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A ,,,hűség" szónak »am. valami meleg csengése. Ha kimondjuk,
legtöbbször templomi oltár is megjelenik lelki szemeink előtt:
konfirmációi oltár vagy esketési oltár. Ezek előtt szokott leg-
gyakrabban elhangzani a "hűség" szó. Ezek az oltárok egyben
életünknek két sorsdöntő állomását is jelentik. Valaki egyszer azt
mondotta, hogy életünknek legjelentősebb három állomása a
konfirmáció, a párválasztás és a hivatás választás. Nem érdekes
és feltűn6-e az, hogy mind a három esetben fogadalom vagy eskü
hangzik el arra vonatkozólag, hogyegyházunkhoz vagy hitves-
társu nk hoz, más esetben hivatásunkhoz hűek maradunk. (Ez
utóbbinál gondoljunk pl. a lelkészi esküre vagy az állampolgdri
esküre.) Es ha igaz' az - már pedig könnyen élfogadhátjuk! -,

- hogy életünknek három legdöntőbb eseménye a Jwnfirmáció, a
párválasztás és a hivatás választás - és ha az is igaz, hogy mind
a három esetben a hűségre esik a hangsúly, akkor bátran motui-
hatjuk: az életünk boldogsága, a lelkünk békessége, munkánk
eredményessége, embertársainkhoz és népünkhöz való viszo:"
nyunk rendezettsége függ attól, hogya "hűség" vagy a "hűtlen.;.
ség" jellemzi-e életünket és egyes döntéseinket.

Mi keresztyén emberek nem beszélhetünk· "hűség":"ről anél-
kül, hogy ne gondolnánk mindenek előtt Isten hűségére. Mi vatz-
juk azt, hogya 'szó teljes értelmében egyedül az Isten "hű".
Ezt juttatja kifejezésre Pál apostol amikor azt mondja: "Ha hűt-
telenek vagyunk is, Ő hű marad: O magát meg nem Itagadhatja"
(2 Tim 2,13). Az Isten lényegéhez úgy hozzá tartozik a hűség,
mint naphoz a meleg. Valóban igaz: "Ő magát meg nem tagad-
hatja". A ezetit és kegyelmes Isten hű önmagához, ekkor is, ami-
kor ítél és akkor; is, amikor kegyelmez. O hű minden »onatko-
zásban és minden körülmények között. "Hűséges és nem esc-
lárd" (V. Móz, 32,4). Ez la hűség önmagához való hűségen kívül
vonatkozik iqéreteuiek .meg tartására. "Hű az, aki ígéretet tett"
- vallja a Zsidókhoz írt levél szerzője. Más szóval ez aztjelenti,
hogy "Isten meg tartja szavát". Minden ígéretének beváHása
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azért egészen biztos, mert O maga áH minden [ígérete mögött:
a hű Isten. Íqéreteinek egyrészét már teljesítette, amikor a meg-
ígért Szabadítót: Jézus Krisztust, elküldötte, váltságot szerzett
és bűnbocsánattal :ajándékozott meg. lqéreteuiek másik részét a
jövendőben váltja valóra, amikor elhangzik majd ajkáról: "Jer-
tek Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely elkészítte-
tett számotokra a világ teremtése óta" (Mt 25,34). Addig is, amíg
ez valósággá lesz, gyakorolja az Ű hűségét életünk minden percé-
ben a bűnbocsánat ajándékozásával, új élet teremtésével, min-
dennapi J<,enyerünk megadásával, erőnk megújításával és a
kísértések között ,való :megtartással, úgy 'ahogy azt Pál apostol
mondja: "Hű az, aki megerősít titeket" (2 Tessz 3,3) és "Hű az
Isten, aki nem jtagy titeket feljebb kísértetni" (1 Kor ,10,13).

Isten hűsége az Ű népét is hűségre hívja és kötelezi. Isten
az Ő népéhez való "magatartásá"-t nem azzal kezdte, hogy ezt a
hűséget követelte tőle, hanem előbb Ű maga mutatta meg hűsé-
'gét népe iránt. Ezért !a hűséget minden vonatkozásban elvár-
hatja népétől ~s. Isten hűsége az alapja és forrása a mi hűsé-
günknek. Isten hűségére az ő népe elsősorban azzal felel, hogy
felismeri az O tiűséoét és dicséri érte az Űnevét, úgy ahogy a
zsoltáríró mondja: "És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram;
a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében" (Zsolt 89,6).
De még a dicséretmondásnál is több az, hogy Isten hűségére
bizalommal, tehát hittel felel az ember: "Kezedre bízom lelke-
met, óh Uram, Ih,űséges Isten" (Zsolt 31,6). Meg kell azonban
mutatkozni az Isten iránti hűségnek életünk minden vonatkozá-
sában azidőnkkel, anyagi javaink kal, a ránk bízott munkákkal,
általában egész életünkkel való gazdálkodással. Ezért beszélt
Jézus olyan megkapóan a ~,hű sáfár"-ról és ezért mondotta
olyan nagy nyomatékkal: "Aki hű a kevésen, a sokon is hű az"
(Lk 16,10).

Napjainkban különös en is két 'területen lett hangsúlyossá
a magyarországi evangélikus egyházunkban a ,),hűség" megkö-
vetelése: evangélikus egyházunkhoz és magyar népünkhöz.

Nagyon örvendetes jelenség a keresztyén egyházak életében,
hogy megindult az ökumenikus beszélgetés a különböző feleke-
zetek között. Ilyen beszélgetés hosszú idő óta folyt a protestáns
egyházak között és annak sok és .jÓízŰgyümölcse érett máris be
ezeknek az eayházaknak az életében. A le9utolsó félévtizedben
ebbe a beszélgetésbe igyekszik belekapcsolódni a róm. katoli-
kus eouluiz is. Mivel sokszor nehezedett rá már a szívünkre a
különböző keresztyén felekezetek közötti ellentétek és harcok
visszás és elriasztó volta, mindannyian örülhetünk, hogya fele-
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kezetek ,között "más légkör" kezd kialakulni. Ezt a. dobb "lég-
kör" -t minden keresztyén embernek segítenie kell tovább tisztí-
tania és nyitott szívvel kell résztvennie az ökumenikus beszél- .
getésben nagy keresztyén világgyűléseken, bizottsági munkákon,
gyülekezetekben és személyes beszélgetésekben egyaránt. V~n-
nak azonban olyan jelenségek máris az ökumenikus beszélgeté-
sek során, amelyek bennünket evangélikus keresztyéneket - a'
beszélgetésre való készségünk kifejezése mellett - óvatosságra
intenek. Egyelőre még nagyon szilárdan tartja magát a Vati-
kánnak az az álláspontja, hogy a "keres%tyén egység" csak úgy
valósulhat meg, ha a nem-katolikus keresztyének '"visszatérnek"
Rómához, elismerik a pápa főségét, annak "hit és erkölcs dol-
gában való csalatkozhatatlanságát", Itovábbá a róm. ,katolikus
egyház dogmáit. Természetesen az evangélikus egyház' részéről
ilyen "egység" -ről szó sem lehet, Ez hamis egység polna, mert
az igazság szemének bekötésével jönne létre. Az evangélikus
egyház soha nem áldozhat ja fel a rejormáciooan. Istentől ,kapott
igazság-felismeréseket, amelyeket atyáink 450 év óta megőriz-
tek, értük sokat szeneedtek és belőlük boldogan éltek. Mi azt
szeretnénk természetesen, ha ezeket az igazságokat a róm. kato-
likusegyházban is felismernék, úgy ahogyan :p,ztLuther erede-
tileg is gondolta, hiszen ő soha nem gondolt "egyházszakadás"-
ra, hanem az egész egyház megreformátására. De azt is ,tudjuk,
hogy mi sem követelhetjük meg a róm. katoiikus egyháztól,
hogy ő "térjen be" az evangélikus vagy általában a reformáció
egyházaiba. Egyikünknek sern feladata ez a "térítés". A mi dol-
gunk ma az, hogy egymás megértésére való készséggel, 'iestoéri
szívvel és reménységgel folytassuk a párbeszédet a róm. kato-
likus egyházzal is azzal a céllal, hogy a felekezetek között tovább
javuljon a "légkör", egymás álláspontját jobban megismerjük,
egymástól tanuljunk és ha néhány centiméterrel tanítás vona-
lán is kozelebb ~{;erülünk egymáshoz, 'annak örüljünk. Még to-
vábbi feladatunk azonban az, hogy a tanításbeli ,különbségek
ellenére a beszélgetések során teremtsünk olyan helyzetet,
melyben a különböző keresztyén felekezetek máris "egység"-
ben tnuinak: munkálkodni az egész emberiség javán. Együtt tud-
nak dolgozni az annyira óhajtott békéért, a kenyérnek a világon
való igazságosabb elosztásáért, a szegénység és népbetegségek
megszüntetéséért, a faji megkülönböztetések eltörléséért. Ez a
közös anumka segítené az "ökumenikus légkör" további tisztulá-
sát is. E közben nekünk magyar evangélikusoknak hűeknek kell
maradnunk a reformáció ajándékaihoz és meg kell :becsülnünk
apáink örökségét. A magyar evangélikus eyyház nem teheti meg,



hogy az ökumenikus párbeszédben egyszerűen "háta mögé veti"
450 éves múltja tapasztalatait a róm. katolikus egyházzal kap-
csolatban és könnyelműen elfeledkezik arról, amiben része volt
a Habsburg-róm. katolikus elnyomások idején, a Biblia .égetések
korszakában, a gályarabok kínoztatása és a templomfoglalások
idején. -Eixmqéiiknu: egyházunkhoz való hűség megköveteli, hogy
mindezt ne tekintsük "semmis"-nek. Ugyancsak megköveteli a
hűség azt is, hogy figyeljünk Dévai Bíró Mátyás, Sylvester
János, Thurzó György, Pilarik István, Fábri Gergely, Székács
József, Gyurátz Ferenc és mások örökségére és életpéldájára.
E közben legyünk nyitottak az ökumenikus beszélgetésre.

A mi magyarországi evangélikus egyházunk életében min-
dig nagyon hangsúlyos volt magyar népünkhöz való hűség köve-
telése .,is~A mi egyházunk soha nem akart úgy élni e nép sorai
között, mint valami "vadidegen". Egyházunk népe mindig tudta,
hogy nem becsülheti le földi hazáját, csak azért, mert van
"mennyei hazá"-ja is. Egyházunk története azt mutatja, hogy
népünk szabadsága és egyházunk szabadsága mindig együtt
haladt. De fordítva is' mindig meg volt a párhuzam: amikor
népünk a Habsburg elnyomás' vagy saját urainak elnyomása
alatt élt, akkor egyházunk is szenvedett. Közös volt mindig a
bánatunk és közös volt az örömünk. Az ,is történeti tény, hogy
a Habsburg elnyomás idején éppen az evangélikus, illetőleg pro-
testáns prédikátorok voltak azok, akik felemelték szavukat nem-
csak az egyház, hanem a nemzet szabadságáért is. Viszont az is
tény, hogy a magyar szabadságharcok egyben mindig a vallás-
egyenlőségért valóharcok is voltak. Nem véletlen, hogy az
1848-as szabadságharc vívmánya volt a vallásegyenlőség kimon-
dásii. De talán az sem volt véletlen, hogy ennek a szabadság-
harcnak vezetője Kossuth Lajos evangélikus volt és Petőfi
Sándor is . " Az sem uéletleti, hogy az evangélikus egyház olyan
fiakat adott ennek a nemzetnek, mint Bornemissza Péter,
Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Bél Mátyás, Tessedik
Sámuel, Ráth Mátyás, Hajnóczy József, Berzsenyi Dániel, Vajda
Péter, Mikszáth Kálmán, Gyóni Géza és még másokat. Népünk-
kel való összefonódottságunk arra kötelez, hogy a mi tnostomi
időnkben' is legyünk hűséges polgárai nemzetünknek, akik forró
hazaszeretettel és munkaszeretettel segítik népünk kulturális,
társadalmi és gazdasági fejlődését.

. Ez idei Naptárunk olyan cikkeket tartalmaz, amelyek alkal- .
masak arra, hogy erősítsék és melegítsék hűségünket evangéli-
kus egyházunk és magyar népünk iránt.

D. Káldy Zoltán
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár ,
-

1. Szombat I Újév I . Gal. 3, 23-29. Zsolt. 149, 1-5.
1. hét: Az év elsö vasárnap ja - Zsolt. 91-:11.

2. Vasárnap Abel

I
1. Pét. 4, 12-19. Zsolt. 9,2-9.

3. Hétfő Benjámin Ezs. 43, 16-19. Jn. 1, 43_5!.
4. Kedd Leona Józs. 1, 1-9. Jn. 2, 1-12.
5. Szerda Simon Jak. 4, 13-17. Jn. 2, 13-25.
6. Csütörtök

I
Vízkereszt Ézs. 60, 1-6. Zsolt. 117.

7. Péntek Attila . Jn. 3, 16-2!. Jn. a, 1-13.
8. Szombat Szörény 1. Jn. 2, 12-17. Jn. 3, 14-21.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
9. Vasárnap Marcel Rm. 12, 1-6. Zsolt. 71, 17-24.

10. Hétfő Melánia Mk. 1,1-8. Jn. 3, 22-30.
11. Kedd Agota Mk. 1, 9-15. Jn. 3, 31. 36.
12. Szerda Veronilka Jn. 1, 35-42. Jn. 4, 1-14. .;
13. Csütörtök Ernő Mt. 4, 12-17. Jn. 4, 15-26.
14. Péntek János Zsid. 2, 14-19. Jn. 4, 27-38.
15. Szombat Lóránt Jn. 5, 19-24. Jn. 4, 39-42.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.
16. Vasárnap Gusztáv I Rm. 12, 6-16. Zsolt. 118, 1-9.
17. Hétfő Antal Mk. 2, ,18-22. Jn. 4, 35-54.
18. Kedd Piroska Mk.3, 1-6. Jn. ,5, 1-16.
19.'Szerda Sára Mt. 13, 3-9. Jn. 5, 17-23.
20. Csütörtök

I
Fábián Seb. Mt. \5, 17-'-26. Jn, 5, 24-30.

21. Péntek Agnes Jn. 1. 15-18. Jn. 5, 31-40.
22. Szombat Artur Ap. csel. 7, 35-40. Jn. 5, 41-47.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29.
23. Vasárnap ZeIma I Rm. 12, 17-21. Zsolt. 37.
24. Hétfő 'I'imár Lk. 4, 22-30. Jn. 6, 1-15.
25. Kedd Pál Ef. 3, 1-12. Jn. 6, 16-29.
26. Szerda Vanda Jn. 4, 4-141. Jn. 6, 30-40.
27. Csütörtök

I
Lotár Jn. 27-42 . Jn. 6, 41-51.

28. Péntek Károly Rm. ,15,14-21. Jn. 6, 52-59.
29. Szombat Adél Ap. asel. 15, 7-12. 'Jn. 6, 60-65.

5. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - II. Kor. 4. 6.
30. Vasárnap I Mártonka I II. Pét. 1, 16-21. Zsolt. 89, 20-30.
31. HétfŐ Virgilia II. Móz. 34,29-35. Jn. 6, 66-71.

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az
élet ésa népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gon-
doskodsz rólunk szabadításunk Istene és tanits minket úgy számlálni :napjain-
kat, hogy bölcs és értelmes szivhez jussunk. Amen. •
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Napok Protestáns
naptár' , Napi igék

• -::-__ 6_.hét: Hetvened - Dán._9,_18_._,, ..••
6. Vasárnap Dorottya 1. Kor. 9, 24-27. Zsolt. 115.
7. Hétfő Tódor 1. Kor. 1, 26-31. Jn. 8, 12-20.
8. Kedd Aranka Fil. 1, 27-30. Jn. 8, 21-30.
9. Szerda Abigall Rm. 3, 21-28. Jn. 8, 31-36.

10. Csütörtök Elvira 1. Kor. 3, 5-9. Jn. 8, 37-45.
ll. Péntek Bertold Mt.-10, 40-42: Jn. 8. 46~59.
12. Szombat Lidia Lk. 17, 5-10. Jn. 9, 1-12.

1. Kedd
2. Szerda
3. Csütörtök
4. Péntek
5. Szemhat

13. Vasárnap
14. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat

II. Kor. 4, 3-6. Jn. 7, 1-13.
II. Kor. 4, 13-18. Jn. 7, 14-24.
Gal. 1, 11--.24. Jn. 7, 25-36.
Mt. 16, 24-28. Jn. 7, 37-52.
Fil. 3, 20-4, 1. - Jn .. 7, 53-8, 11.

Ignác
Karolin
Balázs
Ráhel
Ágota

7. hét: lIatvanad - Zsolt~5, _7_-_8_. ----.
ElIa II. Kor. ll, 21-12, 9. Zsolt. 95.
Bálint Mt. 13, 10-17. Jn. 9, 13-23.
Aldáska M*,. ll, 15-19.27-33. Jn. 9, 24-41.
Julianna Mk. 6, 1-6. ' Jn. lll, 1-10.
Donát Mk. 4, 26-29. Jn. lU, 11-21.
Konr ád 1. ,Kor. 2, 1-5. Jn. 10. 22-30.
Zsuzsanna Zsid. 6, 1-8. Jn. 10, 31-42.

20. Vasárna~
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szomba't

8. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.-

Álmos 1. Kor. 13. Zsolt. 31, 10-17.
Eleorióra Lk. 13, 31-35. Jn. 11, 1-19.
Gerzson Lk. 9, 18-23. Jn. 11, 20-27.
Alfréd Jóel. 2, 12-19. Jn. ll, 28-44.
Mátyás Lk. 9, 57-62. Jn. ll, 45-54.
Cézá. Ezs, 58, 5-12. Jn. 11, '55-12, ll.
Sándor Mk. 9, 14-29. Jn. 12, 12-19.

I-----~'--
9. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

27. Vasárnap I Ákos II. Kor. 6, 1-10. Zsolt. 4. _
28. Hetfő Elemér Jak. 4, 1-10. Jn. 12, 20-26. /

I
Gondviselö Atyárlk! Te vagy a szerétet 1Stene. TUdod, hogy teremtményedet
támadja és rontja a bún. Félelemmel és ígérettel csábít a Sátán. Ne hagyj

, elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted óvjon, védíen és a kísértések túzébeil
megerősített hittel vezessen ki minket. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi ig é knaptár

I

1. Kedd I Albin Jak. 1, 13-18. Jn. 12, 27--':'33.
2. Szerda Lujza Zsid. 4, 14-16. Jn. 12, 34-36.
3. Csütörtök

I
Kornélía Zsid. 12, 1-7. Jn. 12, 35-43.

4. Péntek Kázmér Mt. 16, 21-28. JTh 1~, 44-50.
5. Szombat Adorján Mt. 12, 38-42. Jn. 13, 1-11.

1, 10. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - f:zs. 54, 5.
6. Vasárnap Alpár I 1. Thess. 4, 1-7. Zsolt. 5.
7. Hétfő Tamás Jn. 7, 14-18. Jn. 13, 12-20.
8. Kedd Zoltán Ap. csel. 5, 17-29. Jn. 13, 21-30.
9. Szerda Franciska 1. Sám. 3, 1-10. Jn. 13, 31-35.

10. Csütörtök

I
Ulimpia Jer. 20, 7-13. Jn. 13, 36-38.

Ll. Péntek Aladár Zsid. 5, 4-10. Jn. 14, 1-7.
L2.Szombat Gergely Mt. 21, 33-46. Jn. 14, 8-14.

ll. hét: Oculi - Bőjt' 3. - Mt. 20, 28.
13. Vasárnap Krisztián I Ef. 5,1-9. Zsolt. 6.
14. Hétfő Matild 1. Pét. 1, 13-2l. Jn. 14, 15-21.
L5.Kedd Nemzeti Ü. Mk. 6, 7-13. Jn. 14, 22-26.
L6.Szerda Henríetta Lk. 22, 24-30. Jn. 14, 27--31.
.L7. Csütörtök I Gertrud Lk. ~4,38-44. Jn. 15, 1-8.
18. Pénte'< Sándor, Ede I. Kor. 4, 9-'-16. Jn. 15, 9-15.
19. Szombat József Ézs. 49, 1-6. Jn. 15, 16-17.

12. hét: Laetare - Bőjt 4. -:- Jn. 12, 24.

20. Vasárnap I Hubert Gal. 4, 22-5, 1. Zsolt. 136.
21. Hétfő Benedek: . Jn. 6, 22-29 . Jn. 15, 18-25.
22. Kedd Katalin 1. Kir. 19, 1-8. Jn. 15, 26-16, 4.
23. Szerda Brunó Mk. 12.,28--34. Jn. 16, 5, 15.
24. Csütörtök Gábor

I
Jn. 6, 47-59. Jn. 16, 16-23.

25. Péntek Zsolt Jn. 12, 20-26. Jn. 16, 23-33.
.~6.Szombat Erika Jn. 8, 21-30. Jn. 17, 1-5.

13. hét: Judica - Bőjt 5. - Jn. 17, 19;

27. Vasárnap I Hajnalka Zsid. 9, 11-15. Zsolt. 17.
28. Hétfő Gedeon Zsid. 7~23-27. Jn. 17, 6-13.
29. Kedd

I
Jónás Jn. 7, 1-13. Jn. 17. 14-19.

30. Szerda Jzidor Jn. 13, 31-35. Jn. 17, 20-26.
31. Csütörtök Arpád Zsid. 10, 1-10. Jn. 18, 1-11.

úr J'TzUSKrisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunik. Amint egykor
megvált6 szereteteddel eljöttél a világba. jöjj el a mi gyümölcstelen és haj-
szolt étetünkbe is. Amiképpen megtisztítottad lsten templomát, igéddel tisztítsd
szívünket Isten Szentlelkének ternplomává, amely Feléd tárja ,ajtaját és Téged
dicsér örökké. Amen.
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1. Péntek I Hugó I Jn. 11, 47-55. Jn. 18, 12-27.
2. Szombat Aron II. Th1óz.32,30--34. Jn. 18, '28-40.

H. hét: Virágvasárnap - Palmárum - Ézs. 53, 11-12.
- -- - -, ----

3. Vasárnap Keresztély Fil. 2, 5-11. Zsolb.Ql),2-;9. 17-1UJ

4. Hétfő Felsz, ünn. Ézs. 50, 5-10. Jn. 19, 1-16.
5. Kedd Vince Zsid. 9, 16-28. Jn. 19, 16-22.
6. Szerda Cölesztin Zsid. 4, 15-5, 9. Jn. 19, 23-30.
7. Csütörtök Hermann 1. Kor. 11, 20-32. Zsolt. 31, 20-25.
8. Nagypént. Lidia Jn. 18, 19. Zsolt. 69, 2-22.
9. Szombat Erhardt Mt. 27, 57---66. Jn. 19, 31-42.

15. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.
10. Húsv. vas. Zsolt 1. Kor. 5, 7--8. Zsolt. 96.
ll. Húsv. h. I,·ro i\p. csel. 10,36-43 Zsolt. 30.
12. Kedd Gyula Ap, csel. 13,26--33 Jn. 20, 1-18.
L3.Szerda Ida Ap. csel. 3, 12-20. Jn. 20, 19-23.
14. Csütörtök Tibor Ap, csel, 8, 26-40. Jn. 20, 24-31.
15. Péntek Ta'ss 1. Pét. 3, 18-22. Jn. 21, 1-14.
16. Szombat Rudolf 1. Pét. 2, 1-10. .Tn. 21, 15-17.

16. hét: Quasimodogeniti - 1. Pét. 1, 3.

17. Vasárnap Enikő 1. Jn. 5, 4-10. Zsolt. 75.
18. Hétfő Uma II. Tim. 1, 6-10. Jn. 21, 18-19.
L9.Kedd Kocsárd II. Tim. 12,1-5. Jn. 21, 20-25.
20. Szerda Tivadar 1. Pét. 1, 22-25. 1. Kor. 15,il-ll.
21. Csütörtök Anzelm 1. Tim. 1, 12-17. 1. Kor. 15, 12-19.
22. Péntek Csilla 1. Pét. 1,3-9. 1. Kor: 15, 20--28.
23. Szombat Béla Jón. 2. - 1. Kor. 15. 29-34.

17. hét: Misericordias Domini - Zsolt. 89, 2.-
24. Vasárnap György .1. Pét. 2, 21-25. Zsolt. '23.
25. Héftő Márk! tEf. 12,4-10. r. Kor. 15, 35-49.
26. Kedd Ervin Mt. 26, 31--35. 1. Kor. 15, 50-53.
27. Szerda Arisztíd Jn. 21, 15--.119. 1. Kor. 15, 54-58.
28. Csütörtök Valéria . 1. Pét. 5, 1-41. Jób. 1, 1-15 .
29. Péntek Albertina Jn. 18, 1-9. Jób. 1,' 13--22,.
30. Szombat Katalin Ap. csel. 20, 28-32 Jób. 2, 1-10.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meg-
haltunk a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Engedd megtsmernüruk feltámadásod
erejéte a reménységet és az igazságot. Tanits minket az új életben járni és az
odafelvalókkal törődni. Amen.

--
APRILIS ~
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1 -----l~8:..:.~hét: Jubilate - II. Kor. 5, 17.
1. Vasárnap I Munka- üIiiI. I 1. Pét~2;-li ·2=-0=-.--::Z=-s-0::-lt-.-:3:-:6-:,-:6----:-11::-.-
2. Hétfő Zsigmond Ef. 4, 17-24. Jób. 2., ll-3, 6.
3. Kedd Irma Ef. 4, 25-32. Jób. 4.
4. Szerda Flórián 1. Jn. 4, 7-14. Jób. 5, 8-27.
5. Csütörtök Gotthárd Ap. csel. 17,22-23 Jób. 7.
6. Péntek Frida II. Kor. 5, 16-21. Jób. 8.

o7. Swmbat Napéleon Rm. 1, 18-25. Jób. 9, 1-24.------~~-------I
;19.hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.I~~~~--~~~~ ·~:~~~~~~~--~--I

8. Vasárnap Gizella I Jak. 1, 17-21. Zsolt. 146.
9. Hétfő Gergely Ef. 5, 8-14. Jób. 11.

10. Kedd Arrnín Jn. 6, 66-69. Jób. 12. 1-16.
ll. Szerda Ferenc Kol. 3, 16-24. Jób. 19, 1-11.
12. Csütörtök Pongrác Mt. 21, 12-17. Jób. 31, 24-32-1.
L3.Péntek I Szervác II. Tim. 2, ,8-13. Jób. 33.
14. Szombat Bonifác 1. Sárn. 16, 14-23. Jób. 38, 1-21.

20. hét: Rogate - Jn. 12, 32.
15. Vasárnap I Zsófia Jak. 1, 22-27. Zsolt. 110.
.L6.Hétfő Mózes' Mk. 1, 35-39. Jób. 38, 22-41.
17. Kedd Bánk Kol. 4, 2-6. Jób. 39, 19-40.
18. Szerda Erik 1. "I'im. 2, 1-8. Jób. 40, 15-24.
19. Csütörtök Mennyb. ünn.! Ap. csel. 1,1-11. Zsolt. 110.
20. Péntek Bernát Kol. 3, 1-4. Jób. 42.

1-2_l._S_zo_m_b_<i_t_-=-_K_o_n_s_tantinLk. 18,o_1_B_. E_f_._1,=-1__8_. 1
21. hét: Exaudi - Zsolt. 27, 7.

22. Vasárnap
23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök
27. Péntek
28. Szombat

Zsolt. 42.
Ef. 1, 9-14.
Ef. 1, 15-23.
Ef. 2, 1-10.
Ef. 2, ll-IB.
Ef. 2, 19-22.
Ef. 3, 1-7.

I Júlia 1. Pét. 4, 8-ll.
Dezső Jn. 14, 15-21.
Gergely Jn. 15, 17-2l.
Orbán 1. Kor. 2, 12-16.
Fülöp I Jn. 7, 37-39.
Helga Zsid. 11, 32-40.
Emil Ézs. 41, 17-20:.

29. Pünk, vas. I
30. pünlk. h.
31. Kedd .

Szentháromság Istene! Magasság'ban ésszentség,ben lakozol, de az alázatossal
is. A titkok a tiéd, a kihyilatkoztatott dolgok pedig a miénk. Tanits meg rnín-
ket arra, J10gy titkaidat alázatos lélekkel, El kihyilatkoztatott igét pedig hivő
szivvel fcgadjuk. Amen.

II
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1. Szerda Tünde Ap. csel. 3, 1-10. Ef. 3, 14-21.
2. Csütörtök Anna Ap. csel. 4, 6-21. Ef. 4, 1-6.
3. Péntek Ildikó Ef. 2, 17-22. Ef. 4, 7, 16.
4. Szombat Kadocsa Ap. csel. 8, 14-25. Ef. 4, 17-24.

23. hét: Szentháromság ünnepe - f:zs. 6, 3.
5. Vasárnap AngéIa. Rm. 11, 33-36, Zsolt. 99.
6. Hétfő Norbert V. Móz. 6, 4-13. Ef. 4, 25-32.
7. Kedd Róbert Kol. 2, 1-9. Ef. 5, 1-8.
8. Szerda Medárd Ef. 4, 1-6. Ef. 5, 9-14.
9. Csütörtök Félix 1. Tim. 3, 14-16. Ef. 5, 15-21.

10. Pénte'c Margit iEf. 1, 3-14. I Ef. 5, 22-33.
11. Szombat Barnabás Jn. 5, 17-23. Ef. 6, 1-9.

24. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk. 10, 16.

12. Vasárnap Virág 1. Jn. 4, 16-21. Zsolt. 9, 10-13. 19
13. Hétfő Tóbiás II. Tim. 3, 14-17. Ef. 6, 10-17.
• 4.. Kedd Vazul Ézs. 2, 1-7 . Ef. 6, 18-24.
L5.Szerda Jolán Ap. csel. 8, 26-35. Bir. 6, 1-24.
L6.Csütörtök Jusztin Lk. 10, 1-11. Bir. 6, 25-40'.
17. Péntek Laura Ez. 3, 22-<27. Bir. 7,~1-22.
18. Szombat Arnold ÉZIS.5, 1-7. Bir. 8, 22-28.

25. hét: Szentháromság utini 2. - Mt. 11, 28.

19. Vasárnap Gyárfás 1. Jn. 3, 13-18. Zsolt. 26.
20. Hétfő Rafael Mt. 3,1-12. , Ruth. 1. (Jel. 2, 10)
21. Kedd Alajos Fil. 1, 12-2l. Ruth. 2. (Mt. 25,21.) ,
22. Szerda Paulina Fil. 2, 19-30. 1. Sám, 1, 1-20.
23. Csütörtök Zoltán Ap. csel. 19, 1-7. 1. Sám. 2, 1-11.
24. Péntek Iván Ézs. '40, 1-8. r, Sárn, 3, (Mk.12.,14.)

25. Szombat Vilmos Jn. 10, 40-42. 1. Sám. 4, 1-18.

26. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.

26. Vasárnap János, Pál I 1. Pét. 5, 5-11. Zsolt. 10, 12-18.
27. Hétfő László Mk. 2, 1-12. 1. Sám 8.
28. Kedd Levente

I
Bir. 10, 6-16. 1. Sám. 9, 1-14.

29. Szerda Péter, Pál Mk. 2, 13-17. 1. Sám. 10, 17-27.
30. Csütörtök Pál 1. Sám. 15, 1-31. Rm. '10, 3.

Szentlélek Úristen! :E;pitsbe minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el mín-
ket minden igazságra. Serkents minket, <hogyteremje életünk a szeretet, öröm,
békesség, 'béketürés, szfvesség, hűség, szelidség és rnértékletesség gyümölcseit.
Amen.

12
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1. Péntek I Tibold I Rm. ,5, 1-5, r. Sám. 16, 1-13.
2. Szombat Ottokár 1. Jn.2, 1-6. 1. Sám. 16, 14-23.

27. hét: Szentháromság ntáni 4. - Gal. _6,y.
3. Vasárnap Kornél Rm. 8, 18-23. Zsolt. us, 33-48.
4. Hétfő Ulriki Jn. 8, 1-11. 1. Sám. 18, 1-16.
5. Kedd Enese II. Kor. 2, 5-11. 1. Sám. 24.
6. Szerda Ezsaiás Mt. 5, 43-48. 1. Sám. 310
7. Csütörtök Cirill

I
Mt. 18, 15-20. II. Sám. 1, 17-27.

8. Péntek Teréz Rm, 15, 1-7. II. Sám. 2, 1-110
9. Szombat Veronika Gal. 6, 1-5. II. Sám. 5, 1-12.

28. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
lll. Vasárnap I Amália I 1. Pét. 3, 8-15. Zsolt. 10
11. Hétfő Lili Lk. 9, 57-62. II. ~ám·. 7.
12. Kedd Izabella 1. Kir. 19, 15-21. II. Sárn. 11.
13. Szerda Jenő Lk. 9, 51-57. ~II.Sám. 12, 1-14.
14. Csütörtök Eörs II. Tim. 4, 1-5. II. Sám. 15, 1-16.
15. Péntek Henrik· Lk.9, 18-26. II. Sám. 18, 1-21.
16. Szombat Zalán Lk. 14, 25-35. II. Sám. 24.

29. hét: Szentháromság~áni 6. - )':;zs.43, 1.
17. Vasárnap Elek I Rm. 6, 3-11. - Zsolt. 139, 1-18.
18, Hétfő 'Frigyes Tit. 3, 3-7. 1. Jn. 1, 1-4.
19. Kedd Emilia 1. Pét. 3, 18-22. 1. Jn. 1, 5-10.
20. Szerda Illés Gal. 3, 26-29. 1. Jn. 3, 1-6.
21. Csütörtök Dániel Mk. 16, 14-18. 1. Jn. 2, 7-11.
22. Péntek Mária Magd. Mt. 3, 13-17. 1. Jn. 2, 12-17.
23. Szombat Lenke Ef. 3, 14-21. Jn. 2, 18-29.

30. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.
24. Vasárnap Krisztina ---Rm. 6,19-23.--zS01t. 65.
25. Hétfő Ja'kab Mk. 8, 13-21. I. Jn. 3, 1-10.
26. Kedd Anna Jak. 3, 1-10. Jn. 3, 11-18.
27. Szerda Olga 1. Kor. 6, 19-20. 1. Jn. 3, 19-24.
28. Csütörtök I Ince Mk. 9, 43-50. 1. Jn. 4, 1-6.
29. Péntek Márta Rm. 12, 1-2. 1. Jn. 4, 7-16.
30. Szombat Judit I. Kor. 9, 24-27. 1. Jn. 4, 16-21.

31; hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.
31. Vasárnap I Oszkár I Rm. 8, 12-17. Zsolt. 92, 13-16.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztnlunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért. hogy bocsánatot nyerhetünk és bocsánatot nyújthatunk. Bocsá-
natod által iStenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyűmölcsekérit testvéri szí-
veket ajándékozot nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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1. Hétfő Péter Mt.5, 13-16. 1. Jn. 5, 1-4.
2. Kedd Lehel Gal. 6, 7-10. 1. Jn. 5, ll-12.
3. Szerda Csilla Jak. 2, 14-17. 1. Jn. 5, 13-21.
4. Csütörtök Domonkos 1. Kor. 12, 12--<26.II. Jn.
5. Péntek

I
Vajk Fil. 1, 6-11. Ill. Jn:.

6. Szombat Berta Mt. 21, 18-22. 1. Kir. 2, 10-12.
3, 5-15.

32. hét: Szentháromság utáll1!i9. - Ef 5, 17.
7. Vasárnap I Ibolya 1. .Kor. ,10, 1-13. Zsolt. 119,161-176.
8. Hétfő László Préd. 9, 13-18. 1. Kir. 5, 9-32.
9. Kedd Emőd Lk. 16, 10-13. 1. Kir. 6, 1-13.

10. Szerda Lőrinc Jak. 3, 13-18. 1.Kor. 8,22-30,~.1.
11. Csütörtök Tibor 1. Tim. 4, 12-16. 1. Kor. 10.
12. Péntek Klára Mt. 10, 16-~3. 1. Kor. 11, 1-13.
13. Szombat Ipoly 1. Kir. 12, 1-24.

33. hét: Szentháromság utáni 10. - Péld. 14, 32.
14. Vasárnap Özséb I 1. Kor. 12, 1-11. zsou. 33.
15. Hétfő Mária 1. Tim. 2, 1-7. 1. Kir. 1'3, 1-10.
16. Kedd Abrahárn Neh. 4, 1-15. 1. Kir. 16,29,17,6.
17. Szerda "Anasztáz 1. Pét. 2, 13-17. 1. Kir. 17. 7-24.
18. Csütörtök

I Ilona Rm. 13; 1-7. 1.Kir. 18,1-2, 17.-40.
19. Péntek Sámuel Jer. 18, 1-'6. 1. Kir. 19, .1-18.
20. Szombat Alk.ünn. Rm. 9, 1-5. II. Kir. 2, 1-14.

34. hét: Szentháromság utáni ll. - I. Pét. 5, 5.
21. Vasárnap Sámuel I 1. Kor. 15, 1-10. Zsolt. 113.
22. Hétfő Menyhért Mk. 9, 33-37. II. Kir. 5, 1-19.
23. Kedd Fa'rkas 1. Sám, 17, 40-51. II. Kir. 6, 8-23.
24. Szerda Bertalan Lk. 7, 1-10. II. Kir. 17, 1-23.
25. Csütörtök

I
Lajos i\p.csel. 12, 18~25 II. Kir. 19, 1-12.

26. Péntek Róm Gal. 1, 11-24. II. Kir. 18, 13-37.
27. Szombat Szilárd Ef. 2, 1-7. II. Kir. 19, 1-19.

35. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12, 20.
28. Vasárnap I Agoston II. Kor. 3, 4-9. Zsolt. 70.
29. Hétfő Lilla Mk. 1, 21-28. II. Kir. 19, 20-37.
30. Kedd I Rózsa II. Kir. 20, 1-7. II. Kir. 20, 1-21.
31. Szerda Erika Jak. 5, 13-18. II. Kir. 22, 1-23.

Mennyei Atyánk! Máriával 'együtt magasztal a lelkünk, mert betöltöd az éhezőt
javak.kal. Testünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére rnennyeí
kenyeret ajándékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi
kenyerünket hl teríts asztalt nékünk a Te országodban. Amen.
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1. Csütörtök I Egyed I Mt 9, 35-38. II. Kir. 23, 4-25.
2. Péntek Rebeka Mk. 5, 22--43. II. Kir. 23,26,24-17.
3. Szombat Hilda I Lk. 4, 38--44. II.Kir.25.(Rm.2.6-8.)

36. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.
4. Vasárnap Rozália Gal. 3, 15-22. Zsolt. 74.
5. Hétfő Viktor Jak. 2, 1-13. Ezsdrás 1, 1-7.
6. Kedd Zakariás Mt. 10, 40--42. Ezsdrás 3.
7. Szerda Regina Zak. 7, 8-14. Neh. 1.
8. Csütörtök Mária II. Móz. 22, 20-26. Neh. 2.
9. Péntek Ádám Zsid. '2, 11-18. Neh. 8, 1-12.

10. Szombat Erik! Jer. '22, 13-19. Gal. 1, 1-5.

37. hét. Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
ll. Vasárnap Teodóra Gal. 5, 16-24. Zsolt. 50, 7-23.
12. Hétfő Szabolcs Mk. 1, 40--45. Gal. 1, 6"':"'10.
l3. Kedd Ludovika I. Tim. 1, 12-17. Gal. 1, 11-24.
14. Szerda Szerénke II. Kor. 9, 10-15. Gal. 2, 1-10.
15. Csütörtök Enikő 1. Thess. 1, 2-10. Gal. 2, 11-21.
16. Péntek Edit Fil. 1, 12-18. Gal. 3, 1-5.
17. Szembar Hajnalka Fil. 1, 19-26. Gal. 3, 6-14.

3S. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pét. 5, 7.--- - --- ---
lS. Vasárnap Titusz Gal. 5, 25-6, 10. zson, 37,3-6. 25-29~
19. Hétfő Vilma Péld. 30, 4-9. Gal. 3, 15-18.
20. Kedd Csendíke 1. Tim. 6, 6-12. Gal. 3, 19-22.
21. Szerda Máté I. Kor. 7, 20-24. Gal. 3, 23-29.
22. Csütörtök Móríc 1. Kir. 17, 1-6. Gal. 4 1-7.,
23. Péntek Tekla Jn. 4, 31-38. Gal. 4, 8-20.
.24. Szombat Gellért Lk. 6, 20-26. Gal. 4, 21-30 .

39. hét: Szentháromság utáni 16. - II. Tim. 1, 10.

I 25. Vasárnap Kleofás I Ef. 3, 13-21. Zsolt. 102.
26. Hétfő Jusztina Jer. sit. 3, 22-23. Gal. 5, 1-12.
27. Kedd Labore Zsid: 12, 4, ll. Gal. 5, 13-22.
28.,Szerda Vencel Jób. 2, 1-10. Gal. 5, 25-6, 10.
29. Csütörtök Mihály Jel. 12, 7-12. Gal. 6, 11-18.
30. Péntek Jeromos Jn. 12, 27-33. Dán.2, 1-26. -

szentséges Isten! Magasztalunk Téged. hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szeniséges orcádat és bűnös lényünket. Tanits
miriket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig iszonyodva
menekülni. Amen.
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1. Szombat I Bogárka I II. Móz 23, 20-26. Dán. 2, 27-49.
40. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. ~, 8.

2. Vasárnap Petra I II. ~or. 9, 6-ll. Zsolt. 104, 1-24.
3. Hétfő Helga Rm. 13, 8-10. Dán. 3. (Mt. 16,26.)
4. Kedd Ferenc Mt. 15, 1-9. Dán. 5, 1-12.
5. Szerda Aurél Mt. 17, 24-27. Dán. 5, 13-30.
6. Csütörtök

I Brunó 1. Kor. 9, 19-23. Dán.6.
7. Péntek Arnálla Gal. 5, 1-6. 13-15. Dán. 7, 1-14.
8. Szombat Etelka Amos. 5, 11-15. Dán. 7, 15-28.

41. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.
9. Vasárnap Dénes I. Kor. 1, 4-9. Zsolt. 128.'

10. Hétfő Gedeon I. Thess 4, 9-12. Dán. 12.
ll. Kedd Feny6ke 1. Pét. 1, 18-19. 1. Móz. 4, 2-15.
12. Szerda Miksa J. Jn. 4, 7-16. Jel. 1, 4-8.
13. Csütörtök Kálmán v. Móz. 30,11-14. Jel. 1, 9-11.
14. Péntek Helén II. Kor. 8, 1-9. Jel. 1, 12-16.
15. Szombat Teréz Ap. csel. 5, l-ll. Jel. 1, 17-20.

42. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
16. Vasárnap Gál\ Ef. 4, 22-32. Zsolt. 40, 1-6.
17. Hétfő Hedvig Mk. 8, 22-26. Jel. 2, 1-7.
L8.Kedd Lukács Kol. 3, 5-11. Jel. 2, 8-ll.
19. Szerda Luciusz Kol. 3, 12-17. Jel. 2, 12-17.
20. Csütörtök Irén Lk. 19, 1-10. Jel. 2, 18-29.
21. Péntek Orsolya I. Jn. 1, 5-10. Jel. 3, 1-6.
22. Szombat Előd Judás 20, 25. Jel. 3, 7-13.

43. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
23. Vasárnap Gyöngyi I Ef. 5, 15-21. Zsolt. 119, 17-24.
24. Hétfő Salamon Jn. 6, 24-33. Jel. 3, 14-22.
'25.Kedd Blanka II. Móz. 16, 2-7. Jel. 4.
26. Szerda Dömötör Jn. 15, 1-8. Jel. 5.
27. Csütörtök I Szabina 1. Kor. 10, 14-22. Jel. 6.
28. Pérues, Simon - 1. Pét. 2, 5-10. Jel. 7.
29. Szombat Jenő Zsid. 7, 23-28. Jel. 8.

44. hét: Szentháromság utáni 21. - Mt. 24, 13.
30. Vasárnap I Farkas---\- Et 6~1Ö-17. Zsolt. 119, 89-96.
31. Hétfő Reform. ünn. Jel. 14, 6-7. Zsolt. 46.

Jézus Krisztus Urunk! Aidott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el
és a pislogó gyertyabelet nem oltod el. Evangéliumod tüzével új élet lángját
gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented G veszendőt. Ne engedd,
hogy véka alá rejtsük a tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a oízonvsagtétet
Lelkével. Amen.-
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20. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
2( Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

Napok

NOVEMBER~.
II

Protestáns
naptár Napi igék

1. Kedd Marianna II. 'Tim. 2, 1-5. Jel. 9.
2. Szerda Achíles Hm. 14:, 4-12. Jel. 10.
3. Csütörtök Győző 1. Kor. 9, 13-18. Jel. 11.
4. Péntek Károly Lk. 22, 31-38. Jel. q.
5. Szombat Imre 1. Kor. 7, 29-31. Jel. 13.

1 45_.':"'h_é~entháromság utáni 22. - Mt. 24, 13.
6. Vasárnap Lénárd 1. Thess 4, 13-18. Zsolt. 125.
7. Hétfő Okt. forr. ü. Mt. 24, 1-8. Jel. 14, 1-13.
8. Kedd Gottfried Mt. 24, 9-14. Jel. 14, 14-20.
9. Szerda Tivadar !Mt. 24, 29-35. Jel. 15.

10. Csütörtök Luther sz. Ü. Mt. 24, 36-42. Jel. 16, 1-11.
11. Péntek Márton II. Thess. 2, 1-12 .. Jel. 16, 12-21.
12. Szombat Jónás Mt. 24, 45-51. Jel. 17.

46. hét: Az egyházi esztendő utolsóelőtti vasárttapja - II. Kor. 5, 10.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja - Dk. 12, 35.

13. Vasárnap
14. Hétfő
L5. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
19. Szombat

--
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Jenö
Odön
Erzsébet

Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor

Zsolt: 39.
Jel. 18. 1-20.
Jel. 18, 21-24.
Zsolt. 51.
Jel. 19, 1-10.
Jel. 19, 11-21
Jel. 20, 1-6.

27. Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda

II. Thess. 1, 3-10.
Jn. 5, 19-24.
Zsid. ID, 26-31.
Rm. 2, 1-11.
Lk. 21, 11-19.
Jel. 2, 1-7.
1. Pét. 4, 1-7.

,

II. Pét. 3, 3-14.
1. Thess. 5, 1-11.
Zsid. 12, 12-17.
Mk. 13, 33-37.
Mt. 25, 14-30.
Zsid. 10, 32-39.
Zsid. 12, 22-29.

Zsolt. 150.
Jel. 20, 7-15.
Jel. 21, 1-8.
Jel. 21, 9-27.
Jel. 22, 1-5
Jel. 22, 6-15.
Jel. 22, 16-21.

48. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.

Rm. 13, 11-14. Zsolt. 24.
II. Kor. 1, 15-22. Ézs. 40, 1-11.
Mik. 2, 1-2. Ezs. 40, 12-26.
II. Sám. 7, 4-16. Ézs. 40, 27-31.I-------~~--------~-------------

J;:letFejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. He. élünk. Néked élünk. ha meghalunk. Néked halunk meg. Ezért akár
éljünk. akár haljunk. a Tiéd vagyunk. Amen.

Tünde
Stefánia
Noé
András
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Napok' I Protestáns I N a pi igéknaptár

1. Csütörtök I Elza I Ézs. 64, 1-3. Ézs. 41, 8-14.
2. Péntek Aranka Zsid. 10, 19-25. Ézs. 42, 1-9.
3, Szombat I Olrvia I Jel. 22, 12-21. Ezs, 43, 1-7.

49. hét: 'Advent 2. - Lk. 21, 28.
4. Vasárnap Borbála Rm. 15, 4-13. Zsolt. 80.
5. Hétfő Vilma Lk: 12, 35-40. Ézs. 43, 8-13.
6. Kedd Miklós IL Thess. 3, 1-5. Ézs. 43, 22-25.
7. Szerda Ambrus Jel. 2, 1-7. Ézs. 44, 1-5.
8, Csütörtök Mária Mk. 13, 5-13. Ézs. 49, 1-6
9, Péntek Elmőke Lk. 17, 20-25, Ézs. 49, 7, 13.

10. Szombat Judit Jel. 3, 14-22. Ezs. 49, 14, 18.

50. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3; 10.

!1. Vasárnap Arpád L Kor. 4, 1-5. Zsolt. 185.
12. Hétfő Gabriella Mt. :11, 11-15. Ézs. 50, 4-9.
13. Kedd Luca Mt. 3, 1-11. Ézs. 51, 9-16.
14. Szerda Szilárdka Lk, 3, 10-20. Ézs. 52, 7-12.
[5. Csütörtök .Iohanna Jn. 1, 6-9. É'ls. 52, 13-53, . 3.
16. Péntek Etel Jn, 1, 29-34. Ezs, 53, 4-6.
17.'Swmbat Lázár Lk. 7, 29-35. Ezs. 53, 7-12.

51. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.
L8.Vasárnap Estil.e Fil. 4, 4-7. Zsolt. 69, 31-37.
19. Hétfő Viola Ézs. 45, 1-8. Ézs: 54, 2-10.
20. Kedd Csaba L Kor. 2, (3-10. Ézs. 60, 1-11.
21. Szerda Tamás Mk .. 3, 31-35. Ezs. 62, 6-12.
22. Csütörtök Zénó Rm. 1, 1-7. ÉiS. 64.
23. Péntek Viktória Jn. 19, 25-27 . Mt. 1, 1-17.
24. Szornbat . Adám, Éva Mik. 5, 1-4. Mt. 1, 18-25.

52. hét: Karácsony ünnepe - Jn. 1, 14.
25. Vasárnap Karácsony 1. Tit. 2, 11-15. Mt. 2, 1-12,
26. Hétfő Karácsony II: Tit. 3, 4-7. Mt. 2, 13-23.
27. Kedd János I. Jn. 1. Mt. 3, 1-12.
28. Szerda Ka1mil1a Jel. 12, 1-6. Mt. 3, 13-17.
29. Csütörtök Dávid Jn. 12, 35-43. Mt. 4, 1--':11.·
30. Péntek Anikó Jn. 12, 44-50. Mt, 4, 12-17:
31. Szombat Szilveszter Rm, S, 31-39. Zsolt. 121.

Kegyelem Istene! Esztendők végén, elénk állítod az új kezdetet jelentő bölcsőt.
Ahol ember: útunk elfogyott, Te új utat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogy-
hatatlari szeretetedért, Amen.
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,A leg';sz'ább evangélium
A Római levél rövid magyarázata

Az a reménységem, hogy aki elolvassa e sorokat, kezébe veszi majd
a Római levelet is. Az a meggyőződésem ugyanis, hogy Pál apostol Római
levele nemcsak tiszteletreméltó drága örökség, neves egyháztörténeti sze-
mélyíségek ihletője, hanem olvasni való írás ma is. Mai evangélikus
keresztyének is kézbe vehetik és haszonnal forgathatják. Nem elég, ha
tiszteljük, becsü-jük, mint nagy értéket. Nem elég, ha sok mindent tudunk
róla, érdekes egyháztörténeti szerepéről, múltbeli jelentős hatásáról. arra
való, hogy olvassuk. Ez a cikk' csak úgy éri el célját, "ha "olvasmányos
anyaggá" teszi [l nehéznek mondott, túlságosan bonyolultnak vélt, mai
emberektől távolinak tartott Római levelet. Azt, hogy nagy teológusok,
tudósok igen megbecsülik - tudjuk. Azt, hogy szószékre való - elismer-
[űk, Most azt kell elfogadnunk. hogy olvasnivaló írás. Nem szabad úgy
járnunk a Római levéllel is, mint a legtöbb klasszikus írással, amit szíve-
sebben idézünk, méltatunk, mint olvasunk. f'.. naptárba olvasmánvos
anyag való, hiszem. hogy u Rómaí levél is az. Ez az írás segítséget akar
nyűttani az Új Testamentum egyik nagyszerű iratának olvasásához, fő
gondolatait megpróbálja megvilágítani, kifejezéseit közelebb hozni, nagy
igebankói: aprópénzre váltani.

A cikk címe; A legtisztább evangélíum, egy Luther idézetre utal. Az idé-
zet teljesebben így hangzik: "Ez a levél az Úi Testamentum igazi fő
része és a legtisztább evangélium. Nagyon méltó és érdemes arra, hogy
a keresztyén ember nemcsak szórul szóra, betéve tudja, hanem hogy fog-
lalkozzék ir. vele naponként, a lélek mindennapí kenyereként. Mert soha-
sem lehet ezt elég jól és elég sokat tanulmányozni, minél többet foglalko-
zunk vele, annál drágábbnak tűnik és annál jobban ízlik." Nem vagyok
olyan nagy igényű, mint Luther volt. Nem várom a mai olvasótói, hogy
megtanulja a Római levelet könyv nélkül, de azt én is szeretném, hogy
hlievangélikus keresztyének is gyakran olvassuk, sőt tanuljuk ezt a
drága írást. Nem elég a futólagos olvasás, ezt a levelet is böngészni kell,
ahogyan Kierkegaard [J múlt században a bibliaolvasásra vonatkozóan
általában tanácsolta, úgy, mint amikor levelet kapunk valakitől, aki
szeret és nem nyugszunk mea addig, arníg ki nem böngésztünk minden
szót, meg nem értettünk minden kifejezést. A Római levelet is így kell
olvasni és akkor mind drágábbnak és jobb ízűnek érezzük.

