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A másokért élő egyház f 2. oldal
200 éve választották püspökké Kis Jánost f 4. oldal
Isten szeretetének szolgálatában f 5. oldal
Czigány Györggyel – Weöres Sándorról f 7. oldal
Egyházjog Luther hazájában f 8. oldal
Evangélikus hölgyválasz a „múzeuméjszakán” f 10. oldal

„Az egy ház pe dig – bár mennyei gyö ke rei van nak 
– egy, az e vi lág ban élő kö zös sé get je le nít meg, 
eb ben a vi lág ban él és mű kö dik. Épp ezért ki kell áll nunk, 
és in te nünk kell az egy más nak fe szü lő ma gyar pár to kat 
az egy ség tö rek vés re, a jó zan komp ro misszum ra.”

Égtájoló Adorjáni Dezső Zoltán püspökkel f 3. oldal

Ér de kes és fon tos-e a teo ló gia tu do má -
nya?  A  szé les  nyil vá nos ság  eg zo ti -
kum ra, ku ri ó zum ra gon dol, ha hit tu -
do mány ról  hall.  Az  egy há zon  be lül
sem áll köz pont ban. Elő for dul, hogy hi -
tet ve szé lyez te tő ki hí vás ként, az amúgy
sem erős szer ve ze tet gyen gí tő koc ká -
zat ként  em le ge tik.  A  köz be széd ben
leg in kább a szo ci ál eti ka, az egy ház tár -
sa dal mi kér dé sek re adott vá la szai ke -
rül nek elő. Ki he gye zett er köl csi vi ták -
ban a szem ben ál ló fe lek meg erő sí tést,
„szent”, tu do má nyos pe csé tet vár nak
ál lás pont juk iga zo lá sá ra. 
Má sok amo lyan  szel le mi boksz -

zsák ként ke ze lik a teo ló gi át, ame lyen
be  le het  bi zo nyí ta ni:  „Ugye  meg -
mond tam,  mi lyen  tu do mány ta lan,
ré gi mó di és me rev az egy ház?! Vagy:
„Mi lyen li be rá lis, hi tet len, kor szel -
lem től át járt a teo ló gia!” A sa ját né -
ze tek  tel jes  ere jé vel  pü föl he tő  a
boksz zsák. Akit vi szont vissza lö kött
már egy va ló di boksz zsák a ma ga ere -
jé vel,  és  érez te  az  egyen súly vesz -
tést, az sej ti, mi lyen a teo ló gia ere je. 
Egye te men va gyunk, a nyá ri vizs -

ga idő szak fe hér in ges, fe ke te in de xes,
iz ga tott han gu la tá val. Olyan vizs ga
kö vet ke zik, ami lyen még nem volt.
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem  mes ter fo kú  teo ló gus kép zé sé -
nek el ső dip lo ma vé dé se. A két vizs -
gá zó a má sik ol da lon  szo kott ül ni.
Egye te mi ok ta tók, akik már dok to ri
cím mel ül tek a pad ba, hogy a hit tu -
do má nyá ban el mé lyül je nek. Szo ci ál -
eti ka szak irá nyon fe jez ték be ta nul -
má nya i kat.
Elő szőr Bu da pest egy ko ri fő épí té -

sze,  dr. Sch nel ler Ist ván tart  elő -
adást a szent és a dé mo ni kö zött fe -
szü lő  épí té sze ti  tér  spi ri tu a li tá sá -
ról. Ho gyan osz lott szét a temp lom
ere de ti leg min dent ma gá ban fog la -
ló  funk ci ó ja?  Sok-sok  in téz mény
töl ti ma be a ko ráb bi funk ci ót: mú -
ze um,  egye tem,  kul túr ház,  bank -
szék ház. Ho gyan let tek az utób bi ak
egy re na gyob bak, és a  temp lo mok
egy re ki seb bek? Ho gyan sza kadt el
egy más tól a szép ség és a hit? A gó ti -
ka csú csa i tól ho gyan ju tot tunk a his -
to ri ciz mus  neoál ru há já ig?  Ho gyan
búj nak meg a mo dern temp lo mok a
nagy vá ro si épü le tek ár nyé ká ban? Ké -
pek pe reg nek a kő kor el ső temp lo ma -
i tól a kor tár sa kig, be jár va az épí tett
em beri kul tú ra szak rá lis ré te gét.

Dr. Ton ha i zer Ti bor, az Ad ven tis -
ta Teo ló gi ai Fő is ko la ta ná ra a má so -
dik vizs gá zó. Té má ja a fenn tart ha tó -
ság esz mé nye. Ho gyan vált a fenn -
tart ha tó ság köz pon ti eti kai kér dés sé?
Mi lyen bib li kus alap jai van nak? Ho -
gyan ala kult át az egy há zak ta ní tá sa,
ál lás fog la lá sa a las sú kez de tek től a lel -
kes op ti miz mu son át a mai, ko mo -
rabb hely zet elem zé se kig? Mi ben más
a ka to li kus, pro tes táns vagy a zsi dó
teo ló gi ai meg kö ze lí tés? Alig ha van
ma a fenn tart ha tó ság nál öku me ni ku -
sabb té ma, mely az egész la kott föl -
det érin ti. 

Mind két vizs gá zó – és ezen egy -
ál ta lán nem le pőd tünk meg – túl tel -
je sí tet te  a  vizs ga kö ve tel mé nye ket. 
A  szel le mi  mun ka  tit ka  a  bel ső

mo ti vá ció.  Ha  ér de kel,  ami ről  szó
van, az em ber sa ját ma ga kö ve tel meg
so kat ma gá tól. Min den gon dol ko dó
ke resz tyén em ber és az egy ház egé -
sze szá má ra fon tos ez az ener gia ki -
fej tés. Nem elég a „csak gör bül jön”
mi ni mál pro jekt je, ha nem va ló di kí -
ván csi ság kell. A „majd hol nap el ol -
va som”  lus ta sá ga  he lyett  a  vé gig -
küz dött mun ka jól eső fá radt sá ga. 

Az út nem csak egye te mi ta ná rok és
dok to rok szá má ra áll nyit va. Ahogy a
mes ter kép zés re is ér de mes nem csak
kész PhD-val, ha nem bár mi lyen fel ső -
fo kú vég zett ség gel be ne vez ni. 
Re mél jük, a foly ta tás ban is iz gal -

mas dip lo ma mun kák ke rül nek ki a
mes ter sza ko sok  tol lá ból.  Ez  azért
ér de kes, mert mi köz ben min den te -
rü le ten  el se ké lye dés ről  pa nasz ko -
dunk,  töb bet  és  töb ben  ta nul nak,
mint  ed dig  bár mi kor.  A  tu dás
mennyi sé ge  nem  ke ve sebb,  de  az
össze té te le más. Hogy eb ben az át -
ala ku ló tu dás tér ben hol ta lál ja meg
a he lyét a teo ló gia és ez zel az aka dé -
mi ai szin ten foly ta tott val lá sos gon -
dol ko dás, az nem mind egy. Fa na ti kus
fél igaz sá gok ér zel mi hul lá mai vagy
meg ala po zott, sta bil ala pok a meg ha -
tá ro zó ak a je len val lá sos sá gá ban? 
Az evan gé li kus ság min dig igye ke -

zett hi tét szel le mi ala pok kal erő sí te -
ni, va la mint a kér de zés és a gon do lat
sza bad sá gá val tá gí ta ni. Egy in ter jú ban
Bé res Ta más, hit tu do má nyi egye te -
münk rend sze res teo ló gi ai tan szé ké -
nek ve ze tő je rá mu ta tott az ige hall ga -
tók  szel le mi  igé nye i nek  ko mo lyan
vé te lé re. A lel ké szek má ra so kat ve szí -
tet tek szel le mi ve ze tői ké pes sé ge ik ből.
Az  ige hall ga tók  (ka to li kus  fel mé rés
sze rint)  ma Ma gyar or szá gon  egyre
inkább vá ro siak és ér tel mi sé giek. Ez
nem a szá raz egy há zi in tel lek tu a li zá -
lás nagy le he tő sé gét je lenti – de a meg -
ala po zott gon dol ko dás szük sé ges sé -
gét min den kép pen. 
A teo ló gia nem könnyed lu xus, ha -

nem a hit sta bi li tá sa az év ez re des tu -
dás bá zi sán. Kér dés fel te vé sei szé les
táv la to kat  nyit nak,  és  a  ha tal mas
erők  –  ame lyek ről  gon dol ko dik  –
moz gás ba hoz zák az em be ri el mét és
szí vet. A leg iz gal ma sabb út ra in dí ta -
nak. In dul junk a mű vé szet, a fi lo zó -
fia,  az  épí té szet,  a  ter mé szet tu do -
mány  irá nyá ból:  a  leg na gyobb  ka -
land ban lesz ré szünk.

Ja kab le ve lé ben ol vas ha tó az el mé -
let ből a gya kor lat fe lé ve ze tő út ról:
„…aki a sza bad ság tö ké le tes tör vé nyé -
be te kint be le, és meg ma rad mel let -
te, úgy hogy nem fe le dé keny hall ga tó -
ja, ha nem te vé keny meg va ló sí tó ja: azt
bol dog gá te szi cse le ke de te.” (1,25) A
szo ci ál eti ka  ma  a  leg könnyeb ben
meg ra gad ha tó  teo ló gi ai  te rü let,
amely ma gá tól a gya kor lat fe lé ve zet.

A szerző a Pestújhely–Újpalotai
Evan gé likus Egyházközség lelkésze

Mes ter vizs ga
g Sza bó B. And rás

„Pet ro vics Sán dor
Kiskőrösön, Pe tő fi
Sán dor Pá pán lát ta
meg a nap vi lá got.”

170 éve „született”
Petőfi f 7. oldal

„Min dig ma rad hí ja a kár ta la ní tás nak, a jó vá té -
tel nek. Más össze füg gé sek re is gon dol va te szem
hoz zá: a be csü let hely re ál lí tá sá nak is. De ez nem
je lenti azt, hogy nem kell er re tö re ked ni. ”

Ittzés János hozzászólása az egyházi ingatlan -
rendezésről tartott konferencián f 9. oldal

Az is ten tisz te let li tur gi ai szol gá la tát
Var ga Gyön gyi do cens vé gez te a vég -
zős hall ga tók köz re mű kö dé sé vel. 

„Mert meg ör ven dez tet tél tet te id del,
Uram, ke zed al ko tá sa i nak uj jon gok.
Mily na gyok al ko tá sa id, Uram, igen
mé lyek gon do la ta id!” – az is ten tisz -
te let ke re té ben er ről a 92. zsol tár be li
igé ről pré di kált dr. Sza bó La jos, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
rek to ra.
Ige hir de té sé ben ar ra szó lí tot ta fel

a meg je len te ket, hogy a fel szí nes ség
he lyett in kább ke res sék a dol gok iga -
zi mély sé gét. Mély és iga zi tar ta lom
nél kül nincs jó ze ne sem. Az iga zi teo -
ló gus ugyan is az, aki egy szer re tud -
ja  meg ra gad ni  Is ten  al ko tá sa i nak
nagy sá gát és gon do la ta i nak mély sé -
gét. A rek tor sze rint a teo ló gu sok nak
– bár mi lyen ne héz is ma nap ság – mé -
lyen kell gon dol koz ni uk, és ezt szó -
ban is ki kell  fe jez ni ük, hi szen egy lel -
kész jól meg for mált sza vak kal tud ja
éb ren tar ta ni gyü le ke ze tét. Az ige hir -
de tés vé gén az ál ta la „ti zen két aján -
dék nak” ne ve zett vég zős hall ga tó hoz
szólt, min den ki hez egy-egy sze mé lyes
mon da tot in téz ve. 
Az ün ne pi ülést dr. Ko rá nyi And -

rás, az egye tem egy ház tör té ne ti tan -
szé ké nek do cen se nyi tot ta meg. Kü -
lön üd vö zöl te a je len lé vő püs pö kö -
ket – Sze me rei Já nost, az egye te met

idén  fel ügye lő  püs pö köt,  il let ve
Gáncs Pé ter el nök-püs pö köt  –,  a
nyu gal ma zott püs pö kö ket, D. Sze bik
Im rét és D. dr. Har ma ti Bé lát, va la -
mint Cser nák Ist vánme to dis ta szu -
per in ten denst  és  Ra dos né Len gyel
An nát, egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő-he lyet te sét. Ugyan csak kö szön töt -
te a hall ga tók szép szám ban meg je -
lent csa lád tag ja it is. 
„Ked ves csa lád ta gok!” – így szó lí -

tot ta meg Sza bó La jos rek to ri be szé -
dé ben az egy be gyűl te ket. Sze rin te a je -
len le gi és volt teo ló gu sok csa lád já nak
két do log ra van szük sé ge: a he lyes lé -
leg zet vé tel re és a sze re tet pil lan tá sá -
ra. A nyu godt, kap ko dás men tes lé leg -
zet vé tel ah hoz kell, hogy át gon dol juk,
elég erős-e jé zu si kül de té sünk. 
Az egy ház lé leg zet vé te le az, hogy

mint egyé nek gyű lünk össze a temp -
lom ban, sze mé lyes drá má in kat, re mé -
nyün ket és sé rel me in ket hoz zuk az is -
ten tisz te let re, azon ban mint kö zös ség
tá vo zunk on nan, úgy, mint Krisz tus
tes té nek tag jai – fej tet te ki Sza bó La -
jos. Egyé ni éle tünk ben pe dig fon tos,
hogy az em be rek raj tunk ke resz tül, de
Is ten től kap ja nak va la mit. 
„Ha Krisz tus sal együtt né zem az em -

be re ket, ak kor a má sik nak töb bet tu -
dok ad ni, mint a kül ső leg szük sé ges
dol gok: a sze re tet pil lan tá sát, amely re
olyan nagy szük sé günk van.” Majd a

rektor ar ra biz tat ta a fi a ta lo kat és az
idő seb be ket, hogy ta lál ják meg azt a rit -
must, amely ké pes sé tesz ar ra, hogy a
ta nít vány ság út ját meg tud ják küz de -
ni. „Hogy mind ez meg je len jék az ar -
cun kon, és a kör nye ze tünk is ész re ve -
gye” – fo gal maz ta meg a sze re tet pil -
lan tá sá nak lé nye gét Szabó Lajos, mi -
előtt út ra bo csá tot ta az egy be gyűl te ket. 
A lel ki táp lá lék után fi zi kai aján dé -

ko kat is kap tak a részt ve vők. Elő ször
a dip lo má kat ad ták át a vég ző sök nek. 
A 2011/2012-es tan év ben össze sen

hu szon öt hall ga tó ve he tett át ok le ve -
let,  il let ve  iga zo lást.  Teo ló gus-lel -
kész sza kon vég zett dr. Agod Anett,
Dar vas Ani kó, Győ ri Gá bor Dá vid,
Kruc hió Már ta Kin ga, dr. Lász ló
Vir gil, Lisz ka Vik tor Gá bor, Né meth
Ka ta lin, Széll Éva An na, Szűcs Má -
ria és Vigh Ben ce.
Si ke res  zá ró vizs gá já ról  iga zo ló

ok ira tot ve he tett át Var ga Di á na és
Var ga Ta más.
Hit ta nár  sza kos  egye te mi  ok le -

ve let szer zett Kruc hió Már ta Kin ga
és Kruc hió Zsu zsan na Irén, zá ró vizs -
gá já ról iga zo lást pe dig Bonnyai Zsu -
zsan na ka pott. 
Alap fo kú dip lo mát szer zett ka te -

ké ta-lel ki pász to ri  mun ka társ  sza -
kon Csiz ma dia Nó ra, Fe ke te-Gyu cha
Vik tor, Kol tai An na, Trincsi And rea
Éva, Far kas Eni kő, Göm bös Ka ta lin
és Ma ró di Er zsé bet Tí mea.
Kán tor sza kos zá ró vizs ga-iga zo lást

ka pott Ta kács Dó ra. Teo ló gus mes -
ter sza kon, szo ci ál eti ka szak irá nyon
ket ten vé gez tek, dr. Sch nel ler Ist ván
Már ton és dr. Ton ha i zer Ti bor.A győ -
ri ki he lye zett ta go zat fő is ko lai szin -
tű hit ok ta tó sza kán Hor váth Lász ló
szer zett ok le ve let.

Helyeslélegzetvétel
ésaszeretetpillantása

Év zá ró az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

f Folytatás az 5. oldalon
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A so kat idé zett és ige hir de té si alap -
ige ként vagy evan gé li zá ci ós so ro zat
ve zér fo na la ként al kal ma zott bib li ai
tör té ne tek  gyak ran  ar ra  csá bít ják
az  ige hir de tőt  és  az  ige hall ga tót,
hogy mi nél in kább „ki szí nez zék” a
tör té ne tet. A té koz ló fiú cí met vi se -
lő  Jé zus nak  az  egyik  leg szé le sebb
kör ben  is mert  pél dá za ta.  Ért he tő
te hát,  hogy  egyes  rész le tei  ug ró -
desz kát je lent het nek olyan – egyéb -
ként több nyi re igaz – gon do la tok ki -
fej té sé hez, ame lyek ről ma ga a pél dá -
zat nem szól. 
Eköz ben könnyen hát tér be szo rul -

hat  vagy  a  rész le tek  kö dé ben  el  is
vesz het a pél dá zat dön tő mon da ni -
va ló ja,  ép pen  az,  ami ért  Jé zus  el -
mond ta.  Pél dá ul:  mi köz ben  a  ki -
seb bik fi ú nak az atyai há zat el ha gyó,
a csa lá di va gyon ból rá eső részt el té -
koz ló,  va ló ban  ki csa pon gó  éle tét
hossza san  és  el ret ten tő  pél da ként
kár hoz tat juk,  szem  elől  ve szít jük
azt, hogy mind ezek el le né re nem a
té koz ló  fi a tal em ber  és  nem  is  az
ott hon ma radt, „jó fiú” báty ja a pél -
dá zat fő sze rep lő je. 
Rá adá sul a pél dá zat nak nem az a

fő mon da ni va ló ja, hogy mi lye nek va -
gyunk, vagy mi lye nek ne le gyünk mi,

em be rek, ha nem az, hogy mi lyen a
mennyei Atya. A fő sze rep lő te hát va -
ló já ban a té koz ló Atya, aki szem re -
há nyás nél kü li, pa zar ló, té koz ló sze -
re tet tel for dult ha za té rő fi á hoz. De
ugyan ez zel a sze re tet tel  for dult az
ott hon ma radt, ren de zett éle tű fi á -
hoz is, aki nem tu dott együtt örül -
ni az ap já val.
A pél dá zat fő mon da ni va ló ja nem

az em ber el ve szett sé ge, té koz lá sa, ha -
nem  Is ten  örö me.  Nem  vé let len,
hogy az egy más hoz kap cso ló dó hár -
mas  pél dá zat cso kor  –  az  el ve szett
juh ról, az el ve szett drah má ról és a té -
koz ló fi ú ról – egy be hang zó an Is ten
örö mét  ál lít ja  a  kö zép pont ba.  Ha
va la kit  vagy  va la mit  el ve szí tünk,
gyak ran fáj dal mas a hi ány. Ért he tő -
en nagy te hát a meg ta lá lás örö me. Az
el ve szett és még is meg ta lál ta tott fiú
mi att túl csor dult a pél dá zat be li apa
örö me. Nem von ta fe le lős ség re té koz -
ló fi át, nem össze gez te a ta nul sá go kat,
nem kért a jö vő re vo nat ko zó ígé re tet
vagy fo gad ko zást – egy sze rű en csak
örült a fi á nak.
Va ló já ban ez az öröm a meg ren dí -

tő  a  pél dá zat ban,  és  ép pen  ez  az
öröm volt a fel há bo rí tó az idő sebb
test vér szá má ra, aki nek igaz ság ér ze -
te ért he tő en til ta ko zott az apa öccse
irán ti, meg nem ér de melt, mér le ge -
lés nél kü li sze re te te és ir gal ma lát tán.
Ez a pél dá zat úgy mu tat ja be szá -

munk ra Is tent, mint aki nek nem csak
szi go rú élet rend je, böl cses sé ge, ha -
tal ma, ha nem me le gen ér ző szí ve is

van. Is ten nem mér le ge li, mennyit ér -
dem lünk  ir gal má ból,  sze re te té ből,
sza vá ból,  kö zös sé gé ből.  Egy  zsi dó
em ber szá má ra a tisz tá ta lan disz nók
vá lyú já ból va ló ét ke zés nél alig ha lé -
te zett ször nyűbb és ki lá tás ta la nabb
hely zet.  A  hár mas  pél dá zat cso kor
együt tes ér tel me sze rint az el ve szet -
tet  meg ke re ső  és  meg ta lá ló  Is ten
örö me mér té ken  fe lü li. Nincs  az  a
mély ség, re mény te len, vesz tes és ki -
lá tás ta lan hely zet, amely ben ne ta lál -
na ránk Is ten, és on nan ir gal má val,
elő fel té te le ket nem tá masz tó sze re -
te té vel, öröm mel föl ne emel ne.
A pél dá zat ban az apa az idő sebb,

ren de zett éle tű fi út sem kor hol ta, ha -
nem  sze lí den  kér lel te.  Az  em be ri
igaz ság ér zet  ér de mek hez  sza bott
mér le ge lé sét csak Is ten nek a meg ta -
pasz talt,  mér té ken  fe lü li  ir gal ma
tud ja fö lül ír ni. 
Va ló szí nű, hogy a ke resz tyén egy -

ház el ső szá za dá ban az el ső gyü le ke -
ze tek egyik fő fe szült ség gó cá ra, a zsi -
dó vagy po gány szár ma zás ból fa ka -
dó el len té tek re néz ve is ér tel mez ték
a pél dá za tot. Eb ben az össze füg gés -
ben az ott hon ma radt, az atyai ház
sza bá lya it (a tör vényt) be tar tó idő -
sebb fiú a zsi dók ból lett ke resz tyé ne -
ket, míg az atyai ház tól el csán gá ló és
té koz ló fiú a po gá nyok ból lett ke resz -
tyé ne ket  jel ké pe zi. Tud juk,  hogy  a
zsi dók ból lett ke resz tyé nek gyak ran
két ség be von ták po gány szár ma zá sú
tár sa ik tel jes ér té kű ke resz tyén sé gét.
Sok szor ne he zük re esett osz toz ni uk

Is ten örö mé ben, az elő fel té te lek hez
nem kö tött ir ga lom cso dá já ban.
Ma is könnyen meg kí sér ti Krisz -

tus né pét, egy há zát az, hogy fel té te -
lek, el vá rá sok fa lát épít se az úgy ne -
ve zett  „vi lág”  fe lé,  mind azok  fe lé,
akik ta lán té koz ló éle tü ket élik. Haj -
la mo sak va gyunk írott és írat lan sza -
bá lyok kal, elő ze tes el vá rá sok meg fo -
gal ma zá sá val be ha tá rol ni, hogy kit
fo ga dunk be a gyü le ke zet kö zös sé gé -
be, vagy ki ré sze sül het az egy ház szol -
gá la tá ban, ha pél dá ul ha lál eset tör -
tént a csa lád já ban, vagy gyer me két
sze ret né meg ke resz tel tet ni. 
Fél re ér tés ne es sék: jó rend re szük -

sé ge van Krisz tus föl dön küz dő egy -
há zá nak,  de  biz to san  gyak rab ban
ré sze sül het nénk a mennyei Atya el -
ve szet te ket meg ta lá ló örö mé ben, ha
a fel té te lek nél kü li krisz tu si sze re tet
job ban  át jár na min ket.  Az  egy ház
örö me  ugyan is  az  egy ház  Urá nak
örö mé ben va ló ré sze se dés ből fa kad -
hat:  „Vi gad nod és örül nöd kel le ne,
hogy ez a te test vé red meg halt és fel -
tá ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott.”
(Lk 15,32) 

g Ko vács Lász ló

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk, ké -
rünk, aján dé kozz meg min ket az zal,
hogy mi is ré sze sei le hes sünk a te örö -
möd nek, aki meg ke re sed és meg ta lá -
lod az el ve szett em bert, aho gyan
meg ta lál tál min ket is, a mi Urunk, Jé -
zus Krisz tus ál tal. Ámen.
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Istenöröme–azegyházöröme
a va Sárnap ig éje

Az egy ház ak kor egy ház, ha má so kért
él – ta ní tott a 20. szá zad evan gé li kus
már tír ja, Di et rich Bon hoef fer. Nem
va la mi fé le „mel lék üzem ág”  te hát a
sze re tet szol gá lat,  ha nem  Krisz tus
né pé nek lét ele me, hi té nek meg nyil -
vá nu lá sa, ki fe je zé si for má ja. A hit jó
gyü möl csöt te rem. 
Volt idő, ami kor so kan úgy hit ték,

hogy meg ha lad ja az egy ház te her vi -
se lé si ké pes sé gét ez a szol gá lat. Még -
is: a leg ne he zebb idők ben – kül ső ál -
la mi tá mo ga tás nél kül – a ma gyar
evan gé li kus ság  szám ará nyán  fel ül
vál lalt  sze re tet szol gá la tot.  Ké sőbb
nagy ve szély volt, hogy ez a szol gá -
lat is az anya gi ak rab sá gá ba esik, s a
nor ma tív  fi nan szí ro zás  meg szün -
te ti  a  gyü le ke ze tek kel  va ló  ele ven
kap cso la tot. 
Ma azt ta pasz tal juk, hogy csön des,

de ha tá ro zott lé pé sek kel épül a dia -
kó nia, gaz da go dik a szol gá lat, szí ne -
se dik  e  mun ka te rü let  pa let tá ja  is.
Ezért volt szük sé ges, hogy a Li tur gi -
kus könyvmá so dik kö te té ben kü lön
fe je ze tet szen tel jünk az új dia kó ni ai
in téz mé nyek meg ál dá sá nak. 
A dia kó nia – több is mert nyu gati

pél dá tól el té rő en – ha zánk ban nem
vált kü lön az egy ház tól, ön ál ló sít va
szol gá la tát. Ezért ter mé sze tes, hogy
az új dia kó ni ai in téz ményt az egy ház
ve ze tői ad ják át, el in dít va az ott zaj -
ló mun kát. A li tur gi át így a te rü le ti -
leg il le té kes püs pök ve ze ti. 
Már  az  is ten tisz te let  ele jén,  a

sze re tet Is te né vel va ló ta lál ko zás ra

ké szül ve hang zik a sa já tos bűn bá na ti
imád ság be ve ze tő mon da ta: „Test vé -
re im, az ün nep re ké szül ve bűn bá -
nat tal áll junk Is ten szí ne elé, te gyük
le ter he in ket, és kér jük, hogy tisz tít -
son meg min ket, hogy fel sza ba dult
gyer me ke i ként vé gez hes sük kül de -
té sün ket. Érez zük és tud juk, hogy
adó sok ma rad tunk a sze re tet cse le -
ke de te i vel, az ir ga lom to vább adá sá -
val. Is ten újít hat meg min ket bűn -
bo csá tó sze re te té vel, és in dít hat el
új ra a tu da tos és cse lek vő sze re tet
út ján.”
A zsol tár an ti fó ná ja (ke ret ver se)

apos to li biz ta tás a Ró mai le vél ből:
„Mi, erő sek tar to zunk az zal, hogy az
erőt le nek gyen ge sé ge it hor doz zuk,
és ne a ma gunk ked vé re él jünk.”
(15,1) Ma ga a zsol tár az Is ten kö zel -
sé gé re vá gyó em ber kö nyör gé se –
egy aránt han goz hat gon do zot ta ink
és  gon do zó ink  aj ká ról:  „Mi ként a
szar vas kí ván ko zik a fo lyó vi zek hez,
úgy kí ván ko zik az én lel kem te hoz -
zád, Is te nem!” (42,2)
Ro va tunk ol va sói meg ta pasz tal -

hat ták, hogy min den is ten tisz te let,
de kü lö nö sen az al kal mak hoz kö tött
is ten tisz te le tek  Krisz tust  di cső í tő
Ky rie-imád sá gai mi lyen mély bib li -
kus ság gal  ra gad ják  meg  az  adott
ün nep lé nye gét, kö nyör gés be fog lal -
va éle tünk Krisz tus hoz kö tött vol tát.
Így  van  ez  a dia kó ni ai  szol gá lat tal
kap cso lat ban  is:  „Úr  Jé zus  Krisz -
tus, aki be teg sé gün ket és erőt len sé -
ge in ket hor doz tad, Uram, ir gal mazz!

Úr Jé zus Krisz tus, aki má sok gond -
ját ma gad ra vál lal tad, Krisz tus, ke -
gyel mezz!  Úr  Jé zus  Krisz tus,  aki
egy más  irán ti  sze re tet re  ta ní tot tál
min ket,  és  pél dát  ad tál  ne künk,
Uram, ir gal mazz!”
A kol lek ta imád ság ban azért kö -

nyö rög a gyü le ke zet, hogy Krisz tus
egyet len pa ran csát, a sze re tet pa ran -
csát be tud ja töl te ni. Eh hez ké ri a sze -
líd ség és a bé kes ség Lel két. 
Az ol vas má nyok egyi ke (1Jn 3,18–

24) ar ra biz tat, hogy jó za nul gon dol -
juk  vé gig  dia kó ni ai  mun kán kat.  E
sza kasz el ső fe le he lyé re te szi sok szor
rö vid zár la tos ke resz tény élet gya kor -
la tun kat:  „Gyer me ke im, ne szó val
sze res sünk, ne is nyelv vel, ha nem
cse le ke det tel és va ló sá go san. Eb ből
tud ha tó, hogy az igaz ság ból va lók va -
gyunk. És ak kor az ő szí ne előtt az zal
biz tat juk a szí vün ket, hogy bár a
szí vünk el ítél, Is ten még is na gyobb a
mi szí vünk nél, és min dent tud.”
Az ün nep evan gé li u ma az utol só

íté let ről  szó ló  jé zu si  pél dá zat.  A
nagy meg mé ret te tés alap ja nem a val -
lá sos  cse le ke de tek  lát vá nya,  még
csak nem is a ma ku lát lan élet pá lya,
ha nem az: ész re vesszük-e, hogy a po -
hár vi zet, fa lat ke nye ret, ru hát, lá to -
ga tást, az az ir gal mas sá got ké rő em -
ber ben nap mint nap Krisz tus kö ze -
le dett hoz zánk…
Az ál dó imád ság ban egy aránt kö -

nyör günk azo kért, akik rá szo rul nak
a gon dos ko dás ra, és azo kért, akik vál -
lal ják ezt a nem könnyű hi va tást: „Ál -

dott le gyen min den ki, aki át lé pi kü -
szö bét!  Szent lel ked  ve zes se  az  itt
dol go zó kat, hogy a te sze re te ted ből
me rít ve vé gez zék szol gá la tu kat. Áldd
meg az itt élő ket, hogy meg ta pasz tal -
ják kö zel sé ge det, rá bíz zák éle tü ket jó -
sá god ra és ke gyel med re, egy más sal
bé kes ség ben  él je nek,  és  a  hit ben
nap ról nap ra erő söd je nek egy szü lött
Fi ad, az Úr Jé zus Krisz tus ál tal.”
Az ál ta lá nos kö nyör gő imád ságnak

két jel lem ző mon da tát idéz zük csu -
pán: „Kö nyör günk egy há za dért. Add,
hogy so ha se fe led kez zék meg kül de -
té sé ről, ar ról, hogy le ha jol jon az el -
eset tek hez, fel emel je a le csú szot ta kat,
se gít se az erőt le ne ket, és tá ma sza le -
gyen a rá szo ru lók nak. Add meg en -
nek a ház nak, hogy je le le gyen em -
bert sze re tő ir gal mad nak eb ben a vi -
lág ban. Lel ked jár ja át mind azo kat,
akik e fa lak közt élik min den nap ja i -
kat, hogy gyer me ke id ként él jék meg
min den új nap új ke gyel mét.”
S hogy mind eh hez a fe lül ről ér ke -

ző ál dás és erő be fo gad ha tó vá le gyen
az érin tet tek szá má ra, ez az ün nep is
az úr va cso ra kö zös sé gé ben tel je se dik
ki. Hi szen az ige és a szent ség hi tünk
for rá sa és táp lá ló ja. 
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.) 

