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„Újabb ér vet tu dok ne kik
mon da ni. Néz zék meg,
ho gyan fog tak össze a
sop ron bán fal va i ak a hat -
va nas évek ben. ” 

Égtájoló f 3. oldal 

„Úgy vél ték, hogy aki el -
nyert egy egy há zi tiszt sé get,
az au to ma ti ku san el nyer te
a be töl té sé hez nél kü löz he -
tet len lel ki aján dé kot is. ”

Simónia f 2. oldal

„Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga” – szól
az idei fesz ti vál bib li ai jel mon da ta
(Mt 5,14). A prog ram fü ze tet vé gig la -
poz va meg bi zo nyo sod ha tunk ró la,
hogy a mot tót ma gu ké vá te vő mű vé -
szek mél tó tar ta lom mal töl tik be az
em ber lép té kű, még is transz cen den -
cia fe lé mu ta tó te re ket. 

Az ün ne pé lyes meg nyi tó nak a
Nem ze ti Mú ze um dísz ter me adott
ott hont 19-én. Hor kay Nán dor, a
Nem zet stra té gi ai Ku ta tó in té zet igaz -
ga tó ja azt mond ta, a szent mű vé sze -
tek kül de té se a re mény je le i nek fel -
mu ta tá sa az egye te mes, ke resz tény és
ma gyar kul tú rá ban, hi szen „a szép, a
jó és a re mény fel is me ré sé nek lel ki
üze ne tét hor doz zák”.

A meg nyi tó ün nep sé gen a kö szön -
tők so rát Lack fi Já nos Pri ma Pri mis -
si ma és Jó zsef At ti la-dí jas köl tő, író
zár ta. „Az Ars Sac ra az, ahol még a
szen tek is fesz ti vá loz nak” – mond ta
a mű vé sze tet, a szak ra li tást és a
prog ram so ro za tot ma gát is ma gya -
ráz va. Az Ars Sac ra fesz ti vál hi va ta -
los kez de tét az je len tet te, ami kor a
Nem ze ti Mú ze um lép cső i ről – vi dám
pil la na to kat sze rez ve a je len lé vők nek
– mint egy két száz, a ren dez vényt jel -
ké pe ző an gyal ká val dí szí tett lég -
göm böt en ged tek út nak. 

A fesz ti vál ki fe lé és be fe lé egy aránt
irá nyu ló nyi tott sá gát pél dáz ta a – kis -
tér sé gek kö zös sé ge it és la kó it is be -
vo nó – nyi tott temp lo mok nap ja,

mint egy száz szak rá lis épü let ka pu -
já nak szim bo li kus és va ló sá gos ki tá -
rá sá val. A 20-i, szom ba ti prog ram ban
ka to li kus, re for má tus, evan gé li kus,
uni tá ri us, or to dox, il let ve más ke resz -
tény fe le ke ze tek hez tar to zó temp lo -
mo kat egy aránt fel ke res het tek az
ér dek lő dők.

Idén elő ször a Do hány ut cai Ma -
gyar Zsi dó Mú ze um is részt vesz a
fesz ti vá lon két va sár na pi (21. és 28.)
tár lat ve ze tés sel, me lyet Fröh lich Ró -
bert, a Do hány ut cai kör zet fő rab bi -
ja tart.

A mind mű fa ji lag, mind te ma ti ku -
san sok szí nű ren dez vé nyek kö zül
ér de mes ki emel ni az egy há zaknak a
bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ká ban
szep tem ber 21-én tar tott kö zös ze -
nei áhí ta tát, ame lyet Szent XXI II. Já -
nos pá pa öku me ni kus szel le mű in tel -
me („Ne azt ke res sük, ami el vá -
laszt, ha nem azt, ami össze köt”) ih -
le tett. E köz pon ti öku me ni kus ren -
dez vé nyen a zsi dó, a ka to li kus, az
evan gé li kus és a re for má tus egy há -
zi ze ne kép vi se lői ad tak elő zsol tá -
ro kat. (Ezt meg elő ző en a ba zi li ka
előtt rö vid kör tánc ba kap cso lód -
hat tak be az arra kedvet érzők.)

g Bé res Ta más

„Én és New York” – ez a mon dat állt
azon a ké pen, ame lyet ame ri kai ösz -
tön dí jas nő vé ré től ka pott egy ba rá -
tom va la mi kor a rend szer vál to zás
éve i ben. A ké pen sem mi egyéb nem
lát szott, mint egy fé lig nyi tott ab lak,
elő te ré ben a jó hu mo rú lánnyal. A
hát tér ben, a nyi tott ab la kon át pe dig
az ame ri kai nagy vá ros for gal mas
rész le te. 

Né ha át fut a fe je men, hogy ta lán
épp en nek az iró ni át ked ve lő lány nak
az öt le té ből pat tant ki ko runk nagy
di vat ja, a szel fi zés. Az tán jobb be lá -
tás ra té rek. Ha így len ne, az egy ko -
ri iro ni kus ösz tön dí jas ma nem ha -
zánk leg ki sebb (egy ben leg csa lá di a -
sabb han gu la tú) egye te mén dol goz -
na, ha nem rég va la me lyik me nő cég
ve ze tő mar ke tin ge se len ne. Ám ami
ak ko ri ban egy ér tel mű en könnyed
volt és tré fás, azt má ra az ön imá dat
ideo ló gi ai gé pe ze tei so kak szá má ra
kő ke mény élet cél lá vál toz tat ták. 

Az „én és a csa lá dom”, „én és má -
sok”, „én és a ter ve im” kez de tű
mon da tok egy re le gyűr he tet le neb -
bek, és alig ma radt va la ki, aki szív -
ből tud még mo so lyog ni raj tuk.
Egyik is me rő söm pár éve egy kó bor
böl cse lő ha tá sa alatt kez dett „szel -
fiz ni”. Ott ho ná ban a mel lék he lyi sé -
get te le ag gat ta egy olyan ház ké pé -
vel, ame lyet meg akart sze rez ni.
Biz tos volt ben ne, hogy elég na gyon
akar ni és so kat gon dol ni rá, és
meg lesz. Rög esz mé jé nek fész két
le he tet len volt el ér ni bár mely ér tel -
mes gon do lat tal…

Nem is vol na ér de mes ezt épp
most, a te rem tés he té nek kez de tén
szó vá ten ni, ha a min den ko ri egyé -
nek nem a min den ko ri tár sa dal mi
szo ká so kat sze ret nék kö vet ni, és tet -
te ik kel nem erő sí te nék min dig to vább
a tár sa da lom egé szé nek szo ká sa it. Az
ipa ri tár sa da lom tag jai ma guk is elő -
sze re tet tel hasz nál ják az ipa ri ter mé -
ke ket cél ja ik ki elé gí té sé re. Ez zel pe -
dig újabb ter me lé si igényt hoz nak lét -
re perc ről perc re, nap ról nap ra, nem -
ze dék ről nem ze dék re. So ha nem
volt még a vi lág te he tős or szá ga i ban
élők bir to ká ban a ma i hoz ha son ló
mennyi sé gű időt és ener gi át meg ta -
ka rí tó gép, még sem volt még egyet -
len olyan kor sem, amely ben a ma i -
hoz ha son ló an ke vés ide jük és ener -
gi á juk lett vol na az em be rek nek. 

Mi le het emö gött? Mi ért és ki nek
jó, ha az ere de ti leg ben nün ket ki szol -
gá ló gé pek szol gá ivá vá lunk las san, de
an nál nyil ván va lób ban? Mi kor és
mi re le het szük ség ah hoz, hogy a
mes ter sé ge sen lét re ho zott vi lág ke -
re tei kö zé he lye zett ava taréle tünk
vissza tér jen ar ra az út ra, ame lyen az
em be ri ség ta lán so ha sem járt tö -
me ge sen, még is min den kor ban tud -
tak he lyes sé gé ről? Biz tos, hogy jó az -
zal a tu dat tal álom ra haj ta ni fe jün ket
es tén ként, hogy élet mó dunk kal, fo -
gyasz tá si szo ká sa ink kal, mun ka he lyi
dön té se ink kel és sza bad idős vá lasz -
tá sa ink kal ma is hoz zá já rul tunk a

Föld ég haj la ti, gaz da sá gi és kö zös sé -
gi ter he i nek nö ve lé sé hez? 

A kér dé sek re ad ha tó vá laszt di vat
el in téz ni az zal, hogy „hi á ba vál toz tat -
nék a szo ká sa i mon, az egyet len csepp
úgy sem vál toz tat na a ten ger nyi el len -
pél da ha tá sán”. S aki mond ja, ta lán
tény leg ész re sem ve szi, hogy köz ben
épp a lé nye get ugor ja át. Az em be ri
cse lek vés ere jét mér le gel ve azt fe lej ti
el, hogy a meg győ ző dés, a tisz ta
szán dék és az eze ket kö ve tő élet for -
ma a leg több, ami az egyén től tel het.
Az em ber igaz ság ke re sé se nem sta -
tisz ti kai egy ség. Fel is me ré sei és az
ezek re épü lő cél jai va ló sá gos, ám
gaz da sá gi kal ku lus ként meg fo gal -
maz ha tat lan erők a vi lág ala kí tá sá ban. 

A je len ség fel tű nő en ha son ló Ká -
in alak já nak bib li ai áb rá zo lá sá hoz, aki
szót la nul, mo gor ván, a szív ér ve i nek
és a sza vak nak je len tő sé get nem tu -
laj do nít va jut el na gyon gyor san a
szel fi ig. Be szél ni, meg szó lal ni, vá laszt
ke res ni csak ak kor kezd el, ami kor a
ma ga okoz ta baj kel lős kö ze pén már
konk ré tan fe le lős ség re von ja az Úr.
Ak kor is csak kel let le nül, to vább ra is
le ráz va ma gá ról a fe le lős sé get az zal,
hogy min den ki fog lal koz zon a sa ját
dol gá val. Igyek szik tá vol tar ta ni ma -
gá tól a fel is me rést, hogy a vi lág,
amely ben él, igényt tart az ő gon dos -

ko dá sá ra is. A ke resz tény kö zös sé gek
kez det től fog va tud ták ezt, ezért
nem oko zott szá muk ra ne héz sé get,
hogy nagy ra ér té kel jék a leg szen tebb
meg győ ző dé se ik és az élet mód juk
kö zöt ti kö vet ke ze tes sé get. 

Két ezer év sok vál to zás sal járt.
Ami kor azon ban az eu ró pai ke resz -
té nyek azért ta lál koz nak ezek ben a
na pok ban Ba la ton szár szón, hogy
Ener gia és klí ma vál to zás – Az egy há -
zak sze re pe és hang ja cím mel a te -
rem tett vi lág meg őr zé sé nek le he tő -
sé gé ről és fe le lős sé gé ről be szél je -
nek, elő de ik hez ha son ló célt kö vet -
nek. És ami kor a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa idén
is min den tag egy házához el jut tat ta az
Öku me ni kus Te rem tés vé del mi Mun -
ka cso port ál tal a te rem tés he té re
(szep tem ber 28. – ok tó ber 5.) össze -
ál lí tott fü ze tet, az elő dök ál tal el kez -
dett úton jár.

A szer ző egye te mi ta nár, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rend sze -
res Teo ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je

Szel fi

„Sohanemvoltmégavilág
tehetősországaibanélők
birtokábanamaihoz
hasonlómennyiségű
időtésenergiátmegtakarító
gép,mégsemvoltmég
egyetlenolyankorsem,
amelybenamaihoz
hasonlóankevésidejük
ésenergiájuklettvolna
azembereknek.

Apostagi apostolok f 3. oldal

A szak ra li tás te re in in nen és túl
A kul tu rá lis örök ség nap jai – Ars Sac ra fesz ti vál – nyi tott temp lo mok nap ja

„A mű vész iga zi hi va tá sa: el jut tat ni a fényt az em be ri szív mé lyé be.” 
(Ro ma in Rolland)

b Az im má ron nyol ca dik al ka lom mal meg ren de zett Ars Sac ra fesz ti vál
szep tem ber 20. és 28. kö zött várta-vár ja lá to ga tó it – mint egy négy -
száz in gye nes ren dez vénnyel – Bu da pes ten és meg annyi vi dé ki vá ros -
ban, új ra te ret nyit va a szak rá lis mű vé szet be mu ta tá sá nak és be fo ga -
dá sá nak. A ci vil kez de mé nye zé sű, Dra go nits Már ta, Ko lek Il di kó, To -
rocz kay Ilo na ál tal meg ál mo dott Ars Sac ra Ala pít vány nak a Vá ros -
misszió 2007-es bu da pes ti ren dez vény so ro za ta ad ta az in dít ta tást. Az
idén szep tem ber 20–21-én ren de zett kul tu rá lis örök ség nap ja i val, il -
let ve a nyi tott temp lo mok nap já val is át fe dés ben lé vő ki ál lí tá sok, tár -
lat ve ze té sek, kon cer tek, elő adá sok és film ve tí té sek azon ban most sem
ki fe je zet ten misszi ós szán dék kal let tek meg hir det ve. A fesz ti vál fen -
tebb em lí tett ku rá to rai ugyan is kez det től fog va a kul tú ra nyel vén pró -
bál ják el jut tat ni Is ten üze ne tét az egy re szé le se dő kö zön ség hez. Így
a több nyi re köz pon tok ban lé vő temp lo mo kon kí vül év ről év re „pro -
fán” hely szí nek is meg je len nek az össz mű vé sze ti ese mé nyek nek te -
ret adó épü le tek kö zött, hir det ve a val lá si ho va tar to zá son tú li (avagy
fe le ke ze ten fe lü li) ér té ke ket. Fel mu tat va a te rem tett vi lág szép sé ge -
it, va la mint az em ber ál tal át for mált ter mé szet is ten ké pű sé gét.

f Folytatás a 8. oldalon
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„Egy 680 esz ten dős vá ros tisz te -
leg egy ko ri or szág gyű lé si kö ve te
előtt, és egy 145 éves gyü le ke zet
mond kö szö ne tet 115 esz ten dős
temp lo má ban jó te vő jé nek. ” 

Szécsényi példázat f 9. oldal 
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A kö zép ko ri egy ház ban a Szent lé lek
aján dé kát össze kap csol ták az egy há -
zi tiszt sé gek kel. Úgy vél ték, hogy
aki el nyert egy egy há zi tiszt sé get, az
au to ma ti ku san el nyer te a be töl té sé -
hez nél kü löz he tet len lel ki aján dé kot
is. Ezért az egy há zi tiszt sé gek és hi -
va ta lok pén zért va ló vá sár lá sát ne vez -
ték si mó ni á nak, Si mon má gus bű né -
re utal va.

Mi vel a ró mai ka to li kus egy ház -
ban az egy há zi ren det (or do) a hét
szent ség kö zé so rol ják, a ró mai ka -
to li kus egy ház tör té ne ti mű vek ben,
il let ve le xi ko nok ban a szent ség áru -
lás ki fe je zés is elő for dul a si mó nia
meg ha tá ro zá sa ként. Az áru lás nak
itt áru sí tás ér tel me van, hi szen a föl -
szen te lés sel el nyer he tő egy há zi mél -
tó ság adás vé te lé re utal. 

Si mon má gus azon ban nem egy -
há zi mél tó sá got vagy tiszt sé get akart
vá sá rol ni. Se apos tol sá got, se püs pök -
sé get nem kért fel kí nált pén zé ért. Si -
mon má gus bű ne en nél sok kal sú lyo -
sabb volt. Is ten Szent lel ké nek ere je
fö lött akart ren del kez ni. Mert ab ból,
hogy az apos to lok kéz rá té te le nyo -
mán be töl töt te a Szent lé lek a meg ke -
resz telt hí vő ket, Si mon ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy az apos to lok -
nak ha tal muk van a Szent lé lek fö lött.
Ha tal muk van an nak ad ni a Lé lek
aján dé kát, aki nek akar ják. És ez a ha -
ta lom kí sér tet te őt, ezt a ha tal mat
akar ta meg sze rez ni. Mert Si mon
má gus nem szá molt az zal, hogy a
Szent lé lek lé nye ge és ter mé sze te
sze rint Is ten. Is ten fö lött pe dig sen -
ki sem sze rez het ha tal mat. 

Az apos to lok nak sem volt ha tal -
muk a Szent lé lek fö lött. El len ke ző -
leg: ők áll tak a Szent lé lek ha tal ma
alatt. Mert ma ra dék ta la nul alá ren -
del ték egész éle tü ket és ve le ön ma -
gu kat a Szent lé lek nek. Kéz rá té te lük

nyo mán nem a Szent lé lek en ge del -
mes ke dett ne kik, ha nem ők en ge del -
mes ked tek a Szent lé lek nek, ami -
kor va la ki re rá tet ték a ke zü ket. Mi -
vel ér tel mük is a Szent lé lek irá nyí -
tá sa alatt állt, ké pe sek vol tak fel is -
mer ni, hogy a Szent lé lek ki ket akar
be töl te ni, és csak azok ra tet ték a ke -
zü ket. Nem ők irá nyí tot ták „ké zi ve -
zér lés sel” a Szent lel ket, ha nem a
Szent lé lek ve zet te „ké zen fog va”
őket. Óri á si kü lönb ség! 

Azo kat a pá pá kat, akik a kö zép -
kor ban haj lan dók vol tak pén zért
bí bo ro so kat „kre ál ni” és püs pö kö ket
„ins tal lál ni”, bi zo nyo san nem a
Szent lé lek ve zet te. Ám akik től ezért
pénzt vagy más vi lá gi ja va kat fo gad -
tak el, azok nem a vá gyott egy há zi
tiszt ség gel já ró lel ki ha tal mat akar -
ták meg vá sá rol ni – ez a leg ke vés bé
sem ér de kel te őket –, ha nem azt a
te kin télyt, ran got, ja va dal mat és
nem utol só sor ban vi lá gi ha tal mat
akar ták meg ven ni, amely ab ban az
idő ben az egy há zi mél tó sá go kat
meg il let te. Va ló já ban te hát nem Si -
mon má gus bű nét is mé tel ték, még
ha a ké sőb bi ko rok egy ház tör té né -
szei si mó nia vád já val il le tik is őket. 

Ez per sze nem azt je len ti, hogy ne
let tek vol na és ne len né nek ma is
olya nok, akik va ló ban Si mon má gus
bű né ben vét ke sek. Va ló já ban a si -
mó nia bű ne mind annyi unk kí sér té -
se. An nál in kább, mi nél ko mo lyab -
ban vesszük a hi tün ket. Mert a si -
mó nia ki fe je zet ten a hí vők kí sér té -
se. Mert akik nem hisz nek a Szent -

lé lek ha tal má ban és ere jé ben, azok
ar ra sem érez nek kí sér tést, hogy az
irá nyí tá suk alá von ják. 

Ám ben nün ket, akik hi szünk, na -
pon ta meg kí sért, hogy Is ten ere jé vel
és ha tal má val pró bál juk meg ol da ni
azo kat a hét köz na pi gond ja in kat,
ame lyek kel egyéb ként nem tu dunk
meg küz de ni. Imád sá ga ink is gyak ran
er ről a tö rek vé sünk ről ta nús kod -
nak. Ahol a mi erőnk ke vés nek bi zo -
nyul, ott Is ten ere jét és ha tal mát
sze ret nénk igény be ven ni. Egy sze rű -
en fo gal maz va: a ma gunk cél ja i ra
akar juk hasz nál ni a lel ki aján dé ko kat.

„Le gyen meg az én aka ra tom – a
te se gít sé ged del!” – így szok tunk
imád koz ni. És ép pen ez a si mó nia lé -
nye ge. Si mon má gus is pont ezt
sze ret te vol na, ezért kí nált fel pénzt
az apos to lok nak.

Mi per sze nem ilyen dur ván
tesszük. De tő lünk sem ide gen,
hogy né ha ki sebb-na gyobb ado -
mánnyal ad junk nyo ma té kot az
imád sá gunk nak. Is ten nel azon ban
nem le het üz le tel ni. 

Igaz, hogy Jé zus azt ígér te ta nít -
vá nya i nak, hogy az ő ne vé ben bár -
mit kér het nek. De az ő ne vé ben va -
ló ké rés ki zár ja a sa ját cél ja in kat. Az
ő ne vé ben kér ni annyit je lent, mint
az ő ügyé ben jár va, az evan gé li um
ter je dé sé nek, a misszió elő me ne te -
lé nek ér de ké ben kér ni. Si mon má gus
azon ban nem ezért akart ha tal mat
sze rez ni a Szent lé lek aján dé ka fö lött. 

Si mon – pes ti e sen szól va – ma gát
akar ta fé nyez ni ez zel a ha ta lom mal. A
leg ha tal ma sabb má gus akart len ni
en nek a ha ta lom nak a se gít sé gé vel.
Nem akar ta át ad ni ma gát a Szent lé lek -
nek, hogy a Lé lek ha tal ma irá nyít sa az
éle tét, ha nem el len ke ző leg: ked vé re és
tet szé se sze rint akar ta hasz nál ni a
Lé lek is te ni ha tal mát, ami nem ke ve -

seb bet je lent, mint hogy esz köz ként
akar ta hasz nál ni ma gát az Is tent.
Nem győ zöm hang sú lyoz ni, hogy ez
min den hí vő kí sér té se! 

Si mon má gus ból tel je sen hi ány -
zott az Is ten nel szem be ni alá zat.
Mert nem akar ta gyer me ki bi za lom -
mal és en ge del mes ség gel Is ten ke zé -
be ten ni az éle tét, hogy Is ten hasz -
nál ja fel őt és a te het sé gét, a tu dá sát
az evan gé li um ügyé nek szol gá la tá -
ban. Si mon má gus nak esze ágá ban
sem volt az evan gé li um ügyét szol -
gál ni! Ő nem szol gál ni akart, ha nem
tün dö köl ni. Mai szó val: ce leb akart
len ni az óko ri vi lág ban. Eh hez kel -
lett vol na ne ki a Szent lé lek ha tal ma. 

Mi per sze sze ré nyeb bek va gyunk.
Mi csak az éle tünk ügyes-ba jos dol -
ga it akar juk meg ol da ni, a kar ri e rünk
vagy egyéb cél ja ink elé tor nyo su ló
aka dá lyo kat akar juk le küz de ni Is ten
ere jé vel, a Szent lé lek ha tal má val és
aján dé ka i val. De a lé nye get te kint -
ve mi is Si mon má gus bű né be
esünk, mert hasz nál ni akar juk az Is -
tent. Mert be lő lünk is hi ány zik az Is -
ten nel szem be ni igaz alá zat. Mert
nem így imád ko zunk: „Itt va gyok,
Uram, ti ed az éle tem, hasz nálj en -
gem szent cél ja id ér de ké ben tet szé -
sed sze rint. Ren del kezz fö löt tem
és az egész éle tem fö lött!” 

Ez len ne az igaz alá zat imád sá ga.
Er re akar ma meg ta ní ta ni mind -
annyi un kat Is ten Szent lel ke, ami kor
Si mon má gus el ret ten tő pél dá ját
tü kör ként tart ja elénk. Mert Is ten
nem a pén zün ket akar ja, nem ki -
sebb-na gyobb ál do za to kat vár tő -
lünk, ha nem azt vár ja, hogy gyer me -
ki bi za lom mal te gyük ke zé be az
éle tün ket, és nap mint nap ne ki
en ged jük át a „vo lánt”, hogy ő ve zes -
sen, és ő ad jon célt az éle tünk nek. 

g Vég he lyi An tal
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Si mó nia

Van, aki éle te vé gét érez ve – ko ra
vagy be teg sé ge mi att – ki ált fel:
„Uram, adj még időt. Nem va gyok
még el ké szül ve a nagy út ra, nem
tud tam még min dent el ren dez ni
éle tem ügye i ből, sze ret ném még
lát ni, meg él ni ezt vagy azt. Fogy az
időm, ér zem, adj még ne kem,
Uram.” 

Van, aki a ha tár idők szo rí tá sa,
ren de zet len ügye i nek tisz tá zat lan -
sá ga mi att kö nyö rög így. Vizs ga idő -
ben, mun ka he lyi fel ada tok kal küzd -
ve, csa lá di ügye ket in téz ve. Már
csak né hány nap, pár óra vagy csu -
pán né hány perc kel le ne. Ak kor
el in téz ném, ak kor be fe jez ném, ak -
kor oda tud nék ér ni… Ami van, az
nem elég, sőt már ki fu tot tam be lő -
le, ezért kér lek, adj ne kem időt! 

Van, aki ál lan dó idő za va rá ban
szo kott ezek kel a sza vak kal imád -
koz ni: „Időt adj, Uram, időt!” Ér zi a
csuk ló ján az órá nak ne ve zett idő bi -
lincs szo rí tá sát. Mint ha min den
úgy mű köd ne, hogy az idő kor lá toz -
za. So ha nem tu dom el vé gez ni a te -
en dő i met, so ha nem jut idő a sze ret -
te im re, so ha sincs le he tő sé gem elég
pi he nés re. Nem csak azok érez nek
így, akik túl van nak ter hel ve fel ada -

tok kal, ha nem azok is, akik – füg get -
le nül ten ni va ló ik mennyi sé gé től –
min dig min den hon nan el kés nek,
min dig idő szű ké ben van nak, nem
tud ják be osz ta ni az ide jü ket. 

Az után min den ki rá jön, hogy
sok min dent az ural munk alá hajt -
ha tunk, de az időt nem. Egy éle ten
át ta nul juk, az zal kí sér le te zünk,
hogy job ban be tud juk osz ta ni. 

Az idő – így érez zük – né ha ál -
dás, né ha átok. Ki tud juk-e mon da -
ni szív ből, őszin tén, hogy pont
ennyi elég?

Egy hir te len el ment fi a tal asszony
te me té sén hang zott el nem ré gen:
bár em be ri mér ték kel mér ve de rék -
ba tört s rö vid volt az élet út, még -
is tel jes volt az éle te. Idős ba rá tom
ér zi és már meg is fo gal maz za négy -
szem köz ti be szél ge tés ben: már el -
men ne a min den ha lan dók út ján, de
va la mi ért még itt van, és ez azt jel -
zi, van még fel ada ta. Az itt le vők, a
bú csú zók, a fi a ta lok és idő sek aj kán
egy aránt fel csen dül is mé tel ten a
ké rés: „Időt adj, Uram, időt.” 

Mi re jó ez a ké rés? – kér dez te tő -
lem a mi nap va la ki ki csit fá sul tan, ki -
csit ci ni ku san. Annyi van, amennyi.
Vissza for dí ta ni, meg rö vi dí te ni, meg -

nyúj ta ni, át ren dez ni nem le het. Vál -
toz tat ni nem tu dunk. Em ber nem
ren del ke zik fe lő le. Ez van, ezt kell
sze ret ni. 

Va ló ban sok fej tö rést okoz az
idő. A ke resz tény em ber tisz tá ban
van ve le: „Éle tem ide je ke zed ben
van…” Vall juk ezt a zsol tá ros sal
együtt (31,16; Ká ro li-ford.). 

Hen ry van Dyke az idő vel va ló vi -
as ko dá sunk lé nye gét fog lal ja össze:
„Az idő… túl las sú azok nak, akik
vár nak, túl gyors azok nak, akik fél -
nek, túl hosszú azok nak, akik gyá -
szol nak, túl rö vid azok nak, akik
ör vend nek. Ám azok nak, akik sze -
ret nek, az idő nem szá mít.”

Mi chel Quo ist fran cia pap köl tő
imád sá ga a hat va nas évek ben vált
is mert té ha zánk ban. Több fé le for -
dí tá sa ar ról ta nús ko dik, hogy aki
ere de ti ben vagy más nyel ven ol vas -
ta, érin tett ként mé lyen el gon dol ko -
dott raj ta. Lé nye ge sze rint ugyan ar -
ról ta nús ko dik, ami ről van Dyke né -
hány so ra: akik sze ret nek, azok nak
az idő nem szá mít. Az az akik Is ten
sze re te té nek erő te ré ben él nek, akik
rá bíz zák ma gu kat Is ten – szá munk -
ra nem min dig ért he tő, de min dig
bölcs – dön té sé re, azok tud ják: Is -
ten adott annyit, amennyi re szük -
ség van. Ki nek-ki nek más és más
mennyi ség ben, de min den ki nek
ele gen dőt. Az idő hi ány ban Is ten
kö zel sé gé nek hi á nya, az irán ta va -
ló bi za lom hi á nya je le nik meg. 

Ez nem azt je len ti, hogy nem
küz dünk, nem ver gő dünk az idő vel,
nem fu tunk éle tünk utol só szív -
dob ba ná sá ig ver senyt ve le. De azt

je len ti, hogy kér he tünk tő le böl cses -
sé get, hogy a ka pott időt jól fel hasz -
nál juk.

Ezért ér de mes is mé tel ten elő -
ven ni az aláb bi imád ság köl te ményt,
és Mi chel Qu o ist-val imád koz ni: 

„Te, Uram, aki kí vül vagy az időn,
csak mo so lyogsz, ami kor lá tod, ho -
gyan vi as ko dunk mi ve le. 

Jól tu dod, mit csi nálsz. Nem kö -
vetsz el hi bát, ak kor sem kö vet tél el,
ami kor ki osz tot tad az időt az em -
be rek nek.

Min den ki nek ad tál időt, hogy
ki szá mít has sa, mit is akarsz ve le.

Igen, van időm, Uram. Min den
idő az enyém, amit ne kem ad tál: éle -
tem nek évei, éve im nek nap jai, nap -
ja im nak órái.

Az én dol gom csu pán, hogy nyu -
god tan és tisz tán tölt sem; hogy
meg tölt sem úgy, aho gyan te kí vá -
nod, hogy en ge del mes ked jem ne -
ked, aki a vi zet bor rá vál toz tat ha tod,
mint egy kor Ká ná ban tet ted…

Uram, töb bé már nem időt ké rek
tő led, hogy ezt vagy azt te hes sem.
Csak ke gyel met ké rek tő led, hogy a
né kem adott idő ben azt te gyem,
amit te akarsz.” (Te mér ted ki az
időt)

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Oratio
œcumenica

Kü lö nös ké ré se im: Időt adj, Uram, időt!
régi-újliturgikuS

Sarok

Mennyei Atyánk! Krisz tus Urunk ar ra
biz ta tott, hogy ne ag gód junk a hol na -
pért, még is: eléd áll va imád sá ga ink kal
nem tud juk el fed ni ag go dal ma in kat,
fé lel me in ket. Tud juk, Atyánk, te nem is
azt vá rod el tő lünk, hogy ne ve gyük ko -
mo lyan mind azt, ami fé le lem mel tölt el
ben nün ket, ha nem eze ket ná lunk is
mé lyeb ben is mer ve, a fé le lem től va ló
sza bad ság út ját aka rod meg nyit ni szá -
munk ra. Kö szön jük ne ked, Atyánk,
hogy ki mon dott ké ré se ink és há la adá -
sunk ál tal is a ben ned va ló sza bad ság út -
ját egyen ge ted szá munk ra. Kö szön jük
ne ked, hogy imád sá gunk ban erő sí tesz
ben nün ket: min de nünk a te ke zed ben
van. Ké rünk, se gíts új ra és új ra meg erő -
söd nünk ab ban, hogy nem a ter mé szet
erő i től, az em be ri in du la tok tól, go -
nosz ság tól függ az éle tünk, ha nem te tar -
tod ke zed ben. Így ké rünk: hadd he lyez -
zük a te ke zed be mind azt, ami nél kü led
fog va tar ta na ben nün ket.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.
Ta níts ben nün ket fe le lős sé get vál lal ni
azért a kör nye ze tért, ame lyet ott ho -
nunk ká te rem tet tél. Táp láld ben nünk az
igé nyes sé get, hogy ne en ged jük szennye -
zet té, lak ha tat lan ná vál ni ott ho nun kat. 

Kö nyör günk a fé lel me i nek ki szol gál -
ta tott em be ri sé gért. Te egy más fe le lős -
sé gé re, sze re te té re bíz tál ben nün ket, mi
egy más el len sé ge i vé let tünk. Oly ne he -
zen tud juk ren dez ni meg tört kap cso la -
ta in kat, oly ne he zen tud juk össze han -
gol ni ér de ke in ket. Ké rünk, se gíts, hogy
az in du la ta ink ból, fé lel me ink ből táp lál -
ko zó ve sze ke dés és há bo rú egy re ke vés -
bé nyo mo rít sa meg éle tün ket. Kö nyör -
günk azo kért, akik az em be ri gyű löl kö -
dés mi att ve szí tik el ott ho nu kat, sze ret -
te i ket, jö vő jü ket. Ne en gedd, hogy
mind ezt tét le nül néz zük. Kö nyör günk
azo kért, aki ket be teg ség vagy ma gány
gyö tör. Add, hogy meg lás suk: ál ta lunk
is aka rod eny hí te ni a szen ve dést. 

Kö nyör günk egy há za dért. Ne en -
gedd, hogy meg szok juk a ben ned va ló
biz ton ság aján dé kát. Ne en gedd, hogy
igéd üres szó lam má le gyen aj kun kon.
Éleszd fel ben nünk új ra és új ra az élő hi -
tet, a ró lad szó ló bi zony ság té tel lel két.
Add, hogy él ni tud junk az zal a fe le lős -
ség gel, ame lyet egy há zad ra bíz tál. Adj
egy mást épí te ni ké pes kö zös sé ge ket,
olyan al kal ma kat, ahol meg erő söd he -
tünk a ve led és a test vé re ink kel va ló kap -
cso lat ban.

Kö nyör günk, Atyánk, ma gun kért.
Fé lel me in ket, ag go dal mas ko dá sun kat
csak te tör he ted meg éle tet adó igéd del.
Bá to ríts, biz tass, ints igéd del, hogy
min dig ke res sük a ben ned va ló meg -
nyug vás aján dé kát.

Kö szön jük, hogy min de nün ket a te
ke zed be rak hat juk le, és te hor do zod éle -
tün ket, hogy ne künk ad hasd az élet tel -
jes sé gét, ame lyet el ké szí tet tél szá munk -
ra Jé zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal.
Ámen.

b Sok szor hang zik el a ké rés. Né ha hosszabb imád ság ban, né ha
csak egy-egy fel só haj tás ban. Ez is olyan imád ság gya kor lat, ame lyen
ér de mes el gon dol kod nunk. Bár mely ol dal ról kö ze le dünk hoz zá, hit -
éle tünk fon tos te rü le té re és kér dé se i hez ér ke zünk. Az aláb bi so rok
nem akar nak va la mi fé le ke rek egész ta ní tást ad ni, csu pán sze ret -
né nek el in dí ta ni gon do la to kat, sze mé lyes me di tá ci ót, és biz tat ni
akar nak té pe lő dő, majd meg nyug vást ho zó imád ság ra. 

avaSárnapigéje

„Ha te hát hisszük, hogy az ős bűn
annyi ra meg ron tott min ket, hogy
még azok nál is, aki ket a Lé lek ve zé -
rel, igen nyo masz tó ne héz sé ge ket
okoz az ál tal, hogy a jó el len har col -
nak, úgy vi lá gos, hogy azon em be rek -
ben, akik Lé lek nél kü li ek, sem mi fé -
le eről kö dés nem ma rad ha tott meg
a jó ra, ha nem csak is a go nosz ra.” 
d� Lu ther Már ton: A szol gai aka rat

(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, 
Welt ler Ödön, Welt ler Sán dor

for dí tá sa)

Semperreformanda
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A múlt he ti Ég tá jo ló ban Sze me rei Já -
nos püs pökkol lé gám a Fej ér-Ko má ro -
mi Egy ház me gye tá bo ra i ban 1988 és
1994 kö zött ké szült vi de ók kap csán
osz tot ta meg gon do la ta it az ol va sók -
kal. Úgy tű nik, a ro vat las san át ala kul
„film kri ti kai mű hellyé”, ugyan is most
ma gam is egy ilyen él mé nyem ről írok.

