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„Ésörömvolthallani,amikorbibliás,imádkozóéletűked-
veshíveinkelmesélték,hogyakórházbanbetegtársaikat
megtanítottákegy-egyénekrevagyimádságra.Mekko-
ramisszióilehetőségezis!”

Lelkészek fehér köpenyben f 8. oldal

„Adiákoktizennégyéveskorukbankezdhettékmeg
egyetemitanulmányaikat,éshúszéveskorukigtanul-
tákazalapokat.Amásodikévvégénmegszerezhették
abaccalaureatusifokozatot,ahatodikévutánpediga
doctoratust.”

Élet a középkori egyetemeken f 6. oldal

Pál apostol
bélyegeken

f 10. oldal

Özönvíz a templomban f 14. oldal
Billentyűzet helyett talicska f 3. oldal
A fekete kutya megszelídítése f 9. oldal
A hazai pálya előnye f 3. oldal
Korszerűsödő épületek a környezettudatosság
jegyében f 5. oldal

Félidejénéltartegyházunkbana2006-ostiszt-
ségviselőiválasztásokkalkezdődötthatévescik-
lus,ittazidejetehát,hogyőszigki-kielvégez-
zeazelsőszámadástamegvalósultmunkáról
ésazidőközbenfelismert,előttünkállófelada-
tokról. Zsinatunk is egész sor beszámolót
hallgatottmegésfogadottelalegutóbbiülé-
sén,degyülekezeti,egyházmegyei,egyházke-
rületikörbenismérlegetkellenevonniszolgá-
latunkeredményességérőlésminőségéről–az-
azodaszánásunkhőfokáról.

Egyházunknagyobbrészébenörvendetesen
tapasztalható,hogyegyretöbbenfogadjákel:az
újbortnemlehetarégitömlőkbetölteni.Ameg-
változottkülvilágkényszereiközöttnemlehet
úgygazdálkodni,ahogyankorábban,mertnem
tudjuk kiszámítani azokat a támogatásokat,
amelyeknekünkjogszerint,szerződésesalapon
járnak,mertújraindítottintézményeinkfenn-
tartásáhozegyrekevésbéelegendőakülsőfor-
rásbólérkezőnormatíva,mertmegváltoztakaz
áttekinthetőkönyvelésésgazdálkodáselvárha-
tó alapszabályai. E téren olyan kihívásokkal
szembesítbennünketazéletvalósága,amelye-
ketlegtöbbszöramagunkjózanérdekébenígy
is,úgyisszámbakellettvolnavennünk,hiszen
azegyházbelsőáldozatvállalásánakerősítése,ok-
tatási és diakóniai intézményeink felelős és
egyházhozméltóműködtetéseéppúgyazegész
egyházügye,mintazátláthatóéséppenezértbi-
zalmatkeltőésmindannyiunkjavátszolgálóad-
minisztrációésgazdálkodás.

Haaztgondoltuk,hogyastrukturáliskér-
désekjelentősrészénekátalakításautánnyug-
vópontrajutunk,akkormostidejeráébrednünk:
mindenstruktúrahordozmagábankisebb-na-
gyobb hibákat – azaz nincsen önmagában
szent egyházi intézmény –, mégis minden
azonállvagybukik,hogyakialakítottformá-
katmilyenigei,teológiai,emberiésszakmaitar-
talommaltöltjükmeg.

Minden–mégolydöcögő–struktúraisle-
hetIsteneszközeazegyházjavára,haabbanva-
lóságos,lelkes,egymástszeretőésörömmelszol-
gálótanítványokélnek.Nemarrólvanszó,hogy
nemlehetéskellkeresnünkazegyházműködé-
sénekleghatékonyabb–azaznemfeltétlenüla
legolcsóbb,hanemazegyházigeiszolgálatának
éskereszténytestvériközösségénekmegerősí-
tésérelegalkalmasabb–formáját.Egygyakor-
latipéldávalélveazonban:haegygyülekezetben
aliglehetpresbiteriszolgálatravállalkozótest-
vérttalálni,vagyapresbitériumnemérelkel-
lőeredménytagyülekezetiéletmegeleveníté-
sében,annakokanemagyakrankörülményes
választásiszabályokbanvan.

Biztatóéletjel,hogyazelmúltévtizedekben
issokanéssokféleképpengondoltakajövőre.
Széthulló világrendszerekben, gazdasági és
anyagibiztonságbankerestékakapaszkodót,
a továbbvezető utat. Hasonló indíttatásból
születettmegegyházitörvénygyűjteményünk,
amelya többnyire járatlanutakonakartna-
gyobbbiztonságotadniazátalakulóegyházi
életnek–ezmégakkorisígyvan,hatöbben
nevezikmanapságtehernek,mintbetartandó
közösségiszabályrendszernek–,ugyanakkor
nemazírottjogszabályokfognakmegtartani
minket.Gondoljunkcsakakörülöttünkélővi-
lágra, amelynek alapjait a rendszerváltozás
szellemébenraktákle,mégsemmondhatjuk,

hogyazújalkotmányosságszelleme,gondol-
kodásmódjaazelmúlthúszesztendősoránát-
jártavolnaakárapolitikaielit,akáraválasz-
tópolgárokgondolkodását,mindennapivisel-
kedését.Azegyházijórendakkorműködőké-
pes,havalóditanítványiközösségvállalásáll
mögötte.

Ajövőfelémutatottazelmúltévtizedekben
visszatértintézményeinksokaságais,mégishi-
ábabiztató,hogytársadalmiszolgálatunkatbe-
csülibennünklegtöbbreatársadalom,haake-
reteketnemtudjukéleterősevangélikuskeresz-
tényszellemiséggelmegerősíteni.Amikormos-
tansága„stratégiaitervezés”keretébengondol-
jukvégigazelőttünkállótízesztendőcéljait,ak-
korisbelekellkiáltanihazaievangélikusainkfü-
lébe:hanincsenmögöttevalósemberi,közös-
ségielszánásésakarat,hiábatervezünkbármi-
félehasznoslépést.

Amikormaszámotakarunkvetnihelyze-
tünkkel, akkor valóban nemcsak a hatéves
cikluselsőfelétkellszámbavenni,hanemegy
másik„félidő”távlatátis.Hiszenfélidőhözér-
kezettarendszerváltozásfolyamata–gondol-
junk An tall  Jó zsef bibliai ihletésű szavaira,
hogy a rendszerváltozás csupánnegyven év
alattteljesedhetkiegészében!Recseg-ropoga
régiberendezkedés,akényelembőlvagymeg-
szokásból változatlanul hagyott dolgokról
kezdjükvilágosanmegérteni,hogysokminde-
nenváltoztatnunkkell,sőtnekünkisváltoz-
nunkkell.

Ígyvanezazegyházbanis,ésezsemkevés-
béfájdalmasésnehéz.Amegmaradásérdeké-
benfelelősenkellmérlegelniakármindenrész-
letet,miközbenfejünkrenőtt,átfogó,megoldat-
lanproblémákrakellválasztadnunk.

Ennekcsakelső,bárezáltaléppenséggeléb-
resztőhatásúelemeaszolidaritásitörvényben
tárgyaltlelkészinyugdíjésszociálisbiztosítás
kérdése,amelyazonnaltovábbisvezetbennün-
ketnagyobbösszefüggésekbengyülekezeteink
teherbíróképességének,megmaradásának,a
lelkésziéletpályamegbecsülésénekgondjainát
aközösteherviselésigazságosrendszerének,a
lehetőség szerinti gyülekezeti önfenntartás
céljánakmegvitatásáig.Ésasorthosszankell
mégfolytatnunkalelki,teológiai,anyagigon-
doknévennevezésével!

Akárarendszerváltásnagy,környezetváltoz-
tatóhúszévére,akárhatévesegyháziciklusunk
elsőfeléretekintünk,hálávalkellmegköszön-
nünkIstennek,hogyafélidőnemlett„felezé-
siidő”,azazegyházunktagságanemolvadtel
megállíthatatlanul. Minden nehézségünk,
anyagiésemberiveszteségünkéscsüggedésünk
közöttiskötelezőkimondanunk:ezIstenha-
talmaskegyelme!Tudjuk,hogyamásodikfél-
idő,azelőttünkállóakárhárom,akártíz,akár
húsz esztendő, akár az utána következő
hosszabbításkeménymunkát,odaszánástkö-
vetelmajdtőlünk.

Agazdaságiválságcsupán–meggyőződé-
sem,hogynemIstentudtánkívül–rákénysze-
rítmindannyiunkatarra,hogymeglássuk:Is-
tenváltoztatóakaratanemcsupánapénztár-
cánkatérinti,hanemerkölcseinket,viselkedé-
sünket, életcéljainkat, jövőbeli terveinket is.
Nem tehetünk bölcsebbet, értelmesebbet,
minthogyaz–életreszóló–játékfolytatásá-
ban,amásodikfélidőbenisIstenfelkészítési
programjaszerintmegyünkkiküzdeni.Mert
hitvallásunkmasemlehetmás:Istennelazem-
bermindenkörülményekközöttcsaknyerhet.

Félidő
g KorányiAndrás

EvangélikushEtilap

Egyházunknevébendr. Fa bi ny
Ti bor irodalomtörténész,vi-
lági teológus, egyetemi ta-
nárköszöntötteazEurópából
és a tengerentúlról érkezett
vendégeket.Beszédébenrá-
mutatott:„Aglobálisgazda-
sági válság súlyos csapást
mérthazánkra,ésazeurópai
parlamenti választások so-
ránláthatóváváltajobboldali
radikalizmusmegerősödése”,
ami éppen nem az, „amire
húszévvelezelőttvágytunk”.
1984-benBudapestenvoltaz
első alkalom – folytatta –,
hogy a vasfüggöny mögött
találkozhattakaLVSZtagegy-
házainakképviselői.„Akkor
senki sem gondolta volna,
hogyötévvelkésőbbkártya-
várkéntomlikösszearend-
szer.Ezannakjele,hogytör-
ténelmünketnemazember
tartjakezében,hanemterem-
tő Istenünk” – zárta meg-
nyitóbeszédétFabiny.

AmaiMagyarországona
fiatalok azt képzelik, hogy

„acsúcsrakelltörniük,ésmeg
kellgazdagodniuk”–mondta
Sza bó né  Mát rai  Ma ri an na,
azEHEGyakorlatiIntézetének
vezetőjeakonferencianyitóis-
tentiszteletén. Rámutatott,
hogy„aposztszocialistaidő-
szak bálványa a pénz előtti
tiszteletlett”.Kiemelte:afiata-
lokazhiszik,hogy„elsővékell
válniuk,nyerniükkell”.Áma
legfontosabb, hogy „ne té-
vesszükelasajátértékeinket:

abarátságot,atársakszüksé-
gességét, egymás támogatá-
sátésakegyelmet”.

Azegyházakjelentősválto-
zástéltekmegKelet-ésKö-
zép-Európában,hiszenbejár-
tákaztazutat,amely„azel-
nyomásalattiegyháztóladdig
azelvárásigvezetett,hogyaz
egyházatársadalomaktívsze-
replője legyen” – állapította
megazelsőszekcióüléstmeg-
nyitóbeszédébendr. Eva-Sy -
bil le  Vo gel-Mfa to, az LVSZ
Európa-titkára.„Azállamosí-
tottingatlanokegyrészétaz
egyházakvisszakaptákarend-
szerváltásután,sajátosprob-
lémákkal kell szembenéz-
nünk”–eztmárdr. Ed mund
Ratz, azOrosz,UkránésKö-
zép-ázsiai Evangélikus Egy-
ház érseke hangsúlyozta.
„Visszakaptukazelvetttemp-
lomainkat,deafenntartásuk-
hoz szükséges eszközöket
nem”–mondta.

Egyházésállamazátalakuló
Európában

Bár az oktatási intézményekben június közepén megtörtént a kicsöngetés, az evangélikus
pedagógusok számára június 29-én becsöngettek. Szabadfy Károly felvétele a hétfőn
kezdődött, háromnapos országos pedagóguskonferencián készült a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnáziumban. Tudósításunk lapunk következő számában olvasható.

b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) Misszió és Fej lő -
dés Bi zott sá ga ál tal ko or di nált ta nács ko zás zaj lott jú -
ni us 26–29. kö zött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men (EHE). A részt ve vők az „egy ház és ál lam az át ala -
ku ló Eu ró pá ban” té mát vi tat ták meg. A 2006-ban el kez -
dett re gi o ná lis kon zul tá ci ók – Al só mar ác (Mo ravs ke
Top li ce, Szlo vé nia), Szent györgy (Svätý Jur, Szlo vá kia),
Szent pé ter vár (Orosz or szág) és Le eds (Ang lia) – össze -
fog la lá sa ként a ma gyar–oszt rák ha tár nyi tás hu sza dik év -
for du ló ján az el telt két év ti zed re mé nye i re és fé lel me -
i re, ered mé nye i re és hi bá i ra ref lek tált a mint egy har minc
részt ve vő.

f Folytatás az 5. oldalon
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SEMPERREfORMANdA

„Semmi sembiztos, aholminden
biztos,semmisemolyanbeteg,mint
amikorminden egészséges; nincs
kísértés, amikorminden kísértés,
nincs üldözés, amikor minden
üldözés. Így az ördög most a
legnagyobb üldözéssel támadja az
egyházat, mert nem üldözéssel,
hanem biztonsággal és
semmittevéssel támadja. Ezért jaj
nekünk, akiket így elragadnak a
jelendolgai,ésostobánnemvesszük
észreazördögcsapdáját!”

d� Luther Márton:
DictatasuperPsalterium
(Böröcz Enikő fordítása)

Mennyei Atyánk, hálatelt szívvel
jövünkeléd,hogyezenavasárnapon
istanítottadigédáltalnépedet.Kö-
szönjük,hogykönyörgésünketbiza-
lommalvihetjükeléd.

Urunk, látod, hogy életünkből
milyensokszorhiányzikatőledjö-
vőszeretet.Könyörgünk,temunkáld
életünkbenSzentlelkedáltalazagapé-
szeretetet,amelyképesséteszben-
nünket arra, hogy felebarátunkat,
testvérünket,munkatársunkat,szom-
szédunkatésmégazellenségeinket
istudjukigazánszeretni.Add,Urunk,
hogy mindazt, amit reánk bíztál,
szeretettel,örömmel,hálásszívvelvé-
gezzükmindenkor.Ígytudjunkszol-
gálni embertársainknak. Munkáld
bennünkamásokértvalóodaadást,
hogy ne önmagunk körül forog-
junk, hanem a mellettünk élő és
ránkbízottembertársunkatfelemel-
jük,segítsükésszeressük.Ígyégjen
amiszívünkaszolgálatbanteérted,
Istenünk.

Könyörgünk azokért, akikben a
szeretetmeghidegült,azokért,akik
nemveszik észre amásik embert.
Könyörgünkazokért,akikfelebarát-
jukat kizsákmányolják csak azért,
hogy nekik több legyen. Azokért,
akikamásikembertnemszolgálják,
hanem szolgaságba kényszerítik.
Azokértiskérünk,akikvisszaélnek
atőledkapottszabadsággal,séletü-
ket tönkreteszik. Kérünk, Urunk,
hallgassmegminket,ésmunkálkodj
életükben,hogyátéljékabűneikből
valószabadulást.Ismertesdfelate
igédfényébenmindazt,amielválaszt
tőled, ami bűn, s ajándékozzmeg
minketigéddel,amelyformál,meg-
tisztít,ésújjáteremtiéletünket.

Kérünkagyülekezetmindentag-
jáért.Könyörgünkegyháziésvilá-
givezetőinkért.Adjszámukraböl-
csességet,ésaddannakafelelősség-
nekatudatát,hogyegyszerszámot
kell adniuk döntéseikről, vezeté-
sükről.

Munkáldagyülekezetközösségé-
benaszeretetszolgálatot,abékessé-
get,aszelídségetésazörömöt,hogy
közösségbenlehessünkegymássalés
veled.Ígylegyünkavilágbansóésvi-
lágosság,éstöltsükbeaztaküldetést,
amellyeltemegbíztál.Ámen!

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U

b Ősi és új kin csek ke rül tek egy -
más mel lé a Gyülekezetiliturgi-
kuskönyvben. Ezek kö zött szá -
mom ra kü lö nö sen is ked ves Or-
dassLajos bűn bá na ti éne ke: A
bűn,Istennekhála,nemúrazél-
temen (GyLK 820). A könyv
olyan da rab ját mu tat juk ma be,
amely már most köz ked velt azok
kö ré ben, akik meg is mer ték.

Megtanulni,gyakorolninemiskell,
hiszenjólismertésszeretettreggeli
énekünk dallamára énekelhetjük:
Hadd áld lak tel jes szív ből ez újult reg -
ge len (EÉ93).Egyszerűenhasználni
kell,sörülniannak,hogyegyisme-
rős-ismeretlenneltalálkozunk.

OrdassLajosfordításábanválhat
egyházunk népének sajátjává ez a
fontosének.Bűnről,krisztusibocsá-
natról, megváltott életről, kegye-
lemről énekelhetünk a 20. századi
egyháztörténelemekiemelkedőalak-
jával. Amit életéről, szolgálatáról,
meghurcoltatásáról tudunk, még
mélyebbéteszieztaverset.Nemazt
aszóthasználom:„hitelesíti”,hiszen
azevangéliumhitelesítőjemagaaz
egyházUra.Deatanítványok,ata-
núkmégközelebbhozzákszámunk-
raajézusiörömhírt.

A keresztény élet titkáról szól a
szöveg:„Abűn,Istennekhála,nem
úrazéltemen.”Márezazelsőmon-
datismagábafoglalmindent.Alé-

nyeget.Vanbűn–számolnunkkell
vele,küzdenünkkellellene.Akiho-
mokbadugjaafejét,lebecsüliago-
noszhatalmát,könnyenkerülkíno-
sanvégzeteshelyzetbe.AzIstennél-
küli, a Teremtőtől elszakadt élet
ugyaniszsákutca,smindenöröme,
eredménye, szépsége csak látszat.
Gyorsanelmúlik,sasemmibevész.

Akiazthiszi,abűnbőltudatosan,
szorgalmasan,ügyesenkilehetszáll-
ni, az becsapja magát. Az ember
nemolyanlény,akiönállóantudél-
ni.Vagyagonoszhatalmábanvan,
vagyazIstenuralmaalatt.Másva-
riációnincs!Akettőközöttköztes

létnincs.Vagy-vagy.Lehetpróbál-
kozni valamiféle önmentő prog-
rammal.DePálapostolfigyelmez-
tet:„Nem azé, aki akar ja, és nem is
azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is -
te né…” (Róm9,16)Haaztállítom,
hogyabűnnemúrazéltemen,ak-
korazcsakegyetlenokravezethe-
tő vissza: Istenmegkegyelmezett,
megkönyörültrajtam,kimentetta
bűnéshalálhatalmából.Ennekpe-
digegyeneskövetkezményeahála-
adás:„Abűn,Istennekhála,nemúr
azéltemen.”Ismételgetem.Dallam-
malis,anélkülis.Ésátmelegszika
szívem.

Azénekegészszövege–valószí-
nűlegTho mas Kin go műve–eztaz
egyalapmondatotbontjaki.Minden
ebbőlkövetkezik.Utalakeresztség-
re,abűnbocsánatéletetmentőszent-
ségére.Mindeninnenindulki:meg
vagyokkeresztelve!Istenakereszt-
ségbenújjászült,életünktöbbénem
agonoszésabűnhatalmábanzajlik.
Akeresztségbőláradóerővellehethí-
venmegállniakísértésekközött(2.
vers),hittelvárniJézusvisszajövete-
lét(3.vers)ésaszentéletújösvényén
járni (4. vers). A bűnbocsánatból
élőemberképesérdembenéshaté-
konyanharcolniagonoszellen,el-
hordozniazélet–egyébkéntaligki-
bírható–nehézségeit,hordozniake-
resztet.

Maakereszténységszámáraszer-
teavilágonfontossáváltakereszt-
ségrevalóvisszaemlékezés.Életünk
ebiztospontjáhozmindigvisszatér-
hetünk, ebből erőt meríthetünk.
Nem véletlen, hogy a Li tur gi kus
könyv ésaGyLK–ahúsvéthajnali
rendben–lehetőségetadarra,hogy
igékkel,imádságokkal,esetlegszim-
bolikus cselekedetekkel emlékez-
zünkmegéletünkmindentmegha-
tározóeseményéről,akeresztségről.

OrdassLajosfordításátjószívvel
ajánlomtestvéreimfigyelmébe,akár
rendszeresimádságként,akármedi-
tációként, hálaadásként. Sok erőt
nyerhetünkbelőle.

g Dr.HafEnschErKároly

ORdASSLAjOSéNEkEAkÜZdELMESkERESZTéNyéLETRőL

Abűn,Istennekhála,nemúrazéltemen
CANTATE

–Hogyén?Engemoda?Egyilyen
királyivacsorára?Végülismegérdem-
lem.Éppenideje,hogyvégregondol-
takmárrámis.Annyiszorhagytakki,
sőtminthaazegészéletemegynagyki-
hagyáslettvolna.Tudtam,hogyegy-
szereljönezanapis.Sohanemnyer-
temeddig,pedigmindenhétenkenó-
zok,ésmindensorsjegyetkitöltök.

Azigazatmegvallvamárnemisna-
gyonszámítottamrá,deennyipech
utánmegérdemlem,hogyrámkerül-
jönasor.Sőthameggondolom,akkor
eznekemmárjárt.Lehet,hogymárré-
gebbenisjártvolna,csakmindigel-
hányjákazénirataimat.Lehet,hogy
majdbocsánatotiskérnektőlem,ta-
lán valami kis ajándékot is kapok.
Nemleszekharagtartó,szívesenmeg-
bocsátok. Mondjuk úgy könnyű is,
hogy már bent leszek. Csak az
bosszant,hogyakikvelemegyüttbent
lesznekezenavacsorán,azoknemigen
vártakrá,csakúgy,egyszerűensorra
kerültek.Majdnemveszemészreale-
sajnálópillantásokat.Mindenkielém
furakodottasorban,denemhagyom,
hogyezfelbosszantson.Nekemezjár,
helyemvan,mehetünk.

***
Sokanfellélegeznek,amikoreztabib-
liaiszakasztolvassák.Navégre,Pál
isészheztértegykicsit,mertbizony
elvetette a sulykot, amikor a teljes
szabadságrólírtittaGalata-levélben.
Mostvégrevisszatalált,aszabadság
azértnemaztjelenti,hogyaztcsinál
az ember, amit akar. Legalább egy
fontostörvénytakasszunkminden-
kinekanyakába:szeresdfelebaráto-
dat, mint magadat! Ugye, hogy a
testiségmégislesbenáll,hogyzsák-
mányulejtseazembert,mintegya
szabadságürügyealatt?

Akifellélegzik,téved!Aszabadság

ténylegaztjelenti,hogyazemberazt
tesz,amitakar.Deeztsohanemfog-
jamegérteniaz,akiúgymegyIsten
örökkévaló örömének lakomájára,
minthaazjárnaneki.Akitudjaaren-
det.Ezaszabadság,amelyIstenörö-
mébőlfakad,nemazemberáltalmeg-
éltkategóriákrésze.Nemolyan,ami
minketmegillet, igazicsoda.Olyan,
mintazapéldázatbélinagyvacsora.

***
–Miértkellenemennem,énnem

csináltamsemmit!Vanvalamipapír-
ja?Miveltudjaigazolni,hogyvalóban
odahívatnakengem?Hogynembün-
tetés,hanemvendégség?Eztnehézel-
hinni.Úgylátszik,mégiskomoly.Bár
láttam én már ilyeneket, oda kell
menni,egykisvendégeskedés,persze,
aztánavégénlefogjákazembert,és
afejéreolvassákavádjaikat.

Lehet, hogy most kellene még
gyorsan kereket oldani. Nem lát-
szik nagyon erélyesnek ez a kül-
dönc,akárelisfuthatnékmég.Igaz,
ezeknek mindenkiről van valami
nyilvántartásuk.Mostishogytalál-
takmegvajon?Ezekmindenkitmeg-
találnak,haakarnak.

Milenne,hakihasználnámezta
lehetőséget, ha ugyan lehetőség?
Biztoscsakvalamiprotokollrendez-
vény,demilenne,haellenükfordí-
tanám?Olvastaménvalamikorazta
Móricz-novellát. Odament a sze-
gény,minténmost,valamilakoda-
lomfélére,aztánkietteavagyonából
agazdagot.Nemtudom,milettavé-
ge,deaznemisérdekes.

Alighaadódikújrailyenlehetőség.
Most kell cselekednem. Ez jónak
látszik:kieszemőketmindenükből.
Tönkreteszemafogadástvagyvacso-
rátvagymit.Majdmindenbőlkive-
szemalegjobb,legdrágábbfalatokat.

Csakvanezeknekisvalamilyense-
bezhetőpontjuk.Végremegfizetek
mindenért, annyi év nyomorúsá-
gért,hogyőkgazdagodtak,nekem
megnemjutottsemmi.

***
AGalata-levéltalánazegészÚj szö -
vet ség legdrasztikusabb könyve a
szabadságtekintetében.Páltévtaní-
tókkalcsatázik,akikazsidósgondol-
kodástkötelezőnek tartották ake-
resztényekközöttis.Pálelkötelezett:
Krisztusnemkülsőtörvény,aveleva-
lótalálkozásolyanélménytjelentaz
eztátélőkben,amelymeghatározza
cselekedeteiket.Aztmondja,ezaz
igaziszabadság.Ittténylegaztteszi
azember,amittenniakar,mertaz
akarásafertőzöttéleszIstenszerete-
tétől.Nemtudmérlegelni,hogymi-
benlegyenszabad,mibennem,cse-
leksziköntudatlanul.

Hogyezagonoszságfedőnevele-
hessen? Hogy ennek árnyékában,
mintarablókabarlangjukban,ellen-
ségeivétudnánkválniazajándékozó-
nak?Hogyan válhatna örömünkre
ennekazörömnekalerontása?

***
– Az lehetetlen! Hogy én oda?

Nem,ezcsakvalamitévedéslehet.
Hogykomoly?Na,gyere,megmuta-
tomnekedazünneplőruhámat!Ez
az.Ezalegszebb,mégsohanemis
voltrajtam,valaminagyeseményre
szántam.Látod,mégatehétközna-
pi viseleted is jobb ennél. Ebben
menjekoda?Nemtudokméltólen-
ni,akármitcsinálok ismagammal.

Hogy ragaszkodsz hozzá? Hogy
ténylegnekemszól?Megaviselke-
désemis!Ottillendőenkellviselked-
ni,énpedignemigazántudom,mi
amódi.Elfogokrontanivalamit,az-
tánkidobnakszégyenszemre.Jó,jó,

megyek,hakényszerítesz,dekérlek,
segíts,vigyázzrám,nehogyhibázzak,
mertezakkoraünnep,akkoralehe-
tőség,amimegismételhetetlen,örök,
boldog és ragyogó. Olyan ünnep,
amireénmagamatsemengedném
be,deolyanjó,hogymégisottlehe-
tek,hogyénisátélhetem.Csakne-
hogyeltörjekvalamit!