Amásokértélőegyház
Új dia kó ni ai in téz mény meg ál dá sa

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Ked ves  mennyei  Atyánk!  Há lá sak
va gyunk ne ked, hogy olyan nagy lel -
ki csa lá dunk le het, mely ben biz ton -
ság ban érez het jük ma gun kat. Ahol
tő led min den együtt ér zést, ke gyel -
met, sze re te tet meg ka punk, ugyan -
ak kor ha tá ro kat  is  raj zolsz kö rénk,
hogy vé de lem ben le gyen ré szünk.
Urunk, el ső sor ban azért ké rünk,

hogy ter jeszd or szá go dat ben nünk és
kö zöt tünk, mert ben ne ta lál juk meg
a sze re te tet, bé két és örö möt. Ar ra
ké rünk: ami kor ér zé kel jük tár sa dal -
munk ban,  hogy  az  em be rek  te le
van nak bi zony ta lan ság gal, bi zal mat -
lan ság gal, fé le lem mel, az egy ház né -
pe sze re tet tel és böl cses ség gel hir des -
se az öröm hírt. 
So kan  ki lá tás ta lan nak  lát ják  a

meg él he té sü ket, em be ri kap cso la ta -
i kat,  jö vő jü ket.  Olya nok  va gyunk,
mint a té koz ló fiú, aki ma ga biz to san
in dult el az ön ál ló élet út ján, de az -
tán  cső döt  mon dott  anya gi lag  és
lel ki leg egy aránt. Rá kel lett jön nünk,
hogy nem ön ál ló an, ha nem csak ve -
led ta lál hat juk meg és ér het jük el cél -
ja in kat.  Ar ra  ké rünk  te hát,  hogy
Szent lel ked del se gíts min ket ben ned
bíz nunk, hoz zád el jut nunk! 
Örö möt je lent ne künk, és ezért di -

csé rünk és ma gasz ta lunk, hogy elénk
fu tot tál Jé zus Krisz tus ban, és ma gad -
hoz ölel tél min ket. Kö szön jük, hogy
ezen az is ten tisz te le ten is el mond hat -
tuk ne ked bű ne in ket, ki önt het tük ne -
ked  szí vün ket,  és  te  hely re tet ted,
amit el ron tot tunk.
Úr  Jé zus  Krisz tus,  há lát  adunk

ne ked, hogy meg vál tot tál, és mi vel
mel lénk áll tál, ve lünk já rod utun kat,
biz ton ság ban  tud hat juk  éle tün ket.
Ak kor is, ha sú lyos meg pró bál ta tá -
sok vár nak ránk: be teg ség, szo mo rú -
ság vagy gyász ne he zí ti ezt az utat, el -
vi szel  oda,  ahol  he lyet  ké szí tet tél
ne künk Atyád or szá gá ban. 
Kö szön jük, hogy a lel ki táp lá lé kon

túl meg adod mind azt, ami föl di éle -
tünk höz szük sé ges. Kö szön jük csa -
lá dun kat, mind azo kat, akik kel együtt
jár ha tunk; azo kat is, akik már be fe -
jez ték  föl di  út ju kat,  és  azo kat  is,
akik kel még együtt ván do rol ha tunk. 
Szent lé lek Is ten! Őrizz meg ben -

nün ket az ör dög ál nok csap dá i tól, aki
min dent  be vet  an nak  ér de ké ben,
hogy tő led el tá vo lít son, hogy bi zal -
mat lan sá got szít son ve led szem ben!
Kö szön jük, hogy a te erőd sze re te ted -
ben rej lik, mely től nem vá laszt hat el
ben nün ket sem ha lál, sem élet, sem
ma gas ság, sem mély ség. 
Így  kér jük  ál dá so dat  ha zánk ra,

né pünk re, ve ze tő ink re, hogy ha zánk
a meg úju lást ne a bi zony ta lan anya -
gi ak tól vár ja, ha nem a te vissza fo ga -
dó ke gyel med től. Ámen!

Oratio
œcumenica

„Nem elég ma ga dat csak száj jal val la -
ni bű nös nek. Mert ez a leg könnyebb,
ki vált,  ha bé kén vagy,  és  kí sér té sek
sem gyö tör nek. Ha nem ha ma ga dat
száj jal bű nös nek val lot tad, tedd meg
ezt a szí ved ben is, és min den cse le ke -
de ted ben is esze rint vi sel kedj. 

Bi zony rit ka em ber hi szi és is me -
ri el ma gát iga zán bű nös nek. Mert az
csak nem bűn val ló, aki vi szont egyet -
len ki fo gást sem tűr, ha nem tüs tént
mér ge sen fel for tyan, hogy ő bi zony
igaz, akit igaz ság ta lan vol na bán ta ni,
és hely te len vol na el vet ni. Mi kor ezt

vagy azt el kel le ne szen ved nie, egé -
szen ma gánkí vül  van,  s  nem  győz
okol ni mást, hogy mi lyen igaz ság ta -
lan ság esett ve le. 
Nézd csak a kép mu ta tó ját! Bű nös -

nek val lot ta ma gát, és most még sem
haj lan dó ten ni és tűr ni, ami a bű nös -

nek  jár,  ha nem  azt  sze ret né,  ami
csak az iga zat és szen tet il let né.”

d� Lu ther Már ton: 
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó József for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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– Ro má ni á ban jú ni us 10-én hely ha -
tó sá gi vá lasz tá so kat tar tot tak. A te le -
pü lé si és a me gyei ön kor mány za tok
össze té te lé ről dön tő vok so lá son ma gyar
szí nek ben há rom párt in dult. Püs pök
úr ho gyan ér té ke li az ered mé nye ket?
– Két hét tel ez előtt a sza va zó fül -

kék ben két tes tü le ti és két sze mé lyi
dön tést kel lett a vá lasz tó pol gá rok nak
meg hoz ni uk: a lis ták ról he lyi ta ná -
csot, az az ön kor mány za ti kép vi se lő -
ket és pol gár mes tert, va la mint me -
gyei ta ná csot, vagy is köz gyű lé si ta go -
kat és ta nács el nö köt vá lasz tot tunk.
A pol gár mes te ri és a me gyei köz gyű -
lé si  el nö ki  tiszt sé gek  ese té ben név
sze rin ti, a kép vi se lő -tes tü le tek és a
me gyei köz gyű lé sek tag jai ese té ben
párt lis tás sza va zás zaj lott.
Nagy volt a tét, mert új don ság ként

egy for du lós vá lasz tás dön töt te el a
pol gár mes te ri és a me gyei tanácsel -
nö ki  tiszt sé ge ket.  Az  nyert,  aki  a
leg több sza va za tot kap ta.
A vá lasz tás má sik ér de kes sé ge az

volt, hogy meg je lent a szí nen há rom,
ma gát  ma gyar  ér dek kép vi se let nek
nyil vá ní tó párt. Ez ál tal még job ban
meg osz lot tak a sza va za tok, il let ve a
ma gya rok  amúgy  is  ké nyes  ér dek -
kép vi se le ti ará nyai… A ma gyar or szá -
gi po li ti ka ál tal is meg tá mo ga tott sza -
ka dás na gyon is jól ér zé kel he tő volt
– meg osz tot ta a sza va zó kat. El is ve -
szí tet tük  azo kat  a  le he tő sé ge ket,

ame lye ket az egy ség biz to sí tott vol -
na – gon do lok itt pél dá ul Szat már -
né me ti re vagy Ma ros vá sár hely re. 

– Mit te he tett az egy ház, és kel -
lett-e egy ál ta lán ten nie va la mit egy
ilyen hely zet ben? Pél dá ul a kam -
pány idő szak ban?
– Kel lett, na gyon is so kat. Tu do má -

sul kell ven ni, hogy a ki sebb sé gi lét kü -
lön le ges hely zet. Mi nem egy ki for rott
de mok rá ci á ban élünk, ha nem olyan
hely zet ben, ahol a ro mán sá got a hely -
ha tó sá gi vá lasz tá sok nál sok eset ben
még  min dig  az  mo ti vál ja,  hogy  a
ma gya rok el len sza vaz zon. Az egy ház
pe dig – bár mennyei gyö ke rei van nak
– egy, az e vi lág ban élő kö zös sé get je -
le nít meg, eb ben a vi lág ban él és mű -
kö dik. Épp ezért ki kell áll nunk, és in -
te nünk  kell  az  egy más nak  fe szü lő
ma gyar pár to kat az egy ség tö rek vés -
re, a jó zan komp ro misszum ra.

– Ez jól hang zik, de ho gyan le het
meg va ló sí ta ni a gya kor lat ban?
– Nyil vá nos ke rek asz tal-be szél ge -

té se ket, fó ru mo kat szer vez tünk több
al ka lom mal, több he lyen is: Bras só -
ban,  Ko lozs várt,  Sep si szent györ -
gyön. Püs pök ként én ma gam meg -
hív tam a ma gyar pár tok kép vi se lő it.
Eze ken a – több nyi re egy há zi hely -
szí ne ken  zaj ló  –  ese mé nye ken  a
negy ven-hat van fős hall ga tó ság so -
ra i ban is több eset ben meg fo gal ma -
zó dott az az igény, hogy ezek a pár -

tok egye sít sék erő i ket, és in dul ja nak
együtt. Kü lö nö sen fon tos lett vol na
az  össze fo gás  a  szór vány vi dé ken
vagy ott, ahol a ma gya rok kri ti kus
ará nya  ezt  in do kol ta  vol na,  mint
Nagy vá ra don,  Ma ros vá sár he lyen,
Ko lozs vá ron és így to vább.
Na gyon re mé lem, hogy a no vem -

be ri par la men ti vá lasz tá sok előtt az
il le té ke sek le szű rik a jú ni u si ese mé -
nyek ta nul sá ga it, és ér tel me sen cse -
lek sze nek a kö zös cél ér de ké ben.

– A vi lá gi pa na szok után tér jünk át
egy há zi kér dé sek re, és be szél jünk az
egy há zi örö mök ről. Mi ad op ti miz mus -
ra okot a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház ban 2012 jú ni u sá ban?
– A ro má ni ai ma gyar nem zet kö zös -

ség han gu la tá ra  va ló ban  rá nyom ják
bé lye gü ket a po li ti kai ku dar cok, de úgy
ér zem, eb ben a hely zet ben az egy ház
olyan kö zös sé gi al ter na tí vát és ér ték -
ren det tud fel kí nál ni, amely erős vár le -
het a min den na pok ban. Bár mi lyen ki -
csi  is egy há zunk – ed dig kö rül be lül
har minc ezer fő ről tud tunk –, és bár -
mennyi re ri asz tó ak is a de mog rá fi ai
ada tok,  élet ké pes,  új  gyü le ke ze tek
ala kul nak ott, ahol ed dig re mény sem
volt a meg ma ra dá sunk ra. Emel lett a
szol gá la tok mi nő sé gét te kint ve is ér -
zé kel he tő a po zi tív el moz du lás.
Az egyik ilyen hely Besz ter ce. Ed -

dig szász test vé re ink ad tak he lyet a
gyü le ke ze ti  al kal mak nak,  de  ez  a
meg ol dás sok szem pont ból kö rül mé -
nyes volt, így Tóth Zol tán lel kész ve -
ze té sé vel a gyü le ke zet ön ál ló is ten -
tisz te le ti hely lé te sí té sét ha tá roz ta el.
Az ön kor mány zat és a ma gyar kép -
vi se let is part ner volt eb ben, így tel -
ket kap tunk a bel vá ros ban. Jú ni us 16-
án már le is tet tük a temp lom és a
gyü le ke ze ti köz pont alap kö vét. (Tu -
dó sí tá sunk a 13. ol da lon. – A szerk.)

– Úgy tu dom, ha son ló ra ké szül nek
az Arad me gyei Si mo nyi fal ván is.

–  Így  van.  Si mo nyi fal va  na gyon
szép fa lu a nyu ga ti ha tár szé len, Gyu -
lá hoz kö zel. A te le pü lé sen a ró mai ka -
to li ku sok van nak több ség ben, ezért úgy
tűnt, sem mi esély ar ra, hogy itt va la -
ha is na gyobb evan gé li kus gyü le ke zet
ala kul jon. Né hány éve azon ban agi lis
fi a tal lel ké szek ke rül tek a te le pü lés re,
és ál dá sos mun ká juk nyo mán el kez dett
az  evan gé li kus  kö zös ség  nö ve ked ni. 
Sze ren csés az is, hogy a lel ké szek

a he lyi nyolc osz tá lyos ál ta lá nos is ko -
lá ban a val lás mel lett más mel lék tár -
gyat is ta ní ta nak. A mos ta ni lel kész -
nek, De ák Bá lint Sán dor nak a fe le -
sé ge is ta nít, így a gye re ke ken ke resz -
tül egy re több csa lá dot ér nek el. A
nem ré gi ben még negy ven fős kö zös -
ség má ra száz öt ven fős ak tív gyü le -
ke zet té  vált.  Így  ott  is  pa ró kia-  és
temp lom épí té si pro jekt be kezd tünk.

– S ha már szó ba ke rült az ok ta -
tás: az anya or szá gi evan gé li kus egy -
ház idén is több ok ta tá si in téz -
ménnyel gaz da go dik. Önök nél mi a
hely zet e té ren?
– Ro má ni á ban a ha tá lyos tör vé -

nyek mi att na gyon ne héz fe le ke zeti
is ko lát ala pí ta ni. Azon ban Bras só ban
vissza kap tunk egy gim ná zi u mi épü -
le tet, amely ben idén szep tem ber től
egy há zi ma gán is ko la in dul in ten zív
nyelv ok ta tás sal.

– Mit je lent az, hogy egy há zi ma -
gán is ko la?
– Egy ma gyar evan gé li kus ala pít -

vány fog ja be in dí ta ni, amely nek el nö -
ke a bras sói gyü le ke zet egyik pres bi -
te re. Az épü let az egy há zé, az in téz -
mény pe dig szo ros kap cso lat ban fog
mű köd ni a he lyi gyü le ke zet tel.
Saj nos a mű kö dés hez sem mi fé le ál -

la mi  tá mo ga tást nem  le het  igény be
ven ni,  az  épü let nek  vi szont  szi go rú
elő írá sok nak kell meg fe lel nie, il let ve a
pe da gó gu sok bé rét is elő kell te rem -
te ni, ezért az ott ta nu ló di á kok nak tan -

dí jat kell majd fi zet ni ük. A te het sé ges,
de sze gé nyebb sor sú gye re kek anya gi
ter hét az egy ház fog ja át vál lal ni.

– Mit le het tud ni a kép zés ről?
– Négy pár hu za mos osz tályt in dí -

tunk nyel vek re spe ci a li zá lód va. In -
ten zí ven, nagy óra szám ban fog ják ta -
nul ni a di á kok az an golt, a né me tet,
a ma gyart és a ro mánt. Ter mé sze te -
sen a val lá si ne ve lés re is nagy súlyt
he lye zünk majd. Mi vel az in téz mény
anya gi tá mo ga tá sá ban kül föl di pá lyá -
za ti pén zek is sze re pet ját sza nak, az
is ko la nem zet kö zi leg akk re di tált in -
téz mény.

– Gon do lom, már meg van a ne ve
is. Mi lyen el ne ve zés ol vas ha tó majd
az épü let hom lok za tán?
– Au gus ta na Ju les Ver ne. Az el ső

szó  az  Ágos tai hit val lás ra utal,  a
Jules Ver ne pe dig ar ra a fan tasz ti kus
kép ze lő erő re,  kre a ti vi tás ra,  amely
min dig ké pes elő re moz dí ta ni az em -
be ri ség sor sát. 

g Bo da Zsu zsa

Azegyházerősvárlehetamindennapokban
Beszélgetés Ador já ni De zső Zol tán nal, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ké vel

é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

b Nemtúlzás:szintenemvoltolyanhét,hogyvalakinevetettevolnasze-
münkreamúltévpünkösdjén–IttzésJánospüspöknyugállománybavo-
nulásával–„felfüggesztett”Égtájoló rovatfolytatásánakelmaradását.
Nos,Szentháromságünnepévelújraindítottukrovatunkat!Azzalakü-
lönbséggel,hogyegyházkerületeinklelkészivezetőitőlnemjegyze-
teketvárunk,hanemválaszokat–olvasóinkkérdéseire.Az„elsőkör-
ben”azonbanmégmikérdezzükpüspökeinket…Olvasóinkkérdéseit
– „Égtájoló” jeligével – szerkesztőségünk postacímére, illetve az
evelet@lutheran.hue-mailcímrevárjuk.–Aszerk.

Az ün ne pi is ten tisz te let pré di ká ci ó já -
nak alap igé jé ül a 118. zsol tár 1–6. ver -
se it vá lasz tot ta a püs pök. A li tur gi á ban
dr. Bács kai Ká roly, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem (EHE) Új szö vet -
sé gi Tan szé ké nek meg bí zott ve ze tő je
mel lett az ép pen negy ven éve or di nált
lel kész édes apa, Széll Bul csú vett részt.
A csa lá di as han gu la tú kö szön té -

sek ben a mu zsi ka is fon tos sze re pet
ka pott: töb bek kö zött a va nyar ci és
a kis pes ti gyü le ke zet kó ru sa üd vö zöl -
te ze né vel az if jú lel kész nőt. A lel ké -
szi ok le ve let az egy ház ke rü let ne vé -
ben Ra dos né Len gyel An na ke rü le ti

fel ügye lő től és Gáncs Pé ter püs pök -
től ve het te át.
Széll Éva Luc fal ván, édes ap ja egy -

ko ri szol gá la ti he lyén nőtt fel. Tíz éve -
sen ad ta át az éle tét Jé zus nak, és meg -
fo gad ta, hogy egész éle té ben őt fog ja
szol gál ni. En nek az ígé ret nek a be vál -
tá sát  kán tor ként  kezd te  1994-ben,
majd négy év vel ké sőbb hit ta nári ok -
le ve let szer zett az EHE-n. 
Ezt egé szí tet te ki 2001-ben, ami -

kor ki tün te tés sel vé gez te el a Sze ge -
di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la
Ta nár kép ző  Fő is ko lai  Ka rát  ének-
ze ne sza kon. Még ugyan ab ban az év -
ben má so dik he lye zést ért el az or szá -
gos tu do má nyos di ák kö ri kon fe ren -
ci án Jo hann Se bas ti an Bach ko rál par -
ti tá já nak (O Gott, du from mer Gott)
elem zé sé vel.  2001  őszén  egy éves
ösz tön dí jat nyert el a her for di (Né -
met or szág) egy ház ze nei fő is ko lá ra,
majd en nek le tel té vel – hogy foly tat -
has sa kin ti ta nul má nya it – or go nis -
ta és kar ve ze tői ál lást vál lalt.
2006-ban jött ha za, s ek kor ka pott

el hí vást Is ten től a lel ké szi szol gá lat -
ra. Az öt éves el mé le ti kép zést négy
év alatt fe jez te be. A gya kor la ti (ha -
tod-)  évet  Sza bó  And rás  es pe res
men to ri irá nyí tá sa alatt töl töt te a va -
nyar ci gyü le ke zet ben.
Szep tem ber től a me ző be ré nyi né -

met gyü le ke zet lesz a szol gá la ti he -
lye, emel lett pe dig is ko la lel kész ként
szá mít rá a vá ros ban a kö vet ke ző tan -
év ben in du ló evan gé li kus is ko la.

g bzs

Orgonapadrólaszószékre
Széll Éva An na or di ná ci ó ja

b „Nemistűntfel,hogymostvise-
ledelőszöraLuther-kabátot,mert
olyan természetesen áll rajtad,
minthamindigisebbenszolgál-
tálvolna”–fogalmazottköszön-
tőbeszédében Szabó András, a
NógrádiEgyházmegyeesperese,
SzéllÉvaAnna frissenordinált
lelkésznőhatodévesmentorajú-
nius 17-én, vasárnap a kispesti
templomban.Alelkészszentelés
szolgálatátGáncs Péter, a Déli
Egyházkerületpüspökevégezte.
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b Visszaemlékeztekaréginapok-
ra,végiggondoltákazÚrtetteit,
elmélkedtekkezealkotásain(vö.
Zsolt 143,5) aMonori Ágostai
HitvallásúEvangélikusFiókegy-
házmegalakulásánakszázadik,
önálló gyülekezetté válásának
hetvenötödik,valaminttemplo-
mafelszentelésénekhetvenhar-
madik évfordulója alkalmából
rendezett június 17-eihálaadó
naprésztvevői.Acsaláditanév-
záróistentiszteletésazaztkö-
vető közös ebéd bizakodásra
adott okot: a gyülekezetnek
nemcsak múltja, de jelene és
jövőjeisvan,lehet.Ahittanosok
ésakisifisekegy-egyjelenettel,
azénekkarkétdicsőítőénekkel
készültazalkalomra.Ajúniusi
születésnaposokatáldássalkö-
szöntötték,ésajelenlévőkazúr-
vacsoraközösségétisátélhették.

„Is ten nek ter ve van ez zel a gyü le ke zet -
tel is” – erő sí tet te meg ige hir de té sé ben
Krá mer Györgypi li si lel kész, a Dél-Pest
Me gyei Egy ház me gye újabb hat év re
meg vá lasz tott es pe re se. Eh hez azon -
ban az szük sé ges, hogy ne ra gad jon le
a „bez zeg” idők fel em le ge té sé nél, és a
mö göt te ál ló száz esz ten dő tör té né seit
se né hány sze mély ki ma gas ló tet te ként
ér té kel je,  ha nem  lás sa  meg:  raj tuk
ke resz tül is mind vé gig az Úr cse le ke -
dett. Ha to vább ra is Is ten re bíz za, ak -
kor az ő ke zé ben ez után is jó he lyen
lesz a kö zös ség éle te – fo gal ma zott az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pök he lyet -
te se,  aki  pré di ká ci ó ja  vé gén  erőik
össze han go lá sá ra, ez zel a gyü le ke zet
ere jé nek meg sok szo ro zá sá ra biz tat -
ta a je len lé vő ket.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lés leg főbb ese mé nye a gyü -
le ke zet ed di gi lel ké sze i nek em lé ket
ál lí tó már vány táb la le lep le zé se volt.
Az érin tet tek kö zül Mun tag né Bar -
tucz Ju dit, id. Cse lovsz ky Fe renc és
Sel me czi La jos – a je len le gi lel kész
édes ap ja – em lé ke zett vissza sze mé -
lye sen is a Mo no ron töl tött évek re. 
A Los Ala mos-i (Új-Me xi kó, Ame -

ri kai  Egye sült  Ál la mok)  Bet le hem
gyü le ke zet és pász to ra, Bru ce Ku en zel
jó kí ván sá ga it Anne Mo raws ki tol má -
csol ta.  (Az  egye te mi
lel kész ként  szol gá ló
Anne  nem  csak  egy
nap ra ér ke zett; idén im -
már har ma dik al ka lom -
mal vesz részt a mo no -
ri ak – lap zár tánk ide jén
is zaj ló – gyer mek- és if -
jú sá gi tá bo rá ban.) A kö -
szön té sek so rát az egy
idő ben társ egy ház köz -
ség ként is mű kö dő bé -
nyei  gyü le ke zet  lel ké -
sze, Bu day Zsolt zár ta.
A mo no ri lu the rá nu -

so kat a múlt szá zad el ső
éve i ben bi zo nyos Mes kó Ist ván ta ní tó
kezd te el kö zös ség gé szer vez ni. 1912-
től  már  fi ók egy há zi  ke re tek  kö zött
folyt a hí vek meg szó lí tá sa, lel ki gon do -
zá sa.  1937-ben,  húsz  év vel  a  he lyi
evan gé li ku sok  ön tu dat ra  éb re dé se
után vált ön ál ló vá az egy ház köz ség, két
év vel ké sőbb pe dig, a Szent há rom ság
ün ne pe  utá ni  má so dik  va sár na pon
Raf fay Sán dor püs pök  fel szen tel te a
Sándy Gyu la ter vez te temp lo mot.

A Bu da pest től har minc öt ki lo mé -
ter re dél ke let re fek vő te le pü lés nagy lé -
lek szá mú re for má tus, il let ve ró mai ka -
to li kus gyü le ke ze tei mel lett az evan -
gé li kus min dig is ke ve sebb főt szám -
lált, és tör té ne te fo lya mán több ször is
sú lyos anya gi ne héz sé gek kel küz dött.
Ugyan így az 1949 de cem be ré ben át -
adott pa ró kia és az 1953 áp ri li sá ban ki -
ala kí tott gyü le ke ze ti te rem ál la po ta is
új ra és új ra ag go da lom ra adott okot. 
A  lel kész la kás prob lé má ja 2003

nya rán ol dó dott meg, D. Sze bik Im -
re püs pök ek kor ál dot ta meg az új
haj lé kot, mely je len leg a lel ki pász -
to ri fel ada to kat 1999. ja nu ár 1-jé től
– Mo no ri er dőn, Csév ha rasz ton és

Va sa don is – el lá tó Sel me czi La jos
Pé ter és csa lád ja ott ho ná ul szol gál. 
A gyü le ke ze ti he lyi sé gek át fo gó fel -

újí tá sa  még  vá rat  ma gá ra,  de  ki -
sebb-na gyobb mun ká la to kat  fo lya -
ma to san vé gez nek az épü le ten. Nap -
ja ink ban – az if jú ság (!) kez de mé nye -
zé sé re és ko or di ná lá sa mel lett – egy
kö zös sé gi szo ba kom for to sab bá té te -
lé re gyűj te nek.

g V. J.
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Zsolt 4,8 alap ján tar tott ige hir de té -
sé ben a püs pök az új fel ál lá sú el nök -
ség kü lön le ges adott sá ga i ra is fel hív -
ta a fi gyel met. Töb bek kö zött ki emel -
te: más-más színt fog a ve ze tés be vin -
ni egy fér fi és egy nő. Az új ra vá lasz -
tott es pe res a foly to nos sá got jel ké -
pez he ti, míg a fris sen be ik ta tott fel -

ügye lő  „új  szem mel”  vizs gál hat ja
meg a kér dé se ket. Más szem pon tok
játsz hat nak sze re pet egy nagy lét szá -
mú vá ro si gyü le ke zet ből ér kez ve, és
mások egy fa lu si, ma rok nyi evan gé -
li kus kö zös ség ből jő ve. 
„A kö vet ke ző hat év ben nem csak

a gyü le ke ze tek gond ja fog rá tok há -

rul ni – zár ta gon do la ta it a püs pök –
, ha nem az örö me ik is több szö rö sen
össze fog nak adód ni. Már pe dig eb -
ben az egy ház me gyé ben több gyü le -
ke zet ben is nö vek szik a ke resz te lők
és a kon fir má ci ók szá ma, az ok ta tá -
si in téz mé nyek ben pe dig tág misszi -
ói le he tő ség nyí lik. Is ten áld ja meg
szol gá la to to kat!”
Az ün ne pi is ten tisz te le ten ik tat ta

be hi va ta lá ba Lup ták György es pe res
az egy ház me gyei tiszt ség vi se lő ket. Az
al ka lom köz gyű lés sel zá rult, ame lyen
a ke rü let ne vé ben Ra dos né Len gyel
An na ke rü le ti fel ügye lő meg kö szön -
te  dr. Amb rus And rás le kö szö nő
egy ház me gyei fel ügye lő nek az elő ző
cik lus ban vég zett szol gá la tát. Meg -

ha tó meg le pe tés ként ér te a részt ve -
vő ket,  ami kor  az  új  fel ügye lőt  az
édes any ja kö szön töt te ének kel be ik -
ta tá sa al kal má ból.

g bo dazs

Az egy ház me gyei el nök ség tag ja i val
in ter jú ol vas ha tó a Dé li Egy ház ke -
rü let hon lap ján: 
del.lu the ran.hu/hi rek

Bács-kiskunivegyespáros
Egy ház me gyei ik ta tá sok Du na egy há zán

A  bo bai  evan gé li kus  temp -
lom ban ke rült sor a va si egy -
ház me gyei el nök ség és tiszt -
ség vi se lők be ik ta tá sá ra jú ni us
17-én, va sár nap dél után. A li -
tur gi át Gyar ma ti Ist ván sár vá -
ri, Ko vács né Tóth Már ta vö -
nöc ki és Tor ma-Ha sza Mó ni -
ka szom bat he lyi lel ké sz vé gez -
te. Ige hir de tés sel Sze me rei Já -
nos, a  Nyu ga ti  (Du nán tú li)
Evan gé li kus  Egy ház ke rü let
püs pö ke szol gált. 
A  meg hí vón  sze rep lő  ige -

vers, Kol 3,15 alap ján a püs pök
Krisz tus bé kes sé gé ről be szélt,
amely be töl ti mind azo kat, akik
el hí vá sát kö vet ve mun kál kod -
nak  az  ő  egy há zá ban.  „Jé zus
nem vá lasz tott tö ké le tes em be -
re ket. A mi fel ada tunk az, hogy
ar ról ta nús kod junk, aki Is ten tö -
ké le tes  ir gal mát  és  sze re te tét
hoz ta el” – fo gal ma zott. Az ik -
ta tás  nem  ma ga sabb  rang ba
va ló he lye zést, ha nem szol gá lat -
ba ál lí tást je lent – tet te hoz zá.

Ros tá né Pi ri Mag da új ra vá -
lasz tott es pe res, va la mint az új
egy ház me gyei fel ügye lő, Mó -
rotz Zsolt be ik ta tá sát kö ve tő -
en es küt tet tek a fris sen meg -
vá lasz tott egy ház me gyei tiszt -

ség vi se lők is. Az is ten tisz te let
kö zös úr va cso rá val ért vé get,
amely ben a je len lé vő lel ké szek
is se géd kez tek.
A köz gyű lé sen el ső ként Mó -

rotz Zsolt szék fog la ló be szé dét
hall gat hat ták meg  a  részt ve -
vők. „Ha va la kit Is ten ki vá laszt,
azt gyen ge sé gei és hi bái el le né -
re al kal mas sá te szi a fel adat el -
vég zé sé re” – val lot ta meg sze -
mé lyes hi tét. Az egy ház me gyei
fel ügye lő leg fon to sabb fel ada -
tá nak most a gyü le ke ze tek meg -
is me ré sét tart ja.
Az  es pe res,  Ros tá né  Piri

Mag da nem kí vánt is mét szék -

fog la lót tar ta ni, csu pán vissza -
utalt az elő ző be ik ta tá sa kor el -
hang zott cél já ra. „Halk és sze -
líd csend ben sze ret ném a szol -
gá la to mat vé gez ni” – mond ta.
Ezek után sor ke rült a le kö -

szö nő egy ház me gyei fel ügye -
lő  kö szön té sé re  is.  Sztró kay
At ti la rö vid  fel szó la lá sá ban
hang sú lyoz ta: a szol gá lat tiszt -
ség től füg get len, így ő ez után
is szol gál ni fog.
A  jó  han gu la tú  ün nep lés  a

he lyi kul túr ház ban meg ren de -
zett  sze re tet ven dég ség gel  ért
vé get.

g Adámi Mária

Szolgálathalkésszelídcsendben
Ré gi-új es pe rest és egy ház me -
gyei fel ügye lőt ik tat tak jú ni us 16-
án, szom ba ton az idén két száz
éves  Veszp ré mi  Evan gé li kus
Egy ház me gyé ben.  Az  ige hir -
de tés szol gá la tát Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus  Egy ház ke rü let  püs pö ke
vé gez te.  A  li tur gi á ban  Vaj da
Ist ván aj kai és Pet hő Ju ditnagy -
alá so nyi lel kész vett részt.
Is ten  ad ja  a  nö ve ke dést  –

emel te ki 1Kor 3,6–7.9 alap ján
tar tott  pré di ká ci ó já ban  Sze -
me rei Já nos. – A nö ve ke dés az
élet je le – tet te hoz zá. – Ugyan -
ak kor ne künk is sze re pünk van

ben ne. „Mun ká ra hív a meg bí -
zás. Ha nem vé gez zük el a fel -
ada tun kat,  el va dul  a  ter més,
nem lesz sem mi olyan, mint le -
het ne. Az igé ben az élet cso dá -
ja rej lik, az örök élet cso dá ja –
ezt kell to vább ad nunk.”
Az  is ten tisz te le ten  ezek

után ke rült sor az es pe res és az
egy ház me gyei  fel ügye lő  be -
ik ta tá sá ra, majd a meg vá lasz -
tott tiszt ség vi se lők es kü té te lé -
re. A ze nei szol gá lat ban Pá pa
vá ros Bár dos La jos ve gyes ka -
ra mű kö dött köz re.

Pol gár di Sán dor új ra vá lasz -
tott es pe res szék fog la ló já ban

(képünkön) Jer 31,17 alap ján ar -
ra a re mény re utalt, ame lyet
meg kell szó lal tat nunk a ma
em be re szá má ra. Majd ki fej -
tet te ter ve it a kö vet ke ző cik -
lus ban el vég zen dő mun ká val
kap cso lat ban: „A jö vő egy há -
zát olyan nak sze ret ném lát ni,
amely re még hall gat nak; amely
min den kép pen nyu godt pon -
tot je lent a vál ság hely zet ben” –
fo gal ma zott.

Henn Lász ló egy ház me gyei
fel ügye lő négy szó ban fog lal -
ta  össze,  mi lyen  fel ada to kat
sze ret ne foly tat ni és meg va ló -
sí ta ni a to váb bi ak ban. Cél ja a
bi za lom, a bé kes ség, a tör vé -
nyes ség és a tá jé koz ta tás fenn -
tar tá sa.
A  kö szön tők  so rá ban  fel -

szó lalt töb bek kö zött dr. Bir -
kás An tal, aki Szász fal vi Lász -
ló ál lam tit kár üd vöz le tét ad ta
át; Kopf And rás lel kész a som -
ló sző lő si gyü le ke zet ne vé ben,
va la mint Ven c zel Csa ba, a pá -
pai egy ház köz ség fel ügye lő je.
Az ün ne pi al ka lom sze re tet -
ven dég ség gel zá rult.

g A. M.

Megszólaltatniareményt
Be ik tat ták a Veszp ré mi Egy ház me gye el nök sé gét

b ADéliEvangélikusEgyházkerületelsőnőimegyeifelügyelőjétiktat-
tabehivatalábaGáncsPéter püspökjúnius16-án.ABács-KiskunEgy-
házmegyeelnökségébenezentúlDudlaErzsébet dunaegyházifelügye-
lőtöltibeavilágivezetőitisztséget,mígesperesnekLuptákGyörgy
kiskőrösilelkésztválasztottákmegújra.Azünnepiistentiszteletke-
retében iktatta be hivatalába a régi-új esperes az egyházmegyei
tisztségviselőketis.

Kis  Já nos  (Rá ba szent and rás,  1770.
szep tem ber 22. – Sop ron, 1846. feb -
ru ár 19.), aki két száz tíz esz ten de je,
1802-ben  ke rült  a  ne mes dö möl ki
evan gé li kus gyü le ke zet élé re, köl tő is
volt, és a nyelv újí tó Ka zin czy Fe ren -
cet tud hat ta jó ba rát já nak. Ka zin czy -
val foly ta tott le ve le zé se vé gig kí sér te
szin te egész éle tét. 
Ne ve fő leg Ber zse nyi Dá ni el fel fe -

de ző je ként él ma is az iro dal mi köz -
tu dat ban, nem po é ta ként. Kis Já nos
volt az, aki nek Ber zse nyi meg mu tat -
ta né hány ver sét, s mi u tán Kis szer -
ző jü ket „lel ke sed ve ser ken té írás ra”, a
köl te mé nye ket el jut tat ta Ka zin czy hoz.
Kis Já nos 1808-ban het ven hét Ber zse -
nyi-ver set tar tal ma zó kéz ira tot kül dött

el Ka zin czy nak, aki fel aján lot ta se gít -
sé gét Ber zse nyi ver ses kö te té nek szer -
kesz té sé hez. Kis és Ber zse nyi ba ráti
kap cso la ta az tán egy re szo ro sabb lett,
Ber zse nyi má so dik  gyer me ké nek  is
ke reszt ap ja lett a lel kész.
A rá ba szent and rá si job bágy csa lád

gyer me ke ként  szü le tett  Kis  Já nos
is ten fé lő szü le i től sa já tí tot ta el a val -
lás ele me it, va la mint kez det le ge sen
az írást és az ol va sást, de egy-egy te -
let a té ti, majd a va dos fai is ko lá ba járt,
míg nem – a ma lom so ki lel kész és a
va dos fai ta ní tó ja vas la tá ra – be ad ták
a sop ro ni evan gé li kus lí ce um ba. 
A lí ce um nagy elő re lé pés volt a te -

het sé ges if jú nak; itt élet re hí vó ja lett az
or szág el ső ma gyar di ák ön kép ző kö ré -

nek, a Sop ro ni Ma gyar Tár sa ság nak,
mely el ső sor ban a ma gyar nyel vű iro -
da lom al ko tá sa it szán dé kozott szé les
kör ben  is mert té  ten ni.  Kis  sop ro ni
ta nul má nyai  so rán  ked vel te meg  az
óko ri iro dal mat és a mo dern nyel ve ket.
Rö vi de sen a vi lág is ki nyílt szá má -

ra, hi szen ta nul mány utak ra me he tett
Göt tin gen be és  Jé ná ba, ahol  fel ké -
szült, fel vi lá go sult pro fesszo rok elő -
adá sai ré vén – a val lá si kér dé se ken túl
–  vi lá gi  tu do má nyok kal  is  is mer -
ked he tett. Szűk két évet töl tött kül -
föl dön, ami kor 1793 őszén ha za tér ve
a győ ri ágos tai evan gé li kus is ko lá ba
ke rült ta ní tó nak, míg nem az tán 1796-
ban Ne mes dö möl kön lelkésszé szen -
tel te Hra bowsz ky Sá mu el püs pök. 
Ez után kü lön bö ző he lye ken szol gált,

de  a  ki tar tó  ne mes dö möl ki ek meg -
győz ték, és meg hív ták  lel ké szük nek. 
Dö möl köt Kis a mű ve lő dés fon tos

he lyé vé avat ta. Szá mos ki vá ló ság ke -
res te fel ek kor tájt, itt szé le se dett ki iro -
dal mi mun kás sá ga, itt ké szí tet te el töb -
bek közt a Pro tes táns köz em be rek ol -
va só köny vét, amellyel a né pi es iro da -
lom fe lé a leg el ső és a „vi szo nyok hoz
ké pest igen ta pin ta tos lé pést tet te”. 

Kis író ként, köl tő ként a fel vi lá go -
so dást kí ván ta elő se gí te ni, az igaz sá -
got  meg mu tat ni,  a  tu dat lan sá got
osz lat ni igye ke zett. Mun kái a nyelv -
tu do mány, az esz té ti ka, a tör té net írás,
a ne ve lés, az élet böl cse let kö ré ből ke -
rül tek ki. 
1808 ta va szá ig szol gált Ne mes dö -

möl kön, amíg a sop ro ni lel ké szi meg -
hí vást  el  nem  fo gad ta.  Sop ron ban
har minc nyolc esz ten dőt töl tött, ez alatt
ki ad ta összes köl te mé nyét, il let ve több
mint  hat van  kö te tet  for dí tott.  Né -
hány kö zü lük: Dr. Lu ther Már ton kis
ka te chis mu sá nak ma gya rá zat ja – Né -
hai su per in ten dens Her der után; A ré -
gi gö rö gök er köl cse i nek és szo ká sa i nak,
vagy val lás bé li, pol gá ri, ha di és há zi
rend tar tá sa i nak le írá sa; Em be ri in du -
la tok tü kö re, rész sze rint igaz, rész sze -
rint ki töl tött tör té ne tek ben – Nagy
ré szint La fon taine után; A val lás ta lan -
ság ról s a val lás bé li buz gó ság meg hi -
de ge dé sé nek oka i ról, kü lö nö sen a pro -
tes tán sok kö zött; stb.
1812. jú ni us 23-án vá lasz tot ták meg

a Du nán tú li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let püs pö ké vé. Szu per in ten den si mi -
nő sé gé ben több ször össze üt kö zés be

ke rült a kor mány zat tal a pro tes tán so -
kat érin tő meg szo rí tá sok mi att. 
A  ki tar tó,  szí vós,  vas szor gal mú

evan gé li kus lel készt nagy tisz te let ben
tar tot ták.  A  „leg ma gya rabb  Habs -
burg”, az or szág gaz da sá gi és kul tu rá -
lis fel emel ke dé sé ért so kat te vő Jó zsef
ná dor ma ga hív ta meg a fel ál lí tan dó
Ma gyar Tu dós Tár sa ság sza bá lyai ki -
dol go zá sá val  meg bí zott  tes tü let be;
az aka dé mia meg ala ku lá sa kor pe dig
ter mé sze tes volt, hogy Kist meg is vá -
laszt ják  ren des  aka dé mi ai  tag gá,  és
emel lé ki rá lyi ta ná csos sá is ki ne ve zik. 
An nak el le né re, hogy mind ezek, il -

let ve  lel ké szi-szu per in ten den si  fel -
ada tai nagy el fog lalt sá got je len te nek
szá má ra, az írói pá lyá nak éle te vé gé -
ig – 1846-ig – buz gó hí ve ma radt. 
Kis Já nos egyi ke azon nagy em lé -

ke ze tű  ma gyar  em be rek nek,  akik
nem ze ti iro dal munk szor gos mun -
ká sai, ser ke nő mű ve lő dé sünk ka la -
u zai  vol tak.  Em lé ké nek  ápo lá sa,
fenn tar tá sa  fon tos  fel ada tunk  –  s
nem csak az evan gé li ku sok nak, ha -
nem más fe le ke ze tű ek nek is. Min den
ma gyar nak.

g – kz –

„Azigazságotmegmutatni,atudatlanságotoszlatni”
Két száz esz ten de je vá lasz tot ták a Du nán tú li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ké vé Kis Já nost

b KisJános. Enévhallatánegymásikiseszünkbejuthat:Berzsenyié. Jó-
magamelfogultvagyok.Nemcsakazért,mertnagyanyámfelmenőiis
„Daniuraság”egyházashetyeiföldijeivoltak,hanemmertPetőfiután
alegkedvesebbköltőmtalána„magyarHoratius”,Berzsenyi,amagyar
irodalomnagymagányosa,akiirodalmunkegyiklegellentmondásosabb
költőjelett,akinekgazdag,sikeresföldesúrkéntaköltészetjelentette
léteigaziértelmét.Shogyezjelentette,abbannemkisszerepevoltegy
evangélikuslelkésznek,akésőbbiszuperintendensnek:KisJánosnak.
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A dip lo ma osz tás után az Agape ze -
ne kar já té ka ve zet te át a prog ra mot
a  ju bi lán sok kö szön té sé hez. Kü lön
öröm mel üd vö zöl ték a húsz év vel ez -
előtt vég zett le ve le ző ta go za tos év fo -
lya mot, amely nek tag jai szin tén meg -
je len tek az al kal mon. 

Teo ló gi ai ta nul má nyai be fe je zé sé nek
negy ve ne dik  év for du ló ját  ün ne pel te
Gö rög Zol tán, Jan ko vits Bé la, Le hel
Lász ló és Széll Bulcsú.Mun ká juk el is -
me ré se képp em lék la pot ve het tek át. 
Arany ok le ve let ka pott az öt ven

éve vég zett Ba ra nyay Kál mán, Det -
re Já nos, Ká posz ta La jos, Ko vács
Etel ka, Kő sze ghy Ta más, Lis ka End -
re, Mol nár Je nő és D. Sze bik Im re.
Hat van esz ten de je fe jez te be teo -

ló gi ai ta nul má nya it dr. Ju hász Gé za,
Ma da rász Ist ván, Trajt ler Gá bor és
Var ga György, ők gyé mánt ok le ve let
ve het tek át. 
Ta nul má nyai  be fe je zé sé nek  hat -

van ötö dik év for du ló ján vas dip lo mát
ka pott Tóth-Szöl lős Mi hály, ru bin ok -
le ve let  pe dig  a  het ven  éve  vég zett
Hor váth Mik lós.
A ju bi lán sok az or szá gos egy ház

aján dé ka kép pen Vin c zel lér Im re kép -

ző mű vész al bu mát kap ták aján dék -
ba. Ne vük ben elő ször Széll Bul csú
szólt, majd D. Sze bik Im re mon dott
kö szön tést.
Az ün ne pi ülés vé gén ve het te át az

idei dí ja zott, dr. Bir kás An tal a Só -
lyom Je nő-dí jat Re for má ció, ál lam -
ha ta lom, po li ti ka – Lu ther és Kál vin
jog fi lo zó fi ai és politikai filozófiai né -

ze tei cí mű köny vé ért. E mun kát a Dr.
Só lyom  Je nő  Ala pít vány  száz ezer
fo rint tal ju tal maz ta. 
Idén is el is me rés ben ré sze sül tek a

ki ma gas ló ta nul má nyi ered ményt el -
ért hall ga tók. A Dr. Só lyom Je nő Ala -
pít vány – és az ab ban fog lalt egyéb ala -
pít vá nyok, köz tük a Cson ka Al bert- és

a nem ré gi ben csat la ko zott Bonnyai-
ala pít vány – jó vol tá ból ti zen két hall -
ga tó ve he tett át ju tal mat: Se ben Gló -
ria, Bér ces Fló ra, Gyur kó Do nát Sá mu -
el, Ko vács Bar ba ra Lu ca, Őri Ka ta lin,
Lá zár Ani kó, Kár nyácz ki Esz ter, Haj -
duch-Szmo la Pat rik, dr. Lász ló Vir gil,
Göm bös Ka ta lin, dr. Sch nel ler Ist ván
Már ton és dr. Ton ha i zer Ti bor.
A rek tor meg kö szön te mind azo kat

az ado má nyo kat, ame lye ket az év fo -
lya mán a lel kész kép zé sért fe le lős sé -
get ér ző gyü le ke ze ti ta gok jut tat tak
el az ala pít vány és az egye tem szá má -
ra. Fon tos a jö vő szem pont já ból – ál -
la pí tot ta meg Sza bó La jos –, hogy az
egy ház ta gok tá mo gas sák a hit tu do -
má nyi egye te met. 
A tan év zá ró ün nep ség mél tó le zá -

rá sa ként Sza bó La jos az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem mun ka tár sa -
i nak mon dott kö szö ne tet. Kü lön ki -
emel te a ta ná rok, a gaz da sá gi mun -
ka tár sak, a re cep ci ón és az iro dák ban
dol go zók mun ká ját, akik mind hoz -
zá já rul tak a tan év si ke res le bo nyo lí -
tá sá hoz. Kö szö net il le tte a hall ga tói
ön kor mány zat  ak tív  és  épí tő  te vé -
keny sé gét is. 
Az  egye tem  száz hu sza dik,  tel jes

teo ló gi ai  kép zést  nyúj tó  tan évét  a
Him nusz zár ta le, egy ben utat nyit va
a kö vet ke ző nek, amely re mél he tő leg
az ide i hez ha son ló an szép lesz. 

g KB.

ÉvzáróazEvangélikus
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f Folytatás az 1. oldalról

– Tíz hó nap alatt is mer tük meg a
ne ve te ket. Ho gyan kezd te meg mű kö -
dé sét az Aga pe együt tes?
BEn cE: Elő ször mi ket ten, Vik tor -

ral  kezd tünk  el  ze nél get ni.  Az tán
ké sőbb állt be hoz zánk Ot tó, Pat rik
és Zo li. Konk rét na pot nem tud nék
mon da ni,  ami kor  meg ala kul tunk,
de ez az öt fő kö rül be lül szep tem ber
óta ját szik együtt. 
Vik tor: Utá na pe dig jött a név vá -

lasz tás! 
– Az aga pé gö rög szó, azt je len ti:

„sze re tet”. Mi ért pont ez lett a ne ve -
tek? 
Vik tor:Min den képp al fá val kez -

dő dő ne vet sze ret tünk vol na. Elő ször
ugyan is a lo gónk ké szült el, amely egy
gi tár ban vég ző dő al fa jel. Így kezd -
tünk el gon dol kod ni, hogy mi lyen gö -
rög szó fe lel meg en nek.
Pat rik: Én még a teo ló gi ai le xi -

kont is fel csap tam, hogy mi nél job -
bat ta lál junk.
BEn cE: Zo li pe dig azt mond ta, jó,

hogy Aga pe lesz a ne vünk, mert így
re mény ked he tünk,  hogy  min den
egyes szol gá la tunk vé gén lesz sze re -
tet ven dég ség is. 

– Si ke re tek ta lán an nak is kö -
szön he tő, hogy töb be tek nek van már
ta pasz ta la ta a ze né lés ben. Vik tor, te
egy má sik, vi lá gi ze ne kar ban is do -
bolsz, és te írod a dal szö ve ge ket is. Az
Aga pe együt tes ben is ilyen ve ze tő
sze re pet töl tesz be? 
Vik tor: Nem mon da nám, hogy a

ze ne kar  ve ze té se  egy  kéz ben  fut
össze, fő leg nem az enyém ben. A ze -
nei ve ze tés Ben ce fel ada ta, bár tény,
hogy én va gyok a „bul dó zer” a csa -
pat ban.  A  han go sabb  éne met  ki -
élem a vi lá gi ze ne kar ban, a szol gá lat,
az más ka te gó ria. A  szol gá la tot  az
em ber nek alá zat tal kell vé gez nie. 

– Az Aga pe cél ja te hát a szol gá lat? 
Vik tor: Ki zá ró la go san a szol gá -

lat. El is dön töt tük az ele jén, hogy mi
nem kon cer te zünk, ha nem szol gá la -
tot vég zünk. Nem elő ad ni aka runk
va la mit, ha nem kö zös sé gi ének lés re
bá to rít juk az em be re ket. 

– Sok hely re hív tak már ben ne te -
ket. Jár ta tok Györ köny ben, Ke len -
föl dön, a Szél ró zsa-elő ta lál ko zón.
Az if jú sá gi fesz ti vá lok mel lett temp -
lo mok ban is ze nél tek? 
BEn cE:Már az ele jén el dön töt tük,

hogy  min den ho vá  igyek szünk  el -
men ni, aho vá hív nak ben nün ket.

Vik tor: Egy re  jel lem zőbb,  hogy
temp lo mok ban is ját szunk. Nem zár -
hat juk el ma gun kat a vi lág vál to zá sai
elől, ha nem meg kell lát nunk, hogy
mi re van igény az em be rek ben. 

– Az idő sebb kor osz tály nak is er -
re van igé nye? 
Vik tor: Kit ne ve zünk idős nek? A

hat va nas kor osz tály már az  Il lé sen
nőtt fel! Per sze tő lük is min dig po zi -
tív vissza jel zé se ket szok tunk kap ni.
Pat rik: Azért ját szunk könnyű ze -

nét, mert így az evan gé li kus ko rál kin -
cset bár mi lyen kor osz tállyal meg le het
sze ret tet ni. Az idő sek nek tet szik, mert
bár könnyű ze ne, de még is csak ko rál -
szö ve ge van. A fi a ta lok nak is tet szik,
mert bár ko rál szö ve ge van, még is csak
gi tá ron és do bon játsszák. Min den ki
meg ta lál ja ben ne, ami a sa ját ja. 

– Me lyik volt a leg em lé ke ze te sebb
szol gá la to tok?
Pat rik: Min den  szol gá lat  at tól

em lé ke ze tes, hogy együtt va gyunk.
Együtt be ülünk a kis busz ba, el uta -
zunk, együtt al szunk, ha kell, mí nusz
tíz  fok ban,  a  fű tet len  szo bá ban…
Ilyen is volt! Ami kor nincs ki lá tás ban
szol gá lat, ak kor is össze ülünk pró bál -
ni, mert szük sé günk van rá.
Vik tor: Igen,  ahogy  ha la dunk

elő re  az  idő ben,  egy re  fon to sabb
lesz szá munk ra a kö zös ség. A he ti két
pró bá ra nem is el ső sor ban ze ne i leg
van szük sé günk, ha nem lel ki leg.

– Mi a jö vő? Ben ce, té ged jö vő re ki -
he lyez nek lel kész nek, Vik tor, te már
be osz tott lel kész ként dol go zol. Lesz
idő tök pró bál ni?
BEn cE: Kez det től  fog va  tud tuk,

hogy  tíz hó na punk  van  ar ra,  hogy
együtt ze nél jünk. Hogy mit hoz a tá -
vo lab bi jö vő, azt nem tud hat juk.
Vik tor: A le he tő sé günk meg len -

ne rá, hogy foly tas suk a mun kát. A
pró bák ezen túl már csak a fris sen tar -
tást  szol gál ják,  mert  a  tíz  hó nap
alatt olyan szé les kö rű ének re per to -
árt si ke rült össze ál lí ta nunk, hogy a
szol gá lat előtt nem kell új da lo kat ta -
nul nunk, csak ki vá lasz tunk né hány
jól be gya ko rol tat. 

– Ha egy mon dat ban össze fog lal -
hat ná tok, mi len ne a mot tó tok?
Ot tó: Há la és di cső ség Is ten nek,

ami ért  adott  al kal mat  ar ra,  hogy
együtt ze nél ve szol gál juk őt. 

– Ez na gyon ki fe je ző…
Pat rik: Éne kel jünk a vé gén egyet?

g Ko vács Bar ba ra

Istenszeretetének
szolgálatában

In ter jú az Aga pe együt tes tag ja i val

b „Személyeskedvenceim,akárudvarimuzsikusoknakiselfogadnám
őket”–ígynyilatkozottdr.SzabóLajos, azEvangélikusHittudomá-
nyiEgyetemrektoraazAgape zenekarról.Ígynemvéletlen,hogyKo-
vácsViktor,PfeiferOttó,VighBence,Hajduch-SzmolaPatrik azegye-
temévzárójánismegmutatta,hogynemcsakteológusok,dekiválóze-
nészekis.Azutolsóiskolainapsietségébenbeszélgettemvelük,ki-
csitfoghíjasan,ugyanisazenekarötödiktagja,BarcsikZoltán nem
tudottjelenlenni.

A nyug dí jas lel ké szek már ke zük be
ve het ték azt a meg hí vót, amely őszi
lel kész kon fe ren ci á ra in vi tál ja őket a
rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ba, az ok tó ber 16–
18-án tar tan dó ta lál ko zó ra. Re mény -
ked ve vár juk a vissza jel zé se ket, bi -
za ko dunk ben ne, hogy so kan el fo -
gad ják  meg hí vá sun kat.  Rész ben
azért is, hogy új ra át él jük a test vé ri
ta lál ko zót, és fel ele ve nít sük az em -
lé ke in ket, rész ben azért is, hogy ki -
ala kít sunk egy teo ló gi ai stra té gi át mi,
az élet rend je sze rint nyug díj ba ke -
rült lel ké szek. 
E so rok író ja még csak friss nyug -

dí jas, még nem iga zán is me ri a tét -
len ség ke se rű ter hét és a fe les le ges -
ség ér zését, de szí ve sen vál lal ta fel en -
nek az ak ci ó nak a gya kor la ti és szel -
le mi tá mo ga tá sát. 
A  né met or szá gi  Ro s en heim ben

ta valy no vem ber ben tar tot tak olyan
kon fe ren ci át, ahol a kü lön bö ző élet -
ko rok, az az ge ne rá ci ók kö zöt ti jobb
együttmű kö dé s ről hang zot tak el elő -
adá sok. En nek a ta nács ko zás nak is az
volt a fő té má ja, hogy a még had ra
fog ha tó egy há zi (lel kész) nyug dí ja so -
kat be kell von ni az egy ház szel le mi
éle té be, mert nincs an nál rosszabb és
ha szon ta la nabb, mint ha Is ten szol -
gái  öl be  tett  kéz zel, ma gán la kás ba
zárt lé lek kel ten ge tik az éle tü ket szí -
vük utol só dob ba ná sá ig. 

Mi te hát most tesszük meg az el -
ső lé pé se ket a nyug dí jas lel ké szi tár -
sa da lom mo bi li zá lá sa fe lé. 
Jó hír az öre ge dés ről! 
Az élet kor – bi zo nyos ér tel mes

ha tá rok kö zött és egész sé gi ál la pot
függ vé nyé ben – nem le het ki fo gás.
Az em lí tett ro s en hei mi kon fe ren ci -
án hang zott el egy ér de kes adat az
öre ge dés sel kap cso la to san. Az elő -
adó sze rint a né met or szá gi ku ta tók
na gyon  ér de kes  meg ál la pí tá so kat
tet tek: ne ve ze te sen, hogy nem csak
az em be ri élet kor ha tá ra to ló dott ki,
ha nem a szel le mi és lel ki tel je sí tő ké -
pes sé gé is. 
A né met elő adó sze rint kor tár sa -

ink ké pe sek a nyol ca dik év ti ze dig lel -
ki leg fit tek és egész sé ge sek ma rad -
ni. Meg ál la pí tást nyert, hogy a mai
nyolc van éve sek – ko ráb bi  idő sza -
kok hoz ké pest – olyan ener gi ák kal
ren del kez het nek, mint ré geb ben a
het ven éve sek, il let ve a mai het ve ne -
sek olya nok kal, mint ko ráb ban az
egy év ti zed del fi a ta lab bak. Ter mé -
sze te sen  ez  nem  vi he tő  ab szurd
mó don  to vább,  de  szá munk ra  is
ér zé kel he tő  a  ge ne rá ci ós  ha tá rok
ide-oda va ló el to ló dá sa. 
Ugyan eb ből  az  elő adás ból  tud -

tuk meg azt az el ső hal lás ra ne he zen
ért he tő té telt is, hogy olyan kor ba ér -
tünk, ami kor az em ber éven te csak
há rom hó na pot öreg szik. Az elő adó

az okok kö zött em lí tet te a jobb or vo -
si el lá tást, a fi zi kai mun ka vissza szo -
ru lá sát, a táp lál ko zás ra ci o na li zá lá -
sát stb. Har minc év vel ez előtt – így
az elő adó – Né met or szág ban há rom -
száz em ber volt száz esz ten dő nél idő -
sebb, most tíz ezer fe lett van a szá -
muk. De a szel le mi ka pa ci tás ha tá ra
is ki to ló dik.
Az  Úr  Jé zus  Krisz tus  nem  azt

mond ta,  hogy  nyug dí jas  ko run kig
kell tel je sí te nünk a kül de té sün ket, ha -
nem  vissza jö ve te le  előtt  szí vünk
utol só  dob ba ná sá ig,  amíg  tes tünk
és ér tel münk en ge del mes ke dik. 
Elő ze tes fel hí vás: már elő re ké szül -

nünk kel le ne ar ra a meg be szé lés re,
amely re – Deo vo len te – ok tó ber 18-
án, csü tör tö kön dél előtt ke rül sor! Ki
mi lyen té má ban vál lal na dol go za tot
az zal a cél lal, hogy egy mást is, de a
min ket kö ve tő fi a ta lo kat is gaz da gít -
suk? Azt talán szük ség te len hang sú -
lyoz nom (Ka zin czy után sza ba don),
hogy „jót s jól”. 
Is ten meg bí zást ad az idő seb bek -

nek is, ne künk, nyug dí ja sok nak! 
Ta lál koz zunk Rév fü lö pön, az Or -

dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban 2012. ok tó ber 16–18-án, és
a töb bit ott meg be szél jük! 
A hi va tás és kül de tés nem nyug dí -

jaz ha tó! 
g Ri bár Já nos 

nyu gal ma zott es pe res

Aküldetésnemnyugdíjazható!
Meg hí vó – nyug dí jas lel ké szek ré szé re

Vasdiplomát vehetett át az Evangélikus Élet ko rábbi fő szer kesz tője, Tóth-Szöl -
lős Mi hály
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Balról jobbra: Pfeifer Ottó, Vigh Bence, Hajduch-Szmola Patrik és Kovács Viktor
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A nagy tu dá sú és bá tor szí vű lel -
kész re há lás szív vel em lé ke zik a
he lyi zsi dó kö zös ség is, ugyan is
1944. jú ni us 16-án a temp lom
ha rang já nak meg kon ga tá sá val
bú csúz tat ta az el hur colt me ző -
tú ri zsi dó kat. Ma gá ra vál lal ta a

ha za té rő cse kély szá mú túl élő
lel ki gon do zá sát, és hé be rül pré -
di kált ne kik. A temp lom bel ső
fa lán  ta valy  em lék táb lát  he -
lyez tek el a túl élők, il let ve az ál -
do za tok le szár ma zot tai. 
A múlt va sár na pi ren dez -

vény so ro zat  az  evan gé li kus

temp lom ban  tar tott  ün ne pi
is ten tisz te let tel  kez dő dött,
ame lyen Ko csik Mó ni ka he lyi
lel kész nő li tur gi zált, és Gáncs
Pé ter, a  Dé li  Egy ház ke rü let
püs pö ke pré di kált. A kán to -
ri zá lás szol gá la tát Gy ura sics -

né Uher ko vich Éva re for má -
tus lel kész nő vál lal ta.
Az is ten tisz te let után lep -

lez ték le a park ban Győr fi Sán -
dorMun ká csy-dí jas szob rász -
mű vész al ko tá sát. Ün ne pi kö -
szön tőt Herczeg Zsolt pol gár -
mes ter mon dott, Bo tyánsz ky

lel kész re  pe dig  Gáncs  Pé ter
püs pök em lé ke zett.
Az evan gé li ku sok ne vé ben

Gáncs püs pök, Ra dos né Len -
gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő,  Ko csik  Mó ni ka,  Ju -
hász Sán dor né gyü le ke ze ti fel -
ügye lő  és  Mli nár csek Já nos
gyü le ke ze ti  tag  he lye zett  el
ko szo rút a szo bor nál.
A nap a zsi dó em lék he lyen

foly ta tó dott  meg em lé ke zés -
sel, dél után pe dig a most már
vá ro si ga lé ri a ként funk ci o ná -
ló, száz öt ven éves zsi na gó gá -

ban  ki ál lí tás meg nyi tó val  zá -
rult. A jú li us 28-ig lá to gat ha -
tó tár la ton Bo tyánsz ky Já nos
lel kész em lék ki ál lí tá sa, il let ve
a  tra gi kus  sor sú  zsi dó  mű -
vész, Ámos Im re al ko tá sai te -
kint he tők meg.

g bo-zsu

Azemberségnapja
Szo brot állítottak Mezőtúr egykori evangélikus lel készének Med gyes egy há zán  szü le tett

1894. jú ni us 8-án. Édes ap ja Bo -
tyánsz ky Já nos szűr sza bó mes -
ter, édes any ja Ada mik Ju li an na,
aki a csa lád gond ját vi sel te.
Az ele mit a med gyes egy há -

zi ál la mi iz ra e li ta is ko lá ban vé -
gez te, ki tű nő ered mény-nyel.
Ez után Bé kés csa bán, az evan -
gé li kus Ru dolf-fő gim ná zi um -
ban érett sé gi zett 1912-ben,
szin tén ki emel ke dő ered -
ménnyel.  A  gim ná zi um
aján lá sá val a po zso nyi teo -
ló gi ai  aka dé mi á ra  nyert
fel vé telt,  ame lyet  1916-
ban fe je zett be. 1916–17-
ben  ka to nai  be teg ápo ló -
ként dol go zott.
1921-ben, mi u tán er köl -

csi és tu do má nyos mi nő sé -
gét meg vizs gál ták, a püs -
pök en ge dé lyé vel a szen te -
si ágos tai hit val lá sú evan -
gé li kus  egy ház hoz  ve zé -
nyel ték  se géd lel kész nek.
1933-ban fe le sé gül vet te

Pass Len két. Egyet len gyer -
me kük – akit min dig „Ap -
rós ká nak”  ne ve zett  –  1934.
au gusz tus 18-án szü le tett.
A  Me ző tú ri  Evan gé li kus

Egy ház köz ség től Wik kert La -
jos es pe res Szen tes re sze re tett
vol na tá voz ni. 1934 ja nu ár já -
ban kér vé nyez te, hogy en ge dé -
lyez zék tá vo zá sát, és a he lyé -

be Bo tyánsz ky Já nos se géd lel -
készt ne vez zék ki. A pres bi té -
ri um ezt az aján lást el fo gad ta.
A be ik ta tó ün nep ség re 1934.
már ci us 11-én ke rült sor.
Bo tyánsz ky Já nos foly tat ta

előd je  szer ve ző-  és  köz életi
mun ká ját.  Az  egy ház köz ség
meg erő sí té sé re kez de mé nyez -
te a „Tu la kö rö si” evan gé li kus

is ko la  meg épí té sét,  ame lyet
1937-ben ün ne pé lyes ke re tek
kö zött ad tak át.
A  vá ros  köz éle té be  is  ha -

mar be kap cso ló dott. Több tár -
sa dal mi szer ve zet és egye sü let
tag ja volt. Jó kap cso la to kat épí -
tett ki a he lyi egy há zi ve ze tők -

kel. Elő adá so kat szer ve zett, ka -
ri ta tív te vé keny sé get foly ta tott.
Szá mos írá sa, iro dal mi ér te ke -
zé se je lent meg a he lyi új sá gok -
ban, több ta nul má nya kap cso -
ló dik a vá ros tör té ne té hez. 
Te vé ke nyen se gí tet te a Tö -

rő Pál Mú ze um ba rá tok Szak -
kör mun ká ját. Ak tív és szé les
kö rű  le ve le zést  foly ta tott

Tam kó Si ra tó Ká rollyal,
Csa bai Wag ner Jó zsef fel
és az egy ház tu dós sze mé -
lyi sé ge i vel.  Ki vá ló  rajz -
kész ség gel  ren del ke zett.
Ki emel ke dő nyelv tu dá -

sa  volt;  tu dott  hé be rül,
szlo vá kul, la ti nul, gö rö gül
és oro szul. 
A hi té ből és lel ki is me re -

té ből fa ka dó an bel ső kész -
te tést  ér zett  ar ra, hogy a
faj ül dö ző  té boly ál tal  sú -
lyos szen ve dé sek re ítél tek
irán ti szo li da ri tá sát ki fe jez -
ze az zal, hogy 1944. jú ni us
16-án  meg kon gas sa  az
evan gé li kus temp lom ha -
rang ját.

g Sza bó And rás, 
a Bo do ki Fo dor Hely tör té ne ti

Egye sü let el nö ke

(Rész le tek a Me ző túr és Vi dé -
ke vá ro si köz éle ti lap 2012.
jú ni us 15-i szá má ból)

Bo tyánsz ky Já nos em lé ke ze té re

b BotyánszkyJános evangélikuslelkészszobrátközadakozásbólállíttattaMezőtúrVá-
rosÖnkormányzata,aMezőtúriEvangélikusEgyházközség,MezőtúrMűvészetiKöz-
alapítványaésazegykorizsidóközösségtagjainakleszármazottai.Azelkészítésé-
re Győrfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművészt kérték fel, aki munkadíját
adománykéntajánlottafelanemescélra.Amezőtúri,harmincévesművésztelepve-
zetőjét,résztvevőjét–akinemmelleslegkarcagireformátuspresbiter–kérdeztük
ajúnius17-énfelavatottszoborralkapcsolatban.

