -
tól. Ezért dön te nek úgy, hogy pszi cho ló gus hoz
for dul nak, akit ma ga Bács kai Jú lia sze mé lye sít
meg. 
Ké sőbb be pil lan tást nye rünk a két szü lő gye -

rek ko rá ba  is.  Éva  egy  hí res  or vos di nasz tia
sar ja, déd szü le i ről ut cá kat és gyó gyí tá si mód -
sze re ket  ne vez tek  el.  Édes ap ja  ter mé sze tes
mó don  aján dé koz  ti zen négy  éves  lá nyá nak
szte tosz kó pot és fe hér kö penyt, bíz va ab ban,
hogy majd ő vi szi to vább a pra xist. A lány nak

azon ban esze ágá ban sincs a hip pok ra té szi es -
kü sze rint dol goz ni, más ra vá gyik. Si mon ról ki -
de rül, hogy ap ját nem csak ő, ha nem zül lött éle -
tű any ja sem is me ri. A fiú ti zen éve sen ki ma rad
az is ko lá ból, de er ről sa ját any ja is csak fél év -
vel ké sőbb sze rez tu do mást.
A Pszi cho szín ház elő adá sa in az egyes je le ne -

tek kö zött ma ga a pszi cho ló gus fag gat ja a kö -
zön sé get: mit gon dol nak a lá tot tak kal kap cso -
lat ban? Ez út tal is fel tet te a kér dést, hogy va jon
a  szü lő nek  en ged nie  kell  gyer me ke  ál ma it
meg va ló sí ta ni, vagy gon do san el kell ter vez nie
min dent utód ja he lyett. A né zők meg le he tő sen
ha mar meg nyíl tak a szín ház ala pí tó nak. Így pél -
dá ul egy lány el me sél te, hogy a szü lei már gye -
rek ko rá ban sze ret ték vol na, ha a lel ké szi pá lyát
vá laszt ja, ő azon ban so ká ig el len állt, most vi -
szont – nem sok kal or di ná ci ó ja előtt – örül,
hogy a lel ki pász to ri hi va tást vá lasz tot ta.
Az al ko ho lis ta édes anya tör té ne te kap csán

egy lány a né ző té ren meg le pő őszin te ség gel me -
sél te el, hogy ő épp ilyen hely zet ben nőtt fel, és
hol saj ná la tot, hol ha ra got érez őt el ha nya go -
ló szü lei iránt.
A kró ni kás azon kér dé sé re, hogy le het-e egy -

ál ta lán tö ké le te sen be töl te ni a szü lői hi va tást,
Bács kai Jú lia úgy nyi lat ko zott: „Ez a szak ma az,
amit nem ok tat nak egye te men. Ál lás pon tom
sze rint nem le het tö ké le te sen vé gez ni, de iga -
zán rosszul sem.”
A pszi cho ló gus az elő adás egy pont ján a ti -

zen éve sek  ne ve lé sé vel  kap cso lat ban  –  egy
egy há zi  ta lál ko zó  szel le mi sé gé vel  né mi képp
össze nem fé rő mó don – el mond ta: „Én azt

mon da nám  a  fi a ta lok nak,  hogy  sze xel je tek
nyu god tan éj jel-nap pal, ami kor és aki vel jól esik,
én csak osz to gat nám ne kik az óv szert éj jel-nap -
pal.”
A szí né szek je les re vizs gáz tak a pó di u mon,

könnye dén hoz ták a szá muk ra ki osz tott ka rak -
te re ket,  nem egy szer  hu mort  csem pész ve  a
ri deg va ló ság ba. A drá mai fe szült sé get több nyi -
re nö vel te az elő adás köz ben Bó na Já nos he ge -
dű já té ka, ugyan ak kor né ha azt érez het te a kö -
zön ség,  hogy  a  hang szer  be lé pé se  ön cé lú,
nem min dig se gí ti a tör té net meg ér té sét. Bi zo -
nyá ra az elő adás ra szánt idő sem te szi le he tő -
vé az egyes ka rak te rek, sze mé lyi sé gek ár nya -
lá sát és a pó di u mon be mu ta tott szi tu á ci ók ko -
mo lyabb ki fej té sét, időn ként azon ban túl sá go -
san le egy sze rű sí tett nek tűn tek a meg je le ní tett
sze mé lyek és hely ze tek. 
En nek el le né re tar tal mas és el gon dol kod ta -

tó dél utánt sze rez tek a Pszi cho szín ház tag jai.
Ala pí tó ja zár szó ként ki emel te: „Akár hány éve -
sen el le het kez de ni re pül ni. Amed dig pe dig le -
he tő ség van rá, tes sék kér dez ni a nagy szü lő ket,
tes sék fel la poz ni a csa lá di fo tó al bu mot!”
A kró ni kás szá má ra a más fél óra ta nul sá ga

el ső sor ban az volt, hogy a szü lői sze rep azért
is ko moly fel adat, mert egy édes anya vagy édes -
apa ma ga tar tá sa nem csak gyer me ke i re, ha nem
uno kái és déd uno kái szár nya lá sá ra is ki hat, ezt
pe dig nem le het az e hi va tás ra ké szü lők szá má -
ra elég szer hang sú lyoz ni. Ha pe dig ennyit ha -
za visz hat van fi a tal, már nem volt ha szon ta lan
a fül ledt ebéd lő ben el töl tött dél után.

g Je nő

Az  ép pen  nagy ko rú vá  vált
Szél ró zsán  az  Evan gé li kus
Élet nek si ke rült  fel ku tat nia
azt a fesz ti vá lo zót, aki ép pen
1996.  jú li us  24-én,  az  el ső
ta lál ko zó  nyi tó nap ján  lát ta
meg a nap vi lá got. Mat ti Kes -
ki ni e mi a finn or szá gi Se inä -
jo ki  vá ro sá ból  ér ke zett,  és
ha za u ta zá sa előt ti es te nyi lat -
ko zott la punk nak.
–  Gyü le ke ze tünk,  amely

kö rül be lül négy száz ki lo mé -
ter re  ta lál ha tó  Hel sin ki től,
mint egy  hat van ezer  lel ket
szám lál.  Mi vel  a  Sop ro ni

Evan gé li kus  Egy ház köz ség
test vér gyü le ke ze tünk, össze -
sen ti zen ki len cen ér kez tünk
az idei Szél ró zsá ra. Ne kem ez
volt  az  el ső  ma gyar or szá gi
utam – ava tott be Mat ti. 
A szü le tés na pos el árul ta,

hogy Finn or szág ban no vem -
ber ben  ren dez nek na gyobb
if jú sá gi  ta lál ko zót,  ami kor
el ső sor ban a ze néé a fő sze -
rep, és min den al ka lom mal a
vi lá gos ság ad ja a prog ram fő
té má ját.
–  Jól  érez zük  ma gun kat

Solt vad ker ten, és ugyan egy

szót  sem  ér tünk  a  prog ra -
mok ból,  a  ze ne  tet szik.  Jó
tud ni,  hogy  ugyan azon  ke -
resz tény kö zös ség hez tar to -
zunk – mond ta a finn di ák,
aki egy év múl va fejezi be a
gim ná zi u mot, és pszi cho ló -
gus pá lyá ra ké szül. Ha eset leg
nem ven nék fel az egye tem -
re,  szí ve sen  len ne masszőr;
min den fé le kép pen olyan hi -
va tást  sze ret ne  vá lasz ta ni,
amellyel se gít het az em be rek
tes ti  vagy  lel ki  prob lé má i -
nak meg ol dá sá ban.

g Je nő

Soltvadkert: könnyed életképek
Aki egy idős a Szél ró zsá val…

Szü lők szár nyán
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Fül ledt, eső utá ni idő volt. A vi har jel zést ki ad ták,
sen ki nem me rész ked he tett a Bü dös-tó ba, ma -
xi mum tér dig. A már más fél he te ná lunk tar tóz -
ko dó ke nyai lány ko szo rú, a Nai ro bi Girls vég re
egy kis ki me nőt ka pott. Sza lad tak a tó ba. Le dob -
ták könnyű pa pu csa i kat, és be le gá zol tak. A par -
ton ál lók nagy gyö nyö rű sé gé re szi laj fut ká ro zás -
ba, tánc ba, ének lés be kezd tek. A Boyz less Vo i ce
egyik tag ja kí sér te őket, de lát ha tó an nem tud ta
fel ven ni a fo na to sok rit mu sát, ami nem is cso da. 
A lá nyok spon tán „ki ro ha ná sá ban” kis lá nyos

báj ke ve re dett a ka cér ság gal, az ár tat lan já ték né -
mi ero ti ká val. Ez le het az az af ri kai rit mus, ame -
lyet ta nul ni nem le het, amely be le van kó dol va az
ott szü le tet tek szí vé be. Ahogy ott ön fe led ten fut -
ká roz tak, fröcs köl ték egy más ra a vi zet, ta lán a leg -
hi te le seb ben il luszt rál ták az idei Szél ró zsa mot -
tó ját – a szár nya lást, me lyet könnyed ség, el en -
ge dés, a vi lág gal nem tö rő dés jel le mez. 
A szár nya kat adó ma ga a lé lek, amely kü lön -

bö ző prog ra mok kö zé szo rít va, idő be vet ve is fo -
lya ma to san mo co rog oda benn, és né ha – akár a
test se gít sé gé vel – ki kell tör nie, meg kell nyil vá -
nul nia. És ak kor ment he tet le nül ma gá val ra gad.

g – ka nyi ka –

A gye re kek a leg őszin téb bek – ál lít ja Feny ve si Fé -
lix La jos, aki nek írá sa i val az Evan gé li kus Élet ol -
va sói is rend sze re sen ta lál koz hat nak. Szám ta lan
gyer mek ver se is szü le tett, kö zöt tük kép ver sek is.
Egy ilyen fe nyő fa vagy hó em ber ala kú kép vers -
re cso dál ko zott rá nem ré gi ben egy kis is ko lás –
me sél te a köl tő-új ság író –, és rá tér ve a lé nyeg -
re, meg is kér dez te: „La jos bá csi, mennyi pénzt
ka pott a kö te té ért?” A vá lasz így hang zott: „Fi -
am, én vi szek egy cso mó pénzt a kö te te mért.”
FFL ko ránt sem fá sult, ener gi ku san jár-kel az

„iro da lom bi ro da lom ban”. Jó kap cso la tot ápol
pél dá ul  nem  csak  a  XII.  ke rü le ti  Szon di
Györggyel, a Nap kút Ki adó ve ze tő jé vel, aki leg -
utób bi, Weö res Sán dor előtt tisz tel gő (Hó do lat
W. S. mesternek) kö te tét ki ad ta, ha nem az I. ke -
rü le ti kul túr har co sok kal is, akik szin tén be száll -
tak a kö tet meg je len te té sé nek költ sé ge i be. 
De ta lál koz hat tunk már FFL-lel a Dé li pá lya -

ud var  mel let ti,  han gu la tos-bar lan gos,  Fin ta

Lász ló üze mel tet te Nyi tott Mű hely ben is, köl -
tőnk ugyan is az iro da lom mel lett töb bek közt
a ze ne iránt is ér dek lő dik. Az em lí tett nyi tott
mű he lyes est kap csán szó ba ke rül az Új For rás
fo lyó irat ta valy meg je lent Sza ba dos György-em -
lék szá ma is, egy ben fel idé ző dik a fé lig-med dig
el fe le dett nagy ma ro si ze ne szer ző szel le mi sé -
ge, amely leg alább annyi ra meg ha tá ro zó FFL
szá má ra, mint Weö res Sán dor élet mű ve, aki -
vel volt sze ren csé je ta lál koz ni, va la mint jó szom -
szé di vi szonyt ápol ni. 
Ér de kes ség,  hogy  mind  Weö res re,  mind

pe dig Sza ba dos ra nagy ha tás sal volt Ham vas
Bé la sok szí nű mun kás sá ga. (A ci tált, for ra dal -
mi te ma ti ká jú kö tet a ver se ken kí vül dra ma ti -
zált köl te mé nye ket, be szél ge té se ket, esszé ket
és kü lön bö ző pró zai írá so kat is tar tal maz, ha -
son ló írói sok ol da lú ság ról ta nús kod va.)
A hód me ző vá sár he lyi szü le té sű – és ép pen

a szü lő föld höz kö tő dő mű ve ket cso kor ba gyűj -

tő – köl tő szám ta lan, iro da lom ban uta zó tár -
sa sá got is mer sze kér tá bo ro kon in nen és túl, le -
gyen az eli ti zá ló vagy un derg round. FFL ott ho -
no san mo zog mind ket tő ben. Az  idén  ősszel
nyolc van éves Ilia Mi hály iro da lom tör té nész sze -
ge di hold ud va rá ból Ba ka Ist ván, Pet ri Csat hó
Fe renc és Sze pe si At ti la em lí tő dik még meg egy-
egy em lék kép ere jé ig, de – egy-két spon tán be -
ál lí tott port ré fo tó el ké szül te után – köl tőnk már
ro han is a szél ró zsa egyik irá nyá ba, majd fel -

pat tan va a vad ker ti kü lön já rat Vo lán-bu szá ra,
de rű vel és fej bó lin tás sal kö szön el az író-ol va -
só  ta lál ko zó  kis  szá mú,  ám  an nál  lel ke sebb
részt ve vő i től. 
S  már  uta zik  is  to vább,  ki csit  ha jaz va  a

Weö res ál tal meg ver selt Ro bo gó sze ke rek gub -
basz tó fu va ros ga ra bon ci á sa i ra „a ta nyai ku tya -
uga tá so kon át, to va! s a fa lu si zárt ka puk ál ma -
in át, to va!” 

g Ki nyik Ani ta – Papp Má té

„Fel hív juk  mind azok  fi gyel mét,  akik  csak  a
strand hasz ná la tá ra jo go sí tó je gyet vál tot tak,
hogy 18 órá ig hagy ják el a te rü le tet. Ha ezt nem
te szik meg, a biz ton sá gi őrök fog ják őket ki ve -
zet ni a strand te rü le té ről” – hir de ti a nagy szín -
pad szpí ke re, mi köz ben ép pen ar ra cso dál ko -
zom rá, hogy há nyan le het nek, akik csak egy
stran do lást ter vez tek a hő ség ri a dós szom bat -
ra, még is egy-egy di cső í tő dal lam fosz lánnyal,
a ke nyai lá nyok mo so lyá val, ne tán egy-egy el -
csí pett ige vers sel tér nek ha za.
Hat kor kez dő dik az af ri kai fel vo nu lás, ének -

kel, do bok kal ve rik fel a strand nyu gal mát, köz -
ben pe dig szól a hí vás: egy óra múl va a tá bor
hét pont ján hir det nek igét. Be azo no sít ha tó an
„hoz zánk nem tar to zók” is kö rül áll ják a misszi -
ós szer ve ze tek kö zös sát rát. Azon ban nem sok -
kal hét óra előtt – ab szurd mó don épp az evan -

gé li zá ci ós prog ram nál – a kö te les ség tu dó őrök
meg kez dik mun ká ju kat,  s  ha za ta ná csol ják  a
csak strand jeggyel ren del ke ző ket.
Amíg a misszi ós ok áhí ta tát vá rom, szo mo -

rú an ál la pí tom meg: im már tisz ta a te rep, se -
hol egy ide gen. „Pe dig még el hall gat tam vol -
na…” – csí pem el az egyik utol só ként tá vo zó
csa lád apa mon da tát.
Tu dom én, min den ki a dol gát vég zi: a ta lál -

ko zó pénz ügye se vé di a költ ség ve tés egyen sú -
lyát, a szpí ker be mond ja a rá bí zott in for má ci -
ót, az őr ki szúr ja a jegy nél kü li em be re ket.
De jó tud ni, hogy a Szent lé lek is vég zi a dol -

gát. Aho gyan ép pen az egyik biz ton sá gi őr rel
al ku do zó stran do ló mond ta: „Hisz a ke rí té sen
túl is hall ha tó…” Hát ép pen ez az: a szél ott fú,
ahol akar. Rá adá sul be lé pő nél kül…

g Je nő

Soltvadkert: könnyed életképek

Tánc a tó ban

A vad ker ti ga ra bon ci ás
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Csak a stran do lás ra…
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Már stí lu sá val is el re pí tet te hall ga tó -
sá gát a csüg ge dő, szür ke hét köz na -
pok va ló sá gá ból Pál Fe renc. A ka to -
li kus pap, aki egy út tal ko runk egyik
leg is mer tebb és leg ke re set tebb men -
tál hi gi é nés szak em be re is, a ke resz -
tény ön be csü lés ről is be szélt a Szél -
ró zsán. Elő adá sa nem nél kü löz te az
iró ni át, sőt az ön iró ni át sem.
„Az is ko lai at lé ti ka edzé sen rá jöt -

tem,  hogy  nem  tu dok  fut ni.  Nem
sok kal az után, hogy el kezd tünk sza -
lad ni, min den ki le ha gyott. Míg a ta -
ná runk  egy szer  azt  nem  mond ta:
»Fe ri,  eme led  a  tér ded!«”  Ez zel  a
kép pel ve zet te be elő adá sát Pál Fe -
renc,  és  ér zé kel tet te:  sze ret né,  ha
hall ga tó sá gá ból min den kit rá tud na
ven ni ar ra, hogy „emel je fel a tér dét”.
A dél előtt fo lya mán az elő adó ki -

emel te, hogy az em ber nek szük sé ge
van nagy ra tö rő ál mok ra, mert a ki -
csi sé günk ben  is  fel kell  is mer nünk
nagy sá gun kat.  Fel idéz te  Olofs son
Pla cid atya alak ját, aki azt mond ta,
hogy a szen ve dést nem sza bad dra -

ma ti zál ni. A Gu lá got is meg járt ben -
cés szer ze tes nagy sá ga ak kor is meg -
mu tat ko zott,  ami kor  több évi  fog -
ság után le he tő sé ge volt ha za jön ni.
„An nak a gyár nak az igaz ga tó ja, ahol
kény szer mun kán  vol tak,  meg ijedt,
hogy  mun ka erő  hi á nyá ban  majd
nem fog ja tud ni tel je sí te ni a ter vet.
Ek kor Pla cid atya azt mond ta, hogy

