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E.mberségért
Isten emberszeretete indít minket arra, hogy az emberségért

mituient megtegyünk. Isten Fiát adta az emberért. Miért lett
Isten emberré? Aki valóságos Isten, miért vállalta fel a való-
ságos ember formáját? Azért, hogy az embert körülölelje szere-
tetével és elvezesse arra az életre, amelyben megjelenik az új
ember, a jézusi ember, a lcrisztusi ember. Luther Istennek ve-
lünk való szándékát azzal fejezte ki, hogy Krisztussá legyünk
a felebarát iránt. Jézusban való hitünknek az a szükségképpeni
következménye, hogy követjük őt, utána járunk, tanulunk tőle,
s az a lelkület van bennünk, amely őbenne is volt.

Isten egyszülött Fiát adta minden idők embervilágáért, a ma
élő nemzedékértis. Isten ezeretetének tárgya ez a mai emberi-
ség, amely olyan sokat haladt a technikában és a természettudo-
mányban, de amely a tudással való visszaélés esetéti önmagát
is tönkre teheti egyatomháborúban. Ez a mai emberiség Isten
szeretetének a tárgya, amely olyan sokat haladt a kultúrában
és a fejlődésben, de mégsem tudja távoltartani magát olyan
erkölcsi bűntől, amilyen például abban jelentkezik, hogy egy
nagy ország a dzsungel törvénye al'apján akarja leigázni a 'kis
vietnami népet. Mégis ez a mai embervilág Isten ezeretetének
a tárgya. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt a mai, a jövendő
és minden idők embervilágát meqtartsa, O az egész emberiséget,
az egész világot látja. Ez arra tanít minket, keresztyéneket,
hogy mi s~ téoessziik szerm elő'l az egész világ sorsát, az embe-
riség jövőjét, a béke és a fejlődés kérdését.

Isten nemcsak a teremtés jogán szól ehhez az emberiséghez,
hanem a megváltás jogán is, azaz Jézus Krisztuson keresztül.
Istennek az a terve e'oyházával, hogy azon keresztül hívja üd-
vösségre az embereket és azon keresz'tül vigye be a ezeretet
életfolytatását a világba. A mi evangélikus egyházunkra is ezt
a kettős feladatot bízta Isten: egyfelől végezzük a Krisziushoz
hívogatás, az Istenben való élet szolgálatát, másrészt éljük a
hit gyümölcsét, a szeretetet, úgy, ahogy azt Jézus Krisztustól
tanultuk.

Ezért Jézust szolgálni azt jelenti, hogy meglátjuk tanításá-
nak mai vonatkozásait. O pedig korszakunkban egyre inkább
az emberszeretetre irányítja figyelmünket. Arra tanít, hogy
amint ő mindenestől az ember érdekét szolgálta, önmagát is fel-
áuiozta érte, ugyanígy forduljunk mi is a másik ember felé.
Ez azt jelenti, hogy keresztyénségünket egyre inkább gyakor-
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lativá és konkréttá fogja tenni, nem elméletet kíván, hanem
hitből fakadó cselekedeteket.

Ma az a hordozója Jézus tanításának, aki megérti, hogy merre
vezeti Jézus az egyházat, hogyan irányítja a szeretetre a figyel-
münket, hogyan akarja létrehozni korszakunkban az emberrbi
történő ootuioekodásnak, az ember kérdései felé fordulásnak az
egyháztörténelmi korát,

'Jézust keresztyén magatartással szolgáljuk. Ha felbonttjuk a
szeretet igéjét úgy, mint ahogy a fehér fényt fel lehet bontani
elemeire, a szivárvány színeire, akkor kibontakozódnak előttünk
a keresztyén erkölcsnek az aktuális feladatai.

Ennek legfőbb mozzanata az, hogy Jézus elvonja figyelmün-
ket az egyéni önzésrő'l. "Aki elveszíti a maga életét énérettem,
megtalálja azt." Aki megtagadja önmagát, az talál rá Jézusra.
Aki ott hagyja az önmagának való szolgálatot, a magának való
hízelgést, önmaga imádását, az egyéni érdek vak és önző ker-
getését, az találkozik a vele szembejövő Jézussal.

Mert Jézus azon az úton jár, amelyen a szem felnyílik és
a szív szabaddá lesz annak a meglátására, hogy az előttünk levő
úton segítésre szoruló ember van. Az emberen való testi és lelki
seqttés' lehetőségeire nyílik fel a szemünk. Az embervilág Isten
szántóföldje, ahol dolgozhatunk. S amerre csak nézünk, min-
denütt munkalehetőség és szolgálati alkalom.

Ahol emberek között szakadás van, feszültség, ellentét ural-
kodik, ott Jézus anumkauirsa mindent elkövet, hogy as: emberek
közelebb kerüljenek egymáshoz és közösség jöjjön létre.

Ahol emberek türelmetlenek és kíméletlenek egymással szem-
ben, ott Jézus munkatársa a tiirelernmek, megbocsátásnak, irgal-
masságnak a szolgálatát végzi.

Ahol emberek lazám. kezelik a "Ne lopj!" parancsolatot, s nem
tesznek különbséget az !"enyém, tied, övé" között, ott Jézus
munkatársa tudja, hogy Isten tulajdonjoga alá tartozik 'miruien.
ezen a földön. -

Ahol emberek gondolatban, szóban és cselekedetben megsze-
gik Isten paráznaságot tiltó törvényét; ott Jézus munkatársa
azon van, hogy Isten akarata teljesüljön, a házasság tisztasága
erősödjék, a becsületes és tiszta szerele.m érvényesüljön, a csa-
ládi kötelék szilárduljon, s a nemzedékek együttélése hasznos
és előrevivő legyen.

Az emberségért folytatótt fáradozásunk azt jelenti, hogy
Jézus erejével, tanítványaiként, krisztusi lelkülettel akarunk
az életben járni!

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Naook I Protestáns I Napi igéknaptár

1. hét: Újév - Kol. 3, 17.

1. Szerda Újév Lk 2, 2l. Zsolt. 8.
2. Csütörtök Abel IJk. 4, 16---'21l. Lk. '3, 15---:20.
3. Péntek Benjámin ÉZJs. 43, 16-19. Lk. 3, :21--'22.
4. Szombat Leona . JÓLlS.1, 1-->9. lk '3, '23-3:8.

2. hét: Újév utáni vasárnap - Zsolt. 91, ll.

5. Vasárnap "iimon Mt. e, 1,9---123. Zsokt. 107, 1-9.
6. Hétfő Vízkereszt M~ " 1-12. ZsoLt. 72.
7. Kedd Attila Ap. csel. lil,1-18. IJk. 4, 1-13.
8. Szerda Szörény .In. 9, 1-12. IJk. 4, ;14-21l.

. 9. Csütörtök Mairoel Jn. 9, 24-39. Lk.22-30 ..
10. Péntek Agota Mt. 6: 13-1·6. Lk. 4, 31-37.
ll. Szombat Meláriia Zak 8,20-123. Lk. 4, 3'8-44.

3. hét: Vízkereszt. utáni 1. - Jn. 1, H.
12. Vasárnap Veronika Lk. 2, 4!1-5~. Zsoht, 100.
13. Hétfő EI1!lJŐ lVlJk.1. l-lil. Lk. 5, ,1--;1..L
14. Kedd János Mk. 1, '12-15. Lk. '5, 12-116.
15. Szerda Lórámt Jn .. 1, 35----o5!l. Lk. 5, 17--<26.
16. Csütörtök Gusztáv . Mt.4, 12-2·5. Lk.· 5, 27_32.
l'7.Péntek Arrtal Jn. 10. 3'1-38. Lk. 5, 33-39.
la. Szombat Piroska Lk 10, 211---:24. Lk. 6, 1---111l.

4. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1-17.
19. Vasárnap Sára Jn. \2, 1--411. Z",01t4!t05,1-15.
20. Hétfő Fáíbiám Seb. Mik. 2, 18--422. Lk. 6, 12-119.
2l. Kedd Agnes U. Móz. 20',1-17. Lk. 6, 20--<26.
22. Szerda A1'1Júr MIt. '19, 3-->9. Lk. 6, 27-35.
23. Csütörtök Zel!ma Mt.6, 17-20. IJk. 6, 36-42.,4 f-éntek Tilmár Jn 1, l'5-Hl. Lk. 6, 43-49.
l~ Szombat Pál Zsid. 12,118-24. Lk. 7, 11--<10.

s. hér: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - II. Kor. 4, 6.
26. Vasárnap Vanda I Mt.17, ll-9. Zsolt. 97.
27. Hétfő LOItáT LLMóz. 34, 29-3'5. Lk. 7, 11--117.
?8 Kedd Károly II.:Kor. 4, 3-12. Lk. 7, J.8-23.
29. Szerda Adél II. Kor. 4, 13-<18. Dk. 7, 124--435.
30. Csütörtök Máröorska Alp. csel. 26, 1-3,lJ2~2.3. lJk. 7, 3·6~0.
3l. Péntek Vil'lg.i1ia Kol. 1, ~. Lk. 8, 1-1'5.
Teremtő. Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az
élet és a népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkr-e váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gon-
dcskodsz rólunk szabadításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni napjain-
kat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.
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Napok I Protestáns
1, Nap i igéknaptár

1. Szorrubat I Ignác I Jel. 1, 9~18. Lk.8, 16-21.

6. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

2. Vasárnap :Karolin Mt. 20, 1-16. zeou, 18,2, 20.
3. Hétfő Balázs I. Kor. 1, 2,6-&1. Lk. 8, 2:2-25.
14. 'Kedd Ráthel Fil. 1, 27.......J30. ljk. 8, 26~39.
5. Szerda Ágota Mt. 19, 27~30. Lk. ,8, 4~56 ..
6. CSfrtöl'tök Dorottya 1. Kor. 3, 5-10. Lk. 19,ll-9.
7. Pérutek Tódor 1.Móz. 1, 17-8,4. Lk. 9, 10-l7.
8. Szombat Aranka I. Móz. 8, 15-22. Lk. '9, 11,8-27.

7. hét: Hatvanad - Zsolit. 95, 7-8.

9. Vasárnap Abigall Lk. 8, 4-1'5. Zsolt. 44.
W. Hétfő Elvíea Mt. 13, 10-1R Lk. 9, 28_36.
11. 'Kedd Bertold Mk. ~L,15>--'1\9,2I1'~3B. Lk. '9,37-45.
1'2.Szerda Lidia Lk. 10, 38-40. Lk. 9, 46-57.
13. Csütörtök 'Ella Mk. 4, 26.......J2,9. Lk. 9,57~2.
14. Péntek B~1int I. Kor. 2, 1-5. Uk. 10, 1-16.
15. Szombat Aldáska Zsid. 4, 9-13. Lk. 10, :17-24.

/

8. hét: ötvened - Lk. 18, 31.

16. Vasárnap Julianna Lk. 1.8, 31-43. Zsol~. 31, 2,9.
17. Hétfő Donát Lk. 13, 31-<33. Lk. ,10, 35-37.
1,s. Kedd Kenrád Lk. ,9, 18.......J2'3. Lk. 10, 38-4,2.
19. Szerda ZSUZSianIlJa Mt.6, 16-21. Lk. '1.5,1-a.0.
20. Csütörtök Almos I. Móz. '15, 1-6. Lk. 115,111-32.
21. Péntek Eleonóra Ézs. 58, 5_12. Lk. 16, 1~13.
22. Szombat Gerzson Mk. 9, 14-'--29. Lk. '16, 14-18.
,

9. hét: Invocavít - B'öjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

23. Vasárnap Alfréd I Mt. 4, 1-11. Zsolt. 91.
24. Hétfő Mátyás J,ak. 4, 1-10. Lk. 16, 19-311.
25. Kedd Géza Jak. 1, 13-18. Lk. [7, 1-'10.
26. Szerda Sándor Zsid. 4, 14_16. Lk. 17, ll---U'9.
27. Csütörtök I .A!kos Zsid J2, 1-7. Lk. 17, 20-37.
28. Péntek Elemér Mt. 16, 21-27. Lk. 18, 1-8. ,

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményedet
támadja és rontja a bűn. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted
óvjon, védjen és a kísértések tüzéből megerősített híttel vezessen ki mínkct.
Amen.
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Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Szombat I Al'bin I Mt. 12, 38-42. Lk. 18, 9~17.

10. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Ézs. 50, 4-5.

2. Vasárnap Lujza Mt. 15, 211~28. Zsolt. 25, 1-i11.
3. Hétfő KOI1néHa Jn: 7, 14-18. Lk. 18, 18-30.
4. Kedd Kázmér Ap ..csel. 5, 1'7-29. Lk. 18, 31-43.
'5. Szerda Adorján 1. Sam. 3, 1~10. Dk. 19, 1~10.
6. Csütörtök Alpár Ap. csel. 16, 8-15. Lk. 19, H-28.
7. Péntek Tamás Zsid. 5, 4~1O. Lk. 1,9, ,29-40.
8. Szombat Zoltán Mt. 21, 33-46. Dk. 19, 411-44.

11. hét: Okuli - Böjt 3. - Mt. 20, 28.

9. Vasárnap Franciska Lk. 111,14.......,28. Zsólt. 25, 12~22.
10. Hétfő \ Olimpia I. Pét. 1, 1<8-21.. Lk. 19, 45-48.
11. Kedd Aladár Mt. 6, 7-13. Lk. 20, 1-4l.
12. Szerda Gergely Lk. 22, 24-'30. Lk. 20, 9--;W.
13. Csütörtök Krisztián Lk. 4,' &8...-44. Lk. '20, 20-26.
14. Péntek Matild 1.Kor. 4, 9-16. Lk. 20, 27-40.
15. Szombat Nemzetd ünn. II. Móz. 1:2,3-14. Lk. 20, 41-44.

12. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12, 24.
16. Vasárnap Henrietta Jn. 6, 1---,15. Zsolt. 122.
17. Hétfő Gertrúd Jn. 6, 22-29. Lk. 20,45---2[, 4.
18. Kedd Sándor, Ede Jn. 6, 30.......,35. Lk. 21, 15---'19.
19. Szerda József Mik. 12, 2-8-<34. Lk. :21, 120--;28.
20. Csütörtök <HUlbert Jn. 6, 47--;5,9. Dk. 2:1, 29-38.
21. Péntek Benedek Jn. 12, '2<>--'2,6. Lk. 22, 1~.
22. Szombat Katalin Jn. 8, 21-<30. Dk. 22, 7~13.

13. hét: Judika - Böjt 5. - Jn. '17,19.
23. Vasárnap Brunó Jn. 8,46-59. .Zsolt. 43.
24. Hétfő GáJbor Zsid. 7, 23-27. Dk. 22, 1~3.
25. Kedd Zsolt Zsid. 9, 16-22. Lk. '22, '24-30.
26. Szerda . Erilka Jn . 13, 31----035. Lk. 22, 31-<38.
27. Csütörtök Hajnabka Zsid. 10, 1-<10. Lk. 22, 139-46.
28. Péntek Gedeon Jn. 1.1, 47~55. Dk. 22, 4'7---'53.
2,9.Szombat Jónás II. Móz. 3.2,30-34. Lk. 22, 5~2.

14. hét: Virágvasárnap - Palmarum - Ézs. 53, 11-12.
30. Vasárnap Izidor Jn. 12, 12-24 Zsolt. 212,23-32.
31. Hétfő Arpád Jn. 1'2, 1--;9. Lk. 22, 6:3-71.
Ur Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megváltó szereteted del eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd szívünket Isten Szent-
lelkének templomává, amely Feléd tárja ajtaját és Téged dícsér örökké. Ámen.
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Protestáns
naptár

Lk. 23, 1-12.
l.Jk. 23, 13-25.
Lk. 23, 26~31.
Dk. 23; 32-46.
Lk. 23, 47-56.

Napi igék

Hugó
Aron
Keresztély
Felsz. ünn.
Vince

Zsid. 9, 16_28•
Zsid. 4, 15-5, 9.
.Tn. ,13, 1-1,5.
Jn. 19, 16--<30.
.Mt. 27, 57-66.

1. Kedd
2. Szerda'
3. Csütörtök
4. Nagypént.
5. Szombat

6. Hűsv, v.
7. Húsv. h.
8. Kedd
9. Szerda

10. Csütörtök
11. Péntek.
1'2.Szombat

1'5. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

Cölesztin Mik. 16, 1-8.
Hermann l.Jk.24, 1,3-35.
Lídía Dk. 24, 36-47.
lEI"hardt Jn. 21, 1"'--14.
Zsolt Jn. 20,11-18.
Leó 1. Kor. 115,35-49.
Gyula r 1. Kor. 1:5,50-58. I

13. Vasárnap
14. Hét:1lő
15. Kedd
1,6.Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
119.Szombat

16. hét: Quasimodogeniti - I. Pét. 1, 3.1-------,......;;;.:
Ida Jn. 120,19-31. Zsolt. 116.
TIbor II. Tim. 1, 6-10. Kol. 1, 1,9_23.
Tass II. Tim. 2,1-5. Kol. 1, 24-29.
Rudolf I. Pét.1,22-25. Kol. '2, 1~7.
Enfkő 1.Tim. 1, 1.2-17. Kol. 2, 8-115.
Urna 1. Pét, 1, 3"'--9. Kol. 2, 16-19.
IKocsárd Jón. 1, 12-2, 11. Kol, 2, 20-23.

17. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, ll. 27-28.I---"---....:.....,~·
20. Vasárnap Tivadar Jn. 10, 12--'16. Zsolt. 33, 1----<12.
21. Hétfő Csilla Jn. 10, 1-11. Kol. 3, 1-4.
22. Kedd Anzelm Mt. 26, 31-35. Kol. 3,5-11.
2'3.Szerda Béla Jn. '21, 15-19. xoi. 3, 12-17.
24. Csütörtök Győr'gy I. Pét. 5, 1-4. Kol. 3, 118-4, 1.

. 25. Péntek Márk Jn. 118,1----<9. Kol. 4,2-6.
26. Szombat Ervdn Jn. 10, 27-30. Kol. 4, 7-18.

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

18. hét: Jubilate - II. Kor. 5, 17.
Ar~sz1;id Jn 16. 16-'23. Zsolt. 66, 1-12.
Valéri,a Ef. 4, 17......,24. Jóel 1, 1----<15.
Albertina Jób. 38,31-38., Jóe12, 12-17.
!Katalin 1. Jn. 4, 7:'-'14. Jóel 2, 18----<27.

8

Megválto Urunk 1 Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts mínket az új életben járni,
és az odatelvatókkal törődni. Amen.
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1. Kedd Hugó
2. Szerda' Aron
3. Csütörtök Keresztély
4. Nagypént. Felsz. ünn.
5. Szombat Vince

Napi igék

Z,sid.9, 16-23.
Zsid. 4, 15-5, 9.
.rn. ,13, 1-1,5.
Jn. 19, 16----'30.
.Mt, 27, 57-66.

Lk. 23, 1-12.
lJk. 23, 13-25.
Lk. 23, 26~31.
Dk. 2:5,32--46.
Lk. 23, 47-56.

6. Húsv. v.
7. Húsv. h.
8. Kedd
9. S:llerda

10. Csütörtök
1'1.Péntek.
1'2.Szombat

t5. hét: Húsvét - Jel. 1. 18.

Cölesztin Mk. 16, 1-8.
Hermann lJk.24, 1,3-35.
Lídi:a IJk. 24, 36--47.
lErhardt Jn. 21, 1-'-'14.
Zsolt Jn. 20, 11~18.
Leó 1. Kor. 115,35--49.
Gyula 1. Kor. 1i5,50-58. I

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

17. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, 11. 27-28.1------....;....,,..;.;.;,
20. Vasárnap Tivadar Jn. 10, 12---'16. Zsolt. 33, 1----;12.
21. Hétf.ő Csilla Jn. 10, 1-11. Kol. 3, 1--4.
22.roedd Anzelm Mt. 26, 31--'35. Kol. 3, :5-11.
2'3.Szerda Béla Jn. '21, 15-19. Kol. 3, 12~17.
24. Csütörtök Gy;örgy 1. Pét. 5, 1--4. Kol. 3, 118--4,1.

I 25. Péntek Márk Jn. 118,.1----;g. Kol. 4, 2-6.
26. Szombat lEnnin Jn. 10, 27--'30. Kol. 4, 7-18.

13. Vasárnap
14. HétM
15. Kedd
W. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
119.Szombat

Ida Jn. !20,119-31. Zsolt. 116.
nbor II. Tim. 1,6-10. Kol. 1, 1'9.....,23.
Tass II. Tim. 2,1----<5. Kol. 1, 24-29.
Rudolf 1.Pét. 1,22-25. Kol, '2, 1~7.
Enikő 1. Tim. 1, 12-17. Kol. 2, 8.....,15.
Urna 1.Pét, 1,3----;g. Kol. 2, 16-19.
IK,oosárd Jón. 1, 12-2, 11. Kol, 2, 20-23.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben járni,
és az Odafelvalókkal törődni. Amen.

2'7.Vasárnap
28. Hétfő
29. Kedd
30. Szerda

18. hét: Jubilate - II. Kor. 5. 17.
Ar~szti:d Jn 16, 16---'2'3. Zsolt. 66, 1-12.
V3Jlérila Ef. 4, 17.....,24. Jóel 1, 1----;15.
ALbeTt;!ina Jób. 38,31-38.> Jóel 2, 12-17.
Katalin 1. Jn. 4, 7:-14. Jóel 2, 1.8-127.
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1. Csütörtök

I
Mu~ka ünn'l .Alp.csel. 17, 22-33: Jóel 3, 1---<5.

2. Péntek Zsdgrnond II. Kor. 5, 16-21. Jóe14, 1-3, 10-211.
3. Szombat Irma Rm. 1, 18-25. Ap. csel. 1, 1---<14.

19. hét: Kantáte - Zsolt. 98, 1.
4. Vasárnap' Flórián Jn, 16, 5--.,15. Zsolt, 98,
5. Hé1lfő Gotthárd Ef. 5, 8-14. Ap. csel. 1, 15-26 ..
6. Kedd Prida Jn. 6, 66---<69. Ap. csel. 2, 1-.;13. ,
7. Szerda Napoleon Kol. 3, 16~24. Ap. csel. 2, 14--.-.24.
8. Csütörtök Gizella Mt, 21, 12~17. Ap. csel. 2, 25-36.
9. Péntek Gergely [1.Tim, 2, 8-13. Ap. csel. 2, 37--41.

10, Szombat ArmLn Jel. 4, 2-11. .Alp.csel. 2, 42-47.

20. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
11. Vasárnap Ferenc Jn. 16, 23-30. zsou, 66, 16-20.
12. Hétfő Pongrác Mk. 1, 35-39. Ap. csel. 3, 1-11.
is. Kedd Szervác Kol. 4, 2---6. Ap. csel. 3, 12-18.
14. Szerda Bonifác 1.Tim. 2, 1--.:..s. Ap. csel. 3, 19~26.
15. Csütörtök IMennyb. ünn, Mk. 1-6,H-20. Zsolt.47.
16. Péntek MózeS' Kol. 3, 1-4. Ap. esél. 4,1-12.
17. Szombat Bánk Ef. 1, 16-23. Ap. csel. 4, 13-22.

21. hét: Exaudí - Jn. 12, 32.

18. Vasárnap Erik •Tn. 15, 26-'16, 4. Zsolt. 27, 1-7 .
19. iHétfő Buda Jer. 29, 11-14. Ap. csel. 4, 23-31.
20. Kedd Bernát Jn. 15, 17-21. Ap. csel. 4,3'2~37.
21. Szerda Konstantin 1.Kor. 2, 12->16. Ap. csel. 5, 1--.11.
22. Csütörtök , Júlia Jn. 7, 37~9. Ap. csel. 5, 1\2-16.
23. Péntek Dezső Zsid. 11, 32-40. Ap. csel, 5, J. 7-33,
24. Szombat Gergely Ézs. 41, 17-.J20. Ap. csel. 5, 34-42.._--

22. hét: Pünkösd - Zakariás 4, 6.
25. Pünk.v. Orbán •Tn. 14, 23~1. Zsolt. 118,24-29 .
26. pünk. h. Fülöp Jn. 3, 16-21. Zsolt. 106,1-12.
27. K,edd Helga. Ap. csel. 2, 4,2--47.. Ap. csel. 6, 1-7.
28. Szerda Emil Ap. csel. 3,1-21. Ap csel. 6, 8-15.
2-9.Csütörtök Keve Ap. csel. 4, 8-31. Ap. csel. 6, 8-15.
30. Péntek JanJka , Ef. 2, 17-22. Ap. csel. 7, 1-16.
31. Szombat Angéla Jn. 20, 19-.J23. Ap. csel. 7, 17-29.

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hivő szívvel
fogadjuk, Amen. .
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23. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.

1. Vasárnap T.ünde Jn. 3, 1-15. Zsolt. 145,1-13.
2. Hétfő Anna Ef. 3, 14-2L Ap. asel. 7, 54--6, 4.
3. Kedd Ildikó Kol. 2, 1-9. Ap. csel. 8, 5-25.
4. Szerda Kadoasa E)f. 4, 1~. Ap. csel. 8, 26-40.
5. Csütörtök Fabime I. Tim. 3,14-16. Ap. csel. 9,1~.
6. Péntek Norbert 1. Kor. 12,1~ . Ap. csel. 9, 10-19.
7. Szombat Róbert . Ez. 1,4-<6, 22-28. Ap. csel. 9, 20-31.

24. hét: Szentháromság utáni 1. - Lk. 10, 16.
8. Vasárnap Medárd Lk. 16, 19-31. Zsolt. 13.
9. Hétfő Félix II.T1~.3, 14--17. Ap. csel. 9, 32-43.

10. Kedd Margit Ez. 2,1-7. Ap. csel. 10,1-20.
11. Szerda Barnabás Ap. csel. 8, 26-35. Ap. asel. 10,211-33.
12. Csütörtök Vkág Jer. 8, 8-11'1. Ap. csel. 10,34-48.
13. Péntek Tóbiás Ez. 3, 22---'27. Ap. csel. U, 1-18.
14. Szombat Vazul Ézs. 5, '1-7. Ap. csel. 11,1<9-30.

25. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. ll, 28.

15. Vasárnap Jolán Lk. 14, 16-24. Zsolt. 18,26-37.
16. Hétfő Jusztín Ap. csel. 6, 1-7. Ap. csel. 12,1-17.
17. Kedd Laura Jer. 3, 14-17. Ap. csel. 12,18-25.
18. SzeI100 Arnold Mt. ll, 25-30. Ap. csel. 13,1-12.
19. Csütörtök Gyárfás • I.Jk. 14, 12-115. Ap. csel. 13, f3-25.
20. Péntek Rafael 1. Kior. 1, 20-25. Ap. csel. 13,26--41.
21. Szombat Alajos Jaik. 2, 1-9. Ap. csel. 13,42-52.

26. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.
22. Vasárnap Paulina Lk. 15, 1--'10. zson. 32.
23. Hétfő Zoltán Mk. 2, 1-17. Ap. csel. 14, 1-7.
24. Kedd Iván Lk. 1, 57-410. Ap. csel. 14,8-20.
25. Szerda Vilmos Fil. 2, 109-30. Ap. csel. 14,20-28.
26. Csütörtök János, Pál Ap. csel. 1'9,1-7. Ap. csel. 15,1-12.
27. Péntek László Lk. 12, 4g.........53. Ap. csel. 15,13-35.
28. Szombat Levente Jn. 10, 40-42. AJp.csel. is. 3&-16,'8.

27. hét : Szentháromság utáni 4. - Gal. 6, 2.

29. Vasárnap I Péter, Pál I Lk. 6, 36-42. Zsolt. 107,10-22.
30. Hétfő Pál Jn. 8, 1-111. Ap. csel. 16,9-15.

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el
minket minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét. Amen.
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1. ,K,edd Tibold II. Kor. 2, 5-'11. Ap. csel. 16, 16-24.
2. Szerda Ottokár Mt. 5, 4\'3---48. Ap. csel. 16, 25---40.
3. Csütörtök Kornél Mt. Hl, 15-20. FH. 1, 1-6.
4. Péntek Ulrik Ap. asel. 7, 54-59. Fil. 1, 7-11.
5. Szombat Eriese Jel. 2,2,,1-----5. FiL 1, 112-26.

28. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
6. Vasárnap ~aiás Lk. 5, 1~1. Zsolt. 27, 7---.14.
7. Hétfő Cirill Lk. 9, 57-<62. Fil. 1, 27-2, 4.
8. rKedd Teréz Fil. 3, 12--i16. Fill. 2, :5---.11.
9. Szerda Verondka Lk. 9, 51-'57. Fil. 2, 12---118.

10. Csütörtök Amál'ia II. Tim. 4, 1-----5. Fil. 2, 19-30.
H. Péntek LiUi 1. 'Dhess. 2, 1'3-20. ru. 3, l-'lJ1.
12. Szombat Izabella Lk. 14, 25---{3'3. Fil. 3, 12-16.

29. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.

13. Vasárnap Jenő Rm. 6, 3-11. Zsolt. 28.
14. Hétfő Eörs 'Dit. 3, 3-7. Fil. 3, 17---4, 1.
15. Kedd Henrik 1. Pét. 3, 18-22. Fil. 4, 2-9.
16. Szerda Zalán Gal. 3, 26-29. Fil. 4, 10-'23.
17. Csütörtök Elek Mk. 16, .14-18. Ap. csel. 17, 1-15.
18. Péntek Frigyes Mt. 3, 13-17. Ap. csel. 1'7,16-34.
19. Szombat -E)milia Jel. 3, 1-6. Ap. csel. 118,1-22.

30. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.
20. Vasárnap Illés Rm. 6, 19-23. Zsolt. 1144.
21. Hétfő Dániel Mk. 8, 10-21. Ap. csel. 18, 23-28.
22. Kedd Mária, Magd, Rm. 6, 12--J1'8. Ap.csel, 119,1-22.
23. Szerda Lenke Lk. 111,33---{36. Ap. csel. 19, 23---40.
24. Csütörtök Krisztina Mk. 9, 4'z.-50. AJp.csel. 20, 1-16.
25. Péntek Jakab Rm. 12, 1---'2. Ap. csel. 20, 17-3-8.
26. Szombat Anna 1. ~or. 9, 24-->27. Ap. csel. 21, 1-14.

31. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.

27. Vasárnap Olga Mt. 7, ,15-211. Zsolt.48.
28. Hétfő Ince Jn. 8, 31-36. Ap. csel. 21, 15-26.
29. Kedd Márta Gal. 6, 7-10. . Ap. csel. 21, 27---40.
3.0.Szerda Judit KoL 1, 3-'lJ.. Ap. csel. 2:2,1-22.
3'1. Csütörtök Oszkár 1. Kor. 12, 1'z.-26. Ap. csel. 22, 30-30.

Atyánk a Jézus Krísztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújthatunk. Bocsána-
tod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíve-
ket ajándékozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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Péter Fil. 2, 12-18. Ap. csel. 23,1-11.
Lehel Zsid. 6, 4-8. Ap. csel. 23,12-35.

1------'"-32. bét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5~,..:1..:5.:.... 1
Csilla Lk. 16, 1-8. Ef. '5, 15.
Domonkos Préd. 9, 13--'18. Ap. csel. 24,1--'21-
Vajk Péld. 16,1-9.' Ap. csel. 24,22-27 ..
Berta 1.,Pét.3, 1-6. Ap. csel. 25,1-12.
Ibolya 1. Kir. 3,16-"28. Ap. csel. 25,13-27.
László Mt. 13, 44--46. Ap. csel. 26,1-23.
Emőd Lk. 12, 42--48. Ap. csel. 216,21!-312.

33. hét: Szenthánmság utáni 10. - Péld.,_1_4....;._3_4_. 1

10. Vasárnap Lőrinc Lk. 19, 41--48. Zsolt. 55, 2-17.
11. Hétfő 'I1i'bor V.Móz.7,6-111. Ap. esel. 27,1-12.
12. Kedd Klára II. MÓz.17,8-15. Ap. csel. 2,7,13-26.
13. Szerda Ipoly I. Kir. 21,1-16. Ap. csel. 27,27--44.
14. Csütörtök Özséb Jer. 16,14-17. Ap. csel. 28,1-10.
15. Péntek [Mária Jer. 18,1-6. Ap. csel. 28,11-16.
16. Szombat kbrahám Rm. 11, 25-32. Ap. csel. 28,17--'31.

34. hét: Szentharomság utáni 11. - 1. Pét. 5, 5.

1. Péntek
2. Szombat

3. Vasárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat

17. Vasárnap Anasztáz Lk. 18, 9-44. Zsolt. 68, 1-21.
18. Hétfő Ilona Mk. 9, 33-37. . lll. Móz.1,1-9.
19. Kedd Huba 1. Sám. 17,40-51. Ill. Móz.8,1-13.
20. Szerda Alkotm. ünn, Lk. 7, 1-10. lll. Móz.8,14-30.
21. Csütörtök Sámuel Ap. csel. 12,18-25. lll. Móz.9, 1-24.
22. Péntek Menyhért Gal. 1, ,111-24. Ill. Móz.10,.1---.11.
23. Szombat Farkas Ézs.57,15-21. JIr. MÓz.16,1-22.

35. hét, Szentháromság utáni 12. - Ezs. 42. 3.
24. Vasárap Bertalan Mk. 7, 31-<37. Zsolt. 71, 1-16.
25..Hétfő Lajos .Mk. 1, 21-28. III. Móz.19,1-l5.
26. Kedd Róm II. Kir. 20,1-7. Ill. Móz.19,31-37.
27. Szerda Szíííárd Jak. 5, 13-;18. IV.Móz,9,115-23.
28. Csütörtök Agoston Mt. 9, 27-38. IV.MÓz.10,1,1-36.
209.Péntek Lilla Mt. 8, 14-17. IV.Móz.101,1-20.
30. Szombat Rózsa Ézs. 35, 3-10. IV.Móz.ll, 21-35.

36. hét· Szentháromság utáni la. - Mt. 25, 40.
31. Vasárnap I Erika I Lk. 10, 23-37. ZSolt. 73,11;::-12,23-28.

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Testünk
táplálására fqldi kenyeret, lelkünk üdvösségére rnennyeí kenyeret ajándékozol
nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket, és teríts
asztalt nékünk a Te országodban. Ame~ ..;
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1. Hétfő I Egyed Jak. 2, 1-13. _V. Móz. 12, 1-116.
2. Kedd Rebeka Rm.3, 19-22. IV. Máz. W,1~3.Fl-im.

3. Szerda Hilda ZaJk. 7, 8-14. IV. Móz. 14, 1-25.
4. Csütörtök Rozália Filemon 4-25. IV. Móz. 14, 26-45.
5. Péntek Víktor I Zsid. 2, 11-18. IV. Móz. 17, 16-26.
6. Szombat Zakariás Jer. 22, 13-19. IV. Móz. 20, 1-13 ..

37. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.

7. Vasárnap Regina Lk. 17, 11-19. Zsolt. 84.
8. Hétfő Mária Mik. 1, 40-45. IV. Móz. 20, 22-29.
9. Kedd Adám 1. Thess. 5, 16-24. IV.Móz. 21,4-9.

10. Szerda 'Erik II. Kor. 9, 10-1'5. IV. Móz. 2,1,21-35.
11. Csütörtök Teodóra 1. 'Dh!ess.1, 2-10. IV. Móz. 22, 1-20.
12. Péntek Szabolcs Fil. 1, 12-18. IV. Móz. 22, 21-41.
13. Szombat Ludovlika Fil. 1, 19-'-26. IV. Móz. 23, 1-15.

38. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pét. 5, 7.

14. Vasárnap Szerénke Mt. 6, 24-34. Zsolt. 86, 1-11.
15, Hétfő Enikő I.Tim.4,~. IV. Móz. 23, 16-30.
16. Kedd Edit 1. 'Dim.6, 6-12. IV. Móz. 24, 1-15.
17. Szerda Hajnallea 1. Kor. 7, 20-24. IV. Móz. 27, 12-23.
18. Csütörtök Titusz 1. Kir. 17, 1-6. Lk. u, :1-4.
19. Péntek Vilma II. Thess, 3, 6-13. Lk. 11, 5-13.
20. Szombat Csendíke -lk. 6, 20---'26. Lk. 11, '14-28.

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

21. Vasárnap Máté Lk. 7, 11-16. .Zsolt. 86, 12:-17.
22. Hétfő Móric Jer. sír .. 3, 22-27,:U~33. Lk 11, 29-36.
23. Kedd 'I1ekla Jak. 1, 2-12. lJk. 11, 37~54.
.24. Szerda Gellért Jaik. 5, 7-ll. Lk. 12, 1-12.
25. Csütörtök Kleofás Mk. 6, 14-29. IJk. 12, 13-21.
2,6.Péntek Jusztina ÉZIS. 49, 14-21. Lk. 12, 22-34.
27. Szombat Labore Jel. 2, 8-11. Lk. 12, 35-48.

40._hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.

28. Vasárnap I Vencel I Lk. 14, 1-11. Zsolt. 11'9, 1-16.
29.,Hétfő avIilhály I Mt. 18, 1-11. Lk. 12, 4'9-59.
30. Kedd Jeromos' Ap. csel. 12, 5-17. lJk. 13, 1-9.

;3zentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Taníts min-
ket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Amen.- i
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1. Szerda Malvin Dk. 10, 17-20. Lk. 13, 10-17.
2. Csütörtök Petra II. Kir. 6, 8-23. Dk. 13, 18-21.
3. Péntek Helga Jn. 12, 27-33. Lk. 13, 22--<30.
4. Szombat Ferenc Jel. 5, 1'1-14. Dk. :13, 31-35.

41. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.

5. Vasárnap Aurél Mt. 22, 34-46. Zsolt. 104, 1-24.
6. Hétfő Brunó 1. Thess. 4, 9~12. Dk. 14, 11-14.
7. Kedd Amállia I. Móz. 4••3-..,15. Dk. 1.4, 15---.24.
8. Szerda Etelka 1. 4, 8-16. Lk . .14, 25~35.
9. Csütörtök Dénes Ef. 6, 1-9. Ez. 1, 1-14.

10. Péntek Gedeon II. Kor. 8, 1-15. Ez. '1, 15-28.
11. Szombat Fenyőike Ap. csel, 5, 1-11. Ez. 2, 1-3, 3.

42. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
12. Vasárnap Miksa Mt. 9,11-8. Zso1t. 7H, 1-25.
13. Hétfő Ká'mán Mk. 8, 22~26. Ez. 3, 16-21.
14. Kedd Helén Kol. 3, 5-..,11. Ez. 3, 22-27.
15. Szerda Teréz Rm. 3, 211-26. Ez. 4, 1-8.
16. Csütörtök Gál Lk. 119,1--'10.. Ez. 7, 1--113.
17. Péntek Hedvig Zsid. 10, 11-18. Ez. 7, 23-27.
18. Szornbat Lukács Jer. 17, 12---'17. Ez. 8, 1-13.

43. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.

19. Vasárnap Luciusz Mt. 2Q, 1-..,14. Zsolt. 34, 1-20.
20. Hétfő Irén N. Móz. m, ':li--7, lJ-Li Ez. 8, 14--"1-Il.
21. Kedd Orsolya Jn. 6, 24-35. Ez. 9, 1-..,11.
22. Szerda Előd Jn. 15, 1-8. Ez. 10,1-8,18-22.
23 Csütörtök Gyöngyi 1. Kor. 10,14-22. Ez. 11,14-25.
24. Péntek Saliamon 1. Pét. 2,5-10. Ez. 12, :?JI-28.
25. Szombat Blanka Jel. 19, ~---110. Ez. 17.

44. hét: Szentháromság utáni 21. - II. Tim. 2, 5.
26. Vasárnap I 'Dömötör Ef. 6, 10-1'7. zsou, 119,57-7.2.
27. Hétfő Szabina 1. Kor. 9, 24-27. Ez. Hl, 1--<3,20-32.
2H. Kedd Simon II. Tim. 2, 1-5. Ez. 20, 1-17.
29. Szerda Jenő Rm. 14,4-21. Ez. 20, 18-29.
30. Csütörtök Farkas 1. Kor. 9,13---118. Ez. 20, 30-44.
31. Péntek Reform. ünn, Jn. 2, 13-22. Zsolt. 46.
Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el
és a pislogó gyertyabelet nem oltod el. Evangéliumod tüzével új élet lángját

gyujtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd,
hogy véka alá rejtsük a tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétel
Lelkével. Amen.
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~NOVEMBEIl~
Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szombat I Martanna I L Kor. 7, 29-31. Ez. 33, 1-9.

45. hét- Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130. 4.
2. Vasárnap Achilles Mt. 18, 23-35. Zsolt. 1030.
3. Hétfő Győző Mt. 7, 1-5. Ez. 33, 10-20.
4. Kedd Károly Lk. 17, 1--4. .Ez. 34, 1-J.6.
5. Szerda Imre Mt. 6, 9-15. Ez. 34, 17-31.
6. Csütörtök Lénárd L Jn. 3, 18---'22. Ez. 36, 1-15.
7. Péntek Okt. forr. Ü. 1.Móz, 18, 20-33. Ez. 36, 16-32.
8. Szom'bat Gottfried IL P.é+.3, ·13--;18. Ez. 37, 1.•...•14.

46. hét: Szentháromság utáni 23. - Mt. 24. 13.
9. Vasárnap Tivadar Mt. 24, ,15-128. Zsolt. 1'24.

10. Hétfő Luther sz. Ü. Mt. 24, 1-8. Ez. 37, 115-28.
11. Kedd Márton Mt. 24, 9.•...•14. Ez. 43, 1-12.
12. Szerda Jónás Mt. :24, 29-35. Ez. 47, 1-,12.
13. Csütörtök Szandszló Mt. .24, \36-42 . L Thess. 1.
14. Péntek Klementina II. Thess. 2, 1-17. 1. Thess. 2, 1--;12.
1'5. Szombat Lipót Mt. 24, 43-'511. 1.Thess. 2, 13-16.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja - II. Kor. 5. 10.
16. Vasárnap Ottmár Mt. 25, 31-46. Zsolt. 143.
17. Hétfő Jenő Jn. '5, 1,9-24. L Thess. 2, 17-3, 5.
18. Kedd Ödön 1. Móz. 19, 15~29. L Thess. 3, 6-13.
19. Szerda (Erzsébet Rm. 2, J.-ll. Zsolt. 51, 1-.14.
20. Csütörtök Jolán Ez. 14, 12-23. L J'he.:s. 4,1-12.
21. Péntek Olivér Jel. 2, 1-7. L Thess. 4, 13-18.
22. Szombat Cecilia 1.Pét. 4,1-7. 1. 'Dhess. 5, 1-J.1.

48. hét: Örök élet vasárnapja - Lk. 12, 35.
23. Vasárnap ·Kelemen Mt. 25, '1-13. Zsolt. 50, 1-15.
24. Hétfő Emma Dk. 12,35--4{). 1. Thess. 5,.12-28.
25. !Kedd iK!atalin Z id. 12, 12-17. IL Thess. 1.
26. Szerda Csongor Jel. 3, 7-13. II. Thess. 2, 1-12.
27. Csütörtök Tünde Mt. 25, 14-30. ll. Thess. 2, 13-17.
28. Péntek Stefánia Zsid. 10,32-39. IL 'Dhess. 3,1---,5.
29. Szombat Noé J'el..:h,.~\4.,1Il1-27. IL Thess. 3, 6---'18.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.
30. Vasámap I András I Mt. 21, 1---9. Zsolt. 63, 2-9.

Elet Fej edelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked halunk meg. Ezért -akár
éljünk, akár haljunk, a Tiéd vagyunk. Amen.
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I Protestáns INapok naptár Napi igék

1. Hétfő E[za II. Kor. 1, 18~22. Zak. 1, 1-6.
2. Kedd Aranlea Kol. 1, 9-14. -Zak. 1, 7-17.

, 3. Szerda Olívda l. Móz. 49, 8-10. Zak. 2, 1-4. I

4. Csütörtök Borbála IV.IMóz. 24, 15-HI. ZJaJk.2, 5-17.
5. Péntek vuma Zsid. 10, 19----'23. Zak. 3.
6. Szombat Miklós Jel. 22, 12~21. Zak.4.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.

7. Vasárnap Ambrus Lk. 21, 25-33. Zsolt. 77.
8. Hétfő Mária' Zsid. 6, 9-12. Zak. 5.
9. Kedd E)mőke II. Pél;. ,1,2-11. :aak. 6, 1-8.

10. Szerda Judit Je.l. 2, 1-7. ZaIk. 6, 9-;15.
11. Csütörtök Arpád Agg. 2, 1-9. Zak. 9, 9-112.
12 Péntek Gabriella Lk. 17, 20-25. Zak 11, 4~17.
13. Szombat Luca Jel. 3, 14--22. Zak. 13, 1-6.

51. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3. 10.