A fel ké rés sel ta valy de cem ber ben ke res tek meg, így elég szűk volt a ha tár idő. A me ző tú ri
re for má tu sok ado má nyoz ták a szo bor vö rös már vány osz lo pa it. Bár ere de ti leg más anyag -
ban gon dol kod tunk, ami kor meg lát tam eze ket a te me tő ben lé vő, hasz ná la ton kí vü li, száz -
éves sír ke re te ket, tud tam, eze ket a kö ve ket sze ret ném „új ra élesz te ni”. Res ta u rál tuk, fel fé nyez -
tük, ra gasz tot tuk, így lett
be lő lük  a  kö zel  há rom
mé ter  ma gas  osz lop,  il -
let ve a ta lap zat.
Az em lék mű te te jé re a

fél re vert ha ran got ter vez -
tem,  raj ta  az zal  a  bi zo -
nyos, 1944. jú ni us 16-i dá -
tum mal, ami kor Bo tyánsz -
ky lel kész úr  fél re ver te a
temp lom ha rang ját, amint
a vá ros zsi dó em be re it a
ha lál ba vit ték. Nem vé let -
le nül ír tam a ha rang alá:
Az iga zak és bát rak em lé -
ké re. Ugyan is  em lé kez -
nünk kell azok ra a bá tor
em be rek re, akik a tör té ne -
lem vi ha ros idő sza ka i ban
sa ját  sze rény  esz kö ze ik -
kel ugyan, de mer tek cse -
le ked ni.  Ők  az  éle tü ket
tet ték koc ká ra em ber tár -
sa i kért, ne künk pe dig mél -
tó kép pen kell rá juk em lé -
kez nünk.
Az osz lop ra Bo tyánsz -

ky Já nosnak azt az öt ven -
éves kora kö rü li arc mását
ön töt tem,  ahogy  ab ban
az idő ben ki né zett. A test -
tar tá sa  is  a  ha rang hú zás
moz du la tát idé zi.
Azt gon do lom, hogy az

evan gé li kus egy ház te rü -
le tén a vá ro si ön kor mány -
zat ál tal ki ala kí tott park és a ben ne most fel ál lí tott szo bor mél tó mó don il lesz ke dik ab ba a
sor ba, amellyel őse ink em lé két igyek szünk őriz ni itt, Me ző tú ron és szá mos más he lyén az
or szág nak. Ne kem kun gyö ke re im van nak, és eh hez hí ven val lom: fon tos, hogy vissza men -
jünk a múlt ér té ke i hez, őse ink pél dá já ból erőt me rít ve pe dig szüntelenül meg újul junk.
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b Mezőtúregykorievangélikuslelkészére,BotyánszkyJános-
ra (1894–1976)emlékezettahálásutókorjúnius17-én,va-
sárnap,amikorlelepleztékatemplommellettkialakítottBo-
tyánszkyparkbanaszobrát.AzünnepségreAzemberségnap-
jának nevezettvárosimegemlékezéskeretébenkerültsor.
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Temp lo muk fel szen te lé sé nek
nyolc van ket te dik év for du ló já -
ra em lé kez tek jú ni us 10-én a
csor nai és ka pu vá ri evan gé li -
ku sok. 
A sa má ri ai asszony tör té -

ne té nek  vé ge  (Jn  4,39–42)
alap ján tar tott ige hir de té sé -

ben Tu bán Jó zsef lel kész ki -
emel te, hogy a hit re ju tás nak
egyet len elő fel té te le van: az,
hogy  fel csen dül jön a Krisz -
tust hir de tő evan gé li um, akár
egy rossz éle tű asszony aj kán
is.  Is ten  igé je  ugyan is  nem
sze mély füg gő. He lyén va ló te -
hát,  hogy  ezen  az  ün ne pen
meg em lé kez zen  a  kö zöss ég
az  előt tük  jár tak ról:  lel ké -
szek ről, pres bi te rek ről – de
so ha sem az em be rek re, ha -
nem az ál ta luk mun kál ko dó
Krisz tus ra  fi gyel ve.  Hi szen
a temp lo mot sem egy sze rű -
en azért emel ték az elő dök,
hogy ott hon ra  ta lál jon  ez  a
kö zös ség,  ha nem  hogy  le -
gyen  hol  meg szó lal nia  a

Krisz tus ban  ka pott  vált sá -
got hir de tő evan gé li um nak. 
Az is ten tisz te le tet kö ve tő -

en – ame lyet ez út tal ke resz -
te lő tett még ün ne pé lye seb bé
– va ló sá gos fesz ti vál han gu lat -
ban  foly ta tó dott  az  em lék -
ün nep. Az egy ház köz ség tag -

jai mel lett szám ta lan kül ső tá -
mo ga tó se gít sé gé vel meg szer -
ve zett  gyü le ke ze ti  na pon  a
szín pa don fel lé pett a csor nai
Tu li pánt nép ze nei együt tes,
Re me te Lász ló, aki nó ta cso -

kor ral ala poz ta meg a han gu -
la tot a sok fé le étel lel meg ra -
kott asz ta lok mel lett, il let ve az
egy ház köz ség ze ne ka ra, a há -
rom esz ten de je ala kult Me ta -
mor fó zis együt tes.  Ki emelt
ven dé ge  volt  a  fesz ti vál nak
Ká tai Zol tán ének mon dó. 
A  szín pa di  pro duk ci ók kal

pár hu za mo san le he tő ség nyílt
a ha gyo má nyos ma gyar íjá szat
és fa ze kas mes ter ség ki pró bá -
lá sá ra is. 
A sor rend ben ötö dik ilyen

jel le gű gyü le ke ze ti na pot négy
he lyi ci vil szer ve zet – Csor na
Vá ros Ön kén tes Tűz ol tó Egye -
sü le te, a Bor ba rát Kör, a Sze -
re tem Csor nát Vá ros vé dő
Egye sü let és a Rá ba kö zi Íjász -
kör – je len lé te is szí ne sí tet te,
nem  vé let le nül.  A  csor nai
evan gé li ku sok ugyan is tu da to -
san fel vál lal ják vá ro suk ban a
ci vil össze fo gás ügyét, és lét -
szám ará nyu kat meg ha la dó an
igye kez nek  is  részt  ven ni  az
ilyen  kez de mé nye zé sek ben.

g T. J.

Aközösség
ésacivilösszefogásjegyében

Temp lom szen te lé si em lék ün nep Csor nán
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A fenti já té kos, sze rel mes ro mánc 1842
jú ni u sá ban író dott Pá pán. A ked ves
vers ben már ott van rejt ve író já nak
annyi cso dá la tos ké sőb bi, sze rel mi té -
má jú  köl te mé nye.  Ér ze lem gaz dag -
sá ga, vers szer kesz té se még nem az
iga zi, de ez már az a hang, amely ből
ha ma ro san  a  vi lág iro dal mi  ér té kű
sze rel mi lí ra dal la ma ke re ke dett ki. 
Kü lö nös  je len tő ség gel  bír  ez  a

köl te mény.  Ke ve sen  tud ják,  ke ve -
sen ta nít ják, hogy en nek a vers nek a
vé gé re  ka nya rí tot ta  oda  leg elő ször
Pet ro vics Sán dor Pe tő fi ként a ne vét.
Idén ke re ken száz het ven esz ten de je
en nek. Pet ro vics Sán dor Kis kő rö sön,
Pe tő fi Sán dor Pá pán lát ta  meg  a
nap vi lá got. 
A  re for má tus  Ókol lé gi um  mel -

lett,  a mai pá pai Pe tő fi ut cá ban áll
még az a ház, amely nek ki csiny – fo -
lyo só ból el fa la zott – szo bács ká já ban
Pe tő fi Or lay val és Jó ka i val épít get te
jö ven dő jé nek áb ránd vá ra it. Pe tő fi nek
egy lá da volt az ágya, könyv a pár ná -
ja, kö pö nye ge a ta ka ró ja. Sze ré nyen,
sze gé nye sen élt, ru há ja is a sop ro ni
idő szak ból raj ta ma radt ob si tos öl tö -
zék volt. Uno ka test vé re, az ugyan csak
evan gé li kus Or lay  és  pár  di ák tár sa
azért se gí tet tek ne ki. Volt, hogy ru -
hát, láb be lit sze rez tek szá má ra. 
Egyik  is ko la tár sa,  aki  egy  vak,

idős  lel ki pász tor nak  ol vas ta  fel  a
Pes ti Hír la pot, ezt a ke re se ti for rá sát
át en ged te Pe tő fi nek, és a sze gény di -
ák emel lé még ebé det is ka pott. Ta -
ná ra, Tar czy La jos fel ve tet te ke reszt -
ko má já hoz, Hor váth Ist ván ügy véd -

hez ki se gí tő ír nok nak, il let ve ne ve lő -
mun kát is el lá tott dí ja zás fe jé ben.
Ez utób bi azon ban – a friss ku ta -

tá sok sze rint – még sem tör tén he tett
így, mi vel az ügy véd le ány gyer me ke
az evan gé li kus anya könyv ta nú sá ga
sze rint 1841 ta va szán szü le tett, s ek -
kor ki lenc hó na pos volt. Vagy is nem
há zi ta ní tó ra, ha nem daj ká ra lett vol -
na in kább szük sé ge… A kis lány ko -
rán, 1842. már ci us 8-án halt meg, Pe -
tő fi ek kor ír hat ta Len ke sír ján cí mű
köl te mé nyét. 
A köl tő ek ko ri ban küld te el Pá pá -

ról né hány ver sét köz lés re a Re gé lő
szá má ra, majd mi u tán vá lasz ra sem
mél tat ták, az or szág egyik leg elő ke -
lőbb  fo lyó ira tá ba,  az  Athe na e um -
ba. Az el kül dött al ko tá sok kö zül A
bo ro zó 1842 má ju sá nak vé gén meg is
je lent, ez lett a po é ta nyom ta tás ban
nap vi lá got  lá tott  el ső  köl te mé nye.
Nem sok kal később, jú ni us ban ír ta
meg a Tol vaj hu szárt – s ez alá je -
gyez te vá lasz tott köl tői ne vét a kép -
ző tár sa sá gi ér dem könyv ben. Ez ma
is meg te kint he tő a nagy múl tú Pá pai
Re for má tus Gyűj te mé nyek ben.
Van azon ban egy fur csa sá ga en nek

az alá írás nak: át van húz va, és fö lé -
je a „Ho mon nai” név van ír va. Mi ért
lett át húz va? 1845-ben, ami kor Pe tő fi
nem volt már di ák, az al ko tó kö zös -
ség ki ad ta a Ta vasz cí met vi se lő an -
to ló gi át.  Kér ték  Pe tő fi től,  hogy  a
ver sei  meg je len hes se nek,  ő  azon -
ban csak úgy já rult hoz zá eh hez, ha
ál név vel hoz zák le őket, mert ko ráb -
bi mű ve it nem ta lál ta kel lő en jó nak.

Töb bek  közt  a  „Ho mon -
nai” ál ne vet  vá lasz tot ta.
Így húz ták át a Pe tő fi Sán -
dor ne vet,  és  így  ke rült
fö lé je  az  ál név,  ame lyet
per sze már nem ő írt oda.
A vá lasz tott név a nyil -

vá nos ság  előtt,  nyom ta -
tás ban  elő ször  1842.  no -
vem ber 3-án je lent meg az
Athe na e um ha sáb ja in,  a
köl tő  Ha zám ban cí mű
ver se alatt. 

g – kE rE csé nyi –

170éve„született”Petőfi

Ló do bog, por kél az úton,
Zeng a har sány trom bi ta:
Kvár tély, kis bi ró! hu szá rok
Szál la nak a fa lu ba.

És hogy jöt tek, hogy meg áll tak
A vi té zi se re gek:
Ag ga lom s öröm ve gyűl ve
A la kó kat száll ta meg.

Ag ga lom s öröm szi vök ben
Nem hi á ba la ko zik:
A hu szá rok csí no sak, de
Kis sé hosszuk új ja ik.

„Jól vi gyázz le á nyom édes,”
Mond az ag gó dó anya,
Ne hogy ez vagy az la kunk ból
Vé lek el ván dor la na.”

Éb red a haj nal su gá ra,
Vé le éb red a hu szár;
Ló ra pat tan, in du ló zeng,
S messze föld fo gad ja már.

És me ren gő fáj da lom mal
Néz utá nok a le ány;
Köny pe reg le szép sze mé ről,
Mély so haj kel aja kán.

Tol vaj hu szár

„Mért, le á nyom, e bu son gás?
Köny be mért lább ad sze med?”
„Jó anyács kám, meg lo pá nak,
Egy… el vit te szí ve met.” 

Pe tő fi név alá írá sa a Pá pai Re for má tus Gyűj te -
mé nyek ben őr zött Kép ző tár su la ti Ér dem könyv
lap ján

Bel la Már ton nagy te ve li di ák il luszt rá ci ó ja a Tol vaj hu szár cí mű vers hez

– 1956-ban el vé gez tem a zon go ra -
mű vész  sza kot  a Ze ne aka dé mi án –
kez di az em lé ke zést. – Be ke rül tem a
rá di ó ba, s mi vel az iro da lom iz ga tott
egész éle tem ben, igye kez tem szö ve ges
mű so ro kat ké szí te ni. 1959-ben pél dá -
ul be szél get het tem Illyés Gyu lá val.A
Há zi mu zsi ka cí mű so ro zat ban öröm -
mel mond hat tam be Weö res Sán dor
ne vét, nem egy szer vol tak ven dé gek eb -
ben a mű sor ban fe le sé gé vel, Ká ro lyi
Amy val. Van is egy ked ves de di ká ci -
óm Sán dor tól: vil lany dró to kat raj zolt
a könyv ele jé re, rá ma da ra kat, rög tön
mind a két ol dalt be bo rí tot ta a gra fi -
ká i val. Volt olyan ver se, amely eb ben
az élő mű sor ban hang zott el elő ször.

– Járt Weö re sék la ká sá ban a Tö -
rök vész úton?
– Ze né ről, vers ről cí mű össze ál lí -

tá som mal ott hon is föl ke res tem. Te -
le fo non be je lent kez tem, és né hány
nap múl va ott vol tam a hí res  „kék
ház ban”.  Na gyon  meg le pett,  hogy
tud  ró la,  én  is  írok  ver set. Rög tön
mond ta,  hogy  ol vas ta  a Nyu gat ról
ha za ho zott  Lá tó ha tár ban. Oly kor
le vél ben  is meg bí rál ta mun ká i mat,
né ha meg is di csért; a fe le sé ge nem,
Sán dor pe dig a vé gén oda ír ta: „Nem
tu dom, Amy mit akar.” 
A la kás olyan volt, mint ké sőbb a

ró zsa dom bi új ház ban a kuc kó ja. Ott
is  so kat  jár tam,  együtt  a  csa lád dal.
Ger gő fi am ak kor volt ki csi. Sa nyi el -
ment ve le a bolt ba, és vett ne ki szí nes
cu kor ká kat.  Így  kez dő dött  ba rát sá -
gunk, és tar tott az utol só idő kig.

– Me lyik ta lál ko zá suk volt a leg em -
lé ke ze te sebb?
– Ta lán az el ső. El tud tam men ni

Ko dály Zol tán hoz, és a vé gén meg -
kér dez tem, mi a vé le mé nye Weö res
Sán dor ról.  Öre gek cí mű  di ák ko ri
ver sét Ko dály meg ze né sí tet te, s ké -
sőbb egy má si kat is, né hány sort ki -
dob va be lő le, ezek ről be szélt. Utá na
el men tem Weö res höz,  őt meg kér -
dez tem Ko dály ról, és ő is el me sél te,
ho gyan tör tént a ta lál ko zás. 
Gö döl lőn, egy iro dal mi est előtt ér -

dek lő dött va la ki tő lem a nagy kor tár -

sak hoz  fű ző dő  kap cso la ta im ról.
Mond tam Illyést, Ott li kot,má so kat,
s  a  vé gén  meg em lí tet tem  Weö res
Sán dort, hoz zá té ve, hogy so kat utaz -
tunk együtt, szin te a gép ko csi ve ze -
tő je vol tam. A há zi gaz da fél re ér tet -
te,  és  így  ve zet te be  az  es tet:  „Kö -
szönt jük Czi gány Györ gyöt, aki Weö -
res Sán dor so főr je volt, és ké sőbb jó
ba rá tok let tek.”

– A ké sei évek ből mi lyen em lé ke -
ket őriz?
– Éle te vé ge fe lé is több ször ta lál -

koz tunk. Ek kor már ne he zeb ben fo -
gal ma zott,  és  szel le mi leg  le las sult,
még is gyö nyö rű ver se ket írt. 
Egy szer kint vol tunk a Pap-szi ge -

ten – ez is film sze rű pil la nat –, föl -
állt  egy  tu taj ra,  és  el mond ta  egyik
szép  bú csú ver sét.  Most  is  hal lom
kán tá ló hang ját a dél után ban: „Mind
el me gyünk, a rin ga tó zó fák alól mind
el me gyünk, / a pá ros ég alatt mind
együtt va gyunk, / olyik még vissza -
néz, a hold su gár a láb nyo munk ba lép,
/ vé gül mind el me gyünk, a nap sü tés
is el ma rad, / és lép de lünk a csil la gok
mö gött a menny ab ron csa in.” 
A vé gén csend lett, be csuk ta a kö -

te tét, és ott a vízen, az ég bolt alatt va -
la mi  szim bo li kus  at mo szfé rát  ka -
pott a Weö res-köl te mény.

– A köl tő nek me lyik ver sét sze ret -
te még?
–  Egy szer  Stra vin sky ze né jé hez

ha son lí tot tam a mű vé sze tét. Hoz zá
ha son ló an Weö res is hol a klasszi ku -
sok hoz iga zo dott, hol a le he tő leg mo -
der nebb ver se ket ír ta, egy szer re volt
kon zer va tív  és  avant gárd.  Min dig
az, ami re szük ség volt: ha az an tik ek -
lo gá kat kel lett hasz nál ni, ak kor a he -
xa me tert vet te elő, ha Dan te és Pet -
rar camo do rá ban fo gal ma zott, ak kor
őket kel tet te élet re. De írt Szűz Má -
ria-him nuszt, bar bár da lo kat; a rá di -
ó ban el mond ta a kép zelt mű for dí tá -
sát, ami fé lel me tes volt. Egy szer tré -
fás  sír ver se ket  ol va sott  föl,  „Sü tő
Bor csa va lék” – mond ta, és női han -
gon kez dett éne kel ni, ő, aki amúgy is
ki csit ma gas fej han gon be szélt.

– Ta lál koz tak na gyobb ün ne pe ken?
– Egy szer ka rá csony el ső nap ján

vit tem vissza hoz zá juk va la mi köny -
vet. Per sze csak dél ben, mert Weö -
res Sán dor éj sza ka dol go zott, és dél -
előtt aludt. Föl men tem, és el né zést
kér tem, ami ért most za va rom. Kér -
dez te is: „Tény leg, Gyur kám, meg volt
már a szent es te? Vagy ez után lesz?”
Ko mo lyan, hossza san el tű nő dött… 
Annyi ra bel ső éle tet élt, nem al kal -

maz ko dott a vi lág dol ga i hoz. Va la mi -
lyen sa ját ma ga szab ta idő rend ben te -
vé keny ke dett.  Vé gig he vert  fél  kö -
nyö ké re dől ve a he ve rőn, aho gyan a
jú ni u si kert ben is, mi kor kö szön töt -
tük  a  het ve ne dik  szü le tés nap ján.
Egy sze rű en élt, sem mi ből sem csi nált
nagy ügyet.

– Vol tak Csön gén, a köl tő ked ves
evan gé li kus temp lo má ban? Mi lyen le -
he tett a hi te?
– Sajátos mó don hí vő em ber volt,

át itat va a ke le ti val lá sok szim bo li ká -
já val. Hi szen ez a kü lö nös vi lág a ver -
se i ben is meg ta lál ha tó. Na gyon sok
olyan mes te re volt, aki ket sok ra tar -
tott. Az ha tott meg en gem, hogy hi -
he tet len tu dá sa el le né re di á kos kí -
ván csi ság gal  tu dott  min den re  fi -
gyel ni. Dok to ri ér te ke zést írt a vers
szü le té sé ről, nagy írók kal le ve le zett:
Ba bits csal, Kosz to lá nyi val, Ham vas
Bé lá val…
Lát szott, ő egy ab szo lút szu ve rén

egyé ni ség, aki nek nincs két sé ge afelől,
hogy a vi lág kö ze pén él. Ugyan ak kor
mér he tet len sze rény volt, csön des és
nyu godt. Egy-egy ver sé ben – mint a
Sal ve Re gi na – Szűz Má ri á hoz  írt
gyö nyö rű so rok kal meg vall ja hi tét. A
leg szeb bek egyi ke az édes any ja em -
lé két meg idé ző köl te mé nye: klasszi -
kus  for mák,  és még is  hi he tet le nül
mo dern. Szá mom ra az volt a cso dá -
la tos a tel jes sé gé ben, hogy min dent
tu dott, a hu mor tól, a  já té kos ság tól
kezd ve a tra gé di á ig.

– Ha nem ab ban a kor ban él, No -
bel-dí jas le he tett vol na…
– Meg ér de mel te vol na! De a No bel-

dí jat va ló szí nű leg ugyan úgy sem mi nek
te kin tet te, mint más  föl di  hív sá got.
Nem  akart  nagy  köl tő  len ni,  tud ta,
hogy az. Ar ra tö re ke dett, hogy ver sei
föl há bo rít sa nak vagy gyö nyör köd tes -
se nek. Él ni se gít se nek. Ol csó tet szés -
re és si ker re nem vá gyott. 
Egy szer kér dez tem a ver sek ről: mi

lesz ve lük? Azt fe lel te cso dál koz va: a
vers az egy da rab krump li, el gu rul, és
kész, nem kell ve le fog lal koz ni. Ná la
őszin tébb  em ber rel  nem  ta lál koz -
tam; aki a ma ga kép te len sé gé ben is
ter mé sze tes volt és sze ret ni va ló.

– Las san min den klasszi ku sunk fe -
le dés be me rül. Weö res Sán dor
mennyi re él?
– Azt hi szem, őt nem le het el fe led -

ni.  Nem  le het  ki kü szö böl ni,  mert
nem csak  a  sa ját  mű ve i ben  él,  de
ben nünk is. Meg ke rül he tet len a ma -
gyar köl té szet ben, mint Ady End re
vagy Ba bits Mi hály. Jo hann Se bas ti -
an Ba chot száz  év re  el fe lej tet ték,
az után föl tá madt, Men dels sohnmeg -
ta lál ta a Má té-pas si ót, és di a dal ra vit -
te. Weö res Sán dor ra min dig rá fog -
nak ta lál ni, mert lé te zik, so kan sze -
re tik és ol vas sák.

– Ép pen egy év múl va lesz szü le -
tésé nek a szá za dik  év for du lója…
– Nem egy ün ne pi al ka lom mal kell

meg tisz tel ni. Ve le kell él ni min den -
nap, gon dol ni rá, s ha időnk en ge di,
ol vas ni ver se it és mű for dí tá sa it. Az ő
ide jé ben, ami kö zel jár az örök ké va -
ló ság hoz. Nagy öröm, hogy kor tár sai
le het tünk, s ha Csön gén vagy bár hol
a vi lág ban ün ne pel jük, ak kor ez a hét -
köz na pok meg szen te lő dé sét je len ti.

g FEny vE si Fé lix La jos

Avilágközepén
Czi gány György köl tő, szer kesz tő val lo má sa Weö res Sán dor ról

b Megismerniszelíd,bársonyoshangját.Évtizedekenátkészítettará-
dióban,televízióbanzeneiésirodalmiműsorokat,amelyekbealeg-
nehezebbidőkbenisbecsempészettistenesköltőket,ésvallomásra
bírtaőket.AdéliharangszóutánezrekhallgattákKinyerma?–Já-
tékésmuzsikatízpercben címűsorozatát,ésgazdagodtakbelőle.Nem
csoda,hiszenCzigányGyörgy zongoraművészkéntindult,későbbpár-
toltátazíráshoz,ésebbenisjelentősetalkotott.Útbaindítómeste-
reiszerintversei„csontigmetszőenlényegmondóak”.Gyöngyszemek,
evangéliumitisztaságúüzenetek.SzorosbarátságfűzteWeöresSán-
dorhoz. Mondhatnivégigkísértefölfelésuhanócsillagpályáját.Régi
ésközelitalálkozásokrólkérdezem,költészetéről,titkairól,emberidol-
gairólajúniusidélelőttben.



b Apéntekdélutánikánikulában
aMagyarországiEgyházakÖku-
menikusTanácsának (MEÖT)
lágymányosi székházában öl-
tönyös urak gyülekeztek vagy
harmincan. Az Ökumenikus
Tanulmányi Központ (ÖTK)
június15-iközgyűléséneknapi-
rendjénnemcsupánazaktuá-
listervek,intézményifeladatok,
pénzügyekmegtárgyalásasze-
repelt.Azalkalominkábbem-
lékeztetett ünnepélyre, mint
közgyűlésre,jóllehettermésze-
tesenatagságnak,illetvea„kö-
zönségnek” is volt lehetősége
felszólalásra,javaslattételre.

Az  ÖTK  al el nö ke,  Brück ner Ákos
Előd ró mai ka to li kus plé bá nos nyi tot -
ta meg az ülést, majd Pa ta ky Al bert
áhí ta ta kö vet ke zett. Az Evan gé li u mi
Pün kös di Kö zös ség el nö ke Lk 5,1–7

alap ján vont pár hu za mot az egy ház
és a  ta nít vá nyok ha jó ja kö zött. Az
egy ház is csak rin ga tó zik sa ját ha jó -
já ban  –  mond ta  fi nom  kri ti ká val,
hoz zá té ve,  hogy  az  ered mé nye ket
per sze meg kell be csül ni… Ugyan ak -
kor – utal va a ME ÖT öku me ni kus
szel le mé re – re mény te li do log nak ne -
vez te, hogy ha sza ka do zik is va la hol
a há ló, át le het szól ni a szom szé dok -
nak, hogy se gít se nek…

Dr. Fischl Vil mos nak, a MEÖT fő -
tit ká rá nak kö szön tő je után dr. Tóth
Ká roly az ÖTK el nö ke em lé ke zett
meg  a  szervezet  el múlt  év ben  el -
hunyt tag ja i ról. 
A  Ma gyar or szá gi  Re for má tus

Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke,

dr. Bölcs kei Gusz táv Az Eu ró pai
Unió és Ma gyar or szág cím mel tar -
tott elő adást. Ma gá val ra ga dó fel szó -
la lá sa nem csak Eu ró pa tör té ne tét,
ha nem sa ját élet út ját is át ível te. 
Nagy ap ja szo bá já ból in dult el. A fa -

li óra  és  az  olasz or szá gi  tar ta lé kos
tisz ti em lé kek után (deb re ce ni re for -
má tus) kol lé gi u mi epi zó dok ke rül nek
elő,  pél dá ul  négy  di ák  ki zá ra tá sa,
ami ért Sza bad Eu ró pát hall gat tak a
pad lá son… Szerb or to dox szo ba társ,
aki meg jó sol ja, „ná lunk pár éven be -
lül há bo rú lesz”. Tü bin ge ni ösz tön dí -
jas ka lan dok, stutt gar ti di ák de monst -
rá ció egy szo ci a lis ta or szág ból ér ke ző
if jú ti tán sze mé vel. Egy ma gyar nyel -
vű Bib lia út ja Ma gyar or szág ról Kár -

pát al já ra Moszk ván ke resz tül. „Üres
ter mű”  kon fe ren cia  Hei del berg ben
két hét tel a ber li ni fal le om lá sa után.
Lit vá ni ai ma gyar tisz te let (mint ké sőbb
ki de rül, azért, mert ma gyar püs pök
szen telt egy kor lel készt nem épp lel -
kész szen te lő idők ben).
Bölcs kei Gusz táv sa ját élet tör té ne -

tét fű zi be le Eu ró pá é ba – min den fé -
le ne héz ke dés nél kül, ma gá tól ér te tő -
dőn, szer ve sen. Mint ha su gall ná ez -
zel a meg ol dást ah hoz, hogy va ló ban
új pa ra dig mát ta lál jon ma gá nak az eu -
ró pai em ber. John Lu kacs sza va it idé -
zi, aki az ame ri kai tár sa da lom leg főbb
szem lé le ti fo gya té kos sá gát így fo gal -
maz ta meg: „a gon do la to kat sza vak -
kal he lyet te sí tik, a vágy ál mot tény ként

ke ze lik”, és mind ezek után evan gé li -
u mi jó zan ság ra hív ja a hall ga tó sá got. 
A má sik na gyobb lé leg ze tű elő adást

– a szü net után – az ÖTK el nö ke tar -
tot ta. Tóth Ká roly a szu ve re ni tás és a
na ci o na liz mus prob lé má ját dol goz ta
fel egy ta nul mány ban a mos ta ni vál -
ság hely zet re kon cent rál va. Hang sú -
lyoz ta, hogy az Eu ró pai Uni ó ról nyíl -
tan, őszin tén kell be szél ni: Brüsszelt
igen is le het, sőt kell kri ti zál ni! 
Há rom be szá mo ló ke rült még te -

rí ték re a köz gyű lé sen. Dr. Szent pé tery
Pé ter, az EHE do cen se a Bens he i mi
Fe le ke zet tu do má nyi In té zet idei ülé -
sé ről, dr. Fo dor Fe renc, a Sá ros pa ta ki
Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia ta -
ná ra az in teg rá ció kér dé se kö ré épü -
lő sváj ci kon fe ren ci á ról, Gi me si Já nos -
né nyu gal ma zott re for má tus lel kész
pe dig a ta nul má nyi köz pont leg utób -
bi – Jé zus nyo má ban járt – szent föl -
di út já ról szá molt be.

g K. A.
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b „Példátlan siker, párját ritkító
munka”–ígyértékeltedr.Sem-
jénZsoltminiszterelnök-helyet-
tesa2011decemberébenbefeje-
ződött egyházi ingatlanrende-
zést.Ahúszévenáttartófolyamat
lezárulta alkalmából a korábbi
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um június 12-én konferenciát
rendezettazOrszágházfelsőhá-
zitermében.

Sem jén Zsolt kö szön tő jé ben el mond -
ta, hogy pár ját rit kí tó mun ka volt az
in gat lan ren de zé si fo lya mat mind az
in gat la nok szá mát, mind az összeg sze -
rű sé get te kint ve. A volt egy há zi in gat -
la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé -
sé ről szó ló 1991. évi XX XII. tör vény a
múlt igaz ság ta lan sá ga it or vo sol ta. 
A mi nisz ter el nök-he lyet tes meg -

em lé ke zett  dr. Isépy Ta más ról, az
Igaz ság ügyi  Mi nisz té ri um  ak ko ri
po li ti kai ál lam tit ká rá ról, aki nek nagy
sze re pe volt a tör vény ki dol go zá sá -
ban. Ne héz jo gi és po li ti kai hely zet -
ben kel lett olyan meg ol dást ta lál ni –
mond ta Sem jén –, amely be il leszt he -
tő volt az ak ko ri, meg le he tő sen be -
ha tá rolt al kot má nyos ke re tek kö zé.
Ezért ala kult úgy, hogy csak a hit éle ti
és a köz cé lú fel ada tok el lá tá sá ra szol -
gá ló,  be épí tett  in gat la nok  vol tak
vissza igé nyel he tők, vagy volt fi zet he -
tő ér tük pénz be li kár pót lás. 
A po li ti kus hang sú lyoz ta: a tör vény

meg szü le té se óta kon szen zus volt a
te kin tet ben, hogy az in gat lan ren de -
zé si  fo lya ma tot  vé gig  kell  vin ni.
Egyetlen kor mány sem von ta két ség -
be az egy há zak jo gos igé nye it. En nek
is  kö szön he tő  az  in gat lan ren de zés
pél dát lan si ke re.

Ba log Zol tán, az em be ri erő for rá -
sok mi nisz te re sze rint az in gat lan ren -
de zés az egy há zak tü rel mé nek és a
kor mány za ti szer vek sta bil szak mai
tu dá sá nak kö szön he tő en lett si ker -
tör té net. „Mél tán le he tünk büsz kék
ar ra, hogy ezt a fo lya ma tot vé gig vit -
tük” – ál la pí tot ta meg. Az in gat lan -
ren de zés cél ja az volt, hogy át lát ha -
tób ban, fi nan szí roz ha tób ban, fenn -
tart ha tó  mó don  és  szín vo na la san
tud ja nak szol gá la tot vé gez ni az egy -
há zak. En nek az in gat lan ren de zé si fo -

lya mat nak  a  gyü möl cse it  azok  a
gyer me kek és az éle tük al ko nyán lé -
vő  idő sek  él ve zik  –  mon dot ta  –,
akik a vissza jut ta tott in gat la nok ban
ré sze sül nek  ne ve lés ben,  ezekben
kap nak szo ci á lis el lá tást. A mi nisz -
ter örö mét fe jez te ki, hogy a kon fe -
ren ci án kép vi sel te tik ma gu kat a ha -
tá ron tú li egy há zak is. 

Szász fal vi Lász ló ál lam tit kár mint
a kon fe ren cia há zi gaz dá ja úgy vél te,
hogy az in gat lan ren de zés nem pusz -
tán  va gyo ni  és  kár pót lá si  kér dés
volt, ha nem az egy há zak kö zös ség -
meg tar tó, -szer ve ző és nem zet meg -
tar tó ügye. Mint az ál lam tit kár ki fej -
tet te, nem igaz ság té tel ként te kin tett
a fo lya mat ra, ha nem óri á si le he tő -
ség ként. Pél da ér té kű nek ne vez te az
ön kor mány za tok  együtt mű kö dé si
kész sé gét az ál la mi és egy há zi szer -
ve ze tek kel. Meg győ ző dé se, hogy a
fo lya mat nak kö szön he tő en az egy -
há zak szol gá la ta az el múlt húsz év -
ben meg erő sö dött.

Dr. Er dő Pé ter bí bo ros,  esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek azt emel te ki,
hogy  jó  dön tés  volt  sza ka szo san
vissza ad ni az in gat la no kat, mert így
az egy há zak hoz zá tud tak nő ni a fel -
adat hoz. A tör vény ér ték te rem tés re
adott le he tő sé get. 

Cso mós Jó zsef, a Ti szá n in ne ni Re -
for má tus  Egy ház ke rü let  püs pö ke
sze rint mind nyá junk meg nyug vá sá -
val zá rult ez a fo lya mat, de az út nak
még nincs vé ge. Meg kell te rem te ni
azo kat  a  for rá so kat  is,  ame lyek kel
mű köd tet ni le het az épü le te ket. Ezen
az úton te hát to vább kell lép ni.
Né hány evan gé li kus sa já tos ság ra

mu ta tott rá Gáncs Pé ter, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke.  Az  in gat lan ren de zés re  mint
öröm te li új ra kez dé si le he tő ség re te -
kin t – fej tet te ki –, hi szen az evan gé -
li kus egy ház nak az ál la mo sí tás után
egyet len  ok ta tá si  in téz mé nye  sem
ma radt. Tud juk te hát, mi lyen az in -
téz mény  nél kü li lét. Több mint egy
nem ze dék nél ki ma radt az evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mény rend szer. 
Az el múlt húsz év ben evan gé li kus

vo nat ko zás ban  össze sen  493  ál la -
mo sí tott in gat lan hely ze tét si ke rült
ren dez ni; 108 köz vet len meg ál la po -
dás sal ren de ző dött, te hát az egy ház
és az ön kor mány za tok kö töt tek meg -

ál la po dást; 76 in gat lan fel ke rült a já -
ra dé kos jegy zék re, 309 in gat lan sor -
sa  pe dig  egyez te tő  bi zott sá gi  tár -
gya lá so kon nyert meg ol dást. Egy há -
zunk 81%-ban hit éle ti cél ra kért és ka -
pott vissza in gat la no kat. 
Az el nök-püs pök örö mét fe jez te ki,

hogy egyet len eset ben sem volt szük -
ség pe res el já rás ra. Re mé li – mond -
ta  –,  hogy  az  egy há zak  fe le lő sen,
egész  né pünk  ja vát  szol gál va  él nek
majd a vissza ka pott in gat la nok ad ta le -
he tő ség gel, és a tör té ne lem Ura a nö -
ve ke dés le he tő sé gét is meg fog ja ad ni.
A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé -

gek Szö vet sé gé nek el nö ke, dr. Feld -
máj er Pé ter azt hang sú lyoz ta, hogy az
egy mást kö ve tő kor má nyok az egy -
há zak szá má ra ked ve ző szel lem ben
al kal maz ták a kár pót lá si tör vényt, és
nem hi ány zott a bi za lom sem, amely
nél kü löz he tet len volt az egész fo lya -
mat so rán.

Dr. Fe dor Ti bormi nisz té ri u mi fő -
osz tály ve ze tő elő adá sá ban öt alap el -
vet em lí tett, ame lyek men tén a kár -
ta la ní tás fo lya ma tát le bo nyo lí tot ták:
funk ci o na li tás, az új jog sé rel mek el -
ke rü lé se, kon szen zus, fo ko za tos ság
és a  tu laj don vi szo nyok biz ton sá ga. 
Azt, hogy mek ko ra fel adat volt az

in gat lan ren de zés, a fő osz tály ve ze tő
né hány adat tal ér zé kel tet te. Ti zen két
egy há zat érin tett a kár ta la ní tás. Több
mint nyolc ezer in gat lan igény ér ke zett
be az egy há zak ré szé ről. A húsz év
alatt 117 mil li árd fo rint költ ség ve té -
si for rást biz to sí tot tak a kor má nyok.
A leg több in gat lant (51%) a ka to li kus
egy ház igé nyel te vissza, az evan gé li -
ku sok 7%-kal  a  re for má tu sok után
kö vet kez tek. 
A ta nács ko zás utol só elő adó ja ként

dr. Schan da Ba lázs, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu -
do má nyi Ka rá nak dé kán ja az egy há -
zi in gat lan res ti tú ció ke let-kö zép-eu -
ró pai ta pasz ta la ta it össze gez te. 
A  kon fe ren cia  to váb bi  ré szé ben

az in gat lan ren de zés ben ko ráb ban je -
len tős sze re pet  ját szó egy há zi sze mé -
lyek kap tak szót. Evan gé li kus rész ről
D. dr. Har ma ti Bé la és  Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pö kök szól tak. Őket
a volt ál lam tit ká rok kö vet ték, majd a
ha tá ron tú li egy há zak kép vi se lő i nek
fel szó la lá sai zár ták a kon fe ren ci át.

g Kiss Mik lós

Sikeresparlamentikonferencia
értékelteazeredményesmunkát

Az EgyHáz I  IngAtL   

Az egy he tes sze mi ná ri um ke mény
prog ra mot kí nált, fe szí tett tem pó -
val  (a  hét  so rán min den nap  négy
elő adás hang zott el, ket tő dél előtt,
ket tő dél után). 
Az elő adók a vo nat ko zó té mák leg -

ran go sabb szak em be rei, ne ves né met
egye te mek  pro fesszo rai  vol tak:  dr.
Mic ha el Ger mann egy ház jo gász
(Hal le), dr. Hein rich de Wall egy ház -
tör té nész, jog tör té nész (Er langen), dr.
Ch ris ti an Wal ter (Mün chen),  dr.
Ch ris tine Axt-Pis ca lar teo ló gus, hit -
val lá si  ira tok  szak ér tő je,  va la mint
az utol só két nap rész be ni elő adó ja,
a  he tet  vé gig  mo de rá ló  dr. Hans
Mic ha el Hei nig (Göt tin gen). 

A négy, il let ve öt nap so rán a leg -
kü lön fé lébb té má kat dol goz ták föl a
részt ve vők. A tel jes ség igé nye nél kül
né hány: az egyén és a he lyi gyü le ke -

zet vi szo nya jo gi szem pont ból; az in -
téz mé nyi és lel ki kap cso lat di men zi -
ói; egye te mes egy ház és ke reszt ség
össze füg gé se, minden nek jo gi és teo -
ló gi ai  ér tel me zé se;  konk rét  tar to -
má nyi egy há zak sza bá lya i nak vizs gá -
la ta; a sztrájk hoz va ló jog az egy há -
zi, il let ve az egy ház ál tal fenn tar tott
in téz mé nyek ben; hit val lá si ira tok át -
te kin té se; az egy ház mi ben lé te teo -
ló gi ai és jo gi szem pont ból; az egy há -
zon be lüli szol gá lat kér dé sei, az el hí -
vás  fon tos sá ga;  mun ka jo gi  kér dé -
sek. A  kér dé sek meg tár gya lá sá nak
leg több je „erős” lu the ri, il let ve evan -
gé li kus irány ból tör tént – en nek én
ma gam kü lön  örül tem –,  fő ként  a

hit val lá si  és  teo ló gi ai  ré szek
ese té ben.
A  fe szes  tem pó,  a  hosszú

elő adá sok mel lett azon ban ju -
tott idő a pi he nés re is. A he tet
a szer dai mün che ni vá ros né zés
tet te szí ne seb bé: a ta nács ko zás
részt ve vői rend ha gyó sé tát te -
het tek a vá ros ban, jo gi és po -
li ti kai szem pon tok alap ján vá -
lasz tott  hely szí nek kel.  Be te -
kin tést  kap hat tak  –  töb bek
kö zött – Mün chen 1930-as és
1940-es  éve i be,  il let ve  hí res

pe rek be, pél dá ul a Hit ler ural má val
szem ben szer ve ző dött Fe hér Ró zsa
el len ál lá si moz ga lom pe ré be.

g Dr. Bir kás An tal

Egyházjog
Lutherhazájában

b Egyházjogi,illetveállamiegyházjogikérdésekkelfoglalkozószemi-
náriumotrendeztekjúnius3–8.közöttabajorországiPullachban.A
tanácskozásfőszervezőjeaNémetországiEgyesültEvangélikusEgy-
ház(VELKD)központiirodájaésannakegyházjogiintézete,valamint
apullachitanulmányiházvolt.Ezutóbbiegyházunkjólismertpilis-
csabaivagyszárszóikonferencia-központjáhozhasonlítható.

A müncheni igazságügyi palota aulája
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Igen  tisz telt  Kon fe ren cia!  Ked ves
Test vé rek!
Ami kor vissza te kin tek a kon fe -

ren ci ánk  té má ját  je len tő,  jog gal
tör té nel mi nek ne vez he tő két év ti -
zed re, nagy já ból két szer tíz év re kell
fel osz ta nom ezt az időt. Az el ső fe -
lét  2000  nya rá ig  úgy  él tem meg,
mint egy nyu gat-ma gyar or szá gi kis
evan gé li kus gyü le ke zet, Kő szeg lel -
ké sze, 2000 szep tem be ré től pe dig
mint az új já ala kult Nyu ga ti (Du nán -
tú li)  Evan gé li kus  Egy ház ke rü let
püs pö ke. 
Így ta lán jog gal mond ha tom, hogy

az in gat lan ren de zés kér dé se it több -
fé le  as pek tus ból  is me rem.  Hi szen
egy részt be lül ről, „alul ról”, a gyü le ke -
ze tek szint jé ről, majd ké sőbb az egy -
ház ve ze tés ol da lá ról, sőt négy évig
mint az egyez te tő bi zott ság társ el nö -
ke is lát tam a fo lya ma to kat. 
Most, a szer ve zők nek meg kö szön -

ve  a  meg szó la lás  le he tő sé gét,  há -
rom pont ban és egy rö vid epi ló gus -
ban sze ret ném össze fog lal ni mon da -
ni va ló mat. 

* * *

Elő ször a kö szö net sza vát sze ret ném
el mon da ni. Vé gig né zek itt az is me -
rős  ál lam tit kár ar co kon,  vé gig né -
zek az is me rős bi zott sá gi ta gok ar -
cán,  de  a  ke zem ben  lé vő  pa pír ra
még is csak há rom név van föl ír va.
Evan gé li kus egy há zunk ré szé ről új -
ra ki kell fe jez nem kö szö ne tün ket
dr. Fe dor Ti bor osz tály ve ze tő úr nak
és  mun ka tár sá nak,  Ba gi Haj nal -
ká nak. Az ap pa rá tus ból ők vol tak
szá munk ra a leg in kább ér zé kel he -
tő en  s  leg in ten zí veb ben  dol go zó
tag jai az egész fo lya mat nak. Per sze
tu dom, mi nisz té ri u mi kép vi se lők és
a hát tér mun kát vég zők is ott vol tak,
ne ve sít ve  azért  most  ne kik  –  és
raj tuk ke resz tül min den érin tett nek
is – szól jon a kö szö net. 
Evan gé li kus egy há zunk se ma rad -

jon em lí tet le nül. Bár a húsz év alatt
töb ben is vé gez ték a mun kát, de kü -
lö nös kép pen is Helf rich Pé ter osz tály -
ve ze tőn ket em lí tem meg, aki ti zen -
nyolc éven ke resz tül volt part ner a mi
ol da lunk ról az előbb em lí tet tek mel -
lett.  Pre cíz mun ká já val  szol gál ta  a
gyü le ke ze tek  és  egész  egy há zunk
ér de ke it.  És  sok szor  ta ná csol ta  a
konk rét hely ze tek ben ne he zeb ben el -
iga zo dó, a nem min dig jól át gon dolt
el kép ze lé sek hez ra gasz kod ni aka ró
egy ház köz sé gi kép vi se lő ket. Kö szön -
jük, Osz tály ve ze tő úr!

* * *

A té ma meg je lö lés ta pasz ta lat gyűj tés -
re is  in dít  ben nün ket.  Két  té mát
sze ret nék csak a már dél előtt és a dél -
után ed di gi ré szé ben em lí tet te ken kí -
vül, il let ve rész ben ezek hez kap cso -
lód va em lí te ni. 
Gyü le ke ze ti  lel kész ként  is  át él -

tem,  ké sőbb  pe dig  püs pök ként  is
ta pasz tal tam, hogy az in gat la nok hoz,
az épü le tek kö ve i hez va ló ra gasz ko -
dás ele men tá ris ere jű volt sok egy -
ház köz sé günk ben. Né ha va ló ban ne -
héz volt egy ház köz sé gi kép vi se lők kel
is vi táz ni vagy meg pró bál ni őket be -
fo lyá sol ni, hogy ne egy rossz ál la pot -
ban,  le pusz tu ló ban  lé vő  épü le tet
kér je nek vissza. Ez per sze ak kor volt
több ször vissza té rő prob lé ma, ami -
kor az egy össze gű pénz be li kár ta la -
ní tás után a já ra dék ra vál tás is le het -
sé ges lett. 
Igen, volt nem egy eset ben ne héz

ta pasz ta la tunk ar ról, hogy „az apá ink

épí tet ték, mi nem hagy juk”-hoz va -
ló  gör csös  ra gasz ko dás  ha tá roz ta
meg a tes tü le ti dön té se ket. És nem -
rit kán meg tör tént, hogy el telt egy-két
év, és jöt tek a re no vá lás, a fel újí tás,
a fenn tar tás – ere jü ket meg ha la dó –
kér dé se i vel.  Hi szen,  ne  fe lejt sük,
Gáncs püs pök úr dél előtt em lí tet te
már, hogy evan gé li kus egy há zun kat
súj tot ták  leg in kább  Tri a non  és  a
má so dik vi lág há bo rú utá ni ki te le pí -
té sek  gyü le ke ze te ket  pusz tí tó  kö -
vet kez mé nyei. Vol tak több ez res gyü -
le ke ze te ink,  ame lyek  a  negy ve nes
évek  vé gé re  egy-két száz  lel kes re
fogy tak. Ezek nek a kép vi se lői is azt
mond ták, hogy az apá ik ál tal szer zett
ér té ke ket nem hagy ják. De hogy mit
kez de nek ve lük – ez nem min dig volt
a gon dol ko dás nak és a tes tü le ti tár -
gya lá sok nak kér dé se. 
S tu laj don kép pen eh hez kap cso ló -

dik – és nem csak érin tő le ge sen – az
a dön tés  is,  ame lyet  egy há zunk az
úgy ne ve zett gyor sí tás el uta sí tá sá nak
ügyé ben ho zott. (Ez az úgy ne ve zett
gyor sí tás azt je len tet te, hogy az ak -
ko ri kor mány zat, mi vel költ ség ve té -
si fe de ze tet nem tu dott – nem akart?
–  az  ak tu á lis  kár ta la ní tá si  ügyek re
for dí ta ni, lé nye gé ben „el ad ta” tar to -
zá sát az ügy be be kap cso ló dó ke res -
ke del mi  ban kok nak.  Ezek  ugyan
gyor sít va ren dez ték az egy há zak fe -
lé  az  ál la mi  kö te le zett sé ge ket,  de
en nek kö vet kez té ben az ál lam az óta
is, és még so ká ig, nyö gi ezek nek az
ügy le tek nek a ban ki ka ma ta it.) 
Én ma gam ak kor kezd tem el nök-

püs pö ki szol gá la to mat, és 2006. má -
jus 19-én egy há zunk – ak kor még lé -
te ző – or szá gos köz gyű lé se elé ter -
jesz tett je len té sem ben hoz tam a tes -
tü let tu do má sá ra, hogy Gu lyás ál lam -
tit kár úr nak el küld tem azt a le ve let,
amely ben hi va ta lo san be je len tet tük,
hogy nem élünk a gyor sí tás szán dé -
ká val, il let ve ez zel a le he tő ség gel. 
Mi vel egy há zunk ve ze té sé ben is

vol tak  gyor sí tás pár ti ak,  e  dön tés
meg ho za ta la nem ment a kü lön fé -
le  vé le mé nyek  üt köz te té se  nél kül.
Sze mély sze rint meg va gyok győ ződ -
ve ar ról – és tu dom, vé le mé nyem -
mel nem ma rad tam egye dül –, hogy
ez jó dön tés volt. Két ok ból is. Egy -
részt – és er ről ed dig ma még nem
esett szó –, mert a gyor sí tás fo lya -
ma tá val  a kor mány zat,  az  ál lam a
ter hek több szö rö sét vál lal ta ma gá -
ra. A ban ki ka ma tok ugyan is az ál -
la mot ter he lik. Mi nem kí ván juk –
s gon do lom, re for má tus test vé re ink
sem kí ván ják –, hogy az ak tu á lis kor -
mány zat ok le vél ben meg kö szön je,
hogy mi nem nö vel tük ezt a ka mat -
ter het, de a tár gyi la gos vissza te kin -
tés hez ez is hoz zá tar to zik. Az ál la mi
ter hek a gyor sí tás ból va ló ki ma ra dá -
sunk ré vén, leg alább is re for má tus és
evan gé li kus vi szony lat ban, nem nö -
ve ked tek.
Volt  azon ban  egy  bel ső  egy há zi

össze füg gé se is en nek a dön tés nek.
Úgy gon do lom, hogy er re vissza te -
kint ve is jó le het a lel ki is me re tünk.
An nak  ide jén  rém álom ként  je lent
meg előt tem, hogy ha a gyor sí tás fo -
lya ma tá ban egy-két éven be lül min -
den fo lya mat ban lé vő in gat lan ügyet
le zá runk,  ak kor  rö vid  időn  be lül
több száz gyü le ke ze tünk jön, hogy a
vissza igé nyelt  és  vissza ka pott,  leg -
több ször le rom lott ál la po tú in gat la -
nok kal  nem  tud nak  mit  kez de ni.
Or szá gos egy há zunk bü dzsé je egy ál -
ta lán nem tud ta vol na ezt a kol lek tív
ter het el vi sel ni és ke zel ni. 

Igen, a ta pasz ta la tok hoz az is hoz -
zá tar to zik,  hogy  bár  evan gé li kus
egy há zunk tra dí ci ó ja sze rint de mok -
ra ti kus fel épí té sű, amely ben a gyü le -
ke ze ti ön kor mány za tok nak van ön -
ál ló – jog kö ve tő – dön tés ho za tal ra le -
he tő sé gük, ugyan ak kor, s ezt most
ma gunk kö zött, de nyil vá no san fo gal -
ma zom meg, időn ként jó len ne biz -
to sí ta ni a hi va tal ban lé vő püs pök nek
és  a  ma ga sabb  egy ház kor mány za ti
szin tet kép vi se lő tes tü let nek, hogy a

re a li tá sok kal szá mol va szü let hes se -
nek meg az ese dé kes dön té sek. 

* * *

Hogy  nem  lesz nek  ilyen  kér dé sek
töb bet?  S  ez  a  har ma dik  té mám,
mert a jö vő ről is sze ret nék szól ni. Re -
mé lem, lesz nek. Igen, re mé lem, lesz -
nek. Ami kor új el nök-püs pök ként az
ak ko ri kan cel lá ria mi nisz ter nél, Kiss
Pé ter nél be mu tat ko zó  lá to ga tá son
vol tam, amely re Gu lyás ál lam tit kár
úr el kí sért, az egyik kér dés, ame lyet
ak kor a mi nisz ter asz ta lá ra he lyez -
tem, a fel épít mény nél kü li in gat la nok
kár ta la ní tá sá nak  az  ügye  volt.  S
őszin tén meg kell mon da nom, nagy
meg le pe tés  volt  szá mom ra,  hogy
Kiss Pé ter mi nisz ter nem uta sí tot ta
el az ügyet. Hogy ez ré szé ről tak ti ka
volt-e  vagy  hosszú  tá vú  po li ti kai
szá mí tás, le gyen az ő tit ka és a Min -
den ha tóé.  Ott  konk ré tan  el hang -
zott, hogy ez a kér dés meg fon to lan -
dó, és egy, a ké sőb bi ek ben lét re ho -
zan dó  já ra dék alap pal  len ne  majd
meg old ha tó. Nyil ván a je len lé vő ál -
lam tit kár úr is így em lék szik rá. 
Én ja vas lom is, és ké rem, hogy ha

ha zánk, or szá gunk gaz da sá gi lag olyan
hely zet ben lesz, hogy ezek a még el -
in té zen dő ügyek is ren de zés re ke rül -
het nek,  ak kor  min den  dön tés ho zó
előtt le beg jen ott a föl di vi szo nyok kö -
zött  ma xi má li san  el ér he tő  igaz ság
ví zi ó ja ként ezek nek az egy há zak tól el -
vett, fel épít mény nél kü li in gat la nok -

nak az ügye. Már csak azért is, mert
ép pen ez az egyik fő nyo mo rú sá gunk
– kár ta la ní tás si ke re ide, kár ta la ní tás
si ke re oda –, hogy mű kö dő va gyo nuk
lé nye gé ben  nincs  az  egy há zak nak.
Tisz te let  a  ki vé tel nek.  Vár sze gi fő -
apát úr nincs már itt, de ilyen tisz te -
let re mél tó ki vé tel ként pél dá ul a pan -
non hal mi pin cé sze tet meg le het em -
lí te ni.  Mi,  evan gé li ku sok  nem hogy
ilyet, de még va la mi ha son lót sem tu -
dunk fel mu tat ni. 

Ta nul ság? A ta nul ság az, hogy a föl -
dön küz dő egy ház és a föl dön élő em -
be ri kö zös sé gek ide jé ben amit egy szer
el ron tot tunk, azt vagy na gyon ne héz,
vagy egy ál ta lán nem le het sé ges – és
én in kább er re az utób bi ra haj lok –
utó lag  tel je sen  jó vá ten ni.  Min dig
ma rad hí ja a kár ta la ní tás nak, a jó vá -
té tel nek.  Más  össze füg gé sek re  is
gon dol va te szem hoz zá: a be csü let
hely re ál lí tá sá nak is. De ez nem je lenti
azt,  hogy nem kell  er re  tö re ked ni.
Nem je len ti azt, hogy ami raj tunk áll,
és amit a le he tő sé gek biz to sí ta nak, és
ami ért har col nunk sza bad, és fér fi hoz
il lő mun kát je len te ne, ar ról le mond -
junk. Igen, tart suk szá mon! De hogy -
ha  anya gi ak ban  min dent  száz szá -
za lé ko san, köny vek kel és tu laj do ni la -
pok kal iga zol tan is hely re le he tett vol -
na ál lí ta ni, a mo rá lis nyo mo rú ság, lel -
kész csa lá dok vesz te sé gei, föl dön fu -
tó vá tett ta ní tók éle te nem te he tő jó -
vá. Ezt so ha ne fe lejt sük el! 
És ha ve ze tő ink ben Is ten előtti fe -

le lős ség  van,  so ha  ne  fe lejt sék  el,
hogy min dig hí ja lesz a leg böl csebb
kor mány zat jó szán dé ká nak is. Eb ből
a di men zi ó ból a ho ri zon tá lis fe le lős -
ség vál la lá sa nem ment ki ben nün ket. 
Szó ke rült ma már az egy há zak –

né me lyek sze rint el vár ha tó, de hi á -
nyolt – nagy vo na lú sá gá ról is. És le -
het, hogy ezt a hi ány ér ze tü ket majd
né me lyek az előbb em lí tett, fel épít -
mény nél kü li in gat la nok ügyé vel kap -
cso lat ban is meg fo gal maz zák. An nak

ide jén, 1948-ban, ami kor Or dass La -
jos püs pö köt fel szó lí tot ta a párt ál la -
mi ha ta lom, hogy ön ként és da lol va
ajánl ja  fel  az  evan gé li kus  egy ház
fenn tar tá sá ban  mű kö dő  is ko lá kat,
Or dass püs pök na gyon rö vi den így
in do kol ta az el uta sí tó, a „ja vas lat ra”
ne met mon dó ál lás pont ját: Ez nem az
enyém, ho gyan ajánl hat nám fel!? 
Igen, ez a mér ték és mér ce, a mo -

rá lis meg ál lás: hogy tud juk-e, mi re
kö te lez a hi va tal, és mi re nem ha tal -

maz fel a hi va tal. S ta lán a de mok rá -
ci á ban ez az egyik nagy mű vé szet: en -
nek egyen sú lyát – mi nisz ter el nök -
ként,  mi nisz ter ként,  püs pök ként,
pa ró kus ként,  gyü le ke ze ti  ve ze tő -
ként, pol gár mes ter ként – meg őriz -
ni és meg tar ta ni. Eh hez ad jon mind -
nyá junk nak böl cses sé get és fe le lős -
sé get a min den ha tó Is ten! 

* * *

Rö vid epi ló gus sal zá rom sza va i mat.
Nagy Gás pár, a ko rán el ment Kos suth-
dí jas köl tő egyik írá sá ból tu dom, hogy
va la mi kor 1971-ben egy rend kí vül si -
ke res  iro dal mi  est  al kal má val  Kor -
mos Ist ván tól azt kér dez te va la ki a kö -
zön ség ből, me lyik szá má ra a leg fon -
to sabb  sor  a  ma gyar  köl té szet ből.
Nagy  Gás pár  sze rint  ek kor  „nagy
csönd  lett,  pissze nés  se  hal lat szott.
Kor mos meg kö szö rül te tor kát, s ki vág -
ta  igaz  meg ha tott ság gal  tár na mély
hang ján: »Nyújts  fe lé je vé dő kart!«” 
Tisz telt Kon fe ren cia! Ked ves Test -

vé rek! Ne fe lejt sük, vé gül nem a kor -
szel lem, nem a kor tár sak, nem is a tör -
té ne lem íté lő szé ke, ha nem a tör té ne -
lem Ura előtt mé ret nek meg tet te ink! 
Kö szö nöm fi gyel mü ket. 

g Itt zés Já nos 
nyu gal ma zott püs pök

Az írás a június 12-i parlamenti kon -
fe ren ci án el hang zott hoz zá szó lás
szer kesz tett vál to za ta

Ittzés János nyugalmazott püspök hozzászólása
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…nem hét köz na pi, de már nem
is egé szen szo kat lan hely szí nen.
Mi u tán az em ber le mon dott ar -
ról, hogy meg fejt se a „ki rály -
nők” ki lé tét, égő or cá val, ki me -
le ged ve ke res s ta lál me ne dé ket
a hűs, fél ho má lyos, ho mo kos
ta la jú pin ce he lyi ség ben. A De -
ák  té ri  evan gé li kus  temp lom
bel ső kert jé ből le het meg kö ze -
lí te ni ezt a „tit kos ka ta kom bát”.
Csak  er re  az  éj sza ká ra  nyí lik
meg  a  lá to ga tók  előtt,  mint
Alad din  előtt  a  cso da lám pát
rej tő bar lang. Ha dzsin nel nem
is,  de  ke cses  női  ala kok kal,
szent vagy épp dé mo ni asszo -
nyok kal, ka cér és eré -
nyes le á nyok kal ta lál -
koz hat tunk  a  Nők a
Bib li á ban cí mű  egy -
na pos tár la ton. 
A  ma  leg nép sze -

rűbb in ter ne tes kö zös -
sé gi  por tált,  a  Face -
 boo kot imi tá ló ki ál lí tás
majd  har minc  nő vel
fog lal ko zott, a vir tu á lis
arc kép csar nok  egyes
jel leg ze tes sé ge it kre a -
tí van át emel ve. Pél dá -
ul a „ked venc  idé zet”
rub ri kát, mely min den
egyes  „pro fil ol da lon”  az  adott
sze rep lő tör té ne té hez leg in kább
il lesz ke dő  bib li ai  idé ze tet  je -
len ti. Hogy ki ket je löl het tünk is -
me rős nek? Az is mer teb be ken,
– a mag da lai Má ri án, Bet sa bén,
Ru thon,  Sa lo mén –  túl  olyan
höl gye ket, mint Lí dia, Já él, Fé -
bé, Hul da, Pris cil la.
A rend kí vül szí nes ki ál lí tás

egyet len gyen ge pont já nak e so -
sok író ja azt ér té kel te, hogy a
gyö nyö rű  il luszt rá ci ók,  fest -
mé nyek al ko tó i nak ne vét és a
mű vek cí mét hi á ba ke res te a lá -
to ga tó.  Ez  né mely  is mer tebb
kép nél nem je len tett prob lé mát
– ám bár tisz te let ből sze re pel -
he tett vol na pél dá ul, hogy Dü -
rer Évá ja –,  de mond juk  az,
hogy ki Já él csu pasz vál la i nak
meg fes tő je,  ilyen mó don ho -
mály ban ma radt.

* * *

Nem csu pán a képeké volt ez
a kü lö nös nyár éj sza ka (amely -
re egyéb ként mint egy ezer jegy
kelt el, és ezer öt szá zan vet tek
részt a prog ra mo kon). Vers- és
dal cso kor ér ke zett a pin ce hű -
vö sé be még az es te fo lya mán
vál to za tos össze ál lí tás ban. 
Az el ső blokk Ker tész Esz ter

köl tő é és Bor sos Ka ta if jú he ge -
dű mű vé szé volt. Szép szim bi ó -
zis az övék: mi kor Esz ter sza vai
el fogy nak, a he ge dű  szólal meg,
mi kor a dal la mok el hal nak, új -
ra fel sza kad hat nak a sza vak.
A hár mas ta go lá sú, Asszony -

élet cí met vi se lő prog ram alatt
a „le he let meg sze gik”. Ker tész

Esz ter olyan lá gyan, pu hán van
je len, hogy a kö zön ség va la mi -
fé le képp meg érez he ti, a mű vész
csak szó cső, a sza vak va la hon -
nan más hon nan jön nek. A sza -
ka dá sok ból, re pe dé sek ből épít -
ke ző köl te mé nyek ha tá ro zott,
vi lá gos ké pei, ki fe je zé sei – szál -
kás meg raj zolt sá guk el le né re –
egész fo lya mo kat in dít hat nak
meg az em ber ben. 
Ér de kes lett vol na köz vé le -

mény-ku ta tást vé gez ni kü lön a
fér fi és kü lön a női hall ga tók
kö zött, va jon ki re ho gyan ha -
tot tak a hal lot tak. Ter mé sze tes,
hogy  az  anya ság  té ma kö re  a

nők szá má ra ott ho no sabb, de
ta lán egy fér fi is érez he ti „a her -
va dás gyö nyö rét” vagy a tár sas
ma gányt, mely ál ta lá nos em -
beri ér zü let.
A szép sza vú ne héz ke dés után

könnyed, vi dám, gya kor la ti as te -
rep re  ér kez tünk,  18.  szá za di
gazd asszo nyok kony há já ba! S.
Sár di Mar githipp-hopp elő va -
rá zsolt úri hím zést, pa ti ka fel sze -
re lést, tit kos re cep te ket… (Az
iro da lom tör té nész  egyéb ként
mun ka he lyén,  az  Eöt vös  Lo -
ránd Tu do mány egye tem Böl -
csé szet tu do má nyi Ka rán sze mi -
ná ri u mi hall ga tó i val több 17–18.
szá za di, gyó gyí tó és ház tar tási
re cep te ket tar tal ma zó kéz ira tos
gyűj te ményt írt már át az in ter -
ne ten va ló köz lés cél ja i ra.) 
Ezen az éj sza kán Wes se lé nyi

Ka ta és  Beth len Ka ta, va la -
mint  Bor nem isza An na bo -
szor kány kony há já val fog lal ko -
zott Bár dos Dá ni el se gít sé gé vel.
Az if jú  fér fiú hu mo ros ada lé -
kok kal szí ne sí tet te a té mát, pél -
dá ul so rolta a Thur zó Zsu zsan -
na la ko má já ra  ren delt  alap -
anya go kat: 30 ökör, 400 kap pan,
1600 piszt ráng, 5300 to jás. 
A re cep tesköny vek az Att -

rak tor  Ki adó  gon do zá sá ban
je len nek meg, a so ro zat el ső
két tag ja a hely szí nen is meg -
vá sá rol ha tó  volt  –  két  áni -
zsos  ke nyér  és  pap lan bé les
kö zött (az el mé leti okí tás után
ugyan is  kós to lási  gya kor lat
kö vet ke zik) – a kö zön ség nagy
ér dek lő dés sel for gat ja őket.