***
Bárlenyűgözneminket,mintegyvé-
letlenülmegtaláltkincs,aszabadság
öröme!Bártudnánkélnivele!Vagyos-
tobánvisszaélünkvele,vagyelfogó-
dottságunkban törvénnyé tesszük.
Nemmerünkhinnialehetőségében,
folytonattólfélünk,csapdátrejteget.
Ham vas Bé la szerintéletünkfőfelada-
taaz,hogyIstennevétegyszerhelye-
senmondjukki.MostPáliserrebiz-
tat:netehetetlenül,deneisvalami-
félebennfenteshozzáértésseléljünk
vele!Nekovácsoljunktörvénytasza-
badságból,deneishasználjukálarc-
kéntgonoszságainkhoz.Vajonkiké-
pesmegérteniacsodát,anagyvacso-
ratitkát,amelynekünkkészült?

***
A király pedig belépett a lakoma
termébe.Láttaazünnepreképtele-
neketmind.Láttaaruhákatésagon-
dolatokatmind.Ahirtelentámadt
csendbenhallhatóvoltszava,pedig
csakmagánakmondta:

–Szánakozomezenasokaságon.
g KoczorTamás

Imád koz zunk!  Ta níts  min ket  a  te
sza bad sá god ra, hogy ne le gyünk ítél -
ke zők, má so kat meg bán tók, ma gun -
kat iga zo lók, ma gun kat sze re tők! Bá -
to ríts, hogy meg lás suk az élet örö mét,
he lyün ket  eb ben  az  öröm ben,  he -
lyün ket te ná lad! Ámen.
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Netekintseazolvasóapüspökökté-
maszegénységének,hogyamaiÉg tá -
jo ló isazegyházésazoktatáskérdé-
sévelfoglalkozik.Húszévvelafaso-
rigimnáziumújraindulásautánszá-
mottevő iskolahálózat birtokában,
ugyanakkor a tengernyi feladatot
látvatalánnemszorulmagyarázat-
ra,hogymiértfolytatommostazegy
heteItt zés Já nos püspökáltalmeg-
kezdettgondolatokat.

Tudatosan az országos evangéli-
kuspedagóguskonferenciarésztvevőit
kívánommegszólítani,bennükamun-
katársakatszeretnémköszönteni.Ami-
koregy-egyevangélikusiskolatanára-
ival találkozom, rendszerint– talán
nemtúlmodorosan–„kedveskollé-
gáknak”szólítomőket.Ezzelegyrészt
kéremőket,hogyengem,abotcsinál-
tatanárt–akiévekenátboldoganta-
nítottam a fasori gimnáziumban –
fogadjanakbemagukközé.Másrészt
jeleznikívánomnekik,hogyőkalel-
készekközvetlenmunkatársailehetnek.

Évtizedekenátkevéspéldavolter-
reakölcsönösnyitásra.Talánnéhány
pedagóguskéntdolgozópapnévagyaz
iskolaihitoktatástalegnehezebbidők-
benisvégzőlelkészáldozatoshelytál-
lásasegítettannakaszakadéknakazát-
hidalásában, amelyet elsősorban az
ideológiaikülönbségetmáraziskolai
oktatásban is hangsúlyozó hatalom
ásottannakidején.

Ez amély árokmár csak azért is
mesterségesképződményvolt,mertaz
egyházakévszázadokonátiskolafenn-
tartókvoltak,ésa„templomésisko-
la”Re mé nyik Sán dor általolymegren-
dítőenábrázoltösszetartozásatermé-
szetesadottságnakszámított.Alelkész
ésatanítóharmonikusegyüttműkö-

déseegy-egyközösségtartópillérétje-
lentette. Ők osztoztak a bajban is.
Elég,hacsakarrautalok,hogyazel-
lenreformációidejéngályárahurcolt
protestánsokközöttnemcsakprédiká-
torok,hanemiskolamesterekisvoltak.
Ahajdanievangélikuskántortanítókál-
dottszolgálatárapedigmégmaisso-
kanemlékeznek.Ugyanakkormicso-
da egyéni és közösségi tragédiákat
okozott a „népi demokrácia” azon
döntése,amelyakántortanítókatvá-
lasztáseléállította:vagyegyházi,vagy
iskolaikötődésükethaladéktalanulés
teljesmértékbenmegkellszüntetniük!

Azon nemzedék tagja vagyok,
amelynemjárhatottevangélikusis-
kolába.Emlékszem,milyensokatje-
lentettezértannakidejénszámom-
ra,amikoregykötetbenfelfedeztem
ReményikSándorHa nem lesz töb bé
is ko lánk című versét. Húsz évem
minden elszántságával mondtam
együtt a költővel: „…esküszünk /
Mindenre,amiszentnekünk:/így,is-
kolátlanul/Egymásbólolyannemze-
déketnevelünk,/Hogymindazidők
végezetéig/Megemlegettetünk.”

Igen,nekünknemvoltevangélikus
iskolánk. (Hogy a fogadalom nyo-
mánolyan kiemelkedőnemzedékké
váltunk-e,nemtisztemeldönteni.Azt
azérttapasztalom,hogyfontosakva-
gyunkegymásnak,éseznagyonjó.)Én
személy szerint nem ismerhettem
meg,mitjelentaziskolaihittanóra,
egy-egytanévkezdőcsendesnap.Isko-

latáskámbaatízóraimellénemkerült
be az énekeskönyv vagy a Biblia.
Utóbbi egyszer-egyszer azért velem
volt,ámcsaknembajlettbelőle.Pél-
dáulamikorahírhedtenateistaigaz-
gatóhelyettesrajtakapott,hogyMe -
loc co Já nos barátommalegyÚj szö vet -
sé get lapozgatunkafolyosón.Előzőnap
együttnéztükmegA he te dik pe csét cí-
műBergman-filmet,ésmegakartuk
ismerniforrásaitaJe le né sek köny vé ben.
(Talánígyösztönösenismegéltükaz
„egymásbólolyannemzedéketneve-
lünk”szándékát.)

Amitanárainknemvettekrészt
egyházipedagógustalálkozón.DeIs-
tengondoskodottarról,hogyutatta-
láljanakhozzánk.Hazudnék,haazt
mondanám,hogyafizikakedvenctár-
gyamlettvolna,deSó lyom Ilona ta-
nárnőveltitkoslelkikapcsolatkötött
összeminket.Talánnemindiszkréció,
hafelidézem:amikorédesapja,Só lyom
Je nő professzor–édesapámatyaijó
barátja–haldoklott,akkoratanárnő
könnyesszemmeljöttodahozzáma
folyosón, és talánmégarra is kért,
imádkozzunkértük.Szintecsakazős-

keresztényektitkosjelképét,ahalat
nemrajzoltukahomokba…

A mi nemzedékünknek volt egy
szörnyűségestantárgya,amelyetnegye-
dikes gimnazistaként kellett tanul-
nunk.Úgyhívták,hogy„világnézetünk
alapjai”.Atanároktöbbségealighanem
kényszeredettenlenyomtadiákjaitor-
kánamarxizmus–leninizmusésatu-
dományosszocializmusszárazgombó-
cait.Nekünk,abudapestiVeresPálné
Gimnáziumnegyedikcéseinekazon-
banvoltegyolyantanárunk,akiabor-
zalmastankönyvetfélretévefilozófiát,
esztétikátéshasonlókatoktatott,nem
középiskolásfokon.Akitperszeazért
isszerettünk,mertvagányanhosszú
voltahaja,ésszombatdélutánonként
beállthozzánkfocizni.

Neki,Tur csá nyi Er vin tanárúrnak
és – közvetve – a „világnézetünk
alapjai”nevűtantárgynakmégabban
isrészevolt,hogyateológiárajelent-
keztem.Tizenhétévesdiákkéntarra
kaptam ugyanis lehetőséget, hogy
Karl Barth ésRu dolf Bult mann teo-
lógiájátmutassambeegyúgynevezett
kiselőadáskeretében.Mamártudom,
hogyatanárúrraapósaishathatott,
hiszen Ben czúr  Lász ló akkori an-
gyalföldilelkészBarthtanítványának
számított.Tanáréslelkészjóösszjá-
tékavoltez.Olyan,mintegyjóüte-
műkényszerítőátadásamaszombat
délutánokegyikén.

Mindezzelaztakaromcsakmon-
dani–asportbólvettképnélmarad-

va–,hogymiakkoridegenpályánkel-
lett,hogyjátsszunk.Mamárazonban
hazai pályán ismegmérkőzhetünk.
Egy-egyfélidőittisnegyvenötpercig
tart…Kérdésemaz,hogytudunk-eél-
niahazaipályaelőnyével?Éspersze
jócsapatokattudunk-etoborozni?

A„hazaipálya”aztjelenti,hogyaz
egyházmagáénaktekintiiskoláit,és
atanárok,diákok,dolgozókmaguké-
naktekintikazegyházat.Agyüleke-
zetekáldozatokraiskészekiskolái-
kért, óvodáikért. Az egyház nem
egyszerűenazállaminormatívtámo-
gatást osztja szét az intézményei
között,hanemhozzáteszisokaklel-
ki,szellemiésanyagierőfeszítését.A
lelkésznemszégyellielismerni,hogy
sokattanulhatapedagógustól,ata-
nárpedigigénybeveszialelkigondo-
zó segítségét. Valamennyi egyházi
munkaágatmeghatározazatudat,
hogyiskoláinkéskollégiumainkvan-
nak.Ezérződikasajtóban,agyűjte-
ményekben,ahittudományiegyete-
men,demégadiakóniábanvagyafi-
atalokközöttvégzettmunkánkbanis.

Adiákokésatanárokpedigörül-
nekannak,hogyhazaipályánmér-
kőzhetnekmeg,vagyismagukénak
tekintikazegyházat.

Ahazaipályaelőnye
éGTÁjOLó

„Terepetrendezniilyenidőbennemle-
het” – gondolták a Magyarországi
EvangélikusEgyházOrszágosIrodá-
jaötfősküldöttségénektagjai (ésaz
Evan gé li kus  Élet szerkesztőségének
képviseletébenesorokszerzője),ami-
kor június24-énreggelútrakeltek.
Iván napjára virradóra kisebb-na-
gyobbmegszakításokkalmáregyhe-

te csak esett. Sebaj, azért az Élim
EvangélikusSzeretetotthonúj,frissen
festett,parkettázott,csempézettszo-
báinak, fürdőszobáinak takarításá-
banmégmindigsegédkezhetnek.

MireazonbanNyíregyházáraér-
tek,azesőfelhőketmesszirefújtael
aszél,ésanapiskisütött–anagy-
kapubanpedighúszköbméterföld
vártaKá kay Ist ván irodaigazgatótés
kollégáit,Ha lász Gab ri el la diakóni-
aireferenst,Hesz Er zsé be tet, azok-
tatási osztály szakreferensét, Os -
váth né Sza bó Ág nest, aközpontiik-
tatásfelelősétésBo ros Mik lós gépjár-
műreferenst.Természetesengereb-

lye,lapátéstalicskaisakadt,ígyaz
elkövetkezőnéhányórábantárgya-
lás,levélírás,adminisztrációhelyett
aszabadlevegőntüsténkedtek.
Bozo rády  Zol tán igazgató lel-

késszel,Bo gár Ág nesotthonvezető-
vel,valamintazintézménynéhány
továbbimunkatársávalegyüttfeltöl-
töttékéselőkészítettékakijelöltvi-

rágágyásokhelyét,hogyhaazintéz-
ményben gondozott-nevelt negy-
venegyhalmozottansérültésárva
lakókinézazudvarra,legalábbegy
kisdarabonneanovemberótatar-
tóépítkezésésfelújítástörmelékeit
lássa.

Bárazországosirodamunkatár-
sainemértekavégéremindenrájuk
várófeladatnak–adíszcserjékelül-
tetéséremárnemmaradtidejük–,
azért látványos munkát végeztek.
Gyümölcsét–haelőbbnemis,de–
azoktóber10-eiszentelésiünnepsé-
genbárki„ellenőrizheti”.

g VitálisJudit

Billentyűzethelyett
talicska

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b „Is te nünk a meg le pe té sek Is te -
ne” – kezd te ige hir de té sét Gáncs
Péter püs pök, ami kor lel késszé
avat ta GrendorfPétert és Gren-
dorf-BaloghMelindát. Töb bek
kö zött ar ra utalt, hogy a pest -
szent lő rin ci temp lom ban jú ni us
27-én tar tott al kal mon – a meg -
hí vó val el len tét ben – nem egy,
ha nem két fi a tal állt az ol tár
elé. Az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem kép vi se le té ben
dr.BácskaiKároly ad junk tus,
a he lyi gyü le ke zet ré szé ről pe dig
GyőriGábor es pe res vett részt az
or di ná ci ó ban.

APéterésMelindaáltalválasztottve-
zérige (Zsolt 139,23a és 2Móz4,12)
minthapárbeszédetalkotna:azsoltá-
roskériIstent,hogyvizsgáljameg,a
mózesiigébenpedigazÚrbuzdítja

szolgáját,hogymenjen,éstegyeadol-
gát.Azordinációaküldésünnepe,de
nemmestereketküldünkkiKrisztus
szolgálatára, hanem tanítványokat,
akikkelegyüttmegyaMester–hang-
súlyoztaapüspök,ésöröménekadott
hangot,amiértafiatalokházaspárként
indulnak, ígyközösügyetszolgálva
egymástámaszailehetnek.

Azúrvacsoraosztástazújlelkészek
mentoraikkal,Lin dák né Já nos Zsu -
zsan ná val ésCse lovsz ky Fe renc cel kö-
zösen végezték. Különleges volt,
hogyabevezetőimádságszemélyes
megfogalmazásbanhangzottfel.Az
ünnepi istentiszteleten a Lőrinci
Grádicsokénekkarisszolgált.

Péterútjanemvezetettegyenesen
alelkészipályafelé.AKőbányaiZe-
neiStúdióbajárt,ésbasszusgitáros
lett.ADeáktéritemplombaelőször
Bach zenéje vonzotta, de mélyen
érintettékid. Pin tér Ká roly igehirde-
téseiis.Azazév,amelyetaztánpol-

gáriszolgálatoskénttöltöttott,életé-
nekújiránytadott.Id. dr. Ha fen scher
Ká roly felkészítése után 2003-ban
kezdteelteológiaitanulmányait.Há-
romévenátazegyetemújszövetsé-
gitanszékénekdemonstrátoravolt.
ZenéltaTamás-misezenekarában.

Melindaapestszentlőrincigyüle-
kezetbőlindult.SzámáraHa va si Kál -
mán ésGyőriGáborlelkészekvoltak
meghatározóak. Lőrinci gyermek-
munkáskéntelindítottaavasárnapi
óvodásalkalmat.ADeákTériGimná-
ziumbanérettségizett2003-ban.Har-
madéves teológusként köztársasági
ösztöndíjasvolt.Egyszemeszterenát
Kanadábantanult,sközbenatoron-
tóimagyargyülekezetbenszolgált–
ennekfelügyelője,dr. Me kis Éva jelen
voltazordináción.Melindátrokoni
szálakfűzikacsővárigyülekezethez.

PéterésMelinda2008-bankötöt-
tekházasságot.Ahatodévetahévíz-
györki,illetveaDeáktérigyülekezet-
bentöltötték.

Afrissenavatottlelkészeketazis-
tentiszteletutánköszöntötteNá ná -
si Jó zsef felügyelőésazifjúságahe-
lyiegyházközségrészéről,Smi dé li usz
Gá bor aDeáktériésTóth Gá bor né a
hévízgyörkigyülekezetnevében,Len -
gyel An na kerületifelügyelő,valamint
azordinációtvégzőszolgálattevők.

Apüspökegy-egytarisznyávalés
alelkészioklevéllelbocsátottaaszol-
gálat útjára új beosztott lelkészeit,
Grendorf Pétert augusztus 1-jétől
Rákoskeresztúrra,Grendorf-Balogh
MelindátpedigaDeáktérre–rész-
bengyülekezeti,részbenországosif-
júságimunkára–küldve,hozzátéve,
hogynagyalehetőség,afelelősség,
akihívás…Végülafrissenordinált
lelkészekszüleiésalőrincigyüleke-
zetvendégül láttákazünneplőket.

g HulEjEnikő

Nagylehetőség,nagyfelelősség
Lel kész ava tás Lő rin cen

Grend orf Pé ter és Grend orf-Ba logh Me lin da

Az utolsó talicskafordulók egyike – (balról jobbra) Huszárné Trizner
Mária fejlesztő pedagógus, Kákay István, Bozorády Zoltán, Bogár Ágnes
és Boros Miklós
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Arturo Marit szinte fiaként sze-
retteés„viselteel”napontamaga
mellettapápa.Akönyvbudapesti
bemutatójántalálkozhattunkapá-
pa fotósával. Megható egyszerű-
séggel,ezáltalhitelesenidéztefelpá-
lyája kezdetét és legmegkapóbb
emlékeit II. János Pál pápáról.
Ugyanilyen ihlettel és szeretettel
emlékezikakötetbenaszentatyáról.

ElőszavábanEr dő Pé ter bíboros
így fogalmaz: „Arturo Marinak
megadatott,hogyII.JánosPálhoz
valóközelségerévénemlékezetea
fényképezőgéplencséjéhezhason-
lóan fogadhassa magába a pápa
személyes kisugárzásának legap-
róbbrészleteitis.”

A Ta lál ko zunk  a  pa ra di csom -
ban líraiképeketésemlékeketidéz
felapápáról,sokszemélyestörté-
netenát.Kiválókérdezőjének,Ja ros -
law  Mi ko la jews ki nek a kérdései
nyománafotósegyikemléketfűzi
amásikba,azolvasópedighaladve-
leelőre,egyremélyebbre,illetvema-
gasságokbarepül,államfőkkeltalál-
kozik,majdleprásokközötttalálja
magát.Te réz anyaarcaisfelvillan,
ahogyapápávalegyüttimádkoznak
avilágszegényeiért.Majdbepillant-
hatunk a pápa dolgozószobájába,
imakápolnájába,svégezetül–cso-
dás „utazásunk” végén – térdet
hajthatunkII.JánosPálpápahalá-
loságyaelőtt.Akönyv–amilliók
általszeretettpápaéletútjárólszó-
lólíraiírás–letehetetlen.

Megtudhatjukpéldául:az1981.
május 13-imerénylet után csakis
csodamenthettemegőt.„Agolyó
–mondtaCru cit ti professzorAr-
turoMarielétartvaaröntgenfelvé-
telt–egybizonyospontonirányt
váltott, mintha egy acéldarabba
ütközöttvolna.Ezegyszerűenfel-
foghatatlan,hiszen testénekezen
pontjakizárólaglágyrészekbőláll,
mégegycsontsincsenagolyókö-
zelében. Hogy ez mind hogyan
történt, azt csak a legszentebb
Szűzanya tudja” – nyilatkozta a
pápaorvosa.

ArturoMariemlékeirévénmeg-
tudhatjuk, a lengyelpápahogyan
gyógyított halálos betegeket, ho-
gyanadotterőtegyváratlanulhoz-
zálátogatóhuszonnyolcévestoló-
kocsishaldoklónak,akihalálaelőtt
látniakartaapápát.„ASzentatya
húsz percen keresztül térdepelt
imádkozva, és a fiú kezét fogta.

Azutánfelállt,megölelteésmegál-
dotta őt,majd fehér köntösét ki-
gombolva levette láncát, és a fiú
nyakába akasztotta. Ezután újra
megsimogattaésmegcsókolta.Tá-
vozásukkor a fiatalember kézen
fogta a pápát, és így búcsúzott:
»Szentatyám,igazánhálásvagyok.
Életemleggyönyörűbbnapjavolt.
Csakegyetmondhatok:köszönöm.
Találkozunk a paradicsomban.«
Egyáltalánnemvoltkétségbeesve,
mosolyapedigaztsugallta,egymá-
sik,méggyönyörűbbtalálkozásra
készül…”

Mari– akit apápa e szavakkal
mutatottbeBill Clin ton elnöknek:
„Minthaafiamlenne”–ígyemlé-
kezik vissza a szentatyára: „Lát-
szólagegészenkülönbözőesetekről
vanszó;afiatalember,akiígybúcsú-
zik: »Találkozunk a paradicsom-

ban«, a rákbeteg asszony, akinek
visszatérazegészsége,azördögtől
megszállt lány, akinek a pápa a
nyugalmátadjavissza,vagyaleprá-
sok,akikneksajátkezéveladenni.
Számomraezekapillanatokvalami-
benmégisközösek:azigazi»credo«
pillanatai. Amikor a szentatya a
»szolgák szolgájaként« határozta
megmagát,valóbanazvolt.”

Lengyelországban há rom száz -
ezer példánybanfogyottelArturo
Mari II. János Pál pápáról szóló
szenzációskönyve–idéztefelakö-
tet sikerét bevezetőjébenBo ró kai
Gá bor. AművetközreadóHe ti Vá -
lasz lapigazgató-főszerkesztőjeúgy
véli,Magyarországonisszeretikés
tisztelikannyiraII.JánosPálpápát
azemberek,hogyezakötetmegta-
láljamajdolvasóit.

Akötetmegjelentetésénekszán-
dékával a Missio Christi Alapít-
vány kerestemeg a kiadót.Ka rol
Wojty la pápáváválasztásánakhar-
mincadikévfordulójaadtaazalkal-
matarra,hogyakiadványmagya-
ruliskézbevehetőlegyen.

Apápafotósaabudapestibeszél-
getésenfelidéztepályájakezdetét:
szintegyermekkéntkerültaVatikán
hivataloslapjának,aL’ Os ser va to re
Ro ma nó nak afotórovatához.Több
mint ötvenévesmunkássága alatt
hatpápátfényképezett.Felelevení-
tette,hogyavilágháborúalattésaz
aztkövetőévekben tevékenykedő
XII. Pi us pápaután,amintaszigo-
rú protokoll-előírások enyhültek,
mikéntváltmindnyitottabbáaVa-
tikán,éshogyanváltakafotókapá-
pákhivatalosútjainakésszemélyes
életüknekarészeivé.

ArturoMarihivatásaII.JánosPál
pápaalattteljesedhetettki,akinek
huszonhétévenkeresztülvolthiva-
talos és személyes fotósa. Ennek
megfelelőennapontakétnapiren-
detkapott,azegyiktartalmaztaa
hivatalos, míg a másik a privát
programokat.Azegyházfőhözkap-
csolódó legszebb emlékei közül
kettőtemeltki:amikorapápamin-
denegészségügyiésbiztonságióv-
intézkedésrefittyethányvavégig-
ölelttöbbszázleprást,illetveami-
kornéhányórávalahalálaelőttma-
gáhozhívattaőt,hogymegköszön-
jesokévesmunkáját.Ezekatörté-
netek mutatják igazán, mekkora
szeretetésmennyiemberségvolt
benne–mondtaArturoMari,aki
maisapjakénttiszteliII.JánosPál
pápát.

A kötet hívőnek és hitetlennek
egyarántkiválóajándék.

g FrigyEsyÁgnEs

köTETii .  jÁNOSPÁLPÁPAéLETúTjÁRóL

„Találkozunkaparadicsomban”
b Kü lön le ges könyv je lent meg ta valy de cem ber ben. ArturoMari,

hat pá pa fo tó sa köz zé tet te II.JánosPál pá pá ról szó ló em lé ke it,
fo tói kí sé re té ben. Az el ső len gyel ki adás után im már ma gya rul
is ol vas ha tó kö tet a HetiVálasz Kiadó gon do zá sá ban és a Mis-
sioChristi Alapítvány köz re mű kö dé sé vel lá tott nap vi lá got, Ta-
lálkozunkaparadicsomban cím mel. Ar tu ro Ma ri fi úi sze re tet -
tel szól a pá pa min den nap ja i ról, fel vil lant ja szo ká sa it, ta lál ko -
zá sa it ál lam fők kel, sze gé nyek kel vagy épp lep rá sok kal. Meg ta -
pasz tal hat juk cso da té vő ha tal mát, lel ki- és aka rat ere jét, majd a
be teg sé gé vel ví vott he ro i kus küz del mét, föl di „ta lál ko zá sa it”, el -
mél ke dé se it Krisz tus sal. 

ÁttérneakereszténységreMeh met Ali
Ag ca, azatörökférfi,akihuszonnyolc
évvel ezelőtt merényletet kísérelt
meganéhaiII. Já nos Pál pápaellen.

Aférfiügyvédjeútjántudattaakö-
zelmúltban,hogykeresztelésiszertar-
tásrévéntérneátakeresztényhitre
aVatikánbanazután,hogyjanuárban
kiszabadulabörtönből.Agcaezen-
kívülellátogatnaII.JánosPálsírjához,
ésszívesentalálkoznaarómaikato-
likus egyház jelenlegi vezetőjével,
XVI. Be ne dek kel.

AliAgca1981.május13-ánlőttrá
II.JánosPálraarómaiSzentPéterté-
ren,életveszélyesenmegsebesítvea
katolikus egyházfőt. A helyszínen

elfogták,ésegyolaszbíróságelítél-
te.Tizenkilencévutánszabadulta
börtönből.Jelenlegegyújságírómeg-
gyilkolásamiattkiszabottbörtönbün-
tetéséttöltiegyAnkaramellettifegy-
intézetben.

d MTI

KeresztényhitretérneII.JánosPál
törökmerénylője

ÉvesrendesüléséttartottaaSzlováki-
aiEvangélikusEgyházzsinatajúnius
19–20-ánLátkaközségmellett.Azülé-
senhatvannégyzsinatitagvettrészt,
ígyatestülethatározatképesvolt.

Vendégkéntvoltjelenatanácsko-
záson Ge za  Er ni ša, a Szlovéniai
Evangélikus Egyház püspöke, Ba -
lint Ju raj, aRomániaiEvangélikus-
LutheránusEgyház esperese, vala-
mintdr. Ján Ju ran, aszlovákkultu-
rálisminisztériumegyháziszakállam-
titkárságánakigazgatója.

Azünnepimegnyitóistentisztele-
tenaszlovéniaivendégpüspökszol-
gáltigehirdetéssel.