ön ként ma rad nak, és el vég zik a szük -
sé ges fel ada tot. Eb ben mu tat ko zott
meg a pap nagy sá ga” – em lé kez te tett
Pál Fe renc.
Az elő adó négy lé pés ben vá zol ta

fel a ke resz tény em ber he lyes ön be -
csü lé sé hez ve ze tő utat. Min de nek -
előtt fel kell is me rnünk sa ját em be -
ri mél tó sá gun kat, amely a lé tünk höz

kap cso ló dik. Az em ber, aki ér zé ke li
sa ját mél tó sá gát, fel hagy sa ját ma ga
bán tá sá val,  „akár mi lyen  bé na”.  A
má so dik  lép cső,  hogy  fel is mer jük
sza bad sá gun kat. „Nincs olyan élet -
hely zet, amely ben ne len ne annyi sza -
bad sá gunk, amennyi az em be ri élet -
hez kell” – fo gal maz ta meg té tel mon -
da tát Pál Fe renc. A sza bad ság sze rin -
te azt is je len ti, hogy tud ja: ha el esik
az em ber, ab ból is ta nul, ezért nem
fél. „A fé le lem az, ami nyo mo rult tá
tesz” – tet te hoz zá. 
Har mad szor ra azt kell tu da to sí ta -

nunk, hogy ké pe sek va gyunk cse le -
ked ni. Ez a ké pes ség pe dig el ve he tet -
len,  mert  nincs  az  az  élet hely zet,
amely ben ne tud nánk va la mit ten ni.
Vég ső so ron pe dig ott van a tu dat,
hogy az Is ten hez tar to zás el ve he tet -
len tő lünk. Ugyan ak kor ar ra is fel hív -
ta a fi gyel met, hogy az Is ten hez fű -
ző dő kap cso la tun kat ál lan dó an gon -
doz nunk  kell.  „Ha  az  em ber  nem
ápol ja  ezt  a  kap cso la tot,  leg be lül
meg ha son lik”  – mond ta.  Eze ket  a

gon do la ti lép cső ket be jár va jut hat el
a ke resz tény em ber oda, hogy nem
má sok  sze mé vel  te kint  ön ma gá ra.
„Ez a ke resz tény em ber ön be csü lé se”
– je len tet te ki az elő adó.
Pál Fe renc rend sze re sen tart elő -

adásokat az or szág szá mos pont ján,
nem csak  egy há zi,  ha nem  vi lá gi  –
gyak ran  mul ti na ci o ná lis  vál la la ti  –
meg hí vás nak ele get té ve. A szak em -
ber – tisz te let ben tart va hall ga tó sá ga
vi lág né ze tét – több nyi re kö vet ke ze te -
sen kü lön vá laszt ja lel ké szi és men tál -
hi gi é nés meg szó la lá sát. Ez út tal azon -
ban  azt  is  hoz zá tet te  elő adá sá hoz,
hogy egész ta ní tá sa iga zi alap ját az ad -
ja meg, hogy a ke resz tény em ber nek
ha lá lon túl mu ta tó élet cél jai van nak. 
Ha pe dig a kró ni kás nak Pál Fe renc

– más, nem egy há zi szer ve zé sű – elő -
adá sa it hall gat va volt is ki sebb hi ány -
ér ze te, ez út tal öröm mel ál la pít hat ta
meg: az elő adó op ti miz mu sa nem de -
ma gó gia, ha nem ke resz tény re mény -
ség ből táp lál ko zó de rű.

g El jé csé

Gáncs  Pé ter  el nök-püs pök  a meg -
adott tex tus ból (2Kor 12,2–10) ki in -
dul va fel idéz te ti zen nyolc év vel ez előt -
ti is ten él mé nyét, az el ső Szél ró zsát.
Az óta két éven te meg ada tik ne ki az él -
mény, hogy fel eme li az Is ten – mond -
ta. Most azon ban ar ra kér te a „Lu the -
ran Air  2014-es  já ra tá nak”  uta sa it,
hogy ké szül je nek a le szál lás hoz. „Nem

azért,  mert  egy sze rű en  va la mi nek
vé ge  van,  ha nem  pon to san  azért,
mert va la mi most jön… Is ten is föld -
re szállt. Ez az evan gé li um szí ve kö -
ze pe – fo gal ma zott az ige hir de tő. –
Krisz tus azért jött, hogy éle tet ad jon
a vi lág nak. Ő az, aki föl emel, biz tos
kéz zel le tesz min ket, és út nak in dít.” 
A szár nya lás pil la na ta it ezek után

kö zös pa pír re pü lő-haj to ga tás sal idéz -
ték fel a je len lé vők. Az egyes egy ház -
ke rü le tek tag jai más-más esz kö zö ket
kap tak a fel adat hoz, majd azo kat össze -
ad va kel lett el ké szí te ni ük, és ál dó sza -
vak kal meg töl te ni ük a pi ci re pü lő ket.
Ezt kö ve tő en kö zös úr va cso ra vé -

tel re nyílt le he tő ség. A tó par ti sé tá -

nyon  fel so ra koz va  vár ták  a  lel ké -
szek mind azo kat, akik él ni kí ván tak
a szent ség gel.
Zá rás ként  kö szön tő  és  kö szö nő

sza vak hang zot tak el Gáncs Pé ter, va -
la mint Mes ter há zy Ba lázs „Szél ró zsa-
atya” ré szé ről. A há zi gaz da solt vad -
ker ti  gyü le ke zet  lel ké sze,  Ho mo ki
Pál pe dig el mond ta: szí ve sen vissza -
vár ják a részt ve vő ket tíz év múl va, a
15. Szél ró zsá ra.
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Jó  ide je  ál mo dom  egy  egy ház ról.
Nem  túl  nagy,  de  ba rát sá gos,  és
min den ki nek jut ben ne hely.
Ál ma im egy há zá ban sok az öröm

és  a  vi dám ság,  an nál  ke ve sebb  a
szo mo rú ság és a ko moly te kin tet. Ott
nem gond, ha el mo so lyo dik va la ki
egy ige hir de tés alatt, mert min den -
ki tud ja, hogy a szív ből jö vő de rű a
leg jobb pré di ká ció.
Ál ma im  egy há zá ban  jól meg fér

egy más mel lett gye rek és fel nőtt. A
leg ki seb bek nem je len te nek ter het,
ha nem ön fe led ten buj kál nak a na -
gyob bak lá ba kö zött, és ka ca gá suk -
tól han gos a gyü le ke zet.
Ál ma im egy há zá ban sok rég nem

lá tott is me rős ölel meg, ad egy pu szit
az ar com ra vagy „csak úgy” meg üti

a há ta mat, és én sza vak nél kül tu dom,
hogy egy csa pat ba tar to zunk.
Ál ma im egy há zá ban a hí vek nem -

csak to le rán san el fo gad ják, ha nem
se gí tik a gyen géb bet, a fo gya té kos -
ság gal élőt. Nem vé let len, hogy ott
so kan ke re kes szék kel, fe hér bot tal
vagy vak ve ze tő ku tyu sok kal köz le -
ked nek.
Ál ma im egy há zá ban sok a szín.

Együtt ének lünk af ri kai  lá nyok kal,
együtt ját szunk finn ba rá tok kal, és
együtt fa la to zunk sár szent lő rin ci ci -
gány asszo nyok ká posz tás le csó já ból.
Ál ma im egy há zá ban a tó part is le -

het temp lom, egy sör pad is ol tár, és
az  se  je lent  gon dot,  ha  a  lel kész
strand pa pucs ra ve szi fel a Lu ther-ka -
bá tot, mert min den ki úgy gon dol ja,

hogy az is ten tisz te let leg fon to sabb
kel lé ke nem az épü let és az öl tö zék,
ha nem az imád sá gos szív.
Ál ma im  egy há zá ban  gyak ran

meg szó lal több fé le gi tár és dob is, az
éne ke sek pe dig sok szor min den fé le
kü lön le ges  rit mus hang szer rel  áll -
nak pó di um ra, mert ugyan meg be -
csül jük  a  ré geb bi  ko rok  ze né jét,
szól ni sze ret nénk a ma em be ré hez is.
Ál ma im  egy há zá ban min den kit

meg hall ga tunk. Itt kö zö sen gon dol -
ko dunk múlt ról és je len ről, kör nye -
zet vé de lem ről, mű vé sze tek ről, po li -
ti ká ról és ál ma im egy há zá nak fo lya -
ma tos meg újí tá sá ról.
Ál ma im  egy há zá ban  meg fo gal -

maz ha tod kér dé se i det, fel tár ha tod
ké te lye i det.  Itt rend sze res mi sé jük
van a Ta má sok nak és sa ját be szél ge -
tő órá juk a Ni ko dé mu sok nak.
Ál ma im egy há zá ban olyan a sze -

re tet ven dég ség, mint az iga zi he gyi

be széd el hang zá sa kor le he tett: fű ben
ül ve  fa la to zó. Más kor meg  piz zát
eszünk és sört iszunk a test vé rek kel
a strand bü fé jé ben.
Ál ma im egy há zá ban fel is mer jük

Is ten aján dé kát a szik rá zó nap sü tés -
ben, az ének lő ma da rak ban, a reg ge -
lit kol du ló hattyú ban és per sze a vá -
ros cuk rász dá já ban kap ha tó kü lön -
le ges fa gyi ízé ben is.
Ál ma im egy há zá ban őszin te, de

egy más gon do la ta it tisz te lő pár be -
szé det foly ta tunk ate is ták kal és más
fe le ke zet hez tar to zó ke resz té nyek kel,
és ez ál tal – úgy ér zem – erő sö döm
sa ját meg győ ző dé sem ben.
Ál ma im egy há zá ban sok-sok ma -

rék kal kell pó tol ni az os tyát, mert ott -
hon  ér zi  ma gát  ben ne  min den ki,
ezért so kan akar juk egy szer re ma -
gunk hoz ven ni Krisz tus tes tét.
Az ál ma im egy há zá ban meg élt is -

ten tisz te let te le ví zi ós fel vé te lét büsz -

kén és öröm mel aján lom min den is -
me rő söm nek, hogy leg alább va la mit
meg érez ze nek ab ból a sze re tet tel jes
kö zös ség ből, ame lyet én sze mé lye -
sen is át él het tem.
Öt na pig mint ha va ló ság lett vol -

na ál ma im egy há za. Kér lek, test vér,
ne éb ressz fel!

g László Je nő Csaba

Álmaimegyházában
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Kétnaplátogatás.Gyö nyö rű jú li u si dél előtt.
Kék-tisz ta ég, ont ja arany pa ra zsát a nap. A kö -
ze li tó fe lől hűs szél ér ke zik, és meg si mo gat ja
az ar cun kat. Ál lok a be já rat előtt, töp ren gek,
mer re men jek? Fi a ta lok ér kez nek, vi dám csa -
lá dok gye re kek kel. Ré gi ba rá tok is össze fut nak.
Ma guk mel lé pa kol ják a ha tal mas há ti zsá ko kat,
szaty ro kat, össze csa vart pok ró co kat. „Kő sze -
gen ta lál koz tunk elő ször – mond ják a fér fi ak
–, ha jól em lék szem, 2008-ban.” Az asszo nyok
foly tat ják: „Szar vas volt a leg szebb… a cso dá -
la tos ar bo ré tum…” Kí sé rő jük a 2002-es kis ma -
ro si Szél ró zsát di csé ri… Hir te len az jut eszem -
be, ezek a ked ves fi a ta lok a ta lál ko zók alatt let -
tek fel nőt tek, hí vő em be rek. Né hány év, és gyer -
me ke ik lesz nek a kí ván csi ven dé gek, az után az
uno kák. Az erő sö dő kö zös ség pe dig az él te tő,
su ga ras for rás min den idő ben. 

* * *

Fiatalok. Ők a fé nyek: a ko moly fi úk, a min -
dig mo so lyos lá nyok. Egye dül vagy kéz a kéz -
ben. De a leg szeb bek a há za sok kis gye re kek kel!
Van, aki vál lán hoz za, van, aki nyar gal a fi úcs -
kák után. Le ül nek egy fa alá, meg te rí te nek a fü -
ves pá zsi ton. Két há ti zsák en ni va ló: har minc
szend vics, két tep si meggyes pis kó ta, ti zen öt
cső főtt ku ko ri ca. Össze ad ják, ami van, kí nál -
ják egy mást sze re tet tel. 

* * *

Délutánitalálkozó.A ked ves szer ve zők ebéd
után ra tet ték az iro dal mat. Kis vá lo ga tást új kö -
te te im ből, fő leg is te nes ver se im ből. Gon dol tam,
aki nek kis esze van, a sör sá tor ba megy, vagy
meg már tó zik a tó hűs vi zé ben. De nem így tör -
tént, a könyv ba rá tok el jöt tek a nagy me leg ben,
egye dül, ket te sé vel; négy fi a tal teo ló gus hall ga -
tó rög tön kér de zett is: Mi ért írok? Mit akar tam,
mi kor ré gen le ül tem a kéz irat pa pír elé, és mit
aka rok most, annyi év ti zed el tel té vel? Mi ért ír
az em ber vir rasz tó éj sza kák ban? Va la mi fon -
to sat sze ret ne mon da ni, de mit? Ta lán til ta koz -
ni akar az igaz ság ta lan ság el len, ha az élet rend -

jé ből rend szert pró bál nak csi nál ni. Azt hi szem,
ezt igye kez tem el mon da ni, sza vak ba ön te ni. Sa -
ját, meg szen ve dett mon da ni va ló mat, sok fé le
vál to zat ban. 

* * *

Azizompacsirta.Kék rö vid nad rág, kék tor na -
ci pő, pi ros ke re tes szem üveg. Jön-megy ki gyúrt
iz ma i val.  Ki sebb  lány csa pa tok  előtt  meg áll,
hosszan el időz. Fo rog bal ról jobb ra, mint ha táv -
irá nyí tós báb len ne. Az után új ból föl ke re ke dik,
a kö ze li par ton sé tál, de most meg fe szí tett hát -
iz mok kal.  Sem mi  ha tás,  a  szél jár ta  víz ben
lab dá zók nem vesz nek ró la tu do mást. 

