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„Ál lan dó ér té ke ket pró bál köz ve tí te ni a fesz ti vál,
ez vi tat ha tat lan. Pál apos tol le ve le i nek élő elő adá sa
– me lyet a Kaláka elő ször ’91-ben mu ta tott be –
pél dá ul min dig ka tar ti kus. De vall juk be, 
Ka polcs va la hol a sza ba dos ság me leg ágya lett.”

KétarcúVölgy f 8–9.oldal

„»A Bib lia az összes kér dé sed re 
meg ad ja a vá laszt«, mon dom 
ma ga biz to san a gye rek nek, 
de ez nem je len ti azt, hogy 
min dig könnyű lesz rá ta lál ni!”

Pénztvagyéletet? f 5.oldal

„A szín pa di adap tá ció ugyan erő sen át van sző ve
ro man ti ká val, ám sze ren csé re itt sem ezen van 
a hang súly, ha nem az em ber ben la ko zó 
ket tős sé gen. Et től ma rad a da rab – ke resz tény
né ző szá má ra is – mind vé gig ér de kes.”

JekyllésHyde f 6.oldal

„Hi szek a Jé zus Krisz tus ban, Is ten
egy szü lött Fi á ban, a mi Urunk ban
stb. Elő ször: e sza vak nál ugyan csak
nagy fé nyes ség ra gyog fel, s ar ra ta -
nít, hogy Jé zus Krisz tus, Is ten Fia
meg vált a ha lál tól, no ha a te rem tés
után Ádám bű ne ál tal an nak pré dá -
já vá let tünk, s örök re el kel lett vol na
vesz nünk. He lyén va ló, hogy amint az
el ső hit ága zat tal kap cso lat ban ma ga -
dat Is ten te remt mé nyei kö zé kel lett
so rol nod – s eb ben ne is ké tel kedj –,
úgy itt is a meg vál tot tak kö zé so rold
ma gad, s ne ké tel ked jél ben ne. Min -
den egyes szó hoz tedd oda azt a
szócs kát: mi! Te hát: Jé zus Krisz tus a
mi Urunk, mi é ret tünk szen ve dett,
mi é ret tünk halt meg, mi é ret tünk
tá ma dott fel, úgy hogy mind ez a mi -
énk, és min ket il let, s hogy te be le tar -
to zol eb be a mibe, amint a szó ma -
ga is mond ja. Má sod szor: szí vünk
sze rint ad junk há lát ezért a nagy
ke gye le mért, s ör ven dez zünk a meg -
vál tás fe lett. Har mad szor: vall juk
meg s gyón juk meg mély sé ges tö re -
de lem mel, hogy Is ten nagy ke gyel mét
mi lyen szé gyen le tes hi tet len ség gel 
és ké tel ke dés sel szok tuk fo gad ni.
Mennyi min dent kell itt szám ba
ven ned! Mennyi bál vá nyo zást kö vet -
tél el, ami kor em be rek nél vagy ba bo -
ná ban ke res tél se gít sé get, avagy sa -
ját erőd ben és ké pes sé ge id ben bíz tál.
Mert mind ez el len ke zik a meg vál tás -
sal! Ne gyed szer: kö nyö rögj, hogy Is -
ten té ged a Jé zus Krisz tus ba, a te
Urad ba ve tett igaz s tisz ta hit ál tal
ezen túl mind vé gig meg tart son!” 

d� LutherMárton:
Így imád koz zál!

(BalikóZoltánfordítása)

Se mper refor m aNda

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A dik ta tú ra ál do za ta i ért sok szor
mond tak rek vi e met. A de mok rá cia
ál do za ta i ért nem sű rűn…

Az egy ház fel ada ta, sőt kül de té se,
hogy a ki csik, az el nyo mot tak, a szo -
mor ko dók mel lé áll jon, vi gasz tal jon és
bá to rít son. De mi van azok kal, aki ket
az egy ház szo mo rí tott meg, tett csa -
ló dot tá, bán tott meg? Őrá juk ki fi gyel?
Rá juk ki gon dol? Ve lük ki fog lal ko zik?

Las san vé gé hez kö ze led nek a gyü -
le ke ze ti, egy ház me gyei és egy ház ke -
rü le ti vá lasz tá sok. Egy há zunk év -
szá za dok kal ez előtt a – Szent írás sal
nem min dig har mo ni zá ló – de mok -
ra ti kus szer ve ze ti for mát vá lasz tot -
ta, s a hu sza dik szá zad vé gén en nek
a struk tú rá nak egy tor zult, de for má -
ló dott ver zi ó ját, az „ab szo lút de -
mok rá ci át”. (Köz ben so kan nem ve -
szik ész re, hogy e de mok rá cia égi sze
alatt kis ér dek cso por tok ka kas kod nak
és dik tál nak.)

E „rend del” le épí tet tek min den fé -
le te kin télyt, és ma gas ra, pi e desz tál -
ra emel tek két olyan esz közt, ame lyek
– ha nem esz köz ként hasz nál juk
őket – nagy ve szélyt je len te nek: a jo -
got és a pénzt. Be le sod ród tunk a vi lág
há ló já ba – és még jó nak is tart juk…

A „szent de mok rá cia” ve le já ró ja a
sok bü rok ra ti kus moz za nat tal kí -
sért ál ta lá nos vá lasz tá si gya kor lat. Ar -
ról most ne nyis sunk vi tát, mennyi -
vel egy sze rűb ben is le het ne csi nál ni.
Ar ról vi szont ér de mes el mél ked ni,
mennyi vel emberségesebben le het ne
csi nál ni.

Em be rek, akik szent lel ke se dés sel,
időt, ener gi át nem kí mél ve, éve ken ke -
resz tül szol gál tak, egy szer csak fö lös -
le ges nek érez he tik ma gu kat, mert az
új vá lasz tás nyo mán ki es tek a „vá lasz -
tók” ke gye i ből. Part ra ve tett ha lak ként
küz de nek most egy szá muk ra oxi gén -
hi á nyos kö zeg ben. Vagy együtt vall -
ják KocsisIstván er dé lyi író val: „ma -
rad tam mint meg sze dett sző lő ben
kuny hó” (ÁrvaBethlenKata).

Ki mond ja el ne kik, hogy mun ká -
juk nem hi á ba va ló az Úr ban? Ki
mond ja meg ne kik (és gon dol ja is
úgy), hogy szük ség van rá juk? Nem
ál sá gos vi gyor gá sok kö ze pet te ki -
mon dott (kény sze re dett, ud va ri as ko -
dó, nem egy szer őszin tét len) kö szö -
nő sza vak ra gon do lok. Tény le ges
ér té ke lés re, a szol gá lat nyug tá zá sá ra,
az Is ten irán ti őszin te há la adás ra. 

Ki sze di ki a tüs két azok szí vé ből,
akik in dul tak a vá lasz tá son, oda is
szán ták ma gu kat a szol gá lat ra, az után
– eset leg né mi képp ma ni pu lált kam -
pá nyok után – hop pon ma rad tak, és
át kel lett él ni ük az ér de ke i ket erő seb -
ben ér vé nye sí tő cso por tok gyen -
gébb je lölt je i nek győ zel mét? (Köz ben
nem a sa ját si ker te len sé gük fájt nekik,
ha nem az egy há zat érő hát rány.)

Ki ren de zi el lel ki is me re té ben azo -
kat a kis hát tér játsz má kat, ame lyek -

kel a ha ta lom és in for má ció bir to ká -
ban lé vők él tek? 

Biz tos, hogy min den ki ab ba a
tiszt ség be ke rült, ame lyik hez ért, és
ame lyet jól is tud majd csi nál ni?
Nem fe nye ge ti egy há zun kat a ma gas
író asz tal ba ka pasz ko dó „ala csony”
em be rek ki tar tó, ma kacs ha ta lom vá -
gya? Biz tos, hogy az em be ri vá lasz -
tást – az apos to lok ko rá ból meg ta -
nult – ki tar tó és kö zös imád ság, a
Szent lé lek vi lá gos sá gá ért va ló kö -
nyör gés kí sér te?

Azt hi szem, a vá lasz tá sok le zá rul -
tá val igen csak ak tu á lis len ne egy
nagy, szív ből jö vő, az egész egy ház
fel só haj tá sát kép vi se lő mon da tot ki -
mon da ni: Kyrieeleison!

Ahol meg so ka so dik a ke gye lem,
ott a go nosz is össze sze di ma gát!
Nem volt ilyen ér zé sünk az el múlt
hó na pok ban? Nem érez tük azt,
hogy a kam pány, a ver sen gés, a má -
sik le győ zé se egy ház ide gen? Nem
érez tük azt, hogy fur csán – vi lá gi
ön kor mány za tok mód sze rei sze rint
–, az az a Szent írás lel kü le té től igen -
csak tá vol zaj lott az egy há zi köz élet?
Nem érez tük azt, hogy zsi na ti dön -
tés ho zó rend sze rünk eny hén szól va
is fur csa dol go kat pro du kált? Hol
vol tak a meg ta pasz talt fo lya ma tok
at tól a szel lem től, ame lyet Andorka
Rudolf,ReussAndrás,ThurnayBé-
la,GyőriJózsef vagy a most tá vo zott
Koczor Miklós kép vi selt? Nem a
ma guk „jo gán”, ha nem bib li kus-
evan gé li kus-ke resz tény meg győ ző -
dés ként?

Azt gon do lom, a je len vá lasz tá si
gya kor lat egyet len iga zi elő nye az,
hogy az adott cik lus egy szer csak vé -
get ér, és le het(ne) újat kez de ni.
Eb ben az új kez det ben, új lel kü let -
ben és új stí lus ban re mény ked ve áll -
junk meg egy pil la nat ra, és ha rek -
vi e met nem mon dunk is, de egy
perc re gon dol junk a de mok rá cia
ál do za ta i ra is. 

Aszerzőevangélikuslelkész,arév-
fülöpi Ordass Lajos Evangélikus
OktatásiKözpontigazgatója,azEv-
Életrovatvezetője

Rekviem
ademokráciaáldozataiért

„Ki mond ja el ne kik, 
hogy mun ká juk 
nem hi á ba va ló az Úr ban?
Ki mond ja meg ne kik 
(és gon dol ja is úgy), 
hogy szük ség van rá juk?
Nem ál sá gos vi gyor gá sok
kö ze pet te ki mon dott
(kény sze re dett, 
ud va ri as ko dó, 
nem egy szer őszin tét len) 
kö szö nő sza vak ra 
gon do lok. 
Tény le ges ér té ke lés re, 
a szol gá lat nyug tá zá sá ra,
az Is ten irán ti őszin te 
há la adás ra. 
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Finn or szág ból jött az öt let – me séli
a szer ve ző há zi gaz da, SzarkaIstván
fej ér-ko má ro mi es pe res.

– Ami kor elő ször jár tam ott, el vit -
tek egy éb re dé si ün nep re, ahol ak kor
ta lán húsz ezer evan gé li kus volt
együtt. És en gem nem is a szám
ren dí tett meg, ha nem az, hogy ha tű -
zött a nap, ha sza kadt az eső, az em -
be rek nagy ré sze ott ült, és hall gat -
ta az ige hir de té se ket, éne kel tek
együtt, a kó rus ve ze té sé vel. Ka tar ti -
kus, fel eme lő ér zés volt – mond ja.

Az óta ki sebb-na gyobb cso por -
tok kal több ilyen al kal mon is meg for -
dult. A leg utób bi, Ou lu ban tar tott
ren dez vé nyen gon dol kod tak el azon,
mi len ne, ha Ma gyar or szá gon is

meg pró bál ná nak va la mi ha son lót.
Per sze nem tö meg mé re tek ben, ha -
nem egy ki csit ki sebb lép ték ben.

Ugyan ak kor a ma gyar–finn éb re dé -
si na pok a ba kony cser nyei és a ni va -
lai gyü le ke zet több mint húsz éve
fenn ál ló part ner kap cso la tá nak az ün -
ne pe is. Ezért az el ső prog ram pont az
em lé ke zés és a há la adás al kal ma volt.
Meg hí vást kap tak rá azok az egy kori
cse re di á kok, akik akár Ba kony cser -
nyén finn ösz tön dí jas ként, akár Finn -
or szág ban ma gyar di ák ként töl töt tek
– ál ta lá ban két sze mesz tert – egy-egy
fő is ko lán vagy kö zép is ko lá ban, egy kis
nyel vet, kul tú rát ta nul va.

Magyar–finnébredési
napokBakonycsernyén

b Sátrakfehérlenekabakonycsernyeievangélikustemplomkertjében.
Ittünnepeltékaugusztuselsőhétvégéjénagyülekezettagjaiamesszi
északrólésakörnyékrőlérkezettvendégeikkelazelsőmagyar–finn
ébredésinapokat.

f Folytatása3.oldalon
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A Mű vé sze tek Völ gyé nek kü lön ál ló szi ge te az evangéliumiműhely,me lyet több mint tíz éve VeressIstván evan gé -
li kus lel kész ve zet. Idén is a kul tu rá lis prog ra mok kal pár hu za mo san zaj lot tak jú li us 27. és au gusz tus 5. kö zött a misszi -
ói al kal mak. Fel vé te lün kön épp a ka polc si evan gé li kus temp lom ba igye kez nek az ér dek lő dők. (Jobb ra a Menedék
cí mű – CorrietenBoom hol land misszi o ná ri us ön élet raj zá ból szü le tett – szín da rab pla kát ja lát ha tó.)

f��Riportunka8–9.oldalon
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Min dig cso dál tam, ami kor va la ki
meg szó lal tat egy hang szert, vagy
mű vé szi en tud ja hasz nál ni ének -
hang ját. Kü lö nö sen is le nyű gö z az
a har mó nia, ame lyet több mu zsi kus
együt tes al ko tá sa te remt meg egy
nagy ze ne kar vagy kó rus hang zá sá -
ban. 

Van nak ze nész ba rá ta im, tő lük
tu dom, mennyi időt, fá rad sá got, ál -
do za tot je lent, míg va la ki el jut odá -
ig, hogy mű vé szi en meg tud jon szó -
lal tat ni egy hang szert. A hi va tá sos
mű vé szek ki csi gye rek ko ruk tól fog -
va ren ge teg ta nu lás sal és na pi több -
órá nyi rend sze res gya kor lás sal jut nak
el oda, hogy meg tud ják aján dé koz -
ni kö zön sé gü ket ez zel a cso dá val. És
ami kor el jut nak idá ig, ak kor to vább -
ra is fenn kell tar ta ni uk ezt az élet for -
mát. Ta nu lás, gya kor lás. 
CziffraGyörgy, a vi lág hí rű zon go -

ra mű vész val lott ar ról egy in ter jú ban,
hogy ha akár csak egyet len nap is ke -
ve seb bet gya ko rol a meg szo kott nál,
ak kor a kö vet ke ző kon cert jén ez
már érez he tő. A kö zön ség ta lán nem
ve szi ész re, ő azon ban igen. 

Nyil ván nem megy ez más képp,
csak úgy, hogy a ze né szek sze re tik is,
amit csi nál nak. Kü lön ben gyöt rel mes
fá ra do zás vol na az egész éle tük. A
szor ga lom és a sok gya kor lás azon -
ban nyil ván csak ak kor hoz za meg a
gyü möl csét, ha az em ber nek ve le szü -
le tett te het sé ge is van a ze né lés hez.
Egy bot fü lű em ber nem tud meg ta -
nul ni szé pen éne kel ni. 

Mint min den szak mai kör ben, a
mu zsi ku sok kö zött is lé te zik ri va li zá -
lás, fél té keny ség. Nem rit ka, hogy
egyik mű vész irigy ke dik a má sik
ered mé nye i re, el is mert sé gé re vagy
ép pen ve le szü le tett te het sé gé re. Azt
azon ban sen ki nem vi tat ja, hogy
mind annyi uk tel je sít mé nye mö gött
sok éves, ke mény mun ka áll. 

Nagy rit kán szü let nek Is ten ál dot -
ta, kü lön le ges te het sé gek, akik egé -

szen hi he tet len dol gok ra ké pe sek.
Mozart már ki csi gye rek ként több -
szó la mú par ti tú rá kat volt ké pes le -
kot táz ni egy sze ri hal lás után. Rö vid
éle te so rán hi he tet len mennyi sé gű
cso dá la tos mű vet írt. A ki emel ke dő,
rit ka te het sé ge ket cso dál juk. Az
azon ban tel je sen el kép zel he tet len,
hogy va la ki min den elő kép zett ség, ta -
nu lás, hang szer is me ret és gya kor lás
nél kül ke zé be ve gyen mond juk egy
he ge dűt, és vir tu óz já té kot mu tas son
be raj ta. 

Mél tán fel té te lez zük, hogy így van
ez az élet min den te rü le tén, min den
szak má ban – le gyen akár ter mé -
szet tu do mány, iro da lom, kép ző mű -
vé szet, gyó gyí tás vagy akár teo ló gia.
Ere de tün ket, éle tünk cél ját, ér tel -
mét, Is ten nek ve lünk va ló cso dá la tos
ter vét is mer ni és an nak meg fe le lő en
gon dol kod ni, re mél ni, a töb bi em ber -
hez vi szo nyul ni a leg na gyobb mű vé -
szet. Ez a leg ere den dőbb, leg át fo -
góbb, lé tünk egé szét alap ja i ban érin -
tő cso da. 

Is ten a ha tal mát, sze re te tét sok-
sok év szá zad so rán egyes ki vá lasz tott
em be rek sor sá ban és ki vá lasz tott
né pé nek, Iz rá el nek a tör té nel mé -
ben bon ta koz tat ta ki. En nek ré sze -
sé vé vál ni csak úgy le het, ha Is ten
sze re te té nek erő te ré be be vo nód va az
em ber sze mé lye sen ta pasz tal ja és éli
meg ezt. Meg is mer ni Is ten múlt beli
cse lek vé sét, sőt Is ten nek a vá lasz tot -
tak éle té ben vég be vitt cso dás tet teit
sa ját sor sunk ként meg él ni csak úgy
le het, hogy eb be az em ber be le szü -
le tik, en nek sod rá sá ban él, és mint -
egy át áram lik raj ta a meg elő ző év ez -
re dek üdv ese mé nye i nek te rem tő lel -
ke. Szer ve sen il lesz ke dik az idő ben
ki bon ta ko zó is te ni terv be, aho gyan
egy nagy fa ága i ból rü gyek fa kad nak,
és új haj tá sok nő nek. 

En nek mód ja a meg is me rés, a
sok-sok szor ga lom mal és oda adás sal
vég zett ta nu lás, az el mél ke dés, az ima

és a fel is mert igaz sá gok nak meg fe le -
lő élet foly ta tás. Ezt ne vez zük val lás -
gya kor lás nak. Aho gyan el kép zel he -
tet len nek tart juk, hogy va la ki csak
úgy ke zé be ve gyen egy he ge dűt, és
mű vé szi en meg szó lal tas sa anél kül,
hogy elő ző leg ko moly ta nul má nyo -
kat vég zett vol na, gya ko rolt vol na,
ugyan úgy le he tet len nek tart juk, hogy
va la ki nek kö ze le gyen Is ten hez anél -
kül, hogy vé gig él te vol na mind eze ket,
és tö re ked ne Is ten tör vé nye sze rint
cse le ked ni. 

Mél tán meg üt kö zünk te hát azon,
hogy épp az éle tünk leg át fo góbb,
leg ere den dőbb és leg alap ve tőbb kér -
dé sé ben, az üd vös ség kér dé sé ben
ez még sem így mű kö dik. Hi á ba a
meg élt sors, hi á ba a ta pasz ta lás, hi -
á ba az igye ke zet és a szor ga lom, hi -
á ba a tö rek vés és min den fá ra do zás
– csak olyan ez, mint ha egy bot fü lű
em ber pró bál na éne kel ni. Ama szin -
te ész re ve he tet len, de leg alább is je -
len ték te len nek tű nő, min den eset re
mű sze rek kel ki mu tat ha tat lan, ér -
zék szer ve ink szá má ra is ész lel he -
tet len pa rá nyi szik ra, csil la gocs ka
je len lé te itt a dön tő, amely nek elő idé -
zé sé ben tel je sen te he tet le nek va -
gyunk. 

Ám ha ez a pa rá nyi csil lag – ott
és ak kor, úgy és annyi ban, ahogy Is -
ten jó nak lát ja – fel tű nik, ak kor
meg tör té nik a cso da, ak kor át for dul
min den, és ér tel met nyer nek az is -
me re tek, ta pasz ta lá sok. Sőt még
az elő ké szü le tek, ta pasz ta la tok és is -
me re tek nél kül oda té vedt ide gen is
ré sze sé vé, szer ves ré szé vé vál hat
az év ez re des sod rás nak, az Is ten-
ese mény nek. Ami kor ez a pi ci csil -
lag fel tű nik, ez ameglátogatáside-
je. Ezt el mu lasz ta ni – pusz tu lás.
Ám ha rád ta lál, ak kor az az üd vös -
ség: „Íme,mostvanakegyelemide-
je!Íme,mostvanazüdvösségnap-
ja!” (2Kor 6,2) 

g Bart ha Ist ván

SZeNT Há rom Ság ÜN Ne pe uTáN 10. (jeruZSálem) va Sár Nap – rÓm 9,30–33 

Igyekezet–meglátogatás
a va SárNap Ig éje

Sok szor ol vas hat tuk, hall hat tuk már,
hogy a he lyes, Is ten nek tet sző is ten -
tisz te let nem a bő be szé dű sé gé ről is -
mer szik meg. A li tur gia eré nye ép pen
a tö mör sé gé ben, a né hány szó val
sok min dent ki fe jez ni tu dó ké pes sé -
gé ben áll.

Li tur gi ánk egyik ilyen tö mör mon -
da ta az úr va cso ra ün nep lé sé nek be -
ve ze té sé ben el hang zó fel hí vás: „Emel-
jükfelszívünket!”

Ne ta gad juk, min den bi zonnyal
van nak olyan kö zös sé ge ink, ame -
lyek ben né me lyek el len ér zés sel hall -
gat ják ezt a mon da tot. Ide gen nek, tá -
vo li nak ér zik. Pe dig nem az el múlt
más fél év ti zed li tur gi ai re form já -
nak szü le mé nye, és nem is egy má -
sik ke resz tény fe le ke zet li tur gi á já ból
vet tük át. 

Tör té nel mi tény, hogy a 215 kö rül
szü le tett Traditioapostolica cí mű irat
– Hippolitus ró mai püs pök mű ve –
már tar tal maz za, ami kor a püs pök
be ik ta tá sá nak ürü gyén köz li az ak kor
már nyil ván év ti ze dek óta hasz ná lat -
ban lé vő úr va cso rai imád sá got. En -
nek nyo mán Lutherma gá tól ér tő dő -
en tar tot ta fenn és hasz nál ta ezt a for -
mu lát. Ha zai gya kor la tunk ból ele ve
csak az úr va cso rát „iga zi” is ten tisz -
te let té emelő ige li tur gia rit ka füg ge -
lé ké vé szám űző, szo mor kás gyó ná -
si al ka lom má fa kí tó, a lu the ri ha gyo -
mány tól ide gen ha tá sok ré vén ko pott
ki az idők so rán. Fo gad juk hát vissza
öröm mel is ten tisz te le te ink be!
Emeljükfelszívünket!

Ér de mes egy ki csit íz lel get nünk a
rö vid mon da tot. Az ün ne pek at tól
vál nak ün ne pek ké, hogy emel ke -
dett ese mé nyek tör tén nek ve lünk,
olya nok, ame lyek túl mu tat nak a
hét köz na pok po rán. Az út, ame -
lyen eb ben a perc ben el in dul az is -
ten tisz te le tet ün nep lő gyü le ke zet, az
ol tá ri szent ség ün nep lé sé be tor kol lik.
Egy olyan le pel előtt ál lunk, amely
mö gött ott ün ne pel a mennyei gyü -
le ke zet, mi pe dig sze rény elő leg -
ként be le kós tol ha tunk az égi is ten -
tisz te let íze i be. Szí vünk, lel künk va -
ló ban mennyei ma gas sá gok ba emel -
ked het.

A szív fel eme lé sé nek ak tu sát nem
sza bad fél re ma gya ráz nunk. Nem ar -
ról van szó, hogy a po gány val lá sok
min tá já ra a gyar ló em be ri szív nek át
kell is te nül nie, hogy mél tó vá le gyen
a ti tok ün nep lé sé re. (Kálvin ér tel mez -
te ha son ló kép pen az úr va cso rát,
ami kor ab ba az irány ba ta po ga tó zott,
hogy nem Krisz tus van je len a ke -
nyér ben és a bor ban, ha nem a szent -
ség vé te lé nek pil la na tá ban a hí vek lel -
ke emel ke dik fel a menny be, hogy ott
egye sül jön az Úr ral.) 

De nem is ön ma gunk fel aján lá sát,
Is ten nek el ké szí tett aján dé kot, ál do -
za ti ado mányt je lent a szív fel eme -
lé se. Nem mi aka runk ad ni va la mit
Is ten nek, ha nem ép pen ség gel tő le
vá runk aján dé kot, le ír ha tat lant és
meg fog ha tat lant. Hi szen ma ga Lu -
ther is szám ta lan he lyen hi vat ko zik
ar ra, hogy a mi se ün nep lé se – a kö -

zép ko ri gya kor lat tal szem ben – nem
az em ber ál do za ta, ha nem Is ten
aján dé ka.

Ami kor fel emel jük a szí vün ket,
egy ben le is mon dunk ró la. A gyü le -
ke zet a li tur gus fel hí vá sá ra be fe je zett
tény ként fe le li: „FölemeljükazÚrhoz.”
A nyu ga ti egy ház ban meg ho no so dott
egy ko ri la tin szö veg – Habemusad
Dominum – ta lán még ki fe je zőbb: az
Úr nál van, az Úr nál bir to kol juk a szí -
vün ket. Mint ami kor a sze rel me -
sünk ra bol ja el… 

De hi szen az úr va cso rá ban sem
ke ve sebb ről van szó: a meny asszony -
ként vá lasz tott egy ház öröm mel,
há lá val és re pe ső szív vel vár ja a ta -
lál ko zást, a kö zös sé get, az együ vé
tar to zást sze rel mes vő le gé nyé vel,
Krisz tus sal, aki ma még ugyan csak
a „kós to lót” hoz za ne künk, de az zal
az ígé ret tel, hogy egy kor majd meg -
kez dő dik a mennyei la ko da lom,
amely re az ő ke reszt je és a mi ke -
reszt sé günk ré vén bi zo nyos meg hí -
vá sunk van.

Szí vünk az Úr nál van, mert ő ta -
lál koz ni akar ve lünk. Az úr va cso ra
olyan ti tok, ame lyet so ha sem tu -
dunk meg ér te ni és meg ma gya ráz ni.
Min den ilyen irá nyú kí sér le tünk
csu pán hi á ba va ló em be ri böl csel ke -
dés ma rad. De nem is kell ar ra vár -
nunk, hogy az ér tel münk kel fel fog -
juk a szent ség mi ben lé tét: egy sze rű -
en él he tünk ve le, mert Krisz tus
meg aján dé koz ben nün ket je len lé té -
vel. Nem a fel ké szül te ket, ha nem a

mél tat la no kat. Akik nek a szí ve ná -
la van, akik nek a szí vét az evan gé -
li um élet adó, vi gasz ta ló és gyó gyí -
tó sza vá val meg hó dí tot ta. Vagy aho -
gyan Pál mond ja: „…többé tehát
neménélek,hanemKrisztusélben-
nem…” (Gal 2,20)

Szí vünk az Úr nál van, hogy ő
szent je len lé té vel meg újít sa, át for mál -
ja. Az is ten tisz te let olyan ta lál ko zás,
amely ről nem me he tünk ha za úgy,
mint ha sem mi sem tör tént vol na.
Csak ke mény szív vel le het el len áll ni
az ott tör tén tek nek. Fel emelt szí vün -
ket már más kép pen kap juk vissza:
kő szív he lyett hús szív ként (Ez 36,26).
Akik ré sze sül tünk a ti tok za tos szent -
ség ben Urunk ál dá sá ban, új élet re is
in dul ha tunk.

Üre sít sük hát meg ma gun kat, és
aláz kod junk meg az előtt, aki fel emelt
szí vün ket új élet tel töl ti meg! Aho -
gyan egyik is mert if jú sá gi éne künk
ref rén jé ben éne kel jük: „Építsd fel a
temp lo mod, / Szí vem ben még üres
va gyok. / Rég től fog va ke gyel me dért
áhí to zom!”

g Tu bán Jó zsef,
aCsornaiEvangélikus
Egyházközséglelkésze

Emeljükfelszívünket!
ré g I-Ú j lITurg IKuS

SaroK

[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Szent Fi -
ad mond ja, hogy aki kér, mind kap,
aki ke res, az ta lál, és a zör ge tő nek
meg nyit ta tik. Krisz tus biz ta tá sá ra
gyer me ki szív vel visszük eléd kö nyör -
gé sün ket.

[Lek tor:] Te rem tő Urunk! Di cső -
í tünk té ged te rem tett vi lá gun kért,
mert te min dent jó nak al kot tál. Na -
pon ta szem be sü lünk a rom bo ló ha -
tal mak kal kör nye ze tünk ben és ön -
ma gunk ban. Fé kezd a bűn ere jét, és
erő síts meg min ket a jó cse lek vé sé -
ben, hogy em ber sze re te ted nyil ván -
va ló vá vál jék Jé zus Krisz tus ál tal.
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Egy há zunk Ura! Te min -

ket hit re té rí tet tél, és azon mun kál -
kodsz, hogy meg ma rad junk  ná lad.
Há la né ked, hogy egy há zad kö zös sé -
gé be fo gad tál, és ke reszt sé günk na -
pon ta em lé kez tet a min ket fel té tel
nél kül el fo ga dó sze re te ted re. Át öle -
lő ir gal mad öröm hí ré vel kül de té -
sünk van min den em ber tár sunk fe -
lé. Adj erőt és le he tő sé get, hogy ki -
tar tó an hir des sük az evan gé li um
igaz sá gát, hogy Krisz tus ne vé re min -
den föl di térd meg ha jol jon! Jé zus ál -
tal ké rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Né pek Ura! Ve ze té sed re

áhí to zunk, mert nél kü led, böl cses sé -
ged és igaz sá god nél kül el ve szünk.
Mun kálj egyet ér tést kö zöt tünk, mert
a szét hú zás lel ke rom bol ja kö zös sé -
ge in ket. Kö nyör günk ha zán kért, a
ma gyar em be re kért. Ál dást ké rünk
és bé kes sé get óhaj tunk Jé zus Krisz -
tus ál tal.
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lek tor:] Sze re tő Urunk! Add ál -

dá so dat csa lád ja ink ra, kö zös sé ge -
ink re. Adj ki tar tást a jó ban, és mun -
káld ben nünk az egyet ér tést, hogy a
te sze re te ted ben meg erő söd ve együtt
ke res sük éle tünk kér dé se i re a vá laszt.
A kö te lé ke ket erő sítsd, se gíts min ket
ab ban, hogy meg ért sük aka ra to dat.
Táp láld hi tün ket, hogy hoz zád kö ze -
lebb ke rül ve egy más hoz is kö ze lebb
ke rül hes sünk. Jé zus Krisz tus ál tal…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lel kész:] Vi gasz ta ló Is te nünk!