14. Vasárnap Szilárdka Mt. 11, Q~10. Zso't. 14.
15. Hétfő Johanna lJk. 1, 15-25. Zak. 14, 1-11.
16. Kedd Ete1 Lk 1,57-70. Mal. 1, 6-14.
17. Szerda Lázár Lk. 3, 10"'--'20. Mal. 2, 17-3, 5.
18. Csütörtök Estike Jn. 1, 6-9, 15-16. Mal. 3, 6-12.
19. Péntek Viola Jn. 1,29-31. Maii.. 3, 13-18.
20. Szombat Csaba Lk. 7,29-35. Mal. 4,1-6.

52. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

21. Vasárnap Tamás Jn. 1, 19-28. -Zsolt, 89, 2~19.
212.Hétfő Zénó Ezs, 45, 1-8. Jn. 1, 1-5.
23. Kedd Viktória 1. Km. 2,6----'lO. - Jn, 1,6-;8.
24. Szerda Adám, Elva Mik. '5, 1-4. Jn. .1, ~14.
25. Csütörtök Karácsony 1. Dk. 2, 1-14. Zsolt. 2.
26. Péntek Karácsony II Lk. 2, ·Hj-20. Zsolt. H9, 81-96.
27. Szombat János Jn. 21, 19----24. Jn. 1, 15-18.

53. hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2, 29-30.

28. Vasárnap Kamilla Mt. '2, 13-18. Zsoltv' 93.
29. Hétfő Dávid Jn. )12,3'5--43. Jn. 1, 1'9-28.
30. Kedd Anikó Jn. 12, 44-50. Jn. 1, 29-34.
31. Szerda Szílveszter Rm. 8, 31-39. ZsoLt. 62.

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő bölcsőt.
Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogy-
hatatlan szeretetedért .. Ámen.
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Az emberséges Jézus
Mindannyian jól tudjuk, hogy Jézus az emberekhez való viszonyában

sokkal több volt mint "emberséges" és sokkal többet tett az emberekért
- azok testi-lelki javainak előmozdításáért - mint a legemberségesebb
ember egyáltalában tehet. Ezért nagyon szegényes szó az Ö magatartá-
sára nézve az "emberséges" kifejezés. Most mégis ezt a jelzőt tettük neve
elé, hogy Naptárunk vezérgondolatának megfelelően erről az oldalról köze-
lítsük meg személyét és szolgálatát,

Akkor értjük meg jól az "emberséges" szó tartalmát, ha annak ellen-
tétjére, az "embertelenség"-re gondolunk. "Embertelenség" minden, ami
gátolja, hogy az ember valóban ember legyen, éspedig az az ember, akit
Isten a "saját képére formált". Ilyen értelemben az "emberség" megron-
tását jelentik a különböző bűnök és azok következményei az ember életé-
ben. Ezek nyomán ugyanis "torzó"-vá lesz az ember valahogy úgy, mintha
egy csodálatosan szép szoborról - pl. Michelangelo "David" szobráról -
Ietörünk egy darabot. Ilyen torzóvá, tehát csonka-emberré teszi az embert
az éhség, a szegénység, az elnyomás, a kiközösítés stb. "Emberséges" az,
aki küzd minden "embertelenség" ellen, és fáradozik azért, hogy megszűn-
jék és eltávolíttassék minden tényező, ami akadályozza, hogy az ember
valóban ember legyen, hordozója az emberi máltóságnak.

Ha így nézzük Jézus személyét, akkor felragyognak előttünk azok a
tettei, amelyek azt célozták, hogy az ember - igazán ember legyen.

KÖZÖSSEGET VALLALT AZ EMBEREKKEL

Pál apostol a Filippi levélben így tanuskodik Jézusról: "megüresítette
magát, szolgaí formát vett fel és emberekhez lett hasonlóvá". Az a Krisz-
tus, aki "hazulról", eredeti lényege szerint nem az emberrel, hanem az
Istennel volt egyenlő, - testté-létele által az emberekkel lett egyenlő.
Ö maradhatott volna az Istennel egyenlő. Nem kellett volna emberré
lennie. De engedelmességből vállalta az emberré-letelt. ,Ez által - mon-
dotta valaki - "radikális szolidaritás"-ba került az emberekkel. Magára
vette azt, ami mi vagyunk. A mi életünk az Ö élete lett. Vállalta az em-
beri élet minden következményét és terhét: még a halált is. Minden terü-
leten alávetette magát az emberi sorsnak.

Jézus - a farizeusok és írástudók óriási megbotránkozására - a közös-
séget vállalta az akkori idők megvetettjeivel, a "vámszedőkkel és bűnösök-
kel" is. A vámszedők - éppen foglalkozásukból eredően - a kegyes fari-
zeusok szemében az "alja néphez" számítottak. Társadalmilag is kiközösí-
tettek voltak. Úgy tekintettek rájuk, mint akiken "Isten haragja" van.
Ok és a "bűnösök" - akik különböző nyilvánvaló bűnökben éltek - olyan
társaságot jelentettek, amellyel való érintkezés tisztátalanná tette vallá-
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sos-kultikus értelemben is az embert. A velük való étkezés különös en is
vétség nek számított, mert o.sztalukrioz való ülés a velük való közösségvál-
lalást jelentette. Ez történt Lévi elhívásánál is, amelyről így ad hírt Márk
evangélista "És történt, hogy amikor annak házában asztalhoz telepedett,
sok vámszedő és bűnös is odaült Jézussal ... És amikor az írástudók és
farizeusok látták, hogy együtt eszik a bűnösökkel és a vámszedőkkel, így
szóltak tanítványainak: Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösök-
kel'?" Jézus ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem hajlandó elfogadni a
farizeusok által csinált felosztást: vannak "igazak" és "bűnösök". Ha pedig
mégis így osztályozzak két részre az embereket, akkor Ő semmiképpen
sem áll a farizeusok oldalán, hanem átmegy a másik oldalra, hogy közös-
séget vállaljon a kivetett emberekkel.

Jézus azóta is míndig azokkal vállal közösséget, akiket fajuk vagy bőrük
színe miatt hátrány ér, akik nem számítanak "jobbfajta" embereknek,
mert bőrük fekete, vagy mert - mostoha körülrnényeík miatt - nem tud-
ták megszerezní azt a műveltséget (pl. sokfelé Afrikában, Ázsiában, a kü-
lönböző szigeteken), amely sajátja azoknak, akik jobb körülmények között
éltek és élnek. Ő azokkal vállal közösséget, akik éheznek és nyomorúsá-
gos kunyhókban, vagy éppen lyukakban laknak a föld különböző pontjain.
Azokkal egy, akik gyarmati sorsukban nem élhetnek szabadságukkal. és
így emberi mivoltukban csonkák, torzók lettek. Jézus azokkal él közös-
ségben. -akiket különböző betegségek, járványok kínoznak, és így ember-
ségük nem tud kiteljesedni. Azokkal a csonkákkal és bénákkal tartja a kö-
zösséget, akiket a háborúk megfosztottak attól, hogy testileg is egész em-
berek legyenek.

Jézus vállalja a közösséget a "bűnösök"-kel is, nem a bűnük míatt, ha-
nem a lelki nyomorúságuk miatt. Amikor Simon farizeus házában volt,
odaállt a megvetett "bűnös asszony" mellé, mert látta, hogy egész lénye
kiált a tisztaság után. A magát igaznak tartó farizeusról szóló példázat-
ban - amelyben a farizeus a maga kegyességével kérkedett a templom-
ban - habozás nélkül odaállt a szegény bűnös publikánus mellé, aki az
Isten irgalmáért könyörgőtt. Amikor a szenteskedő írástudók a házasság-
törő nőt lökik lába elé, és kárhoztató ítéletet akarnak tőle kicsikarni, akkor
kimondja a nagy mondatot: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn-
telen. Elmondja a "tékozló fiúról" szóló példázatot, és nem vitás, hogy
nem az öntgaz nagyobbik fiú mellett van, hanem a bűneiből meg térő , haza-
térő kisebbik fiú mellett. Végül még azt isi vállalja, hogya Golgotán "két
gonosztevő" éppen nem előkelő "társaságá"-ban feszítsék meg.

Jézusnak ez az emberekkel való közösségvállalás a teszi nyilvánvalóvá,
hogy ő sohasem az emberek ellen harcol, hanem az emberekért küzd. Azt
akarja, hogy az ember egész ember legyen. Ezzel függ az is össze, hogy
Ő nem a világ ellen, hanem a világérfi küzd, éspedig úgy, hogy feláldozza
magát érte, hogy egy "emberségesebb" világ formálódjék, amelyben em-
berségesebben élhetnek az emberek.

TAMADAS AZ EMBERTELENSÉG ELLEN

Jézusnak az emberekkel való közösségvállalás a semmiképpen nem je-
lent valami szenvedőleges együttérzést csupán, hanem ez a közösségvál-
lalás Jézusnál mindig cselekvést is jelent. A rászorult embernek termé-
szetesen az is jelent valamit, ha "együtt érzünk" vele, de ennél több az,
ha cselekszünk érte, ha fáradozunk azért, hogy inségéből. nyomorúságá-
ból szabaduljon, és szabaddá legyen arra, hogy emberi méltóságát hor-
dozza. A tönkre-silányult embereknek - akár betegségből, éhségből, faji
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megkülönböztetésből ered nyomorúságuk - arra van szükségük, hogy
megszabaduljanák abból a helyzetből, ami akadályozza emberségük kitel-
jesedését. Ezért küzdött Jézus. Márk evangélista írja: "Estefelé pedig, mi-
kor leszállt a nap, elvitték hozzá a betegeket ... és az egész város oda-
gyűlt az ajtó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségben
sinylődtek." Gondoljunk még az éhezők megelégítésére, a vakok, sánták,
bénák, leprás ok meggyógyítására. Amikor Jézus látja, hogy a betegek
"odagyűlnek az ajtaja elé", nem csapja össze jajongva feje felett a kezét.
Még csak nem is takarja el kétségbeesve az arcát. Nem ad olcsó vigasz-
talást, mondván, "legyenek türelemmel, majd minden jóra fordul". Cso-
dák-csodájára még a "túlvilággal" sem vigasztalja őket, jelezve, hogy
"ugyan ez a föld a siralom hazája, de majd az örök otthonban meggyó-
gyulnak". Azt sem teszi, hogy szemükre hányja: ti magatok is hibásak
vagytok nyomorúságos helyzetetekért. Ezek helyett ezt teszi: "és meggyó-
gyított sokakat". Nekik támadt azoknak a betegségeknek és erőknek, ame-
lyek ezeket az embereket eltorzították, emberségükben megcsonkították.

Jézus semmiképpen sem arra tanított, hogy mindenbe törődjünk bele,
mert az a "valódi keresztyén kegyesség", ha az ember megadja magát
a sorsnak, ha beletörődik a kínzó, maró, felőrlő viszonyokba. Igen, az
embernek a világ minden bajába, minden nyomorúságába, minden igaz-
ságtalanságába, sőt aljasságába bele kell törődnie - mert ezek "iJteni
végzések". Mintha Istennek tetszésére volna, ha az ember vigasztalódva
mindenbe belenyugszik. Mintha Isten helyeselné a betegséget, a szegény-
séget, ragályt, háborút, éhséget (mondván, ilyen helyzetben az emberek
alkalmasabbak arra, hogy Hozzá térjenek!).

A keresztyénségnek igen nagy vétke, hogy az elmúlt évszázadokban
annyira beletörődött a világ nyomorúságába. Végeredményben évszáza-
dokon keresztül úgy tett, mintha az isteni világrendben a szegénység, be-
tegség, elnyomás és vérontás szükséges tartozékok lennének. (Most pedig
lényegében támadja azokat a világi kezdeményezéseket, amelyek az óriási
elmaradást forradalmi úton akarják behozni!)

Jézus azonban nem úgy gondolkodik, ahogy sok keresztyén gondolleo-
dott és még ma is gondolkodik. Ö cselekszik. Ezzel a cselekvésével mu-
tatja, hogy ő nagyonis jól tudja: szó se lehet arról, hogy ezt a világot
Isten akarja ilyennek. Nem igaz, hogy Jszent dolog a sírás-rívás, és hogy.
a nyomasztó és igazságtalan viszonyok szerte a világban érinthetetlen ek.
Sőt, fordítva igaz: bele kell nyúlni a dolgokba! Helyre kell igazítani a dol-
gokat. Gyógyítani kell. Megváltoztatni kell. Újjá alkotni kell. Jézus egész
fellépése ezt hirdeti! Tehát nem arra hivattak a keresztyének, hogy rész-
vétteljesen együtt sóhajtozzanak a nem-keresztyénekkel, hanem arra, hogy
fogjanak össze azokkal, és minden erőt, értelmet, tehetséget és találé-
konyságot használjanak fel arra, hogy mássá formálják a világot. Ember-
séges viszonyokat teremtsenek.

TÁMADÁS A BÚN ELLEN

Jézus szolgálata nem merült ki a betegek gyógyításában és az éhezők
megelégítésében. Éppen a fentebb emlí tett - Márk evangéliuma első feje-
zetében leírt - beteggyógyítások után, Jézus nagyon nyomatékosan
mondja: "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott prédi-
káljak!" Jézus nem specializálja magát beteggyógyításra. Ö nagyon jól
tudja, hogy az ember nemcsak kenyérből és egészségból él, hanem "Isten
minden igéjéből. amely az Ö szájából származik". Jézus az evángéliumot
akarja hirdetni. El akarja kiáltani sokszor: "Megbocsáttattak a te bűneid".
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o jól tudja, hogy éppen a bűnök milyen óriási hatalornrná tudnak fel-
nőni az emberek életében, és milyen nagy mértékben teszik az emberek
életét embertelenné. Hiszen éppen az önzés, a szeretetlenség, a mások
gondjaival-bajaival való nem-törődés teszi elsősorban embertelenné sok
helyen a viszonyokat.

A mi időnkben Jézus Krisztus arra hívja el az Ö egyházát, hogy prédi-
kálja a bűnbocsánat evangéliumát, és ezzel egyidőben végezze azokat a
cselekedeteket, amelyek nyomán mindenütt a világon emberségesebbé
válik az élet, és egyre jobban kiveszik az emberek életéből az emberte-
lenség. --

D. Káldy Zoltán

Az ember - lsten képmása
A legnagyobb kérdésünk itt a világban az "ember-kérdés". Régi igazság,

hogy a tudomány és a filozófia területén legalább annyi problémát vetett
fel a kutató és gondolkodó elme számára az ember saját maga, mint a
körülötte kitáruló, hatalmas és csodálatos világ. Az európai gondolkodás
két és félezer évvel ezelőtt ezzel a felszólítással indult el: "Ismerd meg
önmagadat!".

'De vajon képes-e igazán megismerni magát az ember, megcldható-e az
"ember-kérdés"? Igaz, hogy ismerjük testi külsőnket, testünk felépítését,
szervezetünk életműködéseit. Több-kevesebb mértékben ismerjük a belső
világunkat is: jó és rossz tulajdonságainkat, jellemünket. De mi van
mindezek mögött? Ki vagyok végeredményben az az "én", aki gondolko-
dom és cselekszem?

Nézzük meg először is, miképpen próbálta megfejteni önmaga titkát
a gondolkodé ember? Milyen válaszok lehetségesek arra a kérdésre: mi
teszi igazán emberré és különbözteti meg minden más élőlénytől az em-
bert?

MI TESZI EMBERRÉ AZ EMBERT?

Vannak, akik - kétségtelenül jogosan - azt állítják: a beszéd az első-
rendű emberi jellegzetesség. Az állatvilágban is vannak ugyan hangjelek.
néhol egészen bonyolult hangjelrendszer. De beszélni egymással: áthidalni
az engem másoktól elválasztó nagy szakadékot, kitárulni a másik előtt,
és ugyanakkor beletekinteni a másik ember belső világába - erre csak
az emberi beszéd tesz képessé.

Vannak, akik egy lépéssel tovább mennek: beszélni is csak azért tu-
dunk, mert gondolkodá lények vagyunk. Nemcsak a külső világ képe ma-
rad meg tudatunkban, hanem magunk is alkotunk képzeteket'; gondolko-
dunk a világról, és gondolataink szerint próbáljuk azt átformálni. Cogito,
ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok. Másképpen fordítva ezt a híres
latin mondatot: gondolkodé lény vagyok. Ezzel a tétellel indult el annak-
idején az újkori európai gondolkodás (Descartes).

Megint más oldalról közelítjük meg az "emberi" titkát, ha a munkára
tekintünk: az ember céltudatosan munkálkodó lény, aki nemcsak tükrözi
tudatában, hanem céltudatos testi-szellemi tevékenységgel hatalmas mó-
don át is formálja ezt a földi világot. Eszközöket készít. Gépeivel hatal-
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mába hajtja a természet vad erőit. Mély igazság van abban, hogy míg az
állat egy bizonyos irányban "specializálódott lény" (gyors lába, éles szeme,
ragadozó testi felépítése miatt stb.), addig az ember nem ilyen egyolda-
lúan kifejlődött lény; viszont szellemi erejével és eszközeivel pótolni tudja
hiányzó természetes adottságait, és messze felülmúlja az állatvilágot. Táv-
csővel a sas éles szemét, gépei vel a leggyorsabb élőlény sebességét és a
legerősebb állat testi erejét. A tudományos-technikai fejlődés hallatlan
irama végeredményben nem más, mint az emberi munkafolyamat egyre
célszerűbb é és eg· eszélesebb körűvé formálása.

De még ennél i mélyebbre jutunk el az "emberi" titkának a kutatása
közben, ha mindezeket ismerve és elismerve a szeretet ténye felé fordu-
lunk. Kíre szoktuk azt mondani, hogy "igazi ember"? Arra, aki a saját
érdekei helyett másokért tud fáradozni. Aki a közösség javát a saját
haszna elé helyezi. Az önzés - "embertelen". A szeretet - igazán emberi
vonás! De mi lehet ennek a második magatartásnak a magyarázata? Nem
az lenne-e a természetes, ha csak a magunk és hozzánk tartozók érdekei-
vel törődnénk, a többi embert pedig hagynánk küszködni a saját gond-
jaival? Megragadó és mélyen gondolkodásra indító tény, hogy "igazán
emberinek" azt tartjuk, amikor valaki a saját önző érdekei félretevésével
oda tud állni mások mellé, "közösségi lény". Szeretetben él. Ez a maga-
tartás - úgy érezzük - nem származhatík az állatvilágból. Hiszen ott
a létért való harc kegyetlen törvénye uralkodik! Valami mélységes titka
tárul fel itt az "emberi"-nek: az önmegtagadó, másra tekintő szeretet
titka. Honnan ered bennünk a szeretet? Hogy erre a kérdésre felelni tud-
junk, ehhez Isten igéjéhez kell fordulnunk.

"TEREMTStlNK EMBERT· A MI K~ptlNKRE
~S HASONLATOSSÁGUNKRA!"

A Szentírás első lapján olvassuk ezt az igét: Isten teremtő szavát. Ez a
mondat a Szentírás egyik legtitokzatosabb és legtöbbet magyarázott mon-
data. Az egyháztörténelem során négy fő értelmezési módjával találko-
zunk. Az első így hangzott: az ember külső,testi megjelenésén tükröződik
valami Isten dicsőségéből (vö, 1 Móz 5, 3). A második értelmezés: az em-
ber "Isten képmása", mivel Isten a hatalmába adta a földi világot; aho-
gyan Isten a mindenség ura, úgy tette az embert a maga "helyettesévé"
a földi világba (1 Móz 1, 28). A harmadik fajta magyarázat: az ember
szellemi-lelki felépítésében "Isten képmása". Gondolkodni és akarni tud,
Istenhez hasonlóan. Ez a magyarázat is igen régi, már Augustinusnál ta-
lálkozunk vele. Sokszor abban a formában szerepel, hogy a Szenthárom-
sághoz hasonlóan az emberi lélek is hármas egység (emlékezet, gondolko-
dás és akarás).

Mindhárom magyarázási mód megegyezik abban, hogy Isten az embert
a teremtéskor kiemelte a többi földi lény közül. "Hiszen kevéssel tetted
őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt!
Úrrá tetted kezeid munkáján, és mindent lábai alá vetettél" (8. zsoltár
6-7. v.). Ezt 'a vonást mélyíti el a fenti igehely negyedik és leginkább
elfogadott magyarázata: Isten az embert - egyedül a földi élőlények kö-
zül - a Vele való tudatos és szabad, szeretetben megnyilvánuló közös-
séqre teremtette. Az ember "központja" nem önmagunkban, hanem raj-
tunk kívül van: ennek a megnyilvánulása a szeretet, mint emberségünk
lényege. "Fecfsti nos ad Te - Magadra nézve alkottál meg bennünket"
(Augustinus).
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AZ EMBER "ELIDEGENEDÉ SE" ÉS HAZATALALASA

Az Újszövetség egyik legismertebb szakasza a tékozló fiú jézusi példá-
zata (Lk 15, 11 kk). Kevesen gondolnak azonban ennek a példázatnak a
mély összefüggésére az "Isten-képmás" igéjével. Pedig mély kapcsolat van
köztükt Isten "képmásává" alkotta az embert: a szülő és gyermek szoros,
belső, szeretetbeli közösségére, Az embernek azonban nem kell ez a "füg-
gés". Megpróbál hát a "maga lábára állni", eltávozik az "atyai házból".
De ezzel életének rejtett középpontját veszíti el. Elszakad, "elidegenül"
Istentől, minden élet, igazság és szeretet örök forrásától. S ezzel együtt
elszakad, "elidegenül" a másik embertől is (Kain és Abel története),
szembekerül a saját világával (a munka teherré és gonddá lesz számára,
1 Móz 3, 17), és meghasonlik önmagával is ("elrejtőztem, mert félek",
1 Móz 3, 10).

A tékozló fiú példázata azonban azt is hirdeti - és ez az igazi üzenete
-, hogy van visszavezető út az Atya házába. A bűnbánatban és hitben
nem történik más, mint újra visszatérünk életünknek abba a legmélyebb
és legalapvetőbb viszonyulásába, ahonnan a bűn önzéséveI kiszakadtunk:
a hit közösségébe Istennel. A keresztyénség azt hirdeti: ahol az ember
újra megtalálja a hit szabad és önkéntes, belső "függését" Istentől, ott
találja meg a szeretet szabad és önkéntes belső "függését" is a felebarát-
tói; az Isten iránti szeretet a mások iránti szeretet és a másokért való
szolgálat legmélyebb alapja és állandó forrása. A hit nem "megkötöz", ha-
nem belsőleg szabaddá tesz az Isten iránti és az ember iránti felelős sze-
retetre és szolgálatra!

Hogy ez valóban így van, annak Jézus maga a végső bizonysága. Hiszen
Ö egészen egy volt az Istennel, a legteljesebb közösségben volt az Atyá-
val. Ezért tudott a legtökéletesebben szeretni bennünket, ezért tudta éle-
tét adni a világért. Pilátus maga sem tudta, milyen prófétai szó hagyta
el az ajkát, amikor a Názáretira mutatott: "Íme, az ember!". Jézus Krisz-
tus nemcsak Isten Fia, hanem egyúttal az "igazi ember" is. Az igazi
"Isten-képmás", aki teljes közösségben van az Atyával, és ezért közösség-
ben, a szeretet legmélyebb közösségében van minden emberrel.

A "jézusi emberség" a hitnek és a szeretetnek az embersége. A hit sza-
bad, belső közössége Istennel, aki minden élet, igazság és szeretet teljes-
sége. És ugyanakkor a szeretet belső, szabad közösségvállalása is a világ-
gal, minden. embertársunkkaI; készséqes szolgálaf mások javáért. ,Jézus
Krisztus visszavezet bennünket Istenhez, a mennyei Atyához, a hitben.
És visszavezet bennünket - ezen a hiten keresztül - az embertárssal és
a teremtett világgal való közösségvállalásra is, a szeretetben.

Jézus Krisztus - az emberség örök forrása!
Dr. Nagy Gyula
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Emberség a természet világában
A Biblia első lapjain kétféle teremtéstörténetet találunk. A régebbi el-

beszélés (1 Móz 2, 4 kk) szerint Isten akkor teremtette Adámot, amikor
se növény, se állat, se semmiféle élőlény nem élt a földön. De miután
megteremtette, el is látta mindennel. Páratlan szépségű kertet telepített
számára a Föld legszebb pontján, táplálékot adó és szemet gyönyörköd-
tető fákkal, négy folyammá szakadó, bővizű forrással. És hogy Adám ne
legyen benne egyedül, élőlények végtelen sorát alkotta meg "a földből",
és elvonultatta Adám előtt, hogy társat találjon köztük. Amikor pedig
nem talált, megalkotta a csontjából való csontot, a testéből való testet,
a hozzá hasonló Évát. A másik teremtési történet (1 Móz 1, 1 kk) az ős-
káosszal kezdődik, amelyben Isten egyetlen szavával mindenekelőtt vilá-
gosságot támasztott. Azután pontos egymásutánban teremtette az eget és
a földet, aszárazföldet és a tengert, a füveket és a fákat, a napot és az
égitesteket. a halakat, a madarakat és a szárazföldi állatokat. És amikor
minden készen volt, akkor teremtette az első emberpárt, és rendelkezé-
sükre bocsátott mindent. Ez a kétféle elbeszélés kétféleképpen mondja el
ugyanazt a gondolatot, hogy az ember a természet világá hoz tartozik
ugyan, de Isten különleges helyzetet biztosított benne számára.

Ez azt jelenti, hogy az ember éppen a Teremtő akaratából maga is része
a természet világának. Az a tény, hogy testünk van, az anyagi világgal
kapcsol össze minket. Testünk ugyanolyan atomokból tevődik össze, mint
bármely más anyag a világon, és benne a kémiai és elektromos folyama-
tok egyetemes érvényű természeti törvények szerint mennek végbe. Az
élők világához tartozunk, és így részesei vagyunk annak a minden részle-
tében még fel nem derített folyamatnak, amelyet életnek nevezünk. Élet-
telen anyagok, kősziklák és gyémántszemcsék évmilliókig léteznek lénye-
gük szerint változatlanul, de a mi létünk korlátozott. Élünk és megha-
lunk, és még a két végpont között is állandóan gondoskodnunk kell létünk
fenntartásáról. Nem élhetünk evés és ivás nélkül. Az emberi élet tovább-
plántálása sem történhet másképp, mint bármely más élőlénynél. Nyilván-
való, hogy bizonyos hasonlóság van az ember és az állatvilág között.
A hasonlóság kézenfekvő. Testünk és tagjaink, szemünk és fülünk, szí-
vünk és tüdőnk az állatokéhoz hasonló módon funkcionál. Még azt sem
lehet mondani, hogy minden érzékszervünk különb az állatokénál, mert
vannak az embernél jobb látású, hallású, vagy szaglású állatok is.

Mindezt jól tudja mindenkí, de az ember testísége és mindaz, ami össze-
függ vele, mégis sokszor feldolgozatlan problémát jelent a hivőknek.
Tudnunk kell azonban, hogy évezredes szellemi örökség hat a keresztyén-
ségben ezen a ponton. A hellénista görögség életszemlélete az, hogy a
test a lélek börtöne, és az a [ó, ha minél inkább függetlenül és szabadul
tőle az ember. Ezzel szemben hangsúlyozzuk újra: az ember a teremtő
Isten akaratából tartozik a természet világához, ezért van teste is. Es ez
jó,. Mert testünkön keresztül nemcsak függő viszonyban vagyunk a ter-
mészet világától, hanem kapcsolatunk is van vele. Szemünkkel gyönyör-
ködünk a színek pompájában, fülünkkel megnyílik számunkra a hangok
világa, érzékeinkkel élvezzük az ízek et ps illatokat. Az élet biológiai rit-
musa nemcsak teher, hanem öröm is. Kifáradtan jólesik pihenni, és pi-
hent testtel öröm a munka lendülete. Egyenesen azt kell tehát monda-
nunk, hogy Isten akarata szerint az ember emberségéhez hozzátartozik
az ember teste, az életszükségletek kielégítése, és a testi képességek ki-
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fejlesztése. Ezért emberi kötelességünk is, hogy minderről gondoskod-
junk, nemcsak magunk, hanem mások számára is.

A természethez való viszonyunknak azonban van egy másik oldala is.
A teremtő Isten akaratából nemcsak részei vagyunk a természet világá-
nak, hanem urai és formálói is. A fejlődéselmélet legszélsőségesebb irá-
nya sem gondol arra, hogy az embert egy szintre helyezze az állatokkal.
Az embert megkülönbözteti tőlük tudata, értelme, akarata és beszélő ké-
pessége. Az emberre jellemző, hogy nem függvénye mindenestől a ter-
mészeti folyamatoknak, hanem tudatosan megfigyeli törvényszerűségeit,
eszközt készít magának és átalakítja környezetét. A legrégibb emlékek
is tanúskodnak erről, de a mi korunkban az ember a tudomány és a tech-
nika segítségével soha nem látott mértékben tekintett és nyúlt bele a ter-
mészet folyamataiba. Egyrészt beletekintett az atomok szerkezetébe, más-
részt behatolt a világűrbe. Az űrhajóról .Jcívülről'' nézi Földünket, csilla-
gászati távcsöveken keresztül pedig távoli csillagzatok képét rögzíti, ami-
lyenek azok évmilliókkal ezelőtt voltak.

A tudományori alapuló technika új korszak ot nyitott az' emberiség tör-
ténetében. Két jellemző vonása van ennek a fejlődésnek. Az egyik az,
hogy az ember kézi eszközök, állati vagy természeti erők (pl. a vízierő)
közvetlen felhasználása helyett erőgépeket állít szolgálatába, és ezzel
olyan teljesítményekre képes, amelyek saját erejét sokszorosan meghalad-
ják. A másik az, hogya technika fejlesztése nem találomra menő kísér-
letezéssel, hanem elméleti alapon álló számításokkal és tervekkel történik,
úgy, hogy az előrehaladásban az elméleti tudósoké a döntő szerep.

Nem vitás, hogy ez a technikai korszak sok ember és széles körök szá-
mára teszi lehetővé az emberibb életet. Ez a fejlődés a humanizálódás
[elé halad. Több ilyen vonást emelhetünk ki. A közlekedési és hírközlő
eszközök közel hozzák az embereket egymáshoz, és reálissá teszik az em-
beriség összetartozását. Míg azelőtt az emberiség egysége irikább eszm=
volt, most érzékelhető valóság a rádió és a televízió mellett. A tudomány
és a technika megkönnyíti, sőt sok esetben általában lehetövé teszi az
életet. Gondoljunk csak a gyógyítási technikára és a közegészségügy meg-
szervezésére. Ennek a következménye az emberiség meggyorsult szaporo-
dása. Viszont éppen ezért fokozott mértékben szükség van a technikára
a mezőgazdaságban és az élelmezési iparban, mert különben éhezés vár
az emberiségre. És még egy fontos következmény: nélkülözhetetlen a kö-
zös munka az elméletben ugyanúgy, mint a technikában. Nincs tudós, aki
a tudomány minden területét áttekinthetné, és nincs technikus, aki a tech-
nikai feladatokat egymaga meg tudná oldani. De ebben is a humanizáló-
dás jelét látjuk, mert Isten az embert nem mazányosságra, hanem kőzős-
ségre teremtette, és az egész emberiség közös feladatává tette, hogy
uralma alá hajtsa a földet, kiaknázza és feldolgozza, elossza és felhasználja
javait.

De a természet megismerése és birtokba vétele, a természet erőinek
feltárása és felhasználása nemcsak a humanizálódás irányába hat. A tudo-
mány és a technika az ember alkotása, és olyan, mint az ember, lehet jó
és rossz eszköze egyaránt. Amennyire a tudományos technika életfeltétele
a mai emberiségnek, annyira lehet elpusztítója is. Az a tény, hogy az em-
beriség nagy része alig, vagy egyáltalában nem élvezi ennek a fejlődésnek
az előnyeít, és létminimum alatt, embertelen körülmények között él,
eléggé mutatja, hogy a fejlődés máris káros irányba tolódott, s az ellen-
tétek kirobbanásához és az emberiség katasztrófájához vezethet. De nem
ez az Isten szándéka. 6 azt akarja, hogy úgy uralkodjék az ember a föl-
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dön, hogy mindenki megkapja a maga részét a javakból, a feladatokból
és az eredményekből. A természet világa úgy van megalkotva. hogy benne
csak a jóakaratú emberek ilyen közös erőfeszítése biztosíthatja az ember-
hez méltó életet.

Dr. Prőhle Károly

Emberség a ·történelemben
A NAGY VITA

Történészek, egyháztörténetírók, társadalomtudósok és teológusok még
ma is vitatkoznak azon, hogy hogyan kell megítélnünk és értenünk az
ember és történelem kapcsolatát. A történelem bizonyos korszakaiban
nagy emberi egyéniségek léptek a történelem színpadára, személyük és
eszméik látszólag írányították és meghatároztak annak a kerszaknak és
sokszor még az utána következőnek is ae életértelmezését és eseményeit.
Ennek a megfigyelésnek alapján született meg az a szemlélet, hogy nagy
emberi egyéniségek. nagy tehetségű személyiségek formálják egyes kor-
szakok történetét, társadalmi elrendeződését és egész szellemi arculatát.
Augusztinusz és Luther, Schleiermacher és Barth Károly történelmi kor-
szakot nyitottak meg és ők formálták koruknak az egész szellemi arcula-
tát, hangoztatja ennek a történelemértelmezésnek a képviselője. Köznapi
nyelven ezt úgy mondanánk, hogy nagy emberek csinálják a történelmet.

A történelem eseményeinek és összefüggéseinek alaposabb vizsgálata
azonban ennek éppen az ellenkezőjére tanít meg bennünket. Mert ha kö-
zelebbről megvizsgáljuk például a középkor utolsó fél évszázadának a tár-
sadalmi és gazdasági összefüggéseit, akkor arra az eredményre jutunk,
hogya kor életérzésében és életvágyában már ott rezgett mindaz, amit az-
után az újkor a maga polgári világnézetében és életstílusában vallott és
tudatosan kialakított. Csak éppen gondolkodó emberekre, meg társadalmi
osztályokra volt szükség, akik és amelyek megf'ogalmazták és világosan
kimondták, ami a történelem "méhében" már megszületőben volt. Vagy
vetítsük ki a kérdést az egyháztörténet területére. A középkor végén és
az újkor elején már ott vibrált szinte minden keresztyén embernek a
hitvilágában a meggyőződés, hogy a középkori egyház nagyszerű székes-
egyházaiban tartott misékkel, a leghíresebb ereklyéket gyűjtögető búcsú-
járó helyek fölkeresésével, a pápa által pénzért árusított bűnbocsátó cédu-
lákkal és egyéb "materiális" eszközökkel az üdvösséget megvásárolni és
elnyerni aligha lehet. A keresztyén embernek nem elég szemét az égre
Iüggesztenie! Itt, ezen a földön és ebben a földi életben kell megmutatnia,
hogy mit ér az ember, ha keresztyén! Az Istennek - ha valóban Isten -,
nem lehet szándéka, hogy a keresztyén ember és általában az ember
a világ és történelem által föladott kérdésekre és feladatokra adott válasz
nélkül élje életét - sokszor embertelen körülmények között. Az ember-
nek az emberségét kell megélnie már itt a földön, hogy meqteletien a te-
remtő Isten akaratának. Nem a szerzetesi életforma tehát az Isten aka-
rata, hanem az emberi képességek és tehetségek beleömlesztése a társa-
dalomba, az emberi közösségekbe. Ezeket az emberi értékeket akarta a
középkor emberi közössége fölszabadítani. Pattanásig feszült helyzetben
lépett .Luttiet Márton a történelem színterére és fogalmazta meg az ak-
kori embernek, az akkori társadalomnak és annak a történelmi korszak-
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nak a vágyait és kívánságait a keresztyén társadalom normáinak megfe-
lelően úgy, hogy az nemcsak egyháztörténelmet, hanem világtörténelmet
formálo eszmévé lett.

Nem kisebbítjük ezzel Luther Mártonnak, mint reformátornak az érde-
meit, sem egyháztörténeti, sem világtörténelmi szempontból. Ellenkezőleg!
Az ember zsenialitása abban mutatkozik meg, hogy céltudatosan meg
tudja fogalmazni annak a történelmi korszakmak a törekvéseit, amelynek
a gyermeke! Ez a képesség tette naggyá Augusztinuszt a maga korában,
bár egészen új ember volt a keresztyén egyházban és rajta kívül egészen
nagy teológusok éltek korában. Ez tette naggyá Barth Károlyt az első
világháború után, amikor -az elvilágiasodott keresztyénséggel szemben
gyakorolt bírálatával nemcsak a protestáns 'egyházba vitt új vérkeringést,
hanem magát a világot és annak történelmét is önkritikára indította. Ez
az önkritika indította el a hitvalló keresztyén mozgalmat egy olyan kor-
szakban, amikor viszont az európai történelem egy bizonyos szakaszának
a törekvései a "Führer" személyében öltöttek testet. .

A nagy vita tehát véleményem szerint a mi századunkban eldőlt. Nem
nagy személyiségek formálják a történelmet, hanem a történelem nagy
korszakfordulói szülik meg gyermekeiket, akik tudatosan meg tudják fo-
[/Qlmazni koruknak a vágyait, eszmékbe sűrítik és zászlajukra írják azo-
kat. Ettől a pillanattól kezdve azután történelem és történelmi szernély i-
ség kölcsönhatásban vannak egymással. Ebből adódnak nagy történelmi
személyeknek a tragédiát és bukásai, de így érthetők más történelmi
egyéniségeknek a sikerei és több évszázad ot meghatározó munkássága is!
Az előbbire példa többek között Napóleon vagy Hitler; akik kcruknak
a vágyait képviselték ugyan, de "negatív lóra tettek". Az utóbbira példa
a magyar történelemből Rákóczi vagy Ady, akik tovább fejlesztették ko-
ruk vágyait és történelmet formá ló erővé tették a későbbi kerokra is.

MIT ~OND ERRŐL A SZENTilRAS?

Senki ne gondolja, hogyaSzentírás valami egészen mást mond mínd-
erről! Sokáig így gondolták a teológia nagy tudósai. Ezért került szembe
egymással az egyház és a világ, az egyház története és a világ története,
és alakult ki a keresztyén kegyességben, tehát a keresztyén emb-erség ki-
alakításában az a téves vélemény, hogy igazi emberségre csak az az ember
tehet szert, aki keresztyén. Aki tehát nem ismeri Krisztust ésnem fogadja
el saját maga és a világ Megváltójaként, az csak "fél-ember". Megvan
ugyan még a lehetősége arra, hogy "megtérjen" és igazi "emberré" váljék,
de ha ez nem következik be, akkor az utolsó ítéletkor nem számítja és
sorolja őt Krisztus az .Jgazí emberek" közé.

A keresztyén egyház történetének és a világ történetének legutolsó fél
évszázada azonban igazabb látásra nyitotta meg a keresztyénség szemét.
Nemcsak azért, mert a nemkeresztyén világ sokszor emberibb megoldá-
sokra tört a világ és történelem -problémáinak megoldásaiban, mint a ke-
resztyénség, A Szentírás jobb megértése vezetett el bennünket annak a
tételnek a megfogalmazására (nyugatiakat csakúgy, mint bennünket!),
hogy nem lehet a Szentírás alapján a történelmet két egymástól elütő
területre felosztani! Nem lehet azt mondanunk, hogy van a történelem-
nek egy keresztyén, tehát szent területe és van egy nemkeresztyén. tehát _
profán területe. A történelem Isten felől nézve egységes egész! Ez a tör-
ténelem Isten története! Én mint keresztyén ember nem tudok az életnek,
a történelemnek olyan területére lépni,- ahol már nem volna ott az Isten!
Ha Isten a teremtő és ő a történelem Ura - márpedig ezt hisszük és vall-
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juk többek között az Apostoli Hitvallásban is! -, akkor nincs az életnek,
az élet összességének. tehát a történelemnek olyan pontja és az emberi
közösségnek olyan legkisebb szöglete, ahol ne Isten volna a kezdeményező
és irányító. Légüres tér a keresztyén ember számára egyszerű en nem lé-
tezik! Bárhova lépek, Isten területére lépek! Bárhol vagyok, Isten jelen
van!

ÉS AKKOR?!

Akkor pedig minden azon múlik, hogy Isten mit akar ezzel a történe'-
lemmel. De hogy mit akar, ezt mi keresztyének tudjuk. Emberivé akarja
tenni az embert és ennek érdekében formálja a történelmet úgy, ahogyan
éppen irányítja! Hivő és nemhivő egyaránt azt a célt követi - akár tuda-
·tosan, akár mint keresztyén ember -, hogy emberi legyen az ember.
A kettő munka területe egyezik, csak éppen más előfeltételekből indulnak
ki. Ez a tény - Isten akaratának megfelelően - indít bennünket arra,
hogy Isten munkatársai legyünk a nemkeresztyénekkel együtt. Szó sem
lehet ennek alapján arról, hogya keresztyén emberséget az egyedül he-
lyessé minősítsük! Ha Isten végső céljára gondolunk, akkor ott számunkra
egészen meglépő tények merednek elénk: A paradicsomban nem volt ol-
tár, nem volt templom és a mennyei városban sem lesz oltár, nem lesz
templom: Ezek képies dokumentumai annak, hogy mennyire együtt látja
Isten a történelem és benne az emberi emberség végső célját.

A keresztyén embernek csak egy előnye és egyúttal tehertétele van,
hogy ezt tudja. Mert Krisztusban tudnia kell Isten végső szándékáról.
Neki sónak és kovásznak kell lennie az igazi emberség kialakításában, ha
Krisztus tanúja akar lenni a történelemben. Különben Isten a kövekből
teremt magának "fiakat", tehát tanúkat, akik ízesítik szeretetükkel és
erjesztik bizonyságtételükkel Isten végső célját a történelemben. Legyetek
azért só és kovász Isten történetében, amelynek végső célja az O képére
formált ember emberségének az újjáteremtése.

Dr. Pálfy Miklós

Emberség a társadalomban
Két szót kapcsoltunk össze a címben: "embers~g" és "társadalom".
De mi is a társadalom? És mit jelent emberségesen élni benne? E két

kérdésre kell válaszolnunk. .
A társadalom a "társ" szóból származik és emberlétünknek azt az alap-

vető vonását fejezi ki, hogy nem egyedül, hanem másokkal együtt élünk
fl földön. Az emberi élet elképzelhetetlen társadalom nélkül. Emberlétünk
egyik legmélyebb titka ez: csak a többi emberrel együtt, velük közösség-
ben lehetünk teljes, egész emberek! Még azokat is, akik valami okból ki-
szakadtak a társadalomból és Robinsonként, félrevonult magányban él-
nek, elkíséri és meghatározza az elhagyott emberi közösség. Sőt éppen
a magányban döbben rá az ember legjobban, hogy társas életre született.

A legegyszerűbb és legalapvetőbb társadalmi forma a család, amelyből
az egyes ember élete elindul. Itt látszanak legvilágosabban azok az erő-
vonalak is, amelyek az emberi együttélést, a társadalmat létrehozzák;
összetartják és meghatározzák: az egymásrautaltság, az egymásért való
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felelősség, a kőzös feladatok, érdekek és célok és az ezek megvalósításá-
hoz nélkülözhetetlen, kőzös rnunka.

Tágabb társadalmi forma egy falu vagy egy város lakóinak összetar-
tozása. Még 'tágabb egy nép vagy egy állam tagjainak közössége. Legtá-
gabb értelemben pedig társadalom az egész emberiség is, tehát valameny-
nyi ember, aki a földön él s életük sokféle formában összefügg, hatással
van egymásra. Mi keresztyének, még hozzátesszük: a teremtő Isten aka-
rata és ajándéka ez. O alkotta így az embert, hogy csak együtt, közösség-
ben élhet igazán és boldogan emberi életet .

• • •
De éppen most következik a második és nagyobb kérdés: Hogyan éljünk

a társadalomban? Egyetlen szóval felelünk e kérdésre: emberségesen!
Gyermekkori emlékem jut eszembe. A második világháború idején

anyámmal utaztam valahova. A kocsi zsúfolt volt. Sokan álltunk. A kö-
zépső ajtó le volt zárva. Hamarosan kiderült, hogy a kocsí másik felében
néhány katona és nő szórakozik. Egy felháborodott férfi többször is erő-
teljesen átkopegott. Végül kínyílt az ajtó és valaki hatalmas ütést mért
a férfi arcára. Az ajtó újra becsapódott. A férfi megtántorodott. A szája
vérzett. Az utasok között felháborodott beszélgetés indult: - Aljas em-
bertelenség! De háború van! Ok viselik a fegyvert! - Ilyen szavakra em-
lékszem. S álltunk tovább a zsúfolt kocsiban tehetetlenül és megalázottan

A történelem számtalanszor ismétli meg társadalmi méretekben ezt a
vonat jelenetet A kapitalista társadalomban minden torzulásnak. össze-
ütközésnek. katasztrófának abban van végső gyökere, hogy egyesek önző
gonoszsággal, ravasz és erőszakos mesterkedéssel maguknak sajátítják ki
áz élet anyagi és szellemi értékeit, és a többség nekik dolgozik. Ez a tár-
sadalmi önzés termelte ki a törfénelem folyamán a társadalmi osztályo-
kat, a szegények és gazdagok, a jogtalanok és zsarnokok, a látástól-vaku-
lásig dolgozók és az élet örömeit, javait gondtalanul habzsolók ellentétét.
Csodálkozhat-é bárki is, ha a .Jcocsi' egyik felében összezsúfolt tömegek
egyszercsak elszánjak magukat, áttőrik a lezárt "ajtót", lefegyverzik a
zsarnokokat és helyet osztanak minden "utasnak"?!

Nem véletlen, hogy Jézus igehirdetésében oly nagy hangsúllyal szól
az anyagi javakkal kapcsolatos kísértésekről és bűnökről. Kíméletlenül
ostorozza az önző és harácsoló gazdagokat és egyértelműert áll "a föld
népe" mellé, akiket a kegyes gazdagok vallásilag és társadalmilag egy-
aránt megvetettek és elnyomtak. A megtérés, amit Jézus követel, éppen
ezért mindig társadalmi esemény is, a "társadalmi igazság" helyreállí-
tása. Enélkül csak képmutatás!

Az sem véletlen, hogya nemzetközi munkásmozgalom, amely a társa-
dalmi igazság megvalósításáért küzd, éppen a "szocializmus" szót írta
zászlaj ára. A szocializmus olyan emberi együttélésért harcol, amelyben
az ember nem "ura", zsarnoka és kihasználója a másiknak, hanem társa.

Emberségesen csak az él a társadalomban, aki szóval és tettel olyan
emberi együttélésre törekszik, amelyben senkinek nem magas "az asz-
tal" és míndenki egyaránt osztozik a munka terhében, felelősségében és
gyümölcseiben.

* * *
A helyes társadalmi magatartás megjelölésére sok más szót is választ-

hatnánk (szeretet, önzetlenség, igazságosság stb.). Tudatosan választottuk
mégis ezt a szót: emberségi
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Szinte kulcsszavává lett valamennyi tudománynak. Az emberi munka
- akár szellemi, akár fizikai - csak akkor értékes es jogosult, ha nem
önmagáért, hanem az emberért történik. A legelvomabb tudomány mű-
velőinek is állandóan kérdeznlök kell önmagukat: mit jelent munkánk
az emberi élet számára? Ma egyre nő azoknak a száma, akik szerint az
emberiség békés fejlődése, igazságos jövője azon fordul meg, hogya po-
litika, a tudomány, a technika, a gazdasági és társadalmi élet mennyire
tud humanizálódni, magát az embert minden más szempont elé helyezni.

Mi keresztyének csak örülhetünk ennek! Hiszen az emberséget mi ma-
gától Istentől tanuljuk, aki Jézus Krisztusban az ember felé fordult s
Benne egyszerre mutatta meg, mit jelent az Ö irántunk való "embersége"
és mit jelent igazán embernek lenni. Hitünk szerint emberlétünk végső
titka Istenben van és ez Isten országában lesz nyilvánvaló. De éppen ez
a távlat kötelez bennünket arra, hogy Jézust követve az emberséges élet
útjait keressük és járjuk a földön! Egész földi életünknek csak akkor van
igazi értéke és értelme, ha végső szándéka nem más, mint az emberek
életének szolgálata.

* * •
Végül kérdezzük meg: emberséges magatartásunkkal mi a célunk? Mi-

lyen irányba akarjuk segíteni, befolyásolni az emberek életét?
Hadd feleljek ismét egy gyermekkori emlékkel. Szülővárosom egyik

középületén van egy dombormű. Harci jelenetet ábrázol az első világhá-
borúból. Eleinte a téma ragadta meg gyermekfantáziámat. Később egyre
inkább az tűnt fel, hogy az alakok csak félig emelkednek ki a kőlapból.
Többször is beleselkedtem a kőlap mögé: hátha ott "folytatódnak" az ala-
kok. De bizony ott csak pókhálót, elhagyott madárfészket, szalmaszálakat
láttam. S ez csalódást okozott. A képről fél-katonák, fél-lovak, fél-fegy-
verek meredtek rám.

Azóta ez a kép kitágult bennem s jelképpé vált. A háború ilyen fél-
emberré, csonka torzóvá teszi az embereket! De különben is: nem va-
gyunk-e sokszor és sokféle szempontból ilyen fél-emberek?! Torzók, akik-
ben visszafejlődött vagy ki sem fejlődött valami, ami nélkül pedig cson-
kák vagyunk s nem vagyunk egész emberek?!

Nem csonka-e az a falusi, aki látástól-vakulásig dolgozik, de soha nem
olvas el egy könyvet s a városból csak a piacoka t ismeri?! Nem csonka-e
az a városi, aki bérházak magas falai között koptatja életét és sohasem
éli át az erdők csendjét, a természet világának sokféle titkát, rejtelmét? !
Nem csonka-e az a sportoló, akinek izmai acélkemények, de szellemi élete
elakadt a sportújságnal vagy könnyű kalandregényeknél?! Nem csonka-e
az a magának élő Robinson, aki megveti "a tömeget" és nem ismeri a ba-
rátkozás jóízét és örömét?! Nem torzó-e az, aki csak az anyagi haszon
mérlegére teszi az élet jelenségeit és sohasem gyötrődött még emberek,
kisemmizett társadalmi osztályok, szenvedő népek és az emberiség sorsán
és jövőjén?! És mennyi példát lehetne még sorolni?!

Magatartásunk csak akkor emberséges a társadalomban, ha látjuk ern
berlétünk sok torz csonkaságát és arra törekszünk, .hogy az ember r.e
"dombormű", ne csonka torzó legyen, hanem teljes, egész ember.

Az evangéliumok szerint Jézus egész működésének egyik legfontosabb
vonása az, hogy igehirdetésével, csodáival az embernek nem csak a testét
vagy csak a lelkét gyógyította, hanem az egész embert.

S akiknek élete meggyógyult Nála, azokat nem tartja magánál valami
szektás közösségben, hanem hazaküldi a családba, a faluba, vagyis a tár-
sadalmi élet közösségébe. \
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A ml szolgálatunk is csak akkor emberséges, ha a teljes embert akarja
építeni, gyógyítani <az emberi együttélés összefüggésében, a társadalom
javára.

Ezért kell gyermekeinket és ifjúságunkat a teljes emberi életre nevel-
nünk. Ezért kell kulturális, gazdasági és társadalmi elmaradottságbán es
elnyomásban élő népeknek, néprétegeknek. társadalmi osztályoknak in-
gyenműsor, szeretetcsomag és kegyelemkenyér helyett teljes emberi mél-
tóságot, egyenjogúságot, szellemi és anyagi felemelkedést biztosítani.
Ezért kell az emberi életet pusztító, nyomort, szenvedést és erkölcsi zül-
lést szülő háborúkat lehetetlenné tenni.

Az emberséges társadalmi magatartás ilyen nagy feladatokkal birkózik
s ilyen célkitűzésekért harcol, ha őszinte és igazi. Végül is ebben lesz
maga is teljessé. Az ilyen élet sohasem fog hasonlítani egy tökéletes, be-
fejezett, mozdulatlan szoborhoz. Mégis teljes élet, mert szándéka válto-
zatlan: szolgální, segíteni az emberi élet közösségét,

A feladat befejezhetetlen. Elkísér bennünket a sírig. De ha tesszük,
nemcsak másokhoz leszünk emberségesek. Magunk is átéljük a földi élet
legszebb, legmélyebb örömét.

Dóka Zoltán
J

A jövő embere
A jövő embere az, aki lát maga előtt jövőt, vagy másképpen: van re-

ménysége. Reménysége pedig nemcsak a keresztyéneknek van. A remény-
ség elválaszthatatlanul hozzátartozik minden ember életéhez. "Dum spiro
spero" - "Amíg élek, remélek" - mondták ' a régi latinok. Amíg csak
lélegezni tudunk, nem adhat juk fel a reményt. Az élet és a jövő között
azonban olyan szoros a kapcsolat, hogy a mondást nyugodtan meg is for-
dithatjuk. s azt mondhatjuk: Amíg remélek, élek. Ha az ember előtt csak
a leghalványabb reménység dereng is, az életet el tudja viselni, de ha
már nem lát maga előtt kiutat, akkor a legtöbb esetben eldobja magától
az életet. A reménység életszükséglet. Ha van, szárnyaira veszi életünk,
ha nincs, szárnyszegetten vergődik életünk. Érthető, hiszen az ember élete
szakadatlan menetelés a tegnapból e mába, s a mából aholnapba, és nem
mindegy, hogy az ember mit lát maga előtt: áttörhetetlen falat, vagy nyi-
tott ajtót.

Sorsunkat nemcsak múltunk határozza meg, hanem beleszólhat a jövőbe
vetett reménységünk is, a léleknek ez a sokszor alaptalan, megmagyaráz-
hatatlan bizakodása. Évekkel ezelőtt egy franciaországi bányában bánya-
omlás történt, s sok bányász a mélyben rekedt. A bányaigazgatóság nyom-
ban mozgósította a bányamentőket, s egy csoport kivételével ki is men-
tették a szerenesetlenül jártakat. Napokon keresztül hiába folyt a kutatás
a még lentmaradtakért, s végül is az igazgatóság feladta a reményt meg-
találásukra, Néhány bányász azonban folytatta a kilátástalan keresést,
míg egyszercsak kereső csákányule zajára halk kopogás volt a válasz.
Még életben találták elveszett társaikat. A következtetés egyszerű: Mivel
néhány bányász nem adta fel a reményt, társaik a halál helyett visszatér-
hettek az életbe. Ami megtörtént. azon nem változtathatunk, de a re-
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ménység messzelátóiával felfedezhetjük a jövőben rejlő ezernyi lehető-
séget. A jövő embere mindig kész új csapáson elindulni.

Az ember büszke értelmére, mégis jövőbe vetett hit nélkül nem jutna
messzire. Igaz, értelme megőrzi a délibábos remények kergetésétől, meg-
tanítja arra, hogy a jövő a mai helytállástól, a bő aratás a gondos vetés-
től függ, rávezeti arra az igazságra, hogy jövője az emberek közös jövőjé-
nek függvénye, mégis a reménység indítja új küzdelembe akkor is, ami-
kor értelme a madáchi "Ember Tragédiájá"-nak látomásaiban a küzde-
lem hiábavalóságát sugallja. Az ember nyugodtan hajtja le fejét este
álomra, mert bízik a másnapi ébredésben, pedig tudja, hogy sokan elalud-
tak már örökre. Gyermeket hoz a világra, pedig tudja, hogya küzdelem-
ből gyermekének is bőven kijut majd az életben. Alkot, noha tudja, hogy
nem az örökkévalóságnak épít. Ezért féltve kell őriznie a reménység ké-
pességét, mert értelme a reménység nélkül a kí látástalanság póklába
taszí tha tj a.

A keresztyén embernek a leghétköznapibb reménységet is úgy kell
megbecsülnie, mint Istennek az emberiség bölcsőj ébe letett drága adomá-
nyát. A reménység is egyike azoknak a tulajdonságoknak, amelyekkel az
embert minden teremtménye fölé helyezte. (8. Zsolt.l) Az ember tudatában
van az időnek, s számít a mára következő holnappal. Az emberiség élete
azért nem egy helyben topogás, hanem történelem, mert minden új nap
a boldogabb holnap reménységét ébreszti 'fel benne. Mennyit köszönhe-
tünk azoknak, akik - Ady szavaival - Prometheusként bátrak voltak
és mertek, akik nem törődtek bele a természet vak erőinek, a betegség-
nek, a szegénységnek, a háborúnak elkerülhetetlenségébet A keresztyén
embernek nem lehervasztania, hanem bátorítania kell az emberibb holnap
reménységét, s talán több keresztyén állana be az emberiségnek a jövőt
érlelő élcsapatába, ha nagyobbnak látnánk Isten hatalmát, mint a bűn
hatalmát.

A keresztyén ember ezen az emberi reménységen felül még egy na-
gyobb és erősebb reménységet hordoz szívében. "Isten ... újonnan szült
minket élő' reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása
által." (1 Pét 1, 3) Az ember reménységének korlátot szab a halál: "Amíg
élek, remélek." A keresztyén reménység ezen a korláton is átför.

A mi reménységünk tartalma elsősorban Isten eljövendő világa. Hisszük,
hogy életünk megújult formában részt vesz majd Istennek ebben a bűnt
és halált nem ismerő világában. Ez a mi reménységünk abból táplálkozik,
hogy Krisztus feltámadott, s ezzel meg törte a halál egyeduralmát,

Ha a' mi reménységünk Krisztus feltámadására támaszkodik, akkor
látókörébe nemcsak a személyes üdvösség fér bele. Krisztus feltámadása
jele annak, hogy Isten nem dobta el magától ezt a világot, hanem min-
den akadályon keresztültörve vezeti céljai felé. Ez a felismerés újjászüli
az embert, s reménységgel telik meg a világ és minden ember iránt. Isten
eljövendő vilagának ereje már hat ebben a világban is. Ezért az életben
ránk rótt feladatokat reménységgel végezhetjük, "tudva, hogy a mi mun-
kánk nem hiábavaló az Úrban". (1 Kor 1:5, 58)

Az örök élet reménysége 'nem feledtetheti el földi tennívalóinkat, sőt
teherbíróvá teszi szeretetünket. Aki ismeri Isten halált is legyőző erejét,
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annak szemében nincs reménytelen ügy, sem reménytelen ember. Az örök-
kévalóság távlatában végtelenül fontossá válik a múló pillanat, mert
örökkévaló sorsunk azon dől el, hogy Isten erejébe vetett hitünk megter-
mette-e a szeretet gyümölcseit. Luther azt mondta, hogyha tudnám, hogy
holnap itt az utolsó nap, még ma elültetnék egy diófát. Különös, de így
van: a jövő embere csak a ma embere tud lenni.

Cserháti Sándor

A kardoskuti templom
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D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK

Stockholmba utazott, hogy a magyar
delegáció tagjaként részt vegyen a
július 6-9 között tartott nemzet-
közi Vietnam konferencia ülésén,
A "vallásos csoportok munka-
bizottsága" , amelynek munkájában
D. Káldy püspök is részt vett, ha-
tározatában - a többi között -
ezeket mondotta ki: "Sürgetünk
minden keresztyént, aki az Újtes-
tamentum szavait 'a békéről és sze-
retetről komolyan veszi, hogy te-
gyen meg míndent a békéért a jó-
akaratú emberekkel közösségben,
függetlenül azok vallásáj;ól".

KÁNTOROK VIZSGÁJA

volt július 7-én, Fóton, A 'kéthetes
továbbképző tanfolyamon harminc-
hatan vettek részt és körülbelül
ugyanennyi résztvevője volt az
augusztus 14-25 között rendezett
második nyári tanfolyamnak is,

A FINN-MAGYAR

egyházi kapcsolatok tovább széle-
sedtek a nyári hónapok folyamán:
családjukkal Magyarországon töl-
tötték szabadságukat Eero Saarí-
nen, a Finn Lelkészegyesület fő-
titkára, Martti Voipio lelkész és
Osmo Katajamáld, a Kotimaa c.
egyházi Iap helyettes szerkesztője,
valamint Simo János Talvitie, lel-
kész-főszerkesztő. Négy magyar
lelkészházaspár pedig Finnországba
utazott, hogy ott a Lutheránus Vi-
lágszövetség Finn Nemzeti Bizott-
ságának vendégek ént három hetet
töltsön el.

3 Evangélikus Naptár

Július hó második felében került
sor a finn-magyar barátsági hét
eseménysorozatára, amikor is a
Hazafias Népfront szervezésében
360-an indultak el hazánkból Finn-
országba s ugyanilyen létszálll1ú
finn küldöttség érkezett Magyar-
országra. A magyar küldöttség tag-
ja volt két evangélikus lelkész -
Kökény Elek és Virágh Gyula - is, I

s a finn csoport soraiban is talál-
kozhattunk az evangélikus egyházi
élet képviselőivel.

MAGYAR LELKÉSZEK
A LUTHER-VÁROSOKBAN

Az Evangélikus Országos Egyház,
az IBUSZ rendezésében, turista
csoportokat szervezett a nyár fo-
lyamán, Erre az eseményre a Re-
formáció 450, évfordulója adott al-
kalmait, s a lelkészekből álló cso-
portok sok felejthetetlen emlékkel
tértek haza. Az NDK-beli útjuk
alatt gyönyörködhettek a drezdai
képtár ritkaságaiban, meglátogat-
ták a meisseni porcelángyárat, Fel-
keresték azt az erfurti kolostort,
ahonnan Luther Márton elindult a
reformáció útjára, s megtekintették
az eisenachi Bach-múzeumot, va-
lamint azt a házat, ahol a diák-
gyermek Luther élt. Wartburg vá-
rában csendesen megálltak abban
a szobában, ahol, György lovag"
lefordította az Útestámentumot, és
a wittenbergi vártemplomban le-
rótták kegyeletüket a nagy refor-
mátor - sírja előtt. - Az Evangé-
likus Élet több, színes riportban
számolt be az egyik látogató cso-
port úti élményeiről.
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NIKODIM METROPOLITA
MEGHÍV AsARA

D. Káldy Zoltán püspök, feleségé-
vel együtt, július 13-án a Szovjet-
unióba utazott, hogy az Orosz
Ortodox Egyház vendégeként Jal-
tában töltse el nyári szabadságát.

D. Káldy püspök hazatérte után
"Szép napok a Szovjetunióban"
címmel, az Evangélikus Életben
számolt be élményeiről. "Az utolsó
évtizedben egyre szorosabb kap-
csolat fejlődött ki - írta a püspök
- a magyar protestantizmus és a
szovjetunióbeli ortodox egyház kö-
zött. Ez a kapcsolat nem úgy in-
dult, hogy előbb tanbeli vitákat
folytattunk a bennünket összekötő
vagy elválasztó teológiai tételekről,
hanem úgy, hogy a közös munká-
ban találkoztunk. Mind a magyar
protestantizmus, mind a szovjet-
unióbeli ortodox egyház egyre vi-
lágosabban látta meg a keresztyén
egyházaknak az emberiség béké-
jéért való felelősségét és ez a közös
felelősségvállalás állította egymás
mellé egyházainkat".

"Az ortodox lelkészekkel, püspö-
kökkel és még magasabb egyházi
vezetőkkel, valamint a gyülekezeti
tagokkal való érintkezés közben a
szeretetnek olyan levegőjét szív-
tuk magunkba, amely átmelegí-
tette egész bensőnket. Mindig az
volt a tapasztalatom közöttük,
hogy - bármilyen magas fokon
művelík a teológiát - nem teoló-
giai tételek garmadájának felállí-
tásával foglalják el magukat, ha-
nem a Krisztustól nyert szerétet
továbbadásával".

A LUTHERÁNUS
VILAGSZÖVETSÉG

Teológiai Bizottsága az Egyesült
Allamokban, St. Peter ben tartotta
évi rendes munkaülését. A Bizott-
ság ülésén dr. Prőhle Károly pro-
fesszor tagként vett részt, aki ezzel
kapcsolatban hosszabb körutat tett
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Amerikában. Részt vett az észak-
amerikai teológiai tanárok évi kon-
ferenciáján, valamint az Észak-
amerikai Ökumenikusok Tudomá-
nyös Akadémiájának alakuló gyű-
lésén. Meglátogatott több teológiai
akadémiát, és felkereste a lutherá-
nus 'egyházak székházát.

"HIROSIMAT NEM SZABAD
ELFELEJTENI"

címmel emlékezett meg az Evan-
gélikus Élet augusztus 6. száma a
hi rosimai atomtámadás évforduló-
járé], Ugyanezen a vasárnapon
minden protestáns templomban, az
igehirdetésekben s az iJmádságok-
ban emlékeztek erre a tragikus
eseményre, és arra a keresztyéni
elkötelezettségre, amely az embe-
riség békéjéért való szolgálatra
kell, hogy indítsa Krisztus minden
mai tanítványát.

"A REFORMÁCIÓ MA"

címmel cikksorozatot indított az
Evangélikus Élet augusztus 6. szá-
ma, A cikksorozat témája: a refor-
máció mai tanítása a mindennapi
élet különböző kérdéseiben. A so-
rozat egyes cikkeinek címei: "Al-
lam-közjó-béke", "Munka és hiva-
tás", "Kenyér mindenkinek", "A
tudomány, a technika és az erkölcsi
felelősség" voltak. Az októberi év-
forduló közeledtével egyházi la-
punk egyre több olyan cikket kö-
zölt amelynek témája a reformáció
eseményeihez, a reformátorok taní-
tásához kapcsolódott.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHAZ
SAJTÓOSZTALYANAK TANAcSA

augusztus 14-én ülést tartott. Az
ülésen D. Káldy Zoltán püspök be-
számolt a Sajtóosztály munkájáről,
értékelve az elmúlt időszakban
megjelent kiadványokat. - A' Saj-
tótanács a Lelkipásztor szerkesz-
tőjévé megválasztotta dr. Prőhle



Károly teológiai tanárt és az Evan-
gélikus Élet szerkesztőjévé Koren
Emil esperes-lelkészt, majd foglal-
kozott az 1968. évi kiadói tervvel.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

Központi Bizottsága augusztus 15-
26 között, K1'éta szigetén, Herak-
lion ban tartotta ülését. Az ülésen
magyar ökumenikus küldöttség is
részt vett, amelynek tagjai dr.
Barrtha Tibor református püspök,
D. Káldy Zoltán püspök, akik a
Központi Bizottság tagjai, és dr.
Pálfy Miklós teológiai tanár, a
Magyar Ökumenikus Tanács főtit-
kára voltak.

A tíznapos ülésen több előadás
hangzott el az egyház igehirdetői
szolgálatáról, az 1966-ban tartatt
genfi "Egyház és Társadalom Kon-
ferenciáról", az Egyházak Világ-
tanácsa és a Vatikán által létre-
hozott bizottság párbeszédér,51, to-
vábbá 1968 nyarán a svédországi
Uppsalában tartandó nagygyűlés-
ről.

A Központi Bizottság ülése külö-
nösen is nagy figyelmet szentelt
a nemzetközi kérdéseknek. Két
probléma állt a tárgyalások közép-
pontjában: a közel-keleti helyzet
és Vietnam, s mindkét probléma,-
körrel kapcsolatban a Központi
Bizottság határozatot fogadott el.
A határozatok elfogadása után dr.
Bartha Tibor a vietnami problé-
mával kapcsolatban - többek ne-
vében - "külön nyilatkozatot" ter-
jesztett be. Akik ezt a külön nyi-
latkozatot aláírták - köztük a
Központi Bizottság két magyar
tagja is - azon a véleményen vol-
tak, hogy az elfogadott határozat
több jó pontja ellenére sem ítéli el
kellő módon az Amerikai Egyesült
Allamok vietnami agresszióját. -
A külön nyilatkozat nagy vissz-
tuinao: váltott ki a jelenlévők kö-
rében és a nemzetközi egyházi saj-
tóban. .

3*

"A NÉP ALKOTMÁNYA"

címmel dr. Ottlyk Ernő püspök
vezércikkét közli az Evangélikus
Élet augusztus "20.. száma.

"Egyházunk számára írja
Ottlyk püspök megnyugtat6,
hogy a közösségi erkölcsre épülő
államban szolgálhat. Ez adta az
alapot ahhoz, hogy Törvényköny-
vünk mindnyájunk feladatává tette
az állampolgári hűség és a béke
szeretete jegyében történő fára-
dozást, amikor az első törvény-
ben kimondta: ,A Magyarországi
Evangélikus Egyház valamennyi
lelkészének, felügyelőjének és pres-
bitériumának feladata, hogy az ige
hirdetésével és életük példájával
neveljék a gyülekezeteket ember-
társaik, népük és hazájuk szerete-
tére, átlampolgár! hűségre, és éb-
resszék bennük a felelősség érzését
az emberiség békés fejlődéséért'.
Valamennyi lelkészünk esküt tett
a Magyar Népköztársaság Alkot-
mányára, valamennyien elkötelez-
tük magunkat a néphez és az Al-
kotmányhoz való hűségre".

BALATONSZÁRSZÓIÜDÜLÖNK

megkülönböztetetten· kedves ven-
dégei közé tartoztak ebben az év-
ben is a Német Demokratikus
Köztársaságból érkezett protestáns
lelkészházaspárok. Az évek óta
tartó csereüdültetés jó és hasznos
alkalom az egymás megismerésére
és a két testvéri nép egyházai
testvéri barátságának további mé-
lyítésére.

LELKÉSZKÉPES1TÖ VIZSGA

volt szeptember 6-án az Északi
Egyházkerület püspöki hivatalá-
ban: 5 fiatal segédlelkész nyerte el
ezen a napon lelkészi oklevelét.

H. W. HESSLER

a Lutheránus Világszövetség infor-
mációs irodájának vezetője, a né-
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met nyelvű hírközlés szerkesztője,
szeptember első napjaiban egyhá-
zunk meghívására hazánkba érke-
zett. Magyarországi látogatása alatt
interjút készített D. KáLdy Zoltán
püspökkel az evangéliku's egyház
életéről, teológiai munkájáról és
egyéb egyházi kérdéssel kapcsolat-
ban. A Lutheránus Világszövetség
hivatalos kőnyomatosában megje-
lent nyilatkozatot több külföldi
egyházi folyóirat is átvette.

A székesfehérvári templom

AZ EVANGÉLIKUS
TEOLÚGIAI AKADÉMIA

szeptember 15-én tartotta tanév-
nyitó istentiszteletét és ünnepi ülé-
sét. Az ünnepi ülésen dr. Prőhle
Károly dékán mondott beszédet,
malynek befejezéseképpen így for-
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dult az első évfolyamba felvett, új
hallgatókhoz:

"Teológiai Akadémiánk Felvételi
Bizottsága titeket felvett akadé-
miánkra, és így ezentúl magyar
evangélikus teológusok lesztek. Le-
gyetek teológusok a szó igaz értel-
mében, akik keresik az Istent.
Akiknek szíve nem nyugszik meg
addig, míg meg nem nyugszik Is-
tenben Jézus Krisztus által. - Le-
gyetek evangélikus teológusok. Ve-
gyétek át a lutheri reformáció
drága örökségét. - És legyetek
magyar teológusok, akik szeretik
magyar népünket, ismerik múltját,
felveszik gondját, tudnak együtt
örülni és együtt dolgozni népünk
felemelkedésén, szocialista rendjé-
-lek építésén, és rajta keresztül a
népek és az emberiség békéjének
és jólétének előmozdításán. Egy-
szóval, legyeték olyan magyar
evangélikus teológusok, akik Jézus
Krisztust követik hit által, szere-
tetben".

DR. ILMARI
SOISALON-SOININEN

professzor, a Helsinki Egyetem
Teológiai Fakultásának ótestamen-
tum szakos tanára, Teológiai Aka-
démiánk meghívására szeptember
15-én Budapestre érkezett.

SoisaLon-Soininen professzor a
finn-magyar egyházi kapcsobatok
programja szerint előadásokat tar-
tott a Teológiai Akadémián, láto-
gatást tett gyülekezetekben és egy-
házi intézményekben.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

Ill. Keresztyén Béke-viIággyűlést
előkészítő bizottsága szeptember
18-23 között Bukarestben ülése-
zett. Az ülésen, ahol egyházunkat
dr. Pálfy Miklós professzor képvi-
selte, megtárgyalták a Ill. világ-
gyűlés előzetes programját.



Tanévnyitó a, Teológiai Akadémián

/
A Luther-szoba Wartburg várában
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ORSZÁGOS
ESPERESI ÉRTEKEZLETET

hívott össze. szeptember 20-21-re
egyházunk vezetősége. Az értekez-:
leten hat előadás, illetve beszá-
moló hangzott el, amelyek alapján
a résztvevők részletes en megtár-
gyalták az elkövetkező időszak
aktuális teendőit, egyházunk anya-
gi ügyeit és a lelkészutánpótlás
további biztosításának kérdéseit.

NÉMETH SÁMUEL

nyugalmazott soproni líceumi ígaz-'
gatót köszöntötték volt tanítványai
abból az alkalomból, hogy szep-
tember 25-é2' töltötte be életének
90. esztendejét. - Az Evangélikus

Németh Sámuel
ny. líceumi igazgató

Élet köszöntő cikke - a többi kö-
zött - így írt róla:

"Abban van a 90 éves Németh
Sámuel igazi nagysága, hogy a

38

hosszúra nyúlt életét az Úrtól nem
kapta hiába, Itt most fel kellene
mutatni iskolai évkönyvek, Luther-
naptárak, a legkülönbözőbb tárgy-
k.örből való cikkek és tanulmá-
nyok hosszú sorát. Egyik szakértő
szerint legjelentősebb munkája: A
soproni evang. lyceum története a
XVIII. században. Méltán írta róla
egyik látogatója: Hallgatom az
öreg bácsit, aki valóságos élő lexi-
kon ... "

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJA

szeptember 29. és október 5. között
tartotta gyűlését az ausztrial Pört-
schachban. A konferencián evan-
gélikus egyházunk részéről dr.
Ottlyk Ernő püspök és Karner
Agoston főtitkár vett részt. Az itt
megfogalmazott üzenetből idézzük
a következő szakaszt:

"Az egymás mellett éléstől el
kell jutnunk valamennyi nép szol-
gálatában végzett nemzetközi
együttműködéshez és kölcsönös se-
gélynyújtáshoz, függetlenül attól,
milyen politikai vagy szociális
rendszerben él. Felhívjuk az euró-
pai keresztyéneket és egyházakat:
támogassák ezeket a célokat a
szolgálatra és megbékélésre való
készségükkel".

A konferencia megválasztotta új
tisztil;carát, és ' ennek eredménye-
képpen dr. Ottlyk Ernő püspök a
héttagú elnökség egyik tagja lett.

SAJTÓOSZTÁLYUNK

két újabb kiadvánnyal szolgálta
egyházunk népét, gyülekezeteink
tagjait.

Szeptember utolsó hetében jelent
meg dr. Nagy Gyula: "Egyház a
mai .vtlágban" című könyve és ez
a könyv a tudós alapos elmélyült-
ségévei s az aktuális kérdésekre
való reagálásával tanít a szociál-
etika mai evangélikus szolgálatára.
- Néhány nappal később pedig



A Budapest-Rákóczi úti szlovák imaterem orgnnaja
(Homlokzatterv: ifj. dr. Kotsis Iván és Trajtler Gábor)

D. dr. OttIyk Ernő püspök köszöntése Téten

39



Jávor Pál: "Csendes percek" című
imádságos könyvecskéje látott nap-
világot, pótolva az utóbbi időben
hiányzó ilyen jellegű kiadványt.

PŰSPÖKEINK
REFORMACIÚI KÖRLEVÉLBEN

fordultak gyülekezeteinkhez.
"Még néhány hét, és elérkeztünk

október 31-hez - olvassuk a kör-
levélben. - Ez a dátum a refor-
máció népe számára mindig ünne-
pet jelentett, amelyen Isten színe
elé állva önvizsgálatot tarthatott,
megújulhatott és friss erővel in-
dulhatott tovább Istent5l kapott
feladatok megoldására. Az íClei
október 31-e különös en is' jelentős
dátum számunkra, mert a refor-
máció 450 éves jubileumát ünne-
peljük. Ezen a napon nemcsak mi,
magyarországi evangélikusok, ha-
nem a reformáció népe szerte a
világon Isten szine elé járul háLa-
adásra, bűnbánatra és megújulásra.
A magyíírországi evangélikus egy-
ház~ úgy akar ünnepelni a refor-
máció 450 éves jubileumán, hogy
az egyfelől méltó legyen a refor-
máció nagy ügyéhez, másfelől eb-
ből az ünneplésből olyan áldás
fakadjon, amely segít és lendít
bennünket egyházunk mai szolgá-
latának hűséges betöltésére".

DR. NAGY GYULA
PROFESSZOR

október 5-én Finnországba utazott,
ahol a finn-magyar egyházi kap-
csolatok vkeretében csereprotesz-
szorként szociáletikai tárgykörből
tartott előadásokat a Helsinki
Egyetem Teológiai Fakultásán, ok-
tóber 14-23 között pedig Tampe-
rében vett részt az ottani egyház-
kerület lelkészeinek konferenciá-
ján. ' I:~

VELED VAGYUNK VIETNAM!
Október 15-21 között, az Orszá-

gos Béketanács kezdeményezésére
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szolidaritási hetet -tartottak ha-
zánkban; amelynek eseményeiről
ae Evangélikus Élet október 22.
száma is megemlékezett: "A ke-

\ resztyéneknek szerte a világon az
eddiginél jobban és határozottab-
ban kell munkálkodniuk a viet-
nami háború befejezéséért és a
vietnami nép békéjének és szabari-
ságának biztosításáért".

A REFORMACIÚ
450 ÉVES JUBILEUM AN

világszerte megemlékeztek a pro-
testánsok Luther Márton és a re-
formátorok szolgálatáról, a refor-
máció történelem formáló szerepé-
ről.

Magyar evangélikus egyházunk
is kivette a maga részét az ünnepi
megemlékezés világméretű ese-
ménysorozatábök. hogy méltókép-
pen tisztelegjen a nagy elődök em-
léke, szolgálata előtt, és így a maga
hozzájárulásával is példázza a pro-
testáns egyházak testvéri együvé-
tartozását. A megemlékezések - a
reformáció jó hagyományainak
megfelelően a gyülekezetek
ügyévé lettek, s az ünnepi esemé-
nyek is elsősorban a gyülekezetek
hitének, életének erősítését szol-
gálták.

Az országos jubileumi ünnepsé-
gek sorából kiemelkedett az, ame-
lyet a Budapest Deák téri temp-
lomban tartottak október 31-én. Az
ünnepségen, amelyen megjelentek
a magyar testvér-egyházak _vezetői
is Rusznyák Ferenc soproni lel-
kész igehirdetése után D. Káldy
Zoltán püspök tartott előadást "A
reformáció öröksége és kötelezése"
címen.

A hagyományos ökumenikus re-
formációi ünnepség színhelye ez
alkalommal a Budapest Kálvin
téri református templom volt, ahol
D. Káldy Zoltán püspök hirdette
az Igét és dr. Esze Tamás refor-
mátus egyházkerületi főgondnok
méltatta a reformáció örökségét.



október 27-én, tudományos mun-
kássága és ökumenikus szolgálata
elismeréseképpen a Halle-Witten- alapos előkészítő munka után meg-

talkotta a református' egyház Tör-
bergi Luther Márton-Egye em sruuki 't ..,. l k
TI' .. F kultá dí d kto' veny onyve. A torvenYJavas ato
,eo oglal.. a u ~sa ~sz o r~ háromszori olvasás után, november

clmm~1 t~nte!t~ kl. A dlszdo~t~~~ j5-én kerültek elfogadásra. A záró-
oklevel atadasara a reformaCIOl ülésen, amelyen dr. Bartha Tibor
ünnepségsorozat keretében, Haflé- püspök és dr. Erdei Ferenc egy-
ban került sor. házkerületi főgondnok elnökölt,

megjelent és evangélikus egy,há-
zunk nevében felszólalt D. Káldy
Zoltán püspök is s - a többi kö-
zött - a kiroetkezoket mondotta:

"A magyar evangélikus egyház
tisztelettel és megbecsüléssel .fi-
gyelte azt a nagy munkát, amelyet
a testvér Református Egyház tör-
vényeinek megalkotásával végzett.
Tisztelettel néztük azt a teológiai
munkát, amely a zsinati törvények
megalkotását megelőzte. És most
örömmel adunk hálát református
testvéreinkkel együtt a megalkotott
törvényekért.

Kívánom Isten gazdag áldását a
megalkotott törvényekre, azok vég·
hezvitelére, alkalmazására. Kívá-
nom és kérem, hogy a két testvér-
egyház a jövőben is együtt gondol-
kodva, egymást segítve szolgáljon

NÉPES MAGYAR EVANGÉLIKUS
DELEGÁCIÓ

vett részt a reformáció jubileuma
alkalmából a wittenbergi ünnep-
ségsorozaton is. A dr. Ottlyk Ernő
püspök által vezetett 11 tagú kiil-
döttség tagjai a több mint két-
hetes NDK-beli t,artózkodásuk 'alatt
gyülekezeteket látogattak meg, fel-
keresték a reformáció korának ne-
vezetesebb emlékhelyeit és - nem

. utolsó sorban - részt vettek az
október 31. ünnepi istentiszteleten.
A Stadtkircheben - Luther temp-
lomában - tartott ünnepi .isten-
tisztelet után dr. Ottlyk Ernő mon-
dotta el egyházunk köszöntését és
adta át ünnepi nyilat~ozatunkat.

DR. O~TLYK ERNÖ PÜSPÖKÖT

KOREN EMIL ESPEREST

november 2-án Helsinkiben, a Hel-
sinki Egyetem Teológiai Fakultása
- a finn-magyar egyházi kapcso-
latok fejlesztése terén végzett szol-
gálataiért - díszdoktori címmel
tüntette ki.

NOVEMBER 7-ÉN

ünnepélték a szocialista államok -
benne hazánk népe - a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 50.
évfordulóját. Az 50 éves jubileum-
rói az Evangélikus Élet november
5. számában D. Káldy Zoltán és
D. dr. OttIyk Ernő püspökök em-
lékeztek meg.

A, NYUGDIJOSZTÁLY
TANÁCSA

november 8-án tartotta évi rendes
ülését, amelyen nyugdíjazási ké-
relmeket tárgyalt meg, selfogadta
a Nyugdíjosztály 1968. évi költség-
vetését. -

A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK

ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK

elnöksége november 10-én ülést
tartott, amelyen megtárgyalta a
Keresztyén Békekonferencia és az
Egyházak Világtanácsa által kitű-
zött tanulmányi munkákkal kap-
csolatos teendőket.

A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ

7JSINATA
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népünk javára, az emberiség ja-
vára, hogy így növekedjék közöt-
tünk Isten iÍicsősége".

AZ EVANGÉLIKUS ÉSZAKRA,

Svédországba és Dániába indult el
november 16-án egyházunk hiva-
ta~os küldöttsége. A küldöttség
tagjai D. Káldy Zoltán és felesége,
dr. Nagy Gyula teológfai tanár s
Várady Lajos budapesti esperesek
voltak.

A delegácié mind a két ország-
ban 6-6 napot töltve, megismer-
kedhetett az evangélikus egyházak
életével, igehirdetéssel és előadá-
sokkai szolgált több gyülekezetben,
teológiai fakultáson. - A hivata-
los egyházi kapcsolatok tovább-
építését jelentették azok az alkal-
mak, amikor Ruben Josefson svéd
érsek Uppsalában, W. Westergaard-
Madsen dán vezető ,püspök pedig
Koppenhágában, munkatársai kö-
•.ében fogadta küldöttségünket s
folytatott testvéri eszmecserét an-
nak tagjaival.

Az Evangélikus Élet decemberi
számai több riportban számoltak
be az Evangélikus Északon töltött
két hét sokrétű eseményeiről.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

ELNÖKSÉGÉNEK

határozata alapján tíz európai or-
szág meghívott egyházi képviselői
tanácskoztak november 20-22-én
Eisenachban, az európai biztonság
kérdéseiről. A tanácskozáson, ame-
lyen magyar részről dr. Pálfy
Miklós professzor vett részt, elfo-
gadott határozat szerint:

"Megállapították a résztvevők,
hogya különböző társadalmi rend-
szerben élő államok találkozásai-
ban és megállapodásaiban a békés
egymás mellett élés pozitív fejlő-
désének jeleit fedezhetjük fej
Európában. C

A Keresztyén Békekonferenciá-
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nak támogatnia kell minden olyan
kezdeményezést, amely a konti-
nens összes államának az európai
biztonsággal foglalkozó konferen-
ciáját készíti elő".

EGYHÁZKERÜLETI
PRESBITERI ÜLÉSEK

Mindkét egyházkerületi presbi-
térium december 15-én, ugyanazon
órában tartotta ülését Budapesten.
Kedves színfoltja volt mindkét
ülésnek, hogy egymást kölcsönösen
küldöttségileg köszöntötték, s akö-
szöntésekben kifejezésre juttatták
a külön tárgyalt ügyekben is az
egyház egységének a valóságát. -
Mindkét ülésen 30-30 tárgysoro-
zati pontban számoltak be az egy-
házkerületek s azokon belül az
egyházmegyék és gyülekezetek éle-
téről. S mindkét ülés meghallgatta
a kerületek püspökeinek jelentését
is, amelyekből az alábbiakban idé-
zünk részleteket:

D. Káldy Zoltán, a Déli Egyház-
kerület püspöke mondotta:-

"Karácsony küszöbén nyitottabb
a szív, teljesebb az öröm és iga-
zabb a fájdalom. Most- különös en
is fáj az embervilág vietnami .sebe,
és mínden seb, amit gyujtogató
kezek perzselnek az embervilág
szívén. Ezek a sebek, különösen a
vietnami, a világméretűvé dagadó
szeretetlenség kővetkezményeí, s a
szeretet hiánya különösen is flij,
ha a:zt magukat keresztyéneknek
vaIló emberek részéről tapasztal-
juk. Ezért elűzhetetlen a keresz-'
tyén ember szeme elől a vietnami
kép. Ezt a látványt nem lehet meg-
szokni, különös en akkor, amikor
énekeljük: ,Mennyből az angyal. . .'
Mindez kihat az egyházra minde-
nütt a világon. Egyetlen gyüleke-
zet sem huny hat ja be e képek és
kérdések előtt a szemét". '

D. dr. Ottlyk Ernő jelentésében
olvastuk: "Az Isten szeretet - ez
olyan átfogó üzenete Isten igéjé-
nek, de egyben a lutheri etikának



is, amely lényegében minden
textus ban tükröződik. - A bibliai
szeretet azonban sohasem elfolyó
érzelem, vagy határozatlan hangu-
lat, hanem mindig céltudatos, célra
irányuló magatartás. Emberszere-
tetünk konkrét területe ez a világ,
amelyben' élünk s szeretetünk ter-
mészetszerűleg árad ki az egyes
ember megsegítésére, de ugyanúgy
érvényes az emberek átfogóbb kö-
zösségére is, a népre, hazára, or-
szágra, vagy az emberiség békés
jövendőjének biztosítására".

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
KARACSONYI SZA,MA

kettős terjedelemben került az ol-
vasók asztalára. A Sajtó osztály
más karácsonyi ajándékkal is ked-
veskedett egyházunk népének, ami-
kor ezekben a napokban indította
útjára az 1968-as Útmutatót és az
1968. évi Evangélikus Naptárt. Az
év utolsó napjaiban pedig egy
újabb kiadvány látott napvilágot:
a reformáció 450 éves jubileumára
készített könyvecske - "A refor-
máció öröksége és kötelezése".

AZ ORSZAGOS EGYHAZ
PRESBITÉRIUMA

december 28-án, dr. Mihályfi Ernő
országos felügyelő és D. Káldy Zol-
tán püspök elnökletével tartotta
meg évi rendes ülését, amelyen
az' egyes egyházi munkaágak, in-
tézmények számoltak be az elmúlt
időszak eseményeirőI.

A továbbiakban elhangzott
püspöki jelentés részletes en szólt
a közegyház és az egyes gyüleke-
zetek munkájáról. "Érdemes felso-
rolnunk - hallottuk -, hogy gyü-
lekezeteinkben valamivel több
mint 400 Ielkész szolgált. Egy év
alatt 62 706 alkalommal tartottak
istentiszteletet, s ezek között mínt-
egy 4000 szlovák és közel kétezer
német nyelvű volt. 5.f0 csoportban
14860 bibliaórát és 502 csoportban

13675 gyermekbibliaórát tartot-
tak."

A püspöki beszámoló szólt az új
gazdaságirányítási rendszerről is:
"Úgy kell néznünk az új gazda-.
sági mechanizmusra, mint amely
népgazdaságunk előrelépését je-
lenti. Természetesen akkor fog né-
pünk jó eredményeket elérni, ha a
gazdasági szempontok mellett és
velük egy időben érvényesülnek az
erkölcsi szempontok is. Mindenld
előtt világosnak kell lennie, hogy
nagyobb eredményeket csak becsü-
letesebb munkával és nagyobb fe-
lelősséggel lehet elérnünk. Mi azt
várjuk gyülekezeti tagjaink tói.
hogy a keresztyén hitből fakadó
erkölcsiség alapján hűségesen, be-
csületesen dolgoznak majd egész
népünk javára".

Az egyes munkaágak jelentései
közül a Gyülekezeti Segély orszá-
gos vezetője beszámolt arról, hogy
az 1967. évben 15000 forinttal több
adomány érkezett erre a célra,
mint az előző évben.