AMIT A LEVÉLRÖL ALTALABAN TUDNI KELL

"Pál apostol még nem járt Rómában, amikor ezt a levelét írta, csak
"sok esztendő óta vágyódott oda". Új, minden eddiginél távolabbra ter-
vezett útja során a római gyülekezetet is meg akarta látogatni. Az óriási
római birodalom fővárosának gyülekezetéről csak annyit tudunk, hogy
az ötvenes évek elején alakult, de azt már nem tudjuk, ki alapította."
Valószínű, hogy olyan zsidók és "istenhívc nem zsidók" vitték el oda az
evangélíumot, akik Jeruzsálemben jártak egy nagy ünnenen, esetleg
kereskedők voltak, akik áruikat vitték a Közelkeletre és így Patesztinába
is, ilyen útjuk során ismerkedtek meg a keresztyénséggel. A Cselekedetek
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könyvének 2. fejezete arról tudósít, hogy az első pünkösdkor is voltak
már Jeruzsálemben Rómából valók is. Mindenesetre érdekes, hogy éppen
a hatalmas fővárosba névtelen emberek és nem apostolok által jutott el
az evangelium. A levél írása idején főleg pogányokból lett keresztyének-
ből áll a gyülekezet, s a pogányok apostola (1,5) őket szólítja meg első-
sorban levelében. Az is lehetséges, hogy ezek az emberek először zsidókká
lettek és csak azután keresztyénekké. így a zsidók törvényeit jól ismer-
ték. Gyakori hivatkozás a törvényre a levél folyamán ezt teszi valószí-
nűvé. A levél írásának célja az volt, hogy az apostol új útra készülvén,
levelével elő akarta készíteni utazását. Soraival bemutatkozik, hogy láto-
gatásakor már ismerjék (15,24). Az is célja, hogy testvérekként egymás
hite áltaí' erősödjenek (1, 11-12). De nem merül ki Pál levele udvariassági
formákban és szokványos bemutatkozásban. hanem benne elmondja az
apostol mindazt, ami lelke legmélyéig foglalkoztatja, beszél legbensőbb
titkairól, hivatása, szolgálata rugói ról, a Krisztus kővetés úttáról. Isten
nagy terveiről és tetteiről, sőt egyes aktuális gyülekezeti kérdésekről is.
A más véleményen levőket meg akarja győzni, levele azonban nem olvan
értelemben harci Irás, hogy csupa negatívumot tartalmazna; sorai telve
vannak pozitív tanítással.

A LEV~L TARTALMA

A legtisztább evangélíum. Jézus Krisztusról, a megfeszített és feltáma-
dott Úrról szóló jó hír. Pál levelében nagy távlatokban és széles őssze-
függésekben mutatía be, mit jelent Jézus váltsága, a Benne való bizodal-
mas hit, az evangélíum életet formáló hatalma. A levél három nagy
részre osztható: r. Az 1-8 fejezet bemutatja, hogyan kerül ki az ember
lsten haragja alól az Isten-gyermekség boldog állapotába. Az apostol, aki
mind görögöknek, mind barbároknak, mind tudatlanoknak, mind bölcsek-
nek adósa, az evangéliummal megmutatja, hogy csak az evangélium áltaJ
ismerhető meg Isten és menthető meg az ember. Az egyetemes kinyilat-
koztatásból ugyan az emberek megismerhették volna Istent. mégsem ez
történt, hanem okoskodásaikban hiábavalóságra jutottak, értelmük első-
tétedett és Isten kíszolgáltatta őket saját szenvedélyeilmek. Szörnyű
bűnök felsorolásával mutatja be Pál, mivé lesz az ember élete, ha saját
kezébe veszi azt. Ezek a bűnök senkitől sincsenek távol Pál szerint, nin-
csen jogunk ítélgetní, mert amiben megítéljük a másikat, abban magunk
is vétkesek vagyunk. Isten előtt. nincs mivel dicsekedni, sem zsidónak,
sem görögnek. Az a Pál, aki annyi embert ismert' kikötővárosokban és
falvakban, Kisázsiában és Görögországban. kijelenti, hogy' nincs különb-
ség ember és ember között- három vonatkozásban: Mindnyájan vétkez-
tek vagyi 3 a bűn már nemcsak lehetőségként van előttük, hanem már
mögöttük van. Mindnyájan szükséget látnak Isten nélkül. akár gazdag
kereskedők. akár szegény rabszolgák. S vágül .míndnyájan egyképpen
lesznek igaz emberekké, tudniillik, ha Jézus Krisztus váltságát fogadják
el. Ezután egy egész fejezeten keresztül Abrahám hite példáját állítja
az olvasói elé Pál. A hit ősatyja teljesen meggyőződött arról, hogy amit
Isten ígért, azt meg is cselekedheti. Az 5. fejezetben a kétféle Adámról
beszél Pál, az első Adám bűnesete által uralkodik a halál az emberi élet-
ben, a második Adám (Krisztus) igazsága által minden emberi élet meg-
igazulhat. A keresztségben nyert csodálatos sorsközösségról tesz bizony-
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ságot a 6. fejezetben, majd a keresztség kötelezésére figyelmeztet. "Amint
egykor odaautátok tagjattokat a tísztatalanságnak ... úgy most adjátok
Qua tagjaitokat szerit eietre az igazsagnak. ivrelypon cnoz jut a levél
a 7. fejezetben, ahol az ember bensó vívódását írja le az apostol. Az em-
ber kettősségére mi sem jellemzőbb, mint amit ír: "Akaratom van ugyan
a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem sikerül, mert nem a jót cselekszem,
amit akarok, hanem a rosszat cselekszem, amit nem akarok ... Oh én
nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak e testéből?" .
Valóban a de profundis zsoltár mélységeít érjük el itt Pállal, hogy aztán
hirtelen együtt szökjünk a magasba és együtt zengjünk diadaléneket
Krisztus szabadításáért, a Lélek vezetéséért, a fiúság állapotáért és mond-
juk együtt legszentebb vallomásként: "Meg vagyok győződve, hogy sem
élet, sem halál. " sem semmi más nem szakíthat el minket az Isten sze-
retetétől, amely a mí Urunkban Jézus Krisztusban van." II. A 9-11 feje-
zet bemutatja, hogyan lesz nyilvánvaló az evangéliumban Isten világot
átfogó üdvösségterve. Egy vérzőszívű, népét sirató hazafi ír itt. Mi lesz
életénél, sőt üdvösségénel is jobban szeretett zsidó népével? Tudja, népe
megvetette Jézus evangéliumát, Isten ígérete is megváltozik tehát? Isten
irgalmasságában talál megoldási népe jövőjére nézve is. Megérti, hogy
az ideiglenes kizárás ellenére is teljesül majd Isten ígérete. Nincs különb-
ség többé: zsidó és görög egyaránt Isten irgalmából jut el az üdvösségre.
Amikor megérti és másoknak is felfedi a titkot, hímnusz-szerű magasz-
talásban ad hálát Urának: "Oh Isten gazdagságának, bölcsességének és
tudományának mélysége... Ötőle, Ö általa, és Öreá nézve van minden,
Övé a dicsőség mindörökké." Ill. A 12-15 fejezet bemutatja, az evangé-
lium hogyan válik az egész életet átfogó otcos istentisztelet alapjává.
Szavai nyomán megértjük, Isten Irgalma hogyan formálja át az elmét és
a gyakorlati magatartást egyaránt. Bemutatja, rnit jelent Krisztusban élni.
egymást szeretní és ezzel a törvényt igazán betölteni, éber hitben járni,
igazán szabadnak lenni. Gyakorlati kérdésekben is útbaigazítást ad:
fogadják be egymást erősek és gyengék, amint Krisztus is befogadott
minket, A keresztyén gyülekezetben senki sem veszhet el részletkérdé-
sekben, a szabad, nem szabad örök dilemmájában, hiszen Isten országa
nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való
öröm. A 16. és egyben záró fejezet személyes üdvözleteket tartalmaz és
a levél postásnőjét. Fébét ajánlja a gyülekezet szerétetébe.

FŰBB FOGALMAK

A levél mélyebb megismeréséhez talán ma is a legjobb út, ha a már
idézett lutheri előszó szerínt mi is megismerünk néhány kulcsszót, amely
nélkül nem tudunk \behatolni a Római levél kincseskamrájába. Evangé-
lium. A Krisztusról szóló üzenet, Nem szégyelni való hír, mert Isten ereje
és hatalma Jézus győzelmének boldog újságja, Az elénkbefutó kegyelem
meghirdetése, Pál tudja, hogy az evangélíum nem könnyen talál elfoga-
dásra, mégis meggyőződéssel és reménységgel hirdeti, mert bízik hatá-
sában. Az evangéliúrn nem azonos a megigazítás tanítással, jóval több
annál. A megigazítás tanítás csak keret, amibe az evangélium drága képe
kerül. A Római levél központja is az evangelium és nem a megigazítás
tanítás. A megigazítás tanítása Pálé, az evangéliuni a feltámadott Úré.
akivel, mirrt Élővel kell számolnia a gyülekezetnek, "Aki Isten Fiának
bizonyult a halálból való feltámadás által."
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Az ember. Pál kétféle emberről tud - és ez fontosabb, mint az ember
hármas rerosztasa: test-ierex es szenemre - testz es te.ICI emu errot. A te~ti
jelző nála nemcsak testünkre vonatkozik, hanem egész emberségünkre,
egy bizonyos "természetes" állapo ira, amelyben nem gondolunk lstennel,
~,",melyben az ember elég önmagának és ezért Isten haragja alatt all.
A tettei ember viszont azt az állapotot jelöli, amelyben az ember a Szent
Lélektől megvilágosodott ember, aki mar szívesen engedelmeskedik Isten-
nek, rnár nem a régi Adám, hanem az új Adám utódja.

Bűn. Pálnál nem az egyes, szóbeli, cselekedetbeli, erkölcsi vétkek fo-
galma, hanem az egész ember lsten ellenessege. Az a bűn, hogy nem hi-
szünk Istenben. Ami hitből nincs - az bún. A bűnnek ellentéte nem
a bűntelenség, hanem a hit. A bűnnek csak egy szelete az erkölcsi rossz.
Minden erkölcsi vétek csak következménye, megnyilvánulása a bűnös
állapotnak,

lsten igéje. Két fajta Pál szerirrt: a törvény és az evangélíurn. A tör-
vény leleplezi az embert es mentnetetlenné teszi. Az evangelium hirdeti
a bünbocsanatot és megvigasztarja a törvény col rettegő embert. Ez az
evangelium a kegyelem szava, amely arról biztosít, hogy Isten nem bün-
tet igazsága szermt, ahogy megéruemeínénk, hanem megkegyelmez és
szeretecboi, könyoruletessegböl eletet ad. Igy kezd valami egeszen újat
bennünk éJ velünk.

Hit. Nem egyszerűen elhivése valaminek, nem hiszékenység, hanem
Isten iránti fenétlen bizalom, "teljes meggyöződés" (4, 21). Ez a hit hal-
lásból születik (10, 17), ezért olyan fontos az evangelium prédikálása.

Megszenltelés. Istené az ember, ezért szent. Nem vagyunk önmagunké,
nem IS a halálé, hanem Istené. Az O szentsége szentsegre kötelez. Lelke
a szentséghez erőt ad. Vele lehetséges, hogy a gonoszt mindig jóval győz-
zük meg.

A LEVÉL SZEREPE AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBEN

Az ősegyház idejétől kezdve mindig nagy becsben tartották ezt a páli
levelet és nemcsak Rómában ismertek, hanem mindenütt a keresztyén
gyülekezetekben, szívesen idéztek és hallgattak szavára. Négy kiemel-
kedo eseményt külön is megemlitek rnost, amelyben az egyház Ura a Ró-
mai levélen keresztül végezte el a maga életetformáló munkáját. Augus-
tinu~ esete az első. Ez a gyötrődő, tusakodó ember az V. század elején
a Római levél olvasása kezben vált új emberré. Addig nehéz volt dön-
tenie II keresztyénség mellett. A híres szónok, az ókori világ klassziku-
sainak ismerője, pogány bölcselők megszólaltatója, bővérű mediterrán
ember ismerte' már a keresztyénséget, tudott Jézus személyéről és taní-
tásáról, édesanyján keresztül becsülte is II keresz.yéneket, de a döntő
lépést nem volt ereje megtenni. A Római levél "jött" segítségére. Vívó-
dásai közben egy kertben sétálva hallja meg a biztató szót: Vedd és ol-
vasd! Kinyit jn II Római levél tekercsét és olvassa: "Ne járjatok tobzó-
dásokban és részegségekben ... hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krísz-
tust és II testet ne tápláljátok bűnös kívánságokra" (13, 11-14). A Római
levél hatása nyomán egy nagy keresztyén élet bontakozik ki. Életének
bélyege még ma is ott van a keresztyén teológián. Különböző keresztyén
felekezetek tisztelik benne az egyik legnagyobb egyházatyát. - A má-
sodik eset Lutheré. Ez, a haragvó Istentől rettegő szerzetes, ez a lázasan
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kutató, nyugtalan lélek a Római levélolvasásakor nyer békességet, Róma
1, 16-17 gyujt vícagosságot a sötétségben, s nyit kaput a mennyországba
- ahogy Késobb maga Luther írja. Amikor a reformáció kezdetéről szó-
lunk, a wittenbergí vártemplom Kapujára szoktunk gondolni, de ugyan-
így lehetne a wittenbergí katedrára készüle professzor dolgozószobajára
is, ahol a Római levél magyarázatán dolgozik a tudós Luther, vagy a ti-
tokzatos toronyélményre, amelyben az emlitett 1, 16-17 játszott szere-
pet. Akár egyém bibliaolvasás. akár professzori készülés, mindenképpen
a Római levéllel való foglalkozás Luther reformációjának elindí.ója.
A wíttenbergí vártemplom kapujára .kíszögezett 95 tértel ennek már csak
külső jele, a wormsi birodalmi gyűlésen tanúsított bátor magatartás az
evangelium igazságának felismeréséből fakadó természetes viselkedés. -
A harmadik esemény Wesley Jánosé volt. 173S-ban a nagy angolszász
igehirdető Luther Római Ievélhez írt előszavát olvassa, Luther bizonyság-
tétele gyújtja lángra hitét, élete itt kap szárnyaló lendületet. S végül
a negyedik: Az első világháború után egy kís svájci városica ipartelepé-
nek lelkésze, Barth Károly keresi a kiutat az összeomlott világból. A há-
ború katasztrófárában a keresztyénség csődjét látja, igehirdetésének hatás-
talausága miatt menthetetlennek érzi saját szolgálatát is. A Római levél-
hez nyúl, benne fedezi fel Isten valódi erejét, amely az evangélium által
munkálkodik a világban. Az új felfedezés ereje aztán magával sodor
sokakat éa egy egészen új irányba lendíti a teológiai munkát s nyomában
az igehirdetést.' A teológia újra megtalálja az evangéliurnot, amelynek
nincsen szüksége gyenge emberi védelemre, mert önmagában is elég erős.
Büszke teológusok hajtják meg sorra fejüket az evangelium krHikáju
előtt, szerepesere történik, nem kritizálnak, hanem elfogadják az evangé-
lium bírálatát és felszabadító hatalmát. - Igen, Isten az egyháztörténet
során a Római levelet nagyszerűen felhasználta munkájában,

A LEVÉL MAI MONDANIVALÚjA

Ebben a keretben nem térhetünk ki minden fontos vonásra, de egy-
néhányat meg kell említeni:

A Római levél megtanít lemondani saját dicsőségünkről, hogy Isten
előtt ne kérkedjünk, ne dicsekedjünk, hanem Néki adjunk dicsőséget.
Isteni is, embert is helyére állítja. Hadd legyen Isten Isten és az ember
~~~ I

A Római levél megtanít helye~ önbírálatra éppen azáltal, hogy az evan-
géliumot a megigazítás tanítása keretében hozza. Leépít minden önígaz-
ságot, bemutatja, hogy nekünk nincs semmi érdemünk s csak kegyelem-
ből élünk, Ezzel azt 'is megérteti velünk, hogy az önigazságában tetszelgő
egyház míndig képtelen a szelgálatra. A legtisztább evangéliumot komo-
lyan venni annyit jelent, hogy az első helyen önmagunkat ke'I bírálnunk.
Minden farizeusi gőgtől megszabadít ez a. levél - ugyanakkor megtanít
csodálkozni Urunk szeretetén, hogy még velünk is tud rnít kezdeni, hogy
velünk is van terve.

A Római levél megtanít a világ helyes értékelésére. Megmu'tatja elve-
szettségünket és megmentetesünk egyetlen útját. Megszabadít pl. attól,
hogy rémüldözzünk az elvilágiasodáson, mert bemutatja a világot olyan-
nak, amilyen, ugyanakkor szolídárissá tesz minden emberrel fl világban,
hiszen mi is egy vagyunk a többi bűnös, kegyelemre szoruló emberrel.
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Aki a Római levelet figyelmesen olvassa, észreveszi, hogy benne meny-
nyire összetartozik tanítás és élet. Nem az a helyzet, hogy Pál egyszer
erről, máskor arról beszél, hanem az, hogy amikor tanít, nehéznek tűnő
hitigazságokai boncolgat, akkor sem szakad el az élettől, és amikor egy-
szerű, kicsiny részletkérdésekbe megy bele (evés-ivás, szabad-nem-szabad
kérdés), akkor is biztos talajon áll, a. tiszta, világos tanítás fundamentu-
mán, az evangélíum kősziklaján. Ma gyakran kisertése lehet igehirdetők-
nek és igehallgatóknak, hogy csak az egyik oldalra álljanak, elválasszák
a tanítást az élettől. az elméletet a gyakorlattol. Ezt nem szabad meg-
tennünk! Elvi tisztázás, vagyis tanítás nélkül a gyakorlat gyökértelen.
csak felületes, gyakran hamis. Gyakorlat nélkül viszont a tanítás célta-
lan, befulladt, élettelen. A Római levél nagy ismerői: Augustinus, Luther,
Barth, ahogy erről már szóltam, a kettőt egyensúlyban tudtál, tartani.
Augustinus jé teológus volt, nagyszerű teológiai munkákat írt, ugyan-
akkor kitűnően ismerte kora feladatait is és társait gyakorlati tanácsok-
kal is 'ellátta. Luther szintén jó teológus volt, kitűnő egyetemi tanár,
nyelvek zseniális ismerője, ugyanakkor nagyhatású gyakorlati igehirdető.
Barth Károly századunk kétségtelenül egyik leghatásosabb, legterméke-
nyebb professzora az egyház égetően gyakorlati kérdéseihez is hozzászólt,
lejött a katedra magasságaból. Gondoljunk csak a hitleri időkre, a Hit-
valló Egyházban vállalt szerepére. Úgy látszik, a Római levél nem tesz
egyoldalúan szoba tudóssá, vagy egyoldalúari felületes praktikus emberré,
hanem egyénsúlyba hozza a tanítást és az életet.

Irigylésreméltó az a rugalmasság, ahogyan Pál a Római levélben á1
tud váltani az egyes emberről népe, sőt az egész emberiség kérdésére.
Megmutatja, hogy egyéni életünk és az egész embervilág Ura ugyanaz,
Úgy akarja hirdetni az üdvözítő evangéliumot, hogy azt mindenki egyen-
ként személyesén fogadhassa el, ugyanakkor minden ember felé, minden
különbség nélkül hangozzék (5, 18). Az evangéliumban ismeri fel Isten
egyeselere és az egész világra szóló tervét. Ez a rugalmasság teszi alkal-
massá arra, hogy mindkét nemzetséghez, zsidóhoz és göröghöz egyaránt
tudjon beszélni, ez a rugalmasság mutatkozik meg abban is, ahogyan
erősekhez és gyengékhez. vezetőkhöz és vezetettekhez. tud szólani. Erre
a rugalrnasságra Isten közelében lehet szert tenni. Jézusra is ez volt jel-
~emző: az egész emberiségért ment meghalni és egy vak koldust ráér
meggyógyítani. Mint lelkésznek is naponta. kell tanulnom a magam szol-
gálatában ezt a rugalmasságot, ahogy Pál is Tőle tanulta: Az egész em-
beriség ügyét éppúgy szem előtt kell tartanom, mínt az egyes gyülekezeti
tagornat. Egyrészt nem feledhetem, hogy ennek a városnak vagyok a la-
kója, ennek az országnak az állampolgára, ennek a gondterhes, ezer prob-
lémával. viaskodó emberiségnek tagja, másrészt nem feledhetem el Mari
nénit, aki 70 éves és nem tud eljönni templomba, nekem kell elvinnem
hozzá a.z evangélíumot, nem feledhetem el a kis Maríkát, akit 10 éve
kereszteltem meg és még semmit sem tud Jézus evangéliumáról. meg Má-
riát, aki holtfáradt családanya, vagy elvált asszony és vigasztalásra, erőre
szorul. Szolgálatomnak -rnindkét oldala fontos. Urunktól és apostolától
nagyszeru magatartást tanulhatok: igazi rugalmasságot. E sorok legtöbb
olvasója nem lelkész. Tegye át mindenki a maga életébe, foglalkozása
hivatása, családja körébe a Római levélnek ezt a tanítását.

Segítőkészséget is tanulhátunk Páltól. Tudjuk már, hogy Pál nem volt
Rómában levele megírása előtt, joggal lehetne hát tartózkodóbb, csak
'saját útiprogramjával törődö, "mások dolgába be nem avatkozó". Ehe-
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lyett szolgál- másoknak azzal. amije' van: hirdeti az evangélrumot, tisztítja
a IMáM;,bogozgatja a csomókat, új nézőpontba állítja a problémákat,
megosztja hitét és meggyőződését, gyakorlatí tanácsot ad gyülekezeti ta-
gok és kívülállók irányaban egyaránt. Távlatot nyújt azoknak, akik túl-
ságosan közel állanak saját gyülekezetük képéhez és nem tudnak eliga--
zodni a szabad-nem-szabad kérdésében. Nemcsak tapintatosan szerez
tudomást a bajokról, hanem igyekszik kiutat is mutatni. így győzi meg
jóval a gonoszt, így végez a maga módján okos istentiszteletet. Tanulha-
tunk ebből a segítökészségböl ma is. Ez az a tevékeny hit, amely Luther
szelint nem kérdezi, kell-e jót cselekedni, hanem máris megtette azt

A Római levél megtanít bízni a reménység Istenében. Nem magunk-
ban, de Istenben magunkra nézve is, Nem az egyházban, de Istenben az
egyházra nézve is, Nem a Világban, de Istenben a világra nézve is. PáJ
kívánsága a mi imádságunk is lehet: A reménység Istene pedig töltsön
el titeket minden örömmel és békességgel a .hit által, hogy bővölködjetek
a reménységben, a Szent Lélek ereje által (15,13).

Hafenscher Károl)'

p. Káldy Zoltán pÜIiPökúj lelkélizekei avat



HŰSÉG A REFORMÁCIÓHOZ

I(egyelemből
Néhány hónappal ezelőtt egy ko-

moly keresztyén testvérünkkel be-
szélgetve saját keresztyénségem,
lelkészi szolgálati éveim és minden
teológiai ismeretein végső követ-
kez'etéseként így foglaltam össze
egész keresztyén életünk aJ,apját és
lényegét: Mindent végiggondolva
ebbe a szóba egyszerűsödik le és
s irűscdi): össze minden - kegye-
lem. Nem marad más, mint a ben-
nünloet szüntelenül megelőző és
szüntelenül hordozó kegyelem. Já-.
nos evangéliumának 1. rész 16. ver-
se járt akkor gondolataim ban úgy,
amint azt. egyi,k teológiai tanárom
értelmezte: "Mindnyájan az ő bő-
sígéből meriietiiink: éspedig ke-
gyzlmet, egyre csak kegye:met.'"

Pillana,tra se gondoljuk azonban,
noov talán csak ez az egy bibliai
vqrs beszél így a 1oegyelemről." Ha
alaposan belegondolunk, az egész
Bibli.1L nem más, mint egy nagy
prédikáció az lsten kegyelméről,
melynek teljességét Jézus Krisztus-
ban nuertiik: el. Nem akILrom ezzel
ta-gadni, hogy van bőven benne szó
Is~en parancsáról, emberi bűnről és
lsten. ítéletéről is, de mindez egy-o
részt éppen hátterét, okát képezi a
k,eg!Jel~mnek, másrészt pedig még
az ítéletben is ítn~alan a kegyelmes
Isten: fe'dezhetjük fel. Ugyanakkor
ném szabad azt sem felednünk,
hogy erre is áll, amit Pál apostol
íl'; "Most tükör által homályosan
Icitunk, akkor pedig színről színre,
most rész szerint ismerem
IStent ... " (1. Kor. 13, 12.) - Azaz
lsten megfoghata.tlan, emberi éssze,l
felérhetetZ.en nagyságához. tartozik,
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hOJy ő kegyelmes és egyben ítélő
lsten. Belőle látni és megérteni
azonban csak annyit tudok, ameny-
nyit a kinyilatkoztatás tükrében
megmutat magából. És ő éppen ke-
gye;mét muiatta meg e:s:sJrban
már a teremtéskor, tie méginkább
akkor; mikor elhatároz,ta, hogy az
ember bűne mi.att Fiát adja a vi-
L ujér]. Ezt az ő örök kegye:mi el-
hILtározását, illetve annak megvaló-
sulásit készíti elő emberöttőkön,
évszázadokon át törvényével, Izrael
törtínetével, próféták igehirdetésé-
vel, az Ötestámentom kis és nagy
eseményeivel, míg el nem jó a
megvalósulás ideje. Erről a Krisz-
tusban megjelent kegyelemről tesz-
nek bizonyságot azután aZ apcs:o-
lok, felmulatva annak életünk min-
den vonatkozását átfogó nagy vol-
tát.

Meg kell 'vallanom, hogy igen
nagy zav!1rban volnék, ha meg kel-
lene határoznom, fel kellene sorol-
nom a kegyewm áldásait. Mert az,
hogy az a kegyelem ajándéka, amit
nem érdemeltünk ki, az világos.
A kegyelmet is megpróbcilhatja
meghatározni az ember, mint Isten
irgalmas szeretetének cselekedetét.
mely érdem nélkül, sőt a megérde-
melt ellenér,e tesz jót velünk, d'e a
kegyelem áldás2inak felspro!ására
nem vállalkozhatik. Meg lehet-e
számláZni a lehulló eső cseppjeit?
Egy ember~ életben a szív minden
dobbanását? Egy élet alatt felfa-
kadó mosolyok at és a lehulló köny-
nyeket? Az öröm perceit és a ke-
reszt idejét? És mindez -, kegye-
lem ... De hoZ tartunk még? Az



em'bertársak, akik körülvesznek
bennünket, családunk, felsőbbsé-
günk, a tudomány, a kultúra, mely
javunkat szolgálja, a munkánk,
amelyet végzünk... És még min-
dig nem soroltunk el semmit. Hol
van még a hitünk, Krisztus isme-
retére való eljutásunk, az ige, a
bűnbocsánat, az örök élet remény-
sége, az új ég és új föld? .. Igen,
itt meg kell állni az emberi ész-
nek. Ki is tudna végére járni Isten
minden művének, hiszen mindent
ő végez el kegyelemből? ..

Talán valami keveset megízle-
Lünk Isten mindent elvégző, szün-
telenül előttünk járó kegyelméből
akkor, ha Luther KisKátéjának
Hiszekegy-magyarázatára gondo-
lunk. Nem ketséqes, hogy abban
benne van étetüne teljessege. Nem-
c_aK: ~alamiféle léqures térben
mozgó hitbeli, és nem is csak vaLa:-
n"tiJete kimondottan e viLagi életre
vonatkozó látóKörről tesz benne a
reformátor tanuságot, hanem egész
kere~ztyen szemennseae minden, vi-
szonylatban érdek.eLt voltának hité-
rol tesz bizonysagot. Ebben a hit-
vallasban nagyon keves szot vesz-
teget önmagara, .az emberre. A
h.mgsúly min,dnárom hitagazat ma-
g~árazataban lsten kegyelmes cse-
lexetieteinek [elsorolasasi van. O a
cselekvő szemeiu mindenütt. Szinte
érezni lehet, hogy a reformator
nem tud betelni cselekedetei nagy-
sagának és sokasagának elszámlá-
lásával, s amikor önmagáról vall,
atckor csak ilyen félmondattal te-
szi: "Én arra sem érdemes, S2m
méltó nem vagyok ... " - azaz
mindez kegyelemből van. Ö a cse-
lekvő a teremtésben és gondvise-
!évb.m, ő a cselekvő a meg váltás-
ban s ugyancsak ő a cselekvő a
megszente!ésben és a végtörténet
reménylett eseményeiben.

Egy dolognak kétségtelenül mea
kell ebből világosodnia' előttünk.
'Espedig annak, hogyha Isten ke-

gy elmét egészen komo/yan vesszük,
akkor tárul fel Isten nagysága előt-o
tiink. Luther Kiskátéjának ezt a
tanítását olvasva az ember nagyon
nagynak látja a kegyelemből min-'
dent elvégző Istent, s nagyon ki-
csinynek érzi e mellett a végtelen
kegyelem mellett önmagát. Itt egé-
szen Istené a dicsőség.

Tudnunk kell azonban azt, hogy
ez nem természetes. Az ember önző
módon szeretné magának tulajdo-
nítani a dicsőséget a hít dolgaiban
is. Szeretné kitörölni ezt a szót
egész hitéletéből: "kegyelemből" -
és] szeretné helyébe iktatni ezt a
másikat: "érdememből". A "kegye-
lemből" drága tanítását a reformá-
torok a köz~pkori egyház megiga-
zulisáról szóló tanításá val szemben
feltették ki elsősorbal1. Ez a hamis,
közéI-k~ri, de a 1óm. kat. eg'lJház-
ban l"nyege szerint ma is hivata-
los tan formájában élő felfogás azt
mondja: az ember azáltal lesz igaz
Isten előtt, ha Isten, kegyelmevel
eg'yutt munkálva kiérdemli azt.
Knsztus e szerint csak az első ke-
gyelem állapotának elnyerését ér-
demelte ki. Ez az állapot könnyeb-
bé teszi azt, hogy Istent szeressiik.
E szerint ez a megelóző kegyelem,
de még ezt is előzetes érdemekkel
kell meqszerezni, a tövábbtakban
pedig ki kell érdemelni ennek az
áuapot aak: a fokozását. Tehat az
isteni kegyelem mellé újra és újra
csak oda kerül az emberi érdem,
illetve, ha a megelőző kegyelmet is
úgy k zll. kierdemelni, iuckor az
Isten cselekedete lassan mellekessé
»clik, csak az ember cselekedete,
állapota lesz a döntő.

Hogya kép még teljesebbé le-
gyen, hozzá kell tenni" ehhez, hogy
más tartalma van mind a "kegye-
lem", mind a "jócselekedetek" ki-
fejezésnek a mi egyházunkban,
mint a középkor egyházában, vagy
a róm. kat. egyházban. Kegyelmen
mi Isten cselekvését értjük, ame-
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lyet értünk az ő irgalmasságából
hajt végre anélkül, hogy arra "ér-
demesek, vagy méltók' volnánk.
egyház viszont inkább emberi álla-
potot jelöl meg vele. Újra és újra
jelzőként használja ilyen összeté-
telben: kegyelmi állapot. A hang-
súly tehát itt is az emberre toló-
dik már. Hasonlóképpen jó csele-
kedetekről hallva mi a minden-
napi élet Isten parancsainak meg-
felelő folytatását gondolnánk,
melyre hitünk indít, pedig nem
erről van szó, hanem imádkozás-
ról, böjtölésről, zarándoklatról stb.,
tehát bizonyos vallásos teljesítmé-
nyekről, melyeknek főszerepZöje
mindenképpen az ember. Ebben a
tanításban végsősoron nemcsa~
lsten mellé kerül az ember, mint
aki vele egyenrangú módon műkö-
dik közre üdvössége érdekében,
hanem mellékessé válik a kegye-
lem, az emberé lesz a dicsőség.

Talán nem kalandozunk nagyon

messze, ha most egy pillanatra oda
irányít juk tekintetünket arra a ki-
csi szócskára, amelyet eddig tuda-
tosan kerültem, de amelyet reior-
mátoraink; tudatosan együtt hasz-
náltak ezzel a szóval, kegyelem. Ez
a szocska az "ingyen". Tanításuk-
ban, vitairataikban, hitvallásaik-
ban mindig így használták: "in-
gyen kegyelemből". Ezt azé,·t tet-
ték, hogy az ember valami módon
oda ne tolakotihassék; saját érde-
mével,mint Isten kegyelmének fel-
téte lével, mert a kegyelem mindig
feltétel nélküli, alapja egyedül
Isten csodálatos szeretete és irgal-

massága. Az ember pedig a maga
természeténél fogva mindig sze-
retne Isten mellé tolakodni.

A reformációhoz való hűségünk
döntő módon éppen az "ingyen ke-
gyelemből" drága tanításán és hi-
tén áll, vagy bukik, mert itt váJih
kétfelé az utunk. A reformáció
népe vallja ezt. A római kat. egy-
ház pedig vallja az emberi együtt-
munkálásnak a tridenti zsinaton
dogmává kövült középkori önámi-
tását. E kettőt összeegyeztetni soha
nem lehet. Hamis az a lelkiisme-
retet és közvéleményt nyugtatgató
kijelentés és magatartás, amellyel
egyes hűtlen gyülekezeti tagok
szoktak álapot keresni cselekede-
tiiknek, hogy egy Istent imádunk.
stb. Tény, hogy útjaink itt döntő
módon elválnak, és mi az örök,
végtelen kegyelmű Isten nagyságá-
nak dicsőségét nem kisebbíthetjük
soha a magunk képzelt érdemei vet

Befejezésül még csak annyit,
hogy vádolni szokták a reformáció
népét azzal, hogy az ingyen kegye-
lemről szóló tanítás végsősorban
hamis megnyugvásra vezet, arra.
h:Jgy ölbeejtett kézzel várjuk Isten
keg1'elmét .. és nyugodtan cseleked-
jiink akarata ellenére. Ez nem
igaz. Aki kapott valaha is végte-
lenü! nagy ajándékot, az érte egész
életében hálás, nemcsak szóban, de
egész lényét, minden cselekedetét
áthatóan is. Aki kegyelemből min-
dent megkapott, annak egész lé-
nyét, minden cselekedetét csak a
hála hathat ja áto
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Egyedül Krisztus
Ez a rövidke cím evangéliumi hitünknek és tanításunknak azt a döntő'

felismerését fejezi ki, mely szerint kizárólag az Úr Jézusnak köszönhet-
jük üdvösségünket. Pál apos.tol ezt így fejezi ki: "Isten kegyelméből
ingyen igazulunk meg a Krisztus Jézusban való váltság által." (Róm 3,
24) Ez azt jelenti, hogy se saját jóigyekeze.tünk, se mások erőfeszítése
nem segít rajtunk, bűneink végzetesen meggyengítének és elzárják elő-
lünk az üdvösségre vivő utat. Ámde az irgalmas Isten ránk tekintett és
egy utat adott kivezetőnek az úttalanságból. egy ajtót nyitott zárt börtö-
nünkön: Jézus Krisztust adta, Aki azt mondta magáról, hogy "én vagyok
az út" és "én vagyok az ajtó". Ez az "egy" tehát nem "egy a sok közül",
hanem "egyetlen a sok között", mely célhoz juttat.

A reformáció fedezte fel újra a kinyilatkoztatásnak ezt az évszázadok
során annyira háttérbe szorított és elfelejtett igazi értelmét .. Ma sem sza-
bad felednünk, élét tompítanunk. Különösen azért nem, .mível római ka-
tolikus részről gyakran vádolnak meg azzal, hogy "Luther az isteni Min-
denhatóság gondolatát az egyedülható Isten tanává szűkítette, kíszakí-
tott '!ényegbeli ístenkapcsolatából minden teremtményi erőt;' és ezzel
megszegényítette a keresztyén hitet. (Karl Adam: A katolicizmus lényege.)

A kérdés az, hogy Krisztus Urunk üdvmunkája "egyedülvalóságának"
hangsúlyozásával eltérunk-e a Szerrtírás mondanivalójától és megszegé-
nyítjük-e a keresztyén hitet? A feleletet két tényező figyelembevételével
találjuk meg.

1. Amikor hittel valljuk, hogy "egyedül Krísztus" a mi váltságunk,
akkor a keresztáldozat egyetlenségére gondolunk, ahogyan az írás mondja:
"Megszenteltettünk egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének
megáldoztatása által." (Zsid. 10, 10) Hitvallásaink ezen az alapon fejtették
ki egyértelműen, hogy a köz:§pkorban elburjánzott miseáldozat ellenke-
zik a Szentírással, s elhajlást jelent az ősegyház gyakorlatától is. Az, hogy
a pap az istentiszteleten esetről esetre "vértelen formában megjeleníti,
bemutatja" az áldozatot és felajánlja engesztelésül a bűnökért, nemcsak
fájdalmas tévedés, hanem egyenesen akadály is Krísztus áldozata igazi
nagyságának felismerésében. Nem gazdagodás, hanem szegényedés. Mert
csak Isten tette tud gazdagítani: az t. i., hogy Krisztus eleget tett értünk.
Amit az ember "hozzá akar tenni" ehhez, azzal tulajdonképpen újra meg
újra "elvesz" belőle!

Mit is akar az ember hozzátenni Krisztus művéhez? A saját vélt. vagy
valóság-os jócselekedeteit: kegyességét, áldozatkészséget, hűségét. !';zerete-
tét, jóigyekezetét ... S ezzel arra törekszik. hogy necsak Jézus áldozatára
legyen utalva, amikor Isten ítélőszéke elé kerül, hanem emellett ,.fel
tudia mutatní" saját jótetteit is, s így .mvomatékosabban" kérhesséri ke-
gyelmet és bocsánatot. Ez a ,.többlet" felfedi Istennel szembeni bízal-
matlanságát, mert hiszen .,kevesli" Krisztus munkáját, amit pedig Isten
bőségesen "elégnek" tart és fogad el.

Ne gondoljuk azonban, hogy hítvallásaínk csak a "kívülállóknak" szél-
nak! A reformációhoz való hűség azt jelenti számunkra" hogy magunkat
is megvízsgáljuk: nem kan-e sokszor hangsúlyt életfolvtatásunkban az
a törekvés, mely védőbástyát épít - Isten igazságos ítéletére gondolva -
a buzgóstgból és a szerétet [ócsélelcedeteíből. és "kötelességteljesítéssé"
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silányítja azt, aminek pedig' a boldog megtapasztalásaink nyomán "ellen-
állhatatlan természetességgel" kellene felfakadnia szívünkből?! Mert aki
a keresztyén életet kötelességteljesítésnek látja csupán, az dolgát a juta-
lom reményében teszi, míg az, aki szívébe fogadja Krisztus egyetlen áldo-
zatának ajándékát, hálával és felszabadultan él Istent dicsőítve és Isten
dicsőségére. .
, 2. Amikor hittel valljuk, hogy "egyedül Krisztus" a mi váltságunk,
akkor Megváltónknak a kegyelem trónja előtt val.ó egyedüli közbenjárá-
sára is gondolunk. Ezt Pál apostol úgy mondja, hogy "békességünk van
Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által" (Róm. 5, 1), és "egy az Isten,
egy a közbenjáró is Isten ésaz emberek között, az ember Jézus Krísztus"
(I Tim 2, 5).

Pálnak ez a világos fogalmazás ú tétele is a reformációban kapta vissza
helyes értelmét, s ma is csak erre tekintve maradhat meg előttünk hami-
sítatlan tisztaságában a Kinyí latkoztatás lényege. Figyelmünkbe kell idéz-
nünk u. i. azt, hogy nemcsak a reformáció előtt (a nyugati keresztyén ség
egészében.'), hanem a reformáció óta is (a római katolikus tanításbanl)
hamis~á vált és válik mindegyre ezeknek az igéknek igazságtartalma.
P. katolíkus Irásmagyarázók gondos munkával összegyűjtve az összes
olyan igéket, melyekben közbenjárásról van szó, két csoportra osztják
azokat aszerint, hogy 11 Krísztus, vagy pedig az ember munkálkodásáról
van-e bennük szó. Az első csoportba tartozik a fentebbi két idézet; a má-
s-vtikba pedig pl: "szüntelen megemlékezem rólatok könvörgéseimben"
(Róm 1, 10) és "végeztess könyörgéseket ... minden emberért, '" mert ez
jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt" (1 Tim 2, 1-4). Ebből
a helyes alanál lásból azonban helytelen útra tévednek, amikor a fe' sora-
keztatott igék látszólagos feszültsését úgy akar'[ák feloldani. hogy ílven-
formán érvelnek: "Szent Pál kijelenti. hogy eau a közben iárónk, s uzvan-
akkor elrendeli, hogy legver-ek más közbenj árók i". :l hívek." Ilyen ala1')l)n
virá.'7zik mindmái(l a katolikus em/házban Szv·z Mária és a szetitetc tisz-
telete Q hozzájuk intézett imádságok és segítségülhivásuk formájában.

Miben áll 11 tévedés?
Egyfelől. abban, hogy az "egy" közbe-ijárót "fő" közbenjáróvá teszik,

s ezáltal meggyengítik Pál mondanivalójának - Isten igéjének! - erejét
és hitélét. Másfelől abban, hogy embereket helyeznek, mínteav '"falat
húznak" Isten és ember közé, noha ezen a porrton egyedül Jézus akar
állni! Az a sok írás hely, mely buzdít és felszólít az egymásért való imád-
kozásra, kivétel nélkül azt a célt szolgálja, hogy az ember vegye észre,
hogy gyülekezetben él, hogy másnak is van nyomorúsága, s így nem lehet
hitéletének egyetlen tartalma "önmaga építgetése", A közbenjárásra buz-
dító igékre az imádkozá keresztyénnek elengedhetetlenül szüksége van,
de nem azért, hogy egyéni élete gondjai, orvoslásra váró nyomorúságai
mások imádsága segítségével "nagyobb,. súllyal essenek latba" Isten előtt,
(hiszen Jézus közbenjárása "elég" Istennek, sőt - csak ez elég l), hanem
azért, hogy a másokért elmondott 'imádságai által kikerüljön az önmaga
körül forgó kegyesség üres semmittevéséből, s formálódjon "közösségi
emberré". Pál szavaiból is ez az értelem tűnik elő, Jakab pedig félreért-
hetetlen nyíltsággal ki is mondja: "Imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok", így és ezért "igen hasznos az igaznak buzgóságos könvör-
gése" (Jak 5, 16). Beteg az Q keresZJtyénség, mely csak magával tud és
akn» törnn,ni. A.z evanzélíkus ember ezért nem egymáshoz. hanem egy-
másért könyörög szüntelen - az egyetlen Közbenjáró segítségét kérve.

30'



"Egyedül Krísztus" - hangzik aSzentírással megegyezően a reformáció
tanítása, O a Megválto és O a Közbenjáró. Nincs senki más Rajta kívül!

Ha az a vád ér minket róm. katolíkus részről, hogy szívünkből előtörő
bizonyságtételünk Róla "szegényes és egyoldalú", - ne szégyenkezzünk.
Mert ez a szegénység és egyoldalúság az írás "szegénysége és egyoldalú-
sága", mely valóban naggyá teszi előttünk Krisztus Urunk kereszthalálát
és érettünk való közbenjáró szolgálatát.

Magassy Sándor

ül, a mennvben, Nem fog onnan
újra alászálIni a házunkba! Nem,
ezt nem teszi. De hát akkor hogyan
érem el őt, hogyan lesz az enyém?
Ej, hát nem is kaphatod meg más:"
képpen, csak az evangéliumban!"
- írja Luther. Félreértések elkerü-
lésére hozzá kell tennünk: az ige;
az evangelium a reformációban
nemcsak a Szentírás igéjét jelenti
- amire elsősorban gondolunk -,
hanem ugyanúgy a prédikációban
hírdetett . igét, a keresztségben és
8.Z úrvacsorában láthatóvá lett igét
és a gyónásbeli feloldozás igéjét is!
Mert sokféle alakja, megjelenési
formája van Isten igéjének; melv-
ben Krisztus eljön ma hozzánk. De
az első mégis a hirdetett és írott
ige. A "külső ige", ahogyan Luther
mondani szokta.

A hallható és látható .Jcülső ige"
Krisztus szava hozzánk. D~ hogy
a Ieírt vagy elmondott ige valóban
megelevenedjék. ahhoz még vala-
mi más is szükséges: a Szenilélek:
rejtett jelenléte és munkálkodása
az emberi szívek mélyén, együtt az
igével. Ezért van az, hogy sokan
hallják vagy olvassák az igét, de
nem mindenki érti meg, nem mín-
denki hisz, és jut el új életré. Ige
és Szeritlélek - ez Jézus Krisztus
útja hozzánk ma, ígérete szerint
(Jn 16,12kk).

Ezzel a tanításával ma is két
téves úttól tartja vissza a refor-

Az igéből él ünk
A wittenbergí Luther-múzeum-

ban egyedülálló gyűjtemény vonja
magára a látogatók figyelmét. A
hagy reformátor legjobb kép- és
szobormásai vannak ott összegyűjt-
ve, minden Imrból és a világ rnín-
den részéből. E közt a sok Luther-
ábrázolás közt a legnagyobb he-
lyet jellemző módon az igehirdető
reformátor alakja foglalja el, amint
kezét a Szentírásra teszi, vagy azt
a szívére szorítja. Mély értelműen
utal ez a tény arra; hogy a refor-
máció valójában nem voli más,
mint a Szentírás ú1 felfedezése, az
ige forradalma a megkövesedett,
elvilágiasodott egyházban. Luther
maga is csak emberi eszköz volt
arra, h'Jgy Isten igéje újra tisztán,
erővel teljesen szólalhasson meg a
keresztyénségben. Minden más eb-
ből az egyből következett a refor-
máció történetében.

A reformáció ezért nemcsupán a
múlt történeti eseménye, hanem
állandó feladat az egyház számára:
hűség Istennek a Szentírásban fog-
lalt, tel jes igéjéhez, és folytonos
megújulás az igéből.

Mit jelent ez közelebbről?
1. Isten igéje azért került a re-

formáció középpontjába, mert az
igébm jön el hozzánk Krisztus,
Isten testté lett, bűnbocsátó és új-
játeremtő szeretete.

"De most hogyan lesz a mienk
Krisztus? Hiszen az Atya jobbján
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mácíó a keresztyénséget, Az egyik
a rajongás. Vannak, akik nem elég-
szenek meg a Szentírásba foglalt
igével, hanem "új kínyílatkoztatá-
sokat!' keresnek, akár "prófétáik·
nál", akár saját látomásaikban
vagy sugallataikban. A másik tév-
út más kinyilatkoztatás-források
feltételezése a Szentírás mellett,
mint a róm. katolicizmusban, akár
az egyházi tradicióban, akár "a hí-
vek egyértelmű hitében". Ilyen
módon kerültek például a Mária-
dogmák a római katolikus egyházi
tanításba. Ez azonqan mind elhaj-
lás az Isten igéjéhez való hűségtől.
Jézus Krisztus nem szól hozzánk
máshol és másképpen, csak az igé-
ben!

2. Isten igéje - melyből az egy-
ház él - nem egyszerűen a Szent-
írás betűje és szövege, hanem "Jé-
zus Krisztus a Szentírásban"; kö-
zelebbről a "Krisztushoz vezérlő
törvény" és a Krisztust hirdető
evangélium.

Sok félreértés, még 'több baj
származott a keresztyénségre ab-
ból, hogy nem tisztázták világosan
Isten igéje és a Szentírás viszonyát.
A:;; egyik, máig megmaradt félre-
értés az, mintha a Szentírásban
minden betű és minden egyes szó
külön-külön is örökérvényű kinyí-
latkoztatás lenne. Ebből annyi az
igazság, hogy Isten igéje valóban
a Szentírásban található meg, sehol
másutt. De bélelötözve két-három-
ezer évvel 'ezelőtti vílágképbe, Iz-
rael népe és az őskeresztyénség
korviszonyaiba, próféták és apos-
tolok régi, történeti szavába. A ket-
tő összekeveréséből súlyos' félreér-
tések származtak századokon ke-
reztül, például Galileinek, a nem-
földközpontú modern világképnek
az elítélése, mert "ellenkezik a
Szentírássall '. Isten igéjét és ennek
az igének a történeti öltözékét
azonban sohasem szabad összeté-
veszteni! Luther sokszor figyel-
meztet erre, csak sokan elfelejtet-
ték ezt a szavát. Szerinte az Irás-
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nak nem il betűje, hanem a tartal-
ma köt bennünket. Ez az üdvös-
séges tartalma pedig nem más,
mint a kiengesztelő és megváltó
Krisztus. Ami nem Krisztust hir-
deti a Szentírásban, az nem Isten
igéje, még ha próféta vagy apostol
írná is! Közismert például, Luther
erős tartalmi kritikája, melyet a
Jakab-levélen gyakorolt ..

A másik félreértés, melytől a re-
formációhoz való hűségünk meg-
őrizhet, az a legújabb próbálkozás,
hogy a Szentírást "mitológiátlanít-
suk": történeti beszámolóit csupa
"kegyes legendának" vegyük, és
csak az ószövetségi és Krisztus-
történet "exisztenciális üzenetét"
tekintsük Isten igéjének. A refor-
máció tanítása ma is a leghatáro-
zottabban figyelmeztet rá ; Isten
igéjének tartalma a valóságos, tör-
téneti Jézus, a valóságosan megfe-
szített és feltámadt Názáreti, nem
pedig valamilyen "Krisztus-értel-
mezés" és "keresztyén exisztencia-
lizmus"! Az ilyenfajta gondolko-
dásnak - bármilyen modernnek
tűnik is - semmi köze sincs a re-
formáció ige-hűségéhez.

Hogyan értsük azonban köze-
lebbről;' hogy "Isten igéje mindaz,
ami a Szentírásban Krisztust hir-
deti"? Erre felel a lutheri reformá-
ciónak a törvényről és evangélium-
ról szóló tanítása. A Szentírás két-
féleképpen hirdeti Krisztust. Köz-
vetve azzal, hogy Isten törvényét.
szívünkre és életünkre vonatkozó,
teljes és feltétlen igényét, állítja
elénk. Igy ébreszt rá bűnősségünk-
re, és állít oda az egyedül lehetsé-
ges útra: a tékozló fiú útjára Isten
megbocsátó szeretetéhez. Az evan-
gélium viszont közvetlenül hirdeti
Krisztust. "A bűnök bocsánatáról
szóló igehirdetés Krisztus nevében
- ez az evangélíum!" Törvény és
evangéliúrn tehát nem a Szentírás-
nak elkülöníthető részei, hanem
ugyanannak az igének kétféle üze-
nete. Még a Tízparancsolatban is
ott van az evangéliúrn ("én vagyok



az Or, a te Istened"), viszont a ke-
reszt eseményében is ott van a tör-
vény ítélete ("bűneink miatt!"). Az
evangélium ugyan az ige szíve. De
a törvény sohasem szakítható el az
evangéliumtól. Keresztyén .hítünk
és életünk súlyos megromlás a kö-
vetkezík be mindíg, akár az evan-
gélium kerül az. igéből háttérbe
(törvényeskedő, farizeusi "keresz-
tyénség"), akár a törvény követe-
lése homályosul el az igében (ra-
jongó, etikátlan "keresztyénség").

. 3. Az igéből élünk - ez azt je-
lenti, hogy ma is az ige teremti a
hitet és új életet, ma is az ige él-
t'eti az egyházat. Krisztus anya-
szentegyháza az ige erejének, ha-
talmának folyton megújuló cso-
dája.

Isten a világot szavával terem-
tette. A hitet is az ige teremti ben-

• nünk. Ebből a hitből fakad állan-
dóan a szeretet, a szeretetből pedig
az új élet a családban, gyülekezet-
ben, társadalomban, a világban -
Isten dicsőségére és emberek ja-
vára.

Ahol az ige munkálkodik, ott
gyülekezet támad, és tovább él az
egyház. "Mert egyedül az evangé-
lium által fogantatik, formálódik,
születik az' egyház, az evangélrum
táplálja, neveli, pásztorolja, öltöz-
teti, ékesíti, erősíti, fegyverzi fel és
szolgálja - röviden, az egyház
egész élete és lényege Isten igéjé-
ben van" (Luther). Megértjük, ha
a reformáció olyan végtelen gond-
dal őrködött Isten igéje tisztaságán

és egyedüli tekintélyén az egyház-
ban. Ma is ezt kell tennünk. ha
hűek akarunk lenni a reformáció-
hoz: szüntelenül alávetnünk ma-
gunkat Isten igéje kritikájának,
hozzá mérnünk hitünket és életün-
ket.

Ez az "igéből élés" nem jelenti
az értelem lenézését vagy kevésre
becsülését.Értelmünk "mintegy a
napfény és hatalom" a földi élet
dolgainak elrendezésére - mondja
a reformátor. A keresztyén ember
döntéseit a mindennapi élet dol-
gaiban értelme - mindenesetre az
ígétől átjárt és megújított értelme.
lelkiismerete - irányítja. Az érte-
lemből fakad a tudomány, a művé-
szet a jog az államí és a gazdasági
élet' rendje, Isten sokféle drága
ajándéka. A reformáció "ige-ke-
resztyénsége" - ebből láthatjuk -
nem jelent vakbuzgóságot, a te-
remtett világnak vagy a humánum-
nak a lebecsülését, hanem helye-
seri különböztet a hit és az ész
dolgai között.

Összefoglalva: a reformáció irán-
ti hűségünk nem jelenthet valami-
lyen konzervatív, múlt felé forduló
magatartást, 'hanem dinamikus, na-
ponkénti megújulássá kell lennie
Isten igéjébőlhitünkben és cs.elek-
vő szeretetünkben, arccal mat fel-
adataink felé a gYÜlekezetben és a
társadalomban, az egyházban és el
világban. Életnek kell lennie ma -
Tsten igéjéből!

Dr. Nagy Gyula
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HIT ALTAL ...
A HIT HATALOM

Az evangéliumok többször is említik Jézus egyik titokzatos mondatát:
"Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije
van." (Mk, 4, 25. p. p.) Amíg a helyes éntelmét meg nem 'fejtjük, kegyet-
lennek és igazságtalannak tűnhet ez a mondat, hiszen éppen annak kel-
lene adni, akinek nincsen. Míhelyt azonban a hitet vesszük az értelmezés
kulcsául, Jézus egyik legfontosabb tanítása áll előttünk: Akinek van hite,
annak adatik, akinek pedig nincs, az elveszít mindent. Luther szavaival:
"Ha hiszel, akkor a tied, ha nem hiszel, akkor nem a tied" A hitnek
ilyen kulcsszerepe van életünkben. Ha van hitünk, kinyílik előttünk Isten
világa; ha nincs, semmit sem foghátunk fel belőle, Amiképpen rádió-
hullámokkal is körül vagyunk véve, de rádiókészülék nélkül semmit sem
Ioghatunk fel belőlük. Ezért kutatta Jézus azokban, akik segítséget vártak
tőle, a hitet. Ahol hitet tapasztalt, ott megmutatta hatalmát, ahol viszont
hiányzott a hit, mínt pl. a názáretíekben, ott - az írás szavaival - "nem
is tehetett semmi csodát." (Mk, 6, 5.) A hit nagy hatalom. Olyan, mint
a kulcs, amely önmagában jelentéktelen kis vasdarab csupán, de kinyit-
hatja előttünk az otthont. Nélküle viszont kívülrekednénk. Ezért mondja
János evangélista: "Azóknak, akik hisznek az Ö nevében, hatalmat adott,
hogy Isten gyermekeivá legyenek." (1, 12.) Vagy ahogyan Pál mondja:
.,az igaz ember hite által él." (Rm. 1, 17b.)

A HIT BIZALOM.

A legtöbb kereszty én hittanórákon megtanulta, amit hinnie kell, Mégis
hiányozhat életéből a hitnek hatalmas ereje, A tengerparti Nápolyban
élt egy ember, aki soha nem látta még a tengert. Csak amikor véletlenül
a város egyik dombján akadt dolga, tárult fel előtte a tenger szépsége és
végtelensége, Elhetünk az egyházban, vallhatjuk tanítását, anélkül, hogy
ismernénk a hit hatalmát, Luther megtérése előtt is elhitte Isten létét, de
el legfeljebb gyötrelmet jelentett számára, Csak amikor ráébredt arra,
hogy Isten neki Jézus Krisztus által kegyelmes Atyja, akkor már nem-
csak tudott Istenről, hanem teljes szívvel rá is merte bízni magát. Amint
a Nagy Kátéban is mondja: "Hit és Isten összetartozik." Akiben bízni
tud az ember, az az istene. Esetleg sok mindent tudhat Istenről, de amíg
másban bízik, Isten nem Istene. Egy öreg délafrikai asszony már nem
tudta megtanulni az Apostoli Hitvallást, s amikor keresztsége előtt meg
kellett vallania hitét, csak ennyit tudott mondaní : "Én Jézus Krisztust
mindkét kezemmel megragadtam." Nehéz ennél találóbban kifejezni azt
a hitet, amit Isten kíván tőlünk; ,A hit abba kapaszkodik, amit Isten
nyújt: Jézus Krisztusban felkínált kegyelmébe. De mind a két kezével!
Nem tartogat a másik kezében valamit még, amibe bizalmát vethetné.
A szívnek, tehát a teljes embernek elhatározása, Istenbe kapaszkodása
az a .hit, amely ha van, akkor minden vele együtt adatik. Ez az egyetlen
méltó válasz Isten feltétel nélküli odaadására. E hit által leszünk telje-
sen Istené. .



A HIT KüZDELEM

Sokan úgy gondolják, hogy ma nagyon nehéz hinni. Az lsten iránti
teljes bizaíomra míndíg nehez volt eíjutní. Lehet, hogy valamikor hiszé-
kenyebbek voltak az emberek, s sok mindent elfogadtak, ami az értel-
mükkel ellenkezett, mégis azt halljuk az evangéliumokból, hogy Jézusban
ezek a "hiszékenyebbek" sem hittek. A hitnek nem az értelem az aka-
dálya,s a hitetlenség oka mélyebben fekszik. '

hitre jutni azért nehéz, mert Isten dicsősége el van rejtve ebben a vi-
lágban. A legnyilvánvalóbb ez a kereszten. A "kereszt alatt" van minden,
amit ,Isten értünk tett, és tesz. Jézus Krisztus emberi alakja eltakarja
istenfiúságát. Az emberek ajkán hangzó igehirdetés elrejti Isten üzene-
tét, A bűnökkel küzdő egyhazban nehéz felfedezni a szentek közösségét,
az elbukásokban az új életet, az értelmetlen sorsban Isten gondviselő

"szeretetét, a világ állapotában, Isten kegyelmes szándékát, a halálban az
életet. A hitnek mindig hatalmas küzdelmet kell vívnia azért, hogy Isten
ígéreteire támaszkodva a kereszt alatt is fellelje Isten szeretetének dicső-
ségét,

, Nehéz hinni azért is, mert erre a teljes bizalomra nem alkalmas a rru
természetünk. Minél inkább közeledik az ember Istenhez, annál bizony-
talanabbá válík, Amig csak keveset tudunk Róla, addig bátrabbari gon-
dolunk Reá. Mihelyt azonbari megvilágosodik előttünk igazi lénye, Ézsa-
iással együtt: kiáltunk fel: "Jaj nékem, mert elvesztem, mivel tisztátalan
vagyok!" Akkor ki vagyunk szolgáltatva Neki kegyelemre. A mi termé--
szetünk . számára ez elviselhetetlen. Lázasan keresünk valami rongyot,
amivel mezítelenségünkeí előtte eltakarhatjuk. Azért nehéz hínni, me!'!
éppen a hitben nyílik fel a szemünk annak a végtelen távolságnak a meg-
látására, amely az Atya és a tékozló fiú között van. A hít mindig küzde-
lern az alázatért. hogy azután a bizalom átívelhesse az alázatban megnyílt
szakadéket. A hít csoda, rnert akkor is bízik Isten szavában, amikor min-
den ellene szól ennek az igének

A HIT KEGYELEM

A hit tehát egy kissé mindig hasonlít az artisták halálugrásahoz. El-
engedi a trapézt, mert bízik abban, hogya társa biztos kézzel megragadja
őt. Nem csoda, ha az egész lényünk tiltakozik, amikor az lsten ekkora
bizalmat vár tőlünk. Ezért vágyunk valami kétségtelen bizonyíték után,
ami alátámaszthatna hitünket. Emberileg mennyíre érthető a farizeusok
és írástudók kérése: "Mester, jelt szeretnénk Tőled látni!" Jézus azonban
így válaszol: "Nem adatik más, csak a Jónás próféta jele." (Mt, 12, 38-
39.) A Jónás próféta jele pedig Jézus halála és feltámadása. Ad ugyan
jelet, de hit nélkül ez sem bizonyíték, Jézus olyan hitet akar, amelynek
nincs szüksége kétségtelen bizonyítékokra, mert előlegezi Istennek a bi-
zalmat. Mert micsoda bizalom az, amelynek a mélyén kétkedés húzódik
meg?! Isten, aki .feltétlen bizalommal fordult felénk, feltétlen bizalmart
vár. így áll helyre, egyedül hit által, Isten és ember közőtt a bűn által
megrontott közösség, így lesz a hit Isten kegyelmének legnagyobb aján-
déka. Mit is várhatnánk Istentől mást?! Hiszen O önkéntes szeretetün-

'ket várja Ha dicsőségének kétségtelen jeleit látnánk. lehet, hogy több
térd hajolna meg előtte, de kevesebben szeretnék Ot őszinte szívből.
Egyedül hit által foghatjuk fel Isten nagy dolgait. Ebben van Isten gyen-
gesége, de ereje is.



A HIT GYŰZELEM

A hit által csodálatos lehetőségek birtokába jutunk. "Az a győzelem.
amely legyőzte a világot: a mí hitünk." (I. Ján. 5, 5.) A világ itt nem
a földgömböt jelenti. A világ a bűn, amely megrontja az életet. A hit
által van békességünk, mert elfogadjuk Isten bűnbocsátó szeretetét. A hit
által van reménységünk, mert hisszük, hogy Isten ígérete szerínt' egykor
a bűn és halál Tegyözött hatalom lesz. De a hit által új értelmet kap az •
életünk is. Jakab apostol szükségesnek látta a hit mellett a cselekedetek
fontosságát is hangsúlyozni. Az a hit azonban, amely ilyen bíztatásra
szorul, alapjaiban hibás. A hit Isten csodálatos, meg neo:n érdemelt sze-
rétetének hálás elfogadása. "Ha pedig így szeretett minket az Isten, ne-
künk is szeretnünk kell egymást." (I. Ján. 4, ll.) A hit tehát így gondol-
kodik: Ha még én is belefértem Isten szeretetébe, ·akadhat-e valaki szé-
les e világon, aki nem férhet bele az én szeretetembe. 'Még az ellenségem
is belefér, hiszen én is ellensége voltam Istennek, s mégis irgalmas volt
hozzám. A keresztyén ember igy hite által hatalmas energiákat kap.
"A hit a szerétet által munkálkodik." (Gal. 5, '6.) A hit tehát olyan kulcs,
amely megnyitja előttünk a világot. A hit álltal a világ és az emberek
vadászterület helyett a szolgálat területévé válnak. Hit által a család
minden nehézségével, a hivatás minden fáradságával, a társadalom sok-
féle goridolkodású tagjával feladattá válik, amelyben tanújelét adhat juk
annak, . hogy felismertük Isten irántunk való szeretetét, Hiszen szeréte-
tünkrs éppen azoknak van legnagyobb szükségük, akiknek sorsa hozzánk
van kötve, akiknek boldogulása helytállásunktói függ, így válik hit által
a hétköznap is az Úr napjává.

Hit által ... ! Mennyí minden fordul meg a hiten! Ezért kell könyö-
rögnünk a tanítványokkal együtt: ,.Urunk, növeld a mí hitünket!"

CserhátI Sándor

Senunit sem használ neked, ha hiszed azt, hogy Krísz-
tus más szentek bűneiért adatott halálra, de kétségbe vo-
nod ezt a saját bűneidre vonatkozólag ... Hanem állha-
tatos bizakodással ki kell tartanod amellett, hogy a tiei-
dért is történt, te is egy vagy azok közül, akiknek bűnei-
ért halálra adatott. Az ilyen hit tesz igazzá és végzi el,
hogy Krisztus benned lakjék, éljen és kormányozzon. Ez'
az a bizonyság, melyet a Lélek ad lelkünknek arról, hogy
Isten gyermekei vagyunk. Rm 8, 16,

(Luther Márton)

'!
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Szolgáló egyház a világban
Az újra megtalál;t és hitteZ páro-

sított evangéliutn fényében atyá-
ink hamisnak, sőtördöginek tekin-
tették azt a középkori ---: ma sem
szunnyadó! - szemléletet, ami sze-
rint az egyház az egész földkerek-
ség fölötti legfelsőbb egyeduraZom,
amelyben a r,ómai pápát korlátlqn
hatalom illeti meg. Ez a középkori
klerikalizmus Augustinu$ és Aqui-
nói Tamás nyomán avHágot két
emeletre osztotta. Az alsó emelet a
természetes bázis.. Itt, folyik a lét-
ért való harc, itt kell az államok-
nak gondoskodniuk a jólétről' és a
rendről. E,fölé emelkedik mint
égig érő boltozat,a. felső emelet,
az egyház nemzetközi hatalma. Itt
van a világ centruma. Itt dönte-
nek a világ dolgairól, mert az
állam csak kölcsön kapta hatalmát
az egyháztÓl.' A tudósnak itt kell
kapnia engedélyt könyve kinyoma-
tásához, itt működik a szellemi élet
bénító ellensége, az index. (1910-
ben antimodernista' esküt kellett
tennie akatolikus papságnak!) Az
egyház az élet- és igazságismeret
végső tekintélye. A pápa hitci~ke-
ket állapíthat és törölhet, istentisz-
teleteket és áldozatokat rende.lhet
vagy szüntethet meg, felmentést
adhat isteni és világi törvények
alól, tőlé nyeri császár és minden
uralkodó uralkodási jogát. Tehát az
egész földkerekségen minden ma-
gán- és közügynek szuverén ura,
tökéletes hatalma van időleges és
ö1'ökkévaló dolgok fölött, kezében
van mind a lelki, mind a viláJli
hatalomnak kardja. Senki se higy-
je, hogy ma lényegileg más hely-
zetben vqgyunk. Gondoljunk cSak
a 1'ómai katolikus eg.ységtÖrekv.és
IJatikáni alapállására!

Ezzel szemben reformátori hi-
tünk a szentírással teljes egység-
ben megállapítja, hogy az egyház
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ott .van, ahol az evangéliumot tisz-
tán hirdetik. és a szentségeket
Krisztus rendelése. szerint szolgál-
tatják ki. A.z egyház tenát a Jézus
Krisztusban hivők közössége, ami- ..
kor is elegendő az evangélium hir-
detésében és a szents.égszolgáltatás-
ban való egység, de nem -szilkséqes
a szokások és szertartások egye-
zése. Éppen ezért az egyház fel-
adata a lelki kormányzás szolgáló
formában minden hatalmi koncep-
ció és erőszakos uralmi igé~y nél-
kül.

Isten rendelése szerint világunk-
ban két kormányzás folyik: a lelki
és a világi. A kettő megkülönböz-
tetését Isten parancsolja. Tilos a
kettő összekeverése. De a megkü-
lönböztetés nem jelent kettészakí-
tást sem. A kettő egységét bizto-
sítja a parancsot adó Isten, a
mindkét kormányzás es etén Iránta
való engedelmesség. és az a tény,
hogy mindkét esetben az emberért
'folyik minden! A lelki kormányzás
feddhetetlen magatartást követel a
világi kormányzás területén tőlünk
Isten előtti felelősséggel. Viszont a
világi kormányzás nem akadályoz-
za az igehirdetés szabadságát, sőt
biztosítja azt. ,Tehát a kettő kap-

. csolata nem elegyítés theokrácia
vagy államegyház képletben. Vi-
szont 'a megkülönböztetés nem'
osztja ketté az egységes emberi
életet, his,zen "minden ház, amely
önmagával meghasonlik, elpusz-
tul!" '

Akkor keveredik' a két kormány·
zás, amikor az egyik a másik funk-
cióját gyakorolja: a) amikor a Lelk;
kormányzás világi, ·politikai hata-
lomra tör; b) amikor a világi kor-
mányzás. lelki. kormányzást igényel.
Mert a világi kormányzás nak nem
az a dolga, hogya bűntől megsza-
badítson, hanem hogya bűnöst,



büntesse. Nem az a doLga, hogy
prédikáljon, oldjon-kössön, egyházi
tanításokat megtartson vagy elves-
sen stb. Valahányszor a két kor-
mányzás összekeveredik, mindkettő
eltorzul, hiszen Isten rendelkezésé-
vel kerül ütközés be. Ilyenkor kö-
szönt az emberiségre a tévtanítások
kora: Persze az ítélet napjáig töké-
letesen nem tudjuk a két kormány-
zást minden esetben egymástól kii-
lönválasztani. Ezért állandó felada-
tunk ennek tanulása és alkalma-
zása. Mindkét esetben Isten iránti
engedelmesség kötelez. Ez alól csak
a tévtanítás és a lelki erőszak ide-
jén vagyunk felmentve ("nisi cum
jubent peccare!). De az engedetlen-
ségre nem ad jogalapot a világi és
az egyházi felsőségnek vagy tiszt-
ségben állónak személyes vétke,
sem az a lehetőség, hogy egyházi
embernek világi tisztsége is van!

Az egész egyház abból a szol-
gálatból él, amelyet Isten egyszer-
smindenkorra elvégzett a Jézus
Krisztusban. Befejezett szolgálat
(diakónia!) . ez, amelyet kétségbe
vonni oktalan, amelyet kiegészí-
teni szükségtelen. Isten ki en-
ge6ztelődött a· világgal a keresz-
ten. A feltámadásban diadalt vett
bún és halál fölött. S most ez
a, győztes Ür van velünk e. világ-
korszakvégéig. Krisztus nem azért
jött és ma sem azért jön mindig
újra és újra, hogy Néki szolgálja-
nak, hanem hogy Ö szolgáljon és
életét adja váltságul. Megvásárol-
tak vagyunk, a vételárat kifizették.
Valahányszor az egyház szolgálatá-
ról beszélünk, mindig erről a szol-
gálatról van szó.

Manapság a "szolgálat" '(diakó-
nia) közkeletű kifejezéssé vált.
Minden munka, termelés, gazdasá-
gi és s.zociális tervezés azzal az
igénnyel megy végbe, hogy az em-
beriségnek tett szolgálatról van szó,
Kinek szolgáLnak ezekben az ese-
tekben? Azt halljuk: az embernek,
emberiségnek! Igy is van; mert
amig a vallásokban egy isten,ség-

nek vagy isteneszmének szolgáltak,
addig most ezek helyére az ember
és a világ került. Mit kezdhet az
egyház sajátos szolgálatával a szol-
gálatoknak ·eme bőségében? Talán
arról van szó, hogy mi csökönyö-
sen ragaszkodunk ahhoz, hogy
Istent szolgáljuk továbbra is, hi-
szen Isten mindent az emberért és
a világért tett és tesz. A teremtés
a fenntartás és gondviselés, a ki:

. engesztelés és a megváltás mind-
mind kizárólag az emberre és a
világra tekint. Sőt maga az egyház
is - bi.zonyos értelemben - Isten-
nek az "emberügye" !Egészen nyil-
vánvaló, hogy az egyház elsőrangú
feladata a valóságos embernek
szolgálata a valóságos világban.
Isten ma az egyházat azzá a sama-
ritánussá akarja fOl'málni, aId a'
helyszínen lehet ott és akkor, ahol
és amikor a valóságos ember ín-
ségre jut! Szolgálni ugyanis I csak
szolgai formában lehet! A szol-
gálat nem dicsőséges' teljesít-
mény, sem vállalkozás, amellyeZ
valamit is megszolgálunk. A búzá-
nak földbe kell hullania.,. tehát
a szolgáló egyház nem erőszakolja
az emberre ideológiáját, hanem
egyszerűen szolidár.is a világgal. Mi
keresztyének ugyanis nem' arra
nyertünk elhivatást, hogy az egy-o
háznak szolgáljunk, hanem az egy-
ház nyert arra elkötelezést, hogy a
v lágr: ak szolgáljon. Ilye nkor Krisz_
tus szolgálatát viszi végbe az egy-
ház a világban. S nekünk ma az
egyházban mindent erre a szolgá-
latra való felkészítés ként kell vé~
geznünk liturgiától katekizációig,
egyházkormányzattóZ , a teológia
tudományos műveléséig! /

Ez a szolgálat ökumenikus, azaz
világátfogó. Krisztus a szolgMó
egyház szervén át akarja végbe-
vinni a kiengesztelés munkáját. Az
önmagukat érvényesíteni akaró né-
pek és fajok között, válaszfalak és
ellentétek között kell az egyháznak
Ura' szolaátatát végeznie ebben ci
világban.
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Számunkra mindez azért olyan
izgalmas, mert a mi történeti hely-
zetünkben a világi és lelki kor-
mányzás bizonyos értelemben har-
monizál az emberért, a világért, a
békéért, a boldogabb jövendőért
vállalt diakóniai alapállásban. - Ne
keseritsen az a tény, hogy vilá-
gunkban az egyház mind inkább
diaspórává lesz. (1920-1960 között
az emberiség létszáma 720 millió-
val, á keresztyénség létszáma csak
20 millióval emelkedett!) Rejormá-
tori örökségü-n-khöz való hűséggel

tanuljuk, váltakozó szituációkban
gyakoroljuk a két kormányzat
megkülönböztetését, Isten paran-
csára itt is, ott is töltsük be szolgá-
latunkat a reánk bízottak, a kor-
társak, az emberiség iránt tudva
boldog hitben, hogya kettő Isten-
ben egy és hogy mind a világnak,
mind az egyháznak Ura j6 végre
viszi a Néki engedelmes s ezért
h:1sználható szervein keresztül az
ember, az emberiség ügyét!

BaUkó Zoltán

L. Achberger osztrákszuperintend ens Vetö püspök kíséretében
istentiszteletet tartott Szákon
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Erőteljesen hangzik az értünk
meghalt és üdvösségünkért feltá-
madott Krisztusról a bizonyságté-
tel jó híre, evangéliuma; embe-
rek üdvősségére és a bűneik bocsá-
natára Krisztus rendelése szerint
bárki részesülhet a szentségek ál-
dásaiban. Mi más ez, ha nem Isten
hűsége irányunkban?! Krónikánk
arra ad feleletet, tudott e egyhá-
zunk, s tudtunk e benne mi ma-
gunk hűséggel felelni Isten hűsé-
gére- a magunk helyen, az egyház-
ban, a gyülekezetben; népünk kö-
rében; az emberiség nagy családjá-
ban; saját családunkban és munka-
helyünkön? A krónika nagy lép-
tekkel lépeget az egyházi és egyéb
események érintésével, s miközben
az emberi hűségről ad számot.
Istent dicséri az Ű hűségéért.

I KRÓNIKA I
111111111I111111I11I1111I111111I1111I11111I1111111111111111I1111111111111I1111111111I1111I11I111111111I11I111111I111I111I11I11I11I111111I1111I11111111I11I

Ezidei naptárunk vezérgondolata:
HUS:BG.

Tanulmányok, megemlékezések,
beszámolók, évfordulók, elbeszélé-
sek, próza és vers gazdag és színes
skáláját bontják ki e fogalom belső
tartalmának Naptárunk szinte mín-
den oldalán. Az ige szeretete, evan-
gélikus eleink és egyházunk ma élő
hívő nemzedékének ragaszkodása a
reformáció Isten igéj éből fakadt, s
állandóan abból táplálkozó igazsá-
gaihoz: hűs é g. .

Szocializmust építő népünk jó
törekvéseiből, gondjaiból és örö-
meiből osztályos részünk' vállalása:
hűs é g.

A k r ó n i k a egy esztendő ese-
ményeinek, belső és külső történé-
seinek lepergetésével szinte érzé-
kelhetővé teszi, újra közel hozza és
szemlélteti, hogy egyházunk és né-
pünk dalgalban milyen volt a hű-
ségiink. Ez az esztendő, amelyről
Naptárunkban most Krónikánk be-
számol, nem akármilyen esztendő.
Ez az évafelszabadulás után sor-
jázó évek számában a h u sza -
d ik. Nekünk, hívő keresztyén em-
bereknek ez az év kiilönösen is a
hűségről beszél. Mindenekelőtt és
mindenek fölött Isten hűségéről.
Prédikálunk kis szórványgyüleke-
zet templommá szentelt szerény
helyiségében, szép templomok szó-
székén, egyházunk képviselői hal-
btják hangjuk'l.t az egyházi világ-
szervezetek messze magasló szószé-
kein és felelős szót mondanak bé-
kevilággyűléseken az ember és élet
érdekében. Bizony mindez ,az Isten
hűsége!

utat találtunk húsz év alatt, s
bizakodva járjuk azt szocialista ha-
zánkban, hűen a teljes Szeritírás-
hoz és hitvallási iratainkhoz. Bi-
zonyez is az Isten hűsége.

A Második Keresztyén
Béke- Világgyűlés

jegyében jelentek meg az Evangé-
likus Élet 1964. évi július havi szá-
mai. Riportokon, és gazdag beszá-
molókon kívül közölte a lap a Má-
sodik Keresztyén Béke-Világgyű-
lésnek a Iwrmányokhoz, parlamen-
tekhez és a világ mértékadó sze-
mélyiségeihez szóló felhívását csak-
úgy, mint azt a szózatot, amelyet a
Második Keresztyén Béke-Világ-
gyűlés az egyházakhoz és a keresz-
tyénekhez intézett.

/ Protestáns püspökök
a mínlszterelnök-helyettesnéí

és az Állami Egyházügyi Hivatal
elnökénél

A Második Keresztyén Béke-
Világgyűlésről hazaérkezett püspö-
keinket fogadta KáUai Gyula, .'1\
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Minisztertanács elnökhelyettese és
velük eszmecserét folytatott az idő-
szerű belpolitikai és nemzetközi
kérdésekről. A Második Keresztyén
Béke-Világgyűlés eseményei is szó-
bakerültek mind ezen a megbeszé-
lésen, mind annak a látogatásnak
során, amelyet a protestáns püspö-
kök Prantner Jozsefnél, az ~llami
Egyházügyi Hivatal elnökénél tet-
tek.

A Kotimaa c. finn újság
egyházunkról és hazánkrét

figyelemreméltó tájékoztatást kö-
zölt Erkki Airas lelkészképesítésű
filozófiai doktor tollából, aki fele-
ségével 'együtt június 23-án felke-
reste lapunk szerkesztőséqét és
hosszú ba1'Mi beszélgetést folytatott
a szerkesztő bizottsági munkatár-
sakkai. A vezető finn lap első olda-
lán fényképpel illusztrált nagy
cikkben számolt be olvasóinak
Erkki Airas magyarországi tapasz-
talatairól és élményeiről.

A Lélek gyümölcse

összefoglaló címen tíz cikkből álló
sorozat közlését kezdte meg június
14-i számával az Evangélikus Élet.
Az egy-egy szentírási könyv ma-
gyarázására vagy Hitvallási irata-
ink ismertetésére s általában híve-
ínk tanítására szentelt eme rovat-
ban most Akadémiánk professzorai
és Ielkészeínk a különböző gyüle-
kezetekből mutatták meg írásaik-
ban a Szentléleknek azokat a gyü-
mölcseit, -amelveket Jézus Krisztus
keres övéinek életében.

Hirosimára emlékeztünk

Egyházunk minden gyülekezeté-
ben bűnbánati napot tartottunk
ebben az esztendőben is augusztus
9-én, az augusztus 6-hoz, a hiresi-
mai atombomba-támadás napjához
legközelebb eső vasár.napon.
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l\legjelenta Zsoltárok könyve

Válogatott zsoltárok magyaráza-
tát adta ki a Szentírást magyarázó
könyvek sorozatában dr. Pálfy
Miklós, Akadémiánk ószövetség-
tudományi tanszékének' tanára.

Sajtóosztályunk az utolsó évek je-
lentős. nagy kiadványai - Hitval-
lási Iratok I-II, Keresztyén Éne-
keskönyv, Agenda - után tervbe-
vette a szent.rásí könyvek írásma-
gyarázatainak kiadását. A Jakab-
levél után a Zsoltárok könyve a
második, amely ebben a sorozatban
megjelent.

D. Káldy Zoltán püspök
szolidaritási nagygyűlésen

Augusztus 12-én a Szakszeroeze-
tek Országos Tanácsa és az Orszá-
gos Béke'tanács a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaságot ért agre sz-
sziók ellen tiltakozó szolidaritási
nagygyűlést 'rendezett Budapesten.
A nagygyűlés elnökségében
D. Káldy ZOltán, a Déli Egyház-
kerület püspöke is helyet fog laU.



Tizenötéves Alkotmányunk
Az Országgyűlés 1949. augusztus

17-én fogadta el a Magyar Népköz-
társaság alkotmányát, Ennek az al-
kotmánynak alapján egyházunk is
megtalálta helyét szocializmust
építő hazánkban. Alkotmányunk-
nak nagy jelentőségét méltatta az
Evangélikus Élet augusztus 16-i
számának vezércikke.

Ugyanekkor emlékeztünk meg
hálával az új kenyér ünnepén
Isten gondviselő szeretetéröl, amely
dolgozó parasztságunk munkáját
ismét megáldotta és asztalunkra
helyezte a kényeret. De megemlé-
keztünk a mindennapi kenyérnek
arról a lutheri értelméről is, amely
szerint a mindennapi kenyér gon-
dolatkörébe tartozik a béke is. AI-
kotmányunk - a kenyér - a bé-
ke így határozták meg együttesen
lapunk augusztus 16-i számát.

Országos Esperesi Értekezlet
. Az egyh6zi munka ősszel ország-
szerte mindig erőteljesebbé válik.
Az őszi munkaévad kezdetén ha-
gyományosan tanácskozásra jönnek
össze egylJ,ázunk esperesei. A két
egyházkerület püspöke ezidén szep-
tember 15-16-ra hívta össze az
Országos Esperesi Értekezletet. A
kétnapos együttlét keretében. átte-
kintették az egyházi élet számos
területét, foglalkoztak a kül- és
belföldi egyházi helyzettel, az espe-
resi munka kérdéseivel, a lelkészi
munkaközösségek előtt álló felada-
tokkul. és más időszerű kérdések-
kel.

Az emberi közösségről
E:l.az összefoglaló címe annak a

cikksorozatnak, amely az Evangé-
likus Élet augusztus 23-i számával
indult meg. A cikksorozat arra a
kérdésre kísérlí meg a feleletadást,
hogy milyen tartalékaink vannak
a keresztyén hitünkben, amelyből
indítást és erőt meríthetünk az em-
beri kÖ:lösségekben folyó életünk-
höz.

Kedves vendégeink és barátaink

Andrzej Wantula, a lengyelor-
szági evangélikus egyház püspöke
és felesége a prágai Keresztyén
Béke- Világgyűlésről hazatérőben,
egyházunk meghívására hazánkban
töltötte szabadságát. Ugyancsak itt

Wantula lengyel ev~ püspök

töltötte szabadságát és a balaton-
szárszói egyházi üdülőnkben nya-
ralt D. Andrej L. Katina, a szlová-
kiai egyház püspöke, Teológiai
Akadémiánk díszdoktora és fele-
sége.

A Lutheránus Világszövetség
Teológiai Bizottsága

július 29-től augusztus 3-ig tartotta
ülését a München mellettí Pullach-
ban. A nyolctagú bizottságban egy-
házunk részéről helyet foglalt
Prőhle Károly akadémiai profesz-
szor is, aki Lögstrup aarhusi dán
professzor "Az igaz emberség ke-
resése" című elemzése kapcsán
szölt referátumában magyarországi
evangélikus .egyházunk szolgálatá-
ról;
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A Hit és Egyházalkotmány
Bizottsága

ülésére Dániába utazott D. dr. Vető·
Lajos püspök, mint aki 1952. óta
tagja az Egyházak Világtanácsa e
bizbttságának. Vető püspök lapunk
számára interjuban nyilatkozott e
bizottság mibenlétéről és jelenlegi
üléséről.· ,

Tanévnyitó
a Teológiai Akadémián

Szeptember 18-án ünnepélyesen
nyitotta meg új tanévét a Teológiai
Akadémia. A tanévnyitót megelőző
istentiszteleten D. Káldy Zoltán
püspök hirdette az igét. A. tanév-
nyitó ünnepségen Prőhle Károly
prodékán igeolvasása és imádsága
után Groó Gyula dékán tartotta
meg tanévnyitó beszédét. Felszólalt
a tanévnyitón dr. Weste1'gaard
Madsen dán vezető püspök is.

Teológiai konferencia Pécsett

A Budapesti Teológiai Akadémia
rendezésében a tavasszal tartott
konferencia folytatásaként került
sor szeptember utolsó két napján
a Bács-kiskuni, a Somogy-zalai és
a Tolna-baranyai három egyház-
megye köz-ös teológiai konferenciá-
jira Pécsett. A konferencián mind-
két püspökünk és a Teológiai Aka-
démia professzorai tartottak elő-
adásokat. Az istentiszteleti szolgá-
latot a helyi lelkész végezte.

Vatikáni jelentés

A 11. Vatikáni Zsinat hartruuiit:
ülésszaka szeptember 14-én meg-
rtyílt. Az Evangélikus Élet október
ll-i számával a svájci protestáns
sajtószolgálat tudósításainak alap-
ján 'megkezdte olvasóink rendsze-
res tájékoztatását a II. Vatikáni
Zsinat "Legfontosabb eseményeiről.

VVestergaard nladsen
dán püspök hazánkban

Egyházunk meghívására' szep-
tember 17-től 25-ig hazánkban tar-
tózkodott W. Westergaard-nladsen,
Koppenhága püspöke, a dán evan-
gélikus egyház vezető püspöke.
Széles körben ismerkedett egyhá-
zunk életével, budapesti és vidéki

Dr. Willy Westergaard-nladsen
dán evangélikus püspök
igét hirdet a Deák téri

templomban

gyülekezeteinkkel, lelkészeinkkel,
Akadémiánkkal és egyéb Intézmé-
nyeinkkel. Különös érdeklődést ta-
nás.tott az egyház diakóniai szol-
gálata iránt. Westergaard-nladsen
1960-ban lett vezető püspök és már
néhány hónap múlva szeretettel fo-
gadta egyházunk háromtagú dele-
gációjit, élén D. Káldy Zoltán
puspökkel. A dán püspök látoga-
tása hazánkban jelentős esemény,
mert elmélyítette kapcsolatainkat
a dán evangélikus egyházzal. .



Paul Hansen Magyarországon

Október l-én tíznapos látogatásra
érkezett hazánkba egyházunk meg-
hívására Paul Hansen dán lelkész,
a Lutheránus Világszövetség Ki-
sebbségi Egyházak tJgyeivel Fog-
lalkozó Bizottságának titkára. Több
gyülekezetet látogatott meg Buda-
pesten és vidéken. Két alkalommal
prédikált és a pesti egyházmegye
lelkészeinek ülésén. igetanulmány-
nyal szolgáIt. Október s-én látoga-
tást tett az Allami Egyházügyi Hi-
vatalban.

Paul Hansen dán lelkész a Lutheránus Világszövetség titkára Magyar-
országon. - Balról jobbra: D. Káldy Zoltán püspök, dr. Vető Lajos

püspök és Paul Hansentitkár

lsten tettei nyomában

összefoglaló címmel cikksorozatot
indított az Evangélikus Élet októ-
ber közepén. A cikksorozat célja,
hogy átfogó képet nyújtson Isten-
nek arról a munkájáról, amelyet a
Szentírás tár elénk s amelyet az
üdvösség történetének hívunk. Ez
a történet az örökkévalóságban
kezdődik és ott is végződik. Atfog-
ja az egész mindenséget; az embe-
riség történelmét és benne egyéni
életünket.

A Nyugdíjosztály .Tanácsa

Az Evangélikus Egyházegyetem
Nyugdíjosztálya október l-én tar-
totta meg őszi tanácsülését dr. Vető
Lajos püspök elnökletével; üdvö-
zölte a lelkésszé avatásuk 50., illet-
ve 60.évfordulóját elért lelkészeket
s a Nyugdíjosztály különböző prob-
lémáit tárgyalta meg.

Magyar egyházi küldöttség
D. Mitzenheim püspök jubileumán

Magya?· egyházi küldöttség ke-
reste fel D. Mitzenheim püspököt
18 éves püspöki jubileuma alkal-
mából. A küldöttség tagjai voltak:
D. dr. Vető Lajos püspök. D. Káldy
Zoltán püspök, Prőhle Károly pro-
dékán és Ottlyk Ernő dr. teológiai
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tanáT. Egyházunk küldötUégének
ez a thüringiai evangélikus egyház-
ban tett látogatása nagyban hozzá-
járult népeink és egyházaink kap-
csolatainak még szorosabbá tételé-
hez és elmélyítéséhez.

Ökumenikus reformációi
emlékünnepély

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tauácsa rendezésében év-
ről évre hagyományosan közösen
ünneplik a magyarországi protes-
táns egyházak a reformációt. Ez-
idén október 31-én a: Gorkij fasori
templomban volt a közös reformá-
ciói emlékünnepély, amelyen az
ünnepi beszédet Groó Gyula, az
Evangélikus Teológiai Akadémia
dékánja mondotta.

Szimonidesz Lajos 80 éves

Az Evangélikus Élet meleghangú
megemlékezéssel köszöntötte októ-
ber 25-i számában Szimonidesz
Lajos nyugalmazott tábori püspö-
köt 80. születésnapja alkalmából.
A cikk tisztelettel adózott Szimo-
nidesz :Lajosnak, ,a tevékeny em-
bernek, a teológusnak és a tudós-
nak, és kívánt a kortársak, a bará-
tok és pályatársak nevében is sok
áldást a nyugalmazott püspök éle-
tére és munkásságára.

Kádár János miniszterelnök
fogadta a magyar protestáns

püspököket

Kádár János, a Magyar Forra-
dalmi Munkás-Paraszt kormány
elnöke november 2-án fogadta a
Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsát képviselő dr. Bartha
Tibor és- Szamosközi István- refor-
mátus; dr. Vető ·Lajos és D. Káldy
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,Zoltán evangélikus püspököket. A
küldöttség átadta a II. Keresztyén
Bélce-Vtlággyűlésnek a kormányok-
hoz, a parlamentekhez és a világ
felelős személyiségeihez intézett
Felhívását a Keresztyén Békekon-
ferencia nevében. 'Az ezt követő
eszmecsere során a miniszterelnök
elbeszélgetett a protestáns püspö-
köllkel a nemzetközi békemozga-
lom időszerű kérdéseiről, valamint
a magyar állam és az egyházak
viszonyát érintő kérdésekről.

Szlovák vendégprofesszor
a Teológiai Akadémián

Dr. Jan Michalko professzor, a
Pozsonyi Evangélikus Teológiai
Fakultás dékánja csere-professzor-
ként egy héten át előadásokat tar-
tott Teológiai Akadémiánkon az
igehirdetés. időszerű kérdéseiről.

Nyborgi konferencia
"nemzetközi vizeken"

Ezidén az Európai Egyházak
Konferenciáját október 5-9-ig
"nemzetközi vfzeken" tartották
meg. Mivel a NATO államok sorá-
ba tartozó Dánia nem adott beuta-
zásí engedélyt a Német Demokrati-
kus Köztársaságból érkező delegá-
tusoknak. a konferencia a "Born-
holm" nevű ötezer tonnás hajóra
kényszerült. A dán hajón megtar-
tott konferencián evangélikus egy-
házunk részéről D. Káldy Zoltán
l>üspök és dr. Ottlyk Ernő profesz-
szor, a református egyház részéről
dr. Bartha ,Tibor püspök és Tóth
Károly külügyi osztályvezető lel-
kész vettek részt. A 18 tagú tanács-
adó bizottságnak tagja lett
dr. Ottlyk Ernő professzor' is, aki a
magyarországi protestáns egyháza-
kat képviseli a bizottságban.



Nyborgi Konferencia a Bornholm hajón. Balról jobbra: Ale~ij érsek,
Kiivit érsek, Emen professzor és Harms lelkész

A Déli Egyházkerület Tanácsa

november 24-én tartotta évi ülését,
ahol élénk érdeklődés kísérte D.
Káldy Zoltán püspök jelentését az
1963-64-es esztendő hazai és lciil-
földi eseményeiről. Kijelentette
többek között, hogy egyházunk
testvéri szívvel kívánja munkálni
az egyházi világszervezetekhez
való jó viszonyát és kész megtanul-
ni mindazt, ami hazai egyházunk
szolgálatára nézve hasznos és al-
kalmazható. "Viszont azt kérjük
tőlük, hogy semmiképpen se töre-
kedjenek arra, hogy a mi szolgála-
tunkat a Nyugaton élő egyházak
alapállásából nézzék és ítéljék meg.
Ne higgyék, hogy ami magyaror-

szági evangélikus egyházunk akkor
teljesíti jól szolgálatát, ha a nyugati
egyházak arcára formálódik, a mi
történelmi helyzetünkben nekünk
magunknak kell kimunkálnunk a
Szentlélek Isten vezetésével szolgá-
latunk irányát, tartaImát és mód-
ját." Szólott a II. Vatikáni Zsinat
munkájáról és egyházunknak ez-
zel kapcsolatos álláspontjáról. Ki-
jelentette, hogy "elvetünk minden
illúziót és rajongást,amely csak
a legfelsőbb fokú dicsérettel tud
beszélni a Zsinat eddigi eredmé-
nyeiről, de nem vagyunk egy vé-
leményen azokkal sem,. akik nem
várn:zk a ZsinattóI semmit és an-
nak eddigi munkáját és döntéseit
csak negatíve tudják értékelni ... "



Az Jl:szakl Egyházkerfilet
tanácsülése

.november 24-én ült össze. Dr. Vető
Lajos püspök terjesztette elő jelen-

'tését az 1963-64-es. esztendőről. A
kerületi tanács tudomásulvette,
hogy az egyházkerület elnöksége
püspöki titkárként másodállásban
Fülöp Dezső óbudai lelkészt, he-
lyettes kerületi lelkésznek Kő-
szeghy Tamást alkalmazta.

Magyar professzor Pozsonyban

Groó Gyula, a Teológiai Akadé-
mia dékánja november 16-22-ig
uA lelkigondozás alapkérdései" cí-
men vendégelőadásokat tartott Po-
zsonyban. Ez az előadássorozat an-
nak az előadássorozatnak volt a
viszonzása, amelyet D. dr. Jan
Michalko, a Pozsonyi Teológiai
Fakultás dékánja tartott Teológiai
Akadémiánkon.

-Örömhír

A második világháború befejezé-
se óta először jelent meg prédiká-
ciós kötet egyházunkban. A kötet
címe: Örömhír. Az igehirdetéseket
a püspökök, a Teológiai Akadémia
professzorai és mintegy 30 - a leg-
különbözőbb teolódai irányzatok-
hoz tartozó - lelkész Írta, de vala-
mennyi igehirdetésben érvényesül
a reformáción tájékozódó és már
az első világháború után megin-
duló teológiai eszmélkedés hatása,
A prédikációs kötet az evangélíum
örömhírét tolmácsolja olvasóinak.

Csendesnap
a. Teológiai Akadémián

Fél évenként tartanak a Teoló-
giai Akadémián csendesnapot. Ez
évben december 4-én tartották
Benezur László püspöki titkár,
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Koren Emil, Uzon László lelkészek
és Schreiner Vilmos segédlelkész
szolgátatával .

Egyetemes Tanácsülés

Az egyetemes presbitérium de-
cember s-én ülést tartott, amelyen
D. dr. Vető Lajos püspök, egyházi
elnök terjesztette elő jelentését az
1964. esztendőről. Jelentését a leg-
döntőbb fontosságú eseménnyel,
felszabadulásunk 20. évfordulójá-
val kezdte a püspök. "Húsz évvel
a nagy katasztrófa után elmond-
hatjuk, hogy népünk szorgalmas és
tervszerű munkával újjáépítette
hazánkat. •• s hogy ez megtörtén-
hetett, annak leglényegesebb felté-
tele volt az, hogy békében élhet-
tünk." Jelentésében foglalkozott a
szocializmust építő népek béke-
akaratával, az egyházak béke irán-
ti felelősségével, a Vatikáni Zsinat-
tal, a külföldi egyházakkal való
kapcsolatainkkal, gyülekezeteink
életével és egyházunk intézményei-
vel. Egyházunk és államunk viszo-
nyával kapcsolatban megállapítot-
ta: " ••• lelkészeink túlnyomó több:
sége államunkhoz lojális és azon
leszünk, hogy a jövőben is mínden-
képpen erősítsük és támogassuk
őket. Ugyanakkor nem vesszük le
tekintetünket arról az egyre szű-
külő csoportról, amely egyházunk-
ban még mindig visszahúzó erőt
jelent és akadályozni igyekszik
egyházunk és államunk jó viszo-
nyát, valamint egyházunk jó szol-
gálatát."

Az Egyházegyetem Tanácsa ha-
tározatilag üdvözölte a II. Keresz-
tyén Béke-Világgyűlésnek az egy·'
házakhoz és keresztyénekhez inté-
zett üzenetét, Megállapította, hogy
magyarországi evangélikus egyhá-
zunk minden erejével arra törek-
szak, hogy a világ különböző orszá-
gai, nemzetei és népei egymással
békében éljenek. Minden erejével
azon fáradozik, hogy a világ kü-



lönböző fajú és nyelvű emberei
egyenlőségben és megértésben él-
[enek együtt. Síkraszáll 'az atom-
fegyverek betiltásáért és azért,
hogy minden nép szabadságban,
függetlenségben és békében élhes-
sen és boldoguljon.

Az Egyházegyetem Tanácsa kö-
szönetet mondott határozatilag a
Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormánynak és az Allami
Egyházügyi Hivatal elnökének az
ezévben is folyósított rendkívüli
államsegély ért.

Újévi köszöntés

Szép hagyomány egyházunkban,
hogy Újév napján a Déli Egyház-
kerület püspökét, az új esztendő
első munkanapján az Egyetemes
Egyház elnökségét köszöntik mun-
katársaik: a lelkészek és presbite-
rek a gyülekezetek képviseletében,
s a különböző egyházi hivatalok és
intézmények dolgOZÓi a maguk és
munkatársaik 'nevében fejezik ki
tiszteletüket és ragaszkodásukat, s
kérik vezetőikre az új évben is
lsten áldását. A Déli Egyházkerű-
let gyülekezeteinek és hívő népé-
nek jókívánságait Koren Emil
pesti esperes tolmácsolta. Országos
egyházunk j6kívánságainak pedig
D. Káldy Zoltán püspök adott han-
got, mikor január 4-én dr. Mihályfi
Ernő egyetemes felügyelőt és
dr. Vető Lajos püspököt, egyhá-
zunk elnökségét köszöntötte.

A köszöntésekre D. Káldy Zoltán,
illetve Dr. Vető Lajos püspök vála-
szolt. Megnyilatkozásuk nemcsak
köszönet volt a bizalomért, hanem
iránymutatás is egyházunk 1965,
évi szolgálata számára hazánk és
hívó népünk ügyében,

Egyetemes lmahét

Január 18-25. tartották meg a
Magyarországi Ökumenikus Ta-
nácsban helyet foglaló egyházak az

Egyetemes Imahetet. Az Egyetemes
Imahét anyagát - amelynek kidol-
gozásához egyházunk hagyományo-
san jelentösen hozzájárult - az
Evangélikus Élet teljes terjedelmé-
ben közölte olvasóival, s így a be-
tegek, a szórványban élők és más
akadályozottak is bekapcsolódhat-

, tak az Egyetemes Imahét lelki
együttesébe.

Teológiai konterencta
Budapesten

A Lelkészi Munkaközösségek Or-
szágos Elnöksége és Teológiai Aka-
démiánk Tanári Kara rendezésé-
ben január 7-8-an immár har-
madízben kerűlt sor teológiai kon-
fe1'encia megtartására. (1964. ápri-
lisában Budapesten, múlt év őszén
Pécsett.) A Fejér-komáromi, a Pest
megyei, a Pesti és a Budai egyház-
megyék kereken 100lelkésze is-
merkedett a budavári gyülekezeti
teremben azokkal a teológiai felis-
merésekkel és eredményekkel,me-

-lyekre egyházunk az első világhá-
ború óta de főleg a legutóbbi húsz
esztendőben eljutott. Az előadások,
amelyeket püspökeink és teológiai
professzoraink tartottak, de _a gaz-
dag tartalmú, nagyszámú hozzá-
szólás is, nagyban hozzá'járultak a
már eddigi teológiai felismerések
tudatosításához és elmélyitéséhez,
ugyanakkor további eszmélődésre
serkentettek.

Dr. Albert Schweitzert

a Magyarorszái Egyházak ökume-
nikus Tanácsa a magyarországi
evangéliumi egyházak nevében táv-
iratban köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából. A táviratot Dr. Bar-
tha Tibor és Dr. 'v~tő Lajos
püspök írta .alá.
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Űjabb
ökumenikus kapcsolatunk

A Nyugat-Németországi schles~
wig-holsteini tartományi eg'yház
Preetzben múködő teológiai szemi-
náriumában két hétig volt vendég-
előadó professzor dr. Ottlyk Ernő,
aki a magyar egyháztörténet tárgy-
köréből tartott előadásokat.

Húsz. évvel ezelőtt

Az Evangélikus élet február 14-1
számát annak a boldogító ténynek
szentelte, hogy húsz évvel ezelőtt.
február 12-én befejeződött Buda-
pest felszabadítása. Vezércikk és
több figyelemreméltó írás foglalko-
zik Budapest ostromának, három
templomunk pusztulásának, majd
a végleges felszabadulásnak ese-
ményeivel.

D. IUldy Zoltán püaDök
Afrikában

Az Egyházak Világtanácsa száz-
tagú Központi Bizottsága 1965. ja-
nuár 12-21 között tartotta ü!ését'
a nigériai Enugu városdban. A
Központi, Bizottság két magyar
tagja is, D. Káldy Zoltán és dr.
Bartha Tibor püspök, résztvett az
enugui ülésen. A Magyarországi
Evangélikus Egyház történetében
ez volt áz első eset, hogy egyik
püspöke Afrikában végzett szolgá-
latot. A Központi Bizottság enugui
üléséről és afrikai élményeiről
D. Káldy Zoltán nagy érdeklődés-
seI kísért cikksorozatban számolt
be az Evangélikus Élet hasábjain
egyházunk népének.
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Enngui beszámoló
az Ökumenikus Tanácsban

D. Káldy Zoltán evangélikus és
dr. Bastha Tibor református
püspök a Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsának február
l3-i elnökségi üIésén tájékoztatták
az elnökség tagjait és a protestáns
sajtó képviselőit az Egyházak Vi-
lágtanácsa enugui Központi Bizott-
ság-i ülésének az eseményeiréjJ és
az ülést követő látogatásaikról.
amelyeket Nigériában, Ghanab-:n,
Elefántcsontparton és Sierra Leo-
neban tettek. Az elnökségi tanács
köszönetet mondott a püspököknek
a magyar protestáns egyházak és a
Keresztyén Békekonferencia kép-
viseletében végzett szolgálataik ért.

,,Intelem és feladat"

Kelet és Nyugat haladó .gondol-
kodású emberei március 16-18-ig
találkozóra gyűltek össze Weimar-
ban. Lerótták tiszteletüket a
buchenwaldi egykori koncentrációs
tábor emlékművénél, majd "Inte-
lem és feladat" címen előadások
hangzottak el a nemzetközi hely-
zetről és a békeharc feladatairól.
Magyarországi evangélikus egyhá-
zunkat D. dr. Vető Lajos püpök és
dr. Pálfy Miklós teológiai profesz-
szor képviselték a találkozón.

Az Ökumenikus Tanács
közgyűlése

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa március 16-án
tartotta közgyűlését egyházunk
nllői úti székházának tanácstermé-
ben. Ökumenikus Tanácsunk szé-
leskörű tanulmányi munkát végez,
hogy e szolgálatával is segitse a
különböző egyházi világszervezetek
munkáját, különösképpen pedig a
Keresztyén Békekonferencia szel-
gálatát. Az Ökumenikus tanulmá-
nyi munka irányítój a hazánkban

••

D. Káldy Zoltán püspök. A köz·
gyűlésen érdeklődésseI kísért e-
számolóCtartott a--TanUtniányl Bi-
zottság munkájáról. Az Ökumeni-
kus Tanács határozatot fogadott el,
amelyben állástfoglalt hazánk fel-
szabadulásának 20. évfordulójával,
a Keresztyén Békekonferenciával,
a nemzetközi helyzettel és a II.
Vatikáni Zslnattal kapcsolatban. A
határozatot az Evangélikus Élet
március 28-i száma teljes egészé-
ben közölte.
I

A magyar nép nagy ünnepe

Aprilis 4-e, hazánk felszabadu-
lásának évfordulója alkalmából az
Evangélikus Élet D. Káldy Zoltán
püspök tollából vezércikkben mél-
tatta az ünnep jelentőségét és mu-
tatta meg azt a sokszor rögös, de
mégis szép utat, amelyet népünk a
felszabadulás óta megtett. -

Budapesti lelkészek ünnepi ülése
felszabadulásunk évfordulóján

A nem katolikus felekezetek lel-
készei március 31-én jubileumi
ülésen ünnepelték hazánk felsza-
badulásának 20. évfordulóját Bu-'
dapesten az új Városháza tanács-
termében. Egyházunk megtisztelte-
tésének is tartottuk, hogy az ünne-
pi ülés előadója D. Káldy Zoltán,
egyházunk püspöke volt.

Evangélikus-református
.vitaülés Svájcban

Az Egyházak Világtanácsa Ta-
nulmányi Osztálya rendezésében
evangélikus és református teológu-
sok vitaülésre gyűltek össze Bad
Schauenburgban, Basel mellett, áp-
rilis 20-tói 24-ig. A vitaülésen egy-
házunkat Dr. Pálfy Miklós, Teoló-
giai Akadémiánk tanára képvisel-
tei
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Finn delegáció a budapesti lelkészi munkaközösség ülésén. - Balról
jobbra: Sipilii esperes, Simojoki érsek, Nikolainen dékán, Káldy püspök'

Marattii Simojoki finn érsek
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Finn egyházi küldöttség
Magyarországon

Aprilis 3-án magasszintű finn
egyházi küldöttség érkezett egyhá-
zunk meghívására hazánkba. A
küldöttséget a finn evangélikus
egyház érseke, Marttii Simojoki ve-
zette, tagjai voltak: dr. Aimo Niko-
lainen, a helsinki Evangélikus Teo-
lógiai Fakultás dékánja, és Jorma
SipiHi dómesperes. Az érseket és a
dékánt felesége is elkísérte ma-
'gyarországi útjára. A finn vendé-
gek egy hétig tartMkodtak Ma-
gyarországon, prédikáltak Buda-
pesten és vidéki gyülekezetekben.
előadásokat tartottak, megismer-
kedtek egyházunk különböző mun-
katerületeivel, intézményeivel és
belső életével. Hazájukba vissza-

'térve a finn lapokban benyomást-
keltő cikkben számolt ak be ma-
gyarországi tapasztalataikról és él-
ményeikről.



Kisebbségi Konferencia Szliácson. - Balról jobbra: Sakrausky egyház-
főtanácsas (Bécs), Wilhelm· püspökhelyettes (Bécs) és a magyar delegáció

tagjai: Pálfy professzor, Káldy püspök és Prőhle professzor

Kisebbségi konterencía Szliác~on

A Lutheránus Világszövetség áp-
rilis 26-3D-ig rendezte meg a szio-
vá.kiai Szliácson az Európai Ki-
sebbségi Evangélikus Egyházak
konferenciáját. A konferencián D.
Káldy Zoltán püspök vezetésével
egyházunk küldöttsége is részt vett.
A küldöttség tagjai voltak: dr. Ott-
lyk Ernő, dr. Pálfy Miklós és
Prőhle Károly teológiai tanárok,
Mekis Adám esperes és BenCZU1'
László püspöki titkár. A konfe-
rencia muill~ájáról, abban küldött··
ségünk tagjainak szerepéről az
Evangélikus Élet beszámolt az ol-
vasóknak, ugyancsak közölte azt a
határozatot is, amelyet a konferen-
cia intézett a Lutheránus Világ-
szövetséghez a római katolikus
egyházzal folytatandó dialógus kér,
désében.

Szamosközi István püspö köt

köszöntötte D. Káldy Zoltán
püspöknek az Evangélikus Élet
május 16-i számában megjelent
eíkke. A dunamelIéki református
egyházkerület\ püspöke 50 éves. A
cikk méltatta Szamosközi püspök
emberi és papi egyéniségét, szolgá-
latát az Országos Béketanácsban.
az állam és egyház jó viszonyának
ápolásában és testvér-egyházaink
között .:

Osztrák egyházi küldöttség
hazánkban

Május 14-én egyhetes látogatásra
az osztrák evangélikus egyház
négytagú küldöttsége érkezett ha-
zánkba, Oscar Sakrausky lelkész
~gyházi főtanácsos vezetésével. A
küldöttség tagjai voltak még Georg



Traar bécsi, Leopold Achberger
grazi szuperintendens és dr. Karl
Schaedel lelkész, szerkesztő. Az
osztrák vendégek vasárnapi isten-
tiszteleteken prédikáltak, budapesti
és vidéki gyülekezetekben, előadá-
sokat tartottak lelkészi munkakö-
zösségekben, tárgyalásokat folytat-
tak egyházunk vezetőségével, meg-
látogatták a Teológiai Akadémiát
és több egyházi intézményünket.
Az ausztriai evangél~kus egyház
kőnyomatosában, a Die Saat és az
Amt und Gemeinde címú egyházi
újságokban részletes beszámolókat
olvashattunk a hazájukba vissza-
tért vendégeink tollából.

jus 28-án egyházunk 16 egyházme-
gyéjének esperesei közös értekez-
letre gyűltek össze Budapesten, az
Egyetemes Székház tanácstermé-
ben. Az értekezlet határozatot fo-
gadott el, amelyben a helsinkii,
július 10-én összeülő Béke- Világ-
kongresszusra tekintettel kinyilat-
koztatták az esperesek, hogy evan-
gélikus egyházunk csaknem két
évtizedes békemunkájához híven
szívvel lélekkel segíti és támogat-
ja az emberiség békéjét és boldo-

Osztrák egyházi delegáció Budapesten. - Balról jobbra: Sakrausky főta-
nácsos, Vető püspök és Traar szuperintendens

Országos Esperesi Értekezlet
Budapesten

D. dr. Vető Lajos és D. Káldy
Zoltán püspökök elnökletével má-
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gulását célzó törekvéseket. Szoli-
dárisnak jelentették ki egyházun-
kat a függetlenségükért, JövőJükért
és szabadságukért küzdő népekkel,
nevezetesen is Vietnammal.



Teológiai konferencia
Celldömölkön

Egy esztendővel azután, hogy
Budapesten megtörtént az első teo-
lógiai konferencia, került sor Cell-
dömölkön május ll-tóI 13-ig a ne-
gyedik teológiai konfereneíára a

Bizottság sajtótájékoztatót adott ki,
amelyben síkraszállt .az általános
és teljes leszerelésért.

Húsz évalatt

összefoglaló címmel cikksorozatot
indított el az. Evangélikus Élet az-

ztü a céllal, hogy bemutassa az
utolsó húsz évben egyházunk, a
különböző egyházi munka.ágak és
intézmények életében azt a tusa-
kodást, amely velejárója volt az
egyház szocializmus ban 'Qaló útke-
resésének; bemutassa, hogy meg-
találta egyházunk útját a szocializ-
musbanj és hogy hogyan gazdago-
dott egyházunk a megtalált úton
teológiájában és szolgálatában.

Te.ológiai Konferencia Celldömölkön

Győr-soproni, a Vasi és Veszprémi
egyházmegye lelkészeinek részvé-
telével. (Másodík volt Pécsett, a
harmadik Budapesten, Budavár-
ban.) A konferencia felmérte egy-
házunk útját az utolsó 50 esztendő-
ben. Jellege mégis nem visszafelé
tekintő volt. A lelkészek elismerés-
sel fogadták az előadásokat és ki-
fejezésre juttatták elísmerésüket,
hogy az élenjárók irányításával
olyan teológiánk alakult ki, ame-
lyet nagyvonalakban lelkiismerete
szerint mindenki magáénak vall-
hat.

A Keresztyén Békekonferencia
Nemzetközi Bizottsága

az ausztriai Salzerbadban ülésezett
május 23-tóI 25-ig. A Nemzetközi
Bizottság ülésén a Magyarországi
Protestáns Egyházakat dr. Pálf)
Miklós teológiai professzor képvi-
selte a Bizottsá, titkárakéDt. A

Doktorráavatás
a Teológiai ,Akadémián

Az egyházunk és a Magyar Nép-
köztársaság Kormánya közötti -
az esztendők folyamán kialakult -
jó viszony egyik eredménye, hogy
Teológiai Akadémiánk az elmúlt
esztendőben megkapta a doktori
szigorlat tartásának lehetőségét és
a doktori cím adományozásának
jogát. Május 31-én ünnepi ülés ke-
retében került elsőízben sor Teoló-
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giai Akadémiánkon doktoravatásra.
Az Akadémiá két professzorát:
Groó Gyula dékánt és Prőhle Ká-
roly prodékánt avatták ünnepi kül-
sőségek között a teológiai tudo-
mány doktorává.

Nyolctagú egyházi delegáció
utazott a Szovjetunióba

Nyikodim metropolitának, az
Orosz Orthodox Egyház moszkvai
patriarchátusa külügyi hivatala
'vezetőjének a Szent Szinódus nevé-

likus Teológiai Akadémia tanára.
dr. Finta István lelkész, a Refor-
mátusok Lapja szerkesztője, Tóth
Károly, a Református Egyetemes
Zsinat külügyi osztályának veze-
tője és Sáhó Miklós baptista lel-
kész: A delegáció egyhetes moszk-
vai tartózkodásának eseményeiről
az Evangélikus Élet június 27-i
számában benyomástkeltő beszá-
molót közölt D. Káldy Zoltán

'püspök. Ugyancsak az ő tollábói
cikksorozat jelent mefJ az Evangé-"
likus Életben "Felejthetetlen váro-

Nikodim metropolita fogadta Moszkvában a magyar' egyházi küldöttséget

ben történt meghívására a Magyar-
01'szágiEgyházak Ökumenikus Ta-
nácsának nyolctagú delegációja
utazott baráti látogatásra június
8-ún a ISzovjetunióba. A magyar
egyházi delegációt dr. Bartha Ti-
bor református püspök vezette s G,
küldöttség tagjai voltak: D. Káldy
Zoltán evangélikus, Szamosközi
István református püspökök, Szabó
László Ambrus, a Debreceni Re-
formátus Teológiai Akadémia ta-
nára, dr. Pálfy Miklós, az Evangé-
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sok - felejthetetlen emberek" cí-
men.

A helyzet tragikusan komoly

,Dr. J. L. Hromádka, a Keresz-
tyén Békemozgalom elnöke a má-
sodik világháború húsz év előtti
befejezése alkalmából "Vzenet"-et
intézett a II. Keresztyén Béke-
Világgyűlés tagjaihoz. Az Vzenet,
amelyet az Evangélikus Elet teljes



terjedelmében közölt, tragikusan
komolynak mondja azt a -nemzet-
közi helyzetet, amelybe az ameri-
kai imperializmus sodorta újra a
világot, különösképpen is a viet-
nami és adominikai agresszió-
jával. Az tJzenet sürgeti a hareok
leálIítását és a békés tárgyalások
megkezdését.

Tanévzárás
a Teológiai Akadémián

Az Evangélikus Teológiai Akadé-
mián június 25-én tartották meg
a tanévzáró ünnepélyt. Dr. Groó
Gyula dékán záróbeszédében rá-
mutatott arra, hogy az egyházban
is megreformálódott új világunk
az elmúlt húsz esztendő alatt. Ki-
emelte a teológiának mint tudo-
mánynak jelentőségét s azt a fele-
lősséget, amelyet vállal az, aki a
lelkészi szolgálatot 'választja élet-
hivatásául.

A Lutheránus Világszövetség
bizottsági ülése Magyarországon

A Magyarországi Evangélikus
Egyház püspökeinek meghívására

augusztus 16-21-ig Budapesten
tartotta ülését a Lutheránus Világ-
szövetség "Sáfárság és evangélizá-
eió" nevű munkabizottsága. A bí-
zottság azzal a kérdéssel foglalko-
zott, hogy az Istentől nyert "ke-
gyelmi ajándékok" birtokában mí-
lyen szolgálatokat kell elvégeznlök
az egyes gyülekezeti tagoknak és
az egész gyülekezetnek a "gyüleke-
zet épülésére". A Bizottság foglal-
kozott azzal a kérdéssel is, hogy
miképpen tudja az egyház jól be-
tölteni felad.ltit a világban, köze-
lebbről abban a társadalomban,
amelyben él. - A bizottság tagjai
aug. 15-én budapesti és vidéki
evangélikus templomokban isten-
tiszteleti szolgálatokat végeztek. -
A bizottság munkaülésén többek
között előadást tartott D. Káldy
Zoltán püspök is a "gyülekezet
felelőssége a misszióban, a szolgá-
latban és a nevelésben" címen. -
A Lutheránus Világszövetség fenn-
állása óta első ízben tartotta egyik
bizottságának munkaüélést Ma-
gyarországon.

Összeállította:
Gádor András

A "Sáfárság és EvangéIizáeió" Bizottság ülése Budapesten'
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Ojsághír: Egy vietnami
diáklány az elnyomás elleni
tiltakozásul benzinnel leönt-
ve meggyújtotta magát s
fáklyaként égett el egy dél-
vietnami város f6terén.

A tudós élete fáklyaláng
Prózában égő hősköltemény
Giordanó Brunóé volt talán
Legszembetűnőbb ily hős erény ...

Múlandó testem hadd égjen el!
Mondta ő, De! gondolataim
E tűzben soha nem égnek el,
Túlnőnek az Idő partjain •..

S miközben pirult, égett a hős,
Szívében szabadságvágy zenélt,
- Gondolat - s a hite oly erős,
Hogy még a tűzhaláltóI se félt ...

Ku Klux Klan kereszten tűz lobog,
Lincselő tömegben él a faj:
Fekete férfiak s asszonyok,
Négerek ajkáról kél a jaj! •..

Népirtó őrület, tűz, dobok
Peregnek s milliók tűrik ezt,
Összetör szívet és otthonok
Között így pusztít a gyűlölet ...

Ahol az. elnyomás összetört
Mindent s csali egy maradt, a

[remény,
Trónusán izzik még Dózsa György
Zaldatott Földünknek sok helyén ...
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S azóta Vietnam gyermeke
Gondolatszámyakon repül ...
Millió szívekbe hull bele
Mélyen, kitörölhetetlenül! ...

Sárkány András

Pedig csak tűz tudja oltani
A tüzet, ellene gyúlva fel,
Melyben a szabadság lángjai
Soha, de soha nem hunynak el ...

Repülő Fecske volt a neve!
Diáklány! Tavaszról álmodó
S benzinben égett el élete
Fáklyaként magasra lángoló ...

------'---- -------------------~

Groó és Próhle professzorok doktorrá avatása



1244 épülettel

GYÜLEKEZETEINK ÉLETE
AugusztustóI - augusztusig

1j~L . '

Összel kezdődik gyülekezeteink
életének tevékenyebb időszaka.
Ilyenkor az "Evangélikus :Élet'·
egy-egy cikke foglalkozik a gyüle-
kezeti munka kérdései vel. Az
1964-65. munkaévre vonatkozóan
egy interjú keretében főleg három
kérdésre Irányítótta, D. KÁLDY
ZOLTÁN püspök a figyelmet. Az
igehirdetés mai feladataira vonat-
kozóan kiemelte, hogy az igével az

. egész embert, az élet valamennyi
viszonylatában kell el érnünk. A:
bibliaórák feladatá,t így jelölte meg:
ne csak a "lelki életet 'mélyítsék",
hanem tágítsák a látókört és erő-
sítsék a felelősséget az emberiség
nagy ügyei' iránt. A presbiterekkel
való foglalkozás szükséges voltát
erősen hangsúlyozta, mert ők a
lelkész első számú munkatársai.
Akkor járnak helyesen a gyül eke- .
zet tagjai előtt, ha sajit gyiilekeze-
tük kérdéseit inindig az egész egy-
ház feladatának és kérdéseinek
összefüggésében tudják látni.

Egy kis statisztika

ismerete is hasznos gyülekezeteink
életének áttekintésekor. Három ke-
rekszámú adatot jegyezzünk meg.
Hazánkban 430000 evangélikus ~l
320 gyülekezetben 430 lelkész, se-
gédlelkész, teológiai tanár szolgá-
lata mellett. Eza három adat ér-
dekli elsősarban a másvallású, vagy
külföldi evangélikus testvéreket,
amikor egyházunk. felől tájékozód-
ni szeretnének. Érdemes egybe-
vetni ezeket az adatokat egy másik
adattal, amelyre jelentésében p.

0.0

DR. VETÖ LAJOS püspök hívta fel
a figyelmet az 1964. december 6-án
tartott egyetemes tanácsülés alkal-
mával.

rendelkezik összesen egyházunk.
Az Északi Egyházkerületben 722, a
Déli Egyházkerületben 503 a temp-
lomok, paplakok és egyéb egyházi
épületek száma. Az Egyházegyetem
kezelésében 19 épület áll. A gyü-
lekezetek számához viszonyítva
meglehetősen nagy szám ez még

.akkor is, ha figyelembe vesszük,
hogy némely gyülekezethez több
leányegyházközség is tartozik saját
templommal, vagy istentiszteleti
hellyel. :Évről évre nagy áldozatot
hoznak gyülekezeteink épületeik
karbantartására, sőt újabban kor-
szerűbbétételére is. Korszerűsjtésre
különösen a paplakók szorulnak
rá, mert többnyire régi, olykor
száz évet is meghaladó épületek.
A paplakoknak etekintetben is lé-
pést kell tartaniok környezetükkel,
mindinkább fejlődő falvaink és
városaínk lakóházaival. Gyülekeze-
teink építkezéseit jelentős mérték-
ben támogatja közegyházunk, álla-
munk, és a külföldi evangélikus
testvérek segítsége. A közegyházi
felelősség a

Gyülekezeti Segély

munkájában jut kifejezésre. Ennek
a gyülekezeteinket támogató orszá-
gos segélyakciónak a gyűjtő mun-
kája 1964~ben 315111 Ft-ot ered-



ményezett. Ez átlagban azt jelenti,
hogy minden egyes evangélikus hí-
vünk majdnem 1 Forintot (90 tH-
lért) adományozott. Szinte nincs
olyan vasárnap, hogy valamelyik
gyülekezetünk ne hívná meg
püspökét, vagy esperesét renoválás.
továbbépítés befejezése alkalmával
tartott hálaadó ünnepség1·e.

Az ún. "nagy-szeretetadomány" .

1964végén 31 400 Ft-ot tett ki. Ezt
az összeget két Déli Egyházkerület-
hez tartozó gyülekezet között osz-
tották meg idén. A templomát és
lelkészi lakását renováló galga-
györki gyülekezet és a Nyáregyhá-
zához .tartozó új istentiszteleti he-
lyiséget létesítő dánszentmiklósi
fiókegyházközség között. Következő
évben az Északi Egyházkerületet
illeti meg a nagy-szeretetadomány.

Az építkezések rendes en valami-
lyen jubileumhoz, gyülekezetalapí-
tás, templomépítés évfordulójához
kapcsolódnak. Erre sok példát lát-
hatunk az alábbi, mínden esetet
megemlíteni nem is képes összeál-
lításból.

Rákosszentmihály

30 éves fenniillását ünnepelte a
gyülekezet Sándy Gyula műegye-
temi tanár tervei szerint épült
templomának. A jubileumi isten-
tiszteleten, július 12-én Koren
Emil esperes hirdette az igét. A
telket a gyülekezet volt felügyelő-
je, Czirmann János, illetve annak
katolikus özvegye adományozta.
Az építkezés költségeit a gyüleke-
zet "énekelte össze".

Sopron

A nyár eleji soproni hetek kere-
tében előadást tartott az evangéli-
kus templomban a híres lipcsei Ta-
mástemplom énekkara. A 8-1~
éves fiúkból álló énekkar Maucrs-

berger professzor vezényletével
Schütz, Buxtehude, Bach műveket
adott elő.

Tés

Szeptembe', 6-án abból az alka- •
lom ból látogattll> meg a 320 lelkes,
Bakony belsejében álló gyülekeze-
tet Vető püspök, hogy felszentelje
kibővített 100 éves templomukat.

Levél

Augusztus 30-án temploma fel-
szentelésének 175 éves évforduló-
járól emlékezett meg a gyülekezet.
Az esneres megbízásából Kováts
Géza győri lelkész hirdette az igét
a jubileumi ünnepségen. A gyüle-
kezet templománál sokkal régebbi
eredetű. Előző templomukat Kollo-
níts, akkori pozsonyi rk, püspö)!
vette el. 110 évig éltek templom
nélkül. 120 evangélikus tartozik ma
a gyülekezethez.

Debrecen

Az ősi "kálvinista Rómában" 75
éve áll az evangélikus templom.
A szeptember 20-i jubileumi ünne-
pen valamennyi felekezet képvisel-
tette magát. Vető püspök hirdette
az igét. A református egyház üd-
vözletét dr. Kulcsár Dezső püspök-
helyettes tolmácsolta.

Felsőpetény

Kilenc év alatt közel 100 ezer
forintot hozott össze -a gyülekezet
templomának megújítására. A ju-
bileumi istentiszteleten, szept.
27-én Vető püspök prédikált.

Oroszlány

A rohamosan fejlődő bányavidé-
ken az evangélikus és a reformá-
tus gyülekezet 1962-ben közös pro-



testánll énekkart létesftett. Szept.
27-én ökumenikus egyházzenei na-
pot rendeztek. Sulyok Imre orgona-
művész saját szerzeményeit adta
elő. Selmeczi János esperes igehir-
detést tartott. Az énekkart Nagy

• Dániel és Sztruhár András vezette.

Kemenesmihályfa

32 éve önállósult a ~OO lelkes
gyülekezet. Az ünnepségen Vetö

. püspök hirdette az igét.

A Budapest-Kelenföldi
gyülekezet Farkasrét-Sasad vidé-
kén lakó hívei több mint harminc
éve gyülekeznek össze istentiszte-
letre. Eleinte az Érdi úti iskola
'egyik termében tartották istentisz-
teleteiket. 1961 óta a reformátusok-
kal közösen bérelt épületben.
ECLOF belső egyházi kölcsön fel-
használásával _1964-ben -új isten-

. tiszteleti hajlékot épített közös ösz-
szefogással a két egyházközség.
Vető püspök a reformáció napján
szentelte fel a Tomházból épült
lelki otthont.

Putnok

novemb-er 8-án ünnepelte templo-
ma felszentelésének 25 éves évfor-
dulóját. Az ünnepsépen Virágh
Gyula esperes SZOlgált. Köszöntöt-
ték: Várkolyi Irén· kántort is, aki
szintén 25 éve szolgál Putnokon.

Györ

A gyülekezet tataroztatta 180
éves templomát. A november 15-én
tartott jubileumi ünnepségen Vetö
püspök hirdette az igét. Az ünnepi
közgyűlésen Böjtös Sándor igaz-
gató-lelkész ünnepi nyilatkozatot
olvasott fel. Megható volt a gyüle-
kezethez tartozó kis leányegyház-
községek gondnokainak felszóla-
lása a filiák adományainak átadá-
sakor. Kovács Géza lelkész szemel-
vényeket olvasott fel a györi "öreg-
templom" történetéből. Elhangzott
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Ambrózfalva

a templomszentelési imádság lA
amelyet az első magyarnyelvű új·
ság szerkesztője, Ráth Mátyás lel·
kész mondott 180 évvel ezelőtt.

A Csongrád-Szolnoki egyházme-
gyének legdélibb csücskében- fek-
szik ez a 400 lelkes gyülekezet. 120
esztendővel ezelőtt, a községgel
egyidőben jött létre Békéscsabáról

Idrajzó tót nyelvű szegény népből.
November 22-én, a templomszen-
telés 100 éves évfordulóján Káldy
püspök prédikált. A gyülekezet or-
gonáját villanymotorral szereIte fel
és új sípokkal egészítette ki.

Pátró

A gyülekezet kÖ7eI 100 éves
templomát renoválta. December
6-án, ádvent 2. vasárnapján Káldy
püspök hirdette az igét a jubileumi
istentiszteleten. Az ünnepi közgyű-
lésen megemlékeztek arról is, hogy
Szomjas Károly lelkész 30 éve szel-

.gál a közel 600 lelkes gyülekezet-
ben.



• Kondoros
Advent második vasárnapJan

teológus-nap keretében emlékezett
meg a gyülekezet 60 éves templo-
máról. A7wdémiánk hallgatóinak
egy csoportját Rédey Pál intézeti
tanár vezette. Az egyházak egysé-
géről tartott előadást. - Kondoro-
son él hazai evangélikusságunk 1
százaléka, mondotta Táborszky
László kondorasi lelkész. Száz év-
vel ezelőtt Szarvas és Bék~scsaba
között lakatlan pusztaság terült el.
Szarvasi telepesek hozták létre a
községet. A gyülekezet 1887-ben
Achim Adám szarvasi lelkész és
Keviczky Láezlá, az első kondo-
rasi lelkész, odaadó munkássága
nyomán alakult meg. A templom
1904-ben épült. Karcsú tornyán 35
m magasban erkély fut '·körül. Jól
látható innen tiszta időben a
szarvasi új-templom és a békés-
csabai, valamint a mezőberényi
nagytemplom tornya és az erdélyi
hegyek körvonalai.

Mátyásföld
Advent 3. vasárnapján, december

I3-án szentelte fel Káldy püspök a
cinkotai gyülekezethez tartozó má-
tyásföldi filia új templomát. A
templom régi is meg új is. Régi;'
mert a városrendezés következté-
ben lebontott régebbi templom he-
lyett épült a Scholz Erik által ké-
szített művészi fa-kazettás meny-
nyezet és a templomberendezés (ol-
tár, szószék, padok stb.) felhaszná-
lásával. Új, mert dr. Kotsis Iván
építészmérnök tervei alapján· egy
egészen új templom született. "Ez
a templom kész csoda - mondotta
Káldy püspök templomszentelési
beszédében. Fennállása azokat iga-
zolja, akik a nehézségek között is
reménységben munkálkodtak."

Deák tér
A Lutheránia vegyeskar Bach

ka?'ácsonyi oratóriumának előadá-
sával ünnepelte ádvent 4. vasár-
napján hatvanadik születésnapját.

Bndavár
Január 22-én vári templomunk-

ban avatta lelkésszé Vető püspök
Rőzse Istvánt s a debreceni gyüle-
kezethez rendelte ki segédlelkészül

Győrság
A kis szórványgyülekezet január

elején szentelte fel- a hívek adomá-
nyából beszerzett oltárt és szészé-
ket.

Miskolc
A 160 ezer főt számláló város 20

protestáns gyülekezete' az evangé-
likus templomban közös öknméni-
kus istentiszteleten fejezte be a ja-
nuári egyetemes imahetet.

Pesterzsébet
A gyülekezet közgyűlés kereté-

ben emlékezett meg a főváros' 20
éve történt felszabadulásáról. A
közgyűlés alkalmával köszöntötték
Falvay Henrik, Franyó Kálmán
preeoiteretcet 40 éves; Bencze Hen-
rik, MareU György és Róth Henrik
presbitereket 30 éves gyülekezeti
szolgálatuk alkalmából.

Mórichida
Aprilis lS-án a gyülekezet elő-

adta Sághy Jenő "Péter az éjszaká-
ban" c. verses passiójátékát. Ezen
a napon iktatták be Kovács Mi-
hályt, a gyülekezet volt lelkészének
unokáját a felügyelői tisztbe a
húsztagú új presbitériummal
együtt.

Tés
A gyülekezet hívei elhatározták,

hogy, renoválják a templomot és
paplakot. Tervük keretében a hús-
véti ünnepekre átiestették a temp-
lomtorony tetőzetét.

Bezi-Enese
Nagypénteken ünnepség kereté-

ben adta át Kiss Jenő lelkész a
gyülekezet nőtagjai által beszer-
zett és elkészített paramentumokat.
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Deák tér
Ara.di András és Kutyej Pál vég-

zett teológusokat délutáni istentisz-
telet keretében avatta lelkésszé
Káldy püspök.

Nagyveleg

Karai Jenő ny. ig. kántortanítót
abból az alkalomból ünnepelte a
gyülekezet okt. 25-én, hogy 60 esz-
tendeje szolgál a gyülekezetben. A
díszközgyűlést megelőző ist.entisz-
teleten Karai Jenő orgonált. Alla-
munk a jubiláló igazgatót gyémánt
diplomával tüntette ki .

.Páhi

Október 25-én szentelte fel Káldy
püspök Páhin a régi iskolaépület-'
ből átalakított templomot. Példát
mutatott a kis gyülekezet, hogy
szerény lehetőségek· mellett is le-
het haladó ízléssel, müvészí isten-
tiszteleti hajlékot alkotni. A mun-
kában nagy lelkesedéssel működött
közre a gyülekezet Cserháti Sándor
lelkész vezetésével. Ö tervezte é'>
kivitelezte többek között az oltár-
tér mozaikpadlóját. Patay László
festőművész alkotta az oltár mö-
götti freskót.

Szák

Október 25-én a helyi evangéli-
kus templomban a szendi reformá-
tusokkal együtt közös ökuménikus
ünnepséget tartottak. Az ii,nnepség
offertoriumát a szendi református
paplak építésére ajánlották fel.

Kecskemét

400 éve szílárdult meg a "hírös
városban" a reformáció. Külön-
'külön tartottak ebből az alkalom-
ból ünnepi istentiszteleteket no-
vember 1-én az evangélikusok és a
reformátusok 'D. Káldy Zoltán; ill.
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Kecskemét műemlék temploma

Szamosközi István református
püspök szolgálatával. Mindkét gyü-
lekezet résztvett a református

. templomban tartott díszközgyűlé-
sen. "Ha innen kimegy a protes-
tantizmus a 150 évig tartó török
inegszállás idején, akkor' az Alföld
lakassiga a boszniai és az albán
katolicizmushoz. hasonlóan. elme-
rült volna az oszmán tengerben" -
mondotta dr. Esze Tamás reformá-
tus főgondnok ünnepi beszédében.
Káldy püspök a Luther-rózsában
szereplŐ szivre és a Kálvin szímbő-
Iumában magasba emelt égő szívre
utalva mondotta: "A két szív egy-
mást melegítve vigye előre az úton
a két protestáns e-vházat a másik
ember életét munkáló szolgálat-
ban." Az ünnepségen Kodály Psal-
mus Hungaricusa mellett Gárdonyi
Zoltán és Sulyok Imre egy-egy kó-
rusműve is elhangzott. A reformá-
ció ünnepét az evangélikus temp-
lomban ünnepelte közösen a két
protestáns gyülekezet.



Cegléd

Május 16-án dr. Pálfy Mikl6s
professzor prédikált az istentiszte-
leten, délután pedig előadást tar-
tott a szeretetvendégségen "A Bib-
lia magyar nyelven" címmel.

Dánszentmiklós

Május 30-án szentelte fel Káldy
püspök a 280 lelkes filia új ima-
házát. Az istentiszteleteket hosszú
időn át egy romladozó kastély elég
kietlen termében tartották. A he-
lyi községi tanács és az állami

gyüleke:retb61 gondozza Lupták
Gyula lelkész.

Tengelicen

zsúfolásig megtelt a kis evangéli-
kus templom pünkösd vasárnapján.
A 82 éves Fábián Imre ny. esperes
köszönt el gyülekezetétől, a [alu.
népétől, egyházmegyéjétól és li" du-
nántúli tájtóI. 56 évet töltött iei-
készi szolgálatban. A Tolna-Bara-
nyai -Egyházmegye esperese volt
éveken át, mint sárszentlőrinci lel-
kész. 1953-ban nyugdíjba vonult,

Új imaház Dánszentmiklóson

szervek, megértve a gyülekezet
vágyát, elősegítette, hogy az isten-
tiszteletek tartásának céljára egy
gyönyörű gyümölcsös közepén álló
épületet vásároljanak meg a dán-
szentmiklósiak, akik maguk 50 ezer
Ft áldozatot hoztak és elnyerték a
Gyülekezeti Segély ezévi nagy-sze-
retetadományának felét, valamint
az 1965. évi templomépítési offer-
tóriumot. A gyülekezetet a 10 kílo-
méterre fekvő nyáregyházi anya-

5 Evangélikus Naptár

Tengelicre költözött s az itteni kis
gyülekezetet pásztorolta. Volt egy-
házmegyéje nevében Kriihling Dé-
niel esperes köszöntötte a jubilánst.
Káldy püspök levélben fordult a
pihenni készüló pásztorhoz. A gyü-
lekezet a. községi tanács .dísztermé-
ben rendezett szeretetvendégséget.

Összeállította:
Benczúr László
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"Már elmegyek ..• "
(Emlékezés az elmúlt év halottai ra)

MORAVCSIK SANDOR (1907-1964) Hosszas betegeskedés után, megu
váratlanu.l hunyt el Tokajban Moravcsik Sándor. 'Neve, kedves egyéni-
séoe széles körökben ismert volt. A régmúlt emlékeiJt idéZIŐdiósgyőri vár
tövében szinte gyermekifjúként kezdte meg szolgálatát 'az 'ország egyik
leaszebb fekvésű,ltemplomában lés parochiáján, s majdnem egész szolgá-
leti idejét iott töbtötte. Jó kedélyű, kitűnő társalgó. Mindenki ,szereti. Le-
bilin~sp.ZŐerejű szonok, Egyháztörténeti fejtegetései kapcsán mege.leve-
nednek a múlt elfelejtett emlékei is. Hét éven át esperese a Hegyaljai
eounáemeauének. Minden egyházközsége ,történetét 'színesen, érdekesen
örökíti meg. Sajnos, korán béköve,tkezik életének hanyatló időszaka. So-
kat' betegeskedik, lelkileg egyedül marad, nem Itudja elfogadnivívódásai
között i1;ársainaksegítségét. Magába roskadt öreg emberként készült nda-
áLlni a 20: Itokaji pap helyére. Beköszöntő beszédét még megírta, de a
nagymúltú Itokaji egyházközség '400 éves 'történetének legszebb emlékeit
felelevenVtő, szívbemarkoló prédikációja ugyanazon a napon, 'amikor a be-
iktatása volt kitűzve, már csak a temetésén hangozhatik el. i

OTTMAR BÉLA (1892-1964). Kevésbé ismert lelkipásztor. A Nógrád-
megyei Szügyben született. A Teológiát Pozsonyban végezte. Nógrád lan-
káin nevelkedik. Két ízben is volt segédlelkész - éoeken át - szülő-
falujában, közben egy fél éven át Albániában teljesített itábori lelkészi
szolgálatot az első világháború végén, de jó 30 esztendős parochusi idejét
egy kicsiny nógrádi falucskában, Leqétuieti 'töltötte. Atyai lelkű jóbarát-
ként, egyúttaJ a segíteni mindig készségestestvér szeretetével forgolódott
hívei között, tanügyi esperesként serénykedett az egyházmegy:?ben.Nyu-
galma éveit Sopronban tölWtte. Ott is halt meg az 1964-esév végén.

SZABÖ FERENC (1886-1965). 'Szabó Ferenc ny. lelkész, a vanyolai gyü-
Iekezetnek közel négy évtizeden át hűséges lelkésze. 1965. március 18-án
rö1,id, de súlyos szenvedés után Pápán elhunyt Temetése márc. 20-án
volt. a pápai alsóvárosi temetőben. Ű maga alig hallatott magáról. Csen-
desen szolgáló lélek volt. Mindig, minden körülmények között a békessé-
(Jet kereste és munkálva. Nagyacsádon született. Segf!dlelkészként Vados-
fán, Bakonyszomba.thelyen, Téoten,Rábaszentandráson, Bükön és Vanyo-
lán szolgált. 14 év óta élt 1nyugalomban. Hosszú szolgálmti ideje alatt Ú.1
harangot öntetett, orgonát épített, renováltatlta templomát és lelkészlaká-
sát. SOkSZOThívott vendégigehirdetti5ket, s nagyon <tudott örülni, ha új
tumo és bizonyságtétel nyomán felfrissült a gyülekezet. Kevéssel meg
tud()tt elégedni. Pápai nyugdíjas évei alatt nem volt ,olyan vasárnap vagy
ipehirdetési alkalom, amikor meg ne jelenIt volna a templomban. Istentisz-
telet után pediacsendesen, alázatosan külön megköszönte a szolaátatot.

BOHAR LAsZLÖ (1883-1965). Toponáron született, 82 esztendős, ma-
gas életkort ért meg. Boldog házasságban 53 évett élt. Utolsó sZlolgálati
helye Sárszentlőrinc voU, -szerettei és a gyülekezeti hívek kegyelete kí-
sérte utolsó nyugvóhelyére. az óbudai temetőben 1965. május 6-án.

DR. SZTLADY JENŰ (1909-1965). Budapesten sziüetett. a Fasori Evan-
(Jélik7/.!'Fóaimnáziumban tett érettségit. 'Segédlelkészként Nuíre07Jházán,
Bvest-K,őhányán. Bpest-Rá,kóczi útonés Ambrózfalván szolgált. 1942. ele-
jétől a Kerepesi úti szlovák nyelvű egyházközség lelkésze 23 éven áto
Kollár János, Bachát Dániel és Morhács Márton hel,yét és örökét úgy
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foglaLta el, hogy fiatabon magyar, német, szlovák, cseh, angol nyelvi ké-
pesíté.~t szerzeü. 1939-ben :doktorált a soproni HiJttudományi Karon.
"A magyarországi tót protestáns irodalom'~ c. művével nevet szerzett
magának nemcsak az egyházban, hanem a szlavisztika kiválóságai kö-
zötJt is. Egyházi lapjainkban mindig ő ismertette a szlovák irodalom, tör-
ténelem és egyházi ,sajtó érdekes cikkeit. Igen kicsiny, tie exponált gyü-
lekezetnek VlOU a lelkipásztora. Mint ilyen, teljesen átérezte és átélte az
egyházközség égető problémáit. Számbelileg fogyó híveit úgy gondozta,
mint családapa, egybegyűjtve őket a sokak által igen megszeretett Rá-
kóczi úti szeretetpetuiéqséqekre. Páratlanul szerény, mindenkiben csak
jót kereső és a jót minden körülmények között igen értékelő lelkipásztor
volt.UrÚJtól a szelídsí>get és a.lázatosszívűséget tanulta meg, akinek -
mint az őt búcsúztató igehirdetés is elmondta róla - meg kellett halnia,
hogy :a középre ,kerüljön, felfigyeljenek rá, és sokan megérezzék, mit
vesztette-k vele. "A hazánkban minlig nagyra .becsült sz,lovák evangélikus
kegyesség tökéletes reprezentánsa volt, - nemes egyszerűséggel és alá-
zattal."

NEMETH GYULA (1882-1965). "A szekszárdi gyülekezet áldozatos szívű
tervezője és ~empLomépítője életének 84. évében június Ll-éti váratlanul
elhunyt." Ez az egy mondat is sokat tud besz:Hni Németh Gyula hűszges
és szolgáló életéről. De tudjuk, hogy mindeneSltül ezé a gyülekezeté volt,
s amikor fáradtan, nyugalomra vágyakozva, kivált a szolglfÍlattevők so-
rából, akkor is ~ovábbszolgálhatott Szekszárdon a fia mellett, lelki fiai
és ,leányai közmf. S amíg öreg kezében megreszketett a régi Biblia, Isten-
ben mindig békességet kereső lelke meg is 'találta a békességet mennyei
auiüekezet felé vezeoo Ura által. Az idősebb lelkésznemzedék sokáig fog
reá úgy emlékezni, mint a dunántúli gyámintézeti szolgálat apostoli
lelkű, fáradhatatlan buzgóságú munkására zs a lutheri teológia veretes
képviseLőjére. Legyen á;,lilott emlékezete!

SZIMONIDESZ LAJOS (1885-1965). - Az evangélikus lelkészi kar 1 '-r
érdekes és értékes alakja huny'~ el július 18-án. Sokoldalú :tudós és kiváló
embeT voLt Szimonidesz Lajos nyugalmazott tábori püspök. Pusztaföld-
váron sziiletett, Pozsonyban tanuLt, majd Nagybörzsönyben lett evangé-
likus letkész. Kezdettől fogva eleven kapcsolatban élt a néppel, a min-
dennapi élettel, a viliLggal. Kiváló történész volt, aki azonban lényegében
mindig megmaradt ~eológusnak. Egész élete igen komoly tudományos
munkásságban telt el. Mint a törlténef!tudományok kandidátusa sokat ku-
tatot«, írt. Tudományos munkássága közismert az egyházban. Jelentős ta-
nulmányt készített a Rákóczi-koT újság-irodaI máról is. Életművének
nagyrésze még kéziratban van, de ez az anyag a jövő ,tudományos kuta-
tásainak értékes forrásanyaga lesz. Huszonhétezer kötetes értékes könyv-
tárát néhány évvel ezelőt.t az Országos Széchenyi Könyvtárnak ajándé_
kozta. MűveUsége, emberszeretete és igaz embersége gazdag éle,tműben
rrusrad.t meg utána. '

Amint a szolgatársak vállukra veszik egy-egy elhunytt szolgatársuk ko-
porsóJát, még egyszer megáldva őket, reájuk gondolva éneklik a halottai-
kat. kísérők szaggatottan hángzó énekét: "Már elmegyek az örömbe, Pa-
radtcsomnak kertjébe. A boldogultak helyébe." Szolgatársak indulna1(
fol1Jton folyvást; hazafelé. Azt kérjük: Fogadja őket kegyelmes itélet után
~a.vösségre a hűséges Isten, s hangozzék el egykor felettük is az a drágatP;-. am~vel eqykor 6k is sokakat elbocsátottak: "Jól van, jó és hű szol-
aam: hu voltal a kevesen, ezu,tán sokat bízok rád. Menj be a te Uradnak
örömébe!" (Mt. 25, 21.) Pásztor Pál
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A szabadságban álljatok meg
(450 eve kezdte meg Luther a Galatákhoz írt levél

magyarázatát)

Az Újtestamentom iratai között a Galatákhoz írott levél az, amellyel
dr. Luther Márton, a reformátor, többször is foglalkozott. Szinte azt lehet
mondani, hogy e levél, sannak mondanívalója végigkísérte az életén.
Először 1516-ban, tehát éppen 450 éve, magyarázza az ifjú Luther, - alig
néhány éve professzor - a wíttenbergí egyetemen Pál apostolnak a Ga-
latákhoz írott levelét. Előadásai átnyúlnak az 1517. esztendő első felébe.
Egyik hallgatója lejegyezte ezeket az előadásokat s ez az írás fennmaradt.
Ebből látjuk, hogy Lutherben már a tételkíszögezés előtt is - ez csak
1517, októberében történt - megértek a reformátori alapfelísmerések:
az ember nem állhat meg a maga érdemével Isten előtt, egyedül Krisz-
tusért nyerhet bűnbocsánatot. Pál apostol éppen ezt a tanítást fejtegeti
a Galatákhoz írott levelében. .

Nem véletlen tehát, hogy Luther életének nagy fordulata (1517. október
3L, a 95 tétel kíszögezése) után újra megélénkülő érdeklődésseI forduLt
e levél felé. Egyetemi előadását átdolgozta, jelentősen kibővítette és 1519-
ben könyvalakban is kiadta. Egyik legjelentősebb reformátori iratává
vált ez a könyv, méretében is hatalmas, mintegy háromszáz nyomtatott
oldal. A nagy feltűnést keltő könyv kelendő lehetett, mert néhány év
múlva, már 1523-ban újabb, átdolgozott kiadást jelentetett meg belőle
a reformá tor,

Ahogy előrehaladt reformátor! munkájában, úgy egyre jobban elmé-
lyedt nemcsak általában az egész Szentírás tanulmányozásában, hanem
kiváltképpen a Galatákhoz írott levél üzenetének megértésében is. Ezért
1531-ben ismét magyarázta a levelei egyetemi előadásaiban. Erről is egyik
hallgatója készített jegyzeteket, s ezek is reánk maradtak. Luther egyik
munkatársa később átdolgozta a munkát, s Luther előszót írt hozzá. így
jelent meg ez is nyomtatásban 1535-ben.

A reformátor ekkor már élete derekán, s reformátorí művénekés har-
cának közepén áll, Tudatosan nyúl újra meg újra éppen ehhez az újtes-
tamentomí irathoz, Előadásainak bevezetésében hangoztatja: Azért van
szükség e levél tanításának mindig új megszívlelésére, mert "az ördög
míndegyre emberi rendelésekkel akarja megzavarni selámítani a lelke-
ket." Luther itt a pápás egyház tanítására gondol, amely a cselekedetek-
ből való megigazulás igájába fogta az embert. Pál apostol ezzel szemben
ebben a levélben "úgytanít a megigazulásról, a hitről, a kegyelemről,
a bűnök bocsánatáról, hogy ait világosan megérthessük és különbséget
tudjunk tenni az Isten előtt való igazság és minden egyéb igazság -között".
'S mivel Luther tudta s tapasztalta is, hogy az egyházban ennek a tanítás-o
nak a tisztaságán múlik minden, s mivel ezt a tanítást éppen Pál apos-
tolnak a 'Galatákhoz írott levelében találta meg a legvilágosabban ki-
fejtve, - azért tért vissza mindíg újra ehhez a levélhez s annak magya-
rázatához, Ezért nevezte azt alkalmilag '"az ő levelének", amellyel' oly
szeros szövetségre lépett, hogy az "az ő Bóra Katalinja".
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így azt is mondhatjuk: Luther ezze! a.z újtestamentorní irattal. Pál apos-
tolnak ezzel a levelével a kezében és a szívében nőtt bele reformátori
.művébe, annak mind mélyebb megértésébe s mind tudatosabb vállalá-
sába

. Mi volt Luther 1'eformátori felismerése és műve? Röviden összefoglalva
az, hogy magasra emelte és felragyogtatta az emberek előtt az evang é-
liumot. Vagyís azt a jó hírt, örömuz.enetet, hogy Isten Jézus Krisztusban
szerető Atyánk, aki megbocsátja bűneinket. Vagyís magához hivogat,
szívébe zár bennünket. S mindezt ingyen teszi, anélkül, hogy mi arra
rászolgáltunk volna. Sőt, mi ezt semmiképpen meg nem szolgálhatjuk,
Azzal sértenők Öt meg leginkább, ha valami módon fizetni akarnánk sze-
retetéért, Ajándékért fizetséget kínální bizonnyal a legnagyobb sértés.
Azt csak elfogadni lehet, hálával és boldog örömmel. Elfogadni, vagyís
hinni: bizodalommal rátenni az életünket az Atya felénk kinyújtott ke-
zére. S ez a kéz: Jézus Krisztus. .

így prédikált Luther, minden írásának, könyveí .seregének, tanításának,
életmunkájának ez a summája, foglalata, veleje. Ezzel szabadította fel
az embereket, a hívőket a törvény uralma alól. A törvény ebben az érte-
lemben nemcsak a tízparancsolat, sőt éppen nem ez. Hiszen Luther egy
pillanatig sem gondolt arra, hogy a tízparancsolat elkötelező érvényét fel-
oldja. Sőt ellenkezőleg: Kátéiban és egyéb irataiban nagyon is a keresz-
tyének szívére helyezte a parancsolatok megtartását. Hanem Luther - és
Pál aposol - szóhasználatában a "törvény" a vallásos embernek azt az
ígyekezetét jelenti, amivel a parancsolatok betöltése útján érdemeket akar
szerezní s így akarja kiérdemelni Isten [ótetszését. Ennek a törekvésnek
mond ellene Pál apostol, amikor éppen a. Galatákhoz írt levelében így tr:
"Tudjuk, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteitől, hanem
a Jézus Krisztusban való hit által" (Gal. 2, 16). Luther ehhez a szakasz-
hoz magyarázatában ezt a megjegyzést fűzi: "Majd meg fogod látni, mí-
íyen jó, milyen szíves, mily hűséges és igaz az Isten; hiszen egyszülött
fiát sem kímélte, hanem odaadta,... Krísztus által magához fog vonni
téged. S ezt az igazságot ingyen, ajándékba, kegyelemből adja ... Vedd
tehát eszedbe, hogy "Jézus" azt jelenti: üdvösség, és "Krisztus" azt jelenti:
irgalmasság, Ebben bizakodjál s igaz leszel Isten előtt."

Luther tehát megszabadítja a vallásos embert attól az aggályos ipar-
kodástól, hogy a maga erőfeszítés ével akarja elnyerni Isten jóte.szését,
s ezzel felszabadítja az igazi j.ó cselekedetek munkálására. "Nem a jó cse-
lekedeteket veti el az apostol, hanem az ezekben a cselekedetekben vetett
bizalmat, vagyis azt, hogy valaki e cselekedetek által akarjon igaz lenni
Isten előtt." Luther, azonban hangsúlyozza, hogy kell a jót cselekednünk.
be kell töltenünk Isten parancsolatait, de nem azért, hogy azt véljük:' ezek
a cselekedetek minket kedvessé tehetnek Isten előtt, hanem azért, mert
Isten parancsolta azokat s ezekre felebarátainknak van szükségük.

Luther ezzel a tanításával lehetetlenné teszi a vallásos ember bekép-
ze1tségét, elbizakodottságát, mintha bizony különb volna más emberek-
nél s azokat Ienézhetné. Ez volt az a farizeusi lelkület, amely ellen Pál
apostol a Galatákhoz írott levelében - s persze többi iratai ban is - síkra
szállt. Ezt a harcot vette fel a maga korában, a maga körülményeí között
Luther is korának, a késői középkornak, kegyes emberei között.

"Mire való tehát a törvény?' Veti fel Pál apostol a Galatákhoz írottIe-
velében a kérdést. (3, 19.) Luther Pál szellemében válaszol: "Arra való,



hogy az embert önismeretre vezesse s így arra késztesse, hogy keresse
Isten irgalmas kezét; törvény nélkül ugyanis nem ismeri fel a bűnt, s jó-
nak véli magát".

E rövid mondat ismét Luther reformátori felismerésének közepébe ve-
zet bennünket. Akkor, amikor magasra emelte az evangéliumot, s messze-
hangzó szóval prédikálta Isten atyai szerétetének örömhírét, - ezzel ép-
pen nem könnyelműségre akarta késztetni az embereket. Semmi sem

. állott távolabb tőle, mint a bűn könnyen vevése, elkendőzése, mentege-
tése. Sőt ellenkezőleg, azt tanította, hogy éppen a bűn súlya miatt elég-
telen annak jóvátételére az emberi igyekezet. Akkora irdatlan szakadéket
vágott a bűn rontása Isten és ember közé, hogy azon árt nem érhet az
emberi érdemek, jótettek, önsanyargatások gyenge pallója. Isten igazsá-
gos haragját ki nem engesztelheti bűnös ember mégoly nagy áldozata.
nem igazul meg a törvény cselekedeteiből" (Gal. 2, 16.), - így hangzik
ez a keserű és kemény igazság Pál apostol nyelvén. S erre a felismerésre
éppen a törvény vezeti el az embert. A törvény az a mérleg, amelyen
mindannyian megméretünk és könnyűnek találtatunk.
Sújtó ítéletét el nem háríthatja emberi erények védőpajzsa. "Az ember

tgy lesz a törvény "Krisztusra vezérlő mesterünkké" (Gal. 3, 24.).
"Amint a gyermekek fölé felügyelőt rendelnek, hogy az akaratos ifjús&-
got megfékezze, úgy adatott számunkra is a törvény, hogy kordában tart-
son minket", tanítja magyarázatában Luther. A törvény, vagyis Isten
szigorú parancsolarta ráébreszti az embert a keserű valóságra, arra, hogy
a maga erejével nem boldogul, amikor be akarja azokat tölteni. S ezzel
feltámasztja benne a sóvárgó vágyakozást a Szabadító után. Előkészíti az
örömhír befogadására Annak. al örömüzenetnek a meghaléására, hogy
mindnyájan Isten gyermekei vagyunk a Jézus Krisztusban,

Ez az örömüzenet szabaddá tesz. "Kriszá;us megszabadított minket, hogy
szabadok legyünk: álljatok meg tehát"... (Gal. 5, 1.). "Ez a szabadság
azt jelenti, hogy szívesen és örömmel tesszük azt, amit a törvény kíván,
mit sem gondolva büntetéssel vagy [utalommal ... nem a törvény válto-
zik meg, hanem az ember, s ami ellen eddig rugódozott (ti. Isten akarata
ellen), azt most készséggel cselekszi, mert ,az Isten szeretete kiáradt szí-
vünkbe a Szentlélek által' (Róm. 5, 5)", tanít Luther e szakasszal kapcso-
latban.

Arról van tehát int szó, hogy megszabadultunk az önmagunkért, a ma-
gunk boldogságáért, üdvösségéért valé aggódás nyomásától. Akinek nem
kell önmagáról gondoskodnia, - mert tudja, hogy jó kezekben van, -
az felszabadul erre, hogy egész szívvel forduljon oda mások felé. Az Isten
szeretete eltölti a szívét s túl is csordul belőle; jut abból másoknak is
bőséggel

Erről a szabadságról, a keresztyén ember szabadságáról szól a Galaták-
hoz írott levél, S ez az örömüzenet zendül meg Luther Galata-Ievél ma-
gyarázataiban is. Azért tanulmányozta és magyarázta oly gyakran és oly
szívesen Pál apostolnak ezt a levelét, mert benne kiváltképpen is vilá-
gosan találta megfogalmazva az evangélium magvát. Ezért tekintette azt
keresztyénségünk szabadságlevelének

A reformáció népének mindig újra meg kell hallania Luther prédiká-
cióját erről az evangéliumi szabadságról. Korunkban a keresztyén egység-
törekvések az előtérbe kerültek. Megélénkült az, egyházak beszélgetése,
Ez.bizonyára jó dolog.. Eközben azonban nem szabad elfeledkeznünk a re-
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formátorok örökségéről. S ezt persze nemcsak drága kincsként kell; őriz-
nünk, hanem élnünk is kell belőle és vele. Élnünk kell az evangéliumi
szabadságot. Isten szeretetétől átforrósodott szívvel, megfényesedett szem-
mel kell szeretnünk az embert, minden embert. Ha ezt a reánk bízott,
s életlté is tett örökséget visszük bele az egyházak beszélgetésébe, akkor
teszünk jó szelgálatot a keresztyének egységre törekvésének. S egyben az
egész világnak is, amely a szabadságban szolgáló szeretei cselekecfeteit
várja tőlünk.

. Dr. Groó Gyula

. Dr. Vetó Lajos püspök lelkészt avat
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többször találkoztak már ezzel a
kifejezéssel. A szlovákiai evangé-
likus egyháznak, mely lélekszám
tekintetében akkora, mint a mi
egyházunk, három püspöke van,
Van a két egyházkeTÜletnek, a
nyugati és a keleti egyház-
kerületnek egy-egy püspöke (D,
Katina Lajos és dr. Kátlovsky
István). Az egyetemes felügyel'ő-
vel való püspöki .jogegyenlőség
("paritás") kérdését viszont úgy ol-
dották meg, hogy a szlovák egye-
temes presbitérium egyetemes
püspöki tisztséget létesített. Az
egyetemes püspöknek nincs kerü-
lete, viszont az egész szlovák egy-
ház kormányzását legmagasabb fo-
konó intézi az egyetemes felügye-
lővel (Dr. Ziak Andrással) együtt.
A szlovák evangélikus egyház első
egyetemes püspökévé 1951-ben
D. Chabada Jánost választottá~
meg s 1951. október 12-én iktatták
be Zólyomban.
. A szlovák egyetemés püspök
tisztalátású, népét, egyházát, ha-
záját szenvedélyes szeretettel
szolgáló fél'fiú. A második világ-
háború 'idején ellenállásra szer-
vezte az ifjúságot anémet hódí-
tókkal szemben, majd ,1944-ben
fontos szerepet játszott a szlovák
nemzeti felkelés előkészítésében s
tagja lett a besztercebányai kör-
zeti f01'Tadalmi tanácsnak, mely-
nek első ülése 1944, augusztusá-
ban kikiáltotta a szlovák nemzeti
felkelést. - A háború után, mint
a szlovák evangélikus egyház
egyetemes főtitkára, sokat tett
azért, hogy a szlovák evangélikus
,egyház s~keresen megoldhassa
azokat a feladatokat, amelyeket
a történelmi helyzet állított eléje,
Mi küZönösen nagy hálával gondo-
lunk Chabada Jánosra azért, hogy

Három evangélikus 'püspök
jubileuma

.Chabada szlovákiai püspök
Mindig szívesen gondolunk egy-

házunk és népünk tekintélyes kiű-
földi barátaira. Jó alkalmat nyújt
erre az, ha életüknek és szolgála-
tuknak nevezetes állomásához ju-
tottak. Ilyen alapon naptárunk ban
ebben az esztendőben három egy-
házi' férfiúról emlékezünk meg. Az
egyik MITZENHEIM thüringiai
püspök, aki ez év augusztus 17-én
lesz 75 éves. A másik KIIVIT észt-
országi érsek, ,aki az idén tölti be
60: életévét. A harmadik D. CHA-
BADA szlovákiai egyetemes
püspök, aki a múlt évben volt 50
éves s ebben az évben tölti be
püspöksége 15. ~sztendejét.

Térben a legközelebb van noz-,
zánk D. CHABADA JANOS, 'a
szlovákiai evangélikus egyház
egyetemes püspöke, Egyetemes
püspök? Olvasóink bizonyára
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egyházaink között a korábban na-
gyon megromlott viszony megja-
vításáért szlovák részről olyan buz-
gón fáradozott. Ezért is részesült
Teológiai Akadémiánk részéről
tiszteletbeli doktori kitüntetésben
1955-ben. Vele mindig jól tudtunk
együtt 'működni népeink, s az em-
beriség közös feladatainak a meg-
oldása terén is, a békéért folyta-
tott kiizdelembeti éppúgy, mint az
Egylicizak Világtanácsában és a
Lutheránus Világszövetség kereté-
ben. Igy lesz ez bizonyára a jövő-
ben is. Kettős jubileuma, alkalmá-
ból szeretettel köszöntjük s jó
egészséget és további jó munkát
kívánúnk neki egyházaink, népeink
és az emberiség javára.

Nemzeti-népi szempontból na-
gyon közel áll hozzánk JAAN
KIIVIT, az észtországi evangélikus
egyház érseke (fő-püspöke). Az,
észt nép. a finnekkel közeli rokon-
ságban' van s egymás nyelvét ér-
tik is. Észtország a' Szovjetunió
egyik szocialista köztársasága. A
Balti-tenger partján terül el. Lako-
sainak tekintélyes, része evangéli-
kus vallású.

Kiivit érsek hatalmas termetű,
im-pozáns jelenség. Többször járt
nálunk, Magyarországon. Prédikált
gyülekezeteinkben is. Ritkaság,
hogy valaki 'nálunk észtiü beszél-
jen és értsen. Kiivit érsek azonban
jól beszél németül. Németül 'szo-
kott nálunk is, mint általában ha-
zája határain túl másutt is prédi-
kálni. A népeink közötti rokonsá-
got mi úgyszólván csak azon a
réven észlelhetjük, hogy Kiivit
érsek német kiejtése olyasféle,
mint a magyaroké, ha jól megta-
nultak németül. Lutheri egyházát
odaadással szolgálja s egyházi rész-
ről sokat tett a népek megbékélé,
séért. Gyakran ellátogat a nyugati
eVfl,ngélikus országokba is s külö-
nösen a (prágai) keresztyén béke-
mozgalomban igen tevéke""yen
résztvesz. Pár 'évvel ezelőtt a Né-
met Demokratikus K~ztársaságban
díszdoktorátussal tüntették ki.

Kiivit észt érsek

Jubileuma alkalmából testvéri
széretettei köszöntjük.

A reformáció szülőföldjének egy-
házi személyiségei közül talán a
legközelebb áll hozzánk D. DR.
MORITZ MITZENHEIM thüringiai
püspök. Kiforrott lelkü, nagyszerű
lutheri keresztyén személyiség.
Egész tanulmányt lehetne írni na-
gyon vonzó egyéniségéről és törté-o
neti jelentőségű szolgálatáról.

Thüringia a Német Demokratikus
Köztársaság része. Nevezetes tör~
téneti helyek vannak benne. Thü-
ringiában van Eisenach és Erfurt,
ahol Lu.ther Márton iskolába járt.
Eisenach mellett szép erdős hegy
csúcsán van a Wartburg, ahol a
nagy reformátor tíz hónapot töltött
álnéven és német nyelvre fordí-
totta az Újszövetséget. Thüringiá-
ban fekszik Weima1' is, ez a kis
1..'á1'os,ahol a német műveltség
szellemóriásai (Goethe, Schiller
stb.) éltek és működtek s melynek
templomában Luther is prédikált.
Thüringiában van Jena is, mely
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Mitzenheim thüringiai püspök

nemcsak üvegiparáról híres, hanem
egyeteméről is.

A thüringiai evangélikus egyház
igen nagy. Otször akkora, mint a
mi magyarországi- evangélikus egy-
házunk. Mitzenheim püspök rend-
kívül népszerű. Thüringiában szii-
letett, apja itt volt tanító, anyja:
Luther Anna, egy thüringiai kán-
tornak volt a leánya. Mitzenheim
püspök egyházi szolgálatát is Thü-
ringiában kezdte. 1947 őszén vá.-
lasztották püspökké. Mindig nagy
súlyt helyezett arra, hogy gyüleke-
zeteivel személyes kapcsolatot tart-
son fenn. Gyakran látogatja a vá-
rosi és a falusi gyülekezeteket. De
ellátogat külföldi egyházakba is.
Nálunk Magyarországon is járt
1961-ben.

Mitzenheim püspök felbecsülhe-
tetlen értékű szolgálatokat tett a
szocializmust építő Német Demok-
ratikus Köztársaságban az egyház
és az állam jó viszonyának a ki-
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építése terén. Allásfoglalásaira még
egy-két évtized múlva is mint dön-
tő fordulatokra hivatkoznak. Mint
embert, jellemzi őt a meleg szív s
a szinte atyai emberszeretet. Igy
van ez akkor is, amikor a szoszék-
ről Isten igéjét hirdeti. Kiérezhet-
jük ezt abból a prédikáció ból is,
amelyet még lelkész korában az
egyik gyülekezeti állástól történő
megválása alkalmából. mondott s
melynek az elejét idé~zük:

"Most tehát utoljára állok ezen
a szászéken; mint a ti letkészetek.
Tizenkét és fél éven keresztül kö-
zöttetek voltam, örömöt, bánatot
megosztottam veletek, együtt ván-
dorolgattunk Betlehemtől a Golqo-'
táig s az Üdvözítő teljességéből
kegyelmet kegyelemre kaptunk.
Tizenkét és fél év csak eou cse?
az örökkévalóság tengerében, de
'egy ember életében nagy idő. Ti-
zenkét és fél év alatt az ember
már gyökeret ver, sok szál fűződik
szívtől 'szívig, háztól házig. A gyü-
lekezet már kedves, nagy családi
körré válik s a lelkekben ott vissz-
hangzik Isten szava: a te Istened
az én Istenem és a te néped az én
népem. Ez idő alatt 1117 gyerme-
ket vettem fel a szent keresztség
révén Istenünk kegyelmi szövetsé-
gébe, 1306-ot konfirmáltam, 605 há-
zaspárt áldottam meg az oltárnál
és gyülekezetünk 1025 tagját kisér-
tem ki utolsó útjára. Tizenkét és
fél évf Ebben az órában visszagon-
dolok erre az egész időre s felve-
tem magamban a kérdést: mit ad-
tak neked ezek az évek? Mélysé-
ges alázattal és szívből jövő hálá-
val kell megvallanom: semmi mást,
mint üdvöt és áldást! Volt sok ko-
moly, nehéz óra is. De az Úr átse-
gített rajtuk, megerősített s meg
nem érdemelt jóságának egyre
újabb bizonyságát adta. Mivel fe-
jezzem be ezt a tizenkét feledhe-
tetlen évet? Pál apostol szavait te-
szem ez évek sorának végére: "Di-
csértessék a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Istene és Atyja, (lki minden
lelki ajándékkal megáldott ben-



nünket, a mennyekben a Krisztus
által." '

Mitzenheim püspök nagyon ked-
vesen tud a gyermekekkel is be-
szélni s szemmelláthatóa1?-nagyon
jól 'érzi magát közöttük. Büszke
arra, hogy több évtizedes egyházi
ténykedése során Thüringia gyüle-
kezeteiben népszerűvé tette a har-
sonakórusokat. O maga is szívesen
emelte ajkához ezt a csillogó, hosz-
szú réz hangszert. Ha valamelyik
gyülekezetbe vagy szeretetintéz-
ménybe ellátogat és kilép autójá-
b91, az udvaron vagy a toronyban
felhangzik a harsonák hangja, va-
lamelyik egyházi énekünk dalla-:
ma. Ennél nagyobb örömöt alig
lehet szerezni neki.

-Az európai béke szempontjából
annyira fontos német kérdés ren-
dezese céljából sokszor felemelte
messzehangzó szavát Mitzenheim
püspök. "Mindig azt az álláspon-
tot képviseltem", - mondotta 1963.
[ebruar 16-án a Keresztyén Béke-
konferencia Béke és Igazságosság
nevű tanulmányi bizottságának
gothai konferenciáján -, "hogy
tárgyalásokat kell folytatni a nem-
zetek és küZönösen a mi német né-
pünk megegyezéseérdékében. }Jin~
dig kifejezésre juttattam, hog'U a
politikai életnek ezekben a kérdé-
seiben az egészségesemberi észnek
kell a döntő szót kimondania. Eb-
ben mi egynek tudjuk magunkat ~
Prágai Keresztyén Békekotiieren-
ciával. Allamtanácsunk elnöke is-
mételten felemelte szavát amellett,
hogy a két német állam között lé-
pésről lépésre kell a normális kap-
csolatokat megvalósítani és hogy
ebből a célból az ész és a jóakarat
megállapodását kell megkötni a
semmibevétel, a revans, az atom-
fegyver s általában a fegyverkezés
kikapcsolásával. Ezeket a felhívá-
sokat az emberiesség érdekében
csak támogatni lehet. Legfőbb ide-
je, hogy az új világégés veszélyes
g6cpontjait eltávolítsák és hogy
végre béke legyen".

Mitzenheim püspök a magáénak
vallja Hitler egyik áldozatának,
Bonhoeffer lelkésznek a börtönből
barátainak írt szavait: "Vannak
emberek, akik komolytalan dolog-
nak, és vannak keresztyének, akik
vallásellenes cselekedetnek tartják,
ha reménykedünk a jobb földi jö-
1'őben és arra felkészülünk. Az
ilyenek azt hiszik, hogya káosz,
a rendetlenség és a katasztrófa a
történelem értelme slemondással
és jámbor világkerüléssel kivonják
magukat az újjáépítés és az eljö-
vendő nemzedékek iránti felelősség
alól. Lehet, hogy holnap ránk vir-
rad a világ vége s akkor mi szíve-
sen letesszük kezünkből a jobb jö-
vőért végzett munkánkat, de addi"g
nem."

Amikor visszagondolok Mi·tzen-
heim püspökkel való személyes ta-
lálkozásaim1'JZ, szüntelenül' az jár
az eszemben, hogy mi a titka az
ő vonzó lelkületének és emberi
nagyságának. A magyar'azatot töb-
bek között egyik püspöki körlevél-
ben találtam meg, abban, amellyel
1964. január l-én köszöntötte a
türingiai egyház népét. Körlevelé-
ben rendkívül meleg szavakkal tesz
bizonyságot arról, hogy, Isten ~özel
van hozzánk: "Isten közelsége ad
vígasztalást és erőt, örömöt és bé-
két." "Szabad nekünk mindig Isten
atyai kezébe rejtve tudn'\Lnk ma-
gunkat. Az O irgalmasságának nin-
csen vége. Kegyelme minden, reg-
gel megújul. És még ha mi az O
gondolatait nem is értjük meg,
azok mégis mindig az atyai jóság
és az isteni bölcsesség gondolatai."
E szavak mögött sok mély belső
tapasztalat rejlik s Istenben nyug-
vó szívből származnak.

Amikor nagy tisztelettel és őszin-
te szeretettel gondolunk Mitzen-
heim püspökres a szép évforduló
alkalmából köszöntjük őt: Istent
kérjük, hogy az ,O atyai kezei 6v-
[ák: és tartsák meg sokáig j6 erőben
népe, egyháza s a. békeszerető em-
beriség javára.

Dr. Vetó Lajos
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hűség a néphez
Az a megbízatásom. hogy kalendáriumunk e kötetében fe~hívjam a figyel-

met a magyar irodalom nagyjai közül azokra, akik evangélikusok voltak
Ez régi kedvenc témám, hisz leg élőbb hagyományunkról van szó, mely-
nek állandó élesztése éppúgy prédikátori feladat, mint írói és irodalmi
szükség, Amikor valami végső érvényű gondolatot, valami múlhatatlan
szép érzést akarunk tolmácsol ni, önkéntelen is kö1tőhöz fordulunk, vers-
sorokat idézünk. Az evangélikus magyarnak van kit idéznie bizalmas,
családi érzéssel. Ha jogunkat keressük a magyar szellemi életben, főként
az irodalomban, a szerencsések közé tartozunk. Az evangélikus magyar
közösség a nemzeten belül kiformálója volt a legnagyobb magyar írók-
nak. hisz a ma, csak félmilliónyi evangélíkusság adta nekünk és a világ-
irodalomnak például Petőfit. Ez, önmagában is jellemző és sokat mondó
jogcím. De ez a jogcím nem az öntetszelgésé. Aki idézni és ünnepelni
akar valakit, annak vállalnia is kell a fényadó ünnepeltet. Petőfi népévé
Petőfi eszméinek s erényeinek vállalásával válhatunk csupán, azzal tehát,
ha a nagy költőt magatartásként is vállaljuk örökségnek, nemcsak diese-
kedünk nevével: Aki így szemléli a lutheránus magyarok irodalmi örök-
hagyóit, nem szónokí [ubilálóvá válik, hanem az eszmetovábbhordozó-
[ává, építővé, a múltat tovább fejleszti a jövőbe. Annak van joga, hogy
emlékeztető könyvben, képpel és idézetekkel, életrajzzad és adatokkal
összefoglalja, kit illik tisztelnie külön is az evangélikusság címéri a ma-
gyar irodalomból. Ezt a könyvet adhatná gyermekei kezébe, hogy szí-
lárdítsa őket hazaszeretetben, hűségben és emberségben.

Szerencsések vagyunk, mert ha református íróinkra is gondolunk, jog-
címünk a magyar irodalom körül a legnagyobb és legelső. A protestáns
magyarság volt a magyar irodalom elínditója. Teljes akarattal és tuda-
tessággal mi vittük napfényre a búvópatakként a nép száján élő nyelvet,
mí tettük a latin helyett irodalmi nyelvvé. A protestántizmus szelleme -
a bátor föltáró, a népi többségre forradalmian támaszkodó, élő elemen-
turnot jelentő szellem - döntően befolyásolja a legújabb időkig a ma-
gyar irodalom fejlődését. Petőfivel és Arany nevével együtt jelképezzük
osztályrészünket a magyar irodalomban. Nem óhajtunk ezzel a megállapí-
tással egyházi határvonalakat húzni irodalmunk történetében. Ez mes-
terkébt és korszerűtlen. erőlködés volna, s e sorok írójától mi sem áll
ennél távolabb. Egy nemzet egységes en éli át szellemi életének képvi-
selőit, s az ojtványaít gondozó kertész tiszta jóságával és örömével nem
rekeszthetünk ki e kertből egyetlen virágot sem. Minden virágforma és
minden virág színe együtt szép s együtt jelent sorstörö. fejlesztő szépséget
és erőt. Szellemben, kultúrában mindenkihez ragaszkodunk, Zrínyihez
éppúgy, mint Pázmányhoz, Vörösmartyhoz legalább annyira, mint József
Attilához, De mindig jó volt, ha áramlat. járta át a tengereket; frissitő,
melegítö, életet hozó erő a tengeri áramlat. Ugyanolyan jó, ha a nemzet
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életében támad egy-egy nemzedék, vagy csak egyetlen nemzedék kere-
tében egy rész, mely forrnai és eszmei szépségekkel előretör, nagy hir-
ként hozza-viszi a múltak hagyományát. . ,

.Irodalmunk evangélikus nagyjai nem jelenhetnek meg tudatunkban
félreértve, szűk egyháziasság jelvényeként, nem válhatnak megcsonkítva
örökhagyókká: csak teljességükben érvényesek, mint ahogy mi is alkotó.
tehát teljes érvényében hisszük a reformációt, a protestántizmust, a kor-
szerű keresztyén séget. Azoknak a tábora, akik irodalmi műveket rendsze-
resen olvasnak, tehát rangosan tájékozódnak anyanyelvükön, az elmúli
húsz évben sok tízezerrel gyarapodott, de még míndig rnűvelődéstörté-
neti és művelődéspolitikai feladat ennek az olvasó-tábornak klszélesítése,
Mér: sok százezer magyar olvasónak kell megismernie és elfogadnia pél-
dául e század magyar irodalmát, élményként, iskolai kötelességen túl,
mint az élei üdvét, mint a tavasz első rügyeít, mint az ősz gyümölcseit
Ha van korszerű feladat abban, hogy evangélíkusság címén állítsuk sor-
rendbe a magyar írók nagyjait, akkor ez annyit jelent, hogy velük: élő
és ható erővé szeretnénk tenni alkotásaikat, tanulságul, útmutatásként.
vígasztalóud, pásztorbotként továbbadni őket, fiataloknak, öregeknek
egyaránt ,

Reprezentatív irodalmi értéknek természetesen azokat tartjuk, akiket
a magyar irodalom is azoknak tart. a legszigorúbb mértékkel mérve. EI-
tűnődhetünk rajta, jelent-e alapvető tényezőt egy nagy író életművében
az, hogy az író evangélikus volt? Egyetértünk azokkal, akik azt mond iák.
hogyakeresztlevél nem kulcsa egy irodalmi életműnek. Petőfi vagy
Mikszáth életművét nem igen értjük mez, ha csak evangélikus vallásuk
felől, egyházi hovatartozásuk révén próbáljuk magvarázni. De egészen
más képeit. reális vonásokból összeálló képet kapunk, ha azt vizszáí iuk,
kapott-e Petőfi, vagy Míkszáth ihletést vallási tradícióból, tanutrak-e
a protestáns magatartásból, merítettek-e hangokat és színeket társadalmi
ábrázolásukhoz az evangéltkussáaból is, adott-e tükrö! nekik az ellen-
állás egykori hősiessége, aszembeszállás ereie, izaaímak és kísértések
razad+ak-e ídezzetükhöa a protestáns múltból. írói fantázíá iukat; kén-
"lk"ft-n t ••h~t~pPiikpt IT'PP"f"gta-e a :Ribli:ol?A vallási hnV:olhrt()7.ásnak: ná-
lunk történeti és társadalmi forrnáló .ereje volt. A szabadsasrvágv nálunk
szá",,,dokon át azonos a vallásszabadsázaal. a szellemi kiállés egyik for-
tnl'iiávaJ. meiv soká a legkorszerűbb forma volt. teJiesen elvszerű, szem-
léle+i, vílásr-ézett fnrma. A sérelem, a nrotestánsok ldn7"t?~a és el+;n,.:!í<;a.
a magyar élei zvűttóoont+a volt. a nemzeti tudat tánllilója és kric:f"lyO-
sítő la. Ilyen értelemben kell vizsgálnunk az evangélikus magyar írókat.
s menten más képet kapunk,

A retormáclé nem véletlenül jött létre, s a reformáció hívévé sem vé-
letlenül váltak az emberek. Ez nemcsak a reformáció és ellenreformáció
századaira érvényes. Míkszáth Kálmán messze esett már attól a k_~s7.a1<-
tól, amikor eretnekeket égettek Magvarországon. s gályarabsácra vitték
a protestáns prédikátorokat. Mégis, 1910-ben, negyven éves írói jubileu-
mának megünneplésekor, a -pesti evangélikus egyház rendeme ünneosé-
gen, ezt mondotta Mikszáth: "Azevan,gélikus egyháznak szerves össze-
függése van a magyar irodalommal is. Mert ha nem volna külön egyház-

_történelem, ha valamennyi történelemkönyv megsemmisülne is, a harco-
kat, a magyar protestáns egyház munkásságát az irodalom is visszatük-
rözhetí, Csak ha e vonatkozásokat elismerik, akkor fogadhatom el e meg-
tiszteltetést, amelyben ma itt részesülök Szerintem a kultúra és a vallás
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egy. Aki jót tesz, az szépet is tesz. Az egyik folytán a másik növeszti
az országot." És hivatkozott aztán őseire, a lónyabányaí papokra is.'

Kétségtelen történeti 'tény, hogy a nép nyelvét a reformáció tette or-
szágossá és irodalmi rangúvá, s a magyar irodalmat az evangélikus és re-
formátus írók vírágoztatták fel. Még el1enfélnek is nagyokat neveltek
maguknak Pázmány Péterben és Káldi Györgyben. akik a népi nyelvet
érvényesítik protestáns származásuk lázadó, Iángoló erejével a katolikus
oldalon. Az anyanyelv szabadságát igen nehéz történelmi helyzetben kö-
vetelte és valósította meg a magyar író, tehát a protestáns szellemi ember.
Az ország kettéhasadt, nagyobbik fele a töröké, kisebbik része az oszt-
ráké, a magyar nemzeti öntudatnak a bújdosás jutott osztályrészül, s a
kuruc harc, a reménytelen, de férfias szembeszállás míndkét ország-
bitorlóval. S a politikai tragédiát megelőzte a társadalmi tragédia: a Dó-
zsa-felkelés vérbefojtásával századokra megerősíti helyzetet a magyar
feudalizmus. Mégis: a népnyelv érvényesülését nem gátolhatta meg már
semmi önkény. A nyelvet nem ültethettek tüzes trónusra, mint Dózsát,
A népnyelv győzelme s a ragaszkodás e nyelvi erőhöz: történelmünk,
szellemi életünk legnagyobb fejlődését hozta magával, az ellentétek közt
diadalmaskodó magyar kultúrát, Nem véletlen tehát az evangélikus ma-
gyar írói alkat, hanem tudatos vállalás. Egy szétmetél1 ország testén, fel-
dúlt, romlott társadalomban csodálatosan életerős és valószerű, s látomá-
sokban és lírai szépségekben csúcsosodó képekben mutaJtják meg Íróink
a magyarság országát és arcát. .

Tüstént az első század, azaz a reformációval nyitó század, tehát a XyI-
dik, adja a nagy és országos jelentőségű evangélikus írók egész sorát.
Jegyezzük meg, bár tudjuk, kikről van szó, újból és újból neveiket és
munkásságukat. Elsőben Bornemisza Pétert (1535-1585) kell említenünk,
a század legátfogóbb írói szellemét. Megírja az első magyar drámát, ha-
talmas prédíkácíós köteteket ad ki, verseket ír, neveli Balassi Bálintot.
prédikál és hódít végigjárva az egész országot, menekül főúri ellenségei
és a Habsburgok elől, magával hordja nyomdáját s maga nyomja ki kőny-
veit. Móricz Zsigmond joggal mondta a magyar próza legnagyobb rneste-
rének. Az élőbeszédet plántálj a át az irodalmi nyelvbe Dévai Bíró Mátyás
(1500-1545) s Orthographíájában elsőnek állapítja meg a magyar helyes-
írás szabályait. Dévaí Bíró is országos vándor volt, akár Bornemisza. S ki-
váltképpen vándornak mondható Tinódi Lantos Sebestyén (1505-1556),
akinek fogyatékos verselése is a régi néprnondák üdeségévei hat. Tinódi
énekes újságíró volt, ismerte .korát, minden eseményt híven feljegyzett,
katona volt, megsebesült, de várról várra járt s buzdított a török elleni
harcra.' Ű a magyar, egység első hirdetője. Zenetörténetünk nagyra becsüli
históriás énekeinek maga szerezte muzsikáját. Nem kétséges, hogy a győ-
zedelmeskedő magyar népnyelv legnagyobb művészí kifejezőjét Balassi
Bálintban találta meg. Bai!assi Bálint. (1554-1594) már világirodalmi
színtű jelenség, a nagy magyar költők egyike, megteremtője a magyar
verselés rangos formáinak, a Balassi-versszaknak. Balassi a bűntudat
költője, istenes énekeiben érezzük evangélikus hitét, s Bornemisza Péter
hatását, prózája végig vallásos természetű. Kalandos életét hősként fe-
jezte be Esztergom falainál. A nagy költőnek nemesszívű és kiváló író-
pajtása, Rimay János, else filozófiai költőnk (1573-1631) nemcsak Balassi
felett elmélkedik, de a magyar irodalom felett is, elsőnek érezte, hogy
Balassi világméretű lírai [elenség, s a magyar irodalom önálló és eredeti
úton jár.
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A XVII-ik században nem akad nagyméretű evangélikus írónk, annál
több a harcos átvevő, tolmácsoló, vitázó írótípusunk. De a XVlII-ik szá-
zad ismét oly gazdag nagy írókban, mint a XVI. század. A kuruc háborúk
utáni osztrák elnyomásban mindinkább együttjár a kettős vágy: a nem-
zet soraiba bevenni a népet, s a nemzeti felszabadulással társadalmi-fel-
szabadulást is végrehajtani. Ennek a racionalista felfogásnak európai
szintű írástudója: Bél Mátyás (1684-1749), a török hódoltság utáni Ma-
gyarország első leltározója, aki Magyarország egyetemes képét adja Noti-
tía Hungariae c. hatalmas történeti-földrajzi-néprajzi-gazdasági kötetei-
ben. Magyar nyelvtana száz éven át középeurópai kézikönyv. Bél a hazafiúi
magatartás tiszta példaképe, élő tiltakozás a nacionalizmus ellen; mint
tudjuk, evangélikus lelkész volt. Az volt Tessedik Sámuel (1742-1820) is,
nem szépirodalmí műveket alkotott, hasznos és gyakorlati nevelő volt,
gazdasági és ipari tanintézet megalapítója. az Alföld földmíves népének
felemelője, a korszerű gazdálkodás legnagyobb szakembere Kőzép-Euró-
pában, Ugyancsak ev. lelkész volt Ráth Mátyás (1749-1810), aki 1780-ban
Pozsonyban Magyar Hírmondó címen megindítja az első magyar nyelvű
újságot, eleven, érdekes, komoly és kritikai napilapot, tehát ő a magyar
újságírás atyja. Hajnóczy József (1750-1795), ev. lelkész fia, a magyar
jakobinusok igazi vezére. Kidolgozza a független magyar állam polgári
demokratikus alkotmányát, követelí a jobbágyok felszabadítását, a vallas-
szabadságot, a közteherviselést, együtt halad a francia forradalommal,
a nemzeti függetlenséget és a társadalmi felszabadulást hangoztatva.
Mírrt tudjuk, a budai Vérmezőn fejeme be fiatal életét.

Még gazdagabb a parcellánk a XIX. században: Berzsenyi Dániel
(1776-1836) a magyar nyelv erejének, az őszinte és tiszta érzéseknek.
a' hazafias és vallásos költészetnek egyik legnagyobb képviselője. Vajda
Péter (1808-1846) író, tanár, újságíró, bátor és harcias tudós, "a termé-
szet leghívebb gyermeke", ahogy Petőfi elnevezte. Amit Vörösmarty a
költőí nyelvben teremtett meg, azt Vajda eléri a prózában: kaput nyit
Jókainak. Bajza József (1804-1858) a reformkor irodalmi életének vezér-
alakja, költő, krítdkus, szerkesztő, a Nemzeti Színház első ígazgatója., ő
szerkesztette a szabadságharc legolvasottabb napilapját is, tántoríthatat-
lan híve lévén Kossuthnak. Nem hagyhatjuk ki e kis felsorolásból Kos-
suth Lajos (1802"":'1894)nevét, nemcsak a XIX. század, legragyogóbb ma-
gyar történelmi alakja, világtörténelmi jelenség, hanem kiváló publicísta,
művészi szónok, lenyűgöző emlékirat-író, a magyar stílus mestere, Korai
halála az örök ifjúság fényével övezi Petőfi Sándor (1823-1849) alakját,
férfias, őszinte egyéniségét, Petőfi a legnagyobb magyar költő, s a világ-
irodalomnak Homénosz, Dante, Shakespeare és Goethe társaságában a
legnagyobb alakja, ahogyan a némel: Hermann Grimm állapítja meg.
Költészete és magatartása: a nép végleges azonosulása a nemzettel, a ha-
zafiúi hűség örök forrása.

A XX. században a magyar evangélíkusság Míkszáth Kálmán (1849-
1910) életművével szereme meg ismét a legnagyobb nevet, ezúttal a ma-
gyar prózában. Művei napjainkban második diadalukat élik, idehaza és
külföldön egyaránt, ő prózánk Arany Jánosa, a magyar élet egyik egye-
temes összefoglalója, bírálóia és tükrözője. Még két költőt is kell feljegyez-
nünk Mikszáth nevéhez: Gyóni Géza (1884-1917) nevét: az első világ-
háború tiszta emberségű, békét kiáltó, megrázó Iíráját neki kőszönhetjük,
az alföldi papfiúnak, s Reményik Sándorét (1890-1941), a becsületes em-
berség s rendíthetetlen nemzeti érzés őtvözőjét, akinek újra megrendítő
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élmény a reformációs hit s a jézusi ige. ;,Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak". - írta egyik
versében.

Részünk a magyar irodalomban nem is- csekély, nem is titkos, működő
és ható erő voltunk századokon át, tápláltuk és eme1tük egy nemzet őn-
érzetet, erejét, kifejeztük az író hűségét és ragaszkodását a néphez, azaz
a nemzethez. Adhat-e Isten az embernek nagyobb erőt ilyen hűségnél ?

Szalatnai Rezső

"Minden ,népnek az ő nyelvén"
(425 'éve jelent meg Sylvester János Újtestamentom fordítása)

Aki külföldön járt és a forgalmas utcák hangzavarában megérintette
a fülét valahol magyar beszéd. tudja, milyen különös érzest kelt az anya-
nyelv drága hangja az emberben. Nagy utat tett-meg a magyar nyelv ís
fejlődése során, amíg hajdan volt eleink nomád pásztor nyelvéből. ki-
finomult, hajlékony, a szellemi vagy érzelmi, élet megannyi árnyalatát,
a tudomány nagyszerű eredményeit, a költészet játékosan csapongó rímeit
is kifejezni tudó mai nyelvvé lett, amelynek rnuzsikája olyan drága né-
künk Ez a nyelvtörténet egy hűséges magyar ember nevét hozza ma
elénk: Sylvester Jánosét. Bár a neve Idegenszerűen hangzik, szívének
minden dobbanása népünkhöz fűzte.

Szinyérváralján született 1504-ben. Lengyel földön, Krakkó városában
tanuht, amikor a mohácsi síkon a véráztatta földre hanyatlott ajnagyar
zászló. A Krakkóban tanuló magyar diákok seníora volt. Ugyanitt mű-
ködött Víetor nyomdája, és ő mintha érezte volna, hogy erre még nagy
szüksége lehet, megtanulta a könyvnyorntatás akkor kifejlődő tudomá-
nyát. Az egész Európát átható szellemi mozgalorn a humanizmus őt
is magával sodorta. A magyar néphez hűséges szívében azonban úgy
formálódott ez a nemzetközi áramlású mozgalom, hogy - ö: népe irán ti
szelgálatra indította. Még Krakkóban jelent meg "Puerilium -colloquio-
rum formulae" (Gyermeki beszélgetések) című tankönyve, amely már a
magyar diákok művelődését tűzte ki célul. Ugyanekkor már formálódott
benne egy nagy terv: csiszolni, hajlítgatní, finomabbá tenni, a magyar
nyelvet, hogy a nép nyelve kapja meg az őt 'megillető megbecsülést és
ne a latin legyen 18 műveltebb magyarok érintkezési nyelve. Lengyelhon-
ból hazatérve Nádasdy patrónussága alatt Üjszígeten lett az iskola tanára
és az ugyancsak ott létesült nyomda vezetője. Fáradhatatlanul dolgozott
nyelvünk kiművelésén. Úttörő munkáját nem-értették meg és ezért sok
küzdelrnet kellott vívnia. Üjszigeten érintette meg lelkét a kor másik
-nagy megmozdulása, a reformáció. Ismét útra kelt és a reformáció köz-
pentjában, a wíttenbergí egyetemen. Melanehthon tanítványaként szívta
magába ,a megujult hirtevartgéliumát. Az itt kapott hatások ötvözték
benne SZOI'iOS egységbe a magyar nyelv művelésének és az oly nagyon el-
esett nép vigasztalását célzé tiszta evangéliúrn hirdetésének feladatát.
Hazatérése után hűséges munkája első gyümölcse az. 1539-ben megjelent
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Grammática-ja (Nyelvtana) volt. De ezt már 1541-ben a második is kö-
vette, a 'teljes Újtestamentom fordítás.

Igaz, már a kőzépkorban is akadtak töredékes magyar bibliafordítások,
minthogy azonban a római egyház félt papi ellenőrzés nélkül a nép ke-
zébe adni 8 Szentírást, ezek{l töredékes fordítások csak nagyon szűk
kőrben váltak ismeretesekké. A huszita mozgalom is hozott néhány bibliai
résat magyar fordításban, de ezek sem terjedtek túl a mozgalom által
érintett területeken. Sylvester fordítása tehát rendkivüli értékű, mert a
teljes ÚjtestamentomOlt adta népünk kezébe. Munkája két részből állott:
az elsőben a négy evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit, a máso-
dik részben az apostoli leveleket és a Jelenések könyvét adta. Külön ér-
téke munkájának, hogy az egyes könyvek elé rövid summázást írt, mely-
ben a könyv tartalmát foglalta össze. Az egész mű végén pedig a nehe-
zebben érthető igék magyarázatát, a régi bibliai, mértékek, pénzek, be-
tegségek magyar megfelelőjét is 'nyújtotta, hogy ezzel megkönnyítse az
Újtestamentom megértését. Fordítását vigaszul és lelki gyámolításul szánta
a magya,r népnek, amely ma - úgymond - az egyíptominál is rosszabb
szolgaságot szenved a töröktől. Könyve elejére -, utólag -egy 'verses
ajánlást is írt. Ez valóságos gyöngyszeme a magyar irodalomnak, \hiszen
időmértékes versben, distichon-ban írta. Benne a magyar nyelv drága
értékeinek feltárása mellett, a reformáció tiszta evangéliumát tolmácsolja.

Üjtestamentöm fordításáról még azt kell elmondanom, hogy világos,
magyaros fordítás. Az élőbeszéd formáihoz állott közelebb. Volt, aki
ezért azzal vádolta, hogy a piaci nyelvet használta. Sylvester János azon-
'ban valóban a népnek akarta nyújtaní a Szentírást, amint bevezetésében
ezt világosan megmondotta, Patronusának utasítására munkáját a király
fiainak, Míksának és Ferdinándnak ajánlotta, de azt kérte tőlük, tegyék
lehetővé, hogy könyve eljusson a magyar nép kezébe. "Ebben Krisztus
maga szól, nem zsidóul, görögül, latinul, hanem magyarul. Ebben van
a malaszt és megengesztelés beszéde, ebben az igazság igéje, ebben a Lé-
lek tápláló 'eledele, ebben az élő viz, kútfeje, ebben az örök élet igéje"
(fordítás a latin nyelvű ajánlásból).

Könyve elleészülését levélben közölte Nádasdyval, aki a kiadás anyagi
terhét viselte és ebben ínta ezeket: " ... nem mondhatják immár az ide-
genek, hogy csak nékünk nincs evangélíumunk a magunk nyelvén, sőt
bízvást irigyelhetik tőlünk ezt a nyelvet, mert még utánozni sem tudnák;
vajon melyikük ne csodálná, hogy ezen a nyelven görög és római mín-
tára minden versnemben irhatni verset ... " De lássunk egy kis szemel-
vényt magából a fordítás ból is. Máté 6, 13-16. verseit.

"TU vagytok sava az földnek, hogyha az só éztelenné titetik, mivel fog-
nak sózni? Semmire nem jó továbbá hanem hogy kivettessik és az embe-
rektül elnyomattassik. 'I'ű vagytok világossága ez világnak. El rejtethetik
az város, amelyet hegyen raktak. És az meggyújtott szövíndeket nem ti-
szik az kőből alá, hanem az világtartóra és világosságot ád mindeneknek,
kik az házban vagyunk. Akkíppen tegyen világosságot az. tü világosság-
tok embereknek előtte, hogy lássák az tü jó mívelkedésteket és dicsirjik
az tü Atyátokat, ki mennyországban vagyon."

Sylvester János lelki arckép éhez tartozik még az is hogy nem ún. har-
cos" egyéniség, A reformáció vonalán Melanchthon' követője hum:~niz-
rnusában Erasmus tisztelőj~, Kontársa, Dévaí Mátyás, aIdt "magyar
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Luther"-nak neveztek és, Bornemisza Péter püspök, de Syűveeter nem
hitvitázó egyéniség, mint ezek. Élete végéig szerétettel és hűséggel szol-
gálta népünket. Ki tudná felmérní, hogy Újtestamentom fordítása hány
szívnek nyújtotta azokban a nagyon nehéz időkben, török és német között
őrlődve Krísztus erőt adé evangéliumát magyarul. Talán ez a hűség plán-
tálódott tovább a későbbi családi bibliákba, amelyek az üldöztetés év-
tizedeiben, majd a. csendesebb elnyomás évszázadaiban erőt adtak 82
evangelium hitében való megmaradáshoz. Ez a hűség ma is kötelez.

Sólyom Károly

AZ MAGYAR NÉPNEK
(Bevezető a magyar nyelvű bibliához)

Próféták által szólt néked régen az Isten,
Az, l,it ígért, imé végre megadta Fiát.
Buzgó lélekkel szól most is néked ezáltal,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
Néked azért ez lőn prófétád, doktorod ez lőn,
:llestered ez most is, melyet az Isten ada.

'Ez próféta szavát hallgasd, mert téged az Isten
Elveszt és nyernos itt nem lehet az te neved.
Itt ez írásban szól mostan néked ezáltal
Hitre hiú mind, hogy senki se mentse magát.
Az ki zsidóul ésgörögül és végre deákul
Szól vala régen, szól néked az itt magyarul.
l\linden népnek az ő nyelvén, hogy minden az Isten
Törvényén éljen, minden imádja' nevét,
Itt. vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz,
Itt vagyon az tudomány, mely örök életet ad.
Lelki kenyér vagyon itt, melyben míkor eszel, örökké
msz, mely az mennyből szálla, halálra mene.
Azki teremt téged s megvált, örök életet is ad
Ez szené által: nincs több bizodalmad azért.
Ennek azért sznlgál] mindenkor tiszta szíveddel,
Ennek mindenkor tégy igaz áldozatot.
Tégedet ez hozzá viszen és nem hágy, mikor ígymond;
Boldogok, eljöjjetek, vesszetek el, gonoszok.

Sylvester Jáno ••
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"E fabula arra int ... "
(400 éve jelent meg Heltai Gáspár: Száz fabulá-ja}

Az erdélyi havasok tövéből Nagydísznódról indul el Heltai Gáspár, s a
bécsi egyetemen folytatott tanulmányok (1505) után Kisdisznód szász né-
pének plébánosa lesz. Magyarul csak 1536 körül kezd tanulni, s kiváló
nyelvérzékével a 16. század egyik legízesebb magyar írójává fejlődik.
Deresedő fejjel megy 1543-ban Wittenbergbe, hogy a reformáció városá-
ban egészítse ki tudományos felkészültségét. Hazatérvén, a kolozsvári
szász protestáns egyházközség választja meg lelki pásztorául. Gyülekezete
iránti hűsége Kolozsvárhoz -köti élete végéig (1574). Elutasítja az igen
tekintélyes brassói, kassai és besztercei gyülekezetek meghívását is. Ko-
lozsvárott fejti ki széleskörű irodalmi munkásságát. 1550-től fogva Hof-
greff Györggyel közös nyomdájában nyomtat ja ki könyveít.

Egészséges üzleti érzéke súgja neki, hogy nyomdájával és könyveivel
nem támaszkodhatik sem a latinos műveltségű kevés tanult emberre, sem
a szász városok polgárságára, hanem a széles magyar rétegekhez kell for-
dulnia. Mint lelkipásztor, elsősorban vallásos könyveket ad ki. 1550-ben
és 1553-ban kátéi jelennek meg. Ugyancsak 1553-ban egy "Vigaszta~ó
könyvecskét" fordí1 magyarra Legjelentősebb vallásos. műve a. majd-
nem teljes bibliafordítás (1551-1565), melyet tudós barátai közreműkö-
désével készít. Nagy szelgálatot tesz vele Károlyi Gáspárnak és biblia-
íordűtó társainak.

Nem egyházi művei erkölcstanító jellegűek. Miközben az erkölcsök nt-
mesítésére törekszik, koráról igen érdekes társadalomrajzet is ad. "A ré-
szegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról" {1552) kiadott műve
nagy részében fordítás ugyan, de jelentős szakaszokat őmaga ír benne,
Könyve népi közmondásokkal gazdag, szemléletes, kedves humorral fű-
szerezett, életszerű magyar írás. Támadja az urak pazarló és erkölcs-
telen életmódját, a babonásságot és a műveletlenséget.

Könyveinek tömegéből kiemelkedik "Háló" című munkája (1570). Ez
szenvedélyes vádirat a római katolicizmus ellen. Részletesen ecseteli
benne az inkvizíció borzalmait.

Élete utolsó éveiben írja meg magyar krónikáját, melyet már özvegye
ad ki 1575-ben. Ez az első rendszeresnek mondható magyar nemzeti tör-
ténelem. Hunyadi Jánossal és Mátyás királlyal kapcsolatosan számos, a
nép ajkán élő elbeszélést, mondát, történetet és tréfált őrzött meg benne.

Heltai Gáspárnak legértékesebb szépirodalmi műve a négyszáz évvel
ezelőtt kiadott "Száz fabula". Alapja Aiszóposz mesegyűjteménye. melyet
más gyűjteménvekből vett részekkel és saját alkotásaival egészít ki, Aíszó-
pOST.állatmeséit igen magasra értékelik olyan történelmi nagy szel-
lemek, mint Szókra tész, Livius, Horatius, Erasmus; Luther. Heltai Gás-
párnak elsősorban nem irodalmi céljai vannak fabuláival. A gyakorlatibb
igényű közöríségnek Istentől való erkölcsi tanítást akar adni. Az előszó-
ban ezt mondja: "Egybeszedtem száz fabulát, régieket és újakat. Mi ok-
ból műveltem ezt, minden olvasó megértheti az értelmekből, melyeket
minden fabula mellé szerzöttem és odavetöttem." Ezek a tanulságok Hel-
tai eredeti munkái. Szépen tükröződik bennük a középkorí talajon sar-
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[adt, a humanizmusban nevelődött s a vallási és szociális küzdelrnekben
edzett protestáns lelki pásztor gondolatvilága. Heltai meséi vel is pré-
dikálni akar, míként a templomi igehirdetésben is a szentígék "érte~me"
szólal meg. Heltai Gáspárt a Szentírás arra tanítja, hogy Isten mind-
nyájunk atyja, mi pedig mindnyájan egymásnak testvérei vagyunk. Nem
csoda, hogy felháborítják kerának szociális igazságtalanságaí és sokszor
szenvedélyesen tiltakozik az urak népnyúzó kegyetlenkedése! ellen. Mín-
den szeretetével a kicsiny ember felé fordul. Élénken tükrözi ezt a mesék
jelbeszéde. Eszerint a népnyúzó nagyúr a farkas. Végtelenűl önző, magát
igen nagyra tartó, gátlástalanul kegyetlen, de buta lény. Rendszerint be-

/csapja a hasonlóan önző és gátlástalan, de ravasz róka. Ennek a bőrében
a városi polgár jelenik meg, aki józan, eszes, furfangos, felfelé törekvő,
s akít üzleti érdekei ben semmiféle erkölcsi meggondolás nem gátol. Szé-
pen mutatja ezt többek között a 61-ik mese: Egy szép öszvér jár vala a
fűben az erdő mellett. Jöve egy róka hozzája és nagy kevélyen meg-
kérdé: ." Ki a neved? Felele az öszvér: Nem tudom ... De hogy fele-
désbe ne jusson nevem, szegény apám bal hátulsó lábomnak a talpára
írta nevemet, ott olvashatod. De a róka megérté az öszvérnek ravasz-·
ságát és nem akará az olvasást megkísérteni. Vala pedig a rókának ellen-
sége egy farkas, melyet alattomban igen gyűlöl vala. Megkeresé a far-
kast és ezt mondá: .,. Amott az erdő szélén egy igen szép kövér öszvér
jár .'.. Odasiete a farkas és kérdezé az öszvért, arnint a róka tette. Ami-
kor az öszvér megmondta, hogy nevét a bal hátulsó talpára írta az ania,
a farkas nem vévé eszébe az öszvér szándékát hanem odaméne, ... hogy
olvasná a nevét. De az öszvér úgy rugá homlokba a farkast, hogy mind a
két szöme kidüllede és elájula. Mikor magához -tért, ott állt a róka, s ka-
cagván monda: Szégyen ... Irást akarsz olvasni, holott sem te, sem eaész
nemzetséged soha egy betűt nem tanult, Tetszik, hogy homlokodhoz ütöt-
ték az írótáblát? És a farkas elpironkodék. - Efabula először arra tanít,
hogy minden ember eszes lézyen. Annakutána arra 'tanít. hogy meglásd,
kível egybe társalkodol. Ha jó emberekkel barátkozol, jó hasznát vészed.
Ok nem álnokok, nem bántanak téged ...

A mesék jelképrendszerében az uralkodó az oroszlán színében [elenjk
meg. A madarak között a' keselyű és az ölyv a nemeseket példázza, a
többi madár a kőznép,

Heltai erőteljesen bírálja meséiben kora társadalmát. A 98-ik mesében
a városi polgárság filtakozík a kizsákmánvolás ellen.

A gyűjtemény elején 8.11ómesék rövidek, a későbbiek egvre ízmosab-
bak terjedelemben is, művészi színvonalban is. A 16. századbéli Erdély
társadalmi rajzának egyre több vonása jelenik meg. A maayarávatok
rövidülnek, az író művészí eszközeivel fejezi k~ mondanivalóit. Különő-
sen kitűnő a gyűjtemény 99-ik darabja. Ez Heltai önálló műve. Nem is
atszónoszt mese, hanem reneszánsz novella. "Egv nemes emberről és az ör-
dögről" elmondja, hogy egy nemes ispárdául fogadja meg az ördvgöt és vele
sanyargattatja a népet. Az ördög pedig ravasz alku' révén az urat a po-
kolba viszi. A régi ötletet Heltai erdélyi környezetben, erdélyi szerep-
lőkkel játszat ja végig. így szárnos kultúrtörténeti értékű leírás mellett
megörökíti azt is, mikérit sanyargatták az úra,k a népet. Itt már minden
annyira átlátszó, hogy Heltai szerint is ,.ennek a fabuJának nem szüksé-
ges hosszan értelmét adnunk ... Inti efabula az urakat és gazdago,ka.t,
hogy kegyetlenek ne legyenek· a szegényekhöz és semmi törvénytelensé-
get ne műveljenek rajtok. Mert a szegények ... nyomorúságukban fohász-
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kodnak az Úristenhöz . " aki megbünteti a kegyetleneket. Mer~ őmaga
mondja Mózes szája által: meg ne bántsátok és meg ne szomorítsátok az
özvegyeket és árvákat ... Pál azt mondja; hogy egy kegyetlen ragadozó-
nak sincsen az Isten országában része."

íme, Heltai a' mese értelmének kifejtésére teszi a hangsúlyt. A mesék,
ez "embertől kitalált és elgondolt dolgok" Heltainál nem csupán emberi
életbölcsességet hordoznak, hanem ú], isteni tartalmat viselnek és Isten
tulajdonjogait hirdetik a szépirodalom eszközeivel. Az író szentírási igékre
hivatkozva igyekszik a széles néptömegek szociális tudatát alakítani.
Heltainak tekintélye Isten, munkaeszköze az evangélium hirdetése, mun-
katerülete a körülötte forrongó, átalakulóban levő élet, célja pedig az
istenfélelemtől és emberszeretettől áthatott erkölcs és az üdvösség mun-
kálása,

Heltai maradandó szolgálatot tett a magyar irodalomnak, kultúrtörté-
netnek és reformációnak egyaránt.

Virág Jenő

"Szép hírű tudós emberré lett"
Károlyi Gáspár halálának 373. évfordulóján

Bod Péter' mondta és írta le a fenti mondatot Kár oly iGá s pár ról
Q. "Magyar Athenas" című nagy művében. A protestáns utódok ma' is
helyén va.lónak tar'tják ezt az értékelést arról a férfiúról, aki eWször for-
d~totta le magyar nyelvre a teiie« Szentírást.

A Rad i c s család sarjaként 1530 körül sziüetett Nagykárolyban. Ab-
ban az időben tehát, amikor a váTos -földesurai, .a Kár oly i a k is a re-

. formáció hívei uoluik és csak később téritek vissza a katolikus egyházba.
SzüZővárosáról nevezte magát Károlyinak az akkori szokás szerint. Tanul-
mányait kiUföldön végezte. 1556-ban a w i:t ten ber g i egyet e m
haUgatója és minden bizonnyal megismerte ott fl lutheTi reformáció leg-
jor:ltosabb hitbeli tételeit is. Utána fordult meg Svájcban és Strassburg-
ban. A ,tudományos kutatás és irodalom akkori hivatalos nyelvén a lati-
non kívül nemcsak a bibliai nyelveket tanulta meg, hanem a német nyel-
vet is.

Szellemiekben jól fölvértezve tért vissza hazájába és először 1562-ben
tti!á!kozunk aiele a szatmári várban, majd ugyanabban ·az es"tendőben a
Doh,ó István birtokán fekvő Gönc prédikátora és Benczédi Sz'ékely István
ottani plébános halála után plébános lett, ami az akkori szóhasználat sze-
rint az első parókus papot jelenteltte. Károlyi nehezen tudott érvényesülni
a.<; akkor még a,lutheri reformó,cióhoz nagyon .ragaszkodó .környezetben.
Az unitárius tanok; elleni harcban nőtt elsősorban naggyá, amikor sike-
rüct. maga köré ,gyűjtenie az igaz'í tanítás hoz hű evangélikus és refor-
mátus lelkészeket és előbb a g ö n c i zs ina ton (1566), majd a viz so-
1 y i zs 1 nat o n (1577) nagy tudásával visszavonulásra kznyszerítette
az eretnek tanok hirdetőit. Eg.r iLu k ács egri prédiká;tor személyében
azonban szívós eUenfele akadt és ezért először Sz i ks z óra hívobt össze
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zsinatQt (1568-ra), majd ennek meghiúsu~ása ·után sikertitt a kassai evan-
gélikus e~ső lelkész Hi 1ari u s (F r öli c h) Tam á s elnökletével nyél-
be ütni a kassai zsinatot 1568. január 27-én.

A házasságai révén elég tekintélyes vagyonnal rendelkeZlő Károlyi 22
évig volt qimci pap. majd 1584-ben T á lJ y ára ment lelkipásztornak, de
amikor T hur z óE 1e k lett iz gönci földesúr, Károlyi ismét visszatért
Gön(!re (1586).

Az alapos bibliaismereitel és Iteológiai művelItséggel .rendelkező KJárolyi
nagy feUűnést kelteItt e.lső művével: "K é t lkö n y vmi n'd en \o r-
szágoknak jó é s gonosz szerencséjeknek I okairól,
m e 1y e k b ő 1 m e fl ért het ni, mia z 'o k a a Mag y a r o r s z á 9 nak
romlásának és fejedelmek szere·ncsétlenségének, és
micsoda jelenségekből ~smérhetjük meg, hogyaz Is-
ten í:t éle It i köz e V vag y on." Ez a Debrecenben .1563-ban megjelent
műve .aZlt fejtege,ti, hogy a ;bálványimádás (IoQJtholikus'tanítás) 9S a sok
bűn miatt látogatta meg Isten íté.lel/;ével az országot.

Már ebben a könyvében arról tesz Károlyi bizonyságot, hogya BibliáJt
alaposan ismeri nyelvi és tar,talmi szempontból egyaránt. Avatott kezekbe
kertitt tehát a Szetitirás fordítása, amire az indiJtotta, hogy "holott minden
nemzetséonek nyelvén vagyon az Istennek könyve, az magyar nemzetség
arról ennyi ideig gondot nem ·viseLt". "Meggondolván azérit - írja Bibli.ája
E~őrjár.ó beszédében - az Anya szent Egyháznak az mi nemzetségünk
,között ez dologban való fogyatloozását és jövendő .épülését, másfelől az
mi tisztünket ... (1negnem szüntem addig, mignem véghez vittem azbib-
liának euészbeii való megfordításCÍtt." I

Károlyi nem egyedül végezte el ezt a nagy munkát. Ű 'maga is mondja,
hogy "egynéhány jámb01', tudós atyafiak" segírtet.te-k trz,eki munkájábq,n,
aminlthogy a KárolYi fordítás nyelvi és stilisztikai sajátosságai is azt bi!-
zonlJ~tják, hogy már akkor egy munkaközösség dolgozott a Szentírás for-
dvtásán és ennek volt szervezője és szeUemi irányírtója Károlyi Gáspár.
Talán csak az Újtestamentom tekinthető Károlyi személyes :munkájának
a maga egészében, az Öszövetség ;több könyvének.a fordítását átenged'te
munkQJtársainak és ő csak felülvizsgálta azok munkájM ..

Gazdag földesurak a pénzükkel. Ma n t s k o vit B á .1int vizsolyri
nuomdosutaidonos pedig nyomdász tud.ásáva~ siettek Károlyi segítségére,
hogya B á t hor ils t v á n kö~tségén NémetoTszágbó~ tiozasote új betűk-
kel megkezdődjék a nyomtatás munkája 1588-ban. Besúgók zavarkeltése
akadáluozta ugyan a munkát, de 1 5 9 O. júl i u sIO - é n, befejeződött
a nagy mű és memsokára a nyilvánosság elé került. Ifánylpéldányban, .nem
.tudjuk. .

Káro~yi a fordítás munkája közben azért imádkoZ1oM, hogy "Csak az
Isten addig éltessen, míg ez bibliát ,kibocsáthassam ... " Isten meghall-
gl!Jtta imádságát és még azt az örömöt is megadJta neki, hogy IMta: Mi-
lyen szomjas lélekkel fogadták a protestáns hívek a "magyar ,Bib.liát".
1591 végén huny ta le szemét Ká1'Olyi Gáspár, akinek neve és emléke
mindaddig élni fog a protestáns hívek szívében és lelkében, amíg magyar
nyelvű bib~iCÍlt vesznek a kezükbe.

Merrt; az évszázadok nem múltak el (/1.yomtalanul az ő nagy és értékes
m'!!.nkája fölött sem. Nyelve minden akkori zamatosság·a ellenére is el-
avult és sokszor nem érthet.ő. Bármilyen nagy tudományos fekészültség-
gel végezte is munkatársaival együtt a munkájM, azóta nagYOIt haladtunk
előre a héber nyelvű Ötestarnemtom és a görög nyelvű Újtestamentum



jobb megértése terén is. Az ábtaLa hasznáLt magyar nyelv már az ő k011á-
b!!n is egy kicsiIt inkább a "lateiner" emberek nyelve vo bt. Ma sokkal. tö-
mörebben fejezi ki magát magyarul a magyar ember. Ez a megállapítá-
s'mk azonban semmiIt sem von le Károlyi érdemeiből, ,hiszen éppen az ő
munkája segített el bennünke,t a mai édes magyar nyelvünk helyes hasz-
nálatára. Ez örök érdeme marad Károlyi Gáspárnak.

De legfőbb érdeme, hogy a bibliaford~tás nagy és szent szo,lgálatát föl-
ismer.te és reánk hagyományozta. Az ő szellemének a 'nyomdokain járunk,
amikor 1947 óta a Magym' Bibliatan.ács megbízásából az egész Szentírás
magyar nyelvre fordUásán dolgozunk és amikor majd híveink kezébe
tudjuk adni az "új magyarnyelvű Bibliát", akkor is meghájolunk Károlyi
Gáspár és a többi magyar bibliafordító szelleme előtt és az ő tanítvá-
nlJaiknak vaJljuk magunkaJt.

Dr, Pá1fy Miklós

"Erös vár a mi Istenünk"
A váradi énekeskönyv megjelenésének 400.

és Skaricza Máté halálának 375. évfordulója

1566... A hódító törökök már annyira vannak, hogy Szigetvár, Veszp-
rém, Tata is a" ő kezükön van.' Debrecennél tatár segédcsapatok pusztí-
tanak, Miksa császár és János Zsigmond erdélyi fejedelem pedig egymás-
sal harcolnak. Az ország szétszakadt politikailag és lelkileg egyaránt. És
ekkor kapja a magyar nép azt az éneket, amely a reménytelenségben is
hitet, erőt sugároz, a sok gyalázatosság, erőszak és háborús bizonytalan-
ság között megingathatatlan szilárdságról tesz bizonyságot. Ebben az év-
ben jelenik meg a váradi énekeskönyv, amelyikben először van meg ma-
gyarul Luther Márton örökszép éneke: az "Erős várunk".

A reformáció kerának első magyar énekeskönyveí a viharos időkben
annyira elpusztultak, hogy többnek csak a hírét ismerjük, de egyetlen
példány sem került még eddig elő, mint pl. Méliusz 1562. évi énekes-
könyvéből sem, amelyet 1566-ban L. F. bővített kiadásban adott ki Hoff-
halter Rafael nyomdájaban (L. F. talán Literátus Ferenc, Méliusz só-
gora). Ebből az 1566-os énekeskönyvból is csak egyetlen példány ismere-
tes, az is külföldön, a wolfenbütteli könyvtárban került elő .

Ebből az énekeskönyvból való énekeskőnyvünkben a tudós püspök,
. Szegedi' Kis István '(1502-72) azóta is használt éneke: "Jövel Szeritlélek
Isten" (286.), István deák zsoltárfeldolgozása. "Irgalmazz Úristen" (705.),
az ismeretlen szerzőjű karácsonyi ének: "Jer, mindnyájan örüljünk!"
(726.), az újévi himnusz magyar feldolgozása: "Nékünk születék mennyeí
király" (731.), Batízí András (t 1546. után) tartalmas pünkösdi éneke: "Jö-
vel Szeritlélek Úristen, Lelkünknek vigassága" (743.), az őszinte bűnbána-
tot sugárzó, ismeretlen szerzőjű "Mindenhaté, Úristen" (781.). Benne van
a .cseh-rnorva testvérek közismert temetési éneke: "Jer, temessük el a
testet" (557.) és az "Erős várv-on kívül még Luthernak több más éneke
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,
is, mint a "Miatyánk", "Bűnösök hozzád kiáltunk" (a következő 1569-es
kiadásban már 9 Luther-ének van!).

Az "Erős vár" Luther Mártonnak világviszonylatban legismertebb éne-
ke. Az evangélikus' (és református) egyháznak pedig himnuszává vált
az 1527-28-ban keletkezett zsoltárfeldolgozás. Az énekből áradó hit és
erő olyan magával rag adó, hogy felekezetkülönbség nélkül használták és
Németországban is, akárcsak minálunk, római katolikuso énekeskönyvbe is
belekerült, (természetesen Luther Márton neve nélkül).

A most már 400 éves magyar fordítás költői érték is. Érezni rajta,
hogy nemcsak hivő ember joszándékú próbálkozása, mint nem egy eset-
ben megaílapítható egyes énekeknél. hanem Olyan ember műve, akiben
.a hit költői érzékkel is párosult. A kár csak az, hogyaszótagszámhoz
nem ragaszkodott pontosan és mivel az az eredetítől több sorban is eltér
1-2 szotaggaí, dallamváltozatot alakított ki. Hogy ki volt ez a kora szín-
vonalán i2.ló költő, akitől az évszázadokon át használt magyar szöveg való,
ma már minden bizonyossággal nem állapítható meg. Igen régi hagyo-
mány, Skarícza Máté művének tartja, már Bod Péter a "Magyar Athénas"-
ban neki tulajdonítja. A szövegen itt-ott lényegtelenül változtattak, de
il további énekeskönyv kiadásokban lényegileg ez a szöveg élt évszáza-
dokon át evangélikusoknál és református oknál egyaránt, és vált többek
közt a gályaraboknak is szenvedéseík között vígasztalójáva. Az evangé-
likus énekeskönyvek közül a győri énekeskönyv 1-5. kiadásaból teljesen
hiányzott, a békéscsabai és egyes kisebb énekeskönyvekben pedig más
Iordrtások voltak. Egyébként 1!:111-igSkaricza szövege volt hasznáLatban.
A református egyházban 1806-1921. között hiányzott, egyébként 1948-ig
ez a szöveg volt az alap. Az 1911-es evangélikus és 1948-as református
énekeskönyvben az eredeti szótagszámokhoz tértek vissza, ahogy a vilá-
gon míndenütt éneklik és ezért új fordítást készítettek. Álljon itt meg-
emlékezésül Skaricza szövegének 4. verse, ahogy azt Horváth János közli
"A reformáció jegyében" c. munkájában: "Megáll az Istennék igéje, És
nem állhat senki ellene. Az nagy Isten vagyon mívelünk, És szent Lelke
lakozik bennünk. Ha testünk nekünk elvész, Ha marhánk elvész, Hírünk,
nevünk ... , Feleségünk, gyermekünk: Az mennyország megmarad ne-
künk." (A pontozás helyéről az idézetben egy szó nyilván hiányzik. Az
Ü] Zengedezőben ott még hz "éltünk" szó van.)

Érdemes egy kicsit megismerkednünk Skaricza Máté életével is. Rác-
keve szülöttje (1544). Egy évig Pesten volt rektor, majd 1564~től 1568-ig
szülővárosában Szegedi Kis István mellett tanító. Közben járt Erdély-
ben is, többek közt Kolozsvárt és Nagyváradon. Hogy kiváló képességű
ember volt. az kitetszik abból, hogy gyülekezete és mestere, Szegedi Kis
István a külföldi tanulmányai hoz ösztöndíjat adott neki. 1569-72 között
járta a külföldet, Előbb Olaszországban (itt Páduában tartózkodott hosz-
szabb ideig), majd Svájcban Bézánál és Bullmgernél. Genf, Zürích, Basel,
majd Salzburg, Heidelberg. Wibtenberg voltak ausztriai és németországi
útjának főbb állomásai. Innen több nérnet, holland és belga város érinté-
sével Párizsba, majd onnan át Angliába (London és Cambridge), vissza-
felé Hamburg, Wíttenberg (második hazájába), Lipcse - Bécs. Ismeretek-
ben és tudásban gyarapodva hazatért. Röviddel ezután Szegedi Kis Ist-
ván meghal és 1572. májusában ő lesz az utódja. 1576-ban a hercegszőllősí
református zsinaton vesz részt és gondoskodik a zsinati határozatok két-
nyelvű kiadásáról, 1588-ban Pécsett vesz részt egy hítvitán a szenthá-
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romságtagadókkal, 1591-ben, alig 47 éves korában hal meg "törökök csele
által". ,

Az irodalomtörténet mint Írói életrajzírót, költőt és zsoltárfeldolgozót
említi. Szegedi Kis Istvánnak gondos, részletes életrajzát írja meg; Szege-
dinek egy Baselban kiadott munkájával együtt jelenik meg. Mint ilyen az
elsők közé tartozik a magyar irodalomban és munkája mégsem "első
próbálkozás". Érezhető belőle a bel- és külföldön egyaránt tisztelt tudós
iránti megbecsülése és szeretete. Munkatársa és segítője volt. Egyik mun-
káját ő vi1rte magával Baselba és adta át Bézának. Mint költőnek, két
nagyobb versét emlegeti az irodalomtörténet. Az egyik a bírákhoz inté-
zett "Adhortatio", figyelmeztetés. a másik szülővárosának verses törté-
nete. Az énekeskönyvekben pedig több zsoltárfeldolgozása volt. Bár arány-
lag fiatalon pusztult el, a zűrzavaros viszonyokat mégis több műve árt;-
vészelte.

Kiss János

"Egészséges tanítással és példás élettel. B."
(Thurzó György nádor halálának 35D. évlorllulójára)

Pontban déli 12 orakor megkondultak a zsolnai evangélikus templom
összes harangjai. A harmadik hamngozásra felemelkedtek a 10 felvidéki·
vármegye 419 .községének zsinati atyái, s elindultak a templomba, hogy
tanúi legyenek az imént választott 3 püspök beiktatásának. Útjuk a város
f.iiutcáján vezetett végig. Elől a Nádor kocsija haladt: A Nádorasszonyé
kiniette. A többiek gyalog mentek. Az útközben hozzájuk esetlakozott
férf tak, nők és ifjak olyan népessé növelték a gyülekezetet, hogya temp-
lom nem is tuiita mindnyájukat befogadni. A templomban [e'csetuliili
a ,.Veni sanote Spirvtus" szárnyaló dallama, s a püspjjkök megilletődöt-
ten álltak az oltár előPt. S miközben' kézrátétellel megáldották őket, lel-
kükben ott gyűrűztek azok a szárnyaló mondatok is, melyeket a zsinat
vez('J1;ője,lelke, mai szóval mondhatjuk elnöke, Thurzó György Nádor
néh6.ny órával ezelőtt intézett hozzájuk, amikor megválasztásuk nyilván-
valóvá lett: "Isteni és emberi szavazatokkal bizatik rátok ez a méltóság.
VáUaitokra gond és Iteher nehezül. A kegyelemnek és világosságnak Is-
tene, akitől jön minden jb és tökéletes ajándék, és aki erre a tisztségre
az (1 eszközéül előhívott és juhainak őrzőivé tett: Ö .legyen néktek segí,t-
séoetekre az Ő Szetit Lelkének ereje által; Ö támogasson Ititeket, hogy
eg2szséges tanítással és példás élettel előljárjatok:. Krisztusnak egyházát.
az Ö 7iápét összegyűjtsétek, hogy ekkznt az Ö neve dicsőítve és ennek
az országnak boldogsága el.őmozdítva legyen."

Mi.ndez 1610. március 28-30-ra Zsolna városába összehívollt egyház-
~?ervező zsinaton és az azt záró istentiszteleten történt.

A zsinat nyomasmó és zord időkben ülésezett. A XVII. század eleje
történelmünk mozgalmas, kiiztielmes és zavaros kerszaka. Országunk po-
liti.kaiLag darabokra tépe~t. Erdély önálló ugyan, de Dunántúlt és az AL-
földet a török tartja megszáHva. A ,többi országrészen pedig a Habsbur-
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gok uralkodnak, s így népünkl!it idegen zsoldosok és török Ihadak egy·
ként háborgatják és sarcolják. Va.lLási tekintetben pedig [elekezetekre
szaggatott orszáqurik: népe. A katolicizmus és a :protestantizmus élet-ha·
'lál küzdelme II (tetőporutjához közeledik. Népünk nagyrésze az új hitet
vallja, melynek a bécsi béke vallásszabadságot hozott. ,A protestantizmus
bizJtosítani kívánja e vívmányái, a katolicizmus pedig vissza akarja hódí·
tani eloeszetc hatalmÚIt. S alig van vitás po.litiloai kérdés, amelynek vala·
mi köze ne lenne a katolikus-protestáns ellentéthez. S ennek a küzdelem·
nek az árnya ,borul mindenre, súLyosbítja ;az amúgy is súlyos politikai
helyzgtet.

A zavart csak növeli a [elekezeti határok ,összemosódottsága. Az ország
egyes területein - e.lsős.orban a felvidéken - az evangélikussá lett gyü·
lekezeteink törvényhatósági tekinteltben továbbra is a ,kwtolikus püspök-
nek vannak alárendelve. S így pl. a felvidéki evangélikus lelkészeink az
esztergomi érseknek és az egri püspöknek kénytelenek adózni, a nekik
járó papi tizedből egy bizonyos hányadot, az ún. katedratikumot. Gyüle·
Icezeteini; kénytelenek eLtűrni katotitcus püspökök vizVtációit, ellenőrzésit
és "zakl'atásrnt!! De miután Bocskay hajdúival engedékenységre kénysze-
rítette a királyt, megszületett az 1608-i ,törvény, mely kiemelte az evan-
géliktLS gyülekezerteket a katolikusok hatalma alól és jogat adott minden
[elekezetnek: arra, hogy öná.lló sz'Upe.rintendenciát (püspökséget) hívj01l
életre és saját szupe1'intendenseket (püspököket) válasszon, s azok kor-
mányzása alatn; éljen.

S hogy II nagy áldozabtal kivívOb.t törvény ne maradjon írott nuüaszt;
hanem végrehajtva egyházunk kibontakoztatására és virágz.ására szolgál-
jon, hívta össze Thurzó György Nádor, egyházunk partwJnusa, tárutorítha-
tatlan. híve és nagy egyénisége a zsolnqi zsinanot. Thurzó a zsina;t össze-
hívásával 2S az ott kifejtett tevékenységével maradandárt aikotoit, s ki-
törölhete.tlenül beírta nevét egyháztö11ténetünk lapjaira. Thurzó György
Eitsén (Trencsén megye) 1567-ben szüle·tett, és 1616-ban halt meg. E két
dátum közötlt folyt le a religióért és az országért áldozatt élete, Már szár-
mazása .is e kettős áldozatra predesztinálta. A szigetvári hős unokája;
anyja ugyanis Zrínyi Miklós leánya. Atyja pedig hajdani nyitrai rk. püs-
pök, akit annyira hatalmába kerített az evangélium igazsága, hogy még
a püspöki széket is elhagyta az "új hi'tér·t", a "drága ágostai vallásért".
Thurzó fiata.lságában katonai és diplomáciai pályára lépe/it. Közéleti pá"
lyájwt mint Nyitra meaue főispánja kezdte. Részt vett a 15_éves háború-
ban, és kis híjja, hogy Párkánynál életével nem fizetett a ,török ellen
szeruezett vakmerő vál'lalkozásaiért. Később 'Udvari szolgálatba .lépett.
Bocskay szabadságharca idején közvetít a Habsburgok és Bocskai közöIJt.
Része voLt a bécsi béke előkészítésében. 1609-ben anagyhírű Illésházi
nádor utódjává választják. Nádorsága alatt, mint a mérséklet embere
tűnt ki, akire egyformán hallgatnak szembenálló pártok .
. Thurzó országos gondja és. elfoglaltsága melleti is icMt Italált egyházá-

nak szerveúsére, a zsolnai zsinat előkészítésére és összehívás.ára. Me1't
mint a zsinat megnyirtóján mondotta: "Amíg az Isten kegyelméből a ná-
dari méltóságrOrt vise.lem, szükséges, hogy valami intézkedés rtörténjék,
a mi evangélikus gyülekezetünk boldogítására és kebelükben a jórend be-
vezetésére, nehogy idők folyásával ... ha a nádori .méltóság a mi hitünk-
kel ellenséges kézbe jutna, Krisztus egyháza hajótörést szenvedjen." A zsi-
naton megkezdődötJt az evangélikus egyház új szervezése és a katolikus
egyházból való lassú jogi kiváJása. A felvidéki 10 vármegye számára 3
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szuperiwtendenciát szerveztek, meghatározták a szuperintendensek hatás-
körét, s megválasztották az új s:!uperintendensekert. ,

Hazánkban nem ez az első ilyen magasabb fokú egyházszervezés, mégis
kétségtelen nagy jelentőségű. Helyileg azért, mert ezen a területen eddig
nem voltak önálló szuperintendenciák, evangélikus gyülekeze,teink a ka-
toJikus püspök joghatósága alá tartoztak. Országos viszonylwtban pedig
azért, mert a zsolnai zsinat léptette életbe országos -törvényre való hivat-
kozással azt az elvet, hogy a magyar evangélikusok egyházi ügyeikben sa-
jCÍJt püspökeik hatóságai alá tartoznak, hogy egyházi jövedelmeikről és
bíráskodásról a maguk körében intézkedhetnek, a kwtolikus főpaps.ág be-
avatkozása nélkül. .

Egyúttal kísérlet voU ez lU zsinat arra is, hogy vajon .valóban békén-
hagyják-e az evangzlikus gyülekezeteket. Nem hagyták! Forgác"" érsek
nyomban a zsinat befejezte után így gúnyolódott: a zsinat csak zsinatdlás
volt, a szuperimteruiensek: pedig csak álszuperintendensek. Majd írásban
így protestáit: "Mivel az érsek akarata nélkül jött össze a zsinat és mi-
vel nincs országos rtörvény, amely megengedné, hogya rk. főpapok meg-
josZ!thcutók a katedratikumtól, ezért a. zsinat határozatai eUenkeznek az
isteni és emberi 'törvényekkel és az országgyűlés végzésével. A zsinat
végzései semmisek." A türelmes Thurzó mérhetetlen haragra Lobbant.
Az érseket alkotmánysértőnek és bzkebontónak nevezte. Feleségének írt
levelében pedig így háborog: "Az prédikCÍ/torok és szuperiwtendensek fe-
lől mit ímtott légyen az ,vöröss pap híremmel vO.bt. Igen nehéz a béká-
nak az dér és az ördögnek az temjény; de válasza lészen, gondom vagyon
reá." I

Egyik egyooztörténészünk így értékelte a zsolnai zsinatot: "Többről volt
szo, miwt a vallásügyi \törvény vég1·ehaj.tásáról: az együttélés volt a tét.
A zsolnai zsinat kisérlet volt Ui'ra, hogy rendezze az együttélést a római
katolikus és az evangélikus egyházak egymásmellett élését. A r. k. klérus
ellenállott. Nemcsak kivábtságlÍjt, de kizárólagosságlÍJt is védte, mert sze-
rinte egyedül a pápa jogosult arra, hogy isteni és emberi jogon vallási,
világnézeti, hitbeli és erköLcsi nevelési dolgokban rendelkezzék." Ez az
élesszemű és tárgyilagos 'értékelés meggondolkodtató .. S arra int, hogy
ma, amiloor merőben más ,töTiténelmi sZÍJtuációban keressük a békés együtt-
élés .leheMségeit a katoiüeus egyházzal, azt a legnagyobb óvatossággal és
éberséggel tegyük.

Th1!rzó György széleskörű egyluázszolgálata nemcsak a zsolnai zsinat
köré fonódott, hanem átölelte az egész magyarországi evangélikus egy-
házat, sőt átlépte az orszáqhatárokat is. Amikor az osztrák protestánsok
a királlyal fegyveres konfliktusba bonyo:Zódtak, eredményesen közvetí-
tett a szembenálló felek között s ezzel emlékezetes szotqálatot term: az oszt-
rák protestantizmusnak. Hasonló szolgálaJtatéTlt őrzik emlékért a cseh pro-
testánsok is. •

Thurzó György családjáról is olyan szeretettel gondoskodott, mint egy-
házáról. Mint szemtő férj és gbndlos apa, párji!Ílt riltkította. Feleségéhez,
Czcbor Erzsébethez írt levelei szeretetreméltó emlékei boldog családi
életének és gyöngyszemei a XVII. sz. irodalmának. Fiához való 'Viszo-
nyát pedig jellemzi a hivatott író, Móricz Zsigmond. TörténeIti hűséggel
írt "Erdély" c. regény trilógiájában ilyen' szavakat ad Thurzó György
szájába: "Thurzó György így szól: lássátok, én már csak a fiamban
élek. .. beteg is vagyok, öreg is vagyok: sokat küzdöttem és sokat har-
co~tam az eletben, de mindegy, a mi életünk nem számít, csak a jövendő
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generáció legyen ember, csak újfajta fiakat tudjunk adni a hazának. Én
ezt az én egy fiamat úgy nevelem, hogy példát szolgá.ltassak ve';e minde-
neknek. Hála legyen Istennek, s minden nap imádkozom és hálákat adok,
hogy egészséges, eszes és magabíró. S arra nevelem, hOflY a tudomá-
nyokban és a művészetekben is otthon legyen, mert nézzéftek, ez a kis
magyarság, akik vagyunk, csak av 'val tudja magát fenntartani, ha .az
esze erős lesz. Minket bizony nem így neveUek, meri engem az én apám
kicsapott a looaknoz, az inasok és a cselédek közt Itöltöttem gyermek-
koromat, hajnalban kelni, lovat tanultam pueolmi oly koromban, mint
most az 6n gyermekem. De Isten megsegített és később rávezeteltt arra,
hogya magam fejébő.l keressem a tanulást és a komoly gondo~atokat.
Már az én fiamnak könnyebb lesz a munkája, amint ideje jött, elkül-
dém Wittenbergába, s há;a Istennek, sem költségem, sem fáradtságom el
nem veszítette a hasznát, mert a gyermek jó erkölcsű és a jóban növe-
kedik . '. ha mindenki így gondol a következő generációra, akkor más-
képp fog festeni a magyar jövendő. Könny volt a szemében, s mindnyá-
jan megérezték meghatottságát, s igazUlt adtak neki." Mi is rábólintunk
e ma is aktuiilis mondMokra, annak hozzáadásával, hogy bennünkM már
nem gyötör "az egyedül vagyunk" nyomasztó érzése, hiszen népek nagy
testvéri családjába tartozunk és azok szolidarvtása vesz körül bennünket.

" ... egészséges tanítással és példás élettel előljárjatok ... " - mondotta
Thurzó a zsinaton a megválasztott püspököknek. Nála ez nem üres és
konvencionális szónoki fordulat volt. Thurzó György népünk szereteté-
ben és SZOlgálatában, az egyházhűségben és a családi élet tisztaságában
példamutató élettel előljárt és utat mutat a mában élő evangélikusok-
nak is.

Matuz László

Mindenki szorgalommal és hűségesen lássa el munka-
körét, melyet Isten. bízott rá. De őrizkedjék attól, hogy
a saját erejére és bölcsességére hagyatkozzék, s azt gon-
dolja, olyan nagy ember, hogy mindent az ő tanácsa sze-
rint kellene kormányozni! Mert az ilyen vétek és elbiza-
kodottság gyógyíthatatlan; és elítélendő, ha arra formál-
nék jogot, oly kiváló ember vagyok, hogy magam is böl-
csen és helyesen tudom kormányozni a világ életét, a há- f

zam népét és az egyházat. Akár bíró vagy azért, akár
püspök vagy fejedelem, ne szégyellj térdre esni és így
szólni: Uram Isten, Te tettél engem fejedelemmé, csa-
Iádfővé és lelkipásztorrá. Ezért Te kormányozz és taníts
engem! Adj nekem tanácsot, bölcsességet és erőt, hogy
a rám ruházott hivatalt buzgón betölthessem. ,

(Luther Márton)

•
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Rákosszentmihályi
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Részlet a Budapest
Deák téri templomból
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300 évvel ezelőtt jelent meg Komáromi Csipkés György
prédikációs kötete

300 ÉVVEL EZELŰTT, 1666-ban, egy vaskos könyv került ki a nagy-
szebeni nyomdaból. Tartalma: "oly magyar prédikációk, melyekben a ke-
resztyéní igaz hitnek és vallásnak minden ágazati ugy béfoglaltatnak,
hogy mind a tanítók, s mind a tanulók, mi legyen híendő vallások, és
vallandó hitek, elégségesképpen megtanulhatják, melyeket prédikálloti
a debreceni gyülekezetben, s hogy holta után is tanítson, nemzete javára,
az anyaszentegyház épületére, Istennek: dicsőségére, kibocsátott. KOMA.
ROMI CSIPKÉS GYÖRGY." -

Ha valaki a könyvet csak végiglapozza is, bátran arra al megállapításra
juthat: nyilván ez: a debreceni prédikáltor egész életét: arra áldozta, hogy
ezt !ll prédikációs könyvet megírja. Hiszen az is óriási munka, ha valaki
az esztendő minden ünnep- és vasárnapjára igehirdetéseket íro De ebben
a könyvben 241 prédikáció van! S nem rövid "áhitatok", hanem részle-
tesen kidolgozott és felépített prédikációk! És nem az egyházi esztendő
ünnepei alapján megszólaltatott igék: hanem csakugyan "az igaz hitnek
és vallásnak: minden ágazati béfoglaltatnak". Egyszeruen így is lehetne
nevezni: hiJttan prédíkációkban. Bízvást mondhatjuk, hogy nincs a ke-
resztyén egyház tanításának olyan kérdése, melyről legalább egyetlen
prédikációban ne tanítana. Az előszóban maga a szerző ezt írja: "Tudá-
sornra ... sem deák, sem anglíaí, sem francia, sem belga, sem német nyel-
ven ennyi dolog, a hít ágazatiban. ily renddel, ily világosan, egy könyv-
ben, egybe nincsen szedégetve (melyeket kérkedés és egyebek megsértése
nélkül mondok)." Könyvében végig magyarázza az Apostoli Hitvallást,
a 10 parancsolatot, If Miatyánkot, tanít a Szentírásról, Istenről, Jézus
Krisztusról, a Szentlélekről, az emberről, az igaz hitről, a keresztyén
életről, a keresztyén reménységről, hogy csak: nagy vonalakban említ-
sünk néhányat témái közül. Alapígéiben szinte a Biblia minden könyve,
levele helyt kap, úgyszólván az egész írást végigmagyarázza. Ugyanakkor
megismerjük könyvéből korának emberét, kérdéseit is és bűneit is. Nem
.,e1efántcsonttoronyban", nemzete és. gyülekezete .eseményeí.től elvonat-
koztatva, Ir és dolgozik. "Hét tél és hét nyár muldogálék el, míglen ...
munkámat el is végezém. Az elmult siralmas esztendők velem a rend-
szerint való munkámat sok ízben félbenhagyabták, s a háborús, siralmas
időkhöz illendőket készítvén, aT alkalmatosságokhoz képest rendelj em ta-
nításaímat." - Nem lehetett könnyű dolgozni azokban a vérzivataros
időkben. Egyik oldalról Bécs állandó nyomása, más oldalról a török el-
nyomásnak, ha utolsó is, de annál vadabb évtizedei. De észak felé is álo
landó rettegésben éltek; II. Rákóczy György vesztett lengyel háborúja
után a lengyelek is be-betörtek, s rabolták, égették Debrecen városát is.
S még nem is szóltunk arról, hogy a katolikus ellenreformációnak szinte
a legvadabb évei ezek, nem sokkal az eperjesi vértörvényszék, gályarab-
ság súlyos esztendei előtt.

Ha mindezt szem előtt tartjuk, meg kell állapítanunk, hogy ez a pré-
dikációs-hittankönyv óriási munka. Csakugyan életmű nek is beillik. ·Ez
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azonban nem így van. Mert Komáromi Csipkés György - rövid, 50 esz-
tendeig tartó életében - latin és magyar nyelven 61 darabot kitevő mun-
kát írt, amelyekből 43 jelent meg nyomtatásban! S köztük nemcsak pré-
dikációk és a keresztyén egyház tanításának munkái, hanem világszerte
is elismert tudós művek, különböző nyelvtankönyvek. és mindezek koro-
nájaként: a teljes Biblia lefordítása magyar nyelvre! Ki volt ez a nagy
szorgalmú, széles tudású, hatalmas munkabírású, hívő debr-eceni prédi-
kátor? . i

ÉLETÉRÖL nem túl sokat tudunk. Komáromban született, 1628-ban
Edesapja, Csipkés Mihály, városi tanácsos volt. A fiatal György ebben
a városban kezdi tanulmányant. Prédikációs könyvét - többek között -
a kornáromí gyülekezetnek is ajánlja, ahol - amint írja - "születtem,
taníttattan, neveltettem 18 esztendős koromig". De máshol kellett tanul-
mányait befejeznie, mert a komáromi várkapitány a protestáns parókiát..
templomot és iskoláit leromboltatta az ellenreformáció "jegyében. 1646-
ban Sárospatakra kerüét, Ibt írta első prédikációit is, melyekből "néme-
lyeket, vagy talán mindnyáját iskolatársaim és barátaim közül többen le-
Írtak és a leírtakat közönségessé (közzé) tették" '- írja. Tehát már ifjú-
kori prédikációival is kitűnt társai közül, 1649-ben már a. kassai "igaz
hitű" iskola igazgatója, de hamarosan Debrecenbe kerül. 1650-ben a deb-
receni iskola küldésére és támogatásával külföldi tanulmányútra indus.
Az. wtrechti egyetem hallgatójaként keleti nyelveket tanul. Közben ,meg-
fordul Angliában is, rövid ideig az oxfordi egyetem hallgatója. 1653. feb-
ruár 7-én nyeri el a "hittudományi doktor" címet. Még ebben az évben
hazatér, s a debreceni egyetemen a keleti nyelvek és bölcselet profesz-
szeraként kezdi meg működését, Ettől kezdve élete végéig hűséges ma-
rad az őt, taníttató Debrecenhez. 1657-ben a debreceni gyülekezet lelké-
széül is megválasztja, 1661-ből ilyen feljegyzést találunk róla: "debreceni
főprédikátor". Istentől megáldott és gazdag élete hamar befejeződik: 50
esztendős korában, 1678. október 6-án magához szólítja hűséges szol-
gáját Isten .

Rövid, de hihetetlenül gazdag életéről, munkájáról csak úgy lehet
szólni, ha alakját különböző nézőpontokból vesszük szemügyre:

A TUDÚS. Nem véletlen, hogya debreceni iskola éppen őt, a komá-
romí fim küldte külföldre. A keleti nyelveket, elsősorban a hébert oly
tökéletesen magáévá tette, hogy alig egy éves külföldi tartózkodása után
az egyetemen héber nyelven tartott értekezést, Ma is figyelemreméltóan
írja egyik prédikációjában: "Elkerülhetetlenül szükséges a Biblia eredeti
nyelveinek tudása. Enélkül a tanító nem hathat a Szentírás velejére, ha-
nem csak kívül kopácsol rajta. Inkább Iel lehet egyik szeme nélkül, mint
enélkül." De nemcsak a Szentírás nyelvét ismerte meg, nemcsak a Bib-
lia világát tanulmányozta, Egy másik prédikációjában, amikor arról ír,
hogy mík azok a dolgok. "melyek az ember homályos elméjét megvilá-
gosítják", így ír: ,,1. A külső világi tisztességes tudományok és jeles szép
mesterségek megtanulása. Aki ezeket tanulja, napról napra bölcsebbé
tétetik. " 2. A Szeritírás. Ebben van az ember örök élete." Vallja tehát,
hogy nem az a jó keresztyén és teológus, aki "csak a Bibliával" foglas-
kozik. S tudós munkája ennek bizonyítéka. Csak néhány adat: latin nyel-
ven három nyelvtan könyvet írt, melyek nyomtatásban is megjelentek.
Irt egy magyar nyelvtankönyvet ("Hungaria Illustrata"), egy angol nyelv-
kőnyvet (Anglicum 'Specílegíum), és egy héber nyelvtant. Kerának nagy
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tudós ával, Apáczai Csere Jánossal jóbarátságban volt, s ez utóbbi latin
.nyelvű üdvözlő verset is írt tudós barátjához.

A BIBLIAFORDfTO. "Szükséges a Szentírásnak a nép nyelvére fordí-
tása. Mert nem mindenkinek adatik meg, hogy megértse. Ezért írtak
a próféták és apostolok is olyan nyelven, amelyen megértették őket."
A Biblia lefordításához megbízásból fogott hozzá. A Károlyi Gáspár által
lefordított Biblia kijavítását már 1. Rákóczy György is szorgalmazta, A há-
borús időkben azonban a terv terv maradt. De lassan elfogytak a meg-
levő Bibliák, és egy tiszántúli zsinat elhatározta: újra nyomják, de az
eredeti szőveggel egyezőbben. A fordításra Komáromí Csipkés György
harmad magával kapott megbízást. Társairól azonban ezenkívül semmit
sem tudunk. A fordítással 1675. július 22-ére készült el, de már csak
a halála, utáni 1680-as margitaí zsinat hagyta azt jóvá. A viszontagságos
időkben azonban kiadni nem lehetett. 1. József trónraléptével szabadabb
világ kezdődött, s ekkor fia és leánya rendelte meg a Biblia kinyom ta-
tását Leydenben, 4000 példányban. Az első szállítás alkalmával 12 ládá-
ban 2915 példányt indítottak útnak Levden városából. Sekkor kezdődött
meg a Komáromi Biblia igazi kálváriája. A szepesi kamara lefoglalta
ezt a szállítmányt. Csak 31 darab jutott Ioppal protestáns' lelkészek ke-
zébe. S tudomásunk szerint az egri érsek palotája udvarán máglyát ra-
katott a bibliákbóJ s az egészet elégettette! A második szár lítmányt az-
után Varsóba vitték, s csak 1789-ben kerültek Debrecenbe sok utánjá-
rással. Ma csak néhány példányból élvezhetjük az igen hűséges, szósze-
rintí értelemhez szígorú an ragaszkodó, s az akkori nyelvnek megfe'elő
ízes magyar szavú Komáromi Bíblíát, s nyilván az előbbi események az
okai, hogy nem terjedt el szélesebben.

AZ IGEHIRDETO. Igehirdetései - elsősorban a prédikációs könyvé-
ben olvashatók - természetesen nem olyanok, mint amilyeneket ma hal-
Junk. Tömény, magvas kifejezései .gondolkodásra indítóak. Felénitésük is
az akkori kornak megrele'ö. Minden prédikációj ának ez a felépítése: a be-
vezetés után .,MagYarázat" (szinte szóról szóra magyarázza végig a tex-
tust), majd "Tanúság" (summázás), s ezután a tanúság "Okai", s végül
annak "Haszna". Ez így számunkra furcsa, de meg kell adnunk: végtelenül
Iozikus és világos. Prédikációi ezen belül káté-tanításszerűek: kérdés-
felelet formájában. S minden prédikáció céltudatos. írja is az egyikben:
"Mi az oka, hogy homályos a népnek az evangélium? A tanítók részéről
a rendettenség a tanításban, midőn csak kalandoz, csavarog, üti-véti, züri
zavarja a dolgokat." S egy másik helyen: "A prédikálásbeli tisztem azt
mutatta, hogy néha olajt, néha bort tölts ek (a, nép) sebeibe, néha
a Törvényből mennydörögjek, néha az Evangéliumból beszélgessek, néha
a népet rettentsem, néha ismét bátorítsarn."

Nincs mód arra, hogy teljes prédikációkat ismertessünk, csak néhány
szemelvény álljon itt:

Legelső prédikációja" a gazdag és Lázár példázatárőí szóló. Többek kö-
zött ezt mondja: "Tanuljuk, vizsgáljuk, higgyük és kövessük Mózes és
a próféták írásait, s a teljes Szentírást. Egyedül csak az az ember nyer-
heti el a mennyországot, aki ezt a szerit tudományt követi. Miben kell
követni? A hivésben és a cselekvésben. Mert csak annak lehet igaz hite,
aki azt cselekszi. Igaz -hite, mert az munkás ... Hát te tanuljad buzgón,
szorgalmasan, állhatatosan, egészen. Kövessed is hivésben és cselekvés-

,ben."
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Nagyon megkapóan ír egy másik prédikációban Isten szeretetéről: "Is-
ten Irgalmassága minden helyre, időre, dologra és sMemélyre kiterjed."
De mindjárt figyelmeztet is: "Isten irgalmasságában ~em lehet: vakme-
rően bizakodni! Isten igaz is: megbünteti a bűnt vagy a bűn tévő ember
saíát személyében, vagy a bűnös emberért kezessé lett Krisztus személyé-
ben ... Higgy Krisztusodban és irtózzál bűnt tenni."

Lehetetlen míndazt csak fe~ is sorolni, amire nézve tanít. De az egész
könyvet áthatja a céltudatos törekvés: az, olvasót igaz hitre eljuttatni,
amint címe is csak ennyi: "Igaz HH". S megszívlelendő ma is könyvének
mottója: "Vagyon hit, melyet hiszünk. Vagyon hit, mellyel hiszünk." Ne-
héz, magvas, veretes mondatok De ha elgondolkozunk, megnyílik előt-
tünk a könyv, s ezentúl az "igaz hit" kettős tartalma, cé~ja, rendeltetése
is. "VagYon hit, me l y e t hiszünk" Tudnunk kell, mit hiszünk. Tanul-
nunk kell a Szentírást, ismernünk kell az egyház tanítását, s azt a nagy
reménységet, mellyel Krisztus ajándékozott meg minket. így is ki lehetne
fejezni a mondanivalót: tudatos hitünk legyen! Pál ezt így írja: "Tudom,
kiben hiszek" '- és ehhez kapcsolódik a másik mondat: "Vagyon hit,
me 1-1 y e l hiszünk" Hitünk ne csak tudás legyen, hanem "eszköz" is
mindennapi életünkben, mellyel élünk, melyet használunk. Sőt: amely
bennünket cselekvésre indít. Komáromi Csipkés György így ír errő~:"Az
ember még a (bűn-) eset előtt is, nem a henyélésre, hivalkodásra, hanem
a tisztességes munkára teremttetett. Isten igéje feddi a henyéket és munka-
kerülőket. Int: A henyélést elkerüld. Gondold meg, hogy 1. Vétek. 2. Sze-
génységet nemz. 3. Abban hamar megcsalattatol. 4. Arra teremttettél. 5.
Hivatásodban szorgalmasan eljár]." -

A prédikációskötet az idén 300 éves. Aki írta, 12 év híján szintén 300
esztendeje nyugszik Nyelvezete régies. Mondanivalójának fe' építése' is
idegen. Sok kérdésfelvetése. vitája, ma már szintén nem látszik idősze-
rűnek. De Komáromi Csipkés György alakja ma, is tanít: a keresztyén
ember ilyen lankadatlan szorgalomrnal és erőbevetéssei él nemzete javá-
ra; egyháza épülésére, Isten' dicsőségére. - S tanításának szíve ma
ugyanolyan időszerű és' fontos: legyen Krisztusba vetett hitünk tudatos
és felebarátunkat szoígálő - igaz hít:

Keveházi László

Egyedül Isten igéjét akarom a magam számára. Nem
keresek semmiféle csodajeleket. Nem vágyódom látomá-
sok után. Még angyalnak sem hinnék, ha mást tanítana
nekem, mint Isten igéje. Egyedül Isten igéjének és tettei-
nek hiszek, mert Isten igéje volt bizonnyal a. világ kez-
dete. Nem tévedt soha, és valóban tapasztalom is, hogy
minden úgy van, ahogyan azt Isten igéje mondja.

(Luther Márton)
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"Isten ~eszéde megmarad örökké"
300 éve jelent meg Pilárik István: Sors Pilarikiana

Piláriki (sors. '. rfl4öztetés, hányattatás ellenére hűség a /tiszta evan-
géliumlvoz! . " Mi húzódik meg e 300 éves önvallomás mögött?

*
Sziiácsiioz közel, a zólyommegyei Ocsován - ahol utóbb Bél Mátyás

bölcsője is ringott- 1615-ben látta meg a napvilágot a PiMrikok áro~i
családjának egyik ,Ilegkiválóbb /tagja, az egyik legtöbb viszontagságot
szenvedett felvidéki evangélikus przdikátor: Pilárik István.

Tanulmányainak befejezése után előbb illavai kántor, majd a Ma-
tláchok: sztregovai prédikátora, sőt fiatalon felsŐ"poprádi ~speres tett. Az-
után .1663-ig Wyésházy Gábor oldalán Beckó várában talállt menedéket,
késő bh :pedig Szenicz gyülekezetének meghívását fogadta el. Inn e n a
v ére s j ez s tU i·t a - ü Ld ö zte t é s mia t t k il, Lföl d r eke II e trt me-
ne k üln i e, s mint a kelet-németországi Neu-Salza exuláns gyü;ekezeté-
nek megalapítája és templomépítő lelkipásztora fejezte be hányatott éle-
tét 1692 körül.

E rövid. vázlatos életrajzi tuiazok. révén máris átérzünk valamit a csa-
ládi 'otthon szüntelen váUozásának, a létbironytalanságnak és a szünte-
len iil-döztetésnek nyomasztó terhéb,ől. Életére mégsem' ezek, hanem sok-
kal inkább ISIten szabadító hűségének újra meg újra megtapasztaLt 'jelei
voltak döntö hatással. '

A két .viszontagságos [ejezet, amelyet életéből most ismerteWnk, Isten
hatalmának még az átébt szenvedéseknél is nagyobb erejű bizonyítékai.

A "piláriki sors" egyik je'!lemzője: a Hab s b u r g - j e z sui t a ü l-
d ö zte t é s é 1von alá ban kell e if; t íá II n i a. Életének egyik Ine-
vezetes epizódja erről tanúskodik.

Amikor I. Lipót idején megindult a protestantizmus ,kíméletlen üldö-
zése. Nádasdy Ferenc, KL nádnrleány kedvéé11t katolizált országbíró vak-
buzgónteljesmette új tanácsacLóinak a kívánságait. Ö lett. a ,magyar pro-
testantizmus egyik legkegyetlenebb üldözője, :több, mint 40 egyházközsé-
aünk szétrombolója. .

1660-ban parancsban adlta ki Beckó v,ára prédikátorának, Pilárik Ist-
vánnak elűzését. Amikor ez e1llenállt az önkénynek, egy c.sászári kapi-
tány 500 főnyi c:;őcselékke.l próbáLt ,a rendelkezésnek érvényt szarezní.
A reformáció hoz hű várbeliek azonban bámulatos leleményességgel csú-
[os kudarcra kárhoztatták az erőszakoskodókat, s .Lsten. nyilvánvaló cso-
dájaként" sikerült Beckó vára egész Iházan'2pének megmenekülnie.

A sérteItt hiúságból fakadó bosszú azonban nem késett sokáig. Nádasdy
csejtei várábó.! egy trencséni lakodalomra menet, útközben 350 lovasával
elárasztotta :Beckó (utcáit. Piláriknak egy istállóban sikerült elbújnia,
ahol két asszony jászolba bújtaltva szalmával és alommal 'takarta be. E$-
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al.att azonban Nádasdy emberei otthonában mindent felforgattak, ingó-
ságait pedig elkobozták.

Nádasdy azután csejtei várának udvarán hatallmas máglywt rakatott.
s ,buzgó kárörömmel nézte a zsoákmánynak,küZönösen az "eretnek" köny-
veknek 'az etéqetését, A máglya lángjai között azonban egy könyv se-
hogy sem akart tüzet fogni - a biblia! Egy katona nyársra tű2'te és úgy
forgatta meg a lángban, de még így sem akart meggyulladni. Egy lapját
ekkor felkapta a szél,s Nádasdy elé sodorta. Sápadtan olvasta az igét:
".Isten beszéde megmarad örökké" (Ésaiás 40, 8.). Felindulásában ott-
hagyta a tüzet, a rtöbbiek nyomában. Udvari bolondja tréfás-komolyan
odavetette: "Mit ftogszérezni majd gróf uram, ha az ördögök így fognak

,téged is' süt?ti a poko/lban?" Az országbíró durva ütésseI némítotlta el bo-
londját. '

A megdöbbent várnép ereklyeként szedte össze a szél által szé:thordott,
megperzselt lapokClit...

*
Lássuk most a "piláriki sors" másik [eiezetét. Az evangzlium tvűsé-

séges prédikátorainak ebben a 'korbati nemcsak a Habsburg-jezsuita ön-
kénytől; hanem a tör ö k ö k k egyet 1e n ked é sei t: ő 1 is sokat k~!-
lett szenvedniök. Erről ,tanúskodik a Zsolnán, 1666-ban megjelent Sors
Pilarikiana, a szlovák irodalom e.lső valóban művészi igényű epikus köl-
teménye.

Alig két évvel a fenti események wtán Érsekújvár és Galgóc között
60000 főnyi török had je:lem meg. Ennek hírére mindenki igyekezett csa-
ládját biZ'Jtoshelyre 'menekiteni. Szeniczi paplakából Pilárik családját
Berencs várába vitte. Útközben egy portyázó török csapat azonban elfogta
és lóra kötve táborába viJtte.

A kéthónapos fogságban átélt borzalmakat szabadulása után Pilárik
egyházi cseh nyelven írt, hatalmas erejű költeményben örökítette meg.
A "Sors Pilarikiana - Los Pilárika Stepána" a rzgi szlovák irodalom
egyik leytöbbet idézett alkotása. A szenvedések súlya alwtt sem megtört
hitű prédikátor szemléletesen. fejezi ki nemcsak saját, hanem népe és
hazája szenvedését is. Leírja, mint bocsátotta ISiten a jogtalanságok miatt
hazánkra a török és ,tatár hordákat, mint égették fel a városokat és faJ-
vakat, miként hurcoLták el "az eros, ügyes, friss, szabad, izmos paraszt-
férfiakat".

A kiállott szenvedések valóban emberfelettiek voltak. A foglyoknak
nyers lóhúst kellett enniök. Este a földre fektették ,őkeIt,kettesével ösz-
szekötve, s befedvén őket köpönyegekkel és nyergekke.l, rajtuk aludtak
a törökök. Jaj volt annak, aki megmozdult alwttuk ... Pi.lárik évtizedek-
kel később két németországi könyvében is megemlékezik e súlyos rnapok
megpróbáltatásairól. Leírja, miként vásoárolta meg rabszolgának a törö-,

, köktől egy oláh kapitány 80 birodalmi talJérért, mikérut akarta fia házi-
tanítójául Moldvaföldre hurcolni, de miként 'segítette meg Isten csodá-
latos megszabadításával.

Dr. Fabiny Tibor
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"Sok nyomorúságok között.- .. "
300 éve kezdte meg működését Szelepcsényi György

A "KETFEJŰ SAS" ARNYEKABAN

I. Lipótot a jezsuiták papi pályára nevelték. Csak bátyja halála után,
váratlanul és fiatalon került a császári trónra. Majdnem félévszázados,
hosszú uralkodásának idején állandóan a katolikus lCérus, különösen
jezsuita gyóntatói befolyása alatt élt. Azt a téves nézetet vallotta, hogy
csak az egy-vallású nérnet állam lehet igazán hatalmas. Ezért üldözte
a protestánsokat, és a vakbuzgó kC.érusnak készségesen bocsátotta ehhez
rendelkezésre hadseregét is.

Zrínyi Mik'ós, a költő és hadvezér, e korszak legnagyobb magyarja
volt a rrtka kivéte1. Katolikus létére szót emelt a protestánsok vallás-
szabadsága mellett. Rámutatott arra, hogy az ország szabadságának és
a protestánsok vallásszabadságának közös alapja van.

I. Lipót felfüggesztette hazánk alkotmányát és Amprínger János Gás-
párt, a német lovagrend nagymesterét, Pozsony székhellyel, 1673-ban ki-
nevezte Magyarország kormányzójává.

A KATOLIKUS KLERUS A PROTESTANTIZMUS ELLEN

A magyar katolíkus klérus ismerte az uralkodó gyengeségét, és rnín-
denre kész vakbuzgóságát. és rendszeres, tervszerű munkával· készűlt
a hazai protestantizmus teljes megsemmisítésére. Líppay György,a tü-
relmetlen prímás, fokozott buzgalommal kezdett hozzá az irtóhadjárat-
hoz. Ausztríából jezsuitákat hívott be, és működésüket lehetövé tette
Besztercebányán, Selrnecbányán, Rozsnyón és Kőszegen, Papjait zsinatra
hívta össze Nagyszombatba, 1658-ban. Azzal szabadította fe! őket a pro-
testánsüldözésre, hogy érvénytelenek a régebbi, az általános vallássza-
badságot biztosltd törvények.

Lippay méltó utódai tettek: Szelepcsényi György (1596-1685) prímás.
esztergomi érsek, majd Kollonics Lipót (1631-1707) bíbornok, esztergomi
érsek, államminiszter, a bécsi udvari kamara elnöke.

Koltonícs programja ez volt: hazánkat először rabbá, azután németté,
végül pedig koldussá tenni.

Szelepcsenyit a buzgó, katolikus Nádasdy jellemezte rossz magyarnak.
megbízhatatlannak, és telhetetlen papzsáknak. Szelepcsényi alaptalanul
vádolta "összeesküvésseI" aa egész protestáns l1.eIkészi kart, noha Sze-
lepcsényit Pálffy Tamás nyitrai püspök jelentette fel az udvarnál .ugyan-
azzal a - de megalapozott - váddal. A bécsi korrnány, ahelyett. hogy
Szelepcsényi ügyét 'tüzetesen kivizsgálta volna, őt e "tartalékiráddal" tar-
totta kezében.

A bécsi kormány készségesen Szelepcsényí és Kollonics kezére játszott.
A protestánsokat, mint koncot vetette· oda a katolikus klérusnak, hogy
az hallgasson, mdalatt a bécsi udvarban a magyárok szabadsága ellen
ismét akcióba lépnek. A katolíkus klérus, a főpapság irányításával az
alsópapság is, készségesen vi a megalázó szerepet.
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Bársony. György .váradí püspök .a protestantizmus' 'létjogát támadta
meg .. 1671-'ben kezdődönt meg a legtekintélyesebb protestáns városokban
a templomok erőszakos elvétele: Kassán, Selrnecbányán, Győrött, Ko-
.máromban, Sárospatakon, Bártfán. Eperjesen. Kollonics és Bársony püs-
pök német katonasággal és jezsuitákkal jártak városról városra, Spankau
császári hadvezér .. tárnogatásával.. Szelepcsényi pedig a lelkipásztorokat
vette üldözőbe.

1673, 1674, 1676

Hazánkban 3 év a!:att 5 "rendkivüli törvényszék" rnűködött.
Az első tör-vényszék elé került Pozsonyban.. 1671 januárjában sok pro-

testáns nemes. Közülük többet halálraés vagyonelkobzáara ítéltek. Ez
a törvényszék ítélte - már halála után - vagyonelkobzásra Wittnyédi
István, híres soproni ügyvédet.

A második törvényszék NagyszombaJtban, Szelepcsényi vezetésével
hozta meg ítéletét. Célja a pozsonyi gyű~ekezet megsemmísítése volt.
5 lelké szt és több gyülekezeti tagot ítéltek el. Ezután veszítették el temp-
lomaikat, egyházi iépületeíket,

Harmadszor Pozsonyba, 1673, szeptember 25-re idézett Szelepcsényi 33
protestáns lelkészt, egy kivételével evangélikusokat. Ezeket azzat rémí-
tették és fenyegettek, hogy felségsértöle lesznek, ha a reverzálíst nem
írják alá. Az idősebbek lemondtak tísztükről, a fiatalabbak pedig szám- I

üzetésbe merrtek, Attérésre csak egy határozta el magát, Suhajda Mátyás.
A "Suhajda" név betűíből az '"Ah! .Judás!" szavak rakhatók össze. .

1674. április 30-árt Szepesváralján is vort rendkivüli törvényszék, Sze-
lepcsényi felhívására, Bársony Györgyelriöklete alatt, magyar és lengyel
bírákkal. Ez elé a 13 szepessegí városból idézték meg a lelkészeket és
tanítókat. 41-en jelentek meg, majd az ítélet végrehajtásaetől nagyrészük
külföldre rnenekült, Időrendben ez volt az ötödik rendkivüli törvényszék.

A negyedik, működésében legszélesebb körű, és következményeíben
a legrettenetesebb rendkivüli törvényszéket is Szelepcsényi György hi-
vatta össze Pozsonyba, 1674. március 5-re. Most már az összes protestáns
lelkészeket és tanítókatmegidézte, még a török hódoltsági területról is,
de ezek nem jelentek meg. Több, mínt 700 "vádlottat" vártak, de csak

.284 'evangélikus és 52 református lelkész és tanító jelent meg. A. bíróság-
bana protestantizmus legfanatikusabb ellenségei voltak: Szelepcsényi,
Koltonics, Sennyeí püspök, Esterházy, Széchy, Erdődi grófok,a legelfo-
gultabb vádlók, tanúk és bírák egyszemélyben, a judicium 'teljes hiá-
nyával. A három vádpont: gyalázták a (katolíkus) vallást; támogattak
azokat, akik-I. Lipót ellen szervezkedtek, kapcsolatban voltak a Wesse-
lényi-féle szervezkedéssei ; a törökkel cimboráltak. Ezeket- a koholt "vá-
dakat" egyenként és közösen is, vísszautasították,

Az alaptalán vádak hátterében az a szándék húzódott meg, hogy az
evangélikus és református gyülekezeteket megfosszák lelkipásztoraíktól,
és azután a gyülekezeteket katolizálják, ,

Voltak, akiket rábeszéltek. vagy megijesztettek, és lemondtak tisztük-
ről, vagy a száműzetést vátasztották. A többieket minden elképzelhető
módon megkínozták, A [ezsuíták közül Kellio Miklós tűnt ki külőnle-

. ges kegyetlenkedéseível. Egy ideig Pozsonyban tartották őket, és míután
sem a térítvények aláírás ára, sem a katolizálásra rábírhatók nem voltak,
megláncolták, és a lípótvárí, komáromi, sárvári, kapuvárí és más börtö-
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nőkbe vitték őket. Tíz hónapig tartó szenvedés után.,a 'lipótváriakat, ko-
rnáromiakat, szám szerínt 41-et Morvaországon keresztül Triesztbe haj-
tottak" és ott 50-50 aranyért, mínt gályarabok a tengerre kerültek. Kő-
zülük csak 30-an érkeztek oda, mert a többiek útközben meghaltak, sú-
lyosan megbetegedtek vagy elmenekültek. A sárváríak, kapuvárlak és
eberhardlak közüí; 20-at Buccariba vittek, börtönbe, Közülük kettő út-
közben rnegszabadult, tízen, megfélemlítve és megkínozva, áttértek, há-
rom meghalt, öt pedig - borzalmas szenvedések után - II. György szász
fejedelem közbenjárására, 1676. május 2-án kapta vissza szabadságát.
A gályarabok a gályákori kilenc hónapig szenvedtek, migvégül De Ruyter
Mihály, holland tengernagy szabadította ki az életbenmaradottakat, 1676.
februári ll-én. Útközben, vagy 'a gályákori halt meg pl.: Edvi Illés Ger-
gely malomsokí és Borhidai Miklós rábaszentandrásí lelkész. Megjárta
a börtönöket, gályákat, és iszonyatos szenvedések után megszabadult pL
Séllyeí István pápai református lelkipásztor, dunántúli szuperintendens,
Kocsi Csergő Bálint pápai református kollégíumí rektor, Zsédenyi István
dörgicsel lelkész.

A németek, hollandok, svájciak, testvéri módon gondoskodtak a ki-
szabadultakról, aki li később visszatérhettek hazájukba,

A debreceni református Nagytemplom és a református Kollégium kö-
zöttí parkban áll a gályarabok emlékműve, rajta a gálya képe,' és a 41
gályarab neve, 2 Tim 4,7 igéjével. Több evangélikus és református temp-
lom és parochía falán emléktábla is őrzi a gályarabok emlékét.

ÉRDEKÖSSZEFONúnAs

A Wesselényi-féle összeesküvést a bécsi udvar kegyetűenül megtorolta.
Ebben az időszakban, amikor a török hadműveletei míatt is egyre job-
ban csökkent az ország népessége, a katolikus főpapság - ahelyett, hogy

/befolyásM a nemzeti egység és szabadság érdekében latbavetette volna, -
inkább az országban garázdálkodó jezsuitákat és zsoldosokat vezette a
protestánsok ellen, és minden elképzelhető formában segítette az elnyomó
Habsburg-házat.

A Habsburg gyarmatosító törekvéseknek még hosszú ideig készséges
támogatói voltak a katolikus klérus tagjai. Természetesen Bécs sem ma-
radt hálátlan: nagyjövedelmű egyházi és világi pozíciókat, földbirtokokat
juttatott hűséges ,kiszolgálóinak.

TANULSAGOK

1. Lipót császár és Szelepcsényi György prímás viselt- dolgai, egyhá-
zunknak és hazánknak életében egyaránt tanulságosak,

a) A Habsburgok és a katolikus klérus szövetsége egyszerre irá nyult
a magyar protestantízmus, a nemzeti függeu'enség, és a haladás ellen;

b) Egyházunk (ill. a hazai protestantizmus) jövője és a nemzet jövője
szorosan összekapcsolódott;

c) Dogmatikai és hitvallási eltérések mellett elsősorban nekünk, és
a kiseboségí egyházakban élő protestánsoknak kell jelenünk mellett múl-
turikat is megvízsgáíní a katolicizmushoz való viszonyunkban :

d) Szóval, cselekedettel, tevékeny. életfolytatással mutassuk meg, hogy
épülö és szépülő hazánkban vagyunk hűségesek a reformációhoz.

Barcza Béla
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Az első magyar nyelvű
írói lexikon

200 éves Bod Péter Magyar Athenas-a

Lexikont mondva, valami nagy, hatalmas kötetre szoktunk gondolni.
De amikor Bad Péternek ezt a miivét levesszük a könyvespolcról, szinte
beletér egy nagyobb tenyérbe. Külsejével sem hívja fel magára a figyel-
met: az O r sz á fl o s E van g éli ku s K ö n y v t á r üvegszekrényé-
ben észrevétlenül lapul hasonló kiállítású kortársai között.

Mégis jeJeTlJtős mű. Jelentős, mert az akkori "két haza", Erdély és Ma-
gyarország (így, ebben a sorrendben használja) minden tudósát, vagyis
minden íróját szeretné felso1'Olni, a!!kotásaikkal, életrajzukkal együtt.
Magyarul először jelent meg ilyen mű.

1vl ile het e t t az (J k oa, hogy 'ilyen könyvre szüksi:::; volt? Egy ma
már 'ke'-,éssé jelenl:!ős német irodalomtörténész, Re i n m ann u s, egyik
művében feltette a kérdést: "Ki adhatna valamiféle hírt nekem magyar
iroáalomrói és magyar írókról?" Ez után a kérdés után Reinmannus így
adja meg a [eleleiet: A magyarak jobban becsülték a tüzes paripákat,
csillogó fegyvereket, mint a tudományt. Úgy látszik,_ hogy Nyugat-Euró-
pába.n már akkoriban is szokás volt teljesen tájékozatlannak lenni a ma-
gyarországi kérdésekben. Mert erre a téves megállapításra adja feleletül
C z vit t ing e r Dávid azt a "Specímen ... " é. latin nyelvű munkát,
amely vaskos kötetben nyújtja a magyarországi írók műveit. Bőven fel-
sorol más nemzetiségűe.ket is, de a munka mégis elsősorban annak bizo-
nuiiéka, roogy Reinmannus alaposan melLéfogott. Czvittinger műve 1711-
oer. jelent meg.

*...* *

Ezt a munkát követi, jél évszázad múlva Bad Péter munkája. O már
~(!.gyarul iisszeqez, Nem annyira az egyes művekre helyez súlyt, első-
sorban az irók személye érdekli. Jó'l mutatja ezt hosszadalmas címe:
"Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyarországban élt tudós em-
bereknek. nevezetesebben akik vaIami, világ eleibe botsátott írások ,últai
esméretesekké lettek, s jó emlékezetűket fennhagyták, históriájok."

Munkája a reformáció hatását mutatja, mert ő már nem a külföldiek
felé bizonygat, hanem saját népével akarja. anya nye 1 v é n megis-
mertetni mindazokat, akik: szolgálták ezt a népet. Ez a mctgyar nyelvű-
ség nem teszi elfogulttá. Besorolja azokat is, akik itt éltek, a "két hazá-
ban", tie nem maauaru; írtak. Az idegen címeket lefordít ja, ismerteti.
Céltudatos törekvése, hoou minden előítélettől mentesen bekerü?jön
mindaz, aki méLtó; legyen M~r mas hitű, más nemzetiségű, más véle-
ményű. Felsorol még asszonyokat is, s erről így ír előszavában-: ,.Más
orszáaokbsni a tudós asszonyok nem olly 1'itkák mint a fekete hattyúk ...
Ha azért itt is egy-kettő meaemlittetik, hogy másoknak legyen jó pél-
da . " nem illő, hogya miatt senkinek '" ítélete alá essem." Ez a széles
-látókör, . ameltJ. az előítéleteknek szinte mindegyikén megpróbálja tú!-
tenni· magát, nemcsak abban a korban volt ritka, máig is nemes. példát
szo:.g6.Jtat.



Legjobb jellemzés, ha felnyit juk Boti Péter könyvét. Ime: ••D~VAI
BIRO Mátyás. Déva városa Erdélyben volt - úgy látszik - születésének
helye. '. Hol tanult a 16. s",ázLadJnak az elein (minthogy, mikor Viteber-
gába 1529. eszt: megfordult, mint tudós embert, Lniter és Mélánkton [így!)
becsülték) nehéz megmondani. Nékem úgy tetszik, hogya budai oskolá-
ban folytatta tanu!ását ... Lege.ls,ő volt ez a Dévai Mátyás, aki a rejor-
mátziqnak hajnalán az Isten beszédjének lámpását egész Magyarország-
ban elhordozta és a tudatlans,ág homályában ülő embereknek a világos-
sáaot megmutatta .... Hol és mikor holt meg? - bizonytalan."

Ez a rövid részlet többet ér minden jellemzésnél. Azt éppen nem lehel
mondani, hogy mondatai egyszerűek, de mégis éioezetesek: Még a mai
olvasó is szívesen töri a fejét mondatain, s szinte szórakoztatja a nemes
veretű stílus. Mintegy 500 író életrajzát foglalja össze. .

, • * .•

BOD Péter. a mű szerzoie, református lelkész. Felsőcsernátonban szű-
letett 1712-ben, s három évvel Magyar Athenas~ának kiadása után, 1769-
ben hatt meg. Máig is e.lismertek munkái, amelyek szinte, kivétel nélkül
irodaLomtörténeti vonatkozásúak. Foglalkozott a Szentírással, megírta a
Szentírás történetét és bibliai szótá,rt szerkeszteti, Erdély református püs-
pökeinek életrajzát is kiadta. Műveiben ismételen kifejezi, hogy amit
tudunk, nem tar that juk meg, hanem tovább kell adni, hogy feledésbe ne
vesszen.

• * !t

Amikor visszanézünk rá, például áUítjuk magunk e'lé. Pél d a rn uta t ó
p r ot est á n s vol t, mi büszkék vagyunk rá - és szeretnénk követni
példáját.

Drenyovszky János

,,/írisztus {ő}ec}íéje: magamegtagadás"
(250 éve született Bárány János)

A XVIL század derekán, a Lipót féle-gyászévtized, a vallásos bigott-
ság dühöngései és az uralkodó' egyház eltévelyedései; melyet a tanítók
és papok gályarabsága a csepregi vérfürdő, ál':andó zaklatások és ka-
tonai beszállásolások kereteznek; megtépázták és megrítkították az evan-
gélikus gyülekezeteket. A Dunántúlon nem volt szervezett egyházkerület.
Egy-egy patrónus oltalma alatt imitt-amott csodálatos ragaszkodással ki-
tartó gyülekezetek álruhában, bújdosva küldték jelöltjeiket a biztonsá-
gosabb -felvidékre, az ottani püspökökhöz, felszenteLés végett. Ebben az
időben, amikor alig csillámlott még fel a könnyítést hozó felvilágosodás,
az evangélikus egyház hűséges, buzgó emberek mindent vállaló, önfel-
áldozó -szolg2i:atán keresztül kezd ébredezni kábulatábólés magára talál.
Ezek közé a férfiak közé tartozik Szeniczei Bárány János is.



, ,171(;. január, 2q-én,~,a'yéghely,'NagYV~Qny paróchíáján.azületett, Ösűk
törokvero. A, csarad. evangeukus hae -miatt menexui a terviuesröí Sop-
ron megyebe, Ivrasre] évszazac iuggeuensegert .es vauasszaoausagert to.y-
tarort U(;!L',Cau .mogottuk. Az .üiuozeserc iuején is gyuiexezetet szervezö,
.Ieucgcncczó egyriazi-iró és. kiadó. szeníczei.i.ísárany uyOrgy, a késotibi
esperes II gyermeke aozü; o az, elso.)'iem Vázsonycan nevelkedik. Apja
nemsokára orthagyja a biztonsagos vázsonyí gyuiexezetet, nogy uyönKon
nenany, evangenuus-hite rníati szokött JOboágy csaladnak legyen a gond-
visere papja es a .tornamegyei szetszélem nyaj összegyujtögetoje, Diák ko-
raban ugyanis,- mmt na, Barany .ranós, apja 'naiara utan elbeszéli -
gyujtorvvei jart a Dunantuión," s .jaaró ."x-etrócz,Ynéhozis eijutott. ,l!;zazzal
kurute. ki <oakonyvét, .hogy szállásí; ételt, itiut ád neki, de az Akadémia
segeiyezesére iegy fillért sefi, mível azt tapasztalta, hogy egyetlen diák
"sem tanulna vatósagesan Istenért, hanem csak a könnyü életért". Az ő
terje ugyanis vaiamucor. 'TorOKOrSZagban raboskodott 'l'hókölyvel,s ott
is nalt irneg. "Leucí .tanitót kertek íttnonról, s el is tartották VOlna, de
senki sem axaut, aki aszamuzeces kenyeret elvaila.ta voma értux, ,l!;zen
megszégyenulve, a diák .megtogadta, "hogyha színte .Tatarocrszágba esne
hivatala, mégis elmenne, ha mmdjárt nagy nyomoruságára fogna is szol-
gámi". "Ez a rogauas . hajtotta at Tolnaóa:' Orikent vallalt szegénység,
könyvkiadásért vallalt nagy anyagi áldozatok, elüzetés és zaklattatás,
s kezben eredmények és nyugalmasabb napok is, volt az a légkör, amely
a gyermek Bárány Jánost körülvette,

Iskoláit a felvidékí.' Mederban eS .Pozsonyban, Győrben és Sopronban
végezte,majd a ,jenai egyetemre kerül. ln'I-ben. l',::S9-ben már uyörben
.tarnt, majd 1740-ben agyörmegyeíT'elpéczre hívják meg lelkésznek, mí-
után a tervídékí Modornan "Monl püspök lelkésszé avatja. Eleinte .nagy-
nevű édesapja szellemi .munkajabán. v~:lal kisegítő részt. Együtt fordít-
ják le és. adják ki apjával és. Sartértus Jánossal az" Ujszövetséget, majd
Ietordrtja az Ószövetséget is. Segítségére van" apjának 'egy Káté kíadásá-
riál és szenvedélyes, demégrsjnírrdígrbéküíésre kész vitákban védi meg
a támadók ellen, 1754-ben a györi egyházmegye esperese lesz, majd 1756-
ban a Dörnölkön tartott egyházkerületi közgyűlés püspökke váiasztja,
40 éves ekkor. Ezekben az időkben az elnyomott evangélikus egyház szá-
mára nehéz és .lassú dolog a gyűlés összehívása és a választás, Ez a szem-
pont vezeti Vittnyédi Jf1I10Segyháikerületi felügyelőt, a híres soproni ügy-
védet, hogy fiatál püspök választását szorgalrnazza és keresztül vigye.
Nem gondolta, hogy a beteges, sokat dolgozó embert .két év múlva, leg-
fiatalabb f'ia születése napján, 42 ':é\Teskorában rnár ' elragadja a halál.
A "nagy tudományú, buzgó főpásztorról" az egyházmegye évkönyvei így
emLékeznek meg: , "sok hasznos .és üdvös rendelkezést. hozott, rajta volt,
hogy" mínden jó .rendben. menjen. végbe. Kár.vhogy akadályozta. azállandó
betegsége és. egyes..emberek, lelkészek és világiak engedetlen_~~ie. és nya-
kas magatartása." ' , '" , _,'
, Apjátés őtis 'a[magyar pietlzmus" képviselőiként szoktak. emlegetni,
de kár lenne szolgáíatukat sémákiszerínt megttélní. Ne.mvd:'tinég ben-
nük a németországipíetizmustúliása.: -Edesapját ,,"api~tisiá ellenes
KrmannDánielfelvidéki püspök "tette-rneg-esperésnek. A' mérevvé vált
orthodoxia, felületessé vált erkölcs és-.szolgélat [ellemezték a: köi'f. Bárá-
ny,ék működéseimegújulást' 3elentett ebből- 'az állapotból.v-Peltsmerték a

. személyes .lelkígondozás.i a nevelés, -a beteglátogatás és "szérV'ati~':szolgálat
.fontosságát..A; Ielkészíszorgálat: magasztos felfogása': önmegtagadó- éjet és
'exkölcsi feddhetetlenség" hivat'ásbaFl" váló}-'i:;zörgalÓrtlés taíJ.ftásNí':\$alÓ kü-



tönös készség, mely nemcsak a merev formák bemagoltatasára törekszik,
hanem az ember érzelmi megmozgatására és gyakorlati eredményekre, és
a szegény nép szeretete; ezek jellemzik szolgálatukat.

Hivatalba' lépése után néhány hónappal Itiadott hivatalos utasításai
világot vetnek egyházvezetői működésére, A tanítók legfőbb gondja le-
gyen János evangéliuma 21. része 15. versének megszívlelése: "Jobban
szerétsz-e engem ezeknél? Legeltesd az én bárányaimat!" Sokat foglal-
kozik a gyermekek tanításának és nevelésének kérdésével. Kiterjed a "be-
iskolázás" problémájára. Gondja van arra, hogy mindez ne jelentsen ter-
het a szegény számára. Sürgeti, hogy a lelkészek ébresztgessék a szülők
felelősségérzetét gyermekeik, S' azok nevelése iránt. A lelkészek igehir-
detési szolgálata kérdésében fontosnak tartja, hogy Csel. 20, 27. szerint
a· "teljes ige" hirdettessék; érvényesüljön életszerűen és elevenen a taní-
tás minden ága. Kívánatosnak tartja, hogy a lelkészek a hallgatókat jó
.könyvek olvasására buzdítsák, Ne maradjon ház, amelYalapos tanítás-
ban ne részesült volna. Legyen azon a lelkész, hogy minden háznak le-
gyen egy kis könyvtára, énekes könyve, imakönyve, kátéja és újtesta-
mentuma! Nagy fontosságot tulajdonít a konfirmációnak, "mely az Isten-
nel való szövetség megújítása".

Édesapja életéről hosszú verses búcsúztatót írt, s ebben olvassuk:
"Krisztus foceczkéje rnagarnegtagadás, Ebben való volt, s élő példa adás."
Ez a jellemzés az apai örökséget híven megőrzö fiúra is áll. Mi teszi rö-
vid életét jelentőssé? A hűség, amelyet tanúsított, s amellyel apja meg-
kezdett szolgálatát folytatni és egy egész egyházkerületnek. az egész Du-
nántú'nak továbbadni tudta. A magyar nyelvű könyvkiadás és egyház!
irodalom ápolásával, a szegény nép iránti felelősség fe1ébresztésével, a
nép erkölcsi neveléséhez való hozzájárulással ; miközben Isten országa
és az evangélikus egyház hűséges munkása volt; a fe:világosodásnak is
és a későbbi magyar megujulásnak is önkéntelen szolgálójává vált.

Uzon Lász!ó

"
Fábri Gergely püspök halálának 200. évfordulóján

A vadosfaí elsárgult, régi írások között apróbetűs, nagy művettségre
valló kézírások vannak: Fábri Gergely prédikátor keze írása. Hajszál-
vékony betűk, lelkiismeretes, pontos adatok, precíz számítások.

"Szegény jó Fábrí Gergely!" Igy emlegetik még ma is nevét volt nagy
gyülekezetében. Szomorúan, sajnálkozó szeretettel ... ·

Kiterjedt felvidéki családból való. 1707-ben született. BölCSŐJe·a gö-
mörí Osgyánban ringott. Osgyánban, Győrött, Késmárken és Sopronban
tanul. Szorgalmas, kiváló diák. 1728-ban Wittenbergbe megy, ahol három
évig tanul. Itt segítkezík Sartórius János: Magyar Lelki Ora című jeles
énekeskönyvének kiadásában. Wittenbergben szentelik lelkésszé . 1731.
április 3-án. Mint felavatott lelkész tér haza a jóhírű györi Iskolába,
amely sok kiváló férfit adottegyházunknak .. Ö.t, évig áflt, a .neves .ískoea
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élén. Ibt írja a .kemenesaljai templomok elvétéléről szóló szomorú emlék-
versét:

"Most nyaggatják, rontják szép Kemenesallyát,

Oda van Asszonyfa, Csőrige és Mesteri,

Szent Márton és Vönöczk, oda jó Magasi.
Több :szép Ekiésiák, sír rnost a Szergényí.

lsten, fordulj hozzánk,' könnyebbétsd sorsunkat,
Add meg előb eni jó boldogságunkat,
Ne nézd bűneinket, vagy gyarlóságunkat,
Hogy híven Tégedet nem féltünk, Urunkat."

Kiváló tanári és egyházi munkája elismerése volt az a lelkészi meg-
hívólevél ls, amelyet 1737-ben a vadosfai "tekintélyes artikutáris egyház"
küldött neki. Fábri vállalta. a nagy, kiterjedt gyülekezet pásztori szolgá-
latát, Vadosfán szabad és nyilvános vallásgyakorűata volt evangélikus
egyházunknak. amelyet az 1681. évi soproni országgyűlés 26. cíkkelyé-
ben "artikulus"-ában biztosítottak. A gyülekezet, kéziratos, "rajzolatá·
ban" ezt olvassuk róla: "Fábri tudománya, prédikátori tálentomai és nyá-
jassága által új lelket lehelt avadosfai hallgatoságba és ettül ú.gy sze-
rettetett és tismeLtetett; mint az Evangéliumnak tiszta lelkű apostola."
A gyülekezet a nagy templom építése után anyagilag is szépen rendbe-
jön, íö rend és buzgó egyházi élet virágzik szolgálata nyomán. Jó remény-
séggel tekintenek feléje itthon, de a kb: 60 ,.gyÜ'~ekezetbőlálló kerületben
is, pedig sokan akkor már a "vége felé közelgő magyar eklézsiákról" be-
széltek! Komoly munkát végez az egyházkerületben is, számvevő, [egyző-
könyveket szenkeszt, tanácsait kikérik, püspöki vizitációkon vesz részt,
sőt a beteg püspök helyett 28 gyülekezetet ő látogat meg. Két püspök
elődje Íe~etti temetési igehirdetést is ő végzi. Közben Vadosfán fogadja
g;róf Zichy Ferenc győri katolikus püspököt. A nagy parádéval bevonuló
püspök a keresztéléssel kapcsolatosan tesz, fel kérdéseket Fábrínak, aki
igeszerűen, találóan megfelelt A püspök azután megnézte az agendás
kőnyvet - és elvonuét,

1750. -tavaszán Vadosfán tartott -kerületí .gyűlés szuperintendenssé vá-
lasztotta Fábri Gergelyt. Éppen keresztelt, amikor közölték vele a hírt.
Ésaiás 3, 7-8 verseivel tiltakozott püspökke választása ellen. "Nem or-
vosolhattak meg titeket ... nincs mennyegzőí ruhám (később kapta csak
meg a nemességet), ne tegyetek engem a nép fejedelmévé!" Széles, rend-
szeres lelkészképző teológiai munkaterv, kátékiadás, ószövetségi biblia-
fordítás gondolata foglalkoztatja az új püspököt. A kerületben bölcs sze-
retettel, tapintattal. de kemény kézzel tart rendet. Sokat Igérő, fényes
csillag 18. századi e.gyházunk egén. De ezen az égen fekete viharfelhők
is gomolyo~ak már! Katolikus földesurak üldözik evangélikus [obbágyaí-
kat, akik közül nagyon. sokan otthagyván helyüket, önkéntes számüzetésbe
mennek, elköltöznek, hogy ne ke~ljen hitüket elhagyniok, Brutális tiszt-
.tartók: kegyetlenkednek, a katolikus felsőpapság császári katonasággal
egymás után foglalja el az evangélikus templomokat, egyházunk tagjait
bebörtönzik. Sok lelkész földönfutóvá ~esz. Különben is Bécsben minden
prédikátort tulajdonképpen rebellisnek tekintenek. Él:, nincs segítség,
nincs jogorvoslat! Fábrit is teljesen koholt vádak alapján feljelenti a Va-
-dostán lakó egyetien katolikus család. űgye tisztázódik.
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1751.'augusztusában azonban hatalmas megrázkódtatás éri a gyülekeze-
tet. annarc nuseges pásztorát, az egynazkeruiet kivaró szuperin cendensét,
b;gy repcelaki fanatikus katolikus ember, bizonyos Kísfaludy Balázs; eb-
ben a tiszta evangetikus kozsegben provokációs, bosszantó szándékkal
kápolnát építtetett és azt Istvan kiraly napjan akarta re'szenteltetní.
A rábaközí plébánosok hatalmas, tüntetésszerű felvonulást szerveztek
arra a napra Vadosrára. Az akkorí ev. templomelvéteíek, társadalmi el-
nyomás, ktilönféle zaktatasok miatt a vadostaiaknak minden okuk meg-
volt arra, hogy különféle fenyegetésektől félve itt is templomfoglalástól
tartsanak . rau e rnent, hogya gyuiekezetet a míhályí pcébanoshoz csatol-
ják, aki ehhez két csapat katonaságot kap. Az evangélikus hívek erre
közel es távol "egymásnak levelek és üzenetek által is jelt adtak", a kör-
nyékről ' összegyűrekezvén, a falu végert e:állták, szekerekkel körülvették
a falut, s kapával, botokkal, szarszámokkal őrködtek. Radó László, a gyü-
.lekezet egyik vezetője kérve kérte a búcsúsokat. főképp a mihályiakat,
hogy arníg a, vadosfaiaknak Mária Teréziához küldött folyamodványára
válasz nem érkezik, ne jöjjenek be ebbe az evangélikus faluba a proces-
siók, Radó saját házánál fogadta a katolikus vezetőket, Kisfaludy Balázst
is, kérve, hogy a felszentelést halasszák el. Közben többezres tömeg
érkezett a taiu alá, Radónak már-már sikerült higgadtan egy részüket
távozásra bírni, de a legharciasabbak, a mihályí pi.ébános vezetésével
betolakodtak Radóék kertjébe, ahol a plébános, Radó fiának, Istvánnak
minden kérlelése ellenére megkezdte előkészületeit a misézéshez, Szóvál-
tás, hajigálas kezdődött, a búcsúsok a falu fe(gyújtására biztattak egy-
mást, Radó Istvánt elhurcolták és megvertek. "Szörnyűséges verekedés"
kezdődött. Fábri két főb íróval tanácskozott a paplakon, de most siet nyája
közé, hogy a felizgatott embereket lecsillapítsa, s híveit a már ekkor
.hazamenekülő katolikusok további üldözéséből hazarendelje. Egy öreg
katolikus ember, dühében karót akarván kihúzni a földből; hanyattvágó-
dott és meghalt. A törvény előtt később ez is, mint gyilkosság szerepelt
Nagyon szerencsétlen, szomorú eset volt ez!! A szabadságvágy, a császári
zsarnokság, elnyomás e:leni elfojtott keserűség elemi, forradalmi kitörése
volt ez, - akaratlanul is. Az esetnek óriási híre lett országhatáron innen
és túl. A ,bécsi' kírályi kancellária irányította a vizsgálatokat. Allítólag
278. tanút. halí'gattak ki. Az ítéleteket 'csűrések-csavarások .és egészen
egyoldalú vallomások alapján hozták meg. Fábrit, valakinek a börtön-
be írt, de elveszett levele alapján egészen alaptalanul fogták perbe, és
természetesen uszítássaé, összeesküvéssel vádolták, A hívek közül közel
hatvanat vasraverve a burgenlandi, kapuvárt börtönbe vittek. Kerül-
tek még Temesvárra is! Fábrit csak 1752. őszén idézték be a nérriet-
keresztúri várbörtönbe. ahol félévig raboskodott vizsgálati fogságban. El-
indulása utáni napokban született nyolcadik gyermekük. Útközben Ne-
meskérett úrvacsorával élt. A nemetkeresztúri várbörtönben templommá
válik ce~:ája Tisztelik, becsülik. A börtönőrrel bibliát olvas, a vár körül
ácsorgó gyerekeket imádságra és bibliai történetekre tanítja, sőt a bőr-
tönőrék újszülött kísleányának keresztapja lesz. -

Avadosfai összetűzésért a római egyházzal szövetkezett bécsi császári
udvar kegyetlen bosszút állt. Kettőtől tíz évig terjedő várbőrtönbünteté-
sek, 200-400 forintos - teljes anyagi összeomlást jelentő - pénzbírsá-
gok; nők pellengérre állítása, 100-150-200 botütések szerepelnek a Ne-
meskérett kihirdetett végső Itéletekben. Fábri Gergelyt szuperintendensi
tisztéből azonnal elmozdították, Vadosta területéről kitiltottták, de a "kü-
lönös császárnői ..kegy" hozzájárult. hogy máshol prédikátori .hívatalt ví-
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selhessen, Az. öreg "Radó a börtönszenvedések .alatt nemsokára meghaé,
fia külföldre távozik. 1830-ig a vadosfai ev. templom István király nap-
ján zárva volt. A kegyetlenül bevasalt büntetéspénzekből egy hatalmas,
díszes, nagy kápolna épült az evangélikus templom mellé.

Fábrit egy ideig világi barátai fogadják vendégszeretetükbe. Végre,
1753. augusztusában Kertára hívják meg lelkésznek. Új erővel lát munká-
nak. Paplakot épít, és ezt írja róla szép életrajzában Payr Sándor: "mint
egy kezdő káplán, ifjú! hévvel, tettre vágyó kedvvel, mint egy kalitka-
bÓl~kiszabadult madár rak fészket." Örömmel végzi munkáját szűkebb,
kís gyülekezetében, ahol már püspöki terhek sem nyomják vállát.

Kertáról 1759. áprilisában a nemescsói artikuláris gyülekezet hívja el
pásztorának. Sajnos, itteni szolgálatáról keveset tudunk. Itt hal meg 1761-
ben egyik leánya, "az én gondvise'.ő, szerelmes Klára leányom" - fele-
sége, hű osztályostársa. Kövesdi Dorottya Zsuzsanna pedig talán már
előbb. Ez az év nagy törést jelent Fábri életében. Bús, magányos özvegy-
ségben virraszt szomorú, fájó emlékek között kedves leánya koporsója
mellett. Külső bántás,megaláztatás nem törte meg eddig, de meghall
szerettei miatti bánat nagyon megviselte szívét,

1766. január t-éri halt meg. Ot túlélő gyermekei közül két leányáról
tudunk, akik papnék lettek.

Fábri Gergely kitűnően képzett teológus, kirnagasló papi egyéniség.
Mély hit, nagyon alapos bibliai alapvetés, pontos, hű rnunka jellemzik.
Nagy kár, hogy az a szerencsétlen vadosfai "zavargás" kettétörte életét,
de püspöki szolgálatát is. Mégis gazdagította magyar evangélikus egyhá-
zunkat, mínket, késő 'utódokat pedig példájával bátorít.

Sümeghy József

ifj. Benkóczy Dánielesperes beiktatása Nyiregyházán
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niillik a gyenge tehetségű úri fiúk
tanításából tartotta fenn magát.
Szabad lakást és havi néhány fo-
rintot kapott. Ugyanígy éld; a gim-
názium elvégzése után is, amikor
Sopronban a teológiai .akadémián
tanult. Tanulmányai elvégzésével
egy gazdag szerb családhoz került
nevelőnek. Évek hosszú munkája
alatt össze tud gyűjteni annyi
pénzt, amennyivel mekívághat kül-
földi tanulmányútnak. Berlinben,
Hamburgban jár, majd "a szép mű-
vészetek és a bölcselkedés dokto-
ra" címmel tér haza Magyarország-
ra, ahol folytatja a nevelősködést,
míg meg nem választják az újon-
nan alakuló pesti magyar egyház-"
község lelkészévé.

Szerb népdalok és népregek mű-
fordításával tette országszerte is-
mertté nevét sez számára megsze-
rezte a tudományos akadémia leve-
lező tagjának címét, Irodalmi mun-
kássága alapján nem kisebb em-
ber, -rnínt Kossuth Lajos ajánlotta
őt a Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap szerkesztői tisztére TörÖK Pál
református lelkésszei együtt. A lap
homlokzatán Efezus 4,15. igéjét vi-
selte: "Igazságot szólaní szeretet-
ben!" Ez volt az :az ige, amelyhez
Székács igyekezett hű maradni lap-
jában.

Székács lapja kitörő örömmel fo-
gadta az 1848. március 15-i forrada-
lom gyümölcseit, az új törvénye-
ket. Március 19-én a Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap fejléce ha-

. talmas betűkkel hirdeti a nagy ese-
ményt: "A sajtó szabad!" Alatta
bibliai idézet. Dántel könyve 2.
rész 20. és 21. versei: "SzóLa Dániel
és mondá: Aldott legyen az Isten-
mek neve örökkön örökké: mert
övé a bölcsességés az 'erő. És ö

változtatja meg az időket és az

~~KIBENMUNKÁS A SZERE'TET"
90 éve halt meg Székács József az "ország papja"

Orosházán született 1809-ben -
szegény falusi iparos családban.
Apja, a nyolcgyermekes tímármes-
ter, nem gondolhatott arra, hogy
fiát taníttassa, hiszen maguk is
alig tudtak megélni. -Egy őszi _haj-
nalon el is indultak szekéren a fiú-
val és kis batyújával Gyulára, a
megye székhelyére, hogy ott tímár
inas legyen s azután majd apja
mesterségét folytassa. Már a sze-
kér elhagyta a falut, s rátértek a
gyulai útra, amikor szembetalál-
koztak öreg papjukkal, Szigethy-
vel, aki régóta biztatta Székácsékat,
hogy taníttassák tovább fiukat. A
vége az lett ennek a találkozásnak,
hogy Székács uram visszafordította
a rudat s az öreg Szigethy támoga-
tása folytán nemsokára egy okos
szemű fiúval több Iármázott a me-
zőberényi gimnázium udvarán.

Csakhamar meg kellett kóstolnia
azt a kenyeret, amelyet akkoriban
a szegény sorsból magukat felküz-
dő diákok nem kerülhettek el, tud-
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időknek részeit; dönt királyokat s
tesz kírályokat; ád bölcsességet a
bölcseknek és tudományt az értel-
meseknek." Az egész első lapot be-
tölti Székács József "Ima" című
klasszíkus költeménye.

Március 26-án hálaadó istentisz-
teletet tartott Székács' a nagy nem-
zeti esemény alkalmából s erre az
alkalomra versbe foglalta, Isten
iránti háláját. A verssei kapcsolat-
ban lapjában ezt írta: "Hisszük,
hogy az alkotmányos szabadság
diadalát sokan ünneplik meg." Is-
tennek ,így adott hálát azért, hogy ,
felvirradt népe szabadságának
napja:

"Hozzád hangzik a háladal,
Mert te műved a diadal,
Hatalomnak Istene!
Te széltál a nép szavában,
S elporlott saját hamvaban
A szentelt jog ellene."

Kossuth, aki valamíker szót
emelt a protestáns lap érdekében,
nem csalódott Székács ban a sza-
badságharc kritikus napjaiban sem.
"Harang és ágyú" című cikke Szé-
kácsnak hatalmas buzdítás és fel-
hívás volt az egyházközségekhez,
hogy harangjaikat küldjék fel
Pestre, hogy felhasználhassák őket
a szabadságharcban. A Protestáns
Egyházi és IIskolai' Lap a szabad-
ságharc válságos helyzete miatt
Utolsó számában, 1848. december
31-én [elent meg, amikor közölték
magának Kossuthnak a szózatát:
"Magyarország népeihez", amely
nyílt fegyverre szólítás volt a nép
szabadságának kivívása érdekében.

A szabadságharc ügye mellé álló
Székácsnak természetesen buj dús-
nia kellett, amikor oa császári zsan-
dárok vadásztak a hazafiakra.

,1851-ben Székácsot \Pesten katonai
törvényszék elé állították, azonban
előkelő összeköttetései révén sike-
rült a bűntetéstől megszabadulnia.
Mikor .a Habsburg önkényuralom
a szabadságharc ellenségeinek szol-
gálatába akarta állítani az egyhá-
zat, Székács ismét teljesítette haza-

fias kötelességét. 1859. decem-
ber 15-én a bányai evang. egyház-
kerület gyűrését a császári zsandá-
rok feloszlatták, Ekkor Székács
imája rekesztette be a gyűlést,
amelyről Zsilinszky Mihály törté-
netíró, szemtanú a következőket
írta: "Soha ilyen rögtönzött imát
nem hallottam, mely annyira meg-
rázta volna a iszívet és velőt egy-
aránt -', melynek hallatára a kor-
rnány fegyveres durva eszközei ott
állottak tehetetlenül, könnyes sze-
mekkel és remegő karokkal, míg a
vallásos és hazafias lelkesültség
legszentebb tüzétől ihletett egyház-
tagok égbekiáltó némasággal osz-
lottak el."

Ugyanilyen nagyszabású szolgá-
lata volt 1860. június 14-én Berzse-
nyi Dániel síremlékének felállítá-
sakor, amikor 'a Habsburg önkény-
uralom 'sötét korszakában olyan
élő hittel és hazafias lelkesedéssel
szólott, hogy .beszéde hatása alatt
hallgatósága "az ország papjának"
nevezte. Kiemelkedő szolgálatai el-
ismeréséül a bányai egyházkerület
püspökéve választotta s 12 éven át
viselte püspöki tísztségét.

Székács igehirdetése soha sem
volt a világtól elzárkózó, belső kö-
rön futó beszéd. Kerának prófétája
volt, aki az ige 'fényével világította
meg népe és hazája nagy kérdéseit.
Egyik leghíresebb prédikációja az
1839-es pesti nagy árvíz után hang-
zott el, amelyet nyomtatásban kü-
lön is kiadtak. Amikor az árvíz
által összerombolt Pest láttára
csüggedés vett erőt az embereken,
Székács hatalmas erejű felrázó ige-
hirdetésével hirdeti a reményt és
az újjáépítés holnapiát r v.Be fog
'hegedni az inségejtette seb, a vá-
rosrázó rövid láz után vidám
élénkség uralkodandik a nemzet
ereiben, városunk ereiben, folya-
maink ágain, a kereskedés ösvé-
nyein, a hon szívében, s a hon
részeiben, nem költői fellengés, ha-
nem hideg ész fogja lelkesülten

111



vallani: "Hazánknak büszke. reméi:
nye -,' Pest."

Székács, egyháza és népe, prófé-
tája, tudott finom 'szavú -és lágy
hangú "széretettel -ímát ' írni 'gyer-
mekek számára, amelyek közül év-
tizedeken' át használatos völfa
gyermekajkakon é1c következő esti
imádság:' ,

A nap lemegy, az éj beáll,
Alom j,ő ,szememre, c "

Jó Istenem, viselj gondot
'Alvó gyermekedre. '
Uram, "I'e őrzél e napon..
Te óvt ad éltemet,
Benned hiszek" benned vetem
Minden reményemet.

A prédikációs 'kötetet; imaköny-
vet megjelentetett, püspök, "az or-
szág papja" tudott élníra vszatírá-
nak, a társadalmi bűnöket kípel-
lengérező gúnynak -isa fegyverével.
'Támadja-azt a társadalmat, amely-
ben az ember a nemessel kezdődik,
akik azonban+csakhamar bebízo-
nyítjákrnegvetésre érdemes mívol-
tukat azzal"hogy közéletí verkölcs-
telenséget teremtenek maguk köré.
Székács kipeUengérezi a megyeí

POE tikai',élet fonákságát," s-különö-
sen a .képvíselőválasztásck, tisztá-
talanságát,' amelynek alapelve, a
vesztegetés, etetés;' Itatás.

Végeredményben' erőteljesen
emelkedik ki Székács,' prófétai
egyénisége 'a 19. század középénel$:
magyar evangélikus papjai. közül,
Pestí szöszékéböl.regyházl Iapjából
~!3', püspöki "székéből '"az ország
papja" szellemi irányítój a volt, az
egész magyar evangélikus egyház-
nak. Az általa hirdetett .igének irá-
nyító 'ereje volta magyar nép sza-
badságharca é,s azután a Habsburg
önkényuralom idején.VilágClsan lá-
tatt a-társadalmí.ibűnök tekinteté-
ben. De hirdette lii gyürnölcstermö
keresztyén élet .evangéltumát is.
úgy .élt, ahogy qrraÉnekesköny-
vünkben szereplő versében is tanít
minket:

Akiben szílárd hit él, "
1(iben ni. únkása szeretet:'
Aki bízikés remél, '
Ahítván egy jobb életét: '
Ai: fut Ji§z1.j.snyomdokán,
Merinyeí -szent cél-ufán.
, " .. (438.)

, Dr. Ottlyk Ernő

A 'keresztségben megfogadtam az 'é~ kedves-Uramnak,
Krisztusomnak, 'hogy ,benne ,akarok hinni" .hüségesen
meg akarok állni .mellette. Ezt akáí:oÍncselekedni ke-
gyelme, munkája éssegítségeáltal; Most hát minden kí-
sérfésemben tudatában vagyok annak; a:iriita kereszt-
ségben fogadtam; hogy benne akarokvhinni '-:- ez 'az
igazi és Iegnagyobbfogadalomc=, viszont Öis megígérte,
hogy Istenem -akar maradni. Ha ez a vigasztalásom nem
lett volna, súlyos kísértéseim=nagy szenvedésétől már.
rég elpusztultamvolna, Az énkedves -Uram segítsen ez-
utál) is! Ámen." '. ,_", '-,'

~'(Luiher Márton).
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MIND
Mind célját, mind napjait
Te mérted ki életemnek,
Szent Atyám, ó, vajha itt.
Amfg éveim sietnek;
Miként igéd rendelé,
Úgy futnék. célom felé!

Akiben szilárd hit él,
Kiben munkás a szeretet,
Aki bízik és remél,
Ahítván egy jobb életet:
Az fut Jézus nyomdokán
Mennyei szent cél után.

c ÉLJAT ...
Adj erőt hát, Istenem,
Hogy hitben végig megálljak,
S úgy mint égi Mesterem,
Jót művelve szerte járjak,
Hűséggel keresve itt
A jobb élet útjait.

Add, hogy rníg tart életem,
Munkálkodjam ily. szellemben;
S majd ha megítéltetem,
Részesüljek kegyelemben,
Melyet annak szánt Fiad, '
Ki halálig hű marad.

Székács József

B Evangélikus Naptár

Simojokt finn érsek a nagytarcsai gyülekezetben
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"Elhunyt opóink példája "
125 éve született Gyurátz Ferenc püspök

Alsóbüki parasztgyerek. Szegény,
mint fajtája akkoriban, és szívós,
mint afféle Tiborc-ivadék.

Ragyogó tehetségű diák, alsó-;
közép és felsőfokon, itthon és Hal-
léban equarán; mindig kitűnő.

Sokrétű, színes egyéniség: ír, sza-
val, nyelveket, zenét, vívást tanu!,
szeret táncolni, mégis úgy hívják:
"az istenes Gyurátz". .

Szenvedélyesen készül a katona-
tiszti pályára, hogy "megbosszulja
a sok német gazságot".

S mégis - lelkész lett.

•
Gyurátz - a pap. Szolgálati he-

lyei: Kővágóőrs - ahol a kisgim-
názium tanára -. Beled és 1882-
től Pápa. Innen aztán nem ment el
se k5szegi, se győri hívásra.

Hatalmas igehirdető, boldog, ha
prédikálhat. Püspök-korában és
még öregen is járja Páp a fíliáit.

A Szentírást állandóan eredeti
nyelven olvassa. Odvözlésekor zsi-
dó rabbiknak héberül válaszol.
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külföldi prtr[esszoroknak: görögü!
szól.

Oriási munkabírású ember, nagy
szeruezó, felsorolhatatlanul sok
mindent alkot és alapít.

A mellett ráé1' ügyesbajos hivei-
vel foglalkozni, látogat, és ottbona.
Iüuauüa valóságos lelkipásztori el-
sősegélyhely.

Egyháztörténeti unikum, hogy a
nyugalomba vonulása. után a pápai
gyülekezet "tiszteletbeli lelkész">
évé választja. S az öreg Gyurátz
egy-egy elutazó, vagy beteg segéd-
lelkész kérésére is szívesen megy
a szószékre helyettesíteni:

•
Gyurátz - az esperes. 1893-ban

egyhangúan a veszprémi egyház-
megye esperesévé választják. Egy-
ház kormányzó képessége, nagy
SZeT1)eZŐ ereje most bontakozik
még teljesebbé.

Szinte mindig úton van: látogat-
ja egyházmegyéje gyülekezeteit;
szervez és rendet teremt. Sok ne-
héz ügyet intéz el jól, fogas kérdé-
seket megold, nehéz, viharos vá-
lasztásokat kemény kézzel, bölcs
nyugalommal vezet le.

Valahol heves egyházközségi
gyűlésen Gyurátz a vita során az
egyházi törvényekre hivatkozott .
Egy zordon presbiter odavágta:
"Azokat a törvényeket is csak azért
hozták, hogy a szegény embert
lcárositsák vele." Gyurátz szeme vil-
lant egyet, aztán így felelt: "Hát
persze, kedves barátom, azok a tör-
vények azért ilyenek, mert csak
ilyen hígvelejű emberek csinálták,
mint jó magam; mert én is ott
voltam a zsinaton, sőt jegyzője vol-
tam. Ha kedves presbiter barátom
is ott lett volna köz'öttünk, talán



jobb törvényeket csináltunk volna."
Derült csend lett.

Különösen vegyesajkú gyülekeze-
tek nyelvi torzsalkodásait tudta el-
[oqulatla», igazsággal megbékíteni.
. 1895-ben írja: "Ez évben 36
anya- és leányegyházközséget láto-
gattam meg. Fámdságos volt, de
örömmel teljesítettem . .. Épültem
a hivek hitén."

Esperes korában is tanít a pápai
népiskolában, de már most minden
kerületi és egyetemes jóügynél je-
len van. Munkássága egyre na-
gyobbsugarúvá nő.

•
Gyurátz - a püspök. 1895-ben

"lett Karsay-Sándor utóda a dunán-
túli püspöki székben.

Poszvék Sándor soproni líceumi
és teológiai igazgató az ellenjelölt,
s ugyanő üdvözli elsőnek az új
'püspököt, így: "Főtisztelendőséged
egyik kezévei az oltártüzet élesz-
tette, másikkal a könyvet, tollat
forgatta. . . Legyen a főpásztori
bot, melyet méltó elődje kezéből
átvesz, Mózes pálcájává, metu a
munka kősziklájából az élet 7)izét
fakasztja."

Első" püspöki gondja a három
teológiai akadémia egyesítése volt,
második a magyar evangélikus nő-
nevelés intézményes megszervezé-
se. Első terve korunkban valósult
meg, a máso.dik eredménye a kő-
szegi leánygimnázium lett.

A nagy dunántúli egyházkerület
minden gyülekezetének minden
fontosabb alkalmán ott van és szol-
gál. E mellett egyre bővülő munka-
körben részese minden közegyházi,
sőt protestáns munkának.

Ha püspöksége 21 esztendejének
munkaútjait nyomon akarnánk kö-
vetni, sűrű vonalakkal kellene Du-
nántúl, sőt az "ország térképét ke-
resztül-kasul húzogatni.

Főpásztorsága a századvég talmi
ragyogásaiban puritán egyszerűség-
gel kezdődött, így folyt is, és a má-
sodik világháború szörnyűségei kö-
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zepette kemény helytállása-kkal
1916-ban fejeződött be.

Nem hiába készült fiatal kará-
ban katonának, mindvégig katonás
fegyelmet tartott és tartatott. Erő-
sen dolgoztatott, -..:..44 év alatt 50
káplánja volt - még erősebben
dolgozott őmaga.

•
Gyurátz - az író. DiákkorátóZ

élete végéig naplót írt. Saját élet~-
nek' eseményei mellett az egyházi
és nemzeti közélet mituien. jeles
történése is belekerült ebbe a nap-
lóba.

Még diák, amikor Madách Imre
halálának évében kritikai tanul-
mányt írt a soproni líceum Magyar
Társasár;a számára Az ember tra-
gédiájáról. -

Remek, színes stílusa van. A kő-
vágóőrsli kisgimnázium széljárta,
hideg szobájában vidáman írja:
"Ismét felzeng a régi nóta, a múlt
évi. Vad kezekkel rázza" a zord vi-
har roncsolt ablakomat, mintha
csak panaszos, keserű hangokon
elkárhozott szellemek zúgnák el
fájdalmukat ... Széltől inog a lám-
pa asztalomon, és én úgy elgyö-
nyörködöm felette ... "

Ir verset, novellát, teológiai, tör-
"ténelmi, tudományos cikket egyhá-
zi és nem egyházi lapokba.

Imádságos könyvet ir kettőt is,
1887-ben a "Hit oltára" címűt, S
1894-ben a "Lelki vezér" címűt. Jó
beosztású, változatos tartalmú,
pásztori hangú imádságos köny-
nek. Több kiadásban mindkettőt
megtalálni ma is evangélikus csa-
ládjainkban.

188S-ban 328 lapos nagyobb
könyvet írt Luther életéről. A re-
formátor erős egyéniségét,a refor-
máció jelentőségét akarja köze-
lebbről megismertetni ebben a mű-
vében.

LSS9-benjelenteti meg a három
kiadást megért Kézi Agendát.
"Templomi és halotti imák, szer-
tartási beszédekkel, lelkészi hasz-
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nállltra." Bár ezt az Agendát tá-
madták is szónokias hangja, költői
képei miatt, mégis hiányt pótolt, s
majdnem fél évszázadig ezt hasz-
nálták a gyülekezetekben, legalább
is Dunántúl lelkészei.

1892-ben megírta "Gusztáv Adolf.
a slléd király" - saját katonamin-
taképének életét; lelkesen, színesen.

Irányításával készült s került ki-
addsra 1911-ben a korszakalkotó új
dunántúli énekeskönyv, benne tíz
saját éneke. Számtalan kiadásban
dicsérte Istent ebből a könyvből
orszáqszerte magyar evangélikus
népünk. Legújabb énekesköny-
vünkben is van három Gyurátz-
ének: a 152., 154. és 505.

Köteteket tenne ki prédikációi-
nak, magvas püspöki jelentéseinek,

-előadásainak, cikkeinek gyűjtemé-
nye, -

1917-b~n jelent meg utolsó köny-
ve: "A nő. Hivatása, helyzete a
múltban és korunkban" címen.

Legutolsó írása - milyen jel-
lemző! - kedves volt büki tanító-
jának, Szente Györgynek életrajza
az 1925-ös Luther Naptárban.

Utolsó tollvonása naplójának 12.
kötete 238. lapján, 1925. április
30-án: ,; ... Elég immár, Uram!"

Május 3-án meghalt 84 éves ko-
rában.

*
Gyurátz' - az ember. Gyermek-

telen maradt - hű feleségét 19 évi,
hosszú özvegységben siratgatta. -
Tüzes magyar, s a pápai kollégium
szlovák diákjait vasárnaponként
asztalánál vendégelí. - Félelmete-
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sen kemény, katonás rend és fe-
gyelem embere, s kitűnő humorú
társalgó. Beledben így marasztal-
ják: "Ne hagyjon itt bennünket,
hiszen még a kövek is sírnak utá-
na." - Napokig íróasztalához tud
ragadni, de jór érzi magát öreg-
hegyi szőlője ,háromszázéves ber-
kenyefája alatt.

- Gyerekkora óta gyomorbajos,
sokat betegeskedő "Sanyaró Ven-
del", s óriási munkatempót tart.
"A nyavalámmal (sic) foglalkozni
nincs időm." - Gyönge fizikum,
s a püspöki hivatalban kardvíváso-
kat tart káplánjaival, tűzifáját pe-
dig élete végéig maga aprít ja "gim-
n'1,sztikából". - Szegényember, de
állandóan osztogat, egyszer top-
rongyos vándorlegénynek adja az
új cipőt, pedig azt' felesége a
püspök karácsonYfája alá akarta
tenni. - Sok adoma járta róla
már életében, s maga is mulatott
azokon. Szólás-mondás volt: rDu-
nántúlon gyakoriak a késői fagyok,
mert ott négy fagyosszent van:
Szervác, Pongrác, Bonifác és -
Gyurátz."

Végrendelet~bén meghagyta:
" ... temetésem legyen egyszerű,
mint volt életem. Kihűlt testemet
egyszerű fakoporsó fogadja. Távol
maradjon minden virág koszorú. A
Megváltó Jézu» fején töviskoszorú-
val halt meg ... "

Szűletésének: 125 évés fordulóján
505. szép énekének soraival álljunk
meg emlékénél:

"Elhunyt apáink példája
Gyújtsa hűségünk új lángra."

Szabó József



Ha a viláM'on
minden keresztyén ilyen lenne!

Söderblom Náthán születésének 100. évfordulóján

Svédország két kímagasló sze-
mélyt adott a világ lutheránízmu-
sának: Gusztáv Adolfot és Söder-
blom Náthánt. Az előző a XVII.
században vitte diadalra a már
majdnem válságos helyzetbe került
protestantizmus ügyét, az utóbbi a
mi századunk gyermeke és korunk
bonyolult, válságos helyzetében, a
reformáció szellemében adott vá-
laszt a legégetőbb kérdésekre.
Gusztáv Adolf Lützen melletti ha-
lálát, a svéd nép és a protestaniz-
mus pótolhatatlan veszteségére,
"rövidlátása" okozta, Sőderblom-
nak az Isten "jó szemet" adott,
hogy észrevegye korának táncát a
borotvaélen, vagy egyensúlyozását
a szakadék felett. Ritka világos
érzékkel tapintott rá kora sebeire
és prófétikus agilitással kapaszko-
dott a vesztébe rohanó emberiség
jóérzésébe és jóindulatába. Hogy
a rohanó áradat elsodorta őt útjá-
ból, arról egy ellentétekben ver-
gődő kerszak. a megnemértés és D
hatalmi gőg tehettek. De valahány-
szor hasonlóan válságossá válik az
emberiség sorsa, a "két végén
meggyújtott gyertya" vétót üzen,
Sőderblom alakja és mondanivaló-
ja keresztbe fekszik az úton. És mi
evangélikusok átvesszük üzenetét
vállal juk szándékának megvalósi-
tását, odasorakozunk a háborgó vi-
lágot átölelő eszme mögé: Krisztus
egyházának szolgálata a világban
a békesség munkálása.

Papi családból, éppen száz ~ve
született. Gyermekkora arra az
időre esik, amikor a német biro-
dalmat három háború vére tapaszt-
ja egybe,Franciaország a harma-
dik köztársaságba zökken, Anglia
Vikt<5da kírálynő alatt a világbiro-,

dalom szálait szövögeti, Magyaror-
szág pedig éppen csak átlépte a
"ferencjózsefi" kor küszöbét. If [ú-
kora egy látszólagos "béke-kor-
szakrat' esik, mert mílyen csoda,
Európában a német-francia háború
óta (1871) nincs háború, s ez az
állapot közel fél évszázadig tart.
Ez idő alatt végzi el Sőderblom a
teológiát (1893) és egy év rnúlva,
mint svéd követségí lelkész nyer
beosztást Párizsban, Majd ugyan-
csak ez idő szolgál alkalmul ahhoz,
hogy szorgalrnas munkájának gyü-
mölcseként elnyerje a teológia dok-
tora címét 1901-ben és ugyanebben
az évben az upsalaí egyetem val-
lásbölcseleti és vallástörténeti tan-
székét. '

A tanári munka mellett folytatja
igehirdetői munkáját is, mert az
upsalai Szentháromság-templom
lelkipásztori teendőit is ellátja. Sőt
1912-ben elvállalja a lipcsei egye-
tem professzori állását. E roppant
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munkát párhuzamosan végzi az
első világháború kitöréséig,

Hogyan is tudnánk egy emberről,
vagy szerteágazó munkájáról né-
hány szóban jellemző képet nyúj-
taní? Mert részletes en fel kellene
tárnunk azt a munkakört, amely
párizsi tartózkodását illeti. Hogy
vállalta a svéd matrózok lelkipász-
torelását és ezért rendszeresen
Calais-ba utazott, holott előfordult
az, hogy csak egyetlen egy matróz
vett részt istentiszteletén. Vagy a
párizsi tartózkodás (1894-1901)
alatt szerzett nemzetközi benyomá-
sait kellene felmérnünk, esetleg
tanulmányairól, társadalmi életéről
kellene szólnunk. Számot Kellene
adnunk arról is, hogy vallastörté-
netében miképpen tesz különbsé-
get a kinyilatkoztatás vallása és a
kultúrvallások között. Vagy hogy
tniképpen látja .az egyedüli és ki-
zárolagos . Megváltcit Mózes és a
próféták, által megjövendölt Krisz-
tusban. Es hogy mély hite mellett
milyen nyitott volt az irodalom, a
müvészet és a tudományok előtt.
Vagy arról, milyen megható szere-
tetet érzett a világért. Minderről
gazdagon és színesen kellene szól-
nunk.

Aztán be kellene térnünk Sőder-
blom "műhelyébe'" is, ahol az egye-
temi katedrák (Upsala-i, Lipcse-i),
vagy a gyülekezeti munka mellett
egy széles és jelentős baráti körrel
tart kapcsolatot, amely érleli benne
a keresztyén egység, az ökumené
gondolatát. Persze ilyen rendkívü-
lien színes, gazdag és sokoldalú
életről köteteket lehetne írni. De
miután ez nem áll módunkban,
vessünk legalább egy pillantást ar-
ra a munkájára, amely nevét leg-
inkább ismertté tette, az ökumeni-
kus mozgalom érdekében- kifejtett
tevékenységére.
'Mondottam, hogy Sőderblom
egyénisége abban az időben bonta-
kozott ki, amikor kontinensünk kö-
zel fél évszázados békekorát élte,
Azok: közé a ritka egyéniségek kö-
zé tartozott, akik felismerték, hogy
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a korszak hamuja alatt izzó zsa-
rátnok lappang. Akik felismerték,
hogy a hangzatcs szólamok mögött
tüzetokadó sárkány leselkedik az
emberiségre, hogy a fegyverkezési
verseny, a nemzeti ellentét, vagy a
kor égre kiáltó szociálís ellentéte
hová vezet. Kell-e, lehet-e a ke-
resztyénségnek itt valamit tennie?
Ez volt a kérdése. Ha. Ő, a lelki-
pásztor, vagy a két egyetem pro-
fesszora megszólal, az "pusztába
kiáltott szó" csupán. De ha az egy-
házak itt is, ott is, szerte a vilá-
gon egymásra találnak ilyen kér-
désekben és együtt szólalnak meg,
az már robaj, amely a dobhártyá-
kat is képes megszakitaní. Es noha
volt már az ökumenének valamilyen
"ábrándos, romantikus közhangu-
lata", Sőderblom most azon fára-
dott. hogy az ökumenikus vágyako-
zásnak karaktert adjon. A háború
előtt, ~ példátlan ez az energikus-
ság -, minden erejét egy, még
tartalommal megtöltendő mozga-
lom elindítására "koncentrálja,
amely később a "Gyakorlati Ke-
resztyénség" nevet kapja. Ilyen
praktikusan . kevesen érz ékelték
még az. egyház történelme során
azt, hogyakeresztyénség egységes
lehet a "gyakorlatban!', vagy is ab-
ban, amit tesz, ill. cselekszik a
világban. Az egyházat sok minden
forgácsólja szét. A hitvallási felfo-
gás, a történelmi múlt, a nemzeti,
faji sajátosságok stb., de a "gya-
korlat", Krisztus parancsa alapján
kötelező eljárása "közös".

Es íme, adódik az első megpró-
báltatás. 1914-ben eldördülnek az
ágyúk. Halálhörgés. szenvedés,
pusztulás szakad az öreg Európára,
a "keresztyén Európára , ahogyan
akkor szerte a világon nevezték. A
professzort a svéd király ugyan-
ebben az évben érseknek nevezi ki
(nov. 8.). Sőderblom minden eddigi
munkáját elsöpörte a szennyes ára-
dat, a gyűlölet, a bosszú. De hall-
gathat-e az, aki táradhatatlanul
hirdette eddig, hogy a keresztyén-
ségnek egynek kell lennie a háború



ellen és hitt abban, ha egységes en
lép fel, nem lesz vérontás és pusz-
tulás? Már 1914 ádventjében egy
békefelhívást bocsátott ki a keresz-
tyén egyházakhoz. Felhívását majd
valamennyi egyház aláírta. (A finn
érsek és a magyar unitárius püspök
kivételével!) Legyőzni a gyűlölet
szellemet, összekötözni a szétsza-
kadt szálakat, ez volt az érsek cél-
ja.

A háborút - mély szomorúsá-
gára - sem megakadályozni. sem
befolyásolni nem tudta. "Végkime-
rülésig" tartott. De Sőderblom tud-
ta, hogy a háború után legalább
annyira szükség van munkájára,
mint előtte, vagy alatta. Eletének
főműve így vitathatatlanul az lett,
hogy 1925-re össze tudta hívni
Stockholmba azt a konferenciát,
amelynek előkészítésén közel két
évtizedig fáradozott. A "Gyakorlati
keresztyénség , első világgyűlése _.
mai szemmel nézve - sok kifogá-
solni ~ valót hagyott maga után.
Alig adódott a 600 delegátusból
olyan, aki az érsek elképzelését fel
tudta volna fogni. Ha nem lett
volna az egyházak mögött az első
világháború súlyos megpróbálta-
tása, vagy Sőderblom lángoló hite
a közös cselekvés sikerét illetően,
szertefoszlott volna a kezdeménye-
zés és a mozgalom soha nem válik
az ökumené egyik tartópillérévé.

•
Viszont az Egyházak Vífágtanácsa
jelenlegi munkássága, JO törek-
vése és akciója ott bontakozik ki,
ahová egykor Sőderblom mutatott:
az egyházak a cselekvés és a ten-
nivaló terül etén mutathatnak igazi
ökumenicitást. Ha végveszély fe-
nyegeti a világot, ha szociális igaz-
ságtalanság van, ha járvány, ter-
mészeti katasztrófa sújt, ha igaz-
ságtalanság, elnyomás, embertelen-
ség dühöng, az egyházaknak min-
denker alkalmuk van a krisztusi
parancs végrehajtására. A Sőder-
blom-féle koncepció: a gyakorlat
egysége. Hitvallása: az egyház Urá-
nak parancsát maradéktalanul
végrehajtani.

Fáradozásának méltó elismerése
volt az 1930-as béke Nobel-díj el-
nyerése. (Ö volt az első lelkész, aki
Nobel-díjas lett.) Hat teológia (köz-
tük a magyar Is í), öt filozófiai, ill.
jogi egyetem díszdoktorává vá-
lasztja.

Gyertya volt Sőderblom, amely
két végén égett egyszerre, de ame-
lyet nem akarunk eloltva látni.
1931-ben halt meg, de nem lehe-
tett eltemetni benne azt, amit egy
igaz keresztyén, Krísztus gyermeke
tett, mint Urának engedelmes gyer-
meke. Egy mondat kívánkozik SŐ-
derblom neve után: "Ha a világon
minden keresztyén ilyen lenne!"

Rédey Pál

•

Megszoktuk, hogya gabona évről évre kinő a földből.
Ez a megszokás úgy elvakít, hogy nem is figyelünk rá,
Mert amit naponként látunk és hallunk, azt nem tart-
juk csodának. Közben pedig olyan nagy dolog, sőt ha
helyesen beszélünk. róla, nagyobb csoda, hogy Isten a kö-
ves földből a gabonát adja, mint a tömeg jóltartása a hét
kenyérrel!

(Luther Márton)

~------------~-------------------------------------------------
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akik leértékelték, De aki belébot-
lott, bírkózott· vele. Sajátos lírájá-
val, különös transzilvanizmusával,
szerelmi költészetével, tájverseivel.
befelé néző érzelemvilágával, val-
lásos és "hitetlen" verseivel.

Boncolni való költő. Versei nem
"szakosíthatók' és nem osztályoz-
hatók. Az ember költői teriitetei-
nek berkeiben fellelkesül s a nö-
vekvő fo'rróságban veszi észre,'
hogy ez a hő feny is, amely egyre
új tájakat világít meg.

Boldog élményem volt, amikor
először kezet fogtam vele a kolozs-
vári "kicsi fehér templom" paro-
chiáján, "kic,si papjának", Járosi
Andornak otthonában. "Megismgr-
tem Reményik Sándort" - kolom-
polt bénnem a találkozás öröme, s
akkor még nem tudtam, hogy ver-
seiben újra és egyre mélyebben ta-
lálkozik vele az ember. "Valamit9l '
mi mindig búcsúzunk" - vallotta
Ő. Vele mi mindig találkozunk -
valljuk mi, akik "lángjai' fényé-
nél eszmélkedünk.

Ezt a fényekben-találkozást Rad-
naborbereken éltem át tudatosan
először, amikor ott, ahol ő is hall-
gatta egykor a "vadvizek zúgását",
egy hajnali órán előttem is ,;meg-
kékült az encián". A helyi élmény
azonosságán ébredtem rá arra,
hogy miért olyan ő, amilyen, s mi-
é1·t tudta leírni abban a csodás
környezetben: "Amen. Nincs to-
vább. Itt hiszek." Nem a tájszépség
panteisztikus élménye ez, hanem
az önmagával vívódó ember ma-
gára-eszmélése az előtt, aki "fenn
lépked hdllgatag." Előtte helyére
kerül minden: töprengés, gond,
szenvedély, lelki seb.

Ott jöttem rá arra, hogy Reme-
nyik "vallásos verseit" nem csupán

"Ez a magától: ez a ~egyelem"
Huszönöt éve halt meg Reményik Sándor

Huszonöt éve halt meg. Egyetlen
monumentális sorfal között vitték
koporsóját "kicsi fehér templomá-
ból' a házsongárdi temetőbe, jobb-
ra fent a lutheránus részen a csa-
ládi sírkertig.

Ma halkan csikordul a sírkert
zömök kétszárnyú vdsq,jtaja, amint
sírjához lépsz. A befuttatott sír fe-
jénél sima kő emelkedik nevével s
az űzenettel: "egy lángot adok,
ápold, add tovább ... "

A láng 800 versében ég. Ennyit
hagyott hátra. Es sokaknak, akik
ismertiik őt, törékeny alakjának
emlékét.

Szemének tüzére gyakran rácso-
dálkoztam. Nem a villanó lángok
tüze volt, hanem az olthatatlanul
izzó pa1'ázs folytonos forrósága. Pe-
dig milyen szerény és szelíd egyé-
niség volt! "Csak igy ... " - köte-
tének bevezető versében jellemzi
saját benső világát:

"Én így álmodom,
Én így érzek.
Ilyen messziről,
Ilyen halkan,
Ily komoran,
Ily ködbehaltan."

Ez a tűz valóban messziről, hal-
kan, komoran és ködbehaltan iz.zik.
De qlthatatlanul és meghatározón.
Ennek a kötetnek egy dedikált pél-
dánya van a birtokamban. Ezt írta
bele: "Csak így ... Ez más szóval
azt jelenti: Kevesebb is, több is,
mint a szerelem. Mikor szerettem,
mindég így szeretiem. Máskép nem
adatott."

Saiátos, külön-jellegű, más-vo-
nású költő. 800 versét sokan pró-
bálták boncolgatni - és sokan
hallgattak róla. Sokan telítődtek
vele - és sokan tették félre. Vol·
tak, akik felértékelték - s voltak,

120



abban a kötetben kell keresni,
amelybe néhányat - ilyen témá-o
juk alapján - ő maga válogatott
össze (Kenyér helyett), mert szám-
talan versén süt át az igazi "vallá-
sos" élmény: az önmagával vias-
kodó és Istenében megbékélő em-
ber encián kékj!!ként megvilágosa-
dó élete.

Nem csoda, hogy erre az élmény-
re a magányban érett meg s való-
jában individuális hangú, befelé
tekintő költő lett. Küzdelmes út
vezetett addig, míg végül tS ki-irtó-
zott a sovinizmusnak abból a vilá-
gából; amely román és magyar ol-
dalon egyaránt körülvette s társa-
dalomtói elszakadottá lett ő, akire
pedig egy országrész magyarsága _
figyelt osztatlan bizalommal. Meg-.
indult a "magunkba le" útján, a
"mi dolgunk csak igazabbá lenni"
célkitűzésével.

Ez az út keserű önmagával-v ivó-
dást is jelentett, egészen a hit meg-
tagadásáig ("Igaz beszéd hitem
dolgában"), de boldog, bizonyság-
tevő feloldódást is számtalan más
költeményében. Egy kiadatlan ver-
sében ("Elkéstetek" ) szinte mcrö
öngúnnyal -ír hitének hangsúly-el-
tolódásáról, dc közben oly lehelet-
finom teológiai értékeléssel fejezi
ki magát, amit csak a dolgok leg-
milyét értő ember tehet s amely
bármely tudós teológusnak dicsére-
tére válna.

A 'hit harcaiban tapasztalt segítő
testvéri melléállás megkapó dicsé-
retét, s az evangélikus lelkész pász-
toroló ezeretetének szépségét adja,
Já1'osi Andorról írott versében
("Az én lelkipásztorom"), s bizony-
nyal ez a kapcsolat érlelte hitét
örökszép "Kegyelem" című versé-
nek megírására. Szép ez' a vers,
mint az evanoélikus hitigazságok-

nak egyik legköltőibb kifejezése.
És szép, mint ökumenikus "vallá.;.
sos" vers. Amíg mi büszkén vall-
juk, hogy ezt az evangélikus Re-
ményik Sándor írta, addig a kato-
likus költő, Sík Sándor, melegen
vall arról, hogy ez minden keresz-
tények hitbéli igazsága. Vajon a
költői magasságok, vagy a művé-
szet egyetemessége emeli e verset
ilyen általános _ hitelűvé? Én azt
hiszem, sem a költői magasság,sem
a művészi egyetemesség, hanem az
emberi mélység. Azt hiszem, a köl-
tő saját benső küzdelmének őszin-
te vallomása az igazi érték és szép-
ség benne. A zúzott lélek sírása
s az ingyen valÓ, a magát'óljövő ke-
gyelem egyaránt hangot kap ben-
ne, mert ez a vers: vallomás. Az
ember vallása arról, amit átélt. És
arról, akit megismert, aki

"fehéren jő és csendesen.
E:; amerre vére rubint ja hull:
Virág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul -=- a világ végeig.
S az <5 vérétől áldott mindenik."

Ismert tétel, hogy a magyar iro-
dalomnak két igazán vallásos köl-
tője van csak: Balassi és Ady. Ben-
nük az Isten-élmény nem "után-
érzett" képek sorozata, hanem el-
sődleges átélés. Reményiket ko-
rántsem akarjuk hozzájuk mérni,
vagy melléjük állítani. De versei-
nek parázsló fényében rácsodálka-
zunk arra a költőre, aki látta és
felismerte a világ Világosságának
ragyogását s ennél a fénynél őszin-
tén vallott sok küzdelméről, esett
emberségéről, erőtlen' hitéről. Hol
megiramlón, hol botladozva s ros-
lcadón, de vitte a lángot, ápolta s
továbbadta. .

Koren Érni!

.,. .:,., .'
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~ -: ECjÉSZEN ;, ,, ~~ ,
: Imre Máriának nagy szeretettel :, ,
:. A kishúgom, a húgom kisleánya ~
, Most tizenhárom éves - ,
, Az élet Iass m mélyül a szemébe, '
: S ahogy mélyül: a szeme úgy beszédes, :
, De ez a kicsi t5rténet már régi - ,
: Mt"gírásával adósa maradtam, :
, Holott bátyján:tk - halk szemrevetéssei ~
: Mondja: egy egész könyvet ajánlottam: ~
~ Romon virág' - ~
, S a klsleánynak semmi... ~
: "Rólam, látod, még egy betűt sem Írtál - :
, Látod!" - S nehéz ily sóvárgásnak ~
: Folyton fél ve elébemenni - :
, Kivált, ha oly álmatagon szerény, ,
: Oly megható, úgy nem tolakodó - :
, Hát jó - . ~
: Iif tudja, hányszor megígértem - :
_ De ha olyan nehéz megmagyarázni, ,
, Hogy a vers nem úgy megyen lecke-képen - ,
: Se zord parancsra, se halk kérés-képen :
, Nem tudnak össze-állani ,
: Izmos, vagy gyöngéd-finom tagjai - :

. , Csak valami varázs-ütésre, ,
: S a varázs-vessző: az Isten kezébe. :
, Hát jó: ,
: Repülj:in a régi történet: :
; Most már simán sikló fehér hajó. ,

": .Az irgalmas szamaritánust :
, Tanulj]. a kis elemísta-Iány, '
: De valahol az esze zökken: :
, A történetben valami hiány, ,
: "Felebarát": ezüstzengésű, :
, Nemesveretű bibliai szö - ,
, És mégis a kicsí leány fülén '
., f:rtelmt"tIenül be-ki-illanó. :
: "Felebarát! Hát, aki vele jót tett :
- És ott nem hagyta irgalmatlanul, ,
: Bekötözte sikoltó sebeit" - :
, A kicsi leány csak tovább tanul, ,
~ De nem megy aszó, nem megy a fejébe. :, ,
~ J._---------------------------------------------,-~_.
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Se otthon, se az iskolába
Szamaritánustúl, felebaráttói
Nincs többé nyugovása.
Az anyja végre nyugt akmul kérdi:
Hát ki a te felebarátod?
Ráb imul két világosbarna szem,
Aztin Iez irulnak szemérmesen,
Mint elzárkózó, srép, megzavart álmok.
A száj vonala már lefele görbül,
S a könny kicsordulóban éppen -
"Hát mondd: felebarátod vagyok é n ?"
Anyjára néz, s a szeme felragyog:
"Te - Te eg ész barátom vagy nékem!"

.•

E g ész en! Drága kicsi lányom,
E versben: régi adósságom -
Én neked most csak azt kívánom
- S a könnyem csordulóban épen: -
Aki neked barátod lesz,
Barátod bármiféleképen:
Az legyen nagyon, igazán, egészen!

Reményik Sándor. .."-,,-,,,,-------------------------------------,,--

Részlet a debreceni templomunkbóJ
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:Jráter ~Lmaja
A 'törökösen öbtözött öreg szolga nagy, görcsös hasábokat dobott a kan-

dallóba, aztán meghajolt, s lassan behúzta a magas, szépszál tölgyfaajtót.
A kandákóban egymásra borulva vígan ropogtak a fadarab ok, s nem gon-
doltak az alvínci várral, a hóval, a dermesztő éjszakával s a szétszagga-
tott országgal,

Nagy sötétség borult a magyar világra, véres és fekete háború, éhin-
ség, dögvész, s dupla veszedelmek mind keletről, mind nyugat felő', S be-
lül. is foszladozik a nemzet, két hit, két párt hasítja, s rontó szándék ennél
ís több vagyon.

A kardinális az ablakhoz lépett. Jajongva szaladgált a szél a vár körül,
csikorogtak a láncok, zengett az ablak, holott szönyeggel volt betakarva,
s erősen élreteszelve. De a szél csak zúgott, nekifeszült az ablaknak, szinte
érezni lehetett, el akarja sodorní az embert, s minden velejáróját, tom-
bolni akar a vad elementum e megtartott térségében, tomboini büszkén
és egyedül. Távolról farkasüvöltés hallatszott, az udvaron őrülten voní-
tottak a kutyák. A férfi az asztal elé állt, nézte a táncoló, lengő lángokat.
A kandalló rnelege pedig szárnyra kat, s elszállintott a férfiúhoz, akinek
a szívében most összeáll ott egy szétvert ország minden ereje.

Az asztalon pergámen-hartyák és tollak, mint pihenő nyúlványai a
nyughatatlan ujjaknak, s az örökké tevékeny, félelmes karnak.

A kardinális egész délután írt. A szolga nem merte zavarni az almával
sem, holott mindenki tudja, mennyire szereti a gyümölcsöt. .Ha olvas,
vagy gondolkodik, székely piros pogácsát harapdál, s magos tul eszi <ll kü-.
külleí bőralmát. A hallgatag főpap ezen a napon aög szólt környezetéhez
pár szót. Valami leveleket vett át, amíket lovas futár hozott volt izzadt
arccal még reggeli után.

- Jól vagyon! - mormotta, selvonult.
Immár végképpen megbizonyosodott róla, nincs igaz szándék Ferdí-

nándban, nincs keresztyén hívség benne. Háromszor veszejti el a császár,
most az olasz generálissal meg a semmi hadával, amelyik arra sem ele-
gendő, hogy megvívjon egy rozzant erdélyi váracskát, nemhogy a török
ellen kielégitő segítséget nyújtson. Mit akar ez a szüntelen mosolyra tor-
zuló arcú Castaido tulajdonképpen? Gúnyolja Fráter György igaz szán-
dékát, a szövetséget? Kémkedni jöve Erdélybe? Hátha a törökkel is pak-
tál a bíboros? Jaj, jaj, tovább kell játszania fájdalmas játékot, <ll ve.őkig
hasító szerepet ezért az országért. A barát valóban a szultánhoz forduló-
ban volt, nehogy két emésztő láng egyszerre kezdje ki, selégjen a mohó
tűzben az ország megmaradt bástyája, minden remények kútfője, az édes
Erdély, ,

Nem bírt á1~ni, hulLámot vert a vére, járkálni kezdett, gyors és lassúdó
léptekkel, keresztül-kasul a szobán. Már jóideje sétált így fel s alá, köny-
nyedén, puhán, piros török papucsban, mintha nem is test volna, csupán
lélek. Lélek, az egyetlen józan és látó lélek, az egyetlen igaz patrióta
ennyi bomló, egymásnak menő erő közepette, tiszta önzetlenség annyi
éhes és magára kevély úr között, nyugodt bölcs nyugtalan indulatokban.
szílárd pont egy. ország romlásában. Intézkedett immár minden erejét
megfeszítve, hogy sereget toborozzanak hív emberei, mint egy évelőtt,
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midőn a végső reménytelenségben sikerült Ferdinánd álnoksága ellenére
saját embereivel kiverni a törököt. Most elrendelte, bocsássák legott sza-
badon a török foglyokat, s levél ment a szultánhoz, bizalmas izenettel.
Legalább a királyné nincs már a nyakán, a tétova, pazarló, ~éha asszony-
ka, dévaj udvarával, farsangi zenebonáiával, örök cselszövéseivel. Minő
varázslat, mekkora hiedelem úrhodott el a világon, hogy senki sem látja
a követendő utalt, s nem óhajt engedni szenvedélyei tüzéből egyetlen vé-
kony lángot, egy lobbanást sem.

Sétált, akárha felmérné a szobát.

Sétált, akárha felmérné Erdélyt.
Sétált, akárha felmérné Magyarországot és mínden gondokat a szegény

hazában. .
Vállára tette karjait, aztán lassan leeresztette, s amellén összefonta.

Darab idő múltán pedig széttárta kezeit, s úgy ment végig a szobán, szinte
nekiment egy kőrisfa burkolatú ládának, amelynek faragásai színesen és
arányosam szólottak a készítő mester nemes érzékéről és hozzáértéséről.

Úgy érezte, Isten a vakol, völgyébe meneszté, s hiába érvel, az embe-
rek csák néznek, s nem mernek látni. Eszébe jutott ma egész éI~ete,a gyors
lépcsőfokok, a szepesí vár, a budai kolostor, János kírály, s a. merengő
szemű, lányos arcú kis királyfi.

Nem volt méltó társa sehol. Egyedül hordozta a gondolatokat és érzel-
meket, néma ajakkal ez áruíó s örökkön lesködő világban. Mit is akar?
Megtartaní a hazát, melynek hivatása vagyon a hitben és a művelődés-
ben, mint volt egykoron Mátyás király korában, a török előtt, s lesz a tö-
rök után is biztosan. Moháccsal még nem veszett el minden! Jó fegyver-
rel, jó pénzzel, hív emberekkel meg lehet még menteni az országot. Ha
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volna' király, olyan mint Mátyás; aki észben és szándékban határozott és
kitartó. erélyes és vországát s népét szerető férfiú, megvédené a földet

'rninden osztrák farkasok és török medvék ellenében, megvédené szabad-
.nak és rangosnak. amilyen régen vala. Az ország most szaggatott föld, de
itt áll a keleti rész, Erdély!

A kardinális a maga kormányzó esztendőiré gondolt. A hazában már
béke és jólét telepedett le, mint a fecskék rajai tavasszal. Érezte, ha
Isten elrendelné, hogy egész Magyarország, a keze alá kerüljön, bizony
felemelné. Kincstár, főb írói hatalom, helytartó tisztség mind az ő kezé-
ben. De nem hatalom kell neki minden áron, hanem a munka, az építés.
"Mi rnost önfenntartásunken dolgozunk" - mondotta Bethlen Farkas
a Ferdinánd emberének a rendek nevében az országgyűlésen. Hogy dobo-
gott a szíve az okos szók hao~latára. Uram Isten, ha hinné, elhinné Fer-
dinánd, hogy itt csak egy útról lehet szó, minden körülmények között,
az országnak a keleti világ felé fordulva a keresztyénséghez és a Nyugat-
hoz tartozásáról, és egy-országos egységéról. De ki kívánja ezt jobbról és
balról? A császár kardot tart kezében, s a szultán is szablyát eme', s íme.
körülfogják György barátot. De a barát aranyláncokat aggat akardokra,
s a gyáva gyilok menten visszahúzódik, mint a megbűvölt kígyó.

A két urat csupán a zsákmány érdekli, nem a nép boldogsága e dupla
honban. Hát a magyarok? Minő ajándékkal lepje meg a magyar urakat?
Nem értik, hogy meg ken tartani az országot, s két tűz között úgy járni
vele, hogy meg ne égjen semmi fontos része, sem j'ó tulajdonsága. Sza-
badság kell, de összetartás nélkül hiába van szabadság, széthullík min-
den. Talán most, most ébrednek fel az urak, s faképnél hagyják a csúf
viszálykodást, a mohó harcot a földért és várakért. Erdély példa leend
a szélesebb munkára minden oldal felé. Mennyi setét szem figyeli műve-
leteit, irigyek és dühös gyarlók, gonoszok és gyilkosok, vádaskodók és
félreállók, minő rongy népség.

- Jaj! - sóhajtott haraggat, felemelte karját és rácsapott az asztal
lapjára, A szél azonban változatlanul zúgott,' ostromolta az ablakokat,
mintha egy had ostromolná Alvinc várát, s núntha körülkerítené Fráter
Györgyöt,

Akkor letérdelt nyugvóhelyéhez 81 padlóra, Léüetolta a váradi bőr-
kötésü finom imakönyvet, összekulcsolta kezeit, s lassan, szinte s~óta-
golva. imádkozni 'kezdett:

- Országok Ura, ki a gondolatokat és hadakat. vezérled, s a benned
bízóknak üldözőit hatalmas karoddal megrontod. segítsd lankadattan szol-
gádat emberséges szándékában. Nem magunknak, hanem minden társunk-
nak kívánjuk a jót és békességet a mi időnkben. Hadakozz érettünk,
Uram Istenem, mind a fejekben, mind a mezőkön és tartsd távol az el-
lenséget házainktói és mezőínktől. Nem akarunk mi mást, csupán az élet
igazságos jussát. Óvd meg lépéseink igazát és tartsd vissza cselekedete-
inktől a csúfat és gonoszat. Adj békességet, aminőt ember nem adhat,
csak a te végtelen Irga'masságod. Engedj szárnyad alá, Uram, hogy im-
már csendességben éljünk. Vedd el a gyarlóságet és vakságot a magya-
roktól, hogy lássák be az egyetértés és a szeretet törvényét, mely Tőled
való, mennyeí Úro Békességnek és szeretetnek Istene, adj világosságot
a népnek és vezetőinek, s adj bátorságot és erőt hadainknak, hogy oltal-
mazzák meg a hazát minden betolakodott el~enségtől. Tekints a keresz-
tényeksegítségére s a maguk erejében dicsekedő pogányoknak és tévely-

126 •



göknek rontsd meg sikerét szent kezed erejével. Hogy kiszabadulván min-
den mai veszedelmekből, méltó hálaadással dicsérhessünk téged!

Nagyot sóhajtott. kezeit hasán összerakta, s ruhástul lefeküdt, hogy
egyet pihenjen, mivelhogy már hajnal fe:é járt. '

Ezen a hajnalen megindult Alvinc vára felé Castaldo generálís válo-
gatott. s mindenre elszánt embereivel, hogy Ferdinánd császár parancsa
szerint megöljék a kardlnálíst, s rácsapjanak temérdek kíncsére, mínt
aa éhes keselyűk.

Szalatnai Rezső

Ha újra Íródnék?
Életem tartalma
Nem lenne síró kék,
Sem bonyolult barna,
Nem lennének benne
Bizonytalan pontok
Athúzott törléssei
Ezerszér elrontott.

Lennék Ízes falat
Éhes kald .isszájban,
Udítő gondolat
Tikkadt szomjű vágyban.
Lennék nyitott ajtó
Szélesre kitárult
Reménysúgárt bontó
Annak, aki fásult

, Vígasztaló beszéd,
Igaz, őszinte szó
S mi jó hírről mesél
Levél megnyugtató.
Lennék bot, amelyre
Reátámaszkodna.
Valósuló terve
Jó gondolatoknak •••

- I

Sorolhatnám soká,
Hagy mi minden lennék!
Legszerényebb vágyam:
Lenni kedves emlék .••

Sárkány Andrá&
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Egy kántor története
Az "öreg" tulajdonképpen nem is volt még olyan öreg, mindössze hat-

van éves, mégis nyuga~omba akart vo.lna vonulni egészségi okokból. Bár-
hogyan is ·számo,:juk, mzgiscsak harminc esztenoon keJresztülvolt 'J-Lgyan-
abbc?l a gyülekezetben lelkész. Felesége már meghalt, s ez igen fáradttá
tette. A gyerekek már kirepültek, ami megkönnyítette az elhatározását.

A püspök egyik fiatal lelkészét küldte helyettesként, méghozzá azza.l a
gondolattal, hogy szetettesse meg magát addig, amíg eljön (J; papválasz-
tás ideje. Ez az a magasabb diplomácia, amely lehetővé teszi, hogya gyü-
lekezet éljen 1;álaszt.ójogával te.ljesen szabadon, de azt válassza meg, akit
il püspök is akar. .

Egy késői nyári délután érkezett meg a fiata~ helyettes, méghozzá fe-
leségével együtt. Az ilyen ténykedés igen hasznos dolog, mert a férfi sok
olyan apróságot nem vesz iészre, ami később még nagyon fontos lehet,
a feleség azonban azonnal felfigyel azokra. De az is lehetséges, hogy a férfi,
minden nagy teológiai tudás mellett is, az ismeretlen gyülekezeti tagok
'között valamit 'elront, ami befolyásolhatná a választást, amit aronban
lz fiatal asszony egyetlen mosollyal és pár jó szóval gyönyörúen helyre-
hozhat.
; A hivatail átvétele könnyen és gyorsan ment, minden rendben volt. Az
;,öreg" még aznap este meghívta a fiatalokat vacsorára, s közben taná-
csoko.t adott a jövőre nézve. Elmesélte a gyülekezet történetét is, a még
~lő régi szokásokat, a gondokat a háború ideje alatt és sok mindent, amit
it szíve rejtegetett. tgy került sor a kántor történetére is.

"Már itt találtam őt", mondta a lelkész, "valamivel idősebb, mint én.
Kezdethen tevékeny vo"t és eleven, de évek múltán mindig inkább közo-
nyösebbé 1yílt és külö1J.Össé.Megmaradt agglegénynek. Mint tanítót már
nyugdíjazták, de a kántori állását megtartotta a gyülekf7etben. tgy is
minden rendben lett volna, ha nem lenne egy furcsa, bántó szokása.
Abban a pillanatban, amint megjelentem a szoszéketi, ott hagyja az OT-

'!Ionát, lassan lemegy a kórusról, éppenséggel nem valami csöndesen és
egyszeruen ;elmegy haza. A kántori lakás itt áll mindjárt a templom
:mellett, pár lépés az egész és már otthon is van. Megszokta azt. hogy
i/11.i"1din pontosan 25 percig prédikálok, na persze csak p.rédikáltam ...
(itt a lelkész hangja megcsuklott egy pillanatra ) és így mindig idejé-
ben visszaérkezik az Amen elott:"
: "Szóval", folytatta tovább a? elbeszélést, "a prédikáció ideje alatt ott-
hon üldögél a szobájában. Háziasszonya rendszerint kikészíti az aszta-
lára a két üveg sört, a pipát és a vasárnapi ú:iságot. Évek, sőt évtizedek
sora alatt sohasem tett kivételt. Persze a gyülekezetben ezzel botrányt
okozott, de ... Mint tanító nemzedékeket nevelt fel. s kinek is lenne ereje
8 bátorsága a "tanító úrral" szembeszállni." A presbiterek a gyúléseinken
meghányták-vetették a dolgot, hogyan lehetne őt erről leszoktatni, sőt
azt is, hogy egyszeruen fel kellene neki mondani, de minden alkalommal
oda lyukadtunk ki, hogyha új és fiatal kántort keresünk, az többe kerül,
P2i.nt a régi ... Minden maradt tehát úgy, mint volt.

Magam is kértiezqettem. tőle, miTe vaLó ez a viselkedés? "Tudod, vála-
szoita nekem, én már annyi prédikációt hallottam, amennyi e.lég lesz az
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üdvösségemhez, ti papok, már nem tudtok nekem semmi újat mondani.
Ez éppen a kántorok beteaséqe, hogy időv,el minden kicsit unalmassá
válik a templomban." - Szégyellem, fejezte be a történetet a lelkész, de
ezt a problémát nem tudtam megoldani ... " :

Közben öreg este lett, s az álom mindhármójukat pihenésre csalogatta.
A következ.ő vasárnap zsúfolásig megtelt a templom. A kíváncsiság

még mindig nagyhatalom. Az öreg pap a presbiterek padjába ült, s a fia-

tal tartotta az istentiszteletet. Hangja szépen, erőteljesen hangzott II litur-
gia alatt, lehetetlen volt elszundikálni, mint ahogyan egyesek szoktak.
Azután felment a szószékre ... a kántor pedig le a kórusról .•• Feszült-
ség volt a levegőben, de a gYÜlekezet hamarosan inkább a szószék felé
figyelt az igehirdetésre. A kántor pedig szép csendesen megérkezett II
szobájába. Leült az asztal mellé, megtömte a pipáját, kinyitott egy üve-
get és lapozgatta a vasárnapi újságot... "egy teherautó összeütközött
a vonattal. A sofőr és két kísérője a helyszínen meghalt ... " - " .•. egy
fiatalember tegnap este mulatozni akart, apjától zsebpénzt' kért. Mivel
nem kapott, apját egy bottal félholtra verte ... "- Micsoda világ, mondta
a kántor magában, ét tovább itta a sört, szitta a pipát és olvasta az újsá-
aot. - ". " a sportpálya új tribünje hirtelen összeomlott. Sebesültek jaj-
gattak, a mentőautók szirénázva ..• " - "'" a polgármester javasolta,
hogy állítsanak fel játékkaszinót, mert akkor a turisták sokkal nagyobb
számmal keresnék fel a várost és ezzel 'a város bevételei ... " - Micsoda
vi.lág. micsoda világ ... - mondogatta a kántor magában és itta II sört,
szítta a pipát és olvasta tovább a vasárnapi újságot.

Akkor - hát ez meg micsoda? - kapta fel a fejét II kántor. Szól az
orgona? ,Ki játszik az orgonán? Bolond vagyok, vagy mi? Hot az órám ... ?
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En 10 óra 30-kor lejöttem, most meg még csak ... De hol a szemüvegem. '.. 7
Jár ez az óra egyáltalán? Hiszen még csak 10 óra 45 van! Lehetetlen!
Egy üveget még fe! sem bontottam lehetetlen ... de miért szól az or-
gona ott, mikor én meg itt vagyok ?

Kirohant az udvarra. Hát bizony az orgona gyönyörűen szóJt és a gyü-
lekezet hangja betöltötte a templom teret is. A kántor remegve belökte
a templom o(dalsó ajtaját, s neki indult a lépcsőknek. Tizenhét lépcső ...
jaj, de sok ... Közben megizzadt, alig kapott levegőt, meg kel'ett több-
sZÖr áUnia, de egyszerre mégis csak [elért, ott állt az orgona mellett, lába
gyökeret eresztett: az orgona padján ott ült a fiatal papné! Rámosolygott
a kántorra á,rtatlan Eva-mosollyal és egyik kezéoei magához intette.
A kántor, mintha csak megvarázsolták volna, oda ballagott, leült ő is
a padra s tágult szemmel nézte az apró ujjakat, amint végig futottak
a billentyűkön ... Nemsokára jött a Miatyánk, majd az áldás, s a befe-
jező éneket már az öreg kántor játszotta. .

Nehéz út volt fölfelé, még nehezebb lefelé. Mit mondanak majd az em-
berek? A kántor csak állt, állt az orgona mel.lett szótlanul, s nem moz-
dult. A kis papné se szólt, s a pár pil'anat halotti csöndben suhant a
templom mennyezete alatt. Az ajtóban meg megjelent a fiatal lelkész is,
már'nem volt rajta a Luther-kabát. Mindjárt a tárgyra tért: "Nézze, ked-
ves Kántor Ür, én néha röviden prédikálok. Amikor érzem, hogy most
már elég, már nem szabad tovább beszélnem, akkor megál"ok, mert
akkor kell kimondani az Amen-t, amikor a gyülekezet még feszülten fi-
gyel. A későn kimondott Amen elronthatja az egész prédikációt. ,

Most is így volt. " Mivel pedig tudtam már, hogy máskor tovább szo-
kott otthon maradni, már ne vegye rossznéven, felküldtem előre [e'esé-
gemet a kórusra, amennyiben szükség van reá, játsszék ő tovább. Nem
akartam ezzel megs2rteni, de az Isten országa nagyon komoly dolog és
nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a gyülekezetet és a fiatalokat
meg tartsuk a jó úton ... " (..• "és a fiatalember egy botta.l félholtra verte
apját ... ") - gondolta mindjárt a kántor ... "

"Nem történt semmi, mondta a lelkész, ha máskor is megmarad Tég!
szokása mellett, érz azt is megértem, és a feleségem máskor is tud segi-
teni rajtunk. No, de most jöjjön, menjünk csak le innen ... "

'Már a templom oldalajtajában állottak, a késői nyár aranysugaraiban.
De az öreg kántor attól kezdve az istentisztelet után itta meg a sört,
szítta el pipáját és olvasta a vasárnapi újságot, mert Isten országában
minden szolgálat nagyon komoly dolog.

I i Várady Lajos
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A százesztendős hű szolga
Derűs emlékezés Stráner Vilmos professzorra,

. szűletésének századik éiforduiojan.

Ha törékeny alakja olyan erős lett volna, mint a benne lobogó tűz, ma
is élne. Belsejében az Urát szo.gáló alázatos hű lélek ragyogott, boltoza-
tos homloka alatt az Isten ajándékaként kívételes tehetség szikrázott. Hű-
séges pásztora volt egykori gyülekezetének és hű tanítómestere a lelkészi
szolgálatra készülő ifjú nemzedéknek.

33 év távolából lép elém könnyű- alakja. Kezében erős botja, fején az
elmaradhatatlan bársonyos nyúlszőrkalap. Belép az ajtón, megáll egy
pillanatig a katedrán, s máris ott van köztünk, a. pádsorok kőzött, utá-
nozhatatlan ajkmozduratával. Kabátja ujját, könyökét tapintgatja, mínt-
ha onnét rázná ki csodátatcsan mély és nemes gondolatait. Megáll előt-
tünk és fejet hajt tanítványai előtt. igy tett egykor egy régi nagy tanító-
mester is. Fövegét alázatosan levette hallgatósága előtt, mert - úgy-
mond - akik most előtte ülnek, ki tudja, vatamikor fejedelmi, bíróí,
püspöki székekben fognak ülni. "Én is így köszöntörn Önöket, kedves
Hallgatóim!" - szó't, s kezét lengetve, a láthatatlan professzori sapkát
markolva többször is meghajtotta fejét előttünk. - Égen - égen. Ez volt
az ő ígenje, Jól sikerült mondásait - látva hallgatói elégedett arcát -
ezzel a zárószóval végzi. De már mé'yül is a tudományok tengerébe.
Fürge keze a gyakorlati teológia legnevesebb képviselőinek neveit írja
a táblára, klasszikus tömörséggel fogalmazza meg az óra anyagának sum-
máját, s következík a részletezés, ahol a professzor visszaálmodja magát
gyüóekezetébe és professzori tanítását régi lelkipásztori szolgálatából me-
rített személyes tapasztalatokkal fűszerezi.

A téma a prédikáció elkészítése. A gondos előkészítő munka, az írások
tanulmányozása nyomán' lelki elcsendesedés, elmélyülés a vasárnapi tex-
tusban. Az egyházi esztendő igeszakaszai. mint világító jelzőkövek ra-
gyogtak a professzor tanításában és szolgálatában. Temetési igehirdeté-
seiben is rendesen a megelőző, vagy követkető 'vasárnap evangéliumaból
indult el. írásai bizonyítják. Prédikálva tanított. Élete is prédikáció. Az
ige üzenetét nemcsak meg kell érteni, hanem tovább is kell adni. Az ige-
szolgálat hasznos eszköze a példák alkarrnazása, "Bizonyára szeretík a jó
túrós csuszát' - mondja a professzor nyájas mosollyal, ha kőzte, mint
gyöngyszem, ott ragyog egy-egy darab illatos töpörtyű." A jó igehirdetés-
hez. is szükséges az alkalmas illusztráció. az életből vett példa és a sze-
mélyes bizonyságtétel.

Fontos azonban az igehirdetőnek. a. Iíturgusnak külső megjelenése is.
A gyűretlen Luther-öltöny, a vakítóan fehér táblácska, az előírt '~elkészi
föveg használata, s általában a külső csínra való törekvés igen fontos
a lelkészi szolgá.atban. A professzor, rniközben ezekre tanít, lelke mélyén
újra ott forgolódik egykori falusi gyülekezetében. Szelgátatra készül és
a sekrestyében elhelyezett tükör segítségével gondosan e~rendezi ruháza-
tát a beöltözés után, majd harangozójával is kör ülnézeti magát, figyelve
minden apró mozzanatra. Nemcsak mással végeztette ezt az aprólékos
szolgálatot, maga is gyakorolta. E sorok írója boldogan emlékezik vissza
egy teológuskorí szelgálatára. Kátéprédikációra készült. Előzetesen a pro-~.
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fesszor magához kérte a tanítványt, s gondosan előkészítette a szolgálatra,
Kedves emlékeírn közt őrzöm azt a rövid bevezetőimádságot, amelyet
a professzor diktált hosszú szelgalata gyümölcseiből szakítva.

Emellett gondja volt a végzendő szolgálat minden részletére. Gyengéd
mozdulatokkal ő maga adta rám saját Luther-palástját - ebben pihen
1932. február 4. óta, a soproni temetőben - gondosan körüllépegette ked-
ves tanítványát, s miután mindent rendben talált, áldásával bocsátotta
a szolgálat végzésére, a teol. fakultás dísztermébe. Még a lépcsőn 'is utá-
nanézett, s biztató szavait még ott is mondogatta. A gyermekeknek hír-
detett evangélíum különösen szívügye volt. Sokszor emlékeztette hallga-
tóit az apostol szavára., aki a hitben erőtleneket tej nek italával igyeke-
zett táplálni. - "Mert, mint az a töltöttkáposztagornbóc, amit a dunán-
túli háziasszony· készít, alkalmas étel egy aratómurikásnak, vagy egy
erős katonának, éppen úgy méreg üehet egy zsenge gyermeknek, vagy
egy gyengegyomrú betegnek." - .

A gyermekek kőzt is Krisztus alázatos híve. Gondja van a gyermeki
lélek világára, óva int a durvaságtói és türelmetlenségtél. Lelkészi szol-
gálatának két sajnálatos esetét emlegette figyelmeztetésképpen. Egy kon-
firmációi előkészítő órán egy rakoncátlan gyermek kihozta sodrából ~
nagyszívű embert. Indulatában a pajkos gyermek hajtonats után kapott,
hogy a gyermeket kíssé megzabolázza A hajfonat - talán a mai divat
szerinti vendéghaj lehetett - a lelkész kezében maradt, s ez őt annyira
elkeserítette, hogy többé nem mert a gyermekekhez egy újjal sem nyúlni.
Más alkalommal egy gyermeket szebafogsággal fenyített. A gyermeket
az irodában hagyta, közben azonban előre nem látott lelkipásztori teen-
dői akadtak, s megfeledkezett az egészről. Estefelé rémülten sietett az
ajtót megnyitni, s bent a gyermeket aludva találta, mire ő azt gondolva,
hogy a gyermek ijedelmében elájult, nem tudott elég szernrehányást tenni
magának a feledékenységért. Rendkívül óvatosak legyenek kedves hall-
gatóim - mondotta - a gyermekek fegyelmezésénél, mert kiszámítha-
tatlan bajokat idézhetnek elő!

Sokat fáradozott az istentiszteleti rend megújítasán. Ide vonatkozó mun-
kásságának ismertetése nem fér el ennek az Irásnak keretében. Hadd vá-
zoljam tovább tanításából fennmaradt emlékeímet, melyek az ő biblikus
és hitvallásos életét és muakáját jellemzik. Az ige szorgalmas tanulmá-
nyozását szígorúan megkövetelte tanítványaitól. A Biblia fontosságának
említése eszembe juttat egy kedves anekdótát, amit tőle hallottam. Hogy
vele kapcsolatban történt-e meg, vagy más valakivel, nem tudnám meg-
mondaní, hiszen ő annyira el tudott hárítani magától mindent, ami az ő

személyét kiemelte volna Egy professzor kirándulní ment tanítványai
kíséretében, Ünnepnap lévén, az istentisztelet szolgálatát is a szabadban
készültek megtartani. A professzor úti táskájá ból valahogyan kírnaradt
a biblia, s így tanítványait szólította fel kedves mosoléyal: "Uraim, nem
tudnának nekem egy szentírást a kezembe adni?" De mível a gondatlan
ifjúság is éppen ebben a hiányban szenvedett, a professzor változatlan
kedvességgel folytatta: "Hát akkor, esetleg egy dugóhúzó nem volna kéz-
nél?" - mire egyszeriben több kéz is felemelkedett, nyújtva az alkalomra
készen tartott zsebkést a dugóhúzóval együtt. "No lám - szólt szelíden
a professzor -, dugóhúzó csaknem mindnyájunknál akad, de a szent
könyvet ki-ki otthon felejtette. i

Néhány komoly szóval szeretném zárni szerényemlékezésemet. Emlí-
tettem fáradozását az egyházi liturgikus mozgalomban, Nem volt híve an-
nak, hogy az istentisztelet lelkészi szolgálati részében a lelkész által
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énekelendő elemek legyenek. Talán saját magát sem tartotta jól éneklő
embernek. Minden esetre azt hangoztatta, hogy a lelkészi kar igen sok kiváló
Igehirdetötöl fosztaná meg magát, ha az. a törekvés érvényesülne, hogy
lelkészi pályára kizárólag énekelni tudé egyén léphet. A dalnak és a de-
rűnek mégis lelkes híve volt. Eszembe jut az. a kedves örömünnep, ame-
lyet 1929-ben a hallgatók rendeztek az. új hallgatók befogadása alkal-
mával. A barátságos összejövetelen ő ült az asztalfőn, professzortársai-
val együtt. Ekkor került nyilvánosságra az ő lelkészi szolgálatának negy-
venéves évfordulója, amelyről ő csendesen hallgatott, de professzortársai
és hallgatói felidézték. Neki is szólnia kellett, úgy kívántuk. Előttem van
szelíd alakja, s fülemben az akkor szinte suttogó hangon elmondott, rö-
vid beszéde. Bizonyságtétel Isten hűségéről, Ime a hű szolga szavai:
"Negyven esztendő szolgálata van mögöttem, Hosszú idő, de negyven
esztendő munkája nem fárasztott el. Ha még egyszer ott állnék pálya-
választásom kezdetén, újra csak a lelkészi pályát választanám. A holnapi,
Szen th. u. 18. vas. textusa arról szól, hogy "hú az Isten" (1. Kor, 1,9).
Negyvenesztendős szolgálatomat ez az ige vezette, s ma is ezzel adok há-
lát az én Uramnak. Mert ha én nem is tudtam mindenben hűséges lenni,
az Isten hű maradt. Ez az ige erősít engem életem hátralevő idején is."

A mindig hű Istennek hálát adva, igaz tanítványi szeretettel teszem
szerényemlékezésemet a száz éve született jó és hű szolgának a szeretet
láthatatlan köveiből emelt emlékművére.

Nikodémusz János

cll "Hla miFlelJén
Kemény kérdések pergőtúzében
szívünk vizsgázni kénytelen.
Valami furcsa félelem
szerong ma bennem, s végtelen.

"emésztő élét egyre érzem.

Erőre váró vak szemek
örökké éber 'szürkesége
tapogat tompán, lázban égve:
Iát-e valamit bennem végre,
s amiket várna - nincsenek?

Emésztő élét egyre érzem,
s Istentől annyit kérek én:
kemény kérdések pergőtúzében
dicsőségre megfeleljek
- tulajdonképpen Ö teleltet -
a kérdő mának mérlegén.

,Bodrog Miklós
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Délután öt óra volt és az irodában elkezdődött a készülődés izgalma.
Az a bizonyos kedves öröm, amikor elérkezik a munka befejezésének
ideje és q jól végzett munka vidáman és megnyugtatóan lezárja a munka-
napot. Érdekes hangu.lata van ennek az időnek. Hiszen ilyenkor mindenki
számára valami új kezdődik. A pihenés, a szórakozás órái jönnek. Az
ez/?rarcú élet sok apró, ártalmatlan és színes szenvedél:yel várja a mun-
kából megérkez,ő embert. És vár mindenkit az otthon, a család, drága
arcok mosolya. Emberek v'árnak ránk ilyenkor, akiket szeretünk, akikkel
jó együtt .lenni és akikért minden megszépül, ami otthon történik. Még
akkor is, ha ez az otthoni foglalkozás fáradtságba, munkába, gondba,
VC!.QY éppen 'áldozatba kerül. '

Délután öt órakor sokan érzik ennek a közeledő időnek érdekes és j6
ízét. Ezért van az, ,"ogy oly.an ,vidám és napsugaras arcok készülődnek
ilyenkor a kapukhoz.

Tamás is így érezte. Jókedvűen rakta el asztala fiókjaiba munkájának
eszközeit, a papírt, tollat, a naptárt és a könyveket, Szerette, ha tisztán
marad az asztala és nem marad rajta más, csak a telefon. Ilyen volt az
élete is. Tiszta és rendes. Hűséges és oecsiiietes. Nem mondta ki soha,
de ez volt életének vezérgondolata: - mindent az idejében és mindent
a helyén! Nem szerette a rendetlenséget sem az asztaJán, sem az életében.
Nem szerette a kényes komplikációkat, a ködös kalandokat,a könnyelmű
kockázatokat, Egyenes és tiszta je,lem volt, aki következetesen hűséges
volt a munká,"oz, az emberekhez és önmagához. Mindezt vidáman, bol-
dogan és mosolyogva csinálta. Megelégedett volt és mindig olyan vilá-
gosság volt körülötte, olyan csönd és otutin. békesség, hogy egyszer, ami-
kor egy borús reggelI megérkezett a munkahelyére, valaki odaszólt a mi-
siknak: - Te, amikor ez a Tamás bejön, mindig úgy kivilágosodik a szo-
ba, mintha még egy lámpát fe/gyújtottak volna.

Tamás kiegyensúlyozott, napfényben járó élet volt. Sokan azt mondták,
az volt a titka, hogy nagyon boldog volt. Az otthonában nagyon szeret-
hették, mert ebből a szeretetből a munkahelyére is maradt annyi meleq-
ség és annyi fény, ami e.lég volt ahhoz, hogy széppé tegye a munka per-
ceit és a munkatársak csodálkozó arcát. Tamás tisztán tükrözte azt a tör-
vényt, hogy igazán szeretni csak az tud, akit igazán szeretnek, mert csak
boldog ember tehet igazán boldoggá másokat!
, Délután öt órakor Tamás elzárta íróasztalát és vidáman lépett ki az
utcára. A sarkon megvette a délutáni újságot, megnézett futólag néhány
kirakatot és a nyüzsgő emberáradatot. Amikor befordu:t a körútra. már
"elbarátságtalanodott'~ az idő. Sűrű sötét N?hőtaloaró fonódott a körút
kavargó tömege fölé. Tamás lassú léptekkel lépett az előtte haladók nyo-
mába.

Fiatal pár ment előtte. A csúcsforgalom kozelséae miatt-e, vagy a han-
gos beszélgetés miatt, azonnal észrevette, hogy veszekednek. Nem is néz-
tek egymásra, csak úgy dobták egymás felé a sötét szavak köveit. Már
nem is mentek egymás mellett, a harag hézaga egyre nagyobb lett köz-
tük. A szavak értelmét ugyan nem lehetett haLlani, de a szavak éle vil-
lant. minta távoli vihar villáma.

Tamás szomorúan ment utánuk. Szeretett volna hozzájuk l.~pni és
pyengéden egymáshoz ölelni őket. Szeretett vdlna oda.lépni a hátuk mögé,
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és csendes, csitító szavakat mondani nekik arról, hogy szeressék zs ne
bántsák egymást. Hogy fiatalok, az élet szép és olyan jó doloq, amikor
két ember egymáshoz tartozik. Szeretett volna odalépni hozzájuk és meg-
kérni őket, hogy nézzenek újra egymás szemébe, úgy, mint egyszer ré-
gen, amikor először látták meg egymást és annyi szép álmot, annyi bol-
dogságot mosolyogtak egymás szemébe.<Szereteit volna odalépni hozzá-
juk, és megkérni ,őket, hogy nyújtsanak újra kezet egymásnak, mint ak-
kor régen, amikor először találkoztak, az első randevún. Szeretett vo,;na
odaJépni hozzájuk, hogy elmondja nekik, hogya ezeretet mindent el-
intéz és miauient rendbehoz. De nem mert odamenni. Nem is me hetett.
Tudta, hogy nincs joga hozzá, hiszen a szívek viharában még a jóSiág is
idegen.

Ment hát utánuk szomorúan és tehetetlenül a körúton.
Amikor a nagy keresztúthoz értek, ahol tágas térré szé'esednek az utak,

látta, hogy köszönés nélkül kétfelé megy a fiatal pár. Még egyszer utá-
nuk nézett. és őszinte szóval mondta maga elé: - milyen kár ...

Aztán elindu'lt lassan. a tér másik oldalára. Ott folytatódott, hazafelé
az útja. Amikor fellépett a járd ára, akkor fordult be éppen a kereszt-
útról egy másik pár. Szép szál, hatalmas férfi és egy gyönyörű, fiatal
leány. Amikor közel érkeztek hozzá, akkor látta, hogy vastag fehér bot
van a fiú kezében. A vak ember örök útitársa.

- Szegény fiú! - gondolta magában Tamás. 1!:seIindult utánuk to-
vább a körúton.

Már éppen arra gondolt, hogy milyen furcsa, hogy ma csupa ilyen szo-
morú élménye van, amikor csodálkozva látta, hogy ez a másik látvány
nem is olyan szornorts,

A fiú és a leány szorosan egymáshoz simulva ment előtte. A fehér bot
8zinte vidáman lengett a fiú karján. Még soha se látott ilyen vidám moz-
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dulatot a vakok fehér botjátt5l. NtJUgodtan el is dobhatná - gondolta
magában - hiszen nincs szüks2ge rá. Sokkal erősebb támasza van. A sze-
retet viszi és vezeti boldogan karonfogva.

Aztán .látja, hogya leánya fiú arcába nézve, lángoló arccal, szünet nél-
kül beszé'l.Hogy mit mond neki, nem hallani. Csak annyit lehet látni,
hogy a fiú is "belenéz" a leány arcába, mosolyog, és szinte ragyog az arca
a boldogságtól. Igy mennek a körúton, fekete felhők alatt, tolongó tö-
megben, határtalanul boldogan.

Tamásnak felderült az arca. Hirtelen eszébe jutott a Holdfény-szonáta
sziiietése. Valahol leírták, hogy Beethoven egyszer egy vak leánnyal ta-
lálkozott, aki sirva panaszolta el, hogy az ő számára örökre el van zárva
a külső világ szépsége. Verseket hallott a holdvilágos esték bűbájáról,
az ezüstös holdfény világot szépítő hatalmáról, az éjszakában rej'~ő, sok
kibeszélhetetlen szépségről, deoő mindezt nem látta, nem érti, sohasem
fogja megsejteni sem. - És akkor, egy vak leány iránti nagy szeretetoo.l
született meg a 1wldfény szonátája. Beethoven zongorához ült, meglát-
tatta a vakkal, eljátszotta neki a gyönyörű holdas estét.

Tamás most így nézett izgatottan a vak fiú szép szerelmére, aki a fiú
arcába nézve mesélte neki a napsugaras életet. Az örömöt, aszépséget,
a boldogságot. A napfény szonátáját. Tamás úgy érezte, hogy most is,
itt a körúton, valami nagyon szép születik: a szeretet elmuzsikálja vala-
kinek a boldogság napfényét. Az élet igazi örömét és szépségét, csodála-
tos értelmét, amihez szem sem kell, csak egy szív, amelyik igazán, tel-
jesen és hűeéaoe; tud szeretni.

Már az emberek is visszanéztek. Megálltak egy-egy pillanatra nézni és
csodálni a gyönyörű jelenetet: a mosolygó vakot és az arcába, a szívébe
mesélő gyönyörű kislányt.

Amikor a sarkon betortiultak, Tamás még hallotta, hogy valaki csen-
desen megszóla.lt: - Hátha m2g azt látná, milyen gyönyörű az a lány!

Aztán elindult ő is boldogan a maga napfényes otthona felé.
Frledricb Lajos
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