Te kints le min den rá szo ru ló ra, aki
erő sí tés re, együtt ér zés re, biz ta tás ra
vá gyik. Hasz nálj fel min ket eb ben a
mun ká ban, hogy le le mé nye sen hir -
des sük szó val és tet tel min den ki nek
Krisz tu sunk ir gal mát. Fo gadd el kö -
nyör gé sün ket. Le gyen meg a te aka -
ra tod!
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Re mé nyik Sán dor

Kegyelem
Elő ször sírsz.
Az után át ko zódsz.
Az tán imád ko zol.
Az tán meg fe szí ted
Kö röm sza kad tig ma ra dék-erőd.
Akarsz, ege t ost rom ló aka rat tal –
S a le he tet len ség ko nok fa lán
Zú zod vé res re ko po nyád.
Az után el alélsz.
S ha új ra esz mélsz,

min dent új ra kez desz.
Utol já ra is tom pa ká bu lat tal,
Szó ta la nul, gon do lat ta la nul
Mon dod ma gad nak: 

mind egy, mind hi á ba:
A bűn, a be teg ség,

a nyo mo rú ság,
A min den na pi ször nyű szür ke ség
Töm lö cé ből nin csen, 

nin csen me nek vés!
S ak kor – ma gá tól – 

meg nyí lik az ég,
Mely nem tá rult ki átok ra, imá ra,
Erő, aka rat, két ség be esés,
Bűn bá nat – hasz ta la nul 

ost ro mol ták.
Ak kor meg nyí lik ma gá tól az ég,
S egy pi ci csil lag 

sé tál szem be vé led,
S olyan kö zel jön, 

szé pen mo so lyog va,
Hogy azt hi szed: 

a te nye red be hull.
Ak kor – ma gá tól – 

szű nik a vi har,
Ak kor – ma gá tól – 

min den el csi tul,
Ak kor – ma gá tól – 

éled a re mény.
Álom fá id nak min den arany ágán
Csak úgy ma gá tól – 

friss gyü mölcs te rem.
Ez a ma gá tól: ez a Ke gye lem.
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– Az idei Szélrózsa találkozón
Püs pök fa lat címmel beszélgetésso-
rozatzajlott,melynekkeretébenegy-
házunkhárompüspökefőzöttésme-
sélt.Püspökúr,Önhogyanfogadtaa
„gasztroevangélizáció”ötletét?

– Elég meg hök ken tő pró bál ko -
zás volt. Ben nün ket, aki ket föl kér tek,
nyil ván azért ho zott egy ki csit za var -
ba, mert nem va gyunk kony ha mű vé -
szek. Olyan te rü let re hí vott ez a
pró bál ko zás, ahol nem moz gunk
annyi ra ott ho no san. El tű nőd tem
azon, hogy mi akart ez len ni. Tény -
le ge sen a fa ka nál for ga tá sunk ra, a
ránk bí zott üze net re vagy va la mi
más ra kí ván csi ak? Ar ra ju tot tam,
hogy az öt le tet szü lő leg erő sebb
elem a „vagy va la mi más” le he tett.
Ab ba itt most ne men jünk be le,
hogy ez jó-e, vagy sem. 

A kez de mé nye zést fe lénk irá nyu -
ló ké rés ként ér tel mez tem. A szer ve -
zők ez zel sze rin tem az éle tünk hi va -
ta los szol gá la ton tú li ré szé be, an nak
em be ri di men zi ó já ba – ha úgy tet -
szik, az in tim szfé ránk ba – ko pog tak
be. Ez az igény fel té te lez he tő en ar ra
mu tat rá, hogy a püs pö kök ből lát ha -
tó kép egy ol da lú. So kan csak a mé -
di án ke resz tül vagy az emel ke dett ün -
ne pek ab la kán át lát ják a püs pö köt.
Le het, hogy olyan ké pet lát nak, mint -
ha a püs pök nek a lá ba nem is ér ne le
a föld re, mint ha ne ki nem is len ne
hét köz na pi éle te, mint ha ő nem is
em ber len ne…

Ha ez így van, ak kor a gaszt ro evan -
gé li zá ció – a fur csa sá ga el le né re – lé -
nyeg re ta pin tó kez de mé nye zés volt.
A fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett fon -
tos tu da to sí ta ni, hogy a püs pök, a lel -
kész is em ber. Em ber ként vé gez egy
bi zo nyos egy há zi szol gá la tot, és em -
ber ként ta nús ko dik Jé zus Krisz tus ról.
Em ber ként éli a min den na pi éle tét,
amely hez eset leg a fa ka nál is hoz zá -

tar to zik. Ta lán az sem baj, ha az is lát -
szott, hogy a püs pö kök sem ér te nek
min den hez…

Ez a ta lál ko zás, ez a kö zös fő zés se -
gít he tett ab ban, hogy ki tűn jék: az
egy há zi szol gá la tok mind egyi ke –
ezek kö zé tar to zik ter mé sze te sen a
püs pö ké is – ar ról szól, hogy em be -
re ket meg érint az Is ten igé je, és ezek
az em be rek az egy ház éle té ben va la -
me lyik fel adat kör ben ta nús kod nak
ar ról, ami/aki meg érin tet te őket. Ta -
nús kod nak a rá juk bí zott jó hír ről,
Krisz tus ról – mi köz ben élik a hét köz -
na pi éle tü ket. 
–Sokszemélyes,tréfássztoritmeg-

osztott hallgatóival a Né meth né
Tóth Szil vi á val folytatottbeszélgetés-
ben.Úgytűnt,hogyegyfőzőműsorban
isnagyonjólmegállnáahelyét.Mi-
lyenfoglalkozástűzne,hanemlen-
nelelkész,illetvepüspök?

– Az ere de ti szak mám szá mí tás -
tech ni kai mű sze rész. Nem vol tam
hu mán be ál lí tott sá gú, így az is meg -
le pett, ami kor az Úr is ten utol ért…
Utá na nagy pá lya vá lasz tá si öt le te im
már nem vol tak.
–Aszemélyestörténetekmellettko-

molykérdésekisfelvetődtek.Ígypél-
dáulahalálbüntetéslétjogosultságá-
naketikaiproblémája,amelynekaPé-
csettmegöltfiatallányügyeadottszo-
morúaktualitást.Ezzelkapcsolatban
némelyekfelvetették,hogytalánvissza
kelleneállítaniahalálbüntetéstMa-
gyarországon.Miavéleményeerről?

– A ha lál bün te tés sel kap cso lat ban
az iga zán ko moly mo rá lis prob lé ma
az, hogy olyas mit ven ne el, amit mi
nem tu dunk ad ni. Az is tény, hogy az
ószö vet sé gi „sze met sze mért, fo gat

fo gért, éle tet éle tért” elv alap ján a Bib -
li á ban is van ha lál bün te tés. Ezt sem
sza bad el fe lej te ni.

Ugyan ak kor azt is tud juk, hogy Jé -
zus bi zo nyos tör té ne tek ben a tör vény
sze rint ha lált ér dem lő bűnt el kö ve -
tett em be re ken is se gít. Mint pél dá -
ul a há zas ság tö rő nő ese té ben, ami -
kor azt mond ja: „Akibűntelenközü-
letek, az vessen rá először követ.”
Krisz tus a sa ját éle tét ad ja oda, hogy
a ha lál ra mél tó bű nös éle tet nyer jen.
Nem azért jön, hogy a bű nö sök kel le -
szá mol jon, és a bű nö sök éle tét meg -
rö vi dít se, el ve gye, ha nem azért, hogy
az élet le he tő sé gét szá muk ra föl kí nál -
ja. Azt gon do lom, hogy az éle tet
aján dé ko zó Is ten ben nün ket nem
ha tal ma zott fel ar ra, hogy egy más
éle tét ki olt suk, ha nem azt bíz ta ránk,
hogy véd jük és ol tal maz zuk!

Nyil ván va ló, hogy van nak hát -
bor zon ga tó tör té ne tek, ame lyek szin -
te ösz tö nöz nek ar ra, hogy a go nosz -
nak va la mi lyen mó don – akár ra di -
ká li san is – út ját áll juk. Ez a szán dék
tel je sen ért he tő. A kér dés azon ban az,
hogy a ha lál bün te tés sel meg le het-e
ál lí ta ni az erő sza kot. A ha lál bün te tés -
sel azt az em bert ki le het ik tat ni, aki
egy na gyon sú lyos bűnt el kö ve tett, de
hogy a go nosz ság nak út ját le het-e ve -
le áll ni, az két sé ges. 

Úgy tu dom, hogy a ré gi vi lág ban,
ami kor még Ma gyar or szá gon is ki -
szab tak ha lál bün te tést, for má li san a
hó hé ro kat is el ítél ték az íté let vég re -
haj tá sa kor el kö ve tett bű nért; majd
fel ol doz ták őket, és meg bo csá tot tak
ne kik, mi u tán „mun ka kö ri kö te les -
ség ből” és „jog sze rű en” tet ték, amit
tet tek…

A bűn és bű nös kér dé sé vel kap cso -
lat ban ta lán még annyit ér de mes
len ne el mon da ni, hogy az em be rek
na gyon kü lön bö ző en tud ják meg -
ítél ni adott eset ben ugyan azt a sze -
mélyt, ami kor kü lön bö ző hely zet -
ben lát ják. Ami kor va la kit rab lán con
be visz nek, mond juk, egy or vo si vizs -
gá lat ra, ak kor az eset ta núi fel há bo -
rod nak az em ber hez mél tat lan hely -
ze ten. Ha vi szont az e hely zet ben
meg saj nált el ítélt ről azt tud nák meg,
hogy mi ért van rab lán con, ta lán még
ne ki is ug ra ná nak… 

Azt gon do lom, hogy je len van ben -
nünk ez a ket tős ség: egy bi zo nyos
hely zet ben a bű nös úgy je le nik meg
előt tünk, mint egy sze ren csét len,
össze tört, el esett em ber, aki a se gít sé -
günk re szo rul vagy vár; a má sik eset -
ben pe dig, ami kor a gya lá za tos tet te -
i vel ta lál ko zunk, ak kor azt mond juk,
hogy ezt nem le het el tűr ni, va la mit
min den kép pen ten ni kel le ne. 

Szá mom ra a bib li ai üze net ben és
az evan gé li kus li tur gi á ban is ked ves
és irány mu ta tó, hogy Is ten el íté li a
bűnt, de meg men ti a bű nöst. Az
evan gé li um lé nye ge az, hogy a bű nös
meg men té sé ért Is ten a leg na gyobb
ener gi á kat moz gó sít ja. A ke resz tyén
hit nek, a ke resz tyén misszi ó nak az el -
len ség sze re tet ről szó ló üze net az
egyik kulcs mo men tu ma.
–Van-eolyanszolgálata,amely-

rehavisszagondol,mégmindigmeg-
dobogtatjaaszívét?

– Ami kor éle tem ben elő ször kel -
lett fel men nem egy szó szék re, az
ré mes volt! Mint ha meg bil lent vol na
a temp lom, és el kez dett fogy ni a le -
ve gő… Mert én alap ve tő en in kább

vissza hú zó dó tí pus va gyok, és nem
olyas va la ki, aki szí ve sen van reflek -
tor fény ben. Ilyen ér te lem ben „jól
meg kap tam”. Ne héz volt meg ta nul -
nom, hogy még is rend sze re sen föl
kell men ni.

Po zi tív em lé kem sok fé le van. Pél -
dá ul na gyon meg ha tó él mé nye im
van nak a Szél ró zsá hoz kö tő dő en is.
Én eb ben a ta lál ko zó ban azt sze re tem
na gyon, hogy bár sok fé lék va gyunk,
ugyan ak kor kö tet le nül va gyunk
együtt. Nem szük sé ges egy for mán
gon dol kod ni ah hoz, hogy sze res sük
egy mást. Van nak, akik a ko mo lyabb,
má sok a la zább mű fa jo kat ked ve lik,
de egy más ra tu dunk ta lál ni. An nak
el le né re meg él jük az össze tar to zást,
hogy nem va gyunk egy for mák. 

Ne kem ez na gyon fon tos üze net, és
azt sze ret ném, ha az egész egy ház  szá -
má ra is az len ne. Na gyon sze ret ném,
ha ez a szem lé let mód a ke rü le tünk -
ben, a köz egy ház ban vagy mond juk a
zsi na ton is meg ho no sod na…

g A. M.

Püspökfalat-kóstoló
Akiválaszol:SzemereiJános,aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspöke

é gTájolÓ

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

Mot tó ként a szer ve zők a Rómailevél
1. fe je ze té nek 12. ver sét vá lasz tot ták:
„Bátorodjunk meg egymás hite ál-
tal.” En nek je gyé ben zaj lott a hét vé ge
egész prog ram ja, ame lyet – a „fel éb -
red tek” ha gyo má nya i nak meg fe le lő -
en – az ige ori en tált ság és az egy sze -
rű ség jel lem zett. A temp lom mel lett
fel ál lí tott sát rak alatt gyűl tek össze a
részt ve vők az igei al kal mak ra, az úgy -
ne ve zett seuratokra. A fő té má hoz
kap cso ló dó bib li ai tex tu so kat meg hí -

vott elő adók – töb bek kö zött a
bakony cser nyei gyü le ke zet ben ko -
ráb ban szol gá ló Zászkaliczky Péter
nyug dí jas lel kész és BenceImre, a Bu -
dai Egy ház me gye es pe re se –, va la mint
a finn HeikkiHurskainenma gya ráz -
ták. A tol má cso lás fel ada tát PapKin-
ga Marjatta, egy há zunk or szá gos
iro dá ja öku me ni kus és kül ügyi osz tá -
lyá nak mun ka tár sa lát ta el.

Szom ba ton es te kö zös kon cer tet
adott a há zi gaz da kö zös ség Örömhír
kó ru sa és a ni va lai gyü le ke zet ének -
ka ra és fú vós szex tett je. A finn ven dég

ze né szek a va sár nap dél előtti is ten tisz -
te le te ken is ak tív sze re pet vál lal tak.

A sú ri evan gé li kus temp lom ban
au gusz tus 5-én dél előtt MarttiVilja-
nen lel kész hir det te Is ten igé jét Róm
1,12 alap ján. „A nyelv ro kon ság nál is
erő sebb kö te lék kö zös evan gé li kus hi -
tünk – emel te ki –, mert ez ál tal
sok kal in kább érez zük, hogy test vé -
rei va gyunk egy más nak.”

A ba kony cser nyei is ten tisz te le ten
SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke szol gált. 

– Aki fel fe de zi, hogy Is ten mun kál -
ko dik az övé től el té rő kör nye zet ben,
az övé től el té rő szo ká sok, gya kor la -
tok kö zött is, an nak a fi gyel me előbb-
utóbb a ke re tek től a lé nyeg fe lé, Is ten
mun ká ja fe lé for dul. Mert va ló ban az
a ta pasz ta la tunk, hogy ő mun kál ko -
dik. Meg ra gad és át for mál em be re ket.
El ve szi a fé lel met, meg erő sít és meg -
újít. Át ren de zi a bel ső fon tos sá gi
sor ren dün ket, bé kes ség gel aján dé -
koz meg. Még a re mény te len ség ben
is táv la tot, ka pasz ko dót kí nál – fo gal -
ma zott pré di ká ci ó já ban az egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je.

A test vé ri kö zös ség épí té sén túl
más po zi tív ta pasz ta la to kat is át él -
tek a részt ve vők. Szar ka Ist ván és fe -
le sé ge, Éva öröm mel me sé li, mi -
lyen jó ha tá sa lett az al ka lom nak a
gyü le ke zet re. 

– Vol tak két sé ge im, őszin tén
meg mon dom, az zal kap cso lat ban,
fog-e ez itt mű köd ni, át le het-e ül -
tet ni Ma gyar or szág ra az ubor ka sze -
zon kel lős kö ze pén, ami kor min den -
ki nya ral vagy arat – mond ja a
szer ve ző lel kész. – De cso da tör tént
ve lünk: na gyon sok se gí tőt kap -
tunk, min den ki át érez te a fel adat
ko moly sá gát, nagy sá gát. Fel so ra -
ko zott a ren dez vény mö gött a gyü -

le ke zet. Olyan össze fo gás volt, ami -
lyet már ré gen nem ta pasz tal tam. Ez
az egyik ho za dé ka. A má sik pe dig az

– és ez a lé nyeg –, hogy ige hir de té -
se ket hall gat hat tunk, nem is akár -
mi lye ne ket.

Lesz-e foly ta tás? Szar ka Ist ván ék
sze ret né nek ha gyo mányt te rem te ni:
az éb re dé si na pok alatt gyűj tött
kol lek tá val is a kö vet ke ző ta lál ko zó
lét re jöt tét akar ják tá mo gat ni. Sőt,
amint mond ta, már né hány finn
lel kész is je lez te, hogy szí ve sen csat -
la koz na a ma gyar or szá gi éb re dé si
na pok kö zös sé gé hez.

g Adá mi Má ria

Finn or szág ban több éb re dé si moz ga lom is lé te zik. Az éb re dé si ün nep az
úgy ne ve zett „fel éb red tek” (körttik) rend sze res al kal ma. A moz ga lom tag -
jai min den nyá ron össze jön nek, hogy meg em lé kez ze nek az éb re dés ki -
ala ku lá sá ról, és imád koz za nak kö zös sé gü kért, il let ve az egész né pért.

A „fel éb red tek” moz gal má nak leg is mer tebb alak ja PaavoRuotsalainen
(1777–1852), akit pa raszt pró fé tá nak is ne vez nek. Ma az evan gé li kus egy -
ház ke re té ben mű kö dő moz ga lom hoz egy aránt tar toz nak lel ké szek és la -
i kus egy ház ta gok. „Az a szim pa ti kus ben nük, hogy tény leg az egy ház -
ban van nak. Ők a sa ját ma guk ke gyes sé gé vel az egy há zat akar ják szol -
gál ni” – fo gal maz Szar ka Ist ván lel kész.

f Folytatásaz1.oldalról

Magyar–finnébredésinapokBakonycsernyén
A finn–ma gyar éb re dé si na pok
össze fog la ló üze ne te ol vas ha tó
így a meg hí vón és he ti la punk ban,
az EvangélikusÉletben is: „Báto-
rodjunkmegegymáshiteáltal!”
Ez a cél ja en nek a ta lál ko zó nak.
S ha ez meg tör té nik, ak kor ez a
ta lál ko zó ben nün ket to vább kí -
sé rő ál dá sa lesz. 

Ezért az ál dá sért vá gya ko zik Pál
apos tol Ró má ba utaz ni. A ró mai
gyü le ke ze tet nem Pál apos tol ala -
pí tot ta. Oda sok más hely ről ér -
kez tek ke resz tyé nek, Jé zus Krisz -
tust meg is mert és őt kö vet ni kez -
dő em be rek. Hi szen Ró ma a ha -
tal mas Ró mai Bi ro da lom fő vá ro -
sa volt, aho va so kan el ju tot tak. (…)

A ta lál ko zá sok cél ja és ál dá sa ez:
meg bá to rod ni egy más hi te ál tal.
Két év ez re de Ró má ban, ma és
hol nap Sú ron és Ba kony cser nyén.
A hi tet köl csö nö sen bá to rí tó és
erő sí tő ta lál ko zás után vá gyott
Pál apos tol egy kor, hi tün ket köl -
csö nö sen bá to rí tó és erő sí tő ta lál -
ko zás sá le het ez a mos ta ni al ka lom
is. És mint egy kor, ma is csak ab -
ban a tu dat ban, hogy gyen gék is
erő sít he tik egy mást.

(RészletZászkaliczkyPéter
igehirdetéséből)
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h i r d e t é s

ál lás pá lyá zat – kő sze gi szak kép ző is ko la
A kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del -
mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
(9730 Kő szeg, Ár pád tér 1.) pá lyá za tot hir det mate-
matika–fizika vagy fizika–bármelyszakos kö zép is ko -
lai ta ná ri ál lás be töl té sé re, ha tá ro zott idő tar tam ra.
Szol gá la ti la kást igény ese tén biz to sí tunk. Je lent kez -
ni fény ké pes szak mai ön élet rajz zal és ok le vél má so -
lat tal az is ko la igaz ga tó já nál le het au gusz tus 17-éig.
Tel.: 94/562-110, e-mail: igaz ga to@te ki.su li net.hu.

ál lás pá lyá zat – fa so ri gim ná zi um
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1071 Bu -
da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.) egyetemivégzettsé-
gűférfitestnevelőtanár je lent ke zé sét vár ja.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ön élet raj zot,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, dip lo ma má so la tot.
Lel ké szi aján lás a pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je -

lent. Csak a pá lyá za tok alap ján al kal ma zás ra el fo ga -
dott je löl te ket hív juk be be szél ge tés re. 

A pá lyá za tot kér jük au gusz tus 21-éig a haj -
do.akos@gmail.com cím re kül de ni.

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2012. au gusz tus 27.

A kez dő rú gást – a ké sőb bi temp lom -
is me re ti to tó meg fej tői kö zött ki sor -
solt fo ci lab dá val – Lázár Zsolt, a
Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye es pe re -
se vé gez te el. A he lyi Búzavirág nép -
dal kör is te nes nép éne ke it kö ve tő en
a bé kés csa bai ZenebarátFelebarátok
tar tot tak ze nés bi zony ság té telt, mely -
nek ke re té ben vir tu á lis hegy má szás -
ra hív ták a gyü le ke ze tet: mű so ruk ban
az Ó- és Újszövetség leg fon to sabb he -
gye it mu tat ták be. 

Az es te fó ku szá ban ez évben is
könnyű ze nés is ten tisz te let állt, ame -
lyen az es pe res (képünkön)hir det te az
igét. Pé ter ví zen já rá sá nak tör té ne te
ap ro pó ján az egy ház me gye lel ké szi
ve ze tő je így lel ke sí tett: „Jé zus mind -

össze ennyit mon dott a ti zen ket tő nek:
Ten ger re! És a ti zen ket tő el in dult. Ha
ne ked, test vé rem, ma es te vagy bár -
mi kor más kor azt mond ja a Meg vál -
tó, hogy in dul ni kell, ak kor ne kés le -
kedj, in dulj!” 

Az is ten tisz te le t után rend -
ha gyó or go na kon cert volt az
ak kor már fél ho mály ban úszó
temp lom ban. NémethGabri-
ella elő adó mű vész a száz év -
vel ez előtt szü le tett Túrmezei
Erzsébet evan gé li kus köl tő nő
egyes egy há zi ün ne pek re,
idő sza kok ra írt ver se i ből
adott elő, a ver sek kö zött
pe dig AlföldiCsaba bé kés -
csa bai or go na mű vész Zachov

és Pachelbel ko rál elő já té ka i ból és -va -
ri á ci ó i ból ját szott. 

Mind eköz ben szá mos já ték, a
temp lom to rony ban sport fo tók fel -
hasz ná lá sá val ki ala kí tott me di tá ci ós
ös vény és SomogyváriImre bony há -
di gyü le ke ze ti fel ügye lő gyűj te mé nyé -
ből vá lo ga tott bé lyeg ki ál lí tás vár ta az
ér dek lő dő ket. 

A prog ra mot ké ső es te kö zös gyer -
tya fé nyes ének lés zár ta.

g -ó –ő -a

„Tengerre!”
NyitotttemploméjszakájaPusztaföldváron

b Azolimpiaadtaazötödiknyitotttemploméjszakájának témájátaBé-
késmegyeiPusztaföldváron.Augusztus3-ánugyanisaz„Egycsapat-
banJézussal”mondatjegyébennyitottákkiaszázévestemplomka-
pujátahelyigyülekezettagjai,nemtitkoltanmisszióicéllal.

Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet egy
éve van je len a déle ti óp tér ség ben
(Gayo te le pü lé sen), ahol má ra meg tisz -
tí tott egy több ezer em ber nek és több
ezer ál lat nak él te tő vi zet adó ku tat
(úgy ne ve zett ellát), tan szer ado má -
nyok kal lát ta el a he lyi is ko lát, to váb -
bá több al ka lom mal és for má ban biz -
to sí tott hó na po kon át mun kát a he lyi
la ko sok nak. Ez év jú ni u sá ban Kovács
Kokó István jó szol gá la ti nagy kö vet
sze mé lye sen is csat la ko zott a se gély -
prog ram hoz, ami kor Gayó ba utaz va a
mé di án ke resz tül hív ta fel a fi gyel met
a se gít ség szük sé ges sé gé re.

Szem lé let for má lás köz te re ken
A Ma gyar or szá gon in dí tott ado -
mány gyűj tő kam pány hoz kap cso ló -
dott a Temeddigmennélelegypo-
hár vízért? cí mű fi gye lem fel hí vó
ak ció is, mely nek ke re té ben a se gély -
szer ve zet egy fu tó pad dal je lent meg
Bu da pest és az or szág több pont ján.
A rend ha gyó kör nye zet ben meg je -
le nő sport esz köz se gít sé gé vel kí -
ván ta szem lél tet ni, hogy egy déle ti -
óp lány, asszony na pi tíz-ti zen öt
ki lo mé tert is meg tesz gya log, húsz
li ter víz zel a há tán, hogy a csa lád já -
nak le gyen az nap vi ze. 

A fu tó pa don két, víz zel te li mar -
mon kan ná val gya lo gol va bár ki ki -
fe jez het te az eti ó pok iránt ér zett
szo li da ri tá sát, az „út” vé gén pe dig
egy po hár vi zet ka pott. Az ak ció el -
ső ál lo má sa ként Ko kó az Er zsé bet
té ri Ak vá ri um klub nál in dí tot ta el
a fu tó pa dot. Ké sőbb a Zöld Par don -
ban adott kon cert je előtt a BackII
Black együt tes front em be re, Bebe is
csat la ko zott a fel hí vás hoz. A bu da -
pesti hely szí nek mel lett a se gély -
szer ve zet meg je lent ak ci ó já val Fo -
nyód li ge ten, a Szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zón is. 

Mind há rom hely szí nen egy mást
vál tot ták az ön kén tes víz hor dók,
így pár nap alatt több mint öt szá zan
gya lo gol tak a fu tó pa don. A részt ve -
vők ről gya log lás köz ben fény kép
ké szült, me lyet a se gély szer ve zet
Fa ce book-ol da lá ról meg oszt va még
töb bek hez jut ha tott el az ado mány -
gyűj tés hí re.

fa ce book-üze ne tek
A leg na gyobb kö zös sé gi ol dal a
gya log lós ak ció mel lett is ki emelt
sze re pet ka pott a kam pány ban: a
Ko kó ék af ri kai út já ról és az ado -
mány gyűj tő kam pány to váb bi ese -
mé nye i ről tu dó sí tó, fo lya ma to san
fris sü lő facebook.hu/segelyszerve-
zet ol dal üze ne tei kö zel fél mil lió em -
ber hez ju tot tak el. 

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet kö szö ne tet mond min -
den ado má nyo zó nak, ön kén tes nek,
együtt mű kö dő part ner nek és a mé -
dia kép vi se lő i nek. Kö szö net mind -
azok nak, akik az af ri kai se gély prog -
ram foly ta tá sá ért in dí tott ado mány -

gyűj tés fel hí vá sát meg hal lot ták, és
tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak a sze -
gény ség ben élő, sú lyos na pi gon dok -
kal küz dő em ber tár sa ink élet kö -
rül mé nye i nek ja ví tá sá hoz.

d Ma gyar Öku me ni kus
Segély szer ve zet

KÖ SZÖ NeT aZ ÖSSZ e fo gá SérT!

Temeddigmennélelegypohárvízért?
AzÖkumenikusSegélyszervezetfigyelemfelhívóésadománygyűjtőkampánya

Pek ka Si mo jo ki né hány évet Af ri ká -
ban töl tött, ahol szü lei misszi o ná ri -
us ként dol goz tak. Ti zen öt éves ko rá -
ban ke rült Eu ró pá ba, két-há rom év
múl va itt, ép pen rocksz táram bí ci ó -
kat dé del ge tő if jú ként fu tott össze Is -
ten nel, és az óta együtt lóg nak vi lág -
szer te. 

Az af ri kai gyer mek kor nem múlt
el nyom ta la nul, az ot ta ni dal la mok
vissza-vissza tér nek da la ik ban, ame -
lye ket an go lul, fin nül és af ri kai nyel -
ven ad tak elő, de akár éne kel het tek
vol na ma gya rul is, mert Pek ka Si mo -
jo ki ka pás ból mon dott há rom olyan
szót – viszi-víz, kesz-kéz, szarvi-

szarv –, ame lyet ha na gyon aka -
runk, el fo ga dunk ha son ló nak, de
ke vés a mos ta ná ban elég in ga tag lá -
ba kon ál ló finn–ma gyar ro kon ság bi -
zo nyí tá sá ra.

Ezen az es tén bú csú zott az EtCe-
terától az együt tes basszus gi tá ro sa.
Pek ka Si mo jo ki meg is je gyez te,
hogy en nél szebb he lyet ke res ve sem
ta lál tak vol na az al ka lom nak.

g Ba bák Z
Forrás:newjsag.hu

PekkaSimojokivalkészültinterjúnk
a12.oldalon

EtCeteraSzarvason
b AVíziszínpadonkoncertezettPekkaSimojoki ésazEtCetera finnkó-
rusjúlius26-án,csütörtökönesteSzarvason.Agospelelőttabenká-
soknak–vagyisaBenkaGyulaEvangélikusÁltalánosIskolaésÓvoda
diákjainak–álcázottótemplomikórusleptemegavendégeketkét–
egyangolésegymagyarnyelvű–dallal.Figyelemreméltóafejlődés,
amelyenakiválószólóénekesekkel fellépő,kevesebbmintegyéve
működőegyüttesátment,deláthatólagvanbennüktartalék.Remél-
jük,mégsokszorhalljukőket.
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b Azafrikaigyermekekvilágnapján,június16-ánindítottadománygyűj-
téstazÖkumenikusSegélyszervezetaz1353-asadományvonalondél-
etiópiaicsaládokésgyermekektámogatására.Agyűjtésmásfélhó-
napjaalatttöbbmintharmincezer,egyenkéntkétszázötvenforintot
„érő”telefonhívásérkezettazadományvonalra.Ezmintegyhétésfél
millióforinttámogatástjelent.Továbbiegymillióforintérkezettase-
gélyszervezettámogatóikörétől.Asegélyszervezetamostösszegyűj-
töttadománytisazivóvízbiztonságfejlesztéséreésaziskolásgyer-
mekektámogatásárafogjafordítani. Összeg zés dió héj ban

• Több mint 30 ezer te le fon hí -
vás = 7,5 mil lió fo rint

• To váb bi több mint 1 mil lió fo -
rin tos ado mány a tá mo ga tói
kör től

• Több mint 500 ön kén tes csat -
la ko zó a fu tó pa dos ak ci ó hoz
– az Ak vá ri um nál
– a Zöld Par don ban
– a Szél ró zsa 9. országos

evengélikus találkozón
• Facebook

– 320 új kö zös sé gi tag
– 450 ezer meg te kin tés
– 2000 meg osz tás
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A Nyír egy há zán va sár nap zá rult nem -
zet kö zi öku me ni kus sza bad egye tem
az egy ko ri ti sza do bi gyer mek vá ros ban
ren de zett nyá ri tá bo rok „jog utód ja”. A
rend szer vál tás ide jén a ha tá ron tú li és
anya or szá gi ke resz tény fi a ta lok ta lál -
ko zá si al kal má nak szán ták a szer ve -
zők, s bár két év ti zed múl tán kény sze -
rű ség ből új hely színt és for mát kel lett
ta lál ni uk a ren dez vény nek, meg őriz -
ték ha gyo má nya i kat. Az egy he tes
prog ram sor kö zép pont já ban egy-egy
té ma áll – idén az adós ság –, me lyet
köz gaz da sá gi, er köl csi, tör té nel mi,
tár sa dal mi, teo ló gi ai szem pont ból is
vizs gál tak. 

– Mi köz ben a pénz és a fo gyasz -
tás kö rül fo rog a vi lág, tud nunk kell,
hogy a Krisz tus tól ka pott sza bad ság
ve zet el ben nün ket oda, hogy ne le -
gyünk az anya gi ja vak fog lyai. Küz -
del mes, fá rad sá gos, de meg kell ta ní -
ta nunk a fi a ta lo kat ar ra, hogy esz köz -
nek te kint sék mind azt, amit a Jó is ten
e te kin tet ben adott, ez az egye düli
esé lyük, hogy ne le gye nek rab szol gái
en nek az élet stí lus nak – ma gya ráz za

LaborcziGéza, a sza bad egye tem lel -
ké szi ve ze tő je, aki vel épp KutiKlára
Luxusnyomor cí mű elő adá sa után
be szél ge tünk. 

