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

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

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

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

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

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

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

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

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

b Há la adó is ten tisz te le tet tar tot tak szep tem ber -én a Győr-Mo son-

Sop ron me gyei Va dos fán, a „rá ba kö zi evan gé li kus ka ted rá lis ként” is

is mert temp lom ban. A hí vek, az egy ház köz ség és a kor mány össze -

fo gá sá val az épü let cen te ná ri u ma utá ni má so dik év re si ke re sen be fe -

je ződ he tett a tel jes kö rű fel újí tás. A meg je len tek az ün nep ség ke re -

té ben nem csak a dol gos kö zel múlt ra em lé kez tek, de fel ele ve ní tet ték

azo kat a lu the rá nus ha gyo má nyo kat és küz del me ket is, me lyek mind

hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Is ten igé jét a Du nán tú lon ma már több száz

evan gé li kus temp lom ban le hes sen hal la ni. 

Se gíts te is

a temp lomfel újí tás ban!

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

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

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

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

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

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

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

Bú csú zó ul még egy szer fel te kin tek a temp lom to rony ra, és is mét biz -
to san ér zem, hogy kö szön(t)ésünk: „Erős vár a mi Is te nünk”, élő va ló ság.
Jé zus Krisz tus el jött kö zénk, és mun kál ko dik ér tünk. Át ölel min ket gon -
dos ko dó sze re te té vel. Az egy be gyűl tek re néz ve hal lom a han got: „…mert
Is ten temp lo ma szent, és ez a temp lom ti vagy tok.” (Kor ,)
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– Könnyen meg is mét lőd het ki csi ben,
ami a nép dal kinccsel tör tént – nyi lat -
koz ta Ken deh Gusz táv, a kon fe ren cia
szer ve ző je, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) Egy házz enei Bi -
zott sá gá nak el nö ke. – A „tan anyag gá”
si lá nyí tott nép da lok nem je len tet tek él -
ményt a gyer me kek nek, és lát juk,
hogy mi lett en nek az ered mé nye. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g P  P 

b Sor va dás ra ítél te tett ke gyes sé gi kul tú ra a ko rál ének lé sünk? Van-e iga -

zi pro tes tan tiz mus kö zös ko rál ének lés nél kül? – e kér dé sek meg vi -

ta tá sá ra gyűlt össze há rom tu cat evan gé li kus egy ház ze nész és kar -

ve ze tő szep tem ber har ma dik he té ben a gye nes di á si Ka per na um ban.

A ta va lyi gye ne si kon fe ren ci án az egy há zi is ko lák ban szol gá lók kér -

ték, hogy ki fe je zet ten is ko lai hasz ná lat ra ké szül jön egy ének fü zet az

Evan gé li kus éne kes könyv anya gá ból.

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

Ko rál ének lő egy ház
ma ra dunk?
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