Azideizsinatbibliaimottójaa111.
zsoltár10.versevolt–„A böl cses ség
kez de te az Úr fé lel me” –,főtémaként
pedigazevangélikusoktatástováb-
bifejlesztésénekkérdéseikerültekte-
rítékre.Azsinatiküldöttekelőzőleg
kézhezkaptákaszlovákiaievangéli-
kus egyházi oktatás fejlesztésének
stratégiaitervét.Atanácskozásoken-
nekszellemébenfolytak.Azevangé-

likus iskolák feladata nemcsak az,
hogyismereteketadjonátafiatalok-
nak,hanemazis,hogyevangélikus
keresztényidentitástudatotalakítsa-
nakkibennükfőlegJézusKrisztus
evangéliumánakörömhíreáltal.Az
oktatásbankulcsszerepevanazevan-
gélikustanítóknak-tanároknak,akik-
től nemcsak szakmai ismereteket
várnakel,hanemszemélyes,példa-
mutatókeresztényéletfolytatástis–
fejtettekiMa ri án Da man koš.Terve-
zikmégúj,modernhittankönyvekki-
adásátis.

AzsinatiüléstzáróáhítatonMi -
loš Klá tik elnök-püspökszolgáltige-
hirdetéssel.Mintmondta,minden
egyesgyülekezetfelelőssége,hogyJé-
zusKrisztusszeretetévelegybeköt-
vemindenkiszolgáljonkapottaján-
dékaivalaközösségnek.

g Szlo vák saj tó anya gok alap ján
össze ál lí tot ta és for dí tot ta 

Gu lá csi né Fa bu lya Hil da, az 
Or szá gos Szlo vák Lel ké szi 

Szol gá lat lel ké sze

Szlo vákiai zsi na t

A110országból349tagegyházattö-
mörítő Egyházak Világtanácsa
(EVT)genfiközpontjánakélére–
számospályázóközül–ajelölőbi-
zottság a koreai presbiteriánus
dr. Park Se ong-won, illetveanorvég
evangélikus dr. Olav Fyk se Tve it lel-
készeketajánljaafőtitkáriszolgálat-
ra.AzEVT150tagúközpontibi-

zottságaaugusztusvégiülésénvá-
lasztjamegazújfőtitkárt,akiake-
nyaimetodistalelkészt,dr. Sa mu -
el Ko bi át váltjamajdazökumenikus
világszervezetélén.Aközpontibi-
zottságban a magyarországi tag-
egyházakat Gáncs  Pé ter püspök
képviseli.

d EvÉ let-in fó

EVT-elnök-jelöltek

Hagyományosnyárikonferenciáját
tartottaaFébéEvangélikusDiako-
nisszaegyesületjúnius25.és28.kö-
zött a piliscsabai Béthel Missziói
Otthonban.

Aháromnaposegyüttlétenaközös

gondolkodás középpontjában az
Ágos tai hit val lás állt,amelyrőllelké-
szek,illetveahittudományiegyetem
oktatóitartottakelőadásokatazér-
deklődőknek.

g SmidéliuszAndrásfelvétele

Konferencia
azÁgostaihitvallásról

Dr. Reuss And rás professzor a gyó nás és a bűn bá nat té má já ról tar tott 
elő adást

PéterésPálapostolokünnepén,jú-
nius29-énírtaaláakatolikusegyház-
főharmadikpápaikörlevelét,mely
Ca ri tas  in ver i ta te címmelkerüla
nyilvánosság elé, várhatóan a kö-
vetkezőnapokban.
VI. Pál 1967-benmegjelentPo pu -

lo rum prog r es sio címűírásáhozkap-
csolódvaepápaikörlevélisajelen-
kori társadalmat érintő legalapve-
tőbbszociáliskérdéseketvizsgálja,

„azigazságbanvalószeretetfényé-
ben”–idéziapápátaKAPhírügy-
nökség.

AzegyházXVI. Be ne dek harmadik
enciklikájávalazemberiségtartósfej-
lődésétkívánjaelőmozdítani.Efej-
lődéskizárólagazemberiméltóság
ésminden ember jogos igényének
tiszteletben tartásával valósulhat
meg.

d For rás: Ma gyar Ku rír

XVI.Benedekaláírtaújenciklikáját

Atizenegymétermagas,fehérgránit-
bólkészültkeresztetII. Já nos PálVar-
sóban elhangzott azon beszédének
emlékéreállítottákjúnius14-én,mellyel
azakkoripápahozzájárulta1989-es
lengyelországibékésforradalomhoz.

Félévvelpápáváválasztásaután,ha-
zájábantettlátogatásasorán,1979.jú-
nius2-ánhazájamegújulásáértemelt
szót,hozzájárulvaezzelapolitikaivál-
tozásokkibontakozásához,megerősít-
veademokratikusellenzéketakommu-
nistahatalomgyakorlókkal szemben.
Beszéde mérföldkőnek számított a
rendszerhanyatlásifolyamatában,majd
tízévvelkésőbbimegdöntésében.

d For rás: Ma gyar Ku rír

Keresztavarsói
beszédhelyén



A vasfüggöny megszűnése után
sokkalkönnyebbéváltazországok
közöttikapcsolattartás–állapította
meganémetszármazású,deSvéd-
országbanélő,azUppsalaiEgyete-
mentanítódr. Ann et te Le is-Pe ters.
Hozzátette: „Az emigráció követ-
keztébentöbbkelet-európaigyüleke-
zettagjainakjelentősrészételveszí-
tette,azokat,akikNyugat-Európába
vándoroltak.”

Kelet-Németországbanakommu-
nistaidőszakalattaprotestánsegy-
házak, amelyekhez történelmileg a
népességnagyrészetartozott,kisebb-
séggéváltakésmarginalizálódtak–
hangsúlyoztadr. Ma ri anne Subk lew
németteológus-politológus.Német-
országegyesítéseutánakeletiegyhá-
zakazegyházésállamközöttikapcso-
latnyugatimintájátvettékát,olyan

régióét,aholaprotestánsokésaka-
tolikusokjelentikatöbbséget.Tény,
hogy„azemberektömegesenhagy-
tákelazegyházat,ámcsakazegyé-
neket lehet visszanyerni” – zárta
mondandójátSubklew.

Szombatonazegyetemteológus-
otthonának éttermében rendezett
fogadásonGáncs Pé ter püspökkö-
szöntöttearésztvevőket.Beszédében
rámutatottakétévfordulófontossá-
gáraésazegyházainkelőttállófel-
adatokra.

AvendégekvasárnapdélelőttSza -
bó-Pap Gab ri el la vezetésévelabudai
Várnevezetességeittekinthettékmeg,
majdaBécsikaputérigyülekezetis-
tentiszteleténvettekrészt,amelyendr.
Fa bi ny Ta máshirdetteazigétangolés
magyarnyelven.AzÉszakiEgyházke-
rületpüspökebeszédébenrámutatott,
hogyazegyelvesztésekevésnektűn-
het,ámvannakolyanok,akiknekaz

egyaszázszázalék,alegtöbb,alegfon-
tosabb.Ajópásztorisígytekintránk,
egyénekre,gyülekezetekreésegyhá-
zakra, hogy a legkisebb elvesztése
számára a legtöbbelvesztése lenne.

Azúrvacsoraiistentiszteletlitur-
giájábanapüspökönkívülBa li cza
Iván budavári lelkész és Edmund
Ratzvettrészt.

A zárónapon többek között az
előadások összegzésére és a kon-
zultácósorozat„üzenetének”,eredmé-
nyeinek megfogalmazására került
sor. Ezt hamarosan – minden bi-
zonnyal–magyarnyelvenisolvas-
hatjuk.

Egyházunkvendégeivégülköszö-
netüket fejezték ki az Evangélikus
Hittudományi Egyetem dolgozói-
nak,akiktestvériszeretettelésma-
gas színvonalon szervezték meg a
konferenciát.

g OroszGáborViktor
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Mintegynegyvennyolcmillióforint-
bólalakítki foglalkoztatóműhelyt
halmozottanfogyatékosfiatalokszá-
mára a Debrecen-Nagytemplomi
Református Egyházközség Immá-
nuelOtthona; a projektre európai
unióspályázatonnyertekforrást.

Amunkajellegűfoglalkoztatás,az
önellátásranevelés,valamintakre-
atív foglalkoztatásképeziaz intéz-
ménytevékenységeinekfővonalát–
ennekamagasabbszintűmegvalósí-
tását segíti elő a jelenlegi pályázati

projekt. A munkálatok során egy
olyanagyagozóésgyertyaöntőmű-
helyt alakítanak ki az intézmény
pinceszintjén, amely teljesen aka-
dálymentes,afogyatékkalélőkigé-
nyeitmaximálisankielégíti,ésalkal-
matteremtazagyagozásonésgyer-
tyaöntésenkeresztülahasznosmun-
kaélményénekmegélésére,akreatív
készségekésamanipulációskészség
fejlesztésére.Aműhelytaterveksze-
rintnovember30-ánadjákát.

d MTI

Önellátásra
nevelnek

b A Ba kony cser nyei Evan gé li kus
Egy ház köz ség vissza nem té rí -
ten dő pá lyá za ti tá mo ga tást nyert
el épü le te i nek fű tés-kor sze rű sí -
té sé re – ad tuk hí rül nem ré gi ben
la punk ban. A be ru há zás ról
Szarka István he lyi lel késszel
be szél get tünk.

– Há rom tech ni kai meg ol dás sze -
re pelAtisztábbBakonyértcí met vi -
se lő pá lyá zat ban: egy föld-víz tí pu sú
hő szi vattyút, egy vá ku um csö ves nap -
kol lek tort és köz pon ti fű tést sze rel nek
be az egy ház köz ség épü le te i be. Mi ért
van er re szük ség?

– A bakonycsernyei gyülekezet
alkalmainaz1784-benépülttemplom
fogadjaalegtöbbhívőt.Jelenlegegy
huszonötévesolajüzeműhőlégfúvó-
valműködikafűtés.Ezmárrendkí-
vülelavult,veszélyes,ésnemistud-
jaellátniafunkcióját.Veszélyessége

abban áll, hogy kormoz, illetve ha
nemmegfelelőazégés,aszén-mon-
oxidvisszajuthatazépületbe.Jelen-
legúgyhasználjuk,hogyazalkalmak
előttelőszörfelfűtjükatemplomot,
majd kiszellőztetjük. Istentisztelet
közbenviszontnemhasználhatóa
rendszer,ígyazépületfűtésnélkül
marad.Akomforthiányamiattpe-
dig a téli időszakokbanaz egyházi
rendezvényeklátogatottságaésszá-
maiscsökken.Éppenezértmárna-
gyonidőszerűakorszerűsítés.Azúj
rendszerhasználatávalafűtésikölt-
ségekcsökkennekmajd,várhatóanti-

zenötévenbelültérülmegabefek-
tetés,ezenfelülpedigazévekótaa
tervekközöttszereplőóvodaépítés
megvalósításához is közelebb visz.
– Ennyi re fon tos a kom fort?
–Napjainkbanmárnemcsakazok

vannak a templomban, akik eső-
ben,hóbanésfagybanisjönnek…
Igényvanarra,hogyagyülekezetben
ishasonlóankényelmesenérezzék
magukatazemberek,mintotthon.
Fontos,hogyneféljenekattól,hogy
haeljönnektélenatemplomba,ak-
koresetlegmegfáznak.Odakellfi-
gyelniarra,milyenagyülekezet,és
mikazelvárások.Ennekkövetkez-
ményeként az egyházi közösség
összetartó ereje is növelhető. A
hosszútéliestéketbetöltőegyháziés
kulturáliseseményekrendezésével
fellendülhetacsaládokésaközség
társadalmiéleteis.

–Ki ál mod ta meg mind ezt, és kik
se gí tet tek-se gí te nek a pá lyá zat ké szí -
tés ben, majd a meg va ló sí tás ban?

–Amikormégteológusvoltam,az
első szemináriumi dolgozatomat
egyháztörténetből a mai Árpás és
MórichidaközöttfekvőhajdaniMur-
sellárólírtam.Megdöbbentett,hogy
azegykorirómaivároshelyénlete-
lepedett premontrei szerzetesek
mennyire sok gyakorlati dologgal
foglalkoztak.Alelkiségésagyakor-
latimunkaharmóniábanvolt egy-
mással.

Példájukatkövetvedolgozomés
szolgálokasajátgyülekezetemben.
Ebből kifolyólag nagyon érdekel
mindentechnikaiésfejlesztésidolog,

ígyéniskivettemarészemapályá-
zatimunkábólmintprojektvezető,az
elnökséggel és a felügyelő úrral
együtt. A szakmérnök, Szi li csány
Ár pád né apályázatmotorja,szívvel
lélekkelajó„ügy”mellettáll.Apá-
lyázatotpedigaPannonQualitypá-
lyázatírócégkészítette.
– Úgy tu dom, a fej lesz tés kap cso -

ló dik  az  egy ház köz ség  óvo dá já hoz.
– A jelenleg működő óvodánk

épületétazönkormányzattólbérel-
jük.Kétvegyescsoportunkvanöt-
venhatgyerekkeléshétalkalmazot-
tal.A3188lelkes–közülük1495-en
vallották magukat evangélikusnak
– Bakonycsernyén erre igény van,
ezértsajáthelyiségrelenneszüksé-
günkazegyházközségterületén.A
megvalósításelsőütemelenneaje-
lenlegmeglévő épületek fűtésének
korszerűsítése. Az óvoda engedé-
lyezésiterveielkészültek,azenergia-
ellátásátmárakörnyezettudatosne-
velésicélnakmegfelelőenkívánjukki-
építenikétütemben.
– Mi ért te kint he tő kör nye zet tu da -

tos nak ez a vál lal ko zás?
–Azesperesihivataltjelenlegegy

gáz-ésegyvegyestüzelésűkazánfűti
–azutóbbihozfőkénttűzifáthasz-
nálunk–,amelegvizetpedigvillany-
bojler szolgáltatja.A korszerűsítés
után a használatimeleg vizet és a
padlófűtéstnégydarabnapkollektor
–ahozzászükségesberendezések-
kel, vezérléssel – biztosítja majd.
Ezzel helyettesítenénk a tűzifának
mintkimeríthetőenergiaforrásnaka
felhasználását.Anapkollektorokkal
azátmenetiidőszakokbanismegol-
dódnaafűtés,kisebbgázenergia-fel-
használásmellettnövelhetőazépü-
letkomfortfokozata,éscsökkenthe-
tőakárosanyag-kibocsátás.
– A pá lyá zat ban sze re pel, hogy ez

a be ru há zás elő nyös len ne a köz ség nek
és von zás kör ze té nek is. Mi ként?

–Előszörisnagyonszépkörnye-
zetaz,amikörülveszbennünketeb-
benafaluban.Vanhorgász-ésva-
dászturizmusisakörnyéken.Agyü-
lekezetünknemzetközikapcsolatai
miatt–ilyenekbőltöbbisvan–so-
katprofitálhatnaésfejlődhetneBa-
konycsernye.Nagyonszeretnekide-
jönni a külföldi testvéreink, és ez
nemcsakazegyházközségnekjó,ha-
nemaBakonyértisvan.

g GombkötőBEáta

Korszerűsödőépületekakörnyezet-
tudatosságjegyében

Egyunióspályázatnakköszönhető-
enaközelmúltbanNorvégiábanta-
nulmányozhattaaziskolaioktató-ne-
velőmunkátMá té Zol tán, aNyíregy-
háziEvangélikusKossuthLajosGim-
náziumigazgatóhelyettese.

AtanulmányútcélpontjaTromsø
volt,azészakisarkköröntúlfekvőöt-
venezres város, amely norvég vi-
szonylatbannagyvárosnakszámít.A
hétsoránalkalmanyíltbetekinteniti-

zennégy európai ország – például
Német-,Francia-,Olaszország,Belgi-
um,aCsehKöztársaság,Görögország
–,valamintNorvégiaoktatásirend-
szerébe.Azangolnyelvűelőadásokés
diskurzusokjórésztazegyesországok
oktatási rendszerének felépítésével,
irányításimódjával, illetveatanítás
módszereivelfoglalkoztak.

Atanulmányútazelsőperctőlaz
utolsóigigenkörültekintőenvoltmeg-
szervezve.Acsoportszámosáltalános
ésközépiskolátmeglátogatott.Persze
jutottidőarrais,hogyarésztvevőkki-
ránduljanakanorvégfjordokba.Má-
téZoltánszerintezegynapvolta„pa-
radicsomban”.

Avendéglátóktökéletesenelérték
acéljukat, azt,hogyavendégekvi-
szonylagrövididőalattminéltöbbet
megtudjanak,meglássanakNorvégia
ésatöbbiországoktatásáról,általános
problémáiról,valaminthogyszabad
idejükben betekintsenek a norvég
emberekéletébe,ésismerkedjeneka
lenyűgözőtermészeticsodákkal.

Adjukátaszótahazánkatképvi-
selőtanárnak:

–Véleményem szerint anorvég
oktatási rendszer áttekinthetőbb,
mintamagyar,szerkezeteegysége-
sebb.Norvégiábantízévazáltalános
iskola,háromévagimnázium.Atan-
kötelezettséghatéveskortóltizenhat
éveskorigtart,ezenidőalattazok-
tatásingyenes.

A legszembetűnőbb az, hogy a
norvégoktatásirendszerreinkábba
gyermekközpontúság, mintsem a
teljesítményorientáltság jellemző.
Iskolalátogatásainksoránmindvégig
azttapasztaltuk,hogyaziskolában
valóbanmindenatanulókérttörté-
nik.Egyénifejlesztésitervekszerint
mindengyerekkelkülönfoglalkoznak
atanárok,éssegíteneknekikafelzár-
kózásban.Legnagyobbgondjuktalán

–azontúl,hogynálukisegyretöbb
amagatartásizavarral,„diszes”prob-
lémákkal,azazdiszlexiávalésegye-
bekkel küszködő gyerek – a kül-
földrőlérkezettnagyszámúbeván-
dorlógyermekeinekazintegrálása.

Természetesenalátottakat,hallot-
takatszeretnémtovábbadniakollé-
gáknakis.Nagytapasztalatratettem
szert,reményeimszerintbetekintést
nyerhettemamijövőnkbe.Nemisa
technikaifelszereltségre,amagyarvi-
szonyokkalösszenemhasonlítható
iskolaifinanszírozásragondolok,ha-
nemarraamentalitásra,szolidaritás-
ra,kulturáliskisugárzásra,amiössz-
hangotteremtezeknekanorvégis-
koláknakabelsővilágában.

Egypélda:agyerekekaziskolába
érkezveleveszikacipőjüket,ésbent
papucsban vagy inkább zokniban
közlekednek.Naperszeapadlóaz
egész épületbenolyan tiszta,hogy
ennilehetneróla.Azosztálytermek
közepénnagyasztalvan,amelyeta
tanulókazanyag tárgyalása idején
körbeülnek.Hagyományoselrende-
zéstjószerévelnemisláttunk.

Valóbanagyerekekafőszereplőka
norvégiskolákban.„Ezazőiskolájuk,
jogukvanittmegkapniaszámukra
legmegfelelőbboktatást,nevelést”–
ígyszólanorvégoktatásjelszava.

g G.B.
(Nyíregyházi Napló, 

2009. június 18.)

Ősitájak
–posztmodernoktatás

Ta nul mány út Nor vé gi á ban

Egyházésállamazátalakuló
Európában

f Folytatás az 1. oldalról

Máté Zoltán az egyik iskolában
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A bakonycsernyei evangélikus templom
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b A pá ri zsi la tin ne gyed ben sé tál -
va könnyű el kép zel ni az egy ko -
ri egye te mi pol gá ro kat, amint lá -
za san dis ku rál va si et nek egy-
egy hí re sebb pro fesszor elő adá -
sá ra, vagy a kocs mák ból tán to -
rog nak ki be csíp ve, mi u tán el it -
ták a vizs gá ra szánt pénzt. Akik
is me rik Villon ver se it, könnyebb
hely zet ben van nak, bár ők in -
kább csak a lé ha di ák élet egyes
mo men tu ma i ba nyer het nek be -
te kin tést. A kö zép kor ál lí tó lag
sö tét év szá za dai alatt azon ban
ko moly tu dományos  mun ka
folyt az egye te mek meg szen telt
fa lai kö zött.

Azigaziegyetemekazelsővárosok
megjelenésévelszülettekmegEuró-
pában.Perszeértelmiség–amelyfő-
kéntpapokbólállt–márkorábban
islétezett,gondoljunkcsakaFrank
BirodalomKaroling-reneszánszáraés
annakfőmesterére,Al ku in ra.

A kora középkor papjainak és
szerzetesiközösségeinekelnemévü-
lőérdeme,hogyazírásbeliségetát-
mentettékaRómaiBirodalomból.A
korcsodálatoskódexeiekkorméglu-
xuscélokrakészültek,hiszenanépes-
ségnagyrésze–beleértveazuralko-
dó Nagy  Ká rolyt is – tökéletesen
analfabétavolt.Afantasztikusapró-
lékossággal kidolgozott, hatalmas
méretűkönyveketnemisazértkészí-
tették,hogybárkiolvassonbelőlük.
Améregdrágakódexekatemplomok
kincstáraitgazdagították.Akönyvet
másolószerzetesekszámárateljesen
közömbösvolt,hogymitmásolnak,
inkábbazIstennekszenteltbuzgalom
ésigyekezetszámított.Perszeisko-
lákmárakkorisvoltak,hiszenazegy-
háznak szüksége volt az írástudók
utánpótlására.Akolostoriéspüspö-
kiközpontokiskoláibancsupánaz
egyháziésvilágivezetőkképzéséről
gondoskodtak.

ModernBábelvagyaszellem
fárosza?
Azigaziértelmiségazérettközépkor
városaivalegyüttjelentmega12–13.
században.Akultúrafellendülésétse-
gítette,hogyEurópamegismerkedett
aKözel-Keletszellemigazdagságával.

Afűszerekkelésaselyemmelkéz-
iratokisérkeztekakirályiudvarok-
ba,városokba,ésakeresztényNyu-
gat megismerkedett a görög–arab
műveltséggel.Bárazarabokinkább
csakközvetítőkvoltak,ésakorábban
még eretneknek nyilvánított ókori

görögéslatinszerzőkműveivelis-
mertették meg a keresztényeket.
Arisz to te lész,  Ga lén osz,  Pto le ma i -
osz, Hip pok ra tészműveivisszaérkez-
tekEurópába–arabul.Elsősorbana
muzulmánközelségmiattarabulki-

válóanbeszélőspanyolkeresztények
fordítottákezeketaműveketakor
nemzetközinyelvére,alatinra.

Azértazarabműveltségbőlisgaz-
dagodottanyugatikultúra:Európa
megismerteazarabszámjegyeket,a
matematikát és az alkímiát. Ekkor
„fertőződtek”megalegragyogóbbel-
mék az életelixír kutatásának vá-
gyával.Ésbárafordítóknagyrésze
Hispániábanműködött,az„adatfel-
dolgozóközpontok”már–Francia-
országban,AngliábanésItáliában–
azelsőegyetemek.

Akorleghíresebbésegyiklegki-
válóbbegyetemeapárizsi.Azintéz-
ményaCitészigeténállóhíreskated-
rálismellettiiskolábólfejlődöttki,és
terjeszkedettátamailatinnegyed-
re.EttőlkezdvePárizssokakszámá-
raszellemivilágítótorony,másoknak
azonban a modern Babilon, ahol
züllött filozófusok szerencsejáték-
kal, borral és nőkkel múlatják az
időt.Mindkétmeglátásbanvanné-
miigazság.

Akorabelidiákokegyikcsoport-
játagoliardokvagymásnévenván-
dordeákokalkották.Nincsmitszé-
píteni rajta, ők bizony leginkább
csavargókvoltak,nemritkánveszé-
lyesbajkeverőkésakorabelitársada-
lomélesnyelvűkritikusai.Őkvoltak
aziskolák,egyetemekszegénydiák-
jai,akikegyiknaprólamásikraten-
gettékazéletüket,szolgánakszegőd-
tek szerencsésebb diáktársaikhoz,
koldultak,vagyhajobbötletüknem
volt,raboltak.MintpéldáulVillon.
Költeményeikbenkeserűindulattal
ostoroztákatársadalmat.Kedveltcél-
pontjaik voltak a gazdag papok, a

képmutató szerzetesek, az ostoba
parasztok,akiváltságokkalbíróne-
mesek.Gyakorlatilagténylegazegész
társadalom.Hajókedvüktámadt,a
játék,aborésanőkkörülforogtak
gondolataik.A13.századraaztánel-
tűntek,hála ahatóságokhatékony
működésének.

Hatév,hétszabadművészet
Deigazukvanazoknakis,akikamű-
veltségfényescsillagainaklátjákaz
egyetemeket.A13.századrakialakult
ésmegszilárdultazegyetemekszer-
vezete,tanításirendje.Azintézmé-
nyektöbbségeegyházialapításúvolt,
delassankéntegyretöbbkiváltságot,
egyrenagyobbönállóságotvívottki
magának.

Az universitason a hallgatók és
magisterekcéhjellegűtestületétkezd-
tékérteni,amelynövekvőfüggetlen-
séggelésautonómiávalbírt.Azegye-
temáltalábannégy karból állt.Az
alapoktatás,azarteshatévigtartott,
ezidőalattsajátítottákeladiákoka
hétszabadművészetalapjait.Atan-
anyagotkétcsoportraosztották:atri-
viumbatartozottagrammatika,are-
torikaésadialektika,mígaquadri-

viumbaazaritmetika,azasztronó-
mia,ageometriaésamuzsika.Az
arteskarsúlyátjelzi,hogypéldául
apárizsiegyetemenennekakarnak
avezetője,arektorváltazegészin-
tézményfejévé.

Adiákoktizennégyéveskorukban
kezdhettékmegegyetemitanulmá-
nyaikat,éshúszéveskorukigtanul-
tákazalapokat.Amásodikévvégén
megszerezhették a baccalaureatusi
fokozatot,ahatodikévutánpediga
doctoratust.Ekkorkerülhetettsorar-
ra,hogymegismerkedjenekazegye-
temtovábbiháromkarával.Választ-
hattak, hogy a teológiai, az orvosi
vagyajogikaronfolytatják-etanul-
mányaikat.Havalakiazorvosivagy
jogipályátválasztotta, továbbihat
évigkoptathattaapadokat,mígha
teológusdoktorakartlenni,további
nyolcévetkelletttanulnia,ésmegvár-
ni,mígbetöltiaharmincötödikévét.

Szövegmagyarázatésnyilvános
viták
Az oktatás lényegében különféle
szövegektanulmányozásátésmagya-
rázatátjelentette.Apárizsiarteska-
ron Arisztotelész csaknem összes
munkájátkommentálták,Bologná-
ban azonban csak szemelvényeket
emeltek ki műveiből. Az itáliaiak
inkábbaretorikaoktatásárahelyez-
ték a hangsúlyt, és Ci ce ro műveit
citálták,mígazorvosikarokonelső-
sorban Galénosz és Hippokratész
szövegeittanulmányozták.

Aszövegmagyarázatrendszerint
grammatikaielemzésselindult,majd
logikai értelmezéssel folytatódott,
ésatanulócsoporteljutottavitáig,
amikormártúlléptekaszövegen,és
amenet közben felmerült problé-
mákkalfoglalkoztak.Adisputaha-
marosanadiákokésamagiszterek
szellemitornájávávált.

Avizsgaszinténkommentárokból
állt.Ajelöltkapottadoktorokkol-
légiumátólkétkommentálandószö-
veget,majdhazament,hogyelkészít-
seaszövegmagyarázatot.Eztaznap
estekellettfelolvasniaaszékesegy-
házban a vizsgabizottság előtt.Ha
megfeleltatemplomielőadáson,el-
nyertealicentiát,ésegyújabbnyil-
vánosvizsgautánmegkaptaama-
gisteri címet. A végzett hallgatót
nagypompakíséretébenaszékesegy-
házhozvezették,aholbeszédettar-
tott,ésálláspontjátmegkellettvéde-
niediáktársaivalszemben.Itttölthet-
tebeelőszöramagisterszerepét,és
vezethetettegyedülnyilvánosvitát.
Természetesenmindenegyesvizsgát
ajándékozás, mulatság követett a
vizsgázóköltségére.

Azeddigelmondottakbólmárbi-
zonyára könnyű kikövetkeztetni,
hogyazegyetemidiákokésmagiste-
rekhasználtakkönyveket.Azújkö-
vetelményekhezalkalmazkodniakel-
lettakönyvkészítésmesterségénekis.
Gyorsabbáváltazírás,mertapro-
fesszorokelőadásaitvalahogyanrög-
zíteni kellett. Ezeket a jegyzeteket
rendszerintmégavizsgákelőttsok-
szorosítottáknégylaposfüzetekfor-
májában.Csökkentakönyvekdíszí-
tése,aszegényebbekszámárakészí-
tettművekbenmárkihagytákazini-
ciálékhelyét.Megnőttarövidítések
száma,megjelentatartalomjegyzék
ésalapszámozásis.Akönyvtehát
dísztárgybólmunkaeszközzéésipar-
cikkévált.

jönnekafanyalgóhumanisták
Anevesebbegyetemekreáltalában
hetedhéthatárontúlrólisérkeztekdi-
ákok, és igyekeztek nemzetiségük
szerintúgynevezettnatiókbatömö-
rülni.Párizsnaka13.századbannégy
natiójavolt,mígBolognánaktizen-
három,köztükamagyaris.

Hazánk értelmisége szinte már
az első pillanattól bekapcsolódott
Európaszellemivérkeringésébe.Di-
ákjaink neveit megtalálhatjuk Pá-
rizs,Bologna,Bécs,Krakkó,Prága

egyeteminévsoraiban.Nemszabad
megfeledkezniarrólsem,hogykirá-
lyaink is próbálkoztak universita-
sokalapításával–nemtúlnagysiker-
rel.ANagy La jos általalapítottpé-
csiésaZsig mond által létrehozott
egyetemiscsakpárévetéltmeg.Má -
tyás nak nagyratörőálmaivoltak,óri-
ásiépületetakartemelniBudán,kü-
lönvárosrésztszeretettvolnameg-
töltenikörülbelülnegyvenezerdiák-
kal,akiketakorlegnevesebbtudósai
okítottakvolna.Terveijelzik,hogyfő-
városátEurópakulturálisközpontjá-
vászerettevolnatenni.

Aközépkoriegyetemekvonzere-
jeareneszánszmegjelenésévelcsök-
kennikezdett.Ahumanistatudós
zsörtölődvefordultelaskolasztikus
kommentároktól,ésazuniversitas
nyüzsgésehelyetttekintélyes,gaz-
dag pártfogók oltalmát kereste,
anyagigazdagságravágyott.Hátat
fordítottazértelmiségegyikfőfel-
adatánakis:nemérintkezettatö-
meggel,nemakartoktatni,inkább
elvonultatudományelefántcsont-
tornyába.Atudományésazoktatás
egyidőreszétvált.Atanítástovább
folytugyanazegyetemeken,deaz
igaziszellemimunkaimmárnemott
zajlott.

g JánosiVali

Életaközépkoriegyetemeken

A párizsi Sorbonne 

Cicero

Arisz to te lész

A Zsig mond király ál tal lét re ho zott óbudai egye tem
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Megjelenéséhezmértenéveketkés-
ve került kezembe Dá ni e lisz  Éva
evangélikus költőnő A  meg őr zött
mé cses címűverseskötete.Kivitelé-
bensemmikülönleges,semmihival-
kodás: fehér lapokon fekete nyo-
matbanversek, grafikák.Utóbbiak
Kis  Iván munkái, aprólékosan ki-
dolgozottak,reálisak,szépek.

Akarcsúkötettartalmaigazolja,
hogyazolvasáshozkedvetteremtő
fülszöveg nem lódít hatásvadász
módra.Igazatfogalmazmeg,aver-
seketteremtőköltőnőszándékának
azigazát.DánieliszÉvahivatásasze-
rintmagyarszakostanár,külföldidi-
ákokatoktatottamagyarnyelvsza-
bályaira. Versfűzésében, rímekben
gazdag,ritmusaittekintveszabályos
alkotásaiban kétségkívül érződik a
szakmaismereteésszeretete.

Ámvanvalami,amitlehetetlenfi-
gyelmen kívül hagyni, ha versről
esikszó:alelkiélményteredménye-
zőbelsőerő,amelycsakaversekal-
kotójánakszívébőlszármazhathite-
lesen.Mindezlekerekítettenvanje-
lenköteténeklegsikerültebbdarab-
jaibanakkoris,haaversekolvasása
közbenÁp rily La jos ésVár nai Zse -
ni sorainaklüktetésejuteszünkbeitt-
ott,sez–valljukbe–elfogadhatóha-
tásabbólazalapelvbőlkiindulva,ami
azemberségtermészetét,atermésze-
tesemberségetilleti.

Akötetetkezdőcikluscímétnem
véletlenülkölcsönöztemecikkcímé-
ül,hiszenezacsend,ezazészrevét-
lenség,szelídségnagyonishiányzika
mából.Dánieliszazönzetlenségköl-
tőimagatartásánakhíve,mintkötete
mottójábankendőzetlenülkijelenti:
„Azmaradtiéd,amitmásnakadtál,/
csakazaszép,mitmásnakmegmu-
tattál,/csakazttudod,mitmásnakta-
nítottál,/ésnemfázol,havolt,kitbe-
takartál.”Micsodaemberierőrejlike
négysormögött!Azösszetartozásé,
amelynekhálójaszínlegfoszladozni

látszikkorunktársadalmában.Smeg-
ejtő rögtön az első, A  ren ge teg be
rejtsd ma gad! címűversénektántorít-
hatatlanjózansága.

Akételkedésnemkerülelminket,
erreutalnéhányverse,sezabizony-
talanérzésnemkevesebbrealkalmas,

minthogymegerősítsenhitigazunk-
ban.Ígytörténikaverseketteremtő
költőisorsbanis,hiszenazemberség
gyökerébőlszármazik,skötelessége
hordozniazemberségzászlait:sza-
vakvigaszát.Vallomásokaversek–
életről,anyaságról,szeretetről,anya-
nyelvről,múltról,jelenről,abeletö-
rődésés/vagyasohabelenemtörő-
déskényszerében.

Akötetlegnemesebbszövedékea
Ha lottsi ra tó tagoltmonológja,amely-
benszerelméreemlékezik,alétbeli
múltbanésalétentúlijövőbenold-
vaaveszteségmélységénekiszonyú
fájdalmát.Lélekbenésemlékezetben
együttélamindennapokvalóságából
máreltávozottszeretteivel,skönnye-
inkethívjaelőazátérzésselírott(és
olvasott)emlékezőverseivel.Aztfo-
galmazzameg,amitelveszíteninem
szabad, azt a belső tartást, amely
mindörökkönáltalelkísérminketa
személyünkreszabottúton.Ésmer-

jevalakikétségbevonniaművészet
empátiáját;DánieliszÉvagondolatai-
érzelmeirögtönrácáfolnakúgyis,s
azonnaltámaszáváválikmindenki-
nek(ésmindenkieköltészetnek),aki
belsőutakvezérletévelhalad.

Nagytársadalmiváltozásokígére-
tétjelentőeseményekrőlszámolbe
Ma gyar  hit val lás című, kötetzáró
ciklusában. Elsősorban az 1956-os
forradalomésszabadságharctörténé-
seinek,azokszellemiutóéleténekál-
lítemléket.„Mertazigazságegyszer
győznifog,/bármilymélyrőltülek-
szikfelafényre,/mindigaKrisztus
keresztjeragyog,/éssohanemaJú-
dásezüstpénze”–valljaaNagy Im -
re és tár sai ha lá lá ra címűversének
befejezőszakaszában.Sbáróhatatlan,
hogyetársadalmijelenségeketfelele-
venítő és szubjektíven értelmező
mondanivaló vezércikkízt vigyen a
versekbe,mégisnapjainkighatóér-
vénytképesadniilyenfigyelmezteté-
sekkel:„Egyformánsósmindenma-
gyarkönny,/sigazgyöngyminden
cseppvéretek,/hátneengedjétekki-
játszani/egymásellenaszenvedés-
teket!”(A Ter ror Há za Mú ze um fa lá -
ra)Azösszekapcsoló„or szág nyi szent
kéz fo gás”-thiányolja,amelylétezett
ugyan,dehagytákelveszniahazug
jelszavakatszövőjövőbenszéthúzó
kezek. Magánszemélyi politikum
1956és2006távlatában–versben.

DánielszÉvaköltészetének–mert
az,nemérvénytelenítheti,hogyért-
hetőnyelvenfogalmaz,hiszenahi-
telességútjabonyolultképeksűrűje
nélkülislehethatásosésfőlegegy-
szerű–érdeme:dacolvamindenfé-
le, környezet táplálta sérelemmel,
hirdetiahétköznapihűségbelsőér-
vényű,szoliddicsőségét.

g ZsiraiLászló

Dá ni e lisz Éva: A meg őr zött mé cses.
Püs ki Ki adó, Bu da pest, 2007.

Csendben,észrevétlen

Em lék táb la a köl tő nek. Talánma-
ga az égi ünnepelt intézte így.
Mintha dézsából öntötték volna,
úgyszakadtazesőkésődélután.A
Törökvészút3/calatttáblakerült
afalra,hogyhirdesse:„Ebbenaház-
banélt1947és1974közöttWeöres
Sándor(1913–1989)ésKárolyiAmy
(1909–2003) költő és műfordító
házaspár.Állíttatta:BudapestFővá-
rosII.KerületiÖnkormányzat”.

Húszévehaltmegavilágiroda-
lom egyik legnagyobbja,Weö res
Sán dor.Amagyarnyelvnagyvarázs-
lója,akikicsiknekésfelnőtteknekírt
verseivelörökreménytüzent.Szom-
bathelyen született,mégis a cseri
dombok tetejéngubbasztókeme-
nesaljai falut, Csöngét tekintette
szűkebbpátriájának,mertotttöltöt-
te gyermek- és ifjúkorát. Az idő
zsákjábanfelejtettkistelepülésena
magány késztette olvasásra, korai
írásra,azidegenkéntbolyongásraa
nagyvilágban.Denemvoltteljesen
egyedül,műveltédesanyjabeléoltot-
taazirodalomszeretetét,barango-
lástakönyvekcsodálatosbirodalmá-
ban.Ésegyütttaláltákmegamesszi
Istent,akiatárstalanságkínzóérzé-
sétenyhítetteegészéletében.

Csodagyerekvolt,ésazismaradt.
Tizenhatévesenvetettepapírra:„Én
keresemazéletem:életemegyetlen
halál./Énkeresemhalálomat/és
életemmajdmegtalál.”Ko dály abban
azévbenolvastaelaköltőÖre gek cí-
műversét,ésolynagyhatássalvolt
rá, hogy kórusművet komponált
belőle. Talán Weöres Sándor az
utolsó nemzeti költőnk, akit soha
senkinemtudottkisajátítani.Min-
denkiéő,mindenmagyaré!

***

Temp lo mi csönd. JóbetérniIsten
házába,akésődélutánicsöndbe.Áll-
dogálni leghátul, azután leülni a
kopottpadba.Gyakranelnézemaz
arcokat,aminttürelmetlenülfigyel-
nek. Mormolnak valamit, majd
pénztkeresnek,hogyújságotvegye-
nek,vagyvalamelyikperselybegyö-
möszöljékazobulust.Sokszorin-
gyenviszikela„zsákmányt”.Han-
goscipőkopogássalérkeznekéstá-
voznak,nagyköröketleírva,hogy
mindenkiészrevegyeőket.Bántóez
a vad zajongás. A hit láthatatla-
nabbésmagányosabb.Talánszomo-
rúbbis.ÉsamellénktérdeplőIsten
is a félhomály némaságában talál
ránk.

***

Pe tő In té zet. Tízévenapontalá-
tomanagybeteggyerekeketésaci-
pekedőfáradtszülőket.Gurítjáka
vastag gumikerekű tolókocsikat,
emelik nyögve föl a buszra. Leg-
többszöraközépsőszabadhelyet
foglaljákel,egymástsegítveésbiz-
tatva.Mosolyogvaésbefelényelve
akönnyeket.Mertszívetfájdítóak
a sovány arcú lánykák, a vastag
szemüvegesfiúkgörcsös,pálcikalá-
bakkal.Alegtöbbodaszíjazva,mert
ülnisemtudnak,ésbeszélnisem,
csakkikiáltaniegy-egyszót,haag-
gódvaanyjukatkeresik…Mostisitt
vanafiatalcsalád.Aférfimárbe-
leőszülveamindennapos„kereszt-
cipelésbe”.Mertmindakétgyere-
küksúlyosbeteg.Istenicsoda,hogy
mégélnek!Alegszomorúbbembe-
rilátvány;néhakimennekaDuna-
partra,ésakirándulóhajókatnézik.
Mindanégyen,küszködve,egymás-
ba kapaszkodva néhány percnyi
boldogságért. Emberi nagyság és

győzelem ez – nem tudva, ki a
„nagyobb”:azapavagygyermekei?

***

Élet fo gyat ko zás. Fogynakazévek,
aritkaboldognapok.Maradné-
hánykönyv,Mo zart Rek vi em je, pi-
rosalmaésszőlő,kedvesmadaram:
amindenreggelmegmosdóéskét
kortyvizetivócsöppcinkeéspár
barát,akikalegnehezebbidőkben
iskitartottakmellettem.

***

Ka zin czy em lé ke ze te. Aszéphal-
miírófejedelemszületésénekkét-
százötvenedikévfordulójátünne-
peljük. Haza, nemzet és magyar
nyelvelválaszthatatlanvoltéleté-
ben,ésennéltöbbetmasemtehe-
tettvolna.„Sajátnyelvünkettudni
kötelesség”–eztaz intelmetna-
pontaelmondtaszóbanéslevélben.
Ésnefeledkezzünkmegazirodal-
miéletetújjászervezőférfirólsem.
(Igaz,abbanazidőbenazemberek
kerestékegymástársaságát,egy-egy
órásbeszélgetésértsokszornapo-
kigrázkódtakszekéren.)Bizonyá-
raezértalapította1789-benBa tsá -
nyi val ésBa ró ti Sza bó Dá vid dal a
Ma gyar Mus e um címűfolyóiratot
Kassán.KésőbbOr phe us címmel
sajátlapotindított.

Kevés szó esik a Martinovics-
mozgalomról.Miutánaperbenrá-
bizonyították,hogyismerteakátét,
hétévbörtönreítélték.Azonbanott
semtétlenkedett:megismerkedett
Kis  Já nos evangélikus lelkésszel,
akiveltitokbanlevelezett.

Nemcsakazutókorvolthálátlan
vele szemben, de kortársai is. A
Baj za vezetteújgenerációerősentá-
madtaéskorszerűtlenséggelvádol-
ta.KazinczyFerenckeserűenvette
tudomásulafiatalokkritikáját,de
nem tudott már válaszolni: élet-
erősen,teletervekkelkolerajárvány-
banváratlanulmeghalt.Epigrammái
közülsokatanulságosésataláló.Az
Írói ér demminthamaíródottvolna:
„Szólj!skivagy,elmondom.–Neto-
vább! ismerlek egészen. / Nékem
üresfecsegőtfestazüresfecsegés.
/Íz,szín,tűzvagyonaborban,ha
hegyaljaitermés:/Íz,csín,tűzva-
gyonaversbe’,hamesterimív.”

***

Es ti kér dés. Olykormegszólítben-
nünket Isten. És mi legtöbbször
némákmaradunk.Vagybutaságo-
katfecsegünk.Komoly,életünketel-
döntőkérdésekretudnikellőszin-
ténfelelni.

***

Má tyás cor vi nái. Az Országos
Széchényi Könyvtár gondozásá-
ban gyönyörű kötet jelent meg
nagy királyunk corvináiról. Má-
tyáskönyvtáranagyvoltéshíres.És
világias,hiszenazegyháziművek
mellettottsorakoztakakorlegne-
vesebbmunkáiis,főlegagörögiro-
dalomválogatása.Emlékszemegy
1471-es levelére: beszámol benne
egykedvesolvasmányáról,amely
márifjúságábanistetszettneki.Ar-
rólistudunk,hogyszabadidejében
szívesenlátogattaatudósbaráto-
kat,shallgattaahajnaligtartóvi-
tákat.Amostanikötetérdekessé-
ge,hogyafotókarészleteket,adí-
szesiniciálékatisfelnagyítják.Így
amaiutódokaztisláthatjákakü-
lönlegeslapokon,amitmagaMá-
tyássemláthatott.

g FEnyvEsiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2009)

Magyarkancionálézsoltárok,
népénekekKálvinJánosemlékére

A16. századderekánamagyarság
hitéletétisjelentősenmegváltoztat-
taareformációtanainakgyorsterje-
dése,ígyrövididőalatténekeskul-
túránkszervesrészévéváltakaleg-
szebbgenfizsoltárokis.

AKál vin nevévelfémjelzetténe-
keskönyv számos darabja hamar
napvilágotlátottmagyarul.Ezekako-
rabelinépnyelvfordulataitismeste-
rienalkalmazófordításokamohácsi
katasztrófautánmegrendültembe-
rek számára biztatást, hitet és re-
ményt közvetítettek. Anyanyelvű
költészetünkisóriásilendületetka-
potttőlük,akottanyomtatásfeltalá-
lásapedigadallamokgyorsterjedé-
séttettelehetővé.Mindezekeredmé-
nyekéntakövetkezőszázadoksorra
termettékaszebbnélszebbkönyve-
ket: psalteriumokat, graduálokat,
kancionálékat.

Azelmúltnégyésfélévszá-
zadsoránakülönbözőprotes-
tánsfelekezetek–részbena
teológiaikülönbségekmiatt–
eltérően alakították a közös
tőrőlsarjadtzeneirepertoár-
jukat, de a genfi zsoltárok
mindegyiknekalapjátképezik
mais.Areformátusmagyar
falusiembervallásiünnepein
azonbanlegalábbennyirefon-
tosszerepettöltöttekbeazok
anépénekekvagyszenteséne-
kek,melyekszerzőisokeset-
benismeretlenek.Ezekritka

ésrendkívülértékeselemeketőriz-
tekmegakultúrákegymásrarakódá-
sánakfolyamatából,amelódiákva-
riánsait,aharmonizációsgyakorla-
tokatéselőadóitradíciókattekintve
éppúgy,mintaszövegeketilletően.A
pentatonőssejttőlapszalmodizálóés
gregoriánzeneihagyományokonát
asajátosnépitöbbszólamúságigcsu-
paolyanszépségesdolgot,amelyről
azírásbeliségmegfeledkezett.

Jómagam,akittöbbmintfélévszá-
zadaDebrecenbenkereszteltek„vas-
tagnyakú kálvinistának”, azon töp-
rengtemaKálvin-évfordulóközeled-
tén,hogyezalkalombólfelkellene
tárnunk a református gyülekezeti
éneklésésamagyarnépzene,ahis-
tóriásénekésarégizeneközöttirej-
tett,láthatatlan,dejólsejthetőalag-
utakat.Járhatóváéskorszerűvéten-

niőket,fényesenkivilágítani.Aze-
netudomány izgalmas eredményeit
megismertetnialaikus,zeneszerető
közönséggel.

Errevállalkoztamhátakilenctéte-
les vokális-kamarazenei mű meg-
írásakor.AMa gyar kan ci o ná lé elő-
adásasoránfájdalmainkatésremé-
nyeinketosztjukmegazégiekkela
költészetésmuzsikaközérthetőnyel-
vén.Többévszázadoszeneinyelvem-
lékeketmegőrizve,deegybenmegis
újítvaőket.Ahagyományokatmeg-
őrizveés tiszteletben tartva,deaz
instrumentálishangzástkorszerűsít-
ve. A mai ember hit, közösség és
összetartozásutánivágyátszolgálva
ésazterősítve.

Hála és köszönetmindazoknak,
akiknekajóvoltábólmáigfennma-
radhattakezekadalok:anehézsor-
súfalusiadatközlőknek,asoknévte-
lennótafának,atudósoknak,kuta-
tóknak,gyűjtőknek,agyakranbujdo-
sásrakényszerülőnyomdászoknak,
papoknak,kántoroknak,tanítóknak
ésköltőknek.

g KissFErEnc
(For rás: re for matus.hu)

 Kap ha tó az Et no fon le mez bolt já -
ban: Mes ter Por ta, 1011 Bu da pest,
Cor vin tér 7., tel.: 1/486-1189. 
Meg ren del he tő: in fo@et no fon.hu.
Ter jesz ti a Hang ve tő: hang ve to@
hang ve to.hu.
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Lelkészek„Lel ké szi szol gá la to mat min den kor oda adó hű ség gel vég zem, Is ten di -
cső sé gé re és em ber tár sa im üd vös sé gé re” – hang zik el min den evan gé -
li kus lel kész ava tá son. A fo ga da lom té tel kor a fris sen ava tott lel kész még
nem is tud ja, szol gá la tá nak évei alatt hány fé le he lyen és hely zet ben kell
majd meg pró bál nia tel je sí te ni az idé zett mon datban kimondott ígé re -
tét. Mert min den lel kész éle té ben van nak ki hí vá sok, ta lán sa ját hi tét is
meg pró bá ló szol gá la tok. S an nak el le né re, hogy egyi kük sem or vos, min -
den nap ja ik fon tos ré sze a kór há zi vagy ott ho ni be teg ágy mel let ti vi gasz -
adás és tá masz nyúj tás. Aláb bi össze ál lí tá sunk ban ol va só ink a lel ké szi
hi va tás e sok ré tű, oly kor igen ne héz, még is na gyon szép „sze le té vel” is -
mer ked het nek.

Urunk küldő akaratából negyven-
négyéveslelkészipályámalattmin-
dig„megtalált”akórháziszolgálat.A
rendszeresbeteglátogatásokmellett
1988-banteljesedettkiszámomraez
aszolgálatiterület.Amikormár„pu-
hult”adiktatúra,acsömöriparóki-
ánmegkeresettdr. Gé me si György se-
bészorvos a kistarcsai Flór Ferenc
Kórházból. Elmondta, hogy lenne
lehetőségahetenkéntikórháziisten-
tiszteletre. A főorvos (később or-
szággyűlési képviselő, ma Gödöllő
polgármestere)megszervezteakato-
likus,reformátusésevangélikuslel-
készekszámáraazistentiszteletmeg-
tartásánaklehetőségét.

Ettől kezdve nem megtűrten, a
kórházidolgozók,ápolókjóindula-
tárabízvaésattólfüggőenjárhattam
akórházfolyosóin,hanembármikor
látogathattam, és szombatonként
reformátuslelkészkollégámmalfel-
váltva tarthattunk istentiszteletet.
Egészenúj,misszióilehetőségvoltez
számunkra…

Azt hiszem, mindenki, aki fe-
küdtmárkórházibetegágyon,sre-

megőszívvelvártkülönféleorvosi
beavatkozásokravagyleletekre,át-
élte,mennyiremegváltozikazérték-
rend,amikorabetegségágybapa-
rancsoljaazaddigsoharánemérő,
örökkérohanóembert,akinekelvég-
zendőfeladatokkaléstervekkelvan
teleírvaahatáridőnaplója…Ebben
amegváltozottértékrendbensokkal
fogékonyabbaszív,élesebbalátás
ésahallásIstenigéjének,abűnbo-
csánatkegyelménekbefogadására.

Egyalkalommalazúrvacsorátké-
rőbetegígyfogadottörömtőlsugár-
zótekintettel:„Jobbanvártam,mint
afájdalomcsillapítót!”Sohasemfelej-
temelkistarcsaiszeretetotthonunk
egyikdrága,idősbetegétsem,akinek
betegágyánálbúcsúzáskorjobbulást
kívántam.Mireőleírhatatlanderű-
velígyválaszolt:„Ó,nejobbulásttes-

séknekemkívánni,hanemjóutata
mennyországba!”

Mindigmegrendített,amikoraz
utolsóútrakészülőbetegrőlhozzá-
tartozóielmondták,hogymárnem
szól,nemkommunikál.Mégis,ami-
korföléhajoltam,aMi atyánk szavai
formálódtakazaddigbezártajkakon,
sazúrvacsoravételutánláthatóvolt
amegkönnyebbülés,alélekelcsen-
desülése… Sokszor megtapasztal-
tamilyenkor,hogyakórteremisle-
csendesült,saszobatársakisegyütt
imádkoztakanagyútrakészülővel.

Ésörömvolthallani,amikorbib-
liás,imádkozóéletűkedveshíveink
elmesélték,hogyakórházbanbeteg-
társaikat megtanították egy-egy
énekre vagy imádságra. Mekkora
misszióilehetőségezis!

Istennekhála,számtalanszorátél-
hettem az Áldott Orvos gyógyító
szeretetétis.Valamisemmiheznem
hasonlítható erőforrás és ajándék
voltmindigegyüttimádkozniegy-
egynagyműtétrekészülőtestvérrel
akórházibetegágymellett,majda
templombanagyülekezettelegyütt

azistentiszteleten,aztánmegtapasz-
talni,hogyanhatakegyelem…

Sokszornagydilemmaegycsalád-
ban, hogyan viselkedjenek, hogyan
forduljanakszerettükhöz,akitazor-
vosokreménytelenesetneknyilvání-
tottak. Máig is szívemben vannak
egykedvesismerősömszavai,akiel-
mondta,hogy férjegyógyíthatatlan
betegségeegyikükelőttsemvolttitok
ésnemvolttabutéma.Mindentmeg-
beszéltek,örültekmindennapnak,és
olyanőszintékvoltak,olyanhihetet-
lenülközelkerültekegymáshoz,mint
házasságukalattkorábbansoha…

Milyenajándék,hanemfelejtjük,
éstudjuk,mikorasötétségéjeránk
borul,sahalálárnyékánakvölgyében
járunk:a leg szebb még hát ra van!

g SolymárPétEr
nyu gal ma zott lel kész

„Jobbanvártam,mint
afájdalomcsillapítót!” b Körmendy Petra a Bu da pes ti

Evan gé li kus Egye te mi Gyü le ke -
zet lel ké sze, de hon la punk Kihez
fordulhatok ro va tá nak ta nács -
adó ja ként is vár ja a hoz zá for du -
ló kat. Lel ké szi te vé keny sé ge mel -
lett dú la ként szü lé sek nél szo -
kott se gí te ni. Mi a fel ada ta a dú -
lá nak? So kan ta lán va la mi fé le
ezo te ri kus dol got gya nít hat nak a
„fog lal ko zás” mö gött, pe dig egy -
ál ta lán nem ilyes mi ről van szó.

– Ho gyan let tél dú la?
–Aszületés,szüléskorábbannem

annyira foglalkoztatott. Édesanyám
halálakorazonbanközelkerültemazel-
múlásésahalálgondolatköréhez.Ér-
dekesmódonutánatöbbszörkellettte-
metésremennem;kórházihaldoklás-
nál és meghalásnál is jelen voltam.
Ezekatapasztalásoksegítettékbennem
agyászfolyamatát,hatásukraadolgok
ahelyükrekerültek.

Ezzelpárhuzamosanazonbanegy-
rejobbanéreztem,hogyszükségemlen-
neamásikoldalmegtapasztalásárais,
hogyamásikkapuban,avilágrajövetel
kapujábanisálljak.Korábbanjártam
An dor ka Esz tus sal aszületéshetére,és
akkor fogalmazódott meg bennem,
hogybeiratkozomegydúlaképzőbe.Iz-
galmasnak és érdekesnek találtam:
voltam kétszer-háromszor kórházi
szülésnél,aztánNoll And rea Nan du
(Hold ud var.ba ba haz.hu) múlt nyári
táborában,amelyentizenhármanvet-
tünkrészt.Andreaezutánmeghívotta
bábaházába,ésazótavelükdolgozom.
– Mit je lent az, hogy va la ki dú la?
–Aszógörögeredetű,ado u losz,

do u la szolgálatbanlévőnőt,szolgá-
lónőtjelent.Arégimagyarhagyo-
mánybanazaz„asszonytárs”volt,aki
segédkezettaszülőnőnekaszülés-
nél.Napjainkbanisezafeladata:se-
gítazanyának,ababának,azapának,
éskommunikálaszakszemélyzettel.
– Mi a konk rét fel ada tod egy-egy

szü lés nél?
–Máraszüléselőtt,afelkészülés,

felkészítés fázisában beszélgetek az
anyával.MaMagyarországontöbbsé-
gükbenerősenmedikalizált,kórházi
környezetbenszülnekanők.Miar-
rakészítjükfelanőket,hogyszüléskor
neessenekkétségbe,hiszentestükúgy
vankitalálva,hogygyógyszeressegít-
ség,műtétibeavatkozásnélküliské-
peseklegyenekvilágrahoznimagzat-
jukat.Ebbőlaszempontbóladúlaság
lelkigondozóimunkaszámomra.

Adúlamélylelkiéstestirákészü-
léssel,amegfelelőszakirodalomel-
olvasásávaltisztábanleszaszülésfo-
lyamatával–nemérikmeglepetések.
(…) A szülésnél kézzelfogható, a
szüléstsegítődolgokatvégez:tartja
azanyát,masszírozzaahátát;lelki
erőtöntbele;havanráigény,homeo-
pátiásszereketadneki;akórházisze-
mélyzettelbeszél,orvossal,szülész-
nővelegyeztet–hogymindannyiuk-
nakjólegyen.(…)
– Ke resz tény ként mennyi ben más

dú lá nak len ni, mint ezo te ri kus, ho -
lisz ti kus  szem lé le tű  hoz zá ál lás sal?

–Adúlasággyakorlatidolog,spi-
rituálisvonalatnemkellebbebele-

hozni. Keresztényként az „egy más
ter hét hor doz zá tok” parancsavagyhí-
vásaaz,amikiemelendő.

Engemjobbárakeresztényanyák
választanak,akiknekfontos,hogyén
iskeresztényvagyok,éshogykeresz-
tényként legyek velük ezekben a
percekben,órákban.Akezemetnyúj-
tomnekik,nyugtatomőket,sbáto-
rítomőketarra,hogymegfogjáktud-
nicsinálni.Ezttulajdonképpenmin-
dendúlaképviseli.Amimégiskeresz-
ténytöbbletetjelenthet,azaz,hogy
énszemélyesen,hitben,életemben
mitviszekbele.(…)
– Te ma gad még nem szül tél gyer -

me ket…
–Igen,sokanfelteszikakérdést,

hogyanlehetdúlaaz,akiszemélyesen
mégnemtapasztaltamegaszülést.Én
jelenvoltammárszámosszülésnél–
akárlelki,akártestiértelemben–,lel-
készkéntpedig tudom,milyen lelki
blokkok lehetnek, amelyek meg-
akaszthatjákafolyamatot.Egyasszony
számára a szülés sok szempontból
olyan,mintakeresztség:egyegészéle-
tetátformálóváltozás.Ezentúlmár
semmi nem lesz olyan, mint volt.
Azzal,hogyanyáváérikanegyvenhét
alatt,aztánaszülés,majdanevelésál-
tal,óriásiátalakulászajlikle.Akereszt-
ségisekkoraváltozás,hiszenmegszű-
nikegyrégiélet,ésújéletjönel.Mind-
eztlelkilegiselkellhordozniaanő-
nek–ebbensegítegylelkész,egylel-
kivezetőjelenléte,támogatása.(…)
–  A  szü lés nél  raj tad  kí vül  van

még más is a kór ház ban, pél dá ul csa -
lád tag?

–Budapestencsakpárolyancsa-
ládbarátkórházvan,ahovábeengedik
azapátésadúlátis.Sőtvidékensok
olyankórházróltudok,ahovásenkit
nemengednekbeazanyával, tehát
mégapásszüléssincsen.Havanegy
dúlája,akielkísérné,akifelkészítette,
akielmondjaavajúdásszakaszait,és
akülsőjegyekbőlmagyarázzaneki,hol
járaszülés,azsemlehetvele.
– Te vizs gá lod is a szü lő nőt?
–Minemvizsgáljukazanyákat,mi

akülsőjegyekbőltudjuk,mitörténik.
Sajnosakórházakbanállandóanvizs-
gálatokkalzavarjákmeganőketava-
júdásfolyamatában.Sokorvosazzal
érvelve,hogyagyerekéletemúlikbi-
zonyosdolgokon,nemengedi,hogy
azanyaasajátritmusábanátenged-
jemagátlelkiekbenaszülésnek.Ami-
korkimondjákaztamondatot:„Ma-
gatudja,deababájaéleteismúlhat
ezen!”–akkorafelkészületlenvajú-
dónőbiztosanoxitocint,gátmetszést
vagyvalamiegyébbeavatkozástfog
választani.Aszülésegyanyatestében
magátólzajlik,dealegtöbbkórház-
bansiettetik,nemhagyjákkibonta-
kozni.Szerencséreezalólisvannak
kivételek:azilyenhelyenszülőasszo-
nyoknak gyönyörű élmény lehet a
szülésük.
– Hol „ront ják el” a kór ház ban?
–Nemelrontásrólbeszélünk,hanem

egyteljesenmásszemléletről,amely-
benazanyaésamegszületendőgyer-
mekvanaközéppontban,mindenés
mindenkinekikrendelialámagát,kí-
sériőket–ésnem„levezeti”aszülést,
esetleg„megszüleszti”azanyát.(…)

Aháborítatlanszülésaztjelente-

né,hogyhagyjukafolyamatotmagá-
tólkifejlődni,hogyanő lelkileg is
megérhessenerre.Könnyebbenszül
az az asszony, akinél elérkezett a
szülésideje.Akivégigvajúdottannyi
órát,amennyitkellett.

Az, hogy mennyi ideig vajúdik
valaki,attólisfügg,hogymennyiide-
igtartaszülésrevalórákészülés.Ha
vanegydúlamellette,könnyebben
megérheteza folyamat.A legjobb
lenne,hahagynákanőketvajúdni.
Haelérkezikazidő,jönababa.(…)

Aszülésutánielsőórátapszicho-
lógia„aranyóraként”emlegeti.Ilyen-
koralakulkiazegészélethezvalókö-
tődés.Haazanyakarjábatesziklea
gyereket,akötődésmegvalósul.Ha
elviszikórákra,akkoraztfogjahin-
ni,hogyazőtkörülvevővilág,azuni-
verzumnemtámogatóközeg,hanem
ellenséges.Haazemberaföldidol-
gaibannemtudbízni,nagyéslehe-
tetlen lépésnek tűnik az, hogy a
transzcendensIstenbenhiggyen.
– Az em be rek azon ban még is éhez -

nek az is te ni re…
–Apiactelevanezoterikussze-

méttel,ésmintacukrot,úgyviszik,
mertéheznekarra,hogyvalakimeg-
tanítsanekik,hogyazélőIstenhogyan
szereti őket; hogymegtapasztalják,
hogyanszabadulunkmegaKrisztus-
ban.Sóvárogjákazemberekazevan-
géliumot,ésakiaztmondja,hogyez
nemigaz,aznemjárnyitottszemmel,
vagyönmagábanisfalaivannak.

Az egyetemi gyülekezetben azt
látom,hogyigenisvanigényolyan
közösségre,amelynekközéppontjá-
banaszeretetIsteneáll.Ugyanezigaz
aszüléseknélis.Azénfeladatomdú-
lakéntaz,hogyazanyamegtanuljon
hinni,hogymegtanuljaazt,hogyaz
Istennemvéletlenül teremtetteaz
asszonytolyanná,amilyen.Amikor
Isten megteremtette őt, akkor azt
mondta,hogy„ezjó”.Jóésalkalmas
agyerekszülésreis.Nemaztmond-
ta,hogyegykis toldozgatással fog
tudniszülni,hanemolyannakterem-
tetteatestét,hogyképeslegyenaleg-
nagyobbcsodára.(…)

g BollaZsuzsanna

Az interjú teljes terjedelmében
egyházunk honlapján olvasható.

„Egymásterhéthordozzátok”
Be szél ge tés Kör mendy Pet ra Kor né lia evan gé li kus lel késszel, 

dú lá val a szü lés, szü le tés cso dá já ról

a
 s

z
e

r
z

ő
 F

e
lv

é
t

e
le

„Amíg otthon voltam, a gyülekezetemben minden alkalmon részt vettem.
Több hónapos kórházi tartózkodásom alatt is az Útmutató és a Biblia
üzenetével kezdem minden napom, szobatársaimmal pedig gyakran együtt
imádkozunk. Érzem, hogy a jó Isten állandóan velem van” – mondja
Várnai Istvánné a Rókus Kórház ápolási osztályán.
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fehér köpenyben

Agyülekezetimunkamellett2006
januárjátólvégzemakórházlelkészi
feladatokataBorsod-Abaúj-Zemp-
lénMegyeiKórházésEgyetemiOk-
tatókórházban.Szintenapmintnap
találkozomaszületéscsodájával,a
halál tragikumával és a gyógyulás
örömével. Orvosok, nővérek és a
szakszemélyzet más tagjai között
azember(mégalelkészis)magára
szed némi biológiai (élettani) tu-
dást,önkéntelenülellesegy-egyfo-
gást,szertteszegykisgyógyszer-
ismeretre.

Mindezeken túl engem régóta
foglalkoztatott,hogyanlehetsegíte-
nivalakin,akimozdulatlanulfekszik
azutcán, vagya templomban lesz
rosszul(sajnostöbbszöriselőfordult
márájulásvagyegyébrosszullét).Ta-
lánmindenlelkészátélteazt,hogyis-
tentiszteletközbenvalakiösszeesik,
vagyegyifjúságitáborbantörténik

valamiijesztő.Sokhíradásszólar-
ról, hogy ilyen esetben nem volt
senkiaközelben,akisegítenitudott
volnabajbajutottembertársán.Sa
percekgyorsanteltek,ahalálvissza-
fordíthatatlanulbeállt.Azújraélesz-
tésvalóbanéletbevágókérdés.

Azt hiszem, nem foglalkozunk
ezzeleleget,nemtanuljukmima-
gunksemamikéntjét,ésnemké-
szítjük fel a ránk bízott fiatalokat
sem.

Lehetőségemnyíltarra,hogyegy
(egészségügyidolgozóknakszerve-
zett)újraélesztésitanfolyamonrészt
vegyek.Akétnaposoktatáskitértaz
eszköznélküliújraélesztésreastabil
oldalfekvésbeállításátóladefibrillá-
tor (AEDkészülék)használatán,a
légútbiztosításánkeresztülagyógy-
szerezésig.Aváltozatosésérdekes
előadásokésgyakorlatoktömkelege
utánamásodiknapvégéreúgyérez-

tem,hogya„tehetetlenségtől”való
félelmemfeloldódott.

Meggyőződésem, hogy vala-
mennyilelkész,tanár,akiemberek
nagycsoportjávaltalálkozik(svan
bennenémikíváncsiság,tettrekész-
ség),hasznáttudnávenniegyilyen
oktatásnak.

Aligegyhéttelatanfolyamután
egy temetésalkalmávalájulás tör-
tént,sahozzátartozókésjelenlévők
mind-mindéppenaztakartákten-
ni(ültetés,azájultitatásakávéval),
amitilosésafennállóhelyzetbenve-
szélyes.Miutánorvosnemvolt,én
magamtudtamrendezniazállapo-
tot,sszerencséreamentőkértesíté-
sesemvoltszükséges.Azótabuzdí-
tom a kórházlelkészeket intézmé-
nyünkben, hogy tanuljanak ilyet,
mertazújraélesztésvalóbanéletbe
vágókérdés.

g MolnárJózsEf

Egyéletbevágókérdés

b Határhelyzeteink – ifjúsági és
gyermek-lelkigondozás kórházi
környezetben cím mel tar tot ta ti -
zen he te dik tu do má nyos ülé sét a
Kli ni kai Lel ki gon do zók Öku -
me ni kus Egye sü le te. A prog -
ram nak jú ni us 12-én a bu da pes ti
Vá ros ma jo ri Jé zus Szí ve Plé bá nia
kis temp lo ma adott he lyet.

Lenyomtamakilincset.Atemplom-
ajtónemengedett.Mégegyszerpró-
bálkoztam.Azajtómakacsultartot-
tamagát. „Márpedignekemerrea
konferenciáramindenképpenbekell
jutnom.Megígértem.Ta-
lán nem itt vannak” –
gondoltam.Körbejártam
azépületet.Amásikajtót
zárvataláltam.Azabla-
kokon keresztül azon-
banreményteljesvillany-
fényszűrődöttki.Erőseb-
ben, bátrabban nyom-
tammegakilincset.Az
ajtókitárultelőttem.

Atemplombantömött
széksorokfélköralakban.
AzelőadóipultnálKul -
csár Zsu zsan na evangé-
likuslelkész,azegyesület
titkára.Éppjókorérkez-
tem. Zsuzsa előadására
nagyonkíváncsivoltam.
Csendesenhelyetfoglal-
tam. Teljes figyelmem-
melazelőadórakoncent-
ráltam. Ahogy beszélt,
megelevenedettelőttema
kórházgyermekosztálya,
láttammagamelőttZsu-
zsát,ahogyéppegykanál
levest próbál becsem-
pészniegygyermekszá-
jába,ahogy fehérköpe-
nyébenmesélegymásik
csöppségnek,ahogymosolyával,játé-
kosságával,személyreszabottmód-
szereivel,szeretetévelelűziagyerme-
kekfélelmét.

„A lelkigondozónak tudnia kell,
hogyőnemagyermekapjavagyany-
ja,denemisatestvére.Tudniakell,

holahelyeagyermekéletében,acsa-
ládban,akórházközösségében.Vi-
gyázniakell,mertamikormegszólít
egygyermeket,szenthelyre lép.A
családba”– visszhangoznak szavai
mégmostisbennem.Büszkevoltam
rá.Büszkevoltamarra,hogyegyilyen
munkábanevangélikuslelkészvesz
részt,hogyegyilyenelőadástevan-
gélikuslelkésztart,hogyegyilyenne-
messzolgáltraalakultegyesülettit-
káraevangélikuslelkész.

Adélelőttielőadásokatdr. Pász thy
Bea, azI.SzámúGyermekgyógyásza-
tiKlinikaGyermek-ésIfjúságpszichi-
átriaiOsztályánakosztályvezetőfő-
orvosa,illetvedr. Kas sai Ta más, aPé-

terfySándorUtcaiKórházBaleseti
Központ Gyermektraumatológiai
Osztályánakosztályvezetőfőorvosa
tartotta.

Ahozzászólásokközülegyédes-
anyaszavaihatottakmeg.Elmond-
ta,hogyamikorkibontottaameghí-

vót,akisgyermekeisránézettarajta
lévőrajzra.Egyfeketekutya,egykis-
lányésvirágokláthatókarajzon.A
konferenciánkülönösértelmetnyert
aharapós,ugató,rettegettfeketeku-
tya:amiszemünkbenafélelemmeg-
testesítőjelett.Abetegség,afájdalom,
amagárahagyottság,akiszolgáltatott-
ságjelképe.Akutyalettmindazszá-
munkra, ami egy kórházban félel-
metkelthetegygyermekben,amitől
retteghet,deamittalánnemtudsza-
vakbaönteni,csakérezni.

Hirtelenegygyermekkoriemlékem
bukkantelő.Azorvosiszoba,benne
én,mintalighatéveskislány,akinek
szuritfognakadni,deakiannyirafél

a tűtől, hogy ordít, sőt
menekülkiarendelőből
aváróba;akitvégülúgy
fognakle,ésvonszolnak
be,hogybeadjáknekiaz
injekciót.Ezazénfekete
kutyám története. Az
előbbemlítettédesanya
kislánya azonban meg-
szelídítetteafélelemfeke-
tekutyáját.Őegyszelíd
anyakutyát látott meg
benne, akinek jó, mert
sokkiskutyáttudszoptat-
ni.Akislányelképzelését
támasztotta alá Jézus
mondatais:„En ged jé tek
hoz zám jön ni a gyer me -
ke ket…”Ezazigefehérbe-
tűkkelviríta feketeku-
tyán.

Szükségvanránk,fel-
nőtt,elhivatott,képzett
lelkigondozókra ott a
gyermekekkórháziágyá-
nál,mertmimártudjuk,
átéltük,milyengyermek-
ként betegnek lenni.
Szükségvanránk,hogy
megszelídüljeneka„fe-
ketekutyák”.

Jólenne,hajövőreatizennyolca-
diktudományosülésalkalmávalmi-
néltöbbennyitnánkbeavárosmajo-
rikistemplomajtaján.Evangélikusok
is,mertvanhelyünkésszolgálatunk
akórházakbannekünkis.

g HEinEmannIldikó

Afeketekutyamegszelídítése

Alap ige: „Mert kö zü lünk sen ki sem él
ön ma gá nak, és sen ki sem hal meg ön -
ma gá nak.” (Róm14,7)

(…)Azerkölcsösségnagyellensé-
geazelfásultság.Gyermekkorunkban
megvoltbennünkazegyüttszenve-
déselemiképessége,máramennyire
értelmünkadolgokatfelfoghatta.Ez
aképességazonbanazévekmúlásá-
val és az értelem gyarapodásával
nemnövekedett.Kényelmetlennéés
zavaróválettbennünk.Olysokem-
bertláttunk,akikbenmárnincsmeg
ezaképesség.Aztánmiisvisszafoj-
tottukérzékenységünket,hogyolya-
noklegyünk,mintatöbbiek.Mind-
ezazértistörtént,merttanácstalanok
voltunk.Efolyamatsoránsokember
olyannálesz,mintazokaházak,me-
lyekbenegyiküzletamásikutánzár
be,samelyekazutánhidegenéside-
genülnéznekazutcára.(…)

Jónakmaradniaztjelenti:ébernek
maradni.(…)Töredékesazismere-
tünk–mondjaPálapostol.Deezzel
mégtúlkevesetmond.Ennélisne-
hezebb,hogytudásunkmegoldhatat-
lanellentétekbevalóbepillantástje-
lent.(…)Ahelyett,hogyerkölcsössé-
günketegylezártvilágmagyarázattal
ésegyszabványosistenfogalommal
megerősíthetnénk,folyvástóvnunk
kellaztavilágnézetbőlfakadóellent-
mondásoktól,amelyekmegsemmisí-
tőhullámveréskénttörnekellene.

Amásik,amiazegyüttélésrevaló
képességünket és akaratunkat fe-
nyegeti,amagátújraésújraránkerő-
szakolómegállapítás:úgysemhasz-
nál semmit!Hiszenamit teszel, és
amireképesvagyaszenvedésmeg-
akadályozásáért,enyhítéséért,azélet
megtartásáért – az semmi ahhoz
képest,amikörnyezetedbentörténik
anélkül,hogyazonvalamitisváltoz-
tathatnál.(…)

Erdeiösvényenjársz;anapvilágos
foltokban átsüt a fák koronáin; a
madarakénekelnek;rovarokezreivi-
dáman zümmögnek a levegőben.
Utadonazonbanakaratodellenére
sok halált okozol. Itt vonaglik egy
hangya,amiteltapostál(…).Azélet
felségesdallamábabelekondulatő-
led,vétlenvétkestőlszármazófájda-
loméshalálsötéttónusúmelódiája.
(…) Ilyenkor jön a kísértő, és azt
mondja:„Miértgyötrödmagad?Ez
úgysemsegít!(…)”

Vanaztánegymásikkísértés.Aki
egyszeravilágfájdalmátönmagában
átéli,aznemtudtöbbéönfeledten
boldoglenni,ahogyazemberáltalá-
banszeretné.Amegelégedettségetés
örömötadófákbannemtudjamagát
elfogulatlanulátadnisajátörömének,
mertilyenkorsemtudszabadulnia
másokfájdalmától.Elevenenélben-
nemindaz,amitlátott.Visszaemlé-
kezikaszegényre,akivelasorsössze-
hozta,abetegre,akitmeglátogatott,
azokraazemberekre,akikneknehéz
sorsárólolvasott–végülsötétséghull
örömének világosságára. S ez így
megytovább.

Haegyilyenemberalegvidámabb
társaságbanhirtelenelgondolkodik,
akísértőújramegszólal:„Nemlehet

ígyélni!Tudnodkellfüggetleníteni
magadattól,amimásokkaltörténik.
Csaksemmiérzékenység!Neveldrá
magadaszükségesérzéketlenségre!
Haokosanakarszélni,öltözzpáncél-
ba,légyönfeledt,mintatöbbiek!”Vé-
gülolyanmesszirejutunk,hogyszé-
gyelljük,haismerjükanagyátélésts
anagyegyüttérzést.Eltitkoljukeze-
ket egymás elől, és úgy teszünk,
minthamegszüntetnivalóbalgado-
loglenne,haazemberelkezdokos,
értelmesemberréválni.

Eháromnagykísértésteszitönk-
reajócselekvésénekelőfeltételeit.Le-
gyetekéberekekísértésselszemben!

Azelsővelazáltalveddfelaharcot,
hogy azt mondod magadnak: az
együttérzésésasegíteniakarásszá-
momra belső kényszer. Mert bár
amittennitudsz,csakegycseppa
tengerbenahhozképest,amittenni
kellene;deéletednekegyedülezad-
hatjamegértelmét,eztesziértékes-
sé.Aholjelenvagy,samennyireraj-
tadmúlik,legyenmegváltás,szaba-
dításattólanyomorúságtól,melyet
az önmagával meghasonlott élet-
akarathozottavilágba.Azáltalad
véghezvihetőkevéssokatjelenthet,
ha bárhol bármely élőlény fájdal-
mát,baját,félelmételveszed,függet-
lenülattól,hogyemberrőlvagymás
teremtményrőlvanszó.Életetmeg-
tartani–ezazegyetlenboldogság.

A másik kísértés ellen – hogy
tudniillikakörülöttedtörténődolgok
átélése neked szenvedést jelent –
azáltal küzdj, hogy tedd tudatossá
magadban: az együtt szenvedéssel
egyszersmindazegyüttörülésképes-
ségeismegadatik.(…)Ezértmon-
domnektek:nehagyjátokmagatokat
elfásulni,maradjatokéberek!Alelke-
tekrőlvanszó.

Végülegyáltalánnincsjogodazt
mondani:„Énilyenvagyolyanaka-
rok lenni!” –mivel úgy gondolod,
hogyígyboldogabbleszel,mintmás-
ként.Csakazlehetsz,amineklenned
kell:valóságos,tudássalfelvértezett
ember,olyan,akiegyüttélavilággal,
savilágotátéliönmagában.(…)

g AlbErtSchwEitzEr

A No bel-bé ke dí jas or vos,  evan gé li kus
lel kész,  or go na mű vész  (1875–1965)
Az  élet  tisz te le te  cí mű  kö te té ből
(Ur sus Lib ris Könyv ki adó, Bu da pest,
1999)

Másodikigehirdetésaz
élettiszteletéről
Együtt át élés, együtt szen ve dés: 

ké pe sek va gyunk er re?
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Szent Pál-évet hir de tett az apos tol szü le té sé nek ké tez re dik év for du ló ja al kal má ból 2008. jú ni us 28. és 2009. jú ni us 29. kö zött a ró mai ka to li kus egy ház fő. La punk ban egy sa já tos ki -
ál lí tás ról ké szült ké pek kel zár juk a ju bi le u mot. A kő sze gi evan gé li kus temp lom ban is lát ha tók vol tak ta valy dr.GyürkiLászló pá pai pre lá tus, ka no nok, kör men di plé bá nos bé lyeg -
gyűj te mé nyé nek da rab jai. Az aláb bi fel vé te le ket ott ké szí tet te a tár lók ban ki ál lí tott bé lye gek ről mun ka tár sunk, LukácsGabi.

Pál megtérése Damaszkusz felé (a sens-i katedrális ólomüveg
ablaka)
– francia bélyeg

Pál Athénben, az Areopágoszon (Raffaello-festmény) 
– gambiai bélyeg

Pál Rómába érkezik (első napi borító emlékbélyeggel és alkalmi
bélyegzőkkel 1961. június 28-ai dátummal, abból az alkalomból,
hogy Pál apostol 1900  évvel azelőtt érkezett Rómába)
– olasz bélyeg

Péter és Pál (Paul Troger melki mennyezetfreskója)
– osztrák bélyeg

Pál rómaiakhoz írt levelének kezdete (egy 14. századi
kódexből; a kezdőbetűben Pál a Bibliával és karddal) 
– vatikáni bélyeg

Pál tengeri útja Rómába (Cézárea–Szidón–Míra–Knidusz–
Kréta–Málta–Szirakuza–Régium–Puteoli–Róma)
– vatikáni bélyeg

Pál Athénben, az Areopágoszon (első napi bélyegzővel) 
– vatikáni bélyeg

Pál egy katonához bilincselve (a Szent Pál-bazilika
bronzkapuja)
– vatikáni bélyeg

Pál és Elimász vitája
– ciprusi bélyeg

Pál Korinthusban 
– görög bélyeg

Pál ábrázolása (a római Szent Péter- és Marcellinus-
katakomba freskója)
– vatikáni bélyeg

LezárultaSzentPál-év



HETIÚTRAVALÓ
Egy más  ter hét  hor doz zá tok:  és  így
tölt sé tek  be  a  Krisz tus  tör vé nyét.
(Gal 6,2)

Szentháromságünnepeutána4.hé-
tenazÚt mu ta tó reggelishetiigéiben
Istenküzdelemrehívakísértésekben,
éskölcsönösteherhordozásraésmegbocsátásraszólítfel,mertJézusszere-
tetekörülöleliazéletünket:„JóazÚrmindenkihez,ésirgalmasmindente-
remtményéhez.”(Zsolt145,9;LK)EzértkértemezeibeszédébeneztUrunk:
„Le gye tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas.” (Lk6,36)Lu ther szerint„a
keresztyénemberakkorirgalmas,hanemkeresicsakamagahasznát,hanem
nyitottszemmeljárvaszerteegyformánnézmindenkire,barátra,ellenség-
re,ahogymennyeiAtyánkcselekszik.Aholazirgalmasságnincsmeg,otthit
sincs.”„Úristen,őrizzükatebeszédedet”(GyLK752),mertlábunkelőttmé-
csesateigéd.AKrisztustörvénye:aszeretetnagyparancsa.„Mert az egész
tör vény eb ben az egy igé ben tel je se dik be: »Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma -
ga dat.«” (Gal5,14)Ennekbetöltésétsegítiazaranyszabály:„És amint sze ret -
né tek, hogy az em be rek ve le tek bán ja nak, ti is úgy bán ja tok ve lük.” (Lk6,31)
MindezekfényébenérthetjükhelyesenUrunktanításátaképmutatóítélke-
zésről:„Ne ítél je tek, és nem ítél tet tek. (…)Bo csás sa tok meg, és nek tek is meg -
bo csát ta tik. (…)Kép mu ta tó, előbb vedd ki a ge ren dát a sa ját sze med ből, és
ak kor jól fogsz lát ni ah hoz, hogy ki ve hesd a szál kát atyád fia sze mé ből.” (Lk
6,37.42)Páliseztkérdi:„Ak kor te mi ért íté led el test vé re det?”Azítélőszékelőtt
„mind egyi künk ma ga fog ön ma gá ról szá mot ad ni az Is ten nek” (Róm14,10.12).
Jézusabeteghordozóktalálékonyéscéltudatos,élőhitétlátvaígygyógyítot-
tamegabénát: „Em ber, meg bo csát tat tak a te bű ne id. (…) Ne ked mon dom,
kelj fel, vedd az ágya dat, és menj ha za!” (Lk5,20.24)Afogságbólhazatértnép
bűnvallásamegrendítőpéldájaaközösteherhordozásnak:„…val lást tet tek vét -
ke ik ről és őse ik bű ne i ről. (…) mi pe dig hit sze gők vol tunk. Hi szen ki rá lya ink,
ve ze tő ink, pap ja ink és őse ink nem tel je sí tet ték tör vé nye det…” (Neh9,2.33.34)
Aközteherviselésúj(?)módja:„Higgye tek Is ten ben! (…) És ami kor meg áll tok
imád koz ni, bo csás sá tok meg, ha va la ki el len va la mi pa na szo tok van, hogy
mennyei Atyá tok is meg bo csás sa nek tek vét ke i te ket.” (Mk11,22.25)Agyüleke-
zetKrisztusteste,merttagjaitazőszemélyeésáldozatakapcsoljaössze,„köl -
csö nö sen gon dos kod ja nak egy más ról a ta gok” (1Kor12,25),ígyrészesülneka
másikszenvedésébőlésdicsőségébőlegyaránt!MikéntBarabbásszabadon
bocsátásánakköveteléseegybennegatívpéldájaazővétkeibenvalóközös-
ségvállalásnak,úgyciréneiSimonvállalásapozitívpéldaamásikterhénekhor-
dozására:„…rá tet ték a ke resz tet, hogy vi gye Jé zus után.” (Lk23,26)Mitjelent
Pálnálegymásterhénekhordozása?„…örül je tek, ál lít sá tok hely re a jó ren det
ma ga tok kö zött, fo gad já tok el az in tést, jus sa tok egyet ér tés re, él je tek bé kes ség -
ben…” Sküldiaszentháromságiáldást(lásd2Kor13,11.13)„ÓtedicsőSzent-
háromság,/Egymegfoghatatlanjóság,/Atya,FiúésSzentlélek,/Légyve-
lemmaésmígélek!”(EÉ249)

g GaraiAndrás
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Vál to zat lan ener gi á val fo lyik a ku ta -
tás, hogy a pün kösd kor óce án ba zu -
hant fran cia utas szál lí tó re pü lő adat -
rög zí tő do bo zát meg ta lál ják. Iz ga tó a
kér dés: mi okoz hat ta az óri ás gép tra -
gé di á ját?  Vi har?  Rob ba nás?  Egyes
szak ér tők sze rint a se bes sé get ér zé ke -
lő csö vecs ke be fa gyott és té ve sen mért.
Ta lán emi att csök kent vég ze te sen a gép
se bes sé ge,  és  kez dett  zu han ni, majd
tört da ra bok ra. Té ves in for má ció, és
kö vet kez mé nye: vég ze tes tra gé dia.
Vi lág mé re tű  pénz ügyi  vál sá got

élünk  át.  Hoz zá ér tők  sze rint  úgy
kez dő dött, hogy há rom nagy  hí rű hi -
tel mi nő sí tő  in té zet  „té ve sen  ítél te
meg” az egyik óri ás bank hely ze tét. A
leg jobb mi nő sí tést ad ták a be fek te tők -
nek  a  Leh man  Bro thers  Bank ról,
azon ban a pénz in té zet ha ma ro san
be csőd ölt. Be té te se ik pén ze meg oda -
ve szett. Hir te len to váb bi ma ni pu lá -
ci ók ra is fény de rült, és más bank cso -
por tok is azon na li se gít sé get kér tek az
ame ri kai köz pon ti bank tól, hogy el -
ke rül jék az össze om lást.

Biz to san még szá mos ese tet tud -
nánk em lí te ni, ami kor meg té vesz tés
vagy tu da tos ha mi sí tás sú lyos hely -
ze tet  vagy  tra gé di át  oko zott.  Ne -
künk, ke resz té nyek nek tud nunk kell,
hogy az ősi kí gyó, az ör dög a nagy
ma ni pu lá tor. Meg tud ja té vesz te ni az
egész föld ke rek sé get. Sok szor az Ige

sza va i val, Jé zus ne vé ben szó lal meg,
és igyek szik utat mu tat ni, fél re ve zet -
ni. Já nos apos tol szin te kér le li a gyü -
le ke ze tet: „Gyer me ke im, sen ki meg ne
té vesszen  ti te ket…”  (1Jn 3,7) Bi zony
sok szor sod ró dunk. Úgy gon dol juk, ha
a töb bi ek is ezt te szik, ak kor biz to san
ez a jár ha tó út. Ki sebb csa lá sok még
el fér nek az éle tünk ben.
Ta lán meg sem gon dol juk, mind -

ez ho vá ve zet. Pe dig Pál apos tol ar -
ra fi gyel mez tet, hogy „…ne le gyünk
kis ko rú ak,  akik  (…)  sod ród nak  az
em be rek csa lá sá tól, tév út ra csá bí tó
ra vasz sá gá tól…” (Ef 4,14) Nem egy szer
el mond ták bib lia órá ra já ró test vé rek,
hogy a dön tés előtt ar ra gon dol tak:
„Mit  ten ne  most  Jé zus  az  én  he -
lyem ben?” Így biz to san jó meg vi lá gí -
tás ba ke rült a vá lasz tá si le he tő ség. 
Kér jük hit tel, bi za lom mal éle tünk

ki sebb-na gyobb  dön té se i ben  Jé zus
Urunk  se gít sé gét,  hogy meg óv jon a
meg té vesz tő től,  tév út ra  csá bí tó  ra -
vasz sá gá tól!

g HorváthMiklós

Meg té vesz tés

b Dietrich Bonhoeffernek, a 20.
szá zad egyik leg na gyobb né met
teo ló gu sá nak Követés cí mű kö -
te te nem csak kor tár sa i ra volt
nagy ha tás sal, ha nem a ma em -
be rét is ké pes meg szó lí ta ni. A
könyv a Krisz tus-kö ve tés lé nye -
gét, ne héz sé ge it és szép sé ge it
tár ja az ol va só elé.

Dr. Reuss And rás teológusprofesszor
bevezető szavaiból világossá válik,
hogyBonhoefferéletművébenköz-
pontiésállandótémaakövetésgon-
dolata,mellyelfőcéljaazegyházés
akereszténységmegújításavolt.

Amunkakétnagyobbegységreta-
golódik, gerincét a He gyi  be széd
rendkívül alapos elemzése adja. A
szerzőazelőszóbanrámutatarra–
nemkímélvesajáthivatását–,hogy
alelkészekigehirdetéseiksoránegy-
rekevésbéképesekegyszerűnyelven
megszólítanisezáltalKrisztus-köve-
tésre hívni az embereket. Az ige
tisztaforrásáhozvalóvisszataláláste-
hátazelsőéslegfontosabbfeladata
követésútján.

Amodernteológiaiirodalomegyik
legnagyobbhatástkiváltókönyvében
Bonhoeffertöbbekközöttakövetés
ésahitkapcsolatánakalapkérdéseit
boncolgatja.Akövetésnemválaszt-
ható,hanemisteniparancskéntta-
pasztalhatómegazemberszámára.
Ahitrejutáshozazonnaliésteljesen-
gedelmességszükséges,akkorlesza
hitvalódi,éscsakígykerülhetőelaz
azöncsalás,amikorvalakicsupánhí-
vőnekhiszimagát.Ezazegyértelmű
engedelmesség nem béklyó a ke-
resztény ember számára, hanema
hitrevalószabadságalapja.Aköve-
tőazáltal,hogyJézusszemélyévelkö-
zösségbe került, egyúttal kereszt-
hordozóváislesz.

A He gyi  be széd vizsgálatán ke-
resztüladjamegBonhoefferaKrisz-
tus-követéspontosleírását.Jézusa
tanítványokatboldognaknevezi,de
nemanélkülözésekéslemondások
miatt,hanemazőelhívásukésazÚr
ígéreténekbeteljesüléseközöttiszo-
roskapcsolatmiatt.Akövetésrehí-
vástesziatanítványokat„világosság-
gá”,ezértnemmaradhatnakelrejtve
avilágelől.Ugyanakkorvigyázniuk

kell,hogyjócselekedeteikkelnees-
senekazöncélúságcsapdájába.„Nem
kelltudnodasajátjócselekedeted-
ről.Különbenazténylegate jócse-
lekedeted,ésnemKrisztusé.Krisz-
tusjósága,az,amijóakövetésben,
nemtudvavalósulmeg”–írjaBon-
hoeffer.

Gondolatmenetébennagyhang-
súlykerülaz„önkénteselszenvedés-
re”,amelyagonoszságnálsokkalha-
talmasabberőtképvisel.Amikorva-
laki úgy szenvedi el a gonoszság
igazságtalantámadásait,hogynem
viszonozzaaztszinténgonoszindu-
latokkal,hanemehelyettjócseleke-
detekretörekszik,azagonoszerők
halálátjelenti.

Miértrendkívülitehátakeresz-
tényéletBonhoefferszerint?Min-
den,amikrisztusi,azkülönösmó-
don felülemelkedik a természetes
adottságokon.EzarendkívüliségJé-
zus szeretetében nyilvánul meg a
legdöbbenetesebb módon: Krisz-
tusamimegmentésünkértvállalja
akereszthalált.

A szerző a keresztény szeretet
rendhagyóvoltamellettrákérdeza
keresztény élet elrejtettségére is.
Egyszerreláthatónakésláthatatlan-
naklenninehézpróbaeléállítjaahí-
vőket.Hogyanleheteztfeloldani?A
követőmagavalójábanrejtvevana
jócselekvésében,miközben–bárlát-
jamagaelőttUrát–láthatómivoltá-
bantetteitnemakrisztusiszeretet
rendkívüliségénektudatamotiválja,
hanemahitbőlfakadójóindulat.

Jézusakövetésrehíváskritériuma
alapján erőteljesen különválasztja
azembereket.Ígyválikkülönavilág
ésagyülekezet(ekk lé szia –avilág-

ból„kihívottak”),azál-ésavalódike-
resztények, valamint a tanítványi
csoport.DeaMesterezutóbbit is
kettéosztja: azok nem mennek a
mennyekországába,akikkövetés,az-
azelkötelezettségnélkülnevezikÚr-
nakKrisztust.(Nemabeszédszámít,
csakatettek:cselekedtékvagynem
cselekedtékUrukakaratát.)AJézus
általadottlehetőségmindenkiszá-
mára követhető: nem értelmezni
kellatanításokat,hanemagyakor-
latbanalkalmazni,vagyisamásokért
vállaltszolgálatformájábanmegva-
lósítani.

BonhoefferamaiKrisztus-köve-
tés lehetséges útját is felvázolja.
Krisztusmaigéjeésaszentségekál-

tal van jelen, és ezeken keresztül
ugyanúgyszólhozzánk,mintazel-
sőtanítványokhoz.Krisztusszavátés
akaratátkellbetölteni:hívásátmeg-
hallani, igehirdetéseket hallgatni,
másokértszolgálatotvállalni.Ameg-
kereszteltekKrisztustesténektagja-
iváválnak,amiaztjelenti,hogyré-
szesei a gyülekezetnek. A látható
gyülekezetekbenvanegyedülmeg-
szentelődés.AkiaKrisztus-követés
soránennekrészesévévált,aztIsten
elválasztottaanemszenttől,méltó-
naktalálta,éselrejtetteaKrisztusra
valóvárakozásban.

Bonhoefferszerintakövetőazért
lehet olyan,mintKrisztus,mert a
szolgálatbanveleegyenlővé lett.A
követő Krisztus példája szerint éli
mindennapjait,mertszámáraakrisz-
tusielőkép,mintaameghatározó,s
ehhezaképhezigyekszikmindenben
hasonlóválenni.Akövetőcsakarra
néz,akitkövet.

g SzéchEnyiMagdolna

AHóNAPköNyVE– júLiUSBAN30%kEdVEZMéNNyELALUTHERkiAdóTóL

DietrichBonhoeffer:Követés

A hónap könyve – júliusban
a Luther Kiadótól 30% kedvezménnyel

dietrichBonhoeffer:követés

Vásároljamegahónapkönyvétkedvezményesen!
Eredetiára:1900forint.

http://bolt.lutheran.hu/•E-mail:kiado@lutheran.hu
Fax:1/486-1229• 1085Budapest,Üllőiút24.

DániEliszÉva

Kérdésekválasznélkül
Azellopottidőtkiadjavissza,
kiváltjamegaszétdúltéveket,
kihozzafelapartramegtisztítva
amocsárbasüllyesztettreményeket?

Újerdőnőafelperzselthelyére
aréginéltándúsabb,ékesebb,
deazamadárdalhogyjutfelazégre,
melyazüszköslombokköztmegrekedt?

Lemoshatókazarcokrólakönnyek,
shozhatazidőtompultfeledést,
dekigyőzilealáthatatlanszörnyet,
acsontjainkbaivódottrettegést?

Kivetgátatabosszúfolyamának,
kitörlielarégivétkeket,
skimutatjafelpajzskéntavilágnak
egyetlenkincsünk,aszeretetet?

Vagycsaláscsakakarácsonyikisded
ésMessiássohasemvárható,
shasztalantárjukkiaszíveinket,
mindenhitvégeinkvizíció.

Kinyújtjavégrefelénkakezét,
kiadhitetéskiadhathazát,
shogyélitúlesebzettnemzedék
alélekföldrengésiszonyát?

(1991)
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Neveskérdések
Me lyik a he lyes vá lasz?

RuffIstvánZalán

An gyal sír

Ajóembersírjában,
koporsójábanangyalfekszik,

sbennejóalélek,
aminekünktetszik.

Azangyalegyszercsakkirepül,
azútonazegyikbuckáraleül.
Fennazégrőlránknézanap,
lennaföldönprédikálapap.

Azangyalígyszólt:
–Nelegyenfeketeakedvetek!

Nektekboldognakkelllennetek!
FennazégbenvárjaőtazIsten:

–Dejó,hogymegjöttél,egyetlen
kincsem!

2009. jú ni us 19.

RuffIstvánZalán

Teg nap es ti ima

ÉdesIstenem,
köszönöm,hogyaGerdacicaél,
ésmegígérem,hogynemfogom

többet
anyelvemetnyújtogatni,

éssegítsnekünk,hogymindig
egészségeseklegyünk.

Ésmegígéremaztis,hogy
máskornemfogok

azIKEA-banrohangálni,
mertaszüleimnek

nincsminden
testrészükön

szemük.
Ámen.

2009. má jus 25.

Szerkesztette: BodaZsuzsa

ABonyhádiPetőfiSándorEvangéli-
kusGimnáziumbanésKollégiumban
tartottajúnius22.és26.közöttötö-
dikkonfirmandus-ésifjúságitábo-
rátaDéliEgyházkerület.

Ahatvan,tavalyvagyidénkonfir-
mált,illetveahatvanközépiskolásfi-
atal ötnapos találkozóját tizenkét

felnőtt segítő biztosította. Az el-
csendesedésekigeialapjátÉzs40,31
adta:„De akik az Úr ban bíz nak, ere -
jük meg újul, szárny ra kel nek, mint a
sa sok,  fut nak,  és  nem  lan kad nak
meg, jár nak, és nem fá rad nak el.”

g LacziRoland felvétele

„Szárnyrakeltek”
Bonyhádon

ÉlDunaföldváronegyhatévesevan-
gélikuskisfiú,akitakárművészúrnak
is szólíthatunk. Sok szempontból
különlegeső.Négyévesenegybetű-
szőnyegsegítségévelmegtanultolvas-
ni,ötévesenmárversetírt(azelsőt
állványos rajztáblára, nyomtatott
nagybetűkkel),ésmeséketalkotott,
képeketfestett.
Ruff Ist ván Za lán, mertrólavan

szó,mármostszámosdíjéselisme-
rés boldog tulajdonosa.Például az
idei, VI. Janikovszky Éva meseíró
pályázat6–10éveskorosztályának
különdíjasa, a tavaly Lack fi  Já nos
költő által meghirdetett „Írjatok
svédverset” országos pályázat ki-
emelt nyertese, és megjelent egy
verse–egyetlengyermekköltőként,
„ajövőígéreteként”–anyolcvana-
dikünnepikönyvhétrekiadottÍgé re -
tek címűantológiában.TavalyaNép-
rajziMúzeumbantartottCsil lag ze -
ne fesztiválonRu dolf Pé ter színmű-
vész adta elő több helyen nyertes
Olim pia címűversét.

Zalánazonbannemcsakversetír,
hanem szívesen rajzol és fest is.
Nemcsoda,hiszenédesanyja,Sch ne i -
 der  Csil la  Krisz ti na festőművész.
Mindemellettakohómérnökédesapa
aszámokvilágábaiselkalauzoljaőt.
Bármegesik,hogyahatéveskisfiú-
nak nem is nagyon van szüksége
„idegenvezetőre”.Sajátmódszertdol-

gozottkipéldáulaszámoknégyzet-
reemelésérevagyegyébmatemati-
kaifeladatokmegoldására…

AzÖlelésvadász(ígynevezimagát)
kitaláltországaMagócia,melyetpászt-
rikkal,uligátorokkalésfűhátúmed-
vékkel vagy éppen pizsomapozso-
mátorokkalnépesítbe.Nekiminden
kékszínűáruház„ég-bolt”,ésaszerin-
teértelmetlennevűKiskunlacházát
Kiskukacházánakkellenehívni.

Zalán dédapja a néhai Pa lo tay
Gyu la hartai evangélikus lelkész
volt.Nemvéletlenhát,hogyőmaga
ismindenestebeszélgetIstennel.És
hogymegishalljaaválaszt,arrólver-
seitolvasvaértesülhetünk.Orgona-
koncertenangyaltlátrepülni,sno-
hamégsosemvolttemetésen,azAn -
gyal sír című verséből megtudhat-
juk,hogyajóembersírjánálnemcsak
azangyalbeszélagyászolókhoz,ha-
nemmagaazIstenismegszólal.

Akisművészfolyamatosanalkot.
Néhaugyanadódiknémiszünet,de
azutánegynapalatttöbbvers(eze-
ketegyfüzetbeírja),mese(szüle-
inekdiktálja)vagyképisszületik.
Ésmindenérdekli,televankérdé-
sekkel…

Égibeszélgetőtársaivigyázzanakrá!
g BodaZsuzsa

(Zalán honlapja: www.zalan.scsk.hu)

ÖlelésvadászMagóciából

1.Volt-eJézustestvéreiközöttJúdásnevűis?
A)igen B)nem

2.Hogyhívtákazegyikvakot,akitJézus
meggyógyított?

A)Bartimeus B)Filemon
3.Jákóbkétfeleségeközülmelyikvoltazidősebb?

A)Ráhel B)Lea
4.Hogyhívtákazsidókelsőkirályát?

A)Salamon B)Saul
5.Kivoltaszamártulajdonos?

A)Bálák B)Bálám
6.KinekafeleségevoltCippóra?

A)Mózes B)Nóé
7.Melyikfiúvoltazidősebb?

A)Ábel B)Kain

18.HogyhívtákMózestestvérét?
A)Józsué B)Áron

19.MianeveJózseflegidősebbbátyjának?
A)Simeon B)Rúben

10.Kiazelsőősatya?
A)Ábrahám B)Izsák

11.Kinekvoltazerejeahajában?
A)Sámson B)Salamon

12.Kilettegykirályfelesége?
A)Eszter B)Ruth

13.Kitvetettektüzeskemencébe?
A)Dávidot B)Dánielt

(Meg ol dá sok: A, A, B, B, B, A, B, B, B, A, A, A, B)

Zalán ötévesen a nemzetközi
macskakiállításra tervezett
díjnyertes pólójában

RuffIstvánZalán

Olimpia
Szurkolokamagyaroknak.

Hanincsmagyar,anémeteknek.
Szurkolok,hanincsnémet,

aspanyoloknak.
Hanincsspanyol,azolaszoknak.

SZURKOLOK!
(Hanincsolasz,sportsincs.

Éshanincssport,nem
szurkolok…)

2008. augusztus 23.

A verssel elért díj: 
2008. Csillagzene Fesztivál
„Írjatok svédverset” pályázat
„legjobb sportköltő” díja

Megjelent: 
2009. június – Dörmögő Dömötör  
2009 – Ígéretek című antológia

A háromévesen rajzolt 
Bundi bohóc
2005.

h i r d e t é s
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b A tör té net ki csit nép me sé re em -
lé kez tet. Hol volt, hol nem volt,
volt egy szer egy szor gal mas, te -
het sé ges lány, aki más ra vá -
gyott, mint amit a kör nye ze té -
ben el ér he tett, ezért úgy tíz év -
vel ez előtt el hagy ta a szü lői há -
zat, és a fő vá ros ba köl tö zött. Ta -
nul ni, él ni, gyö ke ret eresz te ni.
S mi vel hosszú, ne héz, buk ta -
tók kal, csap dák kal te li út ra lé -
pett, még ma sem ért a vé gé re.
Igaz, mos tan ra már vég le ge sen
jó irány ba for dult a sze kér, s –
so kak örö mé re – bol dog vég
lát szik ki bon ta koz ni. Akár csak
a va ló di nép me sék ben.

– Vég zett sé ge sze rint po li to ló gus,
ma gas  szin ten  fog lal ko zott ze né vel.
Eh hez ké pest egy mul ti cég nél dol go -
zik, ahol nem igen hasz no sít ja fel ké -
szült sé gét, tu dá sát. Mi lyen út ve ze tett
idá ig?

–VárpalotáhozésSzékesfehérvár-
hozkötacsaládimúlt.Régievangé-
likusfamíliavagyunk.Erősigazság-
érzetemmiattkiskoromtóljogipá-
lyáraszerettemvolnamenni,azon
belülpedigabüntetőjogérdekelt.El-
sőkörbenazonbannemvettekfel,sőt
másodszorra is „csak” politológia
szakra,ígyhamarvilágossáváltszá-
momra,hogy„azÚrútjaikifürkész-
hetetlenek”.Azegyetemetvégülel-
végeztem,sőtjograisáthallgattam,
ígymáratanulmányiévekalattkide-
rült,hogynemezazénutam.Már
akkormegmutatkozott–atársadal-
matmásrészrőlisjellemző–széthú-
zásésellentét,éstisztultelőttema
kép.Aminemcsakakedvemetvet-
teel,hanemapályábavetetthitemet
is.EkkormárBudapestenlaktam,a
bátyámmal.

Egyetemiéveimalattújkihívásis
adódott:elkezdtemkulturálisrendez-
vényeketszervezni.Bulikmindenhol
voltak,deakulturálisrendezvények
bizonysokunknakhiányoztak.Hall-
gattunkklasszikuszenét,tartottunk
beszélgetéstprofesszorokkal.Min-
denkimegmutathattaamásikfelét,
én pedig nagyon szerettem ezt a
munkát.
– És a ze ne?
– A zene kezdetektől kíséri az

életemet:hatéveskoromtóltanultam
szolfézst,majdének-zeneiáltalános
iskolábajárvaelkezdtemzongoráz-
ni,későbbkétévigorgonáltam,sőt
jártamafótikántorképzőbeis.Több
kórusbanisénekeltem,melyekkelkó-
rusversenyekre jártunk mind bel-,
mindpedigkülföldre,majdmagán-
úton is tanultam énekelni. Sokan
javasolták a zenei pályát, amihez
lettisvolnakedvem,deegyallergia
miattikihagyáskövetkeztébenmeg-

torpantapályám,éselúszottezale-
hetőség,kicsúsztamazidőből.Éne-
kelniamainapigszeretek,szoktam
is,debekellettlátnom,hogy–„em-

bertervez,Istenvégez”–márnem
leszekprofimuzsikus.
– Egy nyu go dal mas kis vá ros ból ér -

ke zett a fő vá ros oly kor őrült for ga ta -
gá ba. Nem félt et től a ha tal mas lé pés -
től, vál to zás tól?

–AmikorBudapestrekerültem,a
bátyámmáregyéveittélt,seznagy
segítség,„biztonságiernyő”volt.Atá-
volság sem olyan óriási Székesfe-
hérvárésBudapestközött,sokbará-
tomisitttanult,vagyidejelentkezett,
ígytudatosválasztásvoltezatanul-
mányi helyszín.Azt azonban nem
tudtam,hogymivárrám.Svisszate-
kintveiscsakaztmondhatom:való-
bannemkönnyűegyilyenváltás.Az
ember óhatatlanul magára marad.
– Szü lei hogy fo gad ták a dön té sét?

Nem  fél tet ték,  hogy  „be da rál ja”  a
nagy vá ros?

–Nemtartottakvissza,de–bár
ezt soha nem éreztették velem –
tudom,hogyféltettek.Amikorcsak
lehetett,beszélgettünk,shavalami-
értnemtudtamhazamennihétvégén,
hátnemhagytákmagukat,felkere-
kedtek,ésőklátogattakmegegyká-
véra, egy kis bátorításra. Voltak
könnyebbésnehezebbidőszakok,ők
azonbanmindigtámogattakéssegí-
tettek,aholcsaktudtak.
– Jól ér zi ma gát a mos ta ni hely ze -

té ben? Meg ta lál ta a he lyét?
–Igen.Megtaláltamahelyemet,

jóllehetnemgondolnám,hogyeza
véglegesállapot,hiszenérzem,hogy
útközbenvagyok.Korábban–ami-
korazemberegyedülvanegyidegen
nagyvárosban, ez eléggé érthető–
gyakranfeltettemmagamnakénisa
kérdést:biztos,hogyjóútonjárok?
Azonbanmindigkaptamvisszajel-
zést, megerősítést, biztatást, hogy
igen,mostittahelyem,ittkelllen-
nem, itt kell boldogulnom. Amit

igazoltazatény,hogysikerültember-
nek maradnom, gyökeret ereszte-
nem,egycsodálatospárttalálnom,
lakáshoz,álláshozjutnom.Sőttízév
alapján már az is megfogalmazó-
dott,hogyjólenneBudapestbelvá-
rosábólegykicsitkijjebb,fák,növé-
nyek,atermészetközelébe,anyuga-
lombavisszaköltözni.
– Po li to ló gus ként, tár sa dal mi, köz -

éle ti  is me re tek  bir to ko sa ként  hogy
lát ja egy há zun kat?

–Minélzavarosabbavilág,annál
inkább szükségünk van kapaszko-
dókra,hitre,reményre,őszintesza-
vakra,útmutatásra,csendre,ahola
világzajátkilehetzárni,megnyug-
vástlehetlelni.Ugyanakkoraztlá-
tom,hogynehézkívülrőlközelkerül-
niazegyházhoz.Azemberekgyanú-
santekinteneka„templomokvilágá-
ra”. Egy vasárnapi istentiszteletre
mégcsak-csakelmennek,deatöb-
bialkalom,amimárkevésbéarcta-
lan,aholvállalniakellazembernek
önmagát, a véleményét, az arcát,
tudnikellnyitottnakésőszintének
lenni,márnemigazánvonzó.Talán
jobban,máskéntkellenemegszólíta-
niazembereket.

Ajóértelembenvettkonzervati-
vizmusjegyébenazegyházjólbevált
rendjecsakviszonylagkevesekszá-
máranemidegen,azismeretlenvi-
szontinkábbtaszít,mintvonz.Egy-
re felszínesebbé váló világunkban
szűktérjutazalapos,elmélyülttu-
dásraésérzelmekre.Deemlítenék–
egybarátomat idézve–egymásik
okotis.„Olyanszomorúakazéneke-
itek”–hallottamegyszer.Énpersze
eztnemígylátom,hiszennekemhi-
tet,reményt,megerősítéstadnakaz
énekek,detalánérdemeselgondol-
kodniezenakívülrőljövő,jószán-
dékúvéleményen.
– Ha tíz év múl va ta lál ko zunk, re -

mé nyei sze rint mi ről fo gunk be szél get -
ni? Mi ről fog be szá mol ni?

–Remélhetőlegnemfogunktud-
nibeszélgetni,mert akörülöttünk
szaladgálógyermekeimrekellmajd
figyelnem.Hiszenszámomraazegyik
legnagyobbértékacsalád.Munkate-
rénmostmégnemlátom,hogymer-
refordulazéletem,mitszánnekem
ajóIsten,abbanazonbanegyáltalán
nemvagyokbiztos,hogymégmin-
digegymulticégnélfogokdolgozni.
Ahumán,azenész,azemberiolda-
lamaztsúgja,nemvalószínű,hogy
véglegösszekötöttemmagamezzelaz
élet-ésmunkavégzésiformával,kul-
túrával.

Akárhogyleszis,miveligyekezem
kereszténykéntélniamindennapja-
imat,egydologbanegészenbiztosva-
gyok:hogyfélnemnincsmitől,éstö-
kéletesenszükségtelen,merttudom,
hogyerősvárazénIstenem.

g GyarmatiGábor

HéTköZNAPiEVANGéLikUSOk

„Mindigkaptammegerősítést”
Be szél ge tés Kiss And rea Zsu zsan ná val

MEGJELENT
ACREDOKÜLÖNSZÁMA

élőkövekegyháza–
Azevangélikusmegújulás
stratégiája

ACre do evan gé li kus mű hely külön-
száma azzal a céllal jelent meg,
hogyazegyházunkfejlesztésétcélzó
munka eddigi dokumentumait
nyomtatásban hozzáférhetővé
tegye.Olvashatóbenneatervezett
stratégiaelsővitaanyaga,illetveaz
ehhez érkezett hozzászólások. A

Luther Kiadó gondozásában
megjelentkötetszerkesztőjedr. Fa -
bi ny Ta más, Prőh le Ger gely ésBog -
dá nyi Gá bor.

A püspök és az országos fel-
ügyelőabevezetőbenakövetkező-
képpenvallazügyfontosságáról:
„Egyházunkvezetése,felismervea
hosszútávúésországosanössze-
hangolt egyházfejlesztés szüksé-
gességét,2007tavaszánkezdemé-
nyezteazevangélikusstratégiaki-
dolgozását.AMagyarországiEvan-
gélikusEgyházZsinatánakdönté-
sealapjánegymunkacsoportkészí-

tetteelastratégiatervezetét,mely-
bealegfontosabbfejlesztésiszem-
pontokkerültek.

Egyéves munkánk eredményét
2008nyarán,aSzélrózsatalálkozón
hoztuknyilvánosságra,sezzelelin-
dultastratégiatervezetvitája.Azin-
ternetről letölthető anyag azon-
ban mindeddig nem jelent meg
nyomtatásban–ennekahiánynak
apótlásáranyújtalkalmataCre do
tematikusszáma.Szeretnénkale-
hetőségetmegragadniésavitaanya-
gon túl egy csokorra való véle-
ményt,reflexiótisközreadni.Fel-

kérésünkresokantollatragadtak,
lelkészekésnemlelkészek,ismert
értelmiségiek,hogynézeteiketmeg-
osszák velünk a stratégiatervezet
kapcsán.Sokszínűképetláthatunk-
olvashatunk,hiszenteológusokés
szociológusok,egyházbanélőkés
világi rokonszervezők véleménye
egyaránt megjelenik lapunk ha-
sábjain.

Astratégiavitájábanfontosnak
tartjuk, hogy minél több szem-
pontmegjelenjen.Reméljük,sokak
számára meggyőző bizonyíték a
Cre dó ban bemutatottanyagsokszí-

nűsége. Természetesen ezzel ko-
rántsemzárultleavita:bárkiköz-
readhatja véleményét a stratégia
honlapján (http://strategia.lu the -
ran.hu) vagyakésőbbszervezendő
rendezvényeken.

AdjaIsten,hogyavitamozgósít-
saevangélikusegyházunkat,ésaz
»élőkövek«egyházánakfelépüléséhez
vezessen.”

Ára:895Ft.KaphatóaLutherKi-
adókönyvesboltjában(1085Buda-
pest,Üllőiút24.)ésaHuszárGál
könyvesboltban (1052 Budapest,
Deáktér4.)is.

Ünnepikoncerttelemlékezettjúni-
us28-án,vasárnapaPécsiEvangéli-
kusKórusaz1979-esújjászervezésé-
re.Valamilyenformábanmáragyü-
lekezetkezdeteitőlműködött,sazak-
kori segédlelkész, Sza bó né Mát rai
Ma ri an na lelkesszervezőmunkájá-
nakeredményekéntszólaltmegúj-
ra. Az irányítást 1981-ben Lo vász
Pé ter né Ba lázs Mag dol na zenetanár-
karnagyvetteát,ésazótaisvezetia
munkátművésziigényességgel,Isten
irántielkötelezettséggel.Amásodkar-

nagyGyőr ffy Ist ván, akinekmintor-
gonakísérőnekés„házizeneszerző-
nek”issokatköszönhetazénekkar.

A kórus repertoárja elsősorban
barokkprotestánsszerzőkműveiből
állössze,deelmondható,hogyfelöleli
azeneirodalomlegkülönbözőbbkor-
szakait.Figyelemmelkísérikanagy
protestánszeneszerzőkévfordulóit,
sműveiketazadottévbenkiemelten
tűzikműsorra.

Aharmincöt-negyvenfőskórusel-
sődlegesfeladataazegyháziévjeles
alkalmain való szolgálat. Emellett
éventerendszeresenkétönállókon-
certetadnakatemplomban:azad-
ventiidőszakban,illetvepünkösdhöz
kapcsolódóan.Ezekreolykormeghív-
jákegy-egytestvérgyülekezetkóru-
sát.Rendszeresenrésztvesznekaz
ökumenikus imahét rendezvénye-
in,egyházmegyeialkalmakon,egyhá-
zikórustalálkozókon.Többkülföldi
testvérgyülekezet kórusával tarta-
nak fenn kapcsolatot, közülük az
egyiklegfiatalabbabautzeni(Német-
ország), ahonnan vendégek is ér-
keztekamostanirendezvényre.

Igaziörömünnepsajnosnemlehe-
tettajubileumikoncert,inkábbem-
lékezés,hálaadás.Emlékezésazokra
atársakra,akiknekéleteösszefonó-
dottakóruséletével,akikévtizede-
ken át odaadással hirdették mint
kórustagokIstendicsőségét,dema
márnemlehetnekközöttük.Var sá -
nyi Fe renc lelkészegy-egygondolat-
talidéztefelazörökhazábatávozot-
takemlékét,smécsestgyújtottértük.

Mégnagyonfrissaseb,amelyetaz

egyikalapítótag,Fej ér Gá bor várat-
lanelmeneteleejtettahátramaradot-
takon.Gáborabasszusszólamtar-
tópillérevolt,profitudással,deama-
tőr lélekkel, lelkesedéssel. Pécs öt
amatőrzeneiegyüttesénekvoltfárad-
hatatlantagja.Kéthete,aváratlanha-
lálaelőttiestemégteljesodaadással
vettrésztaférfiszólampróbán.Más-
napdöbbentenvettékamaishihe-
tetlenhírt…Lehet-eígyjubileumot
ünnepelni,koncertetadni?Amásna-
pipróbánmegjelentGáboregyrégi

énekesbarátja,hogynémilegpótol-
jaapótolhatatlant…Példájáttováb-
biénekesbarátokkövették.

A gyülekezet tagjai, a rokonok,
barátokvasárnapestezsúfolásigmeg-
töltöttékapécsievangélikustemplo-
mot.Elsőkéntaharmincéveiselhang-
zottJosquindesPrés-művetszólaltat-
tamegazénekkar–„Fogaddelhála-
énekem…”–,majdHän del ésJ. Haydn
egy-egyművéténekelték.Azelőre-
mentekreGyőr ffy  Ist ván „Ó, Jézus,
amikorsokannemjárnaktöbbéteve-
led…”kezdetűénekévelemlékeztek.

Hangszeresmuzsikakövetkezett
ezután.Matt hi as Pfund, abautzeni
SzentPéter-székesegyházkarnagya
orgonánJ. Haydn ésF. Men dels sohn
egy-egyművét,mígLo vász Ta más
J. S. Bach d-mollszvitjénekPrel ú di -
um tételétjátszottagordonkán.

Alélekmélyérőlmegszólalómű-
veka lélekmélyérehatoltak,mint
ahogyanVarsányiFerenclelkészhá-
laadó,egybenútravalógondolataiis
a42.zsoltárból:„Mi ért csüg gedsz el,
lel kem,  mi ért  há bo rogsz  ben nem?
Bíz zál  Is ten ben,  mert  még  há lát
adok ne ki, sza ba dí tó Is te nem nek!”A
koncertbefejezőrészébenMendels-
sohn42.zsoltáránakhattételehang-
zottelGógl Íriszmélyenátéltszop-
ránszólójával, a zenészbarátokból
kovácsolódott„alkalmi”zenekarkí-
séretével.

Aköszöntésekutánakórusátve-
hette a gyülekezet ajándékát, az
örökké„hiánycikknek”számítókot-
taállványt.

g DönsznéBuváriNóra

Kórusjubileumés
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Összeállította: BodaZsuzsa

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció:
Lk 6,36–42; 1Móz 50,15–21. Alapige: Gal 5,13–14. Énekek: 67., 474.

I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)AndreasWellmer;de.11.(úrv.)
PéterZoltán;du.6.BenceImre;II., Hűvösvölgyi út 193., Fébéde.10.HerzogCsaba;II., Modori
u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)Fodor
Viktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de.10.(úrv.)BálintnéVarsányiVilma;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.(úrv.)Solymár
PéterTamás;Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de.9.(úrv.)SolymárPéterTamás;
V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)Grendorf-BaloghMelinda;de.11.(úrv.)id.PintérKároly;du.6.
KovácsÁron;VII., Városligeti fasor 17. de.11.(úrv.)AradiGyörgy;VIII., Üllői út 24. de.
fél11.SzabóBertalan;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de.9.SzabóBertalan;IX., Gát utcai katolikus templom de.11.(úrv.,
énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de.fél11.BenkóczyPéter;Kerepesi
út 69.de.8.(úrv.)TamásyTamásné;Kelenföld, XI., Bocskai út 10.de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;
de.11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.dr.BlázyÁrpád;XI., Németvölgyi út 138. de.9.dr.Blázy
Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)TiinaPartonen;XIII., Kassák Lajos
u. 22. de.10.(úrv.)KendehGyörgy;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)
Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Régi Fóti út. 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.)
BátovszkyGábor;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.(úrv.)dr.BöröczEnikő;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.fél11.(úrv.)BlatniczkyJános;Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de.9.(úrv.)BlatniczkyJános;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.(úrv.)EszlényiÁkos;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.(úrv.)EszlényiÁkos;Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de.9.(úrv.)WiszkidenszkyAndrás;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.
(úrv.)WiszkidenszkyAndrás;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.(úrv.)dr.Korányi
András;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)de.8.(úrv.)dr.Korányi
András;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.(úrv.)SzéllBulcsú;XIX., Hungária út 37. de.
8.(úrv.)SzéllBulcsú;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel,
XXI., Deák tér de.fél11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.(úrv.)
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi
(református templom) de.fél9.LacknernéPuskásSára;Názáret-templom, Mátraszentimre-
Bagolyirtás de.11.VeperdiZoltán.

istentiszteletirend•2009.július5.

Badacsonytomaj de.9.;Balatonalmádi (Bajcsy-Zs.u.5.)du.4.;Balatonboglár de.11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonfüred de. 9.; Balatonfűzfő
(református templom) du.fél3.;Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de.10.;Felsődörgicse
de.11.;Fonyód de.fél10.;Hévíz du.fél5.;Keszthely de.fél11.;Kőröshegy (református
templom) du.fél3.;Kötcse de.10.;Kővágóörs de.fél12.;Mencshely de.11.;Nemesleányfalu
du.2.;Révfülöp de.10.;Siófok de.10.;Sümeg du.fél3.;Szentantalfa de.háromnegyed10.;
Veszprém de.10.;Zamárdi (Aradi utcai imaház) du.4.;Zánka de.fél9.

némEtnyElvűistEntisztElEtEk
Balatonboglár de.fél10.;Hévíz de.fél10.;Siófok (kápolna) de.fél10.

istentiszteletirend•2009.július5.–Balaton

h i r d e t é s

Fel hí vás meg hosszab bí tott ha tár idő vel
2007-ben az országos presbitérium megalkotta szabályrendeletét
(I/2007.V.10.)azOrdassLajos-díjrólésaPrónaySándor-díjról.Adí-
jakattavalyelsőízbenítélteodaakuratórium.

Adíjak2009.éviodaítéléséreakuratóriumajánlásokatváregyházunk
tagjaitól.

Emlékeztetőül:azOrdassLajos-díjolyanfeddhetetlenéletű,magyar
vagykülföldi,felszentelt–akármásfelekezetű–személynekítélhető,
akikiemelkedőensokattettamagyarevangélikusegyházért.APrónay
Sándor-díjolyanvilágiszemélynekvagyintézménynekítélhető,akivagy
amelykiemelkedőszellemivagyanyagitámogatássalállaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházmellett.

Azajánlásokat–1500–3000leütésnyiindoklással–Zász ka licz ky
Zsu zsan ná nak, akuratóriumtitkáránakkérjükeljuttatnijú li us 15-ig.
Cím:1085Budapest,Üllőiút24.vagyzsuzsa.zaszkaliczky@luthe-
ran.hu.

Is ten tisz te let-köz ve tí tés az oszt rák,
a ma gyar és a ba jor te le ví zi ó ban

El jut ni a ha tá ro kig címmelahatárnyitásraemlékezőistentiszteletet
tartanakamagyar–osztrákhatáron,apáneurópaipiknikhelyszínén
július5-én,vasárnap10óraikezdettel.Azistentiszteletenazigét
dr. Jo han nes Fried rich bajorevangélikuspüspökhirdeti.Aliturgiában
szolgálnak:Tho mas Hen ne feld osztrákszuperintendens,Itt zés Já nos
elnök-püspökésSte in bach Jó zsef reformátuspüspök.Azistentiszte-
letetazosztráktelevízióazORF2-nésabajortelevízió10órátólélő-
benközvetíti.

A Ma gyar Te le ví zi ó ban az m1-en 12.05-től fel vé tel ről lát ha tó az is -
ten tisz te let.

h i r d e t é s

ADunaTelevízióIs ten ke zé ben címűműsorajúlius11-én
12órakorkezdődőadásánakcíme:Ha tár nyi tás ‘89. Ha-

zánkújkoritörténetéhezésarendszerváltáshoz,valamintNémetország
újraegyesítéséhezhozzátartozikaz1989nyarántörténtosztrák–magyar
határnyitás, amely sok ember szabadság iránti vágyának, álmának
megvalósulásáhozvezetett.

AMagyarországiEvangélikusEgyházésaBajorEvangélikusEgyház
erreatörténelmieseményre,valamintapáneurópaipiknikreemléke-
zikjúlius3–5.közöttSopronban.Szerkesztő-riporter:Er hardt Ágos ton.
Rendező:Hor váth Ta más.

h i r d e t é s

–Tizenegyórakörülértemhaza.
Márszakadtazeső,deakkormég
csakcsendesencsordogáltavízazut-
cákon.Aztánegyikpillanatrólamá-
sikrasárga-barnaiszaposléhömpöly-
göttfelénk–idéztefelatörténteket
alelkész.

Mintelmondta,aKirályvölgyaz
evangélikusmezőgazdaságiszakkö-

zépiskolaudvarábatorkollik,alezú-
duló esővíz és sár ezért mind az
udvarba, onnan pedig tovább, a
templom kertjébe folyt. Hatalmas
erővelcsapódottatemplomfalnak–

kimostaaterméskődíszburkolatot
is–,ésahátsóbejáratonátvízesés-
szerűenömlöttbeatemplomba.

–Aveszélyészlelésekormicsak
öt-hatembernekszóltunk–ennyien
kezdtükelmenteniamenthetőt–,

devégülösszességébenközelszázan
jöttek el segíteni, köztük néhány
katolikustestvéris–meséltalelkész
arról a hihetetlen összefogásról,
amelyetmegtapasztalhattak.Számá-
ramindenveszteségellenéreennek
vanalegnagyobbhírértéke…

Akőszegievangélikusokatürelmi
rendelet idején kapták meg ezt a
várkörönkívüli,akkorláposterüle-
tetaGyöngyös-patakösszefolyásá-
nál, a város legmélyebb részén. A
gyülekezet legidősebb tagjai sem
emlékeznekarra,hogyvalahaisek-
koravíztömegzúdultvolnaatelek-
re.Az1960-asévekbenugyanvolt
egyárvízavárosban,deaztakkora
Gyöngyöskiöntéseokozta,ésnem
végzettekkorapusztítást.Mostfél-
méteres magasságban állt a víz a
templomban…

Mindenelázott:ahangosítás,a
padokésapadfűtés,aszőnyegekés
a térdeplőzsámolyok. A falak is
rengetegnedvességet szívtakma-
gukba.Aműkőburkolatmárrepe-
dezik,ezértavakolatotajövőhé-
tenegyméteresmagasságiglekell
verni. A megváltozott páratarta-
lommiattmégazorgonaiselhan-
golódott.Aparkmerősárésiszap,
újrakellmajdfüvesíteni,ésapadok
ismegrongálódtak.Aziskolaudvar
ésa templomudvarközötti széles
kőkerítésismeggyengült,ezértle
kellmajdbontani,ésújatkellhelyet-
teépíteni.Azárvízegyedülatemp-
lommalazonostelkenállószeretet-
otthontkíméltemeg; azegypicit
magasabbanfekszik,ígyépségben
maradt.

–Akárpontosösszegétmégnem
ismerjük–jelenlegiszajlikakárfel-
mérés–,detöbbmillióforintrabe-
csüljük – mondta el kérdésünkre
Baranyay Csaba. – Bár mostanra,
amitcsaklehetett,ki-ésletakarítot-
tunk,azistentiszteleteketlegalábbkét
hónapigagyülekezetiterembenkell
tartanunk.Mireatemplombanmin-
denmeg-éskiszárad,illetveahelyé-
rekerül,őszlesz…

g –vitális–

Özönvízatemplomban

A Bé kes ség Há za Ala pít vány adó szá ma: 18886700-1-18; 
bank szám la szá ma: 11747051-20101495.

b A ha tal mas eső zé sek mi att elön töt te az ár Kő szeg bel vá ro sát – hall -
hat tuk a múlt he ti hír adá sok ban. A csa pás nem ke rül te az evan gé li -
kus temp lo mot sem, sőt… BaranyayCsaba lel készt öt nap pal a jú ni -
us 24-ei ka taszt ró fa után kér dez tük.

Templombelső a legmagasabb vízálláskor

„Vé gül összes sé gé ben kö zel szá zan jöt tek el se gí te ni”

„A park me rő sár és iszap, új ra kell majd fü ve sí te ni”
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Haaközírótfélreértik,akkorazaköz-
íróhibája.Ezértsincsigazánmotivá-
cióm elmélkedni a társadalomban
általábanésazegyháziberkekbenkü-
lönösenjelentősvisszhangotkiváltott,
a bejegyzett élettársi kapcsolatról
szólótörvényről,illetveelőzménye-
iről és következményeiről. De az
alábbiakmiattmegkísérlem.

AzEvan gé li kus Élet 2009.június
21-iszámábankét–felszólítójelle-
gű–írásisfoglalkozott,kétvezető
lelkész tollából, a témával (Lup ták
György: Ló láb; Ben ce Im re: Egy sze mé -
lyes nyi lat ko zat).

A dolog bonyolultságát az adja,
hogyakétlelkészírásaibanaházasság-
rólésacsaládrólmegfogalmazottér-
tékrendegyértelműenvallottegyhá-
zunkban,viszontnemgondoljuk–és
feltehetőlegezértnemfoglaltakállást
azügybenazegyházivezetők–,hogy
avitatotttörvényszembemenneezzel
azértékrenddel.Erremutatazis–s
emiatttámadjákamásikoldalrólatör-

vényt–,hogynemengedélyeziegyne-
műpároknakgyermekekörökbefoga-
dását,illetveaházasságot.

Tévedés azonban arra gondolni,
hogyatörvénybenelsődlegesszem-
pontazegyneműekélettársikapcso-
latánaklegitimálása.Etérenatörvény
kétségkívüljogotisad:bejegyeztet-
hetikmagukategyneműpárokis–de
mintláttuk,korlátozis.Azegynemű
párok mindenképpen kisebbséget
jelentenek.Atörvényelsősorbana
többségetérinti.Egyretöbbkétnemű
pár nem szentesíti együttélését a
házasságkötelékében.Nemhiszem,
hogyérdemeslenneazonvitatkoz-
ni,melyikanagyobbgond:aházas-
ságokszámánakcsökkenése,illetve
aházasságnélküliegyüttélésvagyaz
egyneműekegyüttélése.

Az Országgyűlésnek sem kívá-
nokafogadatlanprókátoralenni,de
úgyvélem,hogyőkegyadotttársa-
dalmihelyzetbenkívántakegyfajta
jogbiztonságotteremteni.Adottke-

retek között korlátozott jogokat
nyújtvaazegyüttélőpároknak.

Sajnos a kérdéskörhöz szorosan
hozzátartozikaválásokmagasszáma.
Nemazértválnakelazemberek,mert
a törvény ezt lehetővé teszi, hanem
azértszületettmegatörvény,hogyha
márfelbomlanakaházasságok,akkor
legalábblegyenekennekszabályozott
keretei,legyengyerekvédelemstb.

Hasonlómegfontolásérvényesüla
bejegyzettélettársikapcsolatrólszóló
törvényben.Azadotttársadalmihely-
zettelszembesülőOrszággyűlésigyek-
szikjobbkereteketteremteniérintett
állampolgárai részére.Ez a feladata.

Nematörvény,nemazOrszág-
gyűlésfenyegetiacsaládokat,ahá-
zasságintézményét,hanematársa-
dalmirealitás.Elégatömegmédiából
áradósokmocsokrautalni.Mégsem
hiszem,hogyadiktatúra,amelyasza-
badság mellett a szabadosságot is
korlátozta,lenneamegoldás.

Különösenakereskedelmiteleví-
ziókműködéseótajelentkezikismé-
telten egyházi körökben az igény
egyfajtacenzúraérvényesítésére.Saj-
nosúgylátszik,hogymégamédia-
törvényadtalehetőségetsemhasz-

náljakiazilletékestestület,túlzotta
félelemaszabadságkorlátozásától.

Milenneahelyesegyházimagatar-
tás?Hitünk,meggyőződésünktalaján
semmiképpennemazítélkezés,szo-
ciáletikaikérdésekbenpolitikaijelle-
gűharcokbabonyolódás,hanemacsa-
ládiélet,aházasság,agyermekneve-
lésértékeinekakövetkezetesképvise-
lete.Elfogadása,befogadásaazoknak
isszeretettel,akikmásútonjárnak.Ér-
zékenyügyez,mertittnema„szeret-
niabűnöst,gyűlölniabűnt”ősiigaz-
ságaérvényesül.Nincsjogunkítélkez-
ni,bűnbenélőnekminősíteniabejegy-
zettélettársikapcsolatbanélőket.De
jogunk van szeretni, segíteni őket,
számukraishirdetniazevangéliumot.

Vélhetőenezagondolkodásvezet-
te,vezetiazegyneműpárokmegeske-
tésekoranorvégésasvédevangéli-
kus egyházat. Többségi egyházak
ezek,amiaztisjelenti,hogyakérdés-
benérintettnorvégok,illetvesvédek
többségeevangélikus.Nyilvánsokan
közülükigényeltékazegyháziáldást.
Azegyházpedignemakartizolálód-
nijelentőstársadalmicsoportoktól.

Egyházpolitikailag is érdekes a
helyzet.Magyarországvegyesvallá-

sú, elsősorbanmégis katolikus or-
szág.Apüspökikonferenciatiltako-
zikatörvényellen,minthaebben,és
nem a társadalmi folyamatokban
rejleneaproblémagyökere.Mintha
atörvénynélkülnagyobbesélyelen-
neahumánumnakvagyacsaládvé-
delemnek.Pedigaregisztráltélettár-
sikapcsolatotjogilaglehetővétevő
törvényvitatható,jelentőskorlátokat
istartalmaz.Ugyanakkorazevangé-
likustöbbségűskandinávországok-
banazegyneműpárokegyházihá-
zasságotisköthetnek.Nyugat-Euró-
pábanáltalábanmásutttartafolya-
mat,ottnemvoltnégyévtizedesdik-
tatúra.

Bizonyos,hogynemhelyesegyvo-
natkozás–ígyazegyneműkapcso-
latok–túlhangsúlyozása.Azegész
problémakör–házasság,család,vá-
lás,bejegyzettélettársikapcsolat–
csakegyütt,többféleösszefüggésben
szemlélhető, kezelhető. Senkinek
nemkellelviengedményttennie,de
amivelnemértegyet,azttolerálhat-
ja,sőttámogathatjais,haeztdiktál-
jaaszeretet.

Nemkönnyűkeresztényneklenni.
Lelkészneksem.

ÖrömmelolvastamazEvan gé li kus
Élet június28-iszámábankedvesba-
rátom,dr. Lip tay Györgynek, népsze-
rűenmondvaafasoriöregdiákokje-
lenlegielnökénekalevelétagimná-
ziumújraindulásáról.Június7-iírá-
somegyikcéljavoltserkenteniazem-
lékezést.

IgazavanLiptaydoktornak,„ale-
gendáknakmindigvanvalamivalós
tartalmuk”,deazértatényekettisz-
teletbenkelltartani.Mindighang-
súlyoztam,hogyakülföldiéshazai
öregdiákok,közéletiszemélyiségek

erőserkölcsi-érzelmihátteretadtak
agimnáziumújraindításándolgo-
zókpolitikaitörekvéseinek,deezt
meghaladójelentőségüknemvolt.

AHazafiasNépfrontVII.Kerületi
Bizottsága keretében megalakult
egyesületnemcsakarendszergyen-
güléséről szólt. A keményvonalas
pártemberekszelepmechanizmus-
kénttámogatták;jellemző,hogy–
mintLiptaydoktorisírja–azisko-
lárólnemvoltszabadbeszélni.Azok
nemérvek,hogy„felerősödöttaza
hang”,„mindenfórumontámogat-

ták”.Kik,mikor,hol,kivelkerültek
politikaialkuba?Tévedés,hogyKö -
peczi Bé la pártoltaazügyet.Ellen-
kezőleg.Mégafejefölöttmegszü-
letettdöntésutánisgátolnipróbál-
taafolyamatokat.
Gla tz Fe renc vitathatatlanérde-

me,hogy1989.szeptember2-ána
Fasorbólnyitottamegatanévet,de
mireőlettaminiszter,mármegszü-
letettadöntés,amibennemvoltsze-
repe.Viszontállamtitkárával,Stark
An tal lal gondoskodottazanyagiak-
ról,segítetteazújrakezdést.

Ismételtenhangsúlyozom,hogya
folyamatkételembőlállt.Apolitikai
döntésbőlésaziskolaújjászervezé-
séből.Mindazok,akiketLiptaydok-
toremlít–magamisírtamrólukter-
mészetesen–, az újjászervezésben
nyújtottak értékes segítséget. Jel-
lemző,hogyazemlített személyek
mindigKál dy Zol tán püspökötpró-
báltákbefolyásolni.Sikertelenül.Az
első fázist tekintveérdembencsak
egyházi oldal volt.Ahogy írtam, a
Test vé ri  Szó mozgalom érte el a
frontáttörést,ennekkapcsánkerül-

tünktárgyalásipozícióbaformálisan
az Állami Egyházügyi Hivatallal
(ÁEH),ésinformálisanapolitikaibi-
zottságitagokkal.

MindeznemkisebbítiaLiptaydok-
toráltalemlítettekérdemétazújjászer-
vezésben.Deezapolitikaidöntéstkö-
vetően valósult meg. Nem tudom,
mitértazötéveshatalmaselőkészítő
munkán.(Ismételtenjavaslom,hogy
olvassaelaCre do 2000/3–4.számá-
banmegjelenttanulmányomat.)

Barátsággal:
FrEnklRóbErt (Budapest)

EVéL&LEVéL&LEVéL

„örüljetekazörülőkkel,és…”
AzEvan gé li kus Élet június21-iszámábanörömmelolvashattunkatest-
vérintézmény,acsillaghegyievangélikusszeretetotthonünnepélyesfel-
szentelésérőlésmegnyitásáról.Örömésvigasztalás,haegyházunkbana
megújuláséséletjeleirőlkapunkértesítést.Ígyszívbőlörülünkazörü-
lőkkel…

Pálapostolazonbanazegyüttörvendezésmellettazegyüttszenvedésre,
együttsírásraisfelhívjaafigyelmet.(„Örül je tek az örü lők kel, és sír ja tok a sí -
rók kal” –Róm12,15.)Ezaszeretetpulzálása.

Egyotthonfelépült.AGaudiopolisnevetkapta,deimpozánsméretéreés
színvonaláranézveaGaudiometropolisnevetismegérdemelné…

***

Ugyanakkoranapokbanszűnikmegegytestvérintézmény:azÜllőiútisze-
retetotthon.Történelmihátterűésalapításúintézmény.(Egyjózsefvárosihí-
vőasszony,Ka kas Lí dia amúltszázadelejéningatlanátazegyháznakaján-
dékoztaazzal,hogyszegénysorsú,magányosegyháztagokrészérehaszno-
sítsák.)

Egypercigsírjunkasírókkal…AzÜllőiútiotthonönállóan,kislétszá-
ma(húszfő)ellenéreisjól,gazdaságosanműködik,nemvoltazegyházter-
hére,ésigyekezettmegfelelniakorkövetelményeinek.Szolgálniigyeke-
zettazegyháznak.Nemcsakazáltal,hogyaszerényebbanyagiakkalren-
delkezőegyházi(ésmamárvilági)tagoknaknyújtottmegoldástéletükal-
konyán,deúgyis,hogyaz„egyháziérdeket”mindigmegértette.Megér-
tetteakkor,amikorszépépületétZuglóbanátadtaateológiának,annakaz
ígéretnekabirtokában,hogyegymáshelyenújotthonépülfelazöregek
részére.Sajnoserreazelmúltnehézévtizedekalattnemkerülhetettsor.
AzotthonharminchétévigmeghúzódottazÜllőiútonkapottterületen,
ésaztszépenkialakítottaazotthoncéljainakmegfelelőenmindenkimeg-
elégedésére.

Jelenlegistudomásulvetteazotthonaz„egyháziérdeket”.Rövidesenel-
kezdődiktovábbvándorlásaateljesmegszűnéstávlatával.Anagyonjóindu-
latúelőkészítőmunkák,azökkenőmenteselhelyezésreirányulómindenigye-
kezetellenére,abefogadóintézményekszívélyesfogadásaellenéreakitele-
pítésérzésetöltelmindenkit.

Szomorúexodus…

***

AzÜllőiútiszékházbizonyárafelújításraszorul,ezértaszeretetotthon-
nakonnanelkellköltöznie.Azonbanfigyelemmel(ésnemkisaggodalom-
mal)kísérjükmajdazépület,azegyháziközpont–amelynekalétrehozá-
sábanSzteh lo Gá bor ügyvédédesapjaishathatósanközreműködött–továb-
bisorsát.

Istenirgalmazzonnekünk!
KinczlErIrén(Kakas Lídia Sze re tet ott hon)

Nem egyszerű dolog úgy rovatot
vezetni,hogymindenolvasóminden
egyes írásban megszólítva érezze
magát.AzEgy ház és vi lág há ló külö-
nösennehézhelyzetbenvan,hiszen
informatikai felkészültségtőlésér-
deklődésikörtőlfüggőenkinek-kinek
más-másazinternetes„érintettsége”.

Azolvasóivisszajelzésekbőlúgytű-
nik, hogy az egyik legpraktikusabb
cikknekaFirefoxböngészőhasznos
kiegészítőit tárgyaló írás bizonyult,
ugyanakkoregyévekótaedződővi-
lághálósveteránszámáraezminden
bizonnyalcsakmegerősítésnekvoltjó,
hogyamegfelelőeszközökethasznál-
jamáregyideje.Ezutóbbirétegnek
azistermészetes,hogyawebesvilág
változásait taglaló cikkek minden-
naposeszközökkéntemlítikazese-
ményalapúmegjelenítéstnyújtókö-
zösségioldalak–példáulaFa ce book
ésaTwit ter –szolgáltatásait,míga
nettelismerkedőknekezekvalószínű-
legújdonságnakszámítanak.

Ésbizonyarovat–asokszínűség
jegyében – helyet ad olyan meg-
nyilvánulásoknakis,amelyekdirekt
szakmaikritikátfogalmaznakmegaz
egyháziinternetesmunkávalkapcso-
latban.Abírálatrosszesetbenindu-
latokatszül,azonbanamintegymás-
félhónapjaszületettírás(Di no szau -
ru szok, fó ru mok, blo gok, Evan gé li kus
Élet, 2009/21.szám)olyanmagvakat
termett,amelyekmárisszárbaszök-
kentek.Acikkigenhatározottvéle-
ménytfogalmazottmegarról,hogy
azegyháznakjelenkelllennieakö-
zösségioldalakon,éselkellkerülnie,
hogyegyfajtainternetes„templomi
gettó”falainbelülmozogjon.

Egyházunk portáljának (http://
www.evan ge li kus.hu/) szerkesztője,

Bol la  Zsu zsan na vette a bátorsá-
got,éslétrehoztaaközpontihonlap
csatlakozási pontjait az IWIW-en
(http://iwiw.hu/pa ges/com mu -
nity/com da ta.jsp?cID=2362495), a
Fa ce boo kon  (http://www.fa ce book.
com/gro up.php?gid=94405107197) és
aTwit te ren (http://twit ter. com/lu the -
ran hu). Ezen túlmenően pedig a
portált érintő kifogásokkal is ér-
demben foglalkozott, így a blog-
szekcióbanjópárnapjavalódigép-
házblogot vezet (http://www.evan-
 ge li kus.hu/in ter ak tiv/blog/aszerk/).
Ezekavállalkozásokegyideigmin-
denbizonnyalcsakpluszmunkátfog-
nak jelenteni, ráadásul úgy tűnik,
hogyazinternetesjelenlétközössé-
gikapcsolatioldalánakfeladataitisa
hírportálszerkesztőjénekkellellát-
nia.Ajelenlevésazonbanalapvető-
enhosszútávúbefektetés,ésaközös-
ségioldalakbevonásaebbejelenleg
nélkülözhetetlennektűnik.

Azinterneteslátogatottságmate-
matikája igenegyszerű.Alátogató
márazelsőötmásodpercbenítéle-
tetmondegyoldalról,ésezalattelis
dönti,hogyvisszafog-etérnirá.Adi-
vatosdizájnésajólstrukturáltszer-
kezetemiattkapelsőrendűfontossá-
got,ugyanisigenkevésidőállrendel-
kezésreahhoz,hogyaweboldalér-
dekes és értékes hely benyomását
keltse.Aközösségioldalbacsatorná-
zotttartalomeseténezakényszerí-

tőerőnemterheliazinformációszol-
gáltatóját,atagáltalábanmárisme-
riéskedveliaközösségioldaláltal
nyújtottfelületet,ésarrafolyamato-
sanvisszatér.Ráadásulaközreadott
tartalmakatjóesetbenindexelik–a
Twit ter keresőjemeglepőenjólmű-
ködik–,ígynéhanemiskelltudnia
csoport/felhasználólétezéséről,mert
akeresésieredményekközöttimeg-
jelenésévelhírtadmagáról.

Kétbekezdésselezelőttnemvoltvé-
letlenabá tor ság szóhasználata.Egy
sajátmagunkáltalműködtetettoldal
amiszabályainkszerintfut,ugyanak-
koraközösségioldalakonigengyak-
ranlehettalálkozniolyanjelenségek-
kel,amelyekavalóéletbenisvissza-
tetszéstkeltenek,főlegegyhívőben.
Hogyfrisspéldaálljonitt:aFa ce book
közösségioldalonnemrégenegyszlo-
vák diáklány létrehozta a „Chcem
morenamiestoMaďarska”(azaz„Ten-
gertakarokMagyarországhelyén”)ne-
vű csoportot. Az ártatlannak tűnő
viccelődés–milyenjóislenneSzlo-
vákiánaktengerpart,aholnyáronle-
hetnefürdeni–anacionalistafröcsö-
gés melegágya lett, rövid idő alatt
többtízezrencsatlakoztakhozzá,és
rengeteggyűlölködőhozzászólásszü-
letett.Kavarogtakazindulatok…

Avilághálósemkönnyebbterepa
missziószámára,mintavalódivilág.
Márpedigakitbáránykéntküldteka
farkasokközé,aztmindenhelyreés
mindenfélefarkasközéküldték.

Azinternetesmagvetésújabbered-
ményeitkönyvelhettükelanapokban
azegyházközpontioldalaszerkesz-
tőjénekmunkájarévén,éshogyabib-
liaiképekutánegyhasonlóvaléljek:
aszakmaikritikaisrévbeért.

g NagyBEncE

Kavargóindulatok
EGyHÁZéSViLÁGHÁLó

Rovatgazda: Nagy Bence
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VASÁRNAP

20.45 / Du na Tv
A ház kul csai (olasz–fran cia–
né met film drá ma, 2004) (107')
Paoloszületésétőlfogvatesti
ésszellemifogyatékkalél.Afi-
únakspeciáliskezelésrekell
utazniaegyberlinikórházba,
ahováapja,Giannikísériel,azt
remélve,hogyközelebbke-
rülhettizenötévenemlátott
fiához.Gianniazútfolyamán
megismerkedikNicole-lal,
akiegészéletétbeteglánya
ápolásánakszenteli.Beszélge-
téseiksoránNicolesegítGian-
ninakelfelejtenibűntudatát,
amelyetPaolocserbenhagyása
miattérez.Aférfilelkiújjá-
születéseváratlanéstörékeny
boldogságotviszapaésfia
életébe.Képeseklesznekfelfe-
dezniigaziénjüketazottho-
nuktóltávolihelyen.

HÉTFŐ

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
11.00 / PAX
Raf fay Sán dor (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (36')
13.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár
ÖrkényIstván:Rózsakiállítás
20.10 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós szó ra koz -
ta tó já ték) (50')
21.00 / Du na Tv
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (53')1.rész:„Azigazság
szabaddáteszbenneteket…”
22.40 / m2
Egy má sik boly gó (ma gyar
do ku men tum film, 2008) (51')

KEDD

14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
NekemaBalatonaRiviéra
16.40 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2007) (15')
Regensburg–Mélyálomból
ébredőváros
17.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka (an gol
do ku men tum film-so ro zat)
Bachésakálvinistaörökség
17.20 / PAX
Az anya méh gyü möl cse ju ta lom
(csa lád ter ve ző so ro zat) (50')
19.35 / Bar tók rá dió
Mo zart: Fi ga ro há zas sá ga
(négy fel vo ná sos ope ra)
21.25 / Du na Tv
Fe hér te nyér
(ma gyar élet raj zi drá ma,
2005) (102')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től 
fog va…”
Areformátusegyház
félórája
13.45 / m2
Ke re kek és lé pé sek (43')
Tiszáninnen,Tiszántúl
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Kortársversösszeállítás
15.45 / Du na Tv
Jan csi és Ju lis ka
(né met me se film, 2005) (78')
19.35 / Bar tók rá dió
A Bé csi Fil har mo ni kus Ze ne -
kar hang ver se nye
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
21.30 / Du na Tv
Az arany tar ta lék
(ame ri kai–né met film drá ma,
2001) (106')

VASÁRNAPTÓLVASÁRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 5-étől július 12-éig

CSÜTÖRTÖK

6.45 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó) (26')
13.21 / Bar tók rá dió
18. Ga ude Ma ter egy ház ze nei
fesz ti vál – Cze s to cho wa 2008
AMorphingViennaCham-
berOrchestraMozart-hang-
versenye
15.05 / Hír Tv
Ba la ton ret ró (ma gyar do ku -
men tum film, 2007) (82')
18.30 / m2
Épí tett szép sé gek (25').Szeged
19.30 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
BenczeIstvánevangélikus
kántorportréja
21.00 / m2
Bosszú szomj
(ame ri kai–ka na dai film drá -
ma, 2006) (91')
23.55 / Du na Tv
Öten vol tak (ka na dai film -
drá ma, 2004) (82')

PÉNTEK

4.45 / Du na Tv
A bál vány (ma gyar do ku -
men tum film, 2003) (48')
14.05 / m2
A tánc le gen dá ja
(tánc tör té ne ti so ro zat) (25')
14.40 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (35')
ATeverevölgyében
21.55 / m2
Ele mi ré szecs kék (né met film -
drá ma, 2006) (113')
21.55 / Du na Tv
Va ní lia és cso ko lá dé (olasz
ro man ti kus drá ma, 2004) (98')
23.10 / m1
A csil la gos em ber
(olasz film drá ma, 1995) (108')
23.40 / Du na Tv
Can dy (auszt rál ro man ti kus
drá ma, 2006) (104')

SZOMBAT

8.15 / Duna Tv
Cimbora Színház (44').Varró
Dániel:TúlaMaszat-hegyen
12.05 / Duna Tv
Isten kezében (26')
Határnyitás'89
12.30 / Duna Tv
„A magok oltalmára...”
Erdélyi erődtemplomok
(magyar ismeretterjesztő
filmsorozat, 2001) (11')Úrkos
13.05 / m1
Bob Roy (angol–amerikai
kalandfilm, 1953) (78')
17.00 / Duna Tv
A Vatikán titkai (lengyel
dokumentumfilm-sorozat,
2005) (27')Apápaigazdaság
21.05 / Duna II. Autonómia
Pillangó a szélben
(iráni filmdráma, 2004) (95')
22.50 / m2
Egy államférfi nehézségei
(magyar tévéjáték, 1989) (58')

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
Evan gé li kus fél óra. AzEvan-
gélikusRádiómisszióműsora
9.00 / Lánc híd Rá dió
Hit vi lág. Atörténelmiegyhá-
zakmagazinja
9.25 / m1
Re for má tus ma ga zin
12.01 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó) (26')
15.15 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
16.40 / Tv2
Ok tó be ri ég bolt (ame ri kai
film drá ma, 1999) (108')
21.10 / m1
Én és a pá ni kom (fran cia–
sváj ci víg já ték, 2006) (90')
22.50 / Du na Tv
Együtt, mind örök ké
(fran cia ro man ti kus drá ma,
2008) (100')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Vasárnap
A lisz tes fa zék nem ürült ki, az ola jos kor só sem fo gyott ki, az Úr ígé re te sze -
rint. 1Kir17,16(Lk12,29.30b;Lk6,36–42;Róm14,10–13;Zsolt7)Hihetet-
lennektűnikezazószövetségiige.Egyreinkábbúgygondolkodunk,hogy
amitmegtudunkvenni,azottleszazasztalunkon,egyébkéntpedignem.
Ezazigekétdolgotszeretneaszívünkrehelyezni.1.Vanúgy,hogyagon-
dossáfárkodásellenéreiskifogyacsaládikassza,mégiskerülennivalóaz
asztalra.2.Istenígéretesosemszólttöbbre,mintamindennapiszükséglet-
re,deeztőhatározottanmegígérte.Ezzelahatározottsággalhiggyük,hogy
őmindentajavunkratesz.

Hétfő
Nem az Úr ke ze rö vid ah hoz, hogy meg se gít sen, nem az ő fü le sü ket ah hoz,
hogy meg hall gas son, ha nem a ti bű ne i tek vá lasz tot tak el ti te ket Is te ne tek től.
Ézs59,1–2(Jak4,8a;Lk5,17–26;ApCsel15,36–16,5)Megkellenelátnunk,ta-
nulnunk,hogynehézhelyzeteinknek,sorsunknaksohasemIstenazoka,ha-
nemmivagyunk.BűneinktartanaktávolIstentől.HapedigIstentávol,ak-
koraháziáldásfordítvaleszérvényesránk,hiszenIstenhiányaszükséget,
bajthoz.Lássukmegmégis,hogyIstenJézusbanközeljötthozzánk.Bízzunk
Istenerejébenésszeretetében!

kedd
Ne félj, te ki csiny nyáj, mert úgy tet szett a ti Atyá tok nak, hogy nek tek ad ja
az or szá got! Lk12,32(Ézs54,14;Neh9,1–3.29-36;ApCsel16,6–15)Biztatás,
megerősítés,megajándékozás–mindezekbennevannakebbenarövidigé-
ben.Mindeztazonbannemcsakegyénilegélhetjükát,hanemmintKrisz-
tusnyája.Akiklehet,hogyegyesévelélnekegylakásban,lehet,hogykeve-
senegytelepülésen,demindnyájanKrisztusnyájánaktagjaiésezértKrisz-
tusáltalörökösök.Jézusnyájáhoztartozótestvérem!Nefélj,nemvagyegye-
dül.VeledvanJézus,ésveledimádkoznaksokananyájból,akikmindmeg-
ajándékozottak.

Szerda
Jé zus így fe lelt: „De még bol do gab bak azok, akik hall gat ják az Is ten be szé dét,
és meg tart ják.” Lk11,28(Jer15,16;Mk11,/20-21/22–26;ApCsel16,16–24)Mély
boldogságrólbeszélJézusazigében.Lehet,hogyfurcsaezaszókapcsolat,
detudjuk,hogyvanfelületes,ideig-óráigszólóboldogságis.Jézusnemrö-
vidésnemfelületesboldogságotakaradni,aztavilágkínálja.Ő„mélység-
párti”.Ehhezaboldogsághozszükségvanarra,hogyneelégedjünkmegaz
igemeghallásávalcsupán,hanemvegyükkomolyan,éséljünkaszerint.Ha
ezttesszük,valóbanboldogokleszünk.Áldottpróbálkozástkívánok!

Csütörtök
Krisz tus mond ja: „Men je tek el, te gye tek ta nít vánnyá min den né pet, meg ke -
resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent lé lek nek ne vé ben, ta nít va őket,
hogy meg tart sák mind azt, amit én pa ran csol tam nek tek.”Mt28,19–20(Ézs
55,11;1Kor12,19–26;ApCsel16,25–40)Sokszorhalljukeztazigét,hiszena
keresztségszerzésétfoglaljamagában.Akérdésaz,hogycsupánhalljuk,vagy
eszerintélünk-e.Fontos-eigazángyermekeinkhitbelinövekedése,tanítá-
sa?Fontosak-eazokagyerekek,akiketagyülekezetbenkereszteltekmeg?
Imádkozunk-eamegkereszteltekért,akárjólismerjük,akárkevésbé?Gyü-
lekezetitagkéntalelkésztsegítveindulunk-eazigefényébensokakért,so-
kaküdvétfontosnaktartva?

Péntek
Krisz tus mond ja: „Én azért jöt tem, hogy éle tük le gyen, sőt bő ség ben él je nek.”
Jn10,10(Ézs49,10;Lk23,17–26;Fil1,1–11)Életésbőség–ekétfogalomnem
kapcsolódikmindenesetbenszorosanegymáshoz.Mégismi,Krisztus-kö-
vetőkennekakétfogalomnakateljességébenélhetünk.AKrisztusbanva-
lóéletugyanisbőségethordozóélet!Miezabőség?Nemevésésivás,még
csaknemisruházat,illetvevagyon.Sokkaltöbb!Abőségazörökélet.Saz
örökéletfelőlnézvebőségesleszeföldiéletemis,merttudom,hogyKrisz-
tusvelemvan,ésahelyemKrisztusértelkészíttetett.

Szombat
Ne kí vánd fe le ba rá tod fe le sé gét! 5Móz5,21(Mt5,28;2Kor13,10–13;Fil1,12–
18a)Ne,ne,ne…–hangoznakaparancsolatokigéi.Ésmimárnemisfigye-
lünkamögöttükmeghúzódóisteniszeretetre,csakatiltásokra.ATíz pa ran -
cso lat azonbannemmás,mintIstenvédőkorlátja,hogyabűnszakadékába
nezuhanjunk.LássukmegamaiigébenIstenakaratánakfontosmondani-
valóját:légyhűahhoz,akitválasztottál,éljIstenrendjeszerint,ésmegfo-
godérezniIstenszeretetéteparancsolatmögött.

g TamásyTamásné

Újnap– újkegyelem

JÖVŐHETISZÁMUNKBAN:

Beszámoló a július 3–5-i soproni
Határnyitás '89 ünnepségről

Fizessenelőlapunkra!
WWW.EVANGELIKUSELET.HU

APRÓHIRDETÉS

BudapestV.kerületében,aDorottya
utcában86m2-eslakáseladó.Érd.:
Botta,20/824-8282.

KeresemaSoproniEvangélikusTa-
nítóképzőbenaz1925–26-ostanév-
ben végzettek tablóképét. Kérem,
akinek ilyen van, értesítsen. Tóth
Csaba,8960Lenti,ZrínyiMiklósu.
8/b,tel.:92/351-093.

SZÜLETÉS
Joób Má té kelenföldilelkésznek
ésfeleségének,Im rik Esz ter nek
június 11-én Ja na nevű lányuk
született.

Fo ga dó órá mat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
órátólötóráigaDéliEgyházke-
rületszékházában(1088Buda-
pest,Puskinu.12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lője

h i r d e t é s

Szeretettelvárjukmindentestvérünket
július3.és5.közöttSopronba,aHatár-
nyitás'89eseménysorozatprogramja-
iraésavasárnapi,10órakorkezdődőis-
tentiszteletre, amelyet a Magyar
Televízió aznap felvételről közvetít
12.05-korazegyescsatornán.
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Július11-én20órátólaPAXTv
aZákeusMédiacentrumÉlet év -
sza kok címűfilmjéttűziműsorá-
ra.A portréfilmScholz  Lász ló
evangélikus lelkészt, költőt,
énekszövegírótmutatjabe.
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