A Pé csi Tu do mány egye te men ok -
ta tó kul túr ant ro po ló gus elő adá sá -
ból azt is meg ért het ték a hall ga tó ság
so ra i ban ülő ti zen-hu szon éves fi a ta -
lok, hogy só vár gá suk a már kás ru ha -
da ra bo kért vagy a leg újabb elekt ro -
ni kus kü tyü kért egy tő ről fa kad az
elő ző év szá za dok nincs te len pa raszti
tár sa dal má nak a dí szes nép vi se let
irán ti, olt ha tat lan vá gyá val. Igaz,
hogy míg a rá más csiz ma egy éle ten
át ki tar tott, a mai fi a ta lo kat űzi a di -
vat, mely egy szer re szol gál ja a kü lön -

böz ni vá gyást és a va la ho vá tar to zás
ér zé sét…

– Mi a lu xus, mi a nyo mor? Mind -
annyi an azt hisszük, hogy tud juk,
mert van va la mi lyen fo gal munk ró la.
A leg több em ber azon ban sem egyi -
ket, sem má si kat nem lát ta még kö -
zel ről – mu tat rá KutiKlára, aki azt
tart ja fon tos nak, hogy a fi a ta lok nak
pon tos fo gal ma ik le gye nek az őket kö -
rül ve vő je len sé gek ről, és mu ní ci ót
kap ja nak ah hoz, hogy prob lé má i kon
úr rá le gye nek. Az elő ző ge ne rá ci ók re -
cept jei ugyan is nem biz tos, hogy ma
is ér vé nye sek, épp eb ből táp lál ko zik
foly to nos bi zony ta lan sá gunk. 

– „A Bib lia az összes kér dé sed re
meg ad ja a vá laszt”, mon dom ma ga -
biz to san a gye rek nek, de ez nem je -
len ti azt, hogy min dig könnyű lesz rá -
ta lál ni! A fi a ta lok pró bál ják meg ér -
te ni a hét köz na pi vi lá got, pró bál nak
el iga zod ni ben ne, és eh hez tud ni
kell, hogy mit mond a tu do mány: a
köz gaz da ság tan, a tör té ne lem, a szo -
cio ló gia, az ant ro po ló gia… Nem vo -
nul ha tunk ki a vi lág ból, ne künk eb -

ben a vi lág ban kell tud nunk meg ta -
lál ni a krisz tu si vá laszt.

A Teréz anya mun kás sá gát be -
mu ta tó film, BalaványGyörgy új ság -
író er köl csi adós sá ga in kat tag la ló
elő adá sa, a de mok rá ci á ról és szo li da -
ri tás ról szó ló sze mi ná ri u mi be szél -
ge té sek vagy épp Csatlós Lóránt
nagy vá ra di szín mű vész drá ma pe da -
gó gi ai fog lal ko zá sai mind eb be az
irány ba vit tek, s hogy nem ha tás ta -
la nul, azt FeketeÁgnes rög tön iga zol -
ja, ami kor ar ról kér de zem, mi lyen
gon do lat fész kel te be ma gát a fe jé be
a Nyír egy há zán töl tött egy hét alatt:

– Hogy mennyi adós sá gom van
azok kal szem ben, akik sze ret nek, és

aki ket sze re tek! De ön ma gam mal
szem ben is van tar to zá som azért,
amit meg te het tem vol na, de ki tér tem. 

A nagy vá ra di ka to li kus lány re for -
má tus ba rá ta i val ta valy jött elő ször az
öku me ni kus sza bad egye tem re, de
idén már a szer ve zés be is be kap cso -
ló dott. Aho gyan mun ka társ nak szá -
mít HolczmanGergő is, aki nyolc éve
di ák ként a szé kely hí di ak csa pa tá val
tar tott, az óta már mér nök ként a
sza bad sá gát iga zít ja a ren dez vény hez:

– Fon tos a té ma is, ami ről szó van,
de ne kem ugyan olyan fon to sak azok
az em be rek, akik kel év ről év re itt ta -
lál ko zom. Na gyon kü lön bö ző ek, va -
la mi még is össze kö ti őket, és olyan
kö ze get te remt, amely en gem va ló -
ság gal fel tölt a kö vet ke ző al ka lo -
mig. A dol gok egé szen más meg vi -
lá gí tás ba ke rül nek, ha meg vi tat juk
őket, mint ha csak ma gam el mél ked -
nék ró luk.

Idén mint egy öt ven részt ve vő je
volt a Lu ther Már ton Kol lé gi um ban
szer ve zett prog ram nak, ez lé nye ge -
sen ke ve sebb, mint a ti sza do bi idők -
ben meg szo kott volt. Hogy eb ben a
pénz hi ány nak is sze re pe van, azt
La borczi Gé za sem cá fol ja, de ez út -
tal sem az anya gi ak ban lát ja a va ló -
di vá laszt:

– El ve szí tet tük a vaj da sá gi kap cso -
la tot, mert az ot ta ni lel kész nyug díj -
ba vo nult, vagy a kár pát al ja it, mert a
té csői ta nár meg be te ge dett… De
ke ve seb ben va gyunk azért is, mert
pél dá ul a kö kös di cso por tun kat – lel -
ké szé vel együtt – ott hon tar tot ta
egyi kük es kü vő je, pe dig ka masz ko -
ruk óta jár nak ide. Ezek vé let len

hal mo zó dá sok. Tény ugyan ak kor,
hogy ma nap ság nem ugyan azt je len ti
a Kár pát-me den cei ma gyar fi a ta lok
ta lál ko zá sá nak le he tő sé ge, mint hu -
szon há rom év vel ez előtt. Ma már úgy
gon dol juk, hogy a kon fir man dus
kor osz tály ne ve lé se le gyen in kább a
gyü le ke ze tek ügye, a mi ren dez vé -
nyün ket pe dig in kább a na gyobb
gim na zis ták nak, il let ve egye te mis ták -
nak szán juk, hogy ez egy új tí pu sú ke -
resz tény ér tel mi ség for má ló dá sá nak
az al kal ma le gyen. Több ré te gű té má -
ink ap ro pót ad nak ar ra, hogy a sza -
bad egye te men ke resz tény sé günk lé -
nye gé ről be szél hes sünk. 

g – veszp ré mi –
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Költsön:pénztvagyéletet?
b Hitel,kölcsön,tartozás,adósság–haezeketakifejezésekethalljuk,
perszehogyapénzésagazdaságiválságjutelsőkénteszünkbe.Demi
dolgaaközgazdaságtannalazökumenikusszabadegyetemnek?Na-
gyonissok,mertazanyagiviszonyoktovagyűrűzőhatásaiát-megát-
szövikazéletünket,shanemfigyelünkazösszefüggésekre,ahiány
sokkalsúlyosabblehetannál,mintamitszámokkalkilehetfejezni…
AnyíregyháziLutherMártonKollégiumbanösszeseregletterdélyiés
anyaországifiatalokszámáraazelőadások,szemináriumifoglalkozá-
sok,kiscsoportosbeszélgetésekéskészségfejlesztőalkalmaknyomán
nyilvánvaló,hogyvannakerkölcsiéstörténelmiadósságainkis,éstar-
tozunkmosollyal,könnyel,részvéttelegyaránt.

A nyír egy há zi Evan gé li kus Ro ma
Szak kol lé gi um ba – fe le ke ze ti ho va -
tar to zás tól füg get le nül – olyan fi a ta -
lok je lent kez het nek, akik szep tem -
ber től a Nyír egy há zi Fő is ko lán vagy
a Deb re ce ni Egye tem Egész ség ügyi
Ka rán ta nul nak (szep tem ber ben kez -
dik vagy már foly tat ják ta nul má -
nya i kat). El ső sor ban olyan ci gány
fi a ta lo kat vár nak, akik azo no sul ni
tud nak az in téz mény ke resz tény ér -
ték rend jé vel, cél jaival.

Mint ar ról már be szá mol tunk, a
négy ha zai tör té nel mi egy ház kép vi -
se lői, va la mint a kor mány kép vi se le -
té ben a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kóz -
ta tá sért fe le lős ál lam tit ká ra ta valy
már ci us ban ál la po dott meg a Keresz-
tényRomaSzakkollégiumiHálózat
lét re ho zá sá ról. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház en nek alap ján
Nyír egy há zán in dí tot ta el a ro mák in -
teg rá ci ó ját szol gá ló mű he lyét. 

A má so dik tan évét kez dő Evan gé -
li kus Ro ma Szak kol lé gi um cél ja,
hogy hoz zá já rul jon a köz éle ti fel adat -
vál la lás iránt el kö te le zett, ak tív tár -
sa dal mi pár be szé det foly ta tó, si ke res
ci gány ér tel mi sé gi ek for má lá sá hoz,
akik a szak mai ki vá ló sá got öt vö zik a
tár sa dal mi és szo ci á lis kér dé sek irán ti
ér zé keny ség gel. 

A szak kol lé gi u mi kép zés há rom
mo dul kö ré szer ve ző dik, a prog ra mok
egy ré sze kö te le ző, más ré sze vá laszt -
ha tó vagy ön kén tes. A spirituális
modul a nö ven dé kek hi té nek el mé lyü -
lé sét, egy há zi és teo ló gi ai tá jé ko zott -
sá gá nak bő ví té sét hi va tott se gí te ni, a
ke resz tény ség múlt ját és lé nye gét tár -
ja fel a hall ga tók előtt. A közismereti
modul be lé pő az ér tel mi sé gi elit vi lá -
gá ba, mul ti kul tu rá lis, szo cio ló gi ai is -
me re tek kel szol gál, és hoz zá se gít az
ide gen nyelv-tu dás fej lesz té sé hez. A
kulturálismodul ci gány nép is me re tet,
ki sebb ség vé del mi, esély egyen lő sé gi
ele me ket tar tal maz, leg fon to sabb ré -
sze a fi a ta lok ket tős iden ti tá sá nak
meg erő sí té se. 

A kol lé gis ták egy szer re kell, hogy
meg fe lel je nek a szak kol lé gi um ál tal
elő írt kö te le zett sé ge ik nek és a fel ső -
fo kú ta nul má nyok ból kö vet ke ző egyéb
el vá rá sok nak, ami nem kis ki hí vást
je lent a leg hát rá nyo sabb hely ze tű
ro ma fi a ta lok szá má ra. Akik be jut nak
a szak kol lé gi um ba, azok azon ban a
sze mély re szó ló se gít ség mel lett
anya gi tá mo ga tást is kap nak cél ja ik
el éré sé hez. A tá mo ga tás mér té ke a
ta nul má nyi elő me ne tel től, a szo ci á -
lis rá szo rult ság tól és a kö zös ség ér -
de ké ben tett erő fe szí té sek től függ. 

g Vesi

Jelentkezőketvár
aromaszakkollégium

Nyíregyházán

Fel újít ják a nyí lás zá ró kat, kor sze rű -
sí tik a fű tést és ki cse ré lik a lám pa tes -
te ket Nyír egy há zán, az evan gé li kus
ál ta lá nos is ko lá ban. Az 1893-ban
épült mű em lék épü let ener ge ti kai fel -
újí tá sa több mint száz tíz mil lió fo rint -
ból, az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val
va ló sul hat meg. A kor sze rű sí tés től az
in téz mény leg alább har minc szá za lé -
kos ener gia meg ta ka rí tást vár. 

Ta valy a fa lak víz szi ge te lé sét és az
épü let hom lok za tá nak rész le ges fel -
újí tá sát vé gez ték el, idén áp ri lis ban

pe dig el kezd ték az épü let ener ge ti kai
re konst ruk ci ó ját. 

A föld szin ti au la és az eme leti
dísz te rem ha tal mas ab la ka it és aj tóit
res ta u rá to rok ál lít ják hely re, de a
töb bi nyí lás zá rót is ki cse ré lik. Mo -
der ni zál ják a fű tést, új gáz ka zánt he -
lyez nek el a fő épü let alatt, fel újít ják
az elekt ro mos ve ze té ke ket, szi ge te -
lik a pad lás fö dé met, és csak nem
há rom száz hat van lám pa tes tet cse -
rél nek ki.

d Forrás: infoNyíregyháza.hu

Felújítjákanyíregyházi
evangélikus általánosiskolát

A nyír egy há zi Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um ba au gusz tus 15-éig le -
het je lent kez ni az evromszak@gmail.com e-mail vagy a 4400Nyíregyhá-
za,Kassaköz3. pos ta cím re kül dött pá lyá zat tal. A pá lyá zók tól a fény ké -
pes ön élet raj zon és a kéz zel írott mo ti vá ci ós le vé len kí vül egy dol go za -
tot is vár nak. A más fél-két ol da las írás nak ar ról kell szól nia, hogy a je -
lent ke ző nek mit je lent ke resz tény nek len ni, vagy mit je lent a fő is ko lai
lét, vagy mit je lent szá má ra a szár ma zá sa. Csa tol ni kell ezen kí vül a fel -
ső ok ta tás ba va ló fel vé telt iga zo ló ér te sí tést vagy a lec ke könyv má so la -
tát, a szo ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sát, va la mint a lel ké szi aján lást. 

A fel vé te li el já rás el ső ré szé ben a be kül dött pá lyá za to kat ér té ke li a fel vé -
te li bi zott ság, majd au gusz tus 27-én szó be li meg hall ga tást is tart. A ro ma
szak kol lé gi um ban eb ben a tan év ben is húsz hall ga tó kap hat el he lye zést.
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ViharTihanyban

„Nemvonulhatunkkiavilágból,nekünkebbenavilágbankelltudnunkmegtalálniakrisztusiválaszt”

A Nem zet kö zi Olim pi -
ai Bi zott ság (NOB) és a
Nem zet kö zi Sport új -
ság író-szö vet ség (AIPS)
el is me ré sét ve het te át
au gusz tus 2-án Lon -
don ban Novotny Zol-
tán, a Pro tes táns Új -
ság írók Szö vet sé gé nek
(Prúsz) el nö ke.

A NOB és az AIPS
azok nak az új ság írók -
nak a mun ká ját dí jaz ta,
akik tíz vagy an nál több öt ka ri kás ese -

mény ről tu dó sí tot tak. Az
MT VA olim pi ai stáb já -
nak tag ja, az is mert rá di -
ós az olim pi ai fák lya má -
so la tát kap ta em lé kül. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház saj tó bi zott sá -
gá nak elnöki tisztét is
be töltő No  vot ny Zol tán
az 1968-as me xi kói já té -
kok ról tu dó sí tott elő ször,
az óta ti zen két olim pi án
vett részt. 

d Forrás:MTI

Kettőselismerés
NovotnyZoltánnak



Örü lök, hogy nem rég az Ope ra ház
Szé kely Ber ta lan-ter mé ben – Simon
Erika ve le ké szí tett be szél ge tő köny -
vé nek saj tó tá jé koz ta tó ján – mond -
hat tam már ró la s e kö tet ről né hány
szót. Ket te jük hosszú,
könyv nyi be szél ge té -
sé nek ke nyér me leg
fris ses sé gét meg őriz -
te az írott anyag. Tö -
mör ol vas mány, még -
is könnye dén szer te -
ága zó, a rög tön zés
üde hang ját is meg -
tar tó.
Ésmégismegszólal

apálca– mond ja már
a kö tet cí me is, pél -
dáz va, hogy a kar -
mes ter ke ze s a moz -
du lat pon tos je len té -
se it se gí tő pál ca, ha nem ad is hang -
szer ként han got, még is meg szó lal a
ze ne kar hang sze re i nek együt tes zen -
gé sé ben, szí nek, tem pó, rit mus, fra -
ze á lás ha tá sá ban, szép sé ge i ben, s
mind ezek na gyon is füg ge nek a kar -
mes ter gesz tu sa i tól, ze nei gon do la -
ta i tól és in du la ta i tól.

Med vecz ky Ádám Liszt- és Kos -
suth-dí jas ér de mes mű vész, Bar tók
Bé la–Pász to ry Dit ta-dí jas kar mes ter,
a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem ta ná ra, a Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház kar mes te re, örö kös tag ja. Sza va -
i ból ki de rül, hogy mennyi re sze re ti a
csa lád ját, ba rá ta it, mu zsi kus tár sa it,
az uta zást, a kép ző mű vé sze tet: sze -
re ti és tisz te li az éle tet. Fi lo zó fi ai jár -
tas ság gal fo gal maz za meg gon do la -
ta it a lét ről; jó zan áhí tat tal be szél ha -
zá já ról és hi té ről; em lé ke it, sok év ti -
zed mun ká já nak él mé nye it, ze nei
ta pasz ta la ta it de rűs, gyer me ki lé -
lek kel oszt ja meg ve lünk. Gyer mek -
sé ge is bib li ai ih le tett sé gű, ta lán épp
hi té nek ter mé sze tes ere jé ből fa kad
sze mé lyi sé gé nek ked ves sé ge, de rű je. 

„A hit nem mo ró zus va la mi –
mond ja. És rög tön ze nei pél dá val él:
FerencsikJánosHaydnNelson-misé-
jét ve zé nyel te. Nos, Haydn ra jel lem -
ző a de rű, a vi lá gos ság, a szép, vir tu -
óz me ne tek, köz ben a Kyrie té tel és
a Credo va la hogy túl sú lyos ra si ke re -
dett. Fe ren csik elő adá sá ban pró bál -
ta la zább ra, könnye debb re ven ni.
Kezd tem meg ér te ni: hin ni Is tent jó -
ked vű en kell.” 

Si mon Eri ka (aki
nem rég KocsisZoltán
zon go ra mű vésszel és
RitoókZsigmond ókor -
ku ta tó val is ké szí tett
be szél ge tő köny vet)
nem  csak az evan gé li -
kus kar mes ter élet raj -
zát is mer te meg ala po -
san, nem csak e gaz -
dag ze nei pá lya fon tos
ese mé nye it ér zé kel tet -
te kér dé se i ben, reflek -
tá ló köz be szó lá sa i ban,
ha nem ér tő be szél ge -

tő tár sa volt a re mek mu zsi kus nak, s
ezt a Med vecz ky-kon cer tek, -ope ra -
ve zény lé sek hall ga tói örö me tet te
hi te les sé. Nem is oly rég Wagner(A
nürnbergimesterdalnokok),Mozart

(Don Giovanni) és
Beethoven(VII.szim-
fónia) vagy Debussy
(Atenger) ve zény lé se
be szé des, sza vak nél -
kü li nyi lat ko za ta volt
már a kar mes ter nek.
A pró zai be szél ge tés
kom men tár jai ezek -
ből az él mé nyek ből fa -
kad tak.

A Ka i rosz Ki adó
hí res sé vált Miérthi-
szek? so ro za tá nak új
da rab ja e kö tet: Med -
vecz ky Ádám ese té -

ben a hit ad ta a be szél ge tés alap té -
má it. S ezek egy út tal ma gá tól ér te -
tő dő mó don vol tak ze ne i ek is. Is mét
csak Med vecz kyt idéz ve: „A hit és a
ze ne szá mom ra szét vá laszt ha tat -
lan. Ahogy szín re lé pett az em be ri -
ség, a hi tét is ze né vel fe jez te ki. Is -
tent dal lal kell di csér ni: köz is mert
Dá vid ki rály tól is, hogy ze né vel kell
di csér ni az Urat. A Laudate csak ze -
né re vo nat koz hat, ahogy min den
nagy TeDeum is hit ből in dul ki, a Jó -
is ten nek va ló di csé ret.”

A kar mes ter és Si mon Eri ka be -
szél ge té sé nek el ső lap ja in már ki de -
rül, hogy Med vecz ky Ádám az Ope -
ra ház ban nőtt fel. Hi szen édes any ja
mun ka he lye volt az Ope ra ház, le -
gen dás hí rű kor re pe ti tor ként, zon -
go ra mű vész ként dol go zott ott. Örö -
me e so rok író já nak, hogy fi a tal rá -
di ós ként még együtt dol goz ha tott
ÉrsekMáriával. Az óvo dás Med -
vecz ky Ádám ott ül dö gélt, ját szott
va la me lyik pá holy ban vagy a né ző -
tér szék so rai közt. Egy szer a fo lyo -
són egy hó ri hor gas úr ral ta lál ta
szem be ma gát. Az le ha jolt, és meg -
si mo gat ta. A vi lág hí rű kar mes ter,
OttoKlemperer volt…

g Czi gány György

Ésmégismegszólalapálca–Med-
veczky Ádámmal beszélget Simon
Erika.KairoszKiadó,Budapest,2012.
Ára1500forint.

Ésmégismegszólal
apálca…

MedveczkyÁdámésSimonErika
beszélgetőkönyvéről

b Archívpillanataképernyőről:évtizedekótaismerősképegyország
emlékezetében.AHimnusz régi-régiképfelvételénhányszorláttukszil-
veszteréjjelvagymásünnepipillanatban,ahogyazenecsúcspontján
azifjúmuzsikus,ütőhangszereszenész,MedveczkyÁdám éppmeg-
zendítierősütéssel,mélyrőlfakadtszívdobbanássalazüstdobot:„Meg-
bünhödtemárenép…”Tízesztendőnátmuzsikáltszimfonikusze-
nekarban,skellőtapasztalatotgyűjtvealigmegkezdettkarmesteripá-
lyáján,hatalmassikertaratott:KobajasiKenicsiró társaságábanün-
nepelhettükaMagyarTelevízió1974.évinemzetközikarmesterver-
senyénekgálaestjénmintamásodikdíjnyertesét.
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b Azemberbenlakozókettősségetszínpadravivő
darabhozmársokévvelezelőttvoltszerencséma
TháliaSzínházban.Atéma,úgytűnik,igenkapós,
hiszentöbbekközött2007-ben–aBudapestiNyá-
riFesztiválalkalmával–aMargitszigetiSzabad-
tériSzínpadisműsoráratűzte.Amúlthónapele-
jénaSzegediSzabadtériJátékoknyitóelőadásá-
naknézőitigyekezettmeggyőzni:méltánkerülelő
újraésújraezaRobertLouisStevenson novellá-
jaihlettemusical.Demirőlisszóltulajdonképp?

A 19. szá zad vé ge fe lé já runk. Je kyll, a te het sé ges an gol
el me or vos min den vá gya, hogy meg ta lál ja az el me be teg -
ség gyógy mód ját. Egy nap zse ni á lis öt le te tá mad. Ki fej -
leszt egy szé ru mot, amely – fel té te le zé se sze rint – el tud -
ja vá lasz ta ni az em ber ben a jót a rossz tól. A kór há zi tes -
tü let azon ban nem en ge dé lye zi,
hogy az in téz mény egyik be te ge
le gyen a kí sér le ti alany. Dr. Hen -
ry Je kyll el ke se re dik, de nem
hagy ja annyi ban. Úgy dönt: sa ját
ma gát ve ti alá a kí sér let nek. Bal -
sze ren csé jé re azon ban az Ed -
ward Hy de-ként be mu tat ko zó
„rossz én je” ke re ke dik fe lül egy -
re gyak rab ban. Vér bo rít ja el
Lon don ut cá it, min den ki ér tet le -
nül áll a – fő ként a kór ház ve ze -
tő sé gét „érin tő” – gyil kos sá gok
előtt. Egye dül dr. Hen ry Je kyll
sej ti, mi tör tén he tett… A vég ső
ka taszt ró fa, az ör dö gi én tel jes di -
a da lá nak el ke rü lé sé ben csak re -
mény ked ni le het…

A szín pa di adap tá ció ugyan
erő sen át van sző ve ro man ti ká -
val, ám sze ren csé re itt sem ezen
van a hang súly, ha nem az em ber -
ben la ko zó ket tős sé gen. Et től
ma rad a da rab – ke resz tény né ző szá má ra is – mind -
vé gig ér de kes. 

Mind a kő szín há zi, mind a sza bad té ri elő adá so kat a Mu-
sicalSzínház tár su la ta játssza. Az évek so rán alig cse ré -
lőd tek a fő sze rep lők, ám két ség kí vül MolnárLászló vi szi
a há tán a pro duk ci ót. A cím sze rep lő egy ben az elő adás
ren de ző je is. Fel te het jük te hát a kér dést, va jon a szí nész-

ren de ző el mé je mennyi re ma rad ha tott ép e mun ka fo lya -
mat so rán. Hi szen vall juk be, inst ruk ci ók kal el lát ni sa ját
ma gát mint fő sze rep lőt, aki rá adá sul nem is egy, ha nem
két sze mély… nos, nem min den na pi ki hí vás, ám a vég -
ki fej le tet is mer ve a „ke ze lés” si ke res nek mond ha tó. 

Dísz let ter ve ző ként a szín ház ked ve lő kö zön ség ál tal jól
is mert Kentaur (ali as ErkelLászló) jegy zi a pro duk ci ót, aki -
nek leg utób bi ki emel ke dő mun ká ja, a Ma gyar Szín ház ban
fu tó Vámpírokbáljaősz től is mét lát ha tó. Ez zel együtt nem
sok esélyt ad tam ne ki, ami kor hí rét vet tem, hogy a Jekyll
a sze ge di Dóm té ren pró bál ko zik. A Mar git szi ge ti Sza bad -
té ri Szín pad ha tal mas te ré ben ugyan is a kő szín ház ból át -
emelt dísz le tek egy sze rű en el vesz tek – a sze rep lők kel együtt.
Így saj nos szin te él vez he tet len né vált az elő adás, mi több,
a tör té nés is szin te kö vet he tet len lett.

A sze ge di szín pad ké pet meg pil lant va azon ban azon -
nal érez tem, ez zel itt nem lesz gond. Min den dísz let elem
ki vá ló an „tel je sí tett”, a já tékot be ha tá ro ló ge ren dák ki töl -
töt ték az egész te ret. Nagy újí tás nak te kint he tők a fény -
tech ni kai meg ol dá sok is. Ezek se gít sé gé vel va rá zsol ták
elénk a lon do ni vá ros ké pet, a ké sőb bi ek ben pe dig a szí -

nek vál to ga tá sá val tet ték még ki fe je zőb bé a jó és a
rossz har cát. 

Je kyll meny asszo nyát az a TunyogiBernadett ala kí tot -
ta, aki vel a sza bad té ri kö zön sé ge az 1990-es évek kö ze -
pén már ta lál koz ha tott a ValaholEurópában női fő sze -
rep lő je ként. A ko ráb bi Je kyll-pro duk ci ók ban nyúj tott ala -
kí tá sá hoz ké pest já té ka sok kal-sok kal éret teb bé vált, és
ének tech ni ká ja is so kat fej lő dött. 
JanzaKata egy éj je li mu la tó ma dám ját ala kít ja. (Lucy,

a fes lett nő sze mély dé del ge tett ál ma, hogy egy na pon Je -
kyll vi szo noz za ér zel me it, így biz to sít va szá má ra egy jobb
élet le he tő sé gét.) A szí nész nő a Dóm té ren elő ször az Eli-
sabethmu si cal cím sze rep lő je ként lé pett a pub li kum elé,
szin tén a ki lenc ve nes évek de re kán. Ró la is bát ran ki je -
lent het jük, hogy az óta is csak szár nyal. Hang ja re me kül
passzol a ka rak te ré hez, s mi vel hasz nál ni is jól tud ja, pá -
rat la nul for mál ja meg a nőt, aki ha kell, ke mény, ám mi -
kor sen ki sem lát ja, gyen ge és esen dő. 

El te kint ve at tól a dra ma tur gi ai prob lé má tól, hogy az el -
ső fel vo nás kis sé ta lán hosszú ra si ke re dett, a ren de zést il -
le tő en nem vet tünk ész re szem be tű nő hi bát vagy hi á nyos -
sá got. Bor zon gás ban min den eset re nem volt hi ány… Ze -
nés da rab ról lé vén azon ban szó szin te el vá rás, hogy a da -
lok kö zött le gyen né hány olyan, ame lyet még ha za fe lé is
dú dol ha tunk. Ilyen pél dá ul Je kyll nagy  da la, az Eljöttaz

óra cí mű is, mely ben a fő hős meg fo -
gal maz za vá gya it. 

A Mol nár Lász ló ál tal bra vú ro san
köz ve tí tett ér zel me ket min den ki ma -
gá é nak érez he ti, hi szen mind annyi unk
át élt már olyan élet hely ze tet, amely -
ben tud ta: itt az idő, lép ni kell… A mu -
si ca lek re jel lem ző en több ször fel csen -
dül a fő sze rep lő ket „elő hí vó” mo tí vum,
de ez nem vá lik unal mas sá. 

Két ség kí vül a két hölgy – Lucy és
Em ma, a fe le ség – du ett je a da rab
má sik nagy slá ge re. A tö meg je le ne -
tek ben el hang zó nó ták moz gal mas,
lát vá nyos szín pad ké pek ben csen -
dül nek fel. 

Mind ent össze vet ve a sze ge di elő -
adá sok né zői em lé ke ze tes es tét tud -
hat nak ma gu ké nak. 

Aki nek nem si ke rült el jut nia Sze -
ged re, an nak sem kell szo mor kod nia,
hi szen a tár su lat pro duk ci ó ja nyi tó
elő adás ként ka pott he lyet a Győ ri

Nem ze ti Szín ház jö vő évad já nak re per to ár já ban. 
Ak kor is ér de mes el lá to gat ni szep tem ber ben a „fo lyók

vá ro sá ba”, ha a mu si cal iro da lom egyik ki emel ke dő da rab -
já nak lát tán nem csak szó ra koz ni sze ret nénk, ha nem egy -
út tal el mél ked ni is az em be ri lé lek ket tős sé gé ről. Köz vet -
len bib li ai uta lá sok ugyan nin cse nek a da rab ban, de ha
tud juk, hogy a szín pa di mű alap já ul szol gáló no vel la szer -
ző jé re, Ro bert Lo u is Ste ven son ra fe let tébb nagy ha tás -
sal volt lel kész nagy ap ja (és még in kább „ra di ká li san re -
for má tus” ne ve lő nő je), alig ha le het két sé günk afe lől, hogy
a jó és a rossz – egy azon em ber ben zaj ló – har cá ra transz -
cen dens össze füg gé sek irá nyít hat ták a „kin cses szi ge tet”
ha lá lá ig ke re ső író fi gyel mét. 

g Hor váth Fru zsi na

JekyllésHyde.MusicalR.L.StevensonDr.JekyllésMr.
Hydekülönösesetecíműnovellájaalapján.Zene:Frank
Wildhorn. Szövegkönyv, dalszövegek: Leslie Bricusse.
Fordította:VallaAttila.Rendező:MolnárLászló.–Sze-
gediSzabadtériJátékok,2012.július6.,7.,8.

JekyllésHyde
„Vérbő”musicalthrillerkétrészben
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Ack ner Mi hály Já nos sze mé lyé ben
va ló di po li hisz tort tisz tel he tünk.
Ter mé szet tu do má nyos vé ná ja min -
den két sé get ki zá ró an édes apai
örök ség, és ha lá lát kö ve tő en meg -
örö köl te ter mé szet tu do má nyos kéz -
ira ta it is. 

A Magyarírókéleteésmunkái, az
AllgemeineDeutscheBiographie és
az ÖsterreichischesBiographisches
Lexikon1815–1950 egy aránt ala pos és
rész le tes élet raj zot kö zöl ró la. In nen
tud juk, hogy már si ke res ta nul má -
nyai sej tet ték a ké sőbb ki tel je se dő
élet pá lyát. 

A gim ná zi u mot Se ges vá ron vé -
gez te, a böl csé sze tet Nagy sze ben ben
ta nul ta, teo ló gi ai kép zett sé gét Wit -
ten berg ben sze rez te, Göt tin gen ben
fi lo zó fi át, tör té nel met, ré gé sze tet, fi -
lo ló gi át, sőt or vos tu do mányt és
ana tó mi át hall ga tott. Is ko lá i nak be -
fe je zé se után be jár ta Eu ró pát: meg -
for dult Ber lin ben, Ham burg ban, a
Raj na-mel lé ken, Pá rizs ban, Svájc ban
és Itá li á ban. Mind ezt a me se béli
ván dor le gé nyek pél dá já ra gya log -
szer rel, ba rát já val-is ko la tár sá val, a
ké sőbb szin tén lu the rá nus lel kész -
ként szol gá ló SeverinusJánosAnd-
rással tel je sít ve. Ál lo más he lye in a
ré gé szeti em lé ke ket ta nul má nyoz -
ta, út köz ben a ter mé szet cso dáit
szív ta ma gá ba.

Ha za tér tét kö ve tő en a nagy sze be -
ni gim ná zi um ban vál lalt ál lást, fi lo -
ló gi át és ré gé sze tet ok ta tott. Utóbb
lu the rá nus hit szó nok és a vá ro si
rajz is ko la igaz ga tó ja. Más fél év ti zed
múl tá val el hagy ta Sze bent, és Szent -
er zsé bet – amely ma Nagy sze ben
kül ső vá ros ré sze – lel ké sze ként kö -

zel fél év szá za don át szol gál ta a
szász kis köz ség né met aj kú hí ve it.