* * *

Kéttolókocsis. Fi a tal fiú és lány. Egy más ke -
zét fog ják, ügye sen ha lad nak a ka vi csos úton.
Időn ként a ma ga sabb fel já rók nál el akad nak,
de gyor san ér kez nek se gí tő ke zek. Meg kö szö -
nik, és be szél get nek a ko ra dél után csend jé -
ben.  El bú csúz nak,  né zik  a  há rom  ma gas,
bol dog, egész sé ges fi a tal em bert. Nem moz -
dul nak, hosszú per ce kig vár nak. Va jon mi re
gon dol hat nak? 

„Holvagy,Lajos?”Ezt kér de zi egy ri adt le ány -
ka mel let tem. „La jos! La jos!” – szó lon gat ja új -
ból az el ve szet tet. De kit ke res het? És hol ve -
szett el? Jó len ne meg tud ni, ta lán se gít het nék.
„Gye re vissza, La jos!” – szól két ség be eset ten a
ked ves hang. Én is ki ál to zom, be né zek a sát rak -
ba, az ügye le tes men tők höz. „Ki ne ked a La jos?”
– kér de zem vé gül. „Hát nem tud ja? – fe le li sír -
va. – La jos az én pa pa gá jom.” 

* * *

Kisszélvihar.Hir te len tá mad a há rom nagy
fűz fa mö gül. Tör zsük meg dől ve, de fönt a sű -
rű lom bok egy mást öle lik. Előbb hű sít, az után
ki té pi ke zem ből a pa pír la po kat. Vi szi min den -
fe lé. Oda fél na pi mun kám, a sok-sok gya log -
lás és meg fi gye lés. Re pül nek a sű rűn te le írt pa -
pír sze le tek.  Sza lad nak  kö röt tem,  se gí te nek
össze szed ni.  „Azt  hit tem,  húsz ez re sek!”  –
mond ja egy fiú ne vet ve. 

* * *

Erdélyi vendégek. A  fi úk  mint  véd je gyet
hord ják  fe jü kön  a  szal ma ka la pot.  Nyi tott
szem mel jár nak, fi gyel nek, hol le het se gí te ni.
Ugyan ak kor nagy szí vű ek, csak ak kor szól nak,
ha va la mi fon to sat akar nak kö zöl ni. Örül nek
a tü zes nap nak, bol do gok, ha me sél het nek a
gyö nyö rű er dé lyi tá jak ról. De rög tön el ko mo -
rul az ar cuk, ha min den na pi gond ja ik ról szól -
nak.  „Las san  el fo gyunk!”  –  mond ja  Gá bor
szo mo rú an.  „Csak  a  temp lo munk  meg ma -
rad jon!” – só hajt a ba rát ja. 
El csen de se dünk, min den ki hall gat. Csak a

kö ze li hang szó ró zen gi az új és új prog ra mo -
kat.  Egy órá nyit  fel so rol ni  is  sok  len ne,  az
egész na pét le he tet len. Lel ket gaz da gí tó és gyó -
gyí tó aján dé kok – min den ki nek. 

* * *

Kereső.Tisz ta ar cú fi a tal em ber. Har mad szor
ül  a  kö ze lem ben.  Ér zem,  sze ret ne  va la mit
mon da ni, fon to sat kér dez ni. Ké ső dél után föl -
áll, és oda ül mel lém. Be szél ge tünk, az éle té ről

me sél, most vég zett a sze ge di egye te men. „Az
én hi tem Is ten ben na pon ta vál to zik” – mond -
ja vá rat la nul. „Könnyen el csüg ge dek. Oly kor
úgy ér zem, ki ne vet nek az em be rek” – foly tat -
ja ke se rű en. „Sze re tek hűt len ked ni” – fe le lek
rá pár perc gon dol ko dás után. „Mi kor az el ső
in fark tu som mal  fe küd tem,  érez tem,  le ha jol
hoz zám Is ten” – ma gya rá zom sza va i mat. „Sze -
ren csés vagy” – for dul fe lém. Ez igaz, de mi -
cso da árat fi zet tem ezért az egy sze rű do lo gért,
hi szen Is ten azo kat is sze re ti, akik szün te le nül
ke re sik. 
Föl ál lok. In dul nom kell, mert az utol só vo -

nat is el megy. Mon dom ne ki Ady End re fá jó-
szép ver sét. Is ten és em ber el mond ha tat lan kap -
cso la tá ról sen ki nem írt szeb bet. A cí me: Me -
ne kü lés az Úr hoz. Né hány vers szak be lő le: „Be
szép a ré gi kép, a tisz ta, / Be szép volt a vi lá -
gon él ni, / Be szép volt az a lá za dó, / Még is uras,
szent Össze-Vissza. (…) De min den képp Is te -
né vol tunk, (…) Meg sza kadt szép imád ko zá -
sunk, / Pe dig va la ho gyan: van Is ten, / Nem na -
gyon tö rő dik ve lünk, / De be ta kar, ha na gyon
fá zunk.” 

g Feny ve si Fé lix La jos

Solt vad ker ti jegy zet la pok 
(Napló,2014)

Bó dis Krisz ta, aki a hét e si al -
ko tó tá bor  fő szer ve ző je ként
ke rült kö ze leb bi kap cso lat ba
az óz di ro mung ró ci gány te lep
la kó i val, ar ról a „get tó so dás -
ról”  ej tett  szót,  amely mind
job ban jel lem zi a vá ros pe re -
mé re szo rult csa lá dok lét te rét
és  kö rül mé nye it:  a  szo ci á lis
bér la ká sok ban élő ro mák nagy
ré sze el sze gé nye dett, gyár ban
dol go zó mun kás ko ló ni ák  le -
szár ma zott ja ként szü le tett be -
le ab ba az ál dat lan és ki szol gál -
ta tott  hely zet be,  ahon nan  a
mai na pig nem tud tak ki kec -
me reg ni, és ahol je len leg is a
nincs te len ség  ál la po ta  ural -
ko dik. 
Ba kay  Pé ter,  aki  ci gány -

misszi ós mun ka társ ként szin -
tén  ér zé kel te  a  nél kü lö zés
meg annyi  meg nyil vá nu lá si
for má ját  és  te he tet len ség be
tor kol ló kö vet kez mé nye it, „az
el ső  maflás”,  vagy is  az  el ső
buk ta tó utá ni el kö te le zett ség -
ről  val lott,  mi köz ben  rá irá -
nyí tot ta a fi gyel met a ci gány
em be rek ese mény ori en tált, a
gyor su ló vi lág idő be li kö tött -
sé ge it la záb ban ke ze lő élet rit -
mu sá ra, sza bad(os)sá gá ra. Ez
je len tő sen kü lön bö zik a nyu -
ga ti és a ke let-kö zép-eu ró pai
mo dell sze rű me cha niz mu sok -
tól, és sok fe szült sé get szít az
egy  tér ség ben  élő  több sé gi,
il let ve ki sebb sé gi tár sa da lom
tag jai kö zött. Ez zel együtt em -
lí tést tett ar ról az el lent mon -
dá sos bel ső vi szony rend szer -
ről, mely ben nem rit ka a kü -
lön bö ző ro ma cso por tok (be -
ások, olá hok stb.) köz ti szét hú -
zás,  sőt  az  el len sé ges ke dés
sem. Ba kay ezek alap ján so rol -
ta fel az együtt élés le he tő sé ge -
i nek – ki sebb sé gen in ne ni és
tú li  –  há rom  fo ko za tát  (az
egy más el len élés, az egy más
mel lett  élés és az egy má sért
élés szint je it). Vé gül a más ság -
ban va ló gyö nyör kö dés elő íté -
let nél kü li szem lé le té nek el sa -
já tí tá sá ra  buz dí tott,  a  jé zu si
het ven szer hét szer va ló meg -

bo csá tás, va la mint a Pál apos -
tol fé le, kö zös sé gért ho zott ál -
do zat je gyé ben. 
Bó dis  Krisz ta  sze mé lyes

mo ti vá ci ó it is meg osz tot ta a
hall ga tó ság gal: sa ját ka masz -
ko ri  lá za dá sát,  de vi an ci á ját
idéz te fel, pon to sab ban az eb -
ből fa ka dó, tár sa dal mon kí vü -
li ek iránt ta nú sí tott, fel fo ko -
zott  mű vé szi-em be ri  fi gyel -
mét he lyez te elő tér be. Ba kay
Pé ter hez ha son ló an ez zel túl is
lé pett  a  szo li da ri tás  köz he -
lye in és a to le ran cia frá zi sa in.
A  ci gány misszió  ve ze tő je
mun ká ja  so rán  szem be sült
sze mé lye sen  mind azok kal  a
prob lé mák kal,  ame lye ket  a
leg több em ber – szél ső sé ges
szte reo tí pi ák vagy egyé ni él -
mé nyek alap ján – elő íté le tek -
kel, leg alább is fenn tar tá sok kal
ke zel,  a  más ság  irán ti  ér zé -
keny ség,  il let ve  a  má so kért
va ló jó té kony cse lek vés ben ső -
vé tett igé nye nél kül.

* * *

Mi köz ben e so rok író ja a Fó -
rum sá tor ból a Kül de tés sá tor -
ba igye ke zett, ebé det ké szí tő
be ás asszo nyok ba bot lott, akik
ép pen  az  az na pi  bog rá csos
kós to ló kö rül sü rög tek-fo rog -
tak, amely – egyi kük ízes fél -
mon da tát el kap va – „pusz tu -
lat”-jó nak ígér ke zett… A ro ma
kép ző mű vé szet  kép vi se le té -
ben elő adást és mű hely mun -
kát tar tó Ba logh Ti bor gra fi -
kus mű vész vissza fo got tab ban
ugyan, de ugyan er re a köz vet -
len  ken dő zet len ség re,  az  ő
sza va i val él ve „spon tán exp -
resszi vi tás ra”  mu ta tott  rá  a
tra di ci o ná lis,  ugyan ak kor  a
mű vé szet tör té net ál tal csak a
hat va nas évek től jegy zett ci -
gány  fes té szet  be mu ta tá sa
köz ben. 
Csak az utób bi fél év szá zad -

ban ala kul tak ki  azok a ma -
gyar or szá gi  al ko tói  cso por -
to su lá sok, il let ve mes ter-ta nít -
vány kap cso la tok, me lyek ből
a mos ta ni kor társ mű vé szek is

min tát  ve het tek.  Az  elő dök
(Ba lázs Já nos, Pé li Ta más, Ba -
logh Ba lázs And rás) lajst ro ma
után egy dia ve tí tés so rán, szá -
mos kép mel lék let se gít sé gé vel
is mer ked het tünk  meg  nagy
vo na lak ban  a  ro ma  kép ző -
mű vé szet főbb folk lo risz ti kus
mo tí vu ma i val,  me lyek  közt
na gyon fon tos sze re pet ját sza -
nak a hit hez, a hi e de lem hez, a
mí tosz hoz vagy a né pi má gi -
á hoz  köt he tő  szim bó lu mok.
Az egy szer re köz na pi és me -
ta fo ri kus  áb rá zo lá sok  men -
tén  fel fe dez het tük  a  ci gány
kul tú ra mély ben hú zó dó nar -
ra tí vá ját, amely leg in kább az
örö kös  ván dor lás ban,  va la -
mint  az  ez zel  együtt  já ró
űzött ség ben, mond hat ni sza -
bad ság ba  ve tett ség ben  fe je -
ző dik ki.
Ez után sa ját pá lya kez dé sé re

tért ki Ba logh Ti bor, majd azt
az ál ta la is foly ta tott mű hely -
mun kát  ír ta  kö rül,  amely  az
úgynevezett free-presszi o niz -
mus irány vo na lai men tén kép -
ze li el fes tői vi lá gát, és amely az
ér ték őr ző-meg úju ló vi zu a li tá -
son kí vül fon tos nak tart ja a fen -
tebb már tag lalt iden ti tás prob -
lé mák  nyo mán  ki ala ku ló  el -
foj tott tár sa dal mi nyo más, il let -
ve az idő ről idő re fel szín re ke -
rü lő ki sebb sé gi presszió le vá -
lasz tá sát az adott meg nyi lat ko -
zás ról, pro duk tum ról. 
Mind ezt jól il luszt rál ja az ál -

ta la ké szí tett fő is ko lai dip lo ma -
mun ka, amely az ószö vet sé gi
Já kób-tör té net ből (mely ben a
sa ját test vé rét ügyes ke dés sel és
csa lás sal ki fosz tó bib li ai alak
vé gül meg tér Is ten hez és az an -
gyal lal va ló vi as ko dás után ki -
en gesz te li  csa lád ját  is)  ki in -
dul va te szi sa ját né pi nar ra tí -
vá já nak egyik szi lán kok ra tört,
majd új ból össze il lesz tett tü -
kör ké pé vé  az  an gyal lal  tán -
co ló ci gány asszony kép ze let -
be li je le ne tét – az együtt élés le -
he tő sé gé nek egy szer re szent és
pro fán je le né sét. 

g Papp Má té

A ci gány asszony tán ca
az an gyal lal

b Az együtt élés le he tő sé gei címmelmeghirdetett,Bó dis Krisz ta (kép)íróval,illetveBa -
kay Pé ter rel, egyházunkországoscigánymisszióireferensévelfolytatottvélemény-és
tapasztalatcseretalánazideiSzélrózsatalálkozóegyiklegfontosabbproblémafelve-
tésétfoglaltamagában.Ga lam bos Ádám, azAsz ta li be szél ge té sek sorozatállandómo-
derátoraafesztiválmásodiknapjánakisebbségitársadalomelőítélettelkezeltcsoport-
jairól,azonbelülisacigányközösségekhányatottsorsárólkérdeztevendégeita–nem
mellékesenromákáltalüzemeltetett–vadkertividámparkkalátellenbenfelállítottFó-
rumsátrakegyikében.
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„Így szól az Úr, a te te rem tőd: Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)
Szent há rom ság ün ne pe után a 6.

hé ten az Út mu ta tó reg ge li  és he ti
igé i ben Is ten a sö tét ség ből vi lá gos -
ság ra, a ke reszt ség aján dé ká val meg -
té rés re hív. He ti igénk ki je len té sét
ez zel in do kol ja: mert sze ret lek (4. v.). „Krisz tus sze re ti az egy há zat, és ön -
ma gát ad ta ér te, hogy meg szen tel je és meg tisz tít sa a ke reszt ség gel az ige
ál tal.” (Ef 5,25.26; LK) Ő „a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet for -
rá sa.” (GyLK 699) Ki kül dő sza vai: „Men je tek el te hát, te gye tek ta nít vánnyá
min den né pet, meg ke resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent lé lek -
nek ne vé ben, ta nít va őket, hogy meg tart sák mind azt, amit én pa ran csol -
tam nek tek…” (Mt 28,19–20) Pál ezt ta nít ja: „A ke reszt ség ál tal ugyan is el -
te met tet tünk ve le a ha lál ba, hogy ami kép pen Krisz tus fel tá madt a ha lál -
ból az Atya di cső sé ge ál tal, úgy mi is új élet ben jár junk.” (Róm 6,4) Kí sér -
té sei kö zött e tény re em lé kez tet te ma gát Lu ther: „Meg va gyok ke resz tel -
ve.” A vá lasz tott nép át kelt a Vö rös-ten ge ren: „…az Úr… szá raz zá tet te a
ten ger fe ne ket, úgy hogy a víz ket té vált. Iz rá el fi ai szá ra zon men tek be a ten -
ger kö ze pé be, a víz pe dig fal ként állt mel let tük jobb ról és bal ról.” (2Móz 14,21–
22) Az el ső pün kösd kor há rom ez ren hall gat tak Pé ter re: „Tér je tek meg, és
ke resz tel ked je tek meg mind nyá jan Jé zus Krisz tus ne vé ben bű ne i tek bo csá -
na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát. Mert ti é tek ez az ígé ret…,
sőt mind azo ké is…, aki ket csak el hív ma gá nak az Úr, a mi Is te nünk.” (Ap -
Csel 2,38–39) A fi lip pi bör tön őr nek ezt ta ná csol ta Pál: „Higgy az Úr Jé zus -
ban, és üd vö zülsz mind te, mind a te há zad né pe. (…) Ő pe dig… azon nal
meg ke resz tel ke dett egész há za né pé vel együtt.” (Ap Csel 16,31.33) A ke reszt -
ség hit ál tal visz üd vös ség re – misszi ói pa ran csá ban ezt Jé zus je len tet te ki:
„Aki hisz, és meg ke resz tel ke dik, üd vö zül, aki pe dig nem hisz, el kár ho zik.” (Mk
16,16) Urunk a ki csi nye ket ál lí tot ta pél da ként nagy ra vá gyó ta nít vá nyai elé:
„Bi zony mon dom nek tek, ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint
a kis gyer me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt 18,3) Az Úr Jé -
zus iga zi pás ka bá rány ként halt meg a ke resz ten, csont ja nem tö ret te tett meg,
„ha nem az egyik ka to na lán dzsá val át szúr ta az ol da lát, amely ből azon nal
vér és víz jött ki. Aki pe dig lát ta ezt, az tesz ró la bi zony sá got…, hogy ti is
higgye tek.” (Jn 19,34–35) A sze re tett ta nít vány vall ja: „Ő az a Jé zus Krisz -
tus, aki el jött víz és vér ál tal…” (1Jn 5,6) „Krisz tus a ke reszt ség be min den
idő re be le ve gyí tet te ár tat lan pi ros vé rét. Mi ért? Mert a szent ke reszt sé get
is ugyan az a vér sze rez te meg ne künk, amely éret tünk ki on ta tott, és bű -
ne in kért meg fi ze tett” – vall ja re for má to runk. A meg di cső ült Krisz tus nem
csak az élő ha lott szár di szi né pé nek üze ni: „Éb redj fel…, és térj meg! (…) Aki
győz, azt öl töz te tik fe hér ru há ba, an nak a ne vét nem tör löm ki az élet köny -
vé ből, ha nem val lást te szek ne vé ről az én Atyám előtt…” (Jel 3,2.3.5) Mondd:
„Ti ed va gyok, Jé zu som… / Ve led min dig győz he tek!” (EÉ 208,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Aki nya ral ni megy, tud nia kell, hogy
kí sér té si zó ná ba lép. Fel kell ké szül -
nie  ar ra,  hogy  ki  tud ja  mon da ni:
„Tá vozz  tő lem,  sá tán!” Úti köny vek
nem  szok ták  fel hív ni  ilyen  ve szé -
lyek re az utaz ni in du ló kat. Er re még
kö te le ző vé dő ol tás sem kap ha tó. 
Az el ső szá mú kí sér tés az, hogy a

nya ra lást tart juk az élet iga zi ér té ké -
nek,  és  a  nya ra lás tól  vár juk  ilyen
vagy amo lyan prob lé má ink meg ol dá -
sát. So kan van nak, akik egész év ben
azért haj ta nak, hogy az tán jól ki nya -
ral has sák ma gu kat, és a ki kap cso ló -
dás bol dog ide jén fe led hes sék min -
den ba ju kat. Csak hogy aki a mun ka
örö mét nem ér zi, nem érez he ti a pi -
he nés  örö mét  sem.  A  bál vá nyok
min dig be csap ják az em bert. A pi he -
nés bál vá nya is. Sok min dent ígér, de
nem vált ja va ló ra ígé re te it. 
A má so dik szá mú kí sér tés a sza -

bad ság kí sér té se. Aki ki lép az ott hon,

a  meg szo kott  kör nye zet  kö ré ből,
úgy ér zi, ez a „sza bad ság” az er köl -
csi nor mák alól is fel men ti. Az ide -
gen tá jon nem is me ri sen ki, ide gen -
ben min dent sza bad. A sza bad ság ból
így lesz sza ba dos ság, és eb ből min -
dig baj szár ma zik. Mennyi fe le lőt len
ka land, mennyi ke ser ve sen meg bánt
má mo ros pil la nat a nya rak szo mo rú
ter mé se! 
A  har ma dik  szá mú  kí sér tés  az

irigy ség  kí sér té se.  A  tu ris ták nak
min dig csak azt mu tat ják, ami szép,
ami el ső osz tá lyú, ami el káp ráz tat. A
tu ris ta  pe dig  haj la mos  ar ra,  hogy
ezt el is higgye. Csak a ki ra ka to kat né -
zi, és köz ben meg mér ge zi lel két az
irigy ség, tönk re te szi nya ra lá sát, eset -
leg még az éle tét is.
Aki nya ral ni megy, Is ten nel in dul -

jon, hogy fel hőt len le gyen az idő töl -
té se! 

g Ma do csai Mik lós

A nya ra lás kí sér té sei
A cég fel ső ve ze tői a dol go zók kép zé -
sé re és fej lesz té sé re szánt te kin té lyes
bü dzsé ről vi táz nak. A pénz ügyi igaz -
ga tó hir te len meg kér de zi a ve zér igaz -
ga tót: „Mi lesz, ha be fek te tünk az em -
be re ink be, ők pe dig el hagy nak min -
ket?” A ve zér igaz ga tó rö vid szü net
után így vá la szol: „Mi lesz, ha nem
fek te tünk be – és ma rad nak?” 
Re mek gon do lat éb resz tő, nem de?

A leg több vál la lat nál – füg get le nül a
mé ret től – van nak olyan mun ka tár -
sak, akik leg in kább egy ki szá radt fá -
hoz ha son lí ta nak: el lát ják fel ada tu kat,
vég zik  ki sza bott  mun ká ju kat,  be -
tart ják a ha tár idő ket, föl ve szik a fi ze -
té sü ket. De nem nö ve ked nek, nem
azo no sul nak a cé lok kal, a kül de tés sel.
Bár en nek több oka is le het, gyak ran
csak az van a hát tár ben, hogy egy sze -
rű en el fe lej tünk fog lal koz ni ve lük! 
Ren ge te get  hal lunk  a  sze mé lyes

pénz ügyi  be fek te té sek  fon tos sá gá -
ról: hogy mi képp te remt sük meg az
anya gi biz ton sá got, ho gyan ké szül -
jünk nyug dí jas éve ink re stb. Alig ha lé -
te zik azon ban fon to sabb be fek te tés
an nál,  mint  meg osz ta ni  má sok kal
az időn ket, ener gi án kat, ta pasz ta la -
ta in kat. És ez füg get len at tól, hogy az

ered ményt vé gül mi köny vel het jük el
tény le ges si ker ként, vagy sem. Sok kal
job ban já runk így – még ha né hány
mun ka tár sunk azon nal a jobb le he -
tő sé gek fe lé ka csin gat is –, mint ha vé -
gül olyan em be rek kel len nénk kö rül -
vé ve, akik messze a le he tő sé ge ik és ké -
pes sé ge ik alatt tel je sí te nek. 
Ki je lent het jük, hogy egy ve ze tőt

nem an nak alap ján ér de mes iga zán
meg ítél ni, hogy mit ért el a ve ze tő -
ként töl tött idő alatt, ha nem hogy mi -
lyen örök sé get hagy ma ga után. Foly -
ta tó dik-e az épít ke zés, a gya ra po dás,
vagy meg áll a cég, eset leg ha nyat la -
ni kezd? Egy oda adó ve ze tő, aki haj -
lan dó a szer ve ze té ért dol go zó em be -
rek be fek tet ni, tar tós örök sé get hagy
ma ga után – akár a cég nél ma rad nak
a  dol go zók,  akár  el hagy ják,  hogy
má sutt vál has sa nak ve ze tő vé. 
A gyen ge ve ze tők ez zel szem ben

in sta bil,  kár tya vár ként  össze om ló
örök sé get hagy nak hát ra. Örök sé gük
ha szon ta lan vagy egye ne sen ve szé -
lyes – vagy ön telt sé gük, büsz ke sé gük
mi att, vagy a má sok ba va ló be fek te -
tés hi á nya mi att. 
Föl di éle te so rán Jé zus egy tu cat

olyan ta nít vány ba fek te tett be, akik -

nek kez det ben sen ki sem sza va zott
vol na  túl  si ke res  jö vőt.  Azon ban
menny be me ne te le kor olyan kül de -
tés sel bíz ta meg őket, ame lyet a mai
na pig mil li ók kö vet nek. 
Jé zus egy ér tel mű kül de tést adott

ne kik: „Men je tek el te hát, te gye tek ta -
nít vánnyá min den né pet (…), ta nít -
va őket, hogy meg tart sák mind azt,
amit én pa ran csol tam nek tek…” (Mt
28,19–20)
Pál apos tol – aki nek hosszú tá vú

be fek te té sei pél dá ul Bar na bás éle té -
ben mu tat koz tak meg – így ír a fi a -
tal  Ti mó te us nak:  „És amit tő lem
hal lot tál sok ta nú előtt, azo kat add
át meg bíz ha tó em be rek nek, akik má -
sok ta ní tá sá ra is al kal ma sak lesz nek.”
(2Tim 2,2) 
Ta lán már va la ki té ged is ta ní tott,

fej lesz tett, fel ka rolt, be léd fek te tett. Le -
he tünk cég ve ze tők, vál lal ko zók, be osz -
tott  al kal ma zot tak,  mind annyi unk -
nak meg van a ma gunk ha tá sa a sa ját,
ki sebb-na gyobb kör nye ze tünk re. Te
va jon  be fek tetsz  a  kör nye ze ted ben
ta lál ha tó sze mé lyek be? Ha te nem, ak -
kor ki fog he lyet ted be fek tet ni? 

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

Merj be fek tet ni – em be rek be! 
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Ami kor a di a kó nu si szol gá lat ra ké -
szül tem, ak kor je lent meg Szik szai
Bé ni Az éb re dés aka dá lyai cí mű
köny ve  (Bet há nia  Iro dal mi  és
Nyom dai Vál la lat, Bu da pest, 1946).
Eb ben a lel ki éb re dés aka dá lya i ról
ol vas tam ér té kes meg ál la pí tá so kat.
Ak kor ezek nagy se gít sé get je len tet -
tek lel ki meg úju lá som hoz. A fel so -
rolt egyé ni és kö zös sé gi aka dá lyok
meg is me ré se ma is elő se gít he ti egy -
há zunk meg úju lá sát, a lel ki éb re dés
ki tel je se dé sét.
Az el ső egyé ni aka dályt az je len -

ti, hogy nem is mer jük fel lel ki al vá -
sun kat. Van nak  em be rek,  akik kel
nem  le het  el is mer tet ni,  hogy  al -
sza nak. Ve rik a mel lü ket, hogy ők
meg tér tek, rég óta gyü le ke ze ti ta gok,
hi vat koz nak ke resz tyén múlt juk ra,
éle tük ál dá sa i ra. El fe lej tet ték, hogy
a sző lő vessző nek a sző lő tő kén kell
ma rad nia, és na pon ként kell el fo -
gad nia az új élet ned vet – nem le het
meg elé ged ni  a  teg na pi  ige ta nul -
má nyo zás ál dá sa i val, a tíz évvel ez -
előt ti meg té rés gyü möl cse i vel. Jé zus
ál tal na pon ta meg kell újul nunk! El
kell is mer nünk, hogy éb re dés re van
szük sé günk! 
Ezt a ko rai lel ki éb resz tést én ak -

kor  meg ér tet tem,  és  bűn bá nat tal
meg val lot tam: va ló ban el alud tam. A
Lé lek  éb resz tő  hang já ra  azon ban
fel éb red tem,  és  ket tő zött  erő vel
foly tat tam  bi zony ság te vő mun ká -
mat a Ti mó te us-fi a ta lok kö ré ben. 
Jn  9,41-ben  azt mond ja  az  Ige:

„Ha va kok vol ná tok, nem vol na bű -
nö tök, mi vel azon ban most azt
mond já tok: lá tunk, meg ma rad a
bű nö tök.” So kan nem me rik alá za -
to san azt mon da ni, hogy nem lát -
nak,  el té ved tek,  meg ho má lyo so -
dott a sze mük. Fel tá mad a bűn tu da -
tuk, nyil ván va ló vá vá lik szá muk ra,
hogy nem jól van úgy, ahogy van,
va la mi hi ány zik, va la hol hi ba van,
vál toz tat ni kel le ne, de nem ké pe sek
őszin tén, alá za to san el is mer ni: el -
alud tak. Fél nek le lep lez ni „jó ke resz -
tyén sé gü ket”, nem me rik be val la ni,
hogy hi á ba ol vas sák a Bib li át, nem
szól hoz zá juk; hi á ba imád koz nak,
csak be ta nult sza va kat mon da nak. 
A kö vet ke ző egyé ni aka dályt az

je len ti, hogy fel ér té kel jük cse le ke de -

te in ket. Azt mond juk: őriz ke dünk
vét ke ink től, vi gyá zunk ma gunk ra,
iga zak és be csü le te sek a cse le ke de -
te ink, tö rek szünk, igyek szünk, buz -
gól ko dunk, ál do zunk. Bi zony ezt is
meg ta pasz tal tam, míg vé gül Is ten
Lel ke rá nem vi lá gí tott, hogy így hi -
á ba va ló a lel ki éle tem. Ez a le lep le -
zés meg újí tott lel ki leg. 
Sú lyos egyé ni aka dályt je lent, ha

el ho má lyo so dik a ke reszt, el vesz ti fé -
nyét a Gol go ta és az ott meg fe szí tett
Krisz tus. Ha a ke reszt he lyett más
kö ti  le  a  fi gyel mün ket.  Van nak,
akik nem akar nak min dig Krisz tus -
ról, ke reszt ről hal la ni. Túl van nak a
bűn bá na ton, bűn bo csá na ton, őket
ne  nyug ta la nít sák  min dig  ez zel  a
kér dés sel. Ná luk más ke rül a gol go -
tai  ke reszt  he lyé re.  Én  azon ban
szen tül val lom, hogy élő, éber ke -
resz tyén csak az le het, aki nek éle -
te kö zép pont já ban ott van Jé zus ke -
reszt je. 
Oda kell el jut nunk, aho vá Pál ju -

tott, aki azt mond ta: „…itt van már
az óra, ami kor fel kell éb red ne tek az
álom ból.” (Róm  13,11)  Ész re  kell
ven nünk, hogy ami kor Is ten éb re -
dés ről be szél, ak kor így szól: mind
a gyü le ke ze ti ve ze tők, mind a kö zös -
sé gi  ta gok  éb red je nek  fel!  Nem  a
gyü le ke ze tet kell éb resz te ni, ha nem
min den ki nek  a  sa ját  sze mé lyé ben
kell fel éb red nie. Ezt a ma gam szá -
má ra is na gyon jól meg je gyez tem.
Vizs gál nunk  kell  a gyü le ke ze ti

éb re dés aka dá lya it is. Mi ért nem te -
lik meg  az  össze jö ve te li  helyi ség,
mint ré gen? Mi lyen aka dá lyai van -
nak a kö zös sé gi éb re dés nek?
Egyik aka dá lya: azok az al vó hí -

vő em be rek, akik nek nem az zal van
te le a szí vük, hogy az Úr Jé zus egé -
szen meg vál tot ta őket. Akik nek ar -
ról kel le ne szól ni uk, hogy kö zös sé -
gük ben ők a leg bű nö seb bek, ne kik
Jé zus vé ré re van  szük sé gük, hogy
meg tar tas sa nak az üd vös ség re.
Aka dá lyai a kö zös sé gi éb re dés nek

azok a hí vők is, akik nek éle te csak
be széd ben áll. Ezért  meg vizs gál -
tam a sa ját min den na pi éle te met is,
hogy tük rö zi-e meg vál to zott éle te -
met. Több ször kel lett emi att is bűn -
bá na tot tar ta nom, hogy bi zony sá gul
szol gá ló meg újult lel ki élet re jus sak. 

Az is aka dá lya a kö zös sé gi éb re -
dés nek, hogy lel ki éle tünk ből hi á -
nyoz nak az ezt meg erő sí tő cse le ke -
de tek. Vé gül  ko moly  aka dá lyai  a
kö zös sé gi éb re dés nek azok a ke resz -
tyé nek, akik kö zös ség ben van nak a
vi lág gal, akik nek nem olyan drá ga
az Úr Jé zus, hogy éret te min den ről
le mond ja nak. A vi lá gi a so dás ban is
bű nös nek ta lál tam ma ga mat, s szá -
mot ve tet tem: ho gyan sza ba dul ha -
tok meg több vi lá gi do log tól.
1Kor 10,20 ezt mond ja: „…amit a

po gá nyok ál doz nak, azt ör dö gök nek
ál doz zák, és nem Is ten nek: azt pe -
dig nem sze ret ném, ha ti az ör dö gök -
kel len né tek kö zös ség ben.” Kö zös ség -
ben va gyunk az ör dög gel? Mit aka -
runk mi  lel ki éb re dés ről be szél ni,
ami kor fél szí vün ket ott hagy tuk a
vi lág nak? Majd  ami kor  a  szí vünk
má sik fe lét is el hoz zuk, és úgy éne -
ke lünk és imád ko zunk, ak kor lesz
éb re dés. Én is tel jes szív vel sze ret -
ném szol gál ni Is ten or szá gát. Eh hez
ké rek erőt az én meg tar tó mennyei
Atyám tól.
Azt  mond ja  Is ten  igé je,  hogy

azért van köz tünk oly sok erőt len és
be teg, mert fél szí vük a vi lá gé, az ör -
dö gé,  ezért  (is)  alusz nak  lel ki leg.
Ami kor majd üres te nye rün ket mu -
tat juk  az  ég re,  és  azt  mond juk,
hogy nem hoz tunk sem mit, cse le -
ke de te ink,  tu dá sunk,  is me re te ink
nem ér nek sem mit – ak kor  fel tör
szí vünk ből: „Ó, én nyo mo rult em -
ber, ki cso da sza ba dít meg en gem!”
Meg men tő  Urunk  ek kor  le nyúl  a
ma gas ság ból, új ra fel vesz ben nün -
ket, és mi a meg ta lá lás ön fe ledt örö -
mé ben bol dog, élő kö zös ség re ju -
tunk ve le. Ez lesz az éb re dés!
Az  éb re dés  aka dá lyai  mi  va -

gyunk. Te és én. Ha szí vün ket még
for rób ban ráz ná a láz, a sze münk -
ben emész tőb ben lo bog na a tűz, ha
nem kí mél nénk ma gun kat, ameny -
nyi re kí mél jük, ak kor jön ne az éb -
re dés.  Mind ezt  Is ten  Szent lel ke
vég hez vi he ti  mind nyá junk  éle té -
ben, és ak kor lesz éb re dés. 
Ser ken jünk hát fel, akik ma még

alu szunk!  Kö nyö rög jünk  egy há -
zunk és né pünk  lel ki éb re dé sé ért!
Ak kor el jön ha mar! Ámen!

g Szen czi Lász ló

Mi lyen aka dá lyai van nak
lel ki éb re dé sünk nek?
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„Már me gyek bé kén, öröm mel”
Végetérta144.nyárikántorképzőtanfolyam

„Hamunkámhozkezdek,
adjderűs,jókedvet”
A ti zen egy és húsz év kö zöt ti részt -
ve vők éle tét me der ben tar tó na pi rend
vál tá sa it jel ző ko lomp szó a reg ge li el -
csen de se dés től az es ti „lép cső imá ig”
(es te tíz után, le fek vés előtt az épü -
let  köz pon ti  lép cső jén  ül ve  ének -
lünk es ti éne ke ket, s imád ko zunk kö -
zö sen) fel ada tok, lel ki és kö zös sé gi él -
mé nyek so rát ke re tez te. A na pon kén -
ti egyé ni hang sze res és ének órák, har -
mó ni um- és or go na gya kor lók mel lett
nyolc szin ten zaj lot tak a cso por tos
szol fézs órák, az in ten zív kó rus mun -
ká ból pe dig min den ki ki ve het te a ré -
szét. A dél utá ni kö zös órá kon Ben -
ce Gá bor tan fo lyam ve ze tő az evan -
gé li kus éne kek tí pu sa i ba és tör té ne -
té be, az egy há zi év kér dé se i be, Ko czor
Ta más tan fo lyam lel kész Pál le ve le i -
nek hát te ré be ve zet te be a hall ga tó -
kat. Pál  apos tol  éle te a kö zös órák
mel lett a va sár nap dél utá ni Lát ha tat -
lan szín ház té má ját is meg ha tá roz -
ta: a vá ros fal ról ko sár ban va ló le bo -
csá tás,  a  ten ge ren  va ló  át ke lés,  a
meg kö ve zés  vagy  ép pen  az  éj je li
ének lés ha tá sá ra fel nyí ló bör tön aj tó
fi zi kai él mé nyét az Apos to lok cse le -
ke de te i ből szár ma zó  ige ré szek ma -
gya ráz ták. A zsol tár ének lés sel zaj ló
reg ge li  és  es ti  áhí ta to kon  hal lott
sok fé le il luszt rá ció, iro dal mi és film -
be li uta lás mind-mind egyet len kö -
zép pont ra irá nyí tot ta fi gyel mün ket:
„Mert úgy ha tá roz tam, hogy nem
tu dok kö zöt te tek más ról, csak Jé zus
Krisz tus ról, ró la is mint a meg fe szí -
tett ről.” (1Kor 2,2)

Felüdülés,sport,zene,játék
A fel ada tok ter hét és a lel ki aján dé -
kok ko moly sá gát ter mé sze tes mó don
old ja fel az órák kö zöt ti ping pong, lab -
da já ték a Man dák-ott hon ha tal mas
kert jé ben, amely ba rá ti be szél ge té sek -

hez,  fél re vo nu lás hoz,  de  ének órák
tar tá sá hoz is egy aránt al kal mas hely -
színt kínál. Az el ma rad ha tat lan es ti
fo ci idén nem csak a világbajnokság
mi att ke rült a kö zép pont ba, de hét -
köz na pi  kép ként  je le ní tet te  meg
mind azt, amit kü lön bö ző hi va tá sa ink
egy más ba kap cso ló dó, és csak így he -
lye sen mű kö dő rend sze ré ről a Bib li -
á ból meg ta nul hat tunk.
A má so dik éve tar tó át ala kí tá sok

ered mé nye ként ké nyel me sebb, lak -
ha tóbb  lett a kán tor kép ző épü le te:
meg szűn tek  a  tö meg szál lás  jel le gű
szo bák, az ok ta tás szín te rei el kü lö -
nül het nek a la kó szo bák tól és ét ke -
zők től. A tan fo lyam elő adói kö zös ta -
nács ko zás ra is meg fe le lő, ott ho nos
ta ná ri szo bát kap tak a „té li kert ben”.
A ré gi „nagy há ló” a di á kok kö zös sé -
gi te ré vé, az üve ge zett te rasz jól el -
kü lö nü lő  szol fézs te rem mé  vált.  A
gond nok la kás át ke rült az új épü let -
be, így több he lyi ség fel sza ba dul ha -
tott kö zös sé gi hasz ná lat ra. Sa ját kis
kony há ban  ké szít he tik  el  spe ci á lis
éte lü ket az étel al ler gi á sok. Nyá ron
ugyan szü ne tel nek a fel újí tá si mun -
ká la tok,  de  re mé nyünk  sze rint  az
egész  épü let  gé pé sze ti  fel újí tá sát
ered mé nyez he ti a be adás előtt ál ló
KE OP-pá lyá zat si ke re.
A meg újult  te rek egy szer re akár

há rom, egy más tól el kü lö nült lá to ga -
tó cso port  el he lye zé sét  is  le he tő vé
te szik a kán tor kép ző te rü le tén: bá to -
rít juk a gyü le ke ze te ket, in téz mé nye -
in ket,  hogy  az  év kö zi  idő szak ban
él je nek a ked vez mé nyes árú szál lás -
le he tő ség gel. A Man dák-ott hon nyu -
godt kör nye ze te Bu da pest kö zel sé gé -
ben  csen des na pok,  szak mai  meg -

be szé lé sek hely szí né ül egy aránt ki vá -
ló an al kal mas.
Majd ne gyed szá za dos szol gá lat után

ed di gi  sza ká csunk,  Ku rucz Pál né
Ma ri ka  né ni  vissza vo nult,  he lyét
Hra ba csik Ben ce fi a tal sza kács vet te
át, aki kis mun ka tár si csa pa tá val az ét -
ke zé si kul tú ra új  igé nyes sé gé vel  is -
mer te tett  meg  min ket:  kü lön le ges
íz kom po zí ci ók és min den ben egész -
sé ges  éte lek  ke rül tek  asz ta lunk ra.
Mind ezt igyek szik úgy meg va ló sí ta -
ni, hogy az ét ke zés alap anyag költ sé -
ge ne nö ve ked jen je len tő sen. Nagy se -
gít ség a tá mo ga tó ink tól ka pott sok -
fé le étel aján dék: kö szön jük a gyü möl -
csö ket, zöld sé ge ket, há zi lek vá ro kat!

„Áldjmegénmunkámban
kívántjósikerrel”
A  szol gá lat ra  ké szü lő,  for má ló dó
kö zös ség  aján dé ka it  má sok nak  is
meg mu tat hat tuk: a tan fo lyam ide jé -
re eső va sár na po kon Fó ton és Rá kos -
pa lo tán szol gált az ének kar és Róth
Már ton or go na ta nár-kán to runk. Kö -
szö net a gyü le ke ze tek nyi tott sá gá ért
és a sze re tet tel jes fo gad ta tá sért, a ko -
moly tá mo ga tá sért!
A sza bá lyo san is mét lő dő na pok

so rán át egye nes út ve zet a kü lön le -
ges al kal mak kal te li „utol só idők höz”
(a ti zen hét na pos tan fo lyam utol só
négy nap ját szok tuk így em le get ni
összeg ző és le zá ró jel le gük mi att). 
A tan fo lyam utol só szer dá ján a Mol -
nár Lil la lel kész nő ál tal össze ál lí tott
bib lia ver seny fel ada tai – akár csak a
reg ge li és es ti áhí ta tok több sé ge – az
El ső ko rinthu si le vél mon da ni va ló -
ját ál lí tot ták a kö zép pont ba. A ha -
gyo má nyos fel adat tí pu sok so rá ban
min dig van kán to ri fel adat is: alap -
ve tő kész ség, hogy tud junk egy igé -
hez éne ket vá lasz ta ni, vagy a meg -
adott  ének  alap ján  meg ta lál juk  a
kap cso ló dó  igét. Az  iz gal mas ver -
senyt  meg ko ro ná zó  dra ma ti zá lás
so rán a hét csa pat rö vid je le ne tek -
ben tett ta nú sá got sze mé lyes ige ér -
tel me zé sé ről.
Az idén meg újult for má ban zaj lott

ének ver seny a ki seb bek és a na gyob -
bak  szá má ra  egy aránt  le he tő sé get
adott az elő re ha la dás fel mé ré sé re: az

is mert  éne kek mennyi sé ge mel lett
kü lö nö sen nagy  súlyt  fek te tünk  az
egész sé ges ének lés re, a kö zös sé get is
ve zet ni ké pes kán to ri ki ál lás ra. A csü -
tör tök es ti gyó nó tü kör és a kö zös úr -
va cso rai al ka lom a tan fo lya mot leg -
mé lyeb ben össze kap cso ló tör té né sek
egyi ke, ahol át él het jük, hogy mind -
nyá jan Is ten ke gyel mé ből élő, bű nös
em be rek ként le he tünk meg aján dé ko -
zot tak. A tan fo lyam utol só es té jét ka -
ma ra ze nés be mu ta tók és „fó ti bal la -
gás” tet te em lé ke ze tes sé: az eső el -

mos ta tűz ra ká si ál ma     épü let lép cső -
in és fo lyo só in, s a két eme let hosszú -
sá gú kí gyó val jár tuk vé gig az épü let
ter me it, szo bá it za rán dok éne kek kí -
sé re té ben.

„AzÚrnevébenindulunk”
A szom ba ti hang sze res és ének ka ri
be szá mo ló  ke re té ben  né hány  tár -
sunk  kar ve ze tés vizs gát  te he tett:  a
tan fo lya mon idén elő ször ta ní tó Bá -
rán di Zol tán Fé lix té len meg szer zett
kán to ri ok le ve lét tet te tel jes sé, Iker Ju -
li an na és Baj nó czi Ben ce pe dig már
elő re ké szül a ké pe sí tés meg szer zé -
sé re.  A  vizs ga sza bály zat  sze rint  a
je löl tek nek egy ho mo fon és egy bo -
nyo lul tabb szer kesz té sű, po li fon kó -
rus mű ve zény lé sét kell be mu tat ni uk,
s iga zol ni uk kell, hogy leg alább két
éve már ak tív kó rus ta gok. Az egy -
mást hor do zó kö zös ség ere jét tük rö -
zi az is, ami kor az ének kar ki vé te les
fi gye lem mel  és  oda adás sal  szó lal
meg az egy ko rú tár sak ke ze alatt.

A  min dig  egy szer re  fel eme lő  és
meg szo mo rí tó tan fo lyam zá rás nak kü -
lö nös hang súlyt adott J. S. Bach 106.
kan tá tá ja, ame lyet a Te De um is ten tisz -
te let előtt szó lal tat tak meg a tan fo lyam
részt ve vői a fó ti evan gé li kus temp lom -
ban. Élet és ha lál, meg sem mi sü lés és
fel tá ma dás  igéi  hir det ték mind nyá -
junk nak, hogy Is ten ide je a leg al kal ma -
sabb idő. Az Ac tus tra gi cus elő adá sá -
ban köz re mű köd tek a tan fo lyam ze -
né szei  (Kal már Zsu zsan na csel ló -
con ti nuo, Róth Már ton or go na con ti -
nuo, Thi er ing Pé ter fu ru lya, Pócs Mik -
lós ba rokk fu vo la),  va la mint  né hány
kül sős  ze nész tár sunk  (Re gős Jú lia
gam ba, Boz zai Ba lázs brá csa, As bóth
Zsu zsan na fa gott,  Kes sely ák Ben ce
nagy bő gő). A szó ló té te le ket a tan fo -
lyam ta ná rai, Vér tesy Jú lia, Mun tag Lő -
rinc és Pap Kin ga Mar jat ta, va la mint
Uj há zy Már ton szó lal tat ták meg.

„Egyházadbanszolgálattal
megbíztál”
A kán tor kép zés fo lya ma ta nem ve lünk
ér vé get: Né meth Sán dor ve ze té sé vel
a jú li u si, majd Ker tész Bo tond irá nyí -
tá sa  alatt  az  au gusz tu si  tan fo lyam

csa pa ta ve szi bir tok ba a Man dák-ott -
hont,  au gusz tus ban  pe dig  a  fel nőtt
kán to ro kat vár ják to vább kép ző tan fo -
lyam ra, szak mai kur zu sok ra. Az itt el -
kez dett  ta nul má nyok  el mé lyí té sé re
hív a tan év ide jén húsz szom ba tot ma -
gá ba fog la ló té li tan fo lyam, ahol le he -
tő ség van se géd kán to ri ké pe sí tés, kán -
to ri bi zo nyít vány vagy kán to ri ok le vél
meg szer zé sé re. A se géd kán to ri szint
bir to ko sa ma nua li ter ko rál kí sé ret tel,
a bi zo nyít ványt szer zett hall ga tó már
pe dál kí sé ret tel és egy sze rűbb or go na -
mű vek kel is szol gál az is ten tisz te le ten,
a leg ma ga sabb ké pe sí tés gaz dá ja pe -
dig jó ala po kat ka pott ah hoz, hogy ma -
gát to vább ké pez ve idő vel az ének vá -
lasz tás tól az egy há zi év be és a li tur gi -
ai fo lya mat ba il lesz ke dő, igé nyes or go -
na ze ne al kal ma zá sán át a kó rus szer -
ve zé sig  a  gyü le ke zet  ze nei  éle té nek
min den te rü le tén ön ál ló an meg áll ja a
he lyét. A tan fo lya mok hall ga tói szá má -
ra év kö zi ze né lé si le he tő sé get biz to sí -
tó  Man dák-kó rus  ha vi  rend sze res -
ség gel  tart ja  pró bá it,  és  el ső sor ban
olyan gyü le ke ze tek ben szol gál,  ahol
nincs  le he tő ség  ilyen  össze tett  kó -
rus ze ne mű ve lé sé re.
Re mény sé günk, hogy fel nö ve ked -

ve kán tor ként, lel kész ként vagy „kép -
zett” gyü le ke ze ti tag ként ki-ki a ma -
ga  he lyén  fel ké szül ten  szol gál hat ja
majd gyü le ke ze tét  és  egész  egy há -
zunk épü lé sét.

g Pap Kin ga Mar jat ta 
– Ben ce Gá bor

Adja össze a cikk ben idé zett ének szá -
mo kat! Az ered mény el ső há rom
szám je gye me lyik éne kün ket rej ti?
A he lyes meg fej tést a kan tor ke p -
zo@lu the ran.hu cím re be kül dők kö -
zött a kán to ri mun kát se gí tő ki ad vá -
nyo kat sor so lunk ki.

A fó ti kán tor kép ző éle tem egyik
leg fon to sabb hely szí ne. Nyolc év -
vel ez előtt, ti zen két éve sen vet tem
részt  elő ször  a  tan fo lya mon,  s
óri á si ha tás sal volt rám mind ze -
nei, mind hit bé li, mind kö zös sé -
gi fel fo gás szem pont já ból. Ugyan -
azok az ér té kek fog nak meg ma is,
mint  ak kor:  ti zen hét  na pon  át
tar tó szel le mi és ér zel mi töl te ke -
zés,  tu dás szer zés,  is mer ke dés,
kö zös ség. Kö zös ség, mely min dig
kész nyit ni má sok fe lé, mely be fo -
ga dó, és ar ra ta nít min ket, hogy
ezt a ma ga tar tást ne csak a Man -
dák-ott hon cso dá la tos be főt tes -
üve gé ben gya ko rol juk, ha nem vi -
gyük ki a nagy vi lág ba, és épít sük
a  hét köz na pok ba.  Vi gyük  ma -
gunk kal  a  tu dás vá gyat,  vi gyük
ma gunk kal  a  hi tet,  vi gyük  ma -
gunk kal a ze nét és a ze né lés örö -
mét, a  sze re te tet em ber tár sa ink
iránt és per sze a de rűt, a ha tal mas
de rűt,  ami vel  Fó ton  csor dul tig
tölt jük  po ha run kat.  Hadd  kor -
tyol gas sunk be lő le kint is, bent is.
Ze nét, hi tet, sze re te tet.

g Gy ü di Esz ter

Gyászkantátaegyifjúságitáborban?
Ma ga a hír – hogy a kán tor kép ző tan fo lyam vizs ga nap -
ján J. S. Bach Ac tus tra gi cu sát ad ta elő a tan fo lyam együt -
te se – ön ma gá ban vissza tet sző nek tűn het. Tré fál koz tunk
is több ször: „Oly szo mo rú az el vá lás, hogy azt csak gyász -
ze né vel ün ne pel het jük!”, de en nél sok kal több ről van szó.
Ve gyük sor ra a cím adó kér dés sza va it, s pon to sít sunk!

A  kán tor kép ző  nem  tá bor,  ha nem  iga zi  tan fo lyam,
amely a ta nul má nyok ra össz pon to sít. Ami tá bor jel leg
meg je le nik mun ka mód sze re i ben, az is mind az el mé lyült
ze nei és lel ki ta nu lást szol gál ja. S per sze az if jú ság al kot -
ja a részt ve vők zö mét, még is úgy él jük meg év ről év re,
hogy fel nőt tek, „fél nőt tek” (az ép pen vég ző sök és pá lya -
kez dők) és di á kok egyet len test vé ri kö zös ség gé ér nek
össze a tan fo lyam ide je alatt. E lel ki kö zös ség pe dig tu -
da to san vizs gál ja Is ten igé jét. Kül de té sét ki-ki így ért he ti
csak meg, s ke resz tyén ként sze ret nénk he lyün ket meg -
ta lál ni a mu lan dó ság és az örök élet össze füg gé sé ben is.

A fi a tal Bach (a 106-os kan tá ta a leg ko ráb bi Bach-kan -
tá ták kö zül va ló) nem csak ze nész ként szol gált ko rá nak
gyá szo ló i nak, ige hir de tő ként is időt ál lót al ko tott – úgy
ál lí tot ta össze kan tá tá ja szö ve gét, hogy az a mai fi a ta -
lok kal is meg ér te ti: mu lan dó éle tünk Is ten ke zé ben van.
Az „ősi ren det”, a ha lált Krisz tus ban bíz va vár hat juk: ha
Is ten ke zé be tesszük éle tün ket, Jé zus ígé re te ránk is ér -
vé nyes: „Ma ve lem le szel!” A tör vény és az evan gé li um
a gyü le ke zet éne ké ben, a ko rál ban vá lik ért he tő vé és át -
él he tő vé. Nem él tük meg te hát gyá szos nak ezt a kan -
tá tát, in kább erőt adó nak tart hat tuk, a ben ne meg szó -
la ló öröm hír sa já tunk ká vált az igé nyes ség ben és szép -
ség ben utol ér he tet len ba chi ze ne ál tal.
Kü lön öröm, hogy szin te az összes hang sze res és éne -

kes szó la mot a tan fo lyam részt ve vői szó lal tat hat ták meg,
s ki se gí tő mu zsi kus tár sa ink több sé ge is kap cso lat ban
áll a kán tor kép ző vel.

g Ben ce Gá bor
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Őrségváltás a konyhában – Ku rucz
Pál né helyét Hra ba csik Ben ce vet te át

b MittanácsoltPálapostolakorinthusikereskedőknek,ötvösöknek,
pékeknekésbábáknak,akikmegtérésükutánszerettékvolnaegé-
szenagyülekezetnekszentelnimagukat?Mivoltakülönlegessége
Gál szé csi Ist ván énekeskönyvének?ÉnekelnélC-rőlegyalaphelyze-
tű,egyszexthelyzetű,aztánegykvartszextakkordot?Miateendő,ha
istentiszteletközbenvalakivéletlenüllekapcsoltaalelkészmikro-
fonját?–Sokfélekérdésreválasztkaphattaka144.nyárikántorkép-
zőtanfolyamrésztvevőijúnius26.ésjúlius12.közöttafótiMan-
dák-otthonban,aholötvenhallgatóéstíz-egynéhányelőadóalkot-
taajúniusitanfolyamközösségét.
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Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Róm 6,3–11; Ézs 43,1–7. Textus: Mk 10,13–16. Énekek: 295., 359.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11.
Veperdi  Zoltán;  Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.  fél  10.  (úrv.)
Véghelyi  Antal;  Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.  10.
Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod
Anett; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák
tér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Ferenc;  du.  6.  (orgonazenés  áhítat)  Cselovszky  Ferenc;  Fasor, VII.,
Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) dr. Bácskai Károly; de.
11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Gombkötő
Beáta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.
2. (katolikus templom) de.  11.  (úrv.,  énekes  liturgia)  Koczor  Tamás;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. Missura
Tibor; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFóti
út73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.
de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István;
Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. Vető István;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. id. Zászkaliczky Pál; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111. de. fél 11. id. Zászkaliczky Pál; Rákoscsaba,XVII.,Péceli
út146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Kovács
Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. dr. Korányi András;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr.
Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) de. 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadság
út75. de. 10. Endreffy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,
Fébé Názáret-temploma de.  fél  12.  Madocsai  Miklós;  Pilisvörösvár
(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).

istentiszteletek a Balatonnál

Alsódörgicse,Főu.43. de. 11.; Badacsonytomaj,Rómaiút3. de. 9.; Bala-
tonakali,Templomtér du. 2.; Balatonaliga,ClubAligaüdülőközpont,Ba-
latonvilágos,Aligaiút1. du. 6.; Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25. du. 4.; Ba-
latonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,Bemu.9.(református
imaház) du. 6.; Balatonföldvár,BajorGiziKözösségiHáz,Kőröshegyiút
1. du. 2.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de. 9.; Balatonszárszó,Széchenyi
u. de. fél 9.; EvangélikusKonferenciaésMisszióiOtthon,Jókaiu.41.de.
9; Balatonszemes,Főu.1. de. fél 10.; Hévíz,Helikonu.6. du. fél 5.; Kapolcs,
Kossuthu.26. du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18. de. fél 11.; Kötcse,Temp-
lomu.7. de. 10.; Kővágóörs,AranyJ.tér2. de. fél 12.; Mencshely,Kossuth
L.u. de. 11.; Nagyvázsony,Temetőu. du. 2.; Révfülöp,VillaFiliptér2. de.
10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de. há rom ne gyed 10.; Ta-
liándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Tapolca,Darányiu.1. de. fél 9.; Veszprém,
Kossuthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9.

Összeállította: Balla Mária

E so rok  író ját öröm mel  töl töt te el,
hogy a há la adó is ten tisz te le ten együtt
szol gál ha tott a li tur gi á ban Hor váth
Fe renc nyug dí jas lel késszel, a gyü le -
ke zet volt pász to rá val. Az ün ne pet
még szeb bé tet te, hogy ez al ka lom -
mal egy egy ko ri gyü le ke ze ti tag déd -
uno ká já nak ke resz te lő jé re is sor ke -
rül he tett Ros tá né Pi ri Mag da es pe -
res asszony szol gá la tá val. 
Az ün ne pi al kal mon Sze me rei Já -

nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke tar tott ige hir de tést

a 103. zsol tár 17. ver se alap ján. Ez az
ün nep ség is jel zi, hogy min den ne héz
kö rül mény el le né re mennyei Atyánk
a gyü le ke zet tel van ma is – emel te ki
a püs pök.
A há la adó is ten tisz te let utá ni ün -

ne pi köz gyű lé sen be szá mol hat tam –
mint he lyet tes  lel kész –  a  fel újí tás
me ne té ről a 2012-ben adó dó pá lyá -

za ti le he tő ség től egé szen az épít ke -
zést le zá ró ün nep sé gig. A be ru há zást
a pá lyá za ti tá mo ga tá son túl az or szá -
gos egy ház és a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let is tá mo gat ta anya -
gi lag, ame lyek nek nem tu dunk elég -
gé kö szö ne tet mon da ni a se gít sé gért.
Jó tud ni és érez ni azt, hogy egész egy -
há zunk  né pe  áll  a  kis  gyü le ke zet
mö gött is, és szük ség ese tén se gít sé -
gé re tud si et ni krisz tu si  lel kü let tel. 
Ta lán  meg döb ben tő  le he tett  az

ün nep lők  szá má ra,  ami kor  csa ló -

dott sá gom ról kel lett be szá mol nom a
nagy si mo nyi evan gé li kus gyü le ke zet -
tel kap cso lat ban. Ez a csa ló dás azon -
ban kel le mes volt, mely a meg hir de -
tett ado mány gyűj tés kap csán ért en -
gem.  Az  el öre ge dő,  kis  lét szá mú
gyü le ke zet az el szár ma zot tak kal, il -
let ve a ka to li kus és re for má tus test -
vé rek kel  együtt  a  várt nál  jó val na -

gyobb mér ték ben – több mint há -
rom szo ro sát ad va a re mélt összeg nek
– já rult hoz zá ah hoz, hogy a pa ró kia
meg újul has son, és még so ká ig szol -
gál has sa az evan gé li um ügyét.
Az ün ne pi köz gyű lés után Ros tá -

né Pi ri Mag da es pe res szen tel te fel a
meg újult pa ró ki át, át vé ve a kul cso -
kat a ki vi te le zést vég ző hely be li cég
ve ze tő jé től, Pal ko vits Be á tá tól. A je -
len lé vő test vé rek, mi u tán vé gig jár -
ták a meg újult épü le tet, meg tisz tel -
ték kö zös sé gün ket az zal, hogy te rí -
tett  asz tal  mel lett  be szél get ve  to -
vább ra is együtt ün ne pel tek ve lünk.
Aki vég zett már ilyen mun kát, az

tud ja, hogy nem kis fá rad ság gal já ró
fel adat. Még is  örö möt  és  erőt  adó
volt, hogy a gyü le ke ze ti ve ze tő ség és
a gyü le ke zet tag jai, ma gu ké nak érez -
ve  az  épü let  gond ját,  min den ben
se gí tet ték a he lyet tes lel kész mun ká -
ját.  Is ten  irán ti  há lá val  kö szö nöm
meg va la mennyi ük nek az oda szánt

időt és ener gi át. Is ten ad ja, hogy a
mun ka és a meg újult épü let a bel ső,
a  lel ki meg úju lást és oda szá nást  is
erő sít se a gyü le ke zet tag ja i ban min -
den kor. En nek meg va ló su lá sa te he ti
tel jes sé  Is ten  előt ti  há la adá sun kat,
mely nek el ső lé pé se volt ez az ün nep. 

g Rác Dé nes 
he lyet tes lel kész (Nagy si mo nyi)

Ki csiny gyü le ke zet nagy örö me
b Hálaadóistentiszteletregyűltekösszejúlius12-énanagysimonyievan-
gélikustemplombanagyülekezettagjaiésavendégek.Egypályázat
segítségévelugyanismegújulhatottaNagysimonyiEvangélikusEgy-
házközségparókiája.Jelenleg–agyülekezetszomorúságára–nincs
lakója,ezértközösségiprogramokhelyszínéülszolgálhatakívül-be-
lülmegújultlelkészlakás.Gyülekezetialkalmakattarthatbenneakö-
zösség,ameddignemleszújbóllakója,ígyszolgálhatjaazépületto-
vábbraisIstenországánaképülését.

Hit mé lyí tő fé bé-kon fe ren cia
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let az EKE (Evan gé li ku sok Kö zös -
sé ge az Evan gé li u mért) és a Fé bé kö zös szer ve zé sé ben au gusz tus ban hit -
mé lyí tő kon fe ren ci át ren dez.
Hely szín: Pi lis csa ba, Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon. Idő pont: 2014.

au gusz tus 21–24. Ér ke zés csü tör tö kön 15 órá tól, el uta zás a va sár na pi ebéd
után, kb. 13 órá tól. Rész vé te li díj: 3500 Ft/nap + (igény ese tén) 500 Ft ágy -
ne mű-hasz ná la ti díj.
Je lent ke zés:  a  Fé bé-egye sü let  e-mail  cí mén  (fe be.egye su let@lu the -

ran.hu), il let ve a 20/500-4063-as egy há zi flot tás te le fon szá mon Gö rög
Zol tán né, Haj nal ka fő nök asszony nál. 
A hit mé lyí tő hét vé ge cí me: Uram, nö veld a mi hi tün ket! A rész le tes

prog ram ról e-mail ben le het tá jé koz ta tást kér ni.

A Szél ró zsa ta lál ko zó a Ma gyar te le ví zi ó ban
Jú li us 27-én, va sár nap az M1-en 10.30-kor kez dő dő Evan gé li kus ma ga zin -
ban be szá mo lunk a 10. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó -
ról. Az adást a Du na World csa tor na jú li us 30-án, szer dán meg is mét li. Szer -
kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.
Jú li us 27-én, va sár nap az M1-en 11 órai kez det tel fel vé tel ről lát hat juk

a Szél ró zsa ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tét. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren -
de ző: Hor váth Ta más.

Az evan gé li kus or szá gos könyv tár
nyá ri zár va tar tá sa

Tá jé koz tat juk ked ves ol va só in kat, ku ta tó in kat, hogy jú li us 28. és au gusz -
tus 31. kö zött könyv tá runk zár va tart. Az ese dé kes köl tö zés mi att vár ha -
tó hosszabb zár va tar tás ról ké sőbb adunk tá jé koz ta tást.

h i r d e t é s e k
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Ta lán min den ki nek más jut eszé be a
kert ről: a nagy ma ma vi rá gok kal tar -
kí tott, bu ja ve te mé nye se, a ház előt ti
elő kert kis szik la kert tel,  tó val vagy
ép pen tu ja sor ral sze gé lye zett, ön tö -
zött,  rend sze re sen nyírt  gyep. Na -
gyon kü lön bö ző ek az igé nye ink, a le -
he tő sé ge ink, de  el mond ha tó, hogy
ker tet lét re hoz ni má ra egész moz ga -
lom má nőt te ki ma gát. 

A ker té sze tek ben szá mos nö vény -
nek meg ta lál juk a bal kon vál to za tát:
pa ra di cso mot,  ep ret,  fű szer nö vé -
nye ket ter mesz te ni már ko ránt sem
fur csa – és le he tet len – egy egé szen
pi ci er ké lyen sem. Sőt azon sem kell
meg le pőd nünk,  ha  egy  la kó te le pi
is me rő sünk me sé li, hogy ép pen mi
érik a kert jé ben, ugyan is Ma gyar or -
szá gon is el ter je dő ben van nak – hol
na gyobb, hol ki sebb len dü let tel – a
ki fe je zet ten nagy vá ro sok ban, bé relt
vagy ön kor mány za ti te rü le ten lét re -
ho zott, úgy ne ve zett kö zös sé gi, il let -
ve vá ro si ker tek.
Ezek nek több cél juk is van. Egy -

részt a vá ro si em be rek nek sem kell le -

mon da ni uk  ar ról,  hogy  sa ját  ter -
mesz té sű  (egész sé ges)  zöld ség hez,
gyü mölcs höz jus sa nak, ez ál tal új ra ki -
csit vissza ta lál ja nak a ter mé szet hez,
ugyan ak kor  a  kert  fenn tar tá sa  jó
kö zös sé gi al kal mat is te remt. Nem
mel les leg pe dig gyak ran ép pen az el -
ha nya golt, gyak ran rossz köz biz ton -
sá gú vá ros ré szek be le hel nek ez ál tal
új éle tet. Ezek hez a kö zös sé gek hez
több ér te lem ben is na gyon kü lön bö -
ző em be rek tar toz(hat)nak, ám több -
nyi re kö zös ben nük, hogy a ker tész -
ke dés so rán el sa já tí tott szem lé le tet az
élet  más  te rü le te in  is  gya ko rol ják:
kör nye zet tu da tos, egy más mun ká ját
meg be csü lő la kói a vá ros nak. 
Az el ső, mai ér te lem ben vett kö -

zös sé gi ker tek az 1980-as évek ben
Ang li á ban és az Egye sült Ál la mok -
ban jöt tek lét re, ám ér de mes meg -
je gyez ni, hogy a gon do lat már ak kor
sem volt új ke le tű. A kö zös sé gi ker -
tek  előd jé nek  te kint he tő  ugyan is
az el ső és má so dik vi lág há bo rú után
a le rom bolt vá ro sok ban, sok szor a
ro mok kö zött lét re ho zott, úgy ne ve -

zett  vic to ry (né hol war)  gar den –
győ ze lem vagy  há bo rús kert –,
amely nek leg fon to sabb funk ci ó ja a
há bo rú utá ni élel mi szer hi ány eny -
hí té se volt, de nem el ha nya gol ha tó
a kö zös ség lel ki új já épí té sé ben be -
töl tött sze re pe sem – ezt oly kor a
po li ti kai pro pa gan da is ki hasz nál ta.
(Ér de mes rá ke res ni a „vic to ry gar -
den” ki fe je zés re az in ter ne ten a ké -
pek kö zött, na gyon ér de kes pla ká -
tok ra buk kan ha tunk.)
Ha zánk ban  a  Kor társ  Épí té sze ti

Köz pont és a Vá ro si Ker tek Egye sü -
let fog lal ko zik a kez de mé nye zés nép -
sze rű sí té sé vel. Min ta ker te ket hoz nak
lét re, hát tér anya go kat dol goz nak ki,

hon lap ju kon a kert ki ala kí tá sá nak fel -
té te le i ről is tá jé ko zód ha tunk.
Eszem be jut a Gyü mölcs fák a pap -

kert ben prog ram is. En nek ke re té ben
egy-egy gyü le ke zet vagy a gyü le ke -
zet  egy  ki sebb  cso port ja  vál lal ja  a
gyü mölcs fák te le pí té sét, a gyü möl -
csös kert gon do zá sát, hoz zá já rul va a
te rem tett vi lág sok szí nű sé gé nek meg -
őr zé sé hez.
El mond ha tó, hogy egy ki sebb kert

lét re ho zá sa kor,  por tánk  ki ala kí tá -
sa kor  igyek szünk  esz té ti kai  szem -
pon to kat is fi gye lem be ven ni. A nö -
vé nyek (tér be li és idő be li) sor rend -
jé nek meg ter ve zé se azon ban a lát vá -
nyon túl az op ti má lis kö rül mé nyek
meg te rem té sé ben és a kár te vők el -
le ni vé de ke zés ben is fon tos sze re pet
játsz hat.
A  kert  mű ve lé sé nek  és  a  kert

meg mű ve lő i nek (újon na ni) meg be -
csü lé sét tűz te zász la já ra a há rom év -
vel ez előtt Kar ca gon – egy ma gán -
sze mély  ál tal  – meg hir de tett  Leg -
szebb kony ha ker tek prog ram, amely -
hez az óta több te le pü lés (köz tük la -
kó he lyem, Ka jár péc) is csat la ko zott,
de má ra több ön kor mány zat is ösz -
tön zi la ko sa it sa ját há zuk tá já nak és
a köz te rü le tek (par kok, ját szó te rek)
rend ben  tar tá sá ra,  amely  az  egész
kö zös ség  ér de ke.  (Ta lán  töb ben  is
őriz ge tik  ott hon  a  „Tisz ta  ud var,
ren des  ház”  fel ira tú  kis  fém táb lát,
ame lyet gye rek ko ri em lé ke im sze rint
büsz kén tűz tek ki az em be rek há zuk
ut ca front já ra.)
A  ta pasz ta la tok  sze rint  egy  kert

lét re ho zá sa, mű ve lé se és ápo lá sa fe -
le lős ség:  az,  hogy  mit  és  ho gyan
hasz ná lunk  ben ne,  ha tás sal  van  a
kör nye ze tünk re  és  sa ját  egész sé -
günk re. Rend sze res mun ka, hi szen
min dig akad va la mi ten ni va ló. Azon -
ban leg alább annyi ra öröm és ki kap -
cso ló dás, mert  ré sze sei  le he tünk a
nö ve ke dés  cso dá já nak,  le szü re tel -
het jük mun kánk „gyü möl csét”, mind -
eköz ben pe dig kap cso lat ban le he tünk
ma gá val a Te rem tő vel, aki – amel lett,
hogy mi ül te tünk és ön tö zünk – a nö -
ve ke dést ad ja.

g Je ra bek-Cse re pes Csil la

Kert – kö zös ség ÜZ eNet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

b Mostanában – bizonyára nem
vagyokveleegyedül–naponta
körbejáromakertet,ésmegné-
zem,érik-emárvégreaparadi-
csom,mekkorátnőttacukkini.
Havalakinekcsakegykiskertje
isvan,tudja,milyennagyöröm
leszedni az első pirosló epret,
megízlelni a zsenge borsósze-
meket, a fáról szemezgetni az
édescseresznyét.Vagyamikora
vasárnapi ebédnél a gyerekek
büszkénmegjegyzik,hogyasa-
látaazőkertjükbőlvaló…
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Ta pol ca vá ro sa az egy ko ri Pan non-
ten ger üle dé ké ből kép ző dött szar ma -
ta mész kő re épült. A mész kő ben ki -
ala ku ló,  fel szín  alat ti  víz moz gá sok
hoz ták lét re a te le pü lés lát vá nyos sá -
gá nak szá mí tó bar lang rend szert. 
A Ta pol cai-ta vas bar lan got 1902-

ben fe dez ték föl. Eb ben az esz ten dő -
ben kez dett ház épí tés be Tóth Pál he -
lyi pék mes ter. Kút ásás köz ben – a
csá kány üté sek, majd a jó val ha té ko -
nyabb nak  bi zo nyu ló  rob ban tá sok
után – egy föld alat ti nyí lás vált lát -
ha tó vá. A bon tást to vább foly tat va
na gyobb üreg re buk kan tak. Le eresz -
ked ve a bar lang egyik ter mé be ju tot -
tak a fel fe de zők, meg ta lál ták a föld
alat ti na gyob bik ta vat, majd he ve nyé -
szett  csó na kuk kal  ezen  át ha józ va
több ki seb bet. 
Az azon mód meg in du ló tu do má -

nyos fel tá rás mel lett 1913-ban a lá to -
ga tók szá má ra is el ér he tő vé tet ték a
bar lan got: el ké szült je len le gi le já ra -

ta. 1928-tól vil lany vi lá gí tás ad fényt
az ér dek lő dők nek – a ho ni bar lan gok
kö zül el ső ként. 
A Ta pol cai-ta vas bar lang ki épí té -

se,  va la mint  ter mé sze ti  ér té ke i nek
meg is me ré se, vé del me és meg őr zé -
se év ti ze de ken át pár hu za mo san ha -
ladt. Az 1970-as évek től azon ban a
kör nyék be li bau xit bá nyá szat kö vet -
kez té ben  a  bar lang  karszt vi zé nek
szint je  ra di ká li san  csök kent,  oly -
annyi ra,  hogy  az  ide gen for gal mi
vonz ere jét nyúj tó csó na ká zás le he tet -
len né vált. A bar lang csak több „aszá -
lyos esz ten dő” után, a bá nyák be zá -
rá sát kö ve tő en re ge ne rá ló dott. 
Ba la to ni nya ra lá sok el ső ran gú ki -

egé szí tő prog ram ja le het a bar lan gi
sé ta és csó na ká zás. A Kis fa lu dy Sán -
dor ut ca 3. szám alat ti (je len leg át épí -
tés  alatt  ál ló)  lá to ga tó köz pont ban
sze rez he tik be az ér dek lő dők a bar -
lang ra vo nat ko zó in for má ci ó kat.

g Re zsa bek Nán dor

– Mi a könyv cél ja, mi ért ad nak há -
lát a ma gyar jo han ni ták?
– A kö tet cél ját a kö szö net nyil vá -

ní tás ban ta lál hat juk meg. Há la adás
a Min den ha tó nak azért, hogy adott
a nagy elő dök nek – akik kö zül töb -
bek ről szó esik a kö tet ben – te het -
sé get, hi tet, böl cses sé get, alá za tot, ki -
tar tást és bi za ko dást az év ti ze de ken
át be csü let tel el vég zett mun ká hoz.
Mi, je len ko ri jo han ni ták ez zel a ki -
ad vánnyal tisz tel günk egy ko ri tár sa -
ink em lé ke előtt. 
Je len le gi kom men dá to runk, bá ró

Bán ffy Mik lós több ször  idéz te  az
év for du ló kap csán is előd jét, az ala -
pí tó kom men dá tort, bá ró Fe i litz sch

Bert hol dot, aki így fo gal ma zott: „Kü -
lö nös cél ja és ren del te té se van a mi
lo vag ren dünk nek,  mert  a  ke resz -
tény hit re, a nem ze ti gon do lat ra és a
lo va gi eré nyek re épül fel.” 

– Mi lyen for rá sok ból dol go zott, és
ins pi rál ta-e va la ki a kö tet meg írá sá -
ra?
– Sze ren csés hely zet ben vol tam,

hi szen a tár gyalt sze mé lyek je len tős
ré szét sze mé lye sen is mer tem, így sa -
ját em lé ke im ből is me rí tet tem tör -
té ne lem for má ló  te vé keny sé gük  és
ka rak te rük meg raj zo lá sa kor. A ku ta -
tás so rán át ta nul má nyoz tam lo vag -
tár sa ink vissza em lé ke zé se it és le ve -
le zé se it, to váb bá fel hasz nál tam ko -
ráb bi mű ve ket is. Az em lé ke ző írá -
so kat Va jay Sza bolcs tör té nész, egy -
ko ri  jo han ni ta  lo vag  biz ta tá sá ra
kezd tem el ki dol goz ni. Sok va cso rát
köl töt tem el ve le, és a be szél ge té sek
köz ben  meg is mer het tem  egy-egy
em lé ket, for rást vagy ese ményt.

– Kik ről ta lál ha tunk port rét a
könyv élet utak kal fog lal ko zó fe je ze -
té ben?
– Ala pí tó kom men dá to runk, bá -

ró Fe i litz sch Bert hold mel lett kü lön

rész  fog lal ko zik  a  ne ves  ge nea ló -
gus sal, Ákos fal vi Szi lá gyi Lász ló val;
a nem zet kö zi leg is hí res fi lo zó fus pro -
fesszor ral, Ki bé di Var ga Sán dor ral,
il let ve Fáy Ge de on nal. A két utób bi
az emig rá ci ós év ti ze dek ben ve zér lő
kom men dá tor ként irá nyí tot ta a ma -
gyar  jo han ni ta  cso por tot.  Ben da
Kál mán és  Va jay  Sza bolcs  tör té -
nész pro fesszor ról, Hennyey Gusz táv
kül ügy mi nisz ter ről, Gosz to nyi Mik -
lós emig rá ci ó ból ha za tért, vál lal ko -
zó szel le mű lo vag tár sunk ról, Ha jós
Jó zsef ről, a Jo han ni ta Se gí tő Szol gá -
lat  rend szer vál tás  utá ni  meg szer -
ve ző jé ről, va la mint Do ma hidy And -
rás auszt rá li ai író ról is egy-egy ön -
ál ló, esszé sze rű ta nul mány szól.

– Mit üzen a nagy elő dök pél dá -
ja egy mai jo han ni ta, pél dá ul az Ön
szá má ra?
– Az egy ko ri  lo va gi vá rak nem -

csak kő ből és tég lá ból épül tek, ha -
nem  hús ból  és  vér ből  is.  Ezek  az
„em ber vá rak” ma ra dan dó tör té nel -
mi  épít mé nyek  let tek:  időt ál ló ak,
szin te időt le nek és min den fé le kép -
pen  pél dát mu ta tó ak.  Azt  „üze ni”
szá mom ra  a  nagy  elő dök  pél dá ja,

hogy  ez  a  tíz  jo han ni ta  élet mű  is
mind egy-egy nagy „em ber vár”, me -
lyek a tör té nel mi ne héz sé ge ken át -
se gít ve időt le nül őriz nek ben nün ket,
s át ve zet nek ré gi ko rok ból a je len be. 
A  kö tet ben  be mu ta tott  jo han -

ni ta  sze mé lyi sé gek  ki vé tel  nél kül
mind annyi an szé les kö rű mű velt sé -
get sze rez tek, el mé lyül tek a kü lön -
fé le tu do mány ága za tok ban, és buz -
gón gya ra pí tot ták sa ját mun ka te rü -
le tük  is me ret anya gát. Egy há zu kat
ön fel ál do zó sze re tet tel óv ták és tá -
mo gat ták a leg ne he zebb idők ben is.
Ezek az egy ko ri lo vag tár sak iga zi ha -
za fi ak vol tak: bát rak, jó za nok, szük -
ség ese tén tak ti ku sak és jó dip lo ma -
ták, akik szár ma zá suk ból fa ka dó ha -
té kony  kap cso la ta i kat  és  egyé ni
mun ká ju kat  –  nem  ön cé lú an  –  a
nem zet és a rend szol gá la tá ba ál lí -
tot ták. 

– Mi ért tart ja fon tos nak, hogy
meg is mer hes sük eze ket a jo han ni ta
élet uta kat?
– Azért, mert  a  kö tet ben olyan

alap ve tő és ta lán el fe le dett tör té nel -
mi té nye ket fog lal tam össze és ele -
ve ní tet tem  fel,  ame lyek  se gít sé gül

szol gál hat nak a má ban va ló el iga zo -
dá sunk hoz.  Hi szen  fon tos,  hogy
meg is mer jük,  mi lyen  szel le mi ség
örö kö sei le he tünk. 
A Jo han ni ta Rend Ma gyar Ta go -

za tá nak tör té ne te 1924-től, az ala -
pí tás tól nap ja in kig ki lenc ven esz ten -
dőt ölel föl. Há rom je len tős rész re
bont hat juk ezt az idő sza kot: kez de -
tén és vé gén a ma gyar or szá gi ki bon -
ta ko zás ra,  va la mint  az  új ra in du -
lás ra ka pott ke gyel mi idő áll, hi szen
a ket tő kö zött ta lál ha tó az az át hi -
da ló negy ven öt esz ten dő, ame lyet
emig rá ci ó ban töl tött a ta go za tunk.
A rend szer vál tás után – majd fél év -
szá za dos vi szon tag sá gos szám űze -
tés  vé gez té vel  –  tér het tek  ha za  a
ma gyar jo han ni ták. 
Eb ben a kö tet ben a lo vag tár sak ról

raj zolt port ré kon ke resz tül is mer het -
jük meg azo kat a tör té nel mi ese mé -
nye ket, ame lyek a rend tör té ne tét és
sze re pét hi va tot tak hi te le sen – szin -
te val lo más sze rű en – ki egé szí te ni.

g La bos sa La jos

Ar day Gé za: A Jo han ni ta Rend Ma -
gyar Ta go za tá nak arc ké pei – Há la -
kö tet a 90 esz ten dő ért. L’Har mat tan
Ki adó, Bu da pest, 2014. Ára 2500
fo rint.

Há la kö tet a ma gyar jo han ni ták rólb A Jo han ni ta Rend Ma gyar Ta -
go za tá nak arc ké pei – Há la kö -
tet a 90 esz ten dő ért címmelje-
lentmegkötetaL’Harmattan
Kiadógondozásábanazideijo-
hannita lovagi napokra és az
ünnepikönyvhétre.Szerzőjea
jelenlegvezetőkormányhivatal-
nokként dolgozóAr day Gé za
író, irodalomtörténész. Vele
beszélgettünkakiadványrólés
ajohannitákról.

Csó nak kal a Ta pol cai-
ta vas bar lang vi zén
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VA SÁR NAP

9.00/PaxTv
Evan gé li kus is ten tisz te let
a bu da vá ri temp lom ból 
9.25/M1
Út mu ta tó
Port ré film He ge dűs End re
zon go ra mű vész ről
10.04/Kossuthrádió
Re for má tus is ten tisz te let
az aba új szi nai re for má tus
temp lom ból
10.30/M1
Evan gé li kus ma ga zin
11.00/M1
Szél ró zsa
Az or szá gos evan gé li kus
if jú sá gi ta lál ko zó zá ró
is ten tisz te le te (felvételről)
16.20/DunaTv
Si mon Meny hért szü le té se
(ma gyar já ték film, 1954)
20.20/M1
Ví zi lab da-Eb 2014 
Fér fi ví zi lab da – dön tő

HÉT FŐ

5.30/M1
Haj na li gon do la tok
7.40/DunaTv
Élő egy ház
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
15.00/DunaTv
Mu zsi kás tör té net 
A Mu zsi kás együt tes 35 éve
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
15.50/DunaWorld
Bib lia és iro da lom
18.00/PaxTv
Prof. dr. Bagdy Emő ke
elő adá sa
21.35/DunaTv
Tus vá nyos 25
– Tör té ne tek ből tör té ne lem
23.40/M1
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész mű so ra

KEDD

8.20/M1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
14.30/Bartókrádió
Nép ze ne – tá vol ról
Lat cho Drom
15.50/DunaWorld
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
19.15/PaxTv
Osz lo pos Si me on (báb film)
20.00/PaxTv
A kút (élő in ter ak tív mű sor)
Mű sor ve ze tő: De ák Lász ló
evan gé li kus lel kész
20.20/M3
Ra gasz ko dom a sze re lem hez
(ma gyar té vé film)
20.49/Bartókrádió
A Les Ta lens Ly ri ques
hang ver se nye
21.25/DunaTv
Szem fény vesz tés
(fran cia té vé film, 2012) (93’)

SZER DA

9.15/DunaTv
100 kép a XX. szá zad ról
1929 – Fe ke te pén tek
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.50/DunaWorld
Evan gé li kus ma ga zin
16.55/M3
Szí nész va gyok
Tö rő csik Ma ri
20.00/PaxTv
Nők a Bib li á ban
(is me ret ter jesz tő mű sor)
20.55/DunaWorld
MR2 Akusz tik
Mag na Cum La ude
21.40/DunaTv
A vö rös fo ga dó
(fran cia té vé film, 2007) (91’)
23.20/DunaTv
Gu lág tör té ne tek
(ma gyar do ku men tum film)

CSÜ TÖR TÖK

15.30/DunaTv
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon 
– 32 év múl va
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
15.45/DunaWorld
Is ten ke zé ben
16.30/PaxTv
Ben cé sek
(do ku men tum film)
18.00/ViasatHistory
Föld ben rej tő ző tit kok
(né met do ku men tum film-
so ro zat)
19.30/DunaWorld
Zeg zu gos tör té ne tek
– Kultúrtörténeti kalandozás
19.39/Bartókrádió
Si mon Pres ton Bach-
mű ve ket or go nál
21.40/DunaTv
Az el ső két száz évem
(ma gyar já ték film, 1985) (99’)

PÉN TEK

11.07/Kossuthrádió
A Hely
(ri port mű sor)
15.20/DunaWorld
Ezer év szent jei
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
Ka piszt rán Já nos
20.10/Bartókrádió
Mau ri ce And ré trom bi tán
ját szik
20.20/M1
Büsz ke ség és bal íté let
(an gol té vé film so ro zat, 1995)
(53’ + 53’)
22.15/DunaWorld
Sza bad ság tér ’89
(tör té nel mi ma ga zin mű sor)
22.35/DunaTv
Holt vi dék
(ma gyar já ték film, 1972) (86’)
22.55/M3
Sza már kö hö gés
(ma gyar film sza tí ra)

SZOM BAT

7.45/DunaTv
Élő egy ház
9.00/DunaWorld
Kor Társ
(kul tu rá lis ma ga zin)
9.30/M1
Ke rék pár tú ra
(bi cik lis ma ga zin)
13.16/DunaTv
Pe dál pa rá dé
Da li bor Mik lavčič
hang ver se nye
13.50/M1
A 69 cen ti mé te res fér fi
(an gol do ku men tum film)
13.55/M3
Al fa Ró meó és Jú lia
(ro man ti kus víg já ték, 1968)
17.00/PaxTv
Meg ál ló 2013
Ke reszt met szet-kon cert
21.25/DunaTv
Az ör dög és a tíz pa ran cso lat
(fran cia–olasz já ték film, 1962)

VA SÁR NAP

6.00/Bartókrádió
Mu zsi ká ló reg gel
Va sár na pi
or go na mu zsi ka
9.30/Bartókrádió
Mu si ca Sac ra
Hum mel: D-dúr mi se
10.05/DunaTv
Ma gyar klasszi ku sok
új kön tös ben
10.10/M1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.30/M1
Re for má tus ma ga zin
11.05/M1
Lá to ga tó ban Cso mós Jó zsef
re for má tus püs pök nél
22.15/M1
MR2 Szim fo nik+ a Mü pá ból
0.40/DunaWorld
Szent föl di szent he lyek
üze ne te (ma gyar 
is me ret ter jesz tő so ro zat)
Ce zá rea

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 27-étől augusztus 3-áig

Vasárnap(július27.)
Zá ke us pe dig elő állt, és ezt mond ta az Úr nak: „Uram, íme, va gyo nom fe lét
a sze gé nyek nek adom, és ha va la ki től va la mit ki zsa rol tam, a négy sze re sét adom
vissza ne ki.” Lk 19,8 (Péld 10,2; Mt 28,16–20; Róm 6,3–8/9–11/; Zsolt 57) Va -
la mi el kez dő dik Zá ke us éle té ben. Át ren de ződ nek gon do la tok, ér zé sek. Ami
ed dig a leg fon to sabb volt szá má ra (va gyon, gát lás ta lan előny szer zés), kezd
a he lyé re, a lé nyeg te len dol gok kö zé ke rül ni. Jé zus sal va ló ta lál ko zá sa át for -
mál ja az éle tét. Ön ként le mond az éle té nek ed dig ér tel met adó, könnyen meg -
sze rez he tő, de könnyen el is ve szít he tő ja vak ról, s cse ré be meg kap ja azt, ami
so ha el nem ve he tő tő le, ami nem ide ig le nes aján dék, ha nem örök ké va ló.

Hétfő(július28.)
A szom ba ti nyu ga lom te hát még ez után vár az Is ten né pé re. Aki ugyan is be -
ment az Is ten nyu gal má ba, ma ga is meg nyu go dott a mun ká i tól, mint Is ten
is a ma gá é tól. Zsid 4,9–10 (1Móz 2,3; 2Móz 14,15–22; Jn 7,14–24) A hét vé -
gi pi he nés után fel adat tal in dít mun ká ba az ige. Mind annyi an vá gyunk a jól
vég zett mun ka örö me után el nyer he tő nyu ga lom ra. Is ten től ta nul hat juk és
kap hat juk meg a re mélt nyu gal mat és bé kes sé get. Ha meg ta nu lunk a hét -
köz na po kon al kot ni, kü lönb sé get ten ni jó és rossz kö zött, sze ret ni az „al -
ko tá sun kat” – le gyen az egy fel ásott kert, meg írt könyv, meg ácsolt ház te -
tő, meg kö szö rült fém da rab, meg gyó gyí tott be teg –, meg ta nu lunk dön té se -
ket hoz ni, az tán a „he te dik” na pon örül ni és el csen de sed ni. Ezt a le he tő sé -
get igénk a jö vő idő be he lye zi, hogy vár ni tud juk, rá han go lód va és ké szü -
lőd ve, mi köz ben tu da tá ban kell len nünk, hogy csak a ve le va ló kö zös ség -
ben ér het jük el.

Kedd(július29.)
Aki te hát tud na jót ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak. Jak 4,17 (Zak 7,10;
Ap Csel 2,32–40; Jn 7,25–31) Bűn ben élünk, ha nem tesszük meg azt a – sok -
szor egé szen ki csi – jót, ame lyet meg te het nénk? Igen! „Sok jót el mu lasz tot -
tam…” – vall juk meg Is ten nek a gyó nó imád ság ban. De mit kell ten nünk?
Azt, amit ten ni sza bad. Ha mér le günk az Is ten tör vé nye, amely egye dül hi -
te le sí ti a ki mon dott szót, a meg élt cse le ke de te ket. Raj tunk áll csak, hogy
tesszük-e azt a jót, ami re meg hí vást kap tunk. Cse le ke de te ink kö vet kez mé -
nyét min dig csak ké sőbb (ké sőn?) lát hat juk. Is ten igé je a baj meg elő zé sé re
ta nít, ezért tár ja elénk az utat, hogy ne sza lasszuk el a le he tő sé get, ame lyet
fel kí nál ne künk.

Szerda(július30.)
Ne fer dítsd el az íté le tet, ne légy sze mély vá lo ga tó, és ne fo gadj el vesz te ge tést,
mert a vesz te ge tés el va kít ja a böl cse ket is, és az igaz be szé det is el fer dí ti. 5Móz
16,19 (Jn 5,44; Ap Csel 16,23–34; Jn 7,32–39) Ko runk ban is na gyon idő sze rű
a ta nács és út ra va ló, ame lyet ezen a reg ge len ka punk. Olyan kéz zel fog ha tó
hely ze te ket, cse le ke de te ket, tu laj don sá go kat tár elénk, ame lyek fel is me ré -
se a he lyes ma ga tar tás és a tisz tán lá tás le he tő sé gét ad ja. Is tent nem le het be -
csap ni. Mi, em be rek vi szont haj la mo sak va gyunk ar ra, hogy a könnyebb nek
tű nő utat vá lasszuk, a lát szó lag rö vi deb bet. Tisz ta esz kö zök he lyett csa lárd
meg ol dá so kat vá lasz tunk. Ez cél té vesz tés. Előbb vagy utóbb tönk re te szi a
kap cso la tot az em be rek kö zött. Fo gad juk meg a mai ta ná csot, és ne fe led -
jük: Is ten sza va élő és ha tó szó.

Csütörtök(július31.)
Az Úr azon ban ott van szent temp lo má ban: csen de sed jék el előt te az egész
föld! Hab 2,20 (Lk 10,39; Mt 18,1–6; Jn 7,40–52) Csend re in te tünk. Temp -
lo ma ink ban csend van. És ná lunk, a lé lek temp lo má ban? A hét köz na pok min -
den per cé ben „fül si ke tí tő” za jok ter he lik kör nye ze tün ket. Sok szor a csend
hét vé gi, ün nep na pi le he tő sé gét is el sza laszt juk, és be kap csol juk a rá di ót, szá -
mí tó gé pet, te le ví zi ót, vagy fül hall ga tót du gunk a fü lünk be még spor to lás, ter -
mé szet já rás köz ben is. Ta lán szán dé ko san kelt jük a lár mát, így „vé de kez ve”
az el len, hogy meg hall juk a ne künk szó ló üze ne tet? Az Úr azon ban ott van.
Él jünk az ál ta la sze líd erő szak kal adott le he tő ség gel. Csen de sed jünk el!

Péntek(augusztus1.)
Én for mál ta lak, az én szol gám vagy te, Iz rá el, nem fe led ke zem meg ró lad! Ézs
44,21b (Róm 11,2a; Jn 19,31–37; Jn 7,53–8,11) „El fe lej tet tem!” – vall juk be több -
nyi re csak ma gunk nak, né ha em ber tár sa ink nak is. Hány szor meg tör té nik ve -
lünk, hogy el fe led ke zünk va la mi ről, va la ki ről. Cso da-e, ha ön ma gunk ból ki -
in dul va éle tünk ne héz hely ze te i ben úgy érez zük, Is ten el fe led ke zett ró lunk?
Ő azon ban so ha nem fá rad el, nem rest új ból és új ból biz ta tást ad ni. En nek
bi zo nyos sá ga tart meg min ket, és ad le he tő sé get a szün te len új ra kez dés re
és foly ta tás ra.

Szombat(augusztus2.)
A mi kö zös sé günk pe dig kö zös ség az Atyá val és az ő Fi á val, a Jé zus Krisz tus -
sal. Ezt azért ír juk meg nek tek, hogy örö münk tel jes le gyen. 1Jn 1,3b–4 (Ézs
25,9b; Jel 3,1–6; Jn 8,12–20) Min den em ber vá gyik az öröm tel jes sé gé re. Ke -
res sük min den fe lé, haj szol juk né ha egy egész éle ten át. Mi az öröm? Ho gyan
le het hoz zá jut ni? Nincs szük ség erő fe szí té sek re! Is ten aján dék ba kí ván ja azt
ad ni az em ber nek. A sze re tet után az öröm a Szent lé lek má so dik ado má nya.
Csak el kell fo gad ni. Így az öröm nem más, mint egy mély ben ső ta pasz ta -
lat, mely az Is ten nel va ló sze mé lyes kap cso lat ered mé nye. Itt van ben nünk,
él he tünk ve le sza ba don. Ámen.

g Kis Já nos

Új nap – új kegyelem
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GyÁSZ J E LEN TÉ S
A mu lan dó ság ter hét hor doz va,
de az üd vös ség ígé re té ben bíz -
va ad juk hí rül, hogy Nagy Gé zá -
né szü le tett Var jú Tün de, a sár -
vá ri  egy ház köz ség  hű sé ges
pénz tá ro sa és pres bi te re 56 éves
ko rá ban vá rat lan hir te len ség gel
ha za tért Te rem tő jé hez. 
Sze ret tünk től  jú li us  28-án,

hét főn 16 óra kor ve szünk bú csút
a sár vá ri te me tő ben. Jé zus Krisz -
tus mond ja: „Az az én pa ran cso -
la tom, hogy úgy sze res sé tek egy -
mást, aho gyan én sze ret te lek ti -
te ket. Nem ti vá lasz tot ta tok ki
en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak
ki, és ren del te lek ti te ket ar ra,
hogy el men je tek, és sok jó gyü -
möl csöt te rem je tek.” (Jn 15,12.16)
Gyá szo ló csa lád ja és gyü le ke ze te

HÍREK, HIRDETÉSEK Nyi tott temp lom 
éj sza ká ja 

pusz ta föld vá ron
A  pusz ta föld vá ri  evan gé li kus
temp lom ban (Rá kó czi u. 30.) jú li -
us 25-én, pén te ken 18.30 és éj fél
kö zött tart juk a nyi tott temp lom
éj sza ká ját. Fó kusz ban: a vi lág vi lá -
gos sá ga. Ze ne, in ter ak tív, könnyű -
ze nés  is ten tisz te let,  film ve tí tés,
tá bor tűz, me di tá ci ós to rony tú ra.

Nyá ri szü net
az or szá gos iro dá ban

Tá jé koz tat juk a ked ves test vé re -
ket, hogy az or szá gos iro dá ban jú -
li us 28-ától au gusz tus 8-ig nincs
ügy fél fo ga dás. Az el ső mun ka nap:
au gusz tus 11.

Igaz ga tó ság

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templom tor nyok fel újí -
tá sa, villám véde lem kiépítése. 29 év re -
fe ren ci ával. Bede László, 30/943-5089.

A  Deb re ce ni  Evan gé li kus  Egy ház -
köz ség  szál lást  kí nál  Deb re cen ben
ta nul ni vá gyó fi a ta lok nak. Ér dek lőd -
ni a degy@up mail.hu e-mail cí men és
a 20/381-2004-es te le fon szá mon le het.