AZ 1968. ÉVRE IS MEGKAPTA
EGYHAZUNK A RENDKÍVÜLI

ALLAMSEGÉLYT

Egyházunk elnökségének kéré-
sére a Magyar Népköztársaság
Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mánya az 1968. évre az 1967. évi-
vel azonos összegben folyósította
az államsegélyt, rendkívüli állam-
segély formájában.

AZ 1968. ÉV
ELSO MUNKANAPJAN

a budapesti lelkészek, teológiai ta-
nárok, az egyházi intézmények al-
kalmazottai meleg szeretettel kö-
szöntötték Országos Egyházunk EI-
nökségét az Üllői úti székház
tanácstermében.

TEOLOGIAI SZAKCSOPORTOK
alakultak január első napjaiban a
lelkészek továbbképzésének, önmű-
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velésének új formája ként. A Teoló-
giai Akadémia tanárai vállalták
azt, hogy a maguk tudományszaká-
nak munkacsoportját vezetni fog-
ják, s együttes munkával alakít-
ják ki az elvégzendő tanulmányi
anyagot. Az egyes szakcsoportokba
szép számmal jelentkeztek a lelké-
szek és ezekben a napokban meo
is kezdték a közös munkát.

PROTESTÁNS EGYHÁZAINK
GYÜLEKEZETEI

az 1968. évben január 15-21 között
tartották meg az egyetemes ima-
hetet.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖKÖT

Urho Kekkonen köztársasági elnök
január 16-án hozott döntésével a
Finn Oroszlán Lovagrend első osz-
tályú parancsnoki keresztjével és
jelvényével tüntette ki a két test-
vérnép és a két evangélikus egy-
ház kapcsolatainak építése és ápo-
lása terén szerzett érdemei elis-
meréséül. A kitüntetést a finn ok-
tatásügyi miniszter adta át Káldy
püspöknek Helsinkiben, s a kitün-
tetés átadása egybeesett a Finn
Lelkészegyesület 50 éves jubileumi
ünnepségeivel, amelyeknek kereté-
ben a püspök is előadást tartott.

SEGÉDLELKÉSZI KONFERENCIA

volt január utolsó napjaiban Bu-
dapesten. Az országból 34 segéd-
lelkész jött össze három napra,
hogy meghallgassa azt a tizenegy
előadást, amelyet püspökök, teoló-
giai tanárok, lelkészek és segéd-
lelkészek tartottak.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA
KÜLDÖTTSÉGE

dr. Lukas Vischer igazgató veze-
tésével - január 31. és február 9.
között Magyarországon tartózko-
dott és látogatást tett a protestáns
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egyházak vezetőinél, intézményei-
ben s megbeszélést folytatott az
Egyházak Világtanácsa munkájá-
val kapcsolatban.

KÉSZÜLŰDÉS PRÁGÁRA

ii.sszefoglaló címmel sorozatot kez-
dett az Evangélikus Élet február
7. számában. A sorozat a Ill. Ke-
resztyén Béke-világgyűlés témáit
dolgozta fel. - A világgyűlésre
kiküldött magyar delegáció tagjai
is ezekben a napokban kezdték el
közös felkészülésüket.

SZORGALMAS MUNKA

után, január és február heteiben
zárta le az Ökumenikus Tanács
elnöksége az egyes munkacsopor-
tok tanulmányi anyagát, amelyet
az uppsalai ökumenikus világgyű-
lésre készítettek el protestáns
teológiai tanárok, lelkészek.

AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS

kibővített elnöksége február 21-éll
ülést tartott, amelyen megtárgyal-
ta az 1968. évi munkatervet és
meghallgatta a Magyar Békekong-
rcsszus előkészületi munkálatairól
szólö jelentést. Az ülésen megje-
lentek a magyar protestáns egyhá-
zak vezetői is s közülük D. dr,
Ottlyk Ernő püspök mondotta el
hozzászólását.

D. PAUL HANSEN,
a Lutheránus Világszövetség Euró-
pai Kisebbségi Egyházainak titká-
ra, február utolsó hetében Buda-
pesten tortozkodott, hogy megtár-
gyalja a Budapesten, áprilisban
tartandó konferencia rendezési fel-
adatait.

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJA

Elnöksége és Tanácsadó Bizottsága
március 4-8 között tartotta ülését



Képek ~ Kisehbségi Konferenciáról

'I'anáeskozik a konferencia

Rudi Weber előadást tart Dr. Eduárd Schweizer előadást tart
az Európai Evangélikus Kisebbségi az Európai Evangélikus Kisebbségi

Egyházak konferenciáján Egyházak konferenciáján
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hazánk felszabadulásának ünnepét
megünnepelte országunk, s benne

AZ ORSzAGOS egyházunk népe. Az Evangélikus
KANTORKÉPES1TÖ BIZOTTSAG Élet így írt, erre a napra emlé-

kezve:
"Szeretjük és féltjük, amire fel-

szabadultunk. Megértük - és nem
nyom nélkül -, hogy huszonhá-
rom év alatt századokat léptünk,
s büszkék vagyunk, hogy ennek a
kernak lehetünk formálói és tanúi

• egyaránt. Egyszerre érezzük ma-
gunkat nagyon véneknek, mert sa-
ját gyermekkorunk messzi törté-
nelmi múlttá távolodott - és örök
ifjaknak, mert újra szülnek a na-
ponta tüzelő új problémák és új
feladatok. Távolivá lett az alig-

a svájci Thun
részt vett D.
püspök is, aki
nek.

mellett. Ali: ülésen
dr. Ottlyk Ernő

tagja az elnökség-

DR. EUGENE C. B.LAKE,

az Egyházak ViZágtanácsának fő-
titkára má1'eius 5-6-án Magyaror-
szágon tartózkodott.

A HAZAFIAS NÉPFRONT
ORszAGOS TANACSA

március 8-án tartotta ülését, ame-
lyen jelentés hangzott el a Nép-
front közelgő IV. Kongresszusának
előkészületeiről és a Kongresszus
küldötteinek megválasztásáról. -
A megejtett helyi választásokon
több mint 50 evangélikus lelkészt
választottak be a különböző bizott-
ságokba.

DR. BARTHA TffiOR
PÜSPÖKÖT

köszöntötte a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület máreius 18-án
tartott közgyűlése abból az alka-
lomból, hogy 10 éve vette át a
kerület vezetését. A közgyűlésen
D. dr. Ottlyk Ernő mondotta el
egyházunk nevében az ünnepi kb-
szöntést.

március 23-án, Fóton tartotta ülé-
sét, amely alkalommal 12 hallgató
mutatta be tudását a bizottság
előtt.

ORSzAGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

volt március 27-én Budapesten,
amelyen a részt vevők főleg az
egyházmegyei közgyűlések eZőké-
születeinek teendőit. tárgyalták
meg.
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A Ill. KERESZTYÉN
BÉKE- VILAGGYŰLÉS

március 31-én, Prágában kezdte
meg munkáját. A nagygyűlés 500
résztvevője - közöttük egyházunk
képviselői is -, akik a legkülön-
bözőbb országokból, minden föld-
részt képviselve jöttek össze, hat
napon át végezték munkájukat és
tizenhárom oldalas "Üzenetben"
foglalták össze a gyűlés, a tanács-
kozások eredményeit. Az "Üzenet"
ezekkel a mondatokkal fejeződik
be:

"Mi készek vagyunk arra, hogy
tokozzuk együttműködésünket mín-
den vallásos és világi szervezettel,
amelyek a béke, az igazságosság
és a szabadság védelmét szolgál-
ják.

Mi tudjuk, hogy mi keresztyé-
nek nem végezhetjük el az embe-
rek mentésének a munkáját Isten
segítsége nélkül, bűnbocsánat ke-
resése nélkül, azért amit tettünk,
és azért, amit elmulasztottunk, és
minden ember közréműködése nél-
kül.

Keresd a békét, és kövesd azt!
Mentsétek meg az embert - a

béke lehetséges!"
/"

APRILIS 4-ÉT,



Dr. E. C. Blake, az Egyházak Világtanácsa főtitkára D. KáldY Zoltán
püspöknél

A segédlelkész konferencia résztvevői
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multunk s közelivé a messzí jö-
vimdőnk. Vonzása van a holnap-
nak, mint a tavaszi hajnalnak.
Felszabadultunk".

DR. MARTIN LUTHER-KINGET,

a Nobel-díjas lelkészt, az amerikai
négerek polgárjogi vezetőjét ápri-
lis 4-én, Memphisben orvul meg-

Dr, Martin ~uther King

gyilkolták. Emlékét nemcsak saját
népe, egyháza, hanem a mi népünk
és a mi egyházunk is megőrzi.

ALUTHERANUS
VILAGSZÖVETSÉG

VILAGSZOLGALATI OSZTALYA

és annak Bizottsága 1968. április
17-20 között Budapesten tartotta

. ülését. Az LVSZ ezen munkac,so-
portját amely els·5sorban a
gyengébb egyházak és az Azsiában,
Afrikában inséget szenvedő terü-
letek lakosságának segélyezését
végZi - egyházunk hívta meg,
hogy ily módon is kifejezze a maga
köszönetét egyházi épületeink re-
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noválására küldött rendszeres se-
gítségéért. Az üléseken részt vett
dr. Br. Muetzeljeltit, a Világszol-
gálati Osztály igazgatója és dr. P.
C. Empie, a Világszolgálati Bizott-
ság elnöke.

PÜSPÖKEINK
'HÚSVÉT! KÖRLEVÉLBEN

kérték fel gyülekezeteinket, hogy
a húsvéti offertóriummal és ado-
mányaikkal támogassák a Vietnam
megsegítésére indult társadalmi
akciót.

A HAZAFIAS NÉPFRONT
IV. KONGRESSZUSA

ávrilis 17-18-án tartotta ülését
Budapesten. A társadalom minden
rétegét összefogó mozgalom e
nagyszerű seregszemléjén egyházi
kübdötteink is részt vettek.

ALUTHERANUS
VILAGSZÖVETSÉG EURÓPAI
KISEBBSÉGI EGYHAZAINAK

KONFERENCIAJA

április 22-26 között ülésezett Bu-
dapesten. A konferenciára 70 kül-
földi és 30 magyar résztvevő érkc .•.
zett s közöttük hazánkban kö-
szönthcttük dr. A. Appelt, az LVSZ
főtitkárát, D. P. Hansen titkárt, dr.
1. Asheim professzort, az LVSZ
Teológiai Osztályának igazgatóját,
valamint az európai evangélikus-
ság több püspökét, teológiai pro-
fesszorát.

A konferencia munkáját a Bu-
dapest-Budavár-i templomban tar-
tott istentisztelettel kezdte meg
és a Deák téri istentisztelettel
zárta be. A két istentisztelet kö-
zött több előadás hangzott el neves
teológusok szolgálatával, majd az
európai evangélikus egyházakról
és a Lutheránus Világszövetség
munkájáról hallhattak a részt-
vevők beszámolókat, Magyar evan- -
gélíkus egyházunk életét, szolgá-



Képek
a Kisebhségi
Konferenciáról

Az Európai Evangélikus Kisebbségi
Egyházak konferenciájának

megnyitó istentisztelete
a Bécsikapu téri templomban

(Középen D. Paul Hansen titkár)

Dr.' A. Appel, a Lutheránus Világszövetség főtitkára ,üdvözli
az Európai Evangélikus Kisebbségi Egyházak konferenciáját
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D. Káldy Zoltán püspök előadást tart a Vil\igszolgálati
bizottsági üléséri

J}:r- --
Osztály

Az Európai Evangélikus Kisebbségi konferencia ülés énel. színhelye:
a budapesti Vörös Csillag Szálló
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latát D.
mertette
lett.

A konferencia utolsó napján fo-
gadták el a zárójelentést, amelyből
az alábbiakat idézzük:

"Megújította és megerősítette a
konferencia a keresztyének felelős-
ségét azok iránt a világban végbe-
menő folyamatok iránt, amelyekre
az evangélikus egyházak közössége
már "Helsinkíben a legerősebb
hangsúllyal utalt". "A keresztyé-
neknek - ez jutott kifejezésre ...!..
hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy
felrázzák a világ közvéleményt,
hogy i a fejlődésben bátor és rea-
lista rendszabályokkal vegyen ek
részt, és legyenek készen arra, hogy
ezért a szükséges áldozatokat meg-
hozzák. Ez kötelességük és joguk".

"Egészenátfog.ó szociál etikai
probléma azonban továbbra is a
béke kérdése. Keresztyénekkel és
nem keresztyénekkel összekap-
csolódnak a Kisebbségi Egyházak
Konferenciájának résztvevői ab-
ban, hogy követelik: a béketárgya-
lások Vietnam ügyében hamarosan
kezdődjenek meg, a közel-keleti
vitás kérdéseket tárgyalások útján,
békés en oldják meg, és az európai
biztonság problémáját- szabályoz-
zák. A keresztyén hozzájárulás a
szociál etikai problémák megoldá-
sához elengedhetetlenné teszi az
egyházak állandó megújulását".

A konferencia külföldi résztve-
vői közül mintegy negyvenen szol-
gáltak igehirdetéssel gyülekeze-
teinkben.

Káldy Zoltán püspök is- nek és idős lakóinak életét akar-
- nagy érdeklődés mel- ják még szebbé tenni.

ORSzAGOS
nIAKONIAI ÉRTEKEZLET

volt május második hetében Gye-
nesdiáson. A kétnapos összejövete-
len szeretetintézményeink vezetői,
munkásai számoltak be az elmult
időszak eseményeiről, az intézmé-
nyekben folyó munkáról, és mond-
ták el további terveiket, :amelyek-
kel az otthonok beteg gyermekei-

4*

DR. GOTTFRIED FITZER,

bécsi teológiai professzor május
21-25 között egyházunk vendége
'Volt. Magyarországi tartózkodása
alatt csereprofesszorként előadáso-
kat tartott a Teológiai Akadémián
és a budapesti lelkészek előtt.

D. DR. OTTLYK ERNÖ PŰSPÖK

május 28-29 között előadásokat
tartott a lipcsei, hallei és a jénai
egyetem teológiai fakultásán. Elő-
adásainak témája: az evangélikus
egyház legutóbbi húsz évének tör-
ténete volt.

D. DR. FRANKLIN CLARK FRY,

az Amerikai Evangélikus Egyház
elnöke, az Egyházak Világtanácsa
Központi Bizottságának és Végre-
hajtó Bizottságának elnöke, Teoló-

Dr. Franklin Clark Fry
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a gyakorlati teológiai tudomány-
szak doktorává avatták.

A finn-magyar lelkészkonferencia résztvevői

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
giai Akadémiánk díszdoktora jú-
nius 6-án, 68. életévében meghalt.
Személyében a világ evangélikus-
sága és az ökumenikus mozgalom
egyik legkiválóbbját vesztette el.

A FINN LELKÉSZEGYEStlLET

szervezésében finn lelkészek, csa-
ládtagjaik és egyházi munkások
egy csoportja érkezett hazánkba.
A turistaút keretében kétnapos
teológiai konferencián találkoztak
a csoport lelkésztagjai a magyar
lelkészekkel. A június 8-9-én tar-
tott eszmecsere - amelyen magyar
és finn nyelvű előadások hangzot-
tak el - témája az egyház béke-
szolgálata volt.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA
június 20-án tartotta tanévzáró
istentiszteletét és ünnepi ülését.
A tanévzárón Hafenscher Károly
Budapest, Deák téri másodlelkészt
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AZ ORSZAGOS EGYHAZ
PRESBITÉRIUMA

az egyház és az állam között létre-
jött Egyezmény megkötésének kö-
zelgő 20 éves jubileumával kapcso-
latban június 21-én ülést tartott.

Az ülést dr. Mihályfi Ernő or-
szágosfelügyelő nyitotta meg, majd
D. Káldy Zoltán püspök méltatta
az Egyezmény jelent5ségét. Több
hozzászólás után D. dr. rOttlyk
Ernő püspök terjesztett elő hatá-
rozati javaslatot, amelyet az Or-
szágos Presbitérium egyhangúan
·elfogadott. Ebben az állásfoglalás-
ban az Országos Presbitérium a
következőket szögezi le:

"A Presbitérium két évtized táv-
latából bizonyossággal állapítja
meg, hogy az egyház és az állam
közötti Egyezmény megkötése szük-



séges és helyes volt, mert ez tette
lehetővé az állam és egyház viszo-
nyának egészséges alakulását vala-
mint az egyházi szolgálat ~edré-
nek biztosítását". ~

"A Presbitérium megállapítja,
hogy az Egyezménynek az a része,
amely kimondja, hogy az állam-
segély összege 5 évenként 25 szá-
zalékkal csökken, nem keriüt meg-
valósításra, és így egyházunk a tel-
jes államsegélyt szinte maradékta-
lanul megkapta. Kormányunknak
ily módon is kifejezésre juttatott
megértéséért és segítségéért az Or-
szágos Presbitérium hálás köszö-
netét fejezi ki".

Az Országos Presbitérium végül
azzal a kéréssel fordult a Magyar
Népköztársaság kormányához, hogy
az állam és egyház között kialla-

/ kult jó viszony szellemében to-
vábbra is részesítse az evangélikus

egyházat államsegélyben, a jelen-
leg is érvényes keretek között.

FIATAL LELKÉSZEKET

avatott D. dr. Ottlyk Ernő, az
Északi Egyházkerület püspöke:
Görög Zoltánt Gércén, Veczán Pált
és Weltler Sándort a Budapest-
Úbudai templomban. ,

AZ EGYHAZAKVILAGTANAOSA

uppsalai világgyűlésére magyar ~
protestáns roüldöttség utazott el
július l-én. A küldöttségben evan-
gélikus egyházunk részéről D.
Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő
püspök, valamint dr. Pálfy Miklós
teológiai tanár, a Magyar Ökume-
nikus Tanács főtitkára kapott he-
lyet .•

Összeállította: Dr. Vámos József

A FyrishalIe (Sportcsarnok) Uppsalában, ahol az Egyhá~ak Világtanácsa
IV. nagygyűlése ülésezett július 4-19 között '
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-------
"Az előadásoknak mintegy 60 százaléka az emberiség nagy családja

égető kérdéseivel foglalkozott" - állapítja meg az egyik hazai 'napi-
lapunknak adott tájékoztatójában D. Káldy Zoltán püspök az Egyházak
Világtanácsa IV. nagygyűlésévei kapcsolatban. - Dr. Bartha Tibor refor-
mátus püspök is úgy tekint vissza beszámolójában a nagygyűlésre. mint
ahol az ember ügye került homloktérbe. Mindketten hálaadással mutat-
nak rá, hogy hazai protestantizmusunk számára mennyire természetes ez,
hiszen már évtizedek óta gyülekezeti igehirdetésekben, teológiai tanul-
mányokban, világszervezetek előtti bizonyságtevésekben egyházaink szót
emeltek a békéért, az elmaradott népek felemelkedéséért, a faji egyenlő-
ségért. a társadalmi igazságosságért, az emberek békés együttéléséért.
S még időben előtte voltunk a nagygyűlésnek. amikor megszületett ennek
a naptárnak szép alapgondolata: emberségért.

Az evangéliumok Jézusa állt a szemeink előtt, amikor egyházi hatá-
rokon belül és túl emberségre szólítottunk fel, összefogva sokszor olya-
nokkal, akik más úton, az emberi élet törvényszerűségeiből jutottak
hasonló gondolatokra. Az emberré lett és emberséges Jézust prédikáljuk.
Örá néznek, tőle tanulnak és a tőle kapott erővel igyekeznek emberséget
gyakorolni hivei nk, gyülekezetei nk és egyházai nk családi közősségben..
munkahelyen, népünk soraiban és világtestületekben egyaránt. Az em-
berséges Jézusról szóló igehirdetéseknek adnak otthont rendben tartott
és megszépített templomaink, és ha megtehetnénk, amire e szűkös helyen
nincs mód, hogy felmérjük: hány igehirdetés, ünnepi előadás, bibliaórai
tanítás stb. fénycsóvájába Jcerült be az emberség gondolata -, azt gon-
dolom százalékban nem volna kevesebb a bevezetőben említett nagy-
gyűlés előadásaiénál. Egyházi lapjainkban megjelenő riportok, püspöki
látogatásokról adott beszámolók, szeretetvendégségekről, előadássoroza-
tokról, csendesnapokról kapott híradások tükrözik, mílyen elevenen él
gyülekezeteinkben a vágy: Krísztus által emberségesnek lenni egy világ-
viszonylatban sok tekintetben elembertelenedett világban, sok jóakaratú
emberrel összefogva tenni valamit az emberért, az emberiségért, akikért
Isten Krisztusban oly sokat tett.

így gondolunk azokra a kiemelkedő gyülekezeti alkalmakra is, amelyek
a múlt évi naptár beszámolójától e cikk megírásáig különős en is.hála-,
adásra, tanulásra és szolgálatra ösztönöznek.

Új és megújított egyházi épületek és felszerelések

Kemeneshőgyész

A 61 évvel ezelőtt épített toronyban új harangot helyeztek el a hívek,
amelynek felszentelését 1967. augusztus 20-án végezte el D. dr. Ottlyk
Ernő püspök.

54



Kisbabót

A 175. évfordulóját ünneplő gyülekezet új parókiát és gyülekezeti ter-
met épített.

Szakony

Kettős ünnepe volt a gyülekezetnek temploma megújítása és új fel-
ügyel5jének, Németh Kálmánnak beiktatása alkalmából Weltler Rezső
esperes szolgálatával. .

Tatabánya

A bányaváros új templomának falára készített képsorozatot, Szita
István lelkész múvét szeptember <24-én vette át a gyülekezet; amikor
D. dr. Ottlyk Ernő püspök meglátogatta a gyülekezetet.

Az épülő kisbaboti parókia

Bokod

A templom belső felújításának és a tatarozási munkák befejeztével
október 1-én Selmeczi János esperes szolgált igehirdetéssel.

Kiskőrös

A gyülekezet 250 éves [ubileumára készülve 300000 forint költséggel
.kívül-belül felújította templomát. A nagy ünnepi istentiszteleten D. Káldy
Zoltán püspök hirdetett igét. Az esti alkalmon pedig, amelyen előadással
szolgált a püspök, a Lutheráma kórusa és Peskó György orgonajátéka
gyönyörködtette az ünneplő gyülekezetet.
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A kiskőrösi templom

Somlóvecse

A 120 Ielket ' számláló kis filiában Ottlyk Ernő püspök szeritelte fel/
október 8-án a templom újjáöntött harangját.

Kiskamond

A 150 lelkes filiában bensőséges ünnep keretében szentelte fel az ima-
házat D. dr. rOttlyk Ernő püspök, Halász Béla esperes és több lelkész
segédletéve l.

Szolnok

A szolnoki templom megújulva várta a reformáció 450 és a templom-
szentelés 35 éves évfordulóját. Az ünnepen D. dr. Vető Lajos ny, püspök,
a gyülekezet szervező és templomépítő lelkésze tartott igehirdetést és
megemlékezést.

Zugló

A reformáció jubileumát a modern várossá növekvő külváros szép
templomában a dr. Kotsis Iván által tervezett és Andrássy Kurta János
szobrászművész munkáját dicsérő szószék megépítésével ünnepelte a gyü-
lekezet, Káldy Zoltán pÜspök felszentelő szolgálatával.

Újpest

A reformáció jubileumára a gyülekezet egyik presbiterének felesége ú,j
oltárterítőt ajándékozott.
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Vác

Nagy áldozattal újította fel 100 éves templomát és egyúttal elektromos
berendezését is modernizálta Bolla Arpád lelkész tervei alapján és közre-
működésével a gyülekezet. A 100 évvel ezelőtt Székács József, az "ország
papja" által felszentelt templomot most D. Káldy Zoltán püspök adta át
újra rendeltetésének.

/

Nyíregyháza

A reformációi hét kezdeteként az énekkar és a gyülekezet közreműkö-
désével felhangzott az ősi lutheri vespera, záróakkordjaként pedig elő-
ször szólaltatta meg egyházzenei est keretében a nagy áldozatkészséggel
megújított orgonát Gáncs Aladár lelkész, főorgonás.

Mórichida

A reformációi eredetű gyülekezet a jubileumra felújította templomá,t
és hálaadással vette újra használatba D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgá-
latával.

Az újjáépített mórichidai templom

Paks

A renovált templomban igét hirdetett D. Káldy Zoltán püspök, majd
megtekintette azt az ösztönzö kiállítást, amelyet a reformációra emlé-
kezve Sólyom Károly lelkész rendezett a gyülekezeti tagok birtokában
található reformáció korabeli és későbbi könyvekből, tárgyakból.
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Angyalföld

A megújított alagsori gyülekezeti teremben dr. Pálfy Miklós professzor
tartott reformációi előadást szeretetvendégségen.

Meszlen

Takács Sándor gyülekezeti felügyel5 és felesége házassági évfordulójuk
alkalmával 30 darab templomi ülőpárnával ajándékozta meg a gyüle-
kezetet.

Bátaapáti

A kívül-belül megújított templomot november 12-én adta át rendelte-
tésének Krühlí ng Dániel esperes.

Balatonszemes

A szárszóí gyülekezet szemesi új imaházát december 3-án szentelte fel
D. Káldy Zoltán püspök.

A balatonszemesi templom szószéke, oltára és keresztelőköve.
(Kardos József lelkész terve és munkája)

Badacsonytomaj

A hivő fantázia egy JO ízléssel kialakított protestáns imatermet hozott
létre a Balaton partján. A felszentelés szolgálatPt dr. Bakos Lajos refor-
mátus és D. dr. Ottlyk Ernő evalngélikus püspök együtt végezte el, szép
példát adva az evangélikus-református együttműködésre.
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A révfülöpi templom

Révfülöp

. A Sipkói László tervezte magyaros .stílusú új templomot december 3-án
szentelte fel D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

Lajoskomárom

Három hónapos nagy munkával és nagy áldozatkészséggel renoválta
templomát a gyülekezet és vette használatba D. dr. OttIyk Ernő püspök
és Selmeczi János esperes szolgálatával.

Harta

D. Káldy Zoltán püspök és Görög Tibor esperes szolgálatával avatták
fel a hartai gyülekezet új lelkész lakását.

Osagárd

Január 7-én vette használatba a gyülekezet az új háromrészes oltár-
képet, Szita István le1kész alkotását.

Ostffyasszonyfa

Az 50 éve önállósult gyülekezetúj harangját december 17-én szentelte
fel D. dr. OttIyk Ernő püspök.

Arnót

A 250 éves parókia helyett újat építettek, amelynek részleges átadásá-
nál Pásztor Pál esperes szolgált a gyülekezetben.
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Mogyoród

A leánygyülekezet beVülről teljesen megújította templomát. A beren-
dezés terveit és a falfestményeket Szita István lelkész készíte,tte.

Erdőkürt

Acsa leánygyülekezete a' templom felszentelésének 182. évfordulójára
belső felújítást végzett a templomon. A január 7-i hálaadó istentiszte-
leten Detre László esperes hirdetett igét.

Az ipolyszögi templom új orgonájának felavatása

Ipolyszög

A Balassagyarmathoz tartozó életerős filia templomában május 5-én
új orgonát szentelt fel Ottlyk Ernő püspök.

. I

Makó

Alföldi látogató útja során adta át ujra rendeltetésének D. Káldy
Zoltán püspök a gyülekezet nagy áldozatkészségéből és a LVSZ segélyé-
ből megújított templomot.

Meggyesegyházán

ugyancsak Káldy Zoltán püspök szolgálatával vette használatba a gyüle-
kezet megújított templomát.

Aszár

A kis ászári társgyülekezet megújított templomjában D. dr. Ottlyk Ernő
püspök és Selmeczi János esperes szolgált Kantate vasárnapján.
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Rábcakapí új parókiája az udvar felől, a gyülekezeti terem bejáratával

Viszákon
J

Nagysimonyi szórványában evangélikus részről D. dr. Ottlyk Ernő
püspök végezte a közös protestáns templom felszentelő szolgálatát jú-
nius 9-én.

Kardoskút

Január 23-én a 30 éves jubileumra tatarozott templomban D. Káldy
Zoltán püspök és Koszorús Oszkár esneres végezték az ünnepi szolgá-
latokat.

Rábcakapi

Az újonnan épült parókiát D. dr. Ottlyk Ernő püspök szentelte fel
június 23-án.

Kondoros

A templomtatarozás befejezését ünneplő hálaadó istentiszteleten' D.
Káldy Zoltán püspök hirdetett igét.
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Új szolgálattevők elindítása és a korábbiak megbecsülése

Mohács

D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával, W. Hessler, a LVSZ Információs
Irodájának vezetője jelenlétében ünnepelte a gyülekezet lelkésze szolgá-
latának és a gyülekezet fennállásának 3J). évfordulóját.

Békéscsaba

Szeptember 17-én· köszöntötte a gyülekezet Mekis Adám esperest és
Dedinszky Gyula lelkészt itteni szolgálatuk 25. évfordulóján. Ugyanekkor
iktatták be az új presbitériumot és képviselőtestületet.

Körmend

Bensőséges keretek között emlékezett meg a gyülekezet Németh-Farádi
Mihály lelkész 25 esztendős szolgálatáról.

Rákoskeresztűr

Másodlelkésze, Ferenczi Zoltán 25 éves lelkészi szolgálatát ünnepelte
a gyülekezet Koren Emil esperes szolgálatával.

Budavár

A Bécsikapu téri templom ,bejáratánál a reformáció jubileuma alkal-
mából olyan emléktáblát helyeztek el, amely még az első Dísz téri temp-
lom oltárának maradványa, Az rünnepségen Várady Lajos esperes, Cordá-
tus Konrád és Dévay Biró Mátyás Budán működött magyar reformátorok
emlékét idézte ..

Pesthidegkút

Várady Lajos esperes és Csengödy László, az anyagyülekezet lelkésze
jelenlétében köszöntötte a fiókgyülekezet nagy családja Merényi Ferenc
felügyelőt 80, születésnapján.

Kaposvár

Lelkésszé szentelésének 25., helyi szolgálatának 20. évfordulóján szere-
tettel köszöntötték Dubovay Géza lelkészt.

Gyuró

November 12-én beiktatták id, Mészáros Sándor felügyelőt. D. dr. Ottlyk
Ernő püspök az ístentisztelet után szeretettel köszöntötte az új felügyelőt,
valamint az ünnepségen részt vett, országos megbecsülésnek örvendő
Gyurói Nagy Lajos ny. lelkészt.

Bábonymegyer

Az ősi kultúrájú falu evangélikus gyülekezetének ú] presbitériumát
D. Koren Emil püspökhelyettes iktatta be.
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Mérges

50 éves lelkészi jubileuma alkalmából köszöntötték gyülekezet, szolga-
társak és egyházi felsőbbség Baráth József lelkészt december 17-én.

Répcelak

100 éves fennállását és Smidéliusz Ernő 25 éves helyi szolgálatát ünne-
pelte a gyülekezet, amikor is D. dr. Ottlyk Ernő püspök meglátogatta
a gyülekezetet.

Csepel

December lO-én iktatta be az új tisztségviselőket Várady Lajos esperes,
majd a délutáni szeretetvendégségen beszámolót tartott egyházunk kül-
döttségének svédországi és dániai útjáról.

.A csepeli parókia

Kisapostag

D. Káldy Zoltán püspök iktatta be Virágvasárnap a kisapostagi gyüle-
kezet egyhangúlag megválasztott új lelkészét: l!:ltes Gyulát.

Szekszárd

A gyülekezet szépen renovált templomán az egyházmegye lelkészeinek
adományaképpen Szrorai emléktáblát helyeztek el, emlékezve a magyar
reformátor kiterjedt munkájára az egyházmegye területén. Az ünnep-
ségen jelen volt és ünnepi szolgálatot végzett D. Káldy Zoltán püspök.
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D. Káldy Zoltán piispék felszentelésre átveszi a Sztáray emléktáblát
Szekszárdon Kráhlmg Dániel esperestől

A Sztáray Mihály emlék tábla Szekszárdon
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A Deák téri templom

Budapest-Fasor

Peskó Zoltánra, az egy évvel korábban elhunyt kiváló orgonamuvesz
kantorra emlékezett a gyülekezet zenés áhitat kevetében, és az orgonára
ernléktáblát helyeztek el.

Szentendre

Május 19-én iktatta tisztségébe a Latin-Amerikából hazatért Szirmai
József lelkészt Várady Lajos esperes.

Tázlár

Kedves ünnepségen emlékeztek meg a Bócsához tartozó szórványban
Gáspár Józsefné 40 éves harangozóí szolgálatáról.

Soltvadkert

Az egyhangúlag megválasztott Káposzta Lajos lelkészt június 16-án
iktatta szolgálatába D. Káldy Zoltán püspök, Görög Tibor esperes és
több lelkész segédletével,

Obuda-Gérce

Obudán Veczán Pált és Weltler Sándort, Gércén Görög Zoltánt szen-
telte lelkésszé D. dr. Ottlyk Ernő püspök.
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Egyhazzenei események

Deák tér

Bach kantáták és orgonamüvek kerültek bemutatásra az október l-i
hangversenyen, amelyen az igehirdetést D. Káldy Zoltán püspök végezte.

Kelenföld

Október 15-én zenés áhitatot tartottak, amelyen D. dr. Ottlyk Ernő
püspök hirdetett igét.

Budavár

November 12-én reformációi egyházzenei hangversenyt tartottak a gyü-
lekezet ének- és zenekarának közreműködésével.

Nyíregyháza

Reformációi egyházzenei ismertetést adott a november 19-i szerétet-
vendégségen Gáncs Aladár. Ugyanekkor dr. Fabiny Tibor tanszék-
he.lyettes tanár Bóra Katalinról emlékezett meg.

Öregek Otthona Nyíregyházán. (Háttérben az evangélikus templom)
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Szarvas-Ótemptorri

A n6vember 19-i egyházzenei áhitaton Trajtler Gábor orgonaművész-
lelkész orgonajátékában és Kugyela Balázs csellószámaíban gyönyör-
ködhetett a gyülekezet.

Cinkota

November 26-án egyházzenei áhitaton szolgált Trajtler Gábor orgona-
számokkal, igét hirdetett dr. Keken András Deák téri lelkész.

Deák tér

Virágvasárnapján a Lutheránia előadta Bach János passióját, amelyen
neves művészek énekelték a szólószámokat. Vezényelt Weltler Jen5 kar-
nagy.

Öbud~n

április 21-én előadásra került fiatal művészek közreműködésével Bach
János passiója.

Orosháza
/

Húsvét vasárnap hangverseny keretében emlékezett meg a gyülekezet
az énekkar 50 éves jubileumáról. A Tóth László vezette énekkaron kívül
közreműködött a helyi madrigálkórus. Orgonaszámok, énekszámok és
szavalatok tették teljessé a műsort.

Cegléd

Kiss János, a fóti kántorképző tanfolyamok vezetője adott tájékoztatást
szeretetvendégségen egyházunk kántorképzéséről. '

Nyíregyháza

Kantate vasárnapján régi és mai magyar szerzők művei kerültek be..:
mutatásra Gáncs Aaladár, Megyer Lajosné és Sallay Józsefné szelgála-
tával.

Deák tér

Pünkösd vasárnapján Bach művelből tartottak Kantate estet a Luthe-
ránia és Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkész közreműködésével.

Budavár

Magyar protestáns szerzők: Gárdonyi Zoltán, Sulyok Imre és Kapi-
Krlilik Jenő műveiből tartottak Kantate vasárnap egyházzenei áhitatot.

Nyáresti orgonamuzsika sorozat színhelye volt a Bécsikapu téri temp-
lom.Az orgonaműveket Peskó György orgonaművész, a gyülekezet kán-
.tora mutatta be.
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Egyéb kiemelkedő és érdekes események

Budavár

Szeptember 17-én szeretetvendégségen tartották a közgyűlést, amelyen
jelen volt és előadást tartott dr. C. A. Clouson oxfordi matematikus
professzor, valamint D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

Budapest-Fasor

Jakab Miklós református lelkész szervezésében és vezetésével az elso
őszi szeretetvendégségen a nem látók gyülekezete szolgáit.

Gyula

Azon az ünnepi alkalmon, amelyen a gyülekezet fennállásának 60., a.
templomszentelés 40. évfordulójára emlékeztek, D. Káldy Zolt..tn püspök
szolgált. Jelen volt Gregor György egyházügyi tanácsos, Mekis Adám
esperes és dr. Péterfy Gábor egyházmegyei felügyelő.

Kondoros

Diakóniai napot tartottak az alföldi gyülekezetben Muncz Frigyes ügy-
vivő-lelkész igehfrdető és ismertető szolgálatával.

Budahegyvidék

Eszmecserével egybekötött előadást tartott a presbitérium részére D. dr.
Ottlyk Ernő püspök,

Kondorosi konfirmandusok
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A győri öregtemplom oltára A győr-nádorvárosi templom

Újpest

A wittenbergi jubileumi ünnepségekről szeretetvendégségen tartott
élménybeszámolót Karner Agoston lelkész országos főtitkár.

Öbtuia

Indiáról tartott vetítettképes előadást a november 19-i szeretetvendég-
ségen D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

Csorna

Luther-kiállítást rendeztek a gyülekezetben reformáció ra emlékezve
hazai és külföldí anyag felhasználásával.

Győr

A 16. századtól napjainkig tárta fel a nagy-dunántúLi gyülekezet törté-
netét az a kiállítás, amelyet a reformáció jubileumán rendeztek.

Nagyszénás

November 26-4n dr. Pálfy Miklós professzor, az Ökumenikus Tanács
főtitkára szolgált istentiszteleten, majd előadással a presbitereknek.
A gyülekezetben ez alkalommal kiállítást is rendeztek Sajtóosztályunk
kiadványaiból. .

Angyalföld

A Pest-környéki gyülekezetek evangélikus népszokásairól tartott elő-
adást szeretetvendégségen Solymár János csömöri lelkész.
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Az esztergomi templom A szombathelyi
gyülekezeti terem oltára

D. dr. ottlyk Ernő püspök Győrött.
Balra Plachy Lajos, jobbra Böjtös Sándor lelkész
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Győr

Az öregtemplomban tartották meg a szeretetház ádventi ünnepélyét,
amelyen Muncz Frigyes ügyvivő-lelkész tartott előadást.

Budavár

Február 4-én Haakon Flottorp norvég lelkész prédikált a gyülekezet-
ben. Az offertóriumot a szicíliai földrengés áldozatainak megsegítésére
ajánlettak fel.

Rarta

Gyülekezeti nap keretében dr. Prőhle Károly dékán, Görög Tibor
esperes és 'I'őth-Szdllűs Mihály lelkész tartottak előadásokat.

Angy,alföld

Risto Laitila finn teológiai hallgató finn ádventi szokásokról tartott
előadást szeretetvendégség keretében.

Somogydöröcske

Martin Luther King emléknapot tartottak a gyülekezetben és a so-
rnogyszili filiában.

Nyíregyháza

Jubiláte vasárnapfán dr. Nagy Gyula igazgató vezetésével teológusok
keresték fel a gyülekezetet, előadásokkal és beszámolókkal, valamint
igehirdetésekkel szolgáltak.

Nagybánhegyes

A 125 éves jubileumát ünneplő gyülekezetet meglátogatta és szolgála-
tokat végzett D. Káldy Zoltán püspök és Mekis Adám esperes.

Csepel

Mennybernenetel ünnepén népes gyülekezet előtt szolgált igehirdetéssel
dr. Gottfried Fitzer béosi teológiai tanár, Teológiai Akadérniánk vendége.

-0-
Mozaikdarabok csupán a fenti hírek. Összerakva sem teljesedik ki

belőle egyházunk mozgalrnas élete. Arra jók, hogy egyházunk életének
egy-egy szép színét villantsák szemünkbe hálaadásra és tanulságul, Nem
is törekedhettünk teljességre. Vannak eseménysorozatok. amelyek orszá-
gos jelentőségűek: így a Lutheránus Világszövetség két osztályának
budapesti ülése, amelyeknek résztvevői ugyancsak megfordultak gyüle-
kezeteinkben. Ezek méltatására másutt kerül Sür.

Nem férnek e cikk keretébe az uppsalai világgyűléssei kapcsolatos
gyülekezeti események sem. Hiszen volt gyülekezetünk, ahol külön egy
héten át az ott elhangzott igehirdetések alapigéjel felett meditáltak. egy
más héten pedig a megvitatandó kérdéseket vették sorra, és azért imád-
koztak, hogy a világgyűlés bátor, Isten Lelke által megvilágosodott,
emberséges választ tudjon adni a vajúdó világ kérdéseire, és ki-ki a
maga helyén élettel pecsételje Isten ernbermentö szeretetét.

Mezősi György
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(Jl ,. '","U eq. unmar .
HALOTTAINKRÓL

MEZEI JÓZSEF (1885-1967). Egyli,zerű szülők gyermekeként, Mezőbe-
Tényben született. Gyermekéveit Aradon töltötte. Tanárnak indul, de csak
két évet végez a kolozsvári egyetem bölcsészkarán. Utána teológiára
m.egy. Ez apályaváltoztatás - saját vallo.mása szerint - Mott János
hatására történt. Miután két évet Erlangenben, egyet pedig Rostockban
töltött tanulmányúton, Rákospalotán, Szentgotthárdon és Celldömölkön
seaédlelkészkedett. Utána több évig volt Újpesten hitoktató. Orátra min-
dig alaposan készült. Nagyon szerette a fiatalságot, és az ifjuság is von-
zódott hozzá. ,1932-ben újpesti lelkésszé választották. Az ő fáradozásának
köszönhető az alagi oldalon 1939-ben megépült dunakeszi templom. Aka-
ratos ember volt, de akaratosságát igyekezett Isten szolgálatába állítani.
Kedves ember volt. Szemében mindig ott bujkált a mosoly. Szerette a vi-
dámságot, a jókedvet. Gyülekezete területén élő szegény, de tehetséges
diákjait áldozatosan támogatta. Sokan neki is köszönhetik diplomájuk
megszerzését. Érdeklődési köre igen széles. Mindenre felfigyel, amit köz-
vetlenül gyümölcsöztetni lehet a szószéken és a lelkipásztorkodásban.
Nyugdíjas korában előbb Pilisen, majd Gyenesdiáson, végül Kistarcsán
élt. Éveken keresztül fáradhatatlanul gyűjtötte az adományokat a kistar-
csai diakóniai szolgálat erősítésére. Hamvait Gerendáson helyezték el.

GÖRÖG ERNÖ (1882-1967). Szépen kiteljesedett élet, mely munkában
és a munka gyümölcseiben teszi boldoggá az élet alkonyát. Már a puszta
számadatok is sokat beszélnek róla. 17 évig Tésen, 36 évig Nagyvelegen
volt lelkész. "Nyughatatlan tervező a tespedő és tunyító falun." Gyümölcs-
fákat honosít meg. Szenvedélyes szeretettel ismerteti, propagálJa a méhé-
szetet. Nagy szorgalmú és széles érdeklődésű lelkipásztor. Erős szociális
érzék, szívósság, gyűlekezeti munkájában az építés jellemzi. ÍCözegyházi
szolgálata Kapernaum hétévi hasznos gazdasági vezetésével tetőzik. Min-
den munkájához a háttér és inspiráló erő: szép családi élete. "Sugárzott
belőle a vidám hilaritás. Olyan mélyről, ahol már nem a tréfák teremnek,
hanem az evangéliumi derű tiszta vizei csobognak." Nyugdíjas éveiben is
eleven kapcsolatot tartott a közegyházzal és ennek sajtójával. Egykori
gyülekezeteinek nagy részvéte mellett temették el Aszódon, ahol nyugalma
éveit élte.

MOHR HENRIK (1879-1967)_ Pozsonyszentgyörgyön született. Apja
asztalosmester, aki szűkös viszcnyok között neveli gyermekeit. A pozso-
nyi liceumban és teológián stipendiumokat szerez magának, gyengébb
tanulókat segít. Budán, mint vallástanító-Ielkész tölt néhány évet, s már
1909-ben az anyásult Obuda első lelkésze. Nagyagilitással szervezi és
gondozza a gyülekezetet és a hozzátartozó 18 községben található szórvá-
nyokat. Hamarosan mozgalmas lesz a gyülekezeti élet, sennek legkiug-
róbb eredménye, hogy 193_1-ban szeretetotthon létesült, majd leányotthon
is alakult. Ezeknek falain belül az 1944-es német megszállást követő ül-
döztetések idején több megbélyegzett hittestvérünk nyert menedéket.
Ű szervezte meg a szentendrei missziót. Minden álma az óbudqi templom
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volt, melynek építési összege többszörösen elértéktelenedett az első világ-
háború következtében - 1935. júniusában mégis felépülhetett. 1937-ben
a budapesti egyházmegye alesperese lett. A szép óbudai templom a II.
világháború folyamán kiégett. Mohr Henrik családjával együtt próbálta
a tüzet oltani, de hiába ... elégett az egész belső berendezés, toronyszer-
kezet, oltár, orgona. Nem keseredett el. A második templom építésének
gondolatával is sokat foglalkozott, ezt azonban nem tudta megvalósítani.
N1l'l!1lállományban majdnem húsz esztendőt töltve, több éven át börtön-
lelkész volt. Élete végén teljesen megvakult, de szellemi frissességét meg-
őrizte. Több budapesti lelkésszel együtt prédikációs kötete is jelent meg.
Ennek címéül azt írta, amit egész élete is tükrözött: "Jézussal egy úton."

ZEMANN ZOLTÁN (1893-1967). A segédlelkészi évek után 32 éves
korában kerül Tállyára, s majdnem pontosan egy negyedszázadon át él,
szolgál Kossuth szülőfalujában és keresztelési templomában. Nagy része
van abban, hogyan. világháború idején elkészül az az új evangélikus
iskoia, mely mindmáig a község legegészségesebb és legmodernebb isko-
lája. 1947-ben országos méretű gyűjtést indít a tállyai Kossuth-templom

,megmentéséért, illetve rendbehozataláért. Nyugdíjba vonulása után az
eleki szórványt gondozza. A pécsi Baldauf Otthonban hunyt el.

SIK'l1ER ANDRÁS (1904-1968). Ellentétben azokkal, akikről eddig em-
lékeztünk, őt nem nyugalma csendes évei után, hanem aktív szolgálatból
szólította el Isten. Szelíd papi lelkületet sugárzó arca széles körökben
volt ismerős, hiszen hlírom cikiuson át, tizenhét évig volt a Bács-Kiskun
egyházmegye esperese. Egész élete szolgálata - harminchét év - kötötte
a jelentős soltvadkerti gyülekezethez. Szolgálata idején önállósult Kiskun-
tuilas és Bócsa. Papi otthonában éjszakába nyú ló csendes beszélgetések
és az idŐsebb szolgatárs örömteli bizonyságtevése közben pihenhetett meg
az átutaz6 testvEJ.!. A ~zelíd és csendes lélek erejével munkálkodott az Úr
szőlőjében, mindig a békés és a zökkenőmentes megoldásokat keresve.
Hirtelen halála hosszú, döbbent csendet hagyott maga után. Temetésén
"templomtól temetőig húzód6 egyetlen fekete szalag, hiveinek tömör sora
jelképezte a templom s az örökkévalóság összekötöttségét". '

szVCS SÁNDOR (1890-1968). A n6grádmegyei Szűgyben született.
Teol6giai tanulmányait Pozsonyban, Lipcsében és Halléban végezte. Ba-
lassagyarmat és Budapest voltak első állomáshelyei. 1'921-ben választotta
lelkészévé az akkor anyásod6 magyar6vári gyülekezet, s ott szolgált nyug-
díjaztatásáig, 1953-ig. Egykori gyülekezetének nagy részvéte mellett te-
mették el Mosonmagyar6váron. - Nagyon szerette Madách: Az ember
tragédiáját. Legkedvesebb olvasmánya volt, s majdnem az egészet könyv
nélkül tudta. Jól értette a nagy mű eszmei mondanivalóít is. Mások is
indításokat kaptak tőle a madáchi mű tanulmányozására.

KORIM KÁLMÁN (1900-1968). Cegléden sziiletett és ott is fejezte be
földi vándorútját. Édesapja molnár volt; egyúttal a gyülekezet buzgó pres-
bitere. Gyermekkorának egy évét Bácskában töltötte, ahová szülei német
sz6ra küldték, mint csere-gyereket. A ceglédi gimnáziumban érettségizett.
Teol6giai tanulmányait Budapesten kezdte és Sopronban oéaezte be. A jó-
képességű és szorgalmas ceglédi diákot maga 'mellé vette seqéiilelkésznek:
a Deák-térre az ugyancsak ceglédi származású Raffay püspök. Később
rövid ideig csákvári par6kus, majd 1927,től a szarva si gimnázium és ta-
nítónőképző vallástanára egészen a második világháború végéig. Ebben
a szolgálatában jól kamatoztatta pedagógiai és filozófiai ismereteit is.
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Erős egyháztársadalmi és kulturális tevékenységet fejt ki. Nyugdíjba-
vonulása után egy évet Budapesten tölt, majd élete két utolsó évtized~-
ben újra szülővárosában él és végez kisegítő szolgálatokat. A modern
nyelvekben való jártasságát és kiváló nyelvkészségét ebben az időben
magántanítványai között értékesítette. '

FODOR MIKLÓS (1884-1968). Egy Sopron mégyei, alszopori evang. ta-
nítócsalád első gyermeke. Tanulmányait Pápán, Sopronban, majd Basel-
ban végzi. Ez utóbbi helyen Orellit hallgatja, és mindig nagy tisztelettel
beszél róla. Mint tanítógyermek, sokszor résztvesz azokon az istentisztele-
teken, ahol édesapja szolgál. Talán ez is segíti benne érlelődni azt a gon-
dolatot, hogya lelkészi pályára lépjen. A felsőZövői evangélikus tanító-
képzőóen és pimnáziumban, majd a győrmegyei Bőnyrétalap községben
szolgált. Szerelmese volt a bibliai nyelveknek, különösen is a héber nyelv-
nek. Szerette az embereket. Az embertelenség nehéz évei alatt, az 1944-es
német megszállás, majd deportálások idején sokakat mentett meg a biz-
tos haláltól. A legboldogabb akkor volt, amikor a megsegített és megmen-
tett emberek köszönete elől gyorsan elsietheteit - iniiit ahogyan gyorsan
távozott el övéi közül is.

BERECZ GABOR (1877-1968). Hetilapunk, az Evangélikus Élet évről-
évre örömmel emlékezett meg arról, hogy lelkészi karunk nesztora jó
egészségben érte meg kilencven felé közeledő élete egy-egy újabb szü-
letésnapját. Idén. március 15-én még volt gyülekezete, baráti köre és
tisztelőinek nagy tábora köszöntötte a 91 éves aggastyánt. A születésnapi
örömhírt pár hónap múlva gyászhír követte. Berecz Gábor, a nemeskéri
gyülekezet egykori lelkésze június 1-én, a soproni kórházban elhunyt.
A beledi temetőben helyezték végső pihenőre.

FENYVESI LASZLÓ (1936-1968). Egy alig indult lelkészi élet fejező-
dött be nyár elején az alig 32 évet élt pályatársunk szívtrombózis okozta
halálával. Hódmezővásárhelyről indult, ott is pihent meg, édesapja mel-
lett. Csendes, szerény, zárkózottságra hajlamos fiatalember volt. Békés-
csabán, majd Fehérvárcsurgón, 1967 közepétől pedig Csákváron szolgált.
Az ottani templomból gyászistentisztelet keretében búcsúztatták el volt
hivei, lelkésztársai és a testvérfelekezetek képviselői.

Tíz lelkésztársunk földi arca eltűnt előlünk. KiváHak a szolgálatból,
mert a mennyei Gazda másképp rendelkezett felőlük. Az utánuk támadt
csendben hanqozzék: el őket gyászoló szeretteik I és hiveik felé az élő
Krisztusnak bíztatá szava: "Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és
aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya". (János 12, 26)

Pásztor Pál
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450 éve:
Luther lipcsei vitája Eckkel

Nevezetes disputáció híre kavarta fel a kedélyeket Lipcsében az 1519.
év elején. Az ugyan már hosszú idő óta megszokott dolog volt, hogy a
németországi egyetemeken tudós emberek, köztük teológusok, nyilvános
vitákat tartottak. Még az sem volt rendkívüli, hogya vitázok némelyike
az egyház egyik vagy másik tanításának igazságát vonta kétségbe. A XV.
-XVl. században nagyon sok merészhangú irat támadta az egyház vala-
milyen tanítását, sőt nem egyszer magát a római pápát is.

Az izgalmat az keltette, hogy Lipcsében Eck János ingolstadti profesz-
szor Luther Mártonnal, a wittenbergi egyetem tanárával fog vitatkozni
a búcsú hirdetéséről és a búcsúcédulák árusításáról, vagyis arról a kér-
désről, amelyről Luther 1517-ben nevezetes 95 tételét közzétette. Eredeti-
leg arról volt szó, hogy Eck Karlstadttal, egy másik wittenbergí profesz-
szorral fog vitatkozni, de vitatételeiből kiderült, hogy azok tulajdonkép-
pen Luther ellen szólnak. így Luther, aki pedig egyházi felsőbbségének
megígérte, hogy ezentúl - ha ellenfelei nem bántják - ő is hallgatni
fog, kénytelen volt elfogadni a kihívást.

A vita, amelyre Eck, Karlstadt és Luther jóelőre írásban elkészítette
tételeit, június 27-től július 16-ig tartott. Az első héten Eck KarlstadttaJ
vitázott a szabad akaratról.

Ezek után került sor a várva-várt vitára Eck és Luther között. Eck
rögtön a római pápa elsőségének kérdését vette elő. Luther ugyanis egyik
vitatételében azt állította, hogy a római egyház elsőséget csak a pápák
dekrétumai igazolják, de ezeknek ellenemond az egyház ezeregyszáz evé-
nek hiteles története, a Szentírás és a niceai zsinat végzése. Eck ebben
a római pápa elsőbbségi jogának megtámadását látta. A vita során Lu-
ther elismerte, hogy a római pápa emberi jogon minden püspök fölött
áll, de ez az elsőbbsége nem Krisztustól való. Eck rendkívül jó taktikai
érzékkel azt kezdte hangoztatni, hogy Luther tanítása nagyon közel áll
a konstanzi zsinaton eretnekként elítélt és megégetett Husz János tanítá-
SiÜlOZ. Bár Luther ekkor még tiltakozott a vád ellen, egy évvel később,
míután Husz egyik iratát áttanulmányozta, ezt írta a wittenbergi udvari
káplánnak: "Tudtomon kívül eddig azt tanítottam, amit Husz. Staupitz
(a rendfőnök) 'is ezt tette. Tudat alatt mindnyájan husziták vagyunk, Pál
apostol és Augustinus is." így ismerte el, hogy (már száz évvel korábban
is felragyogott az evangélium világossága az egyházban.

Eck vádja a hallgatóság előtt lényegében eldöntötte a vitát: Luther
eretnek. A lipcsei ek legnagyobb része Eck diadalát zengte. Persze nem
mindenki. Érdemes elolvasni a lipcsei egyetem egyik professzoranak egy-
korú feljegyzéseit a vitázókról. "Eck" - írja - válogatás nélkül össze-
hord mindent. Észokokat, bibliai helyeket, idézeteket az egyházatyáktól.
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anélkül, hogy ügyeIne arra, hogya legtöbb, amit előhoz, mennyire oda
nem illő, semmitmondó és mesterkélt. Ezt csak azért teszi, hogy ismere-
teiből minél többet kitálaljon, hogya hozzá nem értő hallgatók legna-
gyobb részének szemébe port hintsen és elhitesse velük, hogy ő van fö-
lényben ... Luther rendkívül tanult ember. Mindenekelőtt a bibliaisme-
rete csodálatos. Mintha csak előtte lenne nyitva a Biblia. Olyan jól ért
görögül és héberül, hogy önálló véleményt tud mondani a fordítások érté-
kéről. Az ismeretekből és a szavakból olyan óriási készletekkel rendelke-
zik, hogy soha nem jön zavarba beszéd tekintetében." Ezek a sorok nem-
csak jó jellemzését adják Luthernak. hanem valami másról is árulkod-'
nak. Arról, hogy Luther rendkívüli tudás ával és az igazság meggyőző
erejével barátaivá tette kerának legműveltebb elméit: a h.urnanistákat.
Néhány évig a Reformáció és a Humanizmus nagy szellemi áramlata
együtt haladt. Luther révén a wittenbergi egyetem lett az első, ahol la-
tint, görögöt és hébert tanítottak úgy, ahogyan azt a humanisták kíván-
ták. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogya humanisták közül kapta Lu-
ther egyik legjelentősebb munkatársát, Melanchthon Fűlöpöt IS.

Számunkra azonban a lipcsei vita, s az ott vitázó Luther többet jelent,
mint a humanisták számára jelentett. Mí nemcsak azt látjuk, mennyire
tud Luther, hanem azt is, hogy mennyire Isten igéjének hatalma alatt
áll. A Szentírás számára nem vitaérvek gyűjteménye volt, hanem az élő
Isten igéje, amelynek nem lehet ellentmondani. Isten igéjéből kiindulva
pedig Luther hamarosan nemcsak a pápával, hanem a zsinafokkal és a
római egyház egész tanításával is szembekerűlt. Nem tudott már mit kez-
deni az egyháznak avval a felfogásával, amit a római egyházbim tanítot-
tak. Lipcse után egyre világosabban fogalmazódott meg benne: ott az egy-
ház, ahol Isten igéjét, az evangéliumot hirdetik és Krisztusban hisznek.
Az egyház feje ugyanis a feltámadott és élő Jézus Krisztus, akinek nincs
szüksége földi helytar tóra, A pápák és a zsinatok határozatainak, és min-
den tanításnak, ame'? az egyházban hangzik, érvényességét és igazságát
Isten igéjének mérlegé.i kell lemérni.

Muntag Andor

a J!iC

Akik az Európai Evangélikus Kisebbségi Egyházak konferenciája
záróistentiszteletén üdvözlő szavakat mondtak: (balról-jobbra)
Katina, Empíe, Braecklein, Hark, Mollerup, Schneider. A papi
padban: dr. Appel, dr. Prőhle és D. Káldy Zoltán püspök
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a közösség tagjai mind jóváhagy-
ták. Történetesen nem került rá
sor, . hogy valamely királyi vagy
római katolikus egyházi hatóság-
nak bemutassák. De annál inkább
teljesítette szolgálatát az esperes-
séggé alakult testületben. 1573-tól
fogva a lelkészek, működésük el-
kezdésekor, aláírásukkal kötelez-
ték magukat, hogya hitvallásukba
foglalt tanítás szerint hi'rdetik az
igét. Ez volt ott :az egyházi szol-
gálat jó rendjének biztosítéka egy
évszázadon át, 1674-ig, a hirhedt
Habsburg Lipót király idejében
végbemeflt katasztrofális üldözésig.

Időközben ennek a saját hitval-
lásnak annyiban csökkent a jelen-
tősége, hogy az evangélikus Ielké-
szek, gyülekezetek és egyházi szer-
vezetek országszerte egyre inkább
hivatkozhattak közvetlenül az
1'530-ból való Agostai HitvaHásra.
mint tanításuk zsinórmértékére. A
Szepesi Hitvallás amúgy is az
Agostaí Hitvallás nyomán készült.
Ugyanezt elmondhatjuk az Otvá-
'rosi és a Hétvárosi. más szóval:
Bányavárosi Hitvallásról is; és
nyilvánvaló, hogy e három honi
hi tvallás egymással is közeli ro-
kon. Kapcsolataik elemzése helyett
azonban most hasznosabb arra fi-
gyelnünk, hogy az ádén éppen
négyszáz éves Szepesi Hitvallásnak
mi volt a különleges értéke a maga
helyén és idején.

A Szepesi Hitvallás a lutheri re-
formáció érvényesítésévei és ki-
váltképpen is a megigazulásról írt
fő-fő cikkel az Agostai Hitvallás
rendeltetését teljesítette. a Szepes-
ségen. Annak ieányától egy fok-
nyit sem hajolt el. A szerkezeté-
ben ugyan némileg különbözík at-
tól, de ez csak javára vált; át-
tekirrthetőbh benne a cikkek sora.
Húsz cikkében mindaz benne van,

Az igével egyezően
- 400 éves a Szepesi Hitvallás -

A "szepesi huszonnégy városi
'lelkészek testvéri közössége" két-
szeres szelgálatot tett azzal a hit-
vallással, amelyet röviden Szepesi
Hitvallás névvel jelöl az egyház-
történelem. Annak idején az volt
a szobgálata, hogy ünnepi módon
fejezte ki: mit tanítanak és valla-
nak a lelkészi közösség tagjai egy-
ségesen és a Szeritírással s az igaz
egyházi tanítókkal egyezően. Mai
szolgálata pedig az, hogya mai
világ keresztyénségének ad eszmél-
tető tanítást az egyház mibenlété-
ről.

A Szepességen, vagyís a Magas-
Tátra és :a Szlovák-, másképpen:
Gömör-Szepesi -érchegység közötti
területen a papok a reformációt
megelőző időkben testvéri közös-
séget alakítottak épp úgy, amint
más vidékeken LS. Ezek f-tán a re-
formáció évszázadában és éppen a
reformáció védelmében esperessé-
gekké alakultak át. A Szepességen
kialakult ilyen papi. testvéri kö-
zösségek egyikét "huszonnégy vá-
rosiv-nak nevezték. Ennek a tagjai
a XVI. század közepétől már mind
a lutheri reformáció szerint végez-
ték szolgálatukat, de a római ka-
tolikus egyház főpapjai tovább is
igényelték a hatalmat felettük. Igy
történt, hogya szepesi prépost,
akkor egyúttal nagyváradi püspök,
papi gyűlést, akkori szóval: zsina-
tot akart egybe hívni, hogy azon
vonja kérdőre a papokat tanításuk
és magatartásuk dolgában. Az
efféle zsinatna-hívás volt az egyik
veszélyes módja a reformáció el-
fojtásának.

Tehát a "szepesi huszonnégy vá-
rosi lelkészi testvéri közösség" jó-
nak látta, hogya reformáció vé-
delmére felkészüljön. Megbízta k~
tagját ,egy hitvallás szerkesztésével,
És 1569. október 26-án e hitvallást
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ami egyértelművé teszi a reformá-
ció véghezvitelét; a hitvallás elfo-
gadóí azt vallják: e tanítás egyezik
Isten igéjével; egyfelől az ígaz
egyház tagjainak tudják magukat,
másfelől nem vállalnak közösséget
azokkal, akik megrontjákaz evan-
géliom tanítását és a szentségek
használatát. -'

Ezzel a méltatással rnindjárt
utaltunk a Szepesi Hitvallás mái
szolgálatára. Az egyházról olyan
sajátos meghatározást ad, hogy az
méltán ragadta meg egy korunk-
béli neves 'külföldi lutheránus
teológus figyelmét. Ű ugyan a Bá-
nyavárosi Hitvallás szövegének
egyik váítozatából idézte az egy-
háznak ezt a dicsért meghatározá-
sát, de rnost a Szepesi Hitvallás az
emlékezésünk tárgya, és abban is
benne van: "Az egyház látható
gyülekezet, azok gyülekezete, akik
az evangéliom tiszta és meg nem
rontott tanítását hallgatják, hiszik
és befogadják, és úgy élnek a
szentségekkel, amint azokat Krisz-
tus szerezte; e gyülekezetben Isten
a szolgálat által tevékenykedik, és
sokakat szül újjá az örök életre;
e gyülekezethez sokan tartoznak
hozzá, akik nem születtek újjá, de
mégis egyetértenek a tanításban".
Ez az egyház-szemlelet ma is óv
attól a szünteíen kísértéstől, hogy
válogassunk a keresztyének közt,
és valamilyen minőségí közösségbe
különítsük el a "megtért", az "újjá-
született" hívőket; óv attól, hogy
beszéljünk látható és láthatatlan
egyházról, és az előbbiben vizslas-
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suk az utóbbinak a tagjait. AZ
ökumenikus, a földkerekség összes'
keresztyéneít egységre hívó moz-
galern szempontjaból pedig a Sze-
pesi Hitvallás változa tlan érvé-
nyességgel mondja meg az igazsá-
got: az egyház egysége máris meg-
van I.-(v,agyisném kell azt "csinál- .,..)
ni" !), megvan a Krtsztusbari, meg-
varf az evangélíomban ; ugyanaz az
egy egyház látható is mindenütt
és mindenkor, ahol és amíkoe az
Isten ígéjével egyezően hirdetik a
Krisztus evangéliomát, és azt em-
berek hallgatják, hiszik és befo-
gadják,

A megemlékezéshez méltóan
meggondolhatjuk azt is, hogy a
Szepesi Hitvallást nem sokkal a
Trentói (tridentumi) Zsinat (1545-
1563) után szerkesetették; most a
Második, Vatikáni Zsinat után va-
gyunk közvetlenül. Akkor, a refor-
máció évszázadában, a megigazu-
lásról szóló tanítás volt mímdkét
félen az izgalmas ügy. Ma már
kész a római katolikus egyház
megérteni, sőt elismerni a refor-
mációs "egyedül kegyelemből",
"egyedül hit által" tanítást, De a
Második Vatikáni Zsinaton nyil-
vánvaló lett, hol van az ígazi sza-
kadék közte és az evangélíomí egy-
házak között. Az egyházról szóló
tanításban! Ma ez az izgalmas ügy
az ökumenikus mozgalomban, És
ezért van ma is nélkülözhetetlen
szolgálata az egyházról igazán
szóló Szepesi Hátvallásnak.

Dr. Sólyom Jenő



Bél Mátyás pozsonyi lelkészi
működése

Kétszázötven éve történt. A pozsonyi német evangélikus egyház tanácsa
ülést tartott. Megállapította, hogy elhalálozás folytán megüresedett a gyü-
lekezet lelkészi állása.

Ki legyen az utód?
Ki tudná Pozsony történelmi múltú evangélikusságát legjobban pászto-

rolni, és a közeli Bécs katolikus támadásaitól leginkább megvédeni?
A választás egyhangúlag az iskola nagyhírű. fiatal rektorára, Bél Má-

tyásra esett. Öt éve, 1714-ben hívták meg Besztercehányáról a Lyceum
élére, de ez az öt év többet jelentett Pozsonynak, mint sok más tanár fél-
·évszázados munkássága, Országos hírűvé tette az iskolát: Tolna, Vas és
Győr vármegyékból is - és természetesen a Felvidékről - seregestől
küldték a szülők gyermekeiket a kiváló pedagógus keze alá. Évről évre

nőtt a tanulók száma és az iskola hírneve. Hiszen olyan újításokra figyelt
fel a, pedagógus-világ, mint tanterv, óravázlat, tankönyv, osztályozás,
szemléltetés, tanári értekezlet... Mély evangélikus kegyesség ötvöződött
a legmagasabb fokú szellemi követelményekkel. "Kis Halle" - így nevez-
ték Pozsonyt ezekben az években.

Bél Mátyás csakugyan Halléban, a világhírű nevelőtől és lelkipásztor-
tól, Franckétól sajátította el ennek pedagógiai alapelveit. Három éven át
tanult nála, és az a megtiszteltetés is érte, hogy az ifjabb Franckénak
házitanítója lehetett.

Honvágya és népéért való felelősségérzete mégis hazahozta szülőföld-
jére, Zólyom vármegyébe. Mint fiatal besztercebányai lelkész - harminc
éves sem volt' még ekkor - magyar nyelvű hitmélyítő könyvvel (Frey-
linghausen német Compendiumának fordításával) ajándékozta meg egy-
házát. A pozsonyi tanári években pedig egymás után láttak napvilágot
tudományos műveí.

79



Nem csoda tehát, hogy az ország első városának a figyelme 1719 tava-
szán a 35 éves tudós lelkész-tanarra irányult. Ettől kezdve nemcsak az
iskola élte fénykorát, hanem a gyülekezet is. Az azóta lebontott fatemp-
lomot zsúfolásig megtöltötték mindig a hivek, sőt messze vidékről jöttek
Bél igehirdetéseiré. (Eredeti kézírás ú német prédikációi ma is hozzáfér-
hetők a liceumi könyvtárban.) Kerek 30 éves lelkészi - utóbb esperesi -
működése soha vissza nem térő fellendülést adott a pozsonyi gyülekezet-
nek.

Mi volt a titka Bél felekezeti kereteket szétfeszítő, országos jelentősé-
gűvé szélesedő munkásságának? Így felelhetnénk a kérdésre: a szeretet
kettős parancsának a betöltése.

Hitével Istennek akart szolgální, akit Jézus Krisztus által megismert.
Ennek az Isten iránti szeretetnek a gyümölcsei a pozsonyi évek magyar,
szlovák, német és latin bibliakiadásai, Arndt-, K:empis-, Castel lio-fordí-
tásai, a kegyességi irodalom értékes termékei.

Tudományos munkásságával viszont, amelynek alapjait a hallei évek-
ben fellendülő államismereti iskola révén sajátította el ritka tudásszomj-
[al, népének, hazájának, embertársainak akart szolgálni. Feléjük így
érezte magát elkötelezve a szeretet Krisztustól tanult parancsával: tudo-
mányosan megismerni és megismertetni a török iga alól végre felszaba-
dult országot, emelni az egyszerű nép tudásszintjét, szellemi tekintélyt
szerezni az egykor oly dicső Hungáriának.

A felfelé törő hit és a tudomány átadásában megnyilvánuló szeretet
kettős mozdulata jellemezte tehát Bél Mátyás három pozsonyi évtizedét.
Az első révén fOleg a Felvidék evangélikusságát emelte fel: hitbeli tá-
maszt, erős pajzsot adott kezükbe a meg-megújuló ellenreformáció hol
nyilt, hol burkolt támadásainak kivédésére.

Másik mozdulatával az egész hazának, sőt az egyetemes tudománynak
szolgált, A Kárpát-medence összes vármegyélt tudományos módszerrel
ismertető, részben kéziratban maradt Notitiái és egyéb történeti, föld-
rajzi, néprajzi. nyelvészeti vagy irodalomtörténeti munkái nagy megbe-
csülést szereztek neki. /

Mint polihisztor, kiterjedt levelezést folytatott kora legkiválóbb tudó-
saival és tudományos akadémiáival, s mint a korai felvilágosodás elő-
futára, beírta nevét az egyetemes európai tudomány történetbe. Több kül-
földi Tudományos Akadémia és Tu-dós Társaság tagjává is választotta
(London, Bécs, Szentpétervár, Jéna, Olmütz), pozsonyi parókiája pedig
míndig nyitva állt az ott szívesen időző bel- és külföldi tudósok számára.
A napjainkban új lendülettel meginduló honismereti tudomány is mint
atyjára és úttörőjére tekinthet fel rá. Hiszen az első "honismereti szak-
kör" tagjai az ő pozsonyi tanítványai voltak, akikkel szünidejükben az e
célra készített kérdőívekkel és helyismereti kutatásra való serkentés sel
vetette meg e tudomány alapját.

Szlovákia szép fővárosában egy róla elnevezett utca és a Városi Mú-
zeum falába nemrég beépített egykori márvány sírkövének felirata őrzi
emlékét.

De ezeknél is erőteljesebben hirdetik Bél Mátyás pozsonyi szolgálatá-
nak maradandó voltát mindazok, akik példája nyomán a gyülekezetek-
ben munkálják a hitet és haladó tudományt akarnak adni az emberiség-
nek.

Dr. Fabiny Tibor
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sorsa felett". Szavait a jövő iga-
zolta. Egyházáért és hazáráért ér-
zett felelőssége a szuperíntendens
Haubnert egyre előbbre vitte a
szolgálatvállalás útján. Arnint pe-
dig elkövetkeztek azok a nagy
idők, melyek hazánk függetlensé-
gének kivívását, a jobbágyság fel-
szabadítását, a vallásegyenlőség
törvénybe iktatását jelentették,
Haubner magas egyházi tisztségé-
ből a nemzet ügye melletti állás-
foglalás nagy példáját nyújtotta
az egyházi közvéleménynek. Most
bontakoztak ki teológiai .dolgoza-
taiban kifejezett hitbeli állásfogla-
lásának gyakorlati következményeí.
Ezeknek bizonyságai híressé vált
körlevelei, amelyek méltán fejez-
ték ki egyházunk egységét a nem-
zet nagy szabadságharcával.

Noha a gyorsan pergő történelmi
események sodrában gondolni sem
lehetett arra, hogy Haubner elmé-
letben kidolgozza és szép nyugod-
tan leírja és kifejtse azt, hogy mi
a keresztyén ember tennívaléja a
szabadságharc konkrét viszonyai
között, mégsem hihetjük azt, hogy
teológíátlanul és ösztönszerűleg
cselekedett az, aki ekkor már 30
éve művelte a teológiát, s egyhá-
zunk élenjáró vezéralakja. volt.
Bizonyára' megkönnyítette a táié-
kozódást az a 300 éves magyar
protestáns múlt, amelyre Haubner
oly gyakran hivatkozott, s amely
Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi
szabadságharcaiból leszűrte azt a
tanulságot, hogy Magyarországon
protestánsnak lenni mindig egyet
jelentett a Habsburg-kleríkálls el-
nyomással való harccal és a nem-
zeti függetlenség kivívásáértés a
haza [aváért folytatott küzdelem-

Haubner Máté püspök
- Születésének 175. évfordulóján -

175 éve, 1794-ben született Haub-
ner Máté Veszprémben. Apja,
Haubner Mátyás, szücsmester volt.
A család szűkös anyagi viszonyai
között nagy megerőltetést jelentett
Haubner Máté taníttatása, s ez
csak úgy vált Iehetővé, ha őmaga
is pénzt keresett korrepetálással.
Tanulmányait Sopronban, Pozsony-
ban, Bécsben, Jénában végezte, s
közben nevelősködéssel kereste ke-
nyerét. Rövid ideig pozsonyi gím-
náziumí tanárként működött, majd
1821-ben választotta meg Ielké-
széül a szalóriaki (Burgenland) né-
met nyelvű gyülekezet.

Haubner példás szalőnaki lel-
készi szolgálatának híre ment
messze vidékre is. Mikor a győri
gyülekezetnek új lelkész után kel-
lett néznie, Haubnerre gondoltak,
aki :a magyac=-német kettős szol-
gálatí nyelv és a városi gyülekezet
minde.n követelményének kiválóan
megfelelt, 1829..ben választották
meg Haubnert györi lelkésszé, ahol
egy ideig ariaga vezette a nagy
gyülekezet összes lelkészi teendői t.
Haubner győri lelkészi szolgálata
jelenti munkásságának fénykcrát.
Számos értekezés kerül ki tolla
adól, ,s lát napvilágot a Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap. hasábjam.

Haubner kiemel!k:edő lelkészi és
teológiai szolgálatának megbecsü-
lését jelentette az, amikor előbb
a dunántúli egyházkerület főjegy-
zőjévé, majd 1846-ban szuper-
ímtendensévé választották, noha
ellenjelöltjei között nagyérdemü
esperesek, kíváló papok voltak.
Beiktatásakor mondobt szavai so-
káig emlékezetesek maradtak:
"MiJmr a szuperdntendensi hiva-
taka kijelöltettem, kocka vettetett
ki életem hátralévő napjainak
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mcl. Nem történhetett ez másként tyén ember ha~ája iránti köteles-
1848-ban sem. ségéről, arról ellenségei előtt is bi-

Az lsten és a haza, az evangé- zonyságot tett. A magyar nép szen-
liumi keresztyénség és a jó haza- vedésével együtt szenvedett Haub-
fiság úgy függ össze Haubnernél, ner is.
mi:nt a hit és a belőle fakadó cse- A Habsburg-rendszer 6 évi vár-
lekedetek Luthernél. Haubner ha- fogságra ítélte el. A kutsteíní vár-
zafiságának alapja ez a megigazító börtön cellái sem törték meg ha-
evangéliumi hit, amely a cseleke- zafias magatartásában és evangé-
detek gyümölcsét a hazáért és az Iiumí hitében. Egyháza közbcnjá-
emberi szabadságért való küzde- rasának köszönhette, hogy kétévi
lemnek ,a konkrétságában termi börtön után kiszabadult, Győrből
meg. Ahogy egész teológiai mun- azonban kitíltották és Sopronban
kájának f5 jellemvonása a konkrét- kellett éveken át elvonultan élnie,
ság, gyakorlatiasság és a realitás míg 1856-ban a magygeresdí, 1861-
iránti fogékonyság volt, ugyanúgy ben a győrí Lelkészi állást foglal-
az evangéliumi hitből fakadó cse- hatta el, s újból visszakerülhetett
lekedeteket sem ködösen, elventan. f5pásztori tisztségébe. A szabad-
a világtól elszigetelten szemlélte, ságharc áldozatát; a bátor helyt-
hanem azokat mmdíg aktuálisan állás emberét köszöntötték benne
látta: az emberek mélységes szere- egyházszerte. A régebbi viszontag-
tetében, az elnyomott [obbágvság ságok miatt megrendült egészségi
iránt érzett felelősség vállalásban," állapota 'miatt azonban 1865-ben
a haza miriden nagy és nemes dol- püspöki tisztéről lemondott s Sop-
gának keresztyén segítésében és ron ban élt csendben 1880-ban be-
támogatásában. következett haláláig.

Ettől. a hitben meglátott úttól Haubner utóda Karsay Sándor
semmi sem tánrtorítha:.tta el Haub- dunántúli püspök, Haubner teme-
nert. Miíoor olyan bírák kezébe tésekor mondott gyászbeszédében
volt letéve sorsa, akik bűnnek te- méltón foglalta egybe Haubnernek
kintették a hazaszeretetet, csak egyegy egész korszakot megvilágító
szavába került volna, s nyomban teológiai és egyházi munkájának
'szabadon bocsátják; de ő ezt az jelentőségét és tanulságát, amikor
áruló szót nem rnondta ki, sőt amit ezzel fejezte be beszédét: "Köves-
hitben felismert, s amit teológiai sük hitét, erényeit és honszerel-
meggyőződéssel vallott a keresz- mét!"

D.. dr. Ottlyk Ernő

82,



100 éve született Hetvényi Lajos
Hetvényi Lajos, a soproni evangélikus liceum vallástanára 1869. szep-

tember 27-én született Győrött. Születésének százados évfordulóján ke-
gyelettel emlékezünk meg áldásos működéséről. Egész élete a lelkesedő
és lelkesítő tanár példaképe volt. Működésének két fő köre: vallástanári
munkássága és a Luther Naptár szerkesztése.

Vallástanári működésének sikerét ,biztosította mindenekelőtt az, ami
minden nevelői hatás alapfeltétele: a hitben élő személy egyénisége. Őnála
valóban megvolt a nevelővel szemben támasztott az a követelmény, ame-
lyet a liceum egyik igazgatója, Fridelius, így fejez ki tantervében: "A ta-
nítónak élete is tanítson, s arra kell törekednie, hogy becsületes, tiszta
életpéldájával úgy álljon tanítványai előtt, mint a megelevenedett tör-
vény." Példát mutatott tanítványainak a Krisztusban való belső életével,
amely különösen az Istenbe vetett rendületlen hitben nyilvánult meg nála.
Magasan szárnyaló terveit sokszor keresztülhúzta a. való élet, az embe-
rek kőzömbössége, de sohasem csüggedt el. Érzelmi világát ez irányban
leghívebben az ő szavai fejezik ki: "szomorúak a viszonyok, de nem szo-
morkodom, - csüggesztők állapotai nk, de nem csüggedek, - kétségbe-
ejtők a kórjelek, de kétségbe nem esem." Lelki terhét, bánatát gyermeki
hittel tette le Isten kezébe, maga pedig ment előre, lelkesülten ragyogó
eszméi után. Alkotói lázban égett. Sokat írt és beszélt az "új, alkotó em-
bertípusról", akinek kinevelése lenne az iskola feladata. Ide vonatkozó
gondolatköre mind világosabban alakul ki előtte, míg végre azt a formát
nyeri, amelyet az "A világprobléma és a magyar kérdőjel az új reformáció
szemszögéből 1926" című iratában kifejtett.
. Élete vége' felé minden energiáját a Liceumi Diákotthon felállítására
fordította. A Diákotthon megnyitását 1934. szeptemberében, álmainak
meg valósulását sajnos nem érhet te meg, 1926. december 16-án elhunyt.
Csak arcképe' volt ott.

Nagy nevelői hatását mutatják egyik volt tanítványának szavai: "Mint
a fáklya égett előttünk. És most, jó pár évvel a diákéveim után nincs
kiútkeresés, nehézséghelyzet megoldása anélkül, hogy eszembe ne jutna
egy-egy tanácsa, figyelmeztetése." - E nyilatkozatból is érezhetjük, hogy
a rábízott ifjúságnak hű pásztora volt, aki intett, buzdított és lelkesített.

Irodalmi működése is jelentős. Alkotásai többek között a következők:
Keresztyén vallástan a középiskolák IV. o. számára. A keresztyén egyház
rövid története kor- és életrajzokban. A modern haladás és az evangéli-
kus világnézet viszonya. Dr. Luther Márton egyénisége és reformátori
munkája. Kéziratban maradt nagy munkája: Korunk 'és az evangéliom.

O indította meg a Luther Naptárt is. Az első évfolyama 1912-ben jelent
meg, s szerkesztette haláláig. Beköszöntőjében kifejtett elveihez hű ma-
radt mindvégig. "Jelszavunk: Krisztus az út, az igazság, az élet - s tö-
rekvésünk az evangéliom eszméinek átvitele a gyakorlati életb-e." Ha azo-
kat a fő szempontokat tekintjük, amelyeket Hetvényi a szerkesztés ben
szem előtt tartott, a következőket állapíthatjuk meg: 1. A lutheri refor-
máció hatását, áldását mutatja be úgy az egyén, mint a nemzet életében.
Nincsen olyan évfolyam, amelyben Lutherről, refor.mátori munkásságáról
alkalmas cikkekben meg ne emlékezett volna. Hálás kegyelettel őrzi az
egyházi munkások emléket. Az ide vonatkozó életrajzok immár történelmi
kútfőkké váltak. A lutheri reformáció elvi" alapjairól tart szemlét a poli-
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tikai és társadalmi jelenségek felett a "Tükörképek"-ben. 2. Amilyen
evangélikus, éppen olyan lelkes magyar is Hetvényi Lajos. Megörökíti a
nagy magyar reformátorok emlékét, történeti cikkekben és szépprózai
művekben állítja elibénk a magyar evangélikus egyház küzdelmes múlt-
ját. Az ide vonatkozó cikkek közül különösen kiemeljük Payr Sándor
eredeti kutatásokon alapuló cikkeit. 3. A naptár szerkesztésében Hetvényi
sohasem feledkezett meg arról, hogy minden irodalmi alkotás csak úgy
érdemli meg az irodalmi nevet, ha nemcsak igaz, hanem szép is, művészi
is. Kényes ízléssel válogatta össze a költeményeket, szépprózai műveket,
amelyek a naptárban megjelenhettek. A művészi kiállítás ra, illusztrá-
ciókra is nagy gondot fordított. Boldog volt, amikor Balázsfy Rezsőben
megtalálta a rokonlelkű ábrázolót. A humort "Az eklézsia humora" című
rovatban találhat juk, amelyet Payr Sándor vezetett. A beköszöntő és záró
értekezéseket rendes en maga Hetvényi írta, s a változatos tartalomban itt
mutatott rá a vezérlő főeszmékre.

Így lett a Képes Luther Naptár evangélikus, magyar, művészi, változa-
tos tartalmú naptárrá, s így fokozta az olvasó közönségének felelősség-
tudatát egyházi, nemzeti feladatainkkal szemben, s nyújtott ízlést neme-
sítő, tudást terjesztő cikkeket!

Németh Sámuel

A Bécsikapu téri templom
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Kovács Sándor
Születésének 100. évfordulóján

Tekintélyes, súlyos testi alkat, torzonborz bajusz, vidámság-komorság
arckeveréke. mély bariton - külsejére így emlékezünk, kik még tanítvá-
nyai lehettünk.

Száz éve született Nagyvelegen, 1869. május 20-án. Jelesen tanult a
győri kisgimnáziumban és kitűnően végzett a soproni evangélikus Lice-
umban. Soproni és pozsonyi teológus évei után 1894-ben avatfák lelkésszé.
27 éves korában már a pozsonyi Teológiai Akadémia tanára. Később
egyetemi fokon lett teológiai tanár. A debreceni egyetem 1917-ben dísz-
doktori címmel tünteti ki. 1935-ben a Dunáninneni Egyházkerület püspöke
lett.

Meghalt 1942. március 31-én.

A történelem búvárlója volt. Könyvtárának néhány darabja hozzám
került: diákkori [utalomkönyvek, Mindegyiken ilyenféle beírás: "Jutal-
mul Kovács Sándornak Bethlen Gábor élete c. történeti taaulmányáért.
Sopron, 1887. június ll-én. A soproni ev. Lyceum Magyar Társasága."
Jellemző: a hatodikos-hetedikes diák-Kovács Sándort történelmi tanul-
rnányáért történelmi könyvekkel Jutalmazzák. A történelemkutatás tudós
művelője maradt egész életében.

Az egyháztörténelemé elsősorban. Négy évtizedes tanári munkával ta-
nította az anyaszentegyház földi útjának tanulságait. Prédikálni is szere-
tett, de a katedrán volt igazi elemében, és a szószék ls katedra lett, ha
rajta megszélalt. Kitűnő magyarsággal tanított: katedrája szép nyelvi
hatásokat is bőven árasztott. Történelemtanításában apró dolgokkal, szá-
raz számadatokkal nem sokat bíbelődött: a nagy összefüggéseket tudta
szuggesztív erővel megmutatni. Tanítását vidám esetekkel tűzdelte: tör-
ténelmi anekdótái érdekfeszítően voltak tanulságosak. Egy-egy 17. századi
ételreceptból az egész kor jellemző jellegét tudta kibontani. Egyháztörté-
nelmi tanulmányai, monográfiái maradandó értékűek.

Irodalmi munkássága félévszázados. Indítója, szerkesztője vagy munka-
társa volt számos egyházi lapnak Evangélikus Örálló, Evangélikus Csa-
ládi Lap, Jó Pásztor, Ösvény stb. l899-ben imádságos könyve jelent meg
Balassagyarmaton. Cím oldalán jellemző a megjegyzés: "Az evangyéliom
népe számára régi jeles szerzők műveiből szerkesztette K. S." Cikkei nek,
könyveinek szemléletes címeket tudott adni, pl.: "Régi tűzhelyek. Törté-
nelmi képek az utolsó négy századból." Ö írta a könyvtári Madách-iroda-
lom egyik legmagvasabb darabját is, történelmi ihletésű, átfogó szemléletű
egyéniségének megfelelő címmel: "Madách történetszemlélete".

Énekírói munkássága is jelentős. Mint maga írja, már diákkorában kez-
dett az énekirodalommal foglalkozni. 189 oldalas "Kis énekes könyv"-e
1901-ben jelent meg Balassagyarmaton. Négy kiadást ismerünk belőle.
Címlapján ismét: " ... régi szerzők műveiből szerkesztette .. ." S az élő-
szóban: " ... az utolsó négy század termékeiből összeállította .. ." "Főképp
az ifjúságnak .. .", aztán" ... a fiókegyházak és missziói pontok" népének.
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Énekeskönyvét irodalmi igénnyel is szerkeszti "... A középískolákban
mintegy kiegészíti az irodalomtörténeti oktatást azzal, hogy a magyar
énekköltés mindegyik kerszakának képviselői helyet találtak benne egy-
egy szép énekkel ... "

Énekeskönyve 222 éneket tartalmaz, ebből 32 saját éneke. Veretes, erős-
nyelvű, képgazdag énekek. Ma használt Keresztyén Enekeskönyvünkben
9 éneke található. Többek között a közkedvelt 24.:

Püspök is volt a Dunáninneni Kerületben 193'i-td'l 1942-ig. E minőségé-
ben sámsonházi lelkész lett. De régi munkaterületeitől sem tudott elsza-
kadni. - Továbbra is el-eljárt Sopronba egyháztörténeti előadásokat tar-
tani, és sokszor odaült Üllői-úti könyvhalmazos íróasztala mellé. S meg-
ható, hogy éppen püspöki szolgálata idején virágzott ki benne igazán
a szórványgond régi hűsége, ahogy ő megfogalmazta, a "misszióí pontok"
szervezése. Kovács Sándornak ezidén abban is évfordulója van, hogy 45

\ évvel ezelőtt, 1924-ben ő tartotta az első evangélikus istentiszteletet a ró-
mai katolicizmus hazai fellegvárában, Esztergomban. Élete során több
száz kisgyülekezetet látogatott meg, de püspöksége idején már erőteljesen
szervezni is kezdi sorra a missziói pontokat: Komárom, Almásfüzitő, Tata,
Tatabánya. S amikor 1941. december 7-én felszentelte az esztergomi
evangélikus templomot és beiktattá annak, első lelkészét, Molnár Gyulát,
akkor Simeonként mondta: ez életem koronája! /

Születésének századik évfordulóján áldjuk meg emlékét a dorogí temp-
lomszentelésre írt éneke utolsó versszakával:

Ha majd szólítod számadásra
A munka végén hű sáfárodat,
Jutalmul égi béke várja,
Hogy megkísértve, hozzád hű maradt.
Ha megtartotta. kiket rábízál,
Jobbod felől állasd, mennyei Kírály!

Szabó József

Te vagy reményem sziklaszála,
Erősségem, én Istenem!
Deríts fényt rám, boríts homályba,
Bízom Tebenned szűntelen ...

és a 127.:

Kitárom előtted szívem,
O, jöjj, légy vendégem nekem,
Üdv és élet forrása vagy,
Erőt, békességet te adj ...

Utolsó, nyomtatásban megjelent irasa is énekkel foglalkozik: az 1941~
42-es belmissziói munkaprogramban az énekes Luther énekköltészetét
elemzi.
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Jubiláló gyülekezeteink
Nemeskér, Vadosfa, Budavár

, A nemeskéri anyagyülekezet megalakulása (1644) 325 éve

Nemeskérnek anyagyülekezetté alakulása 1644-ben, 325 évvel ezelőtt
történt meg. Nem úgy és olyan körülmények között, mint ahogyan a re-,
formáció elfogadása után 109 évig eltervezték és várták a nemeskériek,
hanem ahogyan azt Isten bölcsen és kegyelmesen véghezvitte az ellen-
reformáció első, megrázó viharai közepette.

Nemeskér anagyemlékű Nádasdy Tamás és neje, Kanizsai Orsolya sop-
ronmegyei jobbágyfalvai közé beékelt kis nemesi község volt. Ezt a föl-
desúrtól nem háborgatható csendes kis "szigetet" használta fel Isten arra,
hogy Sopron megye fele részén lakó evangélikus hivek számára a lutheri
reformáció védőbástyája legyen az artikuláris időkben.

A reformáció magyar prédikátorai: Erdősi Sylvester János, Dévai Bíró
Mátyás és Abádi Benedek 153'5-ben jelennek meg Nádasdy Tamás sárvári
uradalmában, és onnét kiindulva kezdik el hirdetni a tiszta evangéliumot
az urada lom sopronmegyei falvaiban. A magyar nép, mely a papság el-
világiasodását és az egyház süllyedt állapotát saját szemével látta, a mo-
hácsi vész után mélyen megrendült eddigi hitében és tisztább evangéliumi
igazságra yágyódott. Ezért talált lelkében oly szives fogadtatásra a refor-
máci~ .

Erdősi Sylvester János itt lakott Nemeskér szomszédságában, Gógánfán.
Itt fordította le az Újszövetséget elsőnek magyar nyelvre 1541-ben, és írta
meg magyar Nyelvtanát. Mindezek nem maradhattak hatástalan ok a ne-
meskéri nemesek számára. S mint az uradalmi falvakban, úgy Nemeské-
rett is, az egész lakosság csatlakozott 'a reformációhoz. .

Nemeskér hosszú ideig mint Horpács filiája szerepel és 1500 körül épült
kis templomába havonta egyszer jött el a horpácsi lelkész prédikálni, s
a nemeskéri ek Horpácsra jártak át igét hallgatni. 1596-ban Kosztolányi
György személyében saját prédikátoruk is volt, aki Csepregen 8.-nak írta
alá az Egyesség Könyvét, mellyel a lutheri reformáció mellett tett hit-
vallást. Kosztolányi azonban egy év után elhagyta Nemeskért. Újra Hor-
pács filiája lett Nemeskér, bármennyire is szeretett volna anyásodni, mi-
vel volt temploma is, paplakja is, sőt az eklézsiának együtt voltak a szük-
séges papi földjei is. Megemlítésre méltó, hogy még 1633-ban is gondosan
őrizték a régi miseruhákat, mint őseik hitének emlékeit.

A XVII. század elején azonban gyakorlatilag a közeli Lövő filiájává
váltak, ahol 1617 után két olyan, Wittenbergben is tanult prédikátor volt,
akiket Kis Bertalan püspök mellett az evangélikus Dunántúl legkiválóbb
vezéreinek tekinthetünk akkor: Lethenyi István és Musay Gergely.

Csepreg pusztulása után (1621. január 6.) Nádasdy Pál gróf Lethenyei
Istvánt a vértanú Zvonarich Imre esperes utódjául hívta át Csepregbe
Lövőről. ne méltóképpen pótolta őt Lövőn a fiatal Musay Gergely, aki
hamarosan esperes, majd kerületi jegyző is lett s akit a nemeskéri ek
igen megszerettek. '

1633-ban a nemeskérlek kiharcolták, hogy Kis Bertalan püspök egyház-
látogatást tartson náluk, és az egyháztanács engedélyezze Lövőhöz való
tartozásukat. Ez sikerrel is járt, Nemeskér hivatalosan is Lövő filiája
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lett. Ez a filiaság azonban csak 11 évig tartott, mert 1644-ben Nemeskér
anyaegyházzá lett. Nem úgy és olyan körülmények között, ahogyan act
a nemeskéri ek elgondoltak és elérni szerették volna.

Ugyanis ifjabb Nádasdy Ferenc, a húsz éves, fiatal gróf, Sarvár és a
sopronmegyeí Felvidék földesura, Dunántúl Krőzusa, akit az egyházke-
rület lelkészei a legnagyobb gonddal neveltek evangélikus hitében, gróf
Esterházy Miklós nádor rábeszélésére, s a nádor leányával kötendő házas-
ság reményében ifjúi könnyelmű elhatározással 1643. november 25·én el-
hagyta apáinak hitét és áttért a r. kat. egyházba, majd kegyetlen vallás-
üldözés seÍ akarta elhitetni a világgal, hogy meggyőződésből, és nem önző
számításból tért áto Nádasdy Ferencnek ez az árulása fordulópont 3 Du-
nántúli evangélikusok történetében.

A szép virágzás után ezzel állott be az elnyomatás kora. A fiatal gróf,
Esterházy -tanácsára, jezsuitákkal vette magát körül és uradalmi falui-
bói nagy kegyetlenséggel űzte el az evangélikus lelkészeket, és vette el
a templomaikat a paplakkal együtt. Lelki atyjának, Kis Bertalan püspök-
nek is menekülnie kellett Sárvárról.

így űzték el Lövőről Musay Gergely esperest is 1644-ben, és további 15
uradalmi faluban birtokba vették az evangélikusok templomait, iskoláit.

Musay esperes filiájába, Nemeskérre menekült, ahol a nemesség vette
védelmébe. így lett korán, váratlanul és nehéz időkben Nemeskér anya-
egyházzá. Musay Lövőhöz való törvényes jogát fel nem adva, mindig
csak -exiliumnak, számüzetési helyének nevezte Nemeskért, mint egykor
a pápák Avignont.

Kis Bertalan püspök már 1644-ben kerületi kisgyűlést tartott Nemes-
kérett és annak alkalmával lelkészt is szentelt fel az új anyaegyház temp-
lomában. Musay lelkész pedig a lövői jó iskolát telepítette át Nemeskérre,
mely az artikuláris időkben algimnáziummá növekedett, ah Onnét a sop-
roni liceumba mentek továbbtanulni a répcemelléki ifjak.

1646-ban püspöki székhellyé is lett Nemeskér, mert Kis Bertalan után
Musay Gergelyt választották meg püspöknek. Az új püspök a linci béke-
kötés alapján, csatlakozván a királyí biztosokhoz, avisszaadásra renc elt
templomokat újra birtokba vette rövid hálaadó imádsággal. Megadatott
neki az is, hogy Lövőn is még egyszer imádkozhatott volt templomában,
melyet azonban Nádasdy uradalmi tisztjei újra csak elfoglaltak 8 nap
utan. Musay exiliumában, Nemeskérett maradt továbbra is, és itt ís te-
mették el a kis templom kriptájába, 1664-ben. Püspöksége alatt 145 lel-
készt szentelt fel, és püspöksége alatt 220 volt a Dunántúli gyülekezetek
száma.

Hét év múlva, Musay halála után, elkövetkeztek a szörnyű nagy meg-
próbáltatások és szenvedések a "gyászos évtizedben" (1671-1681), az el-
lenreformáció em ber tel e n 10 esztendejében. A templomaink elné-
multak, papjaink vértörvényszékre, majd a mindvégig hívek gályarab-
ságra űzettek. Az 1681. évi soproni országgyűlés törvénycikkbe íktatva
csak annyit engedélyezett végül is, hogy Sopron vármegyeben Nemeské-
rett és Vadosfán volt szabad vallásgyakorlata amegye evangélikusainak.
Ezért lett Isten akaratából a maga kicsinységében Nemeskér 1644-ben
anyagyülekezetté, hogy az evangélium lángját lobogtassa a száz évig
tartó artikuláris időben. Krisztus Urunk mustármagról szóló példázata
így ismétlődött meg magyar honunkban.

Novák Elek
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A vadosfai gyülekezet első templomának építése (1644) 325 éve,

Vadosfai gyülekezetünk magyarországai evangélikus egyházunk egyik
legrégibb gyülekezete, Történetének első századában történeti tények ke-
verednek naív legendákkal. a néplélek képzeletéveL Sokszor nehéz e ket-
tőt elválasztani.

A gyülekezet kézzel írt "Rajzolattyában" arról olvasunk, hogy az első
- vagy második? - templomotegy bizonyos gróf Turufa építtette volna
1644-ben egy közeli, eltűnt magyar középkori falu rommávált templomá-
nak és klastromának tégláiból. A messzi, ködbevesző múlt legendás el-
beszéléseit hiteles adatok nem bizonyítják.

Az bizonyos, hogy a kis község már a 16, században a reformáció hatása
alá került. Még Luther életében, de a 16, század közepén "az Evengélium-
nak meggyújtott szövétneke Vadosfán is kiterjesztette isteni sugarait",
ARábaköz, Kapuvár környéke, csak úgy, mint Sopron- és Vasmegye
részei korán a reformáció oldalára álltak, Izgalmasan érdekes lehetett
a reformáció terjedése a magyar falvakban! Isten Szeritlelke által' az
evangéliumi tanítás hódított. Hangzott az evangéltum. Ennek ereje, újsága
és anyanyelven történő hirdetése ragadta meg a magyar népnek egy-egy
templomhoz tartozó közösségét. Nem a mai értelemben vett "áttérés"
történt, hanem a reformáció tanítása hangolta és alakította át a gyüleke-
zetek gondolkodását, Igen sok helyen helyükön maradtak a papok is, sőt
később megházasodtak, - csak a latinnyelvű mise helyett magyarul hir-
dették Jézus Krisztus evangéliumát. Megszűnt a szentek segítségül hívása,
elhagyták a búcsúkat, és nem lett többé életeszmény a szerzetesség, Egy
ideig még a délelőtti istentiszteletet misének nevezték, de a pap egyoldalú
szolgálatát felváltotta a gyülekezet imádsága, közös éneke, a két szín
alatt kapott úrvacsora közössége. Nagy segítséget jelentettek a magyar-
nyelvű bibliafordítások, énekeskönyvek, káték, Az egyházközségek kor-
mányzása a középkori rend szerint ment továbbra is, A kegyurak. patró-
nusok, elfogadva a reformációt, védték az evangéliumi egyházat, és a gyü-
lekezetekben olyan lelki-tanítókról gondoskodtak, akik már az evangé-
Iíkus egyház, az Agostaí hitvallás tanítását vallották és tanították, A há-
rom részre szakadt ország és súlyos sebektől vérző magyar nép is nagy
vígasztalást és erőt nyert a reformációban.

A reformációban Isten Lelke késztette önkéntes csatlakozásra a falvak
népét, Evangélikus gyülekezetek hosszú sora bizonyítja ezt. Lelkipásztorok
névsora, egyházlátogatási jegyzőkönyvek is ezt tanusítják.

A római, pápás egyház hatalmának, előbbi tekintélyének, és óriási
anyagi érdekeinek védelmében erős szövetségest kapott a Habsburg csá-
szári hata\omban, Ez a reformáció hatalmas lendülete után ocsúdott. T'űz-
zel-vassal, erőszakkal megindult a reakció, Előfordult, hogy Vadosfán
titokban lakott és szolgált evangélikus lelkész. Az 1600-as években Vados-
fa Míhályi filiája volt. Egyre szürkült az ég, és fekete, gyászos évek
következtek. A környék valamennyi evangélikus templomát éli iskoláját
erőszakkal elvették, a pásztorokat elűzték, A hitehagyó Nádasdy Ferenc
árulása óriási veszteséget jelentett! A szervezett evangélikus gyülekeze-
tek megszűntek, templom és lelkész nélkül maradtak. A szívekből azon-
Qan az evangélíumot nem lehetett erőszakkal kíverni ! Isten most is gon-
doskodott népéről. Thököly Imre szabadságharca nyomán a soproni or-
szággyűlésen, 1681-ben kimondták, hogy Sopron' megyében két helyen,
Vadosfán és Nemeskéren szabad az evangélikusoknak templomot és lel-
készí hivatalt tartani. Ezt a két helyet artikulusba, törvénybe iktattak.
"Vadosfa, a dühödő szélvészek zivatarai között egymaga maradt meg",
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a 'gyászolók könnyeinek törülgetésére ... " írja a gyülekezet krónikása.
A kis község nagy történelmi rangot, de inkább feladatot kap. A való-
színűleg 1644-ben épített temploma így artikuláris templom lett. Ezután
messze földről, 35 faluból jöttek Vadosfára az Isten igéje után vágyódó
lelkek. Tudunk .helyeket, ahonnan már szombaton éjjel szekérre ülve in-
dultak el buzgó evangélikusok, hogy vasárnap délelőtt itt lehessenek az
artikuláris templomban. Ebben az időben szolgált itt ifj. Acs Mihály is.

Az artikuláris templom csendes kriptájába kívánkozott harcos élete
után Telekesi Török István, az eklézsia jótevője, Rákóczi Ferenc fejede-
lem kormány tanácsosa és ezredese. Temetésére eljöttek a soproni iskola
tanulói és tanárai. Elhozta őket a hálás kegyelet, mert a megboldogult
a soproni iskolában tápintézetet létesített és tartott fenn a szegény falusi
tanulóifjak támogatására. .

A gyülekezet hűségesen végezte feladatát az ellenséges időkben is. E kor
lelkészkrónikása írja: "az eddig utolsónak tarthatott vadosfai gyülekezet
szeretettel kebelébe fogadta a templomaikból kiűzött szárnos jövevényt ...
az ide mindenfelől felhő módjára tóduló népségnek talán heted része se
férhetett be a szűk templomba". Az első templom helyett ezért 1734-ben
megépítik a második nagyobb, tornyes templomot! Negyven [alu evan-
gélikusainak adománya, hite és egyházszeretete épült bele akkor ebbe
a templomba!

A gyülekezet Fábri Gergely szuperintendens idejében püspöki székhely
lett. A Wittenbergben tanult és ott lelkésszé szentelt Fábri Gergely szol-
galata nyomán még nagyobb híre és becse lett Vadcsfának. Szívből saj-
nálhatjuk csak, hogy 1751 István-király napján történt tömegverekedés
miatt szinte kettétört ennek a kiváló lelkipásztornak az élete, de a hitért
való szenvedés próbáját kellett vállalnia a gyülekezetnek 'is. A gyakori
templomelvételtől félve, a zsoldos katonák beavatkozásával ijesztegetett
vadosfai egyháztagok erőszakkal védték meg templomukat az ide provo-
katív szándékkal özönlő, felbujtott vidéki katolikusokkal szemben. A ha-
lálos balesettel végződő összetűzést Mária Terézia bírósága kegyetlen
pénzbírságokkal, várbőrtönbüntetésekkel, elhurcolással, nyilvános meg-
vesszőzésekkel torolta meg.

A múlt században Vadosfán jóhírű algimnázium is működött. Kiss
János püspök, költő is itt tanult. Pásztorai közül voltak, akiknek írásai
jelentek meg a múlt század Tudományos gyűjternényében és a Minerva
folyóiratokban. A múltat megbecsülö, fejlődő, haladó gyülekezet. A filiák
egymás után építik a múlt század első és második harmadában iskolaikat
és derék tanítókat alkalmaznak. Közben megrokkant, és 177 évi szolgálat
után, 1911-ben lebontásra került a második templom is. 1912 őszéri fel-
szentelték a mai, gyönyörű, talán túlzottan is nagyméretű, új templomot.
Bár már az új templom építése idején gondolkoztak azon is az elődök,
hogy azt nem a legnagyobb filiába, a valamikori anyagyülekezetbe. Mi-
hályiba kellene-e felépíteni? Végül a püspöki szó döntött: "az ősi artíku-
Iáris gyülekezet hagyományaira való tekintettel .. .' itt épült fel a hatal-
mas templom. Azóta négy filia külőn is épített saját templomot'.

Vadosfán a régi evangélikus múltról beszélnek még a kövek is. Hallják
ezt a ma élő gyülekezeti tagok is, kik jól tudják, hogy a nagy egyház-
történeti múlt hangulatos és öntudatos emlegetése helyett ma mégis élő
hitre és meleg, szolgáló szeretetre van szükség. A négyszáz éves gyüleke-
zet, több mint kilenctized része a hat filiában él. Az utódok újabb nagy
feladat elvégzésére készülnek: újjáépíteni a 160 éves, korszerűtlen lel-
készlakot. .

Illő, hogy végül az anya gyülekezet mellett soroljuk fel név szerint a
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filiákat, amelyek ma ezt a történelmi múltú gyülekezetet alkotják. fme,
nagyság szerint: Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud, Zsebeháza, Potyond
és Gyóró.

Ezek is a mi tanulságunkra irattak meg. (1 Kor 10, 11)

Sümeghy József

125 éves a budavári gyülekezet

A budavári - régi nevén bud a i - gyülekezet megalakulása, önálló-
sulása két személy történelmí. jelentőségű találkozasához fűződile Az
egyik: Mária Dorottya, az utolsó nádor felesége, a másik Baulioter György,
az első budai evangélikus lelkész. Az egyik egy német származású asz-
szony, Lajos Frigyes würtembergí herceg leánya, a másik Bauhofer Ádám
soproni cipészmester fia.

Mária Dorottya József nádornak volt a harmadik felesége. 1819. augusz-
tusában került Budára, az akkori ki rály i Várba. Kezdetben a pesti (Deák
téri) gyülekezetet látogatta és támogatta, de a harmineas években már
felvetette az önálló budai gyülekezet megszervezésenek a gondolatát.
1841-ben már gyűjteni kezdenek az iskolára, s erre a célra Mária Dorottya
1000,- pengőforintot adott. Az adakozók között találjuk Kossuth Lajos
nevét is, aki ráírta a gyűjtőívre: "Mega<j.tam, 5 Pengő". De már ezt meg-
előzően megnyitotta Mária Dorottya a királyi palota termét istentisztele-
tek céljaira, s addig is, amíg a gyülekezet nem lett önálló, a Deák téri lel-
készek jártak át igét hirdetni, közöttük Székács József, "az ország papja".

Bauhofer György 1829-től kezdve a pozsony megy ei Somorján volt lel-
kész, ahová 23 éves korában választották meg, és 15 éven keresztül vé-
gezte ott szolgálatát. Még 1829-ben feleségül vette Schneider Vilmát, s hat
gyermeket neveltek fel. Mária Dorottya a pozsonyi országgyűlések idején
elkísérte férjét, s olyankor ellátogatott Somorjára is, ahol 1834-ben talál-
kozott először Bauhofer Györggyel. Hamarosan meggyőződött arról, hogy
ő lehetne az a lelkész, akit a budai evangélikusok élére lehetne állítani.
1843-ban Mária Dorottya kijelentette, hogy 20 000,- pengőforint összegű
alapítvánnyal lehetővé teszi az önállósulást, de csak azzal a feltétellel,
hogy jelöltje lesz a lelkész.

Bauhofer György megjelent Budán, és elmondta "próbaigehirdetését".
Jacobssóhn ácsmester. azonban ellenpártot szervezett, mondván, hogy töb-
beknek nem tetszett a jelölt. Ortodox volt az igehirdetése, soproni a dia-
lektusa, s a legnagyobb baj: a kopott: kabát gyenge egészségű lelkészt
ta kart. A budai polgárok attól tartottak, hogy hamarosan meghal, és \ az
ő terhűk marad az özvegy és a sok gyerek ... Mária Dorottya és Székács
József közös erővel leszereltek az ellenzéket, amiben nagy része volt annak
is, hogy Mária Dorottya újabb alapítványt jelentett be a budai özvegy
papnek javára. Ilyen érvelés előtt már a budalak is meghajoltak. 1844.
nyarán Bauhofer Györgyöt egyhangúlag megválasztották első lelkészül,
s attól kezdve még 20 éven át szolgálta Isten dicsőségét. 1844. október 20-
án iktattak be. Attól kezdve minden negyedik vasárnap magyar nyelven
is szólt az igehirdetés, még mindig a Mária Dorottya által átengedett két
szobában. Akkor a budai evangélikusok lélekszáma 402 volt, filiái pedig:
Óbuda, Szentendre, Albertfalva és Promontor, tehát hatalmas terület.
(Az idők folyamán a budai gyülekezetből váltak ki a kelenföldi, buda-

( hegyvidéki, óbudai, szentendrei és budafoki gyülekezetek.)
. Felvetődött a templom, iskola és paplak kérdése is, elsősorban, hogy
hol álljanak az épületek. Mária Dorottya és Bauhofer György a Vár
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akkori külvárosában, a mai Krisztinavárosban szerették volna a templo-
mot, de Székács József és mások is, az egyházközség tekintélyének eme-
lése céljából, csak a Várn egyed területét tartották jónak. Győry Vilmos
a "Nagy papok életrajza" című könyvében leírta az izgalmas vitákat,
amelyeknek Székács József biblikus érvei vetettek véget, mert azt hangoz-
tatta, hogy Isten országának minden jelentősebb eseménye hegyen tör-
tént: Noé bárkájának megmenekülése, a 10 parancsolat kihirdetése, a je-
ruzsálemi templom a Sion hegyén állott, Jézus első nagy beszédet hegyen
tartotta stb. így győzött Székács József, de ma már tudjuk, liogy Mária
Dorottyának volt igaza... Meg is épült a templom a mai Dísz téren, és
1847. szeptember 26-án felavatták többek között Kossuth Lajos és gróf
Széchenyi István jelenlétében.

Húsz esztendős budai munkálkodása, gyenge testalkata mellett is, pá-
ratlan képességű, Istentől gazdagon megáldott egyéniséget állít elénk.
Értékes naplója az országos levéltár birtokában még feldolgozatlan. Mint-
egy 25, nyomtatásban megjelent munkája közül kiemelkedő a "Geschichte
der ev. Kirche in Ungarn" című történeti könyve, amely 1854-ben egy-
szerre jelent meg ném et nyelven Berlinben, angol nyelven Londonban és
Bostonban. Ö szerkesztette a "Der evangelische Christ" című egyházi la-
pot. Kezdeményezésére tartották az első ökumenikus tanácskozásokat
reformátusok és evangélikusok között. Nevéhez fűződik a Protestáns
Arvaház alapítása 1855-ben. Bevezette a gyermekekkel való foglalkozást
az akkori "vasárnapi iskola" néven. Wimmer után erőteljesen támogatta
és szervezte a bibliaterjesztés ügyét. Székács és Török mellett egyik fő-
munkatársa volt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap-nak. Mindezek mel-
lett izzó hazafi, akinek a szabadságharc leverése után hónapokon keresz-
tül álruhában kellett bujdosnia. Ügyét 1850-ben a császári és királyi Had-
bíróság tárgyalta, majd attette a Rendőri Osztálynak azzal ajavaslattal,
hogy "igen rossz politikai nézetei miatt függesszék fel igehirdetői szolgá-
latától", A polgári biztos azonban az ügyet félretette ...

Mária Dorottya 1H!J5.március 30-án halt meg, Bauhofer György pedig
1864. július 14-én.

Várady Lajos
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Az "Utolsó vacsora" festője
- 450 éve halt meg Leonardo da Vinci -

Az egyetemes emberi művészet kenykedik. Közben azonban egy-
egyik legnagyobb alakja Leonardo más után festi azokat a remekmű-
Da Vinci 1452-ben született. Szülei veit, amelyekben maradandó érté-
korán magára hagyták, emiatt keket adott az európai kultúrának
nagyszüleinél nevelődött. A kis és az egész emberiségnek. (Sziklás
Leonardo 14 éves korában Ver- Madonna, Hermelaries nő, Zenész,
rocchio mester festőműhelyébe ke- Mona Lisa, Szt. Anna harmad ma-
rült. Itt igen hamar elsajátította gával.) Majd fölkeresi újra Firen-
a mcsterség technikáját, mégis zét, aztán Rómát és megint Mi-
mestere műhelyében maradt még lanót, Végül I. Ferenc kírály hívá-

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora

8 évig. Nagyori szereti a társasá-
got, f,gy kerül a fiatal művészeket
maga köré gyűjtő Lorenzo Medici
firenzei palotájába. Itt nem mint
festő, hanem mint dalnek lesz
népszerű. Saját készítésű lantján
kísérí magát, amikor verseit elő-
adja. Mint dalnokot küldi pártfo-
gója Milanóba egy versenyre.
Innét nem tér vissza Firenzébe,
hanem Ludovico Sforza udvarában
marad. Sforza udvarában főleg
mínt hadmérnök és a különböző
ünnepélyek díszlettervezője tevé-

sára Franciaországba, Amboise-ba
megy. Itt hal meg 450 évvel ezelőtt,
1519-ben.

Minden képére jellemzo a "sfu-
mato" (= füst módjára), Ezt a fes-
tői nyelvet ő honosította meg az
európai festészetben. Képein az
élettől duzzadó formákat, a füst
lágyságával - minden vonal nél-
kül - leb egi körül a színes fény
és árnyék. A fény miridig balról
és felülről hull alá lágyan' a kom-
pozíció alakjaira. és míndig a leg-
jelentősebbre jut a legtöbb,
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A nagy muvesz a képek kompo-
zíciójában is egészen _újat adott..
Képein újra és újra vissza tér a
legegyszerűbb - éppen ezért a leg-
tökéletesebb - "befoglaIó" forma:
a háromszög. Még egyalakos ké-
pén, a csodálatos mosolyú "Mona
Lisa'<t is háromszög zárja körül.
Ebbe a' formába helyezkedik el a
"Sziklás Madonna" és a "S2ít.Anna
harmadmagával" alakjai is. Ezek
a háromszögek fedezhetők fel az
"Utolsó vacsora" csodálatosan szép
képén is.

A festészetet természettudomá-
nyi alapra helyezte. A természet-
megfigyelés volt számára a fontos.
Ö az első festő, aki az emberi test
formáit az anatomia törvényei sze-
ri nt ábrázolja. .

Erősen érdekelte az emberek
lelkiví.lága. Szünet nélkül tanul-
mányozta az emberek arckifejezé-
sét, az ifjúság szépségét, A test és
lélek az 5 igazi fő problémája.
A korábbi vallásos aszketizmussal
szemben az öröm, a szépség, a bol-
dogság, az érzések gazdag vidágú-
nak festője volt.

Életének fő murrkája az "Utolsó
vacsora" freskója, amelyet 1495-
98 között festett a milanoi S. Maria
derle Gr.azie refektóriumának fa-
lára. Ez a kép az olasz művészet
egyik legnépszerűbb alkotása. Kő-
zéppontjává Krisztus szavainak
hatását tette: "ti~közületek egy el-
árul engemet". Szinte lehet érzé-
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kelni, hogy hogyan terjed, mínt
vaLami hullám ennek a kimorndott
mondatnak a hatása. Az apostolok
hármas .csoportokra oszolva tár-
gyalják: Jézus szavainak értelmét.
A mozgás a legnagyobb Jézus köz-
vetlen közelében és a legkisebb az
asztal két végén ülő apostolnal.
Krisztus jobbján ott ül a két nagy
ellentét: Judás és János. Az alakok
általában nagyok és az asztal vi-
szonylag kicsi, hogy így az alakok
mé g jobban kiemelkedhessenek,

Az "Utolsó vacsora" híres tres-
kóia ma már szinte "romos" álla-
potban van. Ennek több oka van.
A míridig kísérletező rnester a ké-
pet olajban festette a falra. Több-
ször próbálták különböző módon
javítani a közben rossz állapotba
került freskót. Ez a sokfajta men-
tési kísérlet sem vált a kép elő-
nyére. Később a franciák Mi-
lano megszállása idején istállónak
használták a refektóriumot. A má-
sodik világháború alatt bombázá-
sok következtében összeomlott az
az épület, amelynek egyik falán ez
a híres freskó van. Az egész épü-
letből az az egyetlen fal maradt
meg, amelyre Leonardo da Vinci
a freskót ráfestette. A rommá lett
épületnek ezt a megmaradt falát
hosszú időn keresztül verte az eső.
Ezért sokat vesztett szépségéböl a
freskó, Mégis megmaradt ebben az
átlapotában is az emberi művészet
egyik legszebb tanújaképpen.

Szita István



Kereste. az embert
Rembrandt halálának 300. évfordulóján

Egyik legnagyobb festőművész és rézkarcoló, .Rembrandt Harmensz van
Rijn, 300 évvel ezelőtt, 1669-ben halt meg Amszterdamban. Leydenben
született 1606-ban. Apja molnár volt, aki fiát a helyi latin iskolába adta.
Rembrandt hajlama és tudása a rajzban és általában az ábrázolásban
hamarosan megmutatkozott. Ezért tanulmányait Swanenburgh műtermé-
ben, majd Lastman amszterdami festőművésznél folytatta. Önálló műkö-
dését szülővárosában, Leydenben kezdte meg, majd Amszterdamban foly-
tatta.

Egész fiatalon már közismert művész. Uylenburgh műkereskedő leá-
nyát, Saskiát veszi feleségül, akit mélységesen szeret, és akiről a legszebb

Rembrandt: Krisztus betegeket gyógyít (rézkarc)

arcképeket festi. Megrendelésekkel halmozzák el, műtermébe sereglenele
a tanítványok. Felesége halála nagyon megrendíti. Műgyűjtő szenvedélye
anyagi csődbe juttatja, nyomorba és szegénységbe jut. Megrendelői is el-
fordulnak tőle, de holta napjáig szinte a maga vigasztalására is dolgo-
zott. Egész életében rendkívüli szorgalommal dolgozott. Mintegy 600 fest-
ménye, 1400 rajza és 270 rézkarca maradt fönn.

Rembrandt nemcsak mennyiségileg alkotott rendkívülit, de művészete
is rendkívüli volt. Különösen is művésze volt a fény és árnyék felhaszná-
lásának. Megteremtője volt egy újszerű festői megví lágításnak, a "fény-
nyel átszőtt homály" megfestésének. A fényt a kép legfontosabb pontjára
irányítja, a kevésbé lényeges részeket pedig árnyékba burkolja, de úgy,
hogy ezt az árnyékot is fénnyel szövi át, szinte páraszerűen. Remekművein
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a fény az uralkodó a homállyal szemben. Nemcsak rávilágít a főtémára
- egy-egyemberalakra -, de ábrázolni tudja a megvilágított személy
belső lelkivilágát is.

Legyen előttünk egyetlen példán mindaz, amit mondottunk. Híres képe:
"A szent Család". Egyszerű, megragadó családi jelenetet ábrázol. Félkör-
alakú kompozíció, melyben mintegy félhold szerű alakban ül Mária, ölé-
ben a kisded Jézus ragyogó fényben, mert ő a szentéj Tündöklő Csillaga.
Anyjára, Máriára, a kisded Jézusról sugárzik a fény, mint ahogya nap-
fény sugárzik a holdra. Sőt, Máriának József felőli arca már csak fél-
homályban van, Józsefnek pedig csak a Gyermekre irányuló tekintete,
szeme és homloka van megvilágítva. Minden fény Jézustól ered, mert Ű
a testté lett Ige. A homályt is átszövi azonban az aranyozó fény. Pára-
szerűen finomak az alakok s az arcok. Egyszerű és mégis fennséges ez a
kép!

Képei között igen sok bibliai tárgyú. Csak néhányat soroljunk fel kö-
zülük: Abrahám áldozata, Jákób megáldja Józsefet, Saul Dávid hárfa-
játékát hallgatja, Bemutatás a templomban, Krisztus Emmausban, Pas-
sió-sorozat, Péter árulása, Pál a börtönben stb.

Rézkarcai között is igen sok a biblikus témájú: Az angyal megjelenik
a pásztoroknak, A három kereszt, Levétel a keresztről, Krisztus Pilátus
előtt, Jézus prédikációja.

Rembrandt bibliai tárgyú képeit nem egyszerűert az egyház számára
festette - mintegy megrendelésre -, hanem ezek a festmények szinte
legbensejéből "szakadtak ki". Ez pedig abból adódik, hogy Rembrandt
nem egy szokványos, formai vallásosságot élő ember volt, hanem mélysé-
gesen meghatározta egész szcmélyíségét a biblikus hit. Képei mögött sze-
mélyes hitbeli élmények melegítenek. Protestáns volt, aki nem azért hitt,
mert "az egyház így tanította", hanem azért, mert személyes élményévé
és megtapasztalásává lett mindaz, amit a Bibliában olvasott. Ezért tudta
Jézus szenvedésének történetét is nagy átéltséggel és drámai erővel meg-
jclení teni.

Ez a bensőséges és mélységes hit vitte a másik ember felé. Szinte
"megszállottan" kereste az emberekben, az emberi arcok mögött az igazi
embert. Alig hihető, mégis igaz, hogy önmagáról több, mint 100 önarc-
képet festett és az önarcképeken keresztül is kereste-kutatta önmagában
is az emberebb embert. önmagának a megismerésén keresztül akarta
jobban megérteni a másik embert. önmaga jobb megismerése segítette
oda, hogyegyüttérezzen az emberekkel, tudjon együtt szenvedni a nehéz
sorban levőkkel és tudja jobban megérteni és elhordozni őket. Aki Remb-
randt biblikus tárgyú képeit nézi, annak látnia kell, hogy ez a csodálatos
művész mennyire szerette az embert és mennyire igyekezett a szíve mé-
Iyéből betölteni Krisztus parancsát a felebarát szeretetére vonatkozólag.
Vannak, akik azt mondják, hogy ez a gondolat Rembrandt művészetének
a központja. Es amikor a forrását keressük ennek az emberszeretetnek,
akkor azt kell mondanunk, hogy Rembrandt Jézusban találta meg a sze-
retetnek ezt a forrását. Ez ötlik szemünkbe akkor, amikor egyik leghíre-
sebb képét nézzük: "Krisztus betegeket gyógyit", Ez a kép azt ábrázolja,
hogy rnílyen irgalommal hajol le Jézus az elesettekhez, mennyire azono-
sítja magát velük, azok pedig úgy "tapadnak Hozzá", mint akik tudják,
hogy Tőle valóban kapnak segítséget.

A nagy művész utolsó képe: "Az elveszett fiú hazatalálása". A képen
az ősz atya határtalan irgalommal átöleli a megrendült, térdre roskadt
fiút. Rembrandt valójában a mennyei Atyát akarta ábrázolni, Aki bűn-
bocsátó szeretettel magához öleli a bűnös embert. Dr. Gyimessy Károly



1819-ben meglátogatta szülőváro-
sát. Ebben az időben merült fel
a koppenhágai Boldogasszony
templom (ma dóm templom) szeb-
rokkal való díszítésének a terve.
Maga Thorvaldsen is jelentős
anyagi áldozatot vállalt azért, hogy
a templom belsy művészi kikép-
zése mimél egységesebb arculatot
nyerj en. Elnnek kapcsán további
működését végigkísérik az egyházi
tárgyú művek, A Boldogasszony
templom szobraí jórészt Rómában
készültek. Az egyszerű beállítás-
nak, az érzelemmentes felfogásnak
volt a híve. Inkább értelmével,
mint szívével alkotott.

A mai koppenhágaí dóm temp-
lomot díszítő alkotások között a
legnagyszerűbb az oltáron álló
vulághírű Krisztus-szobor. Ö, aki
különösebb belső átélés nélkül fo-
gott először a megbízás kívítele-
zéséhez - sok vázlaton keresztül
tökéletesítve elképzelését - meg
tudta jeleníteni azt a Krísztust,
aki széttárva karjait meghirdeti az
emberség evangéliumát: "Jöjjetek
énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és meg vagytok ter-
helve". Egyszer - még a szebor
készítése közben - jegyezte meg
egyik barátjánalk, utánozva a szo-
bor enyhén lehajló mozdulatát:
"Lehet-e egy mozdulat egyszerűbb,
mint az enyém rnost, amely mégis
kifejezi azt, hogy Krisztus az em-
bert szereti és felkarolja. így gon-
doltam el az ő 'Ígazi Iényegét",
Azok, akiJk a koppenhágai dóm-
templomban ezt a szebrot látták,
azt mondják, hogyaswbor né-
rese közben az a benyomása tá-
mad az embernek, hogy Jézus ép-
pen most lép az emberek közé,
hogy őket felkaeolja és magához

"Krisztus az embert szereti ... "
Thorvaldsen halála 125. évfordulóján

125 évvel ezelőtt, 1844. március
24-én halt meg Bertel Thorvaldsen
dán szobrászművész. Saját korá-
ban Európa északi részében a leg-
ünnepeltebb mester volt.

Nagyapja lelkész vobt Izlandon,
aki szűkös életkörülményei miatt
Koppenhágába küldte fiát (a szob-
rászművész apját) mesterséget ta-
nulni. Itt debt belőle ácsmester,
akinek faragott szobrai val keres-
kedő hajók orrát díszítették. Fia
Bertel 1770. november 13-án szü-
letett. Az apai műhelyben a gyer-
mek szobrászi tehetsége hamarosan
nyilvánvaló lett. 11 éves korában
a koppenhágaí művészeti akadé-
mia szabadis'kolájába került. Mű-
vészi fejlődésének elismeréseként
1789-ben megkapta az akadémia
nagy ezüst kitüntetését. 1793-ban
elnyerte az akadémia legmagasabb
kitüntetését. Az ekkor kapott ösz-
töndíjjal 1797-ben Rómába ment,
és ettől kezdve szinte állandóan
Rómában élt kisebb megszakítá-
sokkal egészen 1838-ig. Ekkor -
halála előtt 6 évvel - tért vissza
végleg hazájába. Rómában az ókori
művészet befolyása alá került. Az
antik művészettől áthatott mitoló-
giaí tárgyú szobrai: Amor és
Psyche, !Merkur stb. jól ismertek.

1808-ban protestáns létére a ró-
mai San Luca akadémia tagjává
választották. Az 1810-es évek fő-
műve a Nagy Sándor diadalmenete
relief, amit Napóleon megrendelé-
sére készített. Említésre méltó,
hogy ennek márványba faragását
részben Ferenczy István magyar
szobrászművész, Thorvaldsen ta-
nítványa végezte. A mestert első-
sorban mímdíg a kompozíció érde-·
kelte, és a mü részletes kifaragá-
sát legtöbbször segédeíre bizta.
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Thorvaldsen Krisztus szobra a koppenhágai dómtemplomban
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ölelje. Mások azt morrdják, hogy
a szobor igazi szépsége akkor tűnik
ki legjobban, ha eléje térdel az
ember, és úgy néz föl rá.

A Kmsztus-szobron kívül még
számos más szebrot készített a
dómtemplom számára tanítványai
közremüködésével. A 12 apostol
szobra közísmert a világon. Cso-
dálatosan szép ugyancsak a dóm-
templomban látható Keresztelő
medence is. A rkagylóformájú ke-
resztelő ..<tálat egy térdelő angyal
tartja. Thorvaldsen a templom elő-

csarnokába tervezte még Luther és
Melanchton mellszobraínak felállí-
tását. Ezt azonban nem tudta be-
fejezni. Sgámunkra megkapó, hogy
életének' utolsó napján éppen
Luther szobrának míncázásán dol-
gozott.

Hosszú pályafutása alatt rendkí-
vülí alkotóerővel hozta létre nagy-
szerű műveit, melyeket eredetiben,
vagy másolatban hiánytalanul őriz
a tiszteletére épített koppenhágaí
T'horvaldsen múzeum.

Mezősi Györgyné
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A víszákí templom
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A medgvesegyházl templom
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Első találkozás a szocíalizmussal

"Magyarország proletársága a mai nappal a maga kezébe vesz minden
hatalmat!" - tudatta az ország népével az új Forradalmi Kormányzó-
tanács 1919. március 22-én "Mindenkihez" című röpirata. A Harangszó
"A Magyar Tanácsköztársaság" címmel kommentálja a nagy eseményt.
Többek között ezt írja: "Átmentünk a második forradalmon - írja egyik
fővárosi lap - mely hasonlíthatatlanul gyökeresebb és mélyebben szántó,
mint volt az első. Egyetlen csepp vér kiontása nélkül: - ezt jelenti a vi-
lág proletáriátusának Kun Béla külügyi népbiztos, és hogy ezt jelentheti,
az elévülhetetlen érdeme a szédítő változásnak és azoknak, akik az át-
alakulás irányát megszabják." (Harangszó, 1919. 94.)

'A Harangszó folyamatosan ismerteti további számaiban a proletárhata-
lom újabb és újabb intézkedéseit. Ilyenek: a címek és rangok eltörlése,
a házak és üzemek szocializálása, az egyház és állam szétválasztása, az
állami közoktatás megvalósítása, nyolcosztályos kötelező oktatás beveze-
tése, munkásegyetemek és ' középfokú tanfolyamok létesítése, munkás-
betegsegélyezés és balesetbiztosítás bevezetése, lakbérek leszállítása, a
közép- és nagybirtokok szocializálása, termelőszövetkezetek alakítása, új
alkotmány előkészítése, a munkás-katona-földműves tanácsok megalaku-
lása, a tanácsrendszer továbbépítése, választójogból eddig kizártak be-

'vonása, az állampolgári jogok gyakorlása stb.
Mindenkinek megnyugtatására közli a Harangszó a vallás szabad gya-

korlásáról szóló rendeletet. Eszerint a Tanácsköztársaság mindenki szá-
mára teljes vallásszabadságot biztosít. A papokat vallásos ténykedésük-
ben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki sem zavarhatja. (A temp-
lomok és vallásos célokat szolgáló egyéb épületek - kápolnák, kegyhe-
lyek stb. - ezentúl is kizárólag vallásos célokra fognak szolgálni. Akik
ennek az ellenkezőjét hirdetve, félrevezetik a népet, azokat a forradalmi
rend ellenségeinek tekinti, és ilyenek gyanánt fog elbánni velük. Ha-
rangszó, 1919. 114.)

Az ismertető jellegű közlemények után az első irányító és útmutató
szót Paulik János nyíregyhází lelkész, a MElLE elnöke bocsátotta ki
az Örálló hasábjaín, többek között ezt írja: "Az idők szekere gyorsan
rohan előre, azért a távolból is bizalommal kérem a testvéreket, illesz-
kedjenek bele nyugodtan a kor szellemébe, s a nagy átalakulást az evan-
gélíum ígazságosztó, megnyugtató és rnegszentelő erőivel is igyekezzenek
előmozdítani. "

Az új helyzet első felmérését Noszkó István rákoskeresztúri lelkész, az
Evangélikus Örálló szerkesztője adta "Proletár dictatura" című cikkében.
Többek között megállapítja, hogy "minden kormányformát tisztelettel
fogadunk, s minden törvényes rendelkezésnek engedelmeskedünk, mert
az Úr Jézus erre tanított minket". A proletárdiktatúra tiszteletben tar-
tása mellett, számos aggodalmának ad kifejezést a cikkíró. Ennek az a
gyökere, hogy az egész eddigi evangélikus egyházpolitikának az volt a tö-
rekvése, hogy az 1848. 20. tc-ben biztosított állami támogatást minél job-
ban megszerezze az egyház számára. Az új helyzetre való berendezkedés
természetesen nem járt aggodalmak nélkül.

.Azonban az alapvető egyházpolitikai elvet a cikkíró elfogadja: "Az ál-
lam és egyház teljes elvi szétválasztása ellen nekünk semmi kifogásunk
nincs". Azt is világosan látja, hogJ.:~gXház nem kulturális feladatra,
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hanem az igehirdetésre kapta Ura elhívó parancsátr "Az állam helyett
teljesített iskolai fenntartói munkából készségesen kiállunk, de csak azért,
hogyannál' inkább tudjunk megfelelni egyházépítő, hiveinket az örök
Istenhez vezető, vígasztaló, hiterősítő, erkölcsnemesítő munkánknak,
amely munkának soha még egy állam sem vallotta kárát". Megértette
a cikkíró azt is, hogyaszocializmusban az egyház nem támaszkodhat
kapitáliákra, amikor a kapitalizmus megdöntéséről van szó, az élet egész
területén. Noszkó azt kívánja, hogyanépnevelés emelésére és fokozására
szolgáljanak azok az anyagi eszközök, amelyeket szocializálnak, Annak
ellenére, hogyakormányzótanács tudta nélkül egyes helyi szervek el-o
túlozták a kiadott rendelkezések végrehajtását, s ebből egyenetlenség és
zavar származott, lényegében elfogadja az egyház és állam új viszonyá-
nak létrehozását. Ehhez azt fűzi hozzá feltételként, hogy az állam en-
gedje meg a szabad vallásgyakorlatot. Ennek a feltételnek a teljesítése
már a cikk megjelenésének időpontjában teljesedésbe ment, hiszen a
proletárdiktatúra már addig is számos rendeletében, később pedig Alkot,
mányában biztosította a teljes lelkiismereti szabadságot, s ebben a vallás
szabad gyakorlatát is. Noszkó írásának alapgondolatát fejezi ki ez a mon-
data: "Ilyen intézkedések mellett, nézetünk szerint belenyugodhatunk az
állam és az egyház szétválasztásának kimondásába.".

Míndkét egyházi lapunk, az Evangélikus Örálló is és a Harangszó is
igyekszik bebizonyítani egyházunk haladó [ellegét. Egyházi vezércikkek-
ben, gyűlési beszámolókon, tudósításokban gyakran történik hivatkozás
a haladó magyar protestáns hagyományokra. Még mélyebb az érvelés
akkor, amikor a Szentírásra vezetik vissza a haladó evangéllkus maga-
tartást. Itt persze jelentkezik az a naivitás, amely nem veszi eléggé figye-
lembe a szocializmus és a keresztyénség közötti áthidalhatatlan elvi kü-
lönbséget, de igaza van ennek az érvelésnek annyiban, hogy a gyakorlati
cselekvések terén az együttműködésnek széles lehetőségel bontakoznak ki.
"Egy új világrend akar alakulni. Ugyanazok az eszmék ébredeznek. ame-
lyeket mi az evangélium alapján századokon keresztül hirdettünk: ne le-
gyen közöttetek sem úr, sem szolga, sem zsidó, sem görög, mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a mennyei Atya előtt".

Figyelemre méltó az a szándék, amellyel a protestantizmust közel akar-
ják hozni az új társadalmi változásokhoz. A cikkírókat az a szándék ve-
zérli, hogy egyházunk ne gátja, hanem segítője és előmozdítója legyen
az új fejlődésnek.

A különben konzervatív Harangszóban büszkén hivatkozik egy gyüle-
kezeti tag olyan evangélikus lelkészre, aki tántoríthatatlanul állt a béke
oldalán akkor is, amikor az veszélyekkel járt: " ... hallottam szónokolni
egy evangélikus lelkészt, aki két éve dörögte le a szószékről: Eleg volt a
háborúból! Bizony, mindig ilyen hangnemben mert beszélni meg az im-
perializmus dühöngese idején is, és csak azért nem került szónoklatai
miatt börtönbe, mert el nem árulta senki, hiszen hallgatói lelkét át meg
áthatotta szavainak igazsága. Az ilyen egyéniségű papok csak méltó se-
gítő munkásai lehetnek a mai kornak, s nekik nem kell irányt változ-
tatni, sem új szellemben tanítanil"

Mindezek azt mutatják, hogy egyházunk összeszedte minden érvanya-
gát haladó jellegének bizonyítására. Igy akarta helyrehozni azt a kárt,
amit a főúri egyházi vezetés okozott az előző években és évtizedekben.
Hiszen a forradalmi tűzben égő közvélemény előtt nem is lehetett volna
másként megállni.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Ezerkilencszáznegyvennégy
- 25 éve történt

Sok szomorú, keserves esztendeje van a magyar nemzet viharos törté-
nelmének. 1241., csatavesztés a mohipusztai síkon, tatárjárás, sivataggá
válik az ország ... 1526., "nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács",
nemzeti függetlenségünk porbahullása négy századra, török s Habsburg-
osztrák uralom kezdete ... 1849., világosí fegyverletétel, legdicsőbb nem-
zeti szabadságharcunk leveretése, az aradi vértanúk s más hazafiak már-
tíromsága ... A sort lehetne folytatni, mégis, talán egyik .gyászesztendő
sem oly félelmetesen emlékezetes, mint az, amely után most fordul hu-
szonötödször az esztendő: 1944., anémet megszállás. a deportálások és
a magyar fasizmus rémuralmának ideje. Mert mind a felsorolt - s a fel
nem sorolt - történelmi esztendők nemzeti létü nk olyan szerencsétlensé-
geíre emlékeztetnek, amikor kívülről érte a csapás országunkat. Külső
ellenség tört reánk s tiport le. Persze abban, ami történt, s ahogyan tör-
tént - Mohinál, Mohácsnál s Világosnál is - szerepe volt a magunk bű-
neinek is. Visszavonás, pártosság, uralkodó osztályok vaksága, önzése,
testvérharc nem kevéssé segített ta-tárnak, törőknek, németnek. 1944.
azonban, úgy véljük, kiváltképpen a szégyen esztendeje.

Az imént említett történelmi szerencsétlenségek távoli századok ködébe
tűntek, 1944. kéznyújtásnyi közelben van. A ma élők legtöbbje személyes
élményként emlékezik reá. S ez az emlékezés nemcsak fájdalmas, nem-
csak nem régi, alig behegedt sebeket szaggat fel - testi sebeket is, amiket
golyó, szilánk tépett, és a szív soha nem gyógyuló sebeit! -, hanem ar-
cunkba kergeti a vért. Elfog a keserű harag és a szégyen. Mert ami akkor
történt, az nagy mértékben a magunk bűnének következménye volt. Em-
lékezzünk csak, pergessüle vissza az idő filmjét, bármilyen keserű is ez az
emlékezés.

1944. március 19. - Országunk, népünk három esztendeje immár benne
vérzik Hitler esztelen és gonosz háborújában. Egy egész magyar hadsereg
odaveszett a Don-kanyarban, é). magyar búza, s ipa runk minden ereje a
német hadigépezetet szolgálja, újságjainkat, könyveinket elárasztja a náci
szellemi fertőzés áradata, ámítás, hazugság bénítja a szíveket, ifjúságun-
kat gyűlöletre és szolgaságra nevelik - ám mindez kevés. Azon a napsu-
garas tavaszi reggelen, három nappal nemzeti ünnepünk után z, német se-
regek szállják meg az országot, s eltörlik nemzeti függetlenségünk, önálló
állami létünk látszat-maradványait is. Megszállott országgá lettünk, mint
Belgium, Hollandia, Dánia, s annyi más leigázott ország Európ~an. Aho-
gyan azonban e csapást fogadtuk, az volt szégyenletes. Ellenállás. nélkül
hajolt az ország a ném et csizma alá. Bajcsy-Zsilinszky Endre tűzharca
a rátörőkkel jelképe volt csak annak, amit megkövetelt volna a nemzeti
becsület. A nagy többség tétlen bénultsággal fogadta a megszállókat, s
nem kevesen bizony szívesen, sőt örömmel. Maroknyi kisebbség csak, a
már eddig is szóval, tettel, gondolat erejével ellenállók, fogcsikorgatva,
s a végső leszámolásra még elszántabban. Mily kevesen voltak csak, akik
tisztán látták a közelgő végzetet, azt, hogy a második világháború ször-
nyű drámájának utolsó felvonásában, a huszonnegyedik órában jutott
ily csúfos és keserves szerep hazánknak! S háriyan voltak, akiket még
ekkor is elámított az új csodafegyverekről, végső náci győzelemről ter-
jesztett ámítás mérge"t
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S még akkor is alig ébredeztek némelyek, amikor reánk zúdultak a: szé-
gyenteljes megszállás következményei: hadszíntérré lett az ország. Sző-
nyegbombázások szántották fel városainkat, lakóházak, kórházak, temp-
lomok, pótolhatatlan műemlékek és műkincsek hamvadtak el órák alatt,
s a romok alatt nők, gyermekek, öregek leltek halált. A háború "házhoz
jött", ostromlott várakká váltak városai nk, s végül romhalmazzá szép
fővárosunk is. Földjeink, rétjeink még ma is, huszonöt esztendő múltán,
ki tudja, hány helyen rejtegetik a lappangó halált - míg e sorokat írom,
pár hete csak, hogy Tihany országútján roncsolt szét egy autóbuszt a há-
borús akna - s az eke vagy földmarkoló míndig újra talál éles lövedéket.
Ha felejtenénk, e halálos emlékeztetők is ébren tarthatnák az emlékezést.

1944. nyara: megindultak a deportációk. Hatszázezer zsidó polgártár-
sunkat hurcolták el - a náci SS és a magyar csendőrök, ts szállftották
haláltáborokba, ahonnan nem volt visszatérés. Amiről eddig csak szál-
longó, suttogva továbbadott, s hitetlenkedve fogadott hírek szóltak, az
most borzalmas valóságga lett. Hát csak ennyi az ember? Ezt lehet tenni
az Isten képére teremtett emberrel? Azt eddig is tudtuk, hogy csak "em-
beranyag", magyarán ágyútöltelék az imperialista-militarista hadvezető-
ség számára édesanyák szemefénye, élettársak boldogsága, mindannyiunk
testvére. Most azt is meg kellett élni, hogy fűtőanyag csupán Ausschwitz
és Majdanek s a többi sok száz megsemmisítő tábor kemencétben.

Elhallgathátatlan a kínzó kérdés: hol volt az egyház mindezen esemé-
nyek között? S az emlékezés itt is megszégyenít és bűnbánatra késztet.
A hivatalos egyházi vezetők lényegében hallgattak, alig hangzott el némi
erőtlen tiltakozás. Kevesen s magányosan próbálkoztak csak (egyházi új-
ságokban cikkekkel), néha életük kockáztatásával az irgalmas samaritá-
nus szolgálatára. Legtöbben bénult tétlenséggel szemlélték százezrek el-
hurcolását ; sőt némely "keresztyének" álszent szemforgatás sal hirdették
Isten ítéletét nyakas népe, Izrael felett, s kerestek még e borzalmak ra is
"valiásos" indokolást.

S azután eljött 1944. október 15. is. Az ország keleti felét már felszaba-
dította a szovjet hadsereg, új élet indult, s újjáépítés a romokból. A né-
met fegyverek árnyékában sínylődő országrészben azonban er5iÖrt rejte-
kéből a nyilas söpredék és kezébe kaparintotta a hatalmat. A rémuralom
jeges sötétsége borult az országra. Gátlástalan s végsőkig való kíszolgá-
lása a náci parancsolóknak. Hazafiak, ellenállók kivégeztetése, minden
szabad szó s gondolat teljes eltiprása, elnémítása. Ifjúságunk s minden
anyagi értékünk nyugatra "mentése", az ország teljes kifosztása, legna-
gyobb nemzeti katasztrófánk ezer esztendő során, amelyből alig volt re-
mélhető új életrekelés. Méltatlanabb kezekbe nem került soha a nemzet
kormányzása, mint Szálasiék néhány hónapos rémuralma idején. 1944.
karácsony estéjén bezárult az ostromgyűrű a főváros körül. A nagylelkűen
felajánlott megkímélést botor galádsággal visszautasította a fasiszta had-
vezetés, és álnokul lelövette a szovjet békeköveteket. A nyugatra mene-
kült "nemzetvezetö" a határszélről végső ellenállásról és győzelemről riká-
csolt. A pincékbe, óvóhelyekre szorult, országu tak hajléktalan vándorává
tett, kiürített, nyugat felé terelt lakosság várta a végső pusztulást. így
búcsúzott ezerkilencszáznegyvennégy szomorú esztendeje.

Az emlékezés minderről fájdalmas, keserű, acunkba kergeti a szégyen
pírját, sebeket szaggat fel, félelmes múlt sötét árnyait idézi, ínséges he-
tek, hónapok rémképét, romokat és nyomorúságot - mégis elengedhe-
tetlen, szükséges és hasznos e huszonötéves évfordulón. A történelem
szava int, s óva figyelmeztet, s ha jól hallgatunk rá, segíthet megérteni s
nagyraértékelni a jelent és építeni a jövőt. Dr. Groó Gyula
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"Uraim, a történelem engem fog
· 1·"Igazo nl ...

Bajcsy-Zsilinszky Endre halálának 25. évfordulójára

síkra. Részletesen kidolgozta a
Nemzeti Radikális Párt gazdaságí
és szociálpolí tikai programját .az
elnyomottak felemelése érdekében.
Hagy ennek a pragramnak egy
nagy része hamis vágányra futott,

'egy másik nagy részéből pedig
csak jelszavak lettek és csak igen
kís hányada vált valóságga, az nem
az Ö becsületes: [óakaratán múlott.
Közben a világpalitikai események
is sebesen rohantak előre. Megin-
dult 1939. szeptember 1-én a mása-
dik világháború. Eseményei isme-
rősek. Magyarország 1944. október
15-én a Nyilaskeresztes Párt rém-
uralma alá kerül. Már ebben az
időben az ellenállást vezető Ma-
gyar Front erőteljes szervezkedés-
be kezdett. Vezetőségülokel a kü-
lönféle ellernállásí csoportok hama-
rosan felveszik a kapcsolatot, Rö-
videsen tervbe veszik egy olyan
központí szerv Iétrehozását, amely

Ennek az évnek a karácsonyán, az összes ellenálló csoportokat
pontosan december 24-én lesz 25 egyesíti magában. Az ilyen szári-
éve annak, hagy dr. Bajcsy-Zst- dékkal megalakult Magyar Nem-
linszky Endrét a sopronkőhidaí zetí Felkelés Felszabadító Bizott-
fegyházban kivégezték. Hogy ki sága vezetésére a nyilas puccs óta
volt' Bajcsy-Zsilinszky Endre, mí- illegalitásban élő Baicsy-Zsiliuszky
lyen volt a palitikai pályafutása, Endrét kérik fel. Aki ezt a felké-
amely végül is a vértanúságban rést elfogadva. visszatér Budapest-
végződött, azt nehéz lenne egyre, és átveszi az ellenállási moz-
ilyen rövtd írás keretében végig galam irányítását. A Bizottság leg-
kísérní. Talán csak annyit, hagy főbb célja a fegyveres felkelés
már a huszas évek "ellenzéki faj- megszervezése volt, Ennek a meg-
védő" Bajcsy-Zsflinszkyje látta, szervezésére alakult katanai C>8a-
hagya szegény néptömegek óriási partnak az élén Kíss János altá-
nyomorának az enyhítésére milyen bornagy állott, A cél a fővárosnak
kevés történik, jóformán semmi. és az országnak a háború további
Az embert és az igazságot szerető borzalmajtól való megmentése volt.
szívétől indíttatva már ettől az idő- A kidalgazott katanai tervekkel. a
től kezdve, mint politikus, mindíg belső ellenállás és a szavjet csapa-
az elnyomottak érdekeért szállt tak közötti együttműködés rnegbe-
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szélésére Szen tgyörgyi ALbert, a
neves tudós vezetésével november
23-án kellett volna a székesfehér-
viári- repülötérről egy küldöttség-
nek a szovjet főparancsnoksághoz
elindulni. Erre azonban már nem
kerülhetett sor. Árulás folytán a
tervet felfedezték. és november
22~én este a Nyilas Nemzeti Szá-
monkérő Szék letartóztatta a moz-
galomnak úgy a politikai, mint a
katonai vezetőit. Ettől kezdve drá-
mai gyorsasággal peregtek az ese-
mények. A Margit körúti katonai
fogházban rögtönítélő katonai bíró-
ság elé állítják az elfogott vezető-
ket. A december 6-8 között megtar-
tott tárgyaláson a 10 fővádlottból
hatot haliálra ítéltek, ezek közül
3 ítéletét kegyelemből _ börtönre
változtatták, de Kiss János altá-
bornagyot és két társát még azon
a napon kivégezték. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre ügyét - tekintve,
hogy országgyűlési képviselő' volt

elkülönítették. A Sopronban
ülésező nyilas parlament december
9-iki ülése hozzáj árult Bajcsy-Zsi-
linszky Endre képviselői mentelmi
jogának a felfüggesztéséhez. Te-
kintve a szovjet csapatok gyors
előrenyomulását. Ot Budapestről
átszáll ították a sopronkőhidaí fegy-
intézetbe. December l1-én este in-
dították el több politikai fogollyal
Budapestről. Egyik fogolytársa
mondotta el, hogy teljesen tisztá-
ban volt sorsával, biztosra vette,
hogy meg fogják ölni, mégsem fo-
gadta el a felkínált menekülési
lehetőséget. Nem tartotta becsüle-
tesnek, hogy amikor társai meg-
haltak, ő megszökjön.

Alig 10 napot töltött Sopronkő-
hi dán, amikor december 23-án hir-
telen kitűzték ügyébern a főtárgya-
lást és még ezen a napon a dél-
után 2 óráig tartó tárgyaláson kö-
tél általi halálra ítélték.

Engem, aki ezekben az években
a soprorukőhidai fegyintézet evan-
gélikus lelkésze voltam, este 8 óra
körül értesítettek, hogy másnap,

december 24-én, karácsony szent-
estéjének napján a hajnali órák-
ban végre fogják hajtani - több
társával együtt - Bajcsy-Zsi.liriszky
Endrén is a halálos ítéletet. De-
cember 24-e ebben az évben vasár-
napra esett, majd azután a kará-
csonyi ünnepek következtek, így
három ünnepnap következett egy-
más után. Mivel az akkori törvé-
nyek rendelkezése szerint senkit
az ünnep napján kivégezni nem
lehetett, próbálkozást tettünk az
ítélet végrehajtásának elhalasztá-
sára, de sikertelenül. Hajnali 5 óra
tájban mentem oe hozzá. Egy föld-
szinti zárkában volt elhelyezve.
Amikor bementem, leveleket írt.
Szép, vállas, őszhajú ember volt.
Bemutatkoztam. Ropparit nyugod-
tan fogadott. Rövid várakozást
kért, mondván, hogy feleségének
ír levelet, és azt szeretné befejezni.
Miután befejezte a levelet, főleg
személyi és családi ügyekről be-
szélgettünk. Teljesen tisztában volt
a helyzetével, de teljesen nyugodt
volt. Hajnali 6 órakor kísérték nt
a hadbíróság elé. Úgy 10-15 perc
múlva tért vissza, és közölte, hogy
2 órán belül végre fogják hajtani
a halálos ítéletet. Rövid, nagy
csend ereszkedett közénk. Abelép')
őr jelentette, hogyasiralomházat
egy harmadik emeleti zárkában
elkészí tették.

Belém karolva jött fel. A zárká-
ban nem volt más, csak egy asztal-
ból rögtönzött oltár és néhány
szék.Úrvaosor,át vett. A feltett
kérdésekre: Megbocsátasz-e min-
den ellened vétkezőnek? látszott
rajta, hogy őszinte szívvel feleli:
megbocsátok; Hiszed-é, hogy Isten
Néked is mindent megbocsátott?
hittel felelte: hiszem. Az Úrva-
csora után szinte végig ő beszélt,
életútjáról, a nemzetéért vívott sok
kűzdelrnéről, a feleségének küldött
üzenetet és kifejezte, hogy szerét-
né, hogyha Tarpán temetnék el.

Negyed nyolc ára tájban jött
érte egy honvéd. Nagyon csende-
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sen szólt: Képviselő Úr kérem,
mennünk kell. Bajcsy felállt, ráné-
zett még egyszer az oltári kereszt-
re, átölelt.: jobbról-balról megcsó-
kolt, aztán kezet nyújtott az érte
jött katonának. A katona elsírta
magát és lehajolva megcsókolta
Bajcsy-Zsilinszky Endre kezét.

A bitófa alatt, amikor újból fel-
olvasták előtte a halálos ítéletet,

Szlovák Mihály
hévízgy.örki felügyelő köszönti

D. Káldy Zoltán püspököt
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utolsó szavai ezek voltak: "Uraim,
a történelem engem fog igazolni,
Isten mindent lát, én jó ügyért ha-
lok meg". Bátran ment a halálba.
Kívánsága szerint Tarpán temet-
ték el. Benne a legszebb magyar
evangélikus hagyományok öltöttek
testet: az evangélikus hit ölelke-
zett benne az áldozatoo hazasze-
retettel.

Bárdosi Jenő

Pertti Ranta finn 'lelkész prédikál
a fasori templomban. (A tolmács:

D. Koren Emil esperes)



Radnóti Mil~lósról
Rövidesen hatvan éve lesz, hogy megszületett, s huszonöt éve, hogy

meghalt az újabb magyar költészet egyik kíválósága, Radnóti Miklós.
A század, amelynek első felében élt, különösen gazdag volt költőí tehet-
ségekben. hisz ez volt Ady Endre kora, Babits Mihály korszaka, Koszto-
lányi Dezső, Tóth Arpád, Juhász Gyula és József Attila ideje. Az olvasót
mindegyikhez fűzi egy-egy szál, Radnóti, Miklós is azok közé tartozik,
akik ebben a félévszázadban éltek és alkottak. Nevezetes költő Radnóti,
nemcsak a művészi varázs és a lírai mínőség jogán, hanem emberi jelle-

mének a költő karakterébe átszóló nagyságával is. Költőnek nem kell ki-
váló jellemnek is lennie, elég ha nagy művész, de ha történetesen a köl-
tői géniusz emberi nagysággal párosul, ritka szellemi nagyság támad.
Ilyen nagyság volt a magyar költészetben például Zrínyi Miklos és Petőfi
Sándor. Radnóti Miklós nem volt hős, szánandóan szerencsétlen sorsú
ember volt, de ebben a szerencsétlenségben olyan őszintéri tudott üzenni
mindnyájunknak, hogy nemcsak a költőt, hanem a tiszta jellemet is érez-
zük versei olvasásakor. S ez a tiszta jellem bátorítón nevel és melegít.

A költő, aki kertárs am és barátom volt, a csöndes örömet kereste. A vá-
rosból a természetbe vágyódott, a hegyekbe, fák alá, ahol béke van és
erdei források tisztaságát fogadja az ember. Kedves idilljei nemzedékünk
ídíll-áhítását mutatják. Radnóti Miklós józan szemmel látta és szerette
a világot. Szám os versét idézhetnénk, mind oly szép, mint a tömött, egyéni
illatú szegfű. De az idill közepette folyton érezte, hogy "szorgos halál ku-
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tatja ezt a kort", s akire rálel, elfehéredik. Előre' megérezte, hogy korán
kell meghalnia. De nem egyszerűerr hal meg, hanern szenvedések végén.
S még csak nem is saját szenvedései végén: egy európai világ pusztulá-
sába kell belepusztulnia. '

Ne hagyj el meggyalázott
édes Értelem -

\

kiált fel fá'jdalmasan. Akkor már szerte dübörögtek Európában anémet
háborús gépezet robot-emberei, hogy megöljék a régi Európát, s világra
hozzák az erőszak, düh, gyűlöl et és aljasság uralmát, mely nem akarja
elhagyni a világot mindmáig, Radnóti Miklós (aki 1909. május 5-én szü-
letett Budapesten, Szegeden végezte az egyetemet, Sík Sándor tanítvá-

, nyaként. s a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégíumában azonos gondolko-
dású írástudók között erősödött lelkileg egy népi erejű, szabad Magyar-
ország számára, aztán visszatért Budapestre s egymásután jelentette meg
versköteteit és műfordításait) úgy rémlik, nem is akarj; mást, csak a nap-
fény és szerelem érdekelte költőként is. Olyan gyöngéden szerette a virá-
got és asszonyát, ahogyan elmondja; a virágról így:

Szavak érintik arcomat: kökörcsin, -
suttogom, - s te csillogó, te kankalin,
Szent György virága, Péter kulcsa te!
hullámos folt az árok partjain!

S az asszonyról emígy:

Tarkómon jobbkezeddel feküdtem én az éjjel,
a nappal fájhatott még, mert kértelek, ne vedd el:
hallgattam, hogy keríngél a vér ütőer~dben.

Milyen teljes szépség-élrnénye volt a nő, akit szeretett, "akinek keze
oly szép, mínt szent kép keze". S ezt a tiszta és ártatlan lelket, aki meg-
ismerte mindazt a keserűt és édeset, amit emberi szellem Európában al-
kotott, aki példázta a költő értelmét: a szavak független játékát a szép-
ség kifejezésére, s a szavak felelős összeállását az emberség elmondására,
elsodorta az őrült diktátor világháborúja. "Járkálj csak, halálraítélt" -
ez a címe Radnóti Miklós egyik verskötetének, mely 1936-ban jelent meg.
Ott olvasható a megdöbbentő versszak:

S fiatal férfi te! rád milyen halál vár?
bogárnyi zajjal száll golyó feléd,
vagy hangos bomba túr a .földbe és
megtépett hússal hullsz majo szerteszét?

Végigéli a tudat hasító józanságában s a költőí merengés félálmában
mindazt a szenvedést, megalázást, amit a háború zúdít a magyarságra.
Éjszaka felriad álmából, nem alhatik. Még diktálja magának a maga-'
tartást:

O, költő, tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok
lakói és oly bűntelen,
mint jámbor régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.
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Verseivel, a költészet hitével él, amikor már tombol a háború. Saját
versein kívül kiváló versfordításokat tesz közzé, amikor a Budapestet el-
foglaló német hadak kezébe kerül, selhurcolják munkaszolgálatosként
egy jugoszláviai rézbányába dolgozni. Egy kis füzetbe írja verseit, ha egy
szippantásnyi levegőhöz jut. Magának írja, a megjelenés és fényhez jutás
legkisebb reménye nélkül. Itt kezdődik Radnóti Miklós emberi nagysága,
s költői felívelése. Megírja, hogyan törik össze az emberi test, hogyan
száll fel érinthetetlen fényben a lélek, melyet semmi katonacsizma nem
üthet meg. Mikor a 'németek elvesztették a háborút, Radnótit logolytár-
saival együtt kergetik a Dunántúlon keresztül Németország felé. Holtra
fáradva, éhesen, elesigázva. halálra ázva a novemberi szélben éri el a
költő őrei kíséretében a Győr megyei Abda községet, S itt, a falun túl,
a Rába partján, egy rekettyésriél megásatjak Hitler vitézei a halálraítél-
tekkel sírjukat s agyonlövik őket. A parton állt egy magyar gátőr, aki
látta a hóhérmunkát.

1945-ben a tömegsírt Radnóti barátai felnyitották: A mártírok már fel-
ismerhetetlenek voltak, de a költőt biztosan azonosították a ruhafoszlá-
nyai közt megtalált versek. Az abdai sírból kiemeltek egy halottat s egy
messzeszóló, kiváló költőt. A halottat eltemették, a költő feltámadt, s az-
óta hirdeti a megalázás felett a szabadság és szeretet himnuszát, 'az em-
bertelenség helyett az emberséget, a hitetlenség és nyegleség helyett a
hitet és becsületességet. Akik soha nem ismerték a Radnóti-versek szép-
ségét és gyöngédséget, most ismerték meg ereje teljében a költőt. Neki
elhiheti mindenki, hogy igaz magyarságú volt, mert halálát várva
is imádta nemzetét, magyar kultúráját, hazáját. Neki elhíheti bárki, hogy
érdemes emberséges embernek maradni a földön, s elutasítani mindent,
ami erőszak, aljasság, csalfaság. Sok vers szól a háború barbarizmusáról,
de egy sem oly meggyőző, mint a sírból megszólaló Radnóti versei. Re-
ménytelenül, halálra várakozva, elesigázva is gondosan rakta fel betűire
az ékezeteket, ragyogó kristályú verseket írt a mocsokban dideregve, a
megmarad 6 magyarokra gondolva. fgy kell Radn6tit látnunk és önzetlen
szeretetéért viszont-szeretnünk.

Szalatnai Rezső
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A magyar· nép alkotmánya

Húsz éve, 1949-ben született meg a Magyar Népköztársaság Alkotmá-
nya, amelyről az akkori országgyűlés így nyilatkozott: "Minden betűje
igaz, meg akarjuk és meg fogjuk valósítani". Egy ötödszázad távlatából
lemérve alkotmányunkat, arról szólha tunk, hogy a fáradságos munka
oroszlánrészén már túl vagyunk és a megvalósitás stádiumát már elértük.

Hogyan is idézzük fel születésének körülményeit, hol is ragadjuk meg
azt a történelmi pillanatot, amikor a magyar nép életében ez a sorsdöntő·
fordulat beállt, ennek ünnepélyes okmányát aláírta? Mert hiszen abban
az időben városon és falun egyaránt gyűléseken és magánbeszélgetéseken
vitattuk meg, mielőtt az országgyűlés megszavazta. A levegőben volt,
hogy történelmi aktus előtt állunk és az esemény annál kimagaslóbb volt,
mivel tudtuk, hogy egy régi korszakra tesz visszavonhatatlanul pontot és
új lapot nyit a magyar nép történetében. Mert a régi időkben is ismertünk
alkotmányokat. Hiszen pl. "alkotmányos királyság" államformájában él-
tünk. Sőt, ha felidézzük emlékeinkben mindazt, ami e kérdéssel össze-
függ, 1848-ig .,rendi alkotmány" szabályozta a nemzet életét. Ha csak
e két fogalom árnyékában szemléljük az 1949-es alkotmányt, akkor máris
hallatlan változás szele csap meg bennünket ez utóbbiban. Önkéntelenül
is adódik az összehasonlítás. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a Magyar
Népköztársaság Alkotmányát csakis a múlt és jelen dialektikus feszült-
ségében értjük meg.

De hozzátartozik alkotmányunk megszületéséhez az a történelmi való-
ság is, hogy hazánk felszabadult l'i fasizmus elnyomása alól és ezzel egy-
idejűleg leráztuk magunkról a' társadalmi megkülönböztetés évszázados
bilincseit, amelyek alapján lényegében a jogokból a dolgozó tömegeket
kizárták. Ezért ez az okmány egyidejűleg történelmi és társadalmi ok-
mánnyá lett, amely az új, modern időknek megfelelően lehetőséget biz-
tosít nemzetünk számára szabad, független életre. Széleskörű szabadság-
levél lett, amelynek szilárd erkölcsi bázisa vitathatatlanul időt álló.

De idézzük magunk elé néhány mondatát, hogy a fentiek igazolva le-
gyenek. "A Magyar Népköztársaság a munkások és parasztok állama".
"A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.' E két
első paragrafus az újjászületett és felszabadult magyar állam realitásá-
nak megfelelően határozza meg álla munk lényegét és a hatalom gyakor-
lásának jogi személyeit. Munkásoké és parasztoké ez az állam, vagyis
dolgozóké és ők gyakorolják a hatalmat a sajátjukban.

Persze ez történelmi fejlődés eredménye. És vajmi nehéz lenne múlt-
beli összefüggések nélkül érteni. Mert vajjon mikor volt hazánk munká-
sok és parasztok állama? Mikor volt a hatalom a dolgozó népé? Ezer-
éves történelmünk gyászos lapjai, elbukott forradalmak és szabadság-
harcok, mind azokról a drámai küzdelmekről szólnak, hogy őseink a leg-
elemibb jogokért mennyi vért ontottak. 1949-ben egy csapásra felszámol-
tuk ezt a múltat s egy bizakodó jövő felé indultunk el, s ezt tükrözi eme
két paragrafus, amelyet így foglalhátunk össze: azé az állam, aki dolgo-
zik, és az gyakorolja a hatalmat is benne.

Mí az az erkölcsi bázis, amelyre fölépül az alkotmány? Ha tüzetesen
forgatjuk lapjait, akkor szembe tűnik, hogy ez az erkölcsi bázis a munka
és annak alanya a dolgozó ember. A 9. § ezt így fejezi ki: "A Magyar
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Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka" és szelleme tük-
rözi a szocialista elvet: "Mindenki képessége szerint, mindenkinek mun-
kája szerint". Dgészséges társadalmat csakis ezen az erkölcsi alapon lehet
felépíteni. Ez lesz a döntő megkülönböztetés a jövőben mindenkor közöt-
tünk és egy 'kapitalista vagy polgári társadalom között. Ezt a lényeges
motívumot nem győzzük hangsúlyozni. S ebben a kérdésben mi keresz-
tyének, biblikus alapon állva, teljes mértékben azonos elveket vallunk.

De ha a társadalmi rendnek fundámentuma a munka, akkor a munká-
hoz való jogra is szükség van. A 45. § így szól: "A Magyar Népköztársa-
ság biztosítja polgárai számára a munkához való jogot". És a 9. § pedig:
"Minden munkaképes polgárnak joga, kötelessége és becsületbeli ügye,
hogy képességei szerint dolgozzék." Így bontakozik Ki az alkotmányban
a munkásállam lényege, A munka lesz tehát az egymáshoz való viszo-
nyunk és a megbecsülés alapja.

Természetszerűleg következik mindebből az is, hogy e "szerződés" ga-
rantálja a munka gyümölcsét is. "A Magyar Népköztársaság biztosítja
a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő díjazást",
" biztosítja a dolgozóknak a pihenéshez és üdüléshez való jogát",'
" védi a dolgozók egészséget és segíti a munkaképtelenség esetén ... ",
"a munkával szerzett tulajdont az alkotmány elismeri és védi", "a dolgo-
zók anyagi és kulturális színvonalát állandóan emeli". Ezek a paragrafu-
sok tükrözik valójában a szocialista élet mechanizmusát. De ezeknek tük-
rében le is tudjuk mérni azt az utat, amelyet 20 év alatt megtettünk. Nem
könnyen,'sok verejték, fáradság, sóhaj és bizonytalanság közepette, de
mégis új világot építettünk. Új gyárak, iskolák, családi- és lakóházak,
művelődési lehetőségek, könyvek, kultúrintézmények, stb., stb. mind egy
cél érdekében állnak előttünk: "a dolgozók anyagi és kulturális színvo-
nalának emelését" célozzák.

Az új társadalomnak új együttélési szabályokra is szüksége van. Eze-
ket a szabályokat is megtaláljuk az alkotmányban: "a polgárok a törvény
előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek. A polgárok bármilyen hátrá-
nyes megkülönböztetését nemek, felekezetek vagy nemzetiségek szerint,
a törvény szigorúan bünteti." (49. §) Ide sorolhatjuk az oly gyakran idé-
zett 54. §-t is: "A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiisme-
reti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát." Ez a paragra-
fus határozza meg evangélikus egyházunk helyzetét - a többi felekezet-
tel együtt - hazánkban. Ennek szellemében tudtuk kialakítani egyházi
életünket a szocializmust énítő hazában,

Az alkotmányban helyet kapnak az ún. "szokásos, polgári" jogok is. Így
Pl. a szólás, sajtó, gyülekezési szabadság ~55, §), vagy: "A Magyar Nép-
köztársaság biztosítja a polgárok személyi szabadságát és sérthetetlensé-
gét, a levéltitok és a magánlakás tiszteletben tartását." (157.§)

Mindezen jogok és biztosítékok egy normális állami élet menetében
nélkülözhetetlen elemek. EJza "szerződés" nyitott új perspektívát népünk
előtt és politikai műveltségünknek, látásunknak megfelelőerr nemcsak
helyeselni tudjuk ma már, hanem hűséggel ragaszkodunk is hozzá.

Dr. Rédey Pál
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Egy Luther-kahát emlékeiből
Pályámat nem egy időben kezdtem a gazdámmal. Elődöm kölcsön-

kabát volt. A felszentelés szépségét és örömét viszont ez egy cseppet sem
rontotta! Amikor az öreg püspök apostoli csókkal testvérévé fogadta fia-
tal gazdámat, azt a viseltes kölcsön-kabátot oda nem adta volna semmi-
féle arannyal átszőtt, brokát hercegi köntösért.

A következő nyolc és fél hónap alatt még ő állt helyt a szolgálatban.
A "házamnál szeretet és megbecsülés, asztalomnál pedig jó polgári ét-
kezés" parókusi díjazás mellett a 35 pengős kongrua minden elsején só-
várogva várt küldemény volt és nem akart annyira növekedni, hogy lehe-
tővé tette volna az én világrajöttömet. De bizonyára így volt Jó.

Sziiletésem - keletkezéseni. létrejöttöm - legalább megközelítően, egy-
beesik azzal a püspöki levéllel, me ly gazdámat a fővárosba rendelte szol-
gálatra. Ott már jobban feltűnt, hogy a kölcsön-kabát még bokáig sem
ér, Pedig a gazdám ott sem nőtt nagyobbra (ha néha úgy is éreztet), de
licit ... nos igen. Most már telt is annyi, hogy a szabó, aki Luther-kabá-
tot még nem csinált életében, a gpzdám gazdájának Luther-kabátját
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* * *

szemreoételezoe, nagy bátran nekivágott és - dicsekvés nélkül - remekbe
megalkotott engem.

Itt kezdődik hát az én saját, külön életem. (Nem mondhatom azt, hogy
"szolgálatom", mert az sohasem volt egyedül az enyém. Azt sem, hogy
"tündöklésem", mert az igazán csak az évtizedek elmúltával, most jutott
teljességre - a kopástól.) Aki évtizedekben számolja a múltját, az nem
vállalkozhatik arra, hogy életébQl mindent elmond. Ezért csak egy-egy
képet villantok fel, s ebben sem idői, sem tartalmi sorrendet nem köve-
tek. Csak ahogy a redőim közül kihullanak. Például ...

Egyszer az öreg püspök-professzor megkért bennünket (a gazdámat,
meg engem), hogy abban a kis vidéki gyülekezetben, amely az ő gondo-
zása alatt nőtt fel, végezzünk el egy temetést. Egy édesanyát temettünk,
akiről nem tudhattunk sokat, de annyit láttunk, hogy a gyásZQló család-
ban legalább nyolc gyerek van, akik hangos jajveszékelésseI siratták az
édest. Azóta nagyon sok ravatal mellett álltunk már, de ilyen őszinte,
nagy fájdalmat nem láttam. Akkor a gazdám azt tette, amit talán azóta
sem: mikor el-elcsukló hangon befejezte a sírí imádságot, és a legfájdal-
masabb következett: a sírba-bocsátás, két kicsi árvát magához ölelt és
bő szárnyaimmal betakart. Azok a nyomok, amelyeket a végig szipogó
kicsik szép fekete testemen hagytak, talán nem váltak volna díszére egy
szalonkabátnak, én azonban még ma is azt é rzem, hogy akkor a gazdám-
mal nagyon szép istentiszteletet végeztünk.

* * *
Aztán elmúlt a fővárosi dicsőség is, s azt az időt, amely ezután követ-

kezett, én magamban mindig a "kofferes időszaknak" nevezem. - Mit
tudtok ti, mindig fogas on függő Luther-kabátok, mit jelent az, amikor
a gazda hetenként legalább háromszor összehajtogat s begyűr a táskába,
aztán - Jézus segíts! - ki a szórványoa! Mi, még szekéren vagy biciklin
mentünk, s én ott feküdtem a saroglyában, vagy ott lógtam a kormány
szarván, a kotierban. Volt úgy, hogy tele terem várt bennünket, akkor
szépen kisimultak gyűrött redőim. Máskor talán csak ketten-hárman, bi-
zony, akkor nehezen vasalódtak ki a kotier-takás ráncai.

* * *
Sokan talán azt gondolják, hogy a Luther-köntös élete természetszerű-

leg magányos élet. De azért vannak nekünk is kiváltságos ünnepnapja-
ink. Jó rájuk visszaemlékezni. A nagy alföldi Vál'osban majdnem három-
száz társammal együtt vonultunk a templomba, szép rendben. Elől a
püspökök, közben a gyülekezetnyi lelkész-sereg, Luther-kabátban és ba-
Tett ban, hátul, a legvégén pedig a két házigazda-lelkész, Luther-kabátban
es kemény kalapban, dolinderben. Azért nagyon szép volt!

S hadd emlékezzem meg még egy ilyen sokadalomról. Az is szép volt.
Szomorúan szép. Püspö köt temettünk. A Deák-térről kétszázan indultunk
el. hogyafélrehúzódó forgalom sorfala között eljussunk a Kerepesi te-
metőbe. Kétszáz próbált férfitorokból szállt a végtisztességadó ének:
"Krisztus, te vagy életem" és "Minden e földön csak elmúlandó", úgy,
ahogy ő akarta, aki egykor a "Confirma Deus"-t intonálta az oltár előtt,
fejünkre tett, áldó kézzel.
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Időben előreugrottam egy kicsit, de visszalépek, mint aki elhagyott va~
lamit. Egyszer megint táskába gyűrt a gazdám, és rákötött a csomagtar-
tóra. Ez nem volt jó. Körülöttünk dörögtek az ágyúk, az aknavetők, zúg-
tak a repülőgépek, bevilágították az éjszakát a toroktiizek, amikor haj-
nalban kiadták a parancsot: aki tud, menjen! Nehéz volt. Amikor egy-egy
vasárnap szószékre álltunk - én tudom legjobban -, a Luther-kabát
alatt nyugtalanul vert a szív az elhagyott, talán ~ is veszett gyülekeze-
tért.

A Luther-kabátotc gazdáinak Nagy Gazdája azonban ott adott békessé-
g_et,ahol legkevésbé gondoltuk volna. Az oltalmat adó pince sok kis fül-
kéjéből előjöttek a családok, kicsinyek, nagyok, és szállt az ének, csodá-
latosan szállt. Együtt zengték: "Erős vár a mi Istenünk!... Tebenned
bíztunk eleitől fogva... Magyarországról, romlott hazánkról, ne feled-
kezzélmeg szegény magyarokról ... " Egy. kis teaasztal volt az oltár és
a szószék, és - különös! - a zsírból, padlóviaszból eszkábált mécses füs-
tölgő világánál el tudtam felejteni az oltárok fényét, ragyogását, melyben
olyan sokszor megfürödtem már.

Hét hét múlt így el. Az utolsó nap vasárnap volt. Délelőtt még együtt
könyörgött a katakomba népe megmaradásáért, szabadulásáért, aztán lel-
ket bénitó, szörnyű tűz után minden elcsendesedett, szinte bántó csend
lett, és egy óra múlva megnyíltak az óvóhely vasajtajal, és az utcára tó-
dult nép a szekatlan fénytől pislogva ismergette a 'sebeitől alig felismer-
hető várost. Nekünk csak egy gondunk volt: mikor kerül most már újra
ránk a sor? Ebben a szorongásban még jobban összeforrtunk, a gazdám
és én, a Luther-kabát.

De egyre jobban sóvárogfunk "hazafelé". És hamarosan el is indultunk.
Gazdám sokszor emlegeti: kár, hogy fénykép nem örökített így meg ben-
nünket. Kucsma, bajusz, télikabát, alatta én, a Luther-kabát, és a kézben
egy romeltakarításkor talált síbot, mint zarándokbot.

'" '" '"
Érdekes! A béke áldott életének alig van története. Ahol rend van és

nyugalom, ott az emlékek elsimulnak. tgy jó és így szép. A hazatérés óta
talán öt vasárnap sem volt, amikor a fogason maradtam volna. Szolgá-
lunk.

'" '" '"
Nem is várok már semmi nagyot, semmi izgalmasat, bár ez teljesen

a Nagy Gazda kezében van. Egy szerepemre azért mégis remegve gondo-
lok. Az még el fog jönni. Egy sze r majd megáll a szív a Luther-kabát
alatt, és én odasímulok a gazdámhoz, aki elindul a templomnélküli város
felé. Tudom, ott nem lesz rám szükség. De nem baj, nem fáj. A fekete
köntös fehér ruhává változik.

Ha hazaértünk.
Ha igazán hazaértünk.

Ruttkay-MikIian Géza
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JAKVS IMRE VERSEI

Az ember himnusza
A bölcsőnk guzsolt volt már, és csörömpöIt a lánc,
egy ezred évig tartott a kínzó medvetánc.
Hogy felnőhettünk volna a fényben, mint' a fák,
ó, hányszor sarjadoztunk és rügyezett a mánk
s a holnap ajka csókolt s robbant a jégverés,

_O~- -....
,

s vihar karjában halt el itt minden magvetés.
Hogy felnőhettünk volna, mínt lombosult nyugat
s mí törzseinket vágtuk, s fejszénk Koppányokat
döntött a rögre, ritkulj ó sűrű rengeteg
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sleszáradt itt a kéz is, vagy megmerevedeu,
ha össze kellett fogni, s eljött Batu kán,
s vörös tó lett az égbolt s az egész láthatár
- izott, az ország égett és üszkeibe hullt ...
ó, félre kínzó emlék, oly gyötrő kép a múlt,
És ekkor szülni kezdtek újra a hős anyák
és ifjú erdő nőtt fel, s a röggé vált apák
íjján feszült a húr már s az izmos, új erők
követték, mint az árnyék a nagy törökverőt
és hadba "szálltak újra a talpas ezredek
Hunyadi lángszavára s akár a fergeteg
zúdultak, vágtak, öltek s bár ezrük sírba hullt,
Nándorfehérvár ormán a félhold nem virult.
Ú felnőhettünk volna, ha pártütő urak
nem esznek vért, erőt s a mátyási utat
útjuknak látták volna, mint látta ezt a nép,
de féreg volt még akkor a törpe söpredék
s az urak arra vártak, mít elvégzett a bűn
s kitört e nagy fatörzs is, és aki keserűn
a dőltét megsiratta, a népe volt, a nép,
az igazságot" vesztett, - megölték mindenét!
Hogy felnőhettünk volna, hisz Dózsa György hada
nyújtott kaszát emelt, s a holnap csillaga
égett a tág szemekben . ". soha ilyen sereg!
Ugrásra készen álltak a Dózsa ezredek
s gyümölcsözhettek volna; de kellett itt gyümölcs?
Jobbágy volt Dózsa népe s ha" hős is, csak szemölcs
az úri nemzet testén s a villogó kaszák
a tűzbe görcsösültek, s a hős vezért magát
avastrón izzította ... aztán? - A gát szakadt
s Mohács alatt betört a gyilkos áradat ...
s százötven évig zúgott, százötven szörnyű év,
Árpád véréből épült nyugatnak itt a rév.
Hogy felnőhettünk volna, mint tornyosult nyugat,
de Habsburg kéz ásatott ezernyi ó kutat
itt minden gondolatnak, mi tiszta volt s magyar
s nem érhetett gyümölcs, letépte mind a kar
a bimbót már, a szirmot s ha mégis tűzvirág
nyílott az erdeinkben, a zsarnok új igát
kovácsolt, téphetetlent, s Kossuth mint hullt levél
sodortatott a porban, s Petőfi nyílt sebén
át vérzett el a nemzet ... Szabadság, szép virág,
hányszor tiprattál porba, s hányszor rúgott a láb
hogy csírát öljön benned, de nem is folytatom,
egy ezredévi könny volt a magyar fájdalom.
Ú, felnőhettünk volna, ha bar bár lelkű kor
két véres háborúban itt össze nem tipor
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Clsirázó vágyat, embert és forradalmakat,
milmek tüzében.fzott a 'dajkált gondolat,
hogy ember lesz az ember s tűzrézsa lett e hit,
s feltört a milliókból, s mint egykor Pompeít
a torrösodrú láva, öntötte el a kort
s a porból felkelt ekkor az alélt, eltiport
szabadságéhes pára e roppánt földtekén
s nőni kezdett az Ember s az irtások helyén
erdők sarjadtak újra, zöldelIve mindenütt,
s az emberrengetegre a holnap napja süt!
Ó, jövő, gazdag holnap, te humusz, televény,
tápláld a milliókat és süss reánk te fény,
hogy óriássá nőjünk; a lappok északon,
vagy dél szülöttei a forró hantokon,
hogy ne maradjon torzó, ki acsarkodva kel
és nép se, tiprott lelkű, ki béklyókat emel
pokolverette kézzel, ó, növessz televény,
Igazság gazdag földje, és csókoigass te fény!
Hogy felnőhettünk volna? .. Bizonnyal felnövünk!
S az emberségünk lesz majd egyetlen fegyverünk,
de nem ölésre lendült, őrződ lesz, drága nap,
Szabadság tiszta napja, s nem lesz több alkonyat,
mi vérbe ejti szárnyát e sáros földtekén,
mert Ember lesz az ember IS szívében benn a fény
a Béke napja lesz majd, higgyetek emberek!
Csak szépüIjetek egyre és növekedjetek.
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Mindig akartam, de valami
visszatartott még kivallani
s tudva tudom, nehéz ma is még,
úgy elmondani, ahogy rég
apám adta elém a valót,
azt a különös útravalót,
mí nem fogy el már, míg csak élek
s táplál, ha a kísértett lélek
remeg bennem, mint parti nádak,
ha a szelek rájuk találnak.

Anyám szívében sült ki régen,
mínt friss kenyér a kemencében
ez a különös útravaló,
ez az egekig felhatoló
imádságraj, mit értem ontott,
mikor látta a sötét pontot
feltűnni már, amit a halál
tesz ki lázas élete után
harmincadik éve közepén
- s akkor ment el, jól látta szegény -.

Én három éves voltam; s láttam
apám karján a gyertyalángban
ravatalan. még jól emlékszem,
ez az utolsó szent emlékem.
Feküdt csendesen, megbékélve,
mintha aludna, mintha élne
s apám mondta is: mama alszik,
soká fiam... pszt... megharagszik
ha felkeltjük, most gyere, láttad
és ne feledd soha anyádat.

Aztán gurultak el az évek!
A kisfiú férfivá érett
s őt is, mint anyját, láz gyötörte
a Szépség láz a s vad gyönyörbe
verte a vers, és írni kezdett
s bejárva már aszépségberket
teremtett is s verse sirálya
körözni kezdett s könnyű szárnya
csattogását figyelni kezdték,
ó első versek, első fecskék.
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Mindez de rég volt, barna alkony
borul ma már az életemre,
áhított Szépség, dómépítés
hír és dicsőség? - mind feledve.
Csak egy maradt meg, áhítatra
hívok ma is még minden Embert,
a szószék lett az én kilátóm,
onnan nézem a roppánt tengerr,
nyitom az ajkam ma is szóra.

És közben hányszor lázadoztam
a prófétával, hogy elmegyek,
"rászedtél Uram" s hasztalan volt,
hisz mindig tudtam, hogy nem lehet
szabadulni az elhívástói
s keljfeljancsiként újra keltem
s keresem még ma is az Embert,
hogy megfürösszem szeretetben
én, a rég kikért prédikátor,
ki parancsot kapott Urától.
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Keresztyének civilben
- Kőszőnőm, maradjon csak. Férfi férfinak adná át a helyét?
- Azt hiszem, ha időnként cserélünk, könnyebben telik el az a pár óra,

és egyikünk sem fárad el. A hosszú álldogálás kimeríti az embert. Tessék
csak.

Mosolyogva nógatta hórihorgas útitársát az alacsony szemüveges. mire
az szemmellátható elégedettséggel foglalta el égből pottyant birtokát.
A két ember külsőre annyira ellentétes volt, hogy az már csaknem komi-
kusan hatott. Az ötven felé járó, hosszú férfiúnak sűrű, őszes haja volt,
s álltában is egyenes tartása; a köpcős viszont, noha talán még a har-
mincat sem érte el, erősen kopaszodott, maradék sötét haját "kiegészítő"
feketekeretes szemüveget hordott, és fáradtnak is tűnt. A vonat monoton
zaját ismét a fiatalabb törte meg.

- Lám, így beszélgetni is könnyebb. Közelebb a fejünk.
A derültség átragadt a szálfagertncű, bozontos üstökű férfira. A mo-

kány magyarnak tényleg alig valamicskét kellett meghajolnia útitársa
füléig. Ez, mint aki hosszabb társalgás ra számít, a kezében levő könyvet
a csomagtartóra tette. Az alacsony. meg is szólalt,

- Ön elszánt irodalombarátnak látszik. Állva is állhatatosan olvasott.
Érdekes mű lehet, amelvik ilyen nekibuzdulást érdemel.

A választékosan öltözött úr szeme kellemes meglepetést jelezve villant
újdonsült ismerősére.

- TU9ja, szeretem a régmúlt időkről szóló könyveket. Persze, nemcsak
ezeket, de valahogy különösen vonz az olyan írók könvve, akik nemcsak
fantáziával és színes kifejezőkészséggel rendelkeznek. de megfelelő szak-
ismeretekkel is, és természetesen értékes mondanivalónak sincsenek híjá-
val. Itt van például Kodolányi. Azt hiszem, az irodalomtörténet a legere-
detibb magyar prózaírók közt fogja számontartani. Ami azonban benne
különösen rokonszenves számomra, az az, hogy nemcsak szenvedélyes
gondolkoző, hanem óriási ismeretanyag birtokában szugzesztív erővel
tud megjeleníteni egy kert. Tökéletesen benne él regénye világának leve-
gőjében, töviről hegyire ismeri, s mivel éles szemű ember. és odaadó
érdeklődéssel, szeretettel-féltéssel követí hőseit, olyat tud alkotni, amit
a szó teljes értelmében Iö dolog elolvasni.

A kútgém-termetű férfi most, mintegy föleszmél ve, hirtelen oldalt
kapta tekintetét,' de ríadtsága nyomban megszelídült a fiatalember ér-
deklődő, sötétbarna szemein.

- Nem. nem fogok kíselőadást tartani önnek. Félek, rosszul járna vele.
De ez a könyv, hogy úgy mond iam, lendületbe hozott, s ebből jól esett
kiadni valamit. Esetleg továbbadni ... Középiskolás koromban régésznek
készültem. és ez a regény az óbabiloni Gilgames-eposz feldolgozása, Új
ég, új föld a CÍme. S mélyet szippantani a történelemelőtti idők atmoszfé-
ráiából - hát ez számomra igazán nem utolsó dolog. Mellesleg megje-
gyezve: bevallom, valamikor a Bibliát is rendszeresen olvastam, ha nem
is csupán régészeti érdeklődésből. Dehát ez nem tartozik ide ...

Tiszta szerencse, hogy a közelség jóvoltából ilyen meghitten beszélget-
hettek: csöndesen, úgyszólván négyszemközt. s aránylag kényelmesen.

A szemüveg mögött megértő melegség csilla nt.
Igazán érdekel, amit mond, ha személyes természetű is. Az ember
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sokszor versenyt fut a napokkal, s azon kapja magát, hogy legbensőbb
kérdéseivel nem ér rá foglalkozni.

A kissé már barázdált, markáns férfiarcon jóleső nyugalom ömlött el.
- Azt hiszem, az emberek legmélyebb problémái közösek. Ezekről nem

lehet csupán magunkra vonatkoztatva gondolkozni. Sok kortársam és ré-
szint a magam életéből is arra a következtetésre jutottam, hogy korábban
lelkiismeretes és eszüket használni szerető emberek idővel igen könnyen
leszokhatnak arról, hogy ezeket a legsajátabb emberi kiváltságaikat gya-
korolják. Jócskán vannak, akikben úgyszólván megdermedt a lélek: be-
állították az életüket pénzgyártásra, mint valami csúcsesztergapadot egy
bonyolult műveletre, vagy valami szenvedély után loholnak, s így áru-
sítják ki magukat. No, nem vagyok híve annak a vénasszonyos kézcsap-
kodásnak, amely sose győz eleget szörnyűlködni "ezen a mai világon".
Minden kornak megvannak a maga kísértései, egyéni és közösségi síkon
egyaránt. S persze a feladatai is. Dehát nem akarok általánosságokban
megrekední. ott hagytam abba ... talán nem fog elmaradottnak tartani ...
én határozottan vallásos ember voltam, és még csak azt sem mondhatnám,
hogy már egyáltalán nem lennék az. Szinte zavartalanul vallásos légkör-
ben nőttem föl, amelyben az esti ima és a vasárnapi templomozás olyan
természetes volt, mint az, hogy rendszeresen eszünk. Az első csapást ka-
maszfejjel kellett elszenvednem, éspedig apám részéről. Ha otthon volt,
mindig együtt imádkozott velünk; hellyel-közzel istentiszteletre is eljáro-
gatott. Amikor munkája, üzleti ügyei iránt kezdtem érdeklődni, megdöb-
benve kellett észrevennem, hogy apám olykor megfontoltan, céltudatosan
hazudik. Ö, aki engem igazmondásra nevelt, s amikor egyszer füllent et-
tem, irgalmatlanul elpáholt. No, nem csapott be éppen senkit, durva, tör-
vénybe ütköző értelemben, de én ezt még így sem tudtam bevenni. Ami-
kor nagy félve megkérdeztem, ennyit felelt: Fiam, vannak helyzetek, ami-
kor nagy hiba lenne megmondani az igazat, s a hallgatás is kárt okozna.
Azért van istenadta eszünk, hogya kutyaszorítókból kivágjuk magunkat.
Tudja, ezt úgy kellett értenem, hogy "bizonyos esetekben" megígérhetern
X-nek határidőre egy munka elkészültét, bár jól tudom, hogy akkorra

.• az nem lesz meg; aztán pedig megtámadhatatlan kifogást költhetek "isten-
adta" eszemmel. Hát ezt talán még, úgy ahogy, kibírtam volna, bár fájt
a dolog. Hanem, amikor egyszer a nyárilakban mozíjegy után kutatva
apám kabátjaban egy olyan levelet találtam, amelyet, finoman szólva,
nem anyám írt hozzá, akkor az a világ, amelynek egyik tartóoszlopa az én
siheder-szememben az apám imára kulcsolt két keze volt, egy pillanat
alatt összedőléssel fenyegetett, sőt mi több, mintha agyon akart volna
nyomni. Szólni persze nem mertem, de már megértettem, hogy anyámat
miért találom néha kisírt szemmel, ha váratlanul toppanok be. Settől
fogva minden imádkozás kor ott motoszkált bennem a kínzó gondolat:
vajon apám hisz-e abban, akihez imádkozunk? Ha hisz, akkor miért en-
gedi meg magának, amire borzadtam rágondol ni is, ha pedig nem hisz,
miért tesz úgy, mintha hinne? Porhintésnek? Vagy hogy leimádkozza,
amit cselekedett? És kinek van igaza, anyámnak, aki hisz, vagy apámnak,
akiről alig hihető, hogy hisz? És hogy mindezek után én higgyek-e?

A vonat, lökve egyet az utasokon, megállt. Embereink ráeszméltek.
hogy hol is vannak, ami arra is jó volt, hogy a feszülten figyelő szem-
üveges a társával szemben megüresedő helyet elfoglalhassa. Mély szem-
gödrökben két rebbenő, acélszürke szem kereste a folytatás fonalát.

- Különösen az szorította össze a szívemet, ahogy visszaemlékszem,
amikor apám nagy gonddal szedte rendbe magát a vasárnapi istentiszte-
let előtt. Nekem valahogy az volt az érzésem, hogy egyenruhát vesz föl.
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De nemcsak a fekete öltöny lett volna az a kísérteties uniformis. Ahogy
én láttam, ez a furcsa ünneplő a homlokánál kezdődött. S nekem tud nom
kellett, hogy ez az én ünneplő apám tulajdonképpen nincs, mert ő civil-
ben más, és nekem csak hétköznapi apám van.

- Persze, gyerek-gondolatok voltak azok (az őszesfekete szemöldök
mint erős árnyék kígyózott-rnozgott a segélykérően élénk -szemek fölött),
de mégsem egészen téves gondolatok, Leszámítva azt, hogy az ifjúság íté-
let alkotásában irgalmatlan, s e tekintetben a szülők éppen nem képeznek
kivételt, lényegében igazam volt. Hogy úgy mondjam, erkölcsileg félárva
lettem, s nyomorultnak, meglopottnak éreztem magam. Hogy is érthet-
tem volna meg azt, hogy az ember olyan furcsa valaki, akiben sokszor
a legképtelenebb ellentétek is megférnek egymással anélkül, hogy meg-
emésztené egyik a másikat, s hogy apám talán maga sem tudta: hisz-e
voltaképpen, vagy nem, s ha hisz, mit is jelent az akkor számára, ha
pedig nem, mi készteti képmutatásra, hirtelen veszélyesetén pedig riadt,
már-már őszinte könyörgésre. Mai fejjel, hogy annyi idős vagyok, ameny-
nyi ő volt annakidején, úgy hiszem: apám mindezen nem is igen gon-
dolkozhatott komolyan. Vagy ha mégis, akkor csakhamar belefáradt abba,
hogy nem tud önmagával dűlőre jutni, s felhagyott minden effélével, mint
fölösleges öngyötréssel. Az talán nem is jutott eszébe, hogy az úgy-ahogy
vallásos átlagember Istenétől nem irányítást és megszentelést var, hanem
minél kézzelfoghatöbb segítséget, mondhatnám, mérték utáni mentőak-
dat, s nem mennydörgő parancsolatokra tart igényt, még kevésbé az Úr
bűnbánatra intő szózatára, hanem arra, hogya Legfelsőbb Hatalmasság
őt istenileg igazolja, gáncstalannak nyílvánítsa, és mások fölébe emelje.
Vagyis, hogy az átlag-vallásosság saját önzését vetíti ki a végtelenbe, s
nyomorult kis egyéni érdekének szekerébe szeretn é befogni a Mindenha-
tót, és tizedrangú bálvánnyá alacsonyítja azzal, hogy elvárja tőle: meg-
hívásra [őjjőn házhoz, üssön szét .ellenségei közt, s általában szabadítsa
őt meg minden rendbeli gondjaitól. No, tisztelet a kivételnek, ami viszont
már korántsem átlag. Sajna.

- Ezért hagyta abba abibliaolvasást?
A keskeny szájon enyhe mosoly bontott zászlót.
- Nem. Ennek ellenére kezdtem el.
A barna arc átvette a derűt. Szinte egyszerre vettek lélegzetet.
- Ezt persze meg kell magyaráznom. Hogy ne szaporítsam a szót:

apám elég korai halála anyagi helyzetünket igen bizonytalanná tette, s
örültem, hogy leérettségizhettem. Egyetemről szó sem lehetett. Bizony
túl voltam már a harmincon, amikor megengedhettem magamnak azt a
fényűzést, hogy családot alapítsak. Az ezt megelőző háborús évekről csak
annyit, hogy katonáéknál külön kín volt számomra látni a tábori lelké-
szünk vergődését, akinek úgynevezett hazafias prédikáelót kellett tartania,
aki azonban útálta a vérontást, csakhogy ellene szót emelni még burkol-
tan sem mert. Nem mintha én különb lettem volna. A magam szakállára
nem virtuskodtam - itt-ott átláttam én a szitán - de ha lőni kellett, lőt-
tem, mint a többiek. Megalázó. nyomorult dolog volt az. Mert én nem
egyszer találtam is. Nem úgy, mint az a bajtársunk, aki elsőrendű lövész
létére mindig csak az emberek közti lyukakat célozgatta, még akkor is,
amikor egy tejfelesszájú zászlósnak gyanús lett a dolog és beígérte neki
a hadbfróságot, Ah, ezek a szörnyű emlékek ...

- És azután?
- Aztán, egyszer, amikor a gyermekünk súlyosan megbetegedett, s azon

kívül minden elképzelhető rossz összejött, véletlenül találkoztam éppen
azzal a bajtárssal. így mondom, mert valóban baj-társnak bizonyult.
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Olyan módon és mértékben segített, hogy annak a megmagyarázására
semmiféle régi kapcsolat fölemlegetése sem elegendő. Ez azért segített,
mert hitt. Nincs más magyarázat. Valamivel később ő hívott el egy ige-
hirdetés-sorozatra. amelytől fogva, úgy éreztem, egyszerűerr kicserélték
az életem. Igen nehéz ezt megmagyarázni ...

- Nem is szükséges, Ez nekem' is nagyon ismerős.
A szikár férfi arca egy pillanatra csodálkozóan megnyúlt, de aztán, le-

nyelve a fölkívánkozó kérdést, folytatta.
- Magam sem hittem volna, hogy ilyen létezik. Mindennél fontosabb

és nagyszerűbb volt számomra, hogy Jézus Krisztus megváltott, minden
bűnömet megbocsátotta, meg ilyesmik. Révületnek tűnik most mínda z,
ami akkor volt, ha nagyon szép, s talán kívánatos révületnek is. Egy-
szerre nem volt elég a vasárnapi templomozás - több igét akartam hal-
lani. A Biblián meg úgy csüngtem, mint gyermek az anyján. Oh ...

- És mi ábrándította ki? Ha ugyan ábránd volt, amit átélt.
Összezárt ajkak, pillanatnyi szünet, kattognak a kerekek.
- Tulajdonképpen nem is tudom. Valahogy lassacskán kihűltem. Ez

lehetett az elsődleges ok. Isten tudja, miért. De mind jobban kezdtem
észrevenni a vélt, vagy valóságos hivők hibáit, kegyes gőgjét, vagy lel-
kiekbe burkolt uralomvágyát, helyenként több-kevesebb anyagiasság ot
is, meg efféléket. S mindezt egyre kevésbé tudtam elviselni. Pontosabban:
azt, hogy az általam ismert élkegyesek sokszor bizonyultak másnak hét-
köznapjaik közönséges óráiban, mint amikor - többnyire jellegzetes ki-
fejezéseket használva - lelki élményeikről nyilatkoztak. Szememben
tehát lepattogzott róluk a zománc, s én fokról-fokra kikoptam közülük,
mint sokan mások is. Némelyikük, mintha csak minden elmulasztottat
rekordidő alatt akart volna behozni, a kegyes társaságtói való eltávolo-
dása után egyszerűen nem bírt elég vígan élni, szinte tombolt. Ha ilyes-
míre nekem nem volt és nincs is gusztusom, de azóta engem a keresztyé-
nekkel kapcsolatban - akár közéjük tartozom, akár nem - elsősorban
egy dolog érdekel: hogy milyenek "civilben", mindenféle póz, szentes
hanghordozás, ünnepi hangulat lehámozása után, általában. Hogy ünne-
piek-e a hétköznapjaik. A munkapadnál, a konyhában, a sportpálván,
vagy a szórakozóhelyen töltött óráik, No; nem emberfölöttit kívánok tő-
lük. De azt igen, hogy legyen a hétköznapjaikban is valami hétköznap-
fölötti - ha úgy tetszik, krisztusmonogrammként. Hogy legyen észreve-
hetően köze az ünnepüknek a nem-ünnephez, hitéletüknek a gyakorlati
élethez, hogy ízt és színt kapjon az a keresztyénség. amely nem akar
Urának rossz reklámja lenni.

Elég hosszú hallgatás kővetkezett. Ajtócsapódás hallatszott, majd:
A jegyeket kérem! A vállas fiatalember egészen gondolataiba mélyedt,
és szinte meglepetésként hatott, hogy megszélalt.

- Igaz igények ezek, semmit sem lehet belőlük lealkudni. De ha meg-
engedi a kérdést: annakidején az ön helytállása, kőznapi élete hány fél-
keresztyént és kőzőmbőst segített vissza ahhoz, akit akkor on boldogan
vallott Urának? -

A b.ozontos szemőldökők kérdőjellé görbültek. s ' alattuk egy pár kéz
tárult szét tanácstalanul.

- A jó ég tudja ... talán egyet se ...
A kalauz már egészen közel volt. Mindketten a zsebükbe nyúltak.

A fiatalember ijedten ráncolta össze a homlokát.
- Elfelejtettem lebélyegeztetni a jegyemet vísszaínduláskor! Na, ezt

megcsináltam!
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Még néhány pillanat, s tőlük kérik a jegyet. Az őszes fej odahajolt a
másikhoz.

- Tövisdarócon csak megálló van, pénztár nincs! Aki arra hivatkozik.
annak simán láttamozzák a jegyét, és semmi büntetés!

A ritkahajú fej a kalauz felé fordult.
- Sajnos, elfelejtettem lebélyegez tet ni ...
A lyukasztó tétován Iengett a hivatalos férfiú kezében.
- Hát ... kedvezményes jegy lévén ... ez bizony költséges feledékeny-

ségnek ígérkezik.. . '
A fiatalember a száját rágta, s nem tudta, mit mondjon.
- Bizonyára látja, hogy nem szándékos manőverezésről van szó ... bár

ami a szabályt illeti, igaza van ...

- Hát kérem, majd visszajövök a jegyével - szakította félpe a kalauz
titokzatos képpel, s már folytatta is munkáját, miután megkérdezte em-
berünket, hol száll le.

ÚJ állomás, elszánt utasok tömegrohama. Két nagydarab, igen, hangos
férfi tülekszik az élen; előre hallhatóan legalább két légkör "nyomásnál"
tartanak már. Utánuk a szerényebb, s főleg józanabb polgárok hosszú,
tömött sorban. Szabad hely nincs. A négy vérbeborult szem körültánto-
rog a birtokon belüli ek boldog seregén, s aránylag hamar fölismeri a hely-
zetet. Már épp a mi beszélgetőinknél imbolyognak. Egyikük óriási, büty-
kös és koszos ujját a magas férfi mellének szegezi.

- Mér nem aggya át a helyét a haveromnak? Nem lássa, hogy beteg?!
A kérdezett arcán mély érdeklődés tükröződik.
- Talán alkoholmérgezése van szegénynek?
A hidegvérű válasz egy pillanat alatt teljesen kihozza a sodrából a

tagbaszakadt részeget. Rekedtes hangja úgy süvölt, mint egy gőzduda,
de pálinkagőzzel. Özönlik belőle a trágárság; a "haver" méltóképpen
kontráz. Az arcokon megdöbbenés és útálat. Majd amikor bicska villan
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meg a mocskos kézben, rémülten húzódnak félre. Most semmi sem olyan
fontos nekik, mint az, hogy ők megússzák a késelést. De a barnaképű
fiatalember két kézzel ragadja meg a gyilkos szerszámot tartó csuklót,
a megtámadott persze máris segít neki, s ketten már le is tepernék a dü-
höngőt, de közberobban a "haver", s megfordul a kocka, embereink a
padra szorítva erőlködnek. Innen sikoltás hangzik, onnan segélykiáltás.
többen már vért látnak, amikor valaki előugrik a tömegből. A zajban alig'
hallani a két koppanást, s a garázdák oly békésen csúsznak a padok közé,
mint bivalyok a posványba. Mögöttük egy pelyhedzőállú legény vigyorog,
tekintélyes franciakulccsal a kezében.

- Lehet hívni a kalauzt ...
*

Az alacsony fiatalember - kezén vastag, s részben már átvérzett kö-
téssel - útitársaitói búcsúzik. A kalauz rríőst rakta helyre a mentőládát,
s már jön is vissza. Kezében a sebesült jegye, arcán cinkos derültség. Igen
halkan beszél. .

- E,zt most, még ez egyszer, simán visszakapja. Az ellenség előtt tanú-
sított bátor magatartásaért. No meg az igazmondásért. Öreg róka vagyok
én - itt minden feledékeny ember Tövisdaróc révén akar megmenekülni
a következményektől. De ott csak ketten-hárman szoktak felszállni, s én
azokat is jól megnézem. Es különben is, hallottam a másik úr jótanácsát,
úgy félfüllel. Nem igen tudnám eldönteni, hogy maga melyík esetben volt
bátrabb: amikor szembeszállt ezekkel a bitangokkal, vagy amikor még-
sem hazudott ... Hát minden jót, Isten áldja!

A végtére megerősödött szavakat kissé zavartan hallgatta a "vértanú",
s bal kezét tette a kalauz kinyújtott jobbjába. (Jelenleg ez a jobbik ke-
zem - mondta.) A franciakulcsos mentőangyal az ajtónál kuksolt a le-
szállni készülő bőröndjével. hogy majd leadja. A bicskásokat még az
előző állomáson leadták a rendőrségnek "szocialista megőrzésre".

- No, fél éjszakai rendkívü li munka után egész jól felélénkített ez a
kis intermezzó - vágta ki magát zavarából a fiatalember. Hanem ... bo-
csánat, hiszen még be sem mutatkoztam. . . .

A hórihorgas útitárs szélesen mosolygott.
- Pedig az tulajdonképpen már megtörtént. Most már legföljebb a ne-

vedet mondhatod meg. Címmel együtt. Örülnék, ha írnál ... A legkomo-
lyabb témánkról te alig mondhattál valamit.

A hirtelen összetegeződés és bemutatkozás után alig egy-két percük
maradt. A vonat már lassított.

- Érdekes ember vagy - fürkészte fiatal társának arcát a sűrűhajú. -
Miért is vagy ilyen?

A másik egészen elkomolyodott, csaknem komorrá.
- Könnyű egy félóráig helytállni úgy-ahogy. De egy életen át - hát az

már sokkal nehezebb ...
- Es a cél? Mivégre ?
Gyors derű oldotta fel a fiatal arc sötét vonásait.
- Új ég, új föld. De amíg az el nem jön, addig itt élni meg Krisztus

erejét, az idői és anyagi világban, de az eljövendő jegyében. Node nem
akarok prédikálni ...

- Te hogy jutottál eddig?
A kérdezett rejtélyesen mcsolygott.
- Ahogy a vasúton.
A csodálkozó hogyhogy-ra a fiatalember már csaknem nevetett.
- Volt egy irgalmas Kalauzom. Sőt, mi több, van is!
A vonat megállt. Barátunk, célhoz ért. Bodrog Miklós
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CjYARMATHY IRÉN VERSEI

jó, hogy: igy ezeretlele
Hát itt vagyok végre. Alltam a határon.
Menekültem, jöttem vonaton. batáron;
erdőben bujkáltam, átgázoltam sáron
s végre ott álltam a magyar határon.

Menekülni innen, ez volt leghőbb vágyam,
más élet vár ott künn, azt suttogta lágyan,
égetett, mart, űzött, nem hagyott pihenni,
elpusztulok, hogyha nem tudok kimenni!

De miért? Kérdésem sok emberhez szaladt,
s a válaszok közül egy fejemben maradt.
- E haza nem adott semmit és elhagyott,
nem védett, nem adott, csak bántani hagyott.

Azt mondod, a hazád? Talán az emberek!
Meghalt itt az élet! Nem bírom, elmegyek.
És indultam én is. Mögöttem romhalom
papirosablakok s szívekben fájdalom.

Futva tettem meg az utolsó pár métert,
észre se.m vettem a csillagfényes étert,
szívem hangosan vert, a lábam remegett,
messze, határon túl, lidércfény lebegett.

Egy lépés volt hátra. Gyorsan megfordultam
s egy ·tenyérnyi földet a kezembe markoltam.
Fogtam én már földet kezembe máskor is,
pihente.m is rajta, nem egyszer, százszor is.

Egy marék barna föld. Kezemben más nincsen.
Nézem és úgy érzem, nem volt ennyi kincsem.
Kincsemmel kezemben mennék - de nem tudok.
Gyorsan megfordulok, ballagok, nem futok.

Kis barna föld mesél, tenyérnyi barna föld,
Hogy eljön a tavasz s minden új ruhát ölt.
A fecskék megjönnek, a gólyák megtérnek,
s benépesülnek újra majd a fészkek.
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Este házunk elé, amikor kiülök,
hallgatom majd újra, hogy cirpel a tücsök.
Te marék barna föld, tudtam, hogy milyen vagy.
Láttalak virágban, s ha átjárt téli fagy.

Szórtalak sírhantra, hogy szebb legyen álma
annak, ki lent pihen. Te voltál a párna.
Tudom, hogy szegény vagy és árva maradtál,
hazátlanná lennék, hogyha te elhagynál.

Te csöppnyi barna föld, kís, barna rög hazám.
Elhagyjalak? Mintha arcul ütném anyám!
Jártam már világot, tudtam, nem feledlek,
de sohasem tudtam, hogy ennyire szeretlek.

Jó, hogy így szeretlek!
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A nap fénye ezer izzó,
szemvakitó tüzes dárda,
botladozó léptem alatt
megolvad az aszfalt járda.
Valami kis hűs szellőért
imádkozom,
imádkozom.

NÉGY ÉVSZAK
TÉL

A hideg tél ordas fogát
a búsomba belemarja,
tépdes, rángat a viharos
északi szél durva karja.
Valami kis enyhülésért
imádkozom,
imádkozom.

TAVASZ

Május végi hajnalófán
száz fénye van a világnak,
égnek, földnek, embereknek,
s száz illata tűnek, fának.
Valami kis ifjú sig ért
imádkozom,
imádkozom.

NYAR

ÖSZ
Napok óta hull az eső,
a nedvesség csontig hatol,
a tél - mint a kivert kutya -
búsan megint itt szimatol.
Valami kis életért még
imádkozom,
imádkozom.
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Nyári emlék
Vad tűz lobban fel valahol,

pirosan égnek a kazlak,

a füst az égnek csavarog,
perzselt szaga van agaznak

Loholnak ijedt kapások,
asszonyok, lányok jajongnak,

madarak víjjogva repülnek,

ijedt kis nyulak sikongnak.,

Kormos az ég, láng dalol

selypen, vadul sziszegve,

a kegyetlen nap is éget,

ahogy betört a ligetbe.

Ahány ember, vöröslik,
verejtékes mindnek az arca,

olyan dühödten merülnek

áimokfutókként a harcba.

Tudom, hogy győz a kis ember

a nagy tűz ellen, slebírja,

különben elvész a kenyér;

ez van arcukra felírva.
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Hamvas arca mint a rózsa,
szeme kékje mint a tö,
büszkén ül fent a nyeregben,

S ring a ... ring a hintaló.

Szorongatja kís babáját,

két kis karja ringató.
Ugyan hova repül vele?

S ring a ... ring a hintaló.

Mese szárnyán, álom szárnyán?

Neki ez még mind való.
Kis gyermekem, repülj bátran!

S ring a ... ring a hintaló.

Holnap talán földre esel,

s csak messziről int a jó.

Ma azért csak álmodj tovább.

S ring a .•. ring a hintaló.
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.4 kullsteini logo/y
A fogoly maga elé tartotta vékony, fehér kezeit, aztán lesöpörte a vár-

orvos fioláit, a tarka kapszulákat és nevetett. Zelenik káplár a tolóablak
mögül nézte a bilincseitől megszabadított Szentjóbi Szabót és a pillangók
jutottak eszébe, melyeket süvegével fogott gyermekkorában, valahol egy
moldvamenti faluban. Azok is mozdulatlanul kuksoltak, amikor hosszú
idő után levette felőlük a szőrmés föveget, és csak percek múlva kezd-
ték mozgatni szárnyukat - felszállni azonban nem tudtak többé.

Zelenik évek óta őrizte már Kuffstein rabjait, és csak a csapszékek
bádoglámpái alatt, a savanyú tiroli borok mámorában tudott szabadulni
a gondolattól, hogy maga is fogoly. - Csak ott, és a bilincseíkből frissen
megváltott foglyok kémlelőréseinél érezte a szabadságot, melytől ugyan-
azok a falak zárnak el őrt és rabot egyképpen. Ismerte a béklyóba szorí-
tott kezek első, indulatos csapásait, amint lesújtanak a durva pokrócra,

a korsót tartó faládára - vannak, akik őrjöngve vagdalkoznak a szabad-
ságnak ebben a csalóka első percében, aztán ez is elmúlik. A fogoly, aki-
ről betegsége, vagy csöndes magaviselete miatt levették a láncokat, maga
elé mered és mozdulatlan, mint az elfogott pillangók.

Szentjóbi nem hallotta a tolóablak halk csikorgását - már régóta nem
hallott és nem látott semmit. A visszhangos folyosókon kongó léptek és
kiáltások, a cella falára írt trágár rajzok - a távoli német, magyar, olasz
kedvesek nevei a vacok deszkáin - nem jutottak el hozzá, és a kivitt.
bilincsek sem jelentenek számára annyit, amennyit.. a leselkedő foglár
gondolt. Mindszent hava volt, a Burg platánjairól, Budán, a Dunapart
jegenyéiről levelek hulltak - sokan lehajoltak a hajnali közös sétán, és
keblükbe rejtettek egyet a tömlöcudvar őszi leveleiből. - Ű már nem
megy sétálni, nem vár sem pecsétes, sem ágról hullott levelet - ahol ő
van, oda nem érnek el Czrevenka várkapitány láncai, sem a cellák nyir-
kot virágzó boltívei.
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- Hol is van a 363-as kuffsteini fogoly, Szentjóbi Szabó László, az
emésztő kórban szenvedő magyar rebellis - hogy lehet megs'zökni innen
úgy, hogya test itt maradjon a deszkafekhelyen - de az e m ber mégis
túl legyen az öles falakon?

- Zelenik káplár ismer itt föld alatt és föld felett minden zúgot, min-
de_n fordulót az őrség magasjáratain, tudja hogy csak kancelláriai pe-
cséttel hiteles kegyelmi levél, vagy az Úr kegyelme szabadíthat ki innét.
- Szentjóbi messze van az elsőtől - talán még alkonyat előtt megkapja
a másodikat -, de már rég szabados innen, túl az Úr 17-95-ös esztendején,
Bacsányiék, Rousseau álmain, nagyon messze az időben, tie mégis
otthon - csak a láz tud odáig vinni.

Szentjóbi Szabó a jövendőben van, ott jár fel- s alá láza hullám~in
már e h6 eleje 6ta. Winhauser tömlöcorvos dühös lesz az összezúzott
üvegcsékért, hiúságában fölös árat számol majd a kiöntött medicináért
- de mindegy az -, oda, ahol ő van, az sem jöhet utána, a legmerészebb
frankhoni filoz6fus sem - senki sem.

Százötven-kétszáz évvel jár túl a börtönnapl6 ano-in és otthon van az
ipolyparti Petőn, Budán, vagy a kecskeméti piacon - mindegy, hogy hol
az országban és nézi a jövendő boldog embereit, akik masinákkal törik
a határt, sose látott, nagy házakat emelnek, besúgók, kancelláriai tinta-
nyal6k, bécsi engedélyek nélkül.

- A beteg felnevet, bőrét tims6ként rántja össze az undok betegség laza,
de ez is jó - ezt még otthon szerezte, ez is a szabadságra emlékezteti.
Valami versféle ködlik fel benne, talán azok közül, melyeket még Bud-án
égetett el, szépzenéjű latin levelekkel, töredékekkel együtt. De lehet, hogy
sosem láttak pennát ezek a sorok és a dübörgő masináknak, az okos, or-
szágépíto dédunokák unokáinak szülte őket a láz, a magány, a halál ...
És hogy a jövő eme boldogjai talán kikacagják ügyetlen rímeit, meg sejtik
félelmét, melyet a dühödt vér bírák előtt érzett, az önmentő vallomásokat,
melyekkel tovább remélt élni ennél a huszonnyolc rövidke évnél - ó, hát
mit tesz az - velük nevet, sóhajt egyet, vagy mesét mond arr61, ami
most olyan fáj6n igaz és keserű.

Zelenik káplár fejét csóválja a tolóablak mögött, kiköpi a keserű bagó-
levet, és Herrlung páterért szalaszt egy b6biskol6 strázsát. - Ilyenek a
magyarok - elmélkedik a lassan sötétedő folyos6n - kikacagják a ka-
szást, vagy duhaj dalokat énekelnek, amikor más a Paternostert szepegi.

Herrlung atya nagy sietve fejezi be egy kilenc esztendeje raboskod6
talján kereskedő előkészítését az Örök Házba, és amennyire öreg lábai
bírják, igyekszik is a legény után, hiszen nagy szó az, ha eretnek kény-
szerül meghalni deáknyelvű Istenhozzáddal ... De a tömZöcrak6k aligha
számoltak az eltévelyedett lelkek megmentéséveI - annyi lépcsőt, pántos
ajt6t raktak szerteszét, hogy Herrlurui atya késve érkezett a haldokl6
magyar fekhelyéhez. Szentj6bi Szab6ban már szárnyát emelte a lélek,
amikor még Zelenik káplár a retesszel viaskodott, és ki tudja merre járt
már, amikor feltátult az ajtó a három látogató előtt. Csak egy huncut,
fiatalo~ mosoly árulkodott arról, hogy az imént még itt volt valaki - itt
hagyta, mint a városba menő asszonyok az ételt a hazatérő embernek.

Herrlung páter a pokolra gondolt, a strázsa hiányos három forint jára,
melyet még ma este le kell számolnia egy kártyában, szerelemben sze-
rencsés ulánus katonának - Zelenik pedig egy tavaszi délutánra, meg
egy ritka pillangóra, mely nem maradt a söveg alatt, hanem [rissen, ra-
gyogva felszállt a magasba, és eltűnt az aranyos levegő égben - ahol
még a napfény sem tudta utolérni. . . .

Turchányi Sándor
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BODROCj MIKLÓS VERSEI

Hajnali dicséret
Jóreggelt, Uramisten.
Egyszerű szívvel hadd köszőntselek így,

bár nálad nincs reggel, sem éj, vagy bármi változás,

és dicséretünkre sincs szükséged neked,

ki magad vagy a dicsőség,

hanem mert szeretsz, azért engeded meg,

hogy hozzád szóljunk, köszöntsünk, áldjunk -

ezért tudod kicsinyes jajgatásunkat, sívó könyörgésünke1

te mindezt érted, s gondod van reánk,
mint nekünk oktalan csecsemőinkre.

Hadd induljunk előled, mint a sugár a napból,
munkánk, pihenésünk, bánatunk, újjongásunk,

lelkünk villódzó a vaksötétbe hulló

szikrái közt a mai napnak útján;

akaratod fonalára fűzd fölperceinket,

hogy száz- és ezerszám csilloghassanak előtted -

szíveinket is te kapcsolod füzérré

és tartsd össze e kötelékkel a földet,
hogy neked s egymásnak őrizzük meg' rajta magunkat,

míg gyémántfényű örök reggeled lángja

kezedtől tisztult homlokunkra nem lobban.
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FEI<ETE VIRRADAT
Évszázadaid kegyetlen éjszakája

lobban rád táruló szemünkbe, Afrika.

Méltóságos, erős, nagy gyásszal égre kúszol
feltámadást csattogó, szigorú szélben,

férfivá érett óriás feketeség:
Kimarjult nyakadról kö-öklöd lecsapja akoloncot,

vércsíkos testtel főlmagaslasz, sohase voltál lenyűgőzőbb,

s hóhéraid _sem hátráltak még ilyen hökkenten a tenger felé.

Elefántcsont-fogú mosoly villan arcodból a világra,
miltíárdnyí szív testvéreddé melegszik,

és tiszta gyolccsal, borral, olajjal,

kenyérrel, sóval, drága igékkel
feléd indulnak, megkínzott, kifosztott csodálatosság,
pironkodó, kései saanaritánusaid,
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Vacsora /944-ben
A család a viaszosvászonnal letakart konyhaasztal körül ült. Az asztal

fölött függő, ernyőzött petróleumlámpa fénye éppen az arcukba hullott.
Az apa jobbjában villát szorongatott, és türelmetlenül kérdezte:

- Na, mí lesz?
A tűzhely előtt álló asszony fáradtan felelt:
- várhassalt
Nagyon rosszkedvű volt. Most több a gond, a cihelődés, mint azelőtt.

A sok sorbanállás gyakran kihozza a sodrából. De mit tegyen, éhes a csa-
lád. Most is mohó éhséggel szemükben ülnek az asztal körül és várják

a birkapörköltet. Egyedül a kisfiú bágyadt. A levegőbe bámul. Mi lehet
vele?

Az asszony vállat vont, aztán a fortyogó lábas fölé hajolt. Már nyúlt
a konyharuháért, hogy megfogja vele a lábas fülét, amikor odakint fel-
hangzott a fülsiketítő víjjogás,

- Na csak, itt vannak - mordult fel az apa és lecsapta a villát. Keserű
lett szájában a nyál, Ezek is várhattak volna ...

Beszédre nem maradt idő. Felugrottak az asztal mellől és úgy rebben-
tek szét, rnínt a nyulak, ha váratlanul róka topp an a vackukba. Szalad-
tak a sötét udvarra, ki a gödörbe, ki az árokba. Úgy bújták meg a lyu-
kakban, mint a férgek, és néztek felfelé, fel a feketesötét égboltra.

A kisfiú utolsónak mászott egy gödörbe. Fáradt volt és bagyadt. Le-
kuporodott és várt. Szürkület óta furcsán érezte magát, valahogy úgy,
mint amikor a vörheny kezdődött nála. Csakhogy most folyton azt kí-
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vánta, hogy csillagos legyen az ég kárpitja és ezernyi gyémánt szikráz:iék
a feje fölött.

A távolból zúgás, tompa dörrenés hallatszott, és alig észrevehetően meg-
rázkódott a föld.

- Jaj! - sóhajtott az anya, és meg nem született kicsinyére gondolt.
A kisebbik lány síkított, és arcát nekiszorította a gödör nyirkos, nedves
falának, az apa pedig csikorgatta a fogát és szitkozódott. .

Arra gondolt, hogy sokáig tart ez a cécó, közben meg kihűl a birka-
pörkölt. Szájában undorral érezte a hideg faggyú ízét.

Kíváncsian kidugta a fejét, de újra lekapta, mert előről megint kezdő-
dött a ropogás, megint megrendült a föld. Nagy magasságban repülőgé-
pek húztak el fölöttük. Menjenek a pokolba! ... Mélyebbre kellett volna
ásni a gödröt... Mondta a gyerekeknek, ne bolondozzanak, de a lánya
azt mondta, méret szerint kell a lyukakat ásni ... Mindenkinek saját
gödre legyen. A legkisebb fiúnak a legkisebb ... És most itt ul kényel-
metlenül, és úgy össze kell húzódnia, hogy a cipője sarka atomporába
mélyed.

Ki akart egyenesedni, amikor irtózatos csattanás hasított a dobhártyá-
jába. Utána sűrű földeső hullott a fekete égből.

Nagysokára megint felhangzott a víjjogás, Akkor ki másztak a lyukak-
ból és siettek a konyhába. Az apa meggyújtotta a lámpát, leült az asztal
mellé, kezébe vette a villát és a tűzhely felé nézett.

- Add most már ide, mert eleget vártam rá - próbált tréfálkozni.
- Nem is tartott sokáig - mondta nevetve a lány.
Az anya puszta kézzel fogta meg a kihűlt lábast. Az asztal közepére

tette és kimérte a porciókat. Csak tálalás közben vette észre, hogya kís-
fi ú hiányzik.

- Mi van a gyerekkel? - kérdezte, és a merőkanál megállt a levegő-
ben.

- Mi volna? - /válaszolt az apa, és kenyérdarabot dobott a pörkölt
levébe.

- Nem jött vissza ...
- Nem? Valaki nézze meg, mit csinál?
A lány kelletlenül felállt, kifelé indult.
- Mindig baj van vele!
Néhány perc múlva sápadtan jött vissza.
- Nem találom - motyogta. - Kinéztem a szememet, mégsem talál-

tam. .. ott kellett volna lennie a legkisebb lyukban, ott, az udvar vé-
gén ... De ott most csak földhányás van, nagy földhányás.

Az apát rosszullét fogta el és un50rral nézett a tányérjára, amelynek
szélére már odafagyott az étel szürke zsírja. Az anya meg ült mozdulatl-i-
nul, mint akiben megállt az élet.
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