Ta ná ri mun ká ja és egy há zi szol -
gá la ta mel lett – min den sza bad ide -
jét er re ál doz va – ré gész, ma te ma -
ti kus, aszt ro nó mus, geo ló gus, mi ne -
ra ló gus, pa le on to ló gus volt egy sze -
mély ben. Kez det ben fő képp a ma te -
ma ti ka és az aszt ro nó mia von zot ta.
Be ret ha lom ban nép ta ní tó ként csil -
la gá sza tot és föld mé rést ok ta tott.
Be jár ta szü lő föld jét, Er délyt, a Kár -
pá tok bér ce it, és gaz dag ás vány ta ni,
ős lény ta ni és ré gé sze ti le le tek kel
tért vissza. Tu do má nyos cél lal Bécs -
be, Tri eszt be és Ve len cé be is el lá to -
ga tott. 

Az Újidőklexikona az 1855-ben
meg je lent, MineralogieSiebenbür-
gensmitgeognostischenAndeutun-
gen cí mű mun ká ját az Er dély ás vá -
nya i ról szó ló egyik alap mű ként
em lí ti. A ne ves tu dós, a Kos suth-dí -
jas mi ne ra ló gus, Koch Sándor A
magyarásványtantörténetében azt
ír ja: „A könyv va ló ban lel ki is me re -
tes mun ka gyü möl cse. Tu laj don -
kép pen ás vány tan; a szer ző Weiss
rend sze rét kö vet ve pon tos le írá sát
ad ja az is mert ás vány fa jok nak, te -
kin tet nél kül ar ra, hogy elő for dul -
nak-e Er dély ben, vagy sem, azon -
ban kü lö nö sen be ha tó an tár gyal ja
az er dé lyi ás vá nyok elő for du lá si
vi szo nya it (le lő hely, pa rag e ne zis). A
mű vet, mely szá mos ré geb bi szer -
ző té ves ál lí tá sát cá fol ja meg, a ké -
sőb bi ku ta tók, kü lö nö sen, akik Er -
dély ás vány to pog rá fi á já val fog lal -
koz tak, so ká ig for rás mun ka ként
hasz nál ták.”

g Re zsa bek Nán dor

Mineralógus
éslutheránuslelkész
AcknerMihályJánoséleténeknyomában

b AzEvangélikusÉlet 2010/34–35.számábanAcknerGyörgylelkészés
természettudósemlékezete címmelidéztükmegazerdélyievangéli-
kusprédikátor,tanár,természettudóséletművét.Jelenírásakiterjedt
családkétségkívüllegjelentősebbalakjának,azőfiának,AcknerMi-
hályJánosnak (MichaelJohann)állítemléket,akiAcknerGyörgymá-
sodikhitvesétől,ArtztMáriaErzsébettől született1782.január28-án
apatináserdélyivárosban,Segesvárott.AzErdélyből„népinémet-
ként”azősökföldjérevisszakényszerültcsaládleszármazottaitólka-
pottadatokalapjántudjuk,hogyAcknerMihályJános1810.május13-
ánvettenőülLibnerMáriaMagdolnát (1794–1870).Frigyükbőltizen-
kétgyermekszületett.Azédesapjanyomdokaibalépetttudósevan-
gélikuslelkészszázötvenesztendeje,1862.augusztus12-énaszent-
erzsébetilelkészlakbanhunytel.

Eu ró pai hí rű a ma gyar gra fi ka.
A mes te rek pusz ta fel so ro lá -
sa is hosszú ra nyú lik: a va rázs -
la tos ke zű Szalay Lajos, az
utá noz ha tat lan SzászEndre, a
töp ren gő Kass János, a ko -
moly és tré fás GyulaiLíviusz,
a nép dal gyö ke rű CsohányKál-
mán, a foly ton meg úju ló Szán-
tó Piroska, a já té kos Gross
Arnold…

A Ba la ton sze me sen szü le -
tett Reich Károly (1922. au -
gusz tus 8. – 1988. ja nu ár 7.) is
pá rat lan tu dás sal és könnyed -
ség gel ké szí tet te raj za it. A
hét köz na pi cso dá kat örö kí -
tet te meg. A gö rög mi to ló gi -
át, an nak de rű jét és nyu gal -
mát. A kar csú fi ú kat, iz mos
fér fi a kat, a ten ger par ti fény ben
sé tá ló, ke cses lép tű nő ket, vá -
ra ko zó me zí te len szép sé ge -
ket. Vi har tép te fá kat, in dá zó

nö vé nye ket, erős lo va kat, ma -
da ra kat. Oly kor a kő asz tal ra il -
la to zó gyü mölcs tá lat raj zolt,
az asz tal mel lé nád szé ke ket,
ab ban a re mény ben, hogy is -
me ret len lá to ga tók rá ta lál nak
aján dé ká ra.

Re ich tö ré keny bé ké jé be a
drá ma i ság is be le fért. Radnó-
ti vér rel át ita tott vers vi lá gát
sö tét la po kon áb rá zol ta, kö zü -
lük is ki emel ke dik a Hetedik
ecloga összeg zé se. És a töb bi -
ek: PetőfiSándor,AranyLász-
ló,MóraFerenc,BenedekElek,
ZelkZoltán,DevecseriGábor
mű vei nek ih le tett il luszt rá ci -
ói. Kü lön ki emel ve Kormos
István gye rek re gé nyét: Mese
Vackorról. Sok-sok nem ze dék
el mond hat ja ma gá ról: ezen
ne ve lő dött és esz mélt rá a vi -
lág ra, az öröm re, a fáj da lom -
ra, az élet re mé nyé re.

Raj za i nak ré gi szép al bu má -
hoz rö vid elő szót írt: „Már na -
pok óta nem jön az a ma dár, a
de res reg ge lek örö met ho zó -
ja. Hi á ba te rí tett a pár kány
mor zsá val, ma gok kal. A vi -
gasz ta lás re mé nyé vel vá rom,
ne ki va ló jó val, s hogy vissza
nem tér, a kép ze let szár nyán
ke zem re szál la tom. Így se gít
raj zol ni.” 

A kép ze let rö pí tet te te rem -
tő ke zét. Sze re tet be ágya zott
gon do la ta it ezért tud ta lát -
ha tó vá ten ni. Meg töl te ni lap -
ja it har mó ni á val, élet hit tel és
nap fé nyes bé kes ség gel.

Ha él ne a min den tu dó mes -
ter em ber, a könyv sze rel me se,
most len ne ki lenc ven éves. Fá -
rad ha tat lan uj jai közt a ce ru -
za, a toll, a fém tű, a tus ba
már tott ecset szül ni tu dó esz -
köz zé vál na. És nem vál toz na

ars po e ti cá ja: ke res ni és lá za -
san te rem te ni – ez a mű vész
fel ada ta. Gyó gyí ta ni a lé lek
se be it. És ami a leg ne he zebb:
szün te le nül meg aján dé koz ni a
leg ki seb be ket. 

Élet mű ve na gyobb ré szét a
gye rek könyv-il luszt rá ci ók al -
kot ják. Kezd ve az ábé cé be tű -
i vel, a szá mok kal, 1-től 10-ig,
s mind ez tü ne mé nyes ala kok -
kal el be szél ve. 

Fi nom vo na lú, lí rai vi lág
Re ich Ká ro lyé. Em ber val lo -
más és -for má lás, ter mé szet -
épí tés; fel röp pe nő ma da rai a
re ményt és bé kes sé get hoz zák.
Mind annyi unk nak. 

A meg em lé ke zé sek kö zül
ki emel ke dik a sze me si em -
lék ház föl újí tá sa; a Kol ler Ga -
lé ria őszi ki ál lí tá sa; a MOM
Kul tu rá lis Köz pont ked ves
gesz tu sa: kis ga lé ri át ne ve zett
el az örök if jú mes ter ről, és
na gyon szép, ér tő vá lo ga tást
mu tat be leg is mer tebb gra fi kai
lap ja i ból.

g Feny ve si Fé lix La jos

Aképzeletszárnyán
KilencvenéveszületettReichKároly

b „ÉnekeljetekazÚrnakújéneket,
víganénekeljazÚrnak,teegész
föld!MertIstenörvendezőszívű-
ekkétettszeretettFiaáltal,akit
odaadott érettünk, hogy meg-
szabadítsonabűntől,haláltólés
azördögtől.Akieztvalóbanhi-
szi,nemtehetmást,minthogy
errőlvidáman,örvendezőlélek-
kelénekelésbeszél,azért,hogy
másokismeghallják,ésőkis(Jé-
zushoz)jöjjenek.(…)Ezértjólte-
szik a könyvnyomtatók, hogy
szorgalmasannyomtatjáka jó
énekeket,éssokfélekülsődíszí-
tésáltalisvonzóbbakkáteszik
azokat az emberek számára,
hogy a hitnek erre az örömére
buzdítsák őket, hogy szívesen
énekeljenek.”(LutherMárton)

g Ben kő Tí mea

Ma már ál ta lá ban min den evan gé li -
kus csa ládban van éne kes könyv,
vagy akár sze mé lyes tu laj do nunk nak
is mond hat juk csa lá don be lül Evan-
gélikusénekeskönyvünk egy pél dá -
nyát, mely hez kü lön bö ző mó don
ju tot tunk. Van, aki kon fir má ci ó jakor
kap ta, má so kat há zas ság kö té sük al -
kal má val aján dé ko zott meg ve le a
szer tar tást vég ző lel kész. So kan va -
gyunk, akik csa lá di ha gya ték ként
félt ve őriz zük szü le ink vagy nagy szü -
le ink meg ko pott pél dá nyát. 

Igen, az éne kes könyv az evan gé li -
kus ott hon el en ged he tet len tar to zé -
ka. Pár év vel ez előtt va sár nap reg ge -
len te még min den ki ma gá val vit te az
is ten tisz te let re sa játját. Ma már temp -
lo ma ink pad ja in ál ta lá ban ele gen dő
pél dány vár ja az is ten tisz te let re ér ke -
ző ket. És ezt is meg szok tuk, pe dig egy -
kor nagy kincs volt egy-egy éne kes -
könyv. Ar ról pe dig szin te tel je sen el -
fe lejt kez tünk, hogy az éne kes könyv a
re for má ció aján dé ka, „ta lál má nya”.

Az éne kes köny vek tör té ne te a re -
for má ci ó val, egé szen pon to san az
elő re for má ció idő sza ká val kez dő -
dik, ami kor a cseh test vé rek kö zös -
sé ge meg je len tet te az el ső nyom ta -
tott éne kes köny vet (1505). A re for -
má ció előtt a gyü le ke ze ti ének lés hát -
tér be szo rult a szer tar tást vég ző pa -
pok és a li tur gi kus kó ru sok (scholák)
ének szol gá la ta mel lett. Azon ban a
re for má to rok – így LutherMárton is
– a hí vek lel ki ne ve lé sé ben fon tos

esz köz nek te kin tet ték az éne ket,
más részt na gyon lé nye ges nek tar tot -
ták, hogy a gyü le ke zet imád ság gal és
ének lés sel kap cso lód jon be a li tur gi -
á ba, ne csak kül ső szem lé lő je le gyen. 

Lu ther nem csak el vi leg fo gal maz -
ta meg ezt az ak kor me rész gon do -
la tot, ha nem az ének szer ző ket új
éne kek írá sá ra buz dí tot ta, és ő ma -
ga is több ének szer ző je. 

Ezek az új éne kek előbb la pok ra
nyom tat va ter jed tek az ol vas ni tu dó
la kos ság kö ré ben, majd ha ma ro san
– 1524 ja nu ár já ban – Nürn berg ben
meg je lent az el ső evan gé li kus éne kes -
könyv, az Achtliederbuch,mely nyolc
éne ket tar tal ma zott. Kö zü lük négy
Lu ther-ének: Jer,örvendjünk,keresz-
tyének; Bűnösök hozzád kiáltunk;
Oh,ÚrIsten,tekintshozzánk;Szívé-
benszólabalgatag.

E kö tet cím lap ja sze rint az éne ke -
ket temp lo mi ének lés re szán ták, szö -
ve gük tar tal ma pe dig Is ten igé jé hez
iga zod va a Szent írás -
ból vé te tett. Ezt iga zol -
ja az a táb lá zat is, me -
lyet az éne kes könyv
há rom éne ké hez csa -
tol tak, s amely ben az
ének szö ve gek alap já ul
szol gá ló bib li ai idé ze -
te ket tün tet ték fel. 

Ugyan csak 1524-
ben je lent meg Wit -
ten berg ben Johann
Walternek, Lu ther
mun ka tár sá nak az
éne kes köny ve (GeistlichGesangbüch-
lein), amely egy ben el ső ként kö zölt
több szó la mú kot tá kat, s amely hez
Lu ther ma ga írt elő szót. Ugyan eb ben
az év ben lá tott nap vi lá got – egy szer -
re két ki adó nál – az ErfurtiEnchiri-
dion cí mű éne kes könyv, mely már ti -
zen nyolc Lu ther-éne ket kö zölt.

A 16. szá zad ban gyors egy más -
után ban je len tek meg kü lön fé le éne -
kes köny vek, és fo ko za to san ki ala kult
a má ra sa já to san evan gé li kus éne kes -
könyv ként is mert for ma: a gyü le ke -
ze ti éne kek mel lett meg ta lál juk ben -
ne a csa lá di áhí tat hoz se gít sé get
nyúj tó szö ve ge ket (áhí ta tok me ne tét,
imád sá go kat), Lu ther Kiskátéját és
a hit val lá so kat is.

A ma gyar evan gé li ku sok el ső éne -
kes köny ve Gálszécsi István ne vé -
hez fű ző dik. Több 16. szá za di éne kes -
könyv mel lett azon ban a leg je len tő -
sebb az ÁcsMihály ál tal szer kesz tett
Zengedező mennyei kar (Lő cse,
1696), majd an nak sok ének kel, a

száz öt ven gen fi zsol tár ral és kü lön -
bö ző – nagy hé ten éne kelt – té te lek -
kel (KyriePuerorum,Passió,Jeremi-
ássiralma) bő ví tett és át do go zott ki -
adá sa, az Újzengedezőmennyeikar
(Lőcse, 1743), amely a 19. szá za dig
hasz ná lat ban volt.

Az éne kes köny ve ket el ső sor ban is -
ten tisz te le ti hasz ná lat ra, gyü le ke ze ti
ének lés re szán ták. Gya kor la ti hasz -
nuk azon ban túl mu tat az is ten tisz te -
le ten: se gít sé get nyúj ta nak a ke resz -
té nyek szá má ra ah hoz, hogy a gyü -
le ke ze ti is ten tisz te le ti al kal ma kon
kí vül is éne kel hes se nek, imád koz has -
sa nak, s így épül je nek lel ki leg a min -
den na pok ban, öröm ben vagy bá nat
ide jén, a csa lá di kör ben vagy ma gá -
nyo san. 

Ha ed dig ta lán nem így hasz nál tuk
sa ját éne kes köny vün ket, ér de mes ki -
pró bál ni: ve gyük elő hét köz nap is, ol -
vas sunk el, imád koz zunk el be lő le egy
imád sá got, ol vas sunk, dú dol junk,

éne kel jünk el egy
éne ket, és meg lát juk,
mi lyen sa já tos mó -
don erő sö dünk ez ál -
tal lel ki ek ben.

Az is ko lák ban ele -
ink a Szent írás és a
ká té mel lett az éne -
ke ket is ta ní tot ták a
gyer me kek nek, így a
va sár na pi is ten tisz -
te le ten a gyer me kek
kó ru sa ve zet het te a
gyü le ke ze ti éne ket.

A gyer me kek fel nő ve ma guk is vi -
gasz ta lást és bá to rí tást me rít het tek
a kí vül ről is mert, lé lek ből zen gett
gyü le ke ze ti éne kek ből. 

Ma sincs ez más ként azok éle té -
ben, akik fe le ke ze ti is ko lá ban vagy
gyü le ke ze ti hit ok ta tás al kal má val
ta nul ták az éne kes könyv éne ke it, s
oly kor ma is ke zük be ve szik. De
gon dol junk Is ten irán ti há lá val ar ra
is, hogy ami ma ter mé sze tes – hogy
akár több fé le éne kes köny vünk is van
(gyü le ke ze ti, if jú sá gi stb.) –, az hit -
val ló ele ink tu da tos mun ká ja ré vén
vált le het sé ges sé: az éne kes könyv a
re for má ció aján dé ka.

Aszerzőevangélikuslelkész,aKolozs-
váriProtestánsTeológiaiIntézetta-
nársegédje

Forrás:EvangélikusHarangszó–a
Romániai Evangélikus-Lutheránus
Egyházlapja,2012.augusztus
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K É T A r C ú  

Ré gi ar cok: ho bók, böl csé szek, ne me -
ze sek. Van nak a Völgy kis ki rá lyai, kik
már be van nak be to noz va az ud va ruk -
ba. Így pél dá ul a csu pa élet, most épp
kis ma ma PalyaBea vagy az in ger lé -
keny, még min dig nagy haj tó Földes
LászlóHobo(„Csakhajtóvagyok,nelő-
jetek!”– Vadászat). Há zi gaz da még
az evan gé li kus GryllusDániel Kos -
suth-dí jas ze nei gár dá ja, a Kaláka is.
Köz tisz te let és nagy sze re tet ve szi
őket kö rül, mél tán. Gya kor la ti lag ők vi -
szik vál lu kon a Völ gyet (no meg a mé -
zes-má zas csup rok vá sár lá sa). 

Há rom igen kü lön bö ző dal szer ző,
vers meg ze né sí tő, elő adói at ti tűd. Mint
ami lyen a jó sült kol bász, a ri biz li ál mos
pa la csin ta és a juh tú rós pu lisz ka egy -
más mel lett. Jó, ízes, íz le tes. De ta lán
nem ár ta na va la mi zsen gébb, va la mi
élén kebb – ha bár le het, nem vé let le -
nül a csi ga a Völgy ka ba la ál la ta…

Mi köz ben az em ber tén fe reg a
hol macs ka kö ves, hol pa tak men ti ös -
vé nye ken, tar kó ját tű zi a nap. Jobb -
ról-bal ról kí nál ják ere de ti, egye di,
csak itt és csak most meg vá sá rol ha -
tó por té ká ju kat a mes ter em be rek. Ta -
lán úgy van nak, mint LackfiJános a
ver se i vel, túl so kat fa rig csál tak…

* * *

Jó kis szo cio ló gi ai ta nul mány út egy
ka polc si sé ta. Meg annyi völgy la kó a
rasz ta hip piapu ká tól a mu zsi kus ci -
gá nyig. Még is, a sok fé le ség ben, tar -
ka ság ban érez he tő va la mi fé le egy ség.
Ez ta lán a Völgy szel le me, ahol 0-tól
24-ig szól az öröm ze ne.

„Éne kel ni egy ref rént hány szor
le het bün tet le nül?” – ének li az árok -
par ti zöld ben új ra és új ra a hun cut
sze mű fi úcs ka, még bün tet le nül. 

A Pa lya-ud var ban tor ná val kez -
dik a na pot, ám nem hol mi fit nesz lé -
di ket lát ha tunk: az ud var a ter mé sze -
tes lá nyo ké, mo dern anyu ká ké és „al -
ter” part ne re i ké. Nap kö szön tő tán cuk
be il le ne az Úr di cső í té sé nek, ám itt
ilyes mi ről per sze nincs szó.

Ál ta lá ban ko ra dél után kez dőd nek
a prog ra mok. Ha bár elő for dul nak reg -
ge li, ál mos be szél ge té sek is. Dél előtt jel -
lem ző en még is alusz nak a völ gye sek,
vagy fák ár nyé ká ba, bog lyák hű vö sé -
be, nap er nyők ol tal má ba búj nak bo -
dza ször pöt, ma ci fröccsöt szür csöl ve. 
MártaIstván, a Völgy mű vé szeti

ve ze tő je hű ma radt a sza vá hoz: Co -
ca-Co la-rek lám mal Ka polc son nem -
igen ta lál koz ha tunk. A prog ram fü zet
kar csú sá ga en nek a tar tás nak is be -
tud ha tó.

Ál lan dó ér té ke ket pró bál köz ve tí -
te ni a fesz ti vál, ez vi tat ha tat lan. Pál
apos tol le ve le i nek élő elő adá sa –
me lyet a Kaláka elő ször ‘91-ben mu -
ta tott be – pél dá ul min dig ka tar ti kus.
De vall juk be, Ka polcs va la hol a sza -
ba dos ság me leg ágya lett. Azt csi nálsz,
amit akarsz, úgy, ahogy ne ked tet szik.
Nyug ágy ban fek szel, mert meg ér -
dem led. Dé li al ko hol tól ér tet le nül bá -
mulsz a Ko bu ci-szín pad ra, mert sza -
bin vagy. Sár ga tás kád még nincs –
most már van… 

A völ gyi spi ri tusz ki fo gyó ban.
Hisz ezt is táp lál ni kell! Az évek so -
rán a sok ne héz ség gel va la hogy ve szí -
tett len dü le té ből ez az össz mű vé sze ti
ka val kád. Lett be lő le egy amorf
masz lag, mely már csak nyo mok ban
tar tal maz za a ré gi ál mo kat. Könnyen
vál hat ten gés-len gés sé az itt lét, ha
nem tu da tos az em ber, ha nem fo gal -
maz za meg, mit akar nyer ni eb ből az
egész ből. És hi á ba fúj ja ugyan olyan
lel ke se dés sel ÉriPéter a tö rök sí pot,
köz le ke dik ott ho no san a Völgy ud va -
ra i ban tok kal-vo nó val a Rackajam
Ferenczi Gyurija… et től még nem
lesz kö zös ség, kö zös fej lő dés, épü lés.

* * *

„Nem le het át ha tol ni, / Te ott vagy,
én meg itt: / a va ló ság két ol da la. / Te
fény ben, én meg a vil ló dzá sok kö zött
/ tö röl ge tem sze mem fa lát, / hogy
össze ne té vesszem / az ár nyé ko kat.”
HálóGyula bap tis ta lel ki pász tor

ver se, mely az evan gé li kus temp -
lom eme le tén ol vas ha tó (a szerző
baptistatestvérlapunk,aBékehírnök
főszerkesztője–aszerk.), na gyon jól
meg vi lá gít ja az érem két ol da lát: az
úgy ne ve zett kul túr- és az evan gé li u -
mi Völ gyet. Egyik ol da lon a vil ló dzás,
má si kon va la mi egyen le tes me leg. De
nem át ha tol ha tat lan, át jár ha tat lan a
rés. Az aj tó – ese tünk ben az evan gé -
li kus temp lom ka pu ja – min dig nyit -
va áll. Úgy vonz za az em bert – ha az
el ső köz vet len, mély s ezért né ha
ijesz tő nek tet sző be szél ge té sen túl -
lép –, mint a mág nes.

„Ez a Völgy, itt sze re tet van” –
mond ja a könyv árus srác in kább
hip pi, mint jé zu si ala pok ra tá masz -
kod va. Le ülök hoz zá juk el köl te ni az
ele mó zsi ám. De va la hogy úgy le
van nak las sul va…

Szem ben, az Élő Víz pin cé ben
azon ban se ré nyen fo lyik a mun ka:
pár nák, ta ka rók ke rül nek ki a nap fé -
nyes pin ce ol dal ba, hogy mi re a né zők
meg ér kez nek, ké nye lem fo gad ja őket.
VeressIstván evan gé li kus lel kész és
fia, Jónás a mo zi mű sza ki elő ké szí tői.
Min den nap dél után há rom tól más
film fo rog. A női osz tag – Kata és Il-
dikó, kik már évek óta a ma rék nyi
misszi o ná ri us csa pat tag jai – fel ada -
ta az igé nyes szó ró la pok osz to ga tá -
sa, a hí vo ga tás és sü te mény pa ko lás. 

A pin ce fa la in a Bib li á ból vett igék
il luszt rá ci óit lát hat juk, me lyek – az
Úron túl – Il di kó ke ze i nek mun ká ját
di csé rik. Idén igen szé les a re per to ár.
Fo rog Vangelis ze né jé vel a Tűzszeke-
rek, a gyen ge ideg ze tű ek nek kis sé
nagy dó zis Afülke, a meg mo so lyog ta -
tó cí mű Géppisztolyosprédikátor, Jim
CarreyvelAMinden6ó…Leg na gyobb
si ke re a GabrieleSalvatores ren dez te
Nemfélek cí mű film nek van. A ve tí tés
után a részt ve vők ma rad ná nak még a
pin cé ben be szél get ni – egy gond van
csak, nem jön ki hang a tor ku kon…

A töb bi prog ram a temp lom ban
zaj lik. Bi zony ság té te le ket, tu do má -
nyos elő adá so kat, szín da ra bo kot lát -
hat-hall hat a kö zön ség. És az igét, fo -

lya ma to san. Ami kor ugyan is nincs fix
prog ram, bib li ai han gos könyv szól az
Isten házában. Be le het ül ni, meg/el
le het hall gat ni. Az eme le ten pe dig a
Bizalomaláthatatlanban cí mű ki -
ál lí tás vár ja az ér dek lő dő ket. Bódis
Kata fény-ár nyék já ték kal, le vél lel és
te nyér rel ala kí tott, va la mint Lengyel
Orsolyamez zo tin to tech ni ká val ké -
szült, ab la kok kal, ré sek kel kí sér le te -
ző gra fi kai mun ká it te kint he ti és
gon dol hat ja meg a kö zön ség. 

* * *

A ka polc si – il let ve kő vá gó ör si –
evan gé li ku sok a Budapesti Auto-
nómGyülekezettel (BPA) szö vet kez -
ve al kot ják a Völgy ben in gye nes,
misszi ós szi ge tü ket. A BPA lel kes, ka -
riz ma ti kus csa pat. Kis pá lyás nak nem
mond ha tók, hisz az elő adott szín da -
ra bok esz té ti kai mi nő sé ge el vi tat ha -
tat lan. Nem csak lel ke sek, ha nem
szug gesz tí vek is. Az elő adá sok előtt,

után le he tő ség van be szél ge tés re. 
A sze mé lyes hang nem hí vo ga tóbb,
mély re ha tóbb, mint egy vér sze gény
va sár na pi pré di ká ció, amely után
csak a hi ány ér zet ma rad… 

A BPA szín há zi tár su la ta 2001-ben
jött lét re. Meg ál mo dó ja és ve ze tő je Ta-
kácsFerenc, ko ráb ban vi lá gi, ma már
evan gé li u mi szín há zi ren de ző. Meg -
tért un derg round arc. Oly annyi ra,
hogy a ren de zés mel lett pré di kál is. Ki -
ál lá sa és be szé de – mely nem el ken
vagy fi no mít, ha nem vi lá gos sá te szi,
hogy Jé zus el dön ten dő kér dés – erő -
tel jes, bár kis sé da ra bos nak mond ha -
tó, és ta lán FranklinGraham evan gé -
li zá ci ós stí lu sá val ro ko nít ha tó. De
két ség kí vül ha tá sos. Min den bi zony -
ság té tel és szín há zi elő adás után le he -
tő ség van ve le mon da ni a meg té rők
imá ját. Töb bek nek si ke rül ez szív ből,

ők az tán a ki já rat nál kis – a Völgy ben
vá sá rolt tás ká ban is re me kül hor -
doz ha tó – Bib li át kap nak aján dék ba,
va la mint egy igé vel el lá tott kö vet. (A
Bib li ák szá má nak meg fo gyat ko zá sa
alap ján idén több mint öt ven meg tér -
tet re giszt rál hat a csa pat.)

Két Ta kács Fe renc ren dez te da ra -
bot emel nék ki, a CorrietenBoom
ön élet raj zá ból ké szült, Menedék cí -
mű mo no drá mát és az ult ra mo dern -
nek mond ha tó, szem be sí tő szán dé -
kú pro duk ci ót, a Remixet.

A MenedékÉliNóra fan tasz ti kus,
szív ből jö vő já té kát di csé ri. Mi köz ben
me sél, az ol tár előtt kel le mes kis kony -
há nak be ren de zett tér ben íny csik lan -
dó fran cia sa lá tát ké szít. A kon cent rá -
ci ós tá bo rok de rű jé ről van szó. Is ten
pa ra do xon ja i ról. Ar ról, hogy mi ért
jó, ha az em bert bol hák csí pik… A da -
rab vé gén szem nem ma rad szá ra zon,
és száj se éhe sen, hi szen az ipari
mennyi sé gű sa lá ta fo gyasz tás ra kész.

A Remix meg osz tóbb da rab. Elő -
ször is ki csit me rész a há rom fő sze -
rep lő lány ero ti kus tán ca a szak rá lis
tér ben, ha bár véd he tő: a da rab cél zot -
tan kí ván rá vi lá gí ta ni ma ni pu lált vi -
lá gunk ra, és eh hez esz kö ze a túl zás,
az iró nia. Öt le tes és po zi tív ér te lem -
ben ha tá sos vi szont a ka me rá val va -
ló já ték: az elő adás alatt vé gig egye -
di szű rőn ke resz tül, ki ve tí tőn is kö -
vet het jük az ese mé nye ket. A sző ke
lány va dul ráz za lo bon cát, ha ja be te -
rí ti a kép er nyőt, snitt. A Jé zust ala -
kí tó sze rep lő fa ke resz tet tart, ke zé -
re zoo mol a ka me ra, snitt. A fa ri ze -

us bá bok el tor zí tott han gon ki ál -
toz nak, szörnyar cuk nőt tön-nő, snitt. 

Az in ter ak tív szín ház és a film kel -
lé kei egy szer re van nak je len. Hogy az
élet nagy sá gú ke resz tet kör be ad ják a
temp lo mi so rok ban, meg hogy mécs -
vi lá got ka punk a ke zünk be a da rab
köz ben, az hagy ján, de hogy úr va cso -
rát ossza nak vé gül a szí né szek…

Meg ráz ez a „fény- és hang ef fek -
tu sok ra épü lő, in ter ak tív szín pa di
já ték”, amely vé gül va ló ság gá vá lik.
Nem elég egy szer meg néz ni.

Ahogy a meg té rők imá ját se elég
egy szer el mon da ni. Ahogy a völgy -
la kó evan gé li ku sok kal sem elég egy -
szer ta lál koz ni!

* * *

Jö vő re a Pa lya-ud var ból ki pa te rol tat -
nak a kis ma mák, és új ra pa ró kia ud -
var lesz. Há rom hely szí nen is fo lyik
majd a misszió. Há rom hely szí nen is
le het ma ci fröccs he lyett vö rös bort

ma gunk hoz ven ni. Ve ress Ist ván ék
már meg tar tot ták az el ső meg be szé -
lést a kö vet ke ző evangéliumi mű-
helyről. Ha fe le olyan tar tal mas lesz,
mint az idei, már ér de mes el men ni. 

A két völ gyes prog ram fü ze tet egy -
más mel lett la poz zuk hát. Csoóri
Sanyiék vér pezs dí tő fu ta mai után
be tér he tünk a temp lom ba egy kö zös
el csen de se dés re, egy sok ko ló Ta -
kács Fe ri-da rab után meg a Ko bu ci -
ba egy jó po fa sör re… 

Ez zel a „po li ti ká val” te het jük vi rág -
zó vá ma gunk szá má ra a Völ gyet.

g Ki nyik Ani ta

b Csináljukafesztivált.Egyretöbbet.Holkeresztényt,holkevésbéazt.
Márvalóságosdömpingvanbelőlük.AzidénhuszonkétévesMű-
vészetekVölgye searégimár–hallanisokfelé,svan,kiténylegesen
csalatkozvamás,újabb,aszómindkétértelmébengazdagabbfesz-
tiválokatlátogatinkább.AmesebelinévrehallgatóBalaton-felvidéki
településekvalamiféleképpmégismegőriztékamaguksajátoshan-
gulatát.Július27-étőlaugusztus5-éigvártaalátogatókataVölgy–
mostanramárcsakKapolcsésTaliándörögd.Ésvártaalátogatókat
ingyenes programjaival a mára már külön „firmának” számító
evangéliumiműhely is…

Az egyik bi zony ság te vő a kis kun fél egy há zi szü le té sű KonczEszter szí -
nész nő volt. A ka rak te res, ka ra kán le ány meg gyó gyult be teg sé gé ből, le -
tet te a ka masz ko ra óta na pi kel lék ké vált ci ga ret tát, és fel ha gyott a szin -
tén elő sze re tet tel űzött ká rom ko dás sal. Mind ez el mon dá sa sze rint Is ten
ke gyel mé ből volt le het sé ges. 

