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„Meg ta nul tam, hogy Is ten min dig vá la szol az
imád sá gok ra, de ezt négy mó don is meg te he -
ti. »Igen«, »nem«, »várj« és »más képp« is le -
het a vá la sza.”

Amikor az imádság megválaszolatlannak
tűnik f 11. oldal

„ …egy ré sze az evan gé li kus egy ház ke zén
van, a töb bi vá ro si köz te me tő. A lu the rá -
nus arány lag kis részt ké pez, ta lán ötö de a
nagy egész nek. Ez meg ma radt, és ma kezd
iga zán ma gyar jel le gű sír ker tté vál ni”

Örök Házsongárd f 7. oldal

Vak voltam, most látok! f 2. oldal
Beszélgetés Petrőczi Évával f 6. oldal
Idegen méltóság f 10. oldal
Nagyköveti búcsú f 11. oldal
Mindennapi válságunkból… f 12. oldal
Honterus jobbkeze: Wagner Bálint f 14. oldal

„A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi sú lyá hoz ké -
pest nem fog lal ko zik-e arány ta la nul so kat a
po li ti ka, mé dia, az egy ház, így a mi egy há zunk
is a té má val? Mi le het en nek az ér tel me és cél -
ja? Kik és mi ért moz gat ják ezt nap ja ink ban?”

Meleg kérdések – kánikulában f 13. oldal

A hé ten ért vé get a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) stutt gar ti nagy gyű -
lé se. A vi lág több mint het ven mil lió
evan gé li ku sá nak kép vi se le té ben el ső -
sor ban imád ko zó kö zös ség ként vol -
tunk együtt július 20. és 27. között a
re for má ció ha zá já ban. A ta lál ko zó
mot tó já ul a Mi atyánk nak ez a mon -
da ta szol gált: „Min den na pi ke nye -
rün ket add meg ne künk ma”.

A sok szí nű is ten tisz te le te ken azok az
ó- és új szö vet sé gi tör té ne tek ele ve -
ned tek meg, ame lyek éhe zés ről és
gon dos ko dás ról, nél kü lö zés ről és gond -
vi se lés ről szól nak. El csen de se dés nek
alig ha le het ne hív ni eze ket a reg ge li és
es ti al kal ma kat, hi szen mind vé gig erő -
tel jes ének lés és a bib li ai el be szé lé sek
dra ma ti zá lá sa jel le mez te őket. 

Va la ki a ta lál ko zó szív ve ré sé nek
ne vez te az is ten tisz te le ti kö zös sé get.
Min den nem zet kö zi egy há zi ren dez -
vény egyik leg kü lön le ge sebb ré sze,
ami kor ki-ki a ma ga anya nyel vén
mond ja a Mi atyán kot. Lát szó lag
olyan, mint a bá be li zűr za var, va ló já -
ban a pün kös di cso da al kal mai ezek.

Lu ther Már ton sze rint a min den -
na pi ke nyér nek egé szen szé les je len -
té se van. Mind az ide so rol ha tó, ami
az élet fenn tar tá sá hoz és táp lá lá sá hoz
kell, mint pél dá ul „étel, ital, ru há zat,
láb be li, ház, szán tó föld […], de rék há -
zas társ, de rék gyer me kek, be csü le tes
ház nép, tisz tes sé ges fel sőbb ség, jó
kor mány zat, jó idő já rás, köz rend,
be csü let, jó ba rá tok, meg bíz ha tó
szom szé dok és ezek hez ha son lók”. 

A re for má tor ál tal írt Kis ká té nak
ez a fel so ro lá sa már is mu tat ja, hogy Is -
ten igé jét bát ran le het al kal maz ni sa -
ját hely ze tünk re, a ma gunk ko rá ra. Ez
az úgy ne ve zett kon tex tu a li tás mind -
vé gig jel lem ző volt a stutt gar ti evan -
gé li kus vi lág ta lál ko zó ra. Né mi kri ti -
kát annyi ban le het meg fo gal maz ni,
hogy az em lí tett „kon tex tus” oly kor
mint ha fe lül ír ta vol na a „tex tust”: a
bib li ai szö ve gek mé lyebb elem zé sé re
ke vés bé ke rült sor. (Ki vé tel volt ez alól,
ami kor a bib lia ta nul mányt az egyik
ma gyar részt ve vő, Wag ner né Ba li -
cza Klá ra tar tot ta. Ő egyéb ként az el -
múlt cik lus ban az LVSZ pres bi té ri u -
má nak szá mí tó ta nács tag ja volt. A
tes tü let mel lett pe dig Gáncs Pé ter
püs pök ta nács adó ként mű kö dött.) 

Az „itt és most” hely ze té hez ké pest
ugyan ak kor sa já tos örök ér vé nyű sé -
get je len tett az evan gé li kus vi lág ta -
lál ko zón na pon ként át élt úr va cso rai
kö zös ség. Az ol tá ri szent ség „min -
den na pi ke nyér ré” vált. A ven dég elő -
adó ként je len le vő can ter buryi ér sek
sze rint a ke resz tény em ber egye ne -
sen ho mo eu cha ris ti cus, aki az úr va -
cso ra cso dá já ban át él he ti a bűn bo -
csá nat és az új já szü le tés örö mét.
Azt már csak ma gam te szem szép
csend ben hoz zá: bár csak el jön ne
már az idő, hogy az evan gé li ku sok
nem csak a re for má tu sok kal, az ang -
li ká nok kal és ki sebb egy há zak kal,
ha nem a ka to li ku sok kal is egyek le -

het né nek az úr va cso ra kö zös sé gé ben!
Szá mos ve gyes há zas ság ban élő há -
zas társ vár ja már ezt az al kal mat.

Imád ko zó nagy gyű lés volt a stutt -
gar ti annyi ban is, hogy dön té se in ket
még a ple ná ris te rem ben is gyak ran
imád ság előz te meg. A men no ni ták
meg kö ve té sét, a ve lük va ló ki en -
gesz te lő dést a le ve ze tő el nök, Mark
Han son püs pök – sok kül dött höz ha -
son ló an – tér den áll va sza vaz ta meg.

De tér jünk vissza a min den na pi
ke nyér hez. A stutt gar ti ta lál ko zón az
is ki de rült, hogy az evan gé li kus vi lág -
szer ve zet mi lyen so kat tesz a vi lág -
ban ta pasz tal ha tó éhe zés és meg -
annyi nyo mo rú ság el len. Ha i ti tól
kezd ve Szu dá non ke resz tül Szo má -
li á ig szá mos te rü le ten fá ra doz nak az
ín ség eny hí té sén. Óri ási je len tő sé gük
van ezek nek a se gé lye zé sek nek és fej -
lesz té sek nek, és te het sé günk sze -
rint tá mo gat nunk is kell őket. 

Ne künk azon ban sa ját or szá gunk és
tér sé günk gond ja i val is szem be sül -
nünk kell. En nek je gyé ben sür get te
hoz zá szó lá sá ban a ro mák kö zöt ti
mun kánk nem zet kö zi egy há zi tá mo -
ga tá sát az egyik ple ná ris ülé sen Pán -
gyánsz ky Ág nes lel kész. Mert se gí te -
nünk kell tá vo li föld ré szek la kó it, de
a köz vet le nül mel let tünk élők ről sem
fe led kez he tünk meg. Aho gyan a frap -
páns mon dás is tart ja: „Gon dol kozz
glo bá li san, cse le kedj lo ká li san.” 

En nek je gyé ben az egyik ple ná ris fó -
ru mon („open he a ring”) egy há zunk
úgy ne ve zett „ke men ce prog ram ját”
mu tat ta be Ka lit Esz ter lel kész je lölt.
Ar ról az evan gé li kus lel kész nő ről
szólt, aki a Nóg rád me gyei Bá tony te -
re nye és Szú pa tak sok szo ro san hát rá -
nyos hely ze tű gyer me ke it se gí ti. Fel -
is mer te azt a po fon egy sze rű igaz sá got,
hogy az éhes gye rek nem tud ta nul ni.
Ezért az tán a hit tan órák ra min dig
két ki ló ke nyér rel és bő sé ges adag  fel -
vá got tal megy. Előbb meg ete ti őket, az -
tán szól ne kik Jé zus ról. És hogy mind -
ez még gör dü lé ke nyeb ben men jen,
Szú pa ta kon, a gyü le ke ze ti ház nál most
ke men cét épí te nek. Sok éhes csa lád
asz ta lá ra ke rül het majd az ott sü tött
ke nyér. 

Akik pe dig meg ta pasz tal ják, hogy
az egy ház tö rő dik ve lük, azok ta lán
imád koz ni is meg ta nul nak. Hit tel ké -
rik majd: „…min den na pi ke nye rün ket
add meg ne künk ma…”, és jó szív vel
mond ják a Mi atyánk töb bi ké ré sét is.

Ta lán ilyen ese tek kap csol ják egy -
be és te szik iga zán kö zös sé ggé a vi -
lág evan gé li kus sá gát.

A szerző az Északi Egyházkerület
püspöke, az LVSZ frissen megválasz-
tott alelnöke

Imád ko zó nagy gyű lés
g Fabiny Tamás

„Imád ko zó nagy gyű lés
volt a stutt gar ti annyi -
ban is, hogy dön té se in -
ket még a ple ná ris te -
rem ben is gyak ran
imád ság előz te meg. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség fris sen
meg vá lasz tott, negy ven nyolc fős ta -
ná csa hét al el nö köt vá lasz tott sa ját
tag ja i ból. A kö zép- és ke let-eu ró pai
ré gió al el nö ke dr. Fa bi ny Ta más, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Észa ki Egy ház ke rü le té nek püs pö ke
lett. Meg bí za tá sa 2017-ig szól. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség 11.
nagy gyű lé sé nek de le gált jai jú li us 24-
én vá lasz tot ták meg a negy ven nyolc ta -
gú ta nács tag ja it is, akik jú li us 28–29-
én tar tot ták el ső kon zul tá ci ós ülé sü -
ket. A ta nács, amely tíz af ri kai, tíz ázsi -
ai, nyolc kö zép- és nyu gat-eu ró pai, hat
észak-eu ró pai, öt ke let-kö zép-eu ró pai,
öt észak-ame ri kai és négy la tin-ame -
ri kai, ka rib-ten ge ri tag ból áll, sa ját
tag ja i ból ré gi ón ként egy-egy al el nö köt
vá lasz tott. Meg bí za tá suk egé szen a kö -
vet ke ző nagy gyű lé sig, a ju bi le u mi
évig, 2017-ig tart.

Fa bi ny Ta más al el nök ké vá lasz tá -
sá val tag ja lett a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség leg szű kebb dön tés ho zó tes tü -
le té nek, a Vég re haj tó Bi zott ság nak,
újabb ne vén a Tiszt ség vi se lők Hi va -
ta lá nak. Al el nök ként fel ada ta el ső sor -
ban en nek a ré gi ó nak a kép vi se le te
lesz, amely hez a ma gyar, len gyel,
szlo vák, szlo vén, hor vát, szerb, cseh
(két egy ház szer ve zet), er dé lyi (szász
és ma gyar), észt, lett és lit ván evan -
gé li ku sok tar toz nak.

A püs pök ez zel egy ide jű leg tag ja
lett a szö vet ség Kom mu ni ká ci ós Bi -
zott sá gá nak is, il let ve a bi zott ság el -
nö ké nek no vem be ri meg vá lasz tá sá -
ig a tes tü let el nö ki tisz tét is be töl ti.
A töb bi bi zott ság ba ugyan csak a
Vég re haj tó Bi zott ság no vem be ri ülé -
sén je löl nek tiszt ség vi se lő ket.

Ko ráb ban en nek a ré gi ó nak dr. Ch ri s-
toph Kle in, a Ro má ni ai Ágos tai Hit -
val lá sú Szász Evan gé li kus Egy ház
püs pö ke volt az al el nö ke.

Egy há zunk ból ed dig Or dass La jos
töl töt te be ré gi ónk al el nö ki tisz tét, őt
1947-ben Lund ban, az ala ku ló ülé sen
vá lasz tot ták meg. Az 1957-es, har ma -
dik nagy gyű lé sen a püs pök új ra je len
volt, és ott is mét al el nök ké vá lasz tot ták.

Kál dy Zol tán püs pök 1984-től 1987-
ben be kö vet ke zett ha lá lá ig volt a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség el nö ke. Mi vel
a püs pök 1985 de cem be ré ben sú lyos
agy vér zést ka pott, így de fac to csak bő
egy évig volt a szer ve zet el nö ke.

g evan ge li kus.hu

Fa bi ny Ta mást
vá lasz tot ták

a Lu the rá nus 
Vi lág szö vet ség

egyik al el nö ké vé
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A Lutheránus Világszövetség 11. nagygyűlésének (Stuttgart, 2010. július 20 –
27.) logója – „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”

f Beszámolónk a nagygyűlésről a 3 – 5. oldalon
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b He ti éne künk, az Áldj meg min -
ket, Úr is ten (EÉ 323) sok ér té ket
egye sít ma gá ban: len gyel köl tő
zsol tár pa raf rá zi sa a 16. szá zad
leg na gyobb ma gyar köl tő jé nek
for dí tá sá ban, az egyik leg is mer -
tebb pas si ós ko rál dal lam ra al -
kal maz va.

Ja kub Lu bel czyk (1530 kö rül – 1564
után) lel kész – aki nek az ere de ti köl -
te ményt kö szön het jük – a re for má -
ció lel kes har co sa és meg be csült kál -
vi nis ta író volt. A 67. zsol tár ra írott
pa ra frá zi sát Ba las si Bá lint (1554–
1594) for dí tot ta ma gyar ra: „Egy len -
gyel ének igé ről igé re és ugyan azon
nó tá ra: Blo goslaw nas nasz Pa nie.”

A haj da ni ma gyar Fel vi dé ken élő
fő úri Ba las si nem zet ség szo ros kap -
cso lat ban állt az ak kor szom szé dos
Len gyel or szág gal. A köl tő ap já nak,
Já nos nak bir to kai vol tak Dél-Len -
gyel or szág ban, a ha tár kö ze lé ben. A
haj da ni len gyel–ma gyar ha tár vi dé ken
nem csak a csa lá di, a va gyo ni és a ke -
res ke del mi kap cso la tok vi rá goz tak,
ha nem a kul tu rá lis ér té kek is áram -
lot tak mind két irány ba.

Az el ső út – pon to sab ban csa lá di
me ne kü lés a Habs bur gok elől – az
apa be bör tön zé sé nek ide jé re esik
(1570–1572). Bá lint meg for dult Dél-
Len gyel or szág ban, ap ja bir to ka in,
Ry ma nów ban s min den bi zonnyal
Krak kó ban is.

Tisz tes ség gel foly tat ja ta nul má -
nya it, ko mo lyan ér dek lő dik az iro da -
lom iránt. Va ló szí nű leg ere de ti ben ol -

vas sa a len gyel szer ző ket, így Ko cha -
nows kit, a re ne szánsz leg na gyobb
len gyel köl tő jét is. Né met ből ma gyar -
ra for dít ja Mic ha el Bock evan gé li kus
lel kész 1562-ben ki adott köny vét. A
ki vá ló, ol vas má nyos ma gyar vál to zat
1572-ben Krak kó ban lát nap vi lá got,
Be teg lel kek nek va ló fü ves ker tecs ke
cím mel. Ez Ba las si egye dü li mű ve,
amely még a köl tő éle té ben nyom ta -
tás ban meg je lent.

Itt és ek kor for dít hat ta le len gyel -
ből Lu bel czyk zsol tá rát. A vers jól ér -
zé kel te ti, hogy Ba las si nem csak ki vá -
ló köl tő, de jó mű for dí tó is volt, aki
mé lyen át érez te és ér tet te a len gyel
lé lek ap ró rez dü lé se it.

Ba las si át dol go zott négy vers sza -
kos köl te mé nye az 1911-es Du nán tú li
éne kes könyv ben (Dt 425) még Jo -
hann Crü ger dal la má val (Is ten hez
emel ked jél – Sch wing dich auf zu de -
i nem Gott) je lent meg. Mos ta ni gyűj -
te mé nyünk a Ch ris tus, der uns se lig
macht (Jé zus, szen ve dé sed ről – EÉ
204) ének kel pá ro sít ja, meg ala po zot -
tan. Az en nek min tá já ul szol gá ló
Pat ris sa pi en tia, ver i tas di vi na dal -
lam len gyel va ri án sa ugyan is meg ta -
lál ha tó Lu bel czyk 1558-ban meg je lent
zsol tár gyűj te mé nyé ben.

Fríg dal la munk kü lön le ges sé ge,
hogy az alap hang ok táv ján in dul,
így leg in kább eresz ke dik. A stró fa

egy sé gét az biz to sít ja, hogy az 1. és 3.
sor zá rá sa kö ze li va ri áns (ele je majd -
nem kvint vá lasz); a 2. és 4. sor pe dig
meg egye zik.

g Ecse di Zsu zsa

Meg erő söd ve az is me ret ben
Nagy szük sé günk van a vi lá gos ság ra.
Elég né hány má sod perc áram szü net
a met ró ko csi ban, és az uta sok kö zött
könnyen ki tör a pá nik. El sem tud juk
kép zel ni a vi lá got ki vi lá gí tott ut cák
nél kül. Au to ma ti ku san nyú lunk a
kap cso ló hoz, mi előtt egy sö tét szo -
bá ba be lé pünk. 

Já nos evan gé lis ta úgy fo gal maz za
meg Jé zus föld re jö ve te lét, mint a vi -
lá gos ság meg je le né sét a sö tét ség -
ben: „A vi lá gos ság a sö tét ség ben fény -
lik, de a sö tét ség nem fo gad ta be” –
hang zik a ke se rű tény meg ál la pí tás.
Nincs ment sé günk: a sö tét ség a mi
vi lá gunk! Hét köz na pi gya kor lat tá
vá lik kö zöt tünk az igaz ság rej te ge té -
se, a sö tét ség lep le alatt el kö ve tett
ma chi ná ció.

Óri á si az el lent mon dás! Mi köz -
ben ki hasz nál juk a fény hi á nyá nak
elő nye it, mi ma gunk fé lünk a sö tét -
ben. Ba las si Bá lint cso dá la tos imád -
sá ga mu tat rá az iga zi vi lá gos ság
for rá sá ra. Mai éne künk ben ar ra
bá to rít, hogy ke res sük azt a fényt,
amely a Lé lek ál tal su gár zik fe -
lénk, amely ben nün ket hoz zá köt,
lel kün ket meg nyug tat ja, a hit ben
meg erő sít, amely se gít, hogy tet szé -
sé re él jünk.

Is ten vi lá gos sá ga el ve zet az igaz ság -
ra. Jé zus ban jött el a vi lá gos ság, és
ahol meg je lent, ott le lep le ző dött a go -

nosz ság, a sö tét ség cse le ke de te. Nem
ma rad ha tott rejt ve a fa ri ze u sok rossz -
in du la ta, a pa pok irigy sé ge és Jú dás
áru lá sa sem. Nap ja ink ban ta lán azért
vál lal ják ke ve sen hi tük nyil vá nos
meg val lá sát, mert fél nek a vi lá gos ság
kér lel he tet len íté le té től. Hi szen az ige
fé nyé ben nem ma gya ráz hat juk bu ká -
sa in kat, ku dar ca in kat, szán dé kos
en ge det len sé gün ket. 

Aki azon ban ki mer lép ni a vi lá gos -
ság ra, meg is me ri Is ten út ját, amelyen
jár ni kell. Er re utal Ba las si ere de ti szö -
ve ge: „Vi lá go síts meg min ket ir gal -
mas sá god ból / Or cád vi lá gos sá gá val,
Lel ked aján dé ká val, / Hogy él tünk ben
ez föl dön jár junk igaz ság gal!”

Is ten vi lá gos sá ga ál tal meg is mer -
jük a ke gyel met. Lapp föl dön fél évig
nem kel fel a nap. A ta vasz el ső nap -
ján így kö szön tik egy mást az ott
élők: „Lát tad a na pot?” Csak az tud
örül ni a fény nek, aki so kat szen ve dett
a sö tét ség től. Csak az tud ja, mi a ke -
gye lem, aki tud ja, mit je lent el vi sel -
ni a bűn sú lyát. Is ten ezért küld te el
hoz zánk Vi lá gos sá gát. Ő el vi sel te
sö tét sé gün ket, majd el űz te azt is te -
ni vi lá gos sá gá val. Ba las si sza va i val mi
is ezért ad ha tunk há lát.

Is ten vi lá gos sá ga bá tor sá got ad.
Gyer me ke im csak ak kor tud nak jól
alud ni, ha lát ják az őket kö rül ve vő is -
me rős tár gya kat. Ezért ég min dig egy
kis lám pa a szek rény te te jén. Ilyen
lám pás a mi hi tünk a Lé lek ál tal,
amely se gít, hogy Is ten vi lá gos sá gá -
ban él jünk. Tet te ink ta nús kod ja nak
ar ról, hogy az ő ke zé ben éle tünk
biz ton ság ban van!

g Ve t Ist ván

Áldj meg min ket, Úr is ten, a te jó vol tod ból
C ANTATE

Jé zus sal le het sé ges a gyó gyu lás! En -
nek a tör té net nek ez az üze ne te szá -
munk ra: még a leg nyo mo rú sá go -
sabb be teg, az az a va kon szü le tett
em ber szá má ra is Jé zus sal le het sé ges
a gyó gyu lás. 

Igaz ez a va kon szü le tés tes ti ér tel -
mé ben, úgy, hogy va la ki nek Jé zus
meg nyit ja a sze mét, de igaz lel ki ér -
te lem ben is: Jé zus lá tást ad a lel ki leg
va kok nak. Ek kor vá lik mind nyá jun -
kat érin tő, iga zi öröm hír ré ez az
üze net, hogy Jé zus sal nem csu pán a
nyo mo rú sá gos tes ti, ha nem a még ki -
lá tás ta la nabb lel ki vak ság ból is le het -
sé ges szá munk ra a gyó gyu lás.

A va kon szü le tett em ber Jé zus sal
va ló ta lál ko zá sá ig úgy él te az éle tét,
hogy nem is tud ta, mit je lent az, hogy
ő vak. Va kon szü le tett, de im már fel -
nőtt fér fi: úgy telt el a gyer mek- és if -
jú ko ra, hogy iga zá ból nem is tud ta,
mit je lent lát ni. Fo gal ma sem volt ar -
ról, mi az a ké pes ség, amely nek hí já -
val van, amely ről kö rü löt te az em be -
rek mint lá tás ról be szél nek.

Ha va la ki lá tó ként bal eset vagy be -
teg ség mi att ve szí ti el sze me vi lá gát,
an nak leg alább meg ma rad a lá tás em -
lé ke. An nak van fo gal ma ar ról, mi -
lyen az őt kö rül ve vő vi lág ké pe, tud -
ja, mi a kü lönb ség nap pal és éj sza ka
kö zött, is me ri a szí ne ket, a for má kat,
em lék szik sze ret te i nek, ré gi is me rő -
se i nek az arc vo ná sa i ra.

De ez a va kon szü le tett egy olyan vi -
lág ban élt, amely ben nem le he tett ta -
pasz ta la ta ar ról, mit je lent lá tó nak
lenni. Eh hez Jé zus sal kel lett ta lál koz -

nia, aki meg nyi tot ta tes ti sze me it.
Ek kor cso dál koz ha tott rá elő ször a kör -
nye ze té re: a szí nek re, az em be rek ar -
cá ra, a temp lom ra, amely nek ka pu já -
ban kol dul ni szo kott, a fény re, a vi lá -
gos ság ra, ame lyet ed dig nem ér zé kelt.

Ez az em ber azon ban nem csak tes -
ti lá tást ka pott Jé zus tól, ha nem lel ki
sze mei is fel nyíl tak. E nél kül tes ti leg
lá tón, de lel ki leg va kon bo tor kált
vol na to vább élet út ján. Ő azon ban át -
él te azt a cso dát, hogy Jé zus sal tes -
ti-lel ki ér te lem ben meg vál to zott az
éle te. És ezt a fa ri ze u sok bo nyo lult
teo ló gi ai kér dé sé re fe lel ve na gyon
egy sze rű sza vak kal így mond ta el:
„Egyet tu dok: bár vak vol tam, most
lá tok.” Jé zust nem csak tes ti sze mé vel
lát ta már, ha nem lel ki sze mé vel, hi -
té vel is ér zé kel te, amit az után ne ki
sze mé lye sen így val lott meg: „Hi szek,
Uram.” És le bo rul va imád ta Jé zust,
sze mé nek meg nyi tó ját, lá tá sá nak
meg adó ját.

Lel ki ér te lem ben mind nyá junk ra
igaz mind az, ami a va kon szü le tett
em ber ál la po tát je len ti. Hi szen mi, ép
szem mel, ép tes ti lá tás sal szü le tett
em be rek, lel ki ér te lem ben mind -
nyá jan, ki vé tel nél kül va kon szü le -
tünk, és így él jük éle tün ket. Az
Ádám tól örö költ fo gya té kos ság, a
bűn, vak ká tesz min ket az iga zi vi lá -
gos ság nak az ér zé ke lé sé re, lá tá sá ra.

Pe dig az meg je lent, el jött és fel ra -
gyo gott eb ben a vi lág ban Jé zus Krisz -
tus ban, hogy min den em bert meg vi -
lá go sít son (Jn 1,9). Tes ti sze me ink
szá má ra lát ha tat lan Jé zus je len lé te

eb ben a vi lág ban, még is ér zé kel het -
jük őt hi tünk kel, mi u tán meg nyi tot -
ta lel ki sze me in ket. Ve le ta lál koz va
meg vál to zik az éle tünk az ő lá tá sá ra
– aho gyan en nek a vak nak is.

Az ő élet vál to zá sa lát vá nyos volt, hi -
szen tes ti vak ság ból lá tó vá lett, és Jé -
zust nem is me rő, lel ki leg vi lág ta lan ból
Jé zus ról bi zony sá got te vő, vi lá gos sá -
got ka pott hí vő vé lett. Még nem so kat
tu dott Jé zus ról ah hoz, hogy val lást te -
gyen ró la, még is a leg szebb bi zony ság -
té telt mond ta, ami kor ar ról szólt,
amit Jé zus ve le cse le ke dett. 

Jé zus ál tal meg gyó gyí tott ként ne -
künk is ezt kell el mon da nunk, hogy
mi lyen volt az éle tünk Jé zus nél kül és
mi lyen né lett ve le: „Bár vak vol tam,
most lá tok.” Jé zus nél kül a bűn vak -
sá gá ban, sö tét be zár tan, ki lá tás ta la -
nul él tem, tő le bűn bo csá na tot kap -
va vi lá gos ság ra ju tot tam, ér tel met ka -
pott az éle tem. Jé zus meg nyi tot ta a
sze me met, s ez után az ál ta la ka pott
lá tás sal el tu dok iga zod ni eb ben a vi -
lág ban. Tisz tán meg lá tom a go nosz
szán dé kot, he lye sen lá tok er köl csi
kér dé sek ben, nem csap hat be sem -
mi lyen ár tó ha tal mas ság. Nem tud -
nak fél re ve zet ni, ki hasz nál ni, élet el -
le nes pro pa gan dá val meg té vesz te ni.
A bűnt bűn nek lá tom el ső sor ban a
ma gam éle té ben, és tu dom, hogy
ha azt meg vall va Jé zus bűn bo csá tó
sze re te té hez me ne kü lök, ak kor ő
új ra és új ra meg ment en gem. Hi tem -
mel be lé ka pasz ko dom, aki ígé re te
sze rint ve lem van min den na po mon
a vi lág vé ge ze té ig.

Ve lünk van ad dig a na pig, ami kor
szá munk ra va ló ban lá tás sá lesz a
hit. Ad dig igaz az, hogy „hit ben já -
runk, nem lá tás ban” (2Kor 5,7), és
„most tü kör ál tal ho má lyo san lá -
tunk, ak kor pe dig szín ről szín re”
(1Kor 13,12). De már most Jé zus sal
jár va, az ő sza vá ra hall gat va, az ő ve -
ze té sé re bíz va ma gun kat, az ő tes te
és vé re vé te le ál tal ve le tel jes kö zös -
ség ben meg érez het jük a mennyei
öröm elő í zét.

Ez az a lá tás, amely csak azok nak
ada tik, akik nek lel ki sze mét Jé zus nyi -
tot ta meg. Ők azok, akik bol do gan ki -
ál ta nak fel a ve le va ló gyó gyí tó ta lál -
ko zás után: „Bár vak vol tam, most lá -
tok.” És ők azok, akik ami kor tes ti leg
is át men nek a ha lál ból az élet be,
bol do gan ta pasz tal ják meg, mit je lent
Jé zust lát ni szín ről szín re és eb ben a
lá tás ban él ni örök re.

g Ta másy Ta más

Imád koz zunk! Uram, kö szö nöm, hogy
meg nyi tot tad sze me met az én nagy
vét kem és a te még na gyobb ke gyel -
med lá tá sá ra. Há lát adok, hogy hi -
tem te kin te te előtt ne kem is fel ra gyo -
gott a Krisz tus, hogy ben ne bíz ha tok,
őt kö vet he tem, ne ki en ge del mes ked -
he tek. Add, hogy hoz zá hű ma rad jak
mind vé gig: ad dig a na pig, ami kor e
föl di tes tet le vet ve az ő ígé re te sze rint
a hi tem szín ről szín re lá tás sá lesz.
Ámen.
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Vak vol tam, most lá tok!
[Lel kész:] Örök Is ten, aki egy szü lött Fi -
a dat en gesz te lő ál do za tul ad tad bű ne -
in kért, és fel tá masz tot tad meg iga zu -
lá sunk ra, add, hogy egye dül ben ned
bi za kod junk, és re mény ség gel for -
dul junk hoz zád kö nyör gé sünk kel!

[Lek tor:] Kö nyör günk azért, hogy
szent igéd gyü möl csöt te rem jen éle tünk-
 ben. Se gíts, hogy tör vé nye det és evan gé -
li u mo dat min dig ko mo lyan ve gyük! Éb -
ressz szí vünk ben bűn bá na tot en ge det len -
sé günk mi att, és sze re te ted del ve zess új
élet re min ket! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyö rülj egy há za don.
Ve zesd és kor má nyozd Szent lel ked del!
Adj né ped nek hű sé ges ige hir de tő ket és
pász to ro kat! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Ne en gedd, hogy az evan gé -
li um vi lá gos sá gá tól el for dul junk, a
ma gunk út ját jár va hűt le nül meg ta gad -
junk, és ke mény szív vel lá za doz zunk
el le ned! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Em lé kez zél meg, Urunk, a
be te gek ről, a szen ve dők ről, a ma guk -
ra ha gyot tak ról, a se gít ség re szo ru lók -
ról, a ter mé sze ti ka taszt ró fák, a há bo -
rúk és a ter ror ál do za ta i ról! Gyó gyítsd
a be te ge ket, és ren delj se gí tő kész test -
vé re ket min den baj ba ju tott em ber tár -
sunk mel lé! Jé zus Krisz tu sért ké rünk… 

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Em lé kez zél meg, Urunk,
Je ru zsá lem egy ko ri pusz tu lá sá ról és
az Ószö vet ség vá lasz tott né pé ről!
Add, hogy az üd vö zí tő Krisz tus ban
fel is mer jék a Mes si ást, és ben ne
meg ta lál ják a bé kes ség út ját! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Hall gass meg min ket,
Urunk, és for dulj fe lénk, mert nél kü -
led ár vák és el eset tek va gyunk! Nyug -
ta lan szí vünk csak ben ned ta lál nyu -
gal mat. Hisszük, hogy ezt meg is
adod né ped nek itt a föl dön és egy kor
örök or szá god ban is szent Fi ad, a mi
Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Elő ször is azt mond tam, hogy még két -
fé le gyó nás van azon a gyó ná son kí vül,
amely ről itt be szé lünk. Eze ket he lye seb -
ben min den ke resz tyén ál ta lá nos bűn val -
lá sá nak le het ne ne vez ni, mert ezek nél egy -
ma gunk ban gyó nunk, és ké rünk: bo csá -
na tot ma gá tól Is ten től vagy fe le ba rá -
tunk tól. A Mi atyánk ban is meg van ez a
ket tő, ami kor ezt mond juk: »Bo csásd meg
a mi vét ke in ket, mi kép pen mi is meg bo -
csá tunk az el le nünk vét ke zők nek.« Sőt az
egész Mi atyánk sem más, mint ilyen
gyó nás. Nem azt je len ti-e a mi imád ko -
zá sunk, hogy meg vall juk azt, ami hi ány -
zik be lő lünk, vagy ami ben nem tel je sí tet -
tük kö te les sé gün ket, és hogy kö nyör günk
ke gye le mért és vi dám lel ki is me re tért?
Szün te le nül kö te le sek és kény te le nek va -
gyunk így gyón ni, amíg csak élünk.
Mert az a ke resz tyén élet, hogy bű nös nek
tud juk ma gun kat, és ke gyel met ké rünk.”

d Luther Márton:
Nagy káté

(Prőhle Károly fordítása)
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A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ne vé -
ben hor doz za ön meg ha tá ro zá sá nak
egy je len tős ele mét. A 2003-as win -
ni pe gi nagy gyű lés óta a vi lág szö -
vet ség ne ve ugyan is hi va ta lo san is Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség – Egy há zak
Kö zös sé ge. A név vál toz ta tás nem
csu pán kül ső ség, ha nem min den nél
vi lá go sab ban ki fe je zi, mi a szer ve zet
cél ja: ke re tet te rem te ni ah hoz, hogy a
tag egy há zak meg él jék kö zös gyö ke re -
ik ből és hit val lá suk ból fa ka dó, Is ten
ad ta kö zös sé gü ket.