Egy kü lön le ges ama tőr film re buk -
kan tam ugyan is az evan gé li kus egy -
ház hon lap ján (http://goo.gl/bWK0ff).
Az ak ko ri sop ron bán fal vi lel kész,
idő sebb Fol tin Bru nó ké szí tet te 1967–
68-ban. A gyü le ke ze tet a né me tek
há bo rú utá ni ki te le pí té se már ép pen
elég gé meg ti ze del te, a kö zös ség azon -
ban ak ko ri ban újabb pró ba té te lek elé
ke rült. A sop ro ni vá ro si ta nács el vet -
te temp lo mu kat, és cse re in gat lan ként
a ko ráb bi ka to li kus is ko lát kap ták
meg. En nek az épü let nek nem volt
tor nya, ami per sze fáj dal ma san érin -
tet te a bán fal vi a kat.

És ezen a pon ton kez dő dik egy
cso dá la tos tör té net. Az ese mé nye ket
a lel kész nyolc mil li mé te res ka me rá -
já val nap ról nap ra film re vet te, az
anya got pe dig az tán egy né met té vé -
csa tor na Die Kirche ble ibt im Dorf (A
temp lom a fa lu ban ma rad) cím mel
su gá roz ta 1987-ben. A nar rá tor ma -
ga Fol tin Bru nó. A film mint egy
tíz per ces össze fog la ló ját az idei sop -
ron bán fal vi ün nep sé gen is le ve tí tet -
ték. (Heinrichs Eszter írása lapunk
múlt heti számában. – A szerk.)

Az itt-ott be égett és ug rá ló, má ra
már meg fa kult fel vé te le ken va la mi
egé szen hő si es küz de lem tá rul a né -
ző sze me elé. Ta núi le he tünk an nak,
hogy a hí vek sa ját ke zű leg, szin te
min den kül ső se gít ség nél kül le bont -
ják a ré gi tor nyot, majd az új he lyen
tég lá ról tég lá ra és ge ren dá ról ge ren -

dá ra új já épí tik. Mind ez zel nem csak
kü lön le ges ön fel ál do zás ról tesz nek
ta nú bi zony sá got, de mint egy be is tel -
je sí tik a bib li ai Pré di ká tor köny vé nek
igé jét: „Meg van az ide je a kö vek szét -
szó rá sá nak, és meg van az ide je a kö -
vek össze ra ká sá nak.” (Préd 3,5)

Az el ső kép koc ká kon a ré gi temp -
lom ab la kán ke resz tül te szik ki a
kar zat pad ja it, mert már tud ják,
hogy ab ból a fá ból fog ják majd meg -
erő sí te ni a ge ren dá kat. Előbb né hány
fej ken dős asszony pró bál ja meg tar -
ta ni a pa dot, de mi vel túl sú lyos nak
bi zo nyul, sváj ci sap kás fér fi ak si et nek
se gít sé gük re. Az tán hir te len „láb ra
kel” az ol tár kép – Tichy Kál mán nak
a meg fe szí tett Jé zust áb rá zo ló al ko -
tá sa –, hi szen azt is ki kell me ne kí -
te ni a ré gi épü let ből. 

Egy kor dé sze rű esz köz re to váb bi
bú to ro kat rak nak: mint ha a te me tő ben
hasz ná la tos Szent Mi hály lo va len ne.
Va ló ban, ha lál ra ítélt épü let ről van szó,
amely nek bi zony meg kell ad ni a vég -
tisz tes sé get. A bú to rok kal zsú folt jár -
mű ugyan ak kor a ki te le pí tés drá má -
ját is fel idé zi ben nem: az it te ni szor -
gos se gí tők szom szé dai, csa lád tag jai bi -
zony ilyen kö rül mé nyek kö zött kel lett,
hogy el hagy ják az or szá got, ame lyet
pe dig ma gu ké nak te kin tet tek. 

Újabb meg pa kolt sze kér buk kan
fel, a lo von pec ke sen ül egy hat év kö -
rü li le gény ke. A kö vet ke ző kép so ron
vi szont azt lát juk, hogy ló hí ján az
em be rek ön ma gu kat fog ják be a csé -
za elé. Egy mi ci sap kás em ber szá já -
ban ci ga ret ta. Az egész olyan, mint
egy ko rai Mi loš For man-film.

Szív szo rí tó az a je le net, amely ben
csör lők se gít sé gé vel a temp lom két
ha rang ját eresz tik le. Rá ko si Vik tor
El né mult ha ran gok cí mű re gé nye

jut az eszem be. A szor gos mun ka
azon ban lát szó lag szenv te le nül foly -
ta tó dik: előbb azt lát juk, hogy ap ró -
lé ko san sze dik le a to rony cse re pe it,
majd vagy ha tan ci pel nek egy hosszú
ge ren dát. Az tán egye sé vel bont ják a
to rony tég lá it. A dí sze sebb da ra bo -
kat óva to san, mint egy kis ba bát, ad -
ják kéz ről kéz re. Egy szo mo rú ló
mö gé fo gott ko csin szál lít ják el eze -
ket, azért, hogy az tán tu cat nyi
asszony egyen ként tisz to gas sa le ke -
fé vel vagy ép pen pusz ta kéz zel. 

A leg fi a ta labb mun kás a két és fél
éves At ti la, a lel kész uno ká ja. Ki csi
ke zé vel és ap ró ka la páccsal, ám an -
nál na gyobb mű gond dal, fe le lős sé ge
tel jes tu da tá ban tisz to gat egy tég lát.
A csa lád tól tu dom, hogy ő ké sőbb a
sop ro ni pá lya ud var fő for gal mis tá ja
lett, és a cser no bi li ka taszt ró fa ide -
jén – mit sem sejt ve a ve szély ről – ő
for dí tot ta vissza a Bécs fe lől ér ke ző
vo na to kat. A tér ség fö lé ér ke ző nuk -
le á ris fel hő a ha lá lát okoz ta… 

A ma már fáj dal mas kép so rok
után biz ta tóbb fel vé te lek jön nek: a
má sik épü let nél ala pot ás nak az új
to rony nak, majd el he lye zik az alap -
kö vet. A pres bi te re ken most nem
kö tény vagy mun kás ove rall van,
ha nem ün nep lő ru ha: kéz ről kéz re
ad ják a ka la pá csot, és min den ki há -
rom szor kop pant ve le: „Az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben.” Ez után a bok -
ré ta ün ne pet lát juk, ame lyen ví gan
lak má roz nak és koc cin ta nak az
atya fi ak. 

Az ug rá ló kép koc ká kon az tán
csör lő se gít sé gé vel fel fe lé kú szik a ha -
rang, csi gá val pe dig vöd rö ket húz nak
fel az áll vány zat te te jé re. Vagy húsz
mé ter ma ga san biz to sí tó kö tél nél kül
dol goz nak a fér fi ak.

Hi á ba a sok sze ker ce és csá kány,
fű rész és va ko ló ka nál, itt ko ránt sem
csak egy to rony épül. Ha nem ma -
ga a kö zös ség is. Aho gyan Pé ter
apos tol ír ja: „…ti ma ga tok is mint
élő kö vek épül je tek fel lel ki ház zá…”
(1Pt 2,5). 

Fol tin Bru nó a ko ra be li Evan gé li -
kus Élet ben (1968. ok tó ber 13.) így
írt: „Ez a to rony a mi tor nyunk. Mert
mi épí tet tük. Nem vál la lat, nem
épít ke zé si vál lal ko zó, ha nem mi. A
ke zünk kel meg a fo rint ja ink kal. […]
A se gí tők kö zött volt egye te mi ta nár,
hi va tal se géd, ér tel mi sé gi, ipa ros,
gyá ri mun kás, mű ve ze tő, nap szá -
mos, ta valy kon fir mált fiú és 73
éves kő mű ves, aki 12 mé ter ma gas -
ság ban is fa laz ta a pár kányt. Vol tak
lá nyok, asszo nyok, nyug dí ja sok és
éj sza kai mű szak ból reg gel 6 óra kor
tá vo zó mun ká sok, akik fél 7-kor
már ott hord ták a ha bar csot, húz ták
föl fe lé a tég lát az épü lő to rony nál, az
át dol go zott éj sza ka után. Vol tak
evan gé li ku sok és ve gyes há zas ró mai
ka to li ku sok, akik evan gé li kus há zas -
tár suk ne vé ben jöt tek, ró mai ka to -
li kus fiú, aki öreg evan gé li kus édes -
any ja he lyett állt be se gí te ni.” 

Év ti ze dek tel tek el az óta. Tu dom,
ma is sok egy há zi épít ke zés zaj lik pél -
da mu ta tó össze fo gás sal. Ugyan ak kor
ar ra is is me rek pél dá kat, hogy egy kö -
zös ség min dent csak is ál la mi vagy
köz egy há zi tá mo ga tás ból akar meg -
va ló sí ta ni. Kulcs ra kész meg ol dá so kat
ke res. A tár sa dal mi mun ka, a ka lá ka
ki ve sző ben van. Sor ra ka pom a le ve -
le ket, ame lyek sze rint egy-egy pá lyá -
zat öt szá za lé kos ön ré szét sem tud ja
ki fi zet ni egy adott gyü le ke zet. Ilyen -
kor azt szok tam mon da ni a hí vek nek:
tu dom, hogy egy kis kö zös ség nek 2,5

mil lió fo rint igen nagy összeg, ám
gon dol ja nak ar ra, hogy en nek fe jé ben
47,5 mil li ót kap nak. Mi ó ta ezt a fil -
met lát tam, egy újabb ér vet tu dok ne -
kik mon da ni. Néz zék meg, ho gyan
fog tak össze a sop ron bán fal va i ak a
hat va nas évek ben. 

Mi köz ben a to rony át he lye zé sét
meg örö kí tő kép koc ká kat né zem, a
he gye ket meg moz ga tó hit ről szó ló
evan gé li u mi ta ní tás vissz hang zik
ben nem. „…sem mi sem vol na nek tek
le he tet len” – mond ja Jé zus (Mt 17,20). 

Né hai Fol tin Bru nó ama tőr film -
je a lel kész le le mé nyé ről és a kö zös -
ség él ni aka rá sá ról ta nús ko dik. A
solt vad ker ti Szél ró zsa if jú sá gi ta lál -
ko zó ról is is mert Ko wal s ky meg a Ve -
ga ze ne kar egy dal szö ve ge jut még
eszem be: „Nem arany ból, nem föld -
ből, / Nem pén zért, nem kő ből, / Va -
la hol a szí vem ben majd új temp lom
épül.” (Új temp lom épül)

He gye ket és tor nyot moz dí tó hit

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

égtájoló

Az ava tó ün nep sé gen Za kar Zol tán
pol gár mes ter el mond ta, hogy a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Alap pá lyá za tán nyert
tá mo ga tás ból fel ál lí tott kom po zí ci -
ó hoz ha son ló al ko tá sok fon tos sze -
re pet játsz hat nak az adott te le pü lés
iden ti tás ke re sé sé ben, ami kul csa a vi -
dék meg ma ra dá sá nak. 

A pol gár mes ter kö szön tő jét ver ses-
ze nés mű sor kö vet te, majd a köz ség
cí me ré ben is sze rep lő há rom tör té nel -
mi ke resz tény egy ház kép vi se lői meg -
ál dot ták az al ko tást: Gáncs Pé ter
evan gé li kus püs pök, He ge düs Bé la re -
for má tus es pe res, Vass Hu ba ró mai
ka to li kus plé bá nos, Sza nyi Fe renc
re for má tus lel ki pász tor és Sel me czi
Gé za evan gé li kus lel kész.

Az apos ta gi csa lá di nap prog ram -
ja i nak so rá ban (még a szo bor park
ava tá sa előtt) az ér dek lő dők a zsi na -
gó ga épü le té ben hall gat hat ták meg
Gáncs Pé ter püs pök Is ten csa lád já -
ban cím mel tar tott elő adá sát. A Dé li
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je el gon -
dol kod ta tó nak ne vez te azt a tényt,
hogy bár Is ten nek nyil ván vég te len

vá lasz tá si le he tő sé ge lett vol na, hogy
kö zénk jöj jön, még is egy ki szol gál ta -
tott, gyá mol ta lan cse cse mő for má já -
ban lett em ber ré egy egy sze rű zsi dó
csa ládban. 

Az evan gé li kus el nök-püs pök
nyíl tan és őszin tén tet te fel azt a so -
kak szá má ra za var ba ej tő kér dést,
hogy „Mennyi re csa lád ba rát Jé -
zus?”, hi szen föl di pá lyá ja so rán a
Meg vál tó több al ka lom mal lát szó -
lag el for dult ro ko na i tól. Jé zus azon -
ban ezek ben a tör té ne tek ben va ló -
já ban nem el for dult csa lád já tól, ha -
nem ki szé le sí tette, új ra ér tel me zte a
csa lád fo gal mát. A püs pök ezért új -
ra fo gal maz ta a kér dést: „Mennyi re
Jé zus-ba rát a csa lá dunk?” Gyer me -
ke ink elé élt min den nap ja ink ban
van-e va ló ban he lye Jé zus nak, vagy
csak a ha gyo mány és a meg szo kás
mon dat ja ét ke zé se ink előtt, hogy
„Jö vel, Jé zus, légy ven dé günk…”?

Az apos ta gi Ákos-kert ben dél -
után a La dik fesz ti vál könnyű ze nei
prog ram jai vár ták az ér dek lő dő ket.

g Kiss Ta más

Apos ta gi apos to lok
b Apos tag, ez az ez red éves Bács-Kis kun me gyei köz ség Jézus ta nít -

ványairól kap ta a ne vét. A te le pü lé s köz pont já ban szep tem ber 20-án
– a 19. La dik fesz ti vál és a hoz zá kap cso ló dó el ső apos ta gi csa lá di nap
ren dez vé nye i nek so rá ba il lesz ked ve – fel avat ták Ro hon czi Ist ván szob -
rász mű vész ti zen két apos tolt áb rá zo ló szo bor cso port ját.
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A te réz vá ro si pa lo ta 1962-ben az
Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal szék he -
lye, az az a kom mu nis ta val lás ül dö -
zés köz pont ja, a rend szer vál to zás
után pe dig a Fi a tal De mok ra ták
Szö vet sé gé nek szék há za lett; a Fi desz
ké sőbb el ad ta, majd vissza vá sá rol ta,
így je len leg is a pol gá ri párt a tu laj -
do no sa.

Az ak ko ri ne vén Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia – ma Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) – és
a Ma gyar Nép köz tár sa ság kor má nya
kö zött 1950. au gusz tus 30-án kelt
egyez mény ér tel mé ben az Er zsé bet
Tu do mány egye tem szer ve ze té ről le -
vá lasz tot ták az evan gé li kus lel kész -
kép zést. Ezt meg erő sí tet te az 1950.
évi 23. szá mú tör vény ere jű ren de let
is, amely ben az ál lam egy év re bér -
be ad ta az aka dé mi á nak a sop ro ni fa -
kul tás épü le tét, és egy ben kö te lez te
az in téz ményt, hogy – a ha tár kö zel -
sé ge mi att – köl töz zön el Sop ron ból.

1951 őszén Bu da pes ten a fa so ri
evan gé li kus gim ná zi um egyik szár -
nyá ban kezd te el tan évét az aka dé -
mia, míg a hall ga tók a vá ros má sik
ré szén, Bu dán, a Fé bé Di a ko nissza -
egye sü let hű vös völ gyi anya há zá nak
egy ko ri épü le té ben nyer tek el he -
lye zést. A fa so ri épü le tet két év
múl va – po li ti kai dön tés kö vet kez -
té ben – el kel lett hagy nia az aka dé -
mi á nak. Az ál lam ek kor a Lend vay
ut cai pa lo tát je löl te ki szá má ra. Itt
1962-ig foly ha tott az evan gé li kus

lel ké szek kép zé se, majd az in téz -
mény nek az Ül lői út 24.-be – ma
egy há zunk or szá gos iro dá ja mű kö -
dik itt – kel lett köl töz nie, míg a
Lend vay ut cai ház az Ál la mi Egy ház -
ügyi Hi va tal szék há za lett. Az egye -
tem 1974-ben köl tö zött je len le gi
épü le té be, a zug lói Lő csei út ra.

A volt di á kok és az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem ok ta tói és
hall ga tói a Lend vay ut cá ban el töl tött
egy év ti zed re em lé kez tek, ami kor
szep tem ber 20-án em lék táb lát he -
lyez tek el az épü le ten. Tör té ne tét dr.
Reuss And rás – egy kor itt ta nu ló di -
ák, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem pro fes sor eme ri tu sa – is -
mer tet te a je len lé vők kel.

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök igei szol gá la tá -
val, va la mint vissza em lé ke zé sé vel
hív ta fel a fi gyel met ar ra, hogy a lel -
kész kép zés eb ben az épü let ben olyan
ok ta tók kal és hall ga tók kal va ló sult
meg, akik a kor egy ház el le nes sé gé -
vel szem be men ve kép vi sel ni tud -
ták hi tü ket. Az em lék táb lát Ku tyej
Pál nyu gal ma zott evan gé li kus lel -

kész, egy ko ri hall ga tó avat ta fel.
Szö ve ge: „Is ten igé je örökké meg ma -
rad. Itt mű kö dött az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia 1952 és 1962 kö -
zött. Pro fesszo ra i ra is em lé kez ve ál -
lít tat ták az egy ko ri hall ga tók – 2014.”

Az em lék táb la-ava tás után az épü -
let ben fo ga dás sal foly ta tó dott az ün -
nep ség, me lyen az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem ének ka ra is szol -
gált. Há zi gaz da ként Ku ba tov Gá -
bor, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö -
vet ség or szá gos párt igaz ga tó ja kö -
szön töt te a je len lé vő ket. Hang sú -
lyoz ta: „Az itt ta nult és ta ní tott evan -
gé li kus lel ké szek pél da ké pe ink le het -
nek, hi szen egy olyan kor szak ban áll -
tak ki, és kép vi sel tek igaz ügyet,
mely ben mind a po li ti kai rend szer,
mind min den ne mű té nye ző el le nük
volt. Ők még is helyt áll tak, és ez ál tal
meg erő sí tet ték mun ká juk kal, szol gá -
la tuk kal a tár sa dal mat.”

Sza bó La jos, az EHE rek to ra kö -
szön tő jé ben ki emel te: „Ez a kor -
szak nem csak a tár sa da lom nak, ha -
nem az egy ház nak is nagy pró bá ja
volt, vi szont ép pen egy há zunk is
mu tat ja, hogy meg tu dott ma rad ni
az a foly to nos ság, mely az evan gé li -
um szol gá la tá ban ál lók kép zé sét je -
len ti. Ezért is büsz kék va gyunk elő -
de ink re, akik ké pe sek vol tak min den
kö rül mé nyek kö zött ki áll ni és kép -
vi sel ni az evan gé li um üze ne tét.”

A Lend vay ut cai épü let Dó zsa
György úti hom lok za tán így ma
már két em lék táb la ol vas ha tó. Az
egyik a kom mu nis ta val lás ül dö zés ál -
do za ta i ra em lé kez tet, míg a má sik –
mos tan tól – azt hir de ti, hogy a val -
lás ül dö zés ide jén is vol tak pro fesszo -
rok és hall ga tók, akik az ül dö zött
egy ház ban is vál lal ták a szol gá la tot.

g Ga lam bos Ádám
Evan gé li kus.hu

Em lék táb la az egykori akadémiának
b Bu da pes ten a VI. ke rü let, Lend vay ut ca 28. szám alat ti épü let Dó zsa

György úti hom lok za tán szep tem ber 20. óta em lék táb la hir de ti: itt mű -
kö dött az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia. A 19. szá zad vé gén sze -
cesszi ós stí lus ban épült egy ko ri Gro e del-pa lo ta 1919-ben a ro mán had -
se reg tá bor no ka i nak szál lá sa lett, 1952 és 1962 kö zött pe dig az evan -
gé li kus lel kész kép zés nek adott ott hont.
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Ma gyar or szág több pon ton is kap -
cso ló dik a tár sa ság hoz. Egy részt a
kon fe ren cia egyik fő szer ve ző je, Ale -
xan der Fa lu dy ang li kán lel kész ma -
gyar szár ma zá sa ré vén szo ros kap -
cso la tot ápol a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház zal (MEE), más részt
idén im már ne gye dik al ka lom mal
jut hat el egy ma gyar evan gé li kus
teo ló gus hall ga tó a tár sa ság tá mo ga -
tá sá val há rom hó na pos ösz tön díj jal
az ang li kán teo ló gi ai fő is ko lá ra (Col -
l e ge of the Res su rec ti on, Mir field,
Nagy-Bri tan nia). 

Az idei kon fe ren cia té má ja a ki -
sebb ség ben élő egy há zak el hí vá sa
volt. Az elő adók a ki sebb sé gi lét
elő nye it és ki hí vá sa it mu tat ták be sa -
ját kon tex tu suk ban, va la mint ar ra
mu tat tak be pél dá kat múlt juk ból és
je le nük ből, hogy mi lyen mó do kat
ta lál hat egy ki sebb sé gi egy ház ar ra,
hogy a tár sa da lom ban ak tí van je len

le gyen, meg él je evan gé li u mi kül de -
té sét az öröm hír to vább adá sá val és
a sze re tet cse le ke de te i vel. 

A meg hir de tett té má kat a re fe rá tu -
mok egy evan gé li kus és egy ang li kán
elő adó szem szö gé ből jár ták kö rül. 
A ta nács ko zást dr. Fa bi ny Ti bor iro -
da lom tör té nész, vi lá gi teo ló gus, egye -
te mi ta nár (Ma gyar or szág, evan gé li -
kus) elő adá sa nyi tot ta meg. A pro -
fesszor fel vá zol ta a kö zép-eu ró pai,
azon be lül is a ma gyar or szá gi evan -
gé li kus ság tör té ne tét, hogy a je len le -
vők ké pet kap ja nak azok ról a kö rül -
mé nyek ről, ame lyek kö zött a ven -
dég lá tó egy ház él és szol gál. 

Má so dik na pi elő adá sá ban Pra xe -
dis Bo uw man, a Ke resz tény Pár be széd
Vi lág szö vet sé gé nek al el nö ke (Hol -
lan dia, evan gé li kus) és dr. Mic ha el
Jack son dub li ni (Ír or szág) ang li kán ér -
sek be szélt ar ról, hogy mi lyen le he tő -
sé gei van nak egy ki sebb sé gi egy ház -

nak ak kor, ha a tár sa da lom, amely ben
lé te zik, szét van tör del ve nyel vi, nem -
ze ti, po li ti kai, fe le ke ze ti tö rés vo na lak
men tén. Köz pon ti kér dés ként me rült
fel, hogy egy ki sebb ség ben le vő egy -
ház mennyi ben tud ja elő se gí te ni a tár -
sa dal mi meg bé ké lést. 

A dél utá ni szek ci ó ban a dia kó ni ai
szol gá lat ke rült fó kusz ba. Bu da An -
na má ria, az MEE Or szá gos Iro dá ja
Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő je és
Ma de lei ne Holmes, a kon ti nen sen
mű kö dő ang li kán egy há zak egy ház -
ke rü le té nek kör nye zet vé del mi fe le lő -
se (Fran cia or szág) mu tat ta be, hogy
sa ját or szá guk ban a sze re tet szol gá lat
mely te rü le te in vég zik mun ká ju kat.

Va sár nap dél után dr. Ro bin Green -
wood (Nagy-Bri tan nia, ang li kán) és
dr. Roy Long (Nagy-Bri tan nia, evan -
gé li kus) szá molt be ar ról, hol és ho -
gyan lát ja a fel szen telt és a la i kus
szol gá lók együtt mű kö dé sét az egy -
ház ban. Utol só előt ti elő adó pár ként
az öku me né kér dé sét jár ta kö rül dr.
Ch ris ti a ne Gro e ben zsi na ti vi lá gi
el nök (Olasz or szág, evan gé li kus) és
Jor ge Pi na Ca bral püs pök (Por tu gá -
lia, ang li kán). Az elő adá sok so ro za -
tát Anne Burg hardt, a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség öku me ni kus kap cso la -
to kért fe le lős tit ká ra zár ta, a kö zép-
és ke let-eu ró pai evan gé li kus lel ki ség -
ről szól va. A zá ró pa nel be szél ge tés -
ben dr. Fa bi ny Ta más, az MEE Észa -
ki Egy ház ke rü le té nek püs pö ke mel -
lett Anne Burg hardt és Ch ris tine All -
sopp ang li kán es pe res vett részt, a
mo de rá tor Ale xan der Fa lu dy volt.

A részt ve vők nem csak teo ló gi ai
pár be szé det foly tat tak, ha nem a
hely szín nel is is mer ked het tek, hi szen
több sé gük elő ször járt Ma gyar or -
szá gon. A kon fe ren cia meg nyi tá sa
előt ti na pon bu da pes ti vá ros né zé sen
vet tek részt, majd szom bat es te
Szent ant al fán bor kós to ló ke re té ben
ma gyar ita lo kat és éte le ket íz lel het -
tek meg. Va sár nap Ba la ton fü re den a
he lyi gyü le ke zet ven dég sze re te tét
él vez het ték az úr va cso rai kö zös ség -
ben és az azt kö ve tő sze re tet ven dég -
sé gen. Itt a gyü le ke zet pász to ra, Ri -
czin ger Jó zsef mel lett Ara di György és
Szűcs Má ria lel ké szek szol gál tak.
Is ten igé jét Fa bi ny Ta más hir det te Jak
2,14–17 alap ján. 

A kö vet ke ző ál lo más a ti ha nyi
apát ság volt. Dr. Kor zensz ky Ri chárd
OSB per jel kö szön töt te az ér ke ző ket,
majd, mi u tán vé gig jár ták az apát sá -
got, kö zös ebéd vár ta őket. 

A ta nács ko zást fo ga dás zár ta. A
ven dé gek kö zött volt dr. Fischl Vil mos
evan gé li kus lel kész, a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak fő tit ká ra, Kon dor Gé za, Rév fü -
löp nagy köz ség pol gár mes te re, dr.
Már fi Gyu la veszp ré mi ró mai ka to -
li kus ér sek, il let ve a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház kép vi se le té ben
Tarr Zol tán zsi na ti ta ná csos. Az el -

hang zott üd vöz lé sek mel lett a szer -
ve zők kö szö ne tü ket fe jez ték ki mind -
azok nak, akik hoz zá já rul tak a kon fe -
ren cia meg va ló su lá sá hoz. Ma gyar
rész ről a szer ve zést dr. Lász ló Vir gil
evan gé li kus lel kész, az MEE Or szá -
gos Iro dá ja Öku me ni kus és Kül ügyi
Osz tá lyá nak mun ka tár sa tar tot ta
biz tos kéz ben.

g SzM

Ki sebb sé gi lét ben – elő nyök és ki hí vá sok
Az Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa ság nemzetközi kon fe ren ci á ja Révfülöpön

b A ki sebb ség ben élő egy há zak hely ze té nek meg is me ré se és az el hí vá suk ról va ló kö zös gon dol ko dás volt a
cél ja az Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa ság (ALS) ha zánk ban tar tott nem zet kö zi kon fe ren ci á já nak. A szer ve -
zet két éven ként hív ja ta nács ko zás ra ang li kán és evan gé li kus tag ja it – il let ve a te vé keny sé ge iránt ér dek lő -
dő ket –, hogy job ban meg is mer jék és meg ért sék egy más ta ní tá sát, ha gyo má nya it, spi ri tu a li tá sát, így szo -
ro sab bá vál jon kö zöt tük az öku me ni kus együtt mű kö dés. A szep tem ber 12–16. kö zött „Ne félj, te ki csiny nyáj”
– A ki sebb sé gi egy há zak hi va tá sa ma cím mel meg ren de zett esz me cse ré re ti zen hat or szág ból – Eu ró pá ból
és a ten ge ren túl ról – ér kez tek részt ve vők Rév fü löp re, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba.

– Úgy tu dom, Lu ther Már ton írá sa -
it ol vas va dön töt te el, hogy a lel ké szi
pá lyát vá laszt ja hi va tá sá ul. Ho gyan
tör tént ez az el hí vás?

– Lu ther nél az egye te mes pap -
ság ról és a fel szen telt lel ké szek sze -
re pé ről ol vas gat tam. Ez gon dol kod -
ta tott el, hogy en nek ér tel mé ben
ma gam is le he tek pap, és hogy az or -
di nált lel ké szi hi va tást vá lasszam.
Így mo ti vált en gem Lu ther Már ton
a pá lya vá lasz tás ban.

– Te hát ang li kán lel kész vol ta mel -
lett, mond hat ni, „lu the rá nus szív” is
do bog Ön ben…

– Igen, tö ké le te sen így van, és ter -
mé sze te sen úgy ér zem, ez nem ke rül
konflik tus ba az én ang li ka niz mu -
som mal, el len ke ző leg: re mé nye im
sze rint in kább gaz da gít ja.

– Gyü le ke ze ti lel kész ként és az
Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa ság ku -
rá to ra ként is dol go zik. A ma be mu -
ta tott kö tet nek pe dig Fa bi ny Ti bor
mel lett Ön az – ang li kán – társ szer -
kesz tő je. Mi mo ti vál ta a szer kesz té -
si mun ká ban?

– Sa ját gyü le ke ze tem van Wall -
send ben, egy kis hely ség ben New -
castle mel lett. Kis gyü le ke zet; ko ráb -
ban szén bá nyá szok és ha jó épí tők
él tek itt. 2008 óta ve szek részt az
Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa ság éle -
té ben. Szer vez tem már egy kon fe ren -
ci át 2012-ben fi a tal ang li kán és evan -
gé li kus lel ké szek szá má ra Nyu gat-
Yorks hi re-ben, Mir field ben. Egy ide -
ig pe dig én szer kesz tet tem a tár sa ság
lap ját. A kö tet tel, il let ve a ben ne
meg je lent ta nul má nyok kal az volt az
el sőd le ges cé lunk – társ szer kesz tő
tár sam nak és ne kem –, hogy ne csak
a je len lé vő ket gaz da gít suk. A kö tet
meg je le né se le he tő sé get te remt het,
hogy Ma gyar or szá gon jó val szé le sebb
kör ben is meg is mer jék az ang li ka niz -
mus tör té ne tét, teo ló gi ai né ze te it, és
to váb bi ku ta tá so kat is foly tat has sa -
nak a té ma iránt ér dek lő dők.

– A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban, ahol a könyv be mu -
ta tó ra sor ke rült, már nem elő ször jár…

– Így van, nagy örö möm re már
két szer is vol tam itt. Elő ször 2010-

ben, ami kor nagy apám, Fa lu dy
György köl tő szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ját ün ne pel tük, és az egyik
fő ese mény nek a Fa sor dísz ter me
adott ott hont. (Fa lu dy György a fa -
so ri gim ná zi um egy ko ri di ák ja és az
ön kép ző kör tag ja volt. – A szerk.)

– So kat me sélt nagy ap ja az itt
töl tött di ák éve i ről? 

– Igen, nagy büsz ke ség gel szólt az
is ko lá ról. Sok szor em le get te a di ák -
tár sa it, és kü lö nö sen is a klasszi kus
iro da lom és kul tú ra ok ta tá sát –
amely a Fa sor ban igen nagy súlyt ka -
pott – ér té kel te nagy ra. Ez ké sőbb
köl té sze té nek egyik alap já ul szol -
gált. Büsz ke volt rá, hogy ide jár ha -
tott.

– Lét re ho zott töb bed ma gá val egy
ösz tön dí jat is evan gé li kus hall ga tók
szá má ra. Mi lyen cél lal tet te?

– Né hány éve a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház küld egy-egy
hall ga tót a már em lí tett Mir field be
fél éves ösz tön díj jal, hogy meg ta -
pasz tal has sák egy ang li kán szer ze te -
si kö zös ség min den nap ja it. Ez ér de -

kes le het szá muk ra, hi szen na gyon
szo kat lan, me rő ben más, mint a ma -
gyar evan gé li kus lel kész kép zés kö zös -
sé ge. A ta nu lás és a szer ze te si élet szi -
go rú rit mu sa, az ima- és a kö zös sé -
gi élet meg is me ré se ma ra dan dó él -
mény, meg ta pasz ta lás le het. Az öku -
me né és az ang li kán–lu the rá nus
kap cso la tok iránt el kö te le zett egyé -
nek, lel ki pász tor tár sa im és ko ráb bi
mir fiel di di á kok se gít sé gé vel va ló sul -
ha tott meg ez az ösz tön dí jas ta nul -
má nyi le he tő ség.

– Ön ma gyar ál lam pol gár is, és vi -
szony lag sű rűn el lá to gat Bu da pest re.
Hogy áll a ma gyar nyelv vel? 

– Ki csit be szé lek ma gya rul (ne vet,
majd an go lul foly tat ja), sze ret nék a
ké sőb bi ek ben töb bet ta nul ni. Ér tem
a nyel vet, de je len leg még ne he zem -

re esik ma gya rul meg szó lal ni. Saj nos
édes apám nem be szélt ott hon ma -
gya rul, és nem ta ní tott min ket a nő -
vé rem mel az anya nyel vé re. En nek az
a ma gya rá za ta, hogy ko moly meg ráz -
kód ta tás volt szá má ra a me ne kü lés
Ma gyar or szág ról, mély nyo mo kat
ha gyott ben ne. Há lás va gyok azért,
hogy én éven te két szer is jö he tek.
Leg kö ze lebb 2015 ele jé re ter ve zem
ma gyar or szá gi lá to ga tá so mat.

– Mi lyen vá ra ko zá sok kal ér ke zett
az idei rév fü lö pi kon fe ren ci á ra?

– A leg fon to sabb ta lán a ba rát sá -
gok ki épí té se, ezt tar tom az ang li -
kán–lu the rá nus kap cso la tok egyik fő
cél já nak. Egy más sze mé lyes meg is -
me ré se fon tos, hi szen sok kö zös szál
van a két egy ház tör té ne té ben. Szin -
tén nagy le he tő ség meg is mer ni egy
hoz zánk ha son ló an ki sebb sé gi lét ben
élő egy ház éle tét. Mos ta ni kon fe ren -
ci ánk té má ja ugyan is a ki sebb sé gi
egy há zi lét. Ez a szem pont azért
vált fon tos sá, mert az ang li kán egy -
ház ko ráb ban több ség ben volt, ám
zsu go ro dá sa foly tán meg kell ta nul -
nunk a ki sebb sé gi lét ad ta le he tő sé -
ge ket. Eh hez ko moly ta nul ság gal
szol gál szá munk ra a ma gyar tár sa da -
lom ban ki sebb sé gi ként lé te ző ma gyar
evan gé li kus ság meg is me ré se. Pél -
dát mu tat nak ne künk a te kin tet ben,
hogy meg ta lál ták a mód ját, ho gyan
le het „vi rá goz ni” az adott kö rül mé -
nyek kö zött.

g Kő há ti Do rottya

Ang li kán lel ki pász tor, aki ben „lu the rá nus szív” (is) do bog
Ta lál ko zás Fa lu dy Ale xan der rel

b Amint be lé pett a stíl sze rű en „an go los ra” si ke rült esős szep tem be ri dél utá non a fa so ri gim ná zi um dísz -
ter mé be a tea dél után nal egy be kö tött, Az ang li kán ke resz tény ség év szá za dai cí mű kö tet be mu ta tó já ra, lát -
szott: ott hon ér zi ma gát a ma gyar evan gé li ku sok kö zös sé gé ben Fa lu dy Ale xan der ang li kán lel ki pász tor.
Ő az Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa ság ku rá to ra és nem mel lé ke sen Fa lu dy György köl tő uno ká ja. Az ott -
ho nos ság ról töb bek kö zött de rűs, köz vet len lé nye, az itt ki épült ba rá ti és mun ka kap cso la tai vagy ép pen
a ma gyar nyelv egy elő re ak cen tus sal, de lel ke se dés sel va ló pró bál ga tá sa egy aránt árul ko dott. Az in ter jú
elkészítésében a kö tet társ szer kesz tő je, dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor se gí tett szink ron tol má cso lás sal. 