Krisz tus-kö ve té se előtt min den fé le ezo té ri ák kal pró bál ko zott, pél dá -
ul re i ki vel, ki ne zio ló gi ával, míg nem sa ját bő rén ta pasz tal ta, hogy ve szé -
lyes te rü let a „fe hér má gia”. És rá jött: csak egy út és meg ol dás van. 

Esz ter rel kü lön is be szél get tünk. Fő leg a mai fi a ta lok kér dé se i ről. A
fék te len bu li zás és tu laj don kép pen min den ká ros szen ve dély sze rin te min -
dig va la mi fé le űr be töl té sé ről szól. „Én a gyü le ke zet ben bu li zok” – mond -
ja ne vet ve. Fo lya ma to san reflek tál sa ját „har sány sá gá ra”, amely egyéb ként
ki fe je zet ten ma gá val ra ga dó.

Is ten tisz te let köz ben bú csú zom né mán, in te get ve, in dul a bu szom Bu -
da pest re. Esz ter nagy gesz ti ku lá ció kö ze pet te for mál te le font a ke zé ből,
és te szi fü lé hez, és most is úgy lá tom, be lül ug ra bug rál…

A te le fon egyéb ként nem csu pán két vé gű drót Esz ter nél. Ba rát nő jé -
vel, Grétivel egy idő ben kezd tek kö ze led ni Jé zus hoz. Ma is nap mint nap
együtt imád koz nak te le fo non ke resz tül, mint hogy Gré ti Fél egy há zán, Esz -
ter meg már Pes ten la kik. Ta kács Fe renc hu mo ro san pro fi le hall ga tó nak
ne ve zi a Min den ha tót.KonczEszterésbaljánÉliNóra,aMe-

nedékcíműmonodrámafőszereplője
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b Egyentáska, saru, mindennap
másféle,azaktuálisgarnitúrához
passzolófülöncsüngő.„Ittaza
fontos,hogymindenkiegyéni-
ség”–világosítfelViki, akiNó-
rival együttmárévekótaaVölgy
látogatója.

Vi kit már kis ko rá ban is ma guk kal
hoz ták szü lei a nyá ri kul túr fesz ti vál -
ra. ’97 óta min den év ben együtt jön -
nek, mert ahogy mond ják, a Völ gyet
nem le het meg un ni, a Völgy élet ér -
zés. Nó ri, a szom széd ba rát nő 2003-
ban csat la ko zott a Völgy-fa na ti kus
csa lád hoz. Ezt hív ják ak tív pi he nés -
nek – mond ja Vi ki, aki nem hí ve a
cél ta lan fel hő néz de gé lés nek, in kább
min dig men ne, lát na. 

Vá ro si le á nyok lé vén Nó ri és Vi ki
nem sá tor ban, ha nem tisz tes, az évek
so rán már jól be vált és be la kott ház ban
száll nak meg Ta li án dö rög dön. Nem
ked ve lik a völ gyi „punk sá got”, mond -
ják, ez nem er ről szól, in kább a lé lek, a
szel lem táp lá lá sá ról – s per sze a tes té -
ről, hisz étel árus ból Ba la tont le het ne re -
kesz te ni –, csa lá di as kö zeg ben. Völ gyes
múlt juk nak kö szön he tő pél dá ul Hobo
és PalyaBea mun kás sá gá nak meg is -
me ré se. Be szél ge té sünk után is épp a
ka polc si Ho bo Klub ba igye kez nek. 

A Völgy min dig újat ad – te szik hoz -
zá lát ha tó lag nagy meg győ ző dés sel.
„Ta valy is mer tük meg pél dá ul a Nap-

rát, kon cert je ik re az óta is rend sze re -
sen já runk” – me sé lik. Az idei fel lé pők
kö zül SzirtesEdinaMókust eme lik ki,
Nó ri sze rint po zi tív ér te lem ben hát -
bor zon ga tó Mó kus elő adás mód ja. 

A völ gyes ke re tek szű kü lé sé ről
fag ga tom őket. Azt mond ják: még így
is, hogy hat fa lu ból ket tő ma radt ver -
seny ben, sok szor ne he zen tud nak el -
kö te le ződ ni egy-egy prog ram mel lett,
annyi szín vo na las elő adás megy egy -
szer re. Saj nál koz nak afe lett, hogy a
ren dez vény nem kap több ál la mi tá -

mo ga tást, s hogy idén még a pá lyá -
za tok kö rül is zű rök vol tak.

Vi ki a Bihari tánc együt tes tag ja, az
EL TE-n nép rajz sza kos. A nép ze ne

áll hoz zá leg kö ze lebb. Kér de zem,
mely elő adó kat vár ja. „A Muzsikás a
ked ven cem – mond ja –, de saj nos
idén már nin cse nek itt.” Meg em lí ti
Szalonnáékat is, va la mint Szalóki és
HerczkuÁgit.

Nó ri sza bad szel lem, fe ke té re fes -
tett láb ujj kör me i re me red ve az al ter -
na tív stí lus mi ben lé té ről kér de zem.
Ez vi lág né zet – ál lít ja, majd el me sé -
li, mi lyen jót be szél get tek elő ző nap
két spon tán mel lé jük ve tő dött fi ú val,
ők is mind ket ten ős völ gye sek… Ezt

a faj ta ér dek nél kü li, ad hoc kom mu -
ni ká ci ót hi á nyol ják a pes ti szó ra ko -
zó he lyek ről.

g – Csuka –

Ősvölgyesek
ARe mix címűdarabmegtekintéseés
hosszas pakolás után egy kis fehér
kombival–amelybeegysokgyerekes
családmindentagjabefér–Kővágó-
örsre indulunk. Itt élnek Veressék.
Ve ress Ist ván evangélikus lelkész
egyébkéntötmásiktelepülésenisszol-
gál,értelemszerűenKapolcson,Tali-
ándörögdön, valamint Szepezden,
Révfülöpön ésBadacsonytomajban.
Telehold van. Suhannakmellet-

tünkaBalaton-felvidékhepehupái.
Kedélyes egy társaságban ülök. A
lelkész,fiaésannakmenyasszonya,
valamintkétlelkessegítő–összeszo-
kottkompánia.
Kéttoronylábáhozérkezünk.Mint

később megtudom, az egyik a kö-
zépkorievangélikus,amásikazúgy-
nevezett „dactemplom”, amelyet a
katolikus testvérekhúztak fel 1801-
ben,mivelkonfliktustámadtazegy-
koregytemplomothasználófelekeze-
tekközött.KőművesKelemenballa-
dája köszön vissza a történetben.
Mamár,haTapolcáróljövünk,nem
islátszik,csakezanagyobb,maga-
sabb építmény. Ilyenek lehetnekaz
emberi szív önvédelmi építményei
is,melyekelválasztjákIstentől…
Tágastér,kerítéssehol,távolabbrate-

kintveahegyek.Arégiáltalánosisko-
lamostalelkészlak.Mindendeszkame-
sélnitudna,nyikorogafölvezetőlépcső.
Éjjeliszállásomegyszélesterem,abla-
kombólakéttoronyraláthatok.
Reggel hatkor csipásan állunk a

házelőtt.VáraBalaton,aztánadél-
utánifilmvetítésigsokdolgunkvan
még.Ahogyaszikrázónapsütésben
beleereszkedünkalangyos,simogató
vízbe,eszembejutaSzélrózsaszlogen-
je:„Me ríts!”
Reggelielőttáhítatottartunk.Eloro-

zomvezetőnktőlagitárt.Mindigza-

varbanvagyok,hamásokelőttkellját-
szanom, de előttük nem feszengek.
Éneklünk,majdegyüttimádkozunk.
Szabadon.Mindenkiakkorszól,ami-
korúgyérzi,szavakraleltekgondola-
tai.Ezaháromemberbehúzacsend-
be.Szelíden,lágyan,mintaBalaton,
mégis ellenállhatatlanul. Valahogy
megérzem velük, mellettük, miért
mondhatják,hogyközösségivallása
kereszténység.
Megkapom a templom kulcsát.

Fölmászom a domboldalra. Oda-
benn mély, 13. századból maradt
nyugalom.Aztánbetévedegyturis-
ta,együttmegyünkfölazorgonához.
Kattanavaku.
Ebédre egy régóta feldolgozásra

váróöregcukkinitaprítunk,aztánaz
asztaliáldáskorhumorosutalástör-
ténik erre, derülünk. Kávé készül,
kellemesazillata,elvegyülanyár-
szaggal.Ajegeskávékívánásaúgyha-
sítbelém,mintbűnösbeafeloldozás
vágya. Mindenféle hátsó szándék
nélkülhangotisadokemevágynak.
AkövetkezőpillanatbanKa ta már
tárcájábanmatat,éssürgetiJónást,
szaladjonaboltba,egy-kettő!Tízperc
semtelikbele,ésteljesülavágy,atár-
saság elégedetten tömi magát, ki
málnaszörppel,kilekvárralfokozza
ahatást.
István közben rögtönzött elő-

adásttartazakváriumialgákról.
Annogyógyszerésznekkészült,szín-
tévesztésmiattnemvettékföl.Az-
tán,mikormárateológiafeléten-
dált,töröltékaszíntévesztéstmint
kizárótényezőt…Sokmindentme-
sélmég.Szeretmesélni.Elhallgat-
námnapestig.
Ideköltözöm, mondom. „Gyere

csak”–mondják.
g – ki nyik –

Vendégségben,
mégisotthon
Kővágóörsön
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GryllusDániel„kalákájában”Pálapostolleveleiismegszólaltak–újhangszerelésben

Akővágóörsievangélikustemplom

Háttérben a kapolcsi evangélikus
templom VeressIstvánésfiaazÉlőVízpincébenaTűzszekerekvetítéseelőtt

Ter mé sze te sen ka to li kus és re for má tus test vé re ink is je len vol tak a Mű vé -
sze tek Völ gyé ben. A ka polc si ka to li kus temp lom ban ren de zett ko moly ze -
nei elő adá so kon a ba rokk fa fú vós hang sze rek től a vi o la de gam bán át a te -
ke rő lan tig sok fé le hang szer meg szó lalt. Ta li án dö rög dön, az Ősökházában
szin tén ka to li kus ve zény let tel ve het tek részt hely tör té ne ti sze mi ná ri u mo kon
az ar ra ve tő dők. A re for má tu sok nál idén az Agoranyúj tott al kal mat kö zös -
sé gi be szél ge té sek re BölcsföldiAndrás lelkész irá nyí tá sá val. Az ud var ban fel -
lé pett pél dá ul a MoNaMo együt tes, va la mint KissGergelyésbarátai.
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A RaoulWallenberg szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját meg elő ző na pon, au -
gusz tus 3-án ren dez ték meg a bu da pes ti Ho lo kauszt Em lék köz pont ban a hu-
mánumnapját. Im már egy év ti ze de, hogy vi lág szer te ezen a na pon em lé -
kez nek azok ra, akik – sok szor éle tük koc káz ta tá sá val – em be rek tud tak ma -
rad ni az em ber te len ség ben, és a ná ci ho lo kauszt ide jén men tet ték a zsi dó
la kos sá got. 

A fe renc vá ro si, Pá va ut cai in téz mény ben meg ren de zett idei al kal mon dr.
SchweitzerJózsef, a neo lóg zsi dó fe le ke zet nyu gal ma zott or szá gos fő rab bi -
ja, dr.SzitaSzabolcs, a Ho lo kauszt Em lék köz pont ügy ve ze tő igaz ga tó ja, va -
la mint BalogZoltán em be ri erő for rás-mi nisz ter mon dott be szé det. Az ese -
ményt ma gas ran gú dip lo ma ták, po li ti ku sok és egy há zi ve ze tők is meg tisz -
tel ték je len lé tük kel – egy há zun kat D.dr.HarmatiBéla nyu gal ma zott püs -
pök kép vi sel te.

„Egy ko ron min den ál do zat be mu ta tás meg szű nik, ám a há la ál do za ta örök -
ké meg ma rad” – fo gal maz ta
meg rö vid be szé dé nek lé nye gét
a zsi dó ta ní tás ból ki emelt mon -
dat tal Sch we i tzer Jó zsef nyu gal -
ma zott fő rab bi. Szi ta Sza bolcs a
ma gyar em ber men tő ket mél tat -
ta, akik éle tük koc káz ta tá sá val,
sőt gyak ran éle tük árán is szem -
be száll tak egy em ber te len rend -
szer gyil kos gé pe ze té vel.

Ba log Zol tán mi nisz ter be -
szé dé ben hang sú lyoz ta: „Hi á ba
em lé ke zünk, ha nem az az aka -
rat, in du lat ve zet ben nün ket,
amely az em ber men tő ket. Szé -
gyen le tes bűn az an ti sze mi tiz -
mus, el fo gad ha tat lan bűn a ci -
gány ság meg bé lyeg zé se, de leg -
alább ak ko ra bűn rassziz mus sal
vá dol ni azo kat, akik va ló já ban
nem azok. Po li ti kai ha szon -
szer zés ből tör té nik, ami kor a
po li ti kai el len fe lek egy más fe jé -
hez vág ják a rasszis ta vá da kat,
ez pe dig az ál do za tok ká rá ra
van” – tet te hoz zá.

A ren dez vé nyen DemePéter,
az Igaz Em be rek Tár sa sá gá nak
el nö ke és Szi ta Sza bolcs ad ta át
a Helytállásért el ne ve zé sű ok le ve le ket. NizałowskiErnő egy ko ri ha di pi ló ta
sze mé lye sen vet te át a dí jat. A to váb bi ki tün te tet tek posz tu musz kap ták a
most elő ször át adott ki tün te tést. 
BreuerPál ez re des, KissPál egy ko ri hód me ző vá sár he lyi pol gár mes ter, Ku-

lifayImre re for má tus lel kész, MagyarDezső rend őr őr nagy, PusztaiLajos és
fe le sé ge, PusztaiLajosné ház mes te rek, Šedivý László re for má tus lel kész, Sze-
derkényiEngelbertHenrik tar ta lé kos al had nagy ne vé ben csa lád tag ja ik, il let -
ve FiczereTamás re for má tus lel ki pász tor vet ték át az ok le ve le ket. 

g Kiss Ta más /evangelikus.hu

BalogZoltánminiszter

Pharrajimos
Au gusz tus 3-án, a kis lé tai ro ma gyil kos ság har ma dik év for du ló ján öku me -
ni kus ima óra hely szí ne volt Bu da pes ten a jó zsef vá ro si Jé zus Szí ve-temp lom.
A ro ma ho lo kauszt, a Phar raj i mos hat van nyol ca dik év for du ló ja al kal má ból
tar tott együtt lé ten – SzékelyJános esz ter gom–bu da pes ti se géd püs pök és Fa-
binyTamás evan gé li kus püs pök mel lett – Ba log Zol tán mi nisz ter re for má -
tus lel kész ként vett részt. 

A be ve ze tő gon do la to kat SzőkePéter, a Sant’Egi dio Kö zös ség bu da pes ti szer -
ve ze té nek ve ze tő je mond ta el. „Az erő szak ál ta lá ban is el fo gad ha tat lan, és
min den ál do za tát meg il le ti együtt ér zé sünk. Még sú lyo sabb azon ban a bot -
rány, ami kor az erő sza kot egy má sik em ber cso port el le ni meg ve tés táp lál -
ja” – je len tet te ki.

Az ese mé nyen részt vett SólyomLászló volt köz tár sa sá gi el nök, va la mint
a 2008–2009-es ro ma gyil kos sá gok ál do za ta i nak több hoz zá tar to zó ja is, akik
a gyü le ke zet tel együtt gyúj tot tak gyer tyát az ál do za tok em lé ké re.

A Ci gány Vi lág szö vet ség kong resszu sá nak ha tá ro za ta alap ján 1972 óta em -
lé kez nek meg ar ról, hogy 1944. au gusz tus 2-án éj jel az ausch witz-bir ke na -
ui kon cent rá ci ós tá bor ban né hány óra alatt több mint há rom ezer ro ma em -
bert gyil kol tak meg.

g For rás: MTI

Az Igaz Em be rek Tár sa sá gá nak el nök sé ge a Ho lo ca ust Köz ala pít -
vánnyal együtt ala pí tot ta meg idén – Ra o ul Wal len berg szü le té sé nek cen -
te ná ri u ma al kal má ból – a Helytállásértma gyar em ber men tő el is me rést.
(A kez de mé nye zést az in do kol ta, hogy a ma gyar em ber men tők az iz ra -
e li Jad Vas em In té zet ál tal ki adott Vi lág Né pe i nek Iga za dí jat – leg in kább
túl élő szem ta núk hi á nyá ban – nem kap hat ják meg.) 

A Helytállásért el is me rő ok le vél re je lölt sze mé lye ket az Igaz Em be rek
Tár sa sá gá nak el nök sé ge vá laszt ja ki. Az el is me rést olyan sze mé lyek vagy
le szár ma zot ta ik kap hat ják meg, akik ese té ben két sé get ki zá ró an bi zo nyít -
ta tott, hogy a II. vi lág há bo rú ide jén zsi dó em be rek éle tét men tet ték meg. 

Az ok le ve let idén ki lenc sze mély nek ítél te meg az Igaz Em be rek Tár -
sa sá gá nak el nök sé ge. Az ok le vél ké sői kö szö net nyil vá ní tás, az egy ko ri
em ber men tők mo ra li tá sá nak nyil vá nos di csé re te. 

JobboldaliképünkönaSant’EgidioKözösségökumenikusimaórájánaklelkészszolgálattevői–aházigazdaszerve-
zetképviselőjénekbalján:SzékelyJános,FabinyTamásésBalogZoltán
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NizałowskiErnőhadipilóta
adíjatszemélyesenvetteát

Breuer Pál ezredes
–posztumusz

KissPálpolgármester–posztu-
musz

KulifayImrereformá-
tus lelkész – posztu-
musz

MagyarDezsőrendőrőrnagy
–posztumusz

PusztaiLajosné(SkultétiGizella)ésPusztaiLajosházfelügye-
lő–posztumusz

ŠedivýLászlóreformátuslel-
kész–posztumusz

SzederkényiEngelbertHenriktartalékosalhadnagy
–posztumusz

AHelytállásértokleveletátvevőksorában–jobbrólamásodik–NizałowskiErnőegykorihadipilóta,akimégéle-
tébenrészesülhetettazelismerésben
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„Boldogazanemzet,amelynekIstene
azÚr,azanép,amelyetörökségülvá-
lasztott.” (Zsolt 33,12)

Szent há rom ság ün ne pe után a 10.
hé ten az Útmutató reg ge li és he ti igéi
Is ten vá lasz tott né pe sor sát tár ják
elénk Je ru zsá lem pusz tu lá sá ra em lé kez ve. Ám mi is is mer jük fel, mit az Úr is -
ten Krisz tus ban tett ér tünk: csak a be lé ve tett élő hit ál tal iga zu lunk meg. „Jé -
zus Krisz tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke -
gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Jé zus meg si rat ta Je ru zsá le met, és
elő re meg mond ta azt, ami Kr. u. 70. au gusz tus 10-én be kö vet ke zett: „…ellen-
ségeid…körülzárnak…;földretipornaktégedésfiaidat…,ésnemhagynakbe-
lőledkövetkövön,mertnemismertedfelmeglátogatásodidejét.”Még is (!) meg -
tisz tí tot ta a temp lo mot, és ta ní tott ben ne, be tel je sít ve a pró fé tai szót (lásd Ézs
56,7): „Megvanírva:Ésazénházamimádságházalegyen,tipedigrablókbar-
langjávátettétek.” (Lk 19,43–44.46) Mi „az Úr há zá ba öröm mel me gyünk”. (GyLK
755) Luther sze rint: „A gyü le ke zet kö zös imád sá ga min den nél drá gább és erő -
sebb; mert nem a hely meg az épü let, nem a gyö nyö rű fa lak, tor nyok s ha ran -
gok a fon to sak, ha nem egye dül az imád ság.” Pál szí vét szün te len fáj da lom gyöt ri
né pe mi att, de ezt kell meg ál la pí ta nia Is ten igé je alap ján: „…nematestiszár-
mazásszerintiutódokazIstengyermekei,hanemazígéretgyermekeiszámíta-
nakazőutódainak.”És sza bad ke gyel me sze rint: „…nemazé,akiakarja,ésnem
isazé,akifut,hanemakönyörülőIstené.” (Róm 9,8.16) Az iz ra e li ta Pál ezt hir -
de ti: „AzIstennemvetetteelazőnépét,amelyetelevekiválasztott.(…)Viszont
azőelesésükáltaljutottelazüdvösségapogányokhoz…” (Róm 11,2.11) Az Úr
Jé zus ezt jö ven döl te a temp lom ról: „nemmaradkőkövön,amitlenerombol-
nának”, és ezt a fő vá ros pusz tu lá sá ról: „pogányoktapossákJeruzsálemet” (Lk
21,6.24). Ezért (is) mond ta a sa má ri ai asszony nak a Mes si ás, akit Krisz tus nak
ne vez nek: „…eljönazóra,amikornemisezena (Ga ri zim) hegyen,nemisJe-
ruzsálembenimádjátokazAtyát.”Mert: „AzIstenLélek,ésakikimádjákőt,azok-
naklélekbenésigazságbankellimádniuk.” (Jn 4,21.24) Pál pe dig azt üze ni a po -
gány ke resz tyé nek nek, hogy Iz rá el nem vég leg vet te tett el: „…haagyökérszent,
azágakisazok.(…)hatelevágattálatermészetesvadolajfáról,ésatermészet
rendjeellenérebeoltattálaszelídolajfába,akkorazokatermészeteságakmennyi-
velinkábbbefognakoltatnisajátolajfájukba.” (Róm 11,16.24) Jé zus út ban a Gol -
go tá ra a vá ros és sa ját sor sa tu da tá ban mond ta: „…magatokatésgyermekeite-
ketsirassátok…Merthaazöldellőfávaleztteszik,mitörténikaszárazzal?” (Lk
23,28.31) Mó zes ko moly fi gyel mez te té se és bá to rí tó sza vai a tá vo li jö vő ről (is)
szól nak: „SzétszórbenneteketazÚranépekközé…,de (ha) végülmegtérszIs-
tenedhez,…mivelirgalmas…,nemhagyelpusztulni.…hogymegtudd:azÚraz
Isten,ésnincsmásrajtakívül.” (5Móz 4,27.30.31. 35) „Tisz títsd meg szí ved, Je -
ru zsá lem né pe, / Hogy meg tar tas sál…” (EÉ 460,1)

g Ga rai And rás

HETIúTrAvAlÓ
Én gyakorta nemet mondok ma-
gamra.Nőkéntésemberkéntis.De
Istenújramegújraigentmondrám.
Sohanemtudtamigazánhozzászok-
niehhez,mindigfurcsavoltszembe-
sülniezzel.
Az Írás egy helyütt aztmondja:

„Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő kö ze -
led ni fog hoz zá tok.” (Jak4,8)
Sokszor azt érzem, én egy lépést

sem teszek, csakis ő az, aki nem
mondottésmondlerólam,hanem
egyrecsakközeledikfelém.Gondolom,
érziaszívembenaztamélyésőszin-
tevágyat,amelybenneél.Asóvárgást
a vele való állandó kapcsolatra.
Nem, többre annál: a vágyat egy
végleges,felbonthatatlanegységután.

„Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő kö -
ze led ni fog hoz zá tok” –őközeledik
hát,nemhagykiegyetlenalkalmat
sem,hogyvilágosanértésemreadja,
őjelenvan.Élésmunkálkodik.

Van, hogy tudomást sem veszek
róla.Van,hogyellenállok,mertbelém
villan:mitörténikvelem,hafeladok
valamitmostaniönmagamból…?
Holott a változás egy idő után

mindenképpszükségszerű.Elkerülhe-
tetlen.
Deérzem,számomraelkerülhetet-

lenésszükségszerűaváltozástól,az
ismeretlentőlvalófélelemis.Abő-
römönérzem,hogyamikorazIsten
kezébevesz,alakítésformál,azki-
csit olyan,mintahalál.Megkell,
hogy haljak önmagamnak azért,
hogyőolyannátehessen,amilyenle-
hetnék.Amilyenazőszemébenva-
lójábanvagyok.
Mertő,az Istenaz egyetlen,aki

ténylegesenismerilényemlegmélyét.
Avalódiénemet,amelyottrejtőzik
bennem,mindensebzettség,bizony-
talanság,kényszeréselvárásokálar-
caalatt.

Őlátjaavalóságot,ésavalóság
nemriasztjaelőt.
Ésénbiztosantudom,őfáradozik

értem.Amintaztis,hogyenneksorán
semmisemhiábavaló.Egyetlenlépés,
egyetlen mondat, egyetlen szó és
egyetlen mozdulat, egyetlen pilla-
natsemtörténikhiába.Mindennek
rendeltidejevan.
Ésbárbiztosantudomésérzem,

hogyveleésmelletteteljesbiztonság
éstökéletesvédelemveszkörül,tisz-
tábanvagyokazzalis,hogyénmég-
isfélekaformálódástól,arégi,meg-
szokottdolgok,éshakell,egyesem-
berekésemlékekelengedésétől.
Mertazkicsit–vagytalánnemis

kicsit–olyanlenne,mintafizikaiha-
lál,amelyrőlegykortársköltőígyír:
„Nemahalál,nemavégállomás,mi
odavezet,azlehetnehéz…”(KissJu-
ditÁgnes:Egyirányú)

g Gaz dag Zsu zsan na

Közeledés

Gye rek ko rom ban na gyon szép ker -
tünk volt. Meg ter mett ben ne min -
den, ami a kony há ban kel lett: sár ga -
ré pa, pet re zse lyem, zel ler, ubor ka,
bab, bor só, ká posz ta, ka ra lá bé… A
fák ro gyá sig vol tak gyü mölccsel. A
kör nyék be li ek hoz zánk jár tak vá sá -
rol ni, mert tud ták, hogy itt min dig ol -
csó, szép zöld sé get kap nak, meg nyo -
mott mér ték kel… 

Nagy anyám a Le hel pi a con áru sí tot -
ta a fe les le get. A ko fák ál lan dó an el za -
var ták, mert amíg a ko sár ban volt el -
ad ni va ló, ad dig a ke res ke dő ket el ke rül -
ték a ve vők. Tud ták: Mariné ni min dig
fris set és ol csót hoz a kert jé ből. 

Mi kor fel nőt tem, és csa lá dom lett,
meg pró bál tam to vább örö kí te ni a
ker tész ke dést. Egy ide ig pi ci ágyá sok -
ban ter mel tünk min den fé le zöld sé -
get. Ké sőbb a ha tal mas mé re tű re
te re bé lye se dett gyo mok alatt már
alig le he tett ész re ven ni a nyam vadt
pet re zsely me ket. 

Meg vál to zott a vi lág. Be ve tet tük a
ker tet fű vel, be ül tet tük bok rok kal,
éve lő vi rá gok kal. Ha időn ként le nyír -
juk a fü vet, már elé ge det tek le he tünk
ma gunk kal. (Né ha azért szé gyel lem,
hogy még egy szál zöld ség sem te -
rem, min dent ven nem kell.) A fák,
cser jék úgy el ha tal ma sod tak a há -
zunk kö rül, hogy egy er dő kel lős kö -
ze pén érez zük ma gun kat. Min de nütt
ma da rak lak nak: vad ger lék, szar -
kák, cin kék, vö rös be gyek, ki tud ja,
még mi lye nek.

Nem lett rosszabb a vi lág, csak más.
Mi sem va gyunk lus táb bak, mint a ré -
gi ek vol tak, csak már nem a kert mű -
ve lés áll éle tünk kö zép pont já ban. 

Vissza em lé kez ve a ré gi szép idők -
re egy va la mit min dig hi á nyol tam: so -
sem ter mel tünk dinnyét, min dig

meg vet tük a pi a con. Pe dig én azt na -
gyon sze re tem. Ahol ennyi min den
szé pen nő, épp a dinnye ne te rem ne
meg? Nagy anyám min dig azt mond -
ta, hogy ez a nö vény kü lön le ges gon -
dot igé nyel, már az ül te té se is ma ce -
rás, kis fész kek be kell vet ni. Ké sőbb
azért több ször pró bál koz tam egy sze -
rű en el szór ni a ma got, de so sem
lett be lő le sem mi.

Nem gon dol tam vol na, hogy né -
hány év ti zed el tel té vel még is csak
lesz dinnye ül tet vé nyem. Csak úgy,
ma gá tól… Nem ül tet tem, csak ki kelt,
és most gyö nyö rű en fut, töm ve van
vi rág gal és sok gyü mölccsel. Há rom

már gyer mek fej nagy sá gú. A cso da
az, hogy nem a föld ben haj tott ki, ha -
nem a be ton jár da ré sé ben, a fal tö vé -
ben. És jól ér zi ma gát, na pon ta több -
ször is meg néz zük, hogy mennyit
nőtt, hol je len tek meg újabb dinnye -
fe jecs kék. Már leg alább négy mé te res
az in dá ja. 

Ho gyan ke rült oda? A macs ká ink
na gyon sze re tik a sár ga dinnye be lét.
Ne kik szok tam ki ten ni egy tál cá ra az
ud var ra, s olyan bol do gan nya lo gat -
ják az édes lé vel kör be vett ma go kat,
mint a zse lés hú sos kon zer vet. Egy
mag nyil ván be ke rült a jár da ré sé be,
s élet re kelt. Né ze get tük is az ele jén,
ta lál gat tuk, hogy mi az. Azt gon dol -
tuk, ubor ka. Ké sőbb to vább vizs gál -
gat tuk: ta lán tök vagy gö rög dinnye. 

Ami kor na gyobb ra göm bö lyö dött,
már lát szott, sár ga dinnye-ül tet vé -
nyünk van! Élet erő sen pom pá zik.
Na pon ta meg cso dál ja az egész csa -
lád. Min den hoz zánk be té rő is me rős -
nek és is me ret len nek meg mu ta tom.
Gyö nyö rű! 

Lát vá nya rég óta el gon dol kod tat.
Hány szor va gyunk úgy az élet ben,

hogy na gyon aka runk va la mit, eről -
kö dünk, és még sem si ke rül. Sok -
szor majd nem egy éle ten át küsz kö -
dünk az elénk tű zött cé lért, és so ká -
ig nem ér jük el. És egy szer csak si ker -
rel já runk. Min den kín ló dás nél kül. 

Mert az Is ten ad. Bő ke zű en. Sok -
kal bő ke zűb ben, mint gon dol nánk.
Olyan jó len ne, ha ész re ven nénk
min den aján dé kát, és ör ven dez nénk
ne ki! Hogy nem kell ál lan dó an ret teg -
nünk, fél nünk, mert a Gond vi se lő ak -
kor is ott van min de nütt, ha nem
vesszük ész re. És kö rül vesz sze re te -
té vel. Úgy is tu dunk kap ni, ha nem
kö nyör günk, nem adunk „meg ren de -

lést”, ha nem csak egy sze rű en aján dé -
ko zó sze re te té be ajánl juk ma gun kat.
De nem csak el mor mo gott sza vak kal,
ha nem tel jes át adás sal. Iga zán.

Is ten aján dé ko zó sze re te te mel lett
a mi dinnye ül tet vé nyünk még mást is
üzen. A mag a be ton ra, kö vek kö zé
hul lott… És te rem. Bá mu la tos mó don
a mag meg sok szo roz za ön ma gát. Is -
ten cso da té vő! Ha akar ja, min dent
meg tud ten ni. Ahol em be ri szá mí tás
sze rint már sem mi re mény nincs, Is -
ten lo gi ká ja sze rint ott még le het élet
és jö vő. Időn ként haj la mo sak va -
gyunk ko rán fel ad ni a dol go kat a
kez de ti si ker te len ség mi att. 