Er re a leg kéz zel fog ha tób ban a
nagy gyű lé sen adó dik al ka lom. Egy -
részt a reg ge len kén ti úr va cso rás
is ten tisz te le te ken, va la mint a dé li el -
csen de se dé sek és es ti áhí ta tok al kal -
má val. Más részt az úgy ne ve zett fa -
lu cso por tok ban, me lyek a nagy -
gyű lés negy ven–nyolc van fős sejt -
jei. A fa lu cso por tok ban zaj ló be szél -
ge té sek nyúj ta nak le he tő sé get ar ra,
hogy min den ki meg oszt has sa ta -

pasz ta la ta it és vé le mé nyét a töb -
biek kel, és el mé lyed jen egy-egy té -
má ban. 

Ez al ka lom mal – a ve zér té má hoz
il lesz ke dő en – a fa lu cso por tok a
me ző gaz da sá gi cik lus fá zi sai kö ré
épül tek fel: Jó ta laj, Ve tés, Ara tás, A
ter més fel dol go zá sa, A ke nyér meg tö -
ré se. Az így el ne ve zett cso por tok ban
olyan vál to za tos kér dé sek ről gon dol -
kod hat tunk együtt, mint a mél tá nyos
ke res ke de lem („fair trade”), az egy -
ház és a vi lág meg osz tott sá ga, a
mun ka mint Is ten aján dé ka, a gyer -
me kek jo gai vagy a dia kó nia sze re pe
az erő for rá sok mél tá nyos el osz tá sá -
ban – hogy csak né hány ki ra ga dott
pél dát em lít sek.

A kö zös ség meg élé sé nek nem utol -
só sor ban al kal mai vol tak a hi va ta los
prog ra mok kö zöt ti ká vé szü ne tek is,
csak úgy, mint a ven dég lá tó egy ház ál -
tal szer ve zett szom bat es ti vá ro si fesz -
ti vál prog ram vagy az a fer ge te ges bú -
csúz ta tó, amellyel a gen fi köz pon tot
1994 óta ve ze tő, ok tó ber től nyug díj ba
vo nu ló dr. Ish ma el No ko fő tit kár tól kö -
szön tek el a részt ve vők.

* * *

A nagy gyű lés nek cél ja az is, hogy a
mot tó ki je löl te ve zér fo nal ra fel fűz -
ve vé gig gon dol ja hi tünk alap ja it,
az adott kor ki hí vá sa it és a lu the rá -
nus egy há zak ál tal er re adan dó vá -
laszt. Eb ben se gí tet te a részt ve vő -
ket az is ten tisz te le ti al kal ma kon
túl me nő en az el nö ki be széd és a fő -
tit ká ri je len tés is. 

Mark S. Han son, az LVSZ le kö szö -
nő el nö ke be szé dé ben az egy ház kö zös -
ség (com mu nio) je len té se it bon col gat -
ta. Hang sú lyoz ta: ön ér tel me zé sünk
nem tesz ben nün ket be fe lé for du ló -
vá, ha nem azt szol gál ja, hogy ki fe lé, Is -

ten sze re tett vi lá ga fe lé tud junk for -
dul ni. Ép pen ezért le het az a re mény -
sé günk, hogy bár a vi lág ban so kan
szen ved nek a min den na pi ke nyér hi -
á nyá tól, Is ten még sem hagy ta el né -
pét, nem for dult el te remt mé nye i től. 

Ish ma el No ko fő tit kár szin tén a
mot tó ként szol gá ló ima ké rés kö zös -
sé gi jel le gét dom bo rí tot ta ki. A min -
den na pi ke nyér spi ri tu á lis je len tő sé -
ge a ke nyér meg tö ré sé ben tel je se dik
ki, a Jé zus ál tal lét re ho zott kö zös ség
pe dig ar ra kell, hogy in dít sa a mai ta -
nít vá nyo kat is, hogy gon dos kod ja nak
egy más ról. 

Az Üze net (lásd ke re tes írá sun kat
a 4. oldalon – a szerk.) tar tal ma és az
ah hoz kap cso ló dó ha tá ro za tok hi va -
tot tak meg szab ni az LVSZ mű kö dé -
sé nek irány vo na lát az el kö vet ke ző hét
év ben. A dön té sek alap ján leg in -
kább a fenn tart ha tó ság, az élel mi szer-
biz ton ság, va la mint a ne mi és ge ne -
rá ci ós egyen jo gú ság elő se gí té se él vez
majd pri o ri tást, de a szám ta lan dön -
tés kö zé be ke rült – töb bek kö zött –
az egy há zak ban ve ze tő tiszt sé get
be töl tők teo ló gi ai for má ló dá sá nak
elő se gí té se, az em ber ke res ke de lem
el le ni küz de lem szük sé ges sé ge és a
szo ci á li san hát rá nyos hely ze tű eu ró -
pai nép cso por tok (kü lö nö sen a ro ma
ki sebb ség) fel zár kóz ta tá sá ra szol gá -
ló prog ra mok ra va ló igény is. 

* * *

Ter mé sze te sen nem ta gad hat juk azt
sem, hogy min den ma gasz tos cél
el le né re az LVSZ még is csak föl di
szer ve zet, mely nek mű kö dé sé hez
szük ség van bi zo nyos ru tin sze rű fel -
ada tok el lá tá sá ra is. 

f Folytatás a 4. oldalon

A min den na pi ke nyér ízei
LVSZ-nagygyűlés, Stuttgart, 2010. július 20–27.

A so kak nak csak a sza bad ság ide jét
je len tő nyá ri idő szak az egy ház leg -
szebb ün ne pe it, a lel kész szen te lé se -
ket is je len ti. Ez ad most al kal mat,
hogy a lel ké szi szol gá lat ról né hány
gon do la tot meg fo gal maz zunk. 

A Szent írás vir rasz tók nak, őr ál -
lók nak is ne ve zi Is ten el hí vott em -
be re it. Őr ál ló vá azon ban nem ma -
gá tól lesz az em ber. Az zá csak Is ten
hí vá sa, a tő le ka pott meg bí za tás, a
man dá tum és a be töl té sé hez ka pott
lel ki aján dé kok – a ka riz mák –
tesz nek. Ahogy Ezé ki el pró fé ta
köny vé ben ol vas suk: „Em ber fia! Őr -
ál ló vá tet te lek Iz rá el há zá ban. Ha
igét hal lasz tő lem, fi gyel mez tesd
őket az én ne vem ben!” (Ez 3,17) 

Az ön je lölt ál pró fé ták, a fon tos -
ko dó nép bol do gí tók előbb vagy
utóbb min dig le lep le ződ nek (akár
így, akár úgy tör té nik, jaj ne kik!).
Aki ket azon ban Is ten ál dott meg,
aján dé ko zott meg en nek a szol gá lat -
nak a ke reszt jé vel és gyö nyö rű sé ges
igá já val, azok nak sza va év ez re dek
tá vo lá ból és test kö zel ből is hi te les.
Az ilye nek min dig tud ják az örök
igaz sá gú böl cses sé get: Te neo qu ia
te ne or (tar tok, mert en gem is tar ta -
nak) – és min den kö rül mé nyek kö -
zött tart ják is ma gu kat hoz zá. Is me -
rik, be lül ről is me rik a nagy tit kot:
őr ál ló nak nem szü le tik az em ber, az -
zá csak Is ten for mál hat – oly kor vil -
lám csa pás sze rű el hí vás ban, más -

kor meg ta lán hosszú évek, év ti ze -
dek ér le lő ván dor út ja in. 

De hát mond hat ja-e az agyag a
fa ze kas nak, ho gyan és mi lyen né
for mál ja, ala kít sa? Az Is ten szent -
sé gét meg ren dí tő lá to más ban át élt
Ézsa i ás, az el hí vá sa el len fi a tal sá gá -
val vé de ke ző Je re mi ás, a cso dá la tos
hal fo gás lát tán meg szé gye nü lő Pé -
ter és a Da masz kusz ka pu já nál ül -
dö ző ből apos tol lá sze lí dí tett Pál
tör té ne te – hogy a cet gyo mor sa vá -
ban meg ér lelt Jó nás pél dá zat tör té -
ne tét már ne is em lít sük – csak né -
hány pél da ar ra, hogy az Úr min dig
meg ta lál ja a meg fe le lő utat és mó -
dot a ki sze mel tek szí vé hez. 

S jaj an nak, aki ha hív ják, nem
moz dul; de an nak is, aki azt ál lít ja,
hív ták, pe dig sen ki nem szólt hoz -
zá! Mert min den a Meg bí zón mú -
lik. S ha hang zott a hí vás, nem le -
het nem men ni, nem szól ni. Mert a
cson tok ba re kesz tett tűz nem csak
Je re mi ást űz te, haj tot ta: nem rejt he -
ti szí ve mé lyé re a fel is mert, fent ről
ka pott igaz sá got, az üze ne tet el
kell mon da ni, vi lág gá kell ki ál ta ni
min den áron! S nem csak Pál apos -
tol vall hat ta: jaj ne kem, ha nem
hir de tem! Az anya szent egy ház két -
ezer éves tör té ne té ben így van ez
mind a mai na pig.

A hű sé ge sen – a Kül dő pa ran csa
sze rint be töl tött – őr ál lói szol gá lat
ugyan nem min dig „si ke res”, de

min dig lé lek men tő. Megint csak
az egyik lo cus clas si cus ra, Ezé ki el
pró fé ta meg bí zá sá ra kell gon dol -
nunk. A fent már idé zett mon dat
után így foly ta tó dik a szol gá lat ve -
zény lés: „Ha azt mon dom a bű nös -
nek, hogy meg kell hal nia, és te őt
nem fi gyel mez te ted, és nem szólsz
ne ki, fi gyel mez tet ve a bű nöst, hogy
ne jár jon bű nös úton, és így élet ben
ma rad jon: ak kor az a bű nös meg hal
ugyan bű ne mi att, de a vé rét tő led
ké rem szá mon. De ha te fi gyel mez -
te ted a bű nöst, és ő nem tér meg bű -
né ből és bű nös út já ról, ak kor az a
bű nös meg hal a bű ne mi att, de te
meg men ted a lel ke det. – Ha az igaz
le tér az igaz út ról, és go nosz sá got kö -
vet el, ak kor én bu ká sát oko zom, és
ő meg fog hal ni. Ha nem fi gyel -
mez te ted őt, ak kor meg hal ugyan
vét ke mi att, és em lé ke sem ma rad
meg igaz tet te i nek, ame lye ket vég -
hez vitt, de a vé rét tő led ké rem szá -
mon. Ha vi szont fi gyel mez te ted az
iga zat, hogy ne vét kez zék töb bé az
igaz, és ő nem vét ke zik, ak kor élet -

ben ma rad, mert en ge dett a fi gyel -
mez te tés nek, és te is meg men ted a
lel ke det.”

Ha mint gyó nó tü kör ben ma ga -
mat, ha zai és eu ró pai ke resz tény sé -
gün ket vizs gá lom ezek ben az igék -
ben, össze szo rul a szí vem, sok-sok
mu lasz tás ter he ne he ze dik rám.
Mond ha tunk-e mást, mint mea ma -
xi ma cul pát? Nem va gyunk-e ma -
gunk is tet tes tár sak ab ban, hogy
ko rai lel ki öz vegy ség re jut nak kor tár -
sa ink, azok, aki ket Is ten őr ál lói szol -
gá la tunk ra bí zott? Mert ahogy Ki er -
ke ga ard mond ta, bi zony igaz: „Aki
a kor szel lem mel há za so dik, ha mar
meg öz ve gyül.” Nem let tünk-e a ránk
bí zot tak üd vös sé gé nek szol gá i ból a
kor szel lem től meg szé dül tek elv te len
– őr ál lói el hí va tá sunk hoz hűt len –
ki szol gá ló i vá? Szol gá lók ból szol gál -
ta tók ká? Vi gyáz zunk! Nem a – leg -
több ször hi á ba – só vár gott si ker, ha -
nem a man dá tum hoz va ló hű ség az
őr ál lók szol gá la tá nak egyet len he lyes
mér té ke.

Bár gyö nyö rű sé ges, de nem
könnyű szol gá lat ez. Kül ső el len ség
és bel ső két ség is pró bá ra te het. S
akik mind ket tőt át él ték már, tud ják,
hogy a kül ső el len ség okoz ta se -
bek nél sok kal fáj dal ma sabb, ami -
kor a sa ját szí ve hagy ja el az em bert
(Zsolt 40,13). Ami kor még úgy-
ahogy meg van a szán dék, de nincs
már ele gen dő erő a szív ben, és nincs

ele gen dő le ve gő a tü dő ben, hogy
zen dül jön, és ne bi zony ta la nul szól -
jon a trom bi ta (1Kor 14,8). 

A mi re mény sé günk az, hogy a
Mes ter ígé re te ne künk is szól. Az az
ígé re te, amellyel a könnyen lel ke se -
dő, könnyel mű en fo gad ko zó és a
sá tán tól meg ros tált ta nít ványt, Pé tert
ké szí ti fel el jö ven dő szol gá la tá ra:
„Kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat -
koz zék a hi ted: azért, ha majd meg -
térsz, erő sítsd test vé re i det.” (Lk 22,32)
A Mes ter nek ez az ígé re te vi gasz tal,
bá to rít, erőt ad és el kö te lez. Őr ál ló
szol gá la tun kat csak így tölt het jük
be az ő szent ne vé nek di cső sé gé re és
a ránk bí zot tak üd vös sé gé re. 

Egy ház ke rü le tünk ben 2010-ben
ed dig négy új lel kész állt szol gá lat -
ba: Nagy Gá bor, Papp Ju dit, Pong -
rácz Má té és Welt ler Gá bor. Kí sér -
je őket és a má sik két ke rü let ben fel -
szen tel te ket is egy há zunk né pé nek
imád sá ga!

Lé lek men tők
Gon do la tok lel kész szen te lé sek ide jén

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Plenáris ülés – üdvözlik a frissen megválasztott elnököt
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b „…és még is mit csi nál ta tok ti ott
Stutt gart ban egy hé tig?” – sze -
gez ték ne kem töb ben a kér dést
az el múlt pár nap ban, mi ó ta
ha za ér tem a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) ti zen egye dik
nagy gyű lé sé ről. A kér dés jo gos:
mi cél ból is él vez te kö zel négy -
száz tag egy há zi kül dött, LVSZ-
mun ka társ és öku me ni kus meg -
hí vott egy hé tig a né met or szá gi
würt tem ber gi tar to má nyi egy -
ház ven dég sze re te tét? És ho -
gyan is je lent meg a Mi atyánk -
ból vett mot tó – „Min den na pi
ke nye rün ket add meg ne künk
ma” – a nagy gyű lés sok szor fel -
eme lő en sok szí nű, né ha ki me rí -
tő en par la men tá ris éle té ben?
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Imádkozó
Mi vel a nagy gyű lés a szer ve zet leg -
főbb dön tés ho zó szer ve, a kül döt tek -
re há rul az elő ző nagy gyű lés óta el -
telt hét év re vo nat ko zó fő tit ká ri és
kincs tár no ki je len té sek jó vá ha gyá sa,
az eset le ges al kot mány mó do sí tá sok
el fo ga dá sa (er re a szer ve zet ben ter -
ve zett vál toz ta tá sok mi att most szük -
ség volt), va la mint az új el nök és az
új ta nács meg vá lasz tá sa. 

A vá lasz tá sok ered mé nye kép pen
az LVSZ kö vet ke ző el nö ke Jor dá nia
és a Szent föld pa lesz tin szár ma zá sú
püs pö ke, Mu nib A. Yo u nan lett; a ta -
nács ban pe dig dr. Fa bi ny Ta más
kép vi se li majd a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy há zat, il let ve – ötöd ma -
gá val – a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ót.

„A mi min den na pi ke nye rün ket
add meg ne künk ma…” A Mi atyánk -
nak ez a ne gye dik ké ré se volt a ve zér -
fo na lunk egy hé ten át az LVSZ ti zen -
egye dik nagy gyű lé sén. Is ten ke gyel -
mé ből meg ta pasz tal hat tuk en nek a
mon dat nak a gaz dag tar tal mát és a
min den na pi ke nyér kü lön bö ző íze -
it. Ke se rű, ha alap ve tő mél tó sá gu kért
küz dő test vé re ink tör té ne te it hall gat -
juk… Sós, ha a te rem tett ség el len el -
kö ve tett vét ke ink mi att hul la tunk
könnye ket… Édes, ha is me ret len af -
ri kai nyel ve ken éne kel jük együtt a
sanc tust… Bár csak a na pon ta meg -
tört ke nyér erőt ad na a részt ve vők -
nek, hogy ha za tér ve sa ját egy há za ik -
ba, sa ját tár sa dal muk ba ko vász ként
él jék meg hi tü ket!

g Ba li cza Klá ra

Min den na pi ke nyerünk...

A nagy gyű lés mot tó ja ként vá lasz tott
ké rés em be ri lé tünk alap já ról szól. A
min den na pi ke nyér ről, amely le het fi -
zi kai és lel ki szük ség let is. De so ha
nem imád koz hat juk úgy, hogy ne
gon dol nánk má sok szük ség le te i re
is, akár fi zi kai, akár lel ki ér te lem ben.

Egy ilyen vi lág mé re tű gyű lé sen
ha mar érez he tő vé vá lik, hogy mi lyen
sok hely ről ér kez tek a részt ve vők. A
fo gyasz tói tár sa da lom ból, a ké nye -
lem, a „ki do bott ke nye rek" or szá ga -
i ból is so kan jön nek, kép vi sel ve a vi -
lág ban a lel ki szük ség le tet, a hit és
imád ság szük ség le tét a fi zi kai jó lé ten
túl is. De a vi lág má sik – éhe ző – fe -
lét is so kan kép vi sel ték. Ott egy fa -
lat ke nyér, egy jó szág a ház nál bi zony
min den nél na gyobb kin cset je lent het.
Az élet nek, a meg ma ra dás nak a kin -
csét, a lé te zés be ve tett bi za lom nak a
kin csét.

Mind eze ket a „szük ség hely ze te ket”
egy szer re és együtt sze ret tük vol na
Is ten és egy más elé is he lyez ni Stutt -
gart ban, há lát ad va azért, hogy az
imád ság ere jét ilyen rit kán meg ta -
pasz tal ha tó szé les kör ben is meg él -
het jük. Ezért a nagy gyű lés éle té ben
köz pon ti sze re pet ka pott az is ten tisz -
te le ti élet. A nyi tó és zá ró is ten tisz -
te let mel lett min den reg gel, dél ben
és es te is együtt imád koz tunk és
éne kel tünk. 

Az is ten tisz te le ti éle tet egy kü lön
bi zott ság szer vez te, amely vi lág hí rű
egy há zi ze né szek ből, kán to rok ból,
lel ké szek ből és egy he lyi szer ve ző cso -
port ból állt. Kü lön le ges sé ge volt min -
den is ten tisz te le ti al ka lom nak egy
szín ját szó cso port rész vé te le, amely a
pan to mim és a drá ma segítségével is
meg je le ní tet te a bib li ai tör té ne te ket és
az em be ri szi tu á ci ó kat. 

Segítségével az is ten tisz te le ti tér -

be ér ke ző ket min den al ka lom mal
fris sen sült ke nyér il la ta fo gad ta,
amely  az el jö ven dő mennyek or szá -
gá nak „elő il la ta” és íze is volt egy ben,
ki fe jez ve azt a re ményt, hogy el jön az
idő, ami kor Is ten gyer me kei nem a
mély szük ség hely zet ből, ha nem há -
lá ból imád koz hat ják a Mi atyánk ne -
gye dik ké ré sét.

Min den reg ge li is ten tisz te let úr va -
cso rai al ka lom is volt egy ben. A
bűn val lás után úgy tud tuk Is ten nel és
egy más sal is a kö zös sé get meg él ni,
hogy Krisz tus tes te és vé re egy gyü -
le ke zet té for mált ben nün ket a bűn -
bo csá nat és az öröm kö zös meg ta -
pasz ta lá sá ban. 

Min den úr va cso rai al ka lom hoz
kap cso ló dott egy-egy szim bo li kus
cse le ke det is. Nagy él mény volt

már az el ső al kal mak kor ke zünk be
ven ni a bú za ka lászt, a föl det, ame -
lyet egy kis tál ká ban kap tunk, a vi -
zet, amely be be le márt hat tuk ke zün -
ket, vagy a ke nyér tész ta-da ra bot,
ame lyet ke zünk ben tart va gyúr -
hat tunk és for máz hat tunk. A kis
tész ta da rab Il lés és a sa rep tai öz -
vegy tör té ne té hez kap cso ló dott, és

drá ma i an szim bo li zál ta a pil la na tot,
ami kor egy em ber nek szem be kell
néz nie az zal, hogy éle te utol só fa -
lat já nak el fo gyasz tá sá ra ké szül. Is -
ten gon dos ko dó sze re te te azon -
ban élet men tő sze re tet, és az is ten -
tisz te le ti kö zös ség ben át él het tük,
hogy ezt a gon dos ko dó sze re te tet
Is ten mind annyi unk ra fel ada tul és
kül de té sül bíz za.

Ki emel ke dő él mény volt az is ten -
tisz te le tek ze nei éle te. Egy kü lön kis
fü zet tar tal maz ta az éne ke ket, ame -
lye ket meg szó lal tat tunk. A részt ve -
vők ből össze is állt egy ének kar,
amely min den is ten tisz te le ten ve zet -
te az ének lést. Az éne ke ket a vi lág
min den tá já ról gyűj töt ték össze, de
jel lem ző ek vol tak az af ri ka i ak és a
dél-ame ri ka i ak, ame lyek rit mi kus -
sá guk kal, di na mi ká juk kal ma guk kal
ra gad ták a részt ve vő ket. Az is ten -
tisz te le tek li tur gi á ját szin tén az elő -
ké szí tő bi zott ság ál lí tot ta össze, és
meg ha tá ro zó ak vol tak ben ne a
respon zo ri kus (vá la szo ló), az adott
té mát és a kon tex tust meg szó lal ta -
tó imád sá gok.

A nagy gyű lés va sár nap ján a részt -
ve vők a he lyi gyü le ke ze tek egyi ké ben
ve het tek részt is ten tisz te le ten, és vi -
het ték ma guk kal az ese mény hí rét és
üd vöz le tét a gyü le ke ze ti ta gok nak.

A ma gyar de le gá ció egy ré sze
Schaf ha us en ben, Gé mes Pál gyü le ke -
ze té ben tölt het te a va sár nap dél -
előt töt, ahol e so rok író ja hir det te Is -
ten igé jét. Dél után a stutt gar ti ma -
gyar gyü le ke zet tel együtt le het tünk
is ten tisz te le ti és sze re tet ven dég sé gi
kö zös ség ben.

g Pán gyánsz ky Ág nes

… add meg ne künk ma…
Is ten tisz te le ti élet az LVSZ nagy gyű lé sén

A Mi atyánk ne gye dik ké ré sé nek sza vai ad ták a vá zát a nagy gyű lés zá -
ró do ku men tu má nak, az úgy ne ve zett Üze net nek is, mely mint egy
esszen ci á ját tar tal maz za az egy hét alatt el hang zot tak nak, és ame lyet a
részt ve vők a tag egy há zak és a vi lág fi gyel mé be kí ván nak aján la ni. 

› A mi név más ar ra hív ja fel fi gyel mün ket, hogy az is ten gyer mek ség
té nye egy más sal is össze köt ben nün ket, ezért ar ra kell tö re ked nünk, hogy
egy há za ink va ló di be fo ga dó kö zös sé gek ké vál has sa nak. 

› A min den na pi szó el ső sor ban ar ra fi gyel mez tet, hogy a mo hó ság bűn,
mely nem fenn tart ha tó rend sze re ket hoz lét re, és hoz zá já rul a gaz da -
gok és sze gé nyek kö zöt ti sza ka dék el mé lyü lé sé hez. Egy há za ink nak
ezért fel ada ta len ne, hogy az ural ko dó gaz da sá gi rend szer el le né ben al -
ter na tív meg ol dá so kat ré sze sít se nek előny ben.

› A ke nyér szó – Lu ther Kis ká té já nak ér tel mé ben is – jó val töb bet je -
lent, mint pusz ta táp lá lé kot. Egy há za ink nak az a kül de té sük, hogy egy -
más sal szo ros együtt mű kö dés ben tes ti és lel ki ér te lem ben is táp lál ják a
vi lá got.

› Az add meg ige egy ér tel mű vé te szi szá munk ra, hogy Is ten ke gyel -
mé től füg günk. Amink van, nem el ér tük, ha nem aján dék ba kap tuk. Ke -
resz té nyek ként te hát el kell kö te lez nünk ma gun kat amel lett, hogy eze -
ket az is te ni aján dé ko kat má sok kal is meg osszuk. 

› A ma szó ko runk ki hí vá sa i ra vi lá gít rá, ezek kö zül az élel mi szer kész -
le tek egyen lőt len el osz tá sa, az ég haj lat vál to zás és a HIV/AIDS-et ne ve -
zi meg a du ku men tum. Egy há za ink nak ezek re az ége tő kér dé sek re konk -
rét lé pé sek kel kell vá la szol ni uk.

Középen Mark S. Hanson leköszönt LVSZ-elnök

Közös vacsora az olasz testvéregyház képviselőivel

f Folytatás a 3. oldalról

Reggeli áhítat – dél-amerikai régió

b Mi re gon do lunk ak kor, ami kor a Mi atyánk imád ság ne gye dik ké ré -
sét imád koz zuk? Mit je lent az a szó, hogy ke nyér? A fe les le ges sé vá -
ló, ki do bás ra kész, meg szá radt ke nye ret vagy a fenn ma ra dás hoz szük -
sé ges utol só fa la tot? A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) ti zen -
egye dik nagy gyű lé sén a vi lág min den tá já ról és min den evan gé li kus
egy há zá ból azért gyűl tek össze a részt ve vők, hogy az imád ság ere jé -
ben bíz va szó lít sák meg Is tent a ne gye dik ké rés sel. A 21. szá zad ele -
jén még min dig bűn bá nat tal kell Is tent meg szó lí ta nunk, hi szen
alap ve tő em ber sé gün ket sem tud juk úgy meg él ni, hogy ne csu pán ma -
gunk ra, ha nem má sok ra is gon dol junk. 
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nagygyűlés
Af ri ka. Egy szín, egy dal lam, egy
han gu lat? De hogy. Ami kor ki csit kö -
ze lebb ről kap cso lat ba ke rü lünk ve le,
csak ámu lunk és bá mu lunk, ho gyan
le het ennyi re sok ar cú kul tú ra, ennyi -
re vál to za tos vi lág: szám ta lan nyelv és
dia lek tus, kü lön bö ző vi se le tek, tán -
cok, rit mu sok. 

Tör té net Ke nyá ból
És az ín ség nek is
más és más az
ar ca. A gyó gyít -
ha tat lan im mun -
rend sze ri be teg -
ség ről mi is tu -
dunk, és tud juk
azt is, hogy épp
Af ri ka az a kon ti -
nens, ahol leg -
gyak rab ban for -
dul elő. Ám hogy
ez tár sa dal mi mé -
re tek ben va ló já -
ban mit je lent,
nem igen tud juk
át érez ni.

A nagy gyű lé -
sen nap mint
nap le he tő sé -
günk nyílt jó ízű be szél ge té sek re.
Be szél get tünk egy há za ink ról, hét -
köz nap ja ink ról, jö vőnk ről. Már ja -
vá ban tár sa log tunk egy ke nyai if jú -
sá gi kül döt tel, ami kor fel tűnt, hogy
csa lád já ról, ott ho ná ról egyet len szót
sem ejt. Rá kér dez tem. Lé leg zet vé tel
nél kül hall gat tam vá la szát. Szü lei 43
és 47 éves ko ruk ban hal tak meg
AIDS-ben. A hét test vér kö zül a leg -
ki sebb kö vet te őket. Há rom test vé -
re csa lá dot ala pí tott, ket tő a nyolc -
van kö rü li nagy ma má nál él, és pró -
bál nak to vább ta nul ni. Ő ma ga a fő -
vá ros ban él és dol go zik, ha van mit.
Emel lett pe dig ut ca gye re kek nek vi -
se li gond ját. 

Af ri ka. Ámu lat ba ejt a kul tu rá lis
sok fé le ség, ér de kes ség – a szív össze -
szo rul, a szó el akad, ha a va ló di ín ség
ar ca is elő vil lan. 

Zsi na ti han gu lat
Krisz tus után az el ső év szá za dok ban
az is mert vi lág min den ke resz tény
kö zös sé gé ből össze gyűl tek püs pö -
kök és pres bi te rek. Hit vi ták ba bo -
nyo lód tak, és több órás, -na pos, oly -
kor éve kig is hú zó dó po lé mi ák után
fo gal maz tak meg ki kris tá lyo so dott
hit val lá so kat. Gon dok, tisz tá zan -
dó kér dé sek az óta is új ra és új ra elő -
buk kan tak. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
stutt gar ti nagy gyű lé sén is a szél ró -
zsa min den irá nyá ból ér ke ző egy há -
zak püs pö kei és kül döt tei ta nács koz -
tak hosszú órá kon át. Ide jük leg na -
gyobb ré szét a gyű lés te rem ben töl -
töt ték. Ugyan an nál a mik ro fon nál
szólt hoz zá a be szél ge tés hez az in -
di ai püs pök és a nor vég kül dött, az
af ri kai if jú sá gi kül dött és a brit püs -
pök nő. 

A gon dok ma má sok, a vi ta más
témákról zaj lik, mint más fél év ez -
red del ez előtt. De a gyű lés vé gén itt
is szü le tett egy dokumentum. Ez al -
ka lom mal nem egy hit val lás, ha nem
egy üze net, amely össze fog lal ja, mi -
lyen fon tos kér dé sek kel kí ván fog lal -
koz ni a vi lágszövetség.

Lu the rá nus ar cok 
Dél előtt fél tíz. Bib lia ta nul mány.
Las san szál lin gó zik a csa pat a ki je lölt
hely re. Tíz perc múl va össze ve rő dik
a tár sa ság. A cso port ve ze tő El Sal va -
dor-i teo ló gus fiú. Szá má ra az evan -
gé li kus egy ház az, ami se gít or szá ga
la kos sá gá nak nyo mo rú ság ban ten gő -
dő tö me ge in. Jé zus nyo mán ha lad va
tett re ké szen vár ja, ho gyan és mit vál -

toz tat hat, hogy mi nél hi te le sebb egy -
ház tag ja le hes sen. 

Az el ha lasz tott meg hí vás tör té ne -
té ről zaj lik a be szél ge tés. Dán, né met,
ma gyar, finn teo ló gus hall ga tók vi -
tat koz nak. Az idők vé gén min den ki
ré sze sül Is ten sze re te té ben, és üd vö -
zül? Szót kér az in do néz evan gé li kus,
a kis ja pán egy ház tag ja… És ott van
a csa pat ban egy fe ke te lány is, aki Chi -
ca gó ban ta nul. Is ten sze re te te ha tár -
ta lan. Ho gyan uta sít hat el bár kit is? 

Va ló ban ha tár ta lan a sze re te te, és
min den nem ze tet, em ber faj tát or szá -
gá ba vár. A Szent írás ta nú sá ga sze rint
az Is ten or szá gá ba va ló ju tás hoz a Jé -
zus ba ka pasz ko dó hit szük sé gel te tik.
A csa pat is ta pasz tal hat ja, hogy Is ten
sze re te te vég te len. Vá lo ga tás nél kül
min den nem zet ből meg szó lít va la kit.
Ők min den kü lön bö ző sé gük el le -
né re is Jé zus ban bí zó evan gé li ku sok.
Bíz nak ab ban, hogy Is ten a hi tet le -
nek nek is gond ju kat vi se li, és va la ho -
gyan min den ki nek esélyt ad az ő
meg is me ré sé re. Az al kal mat egy pa -
lesz tin lány zár ja, aki az arab Út mu -
ta tó ból ol vas sa fel a na pi igét.

Di csér jé tek az Úr ne vét!
Min den ki áll, és zen gő han gon éne kel.
A rend sze re sen tar tott áhí tat ve szi kez -
de tét. Reg ge len te egy-egy kon ti nens
kép vi se lői jut nak szó hoz. Min den nép
és tem pe ra men tum da lai fel csen dül -
het nek. Az af ri kai da lok nak van egy
kü lön le ges sé gük. Né me lyek egy ős er -
dő han gu la tát tud ják meg idéz ni. Köz -
ben a mennye ze ten gyö nyö rű, csil lo -
gó-vil lo gó csil lár dí sze leg. Ki így, ki úgy,
de min den nem zet a ma ga adott sá ga -
i val di csé ri azt, aki az egész te rem tett -
ség nek éle tet adott. 

Is ten kép má sá nak pom pás
sok szí nű sé ge
Iz ga tott ké szü lő dés, sza lad gá lás. Az es -
te fo lya mán min den kon ti nens be sze -
ret né mu tat ni nagy sze rű sé gét. Nem -
zet kö zi if jú sá gi kon fe ren ci á kon a kul -
tu rá lis est a hét egyik fény pont ja. Az est
prog ram já ra ké szül ve min den ki azon

tö ri a fe jét, ho gyan te gye ér de ke seb bé
a be mu tat ko zást, mit és ho gyan tár jon
a töb bi ek elé or szá gá ról, kon ti nen sé -
ről, a szám ta lan jel leg ze tes ség kö zül mit
emel jen ki. A be mu tat ko zás al kal má -
val éne kek, fi nom sá gok ne ve, föld raj -
zi ada tok röp köd nek a le ve gő ben. 

Az LVSZ drez dai elő ta lál ko zó ján a
fi a ta lok nak nem kel lett so kat fá ra doz -
ni uk, hogy ámu lat ba ejt sék egy mást és

az egész né ző kö -
zön sé get. Annyi ra
kü lön bö ző kul -
túrákhoz tar toz -
tak, hogy minden
hang, szín meg le -
pe tés ként ha tott.
Az ázsi a i ak hi he -
tet len sok fé le és
szín pom pás ruhá-
ban vo nul tak fel.
Az in do né zek nek,
in di a i ak nak, ja pá -
nok nak, kí na i ak -
nak kü lön le ges
nem ze ti vi se le tük
van, nem szól va a
pá pua új-gui ne a i -
a ké ról. 

A nyu gat-eu ró -
pa i ak já té ko san cá fol tak rá a ve lük
szem be ni elő íté le tek re. Az ame ri ka i -
ak nap ja ink leg jel lem zőbb slá ge re i re
mu tat ták be tánc tu do má nyu kat, amely
va ló ban meg le pe tés volt a né me tek ke -
rin gő je után. A tánc te rén iga zán lát -
vá nyos volt a sok szí nű ség. Az af ri ka -
i ak tör zsi tán cot jár tak, vé gül pe dig a
dél-ame ri ka i ak – mi u tán meg mu tat -
ták, hogy ne kik mennyi re jól megy a
tánc –, meg pró bál tak az egész kö zös -
ség nek sal sát ta ní ta ni. 

Az észak- és a ke let-eu ró pa i ak más
ol da lát vil lan tot ták fel a kö zös kul tú -
rá nak. Rö vid tör té nel mi drá ma já té kok
szü let tek, ame lyek a dán, a finn, a svéd
és a nor vég tör té nel met mu tat ták be.
Ke let-Eu ró pá ban a kö zös tör té ne lem
a húsz év vel ez előt ti kom mu niz mus
ide je. Ami kor sor ban áll tak, sut tog tak,
fél ve jár tak temp lom ba…

A kul tú rák és szí nek kel le mes
han gu la tú vá va rá zsol ták az es tét.
Ál munk ban sem gon dol tuk, hogy
ennyi re szí nes és pom pás a lu the rá -
nus egy ház kö zös sé ge.

g Ka lit Esz ter

Ha son ló az ülés te rem ah hoz a sző -
lős kerthez, mely ben együtt, vi dá man
se rény ked nek a sző lős gaz da ven -
dég mun ká sai. Le gye nek bár ma -
gas vagy ala csony be osz tá sú ak; vi -
sel je nek akár egy sze rű, zöld egyen -
sá lat vagy ele gáns se lyem nyak ken -
dőt, rö vid nad rá got vagy szmo kin got:
a szü net ben vé gül mind annyi an
egy azon pult nál és egyen lő mér ték -
ben ré sze sül nek a ká vé bab el mét
fris sí tő fő ze té nek aro má já ból.

Egy más fél ezer részt ve vőt meg -
moz ga tó vi lág ese mény nem nél -
kü löz het olyan alap ve tő „vég re haj -
tó egy sé ge ket”, ame lyek nek sze re pe
leg in kább a han gya boly ban a ki -
rály nő kö rül sür gö lő dő ka to ná ké hoz
ha son lít ha tó. Nem hi á ba, Is ten
vég te le nül szí nes kert jé ben min -
den ki nek meg van a ma ga fel ada -
ta. Ki nek az, hogy az elő adó te rem
egyik vé gé ből a má sik ba lós son-fus -
son a leg fris sebb, a ple ná ris ülés ak -
tu á lis té má já ul szol gá ló do ku men -
tu mok kal, ki nek pe dig hogy név re
szó ló asz ta lá nál eze ket át ve gye, s fe -
let tébb el mé lyed ve mor fon dí roz -
zon raj tuk. Utób bit szo kás de le gált -
nak, előb bit pe dig „ön kén tes nek”,
pon to sab ban stew ard nak (ejtsd:
sztyu árd) ne vez ni. 

Bár egyik sem egy sze rű fel adat,
Mark S. Han son le kö szö nő LVSZ-
el nök stew ard de fi ní ci ó ja elég egy -
értel mű ideo ló gi ai fö lénnyel ru -
ház za fel ön kén tes test vé re in ket.
Sze rin te ugyan is nem ki sebb fe le lős -
ség ju tott a stew ar dok nak osz tály -
ré szül, mint a Szent lé lek ne mes
fu val la tát meg tes te sí te ni, még ha e
vi lá gi kör nye zet ben is. 

Egy stew ard ugyan is ak kor jó stew -
ard, ha ő ma ga lát ha tat lan, ke ze
mun ká ja vi szont an nál in kább nyil -
ván va ló; ha lé gi es moz du la tok kal
szö kell sor ról sor ra nap ra kész in for -
má ci ók kal, ve szi ész re egy pil lan tás -
ból a ki mon dat lan ké ré se ket, tart te -
rep szem lét fá rad ha tat la nul el ve szett
de le gál tak te kin te tét für kész ve, cse rél
ele met a tol mács gép ben, szám lál sza -
va za tot, mo so lyog, nem tré csel, kon -
cent rál, s mond ne met il le del me sen a
fel adat kö rét meg ha la dó óha jok ra. Min-
d ezek mel lett pe dig vég te le nül ere de ti is,
hi szen di va tot te remt az amúgy tel je -
sen jel leg te len uni for mis sál vi se le té ből. 

S hogy mi ért ilyen ak tív? Ki tud ja,
a kö vet ke ző vagy az az utá ni nagy gyű -
lé sen nem ő fog ja-e zöld vagy pi ros
lap pal ju tal maz ni de le gált tár sai in -
dít vá nya it? 

g Hor váth-He gyi Dé nes

Lu the rá nus han gya boly

Ezer ar cú vi lág
Em be rek, kul tú rák, nyel vek ka val kád ja
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b Él egy köl tő nő kö zöt tünk, aki
áfo nyá val meg szórt sü te ménnyel
ven dé ge li meg hall ga tó it. Le -
gen da öve zi: vér be li ta nár, be szél
és ta nít min den perc ben, bú csú -
zó ul gyöngy szem-ver se i ből ol vas
föl, az zal a ma kacs szán dék kal,
hogy a leg ke ser ve sebb élet hely -
ze tek ben is ott van a re mény.
Pet rő czi Éva el kö te le zet ten ke -
resz tény, tu dós lí ri kus. A Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem
Pu ri ta niz mus ku ta tó In té ze té -
nek ala pí tó ve ze tő je, ta nít az
egye tem ma gyar, an gol és tör té -
ne lem tan szé ke in. Vál to za tos a
mű for dí tói élet mű ve. For dí tott
re gényt, me sét, gye rek köny ve -
ket, de fő leg ver se ket. Leg utób -
bi kö te te R. S. Tho mas wale si lel -
kész-köl tő mun ká i ból vá lo gat.
Per zse lő jú li us ban, köny vek kel
zsú folt szo bá ja csend jé ben be -
szél get tünk az el múlt év ti ze -
dek ről és ter ve i ről.

– Áp ri lis 7-én szü let tem, Pécs vá ro -
sá ban – kez di az em lé ke zést –, ép pen
a Rá ko si-kor szak nak még a leg ma ga -
sab ban já ró ide jé ben, ami nek már új -
szü lött ként meg it tam a le vét. Or vos
édes apá mat né hány nap pal a ke -
resz te lőm után, két hó na pos ko -
rom ban el vit ték: előbb élet fogy tig la -
nos po li ti kai fo goly lett, az után ezt ti -
zen egy év re csök ken tet ték. Vé gül
1956 feb ru ár já ban sza ba dult. 

Ez volt rög tön az élet in du lás, de
nem sí rok, és nem si ra tom ma gam,
mert még is gyö nyö rű éle tem volt. Hi -
he tet len össze tar to zás, ka to li kus ha -
son lat tal él ve, ka ta kom ba tu dat volt
a po li ti kai fog lyok fe le sé ge i ben és csa -
lád tag ja i ban. Gye rek or vo som Tol -
nai Mar git volt, a hí res iro da lom pro -
fesszor Tol nai Vil mos nak a lá nya,
uno ka öccsét együtt zár ták be apám -
mal. Ri ta né ni at tól kezd ve az összes
rab társ gye re két nem csak hogy in -
gyen ke zel te, de ha egész sé ge sek
vol tunk, min den ál dott hé ten el jött
meg néz ni min ket. És ez így ment tíz-
egy né hány éves ko ro mig…

– Fá jó-szép em lé kek.
– A fáj dal mak el le né re gyö nyö rű

em lé kek. A Balaton-parti Al só bé la -
te le pen volt apai csa lá dom nak egy
ros ka tag, ré gi há za, ahol a be bör -
tön zöt tek fe le sé gei és gye re kei
össze jöt tek, és úgy főz tek az anyu -
kák va cso rát, aho gyan a ma gyar
nép me sé ben a kő le vest fő zik. Volt,
aki egy fej hagy mát ho zott, volt, aki
né hány szem krump lit, és amit
össze szed tek, ab ból lett az az na pi
éte lünk! Az is meg szé pí tet te a gye -
rek ko ro mat, hogy még Pest ről is
ren ge teg jó ne vű mű vész, író, mu -
zsi kus mász kált hoz zánk, na gyon jó
han gu lat volt az egy szál társ bér le ti
szo bánk ban. 

– Há zi mu zsi ká lás?
– Na gyon mu zi ká lis csa lád a mi -

enk, hál’ Is ten nek még élő ke reszt -
apám, dr. Ne me rey Pé ter se bész or vos,
a kor szak egyik leg jobb lí rai te nor ja
ré vén – de nagy apám is szép han gú
em ber volt, nagy ma mám meg zon -
go rá zott – re mek szel le mi lég kör
ala kult ki ná lunk. Ér de kes, hogy jó
har minc év vel ké sőbb a Ma gyar Rá -
di ó ban is mer ked tem meg egy ak ko -
ri lá to ga tó val, Végh György köl tő vel,
aki nem csak az or szág egyik leg na -
gyobb kép zelt be te ge volt – a má so -
dik az én va gyok –, ha nem ked ves és
szel le mes em ber is. Nem volt az
egy ér tel mű en bol dog ta lan gye rek kor,
szí nes és meg pró bál ta tá sok kal te li;
eze ket is be le ír tam leg újabb kö te tem -

be: az Áfo nya he gyi jegy ze tek cí mű
nap ló-ön élet raj zom ba.

– Ho gyan em lé ke zik a sze ge di
egye te mi évek re?

– Pes ten fel vé te liz tem, de a po li -
ti kai hát tér mi att le küld tek Sze ged -
re. Nem volt az csa pás, in kább jó té -
kony nak bi zo nyult. Ki vá ló
ba rá tom, Beny he Já nos
mű for dí tó és iro dal már ír -
ta ne kem egy vi gasz ta ló
le vél ben: még jól is já rok,
hogy a Ti sza-par ti vá ros ba
ke rül tem, mert ott még
tö rőd nek a hall ga tók kal.
És ez va ló ban így is volt,
mert rög tön az el ső év -
ben Ilia Mi hály aján lá sá ra
kap tam egy hosszú tá vú
ösz tön dí jat, a Mű vé sze ti
Alap fi a tal al ko tói ösz tön -
dí ját; még a vég zé sem után
egy év vel is fo lyó sí tot ták,
ami nagy se gít sé gem re
volt.

– Mer re ka nya ro dott
élet út ja?

– Fel-fel jár tam Pest re
in téz ni iro dal mi ügye i met,
ka nyar gott ide-oda az éle tem. Egy da -
ra big Aszó don lak tunk – itt azért
meg jegy zem, hogy ne kem már egye -
te mis ta ko rom ban szü le tett két gye -
re kem, te hát én csak úgy mér ték le -
te sen tud tam ban dáz ni, mert ne -
kem a ta nul má nya i mat kel lett be fe -
jez nem, és azt meg is tet tem, egy fél
na pot nem csúsz tam… 

Utá na jött két év sza bad úszás,
nagy ré sze már itt Pes ten, fő mun ka -
társ vol tam a Re for má tu sok Lap já nál,
ahol be se gí tek most is mű vé sze ti
szer kesz tő ként, és ren ge te get já rok
gyü le ke ze tek be. Nem csu pán ott -
ho ni ak hoz, de az evan gé li kus test vé -
rek hez is. Az utób bi tíz-ti zen két év -
ben sok szor meg for dul tam a De ák té -
ren: az ot ta ni női kö zös ség nél, az ál -
ta lá nos gyü le ke ze ti kö zös ség nél; két
esz ten dő vel ez előtt a temp lom ban
tar tott Bib lia-ma ra to non én vol tam
az egyik fel ol va só. Azon kí vül a Bocs -
kai úti nagy bu dai gyü le ke zet ben is
több ször elő for dul tam, és hogy még
mond jak evan gé li kus vo nat ko zá so -
kat, Fa bi ny Ta más püs pök – még te -
le ví zi ós szer kesz tő ként – több fil met
is ké szí tett ve lem, ró lam, pél dá ul a
„két Pet rő czi ről”.

– Nyil ván te le ví zi ós mun kák ra
gon dol.

– Igen. Egy rö vi debb és egy
hosszabb film etűd ké szült. Az egyik
csak Pet rő czy Ka ta Szi dó ni á ról, aki -
nek a ne vét ti zen ki lenc éves ko rom -
ban vet tem fel, a má sik pe dig Pet rő -
czy Ka ta – Pet rő czi Éva ket tős port -
ré volt, ezt is ő ké szí tet te né hány év -
vel ez előtt. Egy szó val: ele ven kap cso -
lat ban va gyok az evan gé li kus egy ház -
zal.

– Az iga zi bá zis azért a re for má -
tus egye tem és a Rá day Könyv tár.

– Pusz ta vé let len, hogy ti zen két
év vel ez előtt az egye tem kö ze lé ben
kap tunk egy rossz ál la po tú la kást,
amit ba rá ta ink se gít sé gé vel fel újí -
tot tunk. Ko ráb ban én itt sok évet le -
húz tam a szer kesz tő ség ben, a fér jem
pe dig a Rá day Gyűj te mény ben dol -
go zott, mind a ket ten ren ge te get já -
runk a könyv tár ba, és min den új
köny vem nek van ha gyo má nyo san
egy ot ta ni be mu ta tó ja is.

– Már el ső kö te té ben meg ta lál ha -
tó a rö vi debb for ma, sok gyöngy -
szem mel. Kény sze rű ség szül te eze ket?

– Nem gon dol ko dom én ki seb bek -
ben, most már hosszab ba kat is írok.
Né hány ta nul mány kö te tem egé szen
vas kos. Mi kor ré geb bi ver se i met ír -
tam, fo lya ma to san volt egy-egy kis -

ba ba a ház ban, nem volt na gyobb
köl te mé nyek re időm. Ki vé ve a Kor -
mos Ist ván nak aján lott, Ká roly ma jo -
ri mu zsi ku sok cí műt, amit ket tős
sze re tet íra tott ve lem: az egyik a
köl tő társ irán ti, a má sik a fel ne ve lő
nagy apám, Pé ter irán ti. Sze re tem a ki -

csi, tö mör for má kat, szá mom ra iga -
zi ki hí vás, hogy kis ter je de lem ben
mi nél töb bet el mond jak.

– Meg le pett, hogy val lá sos ver se i -
nek gyűj te mé nye, A he te dik an gyal –
har minc négy év ter mé se – het ven
ol dal össze sen. Szi go rú an vá lo ga -
tott…

– Is te nes ver se im gyűj te mé nye
ez. Olya no kat is ki hagy tam be lő le,
ame lyek pár hu za mo san a sze re lem -
ről is szól nak, itt csak a vegy tisz ta val -
lá sos ver sek sze re pel nek… A szi go rú -
ság jó szó, amit hasz nál; kér lel he tet -
len va gyok sa ját ma gam mal szem ben.
Pon to san meg tu dom húz ni a ha tá -
ro kat, tu dom, hogy mik a le he tő sé ge -
im, és is me rem a kor lá ta i mat is. Drá -
mát so ha nem ír nék, nem sze re tem
a szín há zat, eszem ágá ban sincs pár -
be szé dek ben gon dol kod ni.

– Több ször mond ták már ön ről:
köl tő és re for má tus.

– Nem sze re tem a cím ké ket. Pon -
to san azért, amit az előbb mond tam,
mert én ugyan olyan tisz ta szív vel me -
gyek evan gé li kus kö zös sé gek be. Van
egy meg ha tá ro zott ka to li kus hölgy
ol va só kör, amely időn ként meg hív,
hogy tart sak elő adást, leg utóbb ka -
rá csony előtt… In kább azt mon da -
nám – vagy még azt se –, hogy hí vő
köl tő, mert az em ber ma gát nem mi -
nő sít he ti. Azt le het ne mon da ni, fi -
nom kö rül írás sal, hogy az Is ten kö -
ze lé ben élő köl tők höz so ro lom ma -
gam!

– Ez na gyon szép meg fo gal ma -
zás.

– Így ke vés bé kér ke dő. Én nem
ver he tem a mel le met, hogy mi lyen
hí vő va gyok. Azt az idő dön ti el, az
utó dok és egy ál ta lán: a vég ső íté let!
Min den eset re igye kez tem az Is ten-
kö zel ség szel le mé ben él ni és dol -
goz ni.

– Mű for dí tói élet mű ve is je len tős.
– Spa nyol for dí tá sok kal ál lí tot -

tam be if júko rom ban az Eu ró pa Ki -
adó hoz. Egy évig nem vet tek föl
egye tem re, a már em lí tett okok mi -
att; se géd mű tős vol tam, s köz ben ta -
nul tam a nyel vet. For dí tot tam spa -
nyol ból, an gol ból, orosz ból, né met -
ből és la tin ból. A leg több az an gol és
ezen be lül, ami re iga zán spe ci a li zá -
lód tam: a wale si iro da lom. Ezt ta ní -
tom az egye te men, de ven dég ta nár -
ként Sze ge den is, és le for dí tot tam R.
S. Tho mas lel ki pász tor-köl tő nek egy
egész kö tet nyi anya gát, Egy pap né -
pé hez cím mel. Bát ran mond ha tom,
ő volt a 20. szá zad egyik leg na gyobb

val lá sos köl tő je, aki a val lá sos köl té -
szet el mé le té vel is so kat fog lal ko zott;
1995 nya rán sze mé lye sen is ta lál -
koz tunk Ban gor ban.

– Mi lyen ér zés sze mé lye sen meg is -
mer ni azt, akit for dít?

– Őszin tén szól va nem va gyok egy
nagy sá gok lá bá hoz áhí tat tal oda ku -
co ro dó em ber, áhí ta tot tény leg csak
Is ten lá bá nál ér zek. Ezért a leg cse ké -
lyebb fe szült ség vagy pi ron ko dás
nél kül úgy tár gyal tam ve le, hol ott ko -
ra sze rint nagy apám le he tett vol na,
mint ha együtt őriz tünk vol na bir ká -
kat a hegy ol da lon. Ez a ma ga tar tás
ne ki is tet szett, sőt ír tam ró la egy elég
csú fon dá ros port ré ver set, amely nek
ké szült egy szép an gol for dí tá sa, ezt
el küld tem ne ki, s nem lett be lő le sér -
tő dés. Bár egé szen más al ka tú ak
vol tunk, én csu pa nyílt ság, ő csu pa
zárt ság, jól meg ér tet tük egy mást.

– Mi lyen a wale si köl té szet?
– Wales ben min den ki köl tő. Min -

den egye te mi tan szék nek van vers író
há zi ver se nye, van tan szé ki bárd ja, sőt
Wales ta lán a vi lág egyet len or szá ga,
ahol na gyon so kat nyom a lat ban,
hogy az em ber köl tő. Egy hó na pos
ku ta tói ösz tön díj jal vol tam Észak-
Wales ben. A ho tel szo ba asszo nya,
mi kor meg lát ta, hogy ver set írok, a
ne kem já ró ká vé- és for ró cso ki-ada -
got meg két sze rez te. A he lyi rá dió ve -
ze tő je, aki egyéb ként nyu gal ma zott
lel kész volt, biz to sí tott vál tott lo va -
kat ne kem, az az ren del ke zé sem re
áll tak a rá dió au tói és so főr jei, hogy
min den ne ve ze tes kas télyt meg néz -
hes sek. Te hát a köl té szet ott még ha -
ta lom.

– A tu dós em ber nem öli meg ön -
ben a köl tőt?

– Ren ge teg vissza foj tott ta nít hat -
nék volt ben nem, ami kor negy ven há -
rom éve sen el kezd tem a ta ná ri mun -
kát, elő ször óra adó ként, majd fél év
múl va már ad junk tus ként a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye te men. Itt
2008-ban meg ala pí tot tam a ki csi,
de sok mun kát vál la ló Pu ri ta niz -
mus ku ta tó In té ze tet. Annyi ra be le -
sze ret tem a pu ri tán iro da lom ba,
ezen be lül a még ke vés bé is mert 17.
szá za di an gol szász és ma gyar ke gyes -
sé gi mun kák ba, hogy hét köny vet, hat
ta nul mány kö te tet és egy szö veg ki -
adás-so ro zat nyi tó kö te tét je gyez tem
eb ben a té má ban. Ha to dik ta nul -
mány kö te tem, a Kagy ló kürt tel ha ran -
goz ni ké ső ősszel fog meg je len ni Sá -
ros pa ta kon. 

Most nagy mun ká ba fog tam, az
egye te men kap tam egy „szom bat
fél évet”, és meg fe szí tett tem pó ban,
ugyan ak kor öröm mel igyek szem
össze ál lí ta ni aka dé mi ai dok to ri anya -
go mat. Ez zel együtt a tu dó si te vé -
keny ség nem öl te meg a köl tőt. Én
iga zá ból ak kor írok, ami kor vissza -
fojt ha tat lan mon da ni va lóm van! Az
se ke vés, hi szen pub li kál tam ti zen egy
ver ses kö te tet, és ké szen van egy
újabb is. Meg je len te té sé hez „csak”
pénz kel le ne. 

Per sze van nak ön zet len me cé ná -
sok. Most meg je lent nap ló-ön élet raj -
zo mat a Pol gá ri Ma gyar or szá gért
Ala pít vány és Pécs vá ros ön kor -
mány za ta mel lett se gí tet te a né met
aj kú gyü le ke zet is, amely nek tag ja va -
gyok. Per sze mi re a ma gán- és köz -
tá mo ga tó kat össze sze dem, rend sze -
rint meg írok több száz le ve let. Támo -
ga  tó im kö zött van nak evan gé li ku sok
is: a há rom Szent ágot hai lány, el ső -
sor ban Klá ra, aki nagy mű vé szet ba -
rát. Az, hogy kü lön bö ző mű fa jú
köny ve im mel örö met, tu dást, oly kor
bi za ko dást és de rűt ad ha tok az ol va -
sók nak, meg ér min den fá rad sá got.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az idő szi ge tei 
Be szél ge tés Pet rő czi Éva köl tő-mű for dí tó-iro da lom tör té nésszel

Négy száz húsz éve, 1590. jú li us 20-
án fe jez ték be a Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gyei Vi zsoly ban a
Ká ro lyi Gás pár ál tal for dí tott Bib -
li á nak, a 16. szá za di ma gyar nyelv
pá rat lan do ku men tu má nak a
nyom ta tá sát.

A Bib li át – leg alább is na gyobb
ré szét – elő ször a 15. szá zad ban for -
dí tot ták ma gyar ra; en nek a for dí -
tás nak – az úgy ne ve zett hu szi ta
Bib li á nak – a ko rai má so la tai kó -
de xek ben ma rad tak ránk. Az el ső
nyom ta tott (rész)for dí tás Kom já -
thy Be ne dek Az Szent Pál le ve lei
ma gyar nyel ven cí mű mun ká ja
volt 1533-ban, ezt kö vet te Syl ves ter
Já nos Új Tes ta men tu ma 1541-ben,
majd Hel tai Gás pár kí sé rel te meg
1551 és 1565 kö zött a tel jes ki adást.

Ká ro lyi (Ká ro li) Gás pár tu dós
re for má tor wit ten ber gi és sváj ci ta -
nul má nyok után 1563-ban lett a
gön ci gyü le ke zet lel ki pász to ra. Az
apok rif le ve le ket is tar tal ma zó tel -
jes Bib lia for dí tá sá hoz 1586-ban lá -
tott hoz zá, ek kor ra már a pes tis jár -
vá nyok mi att el vesz tet te fe le sé gét
és gyer me ke it. 

Az Új szö vet sé get ma ga Ká ro lyi
for dí tot ta, el ső sor ban a la tin Vul -
ga tá ból, de vél he tő leg fel hasz nál -
ta a ko ráb ban ké szült rész le ges ma -
gyar bib lia for dí tá so kat is. 

Ká ro lyi egy sze mély ben gon do -
zó ja, szer kesz tő je, saj tó alá ren de -
ző je és ki adó ja is volt a Bib li á nak,
lap szé li jegy ze te ket írt a szö ve gek -
hez, és a fe je ze tek elé tar tal mi
össze fog la lót ké szí tett.

A nyom ta tást Mant sko vit Bá lint
mű he lye Né met al föld ről ka pott új
be tűk kel vé gez te, a pa pírt Len gyel -
or szág ból hoz ták. A nyom ta tás
1589. feb ru ár 18-án kez dő dött – ek -
kor még nem vé gez tek a for dí tás -
sal, a fris sen el ké szült ré sze ket fu -
tár vit te Gönc ről Vi zsoly ba. A nagy
mun ka négy és fél mil lió be tű ki sze -
dé se után, 1590. jú li us 20-án fe je ző -
dött be (a fő cím la pon a meg je le nés
ide je 1590. ja nu ár 10.), a 2412 ol da -
las, mint egy hat ki lo gramm sú lyú
kiadvány há rom kö tet ben, nyolc -
száz pél dány ban je lent meg.

Az ere de ti ki adás ból 52 pél -
dány ma radt fenn, kö zü lük 24
kül föl dön van. Egyet a vi zso lyi
temp lom ban őriz nek, ez so ká ig
kéz be ve he tő volt, mi u tán azon ban
egy re több lap hi ány zott be lő le,
üveg tár ló ba ke rült. A vi zso lyi Bib -
lia ha son más ki adá sa 1981-ben 28
ezer pél dány ban je lent meg, s a
bor sos ár el le né re új ra kel lett
nyom ni. 2002. feb ru ár 10-én a vi -
zso lyi temp lom ból el lop ták az ott
őr zött pél dányt; azonban Ko má -
rom ban meg ta lál ták, így vissza ke -
rült ere de ti he lyé re.

d MTI

420 éves
a vi zso lyi Bib lia
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Emlékkoncertet és megemlékezést
tartottak Kiss János néhai evangélikus
lelkész születésének kilencvenedik
évfordulója alkalmából július 24-én
a kapolcsi evangélikus templomban.
A koncerten fellépett – többek között
– Kiss Szilvia (zongora), Egyed Bernadett
(oboa), Csorbolya József és Gergely
Hajnalka (ének), valamint a veszpré-
mi evangélikus gospelkórus. 

Az esemény egyike volt a
Művészetek Völgye fesztivállal párhu-
zamosan szervezett egyházi prog-
ramoknak. (A „párhuzamosságra”
lapunk egy későbbi számában vissza-
térünk.)

g EvÉlet-infó
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Ko lozs vár hí res sír kert je, a Há zson gár -
di te me tő 1585 óta fo gad ja föld jé be Er -
dély ha lott ja it. A pol gá rok mel lett tu -
dós lel ké szek és ta ná rok, vá ros ve ze tők,
je les po li ti ku sok, hí res írók, mű vé szek
tér tek ide. Itt pi hen a zsol tár for dí tó
Szen czi Mol nár Al bert, a pe da gó gus
Apá czai Cse re Já nos, a nyom dász Tót -
fa lu si Kis Mik lós, az uta zó Bö lö ni
Far kas Sán dor, a re gény író Jó si ka
Mik lós… A Tri a non utá ni ne héz idők -
ből az épí tész-író Kós Ká roly, az is te -
nes köl tő Dsi da Je nő és Re mé nyik
Sán dor, a tra gi kus iker sor sú Szi lá gyi
Do mo kos és Her vay Gi zel la…

A te me tő je len tő sé gét az idő kop tat -
ta, ko por só ala kú sír kö vek is erő sí tet ték,
a 19. szá za di fő úri krip ták és mau zó le -
u mok, ér té kes szob rok és fa rag vá nyok.
A Cea uses cu-rend szer foj tó éve i ben
fe lej tő dött Há zson gárd, s el kez dő dött a
sír kert pusz tu lá sa. Gaal György iro da -
lom tör té nész az 1970-es évek ben kezd -
te el ku ta tá sát, ér ték men tő mun kál ko -
dá sát. Cik kek ben, kö te tek ben je gyez te
le meg fi gye lé se it. Ré gi ál ma tel je sült: egy
lel kes bu da pes ti fo tó mű vész, Grá nitz
Mik lóshoz zá fo gott a te me tő meg örö kí -
té sé hez. 2006-ban in dult ha tal mas vál -
lal ko zá sa, s mond hat ni, 2010 ta va szá ig
ke res te, ku tat ta a ve szen dő ér té ke ket.

A Phar ma Press Ki adó fel ka rol ta a
sú lyos szö veg- és kép anya got, s Dá -
vid Fe renc igaz ga tó ál do zat vál la lás nak
kö szön he tő en könyv vé for mál ta. A
gyö nyö rű kö tet kro no ló gi ai rend -
ben, a vá ros tör té net be ágyaz va mu -
tat ja be a főbb kor sza ko kat. A má so -
dik rész az 1850-től 2000-ig ter je dő
idő sze le tet fog ja majd meg örö kí te ni.

A nagy ér dek lő dés sel kí sért pre mi -
er után a Li tea köny ves bolt ban kér dez -
tük az al ko tó kat. Előbb Gaal György
osz tot ta meg ve lünk gon do la ta it.

– Há zson gárd ne ve nem a te me -
tőé ere den dő en, ha nem a Ko lozs vár -
tól dél re el te rü lő domb ol da lé. Az
1500-as évek től elő for dul a do ku men -
tu mok ban, de ere de te mind a mai na -
pig vi ta tott. 1905–10 kö rül kezd ték
össze kap csol ni a vá ro si köz te me tő
ne vét a domb ol dal ne vé vel, és így ala -
kult ki a Há zson gár di te me tő. Az el -
ső nagy vissz han gú em lí té se ép pen
Áp rily La jos ver sé ben volt, és az óta
így is mert a ma gyar kul tú rá ban.

Va ló ban nagy ered mény, hogy egy
ilyen rep re zen ta tív, szép al bum el ké -
szült. S ha igaz, szep tem ber–ok tó ber -
re meg je le nik a má so dik ré sze is. Az el -
ső kö tet 1850-ig mu tat ja be a te me tőt,
min den fe je zet élén vá ros tör té net is van. 

Nem előz mé nyek nél kü li ez a ha tal -
mas mun ka, én már negy ven év óta
pub li ká lok: szá mos ta nul mány, s két kö -
te tem is nap vi lá got lá tott a sír kert ről.
Leg is mer tebb a Tört kö vön és por la dó
ke resz ten cí mű, 1997-ben meg je lent
mun kám. A mos ta ni nagy kö tet nem
a tá ji be osz tást al kal maz za, elő ször  a

16–17. szá za di sí ro kat mutatja be, az -
után a 18–19. szá zad el ső fe lét. A má -
so dik kötet két na gyobb fe je zet ből áll
majd: a 19. szá zad má so dik fe le és a
20. század kap benne helyet.

A te me tő vel úgy is mer ked tem meg,
hogy ott nyu god tak nagy szü le im. Utá -
na ki köl töz tek anyai ro ko na im, most
pe dig már a szü le im is ott pi hen nek.
Mind töb bet sé tál tam ar ra, a kö zel ben

lak tam, és egy re job ban meg is mer tem
az im po záns sí ro kat, a te me tő ben
nyug vó hí res em be rek ne ve it. Nagy bá -
tyám, Mi kó Im re jo gász, szo cio ló gus éb -
resz tett rá, hogy ez egy olyan kegy hely,
amit őriz ni és ku tat ni kell. Egye te mis -
ta ko rom ban szü let tek el ső írá sa im, ké -
sőbb a fon to sabb össze fog la lá sok. Egy -
re te lik a te me tő, újabb ne ves ha lot tak
ke rül tek ide, nagy köl tőnk, Lász ló ffy
Ala dár tavaly óta fek szik ben ne.

Há zson gárd egy ré sze az evan gé li -
kus egy ház ke zén van, a töb bi vá ro si
köz te me tő. A lu the rá nus arány lag kis
részt ké pez, ta lán ötö de a nagy egész -
nek. Ez meg ma radt, és ma kezd iga zán
ma gyar jel le gű sír kert té vál ni. Ha egy
ne ves em be rünk meg hal, ott még
min dig szo rí ta nak ne ki he lyet. Az
1700-as évek kö ze pe tá ján nyílt meg, és
fő leg az 1820-as évek től tar tal maz né -
hány je len tős sír em lé ket. Itt nyug sza -
nak az evan gé li kus pa pok, je les köl -
tőnk, Re mé nyik Sán dor, aki fő gond nok
volt, Bar ta lis Já nos, az író társ, sok
teo ló gus ta nár. Nem csak lu the rá nu sok,
más val lá sú ak is szép szám mal ke rül -
tek ide, sok a né met fel ira tú sír is. Itt bo -
lyon ga ni, el té ved ni a mély csönd ben
fel eme lő és el gon dol kod ta tó. A ha lál
ös vé nye in az élet kí sé ri az em bert.

* * *

Né zem és la po zom: há rom év sza ka -
dat lan mun ká ja van eb ben a cso dá la -
tos könyv ben. Ta lán a Ma gas sá gok Is -
te ne is bic cent a fe jé vel: gyö nyö rű ez
a kö zös val lo más! Pénz ben nem mér -
he tő, szel le mi ek ben an nál in kább.
Mert Há zson gárd né ma üze net. Ta nú -

ság té tel. Múl tunk és szü le tő jö vőnk. A
tört kö vek, ko pott be tűk, nap éget te fej -
fák az örök igaz sá got hir de tik.

Grá nitz Mik lós fo tó mű vész is meg -
ha tot tan be szélt a könyv ről, idő val -
la tó fo tó i ról:

– Hal lot tam, hogy meg ron gál ják a
há zson gár di ma gyar sí ro kat, el ha nya -
gol ják, és a leg több pusz tu lás ra van ítél -
ve. El men tem és meg néz tem, rög tön
tud tam, hogy meg kell örö kí te ni: le kell
fény ké pez ni őket! Éve ken ke resz tül
őr ző an gya lok vet tek kö rül, biz tat tak
és se gí tet tek. Most itt va gyunk mind,
együtt, és ez két sze res örö met je lent.

Eb ben a könyv ben sze re tet is van.
Bi za lom egy más iránt. Ta lán ezért
kap hat tam meg a krip ták kul csa it,
hogy sza ba don me hes sek, és ment sem
a ve szen dő ér té ke ket. Olyan kö te tet
akar tunk ké szí te ni, hogy har minc-
negy ven évig ne ne kell jen ki egé szí te -
ni. Va ló ban örök Há zson gárd le gyen.
Azt hi szem, meg ér te a sok fá rad ság. Si -
ke rült szép és igaz köny vet te rem te ni!

g Feny ve si Fé lix La jos

Gaal György – Grá nitz Mik lós: Örök Há -
zson gárd – Ko lozs vár és sír kert je a szá za -
dok sod rá ban. El ső kö tet. Phar ma Press,
Bu da pest, 2010. Ára 7980 fo rint.

Örök Há zson gárd
Ko lozs vár és sír kert je a szá za dok sod rá ban

A ma gyar szel lem ezer mes te re ként szá -
mon tar tott Kós Ká roly (1883–1977) ter -
vez te, száz éves ze be gé nyi temp lom új ra -
szen te lé si ün nep sé gét tar tot ták múlt va -
sár nap a Du na ka nyar te le pü lé sén.

A Ha vas Bol dog asszony-temp -
lom plé bá no sa, Ka pás Lász ló a Ma -
gyar Táv ira ti Iro dá nak el mond ta,
hogy a sze cesszi ós stí lus je gye it hor -
do zó, az er dé lyi épí té sze tet idé ző, tor -
nyos épü let a fi a tal Kós Ká roly ter vei
alap ján, köz ada ko zás ból ké szült el
1906 és 1910 kö zött. 

Az ezt meg elő ző év ti ze dek ben a
Pest–Vác vas út vo nal jó vol tá ból az ap -

ró Ze be gény a fő vá ro si ér tel mi ség ked -
velt üdü lő he lyé vé vált. Meg ala kult a Ze -
be gé nyi Nya ra ló Tár sa ság. En nek kap -
csán ven dég ként ve tő dött a fa lu ba – hu -
szon hat éves ko rá ban – az er dé lyi
szár ma zá sú, épí tész ként, gra fi kus ként,
nép rajz tu dós ként, író ként egyaránt
ma ra dan dót al ko tó Kós Ká roly is. (Ne -
vé hez fű ző dik egye bek mel lett a bu da -
pes ti ál lat kert be já ra tá nak ter ve zé se is.)
Éle te so rán jó né hány temp lo mot is ter -
ve zett, de re for má tus lé vén a ze be gé -
nyi az egyet len ka to li kus temp lom kö -
zü lük – tet te hoz zá a plé bá nos.

A temp lom tör té ne té hez tar to zik,
hogy an nak ide jén az épít ke zés vé gé re  ki -
ürült a kassza, ezért a fa lak kül ső dí szí té -
sé re az elő dök nek már nem fu tot ta. Az
ere de ti Kós-ter vek vi szont meg ma rad tak,
ezek alap ján pó tol ták a hi ányt száz év múl -
tá val – mond ta Ka pás Lász ló. Az idő
ugyan is ki kezd te az épü le tet, ezért né hány
éve a po li hisz tor épí tész tisz te lői élet re hív -
ták a Kós Ká roly Temp lom Köz hasz nú
Ala pít ványt. 

Az ide össze gyűlt ön kén tes fel aján -
lá sok ré vén kezd het tek hoz zá a fel -
újí tás hoz. Mos tan ra meg erő sí tet ték
a fa lak szi ge te lé sét, meg újult a te tő,
az üveg ab la kok, és a sgraffi to tech ni -
ká val ké szült ere de ti Kós-dí szek is a
he lyük re ke rül tek. Így már a ke -
reszt, a sti li zált ga lam bok és a Szűz
Má ria-fel irat lát ha tó, aho gyan Kós
Ká roly el kép zel te.

g MTI

Új ra szen tel ték a Kós Ká roly
ter vez te ze be gé nyi

temp lo mot

Apá czai Cse re Já nos né Alet ta van
der Maet em lé ké nek

A ta vasz jött a part ta lan idő ben
s meg állt a há zson gár di te me tő ben.

Én tört kö vön és por la dó ke resz ten
Alet ta van der Maet ne vét ke res tem.

Tud tam, hogy itt rin gat ja rég az álom,
s tud tam, el múlt ne vét már nem ta lá lom.

De a va sár nap dél utá ni csend ben
na gyon da lolt a név ze né je ben nem.

S amíg da lolt, a szá za dok ba néz tem
s a holt pro fesszor szel le mét idéz tem,

aki nek egy szer me leg lett a vé re
Alet ta van der Maet me leg ne vé re.

Ha jött a har cok lá za dó sö tét je,
fénnyel da lolt a név, hogy félt ve véd je.

S a dal la mot kar ral ki sér ve hal kan,
nap su ga ras nyu gat da lolt a dal ban,

hol a sö tét ség ten ger-ár ja el len
ra gyo gó gá tat épí tett a szel lem.

Alet ta van der Maet ne vét su sog ta,
mi kor a bé ke bús sze mét le fog ta.

S mi kor a há lát lan vi lág te met te,
Alet ta bú ja jaj ga tott fe let te,

míg dör gő fen ség gel bú gott le rá ja
a kál vi nis ta temp lom or go ná ja.

Az tán a dal vissz hang ját veszt ve, fél ve
be le né mult a her va dás ba, tél be.

Gyá mol ta lan nő – szól a ré gi fá ma –
urát ke res ve, sír ba ment utá na…

A fény ben, fenn a há zson gár di csend ben
to vább da lolt a név ze né je ben nem.

S na gyon sze ret ném, hogy ha vol na
könnyem,
egyet len könny, hogy azt a dal la mot
Alet ta van der Maet nak meg kö szön jem.

Áprily La jos

Ta vasz a há zson gár di
te me tő ben

Be val lom, pla gi zál tam írásom címét
illetően. A gon do lat Vár sze gi Asz trik
pan non hal mi fő apát tól szár ma zik.
Nem rég a Ho lo kauszt-em lék köz -
pont ban, a Ké sői ha za té rés cí mű ki -
ál lí tá son mon dott gon do la ta i nak
ad ta ezt a cí met. Igen, a gon do la ta -
i nak, ame lyek hez a ki ál lí tás va ló já -
ban csak ap ro pó volt. 

Ugyan így vol tam én is, mi köz ben
néz tem a ké pe ket, hall gat tam a tár -
lat nyi tó szö ve gét, majd a ze nét. El -
vég re nem va gyok mű vé szet tör té -
nész, nem ér tek a ké pek hez. Csak az
ér zé se im re, az ér zé ke im re tu dok
tá masz kod ni.

Néz tem An gyal föl di Sza bó Zol tán
mo nu men tá lis ké pe it, és ar ra gon -
dol tam, hogy – bár kon zer va tív lel -

kem né ha til ta ko zik az egy há zon be -
lül meg nyil vá nu ló túl zott mo der ni -
tás el len (le gyen az épí té szet, szer -
tar tás vagy egyéb kö zös sé gi al ka lom)
– most még is az új temp lom nak kö -
szön he tem, hogy annyi mű vész
mun ká ját meg te kint he tem, és ez ál -
tal is egy gaz da gabb kö zös sé gi élet -
nek le he tek a ré sze. Néz tem a ha tal -
mas anyát gyer me ké vel, amely szü -

let he tett szoc re ál ha tás ra, de le het
a Ma don na gyer me ké vel vagy az ön -
tör vé nyű ség meg tes te sí tő je épp úgy,
mint a konst ruk tív irány zat ered mé -
nye. Az am bi va lens ér zés csak fo ko -
zó dik a kü lön bö ző Gol go ta-áb rá zo -
lá sok lát tán. 

A Mun ká csy-dí jas és ér de mes
mű vész An gyal föl di Sza bó Zol tán
ké pei a fen ti ek el le né re is tö mö rek,
di na mi ku sak, le gye nek szí ne sek
vagy fe ke te-fe hé rek, gra fi kák vagy
fest mé nyek. 

És mi köz ben me reng tem, pró bál -
tam el he lyez ni a ké pe ket ma gam -
ban, hir te len a ze ne bil len tett ki. A
har mo ni ká ból elő tö rő han gok épp -
úgy nem vol tak egy ér tel mű ek, mint
a mű vész ké pei. Lát tam Ti mo Ki -
nun nent ját sza ni a hang sze ren,
még is egy or go na hang ját hal lot -
tam, az tán ké sőbb ugyan az a hang -
szer mint ha ütő hang szer ré vál to -
zott vol na. Vagy in kább fú vós sá? A
finn mű vész mes te re volt inst ru -
men tu má nak.  

A kü lön bö ző né pi kul tú rák tánc -
mu lat sá ga it kí sé rő har mo ni ka most
klasszi ku sok hang ját pré sel te ki ma -
gá ból, hol Kal lai Nó ra vi o la da gam -
ba kí sé re té vel, hol Pé te ri Dó ra or go -
na já té ká ra fe lel ve, vagy időn ként
vers so rok kal és tánc cal in csel ked ve. 

Egy szer azt ír tam egy ha son ló
bé kás me gye ri kul tu rá lis ese mény -
ről, hogy mű vé sze tek pa lo tá ja –
más képp. Az ér zés csak fo ko zó dott
An gyal föl di Sza bó Zol tán ki ál lí tá -
sá nak meg nyi tó ján. Ha a ze ne már
nem fog is szól ni, de a ké pe ket –
sze rin tem – min den képp lát ni
kell. Szep tem ber 5-ig a békás-
megyeri evangélius templomban
bár ki meg te he ti.

g – ve me se –

Szub jek tív tár lat ve ze tés 
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Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi
Gim ná zi u ma, Szak kép ző Is ko lá ja és
Kol lé gi u ma 2005-ben pá lyá zott a
HE FOP 3.1.3. Fel ké szü lés a kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás ra cí mű pro jekt tel.
Ek kor 18 mil lió fo rin tot nyert az is -
ko la a szak mai-mód szer ta ni meg úju -

lás hoz szük sé ges mód sze rek meg ta -
nu lá sá ra, di gi tá lis esz kö zök és prog -
ram cso ma gok be szer zé sé re. 

2009-ben pe dig le he tő ség volt ar -
ra, hogy egy újabb pá lyá zat tal biz to -
sít suk az is ko lá ban mű kö dő kom pe -
ten cia ala pú ok ta tás to váb bi mű kö dé -

sét, ki ter jesz té sét. A TÁM OP 3.1.4
prog ram ke re té ben in téz mé nyünk
fenn tar tó ja ként a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház 23 mil lió fo rin -
tot nyert cél ja ink meg va ló sí tá sá ra.

Így to váb bi kol lé gá kat tud tunk
kép zé sek re kül de ni – a tan tes tü let ki -
lenc ven szá za lé ka vett részt kü lön fé -
le mód szer ta ni to vább kép zé se ken
–, több gyer mek szá má ra vá sá rol hat -
tunk tan anya go kat, és újabb tan ter -
me ket sze rel het tünk fel di gi tá lis esz -
kö zök kel.

A kö te le ző en meg va ló sí tan dó
prog ra mo kon kí vül (ma te ma ti ka-
lo gi ka, szö veg ér tés-szö veg al ko tás
kom pe ten cia fej lesz té se) a szo ci á lis,
élet vi te li és kör nye ze ti kom pe ten cia -
te rü let fej lesz té sét vál lal tuk még.
Eze ket a te rü le tek a ko ráb bi évek ben
is fej lesz te nünk kel lett, a pá lyá zat
azon ban le he tő sé get adott ar ra, hogy
újabb osz tá lyo kat, cso por to kat von -
has sunk be a prog ram ba. 

A kö te le ző te vé keny sé gek tel je sí -
té sé hez be vont pe da gó gu sok szá ma
nyolc, de ter mé sze te sen az egész
tan tes tü let részt vesz a meg va ló sí tás -
ban. A két ötö di kes osz tály ban ve zet -

tük be a prog ram cso ma go kat; az
egyik osz tály ban a ma te ma ti ka-lo gi -
ka, a má sik osz tály ban pe dig a szö -
veg ér tés-szö veg al ko tás kom pe ten -
cia te rü let fej lesz té se fo lyik. A ha to -
dik év fo lyam a TÁM OP prog ram ke -
re té ben a szo ci á lis, élet vi te li és kör -
nye ze ti kom pe ten cia te rü let er dei is -
ko lai prog ram já ban vesz részt. 

Az is ko la kol lé gi u mi cso port ja it is
be von tuk a pro jekt be, itt a szo ci á lis,
élet vi te li és kör nye ze ti kom pe ten ci -
á kat fej lesz tik a pe da gó gu sok.

Új don ság a tan tárgy töm bö sí tett ok -
ta tás be ve ze té se, ahol a mű vé sze tek
mű velt ség te rü le tet vá lasz tot tuk. Két -
he tes bon tás ban, for gó szín pad sze rű -
en tör té nik az ének-ze ne, tánc és drá -
ma, va la mint a rajz tan tárgy ok ta tá sa. 

Egy vá lasz tott mű velt ség te rü let
tan tár gyi bon tás nél kü li ok ta tá sát is
vál lal tuk az egyik ötö di kes osz tály ban
ma gyar nyelv és iro da lom te rü le ten.

Az egész is ko la szá má ra szer vez -
tek té ma he tet a kol lé gák az egész -
sé ges élet mód té ma kö ré ben. Ezen
kü lön fé le prog ra mok kal, elő adá -
sok kal, üzem lá to ga tá sok kal, pro jek -
tek ké szí té sé vel hív ták fel a fi gyel -

met a té ma fon tos sá gá ra, moz gó sí -
tot ták a gye re ke ket, pe da gó gu so kat.

Kö te le ző en meg va ló sí tan dó fel -
adat volt a há rom he tet meg ha la dó
pro jekt meg szer ve zé se az is ko la
min den ta nu ló ja és ta ná ra szá má -
ra. En nek a prog ram nak a ke re té ben
a ka ri ta ti vi tást emel tük ki. A há rom
hét alatt a ta nu lók is mer ked tek a fo -
gya ték kal élők min den na pi éle té vel,
olyan szer ve ze tek kel, ame lyek őket
se gí tik, majd a nyír egy há zi Élim
Evan gé li kus Sze re tet ott hon la kói
szá má ra gyűj töt tek ado mányt, lá to -
gat tak el a gon do zot tak hoz. Úgy lát -
juk, hogy a prog ra mok ér té kes ta -
pasz ta la tok kal, él mé nyek kel gaz -
da gí tot ták di ák ja in kat. 

In téz mé nyünk szá má ra fon tos
part ne re ink vé le mé nye, ezért a
tan év fo lya mán több ször is meg -
kér dez tük a szü lő ket. Vissza jel zé -
se ik po zi tí vak, meg erő sí tet tek
min ket ab ban, hogy jó úton ha la -
dunk

g Bár dossy Tí mea
szak mai ve ze tő

Va lent ínyi Eri ka
pro jekt me ne dzser

Aszód

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos fenn tar tá sú ok ta tá si in -
téz mé nyei kö zül ta valy öt is ko la
pá lyá zott si ker rel az Eu ró pai Unió ál -
tal tá mo ga tott Tár sa dal mi meg úju -
lás ope ra tív prog ram (TÁM OP) ke -
re té ben kom pe ten cia ala pú ok ta tás
be ve ze té sé re.

Ezen ok ta tá si for ma alatt azt ért -
jük, hogy az egyes kom pe ten cia te -
rü le te ken (pél dá ul anya nyel vi, ide -
gen nyel vi kom mu ni ká ció, ma te ma -

ti kai, di gi tá lis, szo ci á lis kom pe ten -
cia stb.) a ta nu lá si fo lya mat so rán a
tu dást, az at ti tű dö ket és ké pes sé ge -
ket kö zép pont ba he lyez ve azo kat tu -
da to san, ter ve zet ten fej leszt jük. 

A mód szer a gyer me ke ket he lye -
zi elő tér be: élet ko ri sa já tos sá ga ik -
nak meg fe le lő en tör té nik a fej -
lesz té sük, ak tív részt ve vői a ha gyo -
má nyos nak ép pen nem mond ha -
tó tan órák nak; a pe da gó gus hát tér -
ben ma rad, in kább irá nyít és ko or -

di nál, nem ő je len ti az egye dü li tu -
dás for rást.

Az aszó di és a nyír egy há zi in téz -
mény ben már mű kö dik ez a tí pu sú
ok ta tás, hi szen 2005-ben a Hu mán -
erő for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram
(HE FOP) ré sze ként már le he tő sé gük
volt pá lyáz ni a kom pe ten cia ala pú
ok ta tás be ve ze té sé re. A TÁM OP
prog ram ke re té ben pe dig még több
kol lé gát tud nak to vább ké pez ni,
több tan anya got tud nak meg vá sá rol -

ni, több tan ter met tud nak di gi tá lis
esz kö zök kel fel sze rel ni.

A pá lyá zat tal nyert összeg kö zel
123 mil lió fo rint, ez fe dez te-fe de zi az
ok ta tá si for ma be ve ze té sé hez szük -
sé ges pe da gó gus-to vább kép zé sek
költ sé ge it, eb ből sze rez he tők be
tech ni kai esz kö zök, prog ram cso -
ma gok, tan anya gok.

A pro jekt 2010. au gusz tus 31-én
fe je ző dik be, ám ez zel nem ér vé get
a fel adat, hi szen az in téz mé nyek

vál lal ták, hogy ezt az ok ta tá si for mát
ki ter jesz tik és fenn tart ják az el kö vet -
ke ző évek ben.

Aláb bi össze ál lí tá sunk ban az in -
téz mé nyek ben fo lyó mun ká ról, ta -
pasz ta la tok ról, él mé nyek ről szá mo -
lunk be ol va só ink nak. (További
részletek: http://oktatas.lutheran.hu)

g Va lent ínyi Eri ka
pro jekt me ne dzser

TÁM OP 3.1.4-08/2-2009-0215
TÁM OP 3.1.4-08/1-2009-0024

A kom pe ten cia ala pú ok ta tás nem is -
me ret len a Nyír egy há zi Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná zi um ban.
2006-ban nyer tünk egy HE FOP-os
pá lyá za tot, amely nek ke re té ben több
kol lé ga meg is mer ke dett az új mód -
sze rek kel és az új ta nár sze rep pel.

A 2009/2010-es tan év ben a TÁ-
M OP 3.1.4-08/2-2009-0215 Kom -
pe ten cia ala pú ok ta tás be ve ze té se a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
négy fel adat el lá tá si he lyén fenn -
tar tói pá lyá zat le he tő vé tet te is ko -
lánk ban a kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás ki ter jesz té sét; új kom pe ten cia -
te rü le tek fej lesz té se ke rült a fi gye -
lem kö zép pont já ba, szé le sebb kör -
ben ke rült sor egyes prog ram cso ma -
gok al kal ma zá sá ra, és nem utol só -
sor ban egy re na gyobb a be vont pe -
da gó gu sok szá ma.

A 2009/2010-es tan év ben fejlesz-
tett kompetenciaterületek:
• szö veg ér tés-szö veg al ko tás;
• matematika-logika;
• médiaismeret;
• szoci á lis, élet vi te li és kör nye ze ti

kom pe ten ci a;
• nyelvi kulcskompetencia (angol,

német).

A TÁM OP-pá lyá zat kö te le ző ele -
me ként ve zet tük be a tan tárgy töm bö -
sí tett ok ta tást.

A pá lyá zat tal vál lal tuk, hogy az
órák 25-án infokommunikációs
eszközöket használunk.

A prog ram ba be vont kol lé gák éves
szin ten 120-150 órás to vább kép zé sen
vesz nek részt, amely to vább kép zé sek
érin tik mind a szak mai fel ké szü lést,
mind a mód szer ta ni kul tú ra meg úju -
lá sát. Ne héz sé get je len tett a kol lé -
gák nak, hogy az alap kép zé sek re csak
no vem ber ben ju tot tak el. A mód -
szer ta ni kép zé se ket hely ben, a Kos -
suth-gim ná zi um ban szer vez tük. Ezek -
re ja nu ár vé ge és már ci us ele je kö zött
ke rült sor. En nek az volt az elő nye,
hogy nem kel lett el utaz ni, nem kel lett
na po kat tá vol töl te ni a csa lád tól. Hát -
rány ként ér té kel tük vi szont, hogy ma -
gunk kö zött vol tunk, így ke ve sebb
le he tő ség adó dott ta pasz ta lat cse ré -
re, an nak fel mé ré sé re, ho gyan csi -
nál ják más is ko lák. Il let ve meg erő sí -
tést vár tunk, hogy jól ha la dunk. Ezen
meg erő sí tést a men tor há ló zat nyúj tot -
ta, hi szen a meg va ló sí tó kol lé gák és a
men to rok több ször ta lál koz tak a tan -
év so rán, és a be szél ge té sek, óra lá to -

ga tá sok alap ján a men to rok tól min den
eset ben po zi tív vissza jel zést kap tunk.

A hét köz na po kat a prog ram pro -
jekt jei, prog ram jai szí ne sí tik. De -
cem ber ben jól si ke rült té ma he tet
tar tot tunk, amely nek min den tan órá -
ja, ren dez vé nye a ka rá cso nyi ün -
nep kör ről, a sze re tet ről és a jó té kony -
ság ról szólt. Ja nu ár ban a tan tes tü let
bel ső to vább kép zé sén min den be vont
kol lé ga be szá molt az alap kép zé sen
ta nul tak ról, il let ve ér té kel tük a prog -
ram szak mai mun ká ját. Őszin tén
be szélt min den ki a ne héz sé gek ről és
si ke rek ről, a le het sé ges to vább ha la -
dás ról, a fenn tart ha tó ság ról.

Ta vasszal egy újabb nagy sza bá sú
ren dez vény, a há rom he tet meg ha la -
dó pro jekt várt ránk, amely nek ese -
mé nyei a Ke rek a vi lág?! té ma kört
ölel ték fel és jár ták kör be. Iga zi len -
dü le tes, egész is ko lát meg moz ga tó
pro jekt nyi tó és -zá ró na pot tar tot -
tunk, a há rom hét alatt pe dig zaj lot -
tak a kis mű hely mun kák, ame lyek
pro duk tu ma i nak az is ko la el ső eme -
le ti fo lyo só ja adott ott hont ki ál lí tás
ke re té ben. A köz zé té te lek min dig
több osz tály nyil vá nos sá ga előtt tör -
tén tek az is ko la mél tó an szép kör nye -
ze tet adó dísz ter mé ben. A zá ró nap a

Föld nap já val esett egy be (nem vé let -
le nül), ame lyen nem csak meg hí vott
elő adó, de az is ko la ér dek lő dő di ák -
jai is kis elő adást tar tot tak ter mé -
szet tu do má nyos té ma kö rök ben.

A tan év vé ge nem je len ti egy ben
a TÁM OP vé gét is. A fenn tar tá si kö -
te le zett ség nek ele get té ve az is ko la
pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za
azo kat az ele me ket, ame lye ket az el -
kö vet ke ző évek ben is meg va ló sí tunk
ta nu ló ink kal. 

A tantárgytömbösítés az egyik
leg kér dé se sebb ele me a pá lyá zat -
nak. Az idén a be vont cso por tok órá -
i nak 5-át kel lett töm bö sen szer vez -
ni, ez jö vő re 10-ra emel ke dik. Meg
kell ta lál ni a leg meg fe le lőbb tan tár -
gya kat er re a cél ra, hi szen már az
idén ki de rült, hogy min den tan -
tárgy ra nem al kal maz ha tó ez az óra -
ren di szer ve zé si mód. 

g Haizer Tiborné
szak mai ve ze tő

Nyír egy há za

T Á M O P
Az evangélikus oktatás szerepvállalása a társadalmi megújulásban
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Is ko lánk, az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola a kom pe ten cia ala -
pú ok ta tá si for mát a sa já tos ne ve lé -
si igé nyű ta nu lók osz tá lya i ban ve zet -
te be, il let ve foly tat ja – úgy érez zük,
si ke re sen. 

A TÁM OP 3.1.4. pá lyá zat ban
fejlesztett kompetencia-
területek:
• szö veg ér tés-szö veg al ko tás;
• ma te ma ti ka-lo gi ka;
• élet pá lya-épí té s;
• önképzőkör.

A pályázat kapcsán
alkalmazott új módszerek
Tantárgytömbösített oktatás
(bontott csoportban idegen nyelv)

Pro jekt (3 hét)
2009 de cem be ré ben a ka rá cso nyi
ün nep kör fel dol go zá sá ra ke rült sor
az egész is ko la szint jén.

Té ma hét
A pro jekt kap cso ló dott a té ma hét hez,
mely az ad ven ti ké szü lő dést ölel te fel
2009 de cem be ré ben. A prog ram
meg va ló sí tá sá ba az egész in téz mény
be kap cso ló dott.

Mind a pro jekt, mind a té ma hét
prog ram ja kap cso ló dott a pe da gó gi -
ai prog ram ban meg ha tá ro zott, az is -
ko la ha gyo mány rend sze ré hez szer -
ve sen hoz zá tar to zó is ko lai ren dez -
vény so ro zat hoz.

Mo dul
Kör nye zet vé de lem, glo bá lis ne ve -
lés, mely ke resz tül hú zó dott az egész
tan éven ugyan csak in téz mé nyi szin -
ten.

Megvalósítás
Pro jekt nyi tó nap
2009. au gusz tus 31-én a Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná -
zi um tan tes tü le té vel kö zö sen meg -
hall gat tuk a fenn tar tó Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház kép vi se le -
té ben Va lent ínyi Eri ka pro jekt me ne -
dzser tá jé koz ta tó elő adá sát.

Ez után az Eöt vös Jó zsef Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi
Szak kö zép is ko lá ban a kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás sal kap cso la tos ki ad -
vá nyo kat, prog ram cso ma go kat,
köny ve ket, DVD-ket te kint het tek
meg a kol lé gák.

13.30-tól Hor váth Er nő szak mai
ve ze tő elő adá sát hall hat ták a kol lé -
gák, A kom pe ten cia ala pú ok ta tás fel -

ada tai és le he tő sé gei in téz mé nyünk -
ben cím mel. Az elő adás gya kor la ti ré -
szét Szitt ner Ág nes, Szent pá li Csa ba
és Hor váth Er nő tar tot ta, a kol lé gák
nagy meg elé ge dé sé re.

Dr. Sze bedy Tas, a Gim ná zi u mok
Or szá gos Szö vet sé gé nek el nö ke, a
Vá ros ma jo ri Gim ná zi um igaz ga tó ja
elő adá sa kö vet ke zett A TÁM OP
3.1.4. pá lyá zat le he tő sé gei a kö zép is -
ko lá ban cím mel.

Az elő adást fó rum be szél ge tés,
majd a pro jekt nyi tó nap já nak zá rá -
sa kö vet te.

A Pul zus Tv-ben be szá mol tak az
ese mény ről.

To vább kép zé sek
A kö te le ző kom pe ten cia ala pú ok ta -
tás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges kép -
zé se ken a kollégák meg is mer het tek
új sze rű ta nu lás szer ve zé si el já rá so kat,
mint pél dá ul a pro jekt pe da gó gia, a
töm bö sí tett ok ta tás, az in teg rált ok -
ta tás, a dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés.
Más al kal ma kon ve ze té si is me re te -
ket sa já tít hat tak el a pe da gó gu sok, is -
mer ked tek a vál ság me nedzs ment tel,
va la mint olyan mód sze rek kel is mer -
het tek meg, ame lyek kel se gít he tik az
osz tá lyok ban a ko ope ra tív ta nu lást.

Ezen kí vül részt ve het tek drá ma pe -
da gó gi ai ok ta tá son és IKT- (in for má -
ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi -
ák al kal ma zá sa) kép zé se ken is. 

A sa já tos ne ve lé si igé nyű (SNI) ta -
nu lók ered mé nyes el lá tá sa ér de ké ben
szak irá nyú fel ké szí tő to vább kép zé sen
vet tek részt az érin tett pe da gó gu sok,

il let ve el sa já tí tot ták a pe da gó gi ai
mé rés-ér té ke lés mód szer ta nát.

Né hány ta pasz ta lat,
rö vid konk lú zió
A kol lé gák át ad ták ta pasz ta la ta i kat
és új tu dá su kat a töb bi pe da gó gus -
nak, így az is ko lai dissze mi ná ció is
meg va ló sult.

A pá lyá zat ba be vont pe da gó gu sok
egy ön te tű vé le mé nye, hogy az al kal -
ma zott mód sze rek a sa já tos ne ve lé -
si igé nyű ta nu lók ese té ben nagy -
részt ered mé nye sen hasz nál ha tók.

Az egész or szág ban a töm bö sí tés
ad ta a leg na gyobb prob lé mát a pá lyá -
zat so rán. Itt is pró bál tuk meg ke res -
ni a szá munk ra ked ve ző le he tő sé ge -
ket.

A tan év fo lya mán át dol goz tuk az
is ko la főbb do ku men tu ma it (szer ve -
ze ti és mű kö dé si sza bály zat, pe da gó -
gi ai prog ram, há zi rend).

Összes sé gé ben fo lya ma tos al ko tó -
mun ka jel le mez te a tan tes tü le tet – az
elő ző évek hez ha son ló an.

A pá lyá zat nak sok konk rét és ké -
sőbb meg va ló su ló hasz na is van. A
leg na gyobb ér ték nek azt tart juk,
hogy me to di ka i lag meg újul tunk,
eze ket át ad tuk a töb bi kol lé gá nak is.
Te am ben tud tunk dol goz ni, ki vá ló
kre a tív ta nár tár sa ink kal, ko mo lyabb
konflik tus nél kül. Azt gon do lom,
hogy szak ma i lag, em be ri leg egy -
aránt ér de mes volt ke mé nyen dol -
goz ni és a pá lyá zat ban részt ven ni.

g Hor váth Er n
szak mai ve ze tő

Sopron – Eöt vös

Is ko lánk, a kő sze gi Evan gé li kus Me -
ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi -
um a TÁM OP 3.1.4 Kom pe ten cia ala -
pú ok ta tás, egyen lő hoz zá fé rés in no -
va tív in téz mé nyek ben si ke res fenn tar -
tói pá lyá zat után kezd te meg a pe da -
gó gi ai te vé keny ség meg szer ve zé sét és
meg va ló sí tá sát 2009 má ju sá ban.

A pá lyá zat ban vál lalt fel ada ta ink a
kö vet ke zők voltak:
• szö veg ér tés-szö veg al ko tás kom -

pe ten cia te rü let be ve ze té se;
• ma te ma ti ka-logika kom pe ten cia -

te rü let be ve ze té se;
• ide gen nyel vi kom mu ni ká ció kom -

pe ten cia te rü let be ve ze té se (né -
met nyelv);

• tan tárgy töm bö sí tett ok ta tás
bevezetése;

• há rom he tet meg ha la dó pro jekt
meg va ló sí tá sa;

• in téz mé nyi té ma hét ki dol go zá sa és
meg va ló sí tá sa;

• mo du lá ris ok ta tás be ve ze té se;

• mű velt ség te rü let tan tár gyi bon tás
nél kü li ok ta tá sa;

• IKT-stra té gia ki dol go zá sa.

A pá lyá zat ban köz vet le nül két is ko la -
ve ze tő és ti zen két be vont pe da gó gus
vett részt, de köz vet ve az egész ne ve -
lő tes tü let is ki vet te ré szét a mun ká ból. 

2009. au gusz tus vé gé től fo lya ma -
to san zaj lot tak a to vább kép zé sek,
rész ben Sop ron ban, rész ben Kő sze -
gen. A to vább kép zé sek si ke res tel je -
sí té sé ről a részt ve vők ta nú sít ványt
kap tak.

A pro jekt rö vid ér té ke lé se
Szö veg ér tés-szö veg al ko tás, ma -
te ma ti ka-logika, ide gen nyelv
(né met)
Egy be hang zó vé le mény, hogy ezen a
há rom te rü le ten adód tak a leg ki -
sebb prob lé mák a tan év so rán. Ez el -
ső sor ban an nak kö szön he tő, hogy
már a tan év-elő ké szí tő to vább kép zé -
se ken is kap tak se gít sé get a ta ná rok
a mód szer ta ni vál to zá sok ról. Ide -

gen nyelv ből és ma te ma ti ká ból a
tan könyv el lá tott ság tel jes, szö veg ér -
tés-szö veg al ko tás ból rész le ges volt.
A men tor-szak ta nács adók fo lya ma -
to san lá to gat ták is ko lán kat, se gí tet -
ték a szak ta ná ro kat. 

Tan tárgy töm bö sí tett ok ta tás
Nem két sé ges, ez volt a pro jekt leg -
prob lé má sabb ré sze. A ter mé szet tu -
do má nyos tan tár gyak és a szak mai
ala po zó el mé let és gya kor lat te rü le -
tén a be ve ze tés és a meg va ló sí tás a
kez de ti zök ke nők után fo lya ma to san
tör tént. Kül ső se gít sé get a szak ta ná -
rok gya kor la ti lag mi ni má lis mér ték -
ben kap tak, ezért a szak mai és pe da -
gó gi ai in no vá ció és kre a ti vi tás rend -
kí vül fon tos és el en ged he tet len volt
a na pi mun ká ban. 

In téz mé nyi in no vá ció
Egy ér tel mű en si ker nek ér té kel he tő
az in téz mé nyi té ma hét, ame lyet a
Hús vét té ma kö ré szer vez tek a szak -
ta ná rok. Az egész he tes több ol da lú

té ma fel dol go zás után a zá ró nap is -
ko lán kí vü li hely szí nen, a lu kács há -
zi bio táj ház ban fe je ző dött be. Ta ná -
rok és di á kok kö zös, jól szer ve zett és
össze han golt mun ká já nak ered mé -
nye volt a si ke res in téz mé nyi té ma -

hét. Ha son ló si ker ként köny vel he tő
él a há rom he tet meg ha la dó pro jekt
fel dol go zá sa is, mely nek té má ja a víz
volt. 

g Dr. Szár nyas Ist ván
szak mai ve ze tő

Kő szeg

Is ko lánk ban, a Ber zse nyi Dá ni el
Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um -
ban a kö vet ke ző területeken zaj lik
kom pe ten cia ala pú ok ta tás:
• szö veg ér tés-szö veg al ko tás;
• ma te ma ti ka-lo gi ka;
• szo ci á lis, élet vi te li és kör nye ze ti

kom pe ten cia te rü let;
• ide gen nyelv (an gol).
Töm bö sí tett ok ta tás a 7. év fo lya -
mon bio ló gia, fi zi ka, ké mia; a 9. év -
fo lya mon ma te ma ti ka, ma gyar, il let -
ve ma te ma ti ka, in for ma ti ka; a 9.,
10., 11. év fo lya mon pe dig an gol nyelv
és or szág is me ret tan tár gyak ke re té -
ben fo lyik.

A kol lé gák ál ta lá nos ta pasz ta la ta,
hogy a kom pe ten cia ala pú ok ta tás
alap ele mei (cso port mun ka, kül ső
hely szí ne ken – pél dá ul könyv tár –
tör té nő ok ta tás stb.) ered mé nye sen
hasz nál ha tók a ta ní tás ban. A ta ní tás
vagy tel jes egé szé ben, vagy az óra bi -
zo nyos sza ka szá ban kom pe ten cia ala -
pon tör té nik.

Szö veg ér tés-szö veg al ko tás
Az 5. év fo lya mon a szü lők kez det ben
né mi kri ti ká val él tek a kom pe ten cia -
ala pú ok ta tás sal szem ben, ezért el -
gon dol kod tunk azon, hogy a jö vő ben
fel me nő rend szer ben vagy min dig az
5. év fo lya mon tör tén jék-e a ha gyo má -
nyo san ma gyar nyelv és iro da lom
tan tárgy kom pe ten cia ala pon tör té -
nő ok ta tá sa. Ma rad tunk a má so dik
va ri á ci ó nál.

Mi vel a 9/0/a an gol nyel vi elő ké -
szí tő osz tály, ott még job ban lát ha -
tók en nek a mód szer nek az elő nyei,
ná luk a szö veg ér tés-szö veg al ko tás
kom pe ten cia te rü let fej lesz té se ki fe -
je zet ten hasz nos és ered mé nyes. A
szü lők és a di á kok egy aránt elé ge det -
tek az ilyen mó don tör té nő ta ní tás -
sal. 

Ma te ma ti ka-lo gi ka
A kol lé gák ál ta lá nos meg lá tá sa, hogy
5. év fo lya mon ezek a mód sze rek az
alap ve tő ma te ma ti kai kész sé gek el -
sa já tí tá sát re me kül se gí tik. Itt a kol -
lé gák egy órán be lül az ép pen szük -
sé ges, meg fe le lő mód sze re ket tud ják
al kal maz ni. Ha az anyag rész úgy kí -
ván ja, a fron tá lis ok ta tás ra tér nek át.

Ide gen nyelv
Itt meg ha tá ro zó kü lönb ség a nyelv ta -
ní tás so rán ko ráb ban al kal ma zott mód -
sze rek hez ké pest nincs. Vi szont több
olyan fel ada tot kap nak a di á kok, ame -
lyek ön ál ló ku ta tást, anyag ré szek cso -
port ban tör té nő fel dol go zá sát igény lik.

Szo ci á lis, élet vi te li és
kör nye ze ti kom pe ten cia te rü let
E kom pe ten cia te rü le ten be lül is ko -
lánk ban a tör té ne lem-, föld rajz-, fi -
zi ka-, bio ló gia-, rajz és mű al ko tá sok
elem zé se és osz tály fő nö ki órá kon
tör té nik bi zo nyos mo du lok fel dol go -
zá sa. A mód szer hasz nos sá ga ab ban
rej lik, hogy a di á kok egyes anyag ré -
sze ket kis cso por tok ban dol goz nak
fel, így meg ta nul ják a cso port ban tör -
té nő mun kát, azt, hogy egy más ra
oda fi gyel je nek, és az ön ál ló an gyűj -
tött ada to kat kri ti ku san ér té kel jék.
Te hát en nek a mód szer nek a se gít sé -
gé vel gon dol ko dás ra és együtt mű kö -
dés re tud juk őket ne vel ni.

Ál ta lá nos prob lé ma ként em lí tem
meg, hogy a to vább kép zé sek nek és a
tan tár gyi men to rok ki je lö lé sé nek
(2010 ja nu ár já ban tör tént meg) az el -
hú zó dá sa meg ne he zí tet te a szak mai
mun ka vég zé sét.

Összes sé gé ben a leg több kol lé ga
lát to vább vi he tő ele met a kom pe ten -
cia ala pú ok ta tás ban, nyil ván ve gyít -
ve a ha gyo má nyos ele mek kel.

g Ja kab Lász ló szak mai ve ze tő

Sopron – Ber zse nyi
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Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban
Au gusz tus 8-án, a Szent há rom ság
ün ne pe utá ni ti ze dik va sár na pon
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha -
tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul -
lám hosszán Ta b ról. Igét hir det
Szi ge thy Szi lárd lel kész.

Ál lás hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um a 2010/2011-es tan év re fel vé telt
hir det test ne ve lés sza kosta ná ri ál lás -
ba. Fel adat: fiú cso por tok test ne ve lés -
órá i nak el lá tá sa. Ké pe sí té si fel té tel:
test ne ve lés-ta ná ri sza kos ok le vél.
Fe le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tyén
ta ná rok pá lyá za tát vár juk. 

Csa to lan dó mel lék le tek: ön élet rajz,
ke resz te lé si iga zo lás, lel ké szi aján lás,
pe da gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma
má so la ta. A pá lyá za to kat au gusz tus
19-ig kér jük Kézdy Edit igaz ga tó nak
cí mez ve a gim ná zi um cí mé re (1052
Bu da pest, Sü tő u. 1.) vagy e-mail ben
(gim na zi um@deg.su li net.hu) kül -
de ni. Az ál lás el fog la lá sá nak ide je:
szep tem ber 1.

H I R D E T É S

A hónap könyvcsomagja –
augusztusban a Luther Kiadótól
mindössze 1000 forintért
• Ger hard Sc ha de: Újon nan

ér tett bib li ai sza vak
• Gottfried Vo igt: Be ve ze tés

az egy ház ta ní tá sá ba
• Le hel Lász ló (szerk.): Evan -

gé li kus temp lo mok Ma gyar -
or szá gon

• Scholz Lász ló: Jé zus sal egy
asz tal nál

• Ter ray Lász ló: Iz ra el és az
evan gé li um – 150 éves a Nor -
vég Egy há zi Misszió

• Ter ray Lász ló: Kül de tés ben
Vá sá rol ja meg a hó nap könyveit 
ked vez mé nye sen!
A könyvcsomag ára: 1000 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

A ha zai ma gyar nyel vű (amúgy sem
túl sá go san bő sé ges) bio e ti kai szak iro -
da lom nem di cse ked het sok ha zai al -
ko tás sal. Mind ezek mel lett a bio e ti -
kai szak iro da lom ban – s ez zel együtt
já ró an a bio e ti kai szak mai vi ták ban
is – je len tő sen alul rep re zen tált a
teo ló gi ai eti ka. Orosz Gá bor Ide gen
mél tó ság – Pre implan tá ci ós ge ne ti kai
di ag nosz ti ka és az em be ri mél tó ság el -
ve a teo ló gia kon tex tu sá ban cí mű
köny ve nem ke ve sebb re vál lal ko zik,
mint en nek a hi ány nak jel zés ér té kű
pót lá sá ra. 

A L’Har mat tan Ki adó gon do zá sá -
ban meg je lent, kül ső ki vi te lé ben
vissza fo got tan ele gáns, bel be csét te -
kint ve át te kint he tő és jól hasz nál ha -
tó könyv ar ra hív ja fel a köz vé le mény
fi gyel mét, hogy a fon tos bio e ti kai kér -
dé sek hez a pro tes táns teo ló gi ai eti -
ká nak is van hoz zá szól ni va ló ja. Ol -
va só ként, bár nyil ván nem el fo gu lat -
lan ol va só ként, meg kell ál la pí ta -
nom: ez si ke res vál lal ko zás. 

A szép ma gyar ság gal és ol vas má -
nyos stí lus ban meg írt szak könyv (hi -
szen vég ső so ron egy teo ló gi ai dok -
to ri dol go zat ki adott vál to za tá val
van dol gunk) úgy ve zet be a cím ben
jel zett kér dé sek na gyon is komp lex
te ma ti ká já ba, hogy az ol va só nak vé -
gig meg ma rad az ér tel me zé si, ér té -
ke lé si sza bad sá ga, de köz ben olyan
im pul zu so kat nyer het, ame lyek to -
vább se gít he tik a kér dés ről va ló ön -
ál ló gon dol ko dá sát.

A könyv höz Cze i zel End re írt elő -
szót. Az is mert or vos ge ne ti kus a kö -
vet ke ző sza vak kal jel lem zi az írás mű
egé szét: „Dr. Orosz Gá bor fel fo gá sa
kü lö nö sen két szem pont ból im po ná -
ló. Egy részt tud ja, hogy nem va -
gyunk az ab szo lút igaz ság tu dói,
ezért e vég ső ál lás fog la lás e kér dé sek -
ben még ko rai. Leg fel jebb a je len le -
gi »utol só előt ti« vé le ményt tud juk
ki fej te ni… A má sik, hogy lé pést kell
tar ta nunk a tu do mány szé dü le tes új
ered mé nye i vel, és nem dog mák kal,
ha nem a tár sa dal mi lénnyé vált em -
be ri ség min den ko ri mo rá lis el ve i nek
fi gye lem be vé te lé vel kell a fel me rü lő
új ki hí vá sok ra a le he tő leg jobb vá laszt
ad ni.” (11. o.)

* * *

Vé le mé nyem sze rint Orosz Gá bor
köny vé nek iga zi ér té két az ad ja, hogy
teo ló gus gon dol ko dik teo ló gus ként
a mai mo dern em bert ele ve nen érin -
tő kér dé sek ről, s mind ezt egy olyan
teo ló gi ai pre missza, a „dig nit as ali -
e na” (ide gen mél tó ság) alap ján áll va
te szi, mely mar káns teo ló gi ai vo na -
lat raj zol meg az egy re part ta la nab -
bá és arc ta la nab bá vá ló vi tá ban. A vo -
nat ko zó nem zet kö zi szak iro da lom
ta nul má nyo zá sa egy re in kább annak
a kér dés nek a feltételére kész te ti a
gon dol ko dó teo ló gust, hogy mi is tör -
té nik tu laj don kép pen a vi ták ban
részt ve vő teo ló gu sok „teo ló gi ai pro -
fil já val”, az az sa ját és sa já tos teo ló gi -
ai lá tás mód juk kal. Orosz Gá bor ese -
té ben ezt a kér dést egyet len pil la nat -
ra sem kell fel ten nünk, a már a be ve -
ze tő ben meg ha tá ro zott teo ló gi ai arc -
él mar kán san je lent ke zik az egyes
kér dé sek tár gya lá sa so rán, de úgy,
hogy köz ben a szer ző vi ta ké pes ma -
rad a más tu do má nyok sa já tos kér -
dé se it fel ve tő vi ta part ne rei irá nyá ban. 

Cze i zel End re elő sza vá ban a mo -
dern ge ne ti kai for ra dal mat egy faj ta
„mo dern Ta iget osz hoz” ha son lí tot -
ta (10. o.), s a könyv el ső fe je ze te ép -
pen ezt a kér dést ír ja kö rül oly mó -

don, hogy a kér dés ben né mi kép pen
tá jé ko zat lan ol va sók is na gyon vi lá -
gos kör ké pet kap nak ar ról, mi is
tör té nik va ló já ban a mo dern ge ne ti -
kai for ra da lom ban, mi lyen hely zet -
be ke rült az em ber a ma ga alap ve tő
és az élet mély ré te ge it meg ha tá ro zó
passzi vi tá sá nak egy faj ta ak ti viz mus -
ra cse ré lé sé vel.

En nek kap csán a szer ző vi lá go san
tisz táz za, hogy mi ként is ér tel mez he -
tő eb ben a kon tex tus ban az em be ri
mél tó ság, il let ve an nak eti kai és jo -
gi vo nat ko zá sai, és ki tér ar ra is, hogy
az em be ri mél tó ság ho gyan függ
össze az ér ző lény mél tó sá gá val, il le -
tő leg mi kö ze minden nek az em be -
ri gén ál lo mány mél tó sá gá hoz. Mind -
járt e be ve ze tő rész ben meg fo gal ma -
zó dik egy olyan gon do lat, me lyet
ér de mes len ne na gyon ko mo lyan
meg szív lel ni a ha zai bio e ti kai vi ták -
ban is: „Er köl csi konflik tus hely ze tek -
ben ezért szük sé ges kü lönb sé get
ten ni az em be ri mél tó ság fel tét len el -
ve és az em be ri élet vé del mé nek el -
ve kö zött… az em be ri mél tó ság el ve
az alap ja az em be ri élet vé den dő sé -
gé nek, de té ves len ne csu pán ar ra re -
du kál ni.” (31. o.) A li be rá lis bio e ti kai
és bio po li ti kai irány za tok kal szem ben
a szer ző az összeg ző rész ben meg ál -
la pít ja, hogy „az em be ri ge nom vé -
del me és az em be ri mél tó ság el ve kö -
zöt ti össze füg gés nem ér tel mez he tő
úgy, hogy pél dá ul a ge ne ti kai di ag -
nosz ti ka so rán a be teg ség re mu ta tó
gé nek di ag nosz ti zá lá sa az em ber
mél tó sá gá nak köz vet len meg sér té se
len ne” (uo.). 

* * *

A könyv má so dik fe je ze te az em be -
ri mél tó ság és a pre implan tá ci ós ge -
ne ti kai di ag nosz ti ka össze füg gé se i vel
fog lal ko zik. A re cen zió ter je del mi
kor lá tai nem te szik le he tő vé a dol go -
zat tel jes be mu ta tá sát, de né hány
olyan mo men tu mot mindenképpen
ki szeretnék emelni, me lye ket kü lö -
nö sen is fon tos nak tar tok, s me lyek
– szub jek tív vé le mé nyem sze rint – a
dol go zat ezen ré szé nek kü lön le ges ér -
té két ad ják. 

Ezek kö zül el ső he lyen kell em lí te -
nünk a vi lá gos fo gal mi tisz tá zá so kat,
me lyek ma gát a kér dést ír ják kö rül, és
a la i ku sok szá má ra is ért he tő mó don
mu tat ják fel a pre implan tá ci ós ge ne -
ti kai di ag nosz ti ka (PGD) és a pre na -
tá lis di ag nosz ti ka (PND) kö zöt ti kü -
lönb sé ge ket. Ide tar toz nak mind emel -
lett azon kri té ri u mok és szem pon tok
is mer te té sei is, me lyek a kü lön bö ző er -
köl csi dön té sek ben és egy ál ta lán a pre -
implan tá ci ós ge ne ti kai di ag nosz ti ka al -
kal ma zá sa kap csán fon tos (bár sok
eset ben nem dek la rált vagy ép pen
nem tu da tos) sze re pet ját sza nak. 

Kü lö nö sen is szí vet me len ge tő nek
ta lá lom azt, hogy a szer ző – egyéb -
ként a ma gyar nyel vű szak iro da -
lom ban ta lán elő ször – te ret szen tel
az úgy ne ve zett SKIP-ér vek be mu ta -
tá sá nak. A SKIP-ér vek né ven is mert
vi ta ele mek a nyu ga ti teo ló gi ai szak -
iro da lom ban és egy ál ta lán a vi tá ban
meg le he tő sen el ter jed tek, de ma -
gyar nyel vű le írá suk kal el ed dig adós
ma radt a teo ló gi ai s – lá tá som sze -
rint – a fi lo zó fi ai szak iro da lom is. A
bio e ti kai vi ták ban a Spe ci esz-, Kon -
ti nu i tás-, Iden ti tás-, Po ten ci a li tás-ér -
vek olyan érv cso por tok, me lyek vagy
tisz ta, vagy ke vert for má ban, de
min den teo ló gi ai-fi lo zó fi ai szak mai
vi tá ban je len van nak – ép pen ezért
je len tős ér ték ezek nek vi lá gos és
tisz ta ma gyar nyel vű be mu ta tá sa.

A szer ző ez után a fo gal mi és tar -
tal mi tisz tá zás után ve ze ti be a sa ját
teo ló gi ai ál lás pont ját meg ha tá ro zó

pa ra dig mát, amely Hel mut Thi e lic -
ke sze mé lyé hez kap csol ha tó, de ame -
lyet Orosz Gá bor az ide gen mél tó ság
ere de ti kon tex tu sán messze túl mu -
tat va hasz nál fel egy mar káns teo ló -
gi ai ál lás fog la lás meg fo gal ma zá sa
ér de ké ben. A szer ző nem el fo gult
gon dol ko dó, hi szen nem rej ti vé ka
alá, hogy a „dig nit as ali e na” fo gal má -

nak hasz ná la ta nem prob lé ma men -
tes, ha nem reflek tál azok ra az eset -
le ges prob lé má ra is, ame lye ket a fo -
ga lom hasz ná la ta ma gá val hoz. Eb -
ben a rész ben kü lö nö sen is ta lá ló nak
érez tem a nyel vi leg is na gyon vi lá gos
szem be ál lí tást, mely éles kü lönb sé -
get tesz a „ho mo fa ber” és a „ho mo
fabri ca tus” kö zött, fel mu tat va ez zel,
hogy az em ber sok szor a „tech ni ka -
i lag meg te he tő és az er köl csi leg el fo -
gad ha tó” ha tá rán mo zog. A szer ző
ér te ke zé se és ér ve lé se nem le zárt, le -
he tő sé get kí nál ar ra, hogy a más faj -
ta ér ve lés re nyi tott vi ta part ne rek
leg alább is át gon dol ják a teo ló gus
sa já tos né ző pont ját. 

* * *

Eb ben az össze füg gés ben kü lö nö sen
is fon tos a kö vet ke ző fe je zet, mely ben
a szer ző az ide gen mél tó ság kér dés kö -
rét tár gyal ja a kor társ teo ló gi ai pár be -
széd be ágya zot tan, s köz ben olyan fo -
gal mak és fo ga lom tár sí tá sok tisz tá zá -
sá ra is sor ke rül, me lyek a mai nyu ga ti
teo ló gi ai vi ták ban evi den ci ák, de a ha -
zai teo ló gi ai és fi lo zó fi ai dis kur zu -
sok ban nem je len nek meg kü lö nö sen
hang sú lyo san (lásd pél dá ul: per szo na -
li tás és tes ti in teg ri tás vagy az em ber
tran szem pi ri kus mél tó sá ga). 

Itt kü lön ki eme len dő a teo ló gi ai
eti ka sa já tos né ző pont ját fel vil lan -
tó esz ka to lo gi kus pers pek tí va (4.1.4.
fe je zet), mely az előb bi ek ben meg -
fo gal ma zott ki ér de mel he tet len és el -
ide ge nít he tet len mél tó ság (3.2.1. és
3.2.2. fe je ze tek) egye nes foly ta tá -
sa ként a teo ló gus mar káns ér ve lé si
vo na lát vi szi to vább.

El vi szem pont ból fon tos és a teo -
ló gi ai vé le mény al ko tás szem pont já -
ból ta nul sá gos és elő re mu ta tó az 5.
fe je zet, mely ben az ide gen mél tó ság
eti ká já nak és a teo ló gi ai vé le mény -
al ko tás nak az össze füg gé se it tár -
gyal ja a szer ző. Öröm mel ol vas tam
a fe je zet fe le lős ség ről és fe le lős ség -
vál la lás ról szó ló ré szét (5.2.1.), mely -
ben a szer ző Jo han nes Fis cher re hi -
vat koz va teo ló gi ai eti kát mű ve lő -
ként az evan gé li um szel le mé ben a
„ki sa já tí tott vi lág an ti té zi sé ben”
szem lé li a vi lá got és eb ben az er köl -
csi kér dé se ket (132. o.). Itt fo gal ma -
zó dik meg a kö vet kez te tés is, hogy
ugyan is a ke resz tény teo ló gi á nak és
egy ház nak „nem csu pán az em ber
»ide gen« mél tó sá gá nak hir de té sé vel,
ha nem konst ruk tív meg szó la lá sa i val
is fe le lős sé get kell vál lal nia az »egyé -
nek tö me ge i ért« azok ban a dön té si
hely ze tek ben, amely be a mo dern

or vos tu do mány le he tő sé gei ál tal ke -
rül nek vagy ke rül het nek” (133. o.). 

Fon tos kér dést érint a disszer tá ció
ab ban is, hogy az egy ház nak a „bál vá -
nyok kri ti ká ja ” és a „tár sa da lom for -
má lá sa” kö zöt ti köz tes sze re pé re hív -
ja fel a fi gyel met Karl Wil helm Dahn
né ze te i re hi vat koz va. Elő re mu ta tó és
az ab szo lút biz tos, kész meg ol dá so kat
vá ró, csak az ilyen meg ol dá so kat el fo -
ga dó ma gyar ol va só kö zön ség szá má -
ra el gon dol koz ta tó a szer ző meg ál la -
pí tá sa, hogy a meg iga zu lás tan alap ján
áll va lé tez nek olyan er köl csi konflik -
tus hely ze tek, ame lye ket nem le het
„bűn te le nül” meg ol da ni. A dol go zat
egé szé ben érez he tő ez az Ul rich
Körtner és más kor társ teo ló gu sok ál -
tal kép vi selt ál lás pont, me lyért a ma -
gyar nyel vű teo ló gi ai iro dal mat ol va -
só kö zön ség há lás le het a szer ző nek.

* * *

A könyv ki te kin tés sel zá rul, s a be ve ze -
tő höz ha son ló an eb ben a fe je zet ben is
ko moly és szé les re le van ci á jú hi vat ko -
zás rend szert ta lá lunk, me lyen be lül A
PGD és az egy há zi nyi lat ko za tok szem -
pont jai cí met vi se lő fe je zet (6.1.) szé les
kö rű in for ma li tá sa okán kü lön is fi gyel -
met ér de mel. A szer ző ha tá ro zot tan
meg fo gal maz za, hogy az em be ri mél -
tó ság „több üres frá zis nál”, s an nak
teo ló gi ai re le van ci á ja le he tő vé te szi a
teo ló gi ai re gu lat ív elem ál ta lá nos ér vé -
nyű ki ter jesz té sét is, ez zel ah hoz a sa -
já tos hely zet hez kap cso lód va, mely ben
a jog ál tal ga ran tált, sem le ges nek ki ki -
ál tott tér ben a mo dern em ber a ma ga
mo rá lis, val lá si és vi lág né ze ti fel fo gá sát
igyek szik meg él ni (lásd 152–153. o.).

A szer ző el kö te le zett a ke resz tény
egy ház „nyil vá nos her me ne u ti-k ára
ka pott el hí vá sa” mel lett (In golf Ul rich
Dal ferth), ez te szi dol go za tát kü lö nö -
sen is ér té kes sé. Fel fo gá sá ban az egy -
ház nak nem csu pán re ak ci ó i val, de
ak ci ó i val is a ke reszt ről szó ló be széd
pers pek tí vá já ban kell lát tat nia a kér dé -
se ket, hi szen: „Ha nem vesz részt a pár -
be széd ben, vagy azt sa ját ori en tá ci ós
hát te ré nek fel mu ta tá sa nél kül te szi,
ak kor a hall ga tás ol csó komp ro misszu -
má val elég szik meg a drá ga komp ro -
misszum he lyett, mely ép pen a dia ló -
gus so rán meg szó lal ta tott pers pek tí va
ál tal vé lik drá gá vá, nem pe dig ma ra dék -
ta lan el fo ga dás ered mé nye ként.” (155. o.)

* * *

Orosz Gá bor köny vét ér de mes ol vas -
ni, s szé les szak mai hi vat ko zá si anya -
ga és a vi ta ál lá sát át te kin tő össze fog -
la lá sai ré vén min den bi zonnyal ha -
szon nal for gat ha tó lesz a teo ló gi ai ok -
ta tás ban is. Vé le mé nyem sze rint azon -
ban a kö tet nek min de nek előtt azért
van ott a he lye min den, a bio e ti kai kér -
dé sek iránt ki csit is ér dek lő dő gon dol -
ko dó köny ves pol cán, mert el fo gu -
lat la nul, de sa ját ori en tá ci ós hát te rét
ma ra dék ta la nul fel mu tat va ér vé nye -
sí ti a gon dol kod va ta nu ló és lo gi kus
ész ér vek kel ta ní tó teo ló gus fel ada tát,
aki ko mo lyan ve szi, hogy Krisz tus teo -
ló gi át mű ve lő szol gá ja ként ma ga is
„nyil vá nos her me ne u ti ka” gya kor lá -
sá ra ka pott el hí vást.

A szer ző a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem Szo ci ál eti -
kai és Egy ház szo cio ló gi ai Tan szé ké -
nek ad junk tu sa

Orosz Gá bor: Ide gen mél tó ság. Pre -
implan tá ci ós ge ne ti kai di ag nosz ti ka
és az em be ri mél tó ság el ve a teo ló gia
kon tex tu sá ban. L’Har mat tan Ki adó,
Bu da pest, 2009. Ára 2000 fo rint.

Is ten ké pű ség és em be ri fe le lős ség vál la lás
Orosz Gá bor teológiai e ti kai tár gyú kö te té ről

Me lancht hon-ki ál lí tás

A De ák té ri temp lom ban au gusz tus
8-án a 11 órai is ten tisz te let ke re té ben
dr. Fa bi ny Ta máspüs pök Ha tá rok le -
győ zé se cím mel nyit ja meg a Me -
lancht honmun kás sá gá ról és je len tő -
sé gé ről szó ló ki ál lí tást. A bret te ni
Eu ro päis che Me lanch ton-Aka de -
mie anya ga ere de ti leg az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja és az Eu ró -
pai Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csa ál -
tal az er dé lyi Nagy sze ben ben ren de -
zett 3. öku me ni kus ta lál ko zó ra ké szült.
A nyá ri idő szak ban a ki ál lí tás hét köz -
nap dél utá non ként 15 órá tól 18 órá -
ig, a De ák té ri „nyi tott temp lom” prog -
ram já nak ré sze ként te kint he tő meg.

H I R D E T É S

Or go na ze nés áhí tat lesz or go na be -
mu ta tó val a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban au gusz tus 15-én, va sár -
nap 18 órai kez det tel. Mű so ron: Lü -
beck, Bach, Franckés Dup rémű vei.
Köz re mű kö dik, és az or go na est után
a hang szert be mu tat ja: Me kis Pé ter.

H I R D E T É S

g Dr. Ferencz Árpád
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„Bol dog az a nem zet, amely nek Is te -
ne az Úr, az a nép, ame lyet örök sé gül
vá lasz tott.” (Zsolt 33,12)

Szent há rom ság ün ne pe után a 10. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i -
ben Is ten – ki vá lasz tott né pe tra gi kus sor sán ke resz tül – fi gyel mez te ti gyü -
le ke ze tét: is mer jük fel, amit ő a Krisz tus ban tett ér tünk! Aki ket Is ten el hí -
vott, azo kat meg is iga zí tot ta; igé je alap ján a Fi á ba ve tett hit ál tal. „Jé zus Krisz -
tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel -
mé nek gaz dag sá ga sze rint” (Ef 1,7; LK); aki Is ten el nem mú ló ir gal má nak
ta nú ja e vi lág ban. Ezért mi „az Úr há zá ba öröm mel me gyünk” (GyLK 755).
Je ru zsá lem – Krisz tus után 70-ben tör tént – pusz tu lá sá nak em lék ün ne pén
an nak oká ra em lé kez tet Jé zus: „…nem is mer ted fel meg lá to ga tá sod ide jét” s
a Mes si ást. Ezért meg si rat ta a vá rost, de meg tisz tí tot ta a temp lo mot: „Meg
van ír va: És az én há zam imád ság há za le gyen…” (Lk 19,44.45) Pált igen nagy
fáj da lom gyöt ri né pe mi att, és a Szent lé lek ál tal ezt is me ri fel: „…nem a tes -
ti szár ma zás sze rin ti utó dok az Is ten gyer me kei, ha nem az ígé ret gyer me kei
szá mí ta nak az ő utó da i nak”; ő nem igaz ság ta lan! „Ezért te hát nem azé, aki
akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né.” (Róm 9,8.16) „Az
Is ten nem ve tet te el az ő né pét, ame lyet ele ve ki vá lasz tott. Vi szont az ő el esé -
sük ál tal ju tott el az üd vös ség a po gá nyok hoz…” (Róm 11,2.11) Be tel je sül tek
Jé zus sza vai a temp lom ról – „nem ma rad kő kö vön, amit le ne rom bol ná nak”–
s a vá ros pusz tu lá sá ról: „fog ság ba vi szik őket… és po gá nyok ta pos sák Je ru zsá -
le met” (Lk 21,6.24). A Mes si ás ezt is elő re meg mond ta a sa má ri ai asszony -
nak (is): „…el jön az óra, ami kor nem is ezen a he gyen, nem is Je ru zsá lem ben
imád já tok az Atyát”, mert „az Is ten Lé lek, és akik imád ják őt, azok nak lé lek -
ben és igaz ság ban kell imád ni uk” (Jn 4,21.24). A po gá nyok apos to la ezt mond -
ja ma ne ked: „…azok hi tet len sé gük mi att tö ret tek ki, te pe dig a hit ál tal állsz.”
De Is ten szu ve rén Úr, és ne ki er re is van ha tal ma: ha te „a ter mé szet rend je
el le né re be ol tat tál a sze líd olaj fá ba, ak kor azok a ter mé sze tes ágak mennyi -
vel in kább be fog nak ol tat ni sa ját olaj fá juk ba!” (Róm 11,20.24) Lu ther Már -
ton ezt ír ja: „Is ten előtt nincs sze mély vá lo ga tás. Sen ki nek sincs kü lön le ges
ki vált sá ga: se a szen ve dés re, se a sze re tet re, se a di cső ség re. Aki hisz – le -
gyen zsi dó, po gány, úr, szol ga, nő, avagy fér fi –, egyen lő kép pen Krisz tus or -
szá gá nak bűn től, ha lál tól üd vös ség re meg vál tott gyer me ke.” Ám a vá lasz tott
nép el uta sí tot ta a Mes si ást, ezért mond ta ne kik Jé zus: „…ne en gem si ras sa -
tok, ha nem ma ga to kat és gyer me ke i te ket si ras sá tok…” (Lk 23,28) Mó zes is meg -
jö ven döl te né pe sor sát: a bál vány imá dás bű ne mi att „szét szór ben ne te ket az
Úr a né pek kö zé”; „de ha ke res ni fo god ott az Urat”, és „vé gül meg térsz Is te -
ned hez”, „nem hagy el pusz tul ni”, „hogy meg tudd: az Úr az Is ten, és nincs más
raj ta kí vül” (5Móz 4,27–31.35). – „Tisz títsd meg szí ved, Je ru zsá lem né pe! –
Vé led az Úr van! – Térj meg ked vé re! – Vagy üd vöd vesz ted!” (EÉ 460,1–6) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Ami kor min den más cső döt mond,
imád kozz!” Úgy tű nik, hogy ez sok
em ber szá má ra alap gon do lat. Ta -
lán szá mod ra is? Az em be rek ál ta lá -
ban ma ga biz to sak, és úgy gon dol ják,
hogy bár mi vel meg tud nak bir kóz ni.
Ami kor az ese mé nyek irá nyít ha tat -
lan ná vál nak szá muk ra, ak kor fo lya -
mod nak imád ság hoz. Gon dol ván:
vé gül is mit árt hat?!

Má sok nak az imád ság sok kal fon -
to sabb. A Bib lia azt ta nít ja: „…szün -
te le nül imád koz za tok…” (1Thessz
5,17), és ezt a fi gyel mez te tést ko mo -
lyan is ve szik. Imád koz nak sze mé lyes
szük ség le te i kért, köz ben jár nak má -
so kért, és di cső í tik Is tent, akit imád -
nak. 

De van va la mi prob lé ma az imád -
ság gal: nem olyan, mint egy au to ma -
ta, amely be ha be do bod a szük sé ges
ér mét, pon to san azt ka pod, amit
kér tél. Úgy tű nik, hogy az imád sá gok
né ha meg vá la szo lat la nok ma rad nak.

Mi tör té nik ak kor, ami kor imád ko -
zol, és a várt vá lasz nem ér ke zik meg?
Le het, hogy egy na gyon szük sé ges -
nek tű nő ál lá sért imád ko zol vagy egy
fon tos üz let tel je sü lé sé ért; azért,
hogy va la mit el tudj ad ni vagy meg -
ven ni; egy rég várt elő lép te té sért,
anya gi vagy csa lá di prob lé mák meg -
ol dá sá ért, de le het bár mi lyen egyéb
szük ség vagy kí ván ság is, ame lyet Is -
ten elé vi szel. Imád ko zol, ám nem ér -
ke zik rá fe le let.

Sok szor meg ta pasz tal tam ezt a
hely ze tet éle tem és pá lya fu tá som
so rán: meg kel lett ma rad nom ab ban
a mun ká ban, ame lyet már nem ta lál -
tam ki elé gí tő nek, mi vel nem volt
más le he tő sé gem. Vagy az zal küz döt -
tem, hogy meg ta lál jam a meg fe le lő
em bert egy kulcs po zí ció be töl té sé -
hez. Vá ra koz nom kel lett, hogy a há -
zun kat el ad has suk, mi köz ben az
anya gi nyo más egy re erő sö dött raj -
tunk.

Az ef fé le hely ze tek so ha sem vol -
tak kel le me sek, még is so kat ta nul tam
ál ta luk az imád ság ról és Is ten ről.
Pél dá ul meg ta nul tam, hogy Is ten
min dig vá la szol az imád sá gok ra, de
ezt négy mó don is meg te he ti. „Igen”,
„nem”, „várj” és „más képp” is le het a
vá la sza. 

Te kint sük át rö vi den Is ten kü lön -
bö ző vá la sza it, ame lye ket imád sá ga -
ink ra ad.

Ami kor Is ten vá la sza: „Igen.” Aho -
gyan egy sze re tő, kö nyö rü lő föl di
apa, Is ten is örül, ha gyer me kei
kér nek tő le, és ő vá la szol hat ne kik.
Sőt az ő vá la szai sok kal job bak,
mint a tö ké let len em be ri vá la szok.
„…ha va la mit kér tek tő lem az én ne -
vem ben, meg te szem.” (Jn 14,14) „Ha
te hát ti go nosz lé te tek re tud tok gyer -
me ke i tek nek jó aján dé ko kat ad ni,
mennyi vel in kább ad mennyei Atyá -
tok Szent lel ket azok nak, akik ké rik
tő le?” (Lk 11,13)

Ami kor Is ten vá la sza „Nem.” Ké -
ré se ink né ha vissza uta sít tat nak,
mert az in dí té ka ink hely te le nek,
ön ző vá gyak ve zé rel nek ben nün -
ket. Más eset ben vi szont Is ten tud -
ja, hogy más ra van szük sé günk,
mint amit mi ké rünk, így a vá la sza
nem le ges az imád sá gunk ra. „…ha
ké ri tek is, nem kap já tok meg, mert
rosszul [rossz in dí ték ból] ké ri tek…”
(Jak 4,3)

Ami kor Is ten vá la sza: „Várj.” Van
olyan idő, ami kor Is ten va la mi lyen
ok ból nem ad vá laszt. Ta lán az idő -
zí tés nem meg fe le lő, vagy va la mi
nem tel jes. Ilyen kor tü re lem re ta nít -
hat, vagy csak egy sze rű en tu da to sí -
ta ni akar ja, hogy ő ural ja a kö rül mé -
nye ket, nem mi. „Légy csend ben, és
várj az Úr ra! Ne in dulj fel, ha az alat -
to mos em ber nek sze ren csés az út ja!
Re mény kedj az Úr ban, ma radj az ő
út ján! Ő fel ma gasz tal, és örök löd a
föl det…” (Zsolt 37,7.34)

Ami kor Is ten vá la sza: „Más.” Né -
ha, ami kor imád ko zunk, meg va -
gyunk győ ződ ve ar ról, hogy szük sé -
günk van ar ra, amit ké rünk. Is ten
azon ban az ő böl cses sé gé vel job ban
tud ja, ha más ra van szük sé günk – és
sok kal jobb ra –, mint amit mi ké -
rünk. „Aki pe dig min dent meg te het
sok kal bő sé ge seb ben, mint ahogy mi
kér jük vagy gon dol juk…” (Ef 3,20)

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

Ami kor az imád ság
meg vá la szo lat lan nak tű nik

– Nagy kö vet úr, ma gán em ber ként
mi lyen él mé nyek kel, ta pasz ta la tok -
kal tá vo zik Ma gyar or szág ról?

– Meg ér ke zé sünk kor rög tön rá -
cso dál koz tunk a vá ros szép sé ge i re, az
el múlt há rom év ben pe dig az or szág -
gal is meg is mer ked tünk. Fe le sé gem -
mel (Pa rod ang asszony épp a bú csú -
fo ga dás nap ján ün ne pel te a szü le tés -
nap ját – a szerk.) be le sze ret tünk az
or szág ba és az em be rek be is. A ma -
gya rok rá ter mett sé ge, in no va tív ka -
rak te re na gyon tet szik ne kem, hi szem
ugyan is, hogy egy nem zet túl élé sé -
hez, fenn ma ra dá sá hoz kre a tív em be -
rek re van szük ség.

– Dip lo ma ta ként bi zo nyá ra nem
tar to zik a leg fon to sabb fel ada tai kö -
zé az egy há zak kal va ló kap cso lat tar -
tás, Ön még is nagy hang súlyt fek te -
tett ar ra, hogy jó vi szonyt ala kít son
ki a kü lön bö ző fe le ke ze tek kép vi se lő -
i vel, és – lu the rá nus ként – kü lö nö sen
is fon tos nak tar tot ta, hogy élő kap cso -
la ta le gyen a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház zal. Több gyü le ke zet be is
el lá to ga tott – Bu da pes ten és vi dé ken
egy aránt –, és egy né me lyi ket még a
ma gán va gyo ná ból is tá mo gat ta.

– Bár mit csi ná lok is – le gyen szó
akár a mun kám ról, akár az élet más te -
rü le te i ről –, szük sé gem van a hi tem re.

Biz tos va gyok ben ne, hogy val lá som
gya kor lá sa nem áll el len tét ben az ál ta -
lam kép vi selt ál lam ér de ke i vel. (In do -
né zia 240 mil lió la ko sá nak nyolc van -
nyolc szá za lé ka musz lim; az evan gé li -
ku sok szá ma kö rül be lül 5,5 mil lió fő. –
A szerk.) Ha va la mi ben si kert érek el, az
nem az én sze mé lyes ér de mem; an nak
kö szön he tem, hogy a min den ha tó Is -
ten ve ze té sé re ha gyat ko zom.

– Szer ve ző ként kulcs sze re pe volt a
má jus 25-én Gö döl lőn meg ren de zett
el ső in do néz–ma gyar val lás kö zi pár -
be széd kon fe ren cia lét re jöt té ben. Ha -
zá já ban mi lyen fo gad ta tá sa, vissz -
hang ja volt az ese mény nek?

– A nem ze ti hír ügy nök sé gen, az
AN T ARA-n kí vül több mint húsz
kü lön bö ző mé di um fog lal ko zott a
kon fe ren ci á val. Nem csak az in ter ne -
tes ol da la kon, ha nem a nyom ta tott la -
pok ban is je len tek meg össze fog la ló
cik kek ró la, még hoz zá nem is csak az
or szá gos, il let ve fő vá ro si or gá nu mok -
ban, ha nem a vi dé ki ek ben is.

– Em lí tet te, hogy nem a sa ját ér de -
mé nek tu laj do nít ja, ha va la mit si ke -
rül vég hez vin nie. Még is fel me rül a
kér dés: el ső sor ban nem az Ön sze mé -
lyé nek – kap cso la ta i nak, be fo lyá sá nak
– volt-e kö szön he tő az el ső ta lál ko zó,
és ha igen, ak kor lesz-e, le het-e foly ta -
tá sa a kez de mé nye zés nek az után is,
hogy Ön tá vo zik a nagy kö ve ti poszt ról?

– Sem mi kép pen nem egy sze ri al -
ka lom nak szán tuk a gö döl lői prog ra -
mot. Az em be rek, a kö zös sé gek, a
nem ze tek fo lya ma to san vál toz nak;
ami ma ak tu á lis kér dés, azt hol nap
va la mi más vált ja fel. A val lás kö zi
pár be széd te rén ezért min dig van mit
meg vi tat ni, to vább gon dol ni.

Mind azon ál tal nem az én sze mé -
lyem től függ a dis kur zus jö vő je, mert
ez az in do néz kor mány zat ha tás kö ré -
be tar to zik. He lyet tem má sok fog ják
gond ját vi sel ni a meg kez dett mun ká -
nak. Vél he tő en 2012-ben Ja kar tá ban ke -
rül majd sor a má so dik ta lál ko zó ra.

g Vi tá lis Ju dit

Nagy kö ve ti bú csú
b Pro to kol lá ris jel le ge el le né re is csa lá di as han gu la tú ta lál ko zón kö szönt

el jú li us 29-én a dip lo má ci ai tes tü let és a ha zai po li ti kai élet meg je -
lent tag ja i tól Man ga si Si homb ing in do néz nagy kö vet. A nagy kö ve ti
re zi den ci án tar tott hi va ta los ce re mó ni át kö ve tő fo ga dás ra a ci vil szfé -
ra – az egy há zak, a kü lön bö ző kul tu rá lis egye sü le tek és így to vább –
kép vi se lői is meg hí vást kap tak; a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zat – má sok mel lett – Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő kép vi sel te.
In do né zia – Ma gyar or szág mel lett Hor vát or szág ban, Bosz nia-Her ce -
go vi ná ban és Ma ce dó ni á ban is akk re di tált – nagy kö ve te 2007 feb ru -
ár ja óta tel je sít szol gá la tot Bu da pes ten, és ez év szep tem be ré ben tér
majd vissza ha zá já ba.

Mangasi Sihombing (jobbra) búcsúzik – baloldalt felesége, Parodang Sihombing,
középen João Miguel Vahekeni, az Angolai Köztársaság magyarországi
nagykövete, a budapesti diplomáciai testület doyenjének helyettese

Ezt mond ja az Úr: „Ne félj, mert én ve led va gyok, ne csüg gedj, mert én va -
gyok Is te ned! Meg erő sí te lek, meg is se gí te lek, sőt győ zel mes job bom mal tá -
mo gat lak.” (Ézs 41,10) Is ten irá ni há lá val tu da tom, hogy au gusz tus 14-én,
szom ba ton 11 óra kor a kon do ro si evan gé li kus temp lom ban Gáncs Pé ter,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé szen tel. Sze re tet tel vá rom Önt
és ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő sze re tet -
ven dég ség re.

Ri bársz ki Ákos

Uram, Is te nem! Te vagy egye dül örök ké va ló. Sze med előtt a mi időnk úgy
su han el, mint egy ár nyék. Előt ted nyil ván va ló az éle tem. Há lát adok ne ked,
hogy min dent jól cse le ked tél. Nem en ged ted, hogy egyé ni cé lo kat tűz zek ki
ma gam elé, ha nem Te ve zet tél éle tem egyik ál lo má sá ról a má sik ra, gyak ran
aka ra tom el le né re. Egy há zad ál tal meg tar tot tál Igéd mel lett. Nem hagy tál
el vesz ni a kí sér té sek ben, me lyek be lül ről és kí vül ről tá mad tak rám. Igéd meg -
őr zött ké tel ke dé sek től és em be rek meg ve té sé től, és se gí tett, ami kor szol gá -
la tom örö me meg lan kadt ben nem. Igéd szá mom ra az én Uram, Jé zus Krisz -
tus. Ne ki kö szö nöm azt, hogy Hoz zád ta lál tam, és bo csá na tod ban bi zo nyos
le he tek. Ne ki kö szö nöm, hogy szá mom ra a ke reszt teo ló gi á ja fö lé fel tá ma -
dá sod győ zel mé nek teo ló gi á ja ívelt. Ez nem az én, ha nem a Te győ zel med
volt. Ha a mi időnk le telt, Te ak kor is meg ma radsz, és mi örök ké ben ned ma -
ra dunk. Ne ked le gyen di csé ret és di cső ség mind örök ké. Ámen. 

g Ot to Di be li us (–) né met evan gé li kus lel kész

Az imád sá got Ma do csai Mik lós Imád ság mo za ik III. cí mű – kö zel múlt ban
meg je lent – kö te té ből vá lasztot tuk.
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b Az idei, au gusz tus 1-je és 8-a kö zött zaj ló ta lál ko zó ra a há zi gaz dá kon
kí vül Hol lan di á ból, Iz land ról, Len gyel or szág ból, Cseh or szág ból,
Né met or szág ból, Lit vá ni á ból, Ro má ni á ból, Bel gi um ból, Ka na dá ból,
va la mint az Egye sült Ál la mok ból ér kez tek a részt ve vők. Raj tuk kí vül
mo son ma gyar óvá ri, sop ro ni és kő sze gi fi a ta lok vesz nek részt a ren -
dez vé nyen, ugyan is ezek ben a vá ro sok ban mű kö dik úgy ne ve zett
Bridge Buil ders Club, ame lyek az év fo lya mán is kap cso la tot tar ta nak
kül föl di cso por tok kal. 

A kő sze gi fi a ta lok Hol lan di á ban jár tak az idén, a sop ro ni ak iz lan di ven dé ge ket fo -
gad tak, míg a leg ré geb bi cso port – a mo son ma gyar óvá ri – az Egye sült Ál la mok -
ba ju tott ki. Az utób bi ról mind annyi an tu dunk, hi szen tra gé di á juk ról hírt adott
a saj tó: két di ák egy hó nap pal ez előtt ha jó bal eset ben vesz tet te éle tét Phi la delp hi -
á ban. A tra gé dia ha tá sá ra nyil ván va ló an más az idei ta lál ko zó. Egyik es te kö zös
imád ság ra gyűl nek össze a kő sze gi evan gé li kus temp lom ban a fesz ti vál részt ve -
vői, hogy em lé kez ze nek a két fi a tal ra, akik 2009 de cem be ré ben még részt vet tek
ugyan itt a kő sze gi hét vé gi elő ké szü le ti al kal mon…

Az At lan tic Bridge csü tör tö kön es te mu tat ko zik be a Kő szeg fő te rén fel ál -
lí tott szín pa don, ahol egy Egye sült Ál la mok ból va ló ze ne kar is ját szik. Pén te -
ken es te pe dig va cso rá ra hív ják meg kő sze gi ke resz tény csa lá dok a fesz ti vál kö -
zel száz részt ve vő jét, hogy a fi a ta lok ma gyar csa lá dok éle té be is be pil lant has -
sa nak egy he tes ma gyar or szá gi tar tóz ko dá suk ide jén.

g B. Cs.

Épít sünk hi da kat, 
és rom bol juk le a fa la kat!

Az At lan tic Bridge nem zet kö zi ke resz tény 
if jú sá gi szer ve zet új ra Kő sze gen tart ja

nyá ri ta lál ko zó ját

A nyá ri di ák egye te m fő véd nö ke a
Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je, Ra dos né Len gyel An na, aki
fér jé vel – a fő ként szin tén rá di ós
szer kesz tő ként is mert Ra dos Pé ter rel
– együtt elő adá so kat is tart a fi a ta lok -
nak. Előadóként érkezett Bonyhádra
– töb bek kö zött – Da ni el Abon do lo (a
Lon do ni Egye tem Szláv és Ke let-eu -
ró pai Ta nul má nyok In té ze té nek ok -
ta tó ja), il let ve Be nő At ti la, a ko lozs -
vá ri Bab es–Bo lyai Tu do mány egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka ra Ma gyar és
Ál ta lá nos Nyel vé sze ti Tan szé ké nek
do cen se és – vissza té rő elő adó ként –
dr. Si mon csics Pé ter, az előb bi tan szék
nyu gal ma zott do cen se.

A fi a ta lok mű hely mun kák so rán is
„el len őriz he tik”, mé lyít he tik is me re -
te i ket. A hét vé gé re – az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő sé gét kép vi se lő team
irá nyí tá sá val – a di ák egye tem nek el -
ké szül het a sa ját (hon)lap ja is, és a
gim ná zi um ter vei sze rint az elő adá -
sok anya gá ból idén is ön ál ló kö te tet
fog nak meg je len tet ni. A tá bor la kók
ter mé sze te sen Bony hád dal és von zás -
kör ze té vel – Ka kasd dal, Szek szárd dal,
Bi kal lal, Péccsel – is meg is mer ked nek.

A hét nyi tó elő adá sát dr. Si mon csics
Pé ter tar tot ta „A lét da dog, csak a tör -
vény a tisz ta be széd” cím mel. Eb ben
hang sú lyoz ta: „A lét bo nyo lult, rej té -
lyes, a tör vény vi szont le egy sze rű sí tett,
át lát ha tó. Te kint sük az Ótes ta men tu -

mot a tár sa dal mi alap tör vény nek. A
tár sa da lom és a ter mé szet tör vé nye it
meg le het ugyan szeg ni, de an nak kö -
vet kez mé nye van. A nyelv ben a sza -

bá lyok mel lett sok ki vé tel lel ta lál ko -
zunk, mi több, ezek nek van iga zi hír -
ér té kük, vagy is itt a ki vé tel tart ja
élet ben a rend szert.”

Az ün ne pé lyes meg nyi tót kö ve tő -
en a tá bor la kók és az elő adók em lék -
sza la got he lyez tek el Lotz Já nos már -
vány táb lá já nál, és mint egy a vi lág hí -
rű nyel vész élet út ja emlékének adóz -

va, az „El in dul tam szép ha zám ból…”
cí mű nép dalt éne kel ték el kö zö sen. 

Lotz Já nos nyel vész (1913–1973)
egy kor a bony há di gim ná zi um di ák -
ja volt, és az evan gé li kus in téz mény -
ben iga zán kre a tív mó don tart ják ele -
ve nen az em lé két – a nyá ri di ák egye -
te men túl az is ko lá ban az ő ne vét vi -
se lő anya nyel vi szak kör mű kö dik,
amely fil met is ké szí tett a hí res sé lett
haj da ni bony há di gim na zis tá ról.

Lotz Já nos kö zel tíz ezer kö te tes ha -
gya té ka az Osza kai Egye te m könyv -
tá rát gaz da gít ja. Ta valy a bony há di
gim ná zi um ban elő adást tar tott az a
Was eda Mi ka nyel vész pro fesszor

asszony, aki az intézményben ma gyar
nyel vet ta nít, és e te vé keny sé gé ért át -
ve het te a Nem zet kö zi Ma gyar ság tu -
do má nyi Tár sa ság ál tal ala pí tott Lotz
Já nos-em lék ér met. Az idei nyá ri di -
ák egye tem nek is vendége két Lotz Já -
nos-em lék ér mes nyel vész:: Pe tő fi
Sán dor Já nos és Pén tek Já nos.

g Má té Ré ka

Nyel vé szet től a ja pán 
kar dok ké szí té sé nek tit ká ig

b Má so dik al ka lom mal ren de zik meg ezen a hé ten a Lotz Já nos nyá ri
di ák egye te met a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban.
Az au gusz tus 2-i ün ne pé lyes meg nyi tón a tá bor ve ze tő je, Lencz né
Vr bovsz ki Ju dit te het ség me ne dzser kö zel fél száz fi a talt kö szönt he -
tett, kö zöt tük Er dély ből és Szlo vá ki á ból ér ke zett di á ko kat is. A kel -
le meset a hasz nos sal össze köt ni kí vá nó részt ve vők idén a re to ri ka,
a mé dia, a kre a tív írás, a nyel vé szet vagy a ja pán kul tú ra ala po sabb
meg is me ré sé re csá bí tó szek ci ók va la me lyi ké re je lent kez het tek.

…ki ál tot tunk fel ak kor, ami kor a hu -
szon egye dik nem zet kö zi öku me -
ni kus sza bad egye tem re ké szül tünk,
amely im már má so dik al ka lom mal
lelt ott hon ra Nyír egy há zán, a Lu ther
Már ton Kol lé gi um ban. 

Az egy he tes prog ram – jú li us
26. és au gusz tus 1. kö zött – az em -
be ri ség és az egyén vál sá gá nak stá -
ci ó it jár ta kö rül Min den na pi vál sá -
gun kat… cím mel, és pró bált le het -
sé ges meg ol dá so kat ke res ni szak ava -
tott elő adók és ér de kes-ér té kes elő -
adá sok se gít sé gé vel, szem előtt tart -
va ugyan ak kor azt, hogy a hit a ke -

resz tény em ber szá má ra po ten ci á -
lis prob lé ma meg ol dást je lent.

Az el ső nap az ér ke zés és az is -
mer ke dés je gyé ben telt, mely re kü -
lö nö sen meg fe le lő volt a Pánt li kás
együt tes ze né je ál tal kí sért nép -
tánc ház. La borczi Gé za szer ve ző lel -
ki pász tor eg zisz ten ci á lis vál sá ga -
ink ról be szélt, ame lyek ki emel ten
fon tos he lyet fog lal nak el egy olyan
vi lág ban, ahol két em ber ta lál ko zá -
sa egy út tal konf lik tus hely ze tet hor -
doz ma gá ban, és el len té tek üt köz te -
té si pont já vá vá lik. 

Ked den min den na pi aján dé ka -

ink és vesz te sé ge ink té má ja ural ta a
na pot: Jób pél dá ja járt előt tünk.
Mind eköz ben sok ol da lú lel ki pász -
tor ral is mer ked tünk meg La borczi
Gé za sze mé lyé ben, aki egy elő adás
ere jé ig „sze rep lí rát” al kal ma zott –
mi vel az az nap ra meg hir de tett elő -
adás szak em be re nem ér ke zett meg
–, köz gaz dász ként be szélt a gaz da -
sá gi vál ság ról mint je len ség ről. 

Az es tet kon cer temó ci ók zár hat -
ták: Völ gyessy Szo mor Fan ni a dal -
lam nyel vét be szél ve tar tott sze mi -
ná ri u mot ér zé sek ről, lel künk ről. 

Gon dol tunk már a virs li re úgy,
mint a glo ba li zá ció le het sé ges szim -
bó lu má ra? Nos, Ham mer Fe renc, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
szo cio ló gu sa er re is fel hív ta fi gyel -
mün ket („a glo ba li zá ció le het olyan
egy ér tel mű, adott do log, mint
mond juk egy virs li, más szem pont -
ból azon ban még sem az, hi szen
nem mond hat juk, hogy gye re ide,
hamm, be kap lak”), il let ve he ves vi -
tát vál tott ki elő adá sá val, mely nek
köz pon ti kér dés fel ve té se a glo ba li -
zá ció pár to lá sá nak vagy el len zé sé -
nek le he tet len sé ge volt. Az elő -
adást kí sé rő vi ta so rán azt a kö vet -
kez te tést von tuk le, hogy a glo ba li -
zá ci ó nak nem le het el len áll ni,
ugyan ak kor a hit olyan eszköz,
amely meg szű ri ezen uni ver zá lis
fo lya mat jó és rossz ho za dé ka it. 

Es te pa rázs vi ta szem ta nú i ként
György Pé ter esz té ta és és Bé res

Ta más teo ló gus pár be szé dét kö -
vet het tük nyo mon ar ról, hogy van-
e ke res ni va ló ja a ke resz tény ség nek
a mé di á ban. A be szél ge tés fo lya mán
fel me rült a kor sze rű egy ház prob -
le ma ti ká ja is, amely újabb kér dés la -
vi nát in dí tott el a né ző kö zön ség
so ra i ban. 

Az es tet csa ló dá sa ink és a Zsolt
55,13–15 zár ták; Gé za bá csi köz ve -
tí tő mun ká ját kö ve tő en pe dig jó
sza bad egye te mis ták mód já ra min -
den ki ki hagy ta az es té re be ter ve zett
„szun di ká ci ót” – tud ni il lik a Ba lázs
Ele mér Gro up adott kon cer tet a
kol lé gi um ud va rán. 

Pén te ken a mű vé sze tek gör be
tük ré ben nya lo gat hat tuk vál sá gunk -
ban szer zett se be in ket. Kiss Me -
lin da kép ző mű vész elő adá sa min -
den ér zék szerv re ha tott, hi szen a ha -
gyo má nyos fes té szet től kro no ló gi -
ai sor rend ben el ju tot tunk a fény kép -
hez és a film mű vé szet hez is. Meg -
döb ben tő és el gon dol kod ta tó kép -
ze let be li tú rá nak le het tünk ré sze sei,
dél utá ni, va ló di tú ránk pe dig a sós -
tói ál lat park ba ve ze tett, ahol az
újon nan épí tett oce a ná ri um ven dé -
gei vol tunk. 

Es te a bá bos mun ka cso port ve -
zet te fel az áhí ta tot, a té koz ló fiú
tör té ne tét fa ka nál bá buk kel tet ték
élet re. Egész he ti mun ká juk gyü -
möl csét a nép tán co sok, a kü lön le -
ges tech ni ká val (pi xi lá ció) dol go zó
fo tó sok és gyöngy fű ző sök is le -

arat ták a szom bat es ti zá ró prog ra -
mon.

A szom bat nagy di lem má ja a ke -
resz tény ség vál sá ga volt, amely re
meg ol dást mu tat ha tott Bé res Ta más
evan gé li kus teo ló gus dél előt ti elő -
adá sa. 

Az es ti prog ra mon nem csak a
mun ka cso por tok pro duk ci ó it övez -
te nagy ér dek lő dés, ha nem a be ter -
ve zett ka ra o ke es tet is. Di csé re tes,
hogy az új ság író cso port nak si ke rült
– ha gyo má nyuk kal el len tét ben –
ide jé ben be fe jez nie a tá bo ri új ság
meg szer kesz té sét, így ők is saj tó -
szem lét tart hat tak a zá ró es ten, de a
leg na gyobb si ke re – két ség kí vül –
tá bor ve ze tőnk szo ká sos es ti áhí ta -
tá nak volt, amely ez út tal min den na -
pi füg gő sé ge ink kel szem be sí tett
min ket.

A va sár na pi zá ró na pot Ti sza do -
bon töl töt tük, ahol az And rássy-kas -
tély ban ve het tük ma gunk hoz az úr -
va cso ra je gye it. Együtt lé tünk csúcs -
pont ja ként fő an gyal vá lasz tás ra ke -
rült sor, amely az egész he ti aján dé -
ko zós já té kunk leg in kább várt moz -
za na ta volt. A meg tisz te lő cí met ez -
út tal Pet ri ko vics Edit nyer te el. 

Ilyen volt a mi utunk a vál ság ból
a vált ság ba – így visszük ha za ma -
gunk kal ezt az iz gal mas utat, hogy
vál ság ke ze lé si stra té gi ánk pél da le -
hes sen csa lá dunk, ba rá ta ink, év fo -
lya munk szá má ra is. 

g Bí ró Ár pád

Min den na pi vál sá gunk ból…

A Clachan híd Skóciában  – „híd az Atlanti-óceán fölött”
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A diákegyetem résztvevői szalagot helyeznek el Lotz János emléktáblájára.
(A kép jobb szélén Lencz né Vr bovsz ki Ju dit.)



Evangélikus Élet 2010. augusztus 8. f 13»presbiteri«

Bűn nek, ki sik lás nak, cél té vesz tés -
nek, a te rem té si aka rat tól és rend től
el té rő nek tart juk-e a ho mo sze xu a li -
tást, mint pél dá ul a pe do f í li át, klep -
to má ni át, nim fo má ni át, al ko ho liz -
must, ká bí tó szer-fo gyasz tást, ni ko ti -
niz must…? 

Is ten meg fel leb bez he tet len ki je len -
té sé nek tart juk-e a Bib lia ta ní tá sát a
té má val kap cso lat ban? Nem csak a jól
is mert és so kat idé zet mó ze si és pá li
igék re gon do lok, ha nem a te rem té -
si tör té net re, il let ve Jé zus ta ní tá sá ra
a fér fi-nő kap cso lat ról, há zas ság ról,
az er kölcs ről.

El fo gad ha tó nak tart juk-e a kö vet -
ke ző gon do lat me ne tet, ame lyet egy
lel ké szünk fo gal ma zott meg az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men tar tott fó ru mon, és amely
szin tén meg je lent a má jus 16-i tu -
dó sí tás ban? A tu dó sí tás szö ve ge
sze rint a lel ki pász tor „nem is gon -
dol ja, hogy ön ma gá ban bűn nek ti -
tu lál hat nánk ezt az »adott sá got«”.
Sze rin te „a Bib lia nem min den té -
má ban kom pe tens, aho gyan ez eset -
ben sem mu tat egy ér tel mű irányt –
Jé zus nem is em lí ti a ho mo sze xu a -
li tás je len sé gét.”

Ha egy há zunk ban nem el fo gad ha -
tó a ho mo sze xu a li tás, mi ért kap hat
évek óta te ret az ilyen gon dol ko dás
a kü lön bö ző fó ru mo kon?

Azok fe lé, akik lát ha tó ki sik lás ban
él nek, mint a ho mo sze xu á li sok is, és
azt nem tart ják bűn nek, sőt nor má -
lis nak akar ják el fo gad tat ni kör nye ze -
tük kel, az egy ház va ló ban úgy szol gál
a leg he lye sebb mó don, hogy fel ve szik
hit tu do má nyi egye te münk re?

Jé zus va ló ban min den kit el fo ga -
dott, be fo ga dott, úgy, ahogy jöt tek
hoz zá, de nem azért, hogy ab ban az
ál la pot ban ma rad ja nak. En nek alap -
ján biz to sí tott nak lát juk-e, hogy
egye te mün kön azt kap ják a „fel vál -
lalt” bűn ben élők, amit Jé zus ad na ne -
kik: bűn is me ret, meg té rés re, sza ba -
du lás ra, gyó gyu lás ra va ló se gí tés?

Biz tos, hogy en nek a he lye az
egye tem? Fel van nak ott er re ké -
szül ve?

Aki a pe do f í li át, drog fo gyasz tást
vagy ép pen a ho mo sze xu á lis élet mó -
dot nor má lis nak tar ja, sze ret né le ga -
li zál tat ni, és nyíl tan gya ko rol ja is, azt
va ló ban fel kell ven ni a hit tu do má nyi
egye tem re? 

Nem in kább elő ször az aga pé kre -
a ti vi tá sa alap ján hoz zá juk il lesz ke dő
mó don kel le ne hir det ni a bűn bo csá -
na tot, sza ba du lást, püs pö ki és or vo -
si kom pe ten ci á val meg szer ve zett
kre a tív re ha bi li tá ci ós le he tő sé get,
sze re tet tel jes lel ki gon do zást?

Szem előtt tart juk-e, hogy ami kor
zöld lám pát ad ná nak né me lyek a
ho mo sze xu a li tá su kat nyíl tan vál la -
lók nak a teo ló gi ai és/vagy lel ki -
gon do zói kép zés re, hogy az igen fi -
a ta lon, sze mé lyi ség fej lő dé sük ér -
zé keny sza ka szá ban lé vő he te -
roszexuális, vagy is nor má lis ál la po -
tú hall ga tó kat be fo lyá sol ná, ér zé ke -
nyen érin te né az ő élet vi te lük, gon -
dol ko dá suk, te vé keny sé gük?

Gon do lunk-e azok ra, akik az évek
óta tar tó teo ló gi ai és eti kai fel la zí tá -
si fo lya ma tok mi att már el men tek
egy há zunk ból?

Szá mo lunk-e az zal, hogy a ho -
mo sze xu a li tá su kat nyíl tan vál la -
lók egy há zi el fo ga dá sa és ez zel bi -
zo nyos ér tel mű le ga li zá lá sa mi att
még töb ben el hagy ják majd kö -
zös sé gün ket?

Amennyi ben Is ten ki je len té se
alap ján bűn nek tart juk a ho mo sze xu -
a li tást, mi lyen le he tő sé get lát egy há -
zunk ve ze tő sé ge, és mi lel ké szek az
ő se gí té sük re?

Van-e egy há zunk ve ze té sé nek lá -
tá sa, ter ve ho mo sze xu á lis em ber -
tár sa ink több nyu ga ti or szág ban gya -
ko rolt, ige sze rin ti se gí té sé re? 

Nem igaz, hogy nin cse nek sza ba -
du lá sok, gyó gyu lá sok és még in -
kább ha tá sos pre ven ció, mint ahogy
ér vel nek né me lyek! De a pre ven ci ót
ele ve tönk re te szi, ki olt ja a bűn le ga -
li zá lá sa az egy ház ban. Nem kel le ne
er ről a kér dés ről is fó ru mot ren -
dez ni?

Nem le het ne-e nem csu pán a ho -
mo sze xu a li tást le ga li zá ló svéd evan -

gé li kus egy ház zal tar ta ni a kap cso la -
tot (oda em be re in ket ilyen té má jú
kon fe ren ci á ra ki vin ni – ami meg tör -
tént), ha nem olya nok kal mun ka kap -
cso lat ba ke rül ni, akik bib li kus mó don
ke ze lik a kér dést, és meg ta nul ni tő -
lük a re ha bi li tá ció nem könnyű, de
gyö nyö rű mun ká ját?

Amennyi ben egye te münk fel -
ven ne ma gu kat ho mo sze xu á lis nak
nyíl tan val ló kat, nem lá tunk-e gon -
dot ab ban, hogy be hoz zák kul tú rá -
ju kat, szo ká sa i kat, tár sa i kat, te vé -
keny sé gü ket? Ahogy pél da is van rá
nyu ga ti teo ló gi á kon, ame lye ken
meg ala kul tak a „ke resz tény” egye -
te mi hall ga tók, teo ló gu sok, lel ké -
szek lesz bi kus, il let ve ho mo sze xu -
á lis szer ve ze tei? (Mint egy húsz esz -
ten de je meg döb ben ve jöt tek ha za
ne ves né met evan gé li kus egye te -
mek ről ösz tön dí ja sa ink, pél dá ul
olyan él mé nyek kel, hogy lesz bi kus
teo ló gák csó ko lóz nak az is ko la fo -
lyo só ján. Ak kor még nem gon dol -
tuk…)

Amennyi ben lel ki gon do zás ra ké -
pez nék ki őket, mi lyen teo ló gi ai, eti -
kai ala pon tör tén ne ez?

Gyó gyu lá suk után vagy előtt kép -
ze lik kép zé sü ket il let ve ké sőb bi szol -
gá la tu kat?

Mi len ne szol gá la tuk ke re te, cél ja?
A ho mo sze xu a li tás tár sa dal mi sú -

lyá hoz ké pest nem fog lal ko zik-e
arány ta la nul so kat a po li ti ka, mé dia,
az egy ház, így a mi egy há zunk is a té -
má val?

Mi le het en nek az ér tel me és cél -
ja? Kik és mi ért moz gat ják ezt nap -
ja ink ban?

Nem lá tunk-e ve szélyt ab ban,
hogy az Eu ró pai Unió ránk eről te ti –
a tár sa da lom ra és az tán las san az
egy ház ra is – ige el le nes lá tá sát és
gya kor la tát?

Nem kel le ne-e na gyobb hang súlyt
ten ni egy há zunk ban a kri ti kus, de se -
gí tő el len ál lás ra, a kü lön bö ző bű nös,
cél té vesz tett élet for mák meg elő zé sé -
re, il let ve a mag zat vé de lem re, a há -
zas ság- és csa lád gon do zás ra? 

Foly tat hat nám a kér dé se ket,
ame lyek, úgy gon do lom, szá zak és
ta lán ma még ez rek kér dé sei egy há -
zunk ban.

Amennyi ben nem szü let nek meg
az egy ér tel mű, igei vá la szok, va ló ban
be lát ha tat la nok a kö vet kez mé nyek.

Nincs meg ál lás? Le gyen!
g Sze ve ré nyi Já nos

or szá gos misszi ói lel kész

Tisz telt Szer kesz tő ség! Sze ret nék hoz zá szól ni Gáncs
Pé ter püs pök úr le ve lé hez, mely az EvÉ let jú li us 18-i szá -
má nak 11. ol da lán je lent meg, vá lasz ként a fö löt te ol vas -
ha tó nyi lat ko zat ra.

Ha egy ho mo sze xu á lis em ber „meg akar ja is mer ni a Bib -
lia és a teo ló gia kin cse it” – ahogy a püs pök úr ír ta –, bő -
ven ta lál teo ló gi ai köny ve ket, me lyek ből ké pez he ti ma -
gát, nem is szól va az in ter net ről.

Sem mi kép pen nem he lyes fel ven ni az evan gé li kus teo -
ló gi á ra, még teo ló gus szak ra sem, mert köz tu dott, hogy
a Bib lia bűn nek íté li a ho mo sze xu a li tást, nem csak az Ó-,

ha nem az Új tes ta men tum is. Ak kor is, ha egyes nyu ga ti
egy há zak nem tö rőd nek ve le.

Ha va la ki kö zü lük fel vé tel re je lent kez ne teo ló gi ánk -
ra, az il le té kes pro fesszor lás sa el bő ven teo ló gi ai köny -
vek kel, s va la ki vál lal ja el a lel ki gon do zá sát. Ez az iga zi
sze re tet tel jes se gí tő kész ség. De sem mi kép pen ne ve gyék
fel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo ló gus
sza ká ra sem!

Csak így tud nánk ele jét ven ni an nak, hogy eset leg pro -
vo ká to rok ke rül je nek a teo ló gus hall ga tók kö zé.

Do bó Jó zsef né  (Bu da pest)

„Nem he lyes fel ven ni az evan gé li kus teo ló gi á ra…”

Ör ven de tes, hogy or szá gos misszi ói
lel ké szünk vég re kér dez, és Is ten
előt ti kö zös vá lasz ke re sés re hív. Nagy
kár, hogy ezt nem ko ráb ban tet te!
Meg spó rol hat tuk vol na azt az egy há -
zon be lü li „ke resz tes had já ra tot”,
alá írás gyűj tő kam pányt, amellyel tel -
je sen fe les le ge sen si ke rült egy há -
zunk köz vé le mé nyét fel ka var ni és
meg osz ta ni…

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men má jus 10-én meg tar tott
teo ló gi ai fó rum ép pen a most már
Sze ve ré nyi Já nos ál tal is szor gal ma -
zott, Is ten előt ti vá lasz ke re sés nek
volt az egyik sze rény ál lo má sa. Még
ak kor is, ha tör té ne te sen a nyi lat ko -
zat meg fo gal ma zói és alá írói azon
nem vol tak je len. A két órás dis pu tá -
ból ki ra ga dott egy-két mon dat alap -
ján bib lia el le nes ség gel meg bé lye gez -
ni a be szél ge tés egyes részt ve vő it, sőt
még az er ről tu dó sí tó he ti la pun kat is,
be csü let sér tő vá das ko dás, el ha mar -
ko dott, sze re tet len ítél ke zés volt. De
ami meg tör tént, meg tör tént, az ilyes -
mi ért egy há zunk ban még el né zést
sem szok tak kér ni…

Elő re néz ve pró bál junk va ló ban
együtt kér dez ni és vá la szo kat ke -
res ni. Ugyan ak kor meg győ ző dé sem,
hogy en nek a kö zös út ke re sés nek
nem egy há zunk nép lap ja a leg al kal -
ma sabb fó ru ma. Re mé lem, meg ta lál -
juk az er re al kal mas he lyet és időt.
Ad dig is ké rem a hig gadt egyé ni és
kö zös to vább gon dol ko zást és kér de -
zést, va ló ban Is ten re fi gyel ve. Így
most, mint név sze rint meg szó lí -
tott, csu pán né hány pon ton kí vá nok
reflek tál ni a hu szon hét kér dés re. 

Nem va gyok szak ér tő, de erő sen
két lem, hogy a ho mo sze xu á lis haj lam
egy szin ten em le get he tő-e és ke zel -
he tő-e a pe do f í li á val vagy a klep to -
má ni á val…

Szá mom ra is kér dés, hogy mi ért
kap ek ko ra te ret egy há zunk ban ez a
pe ri fe ri kus té ma: hu szon há rom év
gyü le ke ze ti, hat év or szá gos misszi -
ói lel ké szi és las san hét év püs pö ki
szol gá lat ta pasz ta la tai alap ján ná -
lam ez a prob lé ma kör nincs ott az el -
ső hu szon hét ége tő kér dés kö zött,

ame lyet sür gő sen or vo sol ni kel le ne
egy há zunk ban. 

Az vi szont tény, hogy a té ma is mé -
telt fel ka va rá sa ál tal va ló di teo ló gi ai
kér dé sek és fe szült sé gek is ger jed nek.
Ilyen alap ve tő, sú lyos té ma: ho gyan
ér tel mez zük a Szent írást? Tö mö ren
és ki éle zet ten fo gal maz va: ko mo -
lyan vesszük-e a Bib li át vagy szó
sze rint?! Ki csit bő veb ben: lu the ri
mó don, az az krisz to cent ri ku san ma -
gya ráz zuk-e vagy fun da men ta lis ta
mó don, be tű sze rint? Ez utób bi eset -
ben – töb bek kö zött – le kel le ne ven -
ni a Lu ther-ka bá tot az év ti ze dek óta
egy há zunk ban hű sé ge sen szol gá ló
női lel ké szek ről, ahogy ezt a Bal ti -
kum ban vagy ép pen Len gyel or szág -
ban tet ték, fő leg ame ri kai, fun da men -
ta lis ta ha tás ra. Va jon ez len ne egy há -
zunk tisz tu lá sá nak az út ja?

S ha már a tisz ta egy ház ké pe
elő ke rült, hadd reflek tál jak né hány
őszin te kér dés sel a fe le lős sze re tet -
tel írott ol va sói le ve lek re is. Va jon mi -
lyen „pro vo ká to rok tól” kell fél te -
nünk teo ló gus hall ga tó in kat? Ho -
gyan le het ste ri len fel ké szül ni a szol -
gá lat ra? Biz tos, hogy mi „egész sé ges
al mák” va gyunk? Ne tán az evan gé -
li um ere je nem ép pen ar ról a cso dá -
ról szól, hogy jó val le het le győz ni, mi
több, meg győz ni a rosszat?!

S vé gül egy halk, de ha tá ro zott ké -
rés: az egy el bi tan golt, „más” fe ke te
bá rány ról sem meg fe led kez ve, kon -
cent rál juk erő sen fo gyó ener gi án kat
az el ve sző fél ben lé vő ki lenc ven ki lenc
„egész sé ges” pász to ro lá sá ra. Alá írá -
sok he lyett őket pró bál juk össze -
gyűj te ni. For dul junk egy há zunk va -
ló di krí zi sei fe lé: a pusz tu ló gyü le ke -
ze tek, meg fá radt, ki égett pász to rok,
szét hul ló há zas sá gok és lel kész csa lá -
dok fe lé!

Az idei Szél ró zsa kö zép re hí vott
min ket, új kez dés re ve le, az egy ház
Urá val. De mi ehe lyett va la hol a pá -
lya szé lén, lab da hí ján, egy mást ker -
get jük… Pe dig a lab da is, a Já ték ve -
ze tő is kö zé pen vár! Hogy az iga zi
cent rum ból ki in dul va, va ló ban kezd -
jük újat ve le és egy más sal!

g Gáncs Pé ter püspök 

A pe ri fé ri á ról
a cent rum ba

(…) Gáncs püs pök úr meg jegy zé sé hez csak annyit: iga za
van, sza bad jót is fel té te lez ni a fe le ba rá tunk ról, ez ter mé -
sze tes. Hi szen a bör tön ben ülők nek is van bo csá nat, és van
re mény a meg té rés re. De azt, hogy a bű nös élet je lölt je it

egy pad ba ül tes sük, már ne héz el fo gad ni, mert a tapasztalat
mást mutat: nem a ro hadt al ma lesz egész sé ges, ha nem
az egész sé ges fog el rom la ni a rom lott al má tól. (…)

Czi ko ra La jos (Oros há za)

Az egész sé ges és a rom lott al ma

b A Most kell meg áll ni! cí mű nyi lat ko zat (Evan gé li kus Élet, jú li us 18., 11.
o.) hul lá mo kat vert he ti la punk ban, de fő leg egy há zunk in ter ne tes le -
ve le ző fó ru ma in. Gáncs Pé ter püs pök úr a nyi lat ko zat tal egy idő ben meg -
je len tet te ko ráb bi ki je len té sé nek bő vebb ma gya rá za tát. Ké rem Püs pök
urat és a nyi lat ko za tot kri ti zá ló kat, hogy Is ten előt ti csen des sé gük ben,
ve lünk együtt, ke res sék az aláb bi kér dé sek re a bib li ai vá la szo kat.

Hu szon hét kér dés

A NYILATKOZAT GERJESZTETTE VITÁT E „MELEG TÉMÁRÓL” LAPUNKBAN EZENNEL
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Jo han nes Hon te rus, avagy Hon ter
Já nos a ha zai re for má ció kez de té nek
meg ha tá ro zó, a ma gyar or szá gi evan -
gé li kus egy ház tör té ne té nek egyik
leg sok ol da lúbb sze mé lyi sé ge. Lel -
kész és re for má tor, pe da gó gus és
is ko la igaz ga tó, nyom dász és könyv -
ki adó, föld rajz tu dós és csil la gász –
hu ma nis ta po li hisz tor egy sze mély -
ben. 

Mi köz ben Hon te rus
mun kás sá gát köny vek
tu cat jai, új ság cik kek és
ta nul má nyok szá zai,
bras sói em lék he lyei –
sőt egy bu da pes ti an -
tik vá ri um ne ve is! –
idé zik, jó val ke vés bé
is mert, nap ja ink ra mél -
tat la nul el fe le dett kö -
ze li mun ka tár sa, ta nít -
vá nya, utód ja, jó ba rát -
ja, Wag ner Bá lint (Va -
len tin Wag ner). Szü le -
té si dá tu ma az ak kor
még csak nyo mok ban
lé te ző ha zai anya köny -
ve zés mi att igen csak
bi zony ta lan. Az élet -
raj zi for rá sok csak ab -
ban egy sé ge sek, hogy
1510 és 1520 kö zött lát -
ta meg a nap vi lá got a
Ma gyar Ki rály ság te rü -
le tén, er dé lyi szász fa -
mí li á ban, Bras só vá ro -
sá ban. 

Is ko lá it szü lő föld jén,
majd Krak kó ban vé -
gez te. Egy há zi szol gá la tát se géd lel -
kész ként Bras só ban kezd te meg. Rö -
vid idő re, mert 1542-ben foly tat ta ta -
nul má nya it a lu the rá nu sok hí res-
ne ves wit ten ber gi egye te mén, ma -
gisz te ri cí met sze rez ve. Wit ten ber gi
tar tóz ko dá sa so rán nem csak Phi -
lipp Me lancht hon teo ló gi ai né ze te i -
vel is mer ke dett meg, ha nem a re for -

má ció ki emel ke dő alak já val sze mé -
lyes kap cso lat ba is ke rült. 

1544-ben tért vissza Er dély be, és az
ek kor ka pu it meg nyi tó bras sói fő is -
ko la rek to ra lett: Hon te russzal a vá -
ro si is ko lát egy tan ügyi re form ered -
mé nye képp Stu di um Co ronen sis el -
ne ve zés sel egye te mi szint hez kö ze li
fel ső ok ta tá si in téz ménnyé szer vez te.
Az ok ta tá si egy ség tan ter vé nek, is ko -

lai sza bály za tá nak és anya köny vé nek
szer ző je ként is őt tisz tel het jük.

Re for má to ri sze re pe sem el ha -
nya gol ha tó, hi szen az er dé lyi szá szok
lu the rá nus hit re va ló kol lek tív át té -
ré sé ben Hon te rus mel lett ne ki is fő -
sze re pe volt. 1546-ban az evan gé li kus
szá szok má sik szel le mi, val lá si, kul -
tu rá lis és gaz da sá gi köz pont já ban,

Nagy sze ben ben vál lalt is ko la igaz -
ga tói ál lást, il let ve a vá ro si ta nács is
tag jai kö zé vá lasz tot ta. 

Éle té ben for du ló pon tot ho zott
mes te ré nek 1549-ben be kö vet ke -
zett ha lá la. Ő lett utód ja Bras só
vá ros lel ké szi szol gá la tá ban, ő örö -
köl te a Hon te rus-is ko la igaz ga tói
szé két, va la mint Hon te rus könyv -
nyom dá já nak ve ze tő je ként, idő vel

tu laj do no sa ként mű kö dött.
Ki adó ként, szer ző ként töb -
bek kö zött teo ló gi ai mű vek,
evan gé li kus éne kes köny -
vek fű ződ nek a ne vé hez,
de írt bib li ai té má jú is ko la -
drá mát is. La tin–gö rög Új -
szö vet sé get adott ki, az an -
tik nyel ve ken fo gant nyelv -
tan- és ol va só köny vek kel
se gí tet te az er dé lyi szász
if jak mű ve lő dé sét, így tel jes
jog gal tar ják szá mon je len -
tős hel le nis ta ként, sőt ma -
ga Me lancht hon is el is me -
rő en nyi lat ko zott gö rög
nyelv tu dá sá ról. 

Hon te rus hoz ha son ló an a
ter mé szet tu do má nyok sem
vol tak ide ge nek tő le. 1554-es
ki adá sú, la tin nyel vű alap fo -
kú hit tan köny vé ben, a Pri -
ma Ru di men tá ban Ca ta -
log us di er um et men si um
an ni cím mel csí zió, az az
nap tá ri össze ál lí tás is sze re -
pel, il let ve em lí tés re mél tó a
köz re mű kö dé se Hon te rus
leg je len tő sebb tu do má nyos

mű vé nek, föld raj zi és csil la gá sza ti
tan köny vé nek, a Ru di men ta Cos -
mo gra phi cá nak egyik kül ho ni ki -
adá sá ban. 

Jo han nes Hon te rus jobb ke ze,
mun kás sá gá nak mél tó foly ta tó ja,
Wag ner Bá lint 1557. szep tem ber 2-án
Bras só ban hunyt el.

g Re zsa bek Nán dor

Hon te rus jobb ke ze — Wag ner Bá lint 

Egy evan gé li kus lel kész Ke me nes al -
ján meg tért te rem tő Urá hoz. Azok
szá má ra, akik nem is mer ték Ko vács
Im rét, a gyász je len tés ből ta lán ennyit
le he tett meg tud ni ró la. 

Ne künk, ke me ne si ek nek azon ban
egé szen mást je len tett e hír. Mi tud -
tuk: a tá jé ko zó dás biz ton sá gát adó,
előt tünk já ró lel ki ve ze tőnk tá vo lo -
dott el lá tó me zőnk ből, ér zék szer -
ve ink te ré ből. Ár ván ma rad a gyü le -
ke zet. Ez ak kor is igaz, ha mind vé gig
hű sé ges fe le sé ge, Már ti szol gál to -
vább a kö zös ség ben, aki nek éle té ben
és gon do la ta i ban, a gyü le ke ze tek hez
va ló vi szo nyá ban nap mint nap je len
lesz az el vá laszt ha tat lan társ, Im re. 

Nem igaz a mon dás: nincs pó tol -
ha tat lan em ber. A for dí tott ja igaz.
Min den em ber pó tol ha tat lan, és
ami kor el tá vo zik eb ből a vi lág ból, az
utá na ke let ke ző űrt csak az tölt he ti
be, aki nek az aka ra tá ból vég ső so ron
itt él he tünk e föl dön, aki nek „je len lé -
té ben” nem lé te zik űr, aki a lét, az élet
for rá sa. 

Tud tunk szen ve dé se mély sé ge i -
ről, de va la hol me ne kül tünk tu do má -
sul ven ni mind ezt, mert a bot rány -
kér dés: „Mi ért hagy ja ezt a jó em -
bert?” – oly so kat hall va gyer mek ko -
runk tól nagy szü le ink és szü le ink
szá já ból – ki tö röl he tet le nül be lénk
égett. Mi fél tünk, hall gat tunk és sok -
szor ke rül tünk. Ke rül tük a té mát, a
jö vő fir ta tá sát és – ami a leg fá jóbb –
több ször a ta lál ko zást is. 

Az ő be teg sé ge az em be rek tu da -
tá ban össze kap cso ló dott a vég ze tes,
a meg vál toz tat ha tat lan, az el ke rül he -

tet len, a vissza von ha tat lan, az az a ha -
lál kép ze té vel. Nem vet tük ész re,
hogy a ben nünk élő fé le lem nap
mint nap gyen gí tet te, pró bá ra tet te
hi tün ket, tá vo labb vitt a sze re tet
for rá sá tól. An nak el le né re így tör tént,
hogy min den sze mé lyes ta lál ko zás -
kor, le vél be li érint ke zés ben vagy ál -
ta la kül dött üze net ben ő erő sí tet te hi -
tün ket, pró bál ta tar ta ni ben nünk a
lel ket. 

Min den kéz fo gá sa, gesz tu sa, mon -
da ta, mo so lya biz ta tás volt: Ne fél je -
tek, én sem fé lek! „Ha szó lí ta nak, és
el jön az idő, men ni kell”– mond ta
egy szer. Egy le ve lé ben pe dig így írt
be teg sé gé ről: „El tu dom fo gad ni. A
szo ká sos kér dés sel (»Mi ért ép pen
én?«) szem ben azt szok tam mon da -
ni: »Mi ért ép pen én ne?« Min dig is
teo ló gi ai »bó nám« volt a par ti ci pá -
ció, ne kem most a rák be te gek sor sá -
ban va ló ré sze se dés ada tott. Egy faj -
ta meg tisz tel te tés ként is te kint he tek
rá. Mint ha az Úr is ten azt mon da ná:
ki fo god bír ni. Meg ma rad va a hoz -
zám va ló hű ség ben, ki fo god bír ni.
Igyek szem meg fe lel ni en nek a bi za -
lom nak.” 

És va ló ban igye ke zett éle te utol só
per cé ig; és ta lán azon túl is. Nem sa -
ját be teg sé ge, fáj dal mai okoz ták szá -
má ra a nagy pró ba té telt, ha nem a
hát ra ma ra dók ról va ló gon dol ko dás.
Már ti, a gyer me kek, a ro ko nok és a
ba rá tok, gyü le ke ze te i nek min den
egyes tag ja. Hi szem és tu dom, hogy
imá i ban el ső sor ban ér tünk, a hát ra -
ma ra dó kért kö nyör gött. Ke rül het
va la ki kö ze lebb a ke resz tény ség lé -

nye gé hez? – kér dez het te vol na a
szá má ra oly ked ves Pi linsz ky Já nos.

Em lé ke ink ben min dig élet erős.
Szen ve dé se és ta nú ság té te le még
lát ha tób bá tet te éle té nek fon tos sá gát
és je len tő sé gét. Ju hász Gyu la Tes ta -
men tom cí mű ver sé nek gon do la ta i -
val bú csú zunk és em lé ke zünk:

Sze ret nék né ha vissza jön ni még,
Ha in nen majd a föld alá me gyek,
Fe led ni nem könnyű a föld izét,
A csil la got fönn és a fel le get. 

Fe led ni oly ne héz, hogy volt ha zánk,
Könnyek vi zét és a Ti sza vi zét,
Köl tők da lát és es ték bá na tát:
Sze ret nék né ha vissza jön ni még. 

Ó, én sen kit se há bo rí ta nék,
Sze líd kí sér tet vol nék én na gyon,
Csak meg néz ném, hogy kék-e még az ég,
És van-e még ma gyar dal Vá ra don?

Csak meg hall gat nám, sír-e a sze gény,
Vi lág ár vá ját sor sa ve ri még?
Van-e még könny a ne fe lejcs sze mén?
Sze ret nék né ha vissza jön ni még! 

És néz ni fá jón, Lé ván, Szi ge ten,
Sza kol cán és Ma kón a hold alatt,
Vén hárs alatt az if jú sze re lem
Még min dig bol dog-e és bal ga tag? 

És néz ni: édes anya al szik-e,
S ál má ban meg csó kol ni a szi vét,
S érez ni, most is rám gon dol szive:
Sze ret nék né ha vissza jön ni még!

g Gu óth Emil

Így em lé ke zem…
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Lajos u. 22. de. 10.  Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai
Károly; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Bácskai Károly; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom)
de. 10.  Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10.
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.  Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9.  Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9.  Kopf András;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Kopf András; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker
Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.  dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.  dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10.  Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.  Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11.  Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.  Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10.  Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Názáret-
templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. 

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 8.

Istentiszteletek a Balatonnál
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. fél 3.; Balatonkenese du. 6.; Balatonszárszó (evangélikus
üdülő) de. 11. ; Felsődörgicse de. 11.; Fonyód de. fél 10.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely de.
fél 11.; Köröshegy (református templom) du. fél 3.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél
12.; Mencshely de. 11.; Nemesleányfalu du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg
du. fél 3.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.; Veszprém de. 10.; Zamárdi (Aradi utcai
imaház) du. 4.; Zánka de. fél 9.; 
Német nyelv istentiszteletek: Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.; Siófok
(kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2010. augusztus 8. – Balaton

Összeállította: Boda Zsuzsa

Zó lyom a csi nos fel vi dé ki vá ros kák
kö zé tar to zik. Meg annyi tár sá tól el -
té rő en azon ban kö zép ko ri ere de tű
épü le tek ben igen sze gény, épí tett
örök sé ge leg in kább a 19. szá zad vé -
gé re te he tő. Ki vé tel nek iga zán csak
a gó ti kus Szent Er zsé bet-temp lom,
ré gi vá rá nak rom jai és a vá ros köz -
pont já ban ta lál ha tó pa zar vár kas tély
te kint he tők. 

Az erő dí tést 1370–1380 kö rül az
An jou-há zi Nagy La jos ki rály al kal -
mi szék he lye ként emel ték. Eb ből az
idő szak ból szár ma zik a vár két al só
szint je. 1440
és 1462 kö -
zött a ma -
gyar or szá gi
po li ti ká ban
is je len tős
be fo lyás sal
bí ró had ve -
zér, a hu szi ta
Jan Žižka
egyik szék -
he lyé vé vált.
1490 után
H u  n y a  d i
Má tyás öz -
ve  g yé  nek ,
Be at rix nek volt a tu laj do na. Az épü -
let stra té gi ai sze re pét to vább nö vel -
te, hogy 1500 tá jé kán a Thur zó fa mí -
lia négy bás tyát és be já ra ti ka put épít -
te tett. Hogy a kör nye ző gaz dag bá -
nya vá ro sok vé del mét el lát has sa, a tö -
rök idők ben a vég vár funk ci ó val fel -
ru há zott épü le tet lő ré sek kel és eme -
le ti sa rok tor nyok kal tol dot ták meg. 

A mai lá to ga tók szá má ra leg na -
gyobb lát vá nyos sá got je len tő bolt -

íves at ti kát és sgraf fit ós va ko la tot
ek ko ri eme let rá épí té se kor kap ta.
Ez zel ala kult ki jel leg ze tes, re ne -
szánsz stí lu sú össz ké pe. 1590 kö rül
még egy nagy mé re tű bás tyát épí tet -
tek hoz zá. 

A ké sőb bi szá za dok ban fo lya ma -
to san pusz tu ló épü let át fo gó mű em -
lék vé del mi fel újí tá sá ra 1956 és 1970
kö zött ke rült sor, de meg fe le lő ál la -
po tá nak fenn tar tá sa fo lya ma tos fel -
adat, így e so rok író já nak ott jár ta kor
is zaj lot tak kü lön fé le ál lag meg óvá si
mun ká la tok. 

Ma ga a vár épü let, a bel ső ud va rok
in gye ne sen meg te kint he tő ek, fi zet -
ni mind össze az egyes ki ál lí tó ter mek -
be tör té nő be lé pé sért kell. Ezek ben
ré gé sze ti ki ál lí tás, il let ve a Szlo vák
Nem ze ti Kép tár gyűj te mé nye vár ja a
lá to ga tó kat. A zó lyo mi vár hí res szü -
lött jé re, Ba las si Bá lint köl tő re –
rész ben – ma gyar nyel vű em lék táb -
la hív ja fel a fi gyel met.

g – re zsa bek –
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Golf a cigánymisszióért – az olvasó szemével
Örö möt szer zett ol vas ni, hogy a fa so ri gyü le ke zet – nyil ván lel ké szük, Ara -
di György tá mo ga tá sá val – ti zen hat éves Volks wa gen Golf ját nem roncs te -
le pen ér té ke sí tet te ba gó ért, ha nem sze re tet tel ál do zott a fel újí tá sá ra, és test -
vé ri se gít ség kép pen a sár szent lő rin ci ek ci gány misszi ó já nak aján dé koz ta.

Ol vas tam a Bib li ám ban, hogy Is ten an gya lai a menny ben ör ven dez nek min -
den egyes meg té rő nek. Gon do lom: a fa so ri ak és a lő rin ci ek át adás-át vé te li
ün nep sé gén most is ör ven dez tek, mint aho gyan so kan ve lem együtt, akik az
új ság ban ol vas ták ezt a hír adást. 

Kí vá nom, hogy Ba kay Pé ter ék nek és a ro ma test vé rek nek is sok örö mük
le gyen az au tó gond men tes misszi ói hasz ná la tá ban.

dr. ga dó pál (Pi lis csa ba)

Tom bol a nyár, a hő mé rők egy re
me le geb bet mu tat nak, e cikk írá sa -
kor má sod szor ra hir det nek hő ség ri -
a dót. A ha tó sá gok fi gyel mez tet nek a
fo lya dék pót lás fon tos sá gá ra, bár
enél kül is érez zük a kín zó szom jú sá -
got a for ró ság ban. 

A nagy me leg ben az ás vány víz fo -
gyasz tás is a szo ká sos dup lá já ra nőtt.
Iszunk és iszunk, a fla ko nok pe dig
gyor san ki ürül nek, s mi u tán el ve szí tet -
ték funk ci ó ju kat, a sze me tes ku kák ba
ke rül nek. Ma gyar or szá gon éven te 1,5
mil li árd (!) da rab PET-pa lack ke rül a
sze mét be. S hogy az után mi lesz ve lük,
az a leg több em bert nem ér dek li. 

Pe dig nem árt tud ni, hogy a sze mét -
le ra kók ban több száz, akár ezer évig is
mér ge zik a kör nye ze tet, a ta lajt és a vi -
ze ket, hi szen ezek a faj ta mű anya gok
gya kor la ti lag nem bom la nak le so ha.
Ma már a ten ge rek és óce á nok em ber
ál tal szin te el ér he tet len mély sé ge i ben
is ki mu tat ha tók azok a mér ge ző anya -
gok, ame lyek ezek ből a fla ko nok ból ol -
dód tak ki. Azon ban a mű anyag pa lac -
kok nem csak a ku kák ban köt nek ki, ha -
nem az utak mel lé, a szán tó föl dek szé -
lé re, az ár kok ba, a fo lyó- és tó par tok -
ra és a vi zek fel szí né re is ke rül nek, még -
hoz zá nagy mennyi ség ben.

A fla ko nok el enyé sző há nya dát
hasz no sít ják csak új ra. A vissza for ga -
tás el ső pil lan tás ra jó meg ol dás nak tű -
nik, ha azon ban tud juk, hogy eze ket

jó részt Kí ná ba szál lít ják, már nem
olyan biz ta tó a hely zet. Az ilyen nagy
tá vol ság ra va ló szál lí tás nak ugyan is
ko moly költ sé ge és igen nagy kör nye -
zet ká ro sí tó ha tá sa van. A mű anyag
fla ko nok új ra hasz no sí tá sa so rán szin -
te ti kus szá la kat ál lí ta nak elő be lő lük,
ame lye ket (nem annyi ra bőr- és kör -
nye zet ba rát) ru ha ne műk gyár tá sá nál
hasz nál nak. Ezek nek per sze ugyan -
olyan ká ros ha tá suk van a kör nye zet -
re, mint a fla ko nok nak.

Jó len ne te hát va la mi iga zán jó meg -
ol dást ta lál ni a mű anyag ba zárt vi zek al -
ter na tí vá ja ként. Jó len ne, ha vissza -
vált ha tó üveg be töl te nék, de saj nos
en nek nyo ma sincs, azok a gyár tók is
PET-pa lack ra vál tot tak, ame lyek ed dig
üveg be pa lac koz ták az ás vány vi zet. A
ve ze té kes víz ről a szak em be rek min dig
el mond ják, hogy Ma gyar or szá gon ki -
tű nő mi nő sé gű, de aki ér zi a fris sen ki -
en ge dett víz ben a klór erős sza gát, an -
nak mond hat bár ki bár mit, nem kí ván -
ja meg in ni. És hát sze ret jük a bu bo ré -

kos vi zet, amely hun ga ri kum is. Sok he -
lyen le het szó dát kap ni, cse rél he tő pa -
lac kok ban, ame lyek azon ban szin tén
mű anya gok, rá adá sul annyi ra el hasz ná -
lód nak, hogy nem va la mi kí vá na to sak.

Jó meg ol dás le het vi szont a ré gi jó
szó dás szi fon új vál to za ta, amely
nem alu mí ni um ból, ha nem rozs -
da men tes fém ből ké szül. Ha pe dig a
csap vi zet víz szű rőn le szűr jük, a
klórt és egyéb szennye ző dé se ket is
el tá vo lít hat juk be lő le. Jó ízű bu bo ré -
kos vi zet ka punk így anél kül, hogy a
mű anyag sze mét mennyi sé gét nö vel -
nénk. Ez pe dig még ak kor is nagy
do log, ha egy csa lád PET-pa lack-hul -
la dé ka nem tű nik je len tős mennyi -
ség nek. 

Sa ját ta pasz ta lat, hogy a csa lád
min den tag ja óri á si lel ke se dés sel fo -
gad ta a szó dás szi font. A gye re kek
ugyan úgy kí ván csis kod nak a szó -
da ké szí tés kor, ahogy an nak ide jén mi,
s a ned ves uj ju kat is ugyan úgy hoz -
zá ra gaszt ják a fa gyos pat ron hoz.
Szó val kor osz tá lyo kat össze kö tő él -
mény lett a szó dás szi fon, amely se -
gít kör nye ze tünk meg óvá sá ban, va -
la mint a kör nye zet tu da tos gon dol ko -
dás és élet meg va ló sí tá sá ban. Mert
er re az eset re is igaz, hogy gon dol -
kod junk glo bá li san, de a cse lek vést
lo ká li san, a sa ját kör nye ze tünk ben
kell el kez de ni.

g Sán ta Ani kó

Ás vány víz he lyett szó dát!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Idén (a tervek szerint augusztus 28-án –
a szerk.) hu szon ki len ced szer ren de zik
meg a Ba la ton-át úszó baj nok sá got.

Én az el ső re em lé ke zem, az el ső
úszó ra, aki – bár nem baj nok ság in -
du ló ja ként – át szel te a ma gyar ten gert.

Élő re gény hős volt, a ro man ti kus ti -
zen ki len ce dik szá zad fia Szek ré nyessy
Kál mán. Dzsi dás ka pi tány, a po rosz–
fran cia, majd az orosz–tö rök há bo rú
hő se. 1875–76-ban bé ke fenn tar tó ka -
to na Dá ni á ban. Itt ér te sül ró la, hogy
az an gol Webb ka pi tány át úsz ta a La
Manche csa tor nát. No sza, edze ni
kezd ő is, a dán szi ge tek kö zött úsz kál,
majd az Észa ki-ten ger vi zé ben meg -
ke rü li a Hel go land szi ge te ket. Az tán
a vé res bal ká ni üt kö ze tek szü ne te i ben
szín já té ko kat ír, ma si ná já val fény ké pe -
zi a nép raj zi ér de kes sé ge ket. 1876-ban
fel üdü lés ként ki sé tál a ten ger part ra, és
át úszik a Bosz po ru szon. Oda-vissza.
Bár a tö rö kök sem egy könnyen ej tik ki
a ne vét, har sog va él jen zik.

Még eb ben az év ben út ra kel, és át -
sze li a Szu e zi-csa tor nát. Ha za fe lé
jö vet út ba ej ti Gib ral tárt, és ha már
ott jár, át ússza a ten ger szo rost.

Mind ez csak be me le gí tés. 1879 au -
gusz tu sá ban – fo ga dás ból – a Bo de ni-
tó ba jor or szá gi part ján be le ve ti ma gát

a ti zen hét fo kos víz be. Hét és fél óra alatt
éri el a sváj ci par tot, anél kül, hogy fo -
lya dé kot, táp lá lé kot ven ne ma gá hoz. Az
eu ró pai saj tó lel ken dez ve ün nep li.

1880 nya rán a Ba la ton kö vet ke zik. Az
ese mény hí ré re több ez ren utaz nak Sió -
fok ra és Ba la ton fü red re, min de nek előtt
höl gyek, kis asszo nyok, asszo nyok.
Mind nyá jan lát ni akar ják a har minc -
négy éves, kaz las ba ju szú, apol lói ter -
me tű fér fi út, az arany zsi nó ros men té -
jű ma gyar tisz tet, csa ta me zők hő sét,
bál ter mek hí res tán co sát, ten ge rek,
ta vak meg hó dí tó ját. Az össze se reg -
lett új ság írók nak ezt mond ja: „Ha za fi -
as kö te les sé gem nek tar tom e táv úszás
ál tal a Ba la tont ös mer teb bé ten ni!”

A ti zen négy ki lo mé te res tá vot hat
óra negy ven perc alatt tel je sí ti. Sió -
fo kon ké tez ren in te get tek utá na, Ba -
la ton fü re den há rom ez ren vár ják.

Úgy száll ki a víz ből, mint ha csak
meg már tó zott vol na. A par ton ra gyo -
gó szép ség lép hoz zá, vi rág cso kor ral
kö szön ti a hőst. Szek ré nyessy rá néz
a lány ra, még nem tud ja, hogy ő Rap -
ra vet ta Mar git. Az olasz ki rály uno -
ka hú ga. Nem is ezért ké ri meg a ke -
zét, ha nem azért, mert el ső lá tás ra
egy más ba sze ret tek.

A nász utat Itá li á ban töl tik. Szek ré -

nyessy Kál mán ki hasz nál ja az al kal mat:
Peg li és Ge no va kö zött át sze li a Ge no -
vai-öb löt. A ma gyar ten gert még há -
rom szor ússza át – utol já ra negy ven -
ki lenc éves ko rá ban.

De a szá raz föl dön is baj nok. Negy -
ven négy at lé ti kai ver se nyen in dul – fu -
tás ban, ma gas ug rás ban, disz kosz ve tés -
ben –, ugyan ennyi győ zel met arat.
Mind eköz ben a le ve gőt is meg hó dít -
ja. 1877-ben a ma ga szer kesz tet te re -
pü lő gép pel te szi az el ső pró bát, még
si ker te le nül. Ám új gé pé vel 1895-ben
már öt per cet re pül. Az el ső ma gyar
lég ha jó zót is a sze mé lyé ben tisz tel jük.

És egy ál ta lán nem mel les leg, ő in -
dít ja út nak az el ső ma gyar sport la pot.
Ír tu cat nyi re gényt, be szélyt – az az el -
be szé lést –, úti raj zot, még drá ma is fű -
ző dik a ne vé hez.

Ki is me ri, ki em le ge ti ma őt, aki vé -
gig har col ta az eu ró pai csa ta te re ket,
ten ge rek ben fi cán kolt, úszott, fu tott,
ug rott, re pült, és győ zött min de nütt?

Pe dig be jót ten ne az ön bi zal munk -
nak, a meg fo gya do zott hi tünk nek, ha
a pél dá já val vi gasz tal nánk és biz tat -
nánk ma gun kat!

g Kó sa Csa ba
For rás: Ke resz tény Élet,
2010. jú li us 18., 6. ol dal

Át úsz ni a Ba la tont

b Az Evan gé li kus Élet jú li us 18-ai
szá má ban a Don Gi o van ni ope -
ra tör té ne té ről kö zöl tünk össze -
ál lí tást, és az írás ban több ször
fel buk kant Ce sa re Si e pi ne ve. A
ki vá ló olasz éne kes a múlt
hónapban hunyt el. Jó is me rő je,
a New York-i Met ro po li tan Ope -
ra egy ko ri né ző té ri fel ügye lő je,
Kré nusz Jó zsef em lé ke zik a
basszis tá ra.

1963-ban még a ré gi Met ben ta lál koz -
tam ve le elő ször. Már el ső fel lé pé se in
meg hó dí tot ta az ame ri kai kö zön sé get.
Vér be li basszis ta volt, Svéd Sán dor hoz
ha son ló an ma gas hang jai is tö ké le te -
sek vol tak, így tud ta Don Gi o van ni ba -
ri ton sze re pét is pá rat lan si ker re vin -
ni. Egy ben ki vá ló szí né szi ké pes sé gek -
kel is bírt, a ren de zők mél tó tár sá vá vált
a jel le mek meg for má lá sá ban, leg több -
ször to vább ala kí tot ta az alap öt le te i -
ket. Nem vol tak meg rög zött be ideg -
ző dé sei, Ma ria Cal las -
hoz ha son ló an min den
elő adá son meg tu dott
újul ni. 

Si ke rei a Met ro po li -
tan arany kor sza ká hoz
kö tőd nek, ami kor mel -
let te olyan basszis ták
fé nyez ték az in téz mény
ne vét, mint Nic o la Ros -
si-Le me ni, Je ro me Hi -
nes vagy Ge or ge Lon -
don. No ha Si e pi ne ve
Don Gi o van ni ként vo -
nult be a ze ne tör té net -
be, de Za ka ri ás-, A vég -
zet ha tal má ban Pá ter
Gu ar di a no- és Me fis to -
fe le sá tá ni fi gu rá já nak
ala kí tá sát is a leg job bak
kö zött tart ja szá mon
az utó kor. 

Iga zi ju ta lom já té ka
volt Bo risz God unov
sze re pe. A Rimsz kij-Kor szak ov- és a
Sosz ta ko vics-fé le fel dol go zást is éne kel -
te, ak kor még an go lul. Az orosz ope ra
tör té ne té nek ér de kes moz za na ta, hogy
kol lé gá já val, Gi or gio Toz zi val fel vált va
ala kí tot ták a szín pa don Pi men és a cár
sze re pét. No ha iga zi olasz basszus
volt, a Par si fal ban né me tül nagy si ker -

re vit te Gurne manz fi gu rá ját, s egy szer
meg is je gyez te: „Eb ben él tem ki iga zán
lel ki fan tá zi á mat.” 

Köz vet len sze mé lyi ség volt, a mű -
vé szek ked velt ta lál ko zó he lyén, a
Met ro po li tan mel let ti Bill's bár ban
gyak ran oda ült az asz ta lunk hoz, s
me sélt, anek do tá zott. Nem volt ita -
los em ber, vi szont szín pa don gyak -
ran tar tot ta ke zé ben a po ha rat, mint
egy ka ba lát, kul ti kus tár gyat. A leg -
több basszis tá hoz ha son ló an ő is
na gyon so kat do hány zott. 

A kö zön ség bál vá nyoz ta, ki vá ló já -
té ká nak és meg je le né sé nek kö szön -
he tő en a nők ra jong tak ér te, de Si e -
pi pél dás csa lá di éle tet élt. Hi tét
őszin tén gya ko rol ta, sok szor ta lál koz -
tam ve le mi sén a Szent Pat rick-ka ted -
rá lis ban. A jó té kony ság is át szőt te éle -
tét, szá mos kon cert jét olasz ár va há -
zak ja vá ra ad ta. Mé lyen ér ző em ber
volt; ami kor ba rát ja, a ki vá ló olasz ba -
ri to nis ta Et to re Bas ti a ni ni 1967-ben
rák ban meg halt, a mo soly he tek re el -
tűnt az ar cá ról.

Ha lál hí rét ol vas va a mo soly most a
mi ar cunk ról tű nik el. Egy szer meg kér -
tem, de di kál ja ne kem leg ked ve sebb
fo tó ját. Ce sa re öröm mel ad ta át, olyan
sze re tet tel, ahogy én is át nyúj tom most
az Evan gé li kus Élet ol va só i nak.

g Le je gyez te:
Cser mák Zol tán

Ce sa re Si e pi, a leg hí re sebb
Don Ju an em lé ké re

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 12,5 dkg vaj
vagy mar ga rin, 2 to jás, 12,5 dkg cu kor,
1 csi pet só, 25 dkg liszt, 1 te ás ka nál sü -
tő por, ke vés tej (kö rül be lül 1,5 dl)

A töl te lék hez: 3-4 ba rack (kon zerv
is le het, de he lyet te sít he tő al má val, kör -
té vel is), 10 dkg cu kor, 1 evő ka nál va -
ní li ás cu kor, 1,5 dl tej, 20 dkg őrölt mák

A mor zsá hoz: 15 dkg liszt, 10 dkg vaj,
7,5 dkg cu kor, 5 dkg sze le telt man du la

A zsi ra dé kot ha bos ra ke ver jük, a
to já so kat, a cuk rot, a va ní li ás cuk -
rot és a sót egy más után be le ke ver -
jük. A sü tő por ral el ke vert lisz tet

hoz zá ad juk, be le ke ver jük. Annyi
te jet ön tünk hoz zá, hogy si ma, ru -
gal mas tész ta ke let kez zen.

A tész tát ki zsí ro zott, 26 cen ti mé -
ter át mé rő jű tor ta for má ba (vagy kö -
ze pes tep si be) tölt jük és el si mít juk.
A ba rac ko kat meg há moz zuk, a ma -
got el tá vo lít juk (a kon zer vet le csö -
pög tet jük), ge rez dek re vág juk, és a
tész ta te te jén el he lyez zük.

A cuk rot és a va ní li ás cuk rot a fel -
for ró sí tott tej ben fel old juk, rá önt jük
a mák ra. A má kos masszát né hány
per cig ke ver get ve főz zük, majd kis -

sé le hűt jük. Az egé szet el si mít juk a
ba rac kon.

A lisz tet a vaj jal és a cu kor ral uj -
ja ink kö zött mor zsá vá dol goz zuk, és
a má kos töl te lék re szór juk. A te te jé -
re hint jük a sze le telt man du lát.

Elő me le gí tett sü tő ben (elekt ro -
mos: 175 fok, hő lég ke ve ré ses: 155
fok, gáz sü tő: 2-es fo ko zat) kö rül be -
lül 45–50 per cig süt jük.

SZERETETVENDÉGSÉGRE

Má kos mor zsa tor ta
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Azt az em bert te kint het jük a test vé rünk nek, aki nek a leg na gyobb szük sé ge van
ránk – mond ta Ba log Zol tán, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um tár -
sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit ká ra múlt va sár nap Bu da pes ten a
ro maho lo kauszt em lék nap já hoz fű ző dő ima órán.

A Sant’Egi dio Kö zös ség ál tal szer ve zett szer tar tá son, ame lyet a kis lé tai gyil -
kos ság el ső és a ro maho lo kauszt  hat van ha to dik év for du ló ja al kal má ból tar -
tot tak a Ba káts té ri As si si Szent Fe renc-fő plé bá nia temp lom ban, D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak el nö ke hangsúlyozta: „ Azok is a ma gyar tár sa dal mat épí -
tet ték, aki ket a ro maho lo kauszt alatt meg gyil kol tak.” 

g MTI

Romaholokauszt és Kisléta keresztje

Cesare Siepi Krénusz Józsefnek dedikált fotója



HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. augusztus 8. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Ta b ról
Igét hir det Szi ge thy Szi lárd lel -
kész.
21.00 / Du na Tv
Fé lix és Ro se
(fran cia–an gol víg já ték, 2002) (91’)
Fé lix (Je an Re no) üz let em ber,
Mün chen be ké szül egy te me -
tés re, Ro se (Ju li et te Bi no che)
szin tén uta zik, me ne kül ba -
rát ja elől. Mind ket te jük re pü -
lő já ra tát tör lik, így kény szer ből
be szél ge tés be ele gyed nek. Ha
egy rep tér vá ró ter mé ben ját -
szód nak az ese mé nyek, ak kor
ugye már mond hat juk, hogy ég
és föld kö zött, a sen ki föld jén já -
runk?! Ha itt ta lál ko zik vé let -
len sze rű en egy át uta zó fér fi és
egy át uta zó nő, az ak kor ugye
bár ho vá el ve zet het?!

HÉTFŐ

6.25 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
Kő rö si Cso ma Sán dor
14.15 / m2
Ka lan do zó
Da masz kusz ősi han gu-
 la ta i tól egy de rűs ad ri ai 
vi de ó le vé lig
18.00 / Bar tók rá dió
Nagy si ker volt!
25. sop ro ni ré gi ze nei na pok
19.40 / Kos suth rá dió
Pe li kán
Rész le tek a Ka lá ka együt tes
fel vé te le i ből
22.45 / Du na Tv
Ma gu kért nem fe lel sen ki
(ma gyar do ku men tum film,
1996) (86’)
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra

KEDD

6.55 / Du na Tv
Van nak vi dé kek
Ti hany tól Pan non hal má ig
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a pi li si evan gé -
li kus temp lom ból
16.00 / PAX
Én va gyok a jó pász tor
A Zá ke us Mé dia cent rum evan -
gé li zá ci ós mű so ra
20.04 / Kos suth rá dió
Jadv i ga pár ná ja
Zá va da Pál re gé nyé nek rá dió -
vál to za ta
22.15 / Du na Tv
Hat eme let mé lyen a po kol -
ban
(iz ra e li do ku men tum film, 2008)
(53’)
23.40 / Du na Tv
Hét ré t or szág
(ma gyar kon cert film, 2009) (56’)
Pa lya Bea

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.30 / m1
30. LEN úszó-, mű ug ró-, szink -
ron úszó- és nyílt ví zi Eu ró pa-
baj nok ság (élő köz ve tí tés)
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
19.35 / Bar tók rá dió
Vá sáry Ta más zon go ra est je
21.00 / Du na Tv
Ház tar tá si könyv
(olasz víg já ték, 2003) (105’)
21.30 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Csaj kovsz kij: Ke resz te lő Szent
Já nos li tur gi á ja – rész le tek
Du ruflé: Or go na szvit Op. 5.
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (57’)
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.28 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Hon véd ség Köz pon -
ti Ze ne ka ra ját szik
Ko dály: Ga lán tai tán cok
Berns tein: Di vert imen to
18.30 / PAX
Pi lá tus
Re mé nyik Sán dor Pi lá tus cí mű
ver sé nek ze nés fel dol go zá sa a
Po é zis együt tes elő adá sá ban
21.05 / Du na Tv
A sze re lem bő sé ge
(ame ri kai ro man ti kus drá ma,
2007) (98’)
23.00 / Bar tók rá dió
Zsám bék Jazz Open 2010
A Sző ke Ni ko let ta Qu ar tet
kon cert je

PÉNTEK

7.00 / Du na II. Au to nó mia
A Szent Ko ro na kál vá ri á ja
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (30’)
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Co rel li: D-dúr con cer to gros so
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2010
Győ ri No é mi (fu vo la) és Fáb ri
Fló ra (csem ba ló) hang ver se nye
(De ák té ri evan gé li kus temp -
lom, 2010. jú ni us 8.)
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem
Fe je ze tek a kor társ egy ház ze né ből
22.35 / m2
Hó fe hér ke
(sváj ci–oszt rák film drá ma,
2005) (113’)

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A temp lom épí tő 
Ma ko vecz Im re
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Bruck ner: Te De um
16.45 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
19.35 / Bar tók rá dió
Ver di: Don Car los
(négy fel vo ná sos ope ra)
19.55 / Du na Tv
Re becca, az el ső fe le ség
(olasz film drá ma, 2008) (94’)
1. rész
20.00 / HBO
A mé hek tit kos éle te
(ame ri kai film drá ma, 2008) (110’)
21.00 / m2
A lány és a far ka sok
( fran cia film drá ma, 2008)
(106’)

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.04 / MR6 A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló
(öku me ni kus val lá si mű sor)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.50 / m2
Kő be zárt fo há szok – Eu ró pai
ka ted rá li sok
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás
Gi o van ni Bet tis ta Per go le si
mű ve i ből
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
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Va sár nap
Ugyan ab ból a száj ból jön ki az ál dás és az átok. Test vé re im, nem kel le ne en -
nek így len nie. Jak 3, 10 (Zsolt 39,2; Lk 19,41–48; Róm 9,1–8.14–16; Zsolt 59)
Az Úr is ten, aki ma ga a Jó és a Sze re tet, ar ra te rem tet te az em bert, hogy ál -
dás hor do zó ja le gyen. Úgy is mű kö dik a vi lág s ben ne az em be ri lét, hogy
min den, ami lé te zik és él, ál dás hor do zó ja le gyen. A go nosz ret te ne tes igye -
ke ze te, hogy ezt a visszá já ra for dít sa. S  szo mo rú, hogy az átok ter jed. Min -
dig van ve vő rá. Is ten azon ban ép pen a gyer me ke it – min ket – akarja fel -
hasz nál ni, hogy eb ben az ál dat lan vi lág ban szá junk ból ál dás han goz zék, éle -
tünk ből ál dás fa kad jon.

Hét fő
Jól vi gyáz za tok, ho gyan él tek; ne esz te le nül, ha nem böl csen, ki hasz nál va az
al kal mas időt. Ef 5,15–16 (Zsolt 7,9a; Róm 11,1–12; Jn 8,46–59) Az ál dás ra
szü le tett em ber nem csu pán lé zeng a vi lág ban, sod ród va az ese mé nyek kel.
Ar ra kap tuk Te rem tőnk től az ér tel mün ket, hogy tu da to san él jünk: szá mol -
va az zal, hogy nem vég te len az időnk, és szá mol va az zal, hogy a sza bott idő -
ben kül de té sünk van. Az idő ha mar és könnyen el száll. De ele gen dő ar ra, hogy
Is ten sze re te té nek kép vi se lői le gyünk eb ben a vi lág ban. Az idő jó ki hasz ná -
lá sá hoz a böl cses sé get fe lül ről kell (és le het) kér ni.

Kedd
Si mon így fe lelt: „Mes ter, egész éj sza ka fá rad tunk ugyan, és sem mit sem fog tunk,
de a te sza vad ra még is ki ve tem a há ló kat.” Lk 5,5 (5Móz 2,7; Lk 21,5–6.20–24;
Jn 9,1–12) Egye dül nem megy. Sőt, re á li san gon dol kod va, az egész ke resz tény
élet le he tet len vál lal ko zás. Ha azon ban fel hang zik Urunk hí vó sza va, új ra pró -
bál ko zunk. Mert ami sa ját erőnk ből nem megy: a jó ság, az em ber ség, a sze -
re tet, a meg bo csá ta ni tu dás, az Is ten sze rin ti élet, még is mű kö dik Jé zus sza -
vá ra, Jé zus út ján, Jé zus Lel ké vel. Az ő sza vá ra kezd jük új ra – nap mint nap.

Szer da
Ami kor erőt len va gyok, ak kor va gyok erős. 2Kor 12,10 (2Móz 15,2a; Jn 4,19–
26; Jn 9,13–23) Nem az ige van „for dít va be köt ve”, a vi lág áll a fe je te te jén.
A vi lág sza bá lyai és szo kás jo ga alap ján nem jö vünk rá az élet iga zi tit ká ra –
amely ről Pál itt be szél. Ami kor erős va gyok, ma gam ra ha gyat ko zom, és min -
dent én aka rok ten ni, meg ol da ni. A si ker vagy csak rö vid tá vú, vagy egy ál -
ta lán két sé ges. Ami kor erőt len va gyok, ak kor tu dok rá ha gyat koz ni az erős
Is ten re. Az ő ere jé vel az én éle tem ben is meg vál toz nak az erő vi szo nyok…

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „Kér je tek és meg kap já tok, hogy örö mö tök tel jes le gyen.” Jn
16,24 (Zsolt 66,20; Róm 11,13–24; Jn 9,24–34) Mi cso da nagy sze rű biz ta tás.
A vi lág, a kör nye ze tünk azt mon da ná: Ne kér je tek! Urunk biz tat: Kér je tek!
Mert ő ada ko zó Úr. Ab ban le li örö mét, hogy ne künk örö möt sze rez. Ha ké -
rünk (ez sem min dig ma gá tól ér te tő dik), ak kor meg ad ja azt, ami re az élet -
hez va ló ban szük sé günk van. Mert bol dog, ha min ket, pa nasz ra haj la mos em -
be re ket örül ni lát. Sőt ő tel jes örö möt kí nál!

Pén tek
Kí ván juk, hogy kö zü le tek min den ki ugyan azt az igye ke ze tet ta nú sít sa mind -
vé gig, amíg a re mény ség egé szen be nem tel je se dik. Zsid 6,11 (Zak 4,10a; Lk
23,27–31; Jn 9,35–41) Hul lám he gyek és hul lám völ gyek. Lel ke se dés és le han -
golt ság. Len dü let és meg tor pa nás. Mind ezek ál lan dó kí sé rői em be ri lé tünk -
nek. A ke resz tény re mény ség – a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás és egy re mé lyebb,
majd ki tel je se dő együtt lét – olyan haj tó mo tor, olyan ener gia for rás, amely
vál to zó han gu la tok és ál lan dó an vál to zó kö rül mé nyek kö zött se gít igye kez -
ni a jó ra, a krisz tu si ra, a hit ből fa ka dó élet re.

Szom bat
A ta nít vá nyok un szol ták és kér ték Jé zust: „Ma radj ve lünk, mert es te le dik, a
nap is le ha nyat lott már!” Be ment hát, hogy ve lük ma rad jon. Lk 24,29 (5Móz
31,8; 5Móz 4,27–35/36–40/; Jn 10,1–10) El múlt a hét, mú lik az éle tem, és mú -
lik a vi lág. Min den szom bat er re fi gyel mez tet. Mi ma radt ab ból, ami a hé -
ten az enyém volt, s mi ab ból, amit tet tem? Ki ma rad eb ben a vál to zó és mu -
lan dó vi lág ban? Együtt kér jük ta nít vány elő de ink kel: ma radj ve lünk, Urunk!
S a sok kér dő jel és bi zony ta lan ság kö zött egy biz tos: ő ve lünk ma rad. Most
igé jé ben és az úr va cso ra ke nye ré ben és bo rá ban, egy kor pe dig majd sze mé -
lye sen, ott, aho va elő re ment, he lyet (vég le ges he lyet) ké szí te ni ne künk.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Hasz nált sí pos or go nák ju tá nyos áron
el adók. In for má ció: or go na@liszt -
aka de mia.hu, 20/585-9438.

evangélikus élet. éled. éled?

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

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

HA LÁ LO ZÁS
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Jan kó Bé lanyug dí jas re for má tus lel -
ki pász tor (a dé li ke rü le ti püs pö ki hi -
va tal volt ve ze tő jé nek, Jan kó Ka tá nak
az édes ap ja) ha za tért te rem tő Urá -
hoz. Sze ret tünk től evan gé li kus–re -
for má tus öku me ni kus is ten tisz te let
ke re té ben bú csú zunk au gusz tus 11-
én dél előtt 11 óra kor a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban.

A csa lád

A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség mi ni kol lé gi u ma fel vé telt hir det
Deb re cen ben fel ső ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tók ré szé re a 2010/2011-es tan év től.

A kol lé gi um Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut ca 3.); el he lye -
zés két két ágyas, il let ve egy há rom ágyas szo bá ban. Díj: 12 000 Ft + re zsi.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell lel ké szi aján ló le ve let, va la mint kéz zel
írott ön élet raj zot. A je lent ke zés ha tár ide je: au gusz tus 20. Ér dek lőd ni le -
het Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es vagy Ba lázs Vik tó ria
lel kész nél a 20/824-7865-ös szá mon.

H I R D E T É S

GYÁSZJELENTÉS
„A sze re tet so ha el nem fogy.”
(1Kor 13,8) A Pod ma nicz ky és a
Ku tas csa lád mély fáj da lom mal,
de Is ten aka ra tá ban meg nyu god -
va tu dat ja, hogy né hai Pod ma nicz -
ky Pál evan gé li kus teo ló gi ai pro -
fesszor le á nya, dr. Pod ma nicz ky
Zsu zsan na arany dip lo más nép -
rajz ku ta tó jú li us 25-én, éle té nek
93. évé ben csön de sen el hunyt.
Te me té se au gusz tus 10-én, ked -
den 10 óra 30 perc kor lesz a sop -
ro ni evan gé li kus te me tő ben a re -
for má tus és az evan gé li kus egy ház
szer tar tá sa sze rint. „Ez csak a
szál lá sunk, örök ott hon ránk oda -
fönn vár.” (Sop ro ni csa lá di ház fel -
ira ta 2Kor 5,1 alap ján)

A csa lád

A fó ti evan gé li kus kán tor kép ző
au gusz tu si tan fo lya má nak kó -
ru sa J. S. Bach 66. kan tá tá ját
ad ja elő a fa so ri temp lom ban au -
gusz tus 15-én, va sár nap, a 11
órai is ten tisz te let ke re té ben.
Kan tá ta ze nés is ten tisz te le tünk -
re min den kit sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S