Az Ang li kán–Lu the rá nus Tár sa -
ság (ALS) 1984-ben ala kult. Cél -
ja, hogy fel kelt se az ér dek lő dést az
ang li ká nok és lu the rá nu sok ha -
gyo má nyai és a két fe le ke zet kap -
cso ló dá si pont jai iránt, és hogy al -
kal ma kat biz to sít son – egy más
meg is me ré sén túl – a kö zös is ten -
tisz te le tek re, teo ló gi ai mun ká ra és
ta nú ság té tel re. A tár sa ság vi lág -
szer te kö zös imád ság ra bá to rít
az egy ház egy sé gé ért, kü lö nö sen
az ang li ká nok és a lu the rá nu sok
kö zött. A szer ve zet hez bár ki csat -
la koz hat, aki fon tos nak tart ja a két
fe le ke zet kap cso la tát és kö zös
mun ká ját. A be lé pés ről, a ko ráb -
bi kon fe ren ci ák ról és a tár sa ság
cél ja i ról az ALS hon lap ján (ang li -
can-lu the ran-so ci ety.org) le het tá -
jé ko zód ni.
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A ti zen egye dik évé be lé pett, te hát már
„fel ső ta go za tos” kor ba ju tott Pro tes -
táns Új ság írók Szö vet sé ge szo ká sos
őszi ta nács ko zá sá nak ez idei hely szí -
ne vol ta kép pen min den elő adót-ven -
dé get vissza szó lít ha tott kö ze leb bi
vagy tá vo lab bi gye rek ko rá ba – s nem
csu pán nyá ri em lé ke ink ré vén. 

A Ba la ton, a mi ma gyar Bet es -
dánk part ján, az ugyan ezt a szép, a
Bib lia gyó gyí tó ere jű ta vá nak ne vét vi -
se lő bap tis ta üdü lő ben-kon fe ren cia -
köz pont ban gyűl tünk össze. Eb ben a
ba rát sá gos haj lék ban Lo vász La jos, az
in téz mény ve ze tő je és egyet len mun -
ka tár sa, Ma ri ka olyan sze re tet tel és fi -
gye lem mel gon dos ko dott ró lunk,
mint ha – a Szent írás nyel vén szól va
– „an gya lo kat ven dé gel tek vol na meg”
(Zsid 13,2), s nem a ma gyar or szá gi
pro tes táns egy há zak el kö te le zett, de
azért nem min dig „an gya li” mé dia -
mun ká sa it: toll for ga tó kat, rá di ó so -
kat, té vé se ket. 

A pá rat lan ven dég sze re tet nyo mán
ke let ke zett örö mün ket és há lán kat
fo koz ta a za var ta la nul na pos, iga zi
arany ló ősz. Amely szá mom ra egy ben
több szem pont ból – Ta má si Áron
ki fe je zé sét idéz ve – a „ren des fel tá ma -
dás” rit ka pil la na ta it is je len tet te. Már
a meg ér ke zés el ső per ce vissza rö pí tett
tá vo li gye rek ko rom ba, 1960 őszé re,
ami kor édes anyám al kal mi an goltol -
má csi mun ká já nak kö szön he tő en né -
hány ugyan ilyen szép sé ges szep tem -
ber vé gi na pot tölt het tem éle tem
nagy be tűs, de ad dig csak nyá ri ar cá -
val is me rős Ta vá nak part ján.

Ezt a „ren des fel tá ma dás” él ményt
fo koz ta az egész kon fe ren cia va ló ban
test vé ri lég kö re, az, hogy kul tu rá lis éle -
tünk gyak ran acsar ko dó, ke gyet len vi -
lá gá ban vár nak még ránk szi ge tei a
nyu ga lom nak és tisz ta öröm nek.
Olyan hely szí nek és ese mé nyek, ahol
egy-egy jó vissz han got kel tő meg szó -
la lás nyo mán a pá lya tár sak ré szé ről
nem irigy ség re, ha nem el- és be fo ga -
dás ra szá mít ha tunk. 

Szol gált ez a su gár zó hét vé ge még
to váb bi öröm mu ní ci ók kal is. Ami kor
a ké nyel mes, tá gas, nagy er ké lyes
szo bá ba be lép tünk, a szé pen meg ve -
tett ágya kon egy-egy Ba la ton sze let,
a lu xus szál lók gyak ran Svájc ból im -
por tált jó éjt-cso ki já nak sze rény test -
vé re várt ránk. Be val lom, amint meg -
lát tam ezt a Ma gyar or szá gon im má -
ron tör té nel mi nek szá mí tó édes sé get,
el ér zé ke nyül tem. No nem azért, mint -
ha kü lö nö seb ben édes szá jú vol nék.
Ba la ton sze le tet pél dá ul több mint
negy ven éve nem et tem. Ak kor is csak

fél por ci ó nyit, mert drá ga nagy ma -
mám rend sze re sen meg osz tot ta ve lem
nyug díj ün nep lő, ked venc cso ko lá dés
ná po lyi ját. Ezért lett egyik kis ne ki
aján lott vers rek vi e mem tár gya né -
hány év vel ez előtt ép pen ez a ko ránt -
sem lu xus cse me ge. Most, ami kor a
ke zem be vet tem, úgy érez tem, nagy -
ma ma, aki 1972 ké ső nya rán halt
meg, azon nal be lép az aj tón, s rám
mo so lyog.

A har ma dik föld vá ri „ren des fel tá -
ma dás” pe dig éle tem egyik me se eta -
lon já nak, An der sen A rút kis ka csá já -
nak Is ten raj zol ta, meg ele ve ne dett
il luszt rá ci ó ja ként ke rült elénk. A han -
gu la tos, ré gi ba la ton föld vá ri ki kö tő ha -
jók tól tá vo lab bi part sza ka szán ugyan -
is több hattyú há zas pár úsz kált az al -
ko nyat ban, sok-sok szür ke, még csöp -
pet sem hattyú for ma fi ó ká val. 

Ezek a bát ran ide-oda úsz ká ló tol -
las kis lé nyek ki áb rá zol ták vol ta kép -
pen mind nyá junk – be le ért ve a ke -
resz tyén mé di á ban szol gá ló kat is –
sor sát. Azt, hogy le gyünk bár mi lyen
élet ko rú ak, amíg élünk, éle tünk Al ko -
tó ja meg ad ja ne künk az esélyt ar ra,
hogy szür ke fi ó kák ból (ha csak egy-
egy köz já ték ere jé ig is!) hó fe hér tol lú,
nem gő gös, de mél tó sá gu kat meg őr -
ző vagy ép pen vissza nye rő ma da rak -
ká vál has sunk – ak kor is, ha min den -
nap ja ink szű kös moz gás tér ben, ben -
nün ket sok szor szán dé ko san el szür -
kí tő, sok szor kí mé let le nül „elr út kis ka -
csá sí tó” kö zeg ben zaj la nak. 

Min den év szak ban, de ősszel kü lö -
nö sen is szük sé günk van erő tar ta lé -
kok ra. Bát ran ál lít ha tom, hogy a mos -
ta ni Prúsz-kon fe ren cia nap jai, ame -
lyek nek nyi tá nya a kék-arany idő és a
Ba la ton sze let volt, nem csak sze -
münk és ínyünk, de leg alább ennyi re
lel künk éh sé gét is csil la pí tot ta.
A má sod per ce ken be lül ese dé kes,
mar káns hi deg front tal (most, ami kor
e so ro kat írom, már be is kö szön tött!)
ilyen me len ge tő em lé kek bir to ká ban
könnyebb lesz szem be néz nünk. Kö -
szö net ér te Is ten nek és jó aka ra tú pá -
lya tár sa ink gyü le ke ze té nek, akik nem
áll nak be a má sok kis mé cse se it-
gyer tyá it min den áron el fúj ni, vé ka alá
rej te ni aka ró al ko tó em be rek so rá ba. 

Így hát he lyes bí te nem kell ön ma -
ga mat: na gyon va ló szí nű, hogy a föld -
vá ri Bet es da üdü lő ben La jos és Ma -
ri ka még is csak an gya lo kat ven dé gelt
meg! Az elő adá sok ból-vi ták ból nyert
szak mai épü lés, szel le mi gaz da go -
dás pe dig a lel ki él mé nyek pezs dí tő,
ih le tő rá adá sa volt…

g Pet rő czi Éva

„Ren des fel tá ma dás”
a Ba la ton nál 

– Ba la ton sze let tel
Szél jegy zet a Prúsz  mé dia mű he lyé hez

A hat va nas–het ve nes évek ben két
nagy ha tá sú, úgy ne ve zett zsur nál -
kri ti ku sa volt a ha zai kul tu rá lis
élet nek: Mát rai Be tegh Bé la (MBB)
és Mol nár Gál Pé ter (MGP).

MBB – Mar tin Jó zsef mél ta tó
jel ző it köl csön vé ve – szép iro dal -
mi ní vó jú, hosszú, az öt ve nes
évek ben oly kor foly ta tá sok ban
meg je le nő szö ve ge it a pom pá san
épít ke ző mon da tok egy más utá -
ni sá ga, a fi nom íz lés sel meg vá lasz -
tott jel zők so ka sá ga, a ki vé te les
nyel vi igé nyes ség jel le mez te. A
szép iro dal mi szin tű kri ti ká nak ő
volt ta lán az utol só mes te re. 

Az el lent mon dá sos fi gu ra, MGP
a hat va nas évek vé gé től új stí lust
ho zott a ha zai mű bí rá lat ba. Nyel -
vi leg jó val pon gyo láb bat, de két -
ség te le nül szí ne set, ele vent. Tob -
zó dott a ké pek ben, az öt le tek ben.
Oly kor ka ján volt és gú nyo ló dó,
ha lá los se bet ej tő. Ad dig pá rat lan
dol go kat vitt a ma gyar kri ti ká ba. 

Stí lu sát mind annyi an is mer jük.
Hadd idéz zem még is egy ext re mi -
tá sát. Süc ca só ban – ezt ad ta pél -
dá ul, ko ráb ban el kép zel he tet len
mó don, egy ha sá bos bí rá la ta cí -
mé ül. A szó fa csa rás Ber nard Shaw
So sem le het tud ni já ra s ben ne
Schütz Ila já té ká ra utalt, mint
MGP-ről jegy zett 2011-es nek ro -
lóg já ban Kol tai Ta más fel hív ta a fi -
gyel met.

A kor szel lem, az ol va sói szo ká -
sok meg vál to zá sa, a be szélt s nyo -
má ban az írott nyelv gyors át ala -

ku lá sa gya kor la ti lag ki ik tat ta azt a
faj ta szép iro dal mi igé nyes sé get a
kri ti ká ból, ame lyet Mát rai Be tegh
Bé la vagy ko ráb ban Kosz to lá nyi és
Ka rin thy, sőt a Ma gyar Nem zet ha -
sáb ja in pél dá ul a negy ve nes évek -
ben Sza bó Zol tán is kép vi selt. A
mai kri ti ku sok, né mi le egy sze rű -
sí tés sel él ve, leg in kább az MGP ál -
tal ki ta po sott úton jár nak. 

A mű bí rá lat res pek tu sa s ez zel
együtt a kri ti ku sok re no mé ja et től
a stí lus be li tény től egyéb ként füg -
get le nül csök ken. Ke vés bé vo nat -
ko zik ez ta lán a szak kri ti ká ra, a
zsur nál kri ti ká ra vi szont igen. 

Pat ri ce Pa vis Szín há zi szó tá rá -
ban így ír: „Je len leg a kri ti ka je len -
tő sé ge, le gi ti mi tá sa és ki ha tá sa az
elő adás kar ri er jé re szű kült.” 

Meg hök ken tő sza vak. Azt su -
gall ják ugyan is, hogy a kri ti ka leg -
in kább mint kul tu rá lis aján ló mű -
kö dik, s né mi túl zás sal egy áru -
cikk ről, az elő adás ról nyil vá nít
vé le ményt. Ez nyil ván nem zet kö -
zi je len ség, per sze ide ha za is ta -
pasz tal ha tó. 

Ér de mes len ne tisz táz ni, kit
ins pi rált az utób bi idő ben szí ni kri -
ti ka ar ra, hogy elő adást néz zen.
Nyil ván ke ve seb be ket, mint haj da -
nán. Sza bó Ist ván szín ház tör té -
nész, szín há zi szak író 1995 és
2000 kö zött vég zett kö zön ség -
vizs gá la ta i ból ki de rül, hogy a né -
zők mint egy két har ma da egy ál ta -
lán nem ol vas szín há zi kri ti kát. A
ma ra dék egy har mad nak a fe le

elő adás előtt, a má sik fe le pe dig
utá na ve szi kéz be az új sá got. A
hely zet ma is ha son ló, ha nem
rosszabb. 

Mi a kri ti ka dol ga te hát, tu do -
má sul vé ve a szi kár té nye ket? –
me rül het fel az egy sze rű kér dés.
Na gyon fon tos fel ada tán, az ol va -
só tá jé koz ta tá sán, a kö zös szín há -
zi él mény ér tel me zé sé hez nyújt ha -
tó szem pon to kon túl nyil ván va ló -
an be fo lyá sol nia kell, ez per sze ön -
ma gá ban ter mé sze tes fo lya mat, a
szak mai ér ték rend ala ku lá sát s
egy-egy konk rét elő adás esz té ti kai
osz tá lyo zá sát. 

Fel ada tai kö zött, ezt so kan el fe -
lej tik a na pi küz del mek től el fá rad -
va vagy ép pen fel vér tez ve, van
egy ke vés bé szem be szö kő is. 

A szín ház tü né keny mű faj, egy-
egy elő adást egy eset le ges szín há -
zi köz ve tí tés, rá dió- vagy té vé vál -
to zat, fény kép so ro zat, me mo ár -
gyűj te mény is csak tö re dé ke sen
ké pes meg őriz ni. Az ép pen ak kor
volt, az ak tu á lis je len hi ány zik
ugyan is mind ezek ből. Hogy mi -
lyen ha tást gya ko rolt a já ték a ko -
ra be li be fo ga dó ra, mi lyen volt a re -
cep ci ó ja az ar chív fel vé te len meg -
ma radt, bi zo nyos mo men tu ma i -
ban ta lán már sem mit mon dó vá is
vá ló anyag nak, azt leg in kább az
egy ko rú szí ni kri ti kák ból tud hat juk
meg. Haj dan volt elő adá sok re -
konst ru á lá sá ban te hát rend kí vül
fon tos, im már szín ház tör té ne ti
sze re pe van a mű bí rá lat nak.

Rész let Pet hő Ti bor szí ni kri ti kus (Ma gyar Nem zet) elő adá sá ból

Protestáns médiaműhelyb A re for má ció és kul tú ra te ma ti kus
év hez iga zí tot ta őszi kon fe ren ci -
á ját a Pro tes táns Új ság írók Szö vet -
sé ge (Prúsz). A szep tem ber 19–21.
kö zött a ba la ton föld vá ri bap tis ta
üdü lő ben tar tott mé dia mű hely
el ső sor ban a mű vé szet kri ti ka, a re -
cen zió mű fa ját tet te vizs gá lat tár -
gyá vá, kü lö nös te kin tet tel an nak
ér ték köz ve tí tő esé lye i re. A töb bek
sze rint min den ko ráb bi nál tar tal -
ma sabb nak bi zo nyult hét vé gén –
a szö vet ség so ra it erő sí tő szak em -
be rek mel lett – olyan ki vá ló sá gok
osz tot ták meg ta pasz ta la ta i kat a
hall ga tó ság gal, mint pél dá ul Fe ke -
te György belsőépí tész, a Ma gyar
Mű vé sze ti Aka dé mia el nö ke, Lós -
ka La jos mű vé szet tör té nész, az
Új Mű vé szet fo lyó irat szer kesz tő -
je, Oszt ovits Ág nes, a He ti Vá lasz
fő mun ka tár sa, To ót-Hol ló Ta más,
a Ma gyar Táv ira ti Iro da fő szer -
kesz tő je vagy An tall Ist ván, a Ma -
gyar Rá dió iro dal mi szer kesz tő je.
Az oly kor éles szak mai vi tá kat
sem nél kü lö ző mű hely mun kát
Papp Já nos bap tis ta egy ház el nök
és dr. Bó na Zol tán re for má tus
lel kész áhí ta ta ke re tez te, ám a
krisz tu si ér ték rend mel let ti el kö -
te le zett ség a több mint fél száz
részt ve vő úgy szól ván min den
meg nyi lat ko zá sán át su gár zott.

Lóska Lajos, Pethő Tibor, Osztovits Ágnes és Devich Márton – az asztaltól távolabb a beszélgetés moderátorai,
Faggyas Sándor és T. Pintér Károly – az Evangélium Színház alapító rendezőjét, Udvaros Bélát hallgatják

Az MTVA mai „mikrofonbizottságának” tagja, Ozsváth Sándor tanár úr

Fekete GyörgyAntall István
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Dr. Sok cse vits Dé nes, az MTA Böl csé -
szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont Tör -
té net tu do má nyi In té ze té nek tu do má -
nyos fő mun ka tár sa sze rint a re for má -
ció Hor vát or szág ban a ka to li ciz mus -
nak csak át me ne ti gyen gü lé sét ered -
mé nyez te. Ez ma gya ráz ha tó egy részt
az in kább a me di ter rán tér ség re,
mint sem a kö zép-eu ró pa i ra jel lem ző
val lás fe le ke ze ti vi szo nyok kal, más -
részt az zal, hogy a re for má ció ter je -
dé sét szá mos egyéb kö rül mény is
ne he zí tet te. Több te rü le ten – Dal má -
ci á ban már a ko ra kö zép kor óta, a
zág rá bi egy ház me gyé ben a tö rök hó -
dí tá sok után – a li tur gia nyel ve az egy -
há zi szláv óhor vát re duk ci ó ja volt, és
lé tez tek a köz nép szá má ra is ért he tő
bib liafor dí tá sok, pré di ká ci ók, mi se -
köny vek, le gen dák. 

A hor vát ne mes ség tar tóz ko dá sa
a tö rök ve szély köz vet len fe nye ge té -
sé nek tu laj do nít ha tó, mi vel a ki -
sebb had erőt kép vi se lő és szű kö sebb
va gyon nal ren del ke ző kis- és kö zép -
ne me sek sok kal in kább ki vol tak
szol gál tat va a Habs bur gok jó in du la -
tá nak és tá mo ga tá sá nak, mint a ma -
gyar ne me si rend. Hor vát-Szla vó n -
or szág ban a fő urak kö zül a Zrí nyi -
e ken kí vül csak az Er dődy csa lád egy
ré sze tért át a pro tes táns (evan gé li -
kus) hit re. 

A vá ro si pol gár ság kö ré ben sem hó -
dí tott tö me ge sen az „új hit”, sőt né hol
ki fe je zet ten el len tá ma dás ba len dül tek.
Kap ron ca pol gá rai pél dá ul ki ker get -
ték a vá ros ból a pro tes táns pré di ká -
tort, hí ve i vel együtt. 1606-ban a hor -

vát-szla vón ren dek el uta sí tot ták a
ma gyar or szág gyű lés val lás sza bad -
ság ról szó ló tör vé nyét, és meg til tot -
ták a nem ka to li kus sze mé lyek nek a
hor vát or szá gi le te le pe dést, így már
köz jo gi lag is el le he tet le nült a re for má -
ció hely ze te és fej lő dé se. Ám ab ban az
igen csak rö vid idő szak ban, ami kor a
pro tes tan tiz mus szá mot te vő en el tu -
dott ter jed ni (elég gé szű kö sen be ha -
tá rol ha tó te rü le ten: Iszt ria Né met-ró -
mai Bi ro da lom hoz tar to zó ré sze in
és a Mu ra köz ben, il let ve Va rasd me -
gyé ben), a Zrí nyi ek – de leg in kább IV.
György – je len tős sze re pet ját szot tak.

György 1549-ben szü le tett Szi get -
vá ri Zrí nyi Mik lós el ső fe le sé gé től, a
ka to li kus Frange pán Ka ta lin tól, de ar -
ról nin cse nek tör té nel mi ada tok,
hogy mi kor és mi ként tért át a pro -
tes táns hit re. Bi zo nyos azon ban, hogy
ami kor ap ja hő si ha lá la után át vet te
a csa lád irá nyí tá sát, erő tel jes pro tes -
táns kö zeg ben ta lál ta ma gát. A Zrí -
nyi-bir to ko kat – a ten ger mel lé ki te -
rü le tek ki vé te lé vel – pro tes táns fő urak
bir to kai vet ték kö rül: Vas és Za la
me gyé ben a Bat thyá nyak, Ná -
dasdyak, Mu ra köz ben az Ug ná dok,

Bán ffyak és Er dődyek, akik nem -
csak ér de kek ben, de há zas sá ga ik ré -
vén ro ko nok ként is dön tő be fo lyás -
sal bír hat tak az ak kor ti zen hét éves fi -
a tal em ber re. 

Az új don sült nem zet ség fő előtt
tor nyo sul tak a gon dok: a fő ve szélyt
a tö rök elő re nyo mu lás je len tet te. Eb -
ben az idő ben vesz tet te el a Zrí nyi
csa lád nak is ne vet adó Ze rin (Zrin)
vá rát, va la mint az Una fo lyó men ti
bir to ko kat, és ál lan dó sul tak a rab ló -
por tyák és be tö ré sek a csa lá di bir to -
ko kon. A Ma gyar Ki rály ság du nán tú li
ré sze i nek, il let ve Ka ni zsa vá rá nak
fő ka pi tá nya ként a vé gek vé del me
szá má ra nem csak ha za fi as kö te les sé -
get, ha nem élet be vá gó ér de ket, bir -
to ka i nak és jö ve del mé nek meg őr zé -
sét is je len tet te. A bé csi ud var sok szor
hi á nyo san vagy egy ál ta lán nem fi zet -
te ki a zsol dot, a ka to nai és ad mi niszt -
ra tív költ sé ge ket, így a ka to nák el tar -
tá sa is jó részt az ő vál lát nyom ta. 

IV. György leg in kább a tö rö kök el -
le ni raj ta üté sek kel, el len tá ma dá sok -
kal akar ta ele jét ven ni a to váb bi osz -
mán ter jesz ke dés nek, emi att so ro za -
to san ki vál tot ta a csá szár, II. Mik sa
dü hét, mi vel fo lya ma to san „ve szé lyez -
tet te” a szul tán nal kö tött, hi va ta lo san
fenn ál ló bé két. Ez idő ben vi szont a
csá szár nak nagy szük sé ge volt a ne -
me si had erő re és anya gi for rá sok ra,
így György – „Őfel sé ge eret ne ke”,
ahogy Na taša Šte fa nec, a Zág rá bi
Egye tem tör té nész pro fesszo ra ne -
vez te a ró la szó ló mo nog rá fi á já ban –
min den va lós kö vet kez mény nél kül

foly tat hat ta re bel lis had já ra ta it. Ki rá -
lyi asz tal nok ként – amely örö költ csa -
lá di cím volt – sza bad be já rá sa volt a
csá szár hoz, így sze mé lye sen is min -
dig tisz táz ni tud ta ma gát. 

To váb bi be vé te li for rást je len tett,
hogy György a mu ra kö zi és ma gyar -
or szá gi bir to ka i ról el űz te a ka to li kus
pap sá got, az egy há zi va gyo no kat el -
ko boz ta, a ti ze det meg ta gad ta, il let -
ve meg tar tot ta. Egye dül a Csák tor nya
mel let ti Szent Ilo na pá los ko los tort kí -
mél te meg, amely csa lá di sír bolt -
ként szol gált. Ide te met ték any ját és
ap já nak, a hős nek a le vá gott fe jét is.
Emi att a zág rá bi püs pök, Ni ko la Stje -
pa nić Sel nič ki dü höd ten tá mad ta a
csá szár nál, így lett IV. György ből a
„ve szett pro tes táns” és „vad ka to na”.
Šte fa nec sze rint mind ezek azt bi zo -
nyít ják, hogy György in kább op por -
tu niz mu sa, jól fel fo gott ér de kei mi att
vált pro tes táns sá, és ma radt meg an -
nak, nem a be lül ről át élt hit mi att.

Bár mennyi re va ló sak is Šte fa nec
ér vei, a könyv ki adás tá mo ga tá sát és
a nyom da ala pí tást nem le het az op -
por tu niz mus szám lá já ra ír ni. Ez ak -
ko ri ban csak a föl des urak ki vált sá ga

volt, és György nem ál do zott vol na az
ál lan dó ha da ko zás kö ze pet te je len tős
össze ge ket, ha a ma ga hi te nem haj -
tot ta vol na. Leg is mer tebb nyom dá ját
Ne de lišćében ala pí tot ta 1570 kö rül
Ru dolf Hoff hal ter mes ter, aki Lend vá -
ról, erős pro tes táns kö zös ség ből jött.
Az ő he lyét ké sőbb a Kraj ná ból el -
űzött Jo han nes Man li us vet te át. 

Ne de lišćében szá mos teo ló gi ai
mun ka, pré di ká ció mel lett val lá sos
iro dal mat, ka len dá ri u mot, evan gé li -
u mi ké zi köny ve ket nyom tat tak. Itt ké -
szült a hor vát kul túr tör té ne ti szem -
pont ból is je len tős mű, Wer bő czy
Hár mas köny vé nek kaj-hor vát ki adá -
sa Ivan Per gošić for dí tá sá ban. De itt
lát tak nap vi lá got Bu csics Mi hály (Mi -
haj lo Bučić) vas kai fő es pe res egyes
mun kái, pél dá ul az Új szö vet ség el ső la -
tin be tűs, kaj-hor vát for dí tá sa. 

Bu csi csot kál vi nis ta né ze tei mi att a
zág rá bi zsi nat 1574-ben ki kö zö sí tet te,
IV. György vi szont be fo gad ta, és Be li -
cán foly tat hat ta hit ok ta tói és for dí tói
te vé keny sé gét. A köny vek nem ma rad -
tak meg az utó kor szá má ra: a ne de lišćei
és a tér ség más nyom dá i nak (Va rasd,
Ljub lja na) ki ad vá nya it a ka to li kus el -
len re for má ció kí mé let len ha té kony ság -
gal fel ku tat ta és meg sem mi sí tet te. 

György bir to ka in me ne dé ket ta lál -
tak a Fer di nánd fő her ceg ál tal az
oszt rák örö kös tar to má nyok ból ki -
űzött pro tes táns pré di ká to rok is.
Ge ne S. Whiting Hor vát or szág ban élő
ame ri kai kul túr tör té nész 1560-tól
1670-ig ti zen hat mu ra kö zi temp lom -
ban majd nem öt ven lel ki pász tort so -
rol fel (har minc he tet név sze rint is),
és a tény, hogy ezek a gyü le ke ze tek
még IV. György ha lá la (1603) után is
so ká ig meg ma rad tak, bi zo nyít ja, hogy
a tér ség – no ha csak pár év ti ze dig –
evan gé li kus több sé gű le he tett. 

György nem ré sze sül he tett ka to li -
kus te me tés ben, vi szont a pá lo sok
irán ta ér zett tisz te let ből Szent Ilo na-
ko los to ruk ban vég ső nyug he lyet biz -
to sí tot tak szá má ra.

IV. György két fia, V. György és VI.
Mik lós pro tes táns ne ve lést ka pott.
Ap juk ha lá la után vi szont Páz mány
Pé ter fő gyám sá ga alatt vissza tér tek a
ka to li kus hit re, és a Zrí nyi csa lád
evan gé li kus fe je ze te le zá rult. Esz -
mei örök sé gü ket azon ban nem ta gad -
ták meg. V. György a hor vát-szla vón
szá bor ban (or szág gyű lés ben) a val lás -
sza bad ság mel lett állt ki, a ma gyar or -
szág gyű lés pe dig meg vá lasz tot ta a
Du na és Drá va kö zöt ti pro tes tán sok
vé del me ző jé nek. A két test vér 1617-
ben részt vett a wit ten ber gi há rom -
na pos ren dez vé nyen is, ame lyen a re -
for má ció megindulásának száz éves
ju bi le u mát ün ne pel ték a lu the rá nu -
sok és a kál vi nis ták. 

Kla ni czay Ti bor iro da lom tör té -
nész a köl tő és had ve zér VII. Mik lós -
ról szó ló mo nog rá fi á já ban meg győ -
ző en bi zo nyí tot ta, hogy IV. György
uno ká ja ka to li kus ként is ma gá é nak
érez te a pro tes táns szel le mi sé get,
pró zai írá sa i ban szá mos gon do lat me -
net kö szön vissza. 

g Wal kó Ádám

b Meg le pő nek tűn het egy hor vát–ma gyar fő úri csa lád tör té ne té ben a pro -
tes táns, fő leg az evan gé li kus vo nal. Négy és fél év szá za da im már, hogy
a Zrí nyi ek kap cso lat ba ke rül tek a lu the ri hit újí tás esz mé i vel. 1564. szep -
tem ber 21-én vet te nő ül Szi get vá ri Zrí nyi Mik lós bá ró Ro s en berg Évát,
aki a cseh or szá gi pro tes tán sok egyik ve ze tő csa lád já ból szár ma zott,
így ek kor tól az „eret nek ta nok” már két ség kí vül ér vé nye sül het tek a ka -
to li kus, bre bi ri gyö ke rű Šubić nem zet ség ben is. 

A Zrí nyi  család címere

IV. Zrí nyi György, a „ve szett pro tes táns”Kul tú ra nél kül nincs
Ma gyar or szág

Kle bels berg Kunó-em lék kö te tet mu tat tak be
a Li tea köny ves bolt ban

b Ne vét so ká ig ki sem le he tett ej te ni. A leg újabb iro dal mi le xi kon is csak
né hány sort szen telt ne ki, mint ha kez dő író len ne. Pe dig nagy sze rű
fér fi volt, iga zi épí tő és kul tu rá lis szer ve ző. Or szág ban gon dol ko dó,
aki a si ke rek el le né re is meg ma radt sze rény em ber nek. Az Est ír ta 1927-
ben: „Még a leg epé sebb el len ség nek is el kell is mer nie, hogy gróf Kle -
bels berg Ku nó, akár mint ma gán em ber, akár mint mi nisz ter, szü net
nél kül ci pel te a tég lá kat a ma gyar kul tú ra há zá hoz… Szin te fa na ti kus
csö kö nyös ség gel tért vissza mon da ni va ló já hoz, hogy kul tú ra nél kül
nincs Ma gyar or szág!”

A jel lem zés gróf Kle bels berg Kunó
(Ma gyar pécs ka, 1875. no vem ber 13.
– Bu da pest, 1932. ok tó ber 12.) val lás-
és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ről szól,
aki nek több volt az el len fe le, mint a
tá mo ga tó ja. Pe dig leg ak tí vabb évei
alatt (1917–1931) szün te le nül az or -
szág job bí tá sán, a vi dék fel emel ke dé -
sén fá ra do zott. 

Nép is ko lá kat épít te tett, fej lesz tet -
te az egye te me ket, kül föl dön Col le -
gi um Hun ga ri cu mo kat ho zott lét -
re. Ha mást nem csi nált vol na,
ennyi is elég len ne ah hoz, hogy a ki -
vá ló jo gász, or szág gyű lé si kép vi se -
lő, mű ve lő dés po li ti kus, kis ide ig
bel ügy-, majd val lás- és köz ok ta tás -
ügyi mi nisz ter ne vét a leg na gyob ba -
ké kö zött em lít sük. 1947–48-at kö -
ve tő en azon ban ki zá ró lag ne ga tív
jel zők kel il let ték. 

Az 1970-es évek től fe dez ték föl új -
ra, fő leg Gla tz Fe renc, Rom sics Ig nác,
Tő kécz ki Lász ló tör té né szek tu dós és
tár gyi la gos áb rá zo lá sá nak kö szön he -
tő en. Nap ja ink ban meg ál la pít hat -
juk, hogy Kle bels berg Ku nó a 20. szá -
zad ban a ma gyar kon zer va tív ha gyo -
má nyok egyik leg na gyobb kép vi se lő -
je volt.

A most meg je lent em lé ke zés gyűj -
te mény Uj váry Gá bor és Ver tel Be at -
rix mun ká ját di csé ri. Az ol vas má -
nyos, is me ret ter jesz tő kö tet azok nak
szól, akik sze ret nék job ban meg is -
mer ni múl tun kat, a két vi lág há bo rú
kö zöt ti, so kat vi ta tott év ti ze de ket.

A kö tet szep tem ber 18-ai bu da vá -
ri be mu ta tó ján dr. Nagy Gá bor Ta -
más I. ke rü le ti pol gár mes ter kö -
szön tő jé ben a könyv cí mét idéz te elő -
ször, le szö gez ve: „Kul tú ra nél kül
nincs Ma gyar or szág”. Ar ról is be szélt,
hogy olyan or szág ban élünk, ahol al -
kal man ként új ra kell kez de nünk
min dent. Há bo rúk, meg szál lók pusz -
tí tot ták ha zán kat, ám Kle bels berg
Kunó hitt új já szü le té sünk ben, s eh -
hez nél kü löz he tet len nek tar tot ta az
is ko lá kat. A gon dos ko dást, hogy mi -
nél több ki mű velt em ber fő ve gyen
részt a jö vő épí té sé ben.

L. Si mon Lász ló, a Mi nisz ter el nök -
ség po li ti kai ál lam tit ká ra ar ra buz dí tott,
hogy na pon ta ve gyük elő Kle bels berg
mun ká it, hogy mu ní ci ót me rít sünk be -
lő lük. Szin te min den kér dé sünk re ta -
lá lunk vá laszt. A gróf ma gá nyos har -
cos volt; szé les lá tó kö rű em ber. Hál’ Is -
ten, hogy be szél nek ró la, hi szen sok
olyan po li ti kus van, akit még ma sem
re ha bi li tál tak. Kle bels berg élet mű ve év -
ti ze dek re, sőt év szá za dok ra meg ha tá -
roz ta Ma gyar or szág sor sát.

A könyv be mu ta tón Weh ner Ti -
bor mű vé szet tör té nész fel idéz te azo -
kat az épü le te ket, ame lye ket a mű ve -
lő dés po li ti kus emel te tett a fő vá ros ban
és szer te az or szág ban. A fris sen
meg je lent kö tet ből Sza ló czy Pál elő -
adó mű vész ol va sott föl rész le te ket. A
Li tea köny ves bolt ban úgy ha tot tak a
töp ren gő ré gi so rok, mint ha ma íród -
tak vol na. „A tri a no ni bé ke kö vet kez -
té ben le fegy ver zett Ma gyar or szág ban
a kul tusz tár ca hon vé del mi tár ca is…”
„Csüg ged nünk nem sza bad, és nincs
is rá okunk. Tö ret le nül hi szem, hogy
a ne héz sé ge ket a nem zet le fog ja
győz ni, és gaz da sá gi füg get len sé gét,
ha ál do za tok árán is meg őriz ve, meg -
men ti egy jobb idő szá má ra.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Uj váry Gá bor – Ver tel Be at rix: Kul -
tú ra nél kül nincs Ma gyar or szág.
Ár gyé lus Ki adó, Bu da pest, 2014.
Ára 5990 forint.

amevisz-Bárkapassiójátéka
A Me visz-Bár ka új ra elő ad ja moz gás sé rült-pas sió já té kát ok tó ber 2-án
18 óra kor a kis pes ti evan gé li kus temp lom ban. Az al ka lom ra min den kit
sze re tet tel vá runk!