A Te rem tő azt üze ni: „Em ber!
Légy ki tar tóbb, mint ed dig, mert
van se gít sé ged! Bíz zál az Is ten ben!
Nézd ezt a cso dás dinnye ül tet vényt!
Né hány hét tü re lem, és meg kós tol -
ha tod, mi lyen édes!”

A mel let te lé vő be ton rés ben pe dig
már egy má sik nö vény ágas ko dik és
hajt hi he tet len tem pó ban. A nyár
örö me fut a be ton jár dán sok-sok
sár ga vi rá gá val!

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Sárgadinnye

pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség a 2012. szep tem ber
1-jé vel meg üre se dő lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. 

Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek nek a pá lyá zat ra va ló je lent -
ke zé sét, akik vál lal ják a ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke ze ti ta gok
lel ki gon do zá sát, pász to ro lá sát, hit tan órák és a rend sze res gyü le ke ze ti al -
kal mak meg tar tá sát.

A lel ké szi ja va dal ma zás át la gos, a pa ró kia össz kom for tos, a temp lom
most lett fel újít va. A fel ada tok el lá tá sát szol gá la ti gép ko csi is se gí ti. A díj -
le vél ről az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá tól, il let -
ve a gyü le ke zet fel ügye lő jé től, dr.SzalipszkiPétertől kér he tő tá jé koz ta -
tás (te le fon: 30/355-3432).

A pá lyá za to kat az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta -
lá nak (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24. vagy esza ki.ke ru -
let@lu the ran.hu) és a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség
cí mé re (3855 Fan csal, Rá kó czi u. 43. vagy sza lipsz kip@fre e mail.hu) kell
el jut tat ni pos tán vagy elekt ro ni kus for má ban. 

Be mu tat ko zá si le he tő sé gek au gusz tus ban lesz nek. Apályázatbenyúj-
tásihatárideje2012. au gusz tus 5. helyett 2012.augusztus15.

Tiszteltegyéni,többpéldányos
ésgyülekezetilapelőfizetőink,

könyvvásárlóink!
Az EvangélikusÉlet tel jes kö rű ter jesz té sét jú li us 25-étől a Lu ther Ki adó
meg bí zá sá ból a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. Így az egy pél dá nyos
egyé ni elő fi ze tők mel lett immár a több pél dá nyos egyé ni elő fi ze tők és a
gyü le ke ze tek is az új ter jesz tőn ke resz tül kap ják meg az új sá got. 

Mint ahogy azt már az egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink kö zül né há -
nyan meg ta pasz tal hat ták, a ter jesz tő vál tás nem zök ke nő men tes, ezért
továbbra is 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 – gyülekezeti és több pél dá -
nyos előfizetőink – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:
MediaLOGLogisztikaiZrt.ügyfélszolgálata – te le fon: 80/106-000,

e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.
LutherKiadó – 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon: 1/317-5478, 1/486-

1228, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu.
A könyvek kézbesítését jú li us 25-étől szin tén a Me di a LOG Lo gisz ti -

kai Zrt. vég zi. Az eset le ge sen fel me rü lő prob lé má kat a fen ti el ér he tő -
sé ge ken tud ják je lez ni. Szí ves meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük.

g Kendeh K. Péter igazgató (Luther Kiadó)
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A lon do ni olim pi án GyurtaDániel, mi u tán
meg tud ta, hogy a 200 mé te res mell úszás ban
vi lág csúccsal ara nyat nyert, nem az ök lét ráz -
ta, nem is a víz be csa pott, ha nem mind két ke -
zé vel fel fe lé mu ta tott. Ami kor en nek ér tel mé -
ről kér dez ték, rej té lye sen csak annyit mon dott,
hogy ez ma rad jon az ő tit ka. És ez így van jól:
a győz tes, aki éle te nagy ré szét reflek tor fény -
ben éli, igen is meg ér dem li leg bel ső ér zé se i nek
a vé del mét.

A Bib lia fé nyé ben azon ban jog gal eszünk be
jut hat Ja kab apos tol nak ez az igé je: „…minden
jóadományésmindentökéletesajándékonnan
felülről,avilágosságAtyjátólszállalá,akiben
nincsváltozás,semfénynekésárnyéknakvál-
takozása.” (Jak 1,17) Mert vál toz hat egy-egy
spor to ló ak tu á lis tel je sí tő ké pes sé ge, ti zed má -
sod perc nyi fi gyel met len ség mi att óri á sit le het
buk ni, pil la na tok alatt fe je te te jé re áll hat a pa -
pír for ma – ám Is ten ben nincs vál to zás, sem vál -
to zás nak ár nyé ka.

Gyur ta Dá ni el csa lád ról és nem zet ről – ti -
zen öt mil lió ma gyar össze ko vá cso ló dá sá ról –
be szélt. El ha tá roz ta, hogy arany ér me má so la -
tát Nor vé gi á ba kül di, az olim pia előtt né hány
hét tel tra gi kus hir te len ség gel meg halt egy ko -
ri ve tély tár sa szü le i nek. Ez zel pe dig már nem
is a sport sze rű, ha nem a – mond juk így –
Krisz tus-sze rű ver seny zés re is pél dát ad a
vég te le nül sze rény ma gyar fi a tal em ber. Azt va -
ló sít ja meg, ami ről Pál apos tol ír: „Akipedig
versenybenveszrészt,mindenbenönmegtartóz-
tató: azok azért, hogy elhervadó koszorút
nyerjenek,mipedigazért,hogyhervadhatat-
lant.” (1Kor 9,25)

Val lom, hogy az egy ház nak sza va le het az
olim pi á val kap cso lat ban is. Nem vé let len,
hogy szá mos or szág ver seny ző it lel ki gon do zók,

sőt sport lel ké szek is se gí tik. An nak is ha gyo -
má nya van, hogy az olim pi ai fa lu ban ká pol nát
ren dez nek be, vagy a ver seny zők nek Bib li át osz -
ta nak. Is ten igé jét ép pen a sport si ke rek vagy ép -
pen -ku dar cok kap csán is fel fe dez het jük, és a
Szent írás sza va új ér tel met nyer het. Ami kor
min den ki a to váb bi arany ér me ket vár ja, ak kor
a zsol tá ros sal együtt mond hat juk: „Az Úr
döntéseiigazak,mindenbenigazságosak,kívá-
natosabbak az aranynál…” (Zsolt 19,10–11)
Ami kor min den ki győz ni akar, ak kor ér de mes
az apos tol ra fi gyel nünk: „…nemazé,akiakar-
ja,ésnemisazé,akifut,hanemakönyörülőIs-
tené.” (Róm 9,16)

Őszin tén re mé lem, hogy a gyak ran cél ta lan
vagy a ce le be ket maj mo ló fi a ta lok iga zi pél da -
ké pe ket ta lál nak a tisz tes sé ges ver seny ben
helyt ál ló spor to lók sze mé lyé ben. Ta lán fel tű -
nik ne kik Gyur ta Dá ni el moz du la ta is, amellyel
a cél ba érés után fel fe lé mu tat.

g Fa bi ny Ta más

pa l ac K p oS Ta

gyurtaDanimutatóujja

–Pekka,koncertjeitekethall-
gatvaelgondolkodikazember:
honnan származik ezazenei
sokszínűség,amelyadallamok-
bólárad?Milyenzeneihatások
érvényesülnekazáltaladkom-
ponáltkeresztyéndalokban?

– Gyer mek ko rom nagy ré -
sze Af ri ká ban, Na mí bi á ban
telt. Szü le im ott vol tak misszi -
o ná ri u sok, és ta lán éle tem
leg meg ha tá ro zóbb nyolc évét
töl töt tem ott ve lük. Na mí bi á -
ban ab ban az idő ben még há -
bo rú volt, az eu ró pai misszi -
o ná ri u sok ne héz kö rül mé -
nyek kö zött hir det ték Is ten
igé jét az ot ta ni ak nak. 

Nagy ha tás sal volt az éle -
tem re Af ri ka – az em be rek
tem pe ra men tu ma, a lel ke se -
dé sük, a ze né jük, a sza ba du lás
örö mé vel át ita tott hit éle tük
és is ten tisz te le te ik. Em lék -
szem, hogy az el ső gi tá ro mat
is Na mí bi á ban ké szí tet tem
egy ola jos ha las do boz ból és
dró tok ból. 

Azo kat a dal la mo kat hall -
gat tam, ame lye ket édes apám
vett fel mag nó ra: ere de ti, ősi
af ri kai dal la mo kat. Ami kor
ké sőbb már ma gam is kom po -
nál tam, és ke resz tyén ze nész
let tem, ezek a dal la mok vissza -
kö szön tek, és ma is meg ha tá -
ro zó k a da lok ban.
–Gyermekkorodtólkezdve

meghatározóvolt számodra,
hogyhívő családban élsz, és
evangélikuskeresztyénember
vagy?

– Ter mé sze te sen ez na gyon
so kat je len tett, de ti zen hét
éves ko rom ban az én éle tem -
ben is el jött az a pil la nat, ami -
kor az Is ten nel va ló kap cso la -
tom tu da tos sá és sze mé lyes sé
vált. Em lék szem, hogy egy if -
jú sá gi tá bor után le tér del tem
az ágyam mel lé, és meg kér dez -
tem Is tent: ak kor most tény leg
igaz, hogy én ben ne hi szek, és
hoz zá tar to zom? Azt is el -
mond tam, hogy ha igen, ak kor
da lo kat fo gok ír ni ne ki. Mind -
eköz ben nagy ha tás sal volt
rám Jaakko Loytty ze né je,
meg is mer ked tem Anna-Ma-
riaKaskinennel, sok nem zet -
kö zi ke resz tyén ze nét is hall -
gat tam, és érez tem, hogy a
ze ne az az aj tó, ame lyet Is ten
meg nyi tott ne kem. Ze ne kart is
ala pí tot tam, és el kez dő dött
ze nei éle tem és szol gá la tom a
finn evan gé li kus egy ház ban.
–Mártöbbszörhallottalak

koncertekenisbeszélniarról,
hogymáskéntlátodazafrikai
istentiszteleteket,mintazeu-
rópaiakat.Milyenkülönbséget
látszközöttük?

– Nos, gyer mek ko rom ban
azt ta pasz tal tam, hogy Na -
mí bi á ban az is ten tisz te le te -
ken lel ke se dést, vissza jel zé -
se ket, mo so lyo kat lát hat az
em ber. Eh hez ké pest ami kor
vissza tér tem Finn or szág ba,
úgy érez tem, hogy az em be rek
azért men nek a temp lom ba,
hogy egye dül le gye nek, és
nem azért, hogy az Is ten nel és
az egy más sal meg va ló sul ha tó
kö zös sé get át él jék. Mind a
mai na pig hir de tem, hogy er -
re a kö zös sé gi él mény re, er re
az öröm re és fel sza ba dult ság -
ra szük sé günk van. 

Ezért szü le tett meg egy finn
ke resz tyén fesz ti vál ra az afri-
kai mise li tur gia, amely az
egy be gyűl tek ak tív is ten tisz te -
le ti rész vé te lé re épül. Az af ri -
kai mi se meg szü le té se után ér -
zé kel he tő vál to zás tör tént az
is ten tisz te le te ink ben, és úgy
érez tem, hogy Is ten va ló ban
ki nyi tot ta előt tem azt az aj tót,
ame lyen be kell lép nem. A
Ta más-mi se pél dá ul hat év vel
ké sőbb – más meg újult is -
ten tisz te le ti li tur gi ák kal együtt
– az af ri kai mi se ha tá sá ra szü -
le tett meg.
– Mostani koncerteteken

először hallottam tőletek
olyan dalokat, amelyek az
újabbanismerttéváltdicsőí-
tőénekekstílusárahasonlíta-
nakleginkább.Mitgondolsz
errőlazújzeneiirányról,adi-
csőítő,úgynevezettHillsong-
énekekről?

– Az em be rek idő ről idő re
vágy nak új ze nei irány za tok -
ra, új ze nei stí lu sok ra. A Hill -
song-éne kek egy faj ta vá lasz -
 nak te kint he tők er re. Új le me -
zem nek is ez a cí me: Praise,
az az Dicsőítés.A meg szü le tett
da lok ra ha tás sal volt ez az
irány zat, de igye kez tem azt a
teo ló gi ai gon do la ti sá got és
hit val lást meg szó lal tat ni ben -
nük, amely az én egy há zam ra
és kör nye ze tem re jel lem ző. 

Egy kis ve szély lá tok ab -
ban, ha ezek ben a di cső í tő
éne kek ben csak az ér zé sek re
reflek tá lunk. Fon tos az is, hogy
meg szó lal jon ben nük az a
teo ló gi ai mély ség, ame lyet mi
lu the rá nus örök ség ként tud -
ha tunk ma gun ké nak. Mind -
emel lett nagy ér té ke en nek az
irány zat nak az öröm meg -
szó lal ta tá sa, amely re vi lá -
gunk ban és éle tünk ben nagy
szük ség van.

Pró bá lom meg fo gal maz ni
dal lam ban és szö veg ben is
azt, hogy a di cső í tő éne kek
mi től lesz nek a mi éne ke ink,
mi től tud nak va lós, mély hit -

bé li üze ne te ket meg szó lal tat -
ni. Nagy kér dés, hogy mi ho -
gyan di cső ít jük Is tent, ho -
gyan adunk há lát éle tün kért,
Krisz tus ban va ló meg vál tott -
sá gun kért. A Hill song-éne -
kek szá mom ra nem va la mi nek
az után zá sát je len tik, ha nem
egy új út nak, egy új stí lus nak
a ki pró bá lá sát és a sa ját vá la -
szom meg ta lá lá sát.
–Azthiszem,mindenkire,

akia koncerteteketmeghall-
gatta,nagyhatássalvoltaz Et -
Ce te ra énekkaris.Mittudha-
tunkróluk?

– Az EtCetera Ri i himä ki
vá ro sá nak evan gé li kus gyü -
le ke ze té ben szü le tett. Olyan
volt if jú sá gi ének ka ro sok kal
hív tuk élet re, akik nek még
fel nőtt ko ruk ban is volt ked vük
éne kel ni. Az ének kar min den
tag ja ti zen nyolc éves nél idő -
sebb. Egy faj ta misszi ót sze ret -
tem vol na ez zel is meg va ló sí -
ta ni a fel nőt tek fe lé, hogy ők is
új ra ott hon ra ta lál ja nak a gyü -
le ke zet ben, az egy ház ban, egy
spe ci á lis misszi ói, ze nei szol -
gá la ton ke resz tül. A kó rus -
pró bá kon kí vül ha von ta egy -
szer úgy ne ve zett LittleLights
(Kis fények) es té ket ren dez -
tünk, ame lye ken kö tet le nül
éne kel tünk, be szél get tünk, és
Is ten üze ne té re fi gyel tünk. Ez
a moz ga lom az tán igen el ter -
jedt az evan gé li kus gyü le ke ze -
tek ben. Az EtCetera ének kar -
ral sok fe lé me gyünk kon cer -
tez ni is, le me ze ket is adunk ki,
nagy él mény ve lük éne kel ni és
ze nél ni.
–Pekka,milyenérzésújra

Magyarországonlenni,ittkon-
certezni?

– Ma gyar or szág és Pi lis
szá mom ra min dig azt je len ti,
hogy ha za ér ke zem. Már na -
gyon vár tam a ta lál ko zást,
nagy él ményt je len tet tek a
kon cer tek. An nak kü lö nö sen
is örü lök, hogy er dé lyi gyü le -
ke ze tek be is el jut hat tunk. Re -
mé lem, a kon cert je ink hit bé li
meg erő sö dést is hoz nak azok
szá má ra, akik el jöt tek, és hall -
gat tak ben nün ket, mert a da -
lok kö zött el hang zó bi zony -
ság té te lek szá munk ra na gyon
fon to sak. Kö szö nöm a ma -
gyar evan gé li ku sok nak, hogy
ilyen jó kap cso lat ban le he -
tünk, és öröm mel vá rom a
foly ta tást.

g Pán gyánsz ky Ág nes

Azinterjúbővebbváltozatáta
pilisigyülekezethonlapján,a
http://pilisievgyul.blogspot.hu/
címenolvashatjátokel.

Ahitdallama
InterjúPekkaSimojokival

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: 
fa bi ny Ta más
1982 óta va gyok lel kész,
az el múlt bő hat év ben
püs pök is. Vi lág éle tem -
ben sze ret tem a spor -

tot. Fi a ta lon a Cse pel  SC-ben öt tu sáz -
tam. Mi vel nem vol tam elég te het sé ges, át -
irá nyí tot tak pár baj tőr ví vás ra. Leg na gyobb
sport si ke rem az volt, hogy a Jó zsef ná dor
té ri ví vó te rem ben egy edzés utá ni kis pá -
lyás meccsen gólt lőt tem BalczóAndrás-
nak, aki olim pi ai baj nok ként be állt hoz -
zánk, ku tya ütők höz fo ciz ni.

A for ró ság he te i ben is dol go -
zott a CompactDisco. A csa -
pat, amely idén ha zán kat kép -
vi sel te a ba kui eu ro ví zi ós dal -
ver se nyen, el ké szí tet te a Leave
ItUptoMe cí mű da lá nak vi -
deo klip jét. (Azegyüttesrőlla-
punkbanisolvashattatok:B.
WalkóGyörgy,azEvÉletmun-
katársa – a zenekar
énekesének,Csabának
az édesapja – május
13-iszámunk7.oldalán
publikáltaMinthasztá-
rok lennének… című
írását.–Aszerk.)

A ze ne kar tag jai el -
mond ták, hogy ez zel a
pár per ces vi de ó val sze -
ret nék meg kö szön ni a
kö zön ség nek a nem -
zet kö zi ver seny óta ta -
pasz tal ha tó sze re te tét.
A szám a ta valy meg je -
lent CompactDiscoII
al bu mon ta lál ha tó. A
klip ben is sze re pet kap
a kö zön ség: a Faceboo-
kon zaj lott szer ve zést
kö ve tő en a ra jon gók
egy hó na pon ke resz tül
küld het ték el  az együt -
tes nek sa ját vi de ó i kat, s ezek -
ből a ze né szek len dü le tes, vi -
dám fil met gyúr tak össze.

De a nyár per sze nem csak
ze ne hall ga tás ra jó. Ki vá ló al ka -
lom a nya ra lás pél dá ul a tár -
sas já té ko zás ra is, és még jobb,
ha eköz ben le tesz tel he ted,
mennyi re is me red a Bib li át. A
He li kon Ki adó Ki kicsoda?
kár tya já ték-so ro za tá ban meg -

je lent bib lia is me re ti já ték száz
da rab kár tya lap ja öt ven-öt ven
ó- és új szö vet sé gi ala kot mu -
tat be. A la pok egyik ol da lán az
il le tő bib li ai sze rep lők lát ha tók
egy-egy hí res mű vész fest mé -
nyén, il let ve egy szö veg rész let,
a má si kon pe dig a hoz zá juk fű -
ző dő ese mények és ada tok ol -

vas ha tók. A „kár tya par ti” a
né hány éve hit tan órá ra já ró fi -
a ta lok szá má ra is él ve ze tes le -
het, de akár egy nyár vé gi gyü -
le ke ze ti ki rán du lás es té jé re is
hasz nos és szó ra koz ta tó per ce -
ket kí nál hat.

Akik nagy csa lád ban, ki -
sebb és na gyobb test vé rek
kö zött nőt tek fel, tud ják, hogy
a min den na pok te le van nak

ki sebb-na gyobb ka lan dok kal.
Ők akár éve ken át lép ten-
nyo mon plüss mac kók ba és
egyéb nél kü löz he tet len csa -
lád ta gok ba bot la nak, és meg -
ta pasz tal hat ják azt is, mi ként
lesz pad ló tól pla fo nig mál na -
ször pös a kony ha, ami kor az
óvo dás lur kók éle tük ben elő -

ször pró bál nak szí vó -
szál lal in ni. 
Süveges Gergő, a

köz té vé nép sze rű mű -
sor ve ze tő je azok kö zé
tar to zik, akik nek há -
zas sá gát négy gyer -
mek kel ál dot ta meg a
Te rem tő. Így hát tud
me sél ni a gyer mek -
ágyak kö zöt ti szla lo -
mo zás ról, a csa lá di
gya log tú rá ról vagy ar -
ról, mi lyen elő ké szü le -
te ket igé nyel, ha reg ge -
len te „cso por to san”
kell óvo dá ba in dul ni.

A ke resz tény hi tét
gyak ran nyil vá no san is
meg val ló té vés Apa-
szem cí mű köny ve mél -
tó foly ta tá sa a né hány
év vel ko ráb ban meg je -

lent, Apa-kép-írás cí mű kö -
tet nek. A kü lönb ség „csak”
annyi, hogy ak kor még öten
vol tak a csa lád ban, idő köz ben
azon ban ér ke zett újabb csa lád -
tag is. Nyá ri dél utá non a fák ár -
nyá ban, es te a te ra szon vagy
víz par ton is ki tű nő, szó ra koz -
ta tó és szí vet me len ge tő ol vas -
mány.

g Je nő

oSZ To ZÓ

Nyárikultúrmorzsák

b AzideiSzélrózsaprogram-ésénekfüzetébenkö-
zeltízdalfölöttszerepeltkomponistaként(ésszö-
vegíróként)PekkaSimojoki neve–deafinnze-
neszerző-énekes nevéhez összesen körülbelül
hatszázötven ének fűződik. Az afrikai dalla-
mokbólismerítkezőPekkatizenkétévutánér-
kezettújrakoncertkörútraMagyarországraari-
ihimäki gyülekezet kórusával, azEtCeterával.
(NyolcéveazExit zenekarraljárthazánkban.)A
fonyódligetiországosevangélikusifjúságitalál-
kozómellettBalatonszárszón,Pilisen,Szarvason
léptekszínpadra,ésErdélybeiseljutottak.Azegy-
házunkbanésavilágsoktájánnépszerűPekkát
–akiaSzélrózsánbibliatanulmánytistartotta
résztvevőknek–mostPángyánszkyÁgnes pilisi
lelkészinterjújábólismerhetitekmeg.
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Az anya könyv mint for rás tí pus a
csa lád fa ku ta tás hoz és a csa lád tör té -
net össze ál lí tá sá hoz el sőd le ges kút -
fő bá zist je lent. Az egy há zi mat ri ku -
la nél kü löz he tet len a né pe se dés tör -
té net hez, a tár sa da lom tör té net hez,
de be teg ség- és or vos lás tör té ne ti
ada to kat is szol gál tat, va la mint né pi
er köl csö ket, név adá si szo ká so kat is
tük röz.

Evan gé li kus anya köny ve ket Er -
dély ben je len leg négy irány ban ke res -
he tünk. Az el ső hely színt ma guk az
egy ház köz sé gek je len tik, ahol az
1950. évi ro mán ál la mo sí tá si tör -
vényt csak 1870-ig vissza me nő leg
al kal maz ták, így a gyü le ke ze tek ben
meg ma rad tak a ko rai, 18. szá za di
(rit kább ese tek ben 17. szá za di) ere -
de ti anya köny vek. Má so dik le he tő ség
a ke re sés re az ál la mi le vél tár me gyei
fi ók jai (Bras só, Nagy sze ben, Ko lozs -
vár, Besz ter ce, Gyu la fe hér vár, Ma ros -
vá sár hely szék hellyel), a har ma dik a
nép ta ná csok az eset le ge sen ná luk
fe lej tett kö te tek kel.

A ne gye dik hely szín, ahol szin tén
egy há zi gyűj te mé nye ket (anya köny -
ve ket) ta lál ha tunk, a köz pon ti gyűj -
tő le vél tá rak Nagy sze ben ben és Bras -
só ban. Szin tén e gyűj tő köz pon tok ban
ta lál ha tó egy olyan anya köny vi má -
sod pél dány-gyűj te mény is, amely
1837-től vált rend sze res sé. Az anya -
köny vi má sod pél dá nyo kat a kör ze ti
kon zisz tó ri u mok hoz ter jesz tet ték

fel az evan gé li kus gyü le ke ze tek, de
má ra már nem kö te le ző rend sze res
meg kül dé sük. 

A saj ná la tos mó don el nép te le ne dett
egy ház köz sé gek től a nagy sze be ni és a
bras sói gyűj tő le vél tár egy aránt szál -
lí tott be gyü le ke ze ti le vél tá ra kat anya -
köny ve ik kel együtt. A nagy sze be ni in -
téz mény őri ze té be ily mó don 1256 da -
rab – az óta már lel tá ro zott –, az
1642 és 1992 kö zöt ti idő sza kot fel öle -
lő anya könyv ke rült, ame lyek ku tat -
ha tó sá gát a www.kirchenbuchpor-
tal.de in ter ne tes hon lap biz to sít ja.
(Az anya köny vek tel jes lel tá ra:
http://kirchenbuchportal.de/visiten-
karten/sibiu/ZAEKR_602.pdf)

Er dély ben az összes fe le ke zet anya -
köny vei kö zül a Se ges vá ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség anya köny ve a leg -
ré geb bi. Be jegy zé sei 1607-től kez dőd -
nek ke resz te lé si és ha lá lo zá si ada tok -
kal, majd 1613-tól jegy zik föl ben ne
a há zas sá go kat. Er dély má sik leg ré -
geb bi anya köny ve szin tén az egyik

evan gé li kus gyü le ke ze té, még pe dig
Holc má nyé, amely 1607–1794 kö zöt ti
ke resz te lé si és 1767–1768 kö zöt ti há -
zas sá gi ada to kat tar tal maz. E kö te tet
je len leg a Nagy sze be ni Evan gé li kus
Gyűj tő le vél tár ban őr zik. Sor ban utá -
nuk kö vet kez nek a nagy sze be ni és a
nagy szőll ősi (mind ket tő 1642-ből), a
me sei (1644), a nagy ba rom la ki (1647),
a her má nyi (1651), a mor gon dai
(1652) stb. anya köny vek, ame lyek
mind Nagy sze ben ben ta lál ha tók a
gyűj tő le vél tár ban.

Az észak-er dé lyi szász evan gé li ku -
sok 1944-ben tör tént né met or szá gi
emig rá ci ó juk so rán ma guk kal vit ték
az észak-er dé lyi gyü le ke ze tek anya -
köny ve it is, ame lyek ma a gun dels he -
i mi Er dé lyi In té zet ben (Sieben bür gen
Ins ti tut) ta lál ha tók.

An nak, hogy az anya köny vi ku ta -
tás nak több hely szí nen kell foly nia, az
ál la mo sí tás az oka. A Ro mán Ál la mi
Le vél tár Igaz ga tó sá ga 1950-ben el nö -
ki ren de let tel kö te lez te az egy ház köz -
sé ge ket, hogy „meg őr zés vé gett” ad -
ják át az 1870–1895 kö zöt ti idő szak
anya köny ve it, ame lye ket ugyan eb -

ben az év ben a nép ta ná csok ke -
re tén be lül mű kö dő ál la mi anya -
köny vi hi va ta lok vet tek át. 1952-
ben az át adá si kö te le zett sé get
„men tés” cím szó val az 1870 előtt
ke let ke zett anya köny vek re is ki -
ter jesz tet ték, majd ezt a fel szó lí -
tást 1971-ben is meg is mé tel ték. 

A be gyűj tött anya köny vek
kez det ben a nép ta ná csok anya -
köny vi hi va ta la i hoz ke rül tek,
majd a te rü le ti leg or szá gos há -
ló zat tá szer ve zett ál la mi le vél tá -
rak hoz. Az egy há zi anya köny ve -
ket az ál la mi le vél tá rak a ma ér -
vé nyes köz igaz ga tá si be osz tás
sze rint me gyén ként cso por to sít -
va őr zik. Rit kább ese tek ben elő -
for dult az is, hogy az át adás a

pol gár mes te ri hi va tal és az il le té kes
me gyei le vél tár kö zött an nak ide jén
va la mi lyen ok ból nem tör tént meg,
így né hány plé bá nia mat ri ku lá it
mind má ig a pol gár mes te ri hi va ta lok
őr zik.

g Ber nád Ri ta Mag dol na 
levéltáros

GyulafehérváriFőegyházmegyei
Levéltár(ArhivaArhidiecezana,

AlbaIulia)

Anagyszebenievangélikusközponti
levéltár virtuális elérhetősége:
www.evang.ro/teutsch-haus/archiv.
A brassói Honterus gyülekezet le-
véltárihonlapjánakcíme:www.hon-
terus-archiv.ro. A témáról bőveb-
ben:Pál-AntalSándor:Acsaládtör-
ténetikutatáslehetőségeiErdélyben.
In:MárkusnéVörösHajnalka(szerk.):
Családtörténetikutatáshatáronin-
nenéstúl.VeszprémMegyeiLevéltár,
Veszprém,2009.
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b Rovatunkegyikcélja,hogyahatárainkontúlievangélikusvonatko-
zásúgyűjteményekről,emlékekrőlistudósítsunk.Agyülekezetekira-
taiközülalegfontosabbakazanyakönyvek,egyszersmindezeketöve-
zialegnagyobbérdeklődés.Nemközömbösteháttudnunk,hogyva-
jonholmilyenrégiésmilyenállapotúanyakönyvtalálható.Ezúttal
azerdélyievangélikusanyakönyvekrőlleszszó.

Evangélikus
anyakönyvekErdélyben

THe SauruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra
– A legtöbb ember attól retteg,

hogydaganatosbetegségetállapíta-
nak meg nála, azt pedig végképp
mindenkiszeretnéelkerülni,hogya
gyermekénél rákot diagnosztizálja-
nak.Önhivatásakéntválasztottaaz
ekórralvalófoglalkozást…Hogyan
lettgyermekonkológus?

– Min de nek előtt sze ret ném elő -
re bo csá ta ni, hogy vi lág szer te, így
Ma gyar or szá gon is, há la Is ten nek,
ez vi szony lag rit ka be teg ség. Je -
len leg az or szág ban éven te kö rül be -
lül hat van ezer újon nan di ag nosz ti -
zált fel nőtt on ko ló gi ai be teg van, és
két száz öt ven-há rom száz ra te he tő a
rossz in du la tú da ga nat tal vagy leu -
ké mi á val újon nan di ag nosz ti zált
ti zen nyolc év alat ti ak szá ma. Emel -
lett, a köz hi e de lem mel el len tét ben,
nagy on sokan meg gyó gyu l nak –
ha zánk ban a gye re kek több mint há -
rom ne gye de.

És hogy mi ért let tem gyer mek on -
ko ló gus? Ka masz ko rom óta jól ki jöt -
tem a gye re kek kel, így a pá lya vá lasz -
tás so rán el ha tá roz tam: gyer mek -
or vos le szek. A szak mai gya kor la ta -
im is több nyi re gye rek osz tá lyok hoz
kö tőd tek. A pé csi gyer mek on ko ló gi -
á ra pe dig pol gá ri szol gá la tos ként
ke rül tem elő ször. Ké sőbb, stá tus -
ban lé vő or vos ként az ezen az osz tá -
lyon meg üre se dő he lyet töl töt tem be.
Na gyon so kat ta nul tam az ak ko ri
osz tály ve ze tő től, Kajtár Pál pro -
fesszor úr tól, mind szak mai, mind
em be ri szem pont ból. Sze ren csé re a
mai na pig be jár a kli ni ká ra, je len lé -
te, ta ná csai na gyon so kat je len te nek.
–Azinterjúelőttegyikmunkatár-

sával beszélgettem, aki úgy fogal-
mazott:asokszornagyonisnehézlel-
kiterhekellenéreszeretittdolgozni,
szinte„beszippantotta”őtezazosz-
tály.Milehetennekazoka?

– Na gyon vi lá gos, egy ér tel mű a
cé lunk: az, hogy az ide ke rült gyer -
me kek meg gyó gyul ja nak. Mi vel ez
a be teg ség ha lá los, ha mi nem se gí -
tünk ne kik, ak kor meg hal nak. Épp
ezért a gyó gyu lás nak is na gyobb
je len tő sé ge van ezen az osz tá lyon,
mint má sutt.