* * *

A kö vet ke ző  fel vo nás megint
egész más. Kob zos hölgy ér ke -
zett a szín pad ra sze rel mes da -
lok kal.  Joób Eme se min den
meg nyil vá nu lá sa ter mé sze tes.
Ré gi idők asszo nya i nak meg idé -
ző je ő, te le élet tel, de ter hek kel
is. A fáj dal ma san szép mold vai
dal la mok e ket tőt öt vö zik. „Túl
a ví zen egy ko sár, ab ban la kik
egy ma dár… / Ab ban la kik egy
ma dár, ki ért szí vem hol tig fáj.”
Szív szo rí tó, még is  lé lek eme lő
volt a mű vész nő já té ka. 
Joób Emese egy me sét is ho -

zott ma gá val: a hang fel vé te len
iga zi, ízes mold vai nyelv já rás -

ban  volt  hall ha tó  Az
öreg lá nya és a bá -
ba lá nya cí mű tan me -
se. Ta nul sá ga úgy fog -
lal ha tó  össze,  ne  le -
gyünk res tek! Az esz té -
ti kai él mény el len ben,
me lyet  a  kü lön le ges
sely pe gé sek, mon dat -
fű zé sek, el ha ra pott szó -
vé gek sze rez nek, nem
fog lal ha tó  össze  ilyen
könnye dén.
Az  Abel Con certs

au ten ti kus ba rokk ze -
né vel szol gált: a mély

be le élés sel  ének lő,  né hol  zo -
ko gó han go kat imi tá ló Mu rá nyi
Már ta hang ja egé szí tet te ki a
ba rokk he ge dű (Boz zai Ba lázs),
a vi o la da gam ba (Re gős Jú lia) és
a  lant  (Győ ri Ist ván) já té kát.
Ma guk  a  ze ne mű vek  is  höl -
gyek től ered nek: a La men to a
ve len cei Bar ba ra Stroz zimű ve,
a fran cia El isa beth Jac qu et de la
Guerre-től pe dig két dalt, köz -
tük  egy  kan tá tát  hall hat tunk.

* * *

Vé gül a bor kós to lás ra ke rült
sor, a töki Nya kas Pin cé szet
egyik bo rász höl gye kós tol tat -
ta vé gig a pub li ku mot. A ská -
la az Irs ai Oli vér től a sa vig non
blan con át a raj nai riz lin gig
ter jedt.

Dr. Har ma ti Bé la Lász ló, az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um igaz ga tó ja, aki szó val tar -
tot ta  a  ven dé ge ket,  ne he zen
tet te túl ma gát azon, hogy va -
la ki egy szer re nő és bo rász, de
az tán az es te elő re ha lad tá val
min den két ség el osz lott, min -
den fe szült ség fel ol dó dott. A
zsi vaj el len ben egy re fo ko zó -
dott,  mi köz ben  a  pin cé rek
sza ka dat la nul kí nál tak és töl -
töt tek. Ró ka Sza bolcsmű vész
úr pe dig ré gi bal la dák meg ze -
né sí té sé vel, bol dog-szo mo rú
dal la mok kal  hí vott  to váb bi
po hár fe nék-néz de gé lés re.  A
ze nész-ének mon dó meg szó -
lal tat ta nem csak ko bo zát, ha -
nem kecs ke bőr ből ké szült skót
du dá ját  is,  hu mo ros  hang -
szer tör té neti kis elő adást rög -
tö nöz ve hoz zá. 
Az élet  föl di örö me it  sem

meg ve tő Lu ther hez te hát hű
volt az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ezen a kü lö nös nyár -
éj sza kán:  az  es te  öt vöz te  az
„ami ért  él ni  ér de mest”  az
„ami ért él ni kel le mes sel”. De
ne fe led jük, e nagy sze rű fér fiú
mel lett ott volt hű ol dal bor dá -
ja, Bó ra Ka ta lin is! 
Aki nek hi va tá sa az élet, az

„ész re vét len, de nél kü löz he tet -
len”. Az idei mú ze u mok éj sza -
ká ja  még  bizonyára  so ká ig
lesz szó be széd tár gya.

g Ki nyik Ani ta

eZ er öt SZ áZ ven dé g a de ák té re n a mú Z e u m ok éj SZ a k á ján

Hölgykoszorúéshölgyválasz
lutheránus„katakombában”

Lát szik, hogy női fej ál mod ta, és női kéz mun kál ta meg a Hi -
va tá sunk az élet – Má ri ák és Már ták cí mű ki ál lí tást. A szer -
te ága zó, sok-sok ap ró cse cse be csét köz szem lé re te vő tár lat
olyan, mint egy pro fi ké zi mun ka: fi nom, pre cíz, lé gi es. Az ok -
tó ber 6-ig lát ha tó ki ál lí tás há rom te ma ti kus ré sze a Csa lá di kör,
Az Úr szol gá ló le á nyai és a Ki mí velt em ber fők cí met kap ta. 
Ke vés sé is mert té nye ket is megtud ha tunk a nők egy há -

zi élet ben be töl tött sze re pé ről. Ér te sül he tünk pél dá ul ar -
ról, hogy itt hon is meg ala pí tot ták az EPOSZ-t (Evan gé li -
kus Pap nék Or szá gos Szö vet sé ge), valamint ar ról, hogy az
el ső teo ló gus nő 1924-ben kezd te pá lya fu tá sát, az el ső női
lel készt 1973-ban avat ták fel, ma pe dig több mint száz lel -
kész nő mun kál ko dik egy há zunk ban.
Az ok ta tás ügy ben és szo ci á lis té ren is ren ge te get tet tek

a te he tős lu the rá nus asszo nyok. (Köztudomású például, hogy
Ve res Pál né szü le tett Be nicz ky Her min volt az el ső ma gyar -
or szá gi nő ne ve lő in té zet meg ala pí tó ja.)
Ér de kes hi va ta los do ku men tu mok kal is ta lál koz ha tunk:

lec ke könyv vel, mely ben vé let le nül fel cse rél ték ap ja és lá nya
ne vét, majd sa tí ro zás sal kor ri gál ták, vagy épp Szath má ri Er -
zsi ke cser kész ve ze tői  iga zol vá nyá val.  Fel so ra koz nak  le -
tűnt női hét köz na pok egy ko ri kel lé kei: ká vés kész let, par -
fü mös fi o la, szín há zi lát cső… 
Meg sár gult fo tog rá fi á ról mo so lyog nak ránk fid res-fod -

ros ru há jú, szor gos ke zű nők, hir det ve a „ki csi ben mun kál -
ko dás” nagy sze rű sé gét és biz tat va a  je len ko ri  le á nyo kat,
asszo nyo kat, öz ve gye ket egy szebb jö vő hím zé sé re.

ál lás hir de tés
A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um meg hir de ti a kö vet ke ző ál lás he lyet: ál ta lá nos
is ko lai tag in téz mény-ve ze tő.
Az in téz mény cí me: 1185 Bu da pest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.
Kö ve tel mény: 10  év  pe da gó gus-mun ka kör ben  vég zett

mun ka; szak irá nyú fel ső fo kú pe da gó gus vég zett ség (leg alább
fő is ko la). 

Előnyt je lent: evan gé li kus egy ház köz sé gi tag ság vagy más
ke resz tény fe le ke zet hez kö tő dés; lel ké szi aján lás, ve ze tői ta -
pasz ta lat, pe da gó gus-szak vizs ga.
A mun ka kör be töl té sé nek kez de te: 2012. au gusz tus 1.
Be adan dó:  szak mai  ön élet rajz.  Cím:  Szteh lo  Gá bor

Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um, 1183
Bu da pest, Kos suth tér 2.

evan gé li kus temp lo mok 
a ma gyar te le ví zi ó ban

Jú ni us 24-én, va sár nap Evan gé li kus temp lo mok cí mű so ro za -
tunk ban a ka polc si és a har tai temp lo mot mu tat juk be né ző -
ink nek. Az adás az m1-en 10.05-kor, az m2-n 13.50-kor kez -
dő dik. Szer kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző Ne mes Takách Ág nes.

h i r d e t é s

Pün kösd  öröm üze ne té nek
meg hir de té sé vel  kez dő dik  a
Ke resz tyén Igaz ság cí mű fo lyó -
irat  leg újabb  szá ma. Ko vács
Lász ló ige hir de té sé ben  a  te -
rem tő Szent lé lek ről ta nús ko -
dik, aki ál tal szü le tik a Krisz -
tus-hit és a hit val ló élet. Ezért
ké ri – va la mennyi ünk ne vé -
ben is – imád sá gá ban: Jöjj, te -
rem tő Szent lé lek.

Vég he lyi An tal so ro za tá ban
Lu ther nek a ke reszt ség ről szó -
ló gon do la tait is mer te ti. Ar ról a
szent ség ről szól te hát, mely Lu -
ther szá má ra az egy ház hoz va -
ló tar to zá sá nak biz to sí té ka volt,
a szal ma szál, mely be ka pasz ko -
dott, ami kor a pá pa ki át koz ta. 
Ez után Itt zés Gá bor ra– a fo -

lyó irat né hai fő szer kesz tő jé re –
em lé kez nek  szü le té se  nyolc -
va na dik és ha lá la kö zel gő ötö -
dik év for du ló ján egy ko ri elő -
adá sá nak  egy  rész le té vel.  Az
írás ma  is  rend kí vül  ak tu á lis.

Az  ez  évi  Lu ther-kon fe -
ren ci án  el hang zott  elő adá -
sok kö zül ifj. Ha fen scher Ká -
roly elő adá sa ol vas ha tó, aki a
li tur gia tu do má nyá nak egyik
alap mű vét, Vaj ta Vil mos is -
ten tisz te let ről  írott  köny vét
mu tat ta be.
Ér de kes ol vas mány nak ígér -

ke zik Me nyes Gyu la in ter jú ja,
me lyet  Sza bó Gyu la plé bá -
nos sal ké szí tett, aki a ró mai ka -
to li kus  egy ház ban  vál lal ta  a
tény fel tá rás küz del mes szol gá -
la tát. A ve le va ló be szél ge tés -
hez  a  kö zel múlt ban  meg je -
lent köny ve ad ta az ap ro pót…
A sort Jan ko vits Bé la iz gal -

mas ta nul má nya zár ja, mely a
ka jár pé ci evan gé li kus gyü le ke -
zet anya köny vei se gít sé gé vel
te kin ti vé gig a gyü le ke zet tör -
té ne tét.
Sze re tet tel ajánl juk Ol va só -

ink fi gyel mé be a  fo lyó ira tot!
g Isó Dorottya szer kesz tő

Meg je lent 
a Ke resz tyén Igaz ság

új szá ma

ko rá nyi and rás: Ha nem sze ret ni is
Kál dy Zol tán ról so kan be szél nek, de ke -
ve sen ír nak, és még ke ve seb ben pub li kál -
nak.  Mi köz ben  har minc éves  püs pö ki
szol gá la tá nak (1958–1987) ered mé nyei és
kö vet kez mé nyei lép ten-nyo mon vissza kö -
szön nek az evan gé li kus egy ház min den -
na pi éle té ben és szol gá la tá ban, a fi a ta lok
kö zül so kan lé nye gé ben már sem mit sem
tud nak ró la, s egy re ke ve seb bet tud nak
ma gá ról a szo ci a lis ta kor szak ról is. 
Mi pe dig, akik még él tünk eb ben a kor ban, s akik ku tat -

juk ezt az egy re tá vo lo dó vi lá got, nem elé ged he tünk meg
az zal, hogy vissza em lé ke zé sek ben hall junk a – ma rá adá -
sul egy re di va to sabb – „ret ró vi lág ról” és az ak kor él tek, köz -
tük Kál dy Zol tán ne vé ről. 
Töb bet kell te hát be szél nünk ró la, de ar ról a kor szak ról is,

amely ben élt. Hi szen sor sa, pá lyá ja, sze mé lyi sé gé nek vál to zá -
sa mind ma gán hor doz za a 20. szá zad ma gyar tör té nel mé nek
nyo ma it, az el múlt év ti ze dek ben dik ta tú rá val és el ke rül he tet -
len át ala ku lá sok kal küz dő tör té nel mi egy há zak ví vó dá sa it.
Ezért kü lö nö sen is fon tos, hogy ez zel a kö tet tel in dul út -

já ra a Lu ther Ki adó  új so ro za ta, az Egy ház a szo ci a liz mus -
ban is, amely ben re mé nyünk sze rint egy re szé le sebb kör ben
tud juk majd be mu tat ni a ma gunk mö gött ha gyott tör té nel -
mi kor szak egy ház tör té ne tét.

http://www.lu ther ki ado.hu/kony vek/ha nem-sze ret ni-is
Egy ség ár: 1800 Ft (5% áfá val), könyv klub ta gok nak: 1440 Ft.
Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478,

20/824-5518. Köny ves bolt: 1/411-0385, fax: 1/486 1229, e-mail:
ki ado@lu the ran.hu, Fa ce book: fa ce book.com/Lu ther Ki ado.

Egyet len éj sza ká ra össze fu tot tak – Má ria Do rottya, Bó ra Ka -
ta lin, Te le ki né Roth Jo han na és Má ria ki rály né

Az In su la Lu the ra na pin cé jé ben bor folyt – az
elő tér ben Ró ka Sza bolcs ének mon dó, Nyúl né
Puh ra Be á ta bo rász és Har ma ti Bé la Lász ló, a
mú ze um igaz ga tó ja

b Azideimúzeumokéjszakáján, június16-ánazEvangé-
likusOrszágosMúzeumiskitártakapuit.Harmincfok-
banakicsiny,zsúfoltmúzeumbannemvoltleányálom
régileányokrólolvasni.Akülsőkörülmények–méga
kedves,korabeliruhákbaöltözöttlánykákmosolyael-
lenéreis–nehezítettékabefogadást.AHivatásunkaz
élet–MáriákésMárták című,areformációésnők évéhez
kapcsolódókiállításontúlazonban–melyahagyományos
múzeumitérbenkapotthelyet–számoskülönlegesmeg-
lepetésseliskészültekaszervezők…
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„AzEmberfiaazértjött,hogymegke-
resse és megtartsa az elveszettet.”
(Lk 19,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 3. hé -
ten az Útmutató reg ge li s he ti igé i ben
az Úr is ten bű nö sö ket hív or szá gá ba, hogy Fia ál tal meg ment se és meg iga zít -
sa őket. „Jó és igaz az Úr: út ba iga zít ja a vét ke ző ket.” (Zsolt 25,8; LK) Kér jük
is: „A te Szent lel ked ve zes sen he lyes úton!” (GyLK 774) Luther sze rint: „Ez
Krisz tus tisz te: meg tar ta ni az el ve szet tet. Csu pa vi gasz ta lás a sza va, mi kor [heti
igén ket] mond ja. Ez a mű vem s hi va ta lom. Azért jöt tem, hogy ha lá lom mal
meg ment sem az el ve szet tet, és meg sza ba dít sam azo kat, akik tör vény, íté let
és kár ho zat alatt ros ka doz nak.” Jé zus bű nö sö ket fo ga dott ma gá hoz, s együtt
evett ve lük; egyik leg is mer tebb pél dá za tá ban az apa mind két (!) el ve szett fi -
át vissza vár ta az atyai ház ba: „Együnkésvigadjunk,mertezazénfiammeg-
haltésfeltámadott,elveszettésmegtaláltatott.” (Lk 15,23–24) Az idő sebb fiú
aty ja kér le lé se el le né re sem akart be men ni. Mi ne zár juk ki ma gun kat az örök -
lét ün ne pi va cso rá já ból! In kább te kint sünk Pál ra, aki ma gát az Is ten bű nö -
sö ket meg men tő ke gyel me pél dá já nak tart ja: „…KrisztusJézusazértjöttela
világba,hogyabűnösöketüdvözítse,akikközülazelsőénvagyok.” (1Tim 1,15)
S a szí vünk ben zeng het Ke resz te lő Já nos mai szü le tés nap ján édes ap já nak éne -
ke is: „Tepedig,kisgyermek,aMagasságosprófétájaleszel…,hogymegtanítsd
népétazüdvösségismeretére,bűneikbocsánataáltal,Istenünkkönyörülőir-
galmáért…” (Lk 1,76–78) Jé zus így hív ta el Lé vit: „Kövessengem!” S így in do -
kol ta: „Nemazértjöttem,hogyazigazakathívjam,hanemabűnösöketmeg-
térésre.” (Lk 5,27.32) Köz ben já ró imá já ban Mó zes így kö nyör gött az Is ten hez:
„Ó,jaj!Igennagyvétketkövetettelezanép,mertaranybólcsináltistentma-
gának.Mégis,bocsásdmegvétküket!” (2Móz 32,31–32) Jé zus így gyó gyí tot ta
meg a har minc nyolc éve be teg em ber tes tét és lel két gyógy víz nél kül – szom -
ba ton – sza vá val a Be tes da ta vá nál: „Keljfel,veddazágyadat,ésjárj!(…)Íme,
meggyógyultál,többénevétkezz,hogyvalamirosszabbnetörténjékveled.” (Jn
5,8.14) A gyü le ke zet ben test vé ri in tés sel és köz ben já ró imá val le het gyó gyí -
ta ni: „Bizony,mondomnéktek:amitmegköttökaföldön,kötveleszamenny-
benis,amitpedigfeloldotokaföldön,oldvaleszamennybenis.” (Mt 18,18) Jú -
dás ön gyil kos sá ga előtt nem Jé zus nak mond ta el val lo má sát: „Vétkeztem,mert
ártatlanvértárultamel.” A fő pa pok s vé nek ezt mond ták: „Miközünkhoz-
zá?Atedolgod.” (Mt 27,4) Pál nem csak a ró ma i ak nak ír ja pün kösd után az
öröm hírt: akik Krisz tus ban él nek, azok Lé lek sze rint jár nak, „mivelazéletLel-
kénektörvényemegszabadítotttégedKrisztusJézusbanabűnésahaláltör-
vényétől” (Róm 8,2). A pol gá ri év fél ide jén a jó pász tor misszi ó ját tar tal ma -
zó he ti ige bá to rít; ő az Aty ja aka ra tát tel je sí ti: „Azelveszettetmegkeresem,az
eltévedtetvisszaterelem…” (Ez 34,16) S a meg ta lált juh így is vá la szol hat: „Jé -
zu som, Krisz tu som, / Én sze rel me sem! // Eggyé len ni kí ván / A szí vem ve -
led, // Hogy így mind örök ké / Te ve led le gyek.” (EÉ 381)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r D e t é s

Az Úr 1728. évé ben Kop pen há gá ban
ké sőn ta va szo dott. A két ha jó ro hant
vol na már Grön land fe lé, de nem
hagy ták a vas macs kák, mert még tar -
tott az es kü vő. 

Ilyet se lá tott még Dá nia, mi ó ta ke -
resz tény lett Kék fo gú Ha rald! Az
evan gé li kus temp lom ban két sor -
ban áll tak a há za su lan dók. Egyik ben
a tíz, bör tön ből ho zott nő sze mély, a
má sik ban pe dig ugyan annyi ág ról sza -
kadt, de tisz tes sé ges vő le gény. Köz -
tük Bor kö vi And rás is. Hogy mi ért
ve tet te észak ra a sors, azt már ma ga
sem tud ta. Szök he tett vol na dél fe lé
is az ez red kasszá val.

A nagy ri csaj ban Jan sen ta ná csos
úgy be le rú gott a szó szék előt ti asz -
tal ba, hogy csak  úgy dön gött. A hir -
te len be állt csend ben fel ír ta a nők ne -
vét egy-egy pa pír ra, s be le tet te az ur -
ná ba. Az után egyen ként oda lé pett a
sor ból egy fér fi, ki vett egy cet lit,
amely ről Jan sen ki ki ál tot ta a ha ja don
ne vét. Er re a szó lí tott nő sze mély
oda állt a le gény mel lé. 

Sze ren csé re Ma ri cé du lá ja már
Ban di mar ká ban volt, mert ide jé ben
meg súg ta a ta ná csos nak, hogy ők
rég óta sze re tik egy mást. Na meg öt
tal lér az öt tal lér… Nem cso da, hogy
ami kor ki húz ta az ök lét az ur ná ból,
ne ki ju tott a ma gyar lány. 

Ma ri elég ka lan dos éle tet tud ha tott
ma ga mö gött: bak fis ko rá ban – ak kor
még mint Nó ra ba ro nesse – meg szö -
kött egy zsol dos lo vas tiszt tel. Wayk
bá ró azon nyom ban ki ta gad ta, mert
na gyon meg vi sel te, hogy le ány ká ja
ma gá val vit te a csa lá di ék sze re ket.
Ké sőbb, ami kor az utol só gyé mánt -
kő ért ka pott pénz is el fo gyott, a tiszt
ahe lyett, hogy fe le sé gül vet te vol na a
lányt, el ad ta egy dán öröm ház ba. 

A ba ro nesse már négy éve szol gált
az in téz mény ben Ma ri né ven, ami kor
meg is mer te Bor kö vi And rást, akit
hoz zá űzött a kény szer. Rit kán for dul
elő a szak má ban, de a lány be le sze -
re tett a kun csaft já ba; érez te, hogy
nél kü le már nem tud él ni. Az tán bör -
tön be ke rült, mert le szúr ta a bor dély
tu laj do no sát, aki nem en ged te, hogy
el men jen Ban di val. 

Mi kor az utol só lány is el kelt, Jan -
sen ki je len tet te az ol tár előtt, hogy a
je len lé vők ön ként jöt tek há za sod ni,
és Grön lan don fog nak új éle tet kez -
de ni. A lel kész azért meg kér dez te a
pá ro kat is, mi re azok ka to ná san rá -

vág ták, hogy: igen is! Ezek után ke -
resz tet ve tett rá juk, és há zas tár sak -
nak nyil vá ní tot ta őket.

Köz ben a fe dél zet ről Ric hard had -
nagy ad dig kuk ke re zett a temp lom
irá nyá ba, míg vég re meg pil lan tot ta a
ha jó fe lé lo ho ló me ne tet. Az őrök ve -
lük si et tek, ne hogy va la me lyik fe hér -
nép nek si ke rül jön meg lóg nia. 

Kis idő múl va már a nyílt ten ge ren
is mer ke dett férj és fe le ség, hi szen reg -
gel még azt sem tud ták egy más ról,
hogy me lyi kük a ma ga sabb. Köz -
ben iszo gat tak. Nem so ká ra olyan
szé pen szólt a nó ta, hogy a kor lá ton
pi he nő dan ka si rá lyok meg ha tód va
vij jog tak. A ti zen egy ló csak ak kor
kezd te el a re ke szek fa la it rug dal ni,
ami kor éj fél tájt da lo lás he lyett már
csak or dí to zott a ré szeg tár sa ság.

And rás és Nó ra nem volt kö zöt -
tük. Ta lál tak egy vé dett zu got a tat -
ár boc tö vé ben, ahol tű nőd ve ta lál gat -
ták, va jon mi lyen jö vőt szán ne kik a
Min den ha tó. 

Mi re a há rom he tes út vé gé re ér tek,
az össze zárt ság és az ége tett szesz
meg tet te ha tá sát. A ki kö tés nél az
egyik ném ber oda or dí tott a kor má -
nyos nak, hogy süllyed jen el a ha jó -
já val együtt. A ba bo nás ka pi tány er -
re rög vest meg kor bá csol tat ta.

A va dak uj jong va in te get tek a
part ról, ám amint meg lát ták a fe hér
nő göm bö lyűbb fe lén csat ta nó szí -
jat, ab ba hagy ták. Ilyen ré szeg nép -
sé get ugyan is még so ha sem lát tak.
El for dul tak, és szé gyen kez ve ha za -
men tek. 

Hans Ege de, Grön land lel ké sze is
meg döb bent: ezek len né nek a tisz tes
há za sok, aki ket Fri gyes ki rály ígért?
Vagy ta lán az Úr küld te szá má ra ezt
az újabb pró ba té telt? Hét éve, ami -
kor ide jött, ne he zebb dol ga volt az
ős la kók kal, még is meg ta nul ta a nyel -
vü ket, s meg ala pí tot ta God ha ab te -
le pü lést. Köz ben olyan buz ga lom mal
té rí tett, hogy nem so ká ra már az Úr
is esz ki mó ul hall hat ta a Mi atyán kot:
„min den na pi fó kán kat add meg ne -
künk ma”. A tisz te le tes így tet te az
esz ki mók szá má ra ért he tő vé a ke nye -
ret, hi szen a jég me ző még so se lá tott
bú za ké vét. 

A zord vi dé ken Nó ra zok szó nél -
kül tűr te Ban di val a min den na pok
ter hét. Hi szen ket ten ci pel ték, és az
öröm is dup lá zó dott egy más sze rel -
mé ben. A lel kész meg ked vel te őket,

s ag gó dott, hogy nem élik túl a grön -
lan di te let; meg esik, hogy né hány
esz ki mó is csak ta vasszal ol vad fel. 

De ahol nagy a szük ség, kö zel a se -
gít ség! Ép pen be fu tott a Mohr fre gatt
a té li tar ta lék kal meg egy üze net tel,
hogy Nó ra tér jen ha za, mert a bá ró
sze ret né még meg ál da ni, mi előtt
meg tér őse i hez. Az uta zás ra pénz is
ér ke zett bő sé ge sen. Az ifi asszony
nem ér tet te, hogy ta lált rá a le vél. S
ho gyan utaz hat na ép pen most, mi -
kor csak reg gel tud ta meg, hogy ba -
bát vár. El is sír ta ma gát örö mé ben.
Köz ben Ban di már dön tött az
asszony he lyett is; se ré nyen ne ki állt
cso ma gol ni…

Két nap ra rá a fre gatt vi dá man
buk dá csolt ve lük a ví zen Kop pen há -
ga fe lé. 

Mi re ok tó ber de re kán meg ér kez -
tek, hi deg eső ver te a vá rost, s a fá -
zó há zak is összébb búj tak az ut ca -
so ron. Ban di ék Ven del nap ján in dul -
tak vol na to vább, csak hogy óri á si tűz -
vész tá madt, esze ve szett dü he csak
har mad nap ra szállt el az utol só per -
nyé vel. A vá ros nagy ré sze por rá
égett. Ban di is se gí tett tü zet ol ta ni, de
mi kor már sem mi ment he tő nem
ma radt, ma guk mö gött hagy ták a
gyászt.

Tel tek a hó na pok Bré má ban, ahol
kis bé relt há zi kó ban meg szü let tek a
ba bák. On nan csak ak kor in dul tak
ha za fe lé, mi kor az ik rek már in kább
kér ték a zsí ros ke nye ret, mint azt,
hogy szop has sa nak.

***

A Wayk-bir to kon, ahol az Ár va öm -
lik a Vág fo lyó ba, a ma gá nyos atya
bús ko mor lett. Még min dig gyá -
szol ta el tűnt lá nyát. De ami kor And -
rás nap ján be gör dült az ám bi tus elé
az uta zó ba tár, cso da tör tént. Amint
a bá ró meg lát ta az ik re ket, bé na ar -
ca új ra mo soly ra hú zó dott! Köz ben
az öröm hír re össze fu tott a cse léd ség,
és a mély hi tű atya há la imát mon dott,
ami ért a Min den ha tó ha za ve zé rel te
a lá nyát csa lá dos tul. 

Az Úr mo so lyog va hall gat ta, mert
tud ta, hogy az iga zi meg le pe tés még
hát ra van! Mi kor is reg gel be ál lít
majd a vi dék új püs pö ke, aki a le ve -
let s a pénzt küld te Grön land ba. 

Ez zel jó vá tet te haj da ni vét két,
hogy lo vas tiszt ko rá ban meg szök tet -
te Nó rát.

Kiss la ki Lász ló

A vi lág já ró ba ro nesse 
meg a hí vő zsol dos

Újrarendelhető!

SzabóLajos(szerk.):Tarts,Uram,
a kezedben – Személyes szavak
presbiterekhez

A pres bi té ri um szol gá lat ba in du -
lá sá nak ün ne pi pil la na ta fon tos és
szép ese mény egy gyü le ke zet éle té -
ben. Azok nak kü lö nö sen is so kat je -
lent het ez a nap, akik es küt tet tek,
és szí vük ben sok terv vel és öt let tel, de ön ma guk jö -
vő be li szol gá la tá ra gon dol va leg alább ennyi re iz ga -
tot tan és kí ván csi an in dul nak el az ol tár elől. Ne kik
sze ret ne ez a fo tók kal il luszt rált könyv lel ki erő for -
rást, biz ta tást, erő sí tést és bá to rí tást ad ni pres bi ter -
tár sak és lel ké szek írá sa in és imád sá ga in ke resz tül. 

Az el ső ol da lon ta lál ha tó em lé kez te tő ki tölt he tő
em lék lap ként a gyü le ke ze ti lel kész alá írá sá val, de sze -
mé lyes út ra va ló is le het a szol gá lat ba most in du lók
vagy az új cik lus ban is to vább szol gá lók szá má ra egy -
há zunk mind há rom püs pö ké nek ál dá sá val. 

A kö te tet az EvangélikusHittudományiEgyetem
GyakorlatiTeológiaiTanszékeésIntézete ké szí tet te.

Meg ren del he tő az aláb bi el ér he tő sé ge ken: Lu ther Ki -
adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail:
ki ado@lu the ran.hu; hon lap: www.lutherkiado.hu.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

A ma da rak után a bé ká kat sze re tem
a leg job ban, kö zü lük is egyik ked ven -
cem a bar na ásó bé ka. 

Zö mök ter me tű, ap ró bé kács ka, a
hát ol da la olaj bar na, sza bály ta lan sö -
tét fol tok kal és el szórt, pi ros mi rigy -
pon tok kal. Jel lem ző a há tul só lá bak
kö zép tá ján lé vő, el sza ru so dott, fél -
hold ala kú ásó sar kan tyú, de jel leg ze -
tes a füg gő le ges ha sí tá sú pu pil lá ja is.
Ez utób bi egye dül ál ló a ha zai bé ka -
fa jok kö zött.

Éj sza kai élet mó dú, nap pal ra akár
két mé ter mély re is a föld be ás sa ma -
gát. Er re szol gál nak az em lí tett ásó -
sar kan tyúk. Nem vé let len, hogy el -
ső sor ban a sík vi dé kek la za ho mok-
vagy lösz ta la ját ked ve li.

Ta vasszal, áp ri lis ele jén bú jik elő,
és nyom ban a víz be megy, hogy pe -
té it le rak ja. Csa tor nák, vi zes ár kok,
na gyobb ki ön té sek kö ze lé ben jár va
min den ta vasszal hal lom a hí mek víz
alól ér ke ző var tyo gó nász hang ja it.
Va la mennyi bé kánk böl cső jét a vi zek

rin gat ják, ezért az egyéb ként szá raz -
föl di élet mó dú ásó bé ka is oda igyek -
szik nyom ban éb re dés után. 

El len tét ben pél dá ul a kecs ke bé ká -
val, ame lyik pe té it nagy ko cso nyás
cso mók ban he lye zi el a víz ben, az
ásó bé ka akár fél mé ter hosszú ko cso -
nyás zsi nór ban rej ti el a pe té ket. A
zsi nórt a víz ben ta lált nö vé nyek re te -
ker ge ti, az tán sor suk ra hagy ja a pe -
té ket.

A ki ke lő lár vák ko pol tyú val lé le -
gez nek, és ki zá ró lag nö vé nyi táp lá lé -
kot, mo sza to kat, al gá kat fo gyasz ta -
nak. Át ala ku lá suk után a ki fej lett
ál la tok ro va rok ra, fér gek re, pó kok ra
va dász nak. Na gyon sze re tik a föl di -
gi lisz tát. 

Sok év vel ez előtt gyak ran jár tam a
Kis-Ba la to non, és né ha egy he tet töl -
töt tem a nagy mo csár kö ze pén lé vő
Di ás-szi ge ten. Es tén ként rend sze re -
sen fi gyel tem a va ran gyo kat és az ásó -
bé ká kat, és a nap köz ben gyűj tött gi -
lisz ták kal etet tem őket. Ele in te fél tek
egy ki csit, de ha mar meg szok ták, és
szin te már vár ták a fe lé jük nyúj tott fa -

la tot. Va ló szí nű leg szo mo rú ak vol tak,
ami kor – mert hogy vissza tér tem Bu -
da pest re – már nem etet tem őket.

A bé kák nak sok el len sé gük van.
Száz ebi hal kö zül csu pán né hány
éri meg a fel nőtt kort. Ha zánk ban va -
la mennyi fa juk vé dett.

g Sch midt Egon

kérdések:
1. Va jon hány pe tét rak a bar na ásó -
bé ka?
2. Mi a kü lö nös az ásó bé ka lár vá in?
3. Va jon mi az ásó bé ka egyik leg na -
gyobb el len sé ge?

Bar na ásó bé ka

mesélnekazállatok

Válaszok:1.1000-3000-et;2.nagyok,
akár10cmhosszúakislehetnek;3.a
bakcsó.

5.
A bet le he mi Isa i nak nyolc fia volt. A
leg ki seb bet Dá vid nak hív ták. Ő leg -
in kább ap ja ju ha it őriz te a me zőn.