Kle bels berg Ku nó 1930. szeptember 21-én tartotta élete utolsó előadását
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A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke, Sze me rei Já nos ige hir de té sé -
ben ki emel te: „Az em lé ke zés is Is ten
aján dé ka, hogy gyö ke re ink re rá néz ve
át fo góbb ké pet nyer hes sünk ön ma -
gunk ról, a sa ját je le nünk ről. A tör té -
nel mi táv la tok ra te kint ve le von hat juk
a ta nul sá go kat, s a rosszat a jó tól
meg kü lön böz tet ve ki te kint he tünk a jö -
vőnk re – fel fe dez ve mind eb ben Is ten
jó sá gát. Mert nem el fe lejt he tő a kö zel
öt száz éves evan gé li kus tör té ne lem
Ma gyar or szá gon, mely leg in kább el len -
szél ben zajlott, és so ká ig bün te tés sel
járt, ha va la ki evan gé li kus nak val lot -
ta ma gát. Száz éven ke resz tül, 1681 és
1781 kö zött Sop ron me gyé ben csak két
temp lom fo gad hat ta a hí ve ket, a ke -
resz te lé sért is kü lön küz de ni kel lett.
Va dos fa tör té ne té ben is kor lá to zott val -
lás gya kor lat volt, de ele ink nem ad ták
fel, oly fon tos volt ne kik, hogy hall gat -
has sák az evan gé li u mot. 

Má ra már meg szűnt az el len szél, de
az evan gé li u mot to vább ra is meg kell
be csül nünk – há lát ad va Is ten nek,
hogy elő de ink hez ké pest (akik még a
kom mu niz mus ide je alatt is ké pe sek
vol tak a temp lom épí tés re, mint a ma -
gyar ke reszt úri ak 1966-ban) mi már vi -
szony lag nyu godt me der ben te vé -
keny ked he tünk. Ez ál tal azon ban fe le -
lős sé günk nem csök kent. Szün te le nül
imád ko zunk azért, hogy Is ten meg tart -
son ben nün ket ke gyel mé ben, hogy

ne ki tet sző en el vé gez hes sük fel ada ta -
in kat, mi köz ben di cső ít jük őt. 

Is ten nem szo rul rá a mi kö szö ne -
tünk re, ha nem mi szo ru lunk rá.
Mint aho gyan a tíz lep rás meg gyó gyí -

tá sá nak tör té ne té ből is lát szik, hogy
csak egy ment vissza kö zü lük, hogy
kö szö ne tet mond jon Jé zus nak, de ez
az egy kap ta meg a leg na gyobb aján -
dé kot! Is ten azo kat is táp lál ja, akik
nem hí vek – de akik fel is me rik őt, rá -
éb red nek je len lé té re, azok nak az
éle te cso da. Mert Is ten nem hagy ja
őket ma guk ra, s a leg ne he zebb idők -
ben is ve lük van – er re jó pél da a va -
dos fai egy ház köz ség tör té ne te is.
Csak így ma rad ha tott meg az evan -
gé li kus kö zös ség, hogy Is ten a ke zé -
ben tart min ket, s meg úju lá sunk hoz
is ő ad erőt” – hív ta fel a fi gyel met az
egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

A há la adó is ten tisz te let utá ni
köz gyű lé sen ki ve tí tett fény ké pek és
a fel újí tás kro no ló gi á ja se gít sé gé vel
is mer ked het tek meg az egy be gyűl -
tek a va dos fai temp lom re no vá lá sá -
nak ál lo má sa i val. 

Dr. Fe dor Ti bor, az Em be ri Erő for -
rá sok Mi nisz té ri u má nak fő osz tály ve -
ze tő je kö szön tő jé ben is mer tet te az
egy há zi kö zös sé gek tá mo ga tá sát cé lul
tű ző kor mány za ti prog ra mo kat. A
kör nyék ről szár ma zó Szé les Sán dor
me gyei kor mány meg bí zott pe dig fel -
ele ve ní tet te, ami kor kis gyer mek ként
nagy ap ja több ször is meg em lí tet te
ne ki a va dos fai temp lo mot. 

Az ősök ál tal őr zött kincs to vább
örök lő dik. g B. A.

Kí vül-be lül meg újult
Va dos fa evangélikus „ka ted rá li sa”

b Há la adó is ten tisz te le tet tar tot tak szep tem ber 21-én a Győr-Mo son-
Sop ron me gyei Va dos fán, a „rá ba kö zi evan gé li kus ka ted rá lis ként” is
is mert temp lom ban. A hí vek, az egy ház köz ség és a kor mány össze -
fo gá sá val az épü let cen te ná ri u ma utá ni má so dik év re si ke re sen be fe -
je ződ he tett a tel jes kö rű fel újí tás. A meg je len tek az ün nep ség ke re -
té ben nem csak a dol gos kö zel múlt ra em lé kez tek, de fel ele ve ní tet ték
azo kat a lu the rá nus ha gyo má nyo kat és küz del me ket is, me lyek mind
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Is ten igé jét a Du nán tú lon ma már több száz
evan gé li kus temp lom ban le hes sen hal la ni. 

Se gíts te is
a temp lomfel újí tás ban!

Tíz mil lió fo rin tot sze ret nénk
össze gyűj te ni a ma gyar ke reszt úri
temp lom mennye ze ti bur ko la -
tá nak, a kül ső va ko lat nak és a lép -
cső nek a re no vá lá sá ra. Cé lunk,
hogy fel szen te lé sé nek öt ve ne dik
év for du ló ján a temp lom már a ré -
gi-új pom pá já ban ra gyog has son.

A ma gyar ke reszt úri temp lom
a va dos fai evan gé li kus egy ház -
köz ség hez tar to zik (http://va -
dos fa.lu the ran.hu/). Az egy ház -
köz ség szám lá ját a Raj ka és Vi dé -
ke Ta ka rék szö vet ke zet ve ze ti.
Szám la szám: Ma gyar ke reszt úr:
59500186-11095952 (a köz le -
mény ben kér jük fel tün tet ni: „Ma -
gyar ke reszt úri temp lom épí tés”).

Az ado má nyo zók kö zött ki -
sor so lunk egy hét vé gi nya ra lást
Za már di ban, a víz part tól két száz
mé ter re fek vő apart man ban. Kap -
cso lat: an na bu ky@fre e mail.hu.

„Ez egy szent hely” – mond ja a sze re tet ven dég sé gen a va dos fai temp lom -
hoz fű ző dő kap cso la tá ról a ma gyar ke reszt úri Ma jor Dé nes né, Em ma: „Itt
ke resz tel tek, itt kon fir mál tam, itt volt az es kü vőm, csa lá dunk ap ra ja-nagy -
ja evan gé li kus.” A nyolc van két éves gyó rói Gö csei An tal né pe dig ar ról me -
sél, hogy ők a ba rát nő jé vel, az Irén ké vel „igen jó temp lom ba já rók” vol -
tak min dig is. „A fér jem is igen jó temp lom ba já ró – te szi hoz zá –, csak
ő a ka to li kus temp lom ba jár. De hát egy a mi Is te nünk, Jé zus Krisz tus -
hoz imád ko zunk.” 

Né meth Er zsé bet elme séli, hogy a nagy ap ja még gya lo go san za rán -
do kol va tet te meg az utat Ma gyar ke reszt úr ról Va dos fá ra, s egyet len is -
ten tisz te let ről sem ma radt el. A va dos fai Sza lai Csa bá tól meg tu dom,
hogy so ha nem hi á nyoz na az is ten tisz te let ről. „Olyan ki csi a fa lu – hat -
van lel kes –, hogy  ha egy em ber is hi á nyoz na kö zü lünk, az már na gyon
meg lát sza na” – mond ja. 

A sze re tet ven dég ség re a fi no mabb nál fi no mabb sü te mé nye ket a va -
dos fai egy ház köz ség hez tar to zó hat fa lu asszo nyai kö zö sen ké szí tet ték.

El ve gyül ve az ün nep lők kö zött még fü lem be csen ge nek a há la adó is -
ten tisz te le tet kö ve tő or go na kon cert hang jai. Dr. Fin ta Ger gely or go na -
mű vész, egy ház ze nész szó lal tat ta meg a fel újí tott or go nát, be mu tat va fé -
nyes, ün ne pé lyes hang zá sát.

Bú csú zó ul még egy szer fel te kin tek a temp lom to rony ra, és is mét biz -
to san ér zem, hogy kö szön(t)ésünk: „Erős vár a mi Is te nünk”, élő va ló ság.
Jé zus Krisz tus el jött kö zénk, és mun kál ko dik ér tünk. Át ölel min ket gon -
dos ko dó sze re te té vel. Az egy be gyűl tek re néz ve hal lom a han got: „…mert
Is ten temp lo ma szent, és ez a temp lom ti vagy tok.” (1Kor 3,16)

g Bü ky An na
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– Könnyen meg is mét lőd het ki csi ben,
ami a nép dal kinccsel tör tént – nyi lat -
koz ta Ken deh Gusz táv, a kon fe ren cia
szer ve ző je, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) Egy házz enei Bi -
zott sá gá nak el nö ke. – A „tan anyag gá”
si lá nyí tott nép da lok nem je len tet tek él -
ményt a gyer me kek nek, és lát juk,
hogy mi lett en nek az ered mé nye. 

Sze rin tem a ko rál kincs mást je lent
ne künk, akik kis gyer mek ko runk óta
hall juk, és a temp lom meg hitt csend -
jé ben ta lál koz tunk ve le – foly tat ta –,
mint azok nak, akik is ko lai tan anyag -
ként küz de nek meg ve le nap mint
nap. Er re is oda kell fi gyel ni most, ami -
kor a kí vánt nál na gyobb tem pó ban, fel -
ké szü let le nül ér sok csa lá dot az egy há -
zi as gon dol ko zás és ok ta tás. 

Ter mé sze te sen örü lök az egy há zi is -
ko lai le he tő sé gek nek, de ér zem a buk -
ta tó kat is. Kár len ne vesz te sen ki jön ni
eb ből a le he tő ség ből. Ez ad ja a mos ta -
ni kon fe ren cia idő sze rű sé gét. Az igaz -
ga tók so kat se gít het nek az zal, ha ki fe -
je zet ten bá to rít ják az ének ta ná ro kat, és
az órák he lyet te sí té sé vel le he tő vé te szik
a kol lé gák rész vé te lét a ta lál ko zón –
zárta mondandóját Kendeh Gusztáv.

A ko rál szó ere de ti leg a la tin nyel -
vű, egy szó la mú gre go ri án ének kin cset
je len tet te (a cho ral an go lul ma is ezt
je len ti); e té te lek egy ré szé nek ének lé -
sé ben az egész kö zös ség részt vett –
vá zol ta Ko vács Lász ló At ti la gon do la -
ta it Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök.
A több szó la mú kom po zí ci ó kat vi -
szont már csak pro fi éne ke sek tud ták
elő ad ni, így a gyü le ke zet egy re in kább
passzív kö zön ség gé vált.

A re for má ció va ló sí tot ta meg a tel -
jes gyü le ke zet ak tív rész vé te lé re szá -
mí tó, anya nyel vű ének lést. Kamp Sa -
la mon kar nagy, egy ház ze nész sza va it
idéz ve: „Lu ther nem a mi se rend jét, ha -
nem a mi se teo ló gi á ját vál toz tat ta
meg”, és e teo ló gi ai re form kö vet kez -
mé nye a lu the rá nus ko rál el ter je dé se.

„Lu ther ta ní tá sa az is ten tisz te let ről
szer ves egy sé get al kot a meg iga zu lás -
ról szó ló ta ní tá sá val. Egye dül Is ten az,
aki üd vös sé gün ket mun kál ja, s azt
sem mi fé le em be ri cse le ke det tel el ér -
ni vagy meg kö ze lí te ni nem le het. Az
is ten tisz te let nem az em ber cse le ke -
de te, ha nem Is ten cse lek szik ben ne az
em be rért, az em ber meg men té sé re” –
idéz te Ittzés János né hai Prőh le Ká roly
teo ló gi ai ta nárt. Az is ten tisz te let az élő
Úr cse le ke de te, amely hi tet éb reszt,
aján dé ka i ban ré sze sít, és a hí vők kel kö -
zös ség be von. Mind er re vá lasz ként a
gyü le ke zet imád ko zik, és kö zös ének -
kel di cső ít.

Mi te hát a lu the rá nus ko rál?
A meg szó lí tott ság ból és hit ből fa ka -
dó is ten tisz te le ti ak ti vi tás, nyil vá nos
hit val lás.

Mi ként örö kít sük to vább a ko rál -
ének lő ke gyes sé get an nak a ge ne rá ci -
ó nak, amely már nem ta pasz tal hat ta
meg azt, hogy a szü lei a temp lom ban
tel jes ter mé sze tes ség gel a gyü le ke ze ti
éne ke ket ének lik?

– A ha ma ro san meg je le nő Is ko lai
éne kes könyv gyü le ke ze ti éne kes köny -
ve ink ki vo na ta lesz, is ko lai hasz ná lat -
ra – je len tet te be a fon tos szak mai
dön tést Ben ce Gá bor, a fó ti kán tor kép -
ző igaz ga tó ja. – A leg ér té ke sebb és leg -
fon to sabb éne ke ket vá lo gat tuk be, a
túl zot tan ré gi es szö ve ge ket ki hagy tuk.
Nagy sze rű aján dék, hogy az evan gé -
li kus ság ki emel ke dő en ér té kes egy ház -
ze nét örö költ, és ez hoz zá tar to zik
iden ti tá sunk hoz. En nek el ha nya go lá -
sá val fe le ke ze ti ta ní tá sa in kat is gyen -
gít jük. Ag gasz tó, hogy evan gé li kus
is ko lá ink ban nem min de nütt ter mé -
sze tes, hogy a gyü le ke ze ti ének le gyen
a ze nei anya nyelv.

Egy ér tel mű vé kel le ne ten ni – foly -
tat ta Ben ce Gá bor –, hogy a ko rá lok
is me re te nél kül nem be szél he tünk
evan gé li kus ok ta tás ról. Fon tos, hogy
le gyen olyan kö zös ének kincs, ame -
lyet min den ge ne rá ció ma gá é nak
érez het. A ze nei szét ap ró zó dás he -
lyett ez a kö zös ko rál kul tú ra fog lal -
hat ja egy ség be a hí vő ket. Bár mi tör -
tént is is ko lá ba jö vet, az ének órá i mon
az el ső az, hogy öt-tíz per cig ko rá lo -
kat éne ke lek. Egy ház ze nei anya nyel -
vünk a ko rál, amely gi tár ral is kí sér -
he tő. Az or go ná hoz ké pest a gi tár
mo bil, min de nütt könnyen el ér he tő.
A gi tá ro zó lel kész vagy ta nár nem
hát tal, ha nem szem től szem ben áll -
va hí vo gat ja a fi a ta lo kat: „Jer, di -
csér jük Is tent…” An nak ér de ké ben,
hogy a ko rál ének lés az if jú ság kö ré -
ben is ter jed jen, az Is ko lai éne kes -
könyv ko rál ja i nál ott lesz a gi tár kí sé -
ret is – adta tudtul az igazgató.

A gye ne si kon fe ren cia la i kus szem -
lé lő je ként és hír nö ke ként en ged tes sék
meg egy sze mé lyes vé le mény. A tu dó -
sí tó úgy lát ja, hogy „ko rál he lyett” nem
le het, ha nem csak „ko rál mel lett” le -
het mást éne kel ni.

g Prőh le Pé ter

b Sor va dás ra ítél te tett ke gyes sé gi kul tú ra a ko rál ének lé sünk? Van-e iga -
zi pro tes tan tiz mus kö zös ko rál ének lés nél kül? – e kér dé sek meg vi -
ta tá sá ra gyűlt össze há rom tu cat evan gé li kus egy ház ze nész és kar -
ve ze tő szep tem ber har ma dik he té ben a gye nes di á si Ka per na um ban.
A ta va lyi gye ne si kon fe ren ci án az egy há zi is ko lák ban szol gá lók kér -
ték, hogy ki fe je zet ten is ko lai hasz ná lat ra ké szül jön egy ének fü zet az
Evan gé li kus éne kes könyv anya gá ból.

Kü lön fé le ko rál fel dol go zá sok ról
tar tott elő adást és be mu ta tót
Ecse di Zsu zsa, az Evan gé li kus
Kán tor kép ző In té zet tu do má -
nyos mun ka tár sa. Kis fan tá zi á val
hang sze rek kel is he lyet te sít he tő
egy hi ány zó kó rus szó lam – hang -
sú lyoz ta. Stro fi kus gyü le ke ze ti
éne ke ink re bő ven le het ta lál ni
nem csak meg szo kott négy szó la -
mú, ve gyes ka ri har mo ni zá lá -
so kat, ha nem két- és há rom szó -
la mú mű ve ket, il let ve egy ne mű
ka ri da ra bo kat is. A részt ve vők
ér té kes vá lo ga tást kap tak ezek ből
a da ra bok ból. Az elő adó fel hív -
ta a fi gyel met ar ra is, hogy a két -
szó la mú ság – amely ugyan so -
vány nak tű nik a har mó ni ák hoz
szo kott fül nek – ze ne i leg egy ál -
ta lán nem hi á nyos, csak más
esz kö zök kel dol goz za ki ze nei
mon dan dó ját.

Ko rál ének lő egy ház
ma ra dunk?
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A mű vé sze tek kel va ló ta lál ko -
zá son ke resz tül a gyü le ke zet
kö zös sé gé be hí vo ga tó prog ra -
mok so rát Sch nel ler Ist ván
épí tész-ur ba nis ta Szak ra li tás
és mű vé szet a kor társ temp -
lom épí té szet ben cí mű elő adá -
sa nyi tot ta meg. Az elő adó
mű vé szet tör té ne ti kon tex tus -
ba he lyez te a kor társ épí té sze -
tet, ez ál tal meg is mer het tük a
mai temp lo mok és ima há zak
üze ne tét. 

Az elő adást kö ve tő en meg -
nyi tott ki ál lí tás Pol gár Ró zsa
mű vé sze te előtt tisz te leg.
„Mű ve it leg in kább iro dal mi
mű fa jok kal ír hat nánk kö rül:
lá tunk – mi több, ol va sunk –
köz tük da lo kat és val lo má so -
kat, me mo á ro kat és no vel lá -
kat, him nu szo kat és ige hir de -
té se ket. S mind ezt gyap jú ból!
Ha vé gig né zünk Pol gár Ró zsa
mű ve in, a szent és a sze mé lyes
szál – akár egy fi nom gyap jú -
szál – vé gig hú zó dik mind -

egyi ken. A hit, a ha za és a csa -
lád sok szor hang sú lyo zott hár -
mas sá gá ban új ra és új ra fel fe -
dez zük a sze mé lyest, ami szak -
ra li zá ló dik, s a szen tet, ami
val lo má so san sze mé lyes sé
lesz” – fo gal ma zott Zász ka -
licz ky Zsu zsan na mű vé szet -
tör té nész.

Fon tos, hogy a nyi tott
temp lo mok nap ja ne csak a
fel nőt tek nek szól jon, ha nem a
gye re kek is meg ta lál ják a szá -
muk ra von zó prog ra mot. Idén
Czir ják Ág nes és Kern Or so lya
a rit mus vi lá gá ba ka la u zol ta el
a gye re ke ket, akik fel fe dez -
het ték, hogy egy há zat is meg
le het mu tat ni rit mu sok kal. És
ha már egy há zat el le het tap -
sol ni, ak kor ez for dít va is le -
het sé ges: a ze nét, a rit mu so kat
is le le het raj zol ni. 

A már ha gyo mánnyá vált,
Sza bó Ár pád ve zet te ka land -
tú ra sem ma rad ha tott el. Rö -
vid temp lom is mer te tő után

az ér dek lő dők be jár hat ták a
temp lom min den ré szét a ko -
lum bá ri um tól egé szen a ha -
rang to rony leg te te jé ig.

A tér be li ek ről a hang zó mű -
vé sze tek re át tér ve Bach-hang -
ver seny kö vet ke zett Papp Ág -
nes, Pál Dia na, Fül ep Márk,
Prőh le Ka ta lin, Szűcs Kin ga,
Bo gá ti Lász ló, Gom bos Ari kán
és Ó. Pál Ju dit köz re mű kö dé -
sé vel. 

A gyü le ke zet szín ját szó kö -
re, az Iksz-kör Az ár nyék cí mű
da rab ját mu tat ta be. Az iz gal -
mas, gon do la to kat éb resz tő
je le net sor el ső fe je ze té ben a
te rem tés, Ádám és Éva tör té -
ne té vel ta lál koz hat tak a ven -
dé gek, majd An ti go nét lát -
hat ták, akit Kop pány és Ist ván
ki rály kö ve tett, vé gül a pas sió
tör té ne té vel fe je ző dött be az
elő adás.

A nyi tott temp lo mok nap -
ja kö zös imád ság gal zá rult a
Fő vá ro si Pro tes táns Kán to rá -
tus szol gá la tá val. Gáncs Ta -
más egye bek mel lett az aláb -
bi a kat mond ta: „Itt ál lok.
Egyes szám el ső sze mély, je len
idő. Múlt és jö vő, mö göt tem és
előt tem. Kö zös ség ben, de
egye dül. Itt ál lok, és bár te het -
nék más hogy, nem aka rok
más hogy ten ni. És sze ret nék
úgy em lé kez ni és ar ra em lé -
kez ni, aho gyan és ami re ő kér.

Mert va ló ban mennyi jót tett
ve lem. Ve led. Ve lünk. Ő a
múlt, a je len és a jö vő Ura.
Áld jad, lel kem, őt, és ne fe ledd,
amit tett ve led. Amit tesz.
Amit ten ni fog. Amit épp a
mai na pon is tett. Há la ne ked,
Is ten, nyi tott sá go dért és ki -
mond ha tat lan jó sá go dért” –
zár ta az igaz ga tó lel kész a va -
ló ban tar tal mas na pot.

Va sár nap foly ta tó dott az
„aj tó nyi tás”: a fő is ten tisz te let
után ke rül he tett sor a temp -
lom és az ur na te me tő aka -
dály men te sí té sét szol gá ló lift
ün ne pé lyes hasz ná lat ba vé -
te lé re. A há la adó al kal mon
Ben ce Im re es pe res Mk 2,1–
12 alap ján hir det te Is ten igé -
jét: amint a ka per na u mi tör -
té net is mu tat ja, ahol em be -
rek el áll ják az utat, ott a hit
meg ta lál ja az utat Jé zus hoz.
Is ten új ra és új ra át lé pi a
min ket tő le el vá lasz tó aka dá -
lyo kat, ne künk azon ban bá -
tor ság ra van szük sé günk ah -
hoz, hogy aka dály ta la nít suk
a vi lá got – sze re tet tel, hang -
sú lyoz ta az es pe res. 

Ifj. Har ma ti Bé la má sod -
fel ügye lő a sok éves mun ka fo -
lya mat ál lo má sa it fel idéz ve kö -
szö ne tet mon dott Itt zés And -
rás ko ráb bi fel ügye lő nek, a
Czir ják–Sza bó épí tész  házas -
pár nak, il let ve Sze pes falvy Ákos

fel ügye lő nek fá rad ha tat lan
mun kál ko dá su kért.

A XI. ke rü le ti ön kor mány -
zat kép vi se le té ben Hoff mann
Ta más pol gár mes ter kö szön -
töt te az egybegyűlteket, hi szen
a be ru há zás anya gi ter he it a
gyü le ke zet sa ját for rá sai mel -
lett pá lyá za tok ból, ál la mi és
ön kor mány za ti tá mo ga tás ból
tud ta fe dez ni. A gyü le ke zet hez
csa lá di szá lak kal kö tő dő Itt zés
Ádám a moz gá suk ban kor lá -
to zot tak szem pont já ból mél -
tat ta az akadálymentesítésre
irányuló kez de mé nye zé st.

„Tu da tos dön tés volt, hogy
ép pen a nyi tott temp lo mok
nap ja ren dez vény so ro zat hét -
vé gé jé re hir det tük meg az
aka dály men te sí té si fo lya mat
zá ró ak kord ja ként a lift át adá -
si ün ne pet, hi szen az új lift lé -
te is üze net gyü le ke ze tünk és
Új bu da la kos sá ga fe lé: a nyi -
tott ság üze ne te. Azt a jé zu si
nyi tott sá got sze ret nénk köz ve -
tí te ni, ame lyet ő ma ga is ta nú -
sí tott azok irá nyá ban, akik va -
la mi ben se gít ség re szo rul tak”
– mond ta el Gáncs Ta más. 

Az esz köz hasz ná lat ba vé te -
le után a ben nünk lé vő aka dá -
lyok le bon tá sá hoz, a lel ki aka -
dály men te sí tés hez kér jük a
Szent lé lek se gít sé gét.

g Csa pó Do rottya – 
Pap Kin ga Mar jat ta

Nyí ló aj tók Ke len föl dön – együtt múlt, je len és jö vő
b A Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség az Ars Sac ra fesz -

ti vál ke re té ben idén har mad szor ra ren dez te meg a nyi -
tott temp lo mok nap ját, ez út tal Múlt, je len és jö vő cím mel.
Pál Dia na or go nis ta-kán tor, a nap fő szer ve ző je így in do -
kol ta a té ma vá lasz tást: „Ami ma evan gé li kus, nem lé tez -
het ne, ha nem a je len ben él nénk meg nap mint nap, és ha
nem ter vez nénk a jö vő jét azon ér té kek alap ján, ame lye -
ket a múlt ból hoz tunk ma gunk kal.”

Az Er dő Pé ter bí bo ros egy há -
zi fő véd nök sé gé vel, il let ve a
köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge -
ként vi lá gi véd nök sé get vál la -
ló Herczegh Ani ta rész vé te lé -
vel hi te le sí tett Ars Sac ra fesz -
ti vál (szak rá lis mű vé sze tek
he te) jó né hány kon cer tet, ze -
nés áhí ta tot, be szél ge tést kí -
nált-kí nál a fő vá ros ban és vi -
dé ken egy aránt. (Zá róprog -
ram ja ként szep tem ber 28-án
a ne ves zon go ra mű vész, Bo gá -
nyi Ger gely ad kon cer tet a
bu da pes ti Ipar mű vé sze ti Mú -
ze um ban.) 

De nem csak a ze ne iránt
ér dek lő dő ket vár ták és vár ják
a hely szí nek: Ko nok Ta más
Kos suth-dí jas fes tő- és szob -
rász mű vész ki ál lí tá sa szep -
tem ber 20–28. kö zött a bu da -
vá ri Mag dol na-to rony ban lát -
ha tó, Kár pá ti Ta más fes tő,
gra fi kus tár la ta 27-én nyí lik
meg a szé kes fe hér vá ri Szent
Ist ván Mű ve lő dé si Ház ban. 

Az iro da lom ked ve lők 20-
án fel ke res het ték a Szent Ist -
ván-ba zi li ka lo vag ter mét,
ahol Sík Sán dor pi a ris ta ta nár,
köl tő, iro da lom tör té nész szü -
le té sé nek 125. év for du ló ján
em lék na pot tar tot tak. „Szol -
ga csak egy van, az Is ten”
cím mel pe dig Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök és Gryl -
lus Dá ni el mu zsi kus Weö res
Sán dort meg idé ző elő adá sa
sze re pel a prog ram ban (24-e,
Bu da pest XII. ke rü let, Ba ra -
bás-vil la).

***

A prog ram so ro zat mö gött
meg le pő mó don mind össze
hat fős csa pat áll, amely egy
ma gán la kás ból át ala kí tott vár -
ne gyed be li iro dá ban dol go -
zik, se gí tő ön kén te sek tá mo -
ga tá sá val. 

Ahogy Dér Ka ta lin szer -
ve ző az Evan gé li kus Élet nek el -
mond ta, szá má ra ez a fel adat
va la hol a mun ka és a szol gá -
lat kö zött van, me lyet csak
lel ki is me re te sen és len dü let tel
ér de mes vé gez ni. Ez – az oly -
kor meg ter he lő erő fe szí té sek
el le né re – nem is olyan ne héz,
hi szen a csa lá di as han gu lat
és a kö zös, kre a tív együtt lét
nagy ban meg könnyí ti a fesz -
ti vál elő ké szí té sét és meg va ló -
sí tá sát. A si ke r ez eset ben – az
or szá gos ren dez vé nyek gya -
kor la tá val el len tét ben – nem
egy ha tal mas ap pa rá tus nak,
sze mély te len szer ve ző te vé -
keny ség nek kö szön he tő. Hi -
szen az Ars Sac ra min de nek -
előtt az ál do za tos kö zös sé gi
össze fo gá son ala pul, csak úgy,
mint a szak rá lis mű vé szet min -
den ko ri al ko tá sai, ame lyek ha
ma gány ban szü le t tek is, még -
is a te rem tő kép ze let és va la -
mi faj ta kö zös sé gi (kö zös-égi?)
él mény ha tá sát vi se lik ma gu -
kon – lát ha tó an vagy lát ha tat -
la nul, a szak rá lis te re ken in nen
és túl.

g Papp Má té

A kul tu rá lis örök ség nap jai – Ars Sac r          
A szak ra li tás
te re in in nen

és túl
f Folytatás az 1. oldalról

Ugyan az más kép pen. Az ars
és a sac ra kap cso ló dá si pont ja -
i ról be szél get két Ta más a pó -
di u mon. Két – egy ál ta lán nem
hi tet len, de – foly ton kér de ző,
ke re ső, fel fe de zett bi zo nyos sá -
ga i kat má sok kal meg osz tó Ta -
más, ké sei apos to lok. Be szél get -
nek a ma guk nyel vén, ke res ve a
meg ér tés út ja it a má sik és má -
sok fe lé. 
A fes tő nek nincs lám pa lá za.
A mű vé szet a szak ra li tás hoz
ve ze tő utak egyi ke. A teo ló gus
Ta más op ti mis ta: ta lán mind -
nyá junk ban ott él a ke re sés
igé nye, az em ber ku tat ja a vi lág
lé nye gét – ön ma gá ban vagy a
misz ti kum ban. Vé gül mind föl -
fe lé vá gyunk. Az ige az a ki nyi -
lat koz ta tás, amely be ka pasz -
kod va rá ta lál ha tunk az Is ten hez
ve ze tő út ra, vagy is amin ke resz -
tül az Is ten ta lál meg ben nün -
ket. Weö res így fo gal maz: „Én
ke re sem a hi te met: a hi tem is
majd meg ta lál.” 

A fes tő – ál lí tá sa sze rint – sta -
bil lám pa lá za mi att ad ta fel a he -
ge dűs pá lya ígé re tét, s vá lasz tott
in kább me di ta tív utat. A fes té -
szet szak ra li tá sát nem a te ma -
ti ká ban lát ja. A vi zu á lis mű vé -
szet tör té ne té nek két, kor sza -
kon ként fel me rü lő kér dé se a re -
á lis tö ké le tes vissza adá sa és a
kö ze le dés a transz cen den ci á -
hoz. Ked ves ver sé nek, a Voj ti -
na ars po é ti ká já nak üze ne tét
min den mű vé szet től el vár ja:
„Nem a va ló hát: an nak égi
más sa / Lesz, ami től függ az
ének va rá zsa…” Bár a so ká ig lát -
ha tat lan vi lág meg nyílt a tu do -
mány előtt, a mű vé szet más -
képp lát ja lé tün ket a mak ro- és
a mik ro koz mosz ha tá rán. Ami -
kor Ma net el he lyez egy szál
át la gos spár gát (zöld sé get) a
dur va fe lü le tű asz tal szé lén, ab -
ban a gesz tus ban több szent ség,
az élet nek és a te rem tés nek
na gyobb tisz te le te ér he tő tet ten,
mint sok ba rokk szent vér ző
nyak szirt jén.
Jé zus és az ab szin tot ivó nő.
Aki is me ri Fa bi ny Ta más iro -
dal mi mun kás sá gát, gon dol -
hat ná, hogy a zsol tár pa raf rá zi -
sok után pél dá zat pa raf rá zi sok -
ra ké szül. Pe dig a két Ta más tel -
je sen egyet ért ab ban, hogy De -
gas vagy To u lo u se-Laut rec al -
ko hol ba me ne kü lő asszo nyai a
szo mo rú ság nak, a ma gány nak
olyan mély sé ges bugy ra i ban
jár nak, hogy föld re e sett sé gük -
kel ta lál koz va meg érint – akár
fá jó hi á nyá ban – a szak ra li tás.
Nincs uta sí tás, nincs tem pó jel -

zés – al leg ro vagy len to –,
csak a meg szó la ló és meg szó -
lí tó lé lek mun kál. Ta lán eb ben
is ha son lít a mű vé szet és a
teo ló gia mód sze re, hogy asszo -
ci a tív esz kö zök kel dol go zik,
és a ke re sést ren ge teg ta nu lás
és az ön is me ret fej lesz té se ala -
poz za meg.
Az új ság ki vá gá sok má gi kus
ere je. Az em ber ke res, né ha
tév úton jár, de a sors, a vég zet
vagy a ke gye lem vissza te re li a
he lyes irány ba. Ezek a ki fe je zé -
sek va la mi ma ga sabb erő mű -
kö dé sét su gall ják, egy na gyobb
ha ta lo mét, aki nek a ke zé ben va -
gyunk. A fes tő, akit el bű völt
nagy ap já nak, Sándy Gyu lá nak
ter ve ző asz ta lán a vo na lak há ló -
rend sze re, aki min dig is sze re -
tett egy vo nal lal meg raj zol ni va -
la mit, azt ál lít ja, vo nal tu laj don -
kép pen nem is lé te zik. Hi szen
ki ter je dé se nincs, csak kül de té -
se. Ha tá ra a sö tét és vi lá gos fol -
tok nak, a fe ke te és fe hér fe lü le -
tek nek. A vi zu á lis köz lés nem
vá lik da ra bok ra, mint szín, folt,
vo nal és struk tú ra, ben ne az
össze füg gést, a gon do la tot kell
meg ér te ni. Pi cas so élet mű ve, a
kü lön fé le kor sza kok – év ti ze -
dek kel a ha lá la után – egy szer
csak össze áll nak: „Én nem ke -

re sek, ta lá lok.” Érez zük már,
hogy mi re gon dolt. 

A fes tő Ta más nak meg rá zó
él mé nye volt egy szer a mű te -
rem ben: az asz tal szé lén ha -
gyott pa pír jai, új ság jai a föld -
re hull tak. A pad lón a vé let len
– aján dék ba ka pott – kom po -
zí ci ót csak kör be vág ni és alá -
ír ni kel lett vol na. Ke gyel mi
pil la nat volt ez, ahogy az is,
hogy me rész dön té se – Pá rizs -
ban ma rad ni az öt ve nes évek -
ben – új irányt sza bott mű vé -
sze té ben. El hall ga tott, el tit -
kolt év ti ze de ket kel lett át ug ra -
nia, hogy új, eu ró pai és sa ját
út ra ta lál jon. Új ság pa pí rok, a
pi ac mel lett ta lált, kü lö nös
írás je lek kel nyom ta tott szö ve -
gek, e „sok ké zen át ment, em -
ber ség gel áz ta tott anya gok”
(Apol li naire) az al ko tó ele mei
az el ső kol lá zsok nak. 

Ami kor Pi cas so vagy Bra que
egy-egy kol lá zsa sú lyos ba rokk
ke ret ben függ egy mú ze um fa -
lán, hi he tet len, már-már temp -
lo mi csön det tud te rem te ni.
Ez a kö zös sé gi és az egyé ni, a
szent és a sze mé lyes, a transz -
cen dens és az im ma nens ta lál -
ko zá sa. Ez is ke gyel mi pil la nat.
El ül te ti a né ző ben a vissza té rés
vá gyát. 

Por ból vé tet tél. A mű vész ret -
te ne tes föl di anya gok kal dol go -
zik: sár ral, agyag gal, rossz sza -
gú ra gasz tó val és ra ga csos fes -
té kek kel, mér gek kel. És egy szer
csak össze áll a rend. Be lé ha sít a
pil la nat, meg szó lal a kép: ne
nyúlj hoz zám töb bet! Ez a me -
ta mor fó zis, ami ért ér de mes dol -
goz ni: ku tat ni, kí sér le tez ni. Mert
meg szó lít a min den ség. A vé ges
tér és a vé ges anyag a vég te len -
hez re pít. És ta lán ezért sem szá -
mít iga zán, Pá rizs ban, Zü rich -
ben vagy épp Bu da pes ten van-
e a föl di ott hon.

Jöjj el, sza bad ság, te szülj ne -
kem ren det! Ko nok Ta más non -
fi gu ra tív mű vé sze té ben a for -
mák rend jét a gon do lat sza bad -
sá ga és az Is ten-ke re sés igé nye
hat ja át. A föl di ta pasz ta lá sok -
tól füg get le ned ve úgy ke re si az
időt len lé te ző meg je le ní té sé -
nek le he tő sé ge it, hogy a kva li -
tás ból nem en ged. „A mű vé szet
nem di vat vagy stí lus kér dé se.
Egye dü li kri té ri um a mű vé szi
kva li tás és az egyén egye di ide -
á i nak vég ső kig ki mű velt kö -
vet ke ze tes út ja.” 
Si ne lo co et an no. Hely és év
nél kül. Ez azon ban most nem
egy kö tet ki adá si ada ta i nak hi -
á nyá ra utal, ha nem a ta nul -
ság ra: a – szak rá lis – mű vé szet
cél ja az időt len meg kö ze lí té se.
A be szél ge tés arany met szé sé -
ben a teo ló gus ránt ja vissza a
fes tőt és hall ga tó it a föld re Si -
mo ne We il sza va i val: „Lat rok -
ként tér és idő ke reszt jé re va -
gyunk ver ve mi, em be rek.” Em -
lék vi lá gunk ban még is az idő től
és tér től füg get len meg ta pasz -
ta lá sok, a tér és idő fö löt ti lé lek
ve zet a transz cen dens fe lé. 
g Zász ka licz ky Zsu zsan na

To rony él mény
Ko nok Ta más és Fa bi ny Ta más be szél ge té sé ről

b A bu dai Vár leg ré gibb
épen ma radt tor nya a
már tír sor sú Mag dol na-
temp lom meg szen telt
rom jai fö lé ma ga so dik.
A csil lag bol to za tos, ódon
hely szel le me me di ta tív
hát te ret nyújt mai mű al -
ko tá sok nak. Mi re a lá to -
ga tó a to rony ka pu já ba ér,
a ro mok kö zött meg érin -
tő dik. Most né hány na -
pon át Ko nok Ta más mű -
ve i nek geo met ri kus rend -
je, kor társ vi lág lá tá sa és
Is ten-ke re sé se te remt
meg ka pó kont rasz tot a
gó ti kus tér ben. 

f
o

tó
: 

K
ó

n
ya

 f
e

r
e

n
c



Evangélikus Élet 2014. szeptember 28. f panoráma

            ra fesz ti vál – nyi tott temp lo mok napja

A nyi tott temp lo mok nap já nak
es té jén szá mos meg em lé kez ni
vá gyó áll ta kö rül Szé csény ben
az evan gé li kus temp lom fa lán
ta lál ha tó Pulsz ky Fe renc-em -
lék táb lát. Bart ha Ist ván lel kész
és Cset ne ki Han na mu zsi ká lá -
sa után Csat lós No é mi, az ün -
nep ség szer ve ző je Mik száth
Kál mán Pulsz ky pa pa cí mű
írá sá nak egy rész le té vel kö -
szön töt te a meg je len te ket. Vi -
rá got és ko szo rút he lye zett el
az em lék táb lá nál a táb lát ál lí -
tó Pulsz ky Tár sa ság, a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um, a szé csé nyi
evan gé li kus le ány gyü le ke zet,
a Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek
Szö vet sé gé nek szé csé nyi cso -
port ja és a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt he lyi szer ve ze té -
nek kép vi se lői.

Az ün nep ség az evan gé li -
kus temp lom ban foly ta tó -
dott, ahol el ső ként Csat lós
No é mi kö szön töt te a je len lé -
vő ket. El mond ta, hogy kü lö -
nös je len tő sé gű al ka lom ra
gyűl tek egy be, hi szen egy
680 esz ten dős vá ros tisz te leg
egy ko ri or szág gyű lé si kö ve te
előtt, és egy 145 éves gyü le ke -
zet mond kö szö ne tet 115 esz -
ten dős temp lo má ban jó te -
vő jé nek. 

Stayer Lász ló, Szé csény
pol gár mes te re is üd vö zöl te a
meg je len te ket. A te le pü lés
el ső em be rét dr. De me Pé ter,
a Pulsz ky Tár sa ság el nö ke
kö vet te a pul pi tus on, majd az
est foly ta tá sa ként dr. Csor ba
Lász ló, a Ma gyar Nem ze ti
Mú ze um fő igaz ga tó ja lé pett
a szó no ki emel vény re, s idéz -
te meg a két száz év vel ez előtt
szü le tett Pulsz ky Fe renc alak -
ját. A fő igaz ga tó le bi lin cse lő
elő adá sát a je len lé vők fe szült
fi gye lem mel kö vet ték. 

Az ün ne pi al kal mat dr. Fe -
ke té né Ben kó Ka ta cso dás
or go na já té ka fog lal ta ke ret be.

g Cs. N.

A szé csé nyi evan gé li kus gyü le -
ke zet lét re jöt té nek ide je a 16.
szá zad ra te he tő. 1593-ban Szé -
csény fel sza ba dult a tö rök ura -
lom alól, s a fe ren ces ren di ek
temp lo ma ek kor az evan gé li ku -
sok ke zé be ke rült. Ami kor
1607-ben lét re jött a bé ke az
oszt rá kok és tö rö kök, va la mint
az oszt rá kok és Bocs kai kö -
zött, Ru dolf csá szár-ki rály
vissza adat ta a ka to li ku sok nak
temp lo mu kat. 

A ti zen há rom év nyi bir -
tok lás annyit bi zo nyít, hogy
eb ben az idő ben már szép
szám ban le het tek a vá ro s ban
evan gé li ku sok, de éle tük ről
igen ke ve set tu dunk. Egy 1657-
ben kelt egy ház lá to ga tá si jegy -
ző könyv sze rint az evan gé li ku -
sok nak a vár ban kő ből épült
temp lo muk – mely a tö rök
idők ben für dő volt –, pap -
lak juk és is ko lá juk van.

A tö rök ha dak 1663-ban is -
mét el fog lal ták Szé csényt, és
bir to kuk ban tar tot ták egé szen
1683-ig.

Bő száz évig a szé csé nyi gyü -
le ke zet ről alig ad nak hírt az
egy há zi for rá sok, csu pán azt
em lí tik meg, hogy Al sóz el lő
le ány egy há za, s a fel jegy zé sek -
ből ki de rül, hogy Al sóz el lő
nem so kat tö rő dik fi li á já val.

***

1831-től vál to zás kö vet ke zett
be. Meg emel ke dett a vá ros -
ban tar tott is ten tisz te le tek szá -
ma, és a hí vek is ko la ház meg -
szer zé sén fá ra doz tak. Gróf For -
gách Pál, Szé csény ak ko ri ura
ké rel mü ket meg hall gat va egy
hold föl det ado má nyo zott ne -
kik, és si ke rült meg sze rez ni ük
két ro zo ga há zat is. 1845-ben
Dob rany ovsz ky Ká roly – Al só-
z el lő káp lán ja – már Szé csény -
ben la kott, ta ní tot ta az is ko lás
gyer me ke ket, és gon doz ta lel -
ki ek ben a hí ve ket.

1846 for du ló pon tot je len -
tett az egy ház köz ség éle té ben.
Ek kor ugyan is For gách Pál vég -
leg el ad ta ősi fész két Pulsz ky Fe -
renc nek és ne jé nek, Wal ter Te -
ré zi á nak. Az evan gé li kus val lá -
sú Pulsz ky csa lád azon nal a
kis gyü le ke zet se gít sé gé re si e -
tett. A hí vek a kas té lyuk mel lett,
a ré gi vár ból meg ma radt bás tya
fa lai kö zött hú zód hat tak meg,
ame lyet be ren dez tek ima ház -
nak, és 1846–49 kö zött ott tar -
tot ták is ten tisz te le te i ket. Ez -
után azon ban Dob rany ovsz kyt
Kis csa lom já ra he lyez ték ren -
des lel kész nek, és a lu the rá nu -
sok el vesz tet ték hit buz gó, jó té -
kony párt fo gó ju kat, Pulsz ky
Fe ren cet is. 

Pulsz ky ugyan is a sza bad ság -
harc le ve ré se után az ese mé -
nyek ak tív sze rep lő je ként kül -
föld re kény sze rült. A kas tély és

az ura da lom csá szá ri ke ze lés be
ke rült, szó sem le he tett ar ról,
hogy az evan gé li kus gyü le ke zet
a bás tyá ban össze gyűl hes sen,
sőt még az ima ház bú to ra it is
el ár ve rez ték.

1867-ben, a ki egye zés évé ben
jobb ra for dult a gyü le ke zet
sora: Pulsz ky Fe renc am nesz ti -
á ban ré sze sült, és vissza kap ta
szé csé nyi ura dal mát. El ső in téz -
ke dé se i nek egyi ke a szé csé nyi
gyü le ke zet sor sá nak át te kin -
té se volt. Kez de mé nye zé sé re
a ta go sí tás al kal má val a köz bir -
to kos ság tel ket adott a lel kész -
nek, ez zel ga ran tál ta a szé csé -
nyi anya egy ház jö vő jét. Még
eb ben az év ben Szé kács Jó zsef
püs pök Pulsz ky fi gyel mé be
aján lot ta Si mon ides Já nos oros -
há zi ta nárt, aki el fo gad ta a káp -
lá ni-ta ní tói ál lást. Ez azon ban
nem volt ele gen dő, csak ha mar
be kel lett lát ni uk, hogy a ma -
rok nyi fe le ke zet el vész más fe -

le ke ze tek ten ge ré ben, ha se gí -
tő kéz zel talp ra nem ál lít ják, és
nem ön ál ló sít ják. 

Si mon ides és az if jú Pulsz ky
Ágost – Pulsz ky Fe renc fia – be -
jár ta Szé csény vi dé ki szór vá -
nya it, össze ír ta a hí ve ket. A
vé ge lát ha tat lan tár gya lá sok
ered mé nye ként száz negy ven öt
esz ten dő vel ez előtt, 1869. ja nu -
ár 20-án a szé csé nyi evan gé li -
kus gyü le ke zet vég re anya egy -
ház zá lé pett elő, és Si mon ides
Já nost ren des lel ké szük ké vá -
lasz tot ták. Rö vi de sen se géd -
ta ní tót is si ke rült ta lál ni uk.

Az egy ház köz ség is ten tisz -
te le tei szá má ra át me ne ti leg a
volt For gách-kas tély észak -
nyu ga ti ron del lá já ban ka pott
helyet. 

Pulsz ky Ágost sa ját költ sé gén
vett s íra tott át az egy ház ja vá -
ra 1874. jú li us 31-én a kas téllyal
szem ben egy tá gas, igen szép
fek vé sű tér sé get – az épí ten dő
temp lom szá má ra. 1875-ben
pe dig egyik sa ját há zát ad ta át
az evan gé li ku sok nak húsz év -
re is ko la he lyi sé gül és ta ní tói la -
ká sul. 

Szin tén 1875-ben el ké szült a
fel épít tet ni kí vánt temp lom
ter ve. Kő anyag vá sár lá sá ra is sor
ke rült, de be lát ván, hogy a gyü -
le ke zet a ter vek ki vi te le zé sé re
még nem áll ké szen, azt el is ad -
ták. 1876 és 1883 kö zött ap róbb
mun ká la tok zaj lot tak, il let ve a

gyü le ke zet fo lya ma to san gyűj -
töt te a pénz be li és tár gyi ado -
má nyo kat az építen dő temp -
lom hoz.

***

1884-ben az is ko lá nak és ta ní -
tói la kás nak húsz év re meg ka -
pott in gat lant vissza szol gál tat -
ták Pulsz ky Ágost nak, hisz ek -
kor egy má sik há zát ad ta
ugyan ezen cél ból az egy ház nak
örök tu laj do nul. To váb bá a
gyü le ke zet nek aján dé koz ta
nagy ér té kű mag tár-, il let ve
rak tár épü le tét, hogy azt ima -
ház zá ala kít has sák.

Temp lom épí tő bi zott ság ala -
kult, és az épít ke zés mi előb bi
meg kez dé se ér de ké ben még
ez év ben szer ző dés re lép tek
Stan csik Mi hály he lyi kő mű ves
épí tő vel, aki au gusz tus 15-én
meg is kezd te a mun kát. Saj ná -
la tos mó don azon ban csak mi -
u tán le bon tot ta a mag tár te te -

jét, szem be sült az zal, hogy az
épü let alap ja gyen ge, fa lai si lá -
nyak, ezért azo kat nem le het
meg emel ni há rom-négy mé ter -
rel. A gyü le ke zet új fa lak épí té -
sét kér te a „mes ter től”, de mi vel
azok is gyen gé nek bi zo nyul tak,
El sztner Fe renc ba las sa gyar -
ma ti mér nö köt bíz ták meg egy
egé szen új temp lom terv ké -
szí té sé vel, az el fo ga dott ter vek
alap ján pe dig az összes temp -
lom épí té si mun ká lat el len őr zé -
sé vel. 

Mi vel az új ter vek el ké szül -
te kor bi zo nyos ala pok már
meg vol tak, azo kat a he lyü -
kön kel lett hagy ni, így tu laj -
don kép pen kény sze rű ség ből
épült a temp lom oda, ahol
most is áll, s ke rült tor nya a
temp lom ele je he lyett an nak
kel lős kö ze pé re.

A hí vek to váb bi hoz zá já ru -
lá sa i ból és Szé csény vá ro sá -
nak szép ado má nyá ból 1888
vé gé re olyan ál la pot ba ke rült a
temp lom, hogy ka rá csony kor a
gyü le ke zet már be lép he tett a
Krá lik Ist ván ál tal ké szí tett szép
aj tón, és az ün ne pet már ben -
ne kö szönt het te.

Kí vül ről per sze még va ko lat -
la nok vol tak a fa lak, tor nya
pe dig fé lig fel épí tett, desz ká val
fe dett volt. Bent ló cák áll tak, sőt
az ol tár és az or go na is hi ány -
zott. A pa dok 1890-ben ke rül -
tek he lyük re, 1892-ben pe dig

vég re tel jes szép sé gé ben áll -
ha tott a temp lom, tor nya is el -
ké szült. 

A meg újult kül sőt ha mar
pró bá ra tet te az idő já rás, 1896-
ban a vi har sú lyos ká ro kat oko -
zott a te tő szer ke zet ben, mely -
nek hely re ál lí tá sa újabb ko -
moly anya gi pró ba té tel elé ál lí -
tot ta a gyü le ke ze tet.

1893-ban Iván ka Ödön ado -
má nya ként ha rang gal gaz da go -
dott a temp lom, 1897-ben pe -
dig ifj. Szo mor György aján dé -
ko zott csil lárt a gyü le ke zet -
nek. 1899-ben el ké szült az ol tár
és a szó szék is.

Így ér ke zett el az a száz ti zen -
öt év vel ez előt ti nap, egé szen
pon to san 1899. jú li us 2., ami kor
dr. Bal tik Fri gyes du nán in ne ni
evan gé li kus püs pök fel szen tel -
te a szé csé nyi evan gé li kus
temp lo mot.

***

A temp lom hossza öt cen ti mé -
ter hí ján 20, szé les sé ge 10, ma -
gas sá ga 10,2 mé ter. Fő be já ra ta
ke let re néz, at ti ká ját, hom lok -
za ta it lizé nák ta gol ják. A két -
szár nyú be já rat hoz öt fo kú lép -
cső ve zet. A to rony az észa ki
hom lok zat előtt áll, itt négy, a
dé li fa lon öt ab lak van. 

Az ol tár a be já rat tal szem -
ben áll, hossza és szé les sé ge 2,
ma gas sá ga 4,14 mé ter. Mű vé -
szi re tá bu lu má ban he lyez ték el
az ová lis ol tár ké pet, mely Ku -
bá nyi La jos evan gé li kus mű -
vész al ko tá sa.

A négy mé ter ma gas, fá ból
ké szült szó szék a temp lom dél -
ke le ti ol da lán, az ugyan csak
fá ból al ko tott ke resz te lő me -
den ce át el len ben áll. A kar za -
tot a fő be já rat fö lé épí tet ték,
har mó ni um (1928 óta) és öt ló -
ca al kot ja be ren de zé sét.

A temp lom észa ki ol da lá nak
kö ze pén ál ló to rony ma gas sá -
ga 27, alap já nak hossza 4,75,
szé les sé ge 3,5 mé ter. A ha -
rang ház ban vas áll vá nyon a
már em lí tett, 243 ki lo gramm
tö me gű ha rang függ. Fel ira ta:
„Áld jad az Urat, hir desd ha tal -
mát és jó sá gát Is ten di cső í té -

se és az em be ri ség üd vé ért:
szü lei irán ti há lá ja, ke gye le tes
em lé ke je lé ül ön tet te Dras kó -
czy és Jor dán föl di Iván ka
Ödön csa lád ja a szé csé nyi ág.
[ágos tai] ev. [evan gé li kus] egy -
ház ré szé re, 1893.”

***

A temp lom fel szen te lé sét kö ve -
tő má so dik év ben meg halt
Pulsz ky Ágost. Öz ve gye – meg -
em lé kez vén el hunyt hit ve se bő -
ke zű sé gé ről – négy ezer ko ro nát
ado má nyo zott a szé csé nyi egy -
ház köz ség nek. Ez után bé ké sen
fej lőd he tett vol na a kö zös ség, ha
nem jön az el ső vi lág há bo rú… 

Az 1920-as évek má so dik
fe lé ben ugyan ked ve ző je lek
mu tat koz tak, ám a gyü le ke -
zet nek a temp lom fel újí tás fel -
ada tá val kel lett szem be néz nie.
En nek ter he, va la mint az is ko -
la meg szű né se és a gyü le ke zet
lé lek szá má nak fo lya ma tos
csök ke né se az el múlt év ti ze dek -
ben mind vé gig nyo masz tot ta a
szé csé nyi kö zös sé get. Egy prob -
lé ma azon ban a kö zel múlt ban
meg ol dó dott, hi szen – kö zel
egy év ti zed nyi ter ve ző- és fel -
újí tó mun ka után – a temp lom
2011 nya rá ra kí vül-be lül meg -
szé pült. (Ava tó ün nep sé ge 2011.
szep tem ber 18-án volt.)

***

2013 ta va szán is mét le ány gyü -
le ke zet té vált a szé csé nyi evan -
gé li kus kö zös ség, Ba las sa gyar -
mat hoz tar to zik. Bár gyü le ke ze -
tünk ke vés ta got szám lál, de új
lel ki ve ze tőnk irá nyí tá sá val ak -
tí van pró bál juk él ni min den nap -
ja in kat. En nek ékes bi zo nyí té ka
ima há zunk fel újí tá si mun ká la -
ta i nak ön erő ből tör té nő meg -
kez dé se, a temp lo mok éj sza ká -
ja és a Ben czúr-meg em lé ke zé -
sek szer ve zé se, pá lyá za tok írá sa.

Tör té ne tünk meg is me ré sé -
ben nagy sze re pe van Oko li csá -
nyi Jó zsef nek, Gal csik Zsolt -
nak, va la mint a Szé csé nyi Mú -
ze um ba rá ti Kör nek; tag ja ik -
nak ez úton is há lá sak va gyunk
mun ká ju kért.

g Csat lós No é mi

pulSZky-évforduló

Jó te vő jük re
em lé kez tek

Szé csény ben

Szé csé nyi pél dá zat,
avagy kö zel kép egy evan gé li kus gyü le ke zet ről

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du -
ló já ra va ló ké szü lés je gyé ben a te ma ti kus em lék évek so rá ban 2014 a re for má ció és kul -
tú ra éve. S aho gyan Szák-Ko csis Pál épí tész mér nök ta nul má nyá ban ol vas hat juk, temp -
lo ma ink a kul tú ra ér ték adó ré szei, gyü le ke ze te ink pe dig a tár sa da lom épí tő ele mei. Így
jog gal te kint het jük a szé csé nyiek ün ne pét az em lék év je len tős ese mé nyé nek, hi szen egy
gyü le ke zet szü le té sé re és temp lo má nak épí té sé re em lé ke zünk.

b A szé csé nyi evan gé li kus
gyü le ke zet tag jai szep -
tem ber 20-án es te haj -
tot tak fe jet je les párt fo -
gó juk, Pulsz ky Fe renc
előtt szü le té sé nek két -
szá za dik év for du ló ja al -
kal má ból. 
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g Czen the Mik lós

Ta lán jel lem ző, mi lyen ke ve set tud -
nak a Kár pát-me den ce né pei egy más
tör té nel mé ről. Saj nos igaz ez az er -
dé lyi szá szo kat il le tő en is. A 20. szá -
zad tör té nel mi meg ráz kód ta tá sai
szin te tel je sen el űz ték Er dély ből ezt
a te het sé ges és szor gal mas né pet. Ar -
ról a te rü let ről, ahol a 12. szá zad óta
él tek és al kot tak, ahol ma gas kul tu -
rá lis szint jük ről ta nús kod nak a hí res
erőd temp lo mok. 

Az el ső vi lág há bo rú után Er dély
Ro má nia ré sze lett. Az er dé lyi szá -
szok azon ban hi á ba vol tak lo já li sak
az új ál lam hoz, a nyel vi, ki sebb sé gi jo -
gok te rén őket is sok hát rány ér te. 

A má so dik vi lág há bo rú vé ge fe lé,
1944-re az er dé lyi szá szok hely ze te is
vál sá gos ra for dult. A kö ze le dő szov -
jet had se reg elől tíz ez rek me ne kül -
tek el. A Ro má ni á ban ma radt né me -
tek kö zül 75 ezer fér fit és nőt hur col -
tak el a Szov jet uni ó ba kény szer -
mun ká ra, so kan kö zü lük nem tér tek
vissza. Az ál la mo sí tás so rán, a kom -
mu niz mus ide je alatt az er dé lyi szá -
szo kat meg fosz tot ták ja va ik nagy
ré szé től, a pa raszt sá got föld jé től. 

A nem ze ti sé gi el nyo más és a ka -
taszt ro fá lis sá vá ló gaz da sá gi hely zet
kö vet kez té ben az 1970-es évek től
fel gyor sult a ro má ni ai né me tek tö me -
ges ki ván dor lá sa. A ro mán kom mu -
nis ta rend szer a nyu gat né met ál -
lam mal kö tött meg ál la po dás ér tel mé -
ben je len tős össze get ka pott a ki ván -
dor lók után. 1977-ben 360 ezer né -
met élt Ro má ni á ban, kö zü lük 170
ezer Er dély ben, 160 ezer a Bá nát ban.
1988 vé gé ig kö zü lük 242 ez ren hagy -
ták el az or szá got. 

Az er dé lyi szász evan gé li kus egy -
ház 1977-ben 177 ezer főt szám lált, tíz
év vel ké sőbb, 1988-ra a szám 110
ezer re csök kent. Az 1989-es for du lat
már nem tud ta ezt a fo lya ma tot
meg ál lí ta ni: épp el len ke ző leg, a fel -
gyor su ló ki ván dor lás kö vet kez té ben
szin te alig ma radt szász Er dély ben.
Ma ta lán tíz ez ren van nak, szór vány -
hely zet ben él nek. 

Hit és em lé ke zet
A fenn ma ra dá sért fo lyó küz de lem -
ben ezért fon tos az er dé lyi szá szok
szá má ra a tör té nel mi em lé ke zés. Hi -
szen a hét év ti zed del ez előt ti észak-
er dé lyi me ne kü lés mint egy a kez de -
tét je len tet te an nak a meg pró bál ta -
tás so ro zat nak, amely ezt a kis né pet
má ra majd nem tel je sen fel őröl te.
Szá muk ra az evan gé li kus egy ház je -

len ti az egyik leg fon to sabb, ha gyo má -
nyos szer ve ző dé si ke re tet. Egy há zi
ke ret ben, a meg bé ké lés je gyé ben
szer vez ték meg Hit és em lé ke zet
cím mel a fent em lí tett za rán dok la tot.
Ev vel em lé kez nek és em lé kez tet nek
né pük tör té ne té re, őse ik re, apá ik és
nagy szü le ik szen ve dé sé re, meg pró -
bál ta tá sa i ra. 

Az idén au gusz tus 3-án Nagy sze -
ben ből in dult za rán dok lat az észak-
er dé lyi Szász ré gen és Besz ter ce után
szep tem ber 21-én ér ke zett Bu da -
pest re. A bu da vá ri temp lom ban ma -
gyar–né met nyel vű is ten tisz te le ten
em lé kez tek meg a szo mo rú ese -
mény ről. Gyor san moz gat ha tó ván -
dor ki ál lí tás egé szí tet te ki az al kal mat,
amely ből az er dé lyi szá szok tör té nel -
mé ről, evan gé li kus egy há zuk mun ká -
já ról le he tett tá jé ko zód ni. 

Ki ürü lő fal vak, me ne kü lés
lo vas ko csin
A ná lunk alig is mert tör té nel mi ese -
mé nyek az 1940-ben Észak-Er déllyel
együtt Ma gyar or szág hoz ke rült Besz -
ter ce kör nyé ki szá szo kat érin tet ték.
Vész ter hes vé gé hez kö ze le dett a má -
so dik vi lág há bo rú 1944 ta va szán, és
a front is kö ze le dett. Áp ri lis ban a
bessz ará bi ai né met me ne kül tek fel -
tű né se Észak-Er dély ben je lez te, hogy
a hely zet ko moly ra for dult. El kez dő -
dött az észak-er dé lyi né met nép -
cso port eva ku á lá sá nak elő ké szí té -
se. Az au gusz tu si ro mán át ál lás vi lá -
gos sá tet te, hogy nagy a baj; csak a
Kár pá tok aka dá lyoz ták meg a szov -
je te ket, hogy a te rü le tet még gyor sab -
ban el fog lal ják. 

1944 szep tem be ré ben az észak-er -
dé lyi né met csa pa tok ve ze tő je, Ph leps
tá bor nok, aki ma ga is er dé lyi szász
szár ma zá sú volt, el ren del te az észak-
er dé lyi szá szok tel jes kö rű eva ku á lá -
sát. A nők és gye re kek egy ré sze vo -
nat tal vagy te her ko csi val kelt út ra. 

A töb bi ek azon ban a leg szük sé ge sebb
hol mik kal meg ra kott lo vas ko csik kal
in dul tak út nak. In du lás előtt utol já -
ra gyűl tek össze is ten tisz te let re, majd
egy más után ürül tek ki a szász fal vak.
Há za ik, föld je ik, temp lo ma ik mind
hát ra ma rad tak – ve lük a sok szá za dos
tör té ne lem, a sok erő fe szí tés, az
ősök mun ká ja. 

A há bo rús kö rül mé nyek ne he zí -
tet ték a lo vas ko csik ból ál ló me net elő -
re ju tá sát. A fő út vo na la kat a had se reg
hasz nál ta, ezért ka nyar gós mel lék uta -
kon kel lett ha lad ni uk. Szat már vi dé kén
ér te őket ez el ső sú lyos lé gi tá ma dás. Ti -
sza fü red nél kel tek át pon ton hí don,
majd Vác kör nyé ké re ju tot tak. Ne héz
volt az el lá tás, vol tak, akik vas úton pró -
bál tak gyor sab ban elő re jut ni, de a vas -
utat gyak ran ér te lé gi tá ma dás. A me -
ne kü lés so rán a csa lá dok tag jai el sza -
kad tak egy más tól, vol tak, akik he tek-
hó na pok múl va ta lál tak egy más ra. 

Vissza Er dély be
1944 no vem be ré ben ju tott el az észak-
er dé lyi szá szok cso port ja az oszt rák
– az ak ko ri né met bi ro dal mi – ha tár -
ra. A ha tó sá gok ál tal ki je lölt te rü le -
ten a Kár pát-me den ce más te rü le te -
i ről me ne kült né met cso por tok ra
buk kan tak, akik el fog lal ták elő lük a
szál lá so kat. A har minc ezer észak-

er dé lyi szász a há bo rú vé gé ig kü lön -
fé le te rü le tek re szó ró dott szét Al só-
és Fel ső-Auszt ria, Stá je r or szág, Ti rol,
Cseh szlo vá kia, Szi lé zia, Szász or szág,
Ba jor or szág te rü le tén. A me ne kül tek -
nek ilyen ne héz kö rül mé nyek kö -
zött sok min dent kel lett ki áll ni uk,
erős lé lek re és nagy hit re volt szük sé -
gük e sok ne héz ség el vi se lé sé hez. 

1945. feb ru ár–már ci us ban a front
elől to vább kel lett me ne kül ni ük, ha
nem akar tak a szov je tek ke zé be ke rül -
ni. So kan ki sebb cso por tok ban, csa -
lá don ként vagy egyé nen ként ju tot tak
to vább, hát ra hagy va a leg több hol mi -
ju kat. Vas úton vagy más ként so kan el -
ju tot tak a nyu ga ti ak ál tal meg szállt
fel ső-auszt ri ai és ba jor te rü le tek re. De
volt öt ezer észak-er dé lyi, aki ket be -
ér tek az oro szok, és akik nek ha za kel -
lett tér ni ük Er dély be. 

***

Bár az észak-er dé lyi szá szok me ne -
kü lé se Ma gyar or szá gon jó részt is me -
ret len, a há bo rús me ne kü lés, a front,
a lé gi tá ma dá sok, az ott hon kény sze -
rű el ha gyá sa, a ki te le pí té sek na gyon
is so ka kat érin tet tek. Ezek a tör té ne -
tek má ig nem elég gé is mer tek, hi szen
a szo ci a liz mus év ti ze de i ben nem le -
he tett ró luk be szél ni. Fél év szá zad el -
múl tá val in dul ha tott el e kor ku ta tá -
sa és an nak tu da to sí tá sa, mi lyen
mély nyo mo kat ha gyott az em be rek -
ben, a lel kek ben, a tár sa da lom ban. 

Az er dé lyi szá szok tör té nel mi em -
lé ke zé se ta lán má sok számá ra is pél -
da le het, ho gyan kell bát ran és ke -
resz té nyi mó don szem be néz ni a ne -
héz múlt tal és erőt me rí te ni be lő le a
je len küz del me i ben. 

A szer ző az Evan gé li kus Or szá gos
Le vél tár igaz ga tó ja
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Er dé lyi szá szok em lé ke zé se
b Het ven éve az észak-er dé lyi Besz ter ce és Szász ré gen kör nyé ké nek szász

la kos sá gát a né met had ve ze tő ség uta sí tá sá ra eva ku ál ták. Har minc-
negy ven ezer em ber hagy ta el nyolc év szá za dos ha zá ját, a leg több je
örök re. 1944 őszén, a má so dik vi lág há bo rú pok lá ban Ma gyar or szá -
gon és Auszt ri án ke resz tül ve ze tett út juk, bom bá zás és más meg pró -
bál ta tá sok kö zött. Az er dé lyi szász evan gé li kus egy ház szer ve zé sé ben
Er dély ben, Ma gyar or szá gon, Auszt ri á ban és Né met or szág ban több
hely szí nen – za rán dok lat sze rű en – ván dor ki ál lí tás sal em lé kez nek a
het ven év vel ez előtt tör tén tek re. 

CsendeshétSzarvason
Sze re tet tel vár juk ok tó ber 13–18. kö zött a szar va si Holt-Kö rös part ján
lé vő üdü lő ben (Szar vas, Üdü lő sé tány 2.) tar tan dó őszi csen des he tünk -
re al ko hol füg gő, de presszi ó val küz dő, lel ki fel töl tő dés re vá gyó test vé re -
in ket! Ál lan dó or vo si el len őr zés re, fel ügye let re nincs le he tő ség, kér jük,
ezt a je lent ke zés kor ve gyék fi gye lem be. Lel ké szi ve ze tő Er dé lyi Zol tán
nagy szé ná si evan gé li kus lel kész. 

A vi dék ről ér ke zők nek két-há rom ágyas szo bák ban szál lást, va la mint
tel jes el lá tást az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. 

A rész vé tel díj ta lan, a misszi ói ala pít vány a szál lá sért és az el lá tá sért
ado mányt fo gad el. Az ado má nyok mi ni má lis össze ge 6000 Ft/fő,
amely a csen des hét egy fő re ju tó költ sé gét csak rész ben fe de zi, a fenn -
ma ra dó költ sé ge ket ala pít vá nyunk áll ja. Szám la szá munk: 11733058-
20015556. 

Je lent kez ni Er dé lyi Zol tán nál (20/824-3417) le het.
Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszió Ala pít vány

nyugdíjaslelkészektalálkozója
A nyug dí jas lel ké szek ok tó ber 3-án fél tíz kor tart ják kö vet ke ző össze jö -
ve te lü ket – ki vé te le sen – a Nyug dí jas Lel ké szek Ott ho ná ban (1021 Bu -
da pest, Hű vös völ gyi út 193/a), ame lyen id. Zász ka licz ky Pál tart elő adást
Áhí tat mint egy há zi kis mű faj cím mel.

azipolyiarnold-körösszejövetele
Az Ipo lyi Ar nold Ma gyar Mi to ló gi át Fel tá ró Val lás tör té ne ti Kör szep -
tem ber 30-án, ked den 18 óra kor tart ja össze jö ve te lét a du na föld vá ri evan -
gé li kus pa ró ki án (Temp lom u. 36). Al kal ma ink kal Ipo lyi Ar nold nagy -
vá ra di püs pök mun kás sá ga előtt tisz tel günk. Té mánk: Is te nek és szel le -
mek – Mo no- és po li te iz mus a ma gya rok ős val lá sá ban.

A rész vé tel díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel vá runk!

Budapest-fasorievangélikusgimnázium:
peczSamu-emlékülés

2014. szep tem ber 26.

An nak tisz te le té re, hogy a gim ná zi um és a temp lom épü le te száz tíz éves,
az új ra in dí tás nak pe dig hu szon ötö dik év for du ló ja van, a ju bi le u mi év egyik
ren dez vé nye ként em lé ke zünk meg az épí tész Pecz Sa mu ról. Az em lék -
ülés hely szí ne a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me.

Prog ram
9.30–10.00: Re giszt rá ció
10.00–10.30: Meg nyi tó és kö szön tők – Haj dó Ákos, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó ja • Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke • Har ma ti Bé la Lász ló, az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um igaz ga tó ja

• Dél előt ti ülés szak
El nök: Ben czúr Lász ló
10.30–11.00: A temp lom és az is ko la – Si sa Jó zsef (MTA BTK Mű vé szet -
tör té ne ti In té zet) 
11.00–11.30: Stan dar dok és in no vá ció a 20. szá zad ele jé nek is ko la épí -
té sze té ben: Laj ta Bé la mű ve i nek elem zé se – Csá ki Ta más (Bu da pest
Fő vá ros Le vél tá ra)
11.30–12.00: Egy el té vedt an gyal: a fa so ri evan gé li kus temp lom ol tá ra
– Gá los Mik lós (Ipar mű vé sze ti Mú ze um)
12.00–13.00: Szend vics ebéd 

• Dél utá ni ülés szak
El nök: Har ma ti Bé la Lász ló
13.00–13.30: Pecz Sa mu temp lom épí té sze ti el vei és a temp lom épí tés gya -
kor la ta – Kräh ling Já nos (BME Épí té szet tör té ne ti és Mű em lé ki Tan szék)
13.30–14.00: A 20. szá zad el ső fe lé nek cent rá lis temp lo mai Pecz el mé le té -
nek tük ré ben – Ba ku Esz ter (BME Épí té szet tör té ne ti és Mű em lé ki Tan szék)
14.00–14.30: Pecz Sa mu mű egye te mi épü le tei – Gyet va i né Ba logh Ág nes
(BME Épí té szet tör té ne ti és Mű em lé ki Tan szék)
14.45–15.15: Or go na kon cert a temp lom ban – Gá los Mik lós

kilencvenéveszületettafébé
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let ki lenc ve ne dik szü le tés nap ja al -
kal má ból ok tó ber 18-án, szom ba ton 10-től 16 órá ig zárt kö rű ün nep sé get
tart a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza-anya ház ban (Bu da pest II. ker., Hű -
vös völ gyi út 193.). Mi vel le he tő sé ge ink kor lá to zot tak, kér jük a je lent ke ző -
ket, hogy ok tó ber 10-ig je lez zék rész vé te li szán dé ku kat Gö rög Zol tán né
fő nök asszony nál e-mail ben: haj nal ka.go rog@lu the ran.hu vagy a 20/500-
4063 egy há zi flot tás te le fon szá mon. 

Ok tó ber 19-én, va sár nap 10 óra kor ün ne pi is ten tisz te let re ke rül sor
a Fé bé „böl cső jé ben”, a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon
temp lo má ban.

Szeretetvendégségkelenföldön
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs -
kai út 10.) ok tó ber 4-én, szom ba ton dél után 16.30-kor kez dő dő sze re tet ven -
dég sé gen dr. Gal li Ist ván tart ve tí tett ké pes elő adást A to ri nói ha lot ti le pel
tit kai cím mel. Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

H i r d e t é s

Berethalom (Birthälm) szász erődtemploma
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Ne ve lői pá lyám ra a pá pai ta ní tó -
kép ző ké szí tett fel. A ta ní tó kép ző
ötö dik év fo lya mát 1950. má jus 20-án
fe jez tem be. Nagy sze rű fel ké szí tést
kap tunk ki vá ló ta ná ra ink tól.

Hit tant is ta nul tunk, ami hit mé lyí -
tés volt, lel ki leg so kat for mált ben -
nün ket. Bog nár Ká roly hí vő hit ok ta -
tónk me leg sze re te té vel, gaz dag gya -
kor la ti hit éle té vel tett bi zony ság ot.
Befo gad tuk szí vünk be ta ní tá sát, né -
há nyan pe dig a mi Urun kat, Jé zus
Krisz tust is. Így épült az osz tá lyunk -
ban lel ki ba rát ság né há nyunk kö zött,
s ez a kis mag egész sé ge sen be fo lyá -
sol ta az osz tály szel le met, meg őriz te
a ke resz tény ér té ke ket.

Dr. Bi czók Fe renc osz tály fő nö -
künk hí vő éle tet élt. Ma gas szín vo -
na lú ta ní tá sa, em ber sze re te te pél -
dás volt. Tisz tel tük és sze ret tük.
Min dig ar ra in tett ben nün ket: „Ne
azért ta nul ja tok, hogy meg él je tek a
tu do mány ból, ha nem hogy mi nél
töb bet tud ja tok ad ni ön zet le nül a
re á tok bí zott ta nu lók nak.” Tisz te let -
tel jes egyé ni sé ge pél da kép ként állt
előt tünk.

Utol só osz tály fő nö ki órá ját a sa ját
la ká sán tar tot ta, ven dé gei vol tunk. A
te rí tett asz tal mel lett ve le együtt
könnyez ve hall gat tuk út ra va ló ul
mon dott utol só in tel me it: „Örü lök,
hogy ezek ben a ke mény évek ben
helyt áll ta tok. Örü lök, hogy olyan
osz tályt bo csát ha tok út já ra, amely -
nek tag jai tud ni fog ják, ho gyan kell
fel ka rol ni a leg el ha gya tot tabb kis
ma gyar gyer me ke ket.

Tu dom, hogy Is ten be ve tett hit tel
in dul tok ne héz, küz del mes uta tok ra,
s min dig vi lá gos lesz előt te tek, me -
lyik a he lyes út, mi kor szol gál hat já -
tok leg job ban a ma gyar nép ap ró fi -
a it, a jö vőnk re mény sé ge it.

Tud no tok kell, hogy csak szi lárd
ke resz tény er köl csű nem ze dék emel -
he ti fel ezt a meg nyo mor ga tott, sze -
gény ma gyar né pet. Ti nép ta ní tók -
ként in dul tok er re az út ra jó tu dás -
sal, er köl csös élet tel, má sok nak is pél -
da mu ta tó pe da gó gi ai hi va tás tu dat tal.
Is ten ve zé rel je és áld ja meg győ zel -
mes uta to kat.”

Ez után vé gig bal lag tunk a vá ros
fő ut cá ján, a bú csú zó ta ní tó kép zős
pá rok kö zött egy-egy kis gyer mek -
kel. Köz ben Gár do nyi Gé za Kez dő
ta ní tó nak cí mű ver sét éne kel tük:
„Mi kor elő ször lépsz az is ko lá ba, /
le gyen ar co don Jé zus nyá jas sá ga: /
szó lítsd kö réd a kis gyer me ke ket, /
és sí mo gasd meg ke zecs ké jü ket. //
S ha látsz kö zöt tük rú tat, ron gyo sat,
/ gyer me ki arc cal bú bá na to sat, / is -
merd meg benn a ko rán-szen ve dőt,
– / s öleld ma gad hoz, és csó kold
meg őt.”

Élet re szó ló él mény volt, ahogy bú -
csú zó csa pa tunk vé gig ha ladt a pá pai
la ko sok ut cai sor fa la kö zött, akik
ez zel fe jez ték ki tisz te le tü ket és
együtt ér zé sü ket. Tö me gek is mer ték
meg az ad dig is me ret len Gár do nyi-
ver set, és érez tük, hogy mind annyi -
unk szí ve együtt dob bant meg a sok
meg men ten dő kis gyer me kért. Egy
bol dog csa pat bú csú zott is ko lá já tól,
Pá pa vá ro sá tól az zal a szent el ha tá -
ro zás sal, hogy ma gyar né pün ket fog -
juk iga zán szol gál ni tel jes szí vünk kel,
min den erőnk kel.

En nek szel le mé ben kezd tem meg
ne ve lő mun ká mat, az zal az igei fel szó -
lí tás sal: „Vi gyázz a szol gá lat ra, mely -
re vál lal koz tál az Úr ban, hogy azt be -
tölt sed! (Kol 4,17; Ká ro li-ford.) 

Ne ve lő mun kám ban a leg na gyobb
fi gyel met min dig a fo gya té kos ság gal
szü le tett és sú lyos be teg ség gel küsz -
kö dő gyer me kek re for dí tot tam. Csu -
pán egyet len meg rá zó ese tet sze ret -
nék fel ele ve ní te ni, amely szá mom ra
örök ké em lé ke ze tes ma rad.

Ta nít vá nya im kö zött volt egy sú -
lyos be teg ség gel szü le tett fiú. Sá -
padt, be esett ar ca árulkodott állapo-
t áról, és emi at t gyak ran két ség be -
esett. So kat hi ány zott. Gyak ran tet -
te fel a kér dést ön ma gá nak: Hát ér -
de mes így él ni? Ezért négy éven át
nem csak az is ko lá ban, ha nem csa lád -
ja kö ré ben is so kat be szél get tünk, és
imád koz tunk ér te. Biz tat tam, se gí tet -
tem, sőt ar ról is bi zony sá got tet -
tem, hogy: „Ró lam is, no ha én sze gény
és nyo mo rult va gyok, az én Uram vi -
sel gon dot.” (Zsolt 40,18; Ká ro li-ford.)

Ő pon to san tud ta, hogy ár va ként
nőt tem fel, és egész éle te men át
Jézus sze re te te hor do zott és se gí tett
élet uta mon.

A be teg ség okoz ta hát rá nyo kat si -
ke rült is be hoz nia. Szép ered ménnyel
tett érett sé gi vizs gát. Re mek pos ta -
mű sze rész lett. Be teg sé ge azon ban to -
vább ra is ma ka csul kí noz ta. Né hány
év múl va meg lá to gat tam tá vo li ott ho -
ná ban. Nem szá mí tot tam ar ra, hogy
a ta lál ko zás annyi ra meg ren dí tő lesz. 

Ami kor azt kér dez tem tő le, hogy
bol dog-e, fel húz ta nad rág ja szá rát, és
én lát hat tam, hogy mű lá ba van. Kér -
dé sem re adott vá la sza azon ban ha -
tá ro zott igen volt, és rá mu ta tott alig
egy éves gyer me ké re: „Bol dog va -
gyok, hogy Is ten sze ret, mert ilyen
drá ga kinccsel aján dé ko zott meg.” 

Ké sőbb az egyik érett sé gi ta lál ko -
zó ra el hoz ta ti zen nyolc éves le á nyát
is, és su gár zó arc cal mond ta: „Na -
gyon bol dog va gyok, mert Is ten ke -
gyel mé ből és sze re te té ből le á nyom
fel vé telt nyert a jo gi egye tem re.”
(Utóbb értesültem arról is: si ke re sen
el is vé gez te.)

Az évek so rán meg ta pasz tal tam,
hogy a be teg és tes ti fo gya ték kal élő
ta nu lók hát rá nya it fő leg a ne ve lői
sze re tet ellensúlyozhatja. Nem az
anya gi se gít ség, nem a ta nul má nyi
se gít ség volt az el ső ezek nél a ta nu -
lók nál, ha nem a lel ki egyen súly
hely re ál lí tá sa a krisz tu si sze re tet
köz ve tí té sé vel. Ez pe dig rend sze res,
ál do za tos és sze re tet tel jes ne ve lői
mun kát kí vánt. 

So ha sem le he tett vár ni, az adott
hely ze tek ben azon nal cse le ked ni kel -
lett. Így olyan ne ve lé si hely ze tek
adód tak, ami lye ne ket rit kán ta pasz -
tal az em ber. A be teg ség, a tra gé dia,
a meg pró bál ta tások súlya alatt, a
szen ve dé sek gyöt rel mei kö ze pet te
is meg ta lál ta gyó gyí tó ne mes út ját a
Krisz tus tól nyert ne ve lői sze re tet.

Ezért bát ran mond hat juk, hogy a
tő le ka pott ne ve lői sze re tet bő völ kö -
dő, so ha el nem mú ló sze re tet té so -
ka so dik. Ál dott le gyen ér te a mi
Urunk szent ne ve!

g Szen czi Lász ló

Ho gyan in dul tam el 1950 májusában
ne ve lői pá lyá mon?

Van nak teo ló gu sok, aki ket Is ten
hosszú ide ig ké szít fel ar ra, hogy
egy-egy té má ban meg ke rül he tet len
bib li ai igaz sá go kat mu tas sa nak fel,
ame lye ket köz kinccsé té ve mun ká ik -
ban (köny vek, cik kek, elő adá sok),
is mert té vá lik a ne vük is. Ilyen té ma
a meg bo csá tás is, amely Mó zes el ső
köny vé től Ja kab le ve lé ig új ra és új ra
elő ke rül a Bib li á ban. Azon na li vá la -
szunk könnyű: meg kell bo csá ta ni, és
kész. Ám a rész le tes vé gig gon do lás

és gya kor la ti meg va ló sí tás (ki nek, mi -
kor, ho gyan, hány szor) küz del me it
mu tat ja, hogy hány fé le tu do má nyos
és la i kus mun ka szü le tett már er ről
a kér dés ről.

Di anne B. Col lard nem azok kö zé
tar to zik, akik tu do má nyos mun kás -
sá guk ré sze ként ve tik föl a prob lé mát.
(Hol ott né hány egye te met már ma -
ga mö gött tud hat: dok to rá tu sa van
misszio ló gi á ból, és dol go zik is misszi -
o ná ri us ként, in ter kul tu rá lis tré ner -
ként, va la mint a Ke resz tény Mű vé -
szek Nem zet kö zi Szer ve ze té nek eu -
ró pai misszi ós igaz ga tó ja.) Őt Is ten
más faj ta ok ta tás ban ré sze sí tet te e
té ma kör ben, és ezért lett köny ve
meg ke rül he tet len azok szá má ra, akik
küz de nek a meg bo csá tás sal.

1992. szep tem ber 20-án olyan tra -
gé dia ér te, amely ta lán min den anya
leg rosszabb rém ál ma: meg gyil kol ták
a fi át. A tra gé dia an nál in kább meg -
ráz ta a csa lá dot, mi vel ab ban az idő -
ben nem a ha lált, ha nem ép pen egy
új élet ér ke zé sét vár ták: Di anne fi á -
nak, Ti mo thy nak és if jú fe le sé gé nek
el ső szü lött gyer me két, aki két nap pal
édes ap ja ha lá la után meg is ér ke zett. 

Egy édes anyá nak ak kor is küz -
del mes el fo gad ni a vál toz tat ha tat lant,

ha gyer me ke bal eset ál do za ta lesz,
vagy ép pen rossz út ra tért. De Tim
csa lád sze re tő, ked ves fiú volt, akit
épp egy ret te gő mun ka tár sá nak nyúj -
tott sze re tet te li se gít ség köz ben ár -
tat la nul, fél re ér tés ből, eb ből fa ka dó
bosszú ból go no szul és bru tá li san
ka sza bol tak le.

Mit mond ilyen kor Is ten? Sem -
mi kép pen sem azt, hogy bo csáss
meg! In kább ké zen fog, és így szól:
„Gye re ve lem, be szél ges sünk!” Csak
így le het el jut ni a meg bo csá tá sig,
amely ről Di anne na gyon he lye sen
vall ja, hogy út, hosszú út, sok ki té -
rő vel és kör for ga lom mal, még is el -
ve zet a cé lig.

Di anne köny ve nem fia vé del mé -
ről vagy a tra gé dia ecse te lé sé ről szól,
ha nem er ről az Is ten nel meg tett út -
ról. Nem 1992. szep tem ber 21-én
kez dett a könyv írás hoz. Ti zen nyolc
év nek is el kel lett tel nie ah hoz, hogy
fáj dal má ból olyan örök kin csek ra -
gyog ja nak fel, ame lyek má so kat is el -
in dít hat nak vagy to vább ve zet het -
nek sa ját meg bo csá ta ni va ló juk út ján.

Nem si ker könyv nek szán ta mű vét
Di anne, ha nem őszin te val lo más -
nak. Így me ri le ír ni, mi lyen buk ta tó -
kon bu kott el ő ma ga is új ra és új ra,

s mi ként kel lett föl is mer nie, hogy Jé -
zus vá la sza Pé ter kér dé sé re („»Uram,
hány szor vét kez het el le nem az én
atyám fia úgy, hogy én meg bo csás sak
ne ki? Még hét szer is?« Jé zus így vá la -
szolt: »Nem azt mon dom ne ked, hogy
hét szer, ha nem még het ven szer hét szer
is«” – Mt 18,21–22) nem csu pán ar -
ra vo nat ko zik, ami kor az én atyám -
fia újabb és újabb vét ke ket kö vet el el -
le nem, ha nem elő for dul, hogy egy -
azon vét ket is het ven szer hét szer,
vagy is vég te len szer is mét lő dő en kell
meg bo csá ta nom.

A szen ve dő, gyá szo ló anya élet ta -
pasz ta la ta, de teo ló gi ai igaz ság is,
hogy a meg bo csá tás mi at tunk szük -
sé ges, a mi lel ki és eb ből ki fo lyó lag
tes ti egész sé günk, „ép”-sé günk függ
tő le. És ak kor is el ér te cél ját, ha a má -
sik fél nem for dul Is ten hez még en -
nek kö vet kez té ben sem. Épp ezért a
meg bo csá tás ku darc cal csak ön ma -
gunk szá má ra vég ződ het, amennyi -
ben el ma rad. Meg tör tén te, ered mé -
nyes sé ge, ön ma gun kat gyó gyí tó ha -
tá sa füg get len a vá lasz re ak ci ó tól. 

Hogy e ki je len tés igaz ság tar tal mát
meg ért sük, Di anne egy rend kí vül
fon tos kü lönb ség té tel re hív ja fel a fi -
gyel mün ket: a meg bo csá tás és a ki -

bé kü lés kü lönb sé gé re. A meg bo csá -
tás egyes-egye dül tő lem függ. A ki -
bé kü lés hez kell a má sik fél is.

El le het odá ig jut ni, hogy Is ten sze -
re te té ről te szünk bi zony sá got sza vak -
ban és tet tek ben, s leg fő ként lel -
künk ben a szí vün kön gyil kos se bet
ej tők nek? Di anne-nal vé gig jár ha -
tunk egy utat, ame lyen Is ten ép pen
ide tud ja el ve zet ni a ben ne bí zó kat.

g Szom mer Haj nal ka

Di anne B. Col lard: Úgy dön töt tem,
meg bo csá tok… fi am gyil ko sá nak.
Har mat Ki adó, Bu da pest, 2014. Ára
1750 fo rint.

Őszinte vallomás egy Istennel megtett hosszú útról
Di anne B. Col lard: Úgy dön töt tem,  meg bo csá tok… fi am gyil ko sá nak

Dr. Di anne B. Col lard ok tó ber 3-
án, pén te ken 18 óra kor a Pár be -
széd Há zá ban (Bu da pest VI II.
ker., Ho ránsz ky u. 20.) köny vé -
nek cí mé vel – Úgy dön töt tem,
meg bo csá tok… fi am gyil ko sá nak
– azo nos cím mel tart elő adást,
amely ben a pszi cho ló gia, a teo -
ló gia és a sze mé lyes vesz te ség né -
ző pont já ból irá nyít ja fi gyel mün -
ket a meg bo csá tás ra. Az elő -
adást be szél ge tés kö ve ti, majd a
szer ző de di kál ja kö te tét.

„Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok.” (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
az Is ten szol gá la tá ban ál ló em be rek -
ről és an gya lok ról tu dó sí ta nak, és fi -
gyel mez tet nek: csak egy urat le het szol gál ni! „Ál dott az Úr, nap ról nap ra gon -
dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) Az Úr Jé zus az ő
gond vi se lő sze re te té nek ta nú ja e vi lág ban, s He gyi be szé dé ben így bá to rít: „Nem
szol gál hat tok Is ten nek és a mam mon nak (…) ne ag gód ja tok éle te te kért (…)
Ag gó dá sá val… ki tud ná meg hosszab bí ta ni éle tét csak egy perc cel is?” (Mt
6,24.25.27) De „ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és az ő igaz sá gát, és mind
hoz zá adat nak nek tek ezek, al le lu ja!”. (GyLK 731; lásd Mt 5,6) He ti bá to rí tó
igén ket kö ve tő en Pé ter a min den ke gye lem Is te nét ma gasz tal ja, mert „övé
a di cső ség és a ha ta lom örök kön-örök ké”. (1Pt 5,11; lásd Mt 6,13) „Vesd az Úr -
ra ter he det, és ő gon dot vi sel rád!” (Zsolt 55,23) Lu ther ki je len ti: „Gond ját a
ke resz tyén em ber szí vé vel együtt az Is ten vál lá ra ve ti. Né ki van hoz zá jó erős
vál la, hogy el hor doz has sa. – Hi szen ne ked is azt ígér te, hogy min den gon -
do dat, ter he det el hor doz za.” Mi hály fő an gyal név ün ne pe üze ni: „Az Úr an -
gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, és meg men ti őket.” (Zsolt 34,8; LK) Re for -
má to runk kal együtt te is na pon ta kér he ted Urad tól: „Szent an gya lod le gyen
ve lem, hogy a go nosz el len ség erőt ne ve hes sen raj tam!” Jé zus a szol gá lat -
ból öröm mel vissza tért het ven két ta nít vány nak ezt mond ta: „…ne an nak örül -
je tek, hogy a lel kek en ge del mes ked nek nek tek, in kább an nak örül je tek, hogy
a ne ve tek fel van ír va a menny ben.” (Lk 10,20) Kik az an gya lok? „…mind szol -
gá ló lel kek… Azo kért kül det tek szol gá lat ra, akik örö köl ni fog ják az üd vös sé -
get.” (Zsid 1,14) S kö ve te ál tal ma ga az Úr be szélt Szá raj szol gá ló le á nyá val: „Na -
gyon meg so ka sí tom a te utó da i dat, annyi ra, hogy meg sem le het őket szá mol -
ni.” (1Móz 16,10) Já nos lát hat ta, hogy há rom an gyal be je len ti az íté le tet: „…lát -
tam, hogy egy má sik an gyal re pül fenn az égen: az örök evan gé li um volt ná -
la, hogy hir des se…, és ha tal mas han gon így szólt: Fél jé tek az Is tent, és ad ja -
tok ne ki di cső sé get, mert el jött íté le té nek órá ja!” (Jel 14,6.7) Jé zus a kis gyer -
me ke ket ál lí tot ta pél da ként kö ve tői elé, és fi gyel mez tet te őket: „Vi gyáz za tok,
ne hogy egyet is meg ves se tek e ki csi nyek kö zül, mert mon dom nek tek, hogy az
ő an gya la ik a mennyek ben min den kor lát ják az én mennyei Atyám ar cát.”
Ő „sem akar ja, hogy el vesszen egy is e ki csi nyek kö zül”. (Mt 18,10.14) El fo ga -
tá sa kor így szólt az ő vé del mé re kar dot rán tó ta nít vány hoz: „…azt gon do -
lod, hogy nem kér het ném meg Atyá mat, hogy ad jon mel lém most ti zen két se -
reg an gyal nál is töb bet? De ak kor mi kép pen tel je sed né nek be az Írá sok…?”
(Mt 26,53–54) Ha jó tö ré sük előtt így be szélt Pál: „…ma éj jel elém állt an nak
az Is ten nek az an gya la, akié va gyok, és aki nek szol gá lok. Ez azt mond ta: Ne
félj, Pál… Is ten ne ked aján dé koz ta mind azo kat, akik ve led van nak a ha jón.”
(Ap Csel 27,23.24) Te is kér he ted: „Én édes Is te nem… // Szent an gya lod dal
védj meg!” (EÉ 93,1.3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Szenvedélytőlszabadultakbizonyságtétele
ésmegerősítése

Po hár cse re cím mel úr va cso rai is ten tisz te le tet tar ta nak a pest er zsé be ti
evan gé li kus temp lom ban ok tó ber 5-én dél előtt 10 órá tól, me lyen szen -
ve dély től sza ba dult test vé rek bi zony ság té te le mel lett a Ma gyar Kék ke -
reszt Egye sü let cse pe li cso port já nak mun ká já val is mer ked he tünk. Az úr -
va cso rát fe hér asz ta los kö zös ség kö ve ti, me lyen a rész vé te li díj 1500 Ft/fő.

H i r d e t é s
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Név jegy:
He ge dűs 
At ti la

A sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la is ko la lel ké sze, il let ve a Ne -
mes ké ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
meg bí zott he lyet tes lel ké sze va gyok.
Há rom he lyen kell hát je len len nem:
is ko lá ban, gyü le ke zet ben, il let ve csa -
lá dom ban, fe le sé gem és négy fi am
mel lett. Nem olyan na gyon ne héz ez,
ha tu dom, hogy mi ért va gyok ott,
ahol ép pen va gyok, és ha va ló ban ott
tu dok len ni, ahol ép pen va gyok. A je -
len lé tet ta nu lom, re mé lem, si ker rel.

palaCkpoSta

„Te gye tek el
be főt tet!”

Hi he tet len mennyi sé gű eső esett mi fe lénk
az el múlt he tek ben; a ta vak, fo lyók már
nem tud ják be fo gad ni a ren ge teg vi zet. Mi -
köz ben so kan nem tud ják ho vá szi vattyúz -
ni, mert az ár kok is te li van nak, eszem be
jut, mennyi re örül nénk en nek a sok víz nek
jö vő nyá ron, ha ak kor eset leg a szá raz ság
okoz na gon dot. Saj nos a sok víz most van,
nem ak kor lesz, nem tud juk el rak ni szá ra -
zabb na pok ra. (Bár ál lí tó lag a kö zép kor ban
sok kal több víz tá ro zónk, ta vunk volt,
hosszabb ide ig itt tud tuk ma rasz tal ni a
Kár pát-me den cé ben a vi zet.)

Ha son ló mó don jó len ne, ha el tud tam
vol na rak ni azt a for ró sá got, ame lyet a Szél -
ró zsa ta lál ko zó ra tart va a ko csi ban ül ve át -
él tünk. Saj nos azt sem le he tett fél re rak ni
őszi e sebb idők re, pe dig most mi lyen jól
jön ne… És nem le he tett el rak ni a nyá ri él -
mé nye ket, de ne gyed év szá zad dal ez előt ti
ka masz ko rom örö me it, bá na ta it sem, az éj -
sza ká ba nyú ló be szél ge té se ket, fi a im szü -
le té sét – ál ta lá ban mind azt, ami iga zán
fon tos volt az éle tem ben. Nem le het „be -
spáj zol ni” az éle tet.

Rá kell jön nöm, hogy a ta ka ré kos ko dás,
az „el te szem ne he zebb na pok ra” men ta li -
tá sa csak az anya gi vi lág ban mű kö dik: a
pénz zel le het ta ka ré kos kod ni, a gyü mölcs -
ből le het be főt tet csi nál ni – bár a fa -
gyasz tó és a be főt tes üveg sem őr zi meg a
friss cse resz nye rop pa ná sát a fo gam alatt
–, de öle lést, sze rel met, gyer mek ne ve lést
vég képp nem le het „spó rol ni”, nem le het
„be spáj zol ni” ké sőbb re.

Nincs olyan, hogy egy fon tos mon da tot
– Sze ret lek, fi gye lek rád! – fél re ra kok ne -
he zebb idők re, hogy majd ak kor el mon -
dom. A szó, ame lyik nem szü le tik meg idő -
ben, meg hal. Az öle lés sel, amellyel fe le sé -
ge met vagy fi a i mat öle lem, sem le het ta -
ka ré kos kod ni.

Egy ál ta lán, az időt ma gát nem le het
meg ta ka rí ta ni. Ha le het ne, ak kor ma, a
gyors fa gyasz tott éte lek, a re pü lő gép és az
in ter net vi lá gá ban azt sem tud nánk, mit
csi nál junk a ren ge teg sza bad időnk kel,
ame lyet meg spó rol tunk a fő zés, az uta zás
vagy az in for má ció ke re sés köz ben. Eh hez
ké pest… Az időt saj nos csak el töl te ni le -
het, el ten ni nem. A kér dés csak ez: el te lik
vagy el mú lik az idő?

És nem le het spó rol ni az Is ten-él -
ménnyel, az imá val, a ta lál ko zás cso dá já -
val sem. Olyan nincs, hogy az a rá is me rés,
ame lyet ma nem en ged(het)ek meg ma -
gam nak, majd idős ko rom ban jó lesz va la -
mi re. Jé zus sal, az élő vel most le het ta lál -
koz ni, nem maj dan a kam rá ban vagy egy
kon zerv do boz ban…

g He ge dűs At ti la

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

Hal lunk, lá tunk, sza go lunk, íz le lünk,
ta pin tunk – az ér zék szer ve in k
segítségével tá jé ko zó dunk. Min den
pil la nat ban in for má ci ó kat, be nyo má -
so kat gyűj tünk a vi lág ról, akár tu da -
tá ban va gyunk en nek, akár nem.
Leg töb bünk ter mé sze tes nek ve szi
hal ló ide ge ink, re ti ná ink, íz le lő bim -
bó ink mű kö dé sét, és sok szor csak ak -
kor cso dál ko zunk rá, hogy mi lyen
fon tos sze re pük van az éle tünk ben,
ha vá rat la nul az zal szem be sü lünk,
hogy még sem úgy vég zik a dol gu kat,
aho gyan kel le ne.

A Si ke tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé -
nek ha tá ro za ta alap ján 1958 óta min -
den év szep tem ber utol só va sár nap -
ján tart ják a hal lás sé rül tek vi lág -
nap ját.

De kik is azok a hal lás sé rül tek? A
Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos
Szö vet sé ge, az az a Si nosz hon lap -
ján (www.si nosz.hu) szá mos in for -
má ci ót ta lál hat tok er ről. Mi is in nen
gyűj töt tük össze a leg fon to sabb
tud ni va ló kat.

A hal lás sé rül tek nek két nagy
cso port juk van: a si ke tek és a na -
gyot hal lók.

Amint a hon la pon ol vas ha tó, a si -
ke tek nem ren del kez nek hasz no sít -
ha tó hal lás ma rad vánnyal, ál la po -
tuk hal ló ké szü lék kel sem kor ri gál ha -
tó, és több sé gük a jel nyel vet hasz nál -
ja. A pre ling vá lis si ke tek még a
nyelv el sa já tí tás előt ti fá zis ban ve szí -
tet ték el a hal lá su kat, vagy már si ke -
ten szü let tek. Ese tük ben – a hal lás
hi á nya mi att – a ter mé sze tes nyelv -
el sa já tí tás fo lya ma ta nem me het
vég be, csak ta nu lás ré vén és csak
kor lá to zott mér ték ben sa já tít hat -
ják el a hang zó nyel vet. A poszt ling -
vá lis si ke tek ak kor vesz tet ték el a hal -
lá su kat, ami kor már bir to ká ban vol -
tak a hang zó nyelv nek.

A na gyot hal lók hal lás ma rad -
vánnyal ren del kez nek; hal lás ká ro -
so dá suk mér té ke mind két fü lön
30–90 de ci bel kö zött van. Hal ló ké -
szü lék se gít sé gé vel töb bé-ke vés bé
meg ér tik a hang zó be szé det, így jól
kap cso lód nak a hal ló vi lág hoz.

A jel nyel vet nem hasz nál ják, leg -
több ször nem is is me rik.

A na gyot hal lás rész ben az élet kor
elő re ha la dá sá val ala kul ki, de fer tő -
zé sek, be teg sé gek, bi zo nyos gyógy -
sze rek szin tén áll hat nak a hát te ré -
ben. A hal lás ká ro so dás emel lett
igen gyak ran a zaj ter he lés ro vá sá -
ra ír ha tó. Tart sá tok szem előtt,
hogy bi zo nyos hob bi spor tok, pél dá -
ul a mo to ro zás, a cél lö vés vagy a
han gos ze ne hall ga tás mind ká ro sít -
hat ják a bel ső fü let!

És ha már ze ne – mely nek vi lág -
nap ja (ok tó ber 1.) szin tén itt van a
nya kun kon! –, ak kor ér de mes azt is
meg je gyez nünk, hogy a ze ne hall ga -
tás él mé nye sem csu pán a hal lók ki -
vált sá ga. A hang hul lá mok rez gé sé nek
ér zé ke lé sé vel még a si ke tek is él vez -
he tik a mu zsi kát.

***

Az a na gyot hal ló fi a tal lány, aki t be -
szél ge tésre kértem, ma ga is hosszú
éve kig zon go rá zott. Hu szár Esz ter rá -
adá sul rend sze res EvÉ let-ol va sónk is.

– Kér lek, mu tat kozz be né hány
mon dat ban!

– Har minc egy éves va gyok. Sár bo -
gár don, Fej ér me gyé ben nőt tem fel,
on nan köl töz tünk Bu da pest re a szü -
le im mel, ami kor ti zen hat éves vol -
tam. A De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban érett sé giz tem, az tán az
Ál lam igaz ga tá si Fő is ko lá ra jár tam.
Fő is ko la után egy ál la mi cég nél he -
lyez ked tem el pénz ügyi te rü le ten,
nyolc éve ott dol go zom kü lön fé le
mun ka kö rök ben. Köz ben a Bu da pes -
ti Cor vi nus Egye te men es ti ta go za -
ton vé gez tem köz gaz dász ként. Hob -
bim az úszás, fu tás, tú rá zás. 

Na gyon sze re tem a klasszi kus, a
dzsessz- és a pop ze nét, gye rek ko rom -
ban tíz évig zon go ráz tam. Szí ve sen
ol va sok, fő leg klasszi kus iro dal mat és
ter mé sze te sen az Evan gé li kus Éle tet,
mely ben min den hé ten ta lá lok egy-
egy jó gon do la tot, ami erőt ad, és se -
gít meg újul ni…

– Mi kor, ho gyan de rült ki, hogy
rossz a hal lá sod?

– Nyolc éves vol tam, ami kor az is -
ko lá ban fel fe dez ték, hogy több ször
nem ér tem, amit a ta ní tó nő kér dez.
Több évig tar tott a ki vizs gá lás, az or -
vo sok azt ál la pí tot ták meg, hogy ví -
rus fer tő zés tá mad ta meg a bel ső fü -
le met, ez okoz za a hal lás és a be széd -
ér tés rom lá sát. Ez után pár éven ke -
resz tül rom lott a hal lá som, de az tán
meg állt egy szin ten. Je len leg hat van -
hét szá za lé kos a hal lás csök ke né sem;
azt a sé rü lést, amely ezt okoz ta, az or -
vos tu do mány mai ál lá sa sze rint nem
tud ják mű tét tel kor ri gál ni.

Az évek so rán meg ta nul tam száj -
ról ol vas ni, ami nagy ban se gí ti a
kom mu ni ká ci ót. Hal ló ké szü lé ket
csak a gim ná zi um ban kezd tem
hor da ni. Na gyon ne héz volt meg -
szok ni az óri á si hang za vart, az ut -
cai for ga lom za ját, a tár gyak zö re -
je it a la kás ban. De öröm volt fel fe -
dez ni, hogy hal lom és ér tem, ha va -
la ki a há tam mö gött be szél hoz zám,
hal lom, mi ről be szél nek a szom széd
szo bá ban… Ke ve sebb erő fe szí tést
igé nyelt egy-egy órai jegy zet el ké -
szí té se, il let ve a ba rát ko zás az is ko -
la tár sak kal.

– A kor tár sak kal va ló kap cso la tod -
ban a hal lás sé rült sé ged ezek sze rint
nem je len tett aka dályt.

– Az is ko la tár sak el fo ga dó ak és se -
gí tő ké szek vol tak, nem érez tem úgy,
hogy a hal lás sé rült sé gem mi att el szi -
ge telt len nék. Ter mé sze te sen volt
olyan osz tály társ, aki le sü ke te zett, de
nem fog lal koz tam ve le. Sze ren csé re
min dig volt egy jó ba rát, aki mel let -
tem állt, és el me sél te, ha ki ma rad tam

egy-egy jó szto ri ból. A mun ka he lye -
men is ha son ló ak a ta pasz ta la ta im.

– A hal ló ké szü lék meg fe le lő fri -
zu rá val könnyen lep lez he tő, so kan
eset leg nem is ve szik ész re. Tény leg: ki -
ket szok tál be avat ni a hely ze ted be?

– Új is me ret ség nél nem szok tam az
el ső perc ben el mon da ni, hogy hal ló -
ké szü lé ket hor dok, de egy idő után
min dig szó ba ho zom, és be szé lek ró -
la. A min den na pok ban azon ban elő -
for dul, hogy ha nem ér tek va la mit
több szö ri vissza kér de zés után sem, ak -
kor meg jegy zem, hogy rosszul hal lok,
emi att ké rem, mond ja el még egy szer.
A lé nyeg, hogy las san, ért he tő en is mé -
tel jék meg, mert hi á ba szól nak han -
go san, at tól nem fo gom job ban meg -
ér te ni. Emel lett per sze könnyí tés, ha
tu dok száj ról ol vas ni, ha szem ben áll
ve lem az il le tő.

– Ar ról már be szél tél, hogy má sok -
nak ál ta lá ban nem okoz gon dot az ál -
la po tod. Te könnyen el tu dod fo gad -
ni ma gad így?

– Mi vel gye rek ko rom óta rossz a
hal lá som, ez lett szá mom ra a ter mé -
sze tes ál la pot, így fo ga dom el ma gam.
Van olyan hely zet, amely na gyobb
ener gia be fek te tést igé nyel tő lem, pél -
dá ul egy na gyobb tár sa ság ban min -
den egyes em ber mon da ni va ló já ra
oda fi gyel ni. De van, ami kor egy
nyüzs gő nap után jól esik ki ven ni a ké -
szü lé ket, fut ni egy kört a szi ge ten és
köz ben él vez ni a csen det.

– Nem félsz at tól, hogy to vább
rom lik a hal lá sod, és eset leg tel je sen
el ve szí ted?

– Fo gós kér dés… Bí zom a fo lya -
ma tos tech ni kai fej lő dés ben: év ről év -
re új ké szü lé ke ket fej lesz te nek, és egy -
re több si ke res mű té tet vé gez nek.

Nyil ván rossz len ne, ha to vább
rom la na a hal lá som, és emi att ne he -
zebb len ne a kom mu ni ká ció, il let ve
a ze ne hall ga tás is hi á nyoz na. Ab ban
az eset ben meg ta nul nám a jel nyel vet.
Most még nincs rá szük sé gem.

Sze ren csé re sok olyan el fog lalt ság
van, amely hez nem szük sé ges tö ké -
le tes hal lás. Ilyen pél dá ul az úszás, a
fu tás, az írás-ol va sás, sok já ték, kü -
lön bö ző kéz mű ves-te vé keny sé gek.
Mun ka ként el kép zel he tő nek tar tom,
hogy gye re ke ket ok tas sak jó gá ra,
vagy egyéb moz gás te rá pi át tart sak
ne kik, ami egy ben az egyik ál mom is.

g V. J.
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Bol dog, aki hall ja…

„Az ege rek már a kony há ban van nak”
– posz to lom szep tem ber el ső he té -
ben a Fa ce boo kon. Meg ma gya ráz ha -
tat lan ret te gés sel vi szo nyu lok ezek -
hez a – jó zan ésszel tu dom – ná lam
sok kal ki sebb élőlényekhez. (Azt
nem ál lí ta nám, hogy ár tat la nab bak is,
bár ha job ban – és más as pek tus ból
is – be le gon do lok…)

Kény sze re sen csu kom az aj tó kat,
ne hogy egyik he lyi ség ből a má sik ba
szök je nek – mint ha egy be üve ge zet -
len aj tó szárny bár mi ben is meg aka -
dá lyoz hat ná őket. Má ni ám mal a
nagy lá nyo mat is meg fer tő zöm; láb -
ujj he gyen pi pis ked ve bir kó zik a ki lin -
csek kel. (És büsz kén hen ceg a nagy -
ap já nak, aki az zal di csek szik, hogy
gyí kot lá tott a kert ben, hogy ne künk
meg ege rünk van.)

Az ál la po tom már(-már) kó ros.
Min den pil la nat ban éber, fe szült fi -
gye lem mel he gye zem a fü le met. Bú -
to rok és pad ló la pok nyek ken nek,
reccsen nek, rop pan nak, zacs kók zör -
ren nek, ba bák cup pog nak. És én
min den nyek ke nés re, reccse nés re,
rop pa nás ra, zör re nés re, cup po gás ra
fel ka pom a fe jem, és csak még job ban
fi gye lek. Ott is ár nya kat – kü lö nö sen
is ap ró far kin cá kat – vé lek el su han -
ni lát ni, sur ra nást, mo to zást, ne sze -
zést vé lek hal la ni, ahol pe dig sem mi
nin csen.

Egy szer re vá rom is, meg nem is,
hogy meg hall jak, meg lás sak va la -
mit. Nem bí rom a bi zony ta lan sá got,
hogy ott áll nak-e les ben, vagy sem.
Mert ha nincs ne sze zés, nincs mo -
to zás, nincs sur ra nás, az még nem
je len ti azt, hogy pár pil la nat múl va
sem le het ne sze zés, mo to zás, sur -
ra nás. Ha pe dig van – ak kor már a
kony há ban (vagy a há ló ban, vagy a
nap pa li ban, vagy a kam rá ban, vagy
a gye rek szo bá ban, vagy a für dő ben,
vagy is min den fé le kép pen kö zöt -
tünk) van nak…

Vé dem a ter ri tó ri u mom: én vol tam
itt előbb, ke res se nek ma guk nak má -
sik he lyet. Leg fel jebb egy más mel lett
aka rok él ni ve lük (tisz tes tá vol ság ban:
ők, mond juk, a ga rázs ban, én meg a
la kás ban), de nem vá gyom az „egy -
más sal” kö zös sé gé re. Ágyat, asz talt
meg osz ta ni? Sem mi kép pen.

Kesz tyűs kéz zel akar tunk bán ni ve -
lük, tény leg. De az tán ami kor egyi kü -
ket azon csíp tük, majd nem szó sze -
rint nya kon, hogy épp a (nem egész -
sé ges, nem lét szük ség let, de még is
rak tá ron tar tott) ba ba pis kó tát rág csál -
ja-csó csál ja, ak kor… ak kor le vet tük a
kesz tyűt. Ad dig él ve akar tuk ki ten ni
a szű rü ket. Az tán már csak ki akar -
tuk ten ni…

(A dur va rész le tek be most nem
bo csát ko zom. Le gyen elég annyi,

hogy ed dig ket tő től sza ba dul tunk
meg. Né hány csa tát ők nyer tek,
né há nyat mi. A há bo rú még nem
dőlt el…)

***

Ba ba-ma ma kö rön ülünk. Szep tem -
ber hó nap igé jét ol vas suk: „Légy erős
és bá tor, ne félj, és ne ret tegj!” (1Krón
22,13b) Ha nem Is ten igé jé ről len ne
szó, csak annyit mon da nék rá: „Kösz,
le gyél te…” Nem va gyok sem erős,
sem bá tor. Az ege rek hez leg alább is
biz to san nem.

„Is ten te remt mé nye, Is ten te -
remt mé nye, Is ten te remt mé nye” –
győz kö döm ma ga mat arról, hogy
minden nek meg van a ma ga he lye,
sze re pe, ren del te té se. És azok a
ka ri ka tú rák jut nak az eszem be,
me lye ken va la ki azon so pán ko dik,
hogy csak az egér (vagy a kí gyó,
vagy a szú nyog, vagy a…) ma radt
vol na le Nóé bár ká já ról. („Vagy az
em ber…” – só haj ta nák, ha tud nák,
ők, aki ket or vul csap dá ba csa -
lunk, lem osz ki tó zunk, hú sá -
ért/agya rá ért/bun dá já ért le mé -
szá ro lunk…)

Kez dő dik a te rem tés he te…

***

Egy do lo gért még is há lás va gyok az
ege re(in)knek. Nél kü lük ta lán so ha
nem vet tem vol na a ke zem be John
Ste in beck 1937-ben megjelent mű vét,
az Ege rek és em be re ket. A fül szö veg

sod ró ere jű kis re gényt ígér, s a könyv
va ló ban le te he tet len.

Az 1920-as évek Ka li for ni á já ban já -
runk. Az arany láz már le csen gett, a
nagy gaz da sá gi vi lág vál ság még nem.
Két ván dor mun kás igyek szik új „ál -
lo más he lyé re”, a ta nyá ra, ahol az tán
rossz elő ér ze tük el le né re – kö zös ál -
muk megvalósítása, egy sa ját ta nyá -
ra va ló pénz össze ku por ga tá sá nak re -
mé nyé ben – még is szál lást vesz nek.
Ge or ge ala csony és für ge ész já rá sú,
Len nie lom ha és ne héz fe jű óri ás,
akit ár tat lan egy ügyű sé ge foly ton
baj ba so dor. Ge or ge-nak igen csak
ész nél kell len nie, ha meg akar ja óv -
ni ma gu kat a kö vet kez mé nyek től.
És a tra gé dia sze le most is ott ér ző -
dik a le ve gő ben…

Az ol va só egy ül tő he lyé ben át tud -
ja rág ni ma gát a kis re gé nyen, és utá -
na ga ran tál tan sor jáz nak ben ne a
kér dé sek. Ben nem pél dá ul ezek: Ki fe -
le lős a tet te in kért, és át ru ház ha tó-e
a fe le lős ség más ra? Azért, mert va la -
ki cé da – vagy an nak ki ál ta tott ki –,
biz to san bajt hoz a fér fi nép re? Ha iri -
gyel jük egy né ger sa ját vac kát, vágy -
juk-e a ki eb ru dalt sá gát? Mit je lent el -
ítél ni a bűnt, de meg men te ni a bű -
nöst? És ami kor úgy gon dol juk, meg -
ment jük, ak kor va ló ban azt tesszük?

***

Kö szö nöm, ege rek! Tud já tok, mit?
Kös sünk fegy ver szü ne tet! Vagy le gyen
in kább – bé ke? g – vi tá lis –

Ege rek és em be rek
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A fér fi kör szer ve zé se ta valy in dult,
és a kö zös ség már is vál lal ko zott a
szo ká sos évi ta lál ko zó le bo nyo lí tá -
sá ra. A részt ve vők leg na gyobb szám -
ban a fér fi misszió leg erő sebb bás tyá -
já nak szá mí tó Szom bat hely ről ér -
kez tek a szep tem ber 20-i ren dez -
vény re.

A meg je len te ket Ve rasz tó Já nos
he lyi lel kész kö szön töt te a temp lom -
ban. A szer ve zők ré gi vá gya va ló sul -
ha tott meg, ami kor az apák és fi ak
kap cso la ta ke rült a kö zép pont ba
az elő adók sze mé lyén és a té mán ke -
resz tül is.

A nyi tó áhí ta tot Welt ler Sán dor
nyu gal ma zott lel kész tar tot ta az
em mau si ta nít vá nyok tör té ne te (Lk
24,13–35) alap ján. Szen ve dé lyes han -
gon szólt ar ról, hogy új pa ra dig má -
ra van szük ség. Az egy ház ne egy -
sze rű en va la mi ért vagy va la ki ért
akar jon ten ni, ha nem vál lal jon sors -
kö zös sé get a sze gé nyek kel, az ül dö -
zöt tek kel. A Nyu gat és ál ta lá ban a
jó mó dú ak ne ala mizs nát ad ja nak,
ha nem áll ja nak oda a ne héz hely zet -
ben le vő em be rek mel lé. A sors kö -
zös ség-vál la lás hoz az is hoz zá tar to -
zik, hogy a múl tat egy há zunk ban is
be kell val la ni, mert csak ak kor lesz
ki en gesz te lő dés.

A misszi ói nap a rép ce la ki mű ve -
lő dé si ház ban foly ta tó dott. Welt ler
Gá bor ma lom so ki lel kész – Welt ler
Sán dor fia – Min den na pi ki hí vá sa -
ink cím mel tar tott elő adá sá val sa ját
sza vai sze rint is már a jö vő fe lé
for dult. Nem hall gat ha tunk, ha igaz -
ság ta lan sá got ta pasz ta lunk. A min -
den na pok ban kell ke resz tyé nek nek
len nünk – hív ta fel a fi gyel met. Ne
tit kol juk hi tün ket, mert a hit nem
ma gán ügy. 

Az egy ház sok em ber szá má ra
szol gál ta tó in téz mény, amely is ko -
lát, sze re tet há zat mű köd tet, kul tu -
rá lis te vé keny sé get foly tat. Ez oly kor
el fe di a lé nye get, amely az Ágos tai
hit val lás ban van meg ír va, ne ve ze -
te sen az evan gé li um hir de té sét és a
szent sé gek ki szol gál ta tá sát, a meg -
té rés mun ká lá sát. En nek össze füg -
gé sé ben el mond ta, hogy leg fon to -
sabb a gyü le ke ze tek erő sí té se még
ak kor is, ha je len leg ez a leg ne he -
zebb. Az elő adást hosszas esz me cse -
re kö vet te.

Ebéd után ne héz fém go lyók kal
zaj lott le a ha gyo má nyos pé ta n que-
ver seny, ame lyet Ló czi Ti bor, a veszp -
ré mi fér fi kör el nö ke nyert meg.

Er dé lyi Ká roly, az egy ház ke rü let
ko ráb bi pá lyá za ti re fe ren se hat évi

mun ká ja so rán össze gyűlt ta pasz ta -
la ta it osz tot ta meg a hall ga tó ság gal.
A ke rü let gyü le ke ze ti pá lyá za tai na -
gyon ered mé nye sek vol tak – mond -
ta –, össze gük 1,3 mil li árd fo rint ra
rú gott. Annyit tet tek ki, mint a má -
sik két egy ház ke rü le té együt te sen.
En nek el le né re sok ne héz hely zet for -
dult elő. Az elő adó rá mu ta tott, hogy
a gyü le ke ze tek alig pá lyáz tak kö zös -
ség épí tés re, min den ki épít ke zés ben,
fel újí tás ban gon dol ko dott.

Gyar ma ti Ist ván sár vá ri lel kész
szin tén apa és fia össze füg gé sé ben
tar tott elő adást. Ar ról az ér de kes út -
ról szólt, amely nek so rán Már ton fi -
á val egy hét alatt mint egy há rom -
száz ki lo mé tert tet tek meg gya log a
spa nyol or szá gi Szent Ja kab-úton.
Tet te ezt az zal a szán dék kal is, hogy
ta pasz ta la to kat gyűjt sön, mi ként
le het ne lét re hoz ni ál lo má so kat a
po zso nyi gá lya ra bok út vo na lán. 

Gyö nyö rű fel vé te lek kel il luszt -
rált elő adá sá ban el mond ta, hogy
az úti ese mé nyek mel lett so kat be -
szél get tek, ez pe dig na gyon jó volt,
mert az utób bi évek ben er re alig volt
le he tő sé gük. Fia kül föl dön ta nult, és
né hány éve már ott is dol go zik. Et -
től füg get le nül is sok csa lád ban hi -
ány zik a ki adós be szél ge tés a szü lők
és fel nőtt gyer me ke ik kö zött. 

Ez után e so rok író ja mint fér fi -
misszi ói re fe rens tar tott tá jé koz ta -
tót az ak tu á lis ese mé nyek ről, ter vek -
ről. Meg kö szön te a rép ce la ki gyü le -
ke zet nek a szí ves fo gad ta tást és
ven dég lá tást. A fér fi misszi ói nap
1Krón 28,9 alap ján tar tott úti ál dá -
sá val fe je ző dött be.

g Ko há ry Fe renc

Van egy mon dás, mi sze rint ha egy ál ta lad
még is me ret len te le pü lés la kó it meg sze ret néd
is mer ni, elég, ha ki mész a te me tő jé be. A mon -
dás igaz vol tát a nyá ron ma gam is meg ta pasz -
tal hat tam. Má ra ma ros szi get től nem messze,
Szap lon cán ta lál ha tó az az úgy ne ve zett „vi dám
te me tő”, amely ről ugyan már sok szor hal lot tam,
de az élet va la hogy úgy hoz ta, hogy csak most
jut hat tam el a Par ti um eme ugyan csak gyö nyö -
rű tá já ra.

Már a meg ér ke zés kor kü lö nös ér zés ke rí tett
ha tal má ba. Az eu ró pai kul tú rá ban a gyász
szí ne a fe ke te. Te me tő ink ko mo rak; sí ró, le haj -
tott fe jű, em lé ke ző, mé cse se ket, gyer tyá kat

gyúj tó em be rek kel ta lál ko zunk ben nük ál ta lá -
ban. Szú rós te kin te tek ke reszt tü zé be ke rül ne
az, aki ka ca gá sá val meg za var ná a te me tő
csend jét és nyu gal mát. Itt, Szap lon cán nyo ma
sincs gyász nak és sí rás nak, mi vel már messzi -
ről szem be tű nik nem csak a za jos, jó ked vű, cso -
dál ko zó tö meg, ha nem a ri kí tó szí nű fej fák so -
ka sá ga is.

A te me tő be lép ve az tán meg érin ti az em ber
lel két a te me tő kü lö nös lég kö re. Sok min dent
le het itt lát ni. Az egy sze rű fa fa ra gó, Stan Io an
Pătraş (1908–1977) 1935-ben kezd te el fa rag ni
a kü lön bö ző szí nek ben pom pá zó, kü lö nös
sír fel ira to kat tar tal ma zó ke resz te ket. Ha lá la

után ta nít vá nya foly tat ta a mű vé szet nek eme
szo kat lan vál fa ját. A mind má ig sza po ro dó,
ri kí tó kék ben, cit rom sár gá ban, zöld ben és pi -
ros ban pom pá zó ke resz tek na gyon nép sze rű -
ek, mu tat va, hogy a szap lon ca i ak nak tet szik ez
a „mű vé szet”, s egy ál ta lán nem ta bu, hogy ki fek -
szik a sír han tok alatt. 

A fej fá kon ugyan is egy sze rű vers be szed ve
ol vas ha tunk az el hunyt ki lé té ről. Meg tud hat -
juk, hogy ki cso da-mi cso da volt az élet ben, mi -
lyen szo ká sok kal bírt, sőt ha lá lá nak okát sem
rej tik vé ka alá. 

Va la mennyi fej fa for má ja és szí ne azo -
nos, dí szí té se és fel ira ta azon ban mind egyik -

nek egye di. És míg a te met ke zé si he lye ken Eu -
ró pa-szer te ál ta lá ban szűk sza vú an csak egy-
egy név vel és dá tum mal – eset leg még a hi -
va tás sal – ta lál ko zunk, ad dig az it te ni te me -
tő ből ki lép ve az az ér zé se tá mad az em ber -
nek, mint ha ő is a kö zös ség tag ja len ne, és
min den kit jól is mer ne. 

Ol vas va eze ket a ver si ké ket, át érez zük
pél dá ul an nak a csa lád nak a fáj dal mát, amely
ti zen ki lenc éve sen vesz tet te el egyet len fi át;
ször nyül köd ve csap juk össze a ke zün ket,
hogy a szom széd asszonyt há zi mun ka köz ben
ér te a ha lál. Ilyen élet uta kat meg is mer ve ré -
sze sei le szünk az ott élők hét köz nap ja i nak.
Áll jon itt né hány sír fel irat for dí tá sa.

„Nyug szom én ide lent, / Stan Ghe org he a ne -
vem. / Sze gény élet, jött a vég, / sem mi vé lett,
mint a jég. / Il lés nap ján ka szál tam, / a vil lám
erő sebb volt ná lam. / Apám meg ha ra gu dott, /
és anyám sem nyug ha tott. / Fi a ta lon tá voz tam,
/ ti zen ki lenc, ha vol tam.”

„Ép pen ak kor ér te a ha lál zord sze le, / mi kor
a kony há ban nyers tor mát re sze le.” 

„Itt nyug szom én ide lenn, / Ba ric Ile ana a ne -
vem. / Volt öt le ány gyer me kem, / Is ten tart sa
meg va la há nyat. / Ne ked, Gri ga, meg bo csá tok,
/ bár a ké sed be lém vá gott, / mi kor le szúr tál ré -
sze gen, / de el te met tél tisz te sen. / Itt, a nagy -
temp lom tö vén, / te is meg térsz majd mel lém.”

Hogy e te me tő vi dám-e? Nem iga zán tu dom
el dön te ni, mert azt lát tam, hogy akik mo so lyog -
va, ámul va-bá mul va lép tek be a ka pun, ki fe lé
in kább el gon dol koz va jöt tek. Az em ber rá döb -
ben ar ra, hogy kit így, kit úgy, kit előbb, kit
utóbb, de vé gül min den kit el szó lít az Úr is ten
e vi lág ból. „Mert nin csen itt ma ra dan dó vá ro -
sunk…” (Zsid 13,14) 

Még is a sok-sok tra gi kus élet fel idé zé sé ből ki -
tű nik – erő sít ve ez zel a hát ra ma ra dot ta kat –,
hogy pi he né sük itt a dí szes fej fák alatt csak ide -
ig le nes. Az utol só szó ugyan is nem a ha lá lé, az
el mú lá sé, ha nem a fel tá ma dott, élő Úré, aki nek
ha va ló ban hí vő gyer me kei va gyunk, ak kor re -
mény ség gel néz he tünk még az el mú lás elé be is.

g Dr. Blázy Ár pád né

Ahol ki ne ve tik a ha lált

Emlékezetes találkozó a fér fi misszió
erős vá rá ban

b Egy há zunk ban a Va si Egy ház me gyé ben van a leg több fér fi kör. Az idei
du nán tú li egy ház ke rü le ti fér fi misszi ói nap hely szí né nek ki vá lasz tá -
sa kor ezért is esett a vá lasz tás Rép ce lak ra. A nagy múl tú gyü le ke zet,
amely ben egy kor nép fő is ko la mű kö dött, most is na gyon ak tív, sok -
fé le szol gá lat fo lyik. A temp lom és kör nyé ke is pél da sze rű en meg újult,
egy idő ben a Fő tér re ha bi li tá ci ó já val. Im po záns és ugyan ak kor na -
gyon „in for ma tív” Lu ther-szo bor fo gad ja az ér ke ző ket.

Az im már ha gyo má nyos nem ze ti sé gi
nap az evan gé li kus temp lom ban vet -
te kez de tét szlo vák nyel vű is ten tisz te -
let tel. Ré gi szo kás sze rint az ol tár tér -
ben a nép vi se let be öl tö zött le á nyok áll -
va éne kel tek, imád koz tak, és hall gat -
ták az igét. Az ige hir de tő – e so rok író -
ja – ki emel te: fon tos az ősök től örö költ
ha gyo má nyok ápo lá sa, őr zé se – pél dá -
ul a gyö nyö rű nép vi se let át örö kí té se a
kö vet ke ző ge ne rá ci ó ra –, de „ke res ni
elő ször Is ten or szá gát és az ő igaz sá -
gát kell”, aho gyan Jé zus meg hagy ta ne -
künk. 

Az is ten tisz te let után a he lyi ál ta lá -
nos is ko lá ban kul tu rá lis prog ram mal
foly ta tó dott a nem ze ti sé gi nap. Ün ne -
pi kö szön tőt Aszó di Csa ba, az Or szá -
gos Szlo vák Ön kor mány zat el nök he -
lyet te se mon dott két nyel ven. Az ő tisz -
te volt át ad ni a szót a he lyi ek nek – így

Ga lán tai György né nek, aki két év ti ze -
de „moz ga tó ru gó ja” a szlo vák hit éle ti
és kul tu rá lis ren dez vé nyek nek. A nem -
ze ti sé gi na pok meg ren de zé sén túl kü -
lön bö ző ki ál lí tá sok meg szer ve zé se, a
nagy tar csai nép vi se let ről írt két nyel -
vű könyv meg je len te té se és sok min -
den más fű ző dik a ne vé hez. A szlo vák
ön kor mány zat egy kis film mel és a
há la vi rág csok rá val kö szön te meg Ga -
lán ta i né Ma ri ka húsz éves hű sé ges
szol gá la tát. 

Ez után a he lyi lel kész, Baran ka
György lel ki út ra va ló val kért ál dást a
ren dez vény re. Ő is ki emel te: a ha gyo -
mány őr zés mel lett fon tos – aho gyan
a temp lom ban is hall hat ták az egy be -
gyűl tek – az örök élet kér dé se i vel
fog lal koz nunk, az igé vel táp lál koz -
nunk és en ged nünk, hogy Is ten ve zes -
sen min ket út ján.

A kul tu rá lis prog ram részt ve vő je
volt Zsu zsa Mi hály, Mó tyán Ti bor és
ze ne ka ra Szar vas ról. No bik Er zsé bet
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész kö -
szön té se után a nagy tar csai ze ne is ko -
la nép tánc cso port ja és a Venčok ha gyo -
mány őr ző nép dal kör szó ra koz tat ta a
szép szá mú kö zön sé get. 

A mű sort kö ve tő en is mét az
asztalokra ke rül tek a ré gi, ha gyo má -
nyos szlo vák ere de tű sü te mé nyek,
me lyek leg jobb ja it zsű ri is dí jaz ta. A
ven dég lá tás ról a Nagy tar csai Szlo vá -
kok Ön kor mány za ta gon dos ko dott.

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Hu szadik nem ze ti sé gi nap
b A Nagy tar csai Szlo vá kok Ön kor mány za ta szep tem ber 13-án ren dez -

te meg a hu sza dik nem ze ti sé gi na pot. Ket tős év for du ló volt az idei,
hi szen ép pen húsz éve tet te le he tő vé a tör vény a ki sebb sé gi kö zös sé -
gek – így a szlo vák nem ze ti ség hez tar to zók – ön kor mány za ta i nak meg -
ala ku lá sát. A szlo vák szár ma zá sú nagy tar csai hí vek 1994 óta él nek ez -
zel a tör vény ad ta le he tő ség gel. 
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„Én va gyok az aj tó: ha va la ki raj tam át
megy be, az meg tar ta tik, be jár és ki jár,
és lege lő re ta lál.” (Jn 10,9) Ez az ige né -
me tül, gót be tűk kel fel ír va két száz hu -
szon öt éve áll a Me ző be rény I. Ke rü -
le ti Evan gé li kus Egy ház köz ség temp -
lo má nak be já ra ta fö lött be lé pés re, hit -
re hí vo ga tó jé zu si sza vak ként.

A gyü le ke ze tet a Du na–Ti sza kö zén
élő és a fran cia–sváj ci ha tár tá já ról, Né -
met or szág ból ide ér ke zett svá bok ala -
pí tot ták. Őket az oszt rák szár ma zá sú
Har ru c kern Já nos György hív ta ide az
észak-ma gyar or szá gi szlo vák és a par -
ti umi ma gyar pro tes tán sok kal együtt
a szat má ri bé ke kö tés után. 

A né met aj kú evan gé li ku sok el ső lel -
ké szét 1745-ben, a Szent há rom ság ün -
ne pe utá ni ki len ce dik va sár na pon ik -
tat ták be Walt her Ru dolf sze mé lyé ben.
Az azt meg elő ző húsz év ben egy kö -
zös sé get al kot tak a he lyi szlo vá kok kal,
akik kel bár egy ház köz sé gi szin ten két
év szá za da szét vál tak út ja ik, de mind a
mai na pig szo ros test vé ri vi szony ban
él nek. 

Elő ször is ko lát épí tet tek, és csak utá -
na gon dol tak temp lom ra, mely 1789
ad vent jé re ké szült el. A nagy mun ka
Oer tel Za ka ri ás evan gé li kus temp lom -
épí tő ne vé hez fű ző dik. Ez év au gusz -
tu sá ban a gyü le ke zet nagy sza bá sú há -
la adó nap pal em lé ke zett meg a temp -
lom épí tés év for du ló já ról. 

Az ol tár ké pet he lyi mű vész, Or lay
Pet rich So ma fes tet te; cí me: En ged jé -
tek hoz zám jön ni a gyer me ke ket! A kép
kö zép pont já ban Jé zus ül, az őt kö rül -
ve vő asszo nyok és gyer me kek fe lé hí -
vo ga tó an elő re nyújt ja egyik ke zét,
má sik ke zét ál dás ra eme li.

A kö zös ség erő sö dé sét jel zi, hogy
2011 óta a he lyi né met nem ze ti sé gi
óvo da evan gé li kus fenn tar tás ban mű -
kö dik. 2012-ben a szlo vák evan gé li kus -
ság gal kö zö sen dön töt tek ar ról, hogy
a me gye el ső evan gé li kus gim ná zi u ma
két száz húsz év után új ra egy há zi in téz -
mény le gyen. 

A gyü le ke zet éle tét erő sen meg ha -
tá roz za a ze ne sze re te te. Ti zen két éve
mű kö dik az evan gé li kus réz fú vós kör,
és egy év ti ze de ad nak ott hont a ke let-
bé ké si egy ház me gyei ze nei tá bor nak.
Jól mű kö dő asszony kört, if jú sá gi cso -
por tot, fel nőtt bib lia ta nul má nyo zó
kö zös sé get és szol gá lat te vő kört tud -
hat ma gá é nak a kö zös ség. Jó mun ka -
kap cso lat ban áll nak a né met nem ze -
ti sé gi ön kor mány zat tal. 

Bár a má so dik vi lág há bo rú után a
gyü le ke zet majd hat száz fi a tal ját hur -
col ták el bá nya mun ká ra Orosz or szág -
ba, öt száz tag ját te le pí tet ték ki, még is
Is ten be ve tett hit tel ad nak há lát meg -
ma ra dá su kért, és imád koz nak a meg -
úju lá sért.

Be mu tat ko zik Me ző be rény
I. Ke rü le ti 

Evan gé li kus Egy ház köz sége

evangélikus
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Október 5-én, Szent há rom ság ün -
ne pe után a 16. vasárnap 10.04-től
evan gé li kus is ten tisz te le tet köz ve -
tít a Kos suth rá dió a mezőberényi
evan gé li kus temp lom ból. Igét hir -
det Lázárné Skorka Katalin lel kész.

A részt ve vők új ra és új ra rá cso dál koz -
hat tak ar ra, hogy bár kö zös a Bib li -
ánk, sőt még az egy ház ugyan azon
nagy csa lád já hoz – a lu the ri re for má -
ció ha gyo má nyá ban gyö ke re ző evan -
gé li kus ság hoz – is tar to zunk, még is
mi cso da szín gaz dag ság ért he tő tet -
ten a Szent írás ér tel me zé sében és kü -
lön fé le ak tu á lis kér dé sek meg kö ze lí -
té sében. 

Mind ez ar ra ve zet he tő
vissza, hogy az egész más kul -
tu rá lis, tör té nel mi, gaz da sá gi és
szo ci á lis adott sá gok egé szen el -
té rő ér tel me zé si kö ze get biz to -
sí ta nak Ázsi á tól Af ri kán, va la -
mint Ke let- és Nyu gat-Eu ró -
pán át Észak- és Dél-Ame ri ká -
ig. Konk rét pél da: míg az öko -
ló gi ai és te rem tés vé del mi kér -
dé sek re ér zé keny észak-ame -
ri kai részt ve vő ag go dal mát ki -
fe jez ve szó vá tet te az Ázsi á ban
és Af ri ká ban ter mesz tett eu ka lip tusz -
fák ne ga tív ter mé sze ti ha tá sa it, ad dig
az eti óp részt ve vő el mond ta, hogy
mi ó ta van ná luk eu ka lip tusz ter me -
lés, az óta tudnak mi ből élel met és ru -
há za tot vá sá rol ni ma guk nak, ad dig
pe dig job bá ra nyo mo rog tak. 

Míg Ame ri ká ban és Eu ró pá ban ál -
lan dó té ma a zsi dó ság hoz és a ho lo -

kauszt hoz va ló vi szony, ad dig In di á ban
vagy In do né zi á ban egész más tör té nel -
mi gyö ke rű kér dé sek fog lal koz tat ják az
evan gé li kus ke resz té nye ket. 

Az evan gé li kus vi lág csa lád egy sé gé -
re néz ve ezek nél fe szí tőbb kér dé sek is
lé tez nek, mint pél dá ul az azo nos ne -
mű ek há zas sá gi meg ál dá sa, amellyel
kap cso lat ban tény, hogy el té rő meg kö -

ze lí tés ből fa ka dó el té rő gya kor la tok
van nak ki ala ku ló ban a gló busz kü lön -
bö ző pont ja in. A vi lág evan gé li kus sá -
ga előtt ál ló ki hí vás te hát nagy: a bib -
li kus ku ta tás tu do má nyos ered mé nyei,
a kö zös lu the ri ér tel me zé si ha gyo mány,
va la mint az egyes egy há zak előbb
em lí tett el té rő kon tex tu sai egy aránt
for mál ják a sok szor igen kü lön bö ző lá -

tás mó do kat, ame lyek kép vi se lői azon -
ban még is együtt al kot ják a vi lág
evan gé li kus sá gát. 

A ven dé gek nem csak tu do má nyos
ülé se ken ve het tek részt, ha nem meg -
is mer ked het tek a kon fe ren ci á nak helyt
adó Lu the ran Scho ol of Theo logy at
Chi ca go in téz mé nyé vel is, ahol a ki -
lenc ve nes évek kö ze pe óta mint egy
húsz ma gyar or szá gi evan gé li kus teo -
ló gus hall ga tó ta nul ha tott ösz tön dí jas -
ként. A prog ra mok kö zött sze re pelt a
he lyi könyv tár rit ka sá ga i nak meg te kin -
té se is: a gyűj te mény Gu ten berg-
nyom tat vány tól kezd ve Lu ther írá sa -
i nak és bib lia for dí tá sa i nak leg el ső pél -
dá nya in át a Bib li á ból is jól is mert Na -
bu ko do nozor ba bi lo ni ural ko dó ere de ti
pe csét hen ge ré ig szá mos ér de kes sé get
tar to ga tott. 

A va sár na pi is ten tisz te let re a he lyi
– chi ca gói – evan gé li kus gyü le ke ze tek -
be lá to gat tak el a kon fe ren cia részt ve -
vői, így meg is mer ked het tek az ame ri -
kai evan gé li kus ság li tur gi ai szín gaz dag -
sá gá val is. A kon fe ren ci át meg tisz tel -
te lá to ga tá sá val az ame ri kai evan gé li -
kus egy ház el nök-püs pö ke, Eli za beth
Ea ton.

Ken neth Mta ta, a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség gen fi iro dá já nak mun ka tár -
sa, a ren dez vény fő szer ve ző je összeg -
zés kép pen ki emel te, hogy bár a kon -

tex tu á lis ér zé keny ség tu da to -
sí tá sa köz pon ti je len tő sé gű a
Szent írás mai ér tel me zé sé -
ben, a re for má ció kö zös ér tel -
me zé si ha gyo má nyán va ló tá -
jé ko zó dás ugyan úgy szük sé -
ges. „Ez ter mé sze te sen nem
vet vé get a kon tex tus for mál -
ta egye di ség nek, ha nem in -
kább erő sí ti a lu the rá nus kö -
zös sé get azon erő fe szí té se i ben,
hogy kö zös ta nú ság té tel lel
szol gál jon a vi lág szá má ra
olyan te rü le te ken, ame lyek

ag go da lom ra ad nak okot mind nyá junk
szá má ra. Azo kon a te rü le te ken, ame -
lyek egyes test vé re ink nek kü lö nö sen
fon to sak, szük sé ges, hogy meg nö ve -
ke dett szo li da ri tást mu tas sunk.”

Jö vő re Pál apos tol írá sa i nak ta nul -
má nyo zá sá val foly ta tó dik a so ro zat.
Hely szí ne elő relát ha tó lag Dá nia lesz. 

g Lász ló Vir gil 

Evan gé li kus teo ló gu sok
Má té evan gé li u ma kö rül
b Har ma dik ál lo má sá hoz ér ke zett a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség her me -

ne u ti kai kon fe ren cia so ro za ta. Az ez évi ta lál ko zót szep tem ber 4–10.
kö zött Chi ca gó ban ren dez ték meg. A két év vel ez előt ti nai ro bi és a ta -
va lyi ei se na chi ta nács ko zás hoz ha son ló an most is egy bib li ai könyv,
je le sül Má té evan gé li u ma és an nak mai evan gé li kus ér tel me zé si le -
he tő sé gei és for mái áll tak a mint egy két tu cat elő adás és a kis cso por -
tos meg be szé lé sek kö zép pont já ban. Az egy he tes esz me cse ré re a vi -
lág min den tá já ról ér kez tek részt ve vők, pél dá ul az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ból, Ar gen tí ná ból, Auszt rá li á ból, Bra zí li á ból, Dá ni á ból, Eti -
ó pi á ból, In di á ból, In do né zi á ból, Ka me run ból, Ka na dá ból, Kí ná ból,
Ma da gasz kár ról, Ma gyar or szág ról, Né met or szág ból, Svájc ból, Svéd -
or szág ból, Szlo vá ki á ból, Tan zá ni á ból és Zim bab wé ból. Ha zánk at 
Fa bi ny Ta más püs pök, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség al el nö ke és
Lász ló Vir gil, egy há zunk or szá gos iro dá ja öku me ni kus és kül ügyi osz -
tá lyá nak mun ka tár sa képviselte.

2014.szeptember29.
Egyetemi és főiskolai gyülekezet XI., Magyar tudósok krt. 3. du. 6. évindító
istentisztelet Összeállította: Balla Mária
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leninésnyakóbácsi–Petrőczi Éva jegyzetéhez (37. szám)
Ami kor gye rek vol tam, egy há zi tu laj do nú, egy eme le tes ház ban lak tunk há rom
lel kész csa lád dal együtt. Nya kó bá csi, a de rék kom mu nis ta susz ter volt a ház mes -
ter és egy ben „a párt sze me”, aki fel vi gyáz ta a ház ban la kó kle ri ká lis re ak ci ót. 

Tör tént egy szer – nem sok kal a Rajk-per tá ján –, hogy ki ad ta a kom mu -
nis ta val lás pá pá ja a jel szót: bűn bá na tot, az az a párt nyel vén: ön kri ti kát kell
gya ko rol ni. Nya kó bá csi hoz is el ju tott a jel szó.

Az öreg – mint haj da ni jó ke resz tény – ere de ti mó don ol dot ta meg a párt -
fel ada tot. Be zár kó zott a szo bá ba, min den kit ki kül dött a ház ból, az ab la ko -
kat is be zár ta, és elő vet te a vit rin ből a gon do san őr zött, por ce lán Le nin-szob -
rot. Ki tet te az asz tal ra. 

Mi az ab lak nyí lá son át les tük, hogy mi re ké szül az öreg. Ele in te le s fel jár -
kált a szo bá ban, majd az asz tal hoz ült, és a pa pír ra föl írt „bű ne it” a por ce -
lán Le nin-szo bor sze me kö zé mond ta. Né ha még a hom lo kát is csap kod ta
az ök lé vel, mint egy buz gó bú csús a szent kút nál. Mi kor jól ki bűn bán kód -
ta ma gát, min den ma radt a ré gi ben. A Le nin-szo bor vissza ke rült a vit rin -
be, de Nya kó bá csi nem vál to zott meg haj szál nyi ra sem. 

Ez a meg ko pott hit ha mis bűn bá na ta. Nem Krisz tus-, ha nem bűn köz pon -
tú. Nem azért jön lét re, mert jobb ra ta lál tam, és öröm mel ott ha gyom a ré -
git, ha nem azért, mert két ség be es tem az el ron tott éle tem mi att. 

Az iga zi bűn bá nat fel sza ba dít az öröm re, a jú dá si bűn bá nat a két ség be -
esés be ta szít. Aki nem bán ja meg az el ron tot tat, a rosszat, az so ha nem ta -
lál rá a sza ba du lás örö mé re. Me se be li Münc ha us en bá ró ként a sa ját ha já nál
fog va akar ja ma gát – no meg a lo vát – a bűn mo csa rá ból ki emel ni, és két -
ség be esik, ha ez nem si ke rül. 

Az iga zi bűn bá na tot a sze re tet mo ti vál ja. Nem az én sze re te tem, ha nem Krisz -
tus sze re te te, amely re ép pen a bűn bá nat ban ér zek rá. Aki nem tud sa ját bű -
ne i vel szem be for dul ni, az nem tud so ha sem Krisz tus sze re te té hez oda for dul -
ni. Nem a mi fel ada tunk meg vál ta ni ön ma gun kat. Le he tet len vál lal ko zás.

Ak kor ne áll junk ki jo gos iga zunk mel lett? Passzí van tűr jük el a ve lünk és
má sok kal szem ben el kö ve tett igaz ság ta lan sá got? Nem hi szem, hogy Krisz -
tus ezt vár ja tő lünk. Hí vő, ál dott em lé kű nagy anyám min dig azt ta ní tot ta:
ha hí vő vagy, ak kor ne le gyél ke gyes, is ten fé lő, jám bor, él he tet len. Mit je len -
tett ez? Sem mi kép pen nem azt, hogy a ma gunk iga zá ért a sar ká ból ki for dít -
suk a vi lá got, de azt igen, hogy sem mi fé le ér dek ből, sem mi fé le fe nye ge tés
ha tá sá ra a rosszat nem mond juk jó nak. 

A hí vő em ber tud ja, hogy ő nem bir to ko sa az igaz ság nak. De azt is hi szi,
hogy a meg is mert igaz sá got – so ha nem a má sik el le né ben, bán tó an, de –
min dig őszin tén ki kell mon da ni.

Szi ge ti Je nő (Bu da pest)

evél&levélEner gia, klí ma vál to zás
és az egy há zak sze re pe

A te rem tés he té nek té má ja idén az,
mit tud ten ni az egy ház az öko ló gi ai
vál ság ban. Min den kör nye zet vé del -
mi meg fon to lá son túl az ener gia és a
klí ma vál to zás kér dé se vég ső so ron
spi ri tu á lis kér dés. Ez te rem tés vé del -
mi ügy.

Nem csak ar ról van szó, hogy a
meg úju ló ener gia for rá sok hasz ná la -
tá val mennyit tu dunk meg ta ka rí ta ni
a költ sé ge ink ből, vagy ho gyan tud juk
mi nél gaz da sá go sab ban új ra hasz no -
sí ta ni a hul la dé kot. A kér dés az, hogy
tény leg szük sé günk van-e annyi ener -
gi á ra, amennyit fel hasz ná lunk, és in -
do kolt-e ennyi hul la dé kot ma gunk
után hagy ni. 

Saj nos sem a csök ke nő ener gia költ -
sé gek kel, sem a pak si atom erő mű
bő ví té sé vel kap cso lat ban nem ke rül
elő tér be az az alap ve tő kér dés, hogy
iga zá ból mi ért van szük sé günk ennyi
ener gi á ra, és mi ért nö vel jük ennyi re
a kar bon láb nyo mun kat. Bár mennyi -
re fur csá nak tű nik is, a vég ső kér dés
nem a gyá rak kör nye zet ká ró sí tó ki bo -
csá tá sa vagy az erő mű vek tel he tet len
ener gia fo gyasz tá sa, ha nem az, hogy
mi lyen élet for ma igé nyel ek ko ra erő -
for rást ab ból a vi lág ból, ame lyet a te -
rem tő Atya ránk bí zott (1Tim 6,20).

Mi moz gat ben nün ket, ami kor
igény be vesszük a ránk bí zott te -
rem tést? Mennyi re akar juk ki sa já tí -
ta ni azt a vi lá got, amely be Is ten sá fár -
ként ál lí tott ben nün ket? A bib li ai
bűn eset től kezd ve az em be ri mo hó -
ság meg ál lít ha tat lan, és min dig tra gi -
kus vé ge van an nak, ha sor sun kat túl -
zott ma ga biz tos ság gal a sa ját ke -
zünk be akar juk ven ni. Úgy gon dol ko -
dunk, hogy a ma gun kéi va gyunk, és
min den tel je sen a mi énk. Ez zel el len -
tét ben a Hei del ber gi ká té ele je ar ra ta -
nít, hogy nem a ma ga mé va gyok, ha -
nem az Úr Jé zus Krisz tu sé, és egy haj -
szál se es he tik le a fe jem ről az Atya
tud ta nél kül. Ez olyan eg zisz ten ci á lis
el en ge dés és rá ha gyat ko zás, amely
nem bir to kol, nem irá nyít és nem
hasz nál ki. A te rem tés vé de lem en nek
az el en ge dés nek a min den na pi meg -
élé se.

Szim bo li ku san a pász to ri hoz zá ál -
lás az, ami kor az em ber rá ha gyat ko -
zik a Te rem tő re. Nem te le pe dik le,
nem ala pít (di nasz ti kus) ki rály sá got.
Ar ra megy, amer re az Úr asz talt te rít
a szá má ra (Zsolt 23). Nyil ván va ló an
en nek a no mád ma ga tar tás nak is

meg le het a ma ga ve szé lye, úgy mint a
cél ta lan ság és a nem tö rő döm ség. Ez -
zel el len tét ben a föld mű ves az, aki ke -
zé be ve szi a ma ga sor sát. Eső ért
imád ko zik, de ha nincs, ak kor ön töz.
Ter mő föl det ke res, de ha nincs, a
ter mé ket lent is ter mő vé vál toz tat ja. 

Ez a jö vőt meg ra ga dó vágy ve zet -
het a kap zsi ság hoz. Ál lan dó kí sér té -
sünk a föld ki zsák má nyo lá sa, a mo -
hó ság, a fe le lőt len ség és az el ké nyel -
me se dés. Ádám tól kezd ve meg kell

küz de nünk azért, hogy a tö vist és bo -
gáncs kó rót ter mő föld élel met ad jon
(1Móz 3,18). A ter me lés sok szor ön zést
és gyű lö le tet (Ka in – 1Móz 4), mo hó -
sá got és gő göt (Uz zij já – 2Krón 26,10
kk.) vagy meg ré sze ge dést (Nóé –
1Móz 9,20 kk.) von ma ga után. Ez az
öko ló gi ai vál sá gunk gyö ke re.

Az óko ri Egyip tom tár sa dal ma a
Ní lus hoz kap cso ló dó ön tö zé ses föld -
mű ve lés re épült. A ga bo na tá ro lók
meg épí té sé vel (1Móz 41) kü lö nö sen
erő tel jes a jö vő biz to sí tá sá nak vá gya.
Eb ből a biz ton sá gos élet rit mus ból
sza kad ki a tíz csa pás (2Móz 7–12) ál -
tal Iz rá el, hogy meg kezd je a pusz tai
ván dor lá sát Is ten nel. Az el ső há rom
csa pás az élő víz hez, a má so dik há -
rom a jár vá nyok hoz, a kö vet ke ző
há rom pe dig az ég hez köt he tő. Olyan
ez, mint egy ma is idő sze rű bio ló gi -
ai és öko ló gi ai ka taszt ró fa so ro zat,
ame lyet bi zo nyos fo kig Iz rá el nek is át
kel lett él nie, hogy ne vá gya koz zon
vissza a meg szo kott élet be. 

Az utol só csa pás a leg ször nyűbb:
min den el ső szü lött egyip to mi fiú
meg hal. Pont ők, akik a leg ki vé te le -
sebb hely zet ben vol tak, és va ló szí nű -
leg ak kor is kap tak az el tá rolt, de már
ha lált oko zó an meg pe né sze dett élel -
mi szer ből, ami kor min den ki éhe -
zett. A ti ze dik csa pás ép pen ar ra fi -
gyel mez tet ma is, hogy azok van nak
leg in kább ki té ve a mes ter sé ges ci vi -
li zá ció ele mi fe nye ge té se i nek, akik a
leg ki vé te le zet tebb hely zet ben ér zik
ma gu kat.

Az egyip to mi sza ba du lás él mé -
nye az új szö vet sé gi meg vál tás elő ké -
pe. Iz rá el ván dor ló, új élet stí lus ra
vált va sza kít a ko ráb bi, rög höz kö tött,
szol gai egyip to mi élet tel. Va jon a
krisz tu si meg vál tás együtt jár-e olyan
konk rét ma ga tar tás sal, amely ben
meg sza ba du lunk az ener gia za bá lás -
tól, az üveg ház ha tás nö ve lé sé től és a
mo hó ság tól?

g Dr. Ko dá csy Ta más

A té má ról bő veb ben a te rem tés he té -
nek se géd anya gá ban (te rem te sun ne -
pe.hu) ol vas hat nak.

ÜZenetaZararátról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

aszavakatnemvehetielsenki
Ér dek lő dés sel ve gyes düh ka var gott ben nem az EvÉlet múlt he ti ve zér cikkének
ol va sá sa kor (Fül ler Tí mea: Ad já tok vissza a sza va in kat!). A szer ző nem ke -
ve seb bet ál lí tott, mint hogy egyes sza va ink úgy nyer tek újabb je len tést, hogy
eköz ben el vesz tet ték az ere de tit, vagy is el vé tet tek tő lünk. 

A nyelv már csak ilyen – szid hat juk a szlen ge se dést, az egy sí kú vá vá lást,
az igény te len sé get. Em le get het jük, hogy már az ikes ra go zás sem a ré gi. A
köz nyelv ben el mú ló ban van nak a ger ma niz mu sok, cse ré be ang li ciz mu sok
tűn nek fel. Ész re sem vesszük, úgy ra gad ránk ide gen szó rend, hang lej tés,
rit mus – jöj jön bár Ame ri ka vagy ép pen Er dély fe lől. 

A nyelv – el ső sor ban a be szélt nyelv – foly ton vál to zik, hi szen él. Mit is kez -
de nénk ve le, mi lyen ne he zen bol do gul nánk, ha nem kö vet né min den nap ja -
ink tör té né se it, ha nem tud nánk az új dol go kat vagy vi szo nyo kat meg ne vez -
ni, ha csak kö rül ír ni si ke rül ne va la mit, ami nek akár ne ve is le het ne. 

Ép pen az nyel vünk egyik cso dá ja, hogy pil la na tok alatt be ke be le zi az ide gen
ere de tű ki fe je zé se ket is, az az ra goz ni, majd ké pez ni kez di őket. Ti zen öt év vel
ez előtt még alig né há nyan tud ták, mi a Short Mes sage Ser vi ce, ma már majd
min den tíz éves kap sms-t, sőt sms-e zik is. A szó kincs vál to zá sa azon ban nem
va ló di nyel vi vál to zás, hi szen at tól még nem ala kul át a rend szer! Ami egyéb -
ként szin tén ala kul, csak sok kal las sab ban és ne he zeb ben ész re ve he tő en. 

Igé nyes nyelv hasz ná lók ként fel ada tunk és fe le lős sé günk, hogy ér té ke in -
ket véd ve a la pos, ha zug for mu lá kat, az üres já ra to kat ke rül jük, hogy az in -
do ko lat lan ide gen sé get szó vá te gyük. Le gyünk azon ban óva to sak! Hi szen a
nyelv nek mint kom mu ni ká ci ós kód rend szer nek sok mil li ó nyi hasz ná ló ja van.
És mint tud juk, nem min dig min den az, ami nek el ső ol va sás ra lát szik. Ez a
me ta fo ra al ko tás egyik alap ja – a tar tal mi vagy for mai ha son ló sá gon túl. (Az
alak za tok ról és más re to ri kai esz kö zök ről itt most ne es sék szó.) 

A nép nyelv ben (és az ar gó ban) hasz nált – sze xus ra, sze xu á lis szo ká sok ra és
vi szo nyok ra, ero ti kus tar tal mú és emész tés sel kap cso la tos – sza vak ra a jól ne -
velt, úri kö zön ség gyak ran fel szisszen. Szük ség van hát a köz nyel vi, ez eset ben
hi á nyos me ta fo rák ra. S at tól, hogy eset leg más ra is hasz nál ják a szót, mi még
sü tünk tö köt vagy kol bászt, le ver jük a ka rót, le vág juk a vesszőt, eset leg le ves be
főz zük a ré pát, és a he lyé re tesszük hasz ná lat után a szer szá mot. És igen: le het
ho mo kos a ten ger par ti strand. Vagy a kis gye rek, ami kor be jön a kert ből, ahogy
bi zony me leg a fe je, ha to rok gyul la dá sa van. (Eb ben a kér dés ben is lám, mi lyen
le le mé nyes a nyel vünk: hi szen mást je lent a me leg ba rát ság és a me leg ba rát ság.)

A szi vár vány pe dig már ere de ti leg sem nyel vi, nyel vé sze ti kér dés. Más,
mond hat nánk né mi iró ni á val, ami hez nincs jo gunk. Egy sze rű meg ha tá ro -
zás sze rint a zász ló egy rúd ra rög zí tett, meg ha tá ro zott szí ne zé sű, il let ve min -
tá jú tex til. Jel kép pé vált egyez mé nyes jel bi zo nyos cso port tag jai kö zött. Lé -
te zik egy cso port, ame lyik a szi vár vány szí ne it vá lasz tot ta. Egy má sik a fe -
ke tét, a pi ro sat és a sár gát, vagy megint má sik a ké ket, a fe hé ret és a pi ro -
sat. Zász lót per sze nem var rok ezek ből a szí nek ből, de ha a kék far mer hez
pi ros pó lót és fe hér ci pőt hú zok, még nem tar to zom kö zé jük! Vagy út tö rő-
egyen ru hánk ban év ti ze dek kel ez előtt bár ki is ezt ál lí tot ta vol na? S a ja pá nok
sem fog ják a Tú ró Ru dit pe rel ni a pöttyö kért! 

A szi vár vány szí nei ne kik zász ló, a sok szí nű ség és az el fo ga dás zász ló ja;
szá munk ra pe dig a meg bé ké lé sé: Is ten nek Nó é val – és ve lünk – kö tött szö -
vet sé géé. 

Egyet len te en dőnk van: hasz nál ni a sza va kat és a szí ne ket ha gyo má nya -
ink és tet szé sünk sze rint.

Zász ka licz ky Zsu zsan na (Bu da pest)

Pap Túr ja fo ga lom a köl cse i ek szá má -
ra. Nem ze dé ke ken át az evan gé li kus
temp lom és pa ró kia mel lett lé vő Túr -
ban fü röd tek gyer me kek és fel nőt tek.
Itt mos tak ré gen az asszo nyok, áz tat -
ták a ken dert, hor gász tak vagy ka ja -
koz tak a pi hen ni vá gyó em be rek.
Ma is nagy ke nus élet zaj lik az öreg
Túr part já nál, a Pap Túr já nál.

A Pap Túr ja össze kö tő ka pocs le -
het ne a kis szat má ri fal vak ban élők
szá má ra. A vad re gé nyes Túr part ján
lé vő szép evan gé li kus temp lom és is -
ko la épü le te a test és a lé lek pi he né -
sét ke re ső em be rek nek, az ak tív
sport élet után vá gya ko zók nak vagy
a ko moly ze ne iránt ér dek lő dők nek
kö zös ta lál ko zá si pont ja le het ne. Ez -
zel a szán dék kal in dult kul tu rá lis és
ke resz tyén misszió.

A Pap Túr ja kul tu rá lis es tek ke re -
té ben elő ször a he lyi és a kör nyé ken
élő pe da gó gu so kat szó lí tot tuk meg és
hív tuk el egy ker ti par ti ra. Fa lun az
ér tel mi ség össze fo gá sa nél kül nem le -
het ered ményt el ér ni. A nagy le ter -
helt ség gel küz dő, saj ná la to san sze -
rény anya gi kö rül mé nyek kö zött élő
pe da gó gu sok a nem zet vég vá ri har -
co sai itt, Szat már ban, de az or szág
más te rü le te in is. Ők len né nek a
lel ké szek kel együtt a kul tú ra hor do -
zói, a hit re és er köl csös élet re va ló ne -
ve lés bás tyái.

Kö zö sen össze ál lí tot tunk egy prog -
ra mot, mely ben Szat már-Be reg kin -
cse it sze ret nénk be mu tat ni a ré gi ó -
ban élők nek. Így ke rült sor
szeptember 21-én a Pap Túr ja kul tu -
rá lis es tek má so dik al kal má ra, me lyen
a Fe hér gyar ma ti vá ro si ve gyes kar
szol gált (képünkön). Szín vo na las mű -
so ruk ban meg szó lal tat tak Prae to ri us-
, J. S. Bach-, Mo zart- és Be har ka

Pál-mű ve ket. A szat má ri vi dék mu -
la tós ze nén szo ci a li zá ló dott, „sár ga
ha sú tót jai” (ez nem gúny név, mert ré -
gen így hív ták az evan gé li ku so kat)
öröm mel fo gad ták a több szó lam ban
meg szó la ló egy há zi mű ve ket. Saj -
nos az igény te len mu la tós ze ne iránt
sok kal na gyobb az ér dek lő dés, mint
az ér té ket köz ve tí tő ko moly ze ne,
ének ka ri vagy ze ne ka ri mu zsi ka iránt. 

A kon cer ten e so rok író ja áhí ta tot
tar tott, mely ben a Jé zus-kö ve tés ne -
héz sé ge i ről és bol dog sá gá ról szólt. 

A kon cert után a ven dég lá tó gyü -
le ke zet gaz da gon meg te rí tett asz ta -
lok kal vár ta a tá vol ról ér ke zett ven -
dé ge ket és a he lyi ér dek lő dő ket. Az
es te egyik cél ja az volt, hogy a ko ráb -
ban meg szűnt pe da gó gus-ének kar
he lyett új köz sé gi ének kar ala kul jon
az evan gé li kus egy ház égi sze alatt. A
ré gi óhaj va ló ra vált, tíz fő vel meg ala -
kult és el in dult a Köl csei női ének kar.

Az egy ház nak fon tos kül de té se a
kö zös sé gek meg tar tá sa és új kö zös -
sé gek ala kí tá sa. Az ének kar nem csak
az igé nyes egy há zi ze ne ter jesz té sét
szol gál hat ja, ha nem le he tő sé get nyújt
a kö zös ség meg élé sé re, a több szó la -
mú ének lés kul tú rá já nak to vább adá -
sá ra, kö zös prog ra mok ter ve zé sé re és
ki vi te le zé sé re. Re mél jük, ez zel mi
is tet tünk va la mit a már a fal vak ban
is jel lem ző „el ide ge ne dés”, a kö zös sé -
gi kap cso la tok le épü lé se el len. 

g Tóth At ti la lel kész (Köl cse)

Kul túr misszió a Túr part ján
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VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (civilradio.hu)
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.05 / Duna Tv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
Lickl János György művei
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
11.25 / Duna Tv
Beavatás
Az ismeretlen Isten
11.30 / M1
Mai hitvallások
Krizsán András építész
17.25 / Duna World
Liszt Ferenc és a pesti Vigadó

HÉTFŐ

10.30 / M1
Család-barát
(délelőtti magazinműsor)
11.05 / Kossuth rádió
A Hely
(riportműsor)
Az aradi vértanúk Gyulán
13.00 / M1
Domovina
(szlovák nyelvű magazin)
15.15 / Duna World
,,Így szól az Úr!”
A Biblia üzenete
19.35 / Bartók rádió
A New London Consort
hangversenye Purcell
műveiből
21.30 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Sorstalanság
23.10 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)

KEDD

8.00 / Credo Evangélikus
Rádió (Szombathely)
Napi útravaló
(credoradio.hu)
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.11 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
20.50 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora
23.25 / Duna Tv
Kultikon
(kulturális magazin)

SZERDA

4.55 / Duna Tv
Zegzugos történetek
Badacsony, Római út
8.05 / Duna Tv
Virágzó Magyarország
Tamási
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a bokodi
evangélikus templomból
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
16.20 / Pax Tv
Finn–magyar evangélikus
kapcsolatok
19.30 / Duna World
Szellem a palackból
21.00 / Duna World
Szimfonik Live Kolozsváron
(koncertfilm)
21.30 / Bartók rádió
A Pátkai Rozina Quintet

CSÜTÖRTÖK

4.10 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós
esszéje
12.44 / Bartók rádió
A Kelemen-vonósnégyes és
Perényi Miklós hangversenye
a zene világnapján
14.35 / Pax Tv
Békesség hírnöke
(baptista magazinműsor)
15.05 / Duna Tv
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm)
A ház – Torockón a Duna
20.00 / Duna World
Barangolások öt kontinensen
Gereben Ágnes műsora
22.30 / Pax Tv
Ökumenikus imaheti
istentisztelet, Kálvin tér, 2014
23.40 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
8.05 / Duna Tv
Virágzó Magyarország
Kiskőrös
9.30 / ZDF (német)
Ökumenikus istentisztelet
közvetítése Hannoverből
9.35 / Pax Tv
Fasor 25
(riportfilm)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Kiss Gergő vízilabdázó,
jogász
15.00 / Duna Tv
Építészet XXI.
(építészeti magazin)
18.30 / M1
Maradj talpon!
(kvízműsor)
22.15 / Duna World
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)

SZOMBAT

9.00 / M1
Nóé barátai
Minden, ami állat
9.00 / Pax Tv
Kegyelemből van
üdvösségetek a hit által
Fabiny Tamás igehirdetése
10.30 / Pax Tv
Ez az a nap! 2013
(koncertfilm)
13.35 / Pax Tv
Motorozás hittel
(dokumentumfilm)
16.30 / Duna Tv
Történelmi magánügyek
(magyar játékfilm, 1969) (81’)
17.06 / Kossuth rádió
Jelenlét
17.30 / M1
Gasztroangyal
Cseresznye
22.20 / M1
CAFe Budapest – kortárs
művészeti fesztivál

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Mezőberényből
13.30 / Magyar Katolikus
Rádió
,,Valaki ír a kezeddel’’
(vasárnapi versműsor)
15.00 / Pax Tv
Felekezetközi zsoltárolvasás
(beszélgetéssorozat)
15.30 / Kossuth rádió
A Metro Klubtól a Szigetig
(rocktörténeti beszélgetések)
22.30 / Duna World
Bábel – Hesnával a világ

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 28-ától október 5-éig

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap (szep tem ber 28.)
Min den gon do to kat őreá ves sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok. 1Pt 5,7 (Jer 31,16;
Lk 6,21b; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 130) Is ko la után gyer me ke im ke zem -
be ad ják a tás ká ju kat, a tor na zsá kot, s ha me leg van, még a ka bát ju kat is ci -
pel nem kell. De én is szí ve sen könnyí tek raj tuk a nap vé gén. A ke resz tyén
em ber a mennyei Atya gond vi se lő sze re te té ben bíz va ad ja át a ba ja it, éle te
nyo masz tó kér dé se it. Jé zus Krisz tus el hor doz ta a vi lág bű nét, hogy ne vet -
het ném rá én is min den na pi ter he i met!

Hét fő (szep tem ber 29.)
Tu dom, ki ben hi szek, és meg va gyok győ ződ ve, hogy ne ki van ha tal ma ar ra,
hogy a rám bí zott kin cset meg őriz ze. 2Tim 1,12 (Józs 1,9a; Lk 10,17–20; 2Krón
34,22–33) A Gyű rűk Ura fő alak ja Fro do, a hob bit. A vi lág ha tal mat je len tő
gyű rűt, a „drá ga sá got” ci pe li ma gá val vi szon tag sá gos út ja so rán. Rá bíz zák,
mert az ő szí vét nem ej ti kí sér tés be a ha ta lom von zá sa. A ba rát ja min den
ne héz ség el le né re ki tart mel let te, ak kor is kö ve ti, ami kor Fro do el za var ja ma -
ga mel lől. Bi zony, nél kü le nem ju tott vol na el cél já hoz. Mi a kin csem? Az éle -
tem, a szí vem. A Pél da be szé dek köny vé ben így ol vas suk: „Min den félt ve őr -
zött do log nál job ban óvd szí ve det, mert on nan in dul ki az élet!” (Péld 4,23)
Én nem tu dom a szí ve met meg őriz ni sem tisz tán, sem hit ben. De a ba rá tom,
Jé zus igen! Sőt ne ki van ha tal ma ar ra, hogy en gem is meg őriz zen a ve le va -
ló örök kö zös ség re.

Kedd (szep tem ber 30.)
Bár a szí vünk el ítél, Is ten még is na gyobb a mi szí vünk nél, és min dent tud.
1Jn 3,20 (Jer 17,9–10; 1Móz 16,6b–14; 2Krón 35,1–19) „Ez a leg na gyobb bűn.
/ Ez a leg ször nyűbb bün te tés. / S a leg na gyobb nyo mo rú ság is ez: / El ha gyott
en gem az én szí vem is.” Re mé nyik Sán dor a 40. zsol tár 13. ver se nyo mán így
ír ar ról, mit je lent, ha nincs töb bé sze re tő szí ve az em ber nek. Nem csak má -
sok szen ved nek az ilyen em ber szú rós meg jegy zé sei mi att, de az is, aki eb -
ben az ál la pot ban van. Ad já tok vissza a szí ve met, sze ret ni aka rok! Az ítél -
ke ző em bert las san el ke rü lik, s akit el ítél a szí ve, egy idő után meg ke mé nye -
dik, és mél tat lan nak tart ja ma gát a kap cso la tok ra. Is ten ek kor sem mond le
ró lunk! Tisz ta szí vet te remt ben nünk, és meg újít ja lel kün ket. Hi szen Jé zus
sem azért jött a vi lág ba, hogy el ítél je, ha nem hogy meg ment se!

Szer da (ok tó ber 1.)
El tör löm hűt len sé ge det, mint a fel le get, vét ke i det, mint a fel hőt. Térj hoz zám,
mert meg vál tot ta lak! Ézs 44,22 (Kol 2,14; Jel 14,6–7/13–16/; 2Krón 35,20–27)
A hűt len ség nek is van előz mé nye. Pél dá ul az, hogy az egyik fél már nem lát -
ja a má si kat olyan von zó nak és ér té kes nek, mint sze rel mük haj na lán. A hit -
be li hűt len ség nek is van előz mé nye. Az em ber már nem lát ja min den ha tó -
nak Is tent, nem ér ti, mi ért kel le ne hoz zá for dul nia. Is ten sze re ti az em bert,
ezért kész új ra meg mu tat ni ne künk ha tal mát és jó sá gát. Ez leg in kább ab ban
nyil vá nul meg, hogy meg bo csát ja bi zal mat lan sá gun kat, és ön ma gá hoz hív.
Jé zus ál tal esélyt ad a meg tisz tu lás ra és az új ra kez dés re.

Csü tör tök (ok tó ber 2.)
Egyi kük pe dig, ami kor lát ta, hogy meg gyó gyult, vissza tért, és fenn han gon di -
cső í tet te Is tent. Arc ra bo rult Jé zus lá bá nál, és há lát adott ne ki. Lk 17,15–16a
(1Móz 35,3; Mt 18,10–14; 2Krón 36,1–10) Egy ima kö zös ség ben sok hó na pon
át imád ko zott va la ki azért, hogy min den nap jai ké nyel me seb bek le gye nek.
Anya gi dol gai egy szer csak meg ol dód tak. At tól kezd ve nem is járt töb bé a
gyü le ke zet be. Nem ki ta lált tör té net ez. Saj nos igaz, hogy ké ré se ink pro fesszi -
o ná li sak, há la adá sunk pe dig szűk sza vú, ha egy ál ta lán meg tör té nik. A fe lül -
ről jö vő se gít ség pe dig nem ter mé sze tes! Ha bár mi lyen jel le gű gyó gyu lást ta -
pasz ta lunk, az Jé zus ir gal má nak kö szön he tő. Ezért ne csak csen des ima, de
il lő há la adás és han gos di cső í tő ének ma gasz tal ja őt, aki ab ban le li ked vét,
hogy jót tesz ve lünk!

Pén tek (ok tó ber 3.)
In kább ezt kel le ne mon da no tok: Ha az Úr akar ja, és élünk, és ezt vagy azt
fog juk cse le ked ni. Jak 4,15 (Péld 16,3; Mt 26,51–54; 2Krón 36,11–21) A ma em -
be re meg ter ve zi a ta nul má nyo kat, a sze mé lyes bol dog sá got, a gyer mek vál -
la lást. S ami kor va la mi nem ala kul a jö vő ké pé hez il lő en, ak kor jön a csa ló -
dott ság, a düh és a le mon dás. So kan in kább ha zán kon kí vül ke re sik a bol -
do gu lás út ját. „Deo vo len te” – ez a ki fe je zés annyit tesz: „Is ten aka ra ta sze -
rint”. Be teg ágyon fek vő szen ve dők szá já ból le het hal la ni eze ket a sza va kat:
„Le gyen meg az Úr aka ra ta!” Is ten ke zé be ten ni a sor sun kat en nél hi te le seb -
ben nem le het.

Szom bat (ok tó ber 4.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki te hát val lást tesz ró lam az em be rek előtt, ar ról
majd én is val lást te szek mennyei Atyám előtt.” Mt 10,32 (Péld 29,25; Ap Csel
27,16–25; 2Krón 36,22–23) Bi zony ság té tel. Et től még hű sé ges egy ház tag ja -
ink is ódz kod nak. Ren ge teg kér dés és fé le lem öve zi a nyil vá nos hit val lást,
mert ér zé kel jük, hogy sok szor ez zel in kább ron tunk a hely ze tün kön, sem -
mint ja ví tunk. Pe dig „a te rem tett vi lág só vá rog va vár ja Is ten fi a i nak meg je -
le né sét” (Róm 8,19). Mi te het ben nün ket jól lá tó és jó kor szó ló ta nít vá nyok -
ká? Nincs sza bály. Má sok fe lé for du ló sze re te tünk mel lett fon tos az a hit, hogy
Urunk ál ta lunk is meg akar men te ni má so kat, és a biz ta tás, hogy meg ju tal -
maz ben nün ket bá tor sá gun kért.

g Lá zár né Skor ka Ka ta lin

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETéS

Azon na li be lé pés sel szak kép zett
sza ká csot ke re sünk az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem kol lé -
gi u mi kony há já ra. Ön élet raj zot az
and rea.sa gi@lu the ran.hu e-mail
cím re ké rünk kül de ni.

Bu da pest X. ke rü let, Gép ma dár ut cá -
ban 50 m2-es la kás el adó. 20/824-3056.

Templomok, templomtornyok fel újí -
tása, villámvédelem kiépítése. 29 év re -
fe renciával. Bede László, 30/943-5089.

Budavárievangélikusszabadegyetem
Szep tem ber 29-én, hét főn 19 óra kor lesz a bu da vá ri evan gé li kus sza -
bad egye tem őszi éva dá nak nyi tó al kal ma a Bé csi ka pu té ri evan gé li -
kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker., Tán csics Mi hály u. 28.),
ahol Fa bi ny Ta más püspök áhí ta tát kö ve tő en Sch nel ler Ist ván épí tész
tart elő adást Szak rá lis épí té szet cím mel. Min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

evangélikusműsorokamagyartelevízióban
Szep tem ber 28-án, va sár nap az M1-en 11.20-kor az Evan gé li kus if jú sá -
gi mű sor ban a Szél ró zsa ta lál ko zók ról is jól is mert Sham rock ze ne kart
mu tat juk be. Az adást szep tem ber 29-én, hét főn a Du na World csa tor -
nán 15.20-kor meg is mét lik.

***

Szep tem ber 28-án, va sár nap az M1-en 11.30-kor Mai hit val lá sok cím -
mel Kri zsán And rás épí tész ről lát ha tunk port ré mű sort. Az adást a Du -
na World csa tor nán ok tó ber 3-án, pén te ken 15.05-kor meg is mét lik. Szer -
kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző Hor váth Ta más.