Az is igaz, hogy az át élt kór há zi él -
mé nye ket ta lán ne he zebb le ten ni a
mun ka idő le tel té vel. Fon tos, hogy ezt
is meg ta nul juk. Nyil ván min den ki
más mó don ta lál ja meg eh hez a se -
gít sé get – spor tol vagy egyéb hob bit
űz. Az Is ten nel va ló kap cso lat is
ren ge teg erőt ad hat.

Osz tály ve ze tő or vos ként fon tos -
nak tar tot tam, hogy itt, a kór há zon
be lül fél ál lás ban le gyen egy ház hoz
kö tő dő lel ki gon do zó is, aki nem csak
a gye re kek és szü le ik szá má ra  ér he -
tő el, de szá munk ra, itt dol go zók szá -
má ra is. Így a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház se gít sé gé vel im már
2010 ok tó be re óta dol go zik kö zöt -
tünk NémethnéTóthSzilvia evan gé -
li kus lel ki gon do zó. Ezért e he lyen is
sze ret nék kö szö ne tet mon da ni egy -
há zunk nak.

–Hogyanfogadtákeztazötleteta
munkatársai,illetveaszülők?

– Na gyon po zi tí van. Azt gon do -
lom, a mi osz tá lyun kon a transz cen -
dens ről va ló gon dol ko dás óha tat la -
nul gya ko ribb, mint bár hol más utt.
Fon tos nak tar tom, hogy eh hez az itt -
lé vők se gít sé get kap ja nak. An nak
el le né re – vagy épp azért –, mert a
mai vi lág ban az em be rek éle té ben az
egy ház hoz va ló kö tő dés sok kal ke vés -
bé szo ros, mint akár  csak né hány év -
ti zed del ko ráb ban. Rá adá sul na gyon
sok fé le is tenkép él az em be rek ben.
Eb ben a kór há zi szi tu á ci ó ban pe dig
sok-sok kér dés ve tő dik fel, jó, ha
van ki hez for dul ni ezekkel, ha van ki -
vel meg be szél ni…

Szil via – aki nem mel les leg Né-
methZoltán pé csi evan gé li kus lel kész
fe le sé ge, és ma ga is édes anya – olyan
sze mé lyi ség, aki vel ter mé sze te sen
és őszin tén le het be szél get ni: köny-
nyen tud so kak szá má ra olyan lel ki
ka pasz ko dót nyúj ta ni, amely a hely -
ze tük ben sok erőt ad hat.
–Említette,hogySzilviaaszemély-

zetszámáraiselérhető.
– Igen. He ten te van nak olyan

meg be szé lé se ink, ame lye ken ő is
részt vesz. Emel lett, ami óta itt van,
az is ki ala kult, hogy egy-egy ha lál eset
után ho gyan bú csú zunk ma gunk
kö zött a gyer mek től. So kak szá má -
ra nagy je len tő sé gű, hogy egy-egy
ilyen lel ki meg be szé lés vé gén ima
hang zik el. Volt, hogy Szil via a csa -
lád ké ré sé re a te me té si szer tar tás ban
is részt vett.
–Tavalyhoztáklétrebibliainevet

viselő gyermekonkológiai és gyer-
mekhospice-alapítványukat.

– Meg ala pí tá sá val a gyer mek on -
ko ló gi ai el lá tás se gí té se mel lett fő cé -
lunk az ott ho ni gyer mek hos pice
meg szer ve zé se és se gí té se a Dél-
Du nán tú lon. A gyer mek hos pice-
csa pat tag jai kö zött a nő vé rek, or vos,
pszi cho ló gus, gyógy tor nász mel lett
ott van a lel ki gon do zó is. Így a be teg -
nek nem csak az élet mi nő sé gén tu -
dunk ja ví ta ni a még hát ra le vő idő -
szak ban, ha nem lel ki se gít sé get is fel -
kí ná lunk.

Az Eu rak vi lo Gyer mek on ko ló gi ai
és Gyer mek hos pice Köz hasz nú Ala -
pít vány el ne ve zé se pe dig ar ra a tor -
ná dó ere jű szél re utal, amely – a gyer -
mek ko ri rossz in du la tú be teg sé gek hez
ha son ló an – Pál apos tol éle té ben
gyö ke re sen meg vál toz tat ta az em be -
rek éle tét. Az ala pít vány se gít sé gé vel
ala kí tot tunk ki pél dá ul itt, a kór ház
te rü le tén egy kis ját szó te ret.
–Önerősszállalkötődikapécsi

evangélikusgyülekezethez,kétciklu-
sonkeresztülpresbitereisvolt.Mun-
kájasoránállandóanazélet-halál
kérdésévelkellszembesülnie.Mennyit
tudazistenhitsegíteni?

– So kat. De hi tünk is hul lám zik,
rá adá sul fo lya ma to san vál to zik. A
mun ka he lye men én is új ra és új ra
át- és új ra gon do lom az Is ten nel va -
ló vi szo nyo mat. Az biz tos, hogy itt

a vak hit gyor san meg sem mi sül, a
fel szí nes val lá sos buz gó ság na gyon
gyor san alább hagy. Ugyan ak kor az
em ber ben mé lyen meg lé vő „hit -
mag” meg tud erő söd ni. Le het nek
az em ber éle té ben olyan idő sza -
kok, ami kor a kö zös ség ben va ló
ak tív fel adat vál la lás erő sí ti, míg
más kor a bel ső nö ve ke dés a kö zös -
sé gi ha tá sok tól füg get le nül tör té nik
– de az egy ház hoz va ló kö tő dés
ak kor is meg ma rad.
–AMagyarRákellenesLigaidén

iskiírta Az év on ko ló gu sa – az én
or vo som elnevezésűpályázatot.Ezt
azelismeréstbetegek,illetvehozzá-
tartozóik által írt ajánló levelek
alapjánosztjákki.Önttizennyolcan
ajánlották,közöttükolyanszülőkis,
akiknekagyermekénmárnemlehe-
tettsegíteni…

– Ez a díj egy fe lől meg le pe tés
volt, ko ráb ban nem is tud tam ró la,
hogy lé te zik ilyen, más fe lől nagy
meg tisz tel te tés, hi szen egy-egy ilyen
le ve let na gyon ne héz le he tett meg -
ír ni. Volt, aki utó lag el mond ta ne kem,
mennyi re meg vi sel te, ahogy az írás
köz ben fel idé ződ tek a ne ga tív és po -
zi tív él mé nyek, és eze ket új ra kel lett
él nie…

Ugyan ak kor em be rek va gyunk,
kü lön bö ző em be rek kel kü lön bö ző -
ek a kap cso la ta ink, és tisz tá ban va -
gyok az zal is, hogy van nak hi bá im.
Min den bi zonnyal van nak be te gek és
hoz zá tar to zók, akik nem ennyi re
po zi tí van lát ják a mun ká mat.
Összes sé gé ben örü lök, ami kor se gí -
te ni tu dok. Sze re tem a gye re ke ket,
a mun ka tár sa i mat, a mun ká mat; ezt
a dí jat egy ki csit vissza jel zés nek is te -
kin tem er ről.
– Végezetül mit tanácsol azok-

nakaszülőknek,akiknekagyerme-
keinél daganatos betegséget diag-
nosztizálnak?

– A leg fon to sabb, hogy kér dez ze -
nek a gyer me kük ke ze lő or vo sá tól!
Ma gyar or szá gon hét gyer mek on ko -
ló gi ai cent rum mű kö dik ki vá ló kol -
lé gák kal, ugyan azon irány el vek alap -
ján ke zel ve a be te ge ket. Éven te két -
szer van nak szak mai kon fe ren ci á ink,
ahol to vább kép zé sek kel, szak mai ta -
pasz ta lat cse ré vel se gít jük egy más
mun ká ját.

Egy-egy be teg ség je lent ke zé se kor
óha tat la nul fel me rül nek a mi ér tek.
Ezért azt is hang sú lyoz ni szok tam,
hogy a szü lők és a csa lád ta gok ne ön -
ma gu kat vagy egy mást okol ják. Hi -
tem sze rint a be teg sé gek, így a gyer -
mek be teg sé gek is – akár csak pél dá -
ul a jég eső – az élet hez tar toz nak, és
eset le ge sen ér nek egy-egy em bert.
Ezért a szü lők se a bűn bak ke re sés re
pa za rol ják az ener gi á i kat, ha nem –
ha meg ada tik, Is ten be ve tett hit tel –
a gyó gyu lás ra kon cent rál ja nak.

g Bo da Zsu zsa

Istenbevetetthittel
agyógyulásrakoncentrálni
Beszélgetésdr.OttóffyGáborgyermekonkológussal

b „Számospozitívtörténetethallottunkadoktorúrról,ésezeketsze-
mélyestapasztalatainkisigazolják.Nemcsakorvosa,dekicsitapu-
kájaismindenkisésnagyobbbetegének.Azévonkológusacímel-
ismernéaztalelkiismeretesmunkát,amitabetegeiértésazokcsa-
ládjáérttesz”–ezanéhánysorazonlevelekegyikébőlvaló,amelyek
aMagyarRákellenesLigaAzévonkológusa–azénorvosom pályáza-
tikiírásáraérkeztekidéntavasszal.AzelismerésseljáróDollinger-em-
lékérmetdr.OttóffyGábor, aPécsiTudományegyetemGyermekkli-
nikaOnkohematológiaiOsztályánakosztályvezetőjevehetteát.Az
evangélikusdoktorraltöbbekközöttIstenről,amindennapokbanmeg-
élhetőhitrőléstermészetesenabetegségrőlbeszélgettünk.

A
 s

z
e

r
z

ő
 F

e
lv

é
t

e
le



Szentháromságünnepeután10.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Lk19,41–48;2Móz19,1–7.Alapige:Róm9,30–33.Énekek:460.,323.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9. Veperdi Zoltán; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé-
kásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér
de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.de. 10. Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,
Deáktér4.de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) dr. Lackner Pál; du. 6. (orgonazenés
is ten tisz te let) Smidéliusz Gábor; Fasor,VII.,Városligetifasor17.de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.); Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bol -
ba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bol ba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.
2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.
10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) Kovács Viktor; de. fél
11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6. Schulek Mátyás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Missura
Tibor; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11.
(úrv.) dr. Szentpétery Péter; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) dr. Szentpétery Péter;
Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Régi
Fótiút73.(nagytemplom)de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősök
tere10–11. de. 10. Börönte Már ta; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. Wisz ki densz ky András; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.
de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungária
út37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de.
10. Hokker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár
(reformátustemplom) du. 2.; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10.
dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2012. augusztus 12.

 e 2012. augusztus 12. Evangélikus Életkrónika

Összeállította: Boda Zsuzsa

Ha föl di éle te még tar ta na, au gusz -
tus 13-án töl te né be szá za dik élet évét
Lotz Tibor evan gé li kus lel kész. A
dél vi dé ki Bács ká ban, Óver bá szon
lát ta meg a nap vi lá got. Édes ap ja tan -
ügyi fő ta ná csos ként a te le pü lés ál la -
mi ma gyar gim ná zi u má nak igaz ga -
tó ja volt.

Mi u tán Ti bor a szi go rú an sze re tő
apa te kin te té től kí sér ve el vé gez te a
gim ná zi u mot, a hal lei Lu ther Már ton
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá ra irat -
ko zott be, ott vé gez te teo ló gi ai ta nul -
má nya it, szer zett dip lo mát. Dr.Popp
Fülöp püs pök szen tel te lel késszé
1936-ban Zág ráb ban. 

Édes ap já tól örö költ pe da gó gi ai
ér zé keny sé ge, a re for má ció ha zá já ban
meg erő sö dött lu the ri, krisz to cent ri -
kus szem lé le te, ki tű nő né met nyelv-
is me re te egy aránt al kal mas sá tet te ar -
ra, hogy több nem ze ti sé gű, -nyel vű
gyü le ke zet ben vé gez zen szol gá la tot.
Előbb Pan cso ván volt se géd lel kész,
hat évig Her te len di fal ván szol gált
lel kész ként, majd Óver bá szon, szü -
lő he lyén mun kál ko dott misszi ói lel -
kész ként 1945-ig. 

A há bo rú vi ha rai fel szí tot ták a
nem ze ti, fa ji bé két len ség tü zét. A há -
bo rú vé gén – az 1942. ja nu á ri új vi dé -
ki ese mé nyek re tor zi ó ja ként – csa lád -
já val együtt in ter nál ták Lotz Ti bort.
In ter ná ló tá bo ruk a ma gyar ha tár
kö ze lé ben, a Ga rá val át el len ben lé vő
fa lu volt. In nen me ne kül tek át a ha -
tá ron 1947 áp ri li sá ban, el ső sor ban az
éh ha lál elől. 

Rö vid ma kói tar tóz ko dás után
Gyu lán te le ped het tek le. A he lyi
gyü le ke zet nagy sze re tet tel és be ren -
de zett, ott ho nos la kás sal vár ta őket.
Az öt csa lád tag ról gon dos ko dó lel -
kész erőt és szol gá la tot, test vér szí ve -
ket és gyü le ke ze te ket ka pott Gyu lán
és a sar ka di misszi ó ban, BenkőIstván
sze mé lyé ben pe dig iga zi lel kész test -
vért, hogy gyer me ke it fel ne vel hes se. 

A sar ka di misszi ó ban nagy len dü -
let tel lá tott ne ki a ha tal mas szór vány -
te rü le ten élő hit test vé rek gon do zá -
sá nak, köz ben a szol gá la ti mo to ron
vit te az élel met a ma gyar ha zá ban de -
por tál tak nak a meg be szélt rej tek -
hely re. Ál dott és öröm te li szol gá lat
volt ez a tá bor ból meg me ne kült lel -
kész szá má ra.
Ahazaszeretetmár di ák ko ra óta élt

a szí vé ben. Az érett sé gi után nem
azért ment Hal lé ba, a re for má ció ha -
zá já ba, hogy a teo ló gi ai fa kul tá son
né met nyel vű dip lo mát sze rez ve mé -
lyít se nyelv tu dá sát – szí ve sen vé gez -
te vol na ta nul má nya it itt hon, „a leg -
hű sé ge sebb vá ros ban”, Sop ron ban.
Éle te so rán ma ga mö gött hagy hat ta
vol na a ne héz ha zai vi szo nyo kat,
több le he tő sé ge is kí nál ko zott er re
(1956 stb.), de ha zá ja irán ti sze re te -
te és a ki te le pí té sek kel szét szab dalt,
meg cson kí tott gyü le ke ze tek ben vég -
zett szol gá lat irán ti hű sé ge nem en -
ged te. 

És itt jön szol gá la tá nak egy má sik
vo ná sa: lelkésziszolgálatátszétszakí-
tott gyülekezetekben végezte. Ez az
idő szak 1953-ban kez dő dött szá má -
ra, ami kor a Du nán túl ra ke rült né met
aj kú gyü le ke ze tek be, a ki te le pí tés
után meg ma radt hí vek kö zé. Ta lán itt
volt a leg in kább je len tő sé ge an nak,
hogy több nyel ven be szélt, és igét hir -
det ni is ki fo gás ta lan né met ség gel
tu dott. 

Lotz szol gá la ti ide jé ben ke ve sen
tud tak olyan pre cí zen fo gal maz ni
ezen a nyel ven – akár élő be széd ben,
akár ige hir de tés ben vagy for dí tás -
ban –, mint ő. Le het ne szól ni ar ról is,
hogy egy há zi ve ze tők és lel kész tár -
sak is igény be vet ték nyelv tu dá sát
egy-egy né met szak könyv for dí tá sá -
val kap cso lat ban. 

De hadd le gyek sze mé lyes: szá -
mom ra, aki mint szü lő fa lum lel ké -
szét sok szor hall gat hat tam, ki vá ló
né met ige hir de té sei rend kí vül von -
zó ak vol tak. Ám né met nyelv-tu dá sát
nem csak szü lő fa lum ban, Csi kós tőt -
tő sön (1953–1970) vég zett lel ké szi
szol gá la ta so rán tud ta ka ma toz tat -
ni – a ki te le pí tés után itt ma radt, né -
met aj kú, fő ként idős test vé rek kö -
zött –, ha nem Egy há za skoz áron is
(1970–1981), nyug dí ja zá sa előt ti gyü -
le ke ze ti mun ká já ban, il let ve még
Sop ron ban is igény be ve het tük né -
met tu dá sát, amíg egész sé gi ál la po -
ta meg en ged te.

Pre ci zi tá sa a lel ké szi ad mi niszt rá -
ci ó ban is meg nyil vá nult, ezért egy -
ház me gyei szám ve vő szé ki el nök,
majd me gyei pénz tá ros, sőt or szá gos
szám ve vő szé ki tag is lett. 

Te en dő i ben mind vé gig se gí tet te őt
fe le sé ge, vál lal va a kán to ri zá lás szol -
gá la tát. Csen gő hang já val ott ho nos
lég kört tu dott te rem te ni a lá to ga tá -
sok so rán az idő sek kö zött. Pe dig
min den lé pés kín volt szá má ra; be -
teg sé gét az in ter ná lás ide jén a met -
sző hi deg ben a tér dig érő, je ges ken -
der áz ta tók ban áll va sze rez te. De
mind ket ten ki ke rül tek eb ből a föl di
po kol ból, hogy hir det hes sék a Ke -
reszt re fe szí tet tet és a Fel tá ma dot tat
olya nok nak, akik más fé le „po kol já -
rás ban” él ték föl di éle tü ket.
LotzTiborkiválóanértettazifjú-

ság,agyermekeknyelvén.Ta lán a szü -
lői ház ból hoz ta pe da gó gi ai vé ná ját,
ta nár édes ap já tól örö köl te. Bács ká -
tól a ke le ti Vi har sa ro kig, majd a Du -
nán tú lon a két ki te le pí tett gyü le ke -
zet ben nagy em pá ti á val vé gez te a fi -
a ta lok hit be li ne ve lé sét. Mun ká já nak
e te rü le tén is meg ha tá ro zó volt a re -
for má ció gyö ke re i hez va ló kap cso ló -
dás, amely min den szol gá la tát jel le -
mez te egyéb ként is. 

Pe da gó gi ai ér zé két  le gin kább ta lán
le á nya örö köl te; ő óvo da pe da gó gus -
ként Sop ron ban vé gez te a hit ok ta tást,
se gít ve a kez de ti idő szak ne héz sé ge -
i nek zök ke nő men tes át hi da lá sát, mi -
u tán egy há zunk a vá ros ban is vissza -
kap ta ok ta tá si in téz mé nye it.
LotzTibortkeményiskolábanne-

velteszolgálatátigénybevevőUra. Le -
ány test vé re, Klára a há bo rú vé gén

Bu dán egy bom ba tá ma dás so rán
meg halt. Te me té sén OrdassLajos –
ak kor ke len föl di lel kész – vé gez te a
szol gá la tot. A ké sőb bi püs pök, aki
ugyan csak bács kai szár ma zá sú, is -
mer te a Lotz csa lá dot, és ami kor az
in ter ná ló tá bor ból ki me ne kül tek,
min dent meg tett, hogy az öt ta gú
csa lád nak meg él he tést biz to sít son.
(Lotz öccse, Gyula utol já ra Má go -
cson te le pe dett le, és az ot ta ni te me -
tő ben pi hen.) 

Lotz nak lel kész ként, szü le i nek,
csa lád tag ja i nak ke ser ves élet sors ju -
tott: édes ap já nak tö meg sír, hit ve sé -
nek kon cent rá ci ós tá bor, ne ki kü lön
egy má sik; gyer me ke i ket el sza kí tot -
ták tő lük. A lel készt egy szer az zal zsa -
rol ták, hogy két gyer me két, Máriát
és Ernőt ki vég zik. Azon az éj sza kán
Lotz meg őszült. A gye re kek élet -
ben ma rad tak, de az apá nak fájt,
hogy a hosszabb el sza kí tott ság után
a ki seb bik gyer mek (Er nő) nem is -
mer te meg őt. („Te nem vagy az
apám” – mond ta.) Éle te vé gé ig gyö -
tör te édes ap ja ha lá la, akit négy száz
tár sá val együtt vé gez tek ki a szer bek.
Kü lö nö sen bán tot ta az a ma gát erő -
sen tar tó óver bá szi hír adás, hogy
édes ap ját – hal do kol va ugyan, de –
él ve te met ték el. 

Lel ki ví vó dá sa i ban csa lád tag jai tá -
mo ga tá sa és a hit bi zo nyos ság adott
eny hü lést szá má ra: tu dom, hogy az én
Meg vál tóm él, és ő a tö meg sír ban pi -
he nő sze ret te ink nek is Meg vál tó ja. És
élet re kel ti a ben ne bí zó kat, akár hol pi -
hen nek is a föld te kén ama na pig. 

Lotz Ti bor, apai szí vű apó som
1993. jú ni us 22-én halt meg Sop ron -
ban. Ál dott éle tű hit ve sé vel a vá ros
te me tő jé ben fek szik. Szü le i met ő
te met te szü lő fa lum ban, őket pe dig én
kí sér tem utol só föl di út juk ra. Apó -
som ko por só ja mel lett kö zel húsz év -
vel ez előtt Jn 15,1–5 alap ján hir det tem
az igét a sző lő tő és sző lő vessző el sza -
kít ha tat lan kap cso la tá ról, majd anyó -
som ra va ta la mel lett Fil 4,13 alap ján
szó lalt meg a vi gasz ta ló üze net:
„MindenrevanerőmaKrisztusban,
akimegerősítengem.”

Az óta fi uk, Er nő – ő Óz don, a ko -
há sza ti üze mek ben mér nök ként,
majd ve zér igaz ga tó ként dol go zott, és
az óz di temp lo mi or go na hang ver se -
nye ken is ka pott lel ki erőt PintérKá-
roly lel kész ide jé ben – hat van öt éve -
sen kö vet te őket, de uno kák és déd -
uno kák erő sí tik a csa lád gyö ke re it.
Re mél jük, hogy a ke reszt ség alap ján
az anya szent egy há zat is. 

Há lá val gon dol ha tunk azok ra, akik
kül föl di ként a re for má ció ha zá já -
ban ta nul va szív ták ma guk ba a Krisz -
tus ke reszt jé ben gyö ke re ző ki zá ró la -
gos ság (solus) tit kát, mely ki zár min -
den Is ten előt ti em be ri ér de met. Ha
az el sők kö zé so rol juk Dévai Bíró
Mátyást, akit a re for má ció böl cső jé -
ben Luther „rin ga tott”, és mint „ma -
gyar Lu ther” ter jesz tet te itt hon az új
tant, nem fe led kez he tünk el azok ról
sem, akik az óta ter jesz tet ték az élő
Krisz tus evan gé li u mát. Kö zé jük tar -
to zott Lotz Ti bor lel kész is, aki a „ma -
gyar Lu the rek” lán co la tá ban a re for -
má ció igaz sá gá nak hir de tő je ként úgy
szól ta az igét nem ze ti sé gi vo ná so kat
hor do zó ha zai egy há zunk ban, hogy
hall ga tói meg ér te hes sék sa ját anya -
nyel vü kön is.

g Szi mon Já nos

lotzTiborlelkészemlékezete

A szek szár di evan gé li kus gyü le ke zet
meg ala pí tá sát az elő ző szá zad for du lón
a kör nye ző na gyobb gyü le ke ze tek ből
ide ván dor ló evan gé li kus ipa ro sok,
tiszt vi se lők kez de mé nyez ték. Ké ré sük
meg hall gat ta tott: a püs pök ál tal ki ne -
ve zett szer ve ző ad mi niszt rá tor, Né-
methGyula pak si se géd lel kész 1908
szep tem be ré ben meg tar tot ta az el ső
ala ku ló gyű lést, ahol a for má ló dó kö -
zös ség fel ügye lőt, gond no kot, egy ház -
ta ná csost is vá lasz tott. Az el ső is ten tisz -
te let 1908. szep tem ber 27-én volt.

A gyü le ke zet húsz éven át élt
temp lom nél kül, a Ga ray Já nos Gim -
ná zi um dísz ter mét kap ták meg is ten -
tisz te le ti cé lok ra. A sa ját lel ki ott hon
épí té sé nek ál ma hosszú mun ka és
pénz gyűj tés után 1928-ban va ló sult
meg, ami kor is el ké szült a temp lom,
a gyü le ke ze ti te rem és a pap lak. 

Szé les össze fo gás sal szü le tett meg a
temp lom be ren de zé se: he lyi mes te rek
ké szí tet ték a na gyobb ha ran got, a ki -
seb bik az el ár vult nagy szé ke lyi temp -
lom ból ke rült ide. A bony há di gyü le -
ke zet aján lot ta fel ré gi ba rokk or go ná -
ját. Az ol tár kép SzabóDezső al ko tá sa,
mot tó ja Jé zus hí vá sa: „Jöjjetekhozzám
mindnyájan…” A szí nes ab la ko kat
ipar mű vész ké szí tet te. A fe hér már vány
ke resz te lő me den cét egy csa lád aján dé -
koz ta. Az ol tár ka to li kus, a szó szék re -
for má tus fa fa ra gók ke zé nek mun ká ja.

A gyü le ke zet hű sé ges fel ügye lői
vol tak: HazslinszkyGéza,KurczVilmos,
Tolnai-KnefélyÖdön,LeventeIstván,
LugosiBéla,majd a je len leg a tiszt sé -
get be töl tő dr.MuthLajos (és Németh
Judit fel ügye lő he lyet tes) kö vet ke zett. 

Az el ső hu szon öt év ben hu szon ket -
ten vé gez tek kán to ri szol gá la tot, a
meg épült temp lom or go ná já nál az után
GyőriJános,NémethLászló,Komlósi
Margit, majd 1938-tól a je len leg is
szol gá ló NémethPál.

A lel ki pász to rok so rá ban a negy ven
évig szol gá ló Né meth Gyu la után fia,
NémethIstván kö vet ke zett. Az ő négy

év ti ze des szol gá la ta után rö vid idő re
SzkrinyákKatalin se géd lel kész vet te át
a mun kát, majd új ra pa ró kus lel kész -
ként öt-öt évig HafenscherKároly, il -
let ve utód ja, JohannGyula.Újabb át -
me ne ti két év kö vet ke zett, ek kor se géd -
lel kész ként SmidéliuszAndrás és Sza-
bados Regina vé gez te a szol gá la tot,
majd meg vá lasz tot ták a je len le gi lel -
készt, SefcsikZoltánt.Ő ti zen egy éve
él itt csa lád já val. 

A gyü le ke zet hez tar to zik egy úgy -
ne ve zett társ- és né hány szór vány -
gyü le ke zet is: Fel ső ná na, Kéty, Decs
és Zom ba. 

El mond ha tó, hogy ki csi, de nyi tott
szí vű, lel kes kö zös ség ez, mely nek
nyil ván tar tá sá ban Szek szárd ról nagy -
já ból hat száz em ber tar to zik ide,
va sár na pon ként ki lenc ven öt-száz hí -
vő vesz részt az is te nisz te le te ken. A
hu szon négy ta gú pres bi té ri um ve ze -
té sé vel szí nes kö zös sé gi élet zaj lik: a
több hit tan cso port mel lett él if jú sá -
gi cso port, két fel nőtt-bib lia óra, fi a -
tal asszo nyok órá ja, ima kör mű kö dik,
ezen kí vül al kal mi cso port ként fél -
éven te szer ve ző dik Em maus kör a hit
iránt ér dek lő dők nek, az az fel nőtt ként
ke resz tel ked ni vagy kon fir mál kod ni
vá gyók nak. Van há zas kör, és éven te
hat van em ber, négy ge ne rá ció rész -
vé te lé vel szer vez nek gyü le ke ze ti hét -
vé gét. Igye kez nek nyi tot tan és öröm -
mel fo gad ni min den ér dek lő dő,
Krisz tus után vá gyó dó em bert.

IS TeN TISZ Te leT-KÖZ ve Tí TéS a ma gyar rá dI Ó baN

ASzekszárdiEvangélikus
Egyházközség

evan gé li kus
is ten tisz te let 
a ma gyar 
rá di ó ban 
Au gusz tus 19-én,
a Szent há rom ság

ün ne pe utá ni 11. va sár na pon
10.04-től is ten tisz te le tet köz ve tít
a Kos suth rá dió Szek szárd ról.
Igét hir det SefcsikZoltán lel kész.

Istentiszteletek a balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de. 11.; Balatonakali,Templomtér du. 2.; Balatonaliga,ClubAligaüdülőközpont,Balatonvilágos,
Aligaiút1. du. 6.; Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25. du. 4.; Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,református
imaház,Bemu.9. du. 6.; Balatonföldvár,Városháza,Petőfiu.1. du. 2.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de. 9.; Balatonszárszó,
Széchenyiu. de. fél 9.; Balatonszemes,Főu.34. de. fél 10.; Balatonszepezd,Árpádu.2. de. 9.; Hévíz,Helikonu.6. du. fél 5.;
Kapolcs,Kossuthu.26. du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18. de. fél 11.; Kötcse,Templomu.7. de. 10.; Kővágóörs,AranyJ.
tér2. de. fél 12.; Mencshely,KossuthL.u. de. 11.; Nagyvázsony,Temetőu. du. 2.; Révfülöp,VillaFiliptér2. de. 10.; Siófok,
Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de. háromnegyed 10.; Taliándörögd,Petőfiu.1. du. 2.; Tapolca,Darányiu.1. de. fél
9.; Veszprém,Kossuthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9. Összeállította: Boda Zsuzsa



Lon don ban a jö vő fon to sabb, mint az
olim pi ai je len: a lon do ni olim pi ai
épít ke zés so rán a fő cél  a fenn tart ha -
tó fej lő dés biz to sí tá sa volt. A zöld
olim pia ren de zé sét két szem pont
mo ti vál ta: egy részt a sport lé te sít mé -
nyek hosszú tá vú hasz nál ha tó sá ga,
más részt pe dig fon tos volt, hogy a kö -
zös ség ér de ke it szol gál ják az épü le tek. 

Egy Ea st End-i, rozs da öve ze ti, ha -
lott ne gye det tisz tí tot tak meg és va rá -
zsol tak kul tu rált, esz té ti kus élet tér ré:
egy nyo mor ne gyed re kul ti vá ci ó ja ré -
vén Lon don leg na gyobb köz park ja
jött lét re, amely hez la ká so kat, zöld öve -
ze te ket, mun ka he lye ket, köz le ke dést,
inf ra struk tú rát te rem tet tek. A la kók
vissza kap ják a ko ráb ban táj seb bé lett
te rü le te ket, és ez fon tos üze ne tet is
hor doz: az olim pi á tól – és ál ta lá ban a
sport tól – nem ide gen a kör nye zet vé -
de lem, a fenn tart ha tó ság gon do la ta. 

Az épít ke zé sek so rán – ne he zen
ugyan, de – si ke rült a vál lal ko zó cé -

ge ket meg győz ni ar ról, hogy az alap -
anya gok, az épü let szer ke ze tek és a
hul la dék leg alább fe lé nek a szál lí tá -
sát ne köz úton vé gez zék, ha nem a
kör nye ze tet job ban kí mé lő vas úton,
ví zi úton uszállyal vagy más mó don. 

Az olimpia végeztével a lé te sít -
mé nyek meg ma rad nak, de új funk -
ci ók kal bő vül nek: egye tem, köz -
egész ség ügyi in téz mé nyek, is ko la
lesz be lő lük né mi át ala kí tás után. Az
olim pi ai fa lu há za it la ká sok ká ala kít -
ják, a le bon tott épü le tek ele me it pe -
dig da ra bok ban új ra hasz no sít ják. A
mind ezek ered mé nye kép pen ki ala -
ku ló új köz park a vá ros egy újabb tü -
dő le be nye le het, amely csök ken ti a
ká ni ku la ha tá sa it, a szmo got, új élő -
he lyet je lent sok nö vény- és ál lat faj -
nak, az em be rek szá má ra pe dig pi -
he nő he lyet.

Az épít ke zé sek mel lett ko moly ki -
hí vást je len tett a köz le ke dés kör nye -
zet ba rát meg ol dá sa. Az összes ren dez -

vény hely szí nét met ró val és busszal is
meg le het kö ze lí te ni. A né ző ket pe dig
az zal pró bál ják a tö meg köz le ke dés
hasz ná la tá ra ösz tö nöz ni, hogy az
adott nap ra szó ló be lé pő vel az összes
jár mű vet díj men te sen ve he tik igény -
be a lá to ga tók. A 2012-es olim pia ide -
je alatt gáz üze mű au tó bu szok köz le -
ked nek. 