Saul ki rály ab ban az idő ben harc -
ban állt a fi lisz te u sok kal. Isai már
öreg volt ah hoz, hogy a se reg be vo -
nul jon, de a há rom leg idő sebb fia be -
állt a ki rály ka to nái kö zé.

A fi lisz te u sok kö zött volt egy óri -
ás ter me tű ka to na. Gó li át nak hív ták.
Olyan fé lel me tes volt, hogy sen ki sem
mert meg vív ni ve le.

Egy nap Isai így szólt Dá vid hoz:
– Menj el, és vidd el a test vé re id -

nek ezt a vé ka őrölt ga bo nát meg ezt
a tíz ke nye ret! Ezt a tíz saj tot pe dig
az ez re des nek add! Tudd meg, hogy

jól van nak-e a test vé re id! Hozz ró luk
hírt!

Dá vid ko rán reg gel út nak in dult.
Ami kor a sze kér tá bor ba ért, lát ta,
hogy mind két se reg ka to nái csa ta -
rend ben áll nak. Oda sza ladt a test vé -
re i hez, hogy be szél jen ve lük. Mi köz -
ben be szél get tek, kö zép re állt Gó li át,
és el kezd te szid ni az iz rá e li fér fi a kat.
Dá vid na gyon mér ges lett. En ge délyt
kért Saul tól, hogy meg vív has son a ha -
tal mas fi lisz te us sal. De nem pán cél -
ban és kard dal a ke zé ben akart ki áll -
ni el le ne, ha nem pa rittyá val.

– Pász tor va gyok – mond ta a ki rály -
nak –, és ha a ju ho kat orosz lán vagy
med ve tá mad ta meg, utá na men tem,
és le te rí tet tem a va dat. Ez a fi lisz te us

is így fog jár ni, mert csú fol ja az élő Is -
ten se re gét! Az Úr ve lem lesz!

Így is tör tént. Ami kor az óri ás Gó -
li át meg lát ta a fi a tal Dá vi dot, nagy
ne ve tés re fa kadt. De nem so ká ig ne -
ve tett. Dá vid ugyan is be le tet te a kö -
vet a pa rittyá já ba, meg for gat ta, és úgy
hom lo kon ta lál ta a kő vel a fi lisz te ust,
hogy az azon nal ször nyethalt. Volt is
nagy öröm Saul tá bo rá ban! 

Végezzétekelakövekenláthatószám-
tani műveleteket! Egy kivételével
mindegyikkőnekvanegyösszegben
veleegyezőpárja.Apáratlankavics
számtaniműveleténekeredményea
beküldendőmegoldás,ugyanisez11
centiméterhíjánmegegyezikGóliát
méterbenmérttestmagasságával.

Test vé rek a Bib li á ban Gyermekvár
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b Mostaniötrészessorozatunkvégéhezértünk.Olyantestvérektörté-
neteitelevenítettükfel,akikrőlazÓszö vet ség ben olvashatunk.Mind-
egyikrészheztartozottegy-egyfeladatis.Ezekhelyesmegfejtéseitküld-
jétek el összegyűjtve szerkesztőségünk címére (Evangélikus Élet
szerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!Aborítékraírjátokrá:
Gyermekvár.

Biz to san so kan örül tök, hogy az idei
tan év ben is el ér ke zett az a bi zo nyos,
utol só ki csön ge tést jel ző
csen gő szó! Kez dőd het a
va ká ció, fél re köny vek,
cer kák, fü ze tek! – gon -
dol hat ták töb ben, mi köz -
ben vi dá man lép tek ki
az is ko la ka pu ján.

A jól meg ér de melt pi -
he nés azon ban nem je len -
ti azt, hogy azt a sok min -
dent, amit a tan év so rán
meg ta nul ta tok, el kell fe -
lej te ni! Sőt! Az is ko lai tá -
bo rok ban, gyü le ke ze ti ki -
rán du lá so kon vagy a csa lá di nya ra -
lá so kon le het iga zán hasz nu kat ven -
ni. Hi szen le het, hogy így tud já tok
majd ki szá mol ni, mennyit kell fi -

zet ne tek a fagy lal tért, vagy ép pen a
ta nul ta kat föl idéz ve tud já tok meg -
mon da ni, me lyik fo lyó ka nya rog
mel let te tek a vo nat ab la kon ki te kint -

ve; vagy hogy vé dett-e az a vi rág vagy
ál lat, amely mel lett épp el ha lad tok.

És ezért a sok tu dá sért
nem csak az óvó né nik nek,
a ta ní tó i tok nak és ta ná ra -
i tok nak kell há lát mon da -
ni, de az Úr is ten nek is. 

Tu dom, hogy szin te
min den gyü le ke zet ben
volt tan év zá ró is ten tisz -
te let az el múlt he tek ben.
Az aláb bi fo tó a cin ko tai
temp lom ban ké szült jú ni -
us 10-én. A cin ko tai gye re -
kek a hit tan órá kon a Bib -
li á ban is em lí tett fog lal ko -

zá sok ról be szél get tek. Ezen a jú ni u -
si is ten tisz te le ten pe dig – egy-egy
imád ság ere jé ig – a jel me ze ik kel is
fel idéz ték őket.

Tan év zá rás
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meghívókülmisszióikonferenciára
Evan gé li kus kül misszi ói kon fe ren cia lesz jú li us 5–8. kö zött a Bé thel Evan -
gé li kus Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.). Té ma:
„Lélekszakadva” (misszió – ér ték őr zés). Szol gá lat te vők: SzemereiJános
püs pök, BaliczaIván lel kész, VarsányiFerenc lel kész, UlrikeHansen ba -
jor misszi ói elő adó, MiklyaLuzsányiMónika író-szer kesz tő, SzigetiIm-
re és SzigetiZita misszi ói mun ka tár sak In di á ban.
Jelentkezésjúnius25-ig: EK ME, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Szirmai

Zoltánné szer ve ző tit kár, tel.: 20/620-2789, e-mail: mar git.szir mai@lu -
the ran.hu; B.PintérMárta lel kész, tel.: 20/824-2791, e-mail: mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu.

A fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san if jú sá gi tá bort is szer ve zünk.
Je lent ke zés: Gaál János tá bor ve ze tő, tel.: 20/824-5541, e-mail:
gaal.janos@gmail.com. 

Rész vé te li díj: 9600 fo rint/fő + 500 fo rint ágy ne mű hasz ná lat. Hív juk
és vár juk a je lent ke ző ket!

AzEKMEvezetősége

meghívóegyházmegyeielnökségiktatására
„Mertmegvagyokgyőződve,hogysemminemválaszthatelminketazIs-
tenszeretetétől,amelymegjelentJézusKrisztusban,amiUrunkban!”(Róm
8,38–39) „Istenkegyelmébőlvagyok,akivagyok.”(1Kor 15,10)

A Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye Köz gyű lé se tisz te let tel és
sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját az egy ház me gye új el nök -
sé ge – LázárZsolt es pe res és MadarászGéza egy ház me gyei fel ügye lő
– be ik ta tá sá ra. Az ün ne pi is ten tisz te let június23-án,szombaton10óra-
koraszarvasiÓtemplombankez dő dik (Szar vas, Vaj da Pé ter u. 2.). 

Az ige hir de tés és a be ik ta tás szol gá la tát GáncsPéter, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke vég zi. 

Min den kit sze re tet tel vá runk! 
Táv irat cím: Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta la, 5540 Szar -

vas, Vas út ut ca 10. 

***

„Lebosomsiistý,žeanismrťaniživot,anianjeli,anikniežatstvá,ani
prítomnosť,anibudúcnosť,animocnosti,anivýška,anihĺbka,anini-
jakéinéstvorenienásnebudemôcťodlúčiťodBožejlásky,ktorájevKrist-
oviJežišovi,našomPánovi.”(Rim 8,38-39) „AlezBožejmilostisomtým,
čímsom.”(1Kor 15,10)

Val né zh ro mažde nie Záp a do-bé kéšskej evan je lic kej cir ke v nej župy s
úc tou a lás kou Vás pozý va na uve de nie do funk cie no vé ho pred sed níct -
va cir ke v nej župy, se ni ora ZsoltaLázára a žup né ho cir ke v né ho dozor -
cu GézuMadarásza Sláv nost né bo hos lužby sa kona jú 23.júna2012v
sobotuo10hodineVStaromevanjelickomkostole (Sar vaš, uli ca Pet ra
Vaj du č. 2.).

Božie slo vo káže a službu uve de nia do funk cie vy ko ná va PéterGáncs
ge ne rálny bisk up Evan je lic kej cirkvy v Maďars ku.

Ad re sa te leg ra mu: Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta la, 5540
Szar vas, Vas út ut ca 10.

h i r D e t é s

meghívómatzonákosésmatzonFrigyeskiállítására
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány, a Ba la ton bog lá ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség és a Var ga Bé la Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont tisz te -
let tel meg hív ja Önt és csa lád ját MatzonÁkosMun ká csy-dí jas kép ző mű -
vész és MatzonFrigyes szob rász mű vész ki ál lí tá sá ra.

A ki ál lí tás meg nyi tó ja jú ni us 22-én, pén te ken 18 óra kor a ba la ton bog -
lá ri vö rös ká pol ná nál lesz. A tár la tot meg nyit ja: PodmaniczkySzilárd Jó -
zsef At ti la-dí jas író és WinklerBarnabás épí tész. A meg nyi tót kö ve tő -
en fo ga dás lesz az evan gé li kus temp lom nál. 

A ki ál lí tást Ba la ton bog lá ron, az evan gé li kus temp lom ban, a vö rös ká -
pol ná ban és a Pin ce ga lé ri á ban ren de zik meg.

Pestújhelyimeghívó
„Mondjátokelanépeknek,hogyuralkodikazÚr!Bizony,szilárdanáll
avilág,neminog.” (Zsolt 96,10)
Nyárieste jú ni us 30-án, szom ba ton a pestúj he lyi temp lom ban és temp -

lom kert ben (1158 Bu da pest, Temp lom tér 10.).
16.30: Há la adó is ten tisz te let és lel kész ik ta tás – GyőriGábor es pe res

be ik tat ja SzabóAndrás gyü le ke ze ti lel készt.
18.00: Ze nés sör kert a nyá ri temp lom kert ben.
Er re az al ka lom ra gyü le ke ze tünk tag ja it, ba rá ta it és min den ér dek lő -

dőt sze re tet tel meg hí vunk!
Az al ka lom per se lye gyü le ke ze tünk gyer me ke i nek nyá ri tá bo ro zá sát

szol gál ja.
Apestújhely–újpalotaievangélikusgyülekezet

h i r D e t é s

Hullámhossz–evangélikusstrandmisszió2012
Hely szín: Ba la ton bog lár, Pla tán Strand. Idő pont: jú li us 2–6. (hét fő–pén -
tek), 9-től 19 órá ig. A hét té má ja: Felfrissülésésmegnyugvás.

So kan já runk ha son ló ci pő ben. Meg fá rad tunk. Pi he nés re van szük -
sé günk! Fi zi kai, szel le mi és lel ki egész sé günk szem pont já ból és az em -
be ri kap cso la ta in kat il le tő en egy aránt fon tos, hogy ele get pi hen jünk. Is -
ten pi he nés re és fel fris sü lés re hív min den nap!

To váb bi in for má ci ók: Ba la ton bog lár–Hács–So mogy vá mo si Tár sult
Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8630 Ba la ton bog lár, Hét ház u. 17. Te le fon:
20/824-2797, hon lap: erosvar.hu.

Há rom cso port ban folyt a gyü le ke -
ze ti mun ka társ-kép zés, il let ve -to -
vább kép zés. Pi lis csa bán in dult egy új
cso port, amely nek sa já tos sá ga volt –
amint ar ról ol va só ink is ér te sül het -
tek –, hogy négy, a sár szent lő rin ci
gyü le ke zet ben ak tív hit éle tet élő ro -
ma test vé rünk is részt vett raj ta, és
a gyü le ke zet lel ké sze szol gá lat ba is
ál lí tot ta őket. Nagy kedv vel és szor -
ga lom mal, igye ke zet tel és ér dek lő -
dés sel, őszin te be szél ge té sek so rán
meg győ ző vé le mény nyil vá ní tás sal
vol tak je len a kép zés al kal ma in. Le -
gyen ál dás szol gá la ta i kon!

A töb bi gyü le ke zet ből ér ke zett
test vé re ink nek is kü lön él ményt je len -
tett a tan fo lyam, amely meg szo kott
med ré ben folyt – ami a ta nul má nyo -
kat il le ti –, és a sze mé lyes be szél ge té -
sek is so kat se gí tet tek a kap cso lat fel -
vé tel sok fé le út vesz tő jé ben.

Vidékre kihelyezett képzéseink kö -
zött immár a har ma di kat tar tot tuk a
győ ri gyü le ke zet ben és a Pé ter fy Sán -
dor Ok ta tá si Köz pontban. Győ ri és a

vá ros hoz kö ze li gyü le ke ze tek ből ver -
bu vá ló dott a részt ve vők tá bo ra: Mo -
son ma gyar óvár, Lé bény, Győr új fa lu,
Bőny, Ka jár péc, Mén fő csa nak, Ba na,
Gy őr zá moly, Nagy bajcs és Gö nyű
kép vi sel tet te ma gát. E he lyen is il les -
se kö szö net az elő adók jó szív vel vég -
zett mun ká ját és a hely be li gim ná zi -
um ven dég sze re te tét. A kez dő- és a
zá ró áhí ta tok al kal ma in a he lyi lel ké -
szek és KissMiklós es pe res szol gált.
A győ ri Öreg temp lom ban tar tott is -
ten tisz te le ten ál dás sal bo csá tot tuk út -
já ra a né pes csa pa tot. A részt ve vők
együt tes ké ré se ként fo gal ma zó dott
meg az ez év ok tó be ré ben tar tan dó
kon zul tá ció szük sé ges sé ge az zal a cél -
lal, hogy egy mást to vább bá to rít sák
a meg kez dett szol gá lat ban, és ké pez -
zék ma gu kat hit be li is me re te ik ben.

A leg né pe sebb csa pat az áp ri lis vé -
gén tar tott to vább kép ző al kal mun kon
vett részt. Az or szág min den szeg le -
té ből ér kez tek fi a ta lok és idő seb -
bek, több sé gé ben in kább nő test vé re -
ink. De pél dá ul Szé kes fe hér vár ról há -

zas pá rok is jöt tek, im már több ször is.
Kü lön színt adott a kon zul tá ci ó nak
dr.FrenklSzilvia pszi cho ló gus elő -
adá sa a tes ti-lel ki be teg sé gek össze -
füg gé se i ről és köl csön ha tá sa i ról, va -
la mint a bib li ai pszi cho drá ma új sze -
rű kez de mé nye zé sé ről. Varvasovsz-
kynéVelszDóra evan gé li kus ze ne ta -
nár pe dig az egy há zi ze ne je len tő sé -
gé ről, hi tet és sze mé lyi sé get for má -
ló ere jé ről tar tott ze nei il luszt rá ci ók -
ban is bő vel ke dő elő adást. 

Jó volt lát ni, ahogy örül tek egy -
más nak a ko ráb bi al kal mak ról már is -
me rős test vé rek. Mind nyá jan be -
szá mol tak gyü le ke ze tük ben vég zett
mun ká juk ról, és sok új él ménnyel, is -
me ret tel gaz da god tak. Egy faj ta „szu -
per vi z or-ta nács adás” zaj lott a részt -
ve vők kö zött.

A kö zös ének lés és ta pasz ta lat cse -
re a „hi va ta los” prog ra mon túl is foly -
ta tó dott. Ba rát sá gok szö vőd tek, és
ma gá nyo san élők hall gat ták meg
egy más oly kor ne he zen fel dol goz ha -
tó sors ese mé nye it.

Sok szí nű egy há zi éle tünk ka val kád -
já ban a mun ka társ kép zés kü lön le ges
szín folt. Né mely gyü le ke ze tünk kép vi -
se le te még hi ány zik kö zü lünk, mint ha
„táj ide gen nek” érez nék – pe dig egy há -
zunk stra té gi á ja nem kép zel he tő el a jól
kép zett s mun ká ra kész gyü le ke zeti
mun ka tár sak nél kül. Az Úr nak va ló
szol gá lat a leg na gyobb ki tün te tés és
min dent fe lül mú ló mél tó ság.

g D. Sze bik Im re

A gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés 
ez évi ese mé nyei

b Alighaszükségesindokolniagyülekezetimunkatárs-képzésszükséges-
ségét,hiszenezévbenmárahatodikesztendejébelépetteképzésifor-
ma.Azelmúltévektársadalmiésgazdaságiváltozásaikülönöseniga-
zolták,hogyazélethatárhelyzeteibekerülthíveinkkelvalófokozott
törődéselodázhatatlanpásztorifeladatunkagyülekezetben.Eztasok-
rétűmunkátazonbanegyedülalelkésznemképeselvégezni.Elég,ha
csakarrautalunk:elsemjuthozzáaszükségesinformáció,hanincse-
nekközvetítőmunkatársai.

A bel vá ro si tel ken már ví gan szá radt
az alap, ami kor a dél előt ti órák ban
meg ér kez tem. A szer ve zők sü rög tek-
fo rog tak, lá za san ké szül tek, vé gez ték
az utol só si mí tá so kat. A dél előt ti hő -
ség el le né re szép szám mal se reg let tek
a hí vek, a meg hí vot tak. Pont ban ti zen -
egy kor a Zselykifúvószenekar ad ta meg
a jelt: kez dő dik az ün nep ség! 

Az ün nep lő se re get, a dísz ven dé ge -
ket, az egy há zi, il let ve vi lá gi elöl já ró kat
a he lyi lel kész, TóthZoltánCsaba kö -
szön töt te. Ün ne pi be szé dé ben ki emel -
te: „Tör té nel mi pil la nat nak le he tünk ta -
núi, hi szen egy gya ra po dó kö zös ség je -
le nét és jö vő jét is meg ala poz zuk.” 

A lel ki pász tor rö vi den vá zol ta a
besz ter cei gyü le ke zet tör té ne tét. A
he lyi evan gé li kus kö zös ség a Zselyk -
ről el szár ma zott egy ház ta gok ból jött
lét re. A gyü le ke ze ti al kal ma kat, is ten -
tisz te le te ket a besz ter cei szá szok
ima ter mé ben, temp lo má ban tar tot -
ták és tart ják a mai na pig, mi vel
azon ban a kö zös ség lét szá má ban
egy re gya ra po dik, meg szü le tett a
temp lom épí tés öt le te. A ki tar tó utá -
na já rás ered mé nye ként 2008-ban
egy bel vá ro si tel ket kap tak a vá ro si ta -
nács tól, majd 2010-ben el ké szült a
temp lom, il let ve gyü le ke ze ti ott hon
ter ve is. 2011-ben pe dig a val lás ügyi
ál lam tit kár ság tá mo ga tá sa ré vén si -
ke rült ki ön te ni az épü let alap ját. 

„Kö zö sen va gyunk fe le lő sek azért,
hogy Is ten ere jé ben bíz va lel ket ad -

junk a mű nek. Az ne csak épü let, hi -
deg, ke mény kő le gyen, ha nem hit -
bé li és lel ki haj lék. Olyan ott hon, ahol
tisz ta, őszin te em be ri ér zé sek ta lál -
koz nak, ahol min den szív csor dul tig
te lik Is ten ke gyel mé vel, aho va min -
den ki ha za jön, és az em be ri lét
hosszú bo lyon gá sai után a meg fá radt
lé lek ből fel fa kad a bi zo nyos ság: jó ne -
künk itt len ni” – zár ta ün ne pi be szé -
dét Tóth Zol tán Csa ba.
AdorjániDezsőZoltán, a Ro má ni -

ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
püs pö ke Pálapostolelsőkorinthusile-
velének 3. fe je ze te alap ján (10.11.16) hir -
det te Is ten igé jét. Ki emel te: aho gyan
an nak ide jén Sá mu el a fi lisz te u sok fö -
lött ara tott győ zel me után Mic pa
me ze jén fel ál lí tott egy em lék kö vet,
ame lyet Eben Ha é zer nek – a Se gít ség
szik la kö vé nek – ne ve zett el, úgy ezen
az ün ne pen a besz ter cei gyü le ke zet is
egy Eben Ha é zert ál lít, hi szen ez az
alap kő az Is ten je len lé tét, ál dá sát je -
len ti, s ez az élet nek, a gya ra po dás nak,
épü lés nek a ga ran ci á ja is. 

„Az Is ten nél kü li út se ho va sem ve -
zet, ezt ma gyar né pünk is na gyon jól
tud ja, ép pen ezért nem ze ti imánk is
így kez dő dik: »Is ten, áldd meg a ma -
gyart…«” – hang sú lyoz ta a püs pök,
majd hoz zá tet te: ele ink min den mun -
ka kez dés előtt Is ten se gít sé gét kér ték
ugyan úgy, aho gyan a besz ter cei evan -
gé li ku sok is Is ten ál dá sát ké rik az
épü len dő temp lom ra, hi szen Is ten

ér tünk is, ne künk is épí ti há zát. A püs -
pök a lissza bo ni szer ző dés ben fog lalt
gon do la tok ra reflek tált, me lyek sze -
rint az Eu ró pai Uni ó nak szik la szi lárd
ala pot kell épí te ni, vi szont szá munk -
ra ez az alap már meg van: a szeg let -
kő Jé zus Krisz tus. Ezt az ala pot kel le -
ne el is mer nie a re cse gő-ro po gó EU-
nak. „Is ten áld ja meg e haj lé kot, hogy
a fa lak és a lel kek együtt épül hes se nek
az egy biz tos szeg let kő re, Jé zus Krisz -
tus ra” – fe jez te be ige hir de té sét Ador -
já ni De zső Zol tán.

Az is ten tisz te let ün ne pi moz za na -
ta ként a püs pök és KönczeG.Árpád,
a Ko lozs vá ri Egy ház me gye es pe re se
meg ál dot ta Is ten haj lé ká nak alap kö vét,
Tóth Zol tán Csa ba pe dig el he lyez te a
temp lom alap já ba az idő kap szu lát,
amely a mun ká la tok főbb moz za na ta -
i nak lis tá ját, az ala pí tó ok ira tot, terv -
raj zo kat, va la mint az ado má nyo zók
név so rát tar tal maz za. A je len lé vő re -
for má tus, ró mai ka to li kus és lu the rá -
nus lel ké szek ugyan csak egy-egy igé -
vel ál dot ták meg az alap kö vet.

Az is ten tisz te let után a ter ve ző,
Pop Corina is mer tet te rö vi den a
temp lom, il let ve a gyü le ke ze ti ház
ter vét, majd a he lyi köz igaz ga tás
elöl já rói üd vö zöl ték az ün ne pi gyü -
le ke ze tet. AvramGeorge, Besz ter ce
al pol gár mes te re hang sú lyoz ta: öröm
szá má ra, hogy a vá ros ban temp lom
épül, és biz to sí tot ta a lu the rá nus
kö zös sé get, hogy az ön kor mány zat
min dent meg tesz an nak ér de ké ben,
hogy Is ten há za mi nél előbb fel -
épül jön. A Ro má ni ai Ma gyar De -
mok ra ta Szö vet ség me gyei el nö ke,
DécseiAttila is öröm mel nyug táz ta,
hogy – re mény ség sze rint, Is ten se -
gít sé gé vel – va ló ság gá vál hat a besz -
ter cei evan gé li ku sok ál ma. 

Az ün nep ség aga pé val zá rult, ame -
lyen a részt ve vők meg ta pasz tal hat ták
a he lyi evan gé li kus kö zös ség ven dég -
sze re te tét is. 

g G. A. 

Temp lom alap kő-le té tel Besz ter cén
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Szent há rom ság ün ne pe utáni
ne gyedik va  sár na pon 10.04-től
istentiszteletet közvetít a Ma gyar
Rádió Por rog szent ki rály ból. Igét
hirdet SikterJános lel kész.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Szívet-lelketmelengetőkórus-
muzsikatöltöttebemájus28-án,
pünkösdhétfőndélutánapécsi
DischkaGyőzőutcaievangéli-
kus templomot. Ökumenikus
hangversenyrehívtákaszerve-
zők – immár kilencedik alka-
lommal–apécsiegyházikóru-
sokat.Amamárhagyományos-
nakmondhatóénekkaritalálko-
zótkétéventerendezikmeg.

1995-ben az újon nan épült kert vá ro -
si re for má tus temp lom fel szen te lé sé -
nek más nap já ra meg hív ták a pé csi
egy há zi ének ka ro kat – idé zi fel a kez -
de te ket SzénásiJánosnéGazdaKlá-
ra, a re for má tus kó rus ve ze tő je. Két
év vel ké sőbb már SzénásiJános lel -
késszel kö zö sen, ha gyo mányt te -
remt ve, az öku me né je gyé ben szer -
vez ték meg az éne kes együtt lé tet. Az -
óta rend sze re sen ta lál koz nak a pé csi
egy há zi kó ru sok. 

Az ere de ti szán dék az volt, hogy
„for gó szín pad sze rű en” min dig más és
más ke resz tény fe le ke zet le gyen a há -
zi gaz da, de a pé csi temp lo mok nem
mind al kal ma sak ilyen nagy sza bá sú
ren dez vény meg tar tá sá ra. A kert vá -
ro si re for má tus temp lo mon kí vül
ko ráb ban a bap tis ta, il let ve a Jé zus
Szí ve- (Pi us-) temp lom töl töt te be a
ven dég lá tó sze re pét. 

Idén pün kösd kor el ső al ka lom mal
adott ott hont a pé csi evan gé li kus haj -
lék a ren dez vény nek. A zsú fo lá sig telt

temp lom ban hét ének kar nyúj tott
em lé ke ze tes ze nei él ményt, az egy -
ház ze ne kü lön bö ző stí lu sa it, kor -
sza ka it fel idé ző mű vek kel.
ZengjünkazÚrnakújéneket! – e

mű vel vet te kez de tét a ta lál ko zó a
Pécsievangélikuskórus tol má cso lá -
sá ban, majd NémethZoltán, a ven -
dég lá tó gyü le ke zet lel ké sze kö szön -
töt te a da lo so kat és a nagy szá mú
hall ga tó sá got.

A pá los temp lom Schola Sancti
Pauli kó ru sa FodorGabriella ve ze -
té sé vel kö zép ko ri mo tet tá kat, gra du -
ál érész le te ket, va la mint Zsigmond
ki rály ko ra be li gre go ri án éne ke ket
mu ta tott be.

A Pé csi Jé zus Szí ve Plé bá nia ének -
ka ra töb bek kö zött Gallus,Victoria,
Schütz és Marcello egy há zzenei mű -
ve i ből adott íze lí tőt BalatoniSán-
dor és DobosLászló kar na gyok irá -
nyítá sá val. 

A pécs-kert vá ro si re for má tus gyü -
le ke zet Psalmus kó ru sát Szé ná si Já -
nos né Gaz da Klá ra ve zé nyel te. Ber-
kesi Sándor Húsvéti ének, il let ve
ÁkomLajosIma cí mű mű ve után a
Pé csi Bap tis ta Gyü le ke zet ének ka rá -
val kö zö sen éne kel ték KodályZoltán
Jövel,SzentlélekÚristen cí mű kó rus -
mű vét.

A száz hu szon há rom éves bap -
tis ta kó rus ez után BárdosLajosÓ,
jöjjetek hozzám, Liszt O salutaris
hostia cí mű mű vét és DeFordAme-
rikaidallamait szó lal tat ta meg Gőbl
Ákos és Győri Kornél kar na gyok
ve ze té sé vel, majd a szé kes egy ház

Palestrina kó ru sa Jobbágy Valér
Liszt-dí jas kar nagy irá nyí tá sá val
Palestrina,Goller és HarmatArtúr
mű ve i ből vá lo ga tott.

A há zi gaz da pé csi evan gé li kus
gyü le ke zet kó ru sa Palest ri na ÚrJé-
zus,győztes és SulyokImreAfarize-
us és vámszedő cí mű mű ve után
Tillai Aurél XLII. genfi zsoltárát
mu tat ta be a szer ző je len lé té ben, aki
gyü le ke ze tünk tag ja. A ze ne kar ral,
szó lis ták kal meg szó lal ta tott mű vet
Lovász Péterné Balázs Magdolna
ve zé nyel te.

Vé ge ze tül a pé csi ba zi li ka Bárdos
kó ru sa Schütz LobedenHerren és
MendelssohnAveMaria cí mű mű vét
éne kel te (ez utób bit HaramzaLász-
ló szó ló já val) Uzsalynédr.PécsiRi-
ta kar nagy ve ze té sé vel.

Be fe je zés ként az össz ka rok kö -
vet kez tek. HajesHallejuja ká non ját
Győ ri Kor nél ve zé nyel te. UnyiAni-
kó és Né meth Zol tán lel ké szek meg -
ál dot ták a je len lé vő ket, meg kö szön -
ték a kó ru sok és kar na gyok mun ká -
ját, majd HändelMessiás cí mű ora -
tó ri u má ból a Halleluja kö vet ke zett
Job bágy Va lér ve ze té sé vel. Zen gett az
egész temp lom, min den zug ból áradt
a ze ne. 

Ez a cso da nem jö he tett vol na
lét re az evan gé li kus gyü le ke zet és a
kó rus ál do za tos mun ká ja nél kül. A
szer ve ző mun kát a kó rus tit ká ra,
DönsznéBuváriNóra vál lal ta ma gá -
ra, a mű vé sze ti fel ada to kat pe dig
Lo vász né Ba lázs Mag dol na lát ta el.

g Tör tely Zsu zsa

Zeng jünk az Úr nak új éne ket!
IX.pécsiökumenikuskórustalálkozó

A fes tői kör nye zet ben – mo nos tor -
ban – zaj lott kon fe ren cia té má ját a
138. zsol tár 3. ver se ad ta meg: „Ami-
kor kiáltottam,meghallgattál en-
gem,bátorítottál,lelkembeerőtön-
töttél…”

A ple ná ris ülé se ken olyan ne ves
teo ló gu sok, lel ké szek tar tot tak elő -
adást, mint EminenceIrineu ro mán
met ro po li ta, dr.AntonvanKalmtho-
ut hol land pro fesszor, szá mos em be -
ri jo gi és bűn meg elő -
zé si szer ve zet ve ze tő je,
va la mint BobPayne, a
bör tön lel ké szek do yen -
je, nyu gal ma zott ang li -
kán bör tön lel kész Nagy-
Bri tan ni á ból. A ta nács -
ko zás lel ki ve ze tő je –
min den na pi elő adás sal
– RichardRohr fe ren ces
ren di szer ze tes volt az
Egyesült Államokból,
aki a szo ci á lis kér dé sek
és a lel ki gon do zás össze -
füg gé se i ről be szélt. (Több
köny ve meg je lent ma -
gya rul is.)

Ti zen há rom mun ka -
bi zott ság ban folyt a ta -
nács ko zás, a ta pasz ta -
lat cse re, töb bek kö zött
a kö vet ke ző té mák ban: fel ké szí tés a
bör tön lel ké szi szol gá lat ra; reszt ora -
tív igaz ság szol gál ta tás; Bib lia a bör -
tön ben; or to dox teo ló gia és li tur gia

a bör tön szol gá lat ban; Exodus fél úti
ház prog ram; em be ri jo gok a bör tön -
ben; fog va tar tot tak kül föl dön; íté let -
re vár va; stb.

A részt ve vők a ren dez vény vé gén
dek la rá ci ót fo gad tak el az zal a cél lal,
hogy meg küld jék egy há zak nak, il let -
ve kor mány za ti szer vek nek. Né hány
pont e do ku men tum ból:

A kon fe ren cia sür ge ti a kor má nyo -
kat és az egy há za kat, hogy sok kal in -

kább se gít sék a bűn ese tek ál do za ta it
a bá nat és a vesz te ség meg élé sé ben.
A kon fe ren cia tu da tá ban van an -
nak, hogy a bün te tő igaz ság szol gál -

ta tá si rend szer mennyi re fi gyel men
kí vül hagy ja az ál do za to kat.

A kon fe ren cia meg erő sí ti, hogy
ter mé sze té nél fog va em be ri tisz te let
jár min den fog va tar tott nak. Fel hív ja
az egy há zak fi gyel mét, hogy hal las sák
pro fe ti kus hang ju kat a bör tö nök ben
azo kért a jo go kért is, me lyek a re in -
teg rá ció so rán min den fog va tar tot tat
meg il let nek. Min den egy há zat ké -
rünk, hogy tá mo gas sa a bör tö nök ben
fo lyó lel ki pász to ri szol gá la tot!

Min den egy ház és gyü le ke zet tag -
ja it ar ra kér jük, mun kál kod ja nak an -
nak ér de ké ben, hogy meg szűn je nek az
elő íté le tek, a sza ba dul ta kat se gít se és
nyitott szívvel lás sa a tár sa da lom.

Min den fog va tar tot tat bá to rí tunk
ar ra, hogy ve gye nek részt az ál do zat
és az el kö ve tő kö zöt ti vi szony hely -
re ál lí tá sa ér de ké ben fo lyó mun ká ban.

A kon fe ren cia meg hív és bá to rít
min den fog va tar tot tat a lel ki pász to -
ri szol gá lat „hasz ná la tá ra”.

g R. G.

Se gí te ni az ál do za tok nak is
Börtönlelkészektanácskozása

A gyü le ke zet tör té ne té nek kez de tét
ho mály fe di. Bi zo nyos, hogy a 17. szá -
zad ele jé től már na gyobb szám ban
lak tak itt evan gé li ku sok, és folyt
gyü le ke ze ti élet. 

A tö rök hó dolt ság ide jén még
nem, de a tö rö kök ki űzé se után ezen
a vi dé ken is ha tott az el len re for má -
ció. A ne héz, ül dö zé sek kel te li idő ben
a gyü le ke ze tet ta ní tók ve zet ték. 

1783-ban új ra fel éledt a lu the rá nus
kö zös ség, a lel kész BallierIstván lett.
1784-ben fá ból, zsúp te tő vel temp lo -
mot és lel kész la kot emel tek, 1787-ben
ha rang lá bat ál lí tot tak fel, mely be egy
száz hat van, il let ve egy ki lenc ven négy
fon tos ha ran got vá sá rol tak.

1843-ban a hí vek a grófFestetich
László ál tal ado má nyo zott tel ken
meg épí tet ték a ma is ál ló, tá gas,
szép tég la temp lo mu kat, majd egy
nyolc- és egy négy má zsás ha ran got
vá sá rol tak a ré gi ek he lyé re. 1857-
ben új is ko lát épí tet tek. 
Balogh István mun kál ko dá sát

1892-ben új temp lom to rony épí té sé -
vel kezd te. Ek kor az egy ház köz ség -
hez több mint két ezer hí vő tar to zott.

1932-ben LáglerBéla ke rült Por -
rog szent ki rály ra. Alig több mint fél
év után a gyü le ke zet egy han gú lag
meg vá lasz tot ta lel ké szé nek. Be ik ta -
tá sát 1933. jú li us 2-án Mesterházy
Sándor es pe res vé gez te.

Ál dá sos szol gá la ta kö zel fél év szá -
za dot (1932–1977) fo gott át a köz ben
egy re fo gyó gyü le ke zet ben. Ezalatt át -
él te hí ve i vel együtt a II. vi lág há bo rú
lel ki és fi zi kai bor zal ma it, majd az ön -
kény idő sza kát, in ter ná lá so kat, az
egy há zi in gat la nok ál la mo sí tá sát,
egy for ra dal mat, a kol lek ti vi zá lást és
az ur ba ni zá ció gyü le ke zet re is erő sen
ha tó kö vet kez mé nye it.

1957–1970 kö zött a gyü le ke zet lel -
ké sze töl töt te be az es pe re si tiszt sé -
get, és ez zel Por rog szent ki rály es pe -
re si szék hely lett.

Lág ler Bé la ha lá la után a szol gá la -
tot ti zen öt évig, 1977 és 1992 kö zött
SzekeresElemér csur gói lel kész lát -
ta el he lyet tes ként.

1992-től Sikter János sze mé lyé -
ben is mét hely ben la kó lel ki pász to -
ruk lett. Kor sze rű sí tet ték a lel kész la -
kást, és fel újí tot ták szá z öt ven éves
temp lo mu kat is. HorváthJános gond -
nok és fe le sé ge ado má nya kép pen a
483 ki lo gram mos érc ha ran got is
hasz ná lat ba ve het ték, mely az el ső vi -
lág há bo rú ide jén el vitt há rom érc ha -
ran got he lyet te sí tő, rosszul hang zó
vas ha ran gok he lyé re ke rült. 

1996-ban az egy há zi in gat la nok ál -
la mo sí tá sá ért kár pót lá sul ka pott
pénz ből a por ro gi fi li á ban száz húsz
fé rő he lyes temp lo mot, Por rog szent -
ki rá lyon száz sze mé lyes gyü le ke zeti
ter met épí tett a gyü le ke zet. 

Te le pü lé se ink lé lek szá má val együtt
az evan gé li kus kö zös ség is fo lya ma -
to san fogy, de egy kis ének kar meg -
ala ku lá sa, a temp lom ba já rók és a hit -
ta no sok lel ke se dé se mu tat ja, hogy Is -
ten se gít sé gé vel van, le het jö vő je
en nek a kis gyü le ke zet nek.

IstentIsztelet-kÖzvetÍtésamaGyarráDIÓBan

Be mu tat ko zik a Por rog -
szent ki rá lyi Evan gé li kus

Egy ház köz ség

b ABörtönlelkészekEurópaiSzervezete (IP CA Euro pe) ezévjúniusá-
nakelsőhetébentartottanégyévenkéntesedékeskonferenciájátEr-
délyben,Felsőszombatfalván(SambatadeSus).Százhuszonötbörtön-
lelkész–szintevalamennyieurópaiországból–vettrésztarendez-
vényen,melynekházigazdájaaRománOrtodoxEgyházvolt.Magyar-
országotRo szík Gá bor evangélikuslelkész,aBörtönlelkészekMagyar-
országiSzervezeténekelnökeképviselte.
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Pár nap pal ez előtt ér de kes írás je lent
meg a Reddit ne vű kö zös sé gi meg -
osz tó ol da lon. Már ma ga a hely is ér -
de kes, ugyan is a kis, ufó sze rű, emb -
le ma ti kus fi gu rá já ról is mert hon lap
so ha nem tar to zott a leg na gyob bak
kö zé, azon ban né hány in ter ne tes di -
va tot túl él ve fel hasz ná ló bá zi sa fo lya -
ma to san nö vek szik. A Redditről el le -
het mon da ni, hogy tud ják, mit akar -
nak csi nál ni az in ter ne ten, és ah hoz
hű ek is ma rad nak. Nem vé let len te -
hát, hogy a Lycerius ne vű fel hasz ná -
ló ép pen itt tet te köz zé, hogy mint -
egy tíz éve ját szik már fo lya ma to san
a CivilizationII ne vű já ték ugyan azon
pá lyá já val, és ta nács ra van szük sé ge
ah hoz, hogy to vább tud jon lép ni
ben ne.

Ah hoz, hogy ez a tíz év idő tar ta -
mú já ték meg fe le lő meg vi lá gí tás ba
ke rül jön, szük sé ges né hány szót ej -
te ni ma gá ról a Civilizationről. El ső
ver zi ó ja 1991-ben je lent meg, és az
egyik leg nép sze rűbb stra té gi ai já -
ték ká vált. Az alap szi tu á ció egy sze -
rű: já té kos ként ki vá lasz tunk ma -
gunk nak egy nem ze tet, ka punk egy
ap ró te le pes csa pa tot, majd el ső vá -
ro sunk meg ala pí tá sa után az a cé -
lunk, hogy a leg na gyobb nem zet té
vál junk. 

A Krisz tus előtt 2000-ben kez dő -
dő já ték ban nem ze tünk kel ma gunk -

nak kell el ér nünk min den je len tős tu -
do má nyos-kul tu rá lis ered ményt – a
ke rék  fel ta lá lá sá tól kezd ve a val lá son
át a de mok rá ci á ig –, mi köz ben a had -
se re ge ket fo lya ma to san fej leszt ve
ter jeszt jük ki bi ro dal munk ha tá ra it.
A fel adat so rán jó szer ve zői és lo gisz -
ti kai ké pes sé gek re van szük ség, cse -
ré be a Civilization na pok ra elég szó -
ra ko zást ad egyet len já ték ban.

A tíz éven át épí tett vi lág messze
túl megy az al ko tók ere de ti szán dé -
kán. A ter ve zők ugyan is csak 2020-
ig lát tak elő re, ezért on nan tól kezd -
ve már nem le het újabb egy sé ge ket
ki fej lesz te ni, így a ké sőb bi ko rok há -
bo rú it is je len ko runk tank ja i val vív -
ják meg. Lycerius vi lá ga a 3991-es év
sö tét utó pi á ját vá zol ja fel: a föl dön
már csak há rom szu per nem zet van,
ame lyek élet ha lál har cot vív nak a su -
gár szennye zett és az észa ki jég sap kák
ol va dá sa mi att el mo csa ra so dott te rü -
le te ken még meg ma radt erő for rá so -
kért. El len sé gei va la mennyi en te ok -
ra ti kus ál lam ban él nek, ahol a meg -
fe le lő is te nek föl di hely tar tó i ként
haj szol ják em be re i ket újabb és újabb
há bo rúk ba, mi köz ben mind ezt tét -
le nül né zik az ENSZ bé ke fenn tar tói. 
Lycerius kér dé se a töb bi Red dit-fel -

hasz ná ló hoz a le he tő leg konst ruk tí -
vabb volt: mi lyen stra té gi át vá lasszon,
hogy az 1700 éve tar tó há bo rú nak vé -
get vet hes sen? (A prob lé ma kör a
Redditen kü lön al ol dalt is ka pott,
amely a http://www.reddit.com/r/the-
eternalwar ta lál ha tó.)

A jö vő fe let tébb sö tét, ha a fen ti já -
ték ál lás ból in du lunk ki. A fej lesz tők
ki ta lál tak egy vi lá got, fel vá zol tak
alap ve tő tör vény sze rű sé ge ket, majd
min den bi zonnyal a je len ko rig tar tó
já té kok so rán több ször is tesz tel ték,

hogy an nak mű kö dé se mennyi re ha -
son lít a va ló di tör té ne lem ben le zaj -
lott ese mé nyek hez. A leg ér de ke sebb
azon ban az, hogy a be épí tett sza bá -
lyok mi ként be fo lyá sol ják a vi lá got,
ha már nin csen ben ne az al ko tó nak
a ke ze, amely ad dig egyen get te az út -
ját. Egy hí vő nek könnyű min den ben
Is ten je len lé tét ész re ven ni és meg ér -
te ni, hogy a ma gá ra ha gyott, is ten te -
len vi lág mi ként fog ja el pusz tí ta ni ön -
ma gát, ahogy eb ben a já ték ban is tet -
te. És mi ért le het re mény ked ni egy
jobb vég ki fej let ben…

A www.worldpeacegame.org ol dal -
ra ér de mes még el lá to gat ni, amely a
JohnHunter ál tal lét re ho zott vi lág bé -
kejá ték kal fog lal ko zik. A hí res sé vált
ta nár olyan fel ada tok elé ál lít ja ne gye -
dik osz tá lyo sa it, ame lyek be a leg több
po li ti kus nak és ál lam fér fi nak is be le -
tö rik a bics ká ja: old ják meg vi lá -
gunk va la mennyi glo bá lis prob lé -
má ját. És ezt a gye re kek ál ta lá ban
meg is te szik. A www.ted.com/talks/
lang/hu/john_hunter_on_the_world
_peace_game.html ol da lon ta lál ha tó
TED-es elő adás ban John Hun ter
el mond ja, hogy mi ként ta nít ja di ák -
jait a jobb vi lág hoz ve ze tő úton va -
ló já rás ra. 

Nyu god tan el mond hat juk, hogy
ahol nagy a szük ség, ott kö zel a se -
gít ség. És me rem re mél ni, hogy az
em be ri ség bé ké sebb jö vő elé néz…

g N. B.

Vi lág bé ke, vi lág há bo rú
eGyHázésvIláGHálÓ

Rovatgazda:NagyBence

Hoz zá va lók 12 da rab hoz: 2tojás,15
dkgkristálycukor,1csomagvaníliás
cukor,15dkgRamamargarin,2,5dl
(25dkg)málnásjoghurt,25dkgliszt,
1 csomag sütőpor, 20 dkg málna,
margarinaformakikenéséhez

El ké szí tése: a to já so kat a két fé le cu -
kor ral jól ki ke ver jük, majd hoz zá ad -
juk a mar ga rint. Be le ke ver jük a jog -
hur tot, vé gül a sü tő port és a lisz tet.

Egy kö ze pes muffin sü tő mé lye dé -
se it mar ga rin nal ki ken jük (de pa pír -
ko sár kák kal is bé lel het jük). A mé lye -
dé sek al já ra egy-egy evő ka nál tész tát

te szünk, a meg mo sott és le csö pög -
te tett mál na sze me ket egy for mán el -
oszt juk ben nük, majd a ma ra dék
tész tá val be fed jük.

Kö rül be lül 160 fok ra elő me le gí tett
sü tő ben 20 perc alatt kész re süt jük.
A for má ban hagy juk tíz per cig hűl -
ni, és csak utá na vesszük ki a sü te mé -
nye ket.

szeretetvenDéGséGre

Mál nás, 
jog hur tos muffin
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kántorokakarzaton
Ked ves Bo da Zsu zsa!
Kö szön jük az EvangélikusÉletmúlt he ti szá má ban meg je lent össze fog la lót
(Cinkotaiindulás, 6. o.) a pes ti egy ház me gyei el nök sé gi és tiszt ség vi se lői ik -
ta tás ról, amely re a gyü le ke ze tünk ben ke rült sor jú ni us 9-én.

A tu dó sí tás ból ki ma radt, hogy a zug lói, il let ve a rá kos ke reszt úri gyü le ke -
zet kán to ra éne kelt a cin ko tai kí sé re té vel, ami nem volt vé let len, sem fe led -
he tő kö szön tés ben, hír adás ban.

Ez zel sze ret tük vol na ze né ben kö szön te ni az egy ház me gyét, mint ahogy tet -
ték má sok má sutt. FeketeAnikó ki vá ló mun kát vé gez ki vá ló mi nő ség ben, ki vá -
ló vég zett ség gel Zug ló ban. TakácsDóra a rá kos ke reszt úri gyü le ke zet kán to ra
és hit tu do má nyi egye te münk kán tor sza kon idén fris sen vég zett hall ga tó ja.

Kán tor tár sa im ne vé ben is sze re tet tel kér jük új ra és új ra, ve gyük em ber -
szám ba a gyü le ke ze tek nem lel ké szi mun ka tár sa it is!

Sze re tet tel:
Kincz ler Zsu zsan na kántor(Budapest-Cinkota)

KedvesZsuzsa!
Atudósításokrendszerintszűkreszabottterjedelmikereteinemmindigen-
gedik,hogyazünnepialkalmakmindenszolgálattevőjét,megszólalójátnév
szerintfelsoroljuk,ígyolykorvalóbanelőfordul–legjobbszándékunkelle-
nére–,hogyegyesekemlítetlenülmaradnak.Eztörténtakifogásoltcikkese-
tébenis,báratudósítótermészetesenfontosnaktartotta,hogyacinkotaiün-
nepségenmegörökítseazenenyelvénköszöntőketis.Haddkárpótoljamaz
érintetteketezzelafotóval.
Szeretettel:

Bo da Zsu zsa

TakácsDóra,FeketeAnikóésKinczlerZsuzsanna

Már a ké szü lő dés köz ben jó volt meg -
ta pasz tal ni a nagy sze rű csa pat mun kát,
a va sár na pi gaz dag prog ram ban pe dig
min den ki meg ta lál hat ta a ne ki tet szőt. 

A nép tánc be mu ta tó tyu ko di és
ka lo ta sze gi tán cai jó kedv re han gol -
ták az egy be gyűl te ket, majd a hit ta -
nos gye re kek éne kel ték és bá boz ták
el Bence Imre éne két, amely a jó
pász tor ról szól, aki meg ke res és be -
kö töz min ket. CsernyikSzende me -
se mon dó me séi is min den kit le bi lin -
csel tek. Ízes szé kely be szé de és a kö -
zön sé get is be vo nó já té kos sá ga meg -
ka cag ta tott és egy ség be vont.

Éne kelt a gyü le ke zet kó ru sa, a
Schützkórus, va la mint a Budavári
gospelkórus is. 

Köz ben a kis ud var ban ki-ki bor -
kós to lás ban ve he tett részt a Jásdipin-
cészet jó vol tá ból. A Holló Műhely
szép fa mun ká i ban gyö nyör köd ni és
be lő lük vá sá rol ni egy aránt le he tett.
De itt volt a FébéKht. is, szin tén fá -
ból ké szült mun ká k kal. A gyer me ke -
ket ját szó ház vár ta, ahol vessző ből
fon tak, és ke reszt sze mes min tá kat
varr hat tak. 

Kel le mes be szél ge té sek szín he -
lye volt a ká vé ház. GyőriVirág, a Fa-
mily ke resz tyén csa lá di és pár kap cso -
lati ma ga zin fő szer kesz tő je a kö -
zös ség fon tos sá gá ról és gyó gyí tó
ere jé ről tar tott be ve ze tőt, s bemu tat -

ta az éven te négy szer 66 ol da lon
meg je le nő la pot. 

A temp lom ban a Mevisz Bárka
cso port já nak Kerékvilág cí mű ki ál -
lí tá sán le he tett el csen de sed ni és el -
mé lyed ni. 

A fesz ti vál részt ve vői te hát bir tok -
ba vet ték az épü let min den zu gát, a ki -
csi ker tet s az ut cát is. A zá ró áhí tat ra
is az ut cán fel ál lí tott szín pa don ke rült
sor. Ahol hét köz nap au tókat látunk, ott
most szék so rok áll tak az út tes ten, s em -
be rek ül tek raj tuk, há la Is ten nek, so kan. 

Aki sze re ti az Is tent, az sze res se a
test vé rét! – hang zott az ige. A szó szék,
il let ve a szín pad tö vé ben ek kor mint -
egy vá lasz ként han go san meg szó lalt

egy kis lány: „Én sze re tem a test vé re -
met.” Ne héz volt ez után meg szó lal nia
az ige hir de tő nek, BenceImrének, hi -
szen ez az őszin te gye rek szó el mond -
ta a pré di ká ció lé nye gét. De hát ez már
csak egy ilyen, in ter ak tív nap volt. Akik
je len vol tak, tény leg együtt vol tak
sze re tet ben. Az ige hir de tés ben az
em ber és Is ten sze re te te köz ti kü lönb -
ség ről hall hat tak. Az em ber azt ke re -
si, ami s aki sze ret he tő. Az Is ten meg -
te rem ti a sze ret he tőt. 

Az ige hir de tés után a M.Is.K.A.
együt tes kon cert je zár ta a prog ra -
mok so rát. 

Sze re tet ben telt ez a nap. Is ten
sze re te tét ta pasz tal ták meg az egy be -
gyűl tek egé szen kéz zel fog ha tó an ab -
ban a na gyon pró zai tény ben is, hogy
a sza bad té ri prog ra mot ki en ged te Is -
ten a sza bad ég alá; ha bár ló gott az eső
lá ba, a fesz ti vá lo zók nem áz tak meg.
Az vált fon tos sá új ra, hogy az üze ne -
tet el vi gyék ma guk kal: él jünk sze re tet -
ben a hét köz na pok ban is.

g Ben cé né Sza bó Már ta

Él je tek sze re tet ben!
TanévzáróevangélikusfesztiválaVárban

b „Él je tek sze re tet ben!” –ezafelszólítás,köszöntés,kívánságfogadta
június10-énabudavárievangélikustemplombaérkezőket,sőtmin-
denkit,akifeljöttabudaiVárba.Avasárnapitanévzáróistentiszte-
letésaközösenelfogyasztottebédutánugyanisagyülekezet„kiköl-
tözött”azutcára;azidézettmondatisottvoltolvashatóegy„faltól
falig”transzparensen.

Filmforgatás 
az evangélikus székház előtt

Az ismert amerikai színész-rendező, BruceWillis készülő filmjének je le ne teit
forgat ták az elmúlt hétvégén az Ül lői úton. A pro duk ció ban Bu da pest
Moszk vát he lyet te sí ti. Ké pün kön a ne ga tív hős te her au tó ja.

g Koczor Tamás felvétele
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VASÁRNAP

8.00/ViasatHistory
Elérniazeget
–Agótikaóriásai
9.30/MezzoTv
Bach:g-mollmise.BWV232.
10.05/m1
Bibliaamagyar
képzőművészetben
10.50/m1
Evangélikustemplomok
(is mét lés: 13.50 / m2)
15.05/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
21.00/DunaWorld
Schiller:Ármányésszerelem
Köz ve tí tés a ka pos vá ri 
Csi ky Ger gely Szín ház ból
fel vé tel ről
23.00/Bartókrádió
Dzsesszlegendák
A Lo u is Arm strong Sex tet
ját szik

HÉTFŐ

12.05/Bartókrádió
Hangversenydélidőben
Itt zés Ger gely fu vo lá zik,
Szi la si Alex zon go rá zik
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:
LisztFerenc
Liszt és a víz
18.50/DunaWorld
Magyarországkincsei:
templomok
19.50/Kossuthrádió
Estimese
Ku ko ri és Kot ko da
23.55/m1
Barbarossa
(olasztörténelmifilm,
2009) (103’)
1.10/DunaTv
Invivoheroin
–Avérembenvan
mármindenem
(magyardokumentumfilm)

KEDD

9.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: 
Ros si ni: Kis ün ne pi mi se
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:
LisztFerenc
Liszt és a val lás
21.15/DunaTv
Meghallgatás
(csehszlovákjátékfilm,
1963)(77’)
21.50/Bartókrádió
Hazatérés
Pus kin ver se it 
Gá bor Mik lós mond ja el
23.00/Filmmúzeum
Ahídtúlmesszevan
(amerikai–angolháborús
film,1977) (161’)
0.05/DunaTv
KoncertekazA38hajón
Nap ra

SZERDA

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: 
Res pig hi: Há rom ko rál
13.05/Kossuthrádió
SzegényDzsoniésÁrnika
Lá zár Er vin me se já té ka
foly ta tá sok ban (3/1. rész)
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház
félórá ja
16.00/DunaTv
Hal,madár,ember
(szingapúri
ismeretterjesztőfilm)
17.15/m1
Balatoninyár
20.05/DunaWorld
Pannonia3keréken
(magyarismeretterjesztő
sorozat)

CSÜTÖRTÖK

7.35/DunaTv
Ameghódított
Kárpát-medence
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
11.06/Kossuthrádió
AHely (riportműsor)
14.00/PaxTv
Acifraruha
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
19.40/Kossuthrádió
Apámkakasa
Vö rös Ist ván ver sei a Ka lá ka
együt tes elő adá sá ban
20.00/DunaTv
Ésmégismozogaföld
(magyartévéfilmsorozat)
21.50/DunaWorld
Rocklexikon
Szte va no vity Zo rán
22.45/m2
Nagyvizit
(magyartévéjáték,1981) (84’)

PÉNTEK

14.40/DunaWorld
Szósz?!–Amagyarnyelv
szava-borsa
A szleng és a szak nyel vek
19.00/m2
AtlétikaiEurópa-bajnokság
Élő köz ve tí tés Hel sin ki ből
19.35/Bartókrádió
ABudapesti
Fesztiválzenekar
hangversenye
Ben ne: 
Liszt: An ge lus
21.05/DunaTv
Julianusbarát
(magyarfilmsorozat)
3/1. rész
22.00/PaxTv
FassangLászló
orgonakoncertje
0.10/m1
PASOturnéfilm
A Pan no nia All stars Ska
Or chest ra min den nap jai

SZOMBAT

7.30/DunaTv
CsathóKálmán:
Fűszeréscsemege
(magyartévéfilm,1988)
10.00/m1
Aranyfeszt
Kul túr kin csek nyá ron
10.30/DunaTv
Istenkezében
15.20/DunaTv
Táncvarázs
Or szá gos tánc baj nok ság
19.35/Bartókrádió
Mozart:Cosifantutte
(kétfelvonásosopera)
19.35/DunaTv
Bűnésbűnhődés (operafilm)
20.15/m1
Végsővisszaszámlálás
(amerikaifilm,1980) (98’)
22.50/DunaTv
Camino
(spanyoljátékfilm,2008)
(138’)

VASÁRNAP

10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítése
Porrogszentkirályról
Igét hir det: 
Sik ter Já nos lel kész
10.40/m1
Evangélikusmagazin
(is mét lés: 13.40 / m2)
11.10/m1
Reformátustemplomok
15.05/Bartókrádió
JubilateDeo
Év szá za dok egy há zi 
mu zsi ká ja
18.10/DunaWorld
Másfélmilliólépés
Magyarországon
Ke resz tül a Bük kön
22.20/PaxTv
Atraumatológia
–Hétköznapokegymegyei
kórházban
(dokumentumfilm)

vasárnap(június24.)
Mostisvantanúmamennyben,akimellettembizonyítamagasságban. Jób
16,19 (1Tim 2,5; Lk 15,1–3.11b–32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 106,1–23) Jób Is tent
mond ja ta nú já nak. Tud ja, hogy Is ten azt is lát ja, amit ba rá tai nem lát hat nak:
lát ja a szí vét, lát ja a hi tét, lát ja bű ne it, de lát ja igaz sá gát is: lát ja, hogy ár tat -
lan mind ab ban, ami vel ba rá tai vá dol ják. Jób ab ban bí zik, hogy – ba rá ta i val
el len tét ben – Is ten nem lát szat sze rint ítél. És at tól szen ved, hogy Is ten nem
szól be le a ba rá ta i val fo lyó vi tá ba, nem kel vé del mé re, nem iga zol ja vád lói
előtt az ár tat lan sá gát. Is ten né ma sá ga Jó bot már-már két ség be esés be so dor -
ja. De mi vel ki tart amel lett, hogy a ba rá ta i val fo lyó vi tá ban Is ten fog ja ki mon -
da ni az utol só szót, nem kell csa lód nia. A tör té net vé gén Is ten meg szó lal,
és Jób nak ad iga zat, ba rá ta i nak pe dig csak Jób igaz sá gá ra te kin tet tel ke gyel -
mez meg. Jób tör té ne te ép pen ezért pro fe ti kus: Is ten nagy pén te ken Jé zus pe -
ré ben is né ma ma rad, ezért Jé zus nak szen ved nie kell, és meg kell hal nia. Hús -
vét kor vi szont fényt de rít Jé zus igaz sá gá ra, sőt az ő igaz sá gá ért ne künk, bű -
nö sök nek is meg ke gyel mez, ha hi szünk ben ne.

Hétfő(június25.)
IsteneztfelelteMózesnek:Vagyok,akivagyok. 2Móz 3,14a (Jel 21,6; Lk 5,27–
32; 1Kir 17,17–24) Mó zes a csip ke bo kor nál Is ten ne ve után tu da ko zó dott. A
ke le ti gon dol ko dás sze rint a név vi se lő jé nek a lé nye gét fe je zi ki. Is ten vá la sza
az őt hit nél kül ku ta tók szá má ra rej té lyes. Nem tud nak mit kez de ni ve le, és
úgy ér zik, Is ten ki tért a vá lasz elől. A hí vő azon ban ér ti, hogy Is ten lé nye ge ép -
pen az, hogy van. Lé te so ha nem mú lik el, és nem is le het meg szün tet ni. És
aki hi te ál tal kö zös ség be ke rül Is ten nel, azt ő – mi ként Pé ter apos tol ír ja – ré -
sze sé vé te szi is te ni ter mé sze té nek: meg oszt ja ve le el pusz tít ha tat lan, meg sem -
mi sít he tet len lé te zé sét, amely fö lött a ha lál nak sincs ha tal ma.

kedd(június26.)
EztmondjaazÚr:Örömmelteszekjótvelük. Jer 32,41 (Jn 3,16; 2Móz 32,20–
33,1; 1Kir 18,1–24) Luthernek iga za van, ami kor a ha ra got, a bün te tést, az íté -
le tet opusalienumDeinek, Is ten lé nyé től ide gen mű vé nek mond ja, amely ben
nem te lik ked ve; míg opuspropriumDeinek, Is ten sa ját, lé nye gé ből fa ka dó mű -
vé nek ne ve zi, ami kor meg kö nyö rül a bű nö sön, meg bo csát ne ki, meg vált ja bűn -
től és ha lál tól, majd örök élet re te rem ti új já. Eb ben Is ten örö mét le li.

szerda(június27.)
AzÚrazénpásztorom,nemszűkölködöm. Zsolt 23,1b (Jn 10,10–11; Jn 5,1–
16; 1Kir 18,25–46) Sok fél re ér tés for rá sa ez a zsol tár, mi ként a ma gát jó pász -
tor nak val ló Jé zus ki je len té se is: „…énazértjöttem,hogyéletüklegyen,sőt
bőségbenéljenek.” (Jn 10,10) A zsol tá ros itt nem a föl di ja vak bő sé gé ről be -
szél, mint ahogy Jé zus sem azt ígé ri. A zsol tá ros ar ról vall, hogy a ha lál ár -
nyé ká nak völ gyé ben is bő völ kö dik az élet ben, mert Is te ne ve le van, és pász -
tor ként ve ze ti. Mint ahogy a há rom if jú a tü zes ke men cé ben vagy Dá ni el az
orosz lá nok ver mé ben is élet ben bő völ kö dött, bár ott nem az élet, ha nem a
ha lál fel té te lei ural kod tak. Jé zus is azt ígé ri, hogy övéi még a ha lál ban is bő -
vé ben lesz nek az élet nek, sőt ha lált se lát nak (Jn 8,51), ha hisz nek őben ne. 

Csütörtök(június28.)
DicsérjétekazUrathatalmastetteiért,dicsérjéteknagyságáhozméltóan!Zsolt
150,2 (2Kor 1,20; Mt 18,15–20; 1Kir 19,1–18) Is ten tet tei azért na gyok, mert
ő ma ga is min dig meg nyil vá nul ben nük. Az em ber két eset ben te kint kér -
dőn, ér tet le nül Is ten re: ak kor, ami kor Is ten tét len, és nem tesz sem mit, nem
nyil vá nul meg, ha nem vissza hú zó dik, mint ha nem is lé tez ne; és ak kor, ami -
kor Is ten cse lek szik, mert cse lek vé sét az em ber ér tel me nem ké pes fel fog -
ni, a hi te is csak utó lag ért he ti meg. A hit nek ez az „Aha!”-él mé nye in dít ja
a zsol tá rost is Is ten ha tal mas tet te i nek di csé re té re. 

Péntek(június29.)
Atekezedbenvanazerőésahatalom,éssenkisemállhatmegveledszem-
ben. 2Krón 20,6c (1Kor 6,14; Mt 27,3–10; 1Kir 19,19–21) Is ten nek sen ki és sem -
mi nem ké pes ha té ko nyan el len áll ni. Ezt a ha tal mát még sem hasz nál ja ar -
ra, hogy erő sza kot te gyen te remt mé nye in. Mert ha tal má nak csak egy kor -
lát ja van: sze re te te. Is ten sze re te te vi szont sze re te tet vár, és ezt még az ő kor -
lát lan ha tal ma sem tud ja ki kény sze rí te ni. De ha Is ten sze re te tét sze re tet tel
vi szo noz zuk, ak kor ta pasz tal ni fog juk, hogy kor lát lan ha tal ma min dig a ja -
vun kat mun kál ja. 

szombat(június30.)
Atenevedért,ó,Uram,bocsásdmegbűneimet,mertsokvan! Zsolt 25,11 (Lk
23,34a; Róm 8,1–6; 1Kir 21,1–16) Dá vid pon to san tud ja, hogy az ő éle té ben Is -
ten sem mi okot sem ta lál hat ar ra, hogy meg bo csás son ne ki. Ezért imád ko zik
így: „Atenevedért,ó,Uram,bocsásdmegbűneimet…” Dá vid is me ri a tit kot:
Is ten ön ma gá ért bo csát meg, mert ő nem tud ne met mon da ni an nak, aki meg -
aláz za ma gát előt te, és bo csá na tát ké ri. Mi is csak eb ben re mény ked he tünk.

g Vég he lyi An tal

Új nap – új kegyelem

APRóHIRDETÉS

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

***

Takáts Eszter „Nem a jutalomért”
című kon cert je lesz a mis kol ci evan -
gé li kus temp lom ban jú li us 8-án, va -
sár nap 17 óra kor. A be lé pés in gye nes!

VASáRnAPTÓL VASáRnAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúnius24-étőljúlius1-jéig

HÍREK, HIRDETÉSEK 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 a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.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.

Tisz telt Elő fi ze tő ink!
Az EvangélikusÉlet ter jesz té sé vel a Lu ther Ki adó jú ni us 8-tól új ter jesz -
tőt bí zott meg. Egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink szá má ra a ter jesz tést
ezen túl a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. 

A ter jesz tő vál tás so ha nem zök ke nő men tes, így tü rel met és együtt -
mű kö dést ké rünk azon elő fi ze tő ink től, aki ket e vál to zás – át me ne ti leg
– eset leg hát rá nyo san érint. Kér jük, ha a lap kéz be sí té sé ben fenn aka dást
ta pasz tal nak (ha he ti la punk kés ve vagy egy ál ta lán nem ér ke zik meg), azt
ha la dék ta la nul je lez zék az EvangélikusÉlet szer kesz tő sé gé nek az aláb -
bi el ér he tő sé ge ken:

Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. 
Te le fon: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195. 
Elekt ro ni kus le ve let az elofizetes@evelet.hu e-mail cím re vá runk. 
(Az egyé ni elő fi ze té sek kel kap cso la tos ügyek ben – a szer kesz tő sé gen

be lül – BallaMária szer kesz tő sé gi tit kár szí ve sen áll tisz telt elő fi ze tő -
ink ren del ke zé sé re.)

Meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük. 
Lu ther Ki adó