De rű lá tás ra ad okot, hogy egy re
több zöld kez de mé nye zést lát ha tunk
a sport vi lá gá ban a ren dez vé nyek
öko ló gi ai láb nyo má nak ki seb bí té sé -
re. A né met lab da rú gó-szö vet ség
2006-ban hív ta élet re a Green Go alt,
hogy a vi lág leg nép sze rűbb sport ágá -
nak kö zön sé gén ke resz tül ter jessze a
kör nye zet tu da tos sport esz mé jét. A
baj nok sá gok so rán ugyan is több tíz -
ezer ton na szén-di o xid ke rül a le ve -
gő be. Ezt a ha tal mas mennyi sé get
igye kez nek csök ken te ni a meg úju ló
ener gi ák hasz ná la tá val, zöld be szer -
zés sel, az éte lek cso ma go ló anyag
nél kü li és az ita lok új ra fel hasz nál ha -
tó po ha rak ban tör té nő szer ví ro zá sá -
val, a tö meg köz le ke dés hasz ná la tá nak
nép sze rű sí té sé vel, a sze lek tív hul la -
dék gyűj tés sel.

g s. a.

Zöldolimpia
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ÜZ eNeT aZ ar ar áTrÓl

Rovatgazda:SántaAnikó

b Máranégyévvelezelőttipekingiolimpiaberuházásainálisnagyhang-
súlytkapottakörnyezetvédelem:azösszesfelhasználtenergiahúsz
százalékátmegújulóenergiaforrásbólbiztosították,egymilliófátül-
tettekel,óriásligetetépítettek,gyárakszázaitállítottákleésköltöz-
tettékel,éstöbbtízezerháztartásbanfüggesztettékfelaszéntüzelést.
Mindezekazonbanszintecsaklátszólagosintézkedésekvoltak,hiszen
Pekingavilágegyiklegszennyezettebbvárosa,ésezenatényena„zöld
intézkedések”semsokatváltoztattak.Alondoniolimpiavalószínű-
legpéldaadólesz–legalábbiskörnyezetvédelmiszempontból.

e vé l&le vé l

csa pol va vagy pa lac koz va?
Sze ret nék re a gál ni az EvangélikusÉletÜzenetazArarátról cí mű ro va tá ban
2012. jú li us 1-jén meg je lent cikk re (Kodácsy-SimonEszter:Afolyóvízjobb,
mintazállóvíz!).

A cikk egy ré szé vel tel je sen egyet ér tek. Az üz le tek ben va ló ban ren ge teg a mű -
anyag ba cso ma golt élel mi szer: ás vány vi zek, üdí tők, ét olaj, tej stb., nem be szél -
ve az ipar ban és a ház tar tás ban hasz nált ve gyi anya gok ról – fes té kek, hí gí tók,
ta ka rí tó sze rek… Av val azon ban, hogy a csap víz jobb és ol csóbb, mint a pa lac -
ko zott ás vány víz, nem tu dok egyet ér te ni!

Év szá za do kon át hasz nált ásott kút ja ink vi zé nek ki lenc ven öt szá za lé ka – a
me ző gaz da ság ban az utób bi év ti ze dek ben el ha ra pó dzott nagy mé re tű ke mi zá -
lás mi att – ivás ra al kal mat lan! Az ivó víz nek nem vol na sza bad tar tal maz nia sem
ve gyi anya go kat, sem fer tő ző mik ro or ga niz mu so kat, az az ele get kel le ne ten -
nie az ér vény ben lé vő egész ség ügyi elő írá sok nak (ÁNTSZ-nor ma tí vák nak). At -
tól, hogy egy adott ivó víz nagyjából meg fe lel a leg ál ta lá no sabb ÁNTSZ-nor -
ma tí vák nak, még nem biz tos, hogy min den ki szá má ra szomj ol tó és üdí tő! Sen -
kit sem le het ar ra kö te lez ni, hogy – „köz ér dek ből” – csak csap vi zet fo gyasszon! 

A meg vá sá rolt pa lac kos ás vány vi zet ál ta lá ban igen ha mar el fo gyaszt juk,
te hát nincs ide je meg pos had ni.

Ko ráb ban az ás vány vi ze ket, üdí tő ket, te jet és más fo lyé kony élel mi sze re -
ket üveg pa lac kok ban áru sí tot ták, az üres üve gek vissza vál tá sa, tisz tí tá sa azon -
ban fe let tébb idő- és pénz igé nyes, ma nap ság ezért hasz nál nak mű anyag pa -
lac ko kat, zacs kó kat. A ma gam ré szé ről szük ség sze rint to vább ra is nyu god -
tan vá sá ro lok mű anyag pa lac kos ás vány vi zet, és er ről jó lel ki is me ret tel mást
sem tud nék le be szél ni. 

Ter mé sze te sen tár sa dal mi ér dek len ne, hogy az össze gyűlt mű anyag pa -
lac ko kat, zacs kó kat új ra hasz no sít suk. Er re va ló ban tö re ked ni kel le ne!

Meg je gyez ni kí vá nom, hogy né hány fej lett ipa ri or szág ban – pél dá ul az
USA-ban – már nem hasz nál nak mű anyag szaty ro kat, ezek he lyett jobb mi -
nő sé gű pa pír szaty ro kat rend sze re sí tet tek, ame lye ket könnyebb új ra hasz no -
sí ta ni, és a te jet is üveg pa lac kok ban vagy pa pír do bo zok ban for gal maz zák.

Sza bó Lász ló gyülekezetimunkatárs,
nyugalmazottközegészségügyi-járványügyifelügyelő(Szolnok)

le vél a Szél ró zsa re giszt rá ci ó sa i nak
A ta lál ko zó után na gyon sok kri ti ka ér te a fo nyód li ge ti 9. Szél ró zsa or szá -
gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó re giszt rá ci ó ját – a Ba la ton-par ti be szél ge -
té sek től kezd ve az EvangélikusÉlet ha sáb ja i ig. Épp ezért úgy gon do lom, nem
árt so kak kal meg osz ta ni azt a le ve let, ame lyet a Szél ró zsa után pár nap pal
küld tem a re giszt rá ci ó ban részt ve vő lá nyok nak.

Ked ves szél ró zsás re giszt rá ci ó sok!
Sze ret ném, ha tud ná tok, mennyi re be csül te lek ben ne te ket azért, mert – lát -
va a szá mí tó gé pes rend szer csőd jét, a me le get, a ha rag vó em ber tö me get, a
mak ran cos ko dó nyom ta tót – ki tar tot ta tok, és vé gig csi nál tá tok azo kat az órá -
kat a kö szö net leg ki sebb esé lye nél kül.

Tény, hogy az én bo kám is le rob bant az áll do gá lás ban, de az más nap ra rend -
be  jött. Biz to san si ke rül majd ki ér té kel ni, mi mi ért nem si ke rült úgy, aho -
gyan meg ál mod tá tok, ez nem az én tisz tem, de azt hi szem, ab ban a hely zet -
ben, amely ben vol ta tok, egy át lag em ber: a) üvöl töz ni kezd; b) sí ró gör csöt kap;
c) ott hagy ja az egé szet.

Ti nem ezt tet té tek, és ezért há la il let ti te ket. A Szél ró zsa pe dig jó volt, és
ti nem so kat lát ta tok be lő le. Vagy is azért vál lal tá tok a stresszt, a dü hös ar -
co kat, hogy ti ma ga tok ne is ré sze sül je tek a cso dá ból…

Sze re tet tel:
Egy szél ró zsás részt ve vő

(Teljesnévéscímaszerkesztőségben)

Há la és kö szö net 
A kö zel múlt ban utol ért en gem is a ször nyű kór, amely től szin te min den em -
ber fél, ret teg.

Ami kor az or vos a di ag nó zist köz li, ta lán nem is tud ja, hogy a pá ci ens lel -
ké ben mi lyen vi hart ka var. Per sze ha tud ja, az sem vál toz tat a té nye ken. Fel
kel lett dol goz nom, és dön te nem kel lett: vál la lom-e a nagy, komp li kált mű -
té tet an nak min den ri zi kó já val és szám ta lan ne ga tív kö vet kez mé nyé vel, vagy
ki vá rom, hogy a be teg ség ho gyan ha tal ma so dik el raj tam. 

A dön té sig öt nap telt el, óri á si lel ki tu sá val, fé le lem mel és bi zony ta lan -
ság gal. 

Már ez idő alatt is érez tem a tá maszt az evan gé li kus test vé rek ré szé ről; el -
ső sor ban SzabóVilmos és ne je, PiriZsuzsanna áll tak ha tá ro zot tan mel let tem.
És ter mé sze te sen a töb bi ek is; ki-ki a ma ga mód ján pró bált erőt, biz ta tást és
gon dos ko dást nyúj ta ni szá mom ra. Vé gül a mű tét mel lett dön töt tem. 

Az ope rá ci ót kö ve tő en na gyon ne héz he te ket él tem át. Ah hoz, hogy az egé -
szet ki bír jam, a sa ját hi tem, Is ten be ve tett ren dít he tet len bi zal mam és csa -
lá dom sze re te te se gí tett.

Ami mi att tol lat ra gad tam, az a kö vet ke ző: a csa lá dom és én ma gam a hi -
tünk kel ta lán ke ve sek let tünk vol na a gyó gyu lás hoz. De ha tal mas erőt érez -
tem ma gam mö gött, amely a test vé rek től áradt fe lém. Az imá juk, a sze re -
te tük, az együtt ér zé sük elő se gí tet te, hogy az Úr rám fi gyel jen, és el in dít son
a gyó gyu lás út ján. Min den ki biz ta tott, táp lál ta ben nem a re ményt. Krisztá-
nak,Zsókának és a töb bi ek nek is na gyon kö szö nöm! 

Ám ki kell emel nem Sza bó né Pi ri Zsu zsan nát, aki kü lön le ges em pá tia kész -
ség gel, ener gi át és időt nem kí mél ve, sok szor éj sza ká ba nyú ló an ve lem volt.
Imá já val és fi gyel mé vel meg nyug ta tó se gít sé get és erőt tu dott ad ni. 

Ne héz mél tó sza va kat ta lál ni kö szö ne tem ki fe je zé sé hez, de azt min den -
kép pen sze ret ném el mon da ni, hogy há lás va gyok az Úr nak, hogy tag ja le -
he tek en nek a kö zös ség nek – a za la eger sze gi evan gé li kus gyü le ke zet nek!

Föl de si né Roth Er zsé bet (Zalaegerszeg)

Bu da hegy vi dé ki temp lo munk ban jú li us 16-án is ten tisz -
te let ke re té ben ad tunk há lát jó ba rá tunk, test vé rünk éle -
té ért, akit 84 éves ko rá ban hí vott ma gá hoz Is te nünk.
Temp lo munk ban csa lád ja és bu da hegy vi dé ki gyü le ke -
ze tünk tag jai mel lett egy há zunk szá mos lel ké sze és hí -
ve, va la mint Mik lós egy ko ri kol lé gái vet tek részt a bú -
csúz ta tón, ahol KeczkóPál hir det te Is ten igé jét.
Dr.KoczorMiklósPá pán szü le tett, is ko lá it Cell dö möl -

kön és Szom bat he lyen vé gez te. A Bu da pes ti Mű sza ki
Egye te men szer zett dip lo mát, ké sőbb mű sza ki dok to rá -
tust. És bár édes ap ja MÁV-fő fel ügye lő volt, ő ma ga pe -
dig vas úti köz le ke dé si gé pész mér nök, szí ve sen be szélt úgy
ma guk ról: „Vas uta sok va gyunk.”

Fi a ta lon kap cso ló dott be az evan gé li kus evan gé li zá ció
moz gal ma i ba. Ha ma ro san már nem csu pán hall ga tó ként,
ha nem ige hir de tő ként is szol gált. Egy pest er zsé be ti szol -
gá la ta al kal má val is mer ke dett meg Ruttkay-MikliánIlo-
nával, akit öt ven négy év vel ez előtt fe le sé gül vett. Bol dog
há zas sá guk ból há rom fiú gyer mek szü le tett, akik kö zül Zol-
tán gé pész mér nök, Tamás és György lel kész lett. 

Mér nö ki pá lyá ját mű egye te mi ta nár se géd ként kezd te,
majd az 56-os for ra dal mi bi zott ság ban va ló rész vé te lé ért
po li ti kai bün te tés ként vas úti kül szol gá lat ba he lyez ték
Nagy ka ni zsá ra. Ké sőbb a bu da pes ti MÁV Ter ve ző in té zet
gé pész  ter ve ző je, majd osz tály ve ze tő je lett. Nyug díj ba vo -
nu lá sá ig vas úti lé te sít mé nyek egész so ra ke rült ki a ke ze alól.

Éle tében na gyon fon tos szerepet játszott egy há -
zunk. Szív vel-lé lek kel volt bu da hegy vi dé ki. Eb ben az el -
kö te le zett sé gé ben öröm mel vál lal ta a meg pró bál ta tá so -
kat a gyü le ke zet éle té nek egy ko ri ne héz évei alatt is. Nem
lel ké szi mun ka társ ként, pres bi ter ként több mint fél év -
szá za don ke resz tül ve zet te kedd es tén ként a gyü le ke -
ze ti bib lia órá kat. Ha lá lá ig fi gye lem mel kí sér te az egy -
ház kü lön bö ző tö rek vé se it, so kak kal tar tott kap cso la -
tot, és so kan fi gyel tek oda sa já tos egy ház szem lé le té re. 

1986-ban ti zen nyolc tár sá val – kö zöt tük Zol tán fi á -
val – együtt kez de mé nye ző je és alá író ja volt a Testvéri
szó cí mű, ma már egy ház tör té ne ti je len tő sé gű irat nak,
mely egy há zunk ban a rend szer vál tást el in dí tot ta. Az egy -
há zi meg úju lás fon tos ré sze volt az 1991-es zsi nat
össze hí vá sa, me lyen zsi na ti gaz dá nak vá lasz tot ták.

Csa lád ja nagy sze re tet tel vet te kö rül. Uno kái és déd uno -
kái sok örö möt sze rez tek szá má ra. Ün ne pek al kal má val
bol dog pát ri ár ka ként gyűj töt te össze a nagy csa lá dot.
Míg fi a ta labb ko rá ban ba rá ta i val a gyer me ke i vel egy ko -
rú if jú sá got ne vel ték, ké sőbb fe le sé gé vel együtt uno ká i nak
a ze be gé nyi nya ra lá so kat tet te örök él ménnyé.

Ere je las san el fo gyott. Ott ho ná ban, mi köz ben fe le -
sé ge a ke zét fog ta, egyet len só haj tás sal tért ha za Urá -
hoz. A fel tá ma dás re mény sé gé be ve tett hit tel gon do -
lunk sze re tett test vé rünk, dr. Ko czor Mik lós éle té re.

Kézdy Pál (Budapest)

Egy gyülekezeti gyerektábor más,
mintatöbbi.EgyszerűenJézusisbe-
állacsapatba:azénekekben,ajáté-
kokban,azimákban,akézműves-fog-
lalkozásokon, a pihenésben… jelen
van. Nálunk jelen volt! Láttam a
kislányomarcán,láttamagyerekek
szemében,alelkészünkszolgálatában,
aszülők,asegítőkmozdulataiban,a
nyári forróságmértéketparancsoló
erejében;demégavízbenis,amellyel
atáborutolsónapjánnyakonöntöt-
tékegymástazaprónépek.Ottvoltaz
Úrebbenakeresztútbanis.Utakta-
lálkoztak:éppenmi,éppenitt,éppen
ekkor!Mindannyian.
AhéttémájaJézuscsodáivoltak.

Majdnemharmincóvodáséskisisko-
láshangolódottIstenreésegymásra
ötdélelőttönkeresztül.
Atáborvégére–abibliaitörténe-

tekenátelmélkedveésátjátszvama-

gunkat–rádöbbentemsajátéletem
csodáirais.Atalálkozásoktitkaira.
(Agyerekeketha„töltjük”lelkitáplá-
lékkal,akkoregyenesaránybantöl-
tődnekaszülőkis.Érthetetlen,titok-
zatos,pozitívtöltöttségűlelkifizika!)
Vasárnap még furcsán egyedül

voltam. Csak a várakozás öröme
voltaszívemben,hogymásnapkez-
dődikatábor–ésegykisszívmélyi,
önsajnáló,elmerengő,gyomorszorító,
imádságraindító,Istentkérdezgető
szomorúságborongottkörül.
Vankétgyermekkorijóbarátnőm,

akikmindkettenrájöttekarra,hogya
legjobbfeltöltődéskimenekülniavilág-
ból:mindenkapcsolatotmegszakítva
csak a családnak élni. A saját ke-
resztútjaikat,találkozásaikathátra-
hagyták–mindenszereplővelegyütt.
Énisottmaradtam.Azontöprengtem,
hogymostjónekikvagynemjónekik

ez.Igazukvan,vagynincs?Nemtud-
tamezekreakérdésekreválasztadni,
csakhiányoznak.Úgyéreztem,hogy
gyökereimnekkétágaleszakadt.
Másnapsántikálólélekkelindul-

tamnekialányommalatemplomig
vezetőútnak.
Mindenhiányomörömbensokszo-

rozódott,mindentalálkozásújgyöke-
reket font körém.Nemkértem,nem
akartam,nemgondoltam…,deígylett!
Lehet,hogynéhahangosvolt; lehet,
hogykicsitelkóricált,felmászott,más-
rafigyelt,próbáltvízenjárni,vizetön-
teni–deazegészgyermektáboriközös-
séglelkicsaláddáválhatott.Agyere-
kek,afelnőttekésJézustábora.Öröm-
benéskegyelemből!Nemnekem–ha-
nemegymásnakmindannyian!
Kenyérszaporítás,testvérgyarapí-

tás,szeretetszaporítás…
g Papp And rea

Jézussalgyerektáborban

Búcsútestvérünktől,dr.KoczorMiklóstól

La punk múlt he ti szá má nak – ta lá lós kér dés ként tá lalt – cím lap fo tó ját Med-
gyesiPéter ké szí tet te, aki a révfülöpiOr dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ven dé ge ként örö kí tet te meg az egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon -
fe ren ci á ján részt ve vő fi a ta lok egy cso port já nak ba la to ni „él mény für dő zé sét”.
A fo tón te hát a dé li part lát szik – a tó észa ki part já ról.
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VASÁRNAP

8.05/RégióRádió
Zsinatoló
(vasárnapiökumenikusműsor)
11.30/DunaTv
Beavatás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós esszé je
15.05/Bartókrádió
JubilateDeo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
16.50/M1
XXX.nyáriolimpiaijátékok
Fér fi ví zi lab da-dön tő
21.10/Bartókrádió
Azemberihangdicsérete
Ben ne:
And rea Gab ri eli: 
Mis sa Apos tol orum
22.00/M2
AXXX.nyáriolimpiai
játékokzáróünnepélye
23.35/DunaTv
Makám-koncert
(magyarkoncertfilm,2008)

HÉTFŐ

11.00/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
11.30/Kossuthrádió
Vendégaháznál
Gye re kek ről fel nőt tek nek
12.40/Tv2
Égbőlpottyantcsalád
(amerikaifilmdráma,1986)
(87’)
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
20.05/DunaTv
Petőfi
(magyartévéfilmsorozat)
6/1. Szü lő föl de men
22.20/DunaWorld
HarcsaVeronikaQuartet
(magyarkoncertfilm)
22.55/M1
Aranyfeszt
Kul túr kin csek nyá ron

KEDD

8.25/DunaWorld
Selyemút–
SteinAurélnyomában
(ismeretterjesztőfilm)
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne:
Char pen ti er: Dá vid és Jo na tán
13.50/Bartókrádió
PappDániel(hegedű)és
OláhAino(csembaló)Bach-
hangversenye
(De ák té ri evan gé li kus 
temp lom, 2006. jú ni us 6.)
15.30/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
III. Bé la
15.40/PaxTv
KiisvoltLutherMárton?
(ismeretterjesztőfilm)

SZERDA

7.05/M1
Másfélmilliólépés
Magyarországon–
32évmúlva
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
7.35/DunaTv
Századfordítómagyarok
Rub ik Er nő
9.00/DunaTv
Töredékek
Po gány ma gya rok, 
ke resz tény ma gya rok
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.10/M1
Balatoninyári
(magazinműsor)
22.30/Bartókrádió
Intermezzo
A King’s Sin gers éne kel

CSÜTÖRTÖK

5.25/M1
Hajnaligondolatok
14.25/M2
Arborétumok,
gyűjteményeskertek
15.00/PaxTv
Énvagyokazigazság
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
19.35/Bartókrádió
Bravissimo!
Ben ne:
Je an Cos ta ját szik a Kál vin
té ri re for má tus temp lom 
or go ná ján
21.25/M2
Kérők (magyartévéjáték)
21.30/DunaTv
Sztracsatella
(magyarfilm,1996) (99’)
23.10/DunaTv
MüpArt–Ágnes-koncert
Jó zsef At ti la és Rad nó ti 
Mik lós a Mű pa szín pa dán

PÉNTEK

7.35/DunaTv
AHabsburgokésMagyarország
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
11.06/Kossuthrádió
AHely
(riportműsor)
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóazerdőkürtösi
evangélikustemplomból
16.30/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Szent-Györ gyi Al bert
20.05/DunaWorld
Vajdaságiorgonák
(magyardokumentumfilm)
21.10/M1
Borvacsora
(gasztronómiaimagazin)
24.00/Bartókrádió
Arsnova

SZOMBAT

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne:
Franck: Imád ság
10.00/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
12.55/M1
ASzentMihály-kápolna
(magyarismeretterjesztő
film)
13.10/M1
Kerékpártúra
(biciklismagazin)
23.00/DunaTv
Háromszín:Kék
(francia–lengyeljátékfilm,
1992)
23.45/M1
LángolóMississippi
(amerikaifilmdráma,1988)
24.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
I. dzsessz fó rum Bu da pest

VASÁRNAP

8.05/Régiórádió
Kapocs
(vasárnapiökumenikusműsor)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseSzekszárdról
10.05/M1
Zsinagógák
10.30/M1
Reformátusmagazin
11.20/M1
Baptistaifjúságiműsor
19.35/Bartókrádió
BartókBélaXXV.nemzetközi
kórusverseny
Nyi tó hang ver seny
20.05/Kossuthrádió
Estiséta
Ri por tok, be szél ge té sek, 
mű vek – a kul tú ra ös vé nye in
0.15/DunaTv
AKaramazovtestvérek
(amerikaijátékfilm,1958)
(140’)

vASárNAPTÓlvASárNAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólaugusztus12-étőlaugusztus19-éig

va sár nap (au gusz tus 12.)
Valamennyienazőteljességébőlkaptunkkegyelmetkegyelemre. Jn 1,16 (Zsolt
65,10a; Lk 19,41–48; Róm 9,1–8.14–16; Zsolt 140) Krisz tus test té lét ele előtt
a tör vény ural ma alatt élt az em ber, és cse le ke de tei alap ján ítél te tett meg.
Krisz tus meg je le né sé vel azon ban be kö vet ke zett a sza ba dí tás, a ke gye lem
ide je. Az óta – ez az evan gé li um köz pon ti üze ne te – ke gye lem ből kap juk
a ke gyel met, hi szen cse le ke de te ink kel so ha nem ér de mel het nénk ki.
Nincs az a szent, ke gyes, ál dott éle tű em ber, aki re néz ve ne len ne jo gos Is -
ten tör vé nye és íté le te. Ám Is ten tel jes sé ge azt (is) je len ti, hogy ő na gyobb,
mint a tör vé nye; fe lül ír hat ja azt – és pon to san ezt tet te ér tünk Jé zus Krisz -
tus ban! Ben ne el tö röl te a min ket vá do ló adós le ve let, és Fia ha lá la árán meg -
ke gyel me zett. 

Hét fő (au gusz tus 13.)
Légyhűmindhalálig,ésnekedadomazéletkoronáját. Jel 2,10c (Jer 2,2; Róm
11,1–12; Mk 8,1–9) Az olim pia nap ja i ban so kan fi gyel nek a ki tar tó küz del -
met ví vó spor to lók ra. Helyt ál lá suk pél da so kak szá má ra. A Szent írás bi zony -
ság té te le – nem csak itt, szá mos más he lyen is – azon ban e föl di táv la tok -
nál sok kal ha tal ma sabb ka put nyit! Olyan el jö ven dő vi lá got ké szí tett az Is -
ten az őben ne hí vők, hoz zá hű sé ge sek szá má ra – az örök ké va ló sá got, amely -
ben sem el mú lás, sem ha lál, sem fáj da lom nem lesz –, ame lyet a Jelenések
könyvének ih le tett szer ző je az „élet ko ro ná ja” kép pel szem lél tet. Is ten ígé -
re té nek elő ké pei pe dig már most meg je len nek a hí vő em ber éle té ben – vég -
te len sze re te te és meg iga zí tó ke gyel me át ölel.

Kedd (au gusz tus 14.)
Ujjongjatok,egek,vigadozz,föld,törjetekkiujjongásban,hegyek!Mertmeg-
szántanépétazÚr,éskönyörülanyomorultakon. Ézs 49,13 (2Kor 2,3; Lk 21,5–
6.20–24; Mk 8,10–13) Va jon örü lünk ele get? Su gá roz zuk ma gunk ból mi, ke -
resz té nyek az iga zi, fel hőt len bol dog sá got, uj jon gást, víg sá got? Min den okunk
meg van rá. Nekünk van meg iga zán min den okunk rá! Van előt tünk cél, van
pers pek tí va. Is ten min den na pon ve lünk van Jé zus Krisz tus ál tal. A bűn bo -
csá nat tisz ta lap já val aján dé koz meg. Örül jünk, és ad juk to vább, mu tas suk
meg őt, az öröm iga zi For rá sát, aki ből mi is me rí tünk!

Szer da (au gusz tus 15.)
Pálírja:Énerőtlenség,félelemésnagyrettegésközöttjelentemmegnálatok.
Beszédemésigehirdetésemsemazemberibölcsességmegejtőszavaivalhang-
zotthozzátok,hanemaLélekbizonyítóerejével. 1Kor 2,3–4 (Ézs 55,5; Jn 4,19–
26; Mk 8,14–21) Nap ja ink ban is el ural ko dik kö zöt tünk a gaz da sá gi, er köl -
csi, eg zisz ten ci á lis fé le lem, ret te gés. Vál ság – nincs nap, hogy ne ej te nénk
ki e szót. Ön je lölt „pró fé ták” ér kez nek, és mu tat nak „ki uta kat”. És nem ve -
zet nek se ho vá… csak nő a sö tét ség. A Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel szó ló ra fi gyel -
jünk! Pál nem ön ma gát hir det te. Is ten ve le volt, meg ál dot ta ige hir de té sét,
bi zony ság té te lét. Az őt szol gá já vá te vő Is ten hi tet éb resz tett ott, ahol Pál járt.
És az apos tol és a meg tér tek együtt di cső í tet ték az Urat.

csü tör tök (au gusz tus 16.)
Hahűtlenekvagyunk,őhűmarad,mertőmagátmegnemtagadhatja. 2Tim
2,13 (Ézs 58,1; Róm 11,13–24; Mk 8,22–26) Az em be ri vi lág egyik leg na gyobb
de fi cit je a hű ség és a hit hi á nya. Ez a leg na gyobb hi á nyunk, még sem va gyunk
ké pe sek ma gunk tól ki tar ta ni. Is tent azon ban sem mi lyen ér te lem ben nem
vál toz tat ja meg irán tunk va ló szán dé ká ban az em ber bű ne, hűt len sé ge vagy
hi tet len sé ge. Min den kor ugyan az ma rad a ma ga tel jes sé gé ben, és nem má -
sít ja meg ígé re te it. So ha nem szű nik meg te rem tő sze re te te, amellyel fenn -
tart ja a lé te ző ket, min ket, em be re ket, a te rem tett vi lá got, aho gyan a nap is
egy aránt süt bű nös re és bűn te len re. A meg té rő bű nöst az Úr min dig tárt
ka rok kal vár ja.

pén tek (au gusz tus 17.) 
AzIgetesttélett,közöttünklakott,ésláttukaződicsőségét. Jn 1,14 (Zsolt
17,15; Lk 23,27–31; Mk 8,27–33) Mi ért fon tos, hogy test té lett az Ige Jé zus
Krisz tus ban? Egy részt mert Krisz tus em be ri sor sot vál lalt, és sa ját éle tén
ke resz tül mun kál ta ki a sza ba du lás hoz ve ze tő utat, ame lyen mind annyi -
an el in dul ha tunk, és az ő ve ze té sé vel cél ba is ér he tünk. Más részt sze mé -
lyes pél dá ján, ta ní tá sán, tet te in ke resz tül meg mu tat ta, mi lyen az, ami kor
va la ki Is ten irán ti tel jes hű ség ben, hit ben és sze re tet ben él. Is ten igaz sá -
gát, a meg iga zult éle tet mu tat ta meg ne künk. Így lett szá munk ra az út, az
igaz ság és az élet.

Szom bat (au gusz tus 18.)
Nefélj,merténveledleszek,ésmegmentelek!–ígyszóltazÚr. Jer 1,8 (Róm
8,15; 5Móz 4,27–35/36–40/); Mk 8,34–9,1) Ha be le gon do lunk, min dig len -
ne mi től fél nünk. Az em be ri lét olyan vé ges, annyi min den fe nye get, oly sok
tes ti és lel ki vesz te ség, bá nat ér min ket! A fé le lem azon ban meg bé nít, el -
ve szi az élet szép sé gé ben va ló gyö nyör kö dés le he tő sé gét, el ve szi az örö möt,
ap rán ként ki for dít ma gunk ból. Ne félj! – mond ja új ra és új ra Is ten. Nincs
olyan ve sze de lem, amely ben én ne len nék ve led, ahon nan ki ne tud ná lak
men te ni. Még a ret te gett ha lál ban sem hagy fog ság ban. Min dent el ké szí -
tett Is ten, hogy ne a fé le lem ural ma alatt él jünk. Is ten ke zé ben tel jes biz -
ton ság ban va gyunk.

g Kő há ti Do rottya

újnap– újkegyelem

meg hí vó lel kész szen te lés re
„Hiszenerrehívattatokel,mivelKrisztusisszenvedettértetek,éspéldát
hagyottrátok,hogyazőnyomdokaitkövessétek.” (1Pt 2,21)

Öröm mel és Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy a pest szent lő rin ci evan -
gé li kus temp lom ban (1183 Bu da pest, Kos suth tér 3.) az au gusz tus 18-án,
szom ba ton, 15 óra kor kez dő dő is ten tisz te le ten GáncsPéter püs pök lel -
késszé szen tel. Sze re tet tel hí vom és vá rom er re az al ka lom ra és az azt
kö ve tő sze re tet ven dég ség re!

GyőriGáborDávid

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.

APRÓHIRDETÉSEK

Há lá san kö szön jük az együtt ér zés
sok fé le je lét, ame lyet meg ta pasz tal -
tunk dr.KoczorMiklós ha lá la ide jén.
Ál dás le gyen ne ki és mind nyá junk nak!

Koczorcsalád

* * * 

Sze ge den egye te mis ta lány nak al bér -
le tet ke re sünk. Tel.: 20/824-2686.

Tisz telt ol va só ink!
Az EvangélikusÉletkö vet ke ző, au gusz tus 19–26-i (33–34.) szá ma össze von -
va, har minc két ol da lon je le nik meg au gusz tus 19-én. Az ün ne pi dupla szám
ára 500 fo rint. (A 35. lap szám meg je le né sé nek idő pont ja szep tem ber 2.)

Ér te sít jük to váb bá ol va só in kat, hogy szer kesz tő sé günk au gusz tus 16–
23. kö zött zár va tart. Tisz telet tel kér jük elő fi ze tő in ket, hogy eset le ge sen
fel me rü lő ter jesz té si prob lé mák kal ez idő alatt for dul ja nak köz vet le nül
a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. ügy fél szol gá la tá hoz. Ingye nes te le fon szám:
80/106-000. E-mail : ugy fel szol galat@me dia-log.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK


