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Az 1970. esztendő jubileumi év népünk életében. 1945. ápri-
lis 4-én a szovjet hadsereg a fasiszta német hadsereg utolsó
csapatait is kiverte országunk területéről. Felszabadult az
ország. A magyar nép legjobb fiai, az antifasiszták és általában
azok, akiknek drága volt országunk függetlensége, maguk is
mukálkodtak azért már a második világháború előtt, a háború
folyamán, hogy Magyarország ne legyen a fasiszta Németország
feg'yveres csatlósa és küzdöttek a szovjetellenes háborúhoz való
csatlakozás ellen. Nem lehet tehát lebecsülni azokat az erőfeszí-
téseket, amelyeket népünk haladó csoportjai végeztek éppen '
népünk érdekében, mégis történeti tény, hogy hazánkat a szov-
jet hadsereg szabadította fel. Szovjetunió óriási áldozatot hozott
a fasizmus legyőzéséért és népünk felszabadításáért. A jubile-
umi évben hálával emlékezünk meg azokról a magyar hazafiak-
TóI, akik életüket áldozták oda népünk szabadságáért és függet-
lenségéért és ugyanakkor hálával gondolunk azokra a szovjet
katonákra is, akik magyar földön adták életüket azért, hogy a
fasiszta hadsereg kitakarodjék ebből az országból.

NÉPüNK FELSZABADULASANAK

25. jubileumi évében vissza kell tekintenünk arra a helyzetre,
amelyben negyedszázaddal ezelőtt volt az ország. Igaza volt
azoknak, akik országunk helyzetét röviddel a felszabadulás után
így jellemezték: "Mohács óta nem volt ilyen súlyos helyzetben
az ország." A szó szoros értelmében jellemző volt országunkra,
hogy az "romba dőlt" ország volt. A háborús pusztításnak nem-
csak jelei, hanem kiáltó tényei veltak láthatók az egész magyar
j'öldön. Inség, gyász, kétségbeesett emberek, akik keresték
háborúban elpusztult hozzátartozóikat. A háborúban elpusztult
a háború előtti nemzeti vagyonunk 40 %-a. A háború okozta
anyagi veszteség minden magyar dolgozó 4-5 esztendei mun-
kájának eredményét semmisítette meg. Megbénult az ország
ipara. Ipari üzemeink kapacitásának felét elvesztettük. Ugyan-
csak elvesztettük mezőgazdaságunk állatállományának a felét.
Megbénult a közlekedés. Szinte valamennyi Duna- és Tisza-
hídunk elpusztult. Az utak súlyosan megrongálódtak. A gép-
kocsik és .autóbuszok 90 %-a tönkrement. A vasúti kocsiknak
csak 10-20 %-a maradt meg. A vágányhálózat több mint fele
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ment tönkre. 120 ezer lakóház lett lakhatatlanná vagy teljesen
elpusztult. Budapest lakóépületeTnek 25 %-a lett lakhatatlanná,
de mintegy 75 %-a megsérült. Kórházak, iskolák dőltek romba.
Az anyagi veszteség mellett óriási volt az a rombolás, ami az
emberek testi, lelki és szellemi v.ilágában végbement.

" Erről az alapról kellett elindulniuk azoknak, akik vállalták
az újjáépítés elkezdésének és végrehajtásának óriási feladatát.
Nem egyszerűen egy romba döntött országot kellett helyreállí-
tani. Lényegében új országot kellett teremteni. Teljesen új ala-
pokon forradalmi átalakulással kellett egy új Magyarországot
felépíteni. Voltak, akik nem hitték, hogy ezt az új országot fel
lehet építeni. De voltak olyanok, akik hittek abban, hogy a
romok eltakarítása után nemcsak el tudjuk kezdeni egy új
Magyarország felépítését, hanem azt végre is tudjuk hajtani.
Es amikor 1970-ben körülnézünk ebben az országban, akkor
nyugodtan elmondhatjuk: azoknak volt igaza, akik mertek hinnt,
akik erejük megfeszítésével dolgoztak az elmúlt negyedszázad-
ban és akik testi, lelki és szellemi erejüket vetették bele abba,
hogy a romok helyén új Magyarország épüljön.

AZ ÚJJAEplTEs
valóban óriási erőfeszítést igényelt. Nemcsak a romokat kellett
eltakarítani, nemcsak a megrongált házakat, gyárakat, iskolá-
kat kellett renoválni, nemcsak új épületeket kellett emelni,
hanem eközben el kellett érnünk azt, amit a technikailag fejlett
országok már 1945-ben magukénak vallhattak, sőt ezen túl
mindent meg kellett tennünk azért, hogy az ún. "második ipari
[orrtulalom" vívmányait is érvényesítsük. Mindez szinte ember
feletti munkát igényelt. Meg kellett valósítanunk egy magasabb
rendű társadalmi berendezkedést, miközben meg kellett szün-
tetnünk a múltbeli igazságtalanságokat, jogtalanságokat és
egyenlőtlenséget. Elő kellett mozdítanunk az anyagi javak ter-
melésének jó megszervezése révén az emberek jólétének növe··
kedését. A felszabadulással lehetővé vált a, társadalmi átalaku-
lás, a szocialista vívmányok létrehozása. De ennek a lehetőség-
nek a kihasználása igen sok körültekintést, jól átgondolt terve-
ket, tudást, felkészültséget, akarást és kitartást igényelt.

E rövid cikk keretében még összefoglalni sem lehetséges
mindazt, ami ebben az országban a negyedszázad alatt népünk
javára és előremenetelében történt. Mégis, legalább jeleznünk
kell a kiemelkedő tényeket. Az ország vezetése magának a
népnek a kezébe került. Megerősödött a népi hatalom. Kifejlő-
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dött és megerősödött a szocialista demokrácia. Elindult a szo-
cializmus építése és megtörtént a szocializmus alapjainak Lera-
kása. Ugyancsak megtörtént éppen ennek jegyében a mezőgaz-
daság szocialista átszervezése, amely a termelőszövetkezetek és
vele együtt a nagyüzemi gazdálkodás kialakítását eredmé-.
nyezte. Ipari országgá vált hazánk. Megváltozott iparunk szer-
kezete. Fellendült gépgyártásunk, vegyi iparunk, könnyűipa-
runk és élelmiszeriparunk. Nagy mértékben megindult és

. folyamatban van a vidék iparosítása. Új ipari városok nőttek
ki a földből. Soha nem látott méretekben folyt és folyik a lakás-
építés. Nyomortelepek számoltattak fel. A negyedszázad alatt
több mint 2 millió ember költözhetett új lakásba. A termelési
eszközök társadalmi tulajdonba vétele által kialakulhattak a
szocialista termelési viszonyok. Ezt előmozdította a gyárak, a
bankok, a bányák államosítása.

Nagyméretű változások történtek az iskolázás terén és álta-
lában a művelődés vonatkozásában. Megvalósult a nyolcosztá-
lyos általános iskola. Új egyetemek és 'kutatóintézetek épültek
fel. Az iskolákban a középfokú oktatás ingyenessé lett, az egye-
temisták nagy többsége ösztöndíjjal végezheti tanulmányait.
A legtöbb faluban művelődési otthont építettek vagy alakítottak
ki és nagyon sok faluban megszervezték á könyvtárszolgálatot.
Könyvkiadásunk soha nem látott méretekben folyik.

Egészségügyi vonalon hihetetlen előrelépés történt. A tár-
sadalombiztosítás révén országunkban szinte mindenki ingye-
nes orvosi ellátásban részesül. Az anyasági segélyek folyósítá-
sával megelőztük a leggazdagabb nyugati államokat is. Kiépült
a bölcsődék és óvodák hálózata.

Ebben az országban mindenki dolgozhat. Nincs munkanélkü-
liség. Bár az életszínvonal tekintetében még nem értük el a gaz-
dagabb nyugati országok lakosságának életszínvonalát, de jó
úton vagyunk atekintetben, hogy tovább növekedjék népünk
életszínvonala, amely már jelenleg is jó eredményeket mutat.

AZ EGYHAZNAK IS

a romok alól kellett előjönnie. A háború során 253 templomunk,
163 lelkész- és tanítólakásunk dőlt össze vagy szenvedett súlyos
kárt. Templomaink tornyaiból 102 harangot vittek el, ezenkívül
10 sérült meg. A harangokat is arra használták fel, hogy belő-
lük ágyúkat öntsenek a háború folytatásához.

A templomok és lelkészlakások újjáépítéséhez mind pénzben,
mind az építőanyagok rendelkezésünkre bocsátásával elsősor-
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ban az új m~gyar állam jött segítségünkre. Akkor, amikor igen
sok lakóépület dőlt össze és azoknak újjáépítését is sürgették
az otthonok nélkül maradt emberek, igen nagy megértést tanú-
sított az állam a templomok és lelkészlakások felépítésénél.
Államunkon kívül a gyülekezeti tagok és külföldi hittestvéreink
is jelentős áldozatokat hoztak.

De nemcsak épületek vonatkozásában volt romban az egyház,
hanem lelkileg is. Olyan korszakból érkezett meg az egyház
az új mag.yar világba, amely korszakban sokszor elfeledkezett
igazi hivatásáról, kiszolgálva a 'háborús propagandát. Olyan
korszakból érkezett meg az egyház, amelyben nem sokat törő-
dött a 3 millió koldússal, a társadalmi és politikai elnyomással
és amely korszakban nem állt az üldözöttek és a fajilag megkü-
lönböztetettek mellé, Csak kevesen voltak a két világháború
között egyházunkban is olyanok, akik látták népünk tragikus
helyzetét és szót emeltek az igazságtalanságok és jogtalanságok
ellen.

Ilyen múlt után nem csoda, ha sokan arra gondoltak, hogy
az új Magyarországon a kialakuló új társadalmi rendben múlt-
beli vétkei miatt az egyház nem fog tudni dolgozni. Jogos volt
az a feltételezés, hogyafelelősségrevonás alól az egyház sem
tud kibújni és vállalnia kell azokat a hátrányokat, amelyek az
egyház múltbeli mulasztásainak magától értetődő következmé-
nyei lettek volna.

Ezekben az időkben azoknak az egyházi embereknek volt
igazuk, akik szünet nélkül bűnbánatra hívták az egyházat és azt
hirdették, ,hogy enélkül a bűnbánat nélkül az egyház nem tudja
tovább folytatni szolgálatát.

ISTEN KEGYELME

nagyobb volt, mint az egyház és az egyház tag.jainak mulasz-
tása. Mint "tűzből kiragadott üszköt" Isten az Ő egyházát újra
szolgálatba állította az új társadalmi rendben.

Sajnos, egyházunkban is voltak csoportok, amelyek nem vet-
ték észre, hogy milyen csodát tett Isten egyházunkkal, amikor
kihozta a romok alól és újra szolgálatba állította.' Voltak, akik
nem Isten kegyelmét dicsérték, hanem az egyház "jogait" emle-
gették és azt hitték, hogy az egyház a múltból átmentheti magát
ngyanolyan keretekkel és gondolkodással, mint amit Isten má'r
súlyosan megítélt. Jelentkeztek egyesek részéről a restaurációs
törekvések. Kezdték a két világháború közötti egyházat és
annak életét úgy feltüntetni, mint valami ideális helyzetet. Vol- ,
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tak, akik arra biztattak, hogy "ki kell várni a politikai fordu-
latot, mert az új magyar állam nem lesz hosszú életű", mások
pedig "ellenállásra" bátorítottak. Ezek a hamis nézetek nem-
csak azért voltak veszélyesek, mert végeredményben egyhá-
zunkat valamiféle reakciós politikai párttá süllyesztették volna,
hanem azért is, mert az egyház gondolkodását és erejét negatív
i1'ányban foglalták le akkor, amikor minden erőt arra kellett
volna fordítani, hogy a romok alól kikerült egyház gyorsan
tájékozódjék az új magyar világban és megkeresse szolgálatát
népünk között. Huszonöt év távlatából ma már történeti tény-
ként lehet elmondani, hogy súlyosan tévedtek azok, akik nem
ismerték fel, hogyegyházunknak a szocializmust építő Magyar-
országon kell berendezkedni és vétkeztek egyházunk ellen azok,
akik nem a hit bátorságával léptek előre, hanem visszahúztak és
a visszahúzásra biztattak.

Az egész egyház számára jelentett segítséget az a kis csoport
az egyházon belül, amely felismerte a realitásokat, szembe-
helyezkedett a visszahúzókkal, meghirdette, hogy van jövője az
egyháznak az Ú.7 társadalmi rendben is és el tudja az ~gyház
végezni szolgálatát az új körülmények között is, ha bizalommal
néz az egyház Urára és szereti azt a népet, amely közé és
amelynek segítésére küldetett. Ennek a kis csoportnak jó ideig
kellett vállalnia a népszerűtlenséget, a vádaskodást, a súlY9s
kritikát azoktól, akik nem ismerték fel azt az utat, amelyet Isten
adott egyházunk számára a szocializmust építő Magyarorszá-
gon. De ez a csoport vállalta a harcot és a munkát egyházunk
új útjáért és szolgálatáért.

Ennek a munkának és az új magyar állam jóakaratának
eredménye volt az 1948. decemberében megkötött Egyezmény
az állam és az egyház között. Ennek az Egyezménynek egyik
alapelve volt az egyház és állam szétválasztása, ugyanakkor
azonban annak a kijelentése is, hogy a világnézeti különbözőség
fenntartásával egyházunk és annak tagjai a maguk államának
tekintik az új magyar államot és hitükből folyóan, annak gyü-
mölcseként segítik népünk boldogulását, békés és boldog jöven-
dőjének építését. Ez az Egyezmény jó szolgálatot tett egyhá-,
zunknak, mert biztosította szolgálatainak kéretét és elvileg
tisztázta egyházunknak az új magyar államhoz való viszonyát.

AZ EGYEZMÉNY SZELLEMÉBEN

egyházunk az elmúlt negyedszázadban vagy legalább is az utolsó
húsz esztendőben igyekezett elvégezni azt a szolgálatot,
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amelyre meggyőződésünk szerint Isten hívott el minket. Cson-
kítatlanul hirdettük Isten igéjét, kiszolgáltattuk a szentségeket
és végeztük a szeretetszolgálatot. Igehirdetéseinkkel igyekez-
tünk megtalálni és eligazítani a ma emberét, aki a szocialista
társadalmi rendben él. Nemcsak annak a társadalmi rendnek
a tagjaként szólítottuk meg a ma emberét, amelyben Magyar-
országon él, hanem úgy is megszólítottuk, mini, az egész embe-
riség nagy családjának tagját, akinek [euui ita van az egész
emberiség békéjének és békés holnapjának építésében. A sze-
retetszolgálatot sem úgy fogtuk fel, mint ami kizárólag az öre-
gek, betegek gondozására vonatkozik, hanem úgy, mint aminek
világtávlata van és mint amihez hozzátartozik az éhezők, a faji-
lag megkülönböztetettek és a társadalmilag elnyomottak meg-
segítése is.

AZ ELMÚLT NEGYEDSZAZADBAN

végezte szolgálatát Teológiai Akadémiánk is. Az új történelmi'
körülmények között is Isten elhívott fiatalokat a lelkészi pá-
lyára. Isten nagy kegyelme az, hogy lelkészi állásaink be van-
nak töltve és kis lélekszámú gyülekezetekbe is tudunk lelké-
szeket küldeni.

Szeretetintézményeink megújulva és gyarapodva végezték és
végzik szolgálatukat. Ezek a szeretetintézmények Isten aján-
dékai számunkra, mert az itt végzett 'munkákon keresztül kerül
újra és újra mérlegre hitünk valódisága, és szeretetünk teher-
bírása.

Sajtóosztályunk igen nagy szolgálatot végzett el az elmúlt
negyedszázadban. Nemcsak lapjaink jelenhettek meg, hanem
igen sok könyvet adtunk ki a lelkészek és a gyülekezeti tagok.
számára egyaránt. Különösen is nagy esemény volt Agendánk
megjelentetése, továbbá a Biblia több könyvéhez írt írásmagya-
rázatok közreadása. Törvényhozó zsinataink új törvényeket
alkottak.

Jó szolgálatot végezhetett Országos Könyvtárunk és Levéltá-
runk is. Mindegyik gazdagodott is új és új könyvekkel, illetőleg

.az egyházmegyék levéltárainak begyűjtésével.
Talán nincs még egyház világviszonylatban sem, amely olyan

átgondolt továbbképző munkát végezne a lelkészek között, mint
éppen a miénk. Lelkészi Munkaközösségeink egyházmegyén-
ként évente 8-10 alkalommal jöttek össze önképzésre, tanu·-
lásra és a testvériség ápolására. Nem véletlen, hogy külföldi
vendégeink ismételten emlegetik egyházunk lelkészeinek teo-
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lógiai képzettségét és tájékozottságát a világ egyházainak
szolgálatáról.

A fóti Kántorképző Irüézetiuik: több száz új kántort tudott
küldeni az orgonapadokra és a harmóniumok mellé.

Az Ökumenikus Tanács munkája révén elmélyült a tagegy-
házak közössége. Az utolsó 20 esztendőben meleg és gyümöl-
csöző kapcsolat alakult ki elsősorban az evangélikus és a refor-
mátus egyház között, mely egyházak nemcsak igei alapon, de
közös történelmi múltjuk nyométn is egymás segítésére és gaz-
dagítására hivattak el.

Külföldi kapcsolataink olyan méretekben erősöd tek és gaz-
dagodtak, amelyre történelmünk során még nem volt példa.

Bizonyára voltak és maradtak is problémáink, amelyek meg-
oldásra várnak. Az is {ény, hogya társadalmi élet forradalmi
átalakulása közben nem volt mindig könnyű megtalálni egyhá-
zunknak a következő helyes lépést és jó szolgálatot. De egyhá-
zunk nem is hiszi azt, hogy az egyház probléma-mentesen élhet
a világban. Az az egyház, amely már problémamentes, nem is
egyház. Mi a jövőben is szeretnénk vállalni Isten Szesitlelké-
nek vezetésével a problémák,kal való szembenézést és a legjobb
megoldások megkeresését. I

Istennek legyen hála népünk és egyházunk életéért és szol-
gálatáért! D. 'Káldy Zoltán

Egyik büszkeségünk: az új Erzsébet-híd
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NapOlk: I Protestáns
-1

Napi igék ,
naptár

újév - Kol. 3, 17. (

1. Csütörtök újév Lk 2, 21. Zsolt. 121.
2. Péntek Abel Lk. 4, 16-21. Jn. ,1, 35-42.
3. Szombat Benjámin Ezs. 43, 16-19. Jn. 1, 44-52.

1. hét: újév utáni vasárnap - Zsolt. 91, 11.
4. Vasárnap Leona Mt. 2, 13-23. Zsolt. 73, 23-26.
5. Hétfő Simon Jak. 4, 13-17. Jn. 2, 1----<12.
6. Kedd Vízkereszt Ézs. 60, 1-6. Zsolt. 72.
7. Szerda Attilla Jn. 9, 1-2. Jn. 2, 13-22.
8. Csütörtök Szörény Jn. 8, 24-39. Jn. 2, 23-25.
9. Péntek Marcel Mt. 5, 13-16. Jn. 3, 1-13.

10. Szombat Ágota Zak. 8, 20-23. Jn. 3, 14-21.
2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.

11. Vasárnap Melánia Lk. 2, 41-52. Zsolt. 100.
12. Hétfő Veronika Mik. '1, 1-11. Jn. 3, 22-30.
13. Kedd Ernő Mk. 1, 12-15. Jn. 3, 31-36.
14. Szerda János Jn. '1, 35'-42. Jn. 4, 1-14.
15. Csütörtök Lóránt Mt, 4, 12-25. Jn. 4, 15-18.
16. Péntek Gusztáv Jn. 10, 31-38. Jn. 4, 19-26.
17. Szombat Antal Lk. 10, 21-24. Jn. 4, 27'-:'30.

3. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.
18. Vasárnap Piroska Mt. 17, 1-9. Zsolt. 97.
19. Hétfő Sára 2. Móz. 34, 29-35. Jn. 4, 31-38.
20. Kedd Fábián Seb. 2. Kor. 4, 3-12. Jn. 4, 39-42.
2'1.Szerda Agnes 2. Kor. 4, 13-18. Jn. 4, 43-54.
22. Csütörtök Artúr Ap. Csel. 26,1-3,12-23. Jn. 5, 1-9.
23. Péntek Zelma Kol. 1, 24-29. Jn. 5, 9-16.
24. Szombat Timár Jel. 1, 9-18. Jn. 5, 17-23.

4. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.
25. Vasárnap Pál Mt. 20, 1-16. Zsolt. 18, 1-7.
26. Hétfő V.anda 1. Kor. 1, 26-31. Jn. 5, 24-30.
27. Kedd Lotár Fil. 1, 27-30. Jn. 5, 31-40.
28. Szerda Károly Mt. 19, 27-30. Jn. 5, 411-47.
29. Csütörtök Adél 1. Kor. 3, 5-10. Jn. 6, 1-15.
30. Péntek Mártonka 1. Móz. 7, 17-8, 4. Jn. 6, 16-21.
31. Szombat VirgíUa 1. Móz. 8, 15-22. Jn. 6, 22-29.
TeTemtö Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az élet
és a népek SOTsa.Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és megtére-
sünkre váró türelmes szeretetedröí tanúskodik. Napról napra Te gondoskodsz
rólunk saabadításunk Istene, és tanits minket úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.
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FEBRUÁR
Napok I Protestáns I Napi igéiknaptár

5. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8.

1. Vasárnap Ignác Dk. 8, ~5. Zsolt. 42.
2. Hétfő Karoliri Mt. 13, W-17. Jn. 6, 30'---40.
3. Kledid Balázs Mk. 11, 15-33. Jn. 6, 41-51.
4. Szerda Ráhel Lk. 10, 38-42. Jn. 6, 52-59.
5. Csütörtök Ágota Mk. 4, 26-29. Jn. 6, 60'-65.
6. Péntek Dorottya 1. Kor. 2, 1-5. Jn. 6, 66-71.
7. Szombat Tódor Zsid. 4, 9-13. Jn. 7, ~-13.

6. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

8. Vasárpap Aranka Lk. 18, 311-43. Zsolt. 31.
9. Hétfő .A!bigaU Lk. ,13,31-33 . Jn. 7, 14~18.

10. Kedd Elvira Lk. 9, :18-23. Jn. 7, 19-24.
ai. Szerda Bertold Mt. 6, 16-21. Jn. 7, 25~30.
12. Csütörtök Lídía 1. Móz. 15, 1-6. Jn. 7, 31-39.
13. Péntek ElHa Ézs. 58, 5-12. Jn. 7, 40-52.
14. Szombat BáUnt Mk. 9, 14-29. Jn. 7, 53-8, 11.

7. hét: Invocavit - Böjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

15. Vasárnap Aldáska Mt. 4,1-11. Zsolt. 91.
16. Hétfő Julianna Jak. 4, 1-10. Jn. 8, 12-20.
17. Kedd Donát Jaik. 1, 13-18. Jn. 8, 21-30.
18. Szerda Konrád Zsid. 4, 14-16. Jn. 8, 31-36.
19. Csütörtök Zsuzsanna Zsid. 12, 1-7. Jn. 8, 37-45.
20. Péntek Álmos Mt. 16, 21-27. Jn. 8, 46-59.
21. Szombat Eleonóra Mt. 12, 38-42. Jn. 9, 1-12.

8. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Ezs, 50, 4-5.

22. Vasárnap Gerzson Mt. 15, 21-28. Zsolt. 25, 6-15.
23. Hétfő Alfréd Jn. 7, 14-18. Jn. 9, 13-23.
24. Kedd Mátyás Ap. Osel. 5, 17---.29, Jn. 9, 24-41.
25. Szerda Géza 1. Sám. 3, 1-10. Jn.W,1-10.
26. Csütörtök Sándor Ap. Csel. 16, 8-15 Jn. 10, 1'1-21.
27. Péntek Ákos Zsid. 5, 4--->10. Jn. '10, 22-30.
28. Swmbat Elemér Mt. 21, 33-46. Jn. 10, 31-42.

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. TUdod, hogy teremtményedet
támadja és rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a kisértésben. Mentő szereteted
óvjon, védj en és a kísét'tések :tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket.
Ámen. '
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Napok I Protestáns I Nap i igé knaptár

9. hét: Okuli - Böjt 3. - Mt. 20, 28.
1. Vasárnap Albin Lk. ll, 14-28. Zsolt. 25. 15-22.
2. Hétfő Lujza 1. Pt. 1, 18-21. Jn. ll, 1-ÜO.
3. Kedd Korriélia Mk. 6, 7-13. Jn. ll, 11-19.
4. Szerda Kázmér Lk 22, 24-30. Jn. ll, 20-27.
5. Csütörtök Adorján lJk. 4, 38-44. Jn. 11, 28-45.
6. Péntek Alpár 1. Koor. 4, 9-16. Jn. ll, 46-54.
7. Szombat Tamás 2. Móz. 12, 3-14.' Jn. '11, 55-12, ll.

10. hét: Laetare - Böjt. 4. - Jn. 12, 24.
8. Vasárnap Zoltán Jn. 6, 1-15. Zsolt. 122.
9. Hétfő Franciska Jn. 6, 22-29. Jn. 12, 12-19.

10. Koedd Olimpia Jn. 6, 30-35. Jn. 12, 20~26.
11. Szerda Aladár Mk. 12, 28-34. Jn. 12, 27-33.
12. Csütörtök Gergely Jn. 6, 47-59. Jn. 12, 34-36.
13. Péntek Krlsztíán Jn. 12, 20-26. Jn. 12, 36-43.
14. Szombat Matild Jn. 8, 21-3'Ü. Jn. 12, 44-50.

11. hét: Judika - Böjt 5. - Jn. 17, 19.
15. Vasárnap Nemzeti ünn. Jn. 8, 46-59. Zsolt. 43.
16. Hétfő Henrietta Zsid. 7, 23-27. Jn. 13, 1-11.
17. Kedd Gertrúd Zsid. 9, 16-22. Jn. 13, 12-20.
18. Szerda Sándor, Ede Jn. 13, 31-35. Jn. 12, 21-3Ü'.
19. Csütörtök József Zsid. io, 1-10. Jn. 13, 31-35.
20. Péntek Hubert Jn. ll, 47-55. Jn. 13, 36~38.
21. Szombat Benedek 2. Móz. 32, 3'(}-34. Jn. 18, 1-11.

12. hét: Virá!:,vasárnap - Palmarum - :f:zs. 53, 11-12.

22. Vasárnap Katalin Jn. 12, 112-24. Zsolt. 22.
23. Hétfő Brunó Jn. 12, 1-9. Jn. 18, 12-27.
24. Kedd Gábor Zsid. 9, 16-28. Jn. 18, 28-40.
25. Szerda Zsolt ZSJid.4, 15-5, 9. Jn. 19, 11-16.
26. Csütörtök Erika \ Mt. 22, 2-13. Jn. 19, 16~22.
27. Nagypént. Hajnalka Jn. 18. és 19. Jn. 19, 23-3-0'.
28. Szombat Gedeon Mt. 27, 57-66. Jn. 19, 31-42.

13. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

29. Húsv. v. I Jónás I Mk. 16, 1-8. Jn. 20, 1......,18.
30. Húsv. h. Izidor Ap. Csel. 2; 22-36, Jn. 20; lf}-23.
31. Kedd I Árpád I Dk. 24, 36---47, Jn. 20, 24-31.

Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád váruruk. Amint egykor
megváltó szereteteddeí eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen étetürikbe is.
Amiképpen megttsztíeottad Isten templomát, tisztítsd szívünket Isten Srentlelké-
nek templomává, amely Feléd tárja ajte.ját és Téged dicsér örökké. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szerda Hugó Jn. 21, 1-14. Jn. 21, 1---'14.
2. Csütörtök Áron Jn. 20, 11-18. Jn. 21, 15-17.
3. Péntek Keresztély 1. Kor. 15, 35-49. Jn. 21, 118-19.
4. Szombat Felsz. ünn. 1. Kor. 15, 50-58. Jn. 21, 20~25.

H. hét: Quasimodogeniti - 1. Pt. 1, 3.

5. Vasárnap Vince Jn. 20, 19-31. Zsolt. 116.
6. Hétfő Cölesztin 2. Tim. 1, 6-,W. Ef. 1, 1-8.
7. Kedd Hermann 2. Tim. 2, 1-5. Ef. '1, 9-14.
8. Szerda Lídia 1. Pt. 1, 22-25. Elf. 1, 15-23.
9. Csütörtök Erhardt 1. Tim. 1, 12-17. Ef. 2, 1-10.

ro. Péntek Zsolt 1. pt. 1,3-9. Elf. 2, 11-18.
11. Szombat Leó Jónás 1, 12-2, 11. Ef. 2, 19-22.

15. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, ll; 27; 28.

12. Vasárnap Gyula Jn. ,10, 11-16. Zsolt. 2'3.
13. Hétfő Ida Jn. 10, 1-11. Ef. 3, 1-7.
14. Kedd Tibor Mt. 26, 31-35. EJ'. 3, 8-13.
15. Szerda 'I'ass Jn. 21, 15-19. Ef. 3, 14-21.
16. Csütörtök Rudolf 1. Pt. 5, 1-4. Ef. 4, 1-ű.
17. Péntek EniJkő Jn. 18, 1-9. Ef. 4, 7-16
18. Szombat Ilma Jn. 10, 27-30. Elf. 4, 17-24.

16. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 17.

19. Vasárnap Kocsárd Jn. 16, 16-23. ZsoIt. 66.
20. Hétfő Tivadar Ef. 4, 17-24. Ef. 4, 25-32.
21. Kedd Csillla Jób 38, 31-38. Ef. 5, 1-8
22. Szerda Anzelm ,1. Jn. 4, 7-14. Ef. 5, 9-14.
23. Csütörtök Béla Ap. Csel. 17,22-33 Ef. 5, 15-21.
24. Péntek .György 2. Kor. 5, 16-21. Ef. 5, 22-33.
25. Szombat Márk Rm. il, 18-25. Ef. 6, ~-9.

17. hét: Kantate - Zsolt. 98, 1.

26. Vasárnap I Ervin Jn. 16, 5c-15. Zsolt. 98.
27. Hétfő Aríszcíd Ef. 5, 8-14. Ef. 6, 10-17.
28. Keöd Valéria Jn. 6, 66-69. Ef. 6, 18-24.
29. Szerda I Albertana Kol. 3, 16-24. Jn. 14, 1-7.
300.Csütörtök Katalin Mt. 21, 12-17. Jn. 14, 8-14.

Megválto Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meg-
haltunk a bűnnek, 'hogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltámadásod
erejét: a reménységet es az igazságot. Taníts minket HZ új életben járni és az
odafelvalókkal törődni. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Péntek I Munka ünn. I 2. Tim. 2, 8-13. Jn. 14, 15_21.
2. Szombat Zsigmond Jel. 4, 2-11. Jn. 14, 22-.26.

18. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.

3. Vasárnap Irma Jn. 16, 23-3.0. Zsolt. 66.
4. Hétfő Flórián Mk. 1, 35-39. Jn. 14, 27-31.
5. Kedd Gotthárd Koil. 4, 2-6. ,Jn. 15, 1-8.

- 6. Szerda Fl'ida 1. Tim. 2, 1-8. Jn. 15, 9-15.
7. Csütörtök Mennyb. ünn. Mk. 16, 14-20. zsou. 47.
8. Péntek Gizella Kol. 3, 1-4. Jn. 15, 16-17.
9. Szornbat Gergely Ef. 1, 15-23. Jn. 15, 18-25.

19. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.

10. Vasárnap Armin Jn. 15, 26-16, 4. zson. 27.
11. Hétfő Ferenc Jer. 29, 11-14. Jn. 15, 26-27.
12. K,edd Pongrác Jn. 15, 17-21. Jn. 16, 1-4.
13. Szerda Szervác 1. Kor. 2, 12-16. Jn. 16, 5-ll.
14. Csütörtök Bonifác Jn. 7, 37-39. Jn. 16, 12--'15.
15. Péntek -Zsófia Zsid. 11, 32-40. Jn. 16, 16-23:
16. Szombat Mózes Ezs, 41, 17-20. Jn. 16, 23-33.

20. hét: Pünkösd - Zak. 4, 8.

17. pünk. v. Ránk Jn. 14, 23-31. ZSQllt.1'18.
18. pünk. h. Erik Jn. 3, 16-21. Z.solt. 8il.
19. Kedd Buda Ap. Csel. 2, 42-47 Jn. 17, 1-5.
20. Szerda Bernát Ap.·Csel. 3, 1-2,1. Jn. 17, 6-13.
21. Csütörtök Konstantin Ap. Csel. 4, 8-31. Jn. 17, 14---<19. ,
22. Péntek Júlia Ef. 2, 17-22. Jn. 17, 20-26.
23. Szombat Dezső Jn. 20.,'19-23. 5. Móz. 1, 1-18.

21. hét: Szentháromság ünnepe - F:zs. 6, 3.
24. Vasárnap Gergely Jn. 3, 1-15. Zsolt. 8.
25. Hétfő Orbán Ef. 3, 14-21. 5. Móz. 1, 19-33.
26. Kedd Fülöp Kol. 2, 1-9. 5. Móz. 1, 34-45.
27. Szerda Helga Ef. 4, 1-6. 5. Móz. 2, 1-15.
28. Csütörtök Emil 1. Tim. 3, 14-16. 5. Móz. 2, 16-25.
29. Péntek Keve 1. Kor. 12, 1-6. 5. Móz. 2, 26-37.
3.0.Szombat Janka Ez. 1, 4-6, 22-28. 5. Móz. 3, 1-22.

22. hét: Szentháromság utáni 1. .....:...Lk. 10, 16.
31. Vasárnap I Angéla I ük. 16, 19-31. Zsolt. 13.
Szentháromság Isten! Magasságban és szerrtségben lakozol, de az alázatossal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekk-el, a kinyilatkoztatott igét pedig hivő szívvel
fogadjuk. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Hétfő I Tünde 2. Tim. 3, 14-17. 5. Móz. 3, 23-29.
2. Kedd Anna Ez. 2, 1-7. 5. Móz. 4, 1-13.
3. Szerda Tldíkó Ap. Csel. 8, 26-35. 5. Móz. 4, 14-24.
4. Csütörtök Kadocsa Jer. 8, 8-11. 5. Móz, 4, 25-40.
5. Péntek Fatime I Ez. 3, 22-27. 5. Móz. 4, 41-49.
6. Szombat Norbert Ezs .. 5, 1-7. 5. Móz. 5, 1-22.

23. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. 11, 28.

7. Vasárnap Róbert Lk. 14, 16-24. Zsolt, 18.
8. Hétfő Medárd Ap. Csel. 6, 1-7. 5. Móz. 5, 23-33.
9. Kedd Fél.ix Jer. 3, 14-17. 5. Móz. 6, 1-9.

10. Szerda Margit I Mt. 11, 25-30. 5. Móz. 6, 10-25.
11. Csütörtök Barnabás Lk. 14, 12-15. 5. Móz. 7, 6-!15.
12, Péntek V.ir-ág 1. Kor. '1, 20-25. 5. Móz. 8, 1-10.
13. Szombat Tóbiás Jak. 2, 1-9. 5. Móz. 8, 11-20.

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

14. Vasárnap Vazul Lk. 15, 1-10. Zsolt 32.
15. Hétfő JOilán Mk 2, 1-17. 5. Móz. 9, 1-6.
16. Kedd Jusztin Dk. 7, 36-50. 5. Móz. 9, 7-29.
,17.Szerda LauTa Lk. 15, 11-32. 5. Móz. 10, 10-22.
18. Csütörtök Arnold Rm. 4, 1-8. 5. Móz; 15, 1-11.
19. Péntek Gyárfás Rrn. 5, 1-11. 5. Móz. 18, 9-22.
20. Szombat Rafael Ez. 18,1-4, 21-24 5. Móz. 30, 1-10.

25. hét: Szentháromság utáni J. - Gal. 6, 2.

21. Vasárnap Alajos Lk. 6, 36-42. Zsolt. 27.
22. Hétfő Paulina' Jn. 8, 1-11. 5. Móz. 30, 11-20.
23. Kedd Zoltán 2. Kor. 2, 5-10. 5. Móz. 31, 3()-~, 18.
24. Szerda Iván Lk. '1, 57-68. 5. Móz. 32, 19-43.
25. Csütörtök Villmos Ap. Csel. 19, 1-7. 5. Móz. 3'3, 1'---'3',29.
26. Péntek: János, Pál Lk. 12, 49-53. 5. Móz. 34.
27. Szombat Lászlo Jn. 10, 401-42. Hab. 1, 1-11.

26. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.

28. Vasárnap I Levente I Lk. 5, 1-11. zson. 1.
29. Hétfő Péter, Pál Lk. 9, 57-62. Hab. 1, '12-17.
30'.Kedd \ I Pál I Fil. 3, 12-16. Hab. 2, 1-14.

Szentlélek Úristen! Építs be mínket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el mírrket
mínden igazságra. Serkents mínket, hogy teremje életünk a szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

'1. Szerda Tibold Lk. 9, 51-57. Hab. 3, 1-4, 13-19.
2.. Csütörtök Ottokár 2. Tim. 4, 1-5. Sof. 1, 1-6, 14-18.
3. Péntek Kernél 1. Tess. 2, 13-20. Sof. 3,6-20.
4. Szombat Ut[,rik Lk. 14, 25-33. Zsid. 1, 1-4.

27. hét: Szentháromság utáni 6. - Ezs. 43, 1.
5. Vasárnap Emese Mt. 5, 17-26. Zsolt. 139.
6. Hétfő Ezsaíás T~t. 3, 3-7. Zsid. 11,5-14. ,
7. Kedd Cirill L" Pt. 3, 18-22. ZsLd. 2, 1-10.
8. Szerda Teréz Gal. 3, 26-29. Zsid. 2, 111-18.
9. Csütörtök Veronililla Mik. 16, 14-18. Zsid. 3, 1-6.

W. Péntek Arnálla Mt. 3, 13---<17. Zsid. 3, 7-19.
11. Szombat Uli Jel. 3, 1-6. Zsid. 4, 1-13.

28. hét: Szentháromság 'utáni 7. - ·Rm. 6, 19.
12. Vasárnap' ~ Izabella Mk. 8, 1---'9. Zsolt. 24.
13. Hétfő Jenő Mk. 8, 10"""':21- Zsid. 4,114-5, 10.
14. Kedd Eörs Rm. 6, 12-ü8. Zsid. 5, 11-6, 8.
15. Szerda Henrik Dk. 11, 33-36. Zsid. 6,9-20.
16. Csütörtök Zalán Mk. 9, 42~50. Zsrid. 7, '1-10.
17. Péntek Eleik Rm. 12, 1-2. Zsid. 7, 11-17.
18. Szombat Frigyes .1. Kor. 9, 24-27. Zsid. 7, 18-28.

29. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.
19. Vasárnap Emília Mt. 7, 15-23. Zsolt. 48.
20'. Hétfő IHés Jn. 8, 31-36. Z,sid. 8, 1-13.
21. Kedd Dániel Gal. 6. 7---'10. Z,md. 9, 1-10.

"-22. Szerda Mária Magd. Kol. 1, 3-ll. Z'Sid. 9, 11-15.
23. Csütörtök Lenke 1. Kor. 12. 12-26. Zsid. 9, 16-28.
24. Péntek Kríszbina Fil. 2, 12......:18. Zsid. 101, 11-18. ..
25. Szombat Jakab Zsid. 6, 4-8. Zsid. ,10, 19-31.

30. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.
26. Vasárnap Anna Lk.16, 1-8. Zsolt. 54.
27. Hétfő Olga Préd, 9, 13-18. Zsid. 10>,32-39.
28. Kedd Ince Péld. 16,1-9. Zsid. 11, 1-7.
29. Szerda Márta l. Pt. 3, 1-6. Zsid. 1'1:8-22.
30. Csütörtök Judit l. Kir~ 3, 16-28. Zsid. ll, 23-31.
31. Péntek Oszkár Mt. 13, 44-46. Zlsid. H,'32-4O'.

Atyánk a Jézus Krrsztus által! Magasztalunk Téged a ,bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nvüjthatunk. Bocsána-
tod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíveket
ajándékozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkéveL Amen.
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Napok' I Protestáns í Napi igé knaptár

1. Szombat I Péter I Lk. 12, 42-48. Zsid. 12, 1-101.

31. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt. 33, 12.
2. Vasárnap Lehel Lk 1,g,41-48. ,

Zsolt. 33.
3. Hétfő OsiMa 5. Móz. 7, 6-U. Zsid. 12, 12-17.
4. Kedd Domonkos 2. Móz. 17, 8-15. Zsid. 12, 18-24.
5. Szerda V,aj:k 1. Kir. 21, 1-16. Zsid. 12, 25-29.
6. Csütörtök Berta Jer. 16, H-17. Zsid. 13, 1-6.
7. Péntek Ibolya Jer. 18, 1-6. Zsid. 13, 7---.14.
8. Szombat László Rm. 101,25.-32. ~id. '13, 15-19.

32. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pt. 5, 5.
9. Vasárnap Emőd Lk. 18, 9-14. ·r.so~t. 1!13.

10. Hétfő Lőrinc Mk. 9, 33-37. Zsid. 13, 20-25.
101.Kedd Tibor 1. Sám. 17, 40-51. 1. Jn. 1, 1-4.
12. Szerda Klára Lk. 7, 1-10. 1. Jn. 1, 5-10.
13. Csütörtök Ipoly Ap. Csel. 12, 18-25. 1. Jn. '2. l-K
14. Péntek Özséb Gal. ,1, 11-24. 1. Jn. 2, 7-ll.
15. Szombat MáJria Em. 57, 15-21. 1. Jn. 2, '12-17.

33. hét: Szentháromság utáni 12. - Ezs. 42, 3.
16. Vasárnap Abrahám Mik. 7, 31-37. Zsólt. 70'.
17. Hétfő Anasztáz Mk. 1, 21-28. 1. Jn. 2, 18-29.
18·.Kedd JIlona \ 2. Kir. 20, 1-7. 1. Jn. 3, 1---10.
19. Szerda Huba Jaik. 5, 13-18. 1. Jn. 3, '1l-18.
20. Csütörtök Alkotm. ünn. Mt. 9, 27-38. 1. Jn. 3, 19-24.
21. Péntek Sámuel Mt. 8, 14-17. 1. Jn. 4, 1-6.
22. Szombat Menyhért Ezs. 35, 3-10. 1. Jn. 4, 7-16.

34. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.
2'3. Vasárnap Farkas Lk. :10,23-37. Zsolt. 74.
24. Hétfő Bertalan Jaik. 2, 1-13. 1. Jn. 4, 16-21.
25. Kedd Lajos Rm. 3, ·19-22. 1. Jn. 5, 1-4.
26. Szerda Róz-a Zak. 7, 8-14. 1. Jn. 5, 5-12.
27. Csütörtök Szil árd Filemon 4, 25. 1. Jn. 5, 13-21.
28. Péntek Agoston Zsid. 2, 11-18. 2. Jn.
29. Szombat Uilla Jer. 22, 13-19. 3. Jn.

35. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
30. Vasárnap I Rózsa I Lk. 17, 11-19. Zsolt. 50.
3,1.Hétfő Erika Mk. 1, 40-45. Arn. u 1l--'2; 3, 3-8.

Mennyei Atyánk! Magasztal Iel'künk, mert betöíiöd ~z·é:heiő(javakkal.· Testünk
táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennveí kenyeret ajándékozol
nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a míndenriapí kenyerünket, és 'teríts
asztalt nekünk a Te országodban. Ámen.

2 EvangéLikus Na<ptár
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Napok Protestáns Nap i igéknaptár

1. Kedd Egyed I 1. Tess. 5, 16-24. Am. 3, 1-2,9-15, ,
2. Szerda Rebeka 2. Kor. 9, 10-15. Am.4.
3. Csütörtök HiIda

I
1. Tess. 1, 2-10. Am. 5, 1-9.

4. Péntek Rozália FH. 1, 12-18. Am. 5, 10-17.
5. Szombat Vílotor Fil. 1, 19-26. Am. 5, 18-24.

36. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pt. 5, 7.

6. Vasárnap Zakariás M,t.6, 24-34. z.solt. 37.
7. Hétfő Regina 1. Tim. 4, 4-8. Arn, 7, 1-9.
8. Kedd Mária 1. Tim. 6, 6-12. Am. 7, 10-17.
9. Szerda Ádám 1. Kor. 7, 20-24. Am, 8, 1-3; 9, 1-6.

10'.Csütörtök Erik 1. Kk. 17, 1-6. / Am. 8, 4-12.'
ll. Péntek 'I'eodóra 2. Tess. 3, 6-13. Am. 9, 7-15.
12. Szombat Szabolcs Lk. 6, 20~26. HÓZiS.1.

37. hét: Szentháromság utáni 16. - 2. Tim. 1, 10.

13. Vasárnap Ludovika Dk. 7, 11-16. Zsolt. 86, 12-17.
14. Hétfő Szerénke Jer. Sir. 3, 22-33. Hózs. 2, 16-20.
15. Kedd Enikő Jak. 1, 2-12. Hózs. 2, 21-25.
16. Szerda Edit Jak. 5, 7-ll. Hózs. 4, 1-3.
17. Csütörtök Hajnalka Mk. 6, 14-29. Hózs. 5, 8-14.
18. Péntek Titusz Ézs. 49, 14-21. Hózs. 5, 15-6, 6.
19. Szombat VHma Jel. 2, 8-11. Hózs. 8.

38. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.

20. Vasárnap Csendike Lk. 14, 1-11. Zsolt. 138.
2'1.Hétfő Máté Mt. 12, 'l-8. HóZiS.U.
22. Kedd Móric Mt. 15, 1-20. Hózs. 14, 2-10.
23. Szerda Tekla Mt. 17, 24-27. J~l. 1, 1-.3.
24. Csütörtök GeBért 1. Kor. 9, 19-23. Jel. 1, 4-8.
25. Péntek Kleofás Gal. 6, 14-18. Jel. 1, 9-11.
26. Szombat Jusztína Arn, 5, 14-24. Jel.' '1, 12-16.

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

27. Vasárnap Labore Mt. 22, 34-46. Zsolt. 41.
28. Hétfő Vencel 1. Tess. 4, 9-12. Jel. 1, 17-20.
29. K,edd Mihály Mt. 18, 1-11. Jel. 2, 1-7.
30.S2Jerda Jeromos Lk. 10, 17-20'. J'el. 2, 8-ll.

Szentséges Isten! Magasztalunk 'I'éged, .hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös Iényü nket, Taníts mín-
ket szent 'Orcád előtt félele'mmel leborulni, bűneinktől pedig meneküíní. Amen.
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Napok Protestáns I Nap i igé[{

naptár

1. Csütörtök I Malvin

I
2. Kir. 6, 8-23. Jel. 2, 12-17.

2. Péntek I Petra Jn. 12, 27-33. Jel. 2, 18-29.
3. Szombat Helga Jel. 5, 11-14. Jel. 3, 1-6.

40. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
4. Vasárnap Ferenc Mt. 9, 1-8. zson. 32.
5. Hétfő Aurél Mk. 8, 22-26. Jel. 3, 7-13.
6. Kedd Brunó xoi. 3, 5-11. Jel. 3, 14-22.
7. Szerda Amásia Rm. 3, 21-26. Jel. 4,1-11.
8. Csütörtök Etelka Lk. 19, 1-10. Gal. 1, 1-5.
9. Péntek Dénes Zsid. 10, 11-18. Gal. 1, 6-10.

10. Szombat Gedeon Jer. 17, 12-17. Gal. 1, 11-2~.

41. hét": Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
11. Vasárnap Fenyőke Mt. 22, 1-14. zsou. 34.
12. Hétfő Miksa 2. Móz. 16, 2-7, 13-15GaL 2, 1-10.
13. Kedd Kálmán Jn. 6, 24-35 . Gal. 2, 11--::21.
14. Szerda Helén . Jn., 15, 1-8. Gal. 3, 1-5.
15. Csütörtök Teréz 1. Kor. 10, 14-22. Gal. 3, 6-14.
16. Péntek GM 1. Pt. 2, 5-10. Gall. 3, 15-18.
17. Szombat Hedvtg Jel. 19, 6-10. Gal. 3, 19-22.

o 42. hét: Szentháromság utáni '21. - 2. Tim. 2, 5. J

18. Vasárnap Lukács Jn. 4, 47-54. Zsolt. 108.
19. Hétfő Luciusz 1. Kor. 9, 24-27. Gal. 3, 23-29.
20. Kedd Irén 2. T:im. 2, 1-5. Gal. 4, 1-7.
21. Szerda Orsolya Rm. '14, 4-21. Gall. 4, 8-200.
22. Csütörtök Előd 1. Kor. 9, 13-18. GaL 4, 21-31.
23. Péntek Gyöngyi Lk 22, 31-38. Gal. 5, 1-12. -,
24. Szombat Salamon 1. Kor. 7, 29-3l. Gal. 5, 13-24.

43. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130, 4.
25. Vasárnap Blanka Mt. 18, 21-35. Zsolt. 130.
26. Hétfő Dömötör Mrt. 7, 1-5. Gail..5, 25-6, 10.
27. Kedd Szabina IJk. 17, 1-4. Gall. 6, 11-18.
28. Szerda Simon Mt. 6, 9-15. Jel. 5, 1-5.
29. Csütörtök Jenő 1. Jn. 3, 18-22. Jel. 5, 6-14.
300'.Péntelk Farkas 1. Móz. 18, 20~33. Jel. 6, 1-8.
31. Szombat Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Zsol·t.46.

, Jézus Krisztus Urunk! Atdott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el
es a pislogó gyertyoabelet nem oHod el. Evangéliumod tüzével {új élet lángj át
gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd,
hogy véka alá rejtsük a tőled kapott tüzet. Aj.ándékozz meg a bizonyságtétel
lelkével. Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

44. hét: Szentháromság utáni 23. - 1. Tim. 6, 15-16.
1. Vasárnap Marianna Mt. 22, 15-22. Zsolt. 138.
2. Hétfő Aohildes Mt. 10, 1-10 Jel. 6, 9-11.
3. Kedd Győző Mt. 10, 11-15. Jel. 6, 12-15.
4. Szerda Károly Mt. 10, '16-23. Jell. 7, '1-8.
5. Csütörtök 1[11re Mt. 10, 24-31. Jel. 7, 9-12.
6. Péntek Lénárd Mt. W, 32-39. Jel. 7, 13-17.
7. Szombat Okt. forr. ü. Mt. 10, 40-42. Jel. 8, 1-5.

45. hét: Szentháromság utáni 24. - Mt. 24, 13.
8. Vasárnap Gottfried ML 24, 15-28. Zsoilt. 12.
9. Hétfő Tivadar Mt. 24, 1-8. Jel. 8,6-13.

10. Kedd Luther sz. ü. Mt. 24, 9-14. Jel. 9, 1-12.
ll. Szerda Márton Mt. 24, 29-35. Jel. 9, 13-21.
12. Csütörtök Jónás Mt. 24, 36-42. Je1. 101, 1-7.
13. Péntek Szaniszló 2. Tess. 2, 1-17. Jel. lÜ',8-ll.
14. Szornbat KIementina Mt. 24, 43-51. Jel. 11, 1-6:

46. hét: Szentháromság utáni 25. - 2. Kor. 5, 10.
15. Vasárnap Lipót Mt. 25, 31-46. ZSOIlt.5(}.
16. Hétfő Ottrnár Jn. 5, 19-24. Jel. 11, 7-14.
17. Kedd Jenő 1. Móz. 19, 1:5-29. Jel. 11, 15-19.
18. Szerda Odön Lk. 13, 1-9. Zsolt. 51. .
19. Csütörtök Erzsébet Ez. 14, 12-23. Jel. 20-,1-6.
2'(}.Péntek Jolán Jel. 2, '1-7. Jel. 20, 7-10.
21. Szombat Olivér 1. Pt. 4, 1-7. Jel. 20, 11-15.

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja -'- Lk. 12, 35.
22. Vasárnap Cecília Mt. 25, 1-13. Zsolt. 39.
23. Hétfő Kelemen Dk. 12, 35-40. Jel. 21, 1-8.
24. K'edd Errima Zsid. 12, 12-17. Jel. 21, 9-14.
25. Szerda K'atJalin Jel. 3, 7-13. Jell. 21, 15-27.
26. Csütörtök Csongor Mt. 25, 14-30'. Jel. 22, 1-5.
27. Péntek Tünde Zsid. 10, 32-39. Jel. 22, 6---'15.
28. Szombat Stefánia Jel. 21, 9-14; 18-27. Jel. 22, 16-21.

48. hét: Ádvent 1. - Zak. 9, 9.
29. Vasárnap I Noé I Mt. 21, 1-9. zsou, 24.
30. Hétfő András 2. Kor. 1, 18-22. Ezs, 40, 1-11.

Élet fejedelme! Közütürik senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának.
Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked halunk meg. Ezért akár éljünk,
akár haljunk, a Tieid vagyunk. Amen.
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~ DECEMBER Ji:
Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Kedd I Elza I Kol. 1, 9-14. Ezs. 40, 12-26.
2. Szerda Aranlea . 1. Móz. 49, 8-10. Ezs, 40', 27-31.
3. Csütörtök OlíV'ia

I
4. Móz. 24, 15-18. Bzs. 41, 8-14.

4. Péntek I Borbála Zsid. 10, 19-23. B~. 42, 1-9.
5. Szombat Vihna Jel. 22,112-113,17-2l1. Ezs. 43, 1-7.

49. hét: Ádvent 2. - Lk. 21. 28.

6. Vasárnap Miklós Lk. 21, 25-33. zson. 80.
7. Hétfő Ambrus Zsid. 6, 9-12. Ezs. 43, 8-,13.
8. Kedd Márda 2. Pt. 1, 2-11. Ezs. 43, 22-28.
9. Szerda Emőke Jel. 2, 1-7. B7)s.44, 1-5.

10. Csütörtök JudH Agg. 2, 1-9. Ezs. 45, 18-25.
11. Péntek Arpád Lk. 17, 20'-25. Ezs. 49, 1-6.
12. Szombat Gaoriebla Jel. 3, 14-22. Ezs, 49, 7-13.

50. hét: Ádvent 3. - :Ézs. 40, 3. 10.

13. Vasárnap Luca Mt. 11, 2-10. Zsolt. 85'.
14. Hétfő Szilárdka lJk. 1, 5-25. Ezs. 49, 14-17.
15. Kedd Johanna Lk. 1, 57-70. Ezs. 50',4-11.
16. Szerda Etel lJk. 3, 10'-20. Ezs, 51, 9-16.
'17. Csütörtök Lázár Jn. 1, 6-9, 15-16. Ezs, 52, 7-12.
18. Péntek Estike Jn. 1, 29-31. Ezs, 52, 13-53, 3.
19. Szombat Viola Lk. 7, 29-35. Ezs. 53, 4-6.

51. hét: Ádvent 4. - Fil. 4, 4-5.

20. Vasárnap Csaba Jn. 1, 19-28. Zsolt. 2.
21. Hétfő Tamás Bzs. 45, 1:-8. Ézs. 53, 7-12.
22. Kedd Zénó 1. Kor. 2, 6-10. Ezs. 54, 1-10.
23. Szerda Viktória 1. Krón. 17, 23-27. Mt. 1, 1-17.
24. Csütörtök Adám, Eva Him. 5, 12, 15-21. -Mt. 1, 18...,..25.
25. Péntek Karácsony I. Jn. 1, 1-14. Mt. 2, 1-12.
26. Szombat Karácsony II. Ap. Csel. 6, 8-7, 2; '51-59. Mt. 2, 13-23.

52. hét: .Karácsony utáni vasárnap. - Lk. 2,29-30.
27. Vasárnap János I Jn. 21, 19-24. Zsolt. 71.
28. Hétfő Ka'lTIIiU'a Mt. 2, 13-18. Mt. 3, 1-12.
29. Kedd Dávid Jn. 12, 35-43. Mt. 3, 13-17.
30. Szerda Anikó I Jn. 12, 44-50. Mt. 4, 1-11.
31. Csütörtök Sziilveszter Lk. 12, 35-40. Zsolt. 90.

Kegyelern Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet [elentő bölcsőt.
Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légv' áldott kifogy-
hatatlan szeretétedért. Amen.
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fllefJljedJmK-ad né/tünk
életében~--------.~---------------------

Felszahadulásunk
huszonötéves jubileumán

Ezeket a gondolatokat nagyon sokszor leírtuk már. Most azonban sze-
retnők ünnepélyesebben és kissé árnyaltabb an vagy sokszínűbben leírni
s ezzel megadni az alaphangját annak a "negyedszázadnak", amelybe
huszonöt esztendővel ezelőtt léptünk. Nagy időket idézünk. Senagy idők
annál izgalmasabbak számunkra, mivel átéltük, passzív vagy aktív
alanyai voltunk, a történelem hatalmas gépezetebern csavar vagy fogas-
kerék. Kicsoda kormányozta a végzet szekerét vagy milyen titokzatos
erők érvényesültek, hogy mechanikusnak látszó lomha lépéseit megtegye.
amikor minden szándék, .akarat és józan ész ellene feszült?

Ötvenmillió sírhant előtt állunk némán, de kifejezésteli arccal,
amelyre rávéste a tudat a gondolkodás barázdáit. Közöttük a mieink is.
Mi, aloik túléltük a Don melletti "fehér temető" hívogató csendjét, a gáz-
kamrák émelyítő, bódító halálszagát, a városokat porrá zúzó bornbazá-
porokat, a gyilkos halál ezer rettegett, alattornos orvtámadását, csendben
emlékezünk az elveszettekre. Jeltelen sírok az egész világon vagy a
tömegsírokban összekeveredett csonthalmazok hívnak tetemre. A "nagy
idők" hátborzongató stációi előtt haladunk el. Az egykor érző szívű gyer-
mekek, asszonyok" öregek s katonák tanúskodnak vagy vádolnak egy
kort, amely megszakította az életet, széttépte a szeretetből és remény-
ségből font kötelékeket, hogy a maga vélt igazságát elérje.

Nevek, fogalmak bukkannak fel az emlékezés hinárjából, amelyekhez
szenvedések fűződnek, helységek, épületek, kémények élesednek az elő-
hívás lelki fürdőjében, s e képeken barakkok, koncentrációs táborok,
krematóriumok vacogtatjak össze ismét fogainkat, mint egykor, amikor
háborúba taszított a hamisan csengő propaganda. O, a megidézett ker,
életünk vad, kusza álma. Sokáig kócosan feküdt álmaink piszkos párná-
ján, csak évek múltával rakódott némiképpen rendbe valami belőle.
Az események logikus láncolatba merevültek, tudósok munkája nyomán
rávésődtek a történelem kőtábláira. Gyermekeink tanulják, amit mi
átéltünk. Puszta, képnélküli mondatokká silányodtak a vértől ragadó
emberroncsok. a hullahegyek, a városok romjai, a csaták színterei, ahol
ott maradtak a barátok, a szülők, a kedvesek, hogy mi, akik tudtuk,
tovább vonszolhassuk elértéktelenedett életünket. MIÍt tudunk ma már
arról, hogy ahol ma derűs pázsit vagy tarka virág pompázik egy-egy



város terén, valaha házak őrizték a szűkre szabott boldogságet egy-egy
szobában vagy konyhában?

Hat esztendőn keresztül lélegeztük be a halál levegőjét. Beléptünk
pitvarába, magnetikus vonzásába kerültünk, karmai közül többet nem
léphettünk ki. Amikor oda beléptünk, 1939. szeptember I-ét írtak, s
távolról sem gondoltuk, hogy aki megéri a végét, hat esztendővel lesz
öregebb. Arra sem gondoltunk, amikor szegény Lengyelországot az első
durva német roham érte, hogy rövidesen lángba borul a világ. Nem
gondoltuk, hogy egész szerencsétlen Európánk hadszíntérré változik és a
népeket egymásra uszító propaganda szétválaszt bennünket életre-
halálra.

Arra sem gondoltunk, hogy a fekete földrészen is hatalmas csaták
rázkódtatjak meg a csendes nyugalmat vagy hogy Azsiában és Távol-
Keleten öldöklő harcok fognak dúlni. Nem gondoltuk, hogy tengeren,
szárazföldön és levegőben egyaránt tobzódni fog a gonoszság.

Nem gondoltuk!
A propaganda eltompította sokak hallását, látását, sokak szíve elkér-

gesedett, sokan azt hitték, valami "igazságos ügy" szólítja mészárszékre
a népeket.

Világháború lett az imperializmus és egy despota őrült akaratából és
mi keserűen köpjük ki szánkból: fasizmus.

S e mindeneket megviselő roppant boldogtalanságban és felőrlő féle-
lemben vártunk egy napot. Milyen sokféleképpen fogalmazódott ben-
nünk tudat alatt a nap, melyről Babits ezt írta: " ... legyen béke már"
A hívők titkos forró imáikba csomagolták, mások ellenálltak, ismét
mások egyszerűerr csak reménykedtek, hogy valaki vagy valami szét-
robbantja a lidérces álmot, a háborút, és eljön egyszer a béke. Es hogy
a négy égtáj ról összeterelődik ismét a család, és hogyelmehetünk újra
ti gyárba, a hivatalba, a' mezőre, a templomba és hogy "jó napotv-ot
köszönhetünk egymásnak. Nagyon vártuk a "béke első napját". Akkor
szinte mindegy volt a tompult fásultságban. hogyan jön el, hogy az égből
hozzák le vagy a földön valósítjuk meg, de jöjjön.

Hat idegtépő év után nálunk, a mi kicsi országunkban az ágyúdörejek
1945. április 4-én hallgattak el. Ez a nap lett a béke első napja. Ki tudná
néhány mondatban leírni jelentőségét? Millió szívnek valóra vált álmát,
hogy egyéves csatatér szabadult fel, hogy nem szántják fel többé föld-
jeinket harckocsik hernyótalpai. hogy .nern ásnak több lövészárkot a falu
végén a kertek alján, s a becsapódó gránátok nem ölik meg öreg szüle-
inket. Hogy eltakarodik az annyi szenvedést hozó, kárt okozó és meg-
alázó fasiszta hadsereg és újra szabadon lélegzünk fel. Felszabadulási
ünnepünk ez a nap, S ha valaki ezzel a nappal kapcsolatban némi kételyt
érez, mert gyermeke, hozzátartozója a félrevezetettek oldalán volt kény-
telen harcolni, az néhány percre menjen a pincébe, lehelje be a dohos
szagot, s a csendben hallja ismét a tompa detonációkat vagy a hisztéri-
kus sikolyokat és maga emlékezzen arra, amikor görcsösen imára kul-
csolta kezét és így könyörgött: "Uram ments meg engem!" Vagy gondol-
jon az elesett magyar katonákra, akiket félrevezetve, becsapva, indo-
kolatlanul hurcolbak "Oroszországba", vagy érezze át a nélkülözést,
betegséget, nyomort, .gvászt, amely vastagon borította be akkor lelkét.
Igen, felszabadultunk a Szovjetunió áldozatából. Számtalan szovjet
katona vesztette életét azért, hogy vége legyen a háborúnak hazánkban
is, és felszabaduljunk a fasizmus igájából, valamint saját uraink' elnyo-
másából.
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Még egy hónapig folyt az öldöklés a jó öreg Európában, amíg az utolsó
fegyverét. letette a fasiszta Németország. Május 8-án tompa csend ülte
meg kontinensünket. Nem tudtunk úgy örülni a békének, ahogyan arra
készültünk. Üszkös romhalmaz lett szinte az egész földrész. Olyanná,
mint egy végtelen temető. Moszkvától Ber'linig, Leningrádtól Athénig
romok és romok.

A Távol-Keleten pedig még dúlt a küzdelem. Augusztus 6-án pedig
új fogalommal ismerkedtünk meg: az atombomba fogalmával. És talál-
koztunk egy megsemmisült város nevével: Hirosimával. Én az atom-
bombával - bármily furcsán hangzik is - Budapesten, a körúton talál-
koztam először. Akkor mindenki úgy élt meg, ahogyan tudott. Rongyok-
ban jártunk a szemétdomb ok között. Az egyik szeméthalmaznak tá-
masztva bizarr témájú képet árult egy ismeretlen művész. A kék égre
hatalmas gomba alakú felhő kúszott fel, s a felhőből Krasztus alakja
emelkedett ki. "Krisztus és az atombomba", ezt a címet adta a művész
a képnek. Akkoriban a világ végét jövendölték az atomban, s Krisztus,
mint az ítéletre visszajövő Isten Fia ihlette meg az alkotót. Ma már
világosan látjuk, mekkora tévedés volt beleábrázolni a Názáretit a pusz-
tulás felhőjébe. Sokkal inkább kellett volna a Sátánt belefesteni. Azt is
világosan látjuk, milyen végzetes merényletet követtünk el vele az em-
beriséggel szemben.

De az atombomba, valamint az ázsiai japán hadsereg orosz fogságba
esése szeptember 2-án elhozta a második világháború végét. Lezárult egy
hosszú, sötét, kínos korszak. A történelem ú] fejezetet nyitott. Fehér
lapjai ott zizegtek előttünk, hogy ráírjuk ra jelenkor .esernényeit. 1945-teJ
új szakasz kezdődött az egész világon, Határkő lett, és ezt mi magyárok
különösképpen is érezzük, Azóta rójuk a sorokat. S miközben a jelen
eseményei rákerülnek e lapokra, újra, meg újra megemlékezünk a rnúlt-
ról. Isten iránti hálával, hogy véget vetett a szenvedésnek, és hogy
elkezdhettünk egy másik életet, amelyet tulajdonképpen akkor tudunk
igazán megbecsülni, ha melléje állít juk ama régi, gondokkal, nyomorú-
sággal, háborúval le terhelt életet.

Dr. Rédey Pál

Az ,.UJ Magyarország felépülése
Ha a második világháború nem döntötte volna romokba hazánkat,

akkor is, a régi hez képest 19415óta új ország, új Magyarország épült
a régi helyén. Az új Magyarország másmilyen ország, mint a régi volt.
Más állam, mint a régi állam volt. De új is, nemcsak más. Olyan, amilyen
még nem volt soha. De ez sem tenné igazán újjá. Üj a mi hazánk azért,
mivel az emberiség történelmi haladásának jelen kerszakában ez a mos-
tani államforma, a mi mai államformánk a legkorszerűbb, a legmoder-
nebb: a társadalmi igazságnak, az emberi-népi együttélésnek a legmeg-
felelőbb módja és formája.

A második világháború előtti és alatti Magyarország elavult, idejét
múlt formájú, elmaradott állam volt. Különösen külföldi tanulmány-
utaink alkalmával volt alkalmunk erről meggyőződnünk. Európa egyik
legelmaradottabb országának tartottak bennünket. "On tehát a szép
Magyarországról való", - kérdezték. "Milyen is Magyarország mostani
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államformája?" "Királyság", - mondtam. "Es ki a királyuk?" "Nincs
királyunk, kormányzónk van". "Az ám, valami tengerésztiszt." "Es ak-
kor Magyarországnak van tengere is!" "Nem, tengérünk nincs." "Hja
persze, a tengernagy lovon, fehér .lovon jár, ugy-e?" - Ezek mőgött a
formális gúnyolódások mögött nagyon komoly tények jelentették a tör-
ténelmi és társadalmi elmaradottságot. A régi Magyarország iparilag
fejletlen és mezőgazdaságílag is elmaradott ország volt, a "HÁROM-
MILLIO KQLDÚS ORSZÁGA." Ugyanakkor "ÚRI MAGYARORSZÁG",
sőt: "KERESZTENY-KEIRESZTYÉN MAGYARORSZÁG", "MÁRIA
ORSZAGA", ami már egészen középkori jellegű fogalom.

Ki volt a felelős azért, hogy Magyarország a felszabadulásig elmara-
dott ország volt? Protestáns egyházainkban újabban kialakult az a fel-
fogás, hogya protestantizmus mindig a haladásnak, az emberi-nemzeti
szabadságnak az oldalán állt. A mai világi történészek nem így látják
a kérdést. Az. elnyomók és az elnyomottak közt éles felekezeti határ-
vonalat vonni hazánkban nem lehet. Voltak protestáns elnyomók is és
sok-sok katolikus elnyomott is. Protestánsok - és katolikusok egyaránt
vétkesek voltak 'hazánk elmaradottsága miatt. A felszabadulás után tisz-

. tán látó protestáns teológusok helyesen hangoztattak, hogy míndenek-
előtt BűNBÁNATOT KELL TARTANI ahhoz, hogy a múlt bűnei követ-
keztében elpusztult országot újjáépíthessük, illetve, hogy annak újjáépí-
tésében részt vehessünk. Akik erre képesek voltak, azok lettek alkal-
masak annak a nagy feladatnak a megoldására, amilyen még soha nem
állt népünk előtt.

Szörnyű látványt nyújtott a lezajlott második világháború után
hazánk. - Emlékezzünk rá: amikor a fővárost mi vidékiek először lát-
tuk, az volt a véleményünk, hogy 50 év is kevés lesz az újjáépítésre.
Voltak olyanok, akik azért távoztak annak idején külföldre, mivel azt
gondolták: életem nagy részét kell majd azzal töltenem, hogya romokat
eltakarítani segítek. Ezért nem érdemes élni. - A tétovázás és csüggedés
szelleme nem keveseket bírt arra, hogy kívülről várjanak csodás segítsé-
get. Kaptunk is külföldi segítséget, támogatást. Hálásak vagyunk ma is
érte. A fődolog azonban az volt, hogy népünk elsősorban a saját erejére
támaszkodva látott neki a munkának. Mert nem magától épült az ország,
mint ahogyan nő a fa az erdőben. Az új Magyarországot építeni kellett!
Az új Magyarországot dolgozó népünk ereje, szorgalma, tehetsége, mun-
kája építette fel! Valljuk be, hogy azért, mivel dolgozó népünknek volt
olyan politikai párt ja, mely kezdettől fogva tisztán látta a feladatomat s
világosan mutatta az utat, mely e feladatok elvégzésére, az országépítés
sikerére vezetett. Legelőször meg kellett szabadítani népünket azoktól
az ígazságtalanságoktól, amelyek al munka és a munka gyümölcseiben
való részesedés terén korábban fennállottak. LE K:ELLETT RAKNI a
SZOCIALIZMUS FELÉpfTÉSÉNBK ALAPJAIT. Valóban új, kor szerű
Magyarországot építeni e nélkül lehetetlen lett volna. Nemcsak a föld
lett azé, aki megmunkálja, hanem minden hatalom s egyáltalán az egész
ország, a gyár, bank stb. a dolgozóké lett. Ezt juttatta világosan kifeje-
zésre az új Magyarország: a Magyar Népköztársaság Alkotmánya, mely-
nek törvénybe iktatását (1949. évi XX. tc., 1959. augusztus 20-án újra
törvénybe iktatva) azóta is minden esztendőben nemzeti ünnepként
ünnepeljük meg. .

A régi Magyarország szelleml-kulturálís tekintetben is elmaradott
ország volt. Korszerű, új ország építéséhez népünk szellemi-műveltségi
színvonalának az emelése már csak azért is elengedhetetlen volt, mivel

25



az ipar és a tudomány vílágszínvonalon való kifejlesztéséhez és műve-
léséhez művelt, tanult emberek millióira volt szükség, A korszerű mező-
gazdasági munka sem képzelhető el művelt-tanult dolgozók nélkül.
A nyolcosztályú általános iskolai műveltség minimális kővetelrnény
lett az új Magyarország minden felnövekvő polgára számára. Még a fel-
nőttek közt is hamarosan százezrek igyekeztek önhibájukon, kívüli lema-
radásukat esti tanfolyamokon stb. pótolni. Az iskolák .államosításával
egységessé vált népünk művelődése, aminek a szocializmus építése szem-
pontjából döntő a jelentősége.

A korszerű tudományos nevelés gondolkodó, tisztán látó embereket
nevelt megujult hazánkban. Magas erkölcsi elvek lettek népünk köz-
gondolkodásának irányítóivá. A munka és a munkás megbecsülése, az
emberközpontú ("humánus") köz- és gazdasági élet, az együttmunkál-
kodni tudás másokkal, nemzetközi szolidaritás minden néppel, a világ-.
béke biztosítása és védelme,a tudás és az igazság szeretete, a világbékét
és az emberi haladást fenyegető imperializmus gyűlölete, beletartozás a
szocialista népek táborába, melyeknek élén a Szovjetunió áll: ezek ma
már szinte minden honfitársunk vérében vannak. '

Ma már az egyházias, vallásos, hívő emberek is ezeknek az elveknek
megfelelően gondolkodnak, éreznek és tevékenykednek. A párttag, a
Hazafias. Népfront pártonkívüli tagja, hivő és nem hivő állampolgár
ezekben a legfőbb erkölcsi elvekben s így hazánk építésében és az embe-
riség békéjének, szabadságának és haladásának a védelmében egyfor-
mán érez és gondolkodik. Ez is az új Magyarországhoz, annak felépü-
léséhez tartozik. Ez a közgondolkodás hatja át a gyárakban és a mező-
kön, a laboratóriumokban és az íróasztalnál dolgozó polgártársainkat.
És így születtek azok a nagy eredmények, amelyekről 25 esztendővel
ezelőtt a legbátrabbak is alig-alig mertek álmodni: óriási iramú fejlődés
a főváros ban és a vidéken egyaránt, a nemzeti jövedelem és a dolgozók
jólétének emelkedése-növekedése, gyári és mezőgazdasági termékei nk
nemzetközi jóhírneve és kelendősége, egyáltalán- hazánk és népünk
tekintélyének elismerése a közeli és a távoli népek szemében.

A 25 éves évforduló alkalmával öröm és büszkeség minderre -gondolni.
Nagy és hősies kerszaka volt ez a magyar népnek. Roppant nehézségeket
kellett leküzdeni. Külső és belső ellenségek irigy ármánykodását is.
A saját gyengeségeinket is. Hibák is voltak. Nem vagyunk ma sem min-
dennel megelégedve. Még jobbat akarunk, Ez helyes is. Hiszen éppen
csak hogy leraktuk az új Magyarország alapjait, s az építésnek szinte a
legelején vagyunk. Tudjunk és akarjunk előre, a jövőbe nézni, az új
Magyarország jövőjébe. Egyre több baj, mai probléma szűnik majd meg
fokozatosan. Az öregek és a fiatalok problémái is. A világbéke problé-
mái is. Egészségi problémák is. Lakásproblémák is.

Egyházi-vallásí tekintetben is egészséges fejlődésnek voltunk részesei
az elmúlt 25 esztendőben. Alapjában véve hitvallási-bibliaí hűség tün-
teti ki igehirdető szolgálatunkat. De koncentrált abb lett a keresztyénsé-
günk. Jézus Krisztus világosan megmondta, hogy nem lehet két úrnak
szolgálnunk, az ótestamentomí prófécia pedig erőteljesen figyelmeztet
a kétfelé sántikálás veszélyére. "Amennyiben megcselekedtétek eggyel
az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cseelkedtétek. meg", "ameny-
nyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem
sem cselekedtétek meg" (Máté 2·5,40, 45). "Aki nem szereti a maga atyja-
fiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?" (1 Jn 4, 20). Nem
lehet tehát megosztva a szeretetünk emberfeletti feladat ok ("áldoza-
tok"), s embertársaink közt. Isten szeretete CSAK emberszeretet lehet,
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ha nem akar ködös-rnámoros misztikává lenni, vagyis olyan vallásos-
sággá, mely az alkoholizmushoz hasonlóan rombolja lelki-testi erőnket, S
akadályoz bennünket nemcsak kötelességeínk teljesítésében, hanem az
emberszeretetben is. Nemcsak nálunk, hanem az egész világon ebbe az
irányba fejlődik a keresztyénségt

Hazánk történetének 25 éve békében telt el. Ennek lényeges szerepe
volt abban, hogy ennyire előrehaladhattunk. A fejünk felett keringő
műholdak százai, a legközelebbi égitesteket ostromló és a Holdra le-
szálló űrhajók, az emberi életet és alkotókészséget meghosszabbító talál-
mányok és felfedezések!, szívátültetések, az anyag és az élő szervezet leg-
parányibb alkatelemeinek felkutatása, az ember rohamosan fokozódó
uralma a természet felett és a saját sorsa-történelme felett csodás-mesés

. távlatokat tál' a tények és valóságok után sántikálva kullogó képzeletünk
elé. Valóban nagy időket élünk. Embernek lenni nem puszta létezést
jelent. Hanem olyasmit, amit alig lehet másként megfelelően kifejezni,
mint a vallás legtisztultabb és legmagasztosabb fogalmaival. Azzal,
hogy az ember Isten képét hordozza magán és hasonlít Reá, Istennek
gyermeke-fia, kit szellemének-lelkének fénye-világossága és ereje olyan
tettekre és alkotásokra képesít, ami már hovatovább több mint a régi
értelemben vett anyagi-természeti ember tehetsége, ami azonban az
embert valóban emberré, az emberi életet élni érdemessé teszi minden
nehézségével, szenvedésével, küzdelmével, nyomorúságával együtt.

Az új Magyarország felépülése új embereket kívánt és hozott létre.
A nagyszerű jövendő még különb embereket igényel. És nyilván ki is
fogja parancsolni őket tehetséges és szorgalmas népünk fiai és leányai
közül. Evangélikus, protestáns :népünk köréből is. Dr. Vető Lajos

A Mecsek lábánál épülő új lakótelep: Üj Mecsekalja
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fIlutlJLd~K-áK-ad
elJlJ-há~nk életében

Egyház a szocializmushan
1.

Amióta elhallgattak a második világháború pusztító fegyverei, nem-
csak hazánkra, hanem egyházurikra is új tavasz köszöntött. Hiszen nem-
csak magyar népünk szabadult ki a német nagyhatalmi vonzás köréből,
hanem a félfeudális állam renddel sok szállal összeszövődött hazai
evangélikusságunk is lehetőséget kapott egy újszerű szolgálatra. Meg-
nyílt az útja amnak, hogy az 1867-es kiegyezés óta fokozatosan ránk
rakódó, eredeti kiküldetésünket egyre jobban gátló terheinktől megsza-
baduljunk.

Az első ocsúdó évek bizonytalanságában azonban egyházunk nem élt
ezzel a lehetőséggel.

A változó politikai helyzet a felszabadulást követő években még a
visszahúzó erőknek kedvezett. Ilyenek különösen egyházunk világi veze-
tőinek a soraiban voltak nagyobb számmal. Oket többnyire a származá-
suk, társadalmi helyzetük, a Horthy-korszakban viselt pozíciójuk tette
alkalmatlanná az új helyzetben való helyes tájékozódásra. Az 1948-as
esztendő forradalmi átalakulása végül is lemondás ra és teljes vissza-
vonulásra kényszerítette Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt és a
négy egyházkerület világi vezetőit is.

Ily módon ú], a szeeialista fejlődést ígenlő tisztségviselőket kapott egy-
házunk a vezető világiak személyében. A közbizalom 1949-ben dr. Reök
Ivánt, majd 1952-ben dr. Mihályfi Ernőt állította egyházunk első világi
tisztségébe.

A lelkészek és a püspöki kar állásfoglalását is bizonytalanság és visz-
szahúzás jellemezte a felszabadulást követő első években, A Bányai Egy-
házkerület Budapesten székelő idős püspöke, dr. Raffay Sándor már 1945
nyarán felmérte az új helyzet jelentőségét. Körlevelében előrelátással
így ír: "Egy nyolcvanadik évébe hajló élet nem alkalmas ma a vezérke-
désre. A benne feltámadó készség és akarat nem olyan acélos már, hogy
a viharos idő tengerén biztos kézzel és a siker reményével tarthassa
kezében a kormányrudat ... Érzem, hogy a mai idő számára már elég-
telen vagyok." .

2.

A haladó és visszahúzó erők harca egyre élesebbé válik. Nyugati poli-
tikai körök a kezdő hidegháború jegyében a maguk céljaira igyekeznek
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megnyerni egyes velük rokonszenvező magyar egyházi vezetőket. A kato-
Iikus politikai reakció is aktivitásba lép és igyekszik a születő szeeialista
állam ellen hangolni a magyar protestantizmust is.

Mindezt élesen leplezi le 1948 októberében Dezséry László akkori ·egye-
temi lelkész Nyílt levele.

Közben kimagasló eredménye egyházunk és államunk viszonyának az
Egyezmény megkötése. Az 1948 decemberére összehívott zsinat és az
egyházi részről Turóczy Zoltán püspök és Mády Zoltán dr. rangidős egy-
házkerületi felügyelő által aláírt nagyjelentőségű Egyezmény helyes
mederbe t-ereli és nyugvópontra juttatja a rendkívül felszított egyház-
politikai kérdéseket. .

Az új egyházi vezetőség ettől kezdve a szocialista állam iránti lojali-
tással, az Egyezmény szellemében viszi tovább az egyház ügyeit. Kezd
kibontakozni az egyház új útja. Kezdenek kirajzolódni egyházunk teoló-
giai felfsmerései.

Az 1952-es zsinati ülésszak területi rendezése új fejezetet nyit egyhá-
zunk történetében: a négy kerület összevonása után az Északi Egyház-
kerületben Vető Lajos, a Déli Egyházkerületben Dezséry László veszi át
az egyház korrnányzását.

3.

1956-ban nemcsak az országban, de az evangélikus egyházban is ellen-
forradalom ment .végbe, amely össze .akarta dönteni mindazt, ami az
egyházban az 1948-as Egyezmény szellemében történt.

Nyugati egyházi körök ezekben a hónapokban különös figyelemmel
kísérték egyházunk belső életét, és erősen igyekeztek azt befolyásolni.
A súlyos krízisből a kivezető utat 1957 decemberében Vető Lajos püspök
visszajövetele, majd 1958 novemberében Káldy Zoltán addigi pécsi
esperes püspökké választása jelentette. Az ő vezetésével - aki utób_b
1967-ben Vető Lajos püspök nyugdíjba vonulásával és helyébe dr. Ottlyk
Ernő püspökké választásával egyházunk elnökpüspöke lett - az utóbbi
években szilárd elvi alapokon a konszolidáció útjára léphetett sok pró-
bán átesett egyházunk.

A nehéz időkben is szilárd alapnak bizonyuló Egyezmény szellemében
a szocialista államunk iránti kölcsönös bizalom jegyében folyik több
mint egy évtizede az egyház és állam közötti jó viszony munkálása.

4.

Túlzás nélkül elmond hat juk, hogy evangélikus egyházunknak és a
Magyar Népköztársaságnak egymáshoz való viszonya ma példaszerű.

A mögöttünk álló huszonöt esztendő sokszor bonyolult egyházi életé-
nek abban áll majd egyik legnagyobb egyháztörténeti jelentősége, hogy
alapvető teológiai tisztázódás után - rátaláltunk szolgálatunk helyes
útjára.

A felszabadulás óta többféle utJart; választhatott volna egyházunk a szo-
cializmusban. Egyik lehetősége a politikai ellenállás lett volna. Ez ked-
vezett volna a talaját vesztett, reményeiben fokozatosan csalódó, egykor
kiváltságos köröknek, és egyes hidegháborút folytató nyugati érdekelt-
ségeknek. Ez az út azonban tragédiához: a Magyarországi Evangélikus
Egyház teljes felszámolásához vezetett volna.

Mint ellentétes lehetőség adva volt az ídeológía és az evangélium ke-
verése. Egyházunk nem esett áldozatul a kísértésnek.
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Annál többen voltak azonban hazai egyházunk lelkészi és valági körei-
ben, akik e két véglet áthidalását egy világtól elzárkózó, befelé fordu ló
lelki magatartástól várták. A világháború alatti és főleg az azt követő
éveket az evangelizációs munka jellemezte. Aldás is kísérte ezeket mi nd-
addig, amíg nem lépett fel soraikban a lelki gettóba vonulás vágya.
Az "egyház" és a "világ" határvonalán ak helytelen értelmezése, a meg-
térés etikai következményeinek leszűkítése, és a politikai-társadalrní kér-
dések lebecsülése végül is zsákutcába juttatta ezt az irányzatot.

Ekkor bontakozott ki előttünk "egy kiváltképpen való út": a szolqálo
szevetet útja. Krisztus Urunk példájából, - aki nem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak - egyházunk felis-
merte, hogy memcsak Isten igéjét kell hirdetnie a rábízott nyájnak, ha-
nem a segítő szeretet önzetlen cselekvésével is szolgálnia kell minden
embernek, felekezeti és világnézeti különbség nélkül. Tudatositotta, hogy
állást kell foglalnunk koru nk égető' társadalmi, politikai és gazdasági
kérdéseiben, és elöl kell járnunk abban, hogy béke és igazságos társa-
dalmi rend alakuljon ki a világ .minden részén. Káldy Zoltán püspök
székfoglaló beszédében, diszdoktori értekezésében, igehirdetéseiben és
előadásaiban, de egész egyházi vezetőségünk is gyakorlati magatartásá-
ban ezt a világméretű diakóniai látást érvényesíti.

Az egyház és az állam közötti kölcsönös bizalomnak vis ez az alapállás
lett a biztos fundamentuma. Az egész lelkészi karurikat foglalkoztató
orszáqos teológiai koierenciákoti pedig széles körben érvényesült ez
a teológiai tisztázódás, amely nélkül egyházunk nem járhatná helyesen
szolgálatának ezt a nagy jelentőségű, eredeti hivatásának megfelelő útját.

Hálát adunk az Anyaszentegyház Urának, amiért negyed évszázad vi-
harai közben is célja felé korrnányozta hajónkat. Ugyanakkor megkö-
szönjük szocializmust építő, az egész emberiség sorsáért felelősséget hor-
dozó kormányunknak népünk, /- benne evangélikus népünk - javára
elvégzett nagy munkáját,

Ezért nézünk reménységgel és bizalommal a következő negyedszázad elé.
dr. Fabiny Tibor

Újjáépítés a romokból
"Romon virág" Reményik

Sándor ver sén eik: címe jut eszembe,
amikor visszagondolok a háború
utáni újjáépítés kezdeti korszakára.
Romokban hevert az egész ország.
De a romokon lesoványodott, top-
rorigyos emberek jelentek meg -
a romeltakar-ítók. Szívükben re-
mény, a jövőbe vetett bizalom vi-
rága. Szerény virág, akárcsak a ta-
vasz egyik előhírnöke, a kököJ:"csin.
Lila szírmaít eleinte szürke, bor-
zas gúnyába rejti.

Ilyen "romon virág" volt a há-
ború után sok-sok gyü'lekezetünk
is. 253 templomunk ment tönkre.

Rekvirálás kövebkeztében 102 ha-
rang, sérülés miatt 101 pusztult el.
163 lelkészi es tanítói lak szenve-
dett súlyos kárt. De alig hallgattak
el a fegyverek, aldg takaródtak ki
a megvert fasiszta hadak, a gyüle-
kezetek élni kezdrtek. Itt is a ro-
maik eltakarítása mutatta az első
életjelt.

'1945. február 12-én szabadult fel
Budapest. Február 8-án már isten-
tiszteletet tartottunk a Budapest-
Kelenföldi ,templomban. Lapozga-
tom ebben az időben írt prédiká-
cíóímat, Húsvét után, Quasimodo-
geni ti vasárnapján, így kezdtem

\
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szolgálatcmat; Mínt egy most szü-
letett osecsemőre, úgy tekintünk
napjairskban Jézus nyáj ára, a ke-
resztyén anyaszentegyházra. Hogy
örültünk, amikor a mélységben
való hosszú rejtezkedés mán végre
meglátta a napvidágot! A harang
kondulása -nem adott életjelt a mi
gyülekezetűnkben az anyaszentegy-
ház életéről, mert nyolc darabra
törte egy gránát, Az orgona helyett
csak egy kis harmónium szólal t
meg szerényen. De a tört ablako-
kon áJt kivitte a szél az imádság és
az ének hangját. Aki meghallotta,
örült, mint ahogyan örülünk, ha
egy újszülött első hangját hal'ljuk.
Kicsi volt. Az első istentiszteleten
tizenketten vettek úrvacsorát. De
mint az újszülött növekedett a gyü-
lekezet, Húsvétkor már a tanács-
teremajtaját is kd kellett nyitni,
hogy elférjenek a templomba~.

A helyreállítás bámulatos gyor-
san kezdődött el mándenüte. Először
csak :ideiglenes megoldásokra töre-
kedtek Lelkészek, presbiterek,
gyülekezeti tagok felkúsztak a
templomtetőkre. Kátránypapírral
fedték be a táJtongó Iyukakat. Az
ablakokat tbedeszkáztá'k, vagy fir-
neíszes papírral ragasztották be.
Kelenföldön a pinpongasztalt vit-
tük fel a megtépázott tető befedé-
sére. Az ügyes kezű egyházf; segít-
ségévei olyan jól illesztettük be,

. hogy att van ma is.
Több fővárosi templomunk any-

nyíra megsérült, hogy hónapokig,
sőt évekig használhatatlanná vált.
A Deák téri templom mermyezeté-
nek egyharmadán az ég kandikál!
be a leszakadt jobb oldali kar-
zatra. Jó ideig a sekrestyében tar-
tották az dstentisateletet.

Budavároban csak 1948-ban vál t
használhatóvá a templom. Az egész
mennyezet leszakadt. A karzat is
az orgonával együtt lezúhant. Az
oltár, Székely Bertalan szép fest-
ményével együtt és a szószék is
megsemmisült. 'A szánalmasan meg-
tépázott torony tetején csupán a
kereszt állt.

Obudán hasonló a helyzet. A
templom tűz martalékává lett. A
toronysisak leégett. A templom bel-
ső berendezése a remek új orgoná-
val együtt megsemmisült.

Kőbányán is sokáig csak az alag-
sorban lehetett istentiszteletet tar-
tani. Három súlyos bombatalálat
érte az egyházi' épületeket. Az első
a karcsú torony egyharmadát vitte
le. A másik a templomhajó kupo-
láját szakította be. A harmadik a
paplakot érte.

Az alföldi templomok jórészt sér-
tétlenül maradtak. A németek el-
lenállás nélkül adrtáJk át a terepet.
A felszabadító orosz csapatok pa-
rancsnokai azonnal íntézkedtek,
hogya templomokat nyissák meg,
biztosítsák az istentiszteletek za-
vartalanságát. Miközben akörülzárt
fővárosban az épületek 70 százalé-
ka megrongálódott vagy elpusztult
és a \karácsony.i Istentiszteleteket
óvóhelyén tartottuk, Szegeden, Bé-
késcsabán. Szarvason, Orosházán és
a többi, németek alól felszabadított
helyeken, zavartalanul tartották az
istentiszteleteket. 11945 vírágvasár-
napján viszont, amikor már népes
gyülekezet verődött össze itt is, ott
is a fővárosban, Bakonytamásiban
még német SS-'katonák ügyködtek,
Az evangélikus templom tornyá-
ban géppuskaállást és rádióadó ál-
lomást létesítettek. Utcai harcok
kőzben sérült meg a torony.

Alsógödön a templomtól 50 mé-
ternyire ástáik meg a lövészárkot s
napokig foly,t körülötte a harc.
Csabdin három hónapig állt a
front. A bicskei ffha temploma le-
égett. 1945. március 30-án sérült
meg a csurgóí templom, ami\kor a
közeli református templomot 8S-
katonáJk robbantottálc fel. Keme-
neshőgyészen telitalálat érte a
templomot. Beszakította a tetőt.
Egy gránát 3 méterre robbant az
oltár előtt.

Legszomorúbb a vecsési gyüleke-
zet esete. Új kőtemplomukat a pap-
lakkal együtt felrobbaűtották a né-
metek. Csak a fundamentom ma-
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radt meg. Azóta új paplak épült mot alakított ki egy földszinti
helyén. Az dstentiszteleteket az épületből. A somogyvámesi gyüle-
Egyházak Világtanácsa által köz- kezet tagjai több mint háromezer
vetlenül a háború után ajándéko- munkanap ot adtak 250 ülőhelyes
zott barakk templomban tartják. És templomuk létesítéséhez. 1951-ben
most kezdtek új templom építése- szentelték fel. Sárbogárdon egy volt
hez. ' 'kovácsműhelybőllétesítettek templo-

Következő években egymás mán )l11ot 1949..,ben. Kötcse filiájában,
értesülnettünk a megújított templo- Somosmeggyesen 19M-ben készült
mok felszenteléséről. Bakonytamá- el az új templom. Mezőkovácshá-
siban 1947-ben szentelték fel a zán 82 evangélikus 26 ezer forint-
templomot 21 méter magas új tor- ból létesített gyülekezeti házat
nyával. A Deák téren 1948-ban fe- 195'O-ben. A győrságí egyházközség'
jeződött be a helyreálljtás. Kőbá- 75 ezer ferintból új templomot lé-
nyán állami és külföldi támogatás- tesített és régi imaházát paplakká
sal 1951-ben készültek el a munká- alakította l'960-ban. Nyíregyházától
val. A budavári templomot 350 délkeletre, 104 ezer forint költség-
ezer forint költséggel az állam ho- gel épült a borbányai templom. Az
zatta rendbe. A gyülekezet 30 ezer állam 33 ezer forintot adományo-
forintot áídozott. Csabdíban 1950- zott. 1951-ben fejezték be Zsebehá-
ben, Csurgón, Körmenden 1949-ben, zán, a vadosfai gyülekezet szórvá-
Meszlenben, Paton, Pestújhelyen nyában. az új amaház építését. 195:l.
1947-ben szentelték fel a rnegújí- szeptember 2-án a budahegyvidéki
tott templomot. gyülekezet kapott otthont a Tar-

Érdemes három számadatot fel- csay Vflmos úton egy emeletes vil-
[egyezni. A második világháború- lábán' 250 személyn befogadó ká-
ban tönkrement és megrongálódott polnát, lelkészí lakást, hivatalt,
templomok helyreállítására folyó- gyülekezeti helyiségeket Iétesítet-
sított állami segítség 4987250 Ft tek benne. '1950 októberében szen-
volt. A gyülekezetek 12 235 301 Ft-ot telték fel a később önállósuló kis-
áldoztak híveik önkéntes adakozá- apóstagi templomot. A Győr me-
sából. A felhasznált külföldí segit- gyei Szerecsenben 56 ezer forintba
ség, melyet főleg a Lutheránus Vi- került a 160 lebket számláló filia
lágszövetség juttatott hozzánk, újtemploma. A kormányzat 10
6674474 Ft volt. ezer forint támogatást nyújtott.

A helyreáhlítás mellett új temlo- Az állam a fe[sorolt templomok
mok is létesültek. építéséhez több esetben biztosított

Győrújfaluban egy év alatt ké- kisebb-nagyobb összegű támoga-
szült el a 250 lelket számláló ,gyü- tást. Figyelembe ken venni, hogy
lekezet új temploma. 1950~benszen- a számadatok a forint új értéké-
teltek fel. A marcalgergelyt gyüle- nek megállapítása előttí időből
kezet egyik filiájáoan, Szergény- való'k, tehát nuntegy 40 %·«al töb-
ben, a már 0.9.38óta használhátat- bet jelentenek.
lan templom helyén 56 ezer forint Az áldozatkészség megítélésenél
költséggel újaJt épített. Az érdi gyü- gondolni kell ana, hogy ezekben
.lekezet .ternplomépítési alapja a az években a gyülekezeteknek ú]
háború alatt elértéktelenedett. 1116gazdasági rend keretében kellett ki-
férőhelyes templomot építettek. Bu- építeniöle lháztar,tásukaJt. Jövedel-
dapesten a József városi gyüleke- müket nem biztosítottáJk ezután föl-
zet a Karácsony Sándor utcában dek és bérházak, hanem csupán a
120 személy befogadására alkalmas hívek áldozatkészsége. Kecskemé-
istentiszteleti helyet létesített ten pl. az egyház! bérházak után
egy boltíves raktárhelyiségből, befolyó jövedelem oly mértékű
majd tíz év múlva ugyanott templo- volt, hogy a gyülekezet tagjainak
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mindössze 1 pengő fenntartói járu-
léket kellett évente fizetniök. Az ál-
lamosítás után csak a hit erejével
lehetett megtalálni az egyház szol-
gálatának háztartási feltételeit.

Az építkezések szempontjaból új
helyzet állt elő 1956 után. A hábo-
rús nyomok túlnyomó része eltűnt.
Most a templomok és paplakok
régóta esedékes renoválása vált
sürgőssé. Tetőt !kellett javítand, bá-
dogozást, elektromos berendezést,
vakolast felújítani. Sok paplak el-
vizesedett, mert régí épület. A fa-
lusi házakkal is lépést kellett tar-
tani, amikor az újakat folyóvíz-
zel, fürdőszobával szerelik fel, a
régieket rnodernízálják.

Ebbe az időszakba esik legna-
gyobb templomaink felújítása.
Mindegyiknél jelentős állami se-
gítség tette lehetövé a munkálatok
elvégzését. A békéscsabai, a Deák
téri, a nyíregyházi, szarvasi és bu-
davári templomot keld elsősorban
megemlítenünk. A Deáik téri
templomot pl. több mint 3,5 mí llió
költséggel renoválták s ennek nagy
többséget az állam és a főváros

.adta. Az egyháza hozzájárulás
500000 Ft-ot tett kí. A békéscsa-
bai nagy templom - legnagyobb
hazai evangélikus templomunk
450000 forintos renoválásához is
hozzájárult állarnunk.

A renováJlásak lendületét jelen-
tősen segítette külföldí evangélikus
testvéreinkkel folytatott kapcsola-
taink megelevenedése a Lutherá-
nus Világszövetség keretében. 1960
óta tervszerű helyreállftási prog-
ram gondoskodik a segítség ará-
nyos és célszerű elosztásáról. A
belső erők, az ugyancsak felsza-
badulás után létrehívott Gyüleke-
zeti Segély munkája "nyomán év-
ről évre nagyobb összegekkel se-
gítik az építkező gyülekezeteket.
Amit azonban maguk a gyüleke-
zetek áldoznak pénzben és önkén-
tes munkában, ez ennél is több.
1969 húsvétjéri eljutottunk oda,
hogya Föld evangélikus egyházai-
nak nagy családjában mi is kívet-

3 Evangé.likus Naptár

tük részünket az adakozásból. Gyü-
lekezeteink húsvét vasárnapi offer-
tóriumukat, országosan több mánt
100000 Ft-ot, a Lutheránus Világ-
szövetség részére engedték át,' a
jordániai rnenekültek között vég-
zett sameritánusí munka támoga-
tására.

Ismét új templomok is épültek:
Balatonszemesen, Badacsonytorna-
[on, Bodonhelyen, Budapest-Far-
kasréten, Magyarkeresztúron, Bu-
dapest-Mátyásföldön, Ménfőcsana-
kon, Révfülöpön, 'I'atabányán, Va-
sason, Vácbottyánban stb. Új pap-
lakok: Aszódon, CeHdömölkön, Bu-
dapest-Csepelen, Dunakeszin, Har-
tán, Gyömrőn, Sandon, Szenden,
Répcelakon stb.

Gyermekeink már fogalmat sem
tudnak alkotni a romokról, hogy
miből kellett újat építeni. Az idő-
sebbek se gondolnak szívesen visz-
sza a romokra. Pedig néha nem
árt visszaemlékezni, hogyan kezd-
tük. Az emlékezőképesség egyik
feltétele hálaadásunknak. Ezért
mondja a 103. zsoltár: EI ne feled-
kezzél semmi jótéteményéről!

Benezur László....................... ~

A viszáki templom
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Új tőrvénycink
A felszabadulással új karszak kezd'ődött egyházunk történetében, amely

az egyházszervezet megújulását is maga után vonta. A huszonöt esztendő
folyamán két törvényalkotó zsinatunk rendezte az egyházszervezet kér-
déseit.

Az 1952-53-as zsinat

A zsinat első intézkedése az első világháború befejezése óta esedékes
egyházi területi rendezés megvalósítása volt. A nógrádi egyházmegye
1924. június 12-én tartatt Ielkészértekezletén már felmerült a kerületek
arányosításának kérdése. Ettől kezdve sokszor szerepelt az egyházi köz-
élet napirendjén a kérdés, de a Horthy-korszakban míndig azzal adázták
el a megoldását, hagy irredenta okok miatt fenn kell tartani a régi terü-
leti beosztást, Az 1952-53-as LIsinat területi rendezésról szóló 1. törvény-
cikke valóban régen esedékes közóhajt teljesített, amikar rendezte egy-
házunk területi problémáit, s egyben a takarékosság szempontját is érvé-
nyesítette. A két püspöki székhelynek Budapesten. az ország fővárosában
történt felállítása azt jelentette, hogy erősödhetett egyházunkban az orszá-
gos egyház egységének a kidomborítása, eltűnhetett a régi egyházkerületi
partikularizmus, jobban érvényesülhetett az országos egyházi érdek meg-
valósítása.

Igen jelentőset alkatott a zsinat az 1953. V. tc. kidolgozásával, A zsinat
folytatta annak az egyenes vonalú fejlődésnek az útját, amely a lelkészi
alkalmazásoknál a tervszerűséget, az országos egyházi érdeket tartatta
szem előtt, az egyéni érdekkel szemben. Ezen az úton haladt tovább az
19'52-53-as zsinat, amikar a lelkészi alkalmazásban azt az alternatív
megoldást választotta, hogy vagy meghívással tud élni a gyülekezet, vagy
érvénybe lép a püspök le1készküldési [oga.

Egyházunkban Isten egyre jobban ébresztette a diakóniai felelősséget.
Az emberszeretet gyakorlásának jegyében született meg a diakóniai tör-
vénycíkk, amely szintén teológiai alapvetésból vezette le a szeretetmunka
egyesek felé, gyülekezetek felé és az egyház alkalmazattai felé történő
megnyil vánulásá t.

A háztartási törvénycikk lényegében újat nem tartalmaz, de részle-
tekbe menő utasításaival hűen szolgálja a "rend az egyházban" elvet,
amelyet a pénzkezelés terén különösen aprólékos gonddal kell végezni.

A~ 1952~53-as zsinat nagy eredménye volt, hagy teológiai megalapo-
zással készítette el a törvényeket. Valamennyi törvénycikk teológiai alap-
vetést nyújt, és abból bontakoztatja ki a részletintézkedéseket. Az előző
zsinatok elvilágiasodott fogalmazásával szemben ez feltétlenül örvende-
tes lépés.

Az 1966-05 zsinat

A zsinat munkája kezdetén ünnepélyesen nyilatkozott azokról az alap-
vető kérdésekről, amelyek egyházunk útját meghatározzák, Az Un-
nepélyes Nyilatkozatnak az a célja, hagy magában foglalja egyházunk
új teólógiaí felismeréseinek summáját. Ezért szól a Nyilatkozat hála-
adással arról, hagy Isten felszabadította hazánkat és új élet lehetőségét
adta egyházunknak. Ezért fejti ki egyházunk tanításának és magatartá-
sának teológiai alapját. Ezért 'értelmezi és magyarázza ezeket abban a
szellemben, amely egyházunk szolgáló jellegét fejezi ki. Ez a szaigálat
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az embert akarja segíteni mind hazánkban, a Magyar Népköztársaság-
ban, mind a világ sorsdöntő kérdéseiben, mind pedig az egyetemes ke-
resztyénség nagy családjában. A szolgálat lényege mindenhol az az em-
berszeretet, amelyet az Úr Jézus Krisztus hagyott tanítványaira.

Ezekben az alapgondolatokban az Ünnepélyes Nyilatkozat megszólal-
tatja egyházunk közvéleményének és közgondolkodásának summáját.
Ezért teheti joggal ,kötelezővé az Ünnepélyes Nyilatkozat ennek a maga-
tartásnak a követését, ezért kell valamennyi törvényt az Ünnepélyes Nyi-
latkezabban foglalrtak alapján értelmezni és alkalmazni.

Az Ünnepélyes Nyilatkozat részben hagyományon nyugodott, mert
a korábbi zsinat is kibocsátott ilyet, részben azonban már az is újat jelen-
tett, mert nemcsak formaian hivatkozott a Szeritírásra és a hitvallási
iratokra, hanem tartalmilag is. Azokat a szelgálatra való kiküldés nyo-
mán értelmezte, s kijelölte az irányvonalakat is, útmutatást is adott. Ez
feltétlen új vonás a korábbiakhoz képest.

Még inkább újat jelent az első törvény. Az első törvény kifejti mind-
azokat a teológiai elveket,amelyekből kifolyólag elhangzanak a részle-
tes intézkedések. Az első törvényben foglalt teológiai alapvetés megala-
pozást ad az egyiházi törvény további intézkedéseinek. Mindez azt mu-
tatja, hogy távol áll már tőlünk az a korszak, amikor uralkodott az elvi-
lágiasodott jogászias szemdéletmód a magyar. evangélikus egyházkor-
mányzat törvényeiben. Ha már az 1952-53-as zsinatunk munkájában is
pozrtívumként emeltük ki a teológiai szemléletmódot, akkor ebben a vo-
natkozásban tovább léptünk, mert egész egyházszervezesí rendszerünk
elé, külön törvényben állítottunk egy teológiai fejezetet, amelyből szer-
ves egészként ágaznak el a további részletező intézkedések.

Az első törvény egy,Lkfontos alapgondolata, hogy különbséget .tesz a
gyülekezeti tagság és a közgyűlési tagság között. A gyülekezet tagja min-
den evangélikus, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház által felaján-
lott szolgálatot, Isten igéjének hirdetését, la szentségek kíszolgáltatását,
a keresztyén testvéri szeretet gyakorlását kész elfogadni és magáévá
tenni. Ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház "a Magyarországon élő
evangélikus hívek közössége". Ez a széles ölelésű, átfogo meghatározás
minden megkeresztelt evangélikus előtt kitárja egyházunk kapuját.

Ennél szűkebb körű fogalom a közgyűlési tagság fogalma. Közgyűlési
jogokkal az az egyháztag rendelkezik, aki szelterni és anyagi erejével
részt vesz az egyház életében és szolgálatában, Ennek az evangélikusnak
van közgyűlési joga, ezeket a híveket kell minden évben,minden gyüle-
kezetben a lelkészválasztói jogok gyakorlására jogosultak jegyzékébe fel-
venni, a II. törvény rendelkezései szerint. .

A II. törvény az egyház szolgálatának rendjéről szól. Részletesen sza-
bályozza a lelkészi szolgálat, valamint a gyülekezeti Ielkész alkalmazásá-
nak kérdéseit, továbbá a gyülekezet életének megnyilvánulás ait, Az egy-
házmegye és az esperes, az egyházkerület és a püspök, az országos egy-
ház és az országos egyházi elnökség jogkörének szabályozása után ma-
gának a zsinatnak a feladatát ésaz egyházi törvényalkotás módját kör-
vonalazzaa törvény.

A Ill. törvény az egyházi szelgálatra való felkészítésről szól. Ennek
sorában rendelkezik a Teológiai Akadémia, a Teológus Otthon, a lelkészi
munkaközösségek, .a vallástanítás, a konfirmáció, a kántorképzés. a sajtó-
szolgálat feladatáról.

A IV. törvény egyházunk szeretetszolgálatát szabályozza, A díakóniai
osztály és szeretetintézményeink működésének szabályait foglalja össze,
Rendelkezik a Gyülekezeti Segély, a -gyülekezetek egymás közöttí segély-
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szolgálatának ügyéről, az egyházi alkalmazottak üdültetésének, nyugdíjá-
nak problémáJjára ad feleletet.

Az V. törvény egyházJUnk háztartását, anyagi kérdés eít szabályozza,
A VI. törvény az egyház bíráskodásaról szól, tárgyalja az egyházi fe-

gyelmi vétségeket, s az egyházi bíróságok jogkörét.
Az 1966-os törvénykönyvünknek az az alapvető jelentősége, hogy nem

résztörvényt alkot, hanem kerek egészet. Az egyes törvényekben egysé-
ges logika érvényesül, egységes a kifejezések használata, tehát mind tar-
talmi, mind formai szempontból egészet alkot. Nem csupán egyházalkot-
mányt ad, nem is választja a kerettörvény útját, hanem magába öleli
mírid az alkotmánynak, mind a kerettörvénynek, mind a részletesen intéz-
kedő törvénynek az előnyelt.

D. Dr. Ottlyk Ernő

Teológiai akadémiánk
Jézus Krisztus egész egyházát az emberiség szelgálatára rendelte, és

ezért minden tagjának megvan a maga feladata az egyház Urától kapott
lelki ajándék és a hit mértéke szerint: "Küiönbségek vannak a kegyelmi
ajándékokban, de ugyanaz a Lélek. Külőnbségek vannak a szelgálatok-
ban is, és ugyanaz az Úr is. De mrindenkinek azért adatott a Lélek meg-
nyilvánulása, hogy használjon vele." (1. Kor 12,4-7.) Egyházunk ezért
elsőrendű feladatának tekinti, hogy tagjait és munkásait felkészítse erre
a szolgálatra, és ezért "egyrészt hitépítő munkát végez, másrészt a kü-
lönböző egyházi szolgálatokhoz szükséges mértékben és színvonalon ta-
nulmányozza és ismerteti a Szentírást és a hitvallásokat, az egyház törté-
netét, tanítását és életét, valamint helyzetét, relelösségét és feladatát ha-
zánkban és a vulágban", Így mondja ezt egyházi alaptörvényünk (1. 9. §).
Mivel pedig egyházunkban kiemelkedő szerepe van a lelkészi szolgálat-
nak, egyházunk kiemelkedő helyet biztosított teológiai akadémiánknak,
és feladatává tette a teológia tudományos színvonalú művelését és a lel-
készi szelgálatra készülők tudományos és gyakorlati képzését.

A teológia nem részesült mindig ííyen megbecsülésben. Több mint egy
emberöltővel ezelőtt sokfelé fogadták a teológiáról kikerült fiatalembere-
ket azzal, hogy akkor lesznek jó lelkészek, ha minél hamarabb elfelejtik
azt, amit a teológián tanultak Később szélsőséges szektás irányzatok a
Lélek munkájával és a hittel állították szembe a teológiai tudományt,
és hangoztattak, hogy egyedül a Lélek és az élő hit tesz alkalmassá az ige
szelgálatára. A teológiának ezt a bírálatát nem lehet mindenestől vissza-
utasítani. Mert volt és van olylan teológia, amely elszakadt az élettől, és
ezért használhatatlan a Ielkészí gyakorlatban. Volt és van olyan meg-
csontosodott vagy kiüresedett teológia, amelynek kevés köze van hithez
és Lélekhez. De éppen az elmúlt 25 esztendőben Iett nyilvánvalóvá, hogy
akik a teológiát félretéve a hitre és a Lélek indítására hívatkoztak, sok-
szor tévútra és zsákutcába futottak. Az egyház szolgálata, különösen a
történelmi fordulókban és az új helyzetekben élő hitből folyó mély
teológiai tájékozódást követel. Nem véletlen tehát, hogy a felszabadulás
után teológiai akadémiánk több tagja az egyház vezetőségévei együtt
élen járt azok között, akik az egyház szolgálatának új útjait és lehető-
ségeit keresték a szocializmusban. Ezt a teológiát a szolgáló egyház
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teológiájának szoktuk nevezni, és röviden azzal jellemezhetjük, hogy
ennek alapján egyházunk "vezetői és tagjai egyenként és együtt támo-
gatnak minden olyan törekvést, amely a népek és emberek egyenlőségét
és felemelkedését, együttműködését és békés életét célozza". (ünnepélyes
Nyilatkozat, 1966.) Be is bizonyosodott, hogy ez a teológia biztos támasza
az élő hitnek, és jó útmutatást is ad a lelkészi gyakorlatban.

Nagy múltú intézményeinknél nem mindig könnyű az eredet feltárása.
így van ez akadérniánknál is. Egyik történeti gyökere mindenesetre visz-
szanyúlik a reformáció korába, amikor 1557-ben a soproni iskolát felső
tagozattal egészítik ki, nyilvánvalóan a lelkészképzés színvonalának eme-
lése céljából. Ebből az iskolából alakult a soproni líceum, amely nemcsak
gimnázium, hanem lelkészképző intézet is volt. Ebből önállósult a múlt
század végén a dunántúli egyházkerület teológiai akadémiája. Egyházunk
másik két teológiája az első világháború után Pozsonyból és Eperjesről
először Budapestre költözött, majd a sopronival egyesült, és az állammal
kötött szerződés alapján 1923-ban a pécsi tudományegyetem soproni
teológiai fakultásává lett. Allamunk ennek fenntartását az 1948. évi
egyezményben biztosította, és 1950-ben egy pótegyezményben átadta egy-
házunknak. Akadémiánk 1951-ben Budapestre költözött először a fasori
gimnázium épületébe, azután a Hősök terére, végül I961-ben országos
egyházunk üUői úti székházában kapott elhelyezést. Akadémiánk így
most már a szó szoros értelmében a lüktető élet középpontjába került.
Szeizmográfként érzékeli nemcsak egyházunk életének minden rezdülé-
sét, hanem figyelemmel" kíséri a világ keresztyénségének mozgását is,
és megvan a lehetősége arra, hogy aktívan bekapcsolódjék a hazai és
nemzetközi szolgálatokba.

Egyházunk vezetősége kezdettől fogva fontosnak tartotta lelkészképze-
sünk szinvonalának biztosítását. Már 1946-ban négyről ötre emelték fel
a tanulmányi időt. A hallgatók aránylag kís létszáma (kb. 30) ellenére is
fenntartja a lelkészképzés szempontjából lényeges tanszékeket: az ótes-
támentumi, az újtestámentumi, az egyháztörténei, a rendszeres és a
gyakorilati teológiai tanszéket. Sőt az elmúlt évben még egy újabb, ha-
todik tanszéket is állított fel az egyház- és társadalomtudomány rnűvelé-
sére. Tette ezt abból a f'elísmerésből, hogya mai világban az egyház szol-
gálatát csak az tudja helyesen végezni, aki magas tudományos színvona-
Ion ismeri az egyház és a társadalom kölcsönhatásának bonyolult kérdé-
seit. A színvonal biztosítását szolgálja a teológiai doktorátus lehetősége
is, amelyet állarrrunk I964-ben adott meg akadémiánknak. Eddig négyen
éltek ezzel a Iehetőséggel: Vámos József, Rédey Pál, Hafenscher Károly
és Selmeczi János, és többen készülnek rá. Tiszteletbeli doktorátussal
nemzetközi szelgálatot is végezhettünk, amikor J. Chabada és L. Katina
szlovák püspököket, F. C. Fry amerikai egyházi elnököt, Fuglsang-Darn-
gaard dán prímásérseket, A. Auranen finn prépostot és P. Hansen dán
lelkészt, genfi vdlágszövetségi titkárt tisztéltük meg ezzel a címmel.
A tanulmányt követelmények természetesen igénybe veszik a hallgatók
idejét és erejét is. öt év alatt a 'bíbliai nyelvektől és a bibliaismerettől,
a filozófia- és vallástörténeten, az egyháztörténeten és rendszeres teoló-
gián át ell kell jutnluk a gyakorlatíg, Előadások hallgatása és önálló sze-
mináriumí munka, kollokvíumok és vizsgák, írásbelik és szóbelík, tanu-
lás és .gyülekezetl munka váltogatják egymást, hogy a teológia és a gya-
kerlat már a kiképzés alatt összeötvöződjék, és így igazán felkészítsen
az egyház szelgálatára.

A teológia és az egyházi gyakorlat azonban nem elmélet és jelszó, nem
is csak a hallgatókra érvényes, hanem a teológiai tanárok sokféle egy-
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házi szolgálatában is realizálódik. Szinte nincs olyan munkaága egyhá-
zunknak. amelyben ne volna képviselve akadémíánk. Kezdődik a gyüle-
kezeteknél. Minden tanár 'tagja valamelyik gyülekezet presbitér iumának,
és bőségesen kíveszí részét a gyülekezeti szolgálatokból. A tanárokat ott
találjuk egyházunk különböző testületeiben és bizottságaiban is. Tanárok
készítették hitvallási irataink 1957-ben megjelent új magyar fordítását.
Dr. Pálfy Míklós '1947 Óta vesz részt az új bibliafordítás nagy szakértel-
met, sok időt és türelmet követelő munkájában, dr. Prőhle Károly pedig
1964 óta. Dr. Pálfy Miklós hosszabb időn át volt a Lelkipásztor, ill. az
Evangélikus Élet szerkesztője, míg dr. Prőhle Károly két éve vette át
a Lelkipásztor szerkesztését, és jelentős részt vállalt annak idején agen-
dárik, énekeskönyvünk és törvénykönyvünk szerkesztésében. Dr. Groó
Gyula, dr. Pálfy Mi'klós és dr. Prőhle Károly bibliai könyvekhez kéSZÍ-
tettek kommentárokat, dr. Nagy Gyula pedig keresztyén szeeláletikát írt:
valamennyit nemcsak lelkészek, hanem gyülekezeti tagok is ismerik és
forgatják. A hazai szelgálatek mellett szélesedik a külügyí szolgálatok
köre is. .

Biblikus hit és az emberi haladás támogatása, teológiai eszmélkedes
társadalomtudományi elemzéssel párosulva, a tudományos igazságkere-
sés és a gyakorlat egysége: ez jellemzi akadémiánk munkáját. Külsőleg
szétágazó és sokféle szolgálatunkat az a közös cél fogja össze, hogy Jézus
Krisztust hitünkkel és tudásunkkal népünkért és embertársainkért vég-
zett szolgádattal akarjuk követni a mai világban.

Dr. Prőhle Károly

A nyíregyházi szeretetotthon
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Teológus otthonunk
1.

Negyedszázad a lelkésznevelés
szolgálatában, szoros kapcsolatban
a Teológiai Akadémia oktató-ne-
velő munkájával - így tekintünk
most vissza Isten iránti, mély há-
lával az elmúlt huszonöt esztendőre
a Evangélikus Teológus Otthon éle-
tében.

Egyházunknak ez az intézménye
három helyen végezte ebben az idő-
ben szolgálatát. A negyedszázad
elején még Sopronban, a rettenetes
háborús pusztulás romjaiból újjá-
épülő ország, megépülö társadalom,
életének első időszakában. Majd
hazánk fővárosába kerülve, először
Budapest-Hűvösvölgyben, egyik
egyházi szeretetintézményünk fa-
lai között. Végül is aztán a főváros
szívében, az. Üllői úton, egyházunk
központi épületében találta meg
végleges helyét.

Vezetői között ebben a huszonöt
esztendőben voltak, akik a gyüle-
kezeti lelkészi szolgálatot cserélték
fel egyidőre vagy végezték együtt
az Otthon vezetésével (Buda ker
Oszkár, Veöreös Imre, Friedrich
Lajos, Koren Emil); és irányítottálc
az Otthon életét - professzori mun-
kájuk mellett - teológiai tanárok
is (dr. Pálfy Miklós, dr. Nagy Gyula).
Falai között pedig ott éltek, neve-
lődtek, készültek fel az egyházi
szolgálatra öt-öt éven keresztül
'egyházunk mai lelkészi karának
.Jcözépnemzedéke" és legfiatalabb
tagjai.

2.

Teológus Otthonunk egy ideig
ezt a nevet viselte: Lelkésznevelő
Intézet. Hiszen kettős céllal tartja
fenn egyházunk. Az egyik szolgá-
lata az, hogya teológiai tanulmá-
nyaikat végző hallgatók falai kö-
zött kapjanak otthont a tanév

alatt, itt kapnak lakást, ellátást és
lehetőséget studíumaík végzésére.
De másfelől részt vesz a lelkészne-
velésben is: segíti a Teológiai Aka-
démia oktató-nevelő szolgálatát,
teológusaínk közösségben való fel-
készülését Istennek egyházunk és
népünk mai életében való szolgá-
latára.

Visszanézve a legutóbbi két és fél
évtized történetére, Istennek való
hálaadásunk mellett egyházunk né-
pe és gyülekezeteink iránti, mély
hálával kell elmondanunk: mindíg
tapasztaihatta ez az intézményünk,
hogy a gyülekezetek és a hívek az
ország minden részében sok imád-
sággal, nagyon sok szeretettel és
anyagi áldozattal gondolnak a "fia-
tal Timóteusokra". A Teológus ott-
hon több mint negyedmilliós évi
költségvetésének anyagi fedezete
legnagyobbrészt a gyülekezetek
anyagi segítsége. Erre pedig nem
építhetnénk, ha az anyagi áldoza- .
tok mögött nem állna híveink hite
az egyház jövőjében, szeretete és
felelősségvállalása a jövő lelké-
szeiért.

Csak két példát szeretnék itt en-
nek igazolására elmondani. Pár éve
történt, hogy három fejkendős, idős
falusi asszony kopogtatott be az
Üllői úti lelkészi hivatalba. A
Teológus Otthont keresték. Egy tá-
voli, kis nógrádi faluból utaztak fel
Pestre. A kis gyülekezetnek azt a
kérését hozták magukkal, hogy mi-
vel ebben az évben nem volt ná-
luk szupplikáló teológus, jövőre el
ne kerüljék őket. És egyúttal átad-
ták a kis gyülekezet az évi hozzá-
járulását a lelkésznevelés céljaira.
Egyik esperesi, vidéki gyülekeze-
tűnkben két évvel ezelőtt egyik
vasárnapi 'istentisztelet után a
templomperselyben egy borítékot
találtak, benne ezer forinttal és ez-
zel a név nélküli, néhány szőval:
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"Isten iránti hálából, a teológusok
otthona javára." A példákat lehet-
ne még sokasítani. Az ilyen esetek,
a sok szeretet és segítés, amelyet a
jövő lelkészeinek otthona annyi-
féle formában érezhet' az ország
evangélikus gyülekezetei részéről,
kell, hogy minket is fokozott fele-
lősségre és a 1elkésznevelésért ho-
zott áldozatok hálás megbecsülésé-
re indítson! I

3.

A visszatekintés után píllantsunk
bele most egy kissé a Teológus Ott-
hon jelenlegi életébe! Csütörtök
délután, "otthonórán" vagyunk. A
meghívott előadó szavai után elő-
ször csönd, aztán megindulnak a
kérdések, hozzászólások egy-egy
időszerű témáról. Majd a "nagykö-
nyörgéssel", igehirdetéssel és eset-
leg úrvacsoraosztással fejeződik be
ez a rendszeres heti találkozás. Egy
másik nap estéjén "évfolyamórára",
szűkebb körű és kötetlenebb be-
szélgetésre, igeolvasásra gyűlnek
össze valamennyi lakószobában a
teológusok. Esténként közös áhíta-
ton csendesednek el az ige körül.
Egész éven át folynak a "szuppl;
kációk"; vasárnaponként és ünne-
peken évente átlagban százötven-
százhatvan gyülekezetet keresnek
fel az Otthon megbízásából igehir-
dető teológusok .. Évenként három-
szor-négyszer "teológus-napok" ad-
nak alkalmat arra, hogy egyházunk
jellegzetes vidéki központjait, törté-
nelmi múltú, nagy gyülekezeteit lá-
togassa meg a hallgatók egy-egy
csoportja, és végezzen ott közös
igehirdető szolgálatokat.

De maradjunk csak az Otthon
falai között! Két- és háromszemé-
lyes lakószobák diákasztalain hé-
ber és görög bibliák, teológiai szak-
könyvek, előadási. jegyzetek és fo-
lyóiratok. Különösen vizsgaidőben
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égnek sokáig ezeken az asztalokon
a lámpák, - van úgy, hogya haj-
nali órakig is. De a társalgó is
megelevenedik délutánonként, ahol
a nagyasztalon napilapok és folyó-
iratok találnak gazdára, a házi-
könyvtár polcain pedig könyvek
várják, hogy igehirdetésre, szemi-
náriumi vagy szígorlati dolgozatok-
ra készülő teológusok kézbe vegyék
őket. A betegszoba - hála Isten-
nek - nem túlságosan gyakran ke-
rül használatba. Annál hangosabb
viszont mindennap az ebédlő kör-
nyéke, ahol Gitta néni és segítő-
társai gondoskodnak sok szerétet-
tel és megértéssel a fiatalok testi
jólétéről, jó .Jcondíclójáról''. Híre
is van "egyházi berkekben" a
Teológus Otthon konyhájának! Jó
néhány Pest környéki és távolabbi
gyülekezet természetbeni segítség-
gel is gyakorolja szeretetét teoló-
gusaínk iránt.

4.

Említettük, hogya Teológus ott-
hon létének, fennmaradásának
alapja a gyülekezetek imádsága, hi-
te és anyagi áldozata. Mert :az ott-
hon lakóinak a saját anyagi hozzá-
járulása, bármennyire elkerülhetet-
len is, és nem egy hallgatönk nyári,
szünidei munkájával szerzi meg,
mégis csupán kis részét fedezné a
tényleges kiadásoknak. Ennek elle-
nére az elmúlt huszonöt esztendő-
ben sohasem fogyott el a kenyér
az asztalról; meleg szobákban és a
teológiai studiurn minden feltetelé-
nek biztosítása mellett készülhettek
fiataljatnk arra, hogy majd szol-
gálhassanak Krisztus evangéliumá-
val, a szerétet és a segítés készsé-
gével társadalmunkban.

Hisszük, hogy Isten megáldja a
Teológus Otthon szolgálatát a jö-
vőben is.

Dr. Nagy Gyula



A Lelkészi Munl~aközösségel~
"Az uram elment az LMK-ra. Tessék estefelé benézni!" - mondja

olykor a papné a híveknek. Ez az írás arról. szól, hogy hová is ment
ilyenkor a gyülekezet lelkésze? .

Az Egyházi Törvények Ill. törvénye "Felkészítés az egyházi szolgá-
latra" c. fejezetében foglalkozik a Lelkészi Munkaközösségekkel (LMK).
Mível minden lelkész évente 8~10 allealommal is elmegy az ún. LMK-ra,
a gyülekezet pedig vállalja az ezzel kapcsolatos anyagi terheket, nyilván
nem árt híveinket egyszer részletesebben is tájékoztatni arról, hogy a
"Lelkészi Munkaközösség azoknak a lelkészeknek. segédlelkészeknek.
vallástanítóknak és lelkészi munkatársaknak az egyházi-teológiai és kul-
turálls-társadalmi továbbképző szerve és testvéri közössége, akik rend-
szerint egy egyházmegye területén szolgálnak, Hletve laknak."

Pásztor és nyáj viszonyának közvetlenségéhez, a gyülekezeti élet csa-
ládi jellegéhez. de az egyházi pénztárból kifizetésre kerülő útíköltségek
és napidíjak közös ell en őrzés éhez többek között az is hozzátartozik, hogy
a hívek tudjanak lelkészük hivatalos útjairól, azok értelméről és céljá-
ról. És ha a családban rlyenkor indokolt és jogos a kérdés: "Merre jártál
és mit hoztál?", akkor indokolt, sőt kívánatos ez az érdeklődés a nagyobb
család, a gyülekezet életében is. Mert aki semmit sem hozott, annak nem
volt füle a hallásra, szeme a látásra, és szíve a bőséges á:ldás befogadá-
sára. Nemcsak a papné szájából, - a lelkész szájából, szárnyakat kapott
szolgálatából, munkáíának új lendületéből is érezni kellene, hogy a gyü-
lekezet papja múlt héten részt vett az LMK gyűlésén. Ahol mi ndebből
semmi sem érezhető és tapasztalható, ott a lelkész terméketlen fügefává
lett, kíről az egyház Ura, Jézus Krisztus, azt vallja: " Miért foglalja a
földet is hiáJba?"

1. Az lJMK törvényes keretek kőzött folyó munka. E megállapításban
hangsúlyos az is, hogy "törvényes", de az is, hogy munka. Az LMK-nak
van országos, kerületi és egyházmegyei vezetősége, van törvényes rendje
és kerete. És ez a vezetőség az elmúlt 25 évben a megyei LMK élmunká-
saival összefogva komoly erőfeszítéseket tett abban, hogy egyházunk a
nálunk kialakuílt új társadalmi, politikai és gazdasági rendben megtalálja
helyét, hangját és járható útját. Jelentős teológiai konferenciákat rende-
zett országszerte, melyeken elénk kerültek nemcsak új hazai felisrneré-
seínk, hanem a nagy leülföldi egyházi szervezetek gyűlésein is megvita-
tott mai egyházi és társadalmi kérdések színes sokfélesége is. Elsősenban
a vezetőség bölcs és fáradhatatlan irányításának köszönhető, hogy egy-
házi életünk ezen munkaága medrében megszilárdult és mélyült, teológiai
tartalmában pedig - különösen az utolsó 10 évben - egyre jobban gazda-
godott. Egyházunk új szervezete is a püspökök dolgozószobáján túl jó-
részt az LMK-értekezletek olykor szinte izzó kohójában tisztult és for-
málódott. Ami mögőttünk van, nem szabadcsapatok felelőtlen portyázása,
a teológiai tudomány tágas és színes mezőin, hanem a ma és holnap egy-
házáért végzett komoly, céltudatos és felelős munka. Az LMK-értekezlet
tehát valóban nem egyházi közpénztárból fedezett papi kirándulás és
bevásárlási alkalom, hanem munka a javából. Olyan munka, melynek
középpontja mindenkor Isten igéje és az egyház szolgálata.

2. De az LMK egyben lelkészek továbbképző szerve és testvéri közös-
sége is. Ezért került új tőrvénykőnyvünkben a "Felkészülés az egyházi
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szolgálatra" c. fejezetbe, és ezért kerül ez evi naptárunk ban is közvetle-
nül a Teológiai Akadémiáról szóló beszámoló mellé.

Ma lázas továbbképzés folyik ország- és világszerte a legkülönbözőbb
munkaágak területén. A pedagógus nyári szabadságának '1-2 hetét to-
vábbképző-tanfolyamon tölti, de szakképzettségéhez szabott továbbkép-
zésre megy bizonyos időközben az orvos, a gyógyszerész és a közgazdász
is. Egykor csak rólunk vallotta a közgondolkodás, hogy a jó pap holtig
tanul, ma szinte mindenki holtig tanul. A különböző tudományágak
óriási fejlődésének korszakában a papi továbbképzés és továbbtanulás
nem szégyen és nyűg, hanem egy egész papi életre szóló elkötelezés, Ha
nem akarjuk megcsúfolni az Irásnak azt a íhízelgő megállapítását, hogy
a pap ajka őrzi a tudományt, akkor bizony keményen bele kell dőlni a
tudományos munkába, és a korszerű teológia műveléséveI annak bizony-
ságát szolgáltatní, hogya mai pap nemcsak .beporosodott, részben már
idejét múlt ismeretek és bagyományok őrizője, hanem feje és ajka ma
is, holnap is őrizni akarja a tudományt. Ezért vagyunk együtt csaknem
minden hónapban, mint a holnapi leckét tanuló diákok a tanulószobá-
ban, hogy igy együtt tanulva viaskodjunk azokkal a kérdésekkel, me-
lyek koru nk egyházának, társadalmának és emberiségének valóban nagy,
olykor egészen új kérdései.

3. Az LMK nemcsak lelkészek továbbképző szerve, bánern egyben azok
• testvéri közössége IS. Az együtt töltött idő és közösen végzett munka

nemcsak ismereteinket bővíti és tudásunkat gazdagítja, hanem a papi
szíveket is egybehangolja. Mélyül a barátság, épül a testvéri kapcsolat,
és kiegyenl ítődmek az emberi közösségben mindenütt elkerülhetetlen el-
lentétek. Az erősebb segíti a gyengét. "Sorakozzunk összebb, szívesen
szolgálja az erős a gyöngét." így valósul az, amit az egyház egyik régi
tanítója mondott: "A lényeges dolgokban egység, a lényegtelen dolgok-
ban szabadság, de mindenekben szeretet." Az LMK áldott műhelye annak
a Szentléleknek, ki elvezet nemcsak minden igazságra, hanem a testvéri
közösségre is.

A testvéri közösség ápolása, mely az úrvacsorai oltárnál kezdődik, a
közös munkában folytatódik.: majd a hazautazás kötetlen beszélgetésévei
befejeződik, önmagában is jó dolog és nemes célkütűzés. Olykor egy-egy
jó dolgozat, máskor pedig a barátság' és testvériség kötelekének atmele-
gedése mondatja el velünk ezt amondatot: "Egyedül ezért is érdemes
volt eljönni!" Mert valóban igen jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoz-
nak az atyafiak!
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Szeretetintézményeink
Negyedszázados emlékezésünkkel

diakóniánk ügyében régi adósságot
pótlunk. Hazai egyháztörténetírá-
sunk eddig még nem foglalkozott
behatóan az intézmények történe-
tével, legfeljebb csak itt-ott érintve
szólt létükről és működésükről. E
jubileum alkalmán most csak kis
részt törleszthetünk az adósságból.
Ha része is csak annak, amit ad-
nunk kellene, ezek az esztendők
mégis döntő fontosságú szakaszt je-
Lentettek egyházunk diakóniájá-
ban.

Bátran állíthatjuk, hogya mögöt-
tünk levő huszonöt esztendőben
diakóniánk egyik történelmi csomó"
pontjára tekinthetünk vissza. Ezt a
csomópontot külön böző történetfor-
máló erők hozták létre és dinamiz-
musa - úgy látszik - hosszú időre
meghatározta az intézmények szol-
gálatának irányát és kereteit.

írásbeli emlékek és személyek
visszaemlékezésének tükrében vizs ,
gálódásunknak ezt az időszakát há-
rom részre oszthatjuk.

Az .első rész hazánk felszabadu-
lásától 19'51-ig tart. Ebben az idő-
szakban formailag változatlan egy-
házunk szeretetszolgálata. Az elő-
ző korok szokása szerint egyház-
községi, egyesületi vagy egyéni kez-
deményezésből eredő szeretetrnun-
ka folyik az intézményekben, ahol
öregeket. árvákat (főleg hadiárvá-
kat) epileptikus betegeket gondoz-
nak: Jellegzetes vonása e szolgálat-
nak, hogy az nem részesül az egy-
ház egészének támogatásában. A
kezdeményező, szinte hősinek te-
kinthető vállalkozásával igyekszik
egy-egy, a társadalomra nehezedő
kérdésben segíteni. Személyes kap-
csolatok révén nyer meg az ügynek
támogatókat. Legtöbbször az intéz-
mény szervezése, ellátása és veze-
tése egy kézben van. Egy-egy sze-
mély vagy egy-egy egyházközség

lelkesedése és ügybuzgalma viszi
előre kisebb területen a diakonia
ügyét. .

A szolgálatnak ez a formája nagy
nehézségek között, a háborús éve-
ket követő súlyos gazdasági hely-
zetben folyt amikor mindenkinek
megvolt a maga baja. Egyházunk
vagy csupán csak egy-egy személy
vagy aránylag kís hatáskörű szer-
vezet szolgálata révén is meg akar-
ta valósítani a mások terhének hor-
dozását.

1951 után nagy feladatot jelen- \
tett a munka további formájának
és tartalmának megtervezése. a jö-
vő szolgálatának megszervezése.
Számba kellett venni a tradíciót és
a jelentkező igényeket, az egyház
lelki-teológiai helyzetet és anyagi
teherbíró képességet. Mindez a ter-
vezés pedig a társadalom és az egy-
ház számára is újat jelentő kör-
nyezetben: a szocializmusban folyt.
Feszültségekkel telített légkörben,
amelyben reakciós erők működ tek
pietisztikus jelszavak színe alatt
vagy bizalmatlanságot szítottak és
reménytelennek tüntettek fel e,gye-
sek minden jó törekvést, s az új
elfogadását.

Bár legtöbb gondot a budapesti
intézetek munkájának újjászerve-
zése jelentette, nyomban kap~soló-
dott e kérdésekhez az egyhazban
levő többi szeretetotthon és hason-
ló jellegű intézet munkájának
problémája is. 1951-ben az Egyete- .
mes Egyházi Szeretetintézmények
Bizottsága majd 1953-ban a Szere-
tetintézmények Gondnoksága és
ugyanennek az évnek a végén il

Diakóniai Osztály végzi az újjászer-
vezés munkáját.

Az ellentétek és viták forró han-
gulatából, a tervezői munka egész
személyiséget átizzó kohójából, és a
gyakorlati tapasztalatokból került
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ki az 1953. évi VII!. törvény az egy-
ház diakóniájáról.

Ez az első egyházi törvény, amely
a szeretetszolgálatot és ennek fontos
ágazatát, az intézmények szolgálatát
az egész egyház feladatául rendeli,
és érte az egész egyházat felelőssé
teszi. Megalkotja a felelősség min-
den vonatkozású viselésére a meg-
felelő szervezetet. Egyházmegyén-
ként diakóniai előadó lelkészeket
rendel, rendezi a szeretetotthonok
jogállását és megszervezí az Egye-
temes Egyház Diakóniai Osztályát,
mint a szeretetszolgálat 'országos
összefogó szervét.

Diakóniánk e negyedszázadának
második szakaszában a szervezői
munkával egyidőben és annak nyo-
mán a szolgálat fellendüléséről szól-
hatunk. A régi épületekben a bu-
dai :és albertírsaí házakban örege],
otthonát és fogyatékos gyermekek
gondozására alkalmas otthont ala-
kítanak ki. A győrí szerétetház
nagymértékben kibővül és a gye-
nesdiási Kapernaum otthon szolgá-
latukban megöregedett lelkészeket
és egyházi nyugdíjasokat fogad be.
A fellendülést bizonyos transzfor-
máció is jellemzi.

Az elmúlt időszak harmadik ré-
sze 1954-től napjainkig tart. A dia-
kóniai intézetek életét és működé-
sét az 1953. VIlI. törvény után az
1966-ban megjelent új törvény sza-
bályozza. A törvény már kialakult
renddel számol és további fejlődés
felé is mutat.

A szeretetotthonok rnunkájának
összehangolása, a munkát végzők
közösséggé kovácsolása érdekében
1958 óta évente összeül az Országos
Diakóniai Értekezlet, amelyet elő-
ször Gyenesdiáson tartottak és az-
óta vándorgyűlésként keresi fel az
otthonokat.
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Az időnek ezt a szakaszát is kez-
deményező készség, új tervek jel-
lemzik. 1958-ban nyitja meg kapu-
it a Budapest-Józsefvárosi szeretet-
otthon kapuja. Az otthon új típust
képvisel a többi között, mert lakóit
egymástól független, önálló és
komfortos lakásokban helyezi el.

A bonyhádi 30 személyes árva-
ház fogyatékos gyermekek otthoná-
vá alakult át, majd 1960-ban teljes
létszámával Piliscsabára költözött.
ahol tágasabb tér, szebb környezet
várta a gyermekeket, a szűk és
avult régi helyett. Itt nyílott alka-
lom a létszám bővítésére és esetleg
a továbbfejlesztésre is.

Az otthonok fenntartásának költ-
ségert illetően a közegyház teher-
viselése mellett jelentősen segíti a
gondozott gyermekek után fizetett
állami gondozási díj. Az Egészség-
ügyi Minisztérium, megalakulása
után 1945-ben kötött első ízben
szerződést erre a Diakóniai Osztály-
lyal, Az Egészségügyi Minisztérium
beutalása alapján gyermekotthona-
ink szellemi fogyatékos gyermeke-
ket vesznek fel, akikért a Minisz-
térium gondozási díjat fizet.

A tizennyolc otthon lakóinak jó
ellátása érdekében mindenütt igye-
keznek kialakítani a megfelelő kör-
nyezetet. Állandóan folyamatban
van a régi épületek korszerűsítése,
egészségesebb é tétele, csinosítása.
Az épületekben otthont akarnak
nyújtani lakóiknak. Mégpedig ke-
resztyén otthont, amelynek alapja
a legnehezebb "eseteket" is elhor-
dozni képes szeretet.

Az intézmények szolgálata har-
monikusan illeszkedik bele egyhá-
zunk egyéb munkaágai közé, és
erősíti az egyház egészének diakó-
niáját társadalmunkban minden
ember javára.

Muncz Frigyes



Gyülekezeti Segély
Minél Inkább végéhez közeledett a második világháború, annál inkább

megbénult a szolgálat az egyházi élet számos területén, így az egymást
segítő áldozatkészség területén is. A háború befejezésének évében, 1945-
ben, hivatalosan és formálisan 85 éves múltra tekintett vissza az Egyete-
mes Gusztáv Adolf Gyámintézet, de ki gondolt erre a jubileumra akkor,
amikor nagyobbak voltak a gondok, mint az örömök?

Az első hivatalos feljegyzést az I{H7. évi egyetemes közgyűlés jegyző-
könyvében találjuk, amely visszafelé tekintett: "Az elmúlt viharos idő-
ben az Egyetemes Gusztáv Adolf Cyámintézet munkálkodása szinte tel-
jesen megszűnt. A Gyámintézet felső fokozatán megállt a munka, meg-
szűnt az irányítás. A Gyámintézet mégis megállta a próbát, mert az egy-
házkerületi és egyházmegyei elnökök kézben tartották a vezetést, gyűj-
téseket végeztek, a segélyek kiutalásáról intézkedtek." Időközben Zier-
mann Lajos soproni lelkészt - aki 23 éven át volt a Gyámintézet el-
nöke - felváltotta Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész. Statisztikai adato-
kat az 1949. évi egyetemes közgyűlés [egyzőkönyvében találunk először
és aszerinf 1948-ban az országos gyűjtés végösszege kereken 40000,- Ft
volt.

Rendes évi közgyűlést tartottak Orosházán 1951-ben és bár "sok gyüle-
kezdetben a gyűjtés döcögve ment", mind a négyegyházkerületben az
eredmény lényegesen emelkedett, 129800,- Ft volt és a nagy-szeretet-
adományt - 17000,-Ft-ot - a vasasi gyülekezet kapta temploma épí-
téséhez. A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám-
intézet utolsó rendes évi közgyűlését, egyben vándorgyűlését 1953. szep-
tember 27-én tartották Celldömölkön. "A közgyűlés hálás szavakkal em-
lékezett meg a Gyámintézet 93 éves munkájáról."

Az 1953. évi új zsinati törvény alapján - amely az egyház szeretet-
szolgálatáról szólt - a G'yámintézet munkája új névvel és új szempon-
tok szerint folytatódott a Gyülekezeti Segély keretében. A változások
közepette is évszázados örökséget és tapasztalatot vett át a Gyülekezeti
Segély. Megváltozott a segélyszervezet neve, a tisztségviselők címe (az
"elnök"-öt felváltotta az "előadó"), megszűntek a közgyűlések és a vi-
lági elem az ikerelnökségben csak az egyetemes fokon maradt meg. A két
új egyházkerület 16 egyházmegyéjében a munka irányítását a lelkészek
vették át. A segélyek kiosztása a presbiteriumok feladata lett és a mód-
szer formája is megváltozott. A leglényegesebb fejlődés azonban abban
mutatkozott, hogy a Gyülekezeti Segély szolgálata az egész egyház díakó-
niai szolgálatának egyik részletét vette át szemben a régebbi egyesületi
formával. Bbben a tényben már az új teológiai és egyházpolitikai irány
mutatkozott meg. De a múlthoz képest a Gyülekezeti Segély lényege
megmaradt abban, hogy továbbra is a gyülekezetek kölcsönös, egymást
segítő szeretetmunkája azzal a céllal, hogy biztosítsa az istentiszteleti
életet és szelgálatot.

A fejlődés útján (1954-1968)

Rövid átmenet után a Gyülekezeti Segély munkája kezdett kibonta-
kozní, de csak úgy, hogy évről évre össze kellett gyűjteni a tapasztala-
tokat és ezek alapján, az elvi álláspontot megtartva. gyakorlati követ-
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keztetéseket kellett és kell ma is levonni. Kezdetben különféle próbál-
kozások történtek az eredményesség fokozása érdekében. Így került sor
az ún. "két templom akció"-ra (1954-ben a zuglói és a pesthidegkúti gyü-
lekezet a templomépítés re 80-80000,- Ft segélyt kapott). Azután jött a
"négy templom akció" (1955-ben a fenti összeg már négy gyülekezet szá-
mára osztódott). Évek múltak el, amíg felismerhetővé vált, hogy ebben
a szeretetmunkában az eredmények nem egyes akcióktói függenek, ha-
nem az áldozatkészség közszellemétől, az ország minden gyülekezetének
lelkesedésétől, lelkészek és presbiterek felelősségvállalásától és áldoza-
tától. Minél több g'yülekezet érezte meg a Gyülekezeti Segély hatásos
támogatását, annál inkább növekedett az eredmény .. Ehhez viszont arra
volt szükség, hogya rendelkezésre álló adatokat teljes részletességgel
megvízsgáljuk, elsősorban az egyházmegyék területén, azután a gyüleke-
zetekben, akár kicsinyek azok, akár mammut-gyülekezetek. így lett vi-
lágossá az is, hogy a Gyülekezeti Segélyre igenis nagy szükség van és
hogy előtte a fejlődés komoly lehetőségel állanak. Igen örvendetes tény
az is, hogy az eddig évente ismétlődött külföldi támogatás nem rontotta
a gyülekezetek áldozatkészségét, hanem a kettő kiegészítette egymást.
Így 1954-től 1968-ig a Gyülekezeti Segély közel négy és' fél millió forint
segélyt osztott ki a kérvényező gyülekezetek között.

Az egyházmegyék egymással testvéri versengésben állanak. Az áldo-
zathozatal mértékét az egy egyháztágra eső forintösszegben szoktuk ki-
fejezni, bár tudjuk, hogy ez a számítás nagyon relatív.De ezen az alapon
az áldozatkészség 1968. évben meghaladta az 1,- forintot. A 16 egyház-
megye közül azonban 5 egyházmegye átlaga több mint 1,50 Ft, 5 egyház-
megyéé meghaladta az 1,- Ft-ot és csak 6 egyházmegye áll ezen álul.
Az ún. nagy-szeretetadornány, amely az ország gyülekezeteinek offer-
tóriumából adódik össze, majdnem háromszorosa az 19M. évinek.

A jövő felé (1969-től ... )

A múlt tapasztalatai sok tanulságot rejtenek, a történelem. még mindíg
nagy tanítómester. A Gyámintézet története is drága nekünk. Ha a hi-
vatalos számítást vesszük, akkor ez a szeretetszolgálat 1970.. évben 110.
éves jubileumát ünnepelheti. Véleményem szerint azonban már .1969...,ben
125 évre tekinthet vissza, mert 1844. szeptember 4-én alapítotrák meg
a "pesti előléges gyámíntézet't-et, tehát hazánkban az első gyámintéze-
tet, a mai Gyülekezetí Segély elődjét. Akkor azonban a fenálló reakciós
Habsburg-politáka miatt csak magánkezdeményezésként lehetett elindí-
tani, de az egyetemes közgyűlés tudtával és elhatározásából.

Akár így számolunk, akár úgy, a Gyülekezeti Segélyre szükség van.
Ez ma az a szeretetszolgálat, amely nem élvez sem állarnsegélyt, sem
külföldi segélyt, amelyben senki nem kap munkájáért fizetést, hanem
az a szó igazi, tiszta értelmében vett áldozat. Ennek az öröme azonban
sok áldást rejteget azok számára, akik szívükön hordozzák az ügyet.
A Gyülekezeti Segély szolgálata az az országos istentisztelet, amelynek
egyszerűségében van a nagysága, szürkeségében a belső fénye, a kís
formtokban vannak elrejtve a miHiók és az egyes egyháztagokríöntésé-
ben a közösség éÍ'eje.

Várady Lajos
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A betű szolgálata
- Sajtőosztályunk munká.iáról-

Akkor, amikor egyházi szolgálatról beszélünk, elsödíeges szolgálatnak
az Igeszolgátatot gondoljuk. Ha egy kicsit jobban kitárjuk a szemünket
és a szívünket, rájövünk arra, hogy az egyház szolgálata ennél sokkal
szélesebb, mert magában foglalja az emberek között végzett szeretet-
szolgálatot is.

Az egyház szolgálatába azonban nemcsak az ígeszolgálat és a szerétet-
szoígálat tartozik bele, hanem a betű szolgálata is. A betű szolgálata a
kettős szoígáüatnak kínyomtatott formája,

Az egyház sajtószolgálataról az Egyházi Törvények Ill. törvénye 6. §-a
ezt mondja:

,,(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház a lelkészek képzése és to-
vábbképzése, valamint a gyülekezeti tagok nevelése és hitvallásos öntu-
datának az erősítése céljából fontos feladatnak tartja az egyházi sajto-
szolgálatot, melynek érdekében működteti az Evangélikus Sajtó osztályt."

Visszapillantás a múltba

A második világháború, amí sok szempontból tebiesen megbénította az
emberi életet" a sajto munkájában is egy fejezet lezárását jelentette.
Az addigi egyesületi, kiadótársasági, kisebb közösségí forma véget ért,
és .az egyházi sajtómunka számára is - mínt az egyház életének egészére
is - új formákat s különösen is új tartalmat kellett keresni. Bár Naptá-
runkban külön cikk foglalkozik egyházi Iapj.ainkkal, nem lehet nem em-
lítenünk az Evangélikus Élet 1948. november 20-án történt új megjele-
nését.

1949 februárjának végén dr. Vető Lajos püspök elnöktlete alatt sajtó-
és könyvkiadói értekezlet foglallkozik a sajtómunka kérdésével.

1950 elején egyiházunk vezetősége felhívással fordul a gyülekezetekhez,
hogy mindenütt szervezzék meg az iratterjesztést.

Az 195'0 júniusi egyetemes presbiteri és a szeptemberi egyetemes köz-
gyűlés kimondja a Sajtoosztály felállítását. Ezzel kapcsolatban a követ-
kezőket olvashatjuk: "A Magyar Evangélikus Egyház életében a sajtó
egészen új és korszerű 'fejlődés-előtt áll.'

Ennek az évnek a végén jelenik meg az Egyetemes Sajtoosztály első
kiadványa, Bókay János: 31 zsoltár-a. Ezt követik a többi kiadványok.

1953-ban egyházunk vezetősége az egyik vasárnapot sajtóvasárnapnak
nevezi el, és sajtóoffertáriumot rendel el a sajtómunka támogatására.
Ezáltal is ki::fejezésre jut az a tény, hogy a sajtómunka egész egyházunk
munkájának szerves része.

A 'sajtómunka medre egyre szélesedik és mélyül, a tevékenység egyre
átgondoltabbá, tervszerűbbé válik.

A Sajtóosztály munkaágai

Sajtóosztályunk munkájának egyik részét a Ilapkiadás jelenti. Heten-
ként jelenik meg az Evangélikus Élet a hívek számára, és havonta a
Lelkipásztor, a lelkészek szakfolyóirata. A lapkiadással együtt a Sajtó-
osztály végzi a szerkesztőségí és kiadóhivatali munkát is.
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A Sajtoosztály másik tevékenysége a könyvkiadás. Államunk ennek
a munkának az elvégzésére több nyomdában is lehetőséget ad számunkra,
ahol kiadványainkartelkészítJhetjük.

A következő sajtóosztályi murikaág az iratterjesztés, ahol híveink meg-
találhatják az egyházi élettel kapcsolatos kiadványokat.

A Sajtóosztály kiadványai

Összes kiadványurikat nem kívánjuk felsorolni, csupán a jelentőseb-
bekre utalunk. Sajtóosztályunk árusít ja a Bíbliát és gondoskodik a hívek
énekeskönyv-szükségletének biztosításáról.

Minden iskolai osztály részére rendelkezésre áldnak a hittankönyvek.
valamint a konfirmációi előkészítést szolgáló Konfirmációi Káté. Sajto-
osztályunk minden év karácsonyán az evangélikus családok asztalára
teszik az Evangéldkus Naptárt és a bibliaolvasó Útmutatót.

Nagy jelentőségű az 1963-ban megjelent Agenda, amely az első magyar
országos érvényű istentiszteleti rendtartást tartalmazza. .

Csak néhány szóvalemlítjök az "örömhír'" prédikációskötetet, a "Hűség
Istenhez és népünkhöz egyházunk történetében" hazai egyháztörténetet,
a "Csendes percek" imádságoskönyvet, "A reformáció öröksége és kötele-
zése" jubiileumi kiadványt, a "Somvirág" elbeszélés-gyűjteményt, az "így
leszel áldás" verseskötetet, az "Irgalmadat éneklem" énektörténeti kiad-
ványt.

Szinte egyedülátló az a törekvés, amelyet Sajtóosztályunk a kommen-
társorozat kiadása területén végez. Jakab levelét Jeremiás könyve 1.
része, majd a Zsoltárok könyve, Lukács evangéliuma és Jeremiás próféta
könyvének II. része követte. Úgy tervezzük, hogy minden évben egy
ószövetségi és egy újszövetségi könyv magyarázatát jelentetjük meg.

A Sajtótanács

Sajtoosztályunk vezetője, D. Káldy Zoltán püspök. Sajtóosztáíyunk
munkáját -az évenként több alkalommal is üdésező Sajtótariács foglalja
össze. A Sajtótariács állapítja meg .a költségvetést, hagyja jóvá a zár-
számadást és áillítja össze évről évre a következő évi kiadói tervet.
A Sajtótanács budapesti és vidéki lelkészekből áll.

A Sajtóosztály dolgozói

A Sajtóosztály vmunkatársi gárdája miridössze öt főből áll. A vezető-
könyvelő végzi a Sajtoosztály könyvelését és anyagi ügyeinek intézését,
az anyagkönyvelő a készletek nyilvántartásári túl könyvelí az Evangélikus
Élet előfizetési díjait, a gépírónő végzi az iratterjesztési munkát, a szám-
lák gépeléséf és a szerkesztőségí adminisztrációt. A raktáros végzi a két
lap, valamint az iratterjesztési küldemények postázását. A tördelő-
szerkesztő látja el a lapok és kiadványok előállításával kapcsolatos
munkát,

*
Amikor végigtekintjük egyházunk sajtórnunkáját, míndenekelőtt Isten-

nek kell hálát adnunk azért a lehetőségért, amelyet Sajtóosztáüyunk a
betű szolgálatán keresztül végez. Bizakodással tekinthetünk a jövő felé
is, mert Isten a [övőben is megadja számunkm az írott és nyomtatott
betű szolgálatának lehetőségét.
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Köszönetet kell mondanunk államunknak és az Allamí Egyházügyi
Hivatalnak is azért, hogy segíti a Sajtoosztály kiadói munkáját.

De a köszöne] hangján kell megemlékeznünk finn testvéreinkről is,
akik kiadványadrrkhoz ajándékként küldík a szükséges papírt. Finn papi-
ron jelenik meg a többi kiadvánnyal együtt Naptárunk is.

És a köszönet hangján kell rnegemlékeznünk azokról a nyomdákról és
nyomdai dolgozókról, akik munkájukkal és szeretetükkel elkészítik ki-
advanyainkat.

Adja Isten, hogy Sajtóosztályunlk mindig hűségesen tudja elvégezni a
betű szolgálatán 'keresztül az ige és szeretetszolgálato-t!

Harkányi László

Bibliafordításunk
Isten igéjének jobb megértésére

törekedni mindig reformátori cél-
kitűzés és feladat volt. Amikor a
keresztyén ség arra kényszerül, hogy
föltegye saját magának a kérdést:
Miért vagyok, miért akarom az
embereket keresztyénné tenni, ak-
kor mindíg vissza kell térnie ere-
detének a forrásához: a Szentírás-
hoz. Ez a Szentírás azonban hébe-
rül és görögül íródott 2-3000 évvel
ezelőtt. Akkor pedig le kell fordí-
tani magyar nyelvre, mert külön-
ben örök titok marad a gyülekezeti
tagok részére a Biblia üzenete. Bár
már a reformációt megelőzően is
történtek különböző kísérletek a
Szentírás egyes részeinek magyar
nyelvre fordítására, a teljes Biblia
lefordítására csak akkor gondoltak
lelkészek és világiak, amikor a re-
formáció tanai gyökeret vertek eb-
ben a hazában.

Károlyi Gáspár göncí református
lelkész és munkatársainak nevéhez
fűződik az első teljes magyar nyelvű
bibliafordítás elkészítése. Rákóczi
Zsigmond, akkori egerí főkapitány
és Báthori István országbíró támo-
gatásával 1586-ban fogtak hozzá a
munkához. A teljes mű 1590 júliu-
sában került ki a sajtó alól Vizsoly-
ban. Az első kiadás csak 7-800 pél-
dányban jelent meg, de azután több
mint 100 kiadást ért meg és nem-

4 Eva;ngéliJros Naptár

csak az egyházi irodalomra és
nyelvre, hanem a világi költészetre
és szépprózára is nagy hatást tett
évszázadokon áto

Az első katolikus magyar 'Biblia
1626-ban jelent meg Bécsben Káldi
György jezsuita pap munkája ered-
ményeként. Ez a Biblia Pázmány
Péter költségére jelent ugyan meg,
de a református Bethlen Gábor er-
délyi fejedelm anyagi támogatása-
val.

Komáromi Csipkés György debre-
ceni református lelkész fordítása
következik ezután, amely a prédi-
kátor halála után látott napvilágot
1718-ban Leidenben. Mindezek a
fordítások azonban nem tudták
megrendíteni a Károlyi-fordítás te-
kintélyét. Kámory Sámuel pozsonyi
teológiai professzornak 1870-ben Bu-
dapesten megjelent teljes bibliafor-
dítása .sem, amely teljesen hátat
fordított a Károlyi Bibliának és
minden jó törekvése ellenére "mo-
solyra indító" vállalkozás maradt
a magyar bibliafordítás történeté-
ben.

A jelenleg is használatban levő
Károlyi-Biblíát többször [avítgat-
ták, revideálták napjainkig. Leg-
utolsó nagyob szabású, elsősorban
magyar nyelvi revízión 1908-ban
ment áto Egyre világosabb lett
azonban, hogy olyan jelentős válto-
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tan új fordítás útjára lépni. Ezért
hazatt létre a Magyar Bibliatanács
egy új fordító bizottságet 5 évvel
ezelőtt, amely éppen a júniusban
tartatt bibliatanácsi ülésen jelen-
tette be, hagy fordító munkájának
első szakaszát elvégezte.

Az ószövetségi bizottság 1943.
március 10-én kezdte el a munkát.
Az eredetileg héttagú bizottság
tagjai közül többen közben meg-
haltak vagy kíváltak a' munkából.
A kezdeti bizonytalanság után a
Magyar Bibliatanács bátorítására
teljesen új fordítás elkészítésére
vállalkozott a bizottság és munká-
jának eredményeként az Otestá-
mentom könyvei egyenként próba-
füzetek formájában folyamatosan
megjelentek. Jelenleg a végleges
szöveg megál lapításánál a Zsoltá-
rok Könyvének elején tart a bizott-
ság.

Kezdettől fogva arra törekedtünk
- elsős arban az Öszövetségi Far-
dító Sza1kbizattság -, hogy ez a
nagy és szent munka ne elzártan,
az egyházi közvélemény tájékozta-
tása nélkül follyék. En magam leg-
alább 25 alkalommal tartottam elő-
adást gyülekezetekben vagy lelké-
szi munkaközösségeloben az új bib-
liafordításról. Az evangélikus lel-
készek 16 munka közösségéb en
évekkel ezelőtt hivatalasan is fog-

Ezek a felismerések indították a lalkoztak az ószövetségi próbafü-
protestáns egyházak vezetőit arra, zet ekkel. Mintegy -25 prafesszar és
hagy megtegyék az előkészületeket lelkész bevonásával egynapos szüm-
az új magyar bibliafardításhoz. pozront tartattunk pár évvel ez-
1947-ben megalakították az újszö- előtt, ahol nyíltan föltártuk a for-
vetségi és ószövetségi fordító szak- dítással kapcsalatos kérdéseinket és
bizottságakat, melyeknek tagjai szempont jainkat. Jelenleg sokszo-
evangélikus és református teológiai rosított formában 80 lelkésznek
professzorok és lelkészek lettek. Az küldtük meg a véglegesnek tartott

, újszövetségi bizottság azonnal haz- szövegeket és kérjük őszinte haz-
zárogott a munkához és murikája zászólásaíkat és bírálatukat. 01'-
nyomán 1954-ben megjelent az Üj- vendetes, hogy milyen lelkiismere-
testámentom próbakiadása. Az új tes en foglalkozik míntegy 50 evan-
fordítást azonban nem tartotta ki- gélikus és református lelkész a far-
elégítőnek az egyházi közvélemény_ dítás problémáival. Rendkívül sok
Talán elsősorban azért, mert lénye- használható javasiatat kapunk tő-
gében csak a Káralyi-fordítást re- lük és így elértük, hogy az Otestá-

50Videálta é, nem meet a {">nJJ'b:)1 új fordítása már nemcsak
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záson ment át Károlyi óta a ma-
gyar nyelv és olyan új teológiai fel-
ismerések birtokába jutottunk a re-
formáció kara óta, hogy nem elé-
gedhetünk meg lassanként a Káro-
lyi-fordítás javítgatásával. A har-
mincas években két fan tos kísérlet
történt ebben az irányban. Az
egyik Raffay Sándor evangélikus
püspök Újtestámentam-fardítása, a
másik pedig Czeglédy Sándor refor-
mátus esperes Otestámentam-far-
dítása.

A második világháború után
azonban új távlatok nyíltak meg
előttünk. Az új helyzetben új teoló-
giai tájékozódásra volt szükségünk.
Meg kellett újulnunk nemcsak élet-
szemléletünkben, hanem ígehírde-
tésünkben is. Isten igéjét pedig
csak akkor tudjuk helyesen, élet-
és emberközelségben prédikálni, ha
az magyar nyelven a mai embert
tudja megszólítani. A Biblia nem
maradhat az egyház és a papok
könyve, hanem a gyülekezetek és
a gyülekezeti tagok könyvévé kell
újból válnia. Híveink azonban
benne élnek a mai életben és ezért
úgy kell a Bibliának magyarul
megszólalnia, hagy azt mindenki
megértse. Nem maradhat a "beava-
tottak" muzeális értéke, hanem a::;
élet könyveként kell adakerülni
híveink kezébe.



a Magyar Bibliatanácsnak, nem is
csak a fordító bizottságnak az ügye,
hanem lelkészi munkatársainkon
keresztül a gyülekezeteké is. Ez pe-
dig igen fontos dolog! Csak így re-
mélhetjük, hogy az új magyar nyel-
vű Bibliát bizalommal veszik majd
kezükbe híveink.

Addig azonban még több feladatot
kell megoldanunk. Az Ujtestámen-
tom fordításával kapcsolatban
szümpoziont tervez a Magyar Bib-
liatanács, amelyen teológiai pro-
fesszorok és lelkészek bevonásával
nagyító alá veszik az új fordítást és
szempontokat dolgoznak ki a vég-
leges szöveg megállapításához, Ter-
vezi a Magyar Bibliatanács azt is,
hogy a magyar nyelvű Biblia kér-
déseivel kapcsolatban olyan kori-
zultációt hív össze 1970-ben, ame-
lyen a világ minden részén élő ma-
gyar nyelvű protestáns egyházak

képviselői is részt vesznek. Hiszen
az új fordítás az övék is lesz! Ezek
után kerülhet sür arra, hogy a Ma-
gyar Bibliatanács elfogadja az új
fordítást és az egyes tagegyházak
legfőbb törvényhozó testületei saját
egyházi használatukra szintén el-
fogadják.

A bibliafo7"dítás munkája azon-
ban soha nem zárulhat le. Isten
Szentlelke ezután is nyitogatja
majd szemünket új meg új igazsá-
gok meglátására. Vannak az egy-
házak életében korszakfordulók,
amikor különös hangsúly esik ép-
pen a Biblia életszerű megszólalta-
tására. Az elmúlt 25 esztendő ilyen
kerszakfordulót jelent a magyar
protestantizmus történetében. Ezért
vállalkoztunk erre a nagyon nehéz
és felelősségteljes munkára,

Dr. Pálfy Miklós

Istentiszteletünk, agendánl(~
énekeskönyvünk

"Uram, szeretem a te házad hajlékát, a te dicsőséged lakóhelyét. Sóvá-
rog, sőt eped az én lelkem az Ürházáért, szívem és lelkem ujjong az élő
Isten felé." (Zs 26, 8; 84, 3.) Így tekint és vágyódik a zsoltáríró a jeru-
zsálemi szenthely, az egyetlen templom felé, mert ígérete van Izráelnek,
hogy ott találkozhat a menny és a föld Urával, és kérésé kegyelmes meg-
hallgatásra tal áll.Ezzel a zsoltárégével lépünk mi is az oltár elé a templom-
szentelés ünnepén, mert nekünk is kedves az istentisztelet helye. Több
okból is az. Mindenekelőtt azért, ment ott talárkozik a gyülekezet közös
istentiszteletre. Bármennyire nélkülözhetetlen a hívő ember számára,
hogy naponként egymagában csendesedjék el Isten előtt, eléje vigye kér-
déseit, figyeljen igéjére és akaratára, mégis ugyanilyen nélkülözhetetlen
az is, hogy a hívők összegyülekezzenek és együtt épüljenek egymás hitén.
Ez a gyülekezeti istentisztelet, a gyülekezés életfeltétele, és ezért egyik
legfontosabb ismertetőjele Krisztus láthatatlan egyházának. Életfeltétele
azént, mert a gyülekezet ttt találkozik az egyház Urával. Nem míntha
valamilyen szent helyhez volna kötve az ő jelenléte, sőt inkább hitünk
alapja az, hügy "neki adatott minden hatalom", Mégis a bűnbocsánat
evangéliumát, a gyülekezetre bízta, ezt ott hallhatjuk és kapjuk a gyüle-
kezetben, és Ö is ott teljesíti ígéretét, hogy jelen van, ahol nevében gyü-
lekeznek egybe. Végül azért is szükségünk van a közös istentiszteletre,
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mert ott találkozunk azzal az Istennel,. aki kegyelmesen fordul a vüág
felé, és mínket is küld a világba, hogy embertársaink javát munkálva
szolgáljuk őt. Ez szintén ismertető jele a gyülekezetnek, hogy nem marad
a saját körében, hanem ismét szétoszlik, és istentiszteletét a világban,
az emberek szolgélatában folytatja és realizálja.

Huszonöt éve, amikor országunk kemény harcok árán lépésről lépésre
felszabadult, gyors ütemben indult újra az élet. Már ágyudörgés közben
folyt a rameltakarítás, azután következett az újjáépítés, és gazdasági-
társadalmi életünk mélyreható átalakulása. Nagy örömünkre hasonló
ütemben indult újra egyházi életünk is. A templomokat rendbe hozták,
megújították, és a lassan ocsúdó gyülekezete.ket is mindenfelől sürget-
ték, hogy állítsáJk hely,re az istentiszteleti élet megszakott rendjét. Hom-
loktérbe az istentisztelet fő része, az igehirdetés került. Az új helyzet-
ben újra kellett hallanunk és tanulnunk Isten igéjét: mi az egyház hely-
zete és feladata a szocialista társadalomban? Emeltett másodsorban fel-
színre került az ísterrtdszteletek külső ·rendjének kérdése is. A harmineas
évek liturgiai reformtörekvéseínek eredménye volt az ún. Raffay-féle
Ilturgia 1936-ban. Ez azonban csak a vasárnap.i délelőtti istentiszteletet
szabályozta, de ezt sem vezették be mindenütt, A keresztelés, az esketés,
a temetés, az úrvacsoraosztás és egyéb istentiszteletek terén szinte teljes
volt 'az anarchia. Rendjük a helyi szokásoktól és a Ielkész tetszésétől füg-
gött, s így egyre inkább variálódott. Nem volt új probléma ez. A refor-
máció óta áldandóari hangzék a panasz istentiszteleti rendjeink és szoká-
saink sokfélesége miatt. Ugyanilyen régi a törekvés is egységes lelkészi
szertartáskönyv, agenda megalkotására. A Karsay-Czékus-féle agerida
ilyen egyetemes agendának készült, "az egyetemes gyűlés megbízásából",
a püspöki 'kar közreműködése, meUett jelent meg 1889/IH-ben. De egyide-
jűleg, 18H9-;ben jelentette meg Gyurátz Ferenc jdunántúH püspök az ő
agendáját, és kerületében többnyire ezt hasznáJlták két emberöltőn áto
Egyéni kezdeményezés volt Raftfay Sándor bányakerületi püspök 1932-ben
megjelent agendáia: sokan használtak, mert nem volt más, de mégsem
lett egyetemes agendává, s igy a sokféleséget bizonyos mértékben még
növeLte is. Ilyen előzmények után 1956 tavaszán egyházunk püspökei
kezdeményezték az egyetemes agen da megalkotását. Az alapirat elkészí-
tésére Prőhle Károly teológiai tanár kapott megbízást, és ez részletekben
megjelent a Le1kipásztorban. Igy minden lelkész hozzászólhatott a ter-
vezethez, és sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Azután egy háromtagú
bizottság végezte a szövegezés munkáját, és kb. hatvan lelkész kapott
felhívást imádságok írására. Az tgy elkészült szöveget megeírálta az
Ének- és Liturgiaügyi Bizottság, lektorálták egyházunk hivatalos lektorai,
végleges formáját egyiházunk püspökei adták meg, és különös en D. Káldy
Zoltán' püspök fáradozott a murrka megszervezésén és a tervek meg-
valósításán. Az új agenda 1963 húsvétj ára jelent meg, és püspökeink
1963 pünkösdjétől rendélték el általános használatát.

Az új agen da most már valóban egységesiti egyházunk istentiszteleti
cselekményeínek rendjét. Míg azelőtt más gyülekezetbe kerülve hossza-
san kellett tárgyalni, hogy az ístentíszteletet, keresztelést stb. hogyan
,;szokták" végezni, addig most az egész országban mindenki otthonosan
végezheti a szolgálatckat a .közös agerida alapján. Agendank azonban nem
értelmezheti az egységet mereven és szűkkeblűen. Az énekverses rend mel-
lett a liturgíkus éneklést kedvelő gyülekezetek számára tartalmaz egy
énekes Iiturgikus rendet, de ad útmutatást az egészen rövid és egyszerű
istentisztelet rendjére is. Hasonló rövidebb és gazdagabb alternatívákat
nyújt a keresztelés, úrvacsora, esketés, temetés rendjénél is. Mindenek-
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előtt pedig rendkívül gazdag a választék imádságokban. Agendárikkal
együtt lett teljessé új magyar perikóparendünk is, amely 12 sorozatban
több mint ezer igehelyet tartalmaz a BiWia mínden részéből. Vi~ágvi-
szonylatban is' egyedülálló, hogy agendárrk egyetlen kézbevaló kötetben
adja valamennyi egyházi cselekmény rendjét és bő anyagát.

Az Istentíszteíeten aktív szerepe van a lelkész melllett a gyülekezetnek
is, ezért nélkülözhetetlen a gyülekezeti énekeskönyv is. A reformáció első

, lépése volt, hogy énekeskönyvet adott a gyülekezet kezébe és énekeltette
a !híveket. Egyházunk történetének élő dokumentuma az énekeskönyv,
amelynek mú'ltjáról részletesen beszámol énekeskönyvünk előszava. Mai
énekeskönyvünk alapja az ún. dunántúld énekeskönyv, amely 19B-ben
jelent meg, elsősorban Payr Sándor teológtat tanár szerkesztette, és a
maga korában él-enjáró murrka volt. Megújításaazonban idővel elodáz-
hatatlanná vált. Merőben új énekeskönyv összeádlítására mégsem vállal-
kozhattunlk, hogy törés ne ;lilljon be gyülekezetei nk éneklésében. A régi
anyagból a legjobb 3m éneket kiválogattuk, és ezt kiegészítettüle még
91 énekkel, és új, gazdag tartalmú imádságos könyvet csatoltunk hozzá.
Ilyen formában jelent meg az énekeskönyv 1;955-ben. Majd az agerida
megjelenése után az énekeskönyvben levő istentiszteleti rendeket is )
egyeztetnünk kellett az agendával.: és az énekek szerzőinek adatait is ki-
egészítettük az újabb kutatások alapján. így jelenik meg énekeskönyvünk
1963 óta, rnost már több tízezer példányban. De ez az énekeskönyv nem
egyetemes mégsem. Egyházunk nem erőlteti a formális egységet a tar-
talmi gazdagság rovásáca. így 1960-ban megjelent a békéscsabai énekes-
könyv új kiadása, 1966-ban pedig a szarvasi énekeskönyvé. De mind a
három énekeskönyv törzsanyaga messzemenően egyezik, és így mégis az
egység felé tart gyüűekezeteink éneklése.

Végüt gondoskodnunk kellett a kántoroleról is. A maga nemében JO
és kedvelt Kapi-féle korál könyv régen elfogyott, és a megújított énekes-
könyvhöz nem is volt hasznáJlható. Új korálkönyv jelent meg, két kötet-
ben 1956-ban egyházi zenészeink új, korszerű letétjében.

És így teljes az egymással összehangolt sorozat, amire egyházunk tör-
ténetében még nem volt példa. Lelkészeink 'kezében az egységes agenda,
gyülekezeteink ·ltezében a messzemenően közös énekeskönyv, kántoraink
előtt az egységes koráűkönyv: hogy egyházunk így gondoskedhatott isten-
tiszteleteinlk jó és szép rendjéről, azért Istennek adunk hálát. Elővé ez
a rend az Ö Lelke álltal lehet, amikor dicsőítésére és igéj-e hallgatására
jön össze a gyüdekezet.

Dr. Prőhle Károly

Egyházi Iapjaink
Negyed század dal ezelőtt, a tör- tékosan jelentkezett. A háború

téneti fordu ló évei egyházi lapjain- elötti években kisebb lapok is él-
kat az útkeresés feladata elé állí- tek egyházunkban, gyülekezeti vagy
tották. Az egyház közösségének ne- területi igénnyel és célkitűzéssel, s
veléseben a sajtónak mindig külö- ez a területi jelleg nem egy eset-
nös szerepe volt, s ez az új társa- ben lelki területet jelentett. Ezek a
dalmi rend kialakításában nyoma- partikuláris lapok általában bizo-
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nyos szükségletet .elégítettek ki, al-
kalmazkodtak az olvasótábor kí-
vánságaihoz és a helyi szükségle-
tekhez. Minél nemesebben találták
meg ebben az igényhez való alkal-
mazkodásban az egyház tágabb
körvonalát, annál inkább váltak or-
szágos jellegűvé, de folyamatosan
csak bizonyos területen. Igy volt
országos kiterjedésű néplillpunk
(Harangszó, majd az Uj Harang-
szó), az értelmiséghez szóló lapunk
(a régi Evangélikus Elet), szórvány-
lapunk (az űzenet), az evangél izá-
ció lelki területre koncentrált lap-
ja (az Elő Víz), a lelkészek igényeit
szolgáló folyóirat (a Lelkipásztor)
vagy az egyháztársadalmi igények-
re tekintő orgánum (a Keresztyén
Igazság).

Az új társadalmi formálódás, s
benne az egyház helyének, szolgá-
latának megkeresése. új, koncent-
ráltabb feladatok elé állította az
egyházi sajtót. A történelmi helyzet
nem engedte meg többé, hogy. az
egyházi sajtó nyomatékosan az 01-
vasók igényeihez alkalmazkodjék,
s bizonyos területi igényeket elégít-
sen ki. Egyre jobban koncentrálni
kellett az erőket, s a megindult
eszmélődés, amely előremutató volt,
szócsövet keresett. Ehhez a hosz-
szabb idő óta szünetelő Evangéli-
kus Elet kerete kínálkozott a leg-
alkalmasabbnak, s anélkül, hogy
az akkor még működő lapok olva-
sótáborába vágott volna vagy azok-
kal konkurální akart volna, a régi
olvasótáborra támaszkodva, s egy-
ben új olvasókat toborozva indult
meg új formában a mai Evangéli-
kus Elet.

Jellemző az egyházhoz méltó
hangkeresésre. hogy az akkor leg-
elterjedtebb egyházi néplapunkkal,
az Uj Harangszóval soha nem Vet-
te fel a vita vagy támadás, nézet-
eltérés vagy polemizálás hangját,
hanem gyakran hivatkozott annak
cikkei re, amaz pedig testvérlapként
köszöntötte a megindult új lapot.

A folyóiratok terül etén olvasótá-
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bora sajátos igényei folytán a Lel-
kipásztor bizonyult életerősnek, s
egyrészt az igehirdetés sajátos szol-
gálatára tekintő hasábjaival, más-
részt a teológia eszmélődést előse-
gítő tanulmányaival egyre jobban
tisztult a hangja az egyház formá-
lódó útján, s vált a lelkészek szak-
lapjaként ill teológiai műhelymunka
serkentőjévé, eszközévé és területé-
vé. Az útkeresés évei már a háború
előtt megkezdődtek, amikor megin-
dult egy fiatalok által szerkesztett,
s fiatal értelmiségiekhez szóló fo-
lyóirat (a Fiatalok Országútján) ,
majd a háború után egy a világ
teológiai irodalmát szemmel tartó
szemleszerű, könyv és folyóirat is-
mertető rendszeres tájékoztató, de
ezek a kor és kőrülmények alaku-
lása folytán megszűntek, illetve be-
leolvadtak a Lelktpásztcrba.

Az első renden jelentkező tartal-
mi és igényformálódás s az egyre
koncentrálódó útkeresés mellett
természetszerűen jelentkeztek:' a
háború utáni évek szorult nyom-
dai és papírszükségletet előidéző
gazdasági körülményei, így a ki-
sebb .lapok egymás után veszítet-
ték el mind felvevőtáborukat, mind
gazdasági lehetőségeiket, s szűntek
meg, illetve olvadtak be a nagyobb
és markánsabb, országos igényekre
tekintő lapoloba.

•
Rá kell mutatnunk a lap és fo-

Iyóiratszolgálat egyes belső, formá-
lódó kérdéseire is, hogy a kencent-
rált, egyértelmű sajtószolgálat
irányvételét és haladásának erőit
felismerjük.

Az egyes lapok tartalmi és elvi
állásfoglalásaiban bizonyos törek-
vések domináltak, illetve kísértet-
tek. Hangsúlyozzuk, hogy voltak
lapok, amelyeknél csak a törekvé-
sek domináltak, de a törekvések
kísértései minden lapban felfedez-
hetők a formálódó évek során.

Voltak törekvések, -amelyek a
"mentsük ami menthető" gondolat



számlájára írhatók. Ennek egyik
megnyilvánulása volt a rugalmas
próbálkozás a kor követelményei-
nek alkalmazására. Mintha Mózes
népe a Vörös-tenger partján, a régi
világ hátul közelgő veszedelmétől
szorongattatva tutajácsolásra, laví-
rozásra vagy éppen beletempózás-
ra határozta volna el magát. Ilyen
kísértések a lapok irányában és
cikkek megfogalmazásában felfe-
dezhetők az erjedő években.

Másik törekvés a belső körre
szűkülés volt. Csak a lelki élet s az
evangélium "steril" ügyei vel tö-
rődni, mintha ezzel "mentődne át"
a változó éveken az egyház. Mintha
Mózes népe a tengerparton szekér-
táborba tömörült volna, összehú-
zódván, hogy védekezhessen bármi
külső támadással szemben. \

Ezeknek a törekvéseknek volt egy
tisztázatlan kérdése s egy végze fes Így történt, hogy egyházunk sai-
tévedése, Ez pedig ebben a kérdés- tószolgálatának útján .az egyház
ben rejlik: hová akarták "átmen- teológiai érdeklődése és úttalálása,
teni" az egyházat? Voltak, akikben az úton való következetes előreha-
ez a kérdés nem tisztázódott, csak ladás egymást feltételező, kölcsön-
az évek erjedő alakulásában gör- hatásban élő és megvalósuló erővé
csösen ragaszkodtak az egyház üze vált.
netéhez, ami életüknek addig A régen volt, s majd meg szünt
döntő és segítő ereje volt. Nem vet- lapok nem befulladtak, hanem be-
ték észre, hogy ebben a szorító vé- olvadtak, s termékenyítettek. A
désben kihagy az egyház lélekzete. szálak két vastag kötélszálba fo-
Voltak azután mások, s eleinte nem nódtak az EVangélikus Eletbe és a
kevesen, akik arra akarták "át- Lelkipásztorba. A szeeialista orszá-
menteni" az egyházat, hogy ez a gok területén élő evangélikus egy-
rendszer úgyis megváltozik, s a házak sajtószolgálatában kíemelke-
most bölcsen gyáva lenni rneri" dő szerepünk van. Ez a teológiai

Üzenetével vártak. Azután egymás- érlelődés és- zsurnaliszta szelgála-
után fáradtak bele a guggolásba, tunk tiszta és határozott kölcsön-

A végzetes tévedés abban volt, hatásának köszönhető. Lapjaink
hogy nem vették észre: az egyház -riern egyéni vállalkozások és nem
nem "átmentendő" valami, amit a szerkesztők hangvételének szócsö-
úszás közben ruhacsomagként a fe- v . hanem az egész egyház hangja.
jűnk felett tartva szárazon lehet el, keszté '. dkét lapná l so-. há , ková "A SZler esz es mm 'tartam. Az egy. az s.o es ovas~, ero k k k" .. Igálatának gyümöl-
a lépéshez, dinamika, mozgásban a ~zos szo " _
levő valami s ehhez a mozgáshoz cse, elore, mutato ~~~gJa. Az ?lva
kell hozzáállni. sótábort ugy szolgálják, hogy igye-

Sokat beszéltünk "prófétai szó"- kezn~k mir;dig, e~őbbr~ lépni, az
ról. Sajtórikbam pedig, ami a szó egyhaz remenys~ge:,el es sz?lg.ala-
szolgálata, megnyilatkozott a pró- tával, a zsurnal~sztlka eszk.ozelvel,
fétai tett. Mózes a tengerparton, vezéreikkben es tanulmanyban,

kezében az Isten nevét hordozó
bottal, rálépett a vízre. A hit lépé-
se volt ez, s az út megnyílt.

Egyházi sajtónkban ez az utat
talált hang és lépés egyre jobban
kíütközött, Nem ment simán, és
nem ment egyszerre. A bátor lépé-
sekhez a botladozás kísértése és
vállalása is hozzátartozik. A botla-
dozással együtt pedig a kárörven-
dő hang és megítélés vállalása és
elhordozása is. A lépés megtétetett
egyre többek részéről, s az irányt
megtaláltuk.

A sajtó a napok és események
erjedő melegében él. a naponkénti
eszmélődést és naponkénti újra
döntést hordozza. Ha nem ezt teszi,
lényegót veszítette el.

*
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versben és tanításban, tárcában és
riportban, igehirdetésben és hírek-
ben. És mindenekfelett Isten iránti
hálával, aki az egyházat nem át-
menti, hanem szelgálatra indítja és
erősí ti hittel, tehát szeretettel, sze-
retettel, tehát reménységgel. Hálá-
val a negyed század fejlődéséért ':t

világban, a hazában, az egyházban,
a sajtóban.

Egyházi sajtónk: műhely, érlelő-
dés, bátor lépések előretörése az
egyház útján, a felismert szolgálat-
ban, amely vonzani akar. Vissza-
nézve pedig: egyháztörténelmünk
tükre az elmúlt negyed században.

D. Koren Emil

Országos könyvtárunk
Ha az evangélikus egyház könyvtárára, a későbbi Evangélikus Könyv-

tár előzményeiré gondolunk, majd százötven esztendőre tekintünk vissza.
Ez a tekintet mégsem elrnerengő, amint dolgunk sem öncélú historízálás.
Sokkal iIl!kább számvetés e negyedszázad os forduló alkalmából. Termé-
szetes azonban, hogy egyetlen munkaterület beszámolója, így a könyvtári
híradás sem láthatja az elrnú'lít huszonöt esztendőt - bár alapvetőerr más
történeti helyzetben éltük meg - 'kíszakítva az előzményektől. Hiszen
míndaz, ami ez időszak .könyvtárban végzett munkáját Illeti, szervesen
következett az evangélí'kus egyház hagyományos könyvkultúrájából s
épp annyira szerves része jövendőt építő munkánknak.

Országos könyVTtárról csak a legutóbbi tizennyolc évben beszélhetünk,
mint alább majd dátni fogjuk. De törekvés a hazai evangélikus egyház
és a magyar írodalom- és művelődéstörténet értékeinek gyűjtésére és őr-
zésére nem új gondolat. Ez a gyűjtés és őrzés különféle formákat talált
s nem volt központosított. A könyvtár kialakulásának előzményeit több-
felé keH keresnünk, elsősorban a levéltárban. Kezdetei óta a levéltár
őrizte a könyvtár magvát jelentő értékes könyveket: 1500 előtti ősnyom-
tatványokat, kéziratos köteteket, ma is különösen becsült, nyilvántartott
könyvtörténeti emlékeket. A könyvtár és levéltár együttes működése
idején kerűlt be, de önál'ló egységként, eredeti rendjében, mint ajándék
a Pcdmaníczky-e-Degenfeld könyvtár 25 000 kötete. Másik összetevője
későbbi könyvtárunk nak Kovács. Sándor áldozatos munkával gyűjtött
könyvanyaga, la Luther Könyvtár és Múzeum értékes példányai. További
ág - különősen a teológiai tudományok terén országos jelentőséggel -
a soprond Evangéldkus HJittudományi Kar, illetve 'I'eológiai Akadémia
központi és szemináríumí könyvtárai, összesen 19 000 kötettel. pr későbbi,
visszatekíntésünkben tárgyalásra kerülő időben gyarapodott az ,a'l-akuló
országos könyvtár sok evangélikus egyházi vezető, Ielkész és professzor
könyvhagyatékával, ebben Is követve az egyház már kialakult hagyomá-
nyát. Elég itt néhány név említése: a Perraky, Szlávik és Szontagh
könyvtárak régebben, Wiczián Dezső és Gömöry János könyvtárának rész-
letei újabban gyarapítctták a könyvtárat, Hasonlóképpen új feladat volt
a rnegszűnt evangélikus egyházi intézmények könyvtárí anyagának át-
vétele és megőrzése, részben feldolgozása. Végül a rnodern, jobbára kül-
földi teológiai szakmunkák egyre gyarapodó gyűjteményét kell még meg-
emHteni: 1950 óta napjainkig több mint 7000 mű. Ha a sokfelől összete-
vődött könyvtárhoz hozzáadunk még elég tekintélyes mennyíségű átvett,
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de még nem katalogizált könyvanyagot, míndaz, amit az Országos Evan-
gélikus Könyvtárnak nevezünk, ma összesen mintegy 100000-110000
kötetre tehető.

Ez a nagy könyvtár a rnögöttünk Ievő 25 év alatt állt össze, sok áldo-
zattal, sok rnunkával. A felszabadulás után az első esztendőkben az ép-
ségben maradt levéltár és könyvtár védelme volt a fő feladat. 1947-ben
még üvegezési gondok hárultak a levéltáros-könyvtárosra, majd a külö-
nös értékek számbavétele, a 'Végi kölcsönzések ellenőrzése, s a Podrna-
níczky-s-Degenfeld könyvtár raktárellenőrzése. '1949-ben már állami
könyvtári szerveknek pontos adatszolgáltatást tudott adni az' Evan-
gélikus Levéltár és Könyvtár, 1951~ben pedig különböző helyekről nagy
mennyiségű értékes, bár veszélyeztetett áhlapotban levő könyvanyag át-·
vételére került sor. A levéltár és a könyvtár szervezeti tekintetben 1952
nyarán vált szét. Jó munkatársi együttműködésre van, hogy két év múl-
tával együttesen alakítottak ki a levéltár és a könyvtár látogatói számára
közös kutatóhelyíséget. Ugyanerre az esztendőre esik a Podmaniczky-e-
Degenfeld Ikönyvtár egyik termének részleges átépítése. Meg !kell emlí-
teni - 1954-ről szólva - a Szeberényí-család Tranoscius-gyűjteményé-
nek megszerzését is. A következő évekre esik az Evangéldkus Könyvtár
nagymértékű felduzzadása különböző intézmények anyagával, ez a mai
raktárhelyiségek kialakításának ideje. 1962 áprilisában költözik át a jelen-
legi helyiségekbe a Teológiai Akadémia Könyvtára, E könyvtár gyara-
podása egyre nagyobb mértékű az Egyházak Világtanácsa, a Lutheranjus
Világszövetség és más szerve'k könyvadományaí révén. Folyik a könyvtár
új és régi könyvanyagának lkataIógusba feldolgozása, a folyóiratok ren-
dezése, az olvasókejlátása, Az olvasóforgalom adatai mutatják, egyre nő
a hasznélt kőnyvegységek száma. 1963-ban például évi 453 mű volt kéz-
ben, 1969 első felében pedig több mint 700 darabot kölcsönöztek 0'1-
vasóínk.

Kíík ezek az olvasók? Elsősorban evangélikus lelkészek, professzorok
és teológusok. A könyvtár elsőd'leges feladata ugyanis az, hogy a napi
lelkipásztori munkához, a továbbképzéshez, tanítás és tanudás munlkájá-
hoz, a teológiai tudományok műveléséhez minél színvonalasabb segítsé-
get nyújtson. Ez a segítő szándék nem korlátozódik csupán a közvetlen
környezetre: az Evangélikus Országos Kőnyvtár állomanyát s könyvtárí
szolgáltatásait igénylík a református egyház és más egyházak lelkészei
és teológusei éppúgy, mint a különböző tudományágak kutatói. Gazdag
történelmi anyagunkat eredményesen használják a történettudomány, a
nevelés- és iskal'aJtörténet, a filozófia- és művészettörténet, sőt a gazda-

~épzésről, ime egy részlet: "Elsztendóklkel ezelőtt dicsekedtem egy fim1 -4 ~ J >

régi és új könyveink minden darabja szerepel a nemzeti könyvtár köz-" t tL {v"
ponti nyrlvárrtartásában, az egyes szakterületek kutatói megtalálják a

~más nyrlvános kőnyvtárban esetleg fel nem ,le~hető könyvet. (Éppen a
,;álta meg hazánk egyik "nagy öreg"-je, - még egy példány van az
közelmúltban volt példa arra, hogy Spranger egy mun1kájáit nálunk ta-
országban, a debrecend Egyetemi Könyvtárban.) Ilyen esetekben kész-
séggel bocsátjuk a 'kérdéses könyvet a könyvtárközí kölcsönzés jól bevált
szabályai szerint a tudományos kutatás céljaira. Gyakori eset, hogy
jugos7Jláv, osztrálk vagy csehszlovák könyvtár kér ugyanilyen úton köl-
csön egy-egy k-önyvet. Az ilyen kérést teljesíteni igyekszünk - hacsak
nem különősen értékes darabról van szó.

A különösen értékes darabok ugyanis semmiképp nem kölcsönözhetők,
de más módon is külön védelem alatt állnak. A különös értéket jelent-
heti egy 'könyv igen régi volta, riíkasága, vagy vallamely - tartalmi vagy
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személyi - d~ból az evangélikus egyháztörténet s a magyar művelődés-
történet szempontjaból rendkívüli értéke. Ezeket az éntekeket elkülönítve
raktározzu'k, lehetőleg nem adjuk a kutató kezébe, hanem elősegítjük.
hogy fotókópiában vagy más módon (lkritilkaii szővegkiadás) használja az
olvasó. Például II. Rákóczi Ferenc híres hadi újságjának. a Mercurius

" Veridícjus-nak 1710~ből származó, csupán az Evangélikus Országos
Könyvtárban fellelhető 3 számát hasonmás kiadásban adjuk az érdeklő-
dők kezébe.

Ez a gyűjteményünlk 1551 értékes darabot tart számon, többek között
16. századi magyarországi nyomtatványból 27 darabot. Az egyik,
Benczédi Székely István Zsoltárikönyve 11548-ból az egyetlen hazai teljes
példány és mírrt ilyen, eléggé meg nem becsülhető darab. A magyar és
magyarországi evangélikusság kora:i emlékei közül még néhányat meg
keld itt emlitenünlk, például az 1622-ből származó sopronbánfalvi ágen-
dát, Ez a kézirat egy ,16. századvégi, osztrák területen használt nyomta-
tott ágendában maradt fenn. A 18. század gazdagon képviselt könyv-
anyagaból szerepeljen itt Tessedi'k Sámuel munkája: "A paraszt ember
Magyarországban micsoda és mi lehetne" címmel, Kónyi János fordítá-
sában 1786-ban jelent meg Pécsett. Van kéziratos ágendánk a 19. század
elejéről is, akkor másolta le ugyanis a Somorjai Agendat Gödör Lajos, -
a további bejegyzések, mint a kéziratos könyv tulajdonosait említik Sze-
dendcs György, Tatay Sámuel, majd Tatay Lajos lelkészeket. Ebben a
gyűjteményben találhatjuk Petőfi Sándor egy könyvét ddákkori név-
bejegyzéseivel és egy latin nyelvű versikével, Selrnecbányáról, az 1838-
39-i iskolai évből. Természetesen aránylag késői nyomtatvány is lehet
tudomány történeti szempontból jelentős, például a Dunántúli ev. egy-
háikerület énekeskönyvének 1900-1910 közt megjelent próbafüzeteí,
bennük az énekeskönyvek történetére értékes, Kovács Sándor kezétől
származó megjegyzésekkel.

Az Evangélikus Országos Könyvtár nemcsak hazai egyháztörténeti
vagy művelődéstörténeti kincseket tartalmaz. Bőségesen találunk egy-
korú Luther és Melanchton kiadásokat is, hogy csak 'egyetlent említsünk,
a korai "Piae et doctae operationes in duas Psalmorum decades" cimű,
Baselben 1521-ben megjelent könyvét Luther Mártonnak. Sok német
hitbuzgalmi munka van állornányunkban, különösen József Nádor fele-
ségének, Mária Dorottyának egykori könyvtárában. Napjainkból pedig
meg kell említeni a más összefüggésben már említett modern mérnet,
finn, svájci, angol teológiai szakmunkákat, évente mintegy 5-600 darab-
nyi 'gyarapodásunkat. Külön öröm, ha egy-egy itt járt vendégprofesszor
szerző az ajándékpéldányát sajátkezű aláírással is ellátja.

Amint a könyvtári munka nem öncélú gyűjtés és őrzés, hanem aktív
és sokirányú szolgálat, a könyvtári értékekkel élés, a könyvtár haszná-
lata sem öncélú tudományművelés. A könyv használója a szerző s a maga
értelmes rnunkáját továbbadja a körülötte élő társadalomnak, tanítvá-
nyainak, gyülekezetének, szűkebb-tágabb környezetének, De a szolgálat-
nak e formái soh esem elszigetelt, egyéni vállalások, már csak a munka
természetéből sem lehetnek azok. Hiszen már csak addig is, míg a könyv
vagy éppen a könyvek sokasága a könyvtári használatra megérik, sok
jóakaratú ember összehangolt munkája van benne. Gondoljunk a kőny-

.vek kíválasztásának, igénylésének, a beszerzés gondos adminisztrálásá-
nak, majd a tulajdonképpen könyvtári feldolgozó munkának (leltározás,
katalóguskészítés, raktári és olvasószolgálati munkák) állomásaira.
Mindez csak közösségí munka lehet már csak azért is, mivel sokféle szak-
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értelmet igényel. Arról is lehetne itt szólni, hogy minden olvasó, minden
tudományos kutató akárhonnan jön is, akkor használja igazán jól a
könyvtár értékes anyagát, ha saját munkáját nem az egyéni érvényesülés
lépcsőjének tekinti, hanem beleállítj a a közös munkába. Ezért szép és
értelmes dolog kőnyvtárat fenntartani, abban dolgozni, könyvtárosként
s olvasóként egyaránt.

A könyvtár eszköz, nem csupán szép hagyomány. Bár mint hagyomány
sem szégyellnivaló, mint könyvmúzeum is nagy érték, de éppen az érté-
kek megőrzésével és megismertetésével lesz eleven erővé.

Papp Ivánné

A múlt emlékeivel-
a jelenért s jövőért

- Az Evangélikus Országos Levéltár 25 éve

"A kőnyv- és levéltár a benne el-
helyezett értékes egyetemes egyhá-
zi képekkel s egyéb vagyontár-
gyakkal együtt minden károsodás-
tól megmenekült. Áldjuk Istent
azért, hogy könyvtárunkat és levél-
tárunkat a pusztulástól megóvta,
sértetlenül megőrdzte Luther vég-
rendeletét, Zichy Mihálynak "A
wartburgi tintafolt" círnű, drámai
erejű alkotását egyháztörténel-
münk minden drága emlékével és
összes értékeinkkel együtt, melyek-
nek pusztulása egyházurikra s nem-
zeti kultúránkra nézve pótolhatat-
lan veszteséget jelentett volna."
Igy szólt a jelentés a világháború
utáni első egyetemes egyházá köz-
gyűlésen 1947 tavaszán. Az akkor
megválasztott egyetemes egyházi
levéltáros, Mályusz Elemér profesz-
szor, 1949 tavaszán gondos szám-
bavétel után és a szakember hite-
lével jelentette ugyanezt: a levél-
tárban az ostrom nem okozott kárt.

Az egyetemes egyházi levéltár
tehát a megmaradás jó érzésével és
a . Luther végrendelete őrzőhelyét
megillető megbecsülés folyamatos-
ságával nézhetett a rá váró feladat
elé. ÉJsez nem volt csekély. Az lett
a hivatása, hogy tovább fejlődjék:

gyűjtő, központí, országos levéltár-
rá váljék.

Az még eredeti feladata körébe
vágott, hogy átvette az egyetemes
egyházi iroda régibb írattárát.
Ugyancsak gondozásába· vette a
Kovács Sándor professzor, majd
püspök által létrehozott Luther
Könyvtár és Múzeum levéltári ré-
szét, ebben a Keme{saljai Egyház-
megye régibb iratait. De aztán
egyre nyilvánvalöbb lett, hogv
többre kell vállalkoznia: olyan
egyházi testületek és intézmények
irattárainak a megőrzésére, ame-
lyek új szerveknek adták át a he-
lyüket.

E folyamattal párhuzamosan a
levéltárral összekapcsolt könyvtár-
nak szintén hatalmas gyűjtő, kőz-
pontosító feladatot kellett teljesíte-
nie. Ezért aztán 1952-ben a könyv-
tár különvált a levéltártél. A levél-
tárosi tisztséget és a levéltár veze-
tését változás nélkül Mályusz Ele-
mér professzor vitte tovább.

A különválás abban az évben
történt, amelyben a zsinat egy-
házunkat területileg újjárendezte;
újegyiházmegyékben jelölite ki
a gyülekezetek helyét, és az új
egyházmegyéket új egyházkerüle-
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tek alá rendelte. Az a hdvatás várt
tehát az egyetemes egyházi levél-
tárra, hogy gondoskodjék a koráb-
bi szervezetek levéltárainak a
megőrzéséről. És itt mindjárt he-
lyénvaló tisztázni, hogy ennek a
megőrzésnek velejárója a múlt
írott emlékeinek a hűséges gondo-
zása, vagyis a gondoskodás arról
is, hogy azok a jelen és a jövő szol-
gálatában maradjanak. A levéltá~-
raknak csak egyik rendeltetésük,
hogy megóvják a rájuk bízott ira-
tokat; a másik és semmivel sem
kevésbé fontos munkájuk, hogy
lehetővé teszik a bennük való ku-
tatást és ezáltal a múlt megismeré-
sét: a valóság egyik részének vizs-
gálását. Ezt a hivatást tulajdon-
képpen a gyülekezeti levéltárakban
is érvényesíteni kell. Es éppen ezért
ezt minden gyülekezeti tagnak is
tudnia kell.

A megóvás és a tudományos ku-
tatási lehetőség összetartozó érde-
ke egybevágott a "közérdekkel",
azzal a ténnyel, hogy egyházi le-
véltáraink a társadalom szemében
közérdekű intézmények. 1950-ben
és két év múlva megint országosan
számba vettük egyházi levél- és
irattárainkat, például őrzésük mód-
ja és terjedelmük szempontjából.
Ennek alapján most már nemcsak
néhány nagy múltú, hanem minden
gyülekezetűnkben tudatossá válha-
tott az általa őrzött iratok megbe-
csülése és az értük való felelősség.
Ez nem hárítható át kényelmesség-
ből központi levéltárunkra.

De a gyülekezetek feletti szerve-
zetek és intézmények iratai nak a
megőrzéséről mégis mindjárt gon-
doskodni kellett. Kezdetben szóba
került olyan terv is, hogy Budapes-
ten kívül a vidéken is létesítsenek
néhány gyűjtő levéltárat, de aztán
gazdaságosabbnak és célszerűbb-
nek 'látták, hogy az egyetemes egy-
házi levéltár épüljön ki Evangéli-
kus Országos Lelvéltárrá,

Párhuzamosan, a megóvás szük-
sége és az elhelyezés lehetősége
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szerint, mindenesetre tervszerűen
történt a négy korábbi egyházkerü-
let és huszonkét egyházmegye le-
véltárának a begyűjtése. Ez a mun-
ka nagyjából befejeződött. Csak le-
maradt levéltári töredékek hiá-
nyoznak. Ugyancsak párhuzamo-
san gyűltek be megőrzésre egyesü-
leti, iskolai irattárak és külön
örömre méltóan személyi iratgyűj-
temények. Csak a legjelentősebbe-
ket említjük, amikor Zsilinszky
Mihály történetíró s egyházkerületi
felügyelő, Székács József püspök,
Payr Sándor és Kovács Sándor
egyháztörténészek, Bruckner Győ-
ző művelődéstörténetíró s jogaka-
démiai professzor irathagyatékát
megnevezzük. A levéltár sajátos
rendeltetése szempontjaból kívált-
képpen örvendetes a gyarapodás,
ha jeles lelkészek prédikációit
ajándékozzák a családok a levéltár-
nak Legutóbb Kemény Lajos bu-
dapestí lelkész és esperes Igehir-
detéseinek a gyűjteményét adta át
megőrzésre az özvegye. Indokolásra
sem szorul az ilyen kéziratok jelen-
tősége, hiszen az egyháztörténet-
írásnak egyik sajátos területe az
igehirdetés története.

Azonban ez a néhány adat a be-
gyűjtésről aligha sejteti a központi
levéltár fontosságának a növekedé-
sét. Az őrzött és gondozott irat-
anyag mennyiségének a változását
szintén inkább csak érezteti, mint
bizonyítja két adat összehasonlí-
tása. 194'5-ben az őrzött íratanyag,
szelerények polcain, legfeljebb 100
folyóméternyi volt. 1969-ben az
iratanyag - túlnyomó része nyi-
tott állványokon elhelyezve - több
mint 650 folyóméter.

A begyűjtött iratanyagnak mint-
egy 80 %-a végleges rendben rak-
tározva és csomónkint-kötegenkint
jegyzékelve van. De a többi része
is már áttekinthető és a tudomá-
nyos kutatók által használható.

A kutatók a történelem szerte
ágazó részletei iránt érdeklődve ke-
resik fel levéltárunkat. Külföldiek



is. Kutatási eredményeik hazai és
külföldi kiadványokban egyaránt
tanúsítják a levéltár társadalomtör-
téneti értékét. Gyakori az érdeklő-
dés egyes irodalomtörténeti nagy-
ságok iránt. Szinte említeni sem
érdemes, hogy a Petőfi-kutatók
mennyi becses adaléket találnak az
itt őrzött emlékekben. Viszont csak
néhány évvel ezelőtt derült ki, hogy
József Attila-kézirat is van köz-
tük: ő is részt vett az 1934-es "Erős
vár" fdrdításpályázaton, és ennek
iratanyagában fennmaradt egy le-
vele, az általa beküldött szöveg a
hozzá csatolt változatokkal és in-
dokelással.

Szólni lehetne á művészettörté-
nészek öröméről is, mennyi "jó",
másutt nem is remélhető adalékot
kapnak kutatásukhoz az egyház-
látogatá si jegyzőkönyvekben, avagy
például egy orgonaépítési szerző-
désben. De ennél mégis nagyobb
dolog a központosításnak az a hasz-
na, hogy az egyes gyülekezetek
múlt jának a kutatói ugyanegy he-
lyen használhatják az írott emlé-
keket, akár az illetékes egyházke-
rületi, akár az egyházmegyei le-
véltárban maradtak is fenn azok.

Újabban az iskolai művelődés
emlékei iránt növekedett meg az
érdeklődés. A neveléstörténet ku-
tatói olykor igen örvendeznek a ta-
lált adatok bőségén, - olyan irato-
kat találnak, amelyeiket a gyüleke-

zetekben nem őriztek meg, mert
- úgymond - múló értékűek. Ez
is figyelmeztetés, hogy egy-egy irat
csak időnkint mutatkozík megőr-
zésre méltónak, csak bizonyos ösz-
szefüggésben bizonyul becsesnek.
Itt a nagy tanulság: nem a levél-
tárakban őrzött iratok értéke avul,
hanem az a mérték, amellyel hozzá
nem értök selejtezni akarnak. Ki-
tűnő példa egyegyházrendezési ja-
vaslat a dunántúli egyházkerületi
levéltárban 1782-ből. Amikor 1952-
ben egyházunk területi beosztás fl-
nak az újjárendezését tárgyalta a
zsinat, idegenkedés érződött azzal
az elvvel szemben, hogy az egy-
házmegyék határai lehetőleg iga-
zodjanak az államigazgatási me-
gyékhez, Nos, az említett javaslat
ugyanezt az elvet képviselte: Egy
vármegyeben egyesperesség le-
gyen! 1952-ben ez a levéltárbeli
dokumentum érv lehetett volna az
új egyházmegyei határokhoz, tehát
szolgálta volna a jelent és abban a
jövőt.

Egyházunkra is áll: Ha a múltját
nem becsülné, jövőjét nem érde-
melné. Az Evangélikus Országos
Levéltár munkája a múlt emlékei-
nek őrzésevel és a múltbeli való- "
ság megismerésének segít égével
vállal részt a jelen munkálásában
és a jövő megérdemlésében.

Sólyom .Jenő

Kántorképzésünk
HARMÚNIUMOK ÉS ORGONÁK MELLÉ SZAKf:RTÖ KÁNTOROK.

KERÜLJENEK ...

"Több mint két évtized óta 'nagy erőfeszítések folynak azért, hogy
a templomi orgonák és harmóniumok mellé szakértő kántorok kerülje-
nek. Meg kell állapítanunk, hogy eredményes munka folyt és folyik
Fóton. Néha csodaszámba is mehetne, hogy négy hónap alatt egyszerű
falusi parasztlányok és parasztfiúk, de mások is megtanulják a Imrálokat
játszani, más esetben még Bach preludiumait vagy nagyobb lélegzetű
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munkáit is orgonálni, 1968. évben 53 gyülekezetből 1I9-en vettek részt
a fóti tanfolyamokon. Igaz ugyan, hogya közegyháznak néha túl nagy
tehernek tűnbk a fóti kántorképző fenntartása, mégis, mint feltétlenül
szükséges munkát áldozatok árán is biztosítanunk kell. Minden más meg-
oldás, mely Fót esetleges kikapcsolásával kívánná megoldani a kántor-
képzést, egyelőre nem látszik célszerűnek... Több gyülekezetünknek
azonban több gondot kellene fordítania arra, hogy fiatalokat küldjön a
tanfolyamokra." (Az idézet D. Káldy Zoltán püspök, az Országos Kántor-
képző Bizottság elnöke jelentéséből való. Elhangzott 1968. december
13-án Budapesten az Országos Közgyűlésen. Tehát a legilletékesebb
mondotta a legilletékesebb helyen.)

XXV ... 20 ... 1040 . .. E három szám fejezi ki a fóti kántorképzés
eddigi eredményeit: 1968/69 telén volt a 25. négyhónapos tanfolyam, 1969
nyarán tartottuk a 20. kéthetes tanfolyamot és ezeken az évek során
összesen 1040-en vettek részt.

Kezdet ... előzmény ... Az iskolák államosítása után több száz orgona
mellé kellett kántorokról gondoskodni. Ekkor indult el Budapesten a
Luther Márton Intézetben Peskó Zoltán orgonaművész vezetésével a
középfokú kántort tanfolyam, Fóton az alapfokú tanfolyamok és ezzel
egyidőben Győrött és Gyenesdiáson 4~5 napos előképző és továbbképző
tanfolyamok a környékbeliek számára. Az utóbbi tíz évben már csak
Fóton van kántorképzés.

Hivő ÉS SZAKERTŐ KANTOROK KELLENEK ...

"Ilyenek nevelkednek itt" állapította meg dr. Prőhle Károly dékán,
vizsgaelnök, a XXIV. tanfolyam záróvizsgáján "A jövő egyház kör-
vonalai bontakoznak ki a fóti kántorképzésben "

GENERACIOS VALTAS A ZENEI STAFETABOTTAL:
KE'I1HETES TANFOLYAMOK ...

Amikor e sorokat írom, 1969. július 2-án: 74 résztvevő munkájától és
játékától hangos a Mandák Otthon és folyik a 20'. nyári tanfolyam.
A résztvevők az ország minden részéből 54 gyülekezetből jöttek. Közülük
39 teljesen kezdő. Az épületben 14 harmónium szól és a kis orgona. Fél
G-tól este 10-ig folyik a munka. 12 önkéntes tanár tanítja őket. Eddig
494-en vettek részt Fóton kéthetes tanfolyamon. A következő tanfo-
lyamra 70 jelentkező van. Van, aki már tizedszer jön vissza és eljut
magas zenei képesítésre, így oklevelet is kap. Minden nap van zene,
ének, énekkar, zeneelmélet. Reggel-este áhitat, egyik este bibli:a verseny,
utolsó nap énekverseny. van aki 170 énekkel versenyzett. Utolsó nap van
a vizsga, az Országos Kántorképző Bizottság küld elnököt és bizottsági
tagokat. A vizsgán jelen vannak a szülők, lelkészek. A 20. nyári tanfo-
lyamon nyolc olyan résztvevő volt, akinek édesanyja vagy édesapja már
részt vett tanfolyamon 15-16 évvel ezelőtt. A zenei stafétabot, a karmes-
teri pálca, az orgonapad felelősséggel kerül a második generációhoz és
szabad hinnünk, hogy a harmadik generációhoz, az unokákhoz is. Lutheri
örökség ez Bach utódai számára, éneklő evangélikus egyházunkban!

Négyféle bizonyítványt kapnak a hallgatók: alapfokon kezdők és hala-
dók, középfokon kezdők és : haladók.
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KÁNTORKEPZES - DIAKONIA - TEOLOGIA
NEGYHONAPOS TANFOLYAMOK

Télen a Mandák Intézetben négyhónapos tanfolyamokat tartunk három
tagozatban. A legutóbbi XXV. tanfolyamon 18-an vizsgáztak. Egyrészük
állandóan bennlakik, egy részük pedig időnként bejár. Ezek odahaza
gyakorolnak.

A tanfolyamokon többször részt vesznek a budai szeretetotthon dolgozói
és teológusok is. Több teológus itt kapott indítást a Teológiára. Az első
év után Segédkántori Bizonyítványt, a második év után Kántori Bizo-
nyítványt, a harmadik év után Kántori Oklevelet kapnak. Eddig elvé-
gezte az első évet 162, a második évet 29, és a harmadik évet 13 résztvevő.
Persze a zenei anyagon kívül sok más tantárgyból is vizsgázníuk kell:
évenként 50 egyházi ének kívülről, zeneelmélet, szolfézs, partitura olva-
sás, karvezetés, bibliaismeret, hymnológia, Iiturgika. Az orgonistakat
Trajtler Gábor orgonaművész tanítja, az egyházi tárgyakat Bohus Imre
fóti lelkész, a többi tárgyakat pedig Kiss János gondnok.

Amit nem hitt el egy finn ... D. Koren Emil esperes, az Evangélikus
Elet szerkesztője többször készített színes, kedves riportot a fóti kántor-

I képzéstől, ime egy részlet: "Esztendőkkel ezelőtt dicsekedtem egy finn_
barátomnak, mi zenei előképzettség nélkül, parasztfíúkból és lányokból
kántorokat képezünk, akik kottából játsszák a korálokat. Ez nem lehet
igaz _. mondta. Kivittem Fótra, a kántorképző tanfolyamra. Igaz volt.
Ebben az épületben reggeltől estig harmóniumole szólnak. Nem jól mon-
dom. Először nyekerégnek és csak később szélnak ... "

Közösen a reformátusokkal ... 1958 őszétől fogva a munka három éven
keresztül közösen folyt a fóti Otthonban. Ez idő alatt 246 református vett
részt. Dr. Gárdonyi Zoltán professzor volt református részről a vezető.

Kitűnő kották ... A Korálkönyv 1-11., az Uj Enekeskönyv, a Korál-
iskola 1., tankönyveink. Most jelenik meg a Koráliskola II. Nagy segítség
ez a Sajtóosztálytól.

Kántorképzés a Teológián ... Az önként jelentkező teológusok számára
Kiss János fóti munkakörében harmónium-tanítást végez. /

Igaz munkatársak... Elsősorban gondolok arra a 25 önkéntes, lelkes,
önzetlen előadóra, akik mínden díjazás nélkül tanítanak. Orgonaművé-
szek, ének-zenetanárok, muzsikáló lelkészek, itt végzett kántorok. Benczur
Lúszlo angyalföldi lelkész eddig szinte minden tanfolyam megnyitásári
és záróvizegáián itt volt, ő kéri fel a vizsgabizottságot, ő bontja fel a
jelentkezők leveleit .. Összekötő kapocs. Elő, dobogó szíve a kántorképzés
ügyének! Trajtler Gábor orgonaművész 1961 óta vezeti a középf'okú tan-
folyamokat, Mint kiváló orgonaművésznek talán a legjobb osztályzata
az, hogy megtanulta az egyszerű embereknek átadni művészetét. Jávor
Pál ceglédi lelkész a kántorképzés hűséges anyagi ellenőre és számvizs-
gálója, Zula Mária 20 év óta minden tanfolyamon itt van és díjtalanul
segít, főz, takarít. Akilk itt jártak, mind az 1040 tanfolyami sta és hozzá-
tartozóik hűséges támogatói a munkának.

ÚJ ORGONA
A régi, D. Koren Emil riport ja szerínt: "Szuszog, prüszköl, fujtat, do-

hog ... Kivénült, öreg jószág ... méltatlankodva nyekeg, néma marad
vagy kéretlenül szól." A jövő évi Naptárban szeretnénk közölni az új
orgona fényképét.

Kiss János
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Ének.k.araink

"És monda Dávid a Léviták fe-
jedelmeinek, hogy állítsanak az ő
atyjokfiai közül énekelőket ének-
szerszámokkal, hogy énekeljenek
felemelt szóval, nagy örömmel."
( 1. Krón. 1'5, 16.) Milyen nagyszerű
dolog az, hogy e Szentírás-beli el-
rendelés óta a zsidó, majd a ke-
resztyén istentiszteleten az éneklő
gyülekezet mellett ott vannak a
kórusok, hogy az általuk megszó-
laltatott szent énekkel is kifejez-
zék a hívők hálaadását, könyörgé-
sét!

Luther Isten bölcsességét látja
abban, hogy mindkettővel meg-
ajándékozta az emberiséget. Mint
ahogy a természeti szép mellett él-
vezzük és megbecsüljük a műalko-
tásokat, ugyanúgy jó, ha a gyüleke-
zet egyszerű éneke (musica natura-
lis) mellett felcsendül a művészet
magas fokán írt zenekari, énekkari
mű (musric-a artificalis) is. Ebből a
teológiai alapvetésból táplálkozik a
mi magyar evangélikus egyházunk
énekkari munkája: szép hagyomá-
nyai csakúgy, mint jelene.

Cikkünkben az utolsó negyedszá-
zadban megtett úttal, a felszabadult
Magyarországon kibontakozó evan-
gélikus énekkari kultúra eredmé-
nyeivel és problémáival nézünk
szembe.

Honnan indultunk el huszonöt
esztendővel ezelőtt?

A háború nemcsak templomaink-
ban okozott súlyos kár okat. Nem-
csak Budapest legszebb hangú or-
gonája - az óbudai - lett emésztő
tűz martaléka, nemcsak a Deák
téri énekkari karzat hevert romok-
ban a bornbasérült templom pado-
zatán, de hallgattak az énekkarok
is. S milyen csodálatos kegyelme
Istennek, hogy a teljes némaság
után 1946-ban új lendülettel indul
az énekkari munka! A Lutheránia
ez évben Kiskőrösre, Békéscsabára
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látogat, majd a közös reformációi
emlékünnepen szerepel nagy mű-
sorral. A Krecsák László által ve-
zetett nyíregyházi kórus megnyeri
a Bethlen Gábor Szövetség orszá-
gos versenyének első díját. A Pest
környéki énekkarok is énekverse-
nyeken mérik össze erejüket. Sorra
jelennek meg Rezessy László szer-
kesztésében az Adventtől Adventig
című énekkari gyűjtemény füzetei.
Ebből a színvonalas munkából él-
nek húsz éven keresztül a' kórusok:
ezen nevelődnek az újonnan szer-
rvezettek, s a régiek belőle frissítik
fel repertoárjukat.

A felszabadulást követő évek
nagy társadalmi változásai nemcsak
egyházvezetésünket állították ne-
héz válaszu tak elé. A helyes utat
az egyházi énekkaroknak is meg
kellett találniok. Tudomásul kel-
lett venni, hogya' régi módon
egyetlen énekkar sem tarthatja
fenn magát. Lehetetlenné vált az
egyesületi szervezeten alapuló mun-
ka. A fasori Dal., és Zeneegyesület
például a múltban szervezeti sza-
bályzattal, értékpapírckkal, köz-
gyűléssei működött. Több gyüleke-
zet a Nőegyesület keretében szer-
vezte énekkarát. nem is szólva a
Gazdakörök és Iparos Dalleörök
együtteseiről, akik a templomban
mindig csak vendégnek érezték ma-
gukat. A felszabadulás előtt a sop-
roni énekkarnak hivatalból tagjai
voltak a helybeli tanítók. Több he-
lyen a jó hangú iskolás gyermeke-
ket kötelezték az énekkarban való
részvételre. Aktualitását vesztette
a "csak szórakozásból" vagy zenei
ínyenckedésből való énekkari tag-
ság is, hiszen erre a sokkal kedve-
zőbb helyzetben levő üzemi vagy
kultúrotthoni együttesek kínálták
lehetőségeiket. Voltak, akík az
anyagi források után kutattak: ad-
jon pénzt a közegyház, vagy egy



állami szerv, mint ahogyan állami- Gárdonyi Zoltán és Sulyok Imre
lag patronáltak a múlt ban a Má- kórusműveinek bemutatásával
tyás templom kórusát, Mindezek az gazdagítja egyházi énekkultúrán-
utak járhatatlanole voltak, kat. A budavári énekkar Schütz:

Ahol ezt felismerték, arra is rá- János passiójának első magyar
eszméltek. hogy az énekkari mun- nyelvű előadásával (1969) vívja ki
ka egyetlen talaja az igéből élő az általános elismerést, A fasori if-
egészséges gyülekezet: ebben gyö- júsági kórus tematikus összeállítá-
kerezhet, s gyümölcsével is ezt kell sai érdekes színfoltjai a főváros
szolgálnía, Ennek a felismerésnek egyházzenei áhítatadnak. Nagy tar-
eredménye, hogy énekkaraink a fel- csa együttese a fiatal generációk
szabadulás után elsősorban az is- zenei nyelvén kísérletezik. A va-
tentiszteletet tekintik a legfőbb al- nyarci énekkar kedves szolgálata a
loalomnak, ahol megszólalnak. Az karácsonyi "cantatio", amivel az
egyszerű vasárnapok istentisztele- evangélikus családokat köszöntík
teít, amelyeket az ő szolgálatuk évről évre. Sok énekkar, sokféle
tesz élményszerűbbé. E téren szín, áldott szelgálatok.
Oroszlány énekkara viszi a pálmát: S milyen nagy dolog, hogy ezek
nemcsak a délelőtti, hanem a dél- az énekkarok nemcsak a maguk
utáni istentiszteletekre is jut az évi gyülekezetével törődnek! Kedvel-
72 szolgálati alkalomból. A kelen- tek a vendégszolgálatok más gyüle-
földi és budavári énekkarok fontos kezetekben. Ezek következtében

{feladatuknak tartják, hogy a kar- Békéscsaba, Orosháza, Kdskőrös,
ének szolgálatán keresztül a gyüle- Vanyarc, Oroszlány. Nyíregyháza
kezettel megismertessék és megsze- - nem is szólva a budapesti ének-
réttessék az új énekeket. Nyíregy- karokról -, szinte zenei centru-
háza kifejezetten igyekszik az ének- mokká válnak. A környező gyüle-
kart a liturgikus életbe bevonni, a kezetekbe ezek az énekkarok viszik
kórus és a gyülekezet váltakozó el az énekelt evangélíumot, Így
koráléneklését meghonosítani. Az szolgál az egyik gyülekezet a má-
énekkari munka helyes szerepének siknak, a kapott ajándékkal gazda-
ismeretében egyre inkább érzik a gítva a testvért. Az énekkarok kő-
gyülekezetek: szükség van a kó- zös éneklésére szép példát ad a
rusra, mert az nem idegen test Budai Egyházmegye. Az ötvenes
többé, hanem szolgáló közösség. évek végétől minden Cantante va-
Ezért törekszenek egyre több he- sárnapon együtt énekelnek közös
lyen kórusa lakí tás ra, s ezért szá- műsorral Buda egyik templomá-
molhat be statisztikánk 1960-ban ban. Néhány énekkarunk, elsősor-
59, 1965-ben pedig 92 énekkar mű- ban ia Lutherárria, jelentős szolgá-
ködéséről, lata a rádió egyházi félóráin való

Az énekkarok munkája során ki- közreműködés. Énekük ez alkalom-
alakul a rájuk jellemző sajátos ze- mal nemcsak zenei keretet ad az
nei profil is. A Handel oratóriumok- igehirdetésnek, hanem mintát is a
ból egy kórus sem énekel annyit, .helyes gyülekezeti éneklésre, s
mint a békéscsabai. A Lutheránia megismerteti széles rétegek előtt az
az 1949-es első Karácsonyi orató- evangélikus egyházzene múlt jának
rium és az 1950-es első János pas- és jelenének becses darabjait.
sió előadás óta mindinkább hiva- Egyházunk minden énekkarának
tásának érzi a teljes Bach-rnűvek 25 éves munkájáról egy rövid cikk
stílushű előadását. Bach-kantáták keretében beszámolni lehetetlen. A
egész sora hangzik el Magyarcr- rendszeres munkát folytatókról is
szágon először a Deák téri templom csak néhány jellemző vonást említ-
karzataról. Kelenföld viszont a mai hettünk. Nem tudtuk még nevét
szerzők, elsősorban Kodály Zoltán, sem felsorolni annak a mintegy
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nyolcvan énekkarnak, amely évente
5-10 alkalommal szolgál gyüleke-
zete épülésére. Az ő munkájukat is
számon tartjuk és becsüljük. Előt-
tük azonban még ott áll a feladat;
az alkalmi szereplésről a rends-ze-
res istentiszteleti szelgálatra való
áttérés. Hiszen az objektív feltéte-
lek (énekkari tagok, karvezető) szá-
mukra is adottak.

El kell azt is moridanunk, hogy
az énekkari munka az egyházi
munkák egyik legnehezebbje. Ha-
sonlatos a búvópatakhoz: hol van,
hol nincs. Ha a gyülekezetben meg-
hasonlás támad, az énekkar oszlik
fel legelőször. Léte azonban nem-
csak gyülekezeti egyetértés, de
szakember kérdése is. Karnagyaink
nagy része kötve van nem egyházi,
a megélhetését biztosító főállásá-
hoz. Munkahelyváltozás esetén
kénytelen énekloará tól búcsút ven-
pi. Ez állandó probléma miatt bi-
zony van énekkarunk, amely 25 év
alatt ötször szerveződött újjá. S
mivel a szakembereken olyan sok
fordul meg, álljon itt neve azok-
nak, akik az elmúlt negyedszázad-
ban legtöbbet szolgáltak kiemelke-
dő karvezetői munkával gyülekeze-
teinkben: Bencze István (Pesterzsé-
bet), Csorba István (Budavár), Ka-
pi-Králik Jenő (Kelenföld), Sulyok
Imre (Óbuda, Kelenföld), Szent-
györgyi Kálmán (Sopron), Tóth
László (Orosháza), Weltler Jenő
(Deák tér). Az elhunytak közül Fo-
dor Kálmán (Győr) és Peskó Zoltán
(Fasor). És azok neve is álljon itt,
akik szakember híján pap létükre
maguk álltak a kórus élére: Gáncs
Aladár (Nyíregyháza), Linder László
(Békéscsaba), Mekis Adám (Békés-
csaba) és ifj. Tóth-Szöllős Mihály
(Cinkota, Kiskőrös),
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Egyházunk múltjából jól ismert
tény, miként jártak elöl elődeink
a népünk felemelkedéséért, kultú-
rájaért vívott harcban. Hisszük,
hogy ez a szelgálatunk ma sem
szűnt meg. Bizonyára nemcsak
Vanyarcon tartozik az énekkari
munkához a rendszeres zenei írás-
olvasás tanítás az idősebb generá-
ciók számára, akik ezt az iskolá-
ban annak idején még nem tanul-
hattálc meg. Így minden énekkari
próba egy lépésnek tekinthető a
zenei analfabétizmus felszámolása
útján, melyért olyan .sokat áldoz ál-
lamunk a Kodály Zoltán által ki-
dolgozott énektanítás bevezetése
óta. Vagy gondoljuk csak meg, a
zeneismeretnek milyen magas fo-
kán áll az az énekkari tag, aki
Nyíregyházán 100, Budavárban 120,
Oroszlányban 170 klasszikus ének-
kari művet tud énekelni! Nem egy
később világhírűvé lett operaéne-
kesünk gyülekezeteinkben, ének-
karainkban tanulta meg szeretni a
színvonalas, szép együttes muzsi-
kálást és a klasszikus művészetet.

Minden gyülekezet kivétel nél-
kül nagy örömmel fogadja énekka-
rának szolgálatát. A gyülekezetek
nevében hadd köszönjük meg a
kórustagoknak áldozatos és fárad-
ságot nem ismerő szolgálatát,
amelyért nem várnak semmiféle
ellenszolgáltatást. Jutalmukat szol-
gálat közben nyerik el: míg az Urat
dicsérik, átélik az Isten népéhez
való tartozás boldogságát, és ré-
szesülnek abban a nagy élmény-
ben, hogy az egyetemes emberr
művészet művelői lehetnek.

Trajtler Gábor



A magyar ökumené
A NEMZETKÖZI ÖKUMENÉ

Az ökumenikus mozgalom abból a felismerésből született meg, hogy
a sok részre szakadt keresztyén egyházakat világot áttogó szervezetben
összefogja. Nem a tanbeli vagyegyházszervezeti egység és uniformizálás
kialakítása a célja, hanem a világ különböző részein felhangzó és egy-
mástól sokszor különböző bizonyságtételeknek egy csokorba gyűjtése.
Azoknak testvéri együttgondolkodása és - ha lehetséges - együttes
akciója tehát, akik Krisztust vallják Uruk nak és Megvál tójuknak és akik
ennek a 'Krisztusnak tanúiként felelősséget vállalnak és hordoznak az
evangelium ügyéért és az egész világért, melynek üdvössége érdekében
ez az evarigélnum testet öltött és meghirdettetett.

Ez a másokért, merncsak a keresztyénekért, hanem minden emberért
felelősséget vállaló magatartás a múlt század második felében kezdett
gyökeret verni a keresztyén teológiában és gondolkodásban. Az egymás
között torzsalkodó missziói társaságok fölfedezik a mérhetetlen karokat,
amiket az együttműködés hiánya okozott az evangelium ügyének. Az azo-
nos hitvallású nemzeti egyházak keresik egymással a testvéri közösséget
(Lutheránus, Református, Baptista Világszövetség). Az első világháború
újabb szakadékokat vág ugyan az egyes nemzeti egyházak közé, de a
húszas évek második felében annál erősebben jelentkezik a vágy, hogy
az élet .nagy kérdéseire az egész keresztyénség lehetőleg egységes választ
adjon. Dr. Söderblom uppsalai érsek munkássága nyomán létrejön az
ökumenikus mozgalmak két főága: az "Élet és Munka" mozgalom, mely
1925-ben Stockholmban, és a "Hit és Egyházszervezet" mozgalom, mely
1927-ben Lausanneban tartotta meg világkonferenciáját. Az első a ke-
resztyén élet gyakorlati kérdéseivel, az utóbbi a keresztyén egység tan-
beli kérdéseivel foglalkozott. A stockholrni világkonferencia létrehozta
a Gyakorlati Keresztyénség Ökt~menikus Tanácsát, a lausanneí pedig
a Hit és Egyházszervezet Folytatólagos Bizottságát és az együttműködés
érdekében a két világszervezet létrehozta 1936-ban az ún. 35-ös bizott-
ságot.

Ez a 35-ös Bizottság kimondta hampsteadi üléséri 1937 júliusában, hogy
a két nagy ökumenikus vítágmozgalmat egysiteni kell. E határozat után
az Élet és Munka világszervezete Oxfordban, valamint a Hit es Egyház-
szervezet Edinburghban 1937-ben még külön tartották meg konferenciá ..
jukat, de közel egymáshoz és az egyesülés kirnunkálására 14 tagú bizott-
ságot küldenek ki. Ez a bizottság Londonban meg is tartja ülését, de
bejelentette illetéktelenségét ilyen nagy jelentőségű döntésben.

Így jött létre 1938-ban az utrechti konferencia, amely azután kimondta
az Egyházak Világtanácsa felállításának szükségességét. Székhelye a fő-
titkarsággal G'enf lett. Csak a közben ki tőrt világháború akadályozta
meg az utrechti határozatok végrehajtását. A Világtanács ennek ellenére
megkezdte munkáját és végezte a második világháború alatt. A főtitkár-
ság igyekezett kapcsolatot teremteni a háborúban egymással szemben álló
nemzeti egyházakkal és felhívta belépésre azokat az egyházakat is, me-
lyek még nem voltak tagjai az "alakulóban levő" Egyházak Világtana- •
csának. Megalakította az "Újjáépítési Osztályt" a háború okozta sebek
begyógyítására, a "Tanulmányi Osztályt", a "Menekültügyi Osztályt" és
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a "Nemzetközi Ügyek Bizottságát", amely az igazságos és tartós béke
megvalósításának problémáival foglalkozott két központjában : London-
ban és New Yorkban. 1948-ban azután végérvényesen megszületett az
Egyházak Világtanácsa mai formájában.

A MAGYAR ÖKUMENÉ
A magyarországi protestáns egyházak kezdettől fogva élénk érdeklő-

dést tanúsítottak az ökumenikus mozgalrnak iránt. Képviselőik jelen
voltak Stockholrnban, Lausanne-ban és Utrechtben. Ökumenikus Ifjú-
sági Bizottság már a 30-as évek közepétől működött Magyarországon.
mely a háború alatt is értékes tevékenységet fejtett ki.

Szervezeti I formát akkor öltött a hazai ökumenikus mozgalom, amikor
1943. június 26-án Ehrenström Nils-nek, a genfi tanulmányi osztály veze-
tőjének magyarországi látogatása alkalmával megalakult az Egyetemes
Egyháztanács Magyarországi BizQttsága, amely azután 1947. júniusában
újjáalakult Magyarországi Ökumenikus Bizottság néven és bejelentette
csatlakozását hivatalosan az Egyházak Világtanácsába és részvételét az
első világgyűlésen Amsterdamban.

Szervezetten tehát 27 éves a magyar ökumenikus mozgalom. A második
világháború befejezése után két irányban tagozödott a magyar ökumené
munkája. Újjá kellett építeni a világháborúban elpusztult templomokat,
paplakokat, gyülekezeti házakat és egyházi iskolákat. Példamutató mó-
don siettek ezen a téren segítségünkre azok az ökumenikus gondolkodású
egyházak, amelyek kevesebb vagy semmi kárt nem szenvedtek a hábo-
rúban. Kezdettől fogva fontosabbnak tartották azonban egyesek a ma-
gyar ökumenikus mozgalomban azt, hogy szellemi kapcsolatot teremt-
sünk és tartsunk fenn minden egyházzal és tudományos intézettel. Hiszen
nemcsak templomainkat kellett újjáépíteni, hanem teológiai qoruiolko-
dásunkaf is! Nemcsak otthont kellett adnunk szolgáló lelkéseeinknek,
hanem szolgálatuk helyes útját is ki kellett alakítanunk az új magyar
társadalomban és a nemzetközi életben! Nem véletlen, hogya magyar
ökumené történetében erre a nagy és ténylegesen ökumenikus feladatra
tevődött át a súlypont.

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt szerepünk az ökumenikus
mozgalomban. Sokszor az az érzésem, hogy talán túlságosan sokat is
kívánnak tőlünk külf'öldi testvéreink. Hiszen, ha arról van szó, hogy
nemzetközi kérdésekben milyen álláspontot foglaljon el a világ keresz-
tyénsége, ott kell lennünk és vallunk tudásunk, ismereteink és tapaszta-
lataínk alapján. Ha teológiai kérdésekről van szó, mindenki kíváncsí
arra, hogy mit munkáltak ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának tagegyházai az új világhelyzetben. Két tagja van a Központi
Bizottságnak a magyar tagegyházak részéről szavazati joggal és egy -
a főtitkár - tanácskozási joggal. Benne vagyunk' a Nemzetközi Kérdések
Bizottságában, a Segélyügyi Bízottságban, a Hit és Egyházszervezet
Bizottságban és az Ökumenikus Bizottságban. Minden világgyűlésen kép-
viseltettük magunkat (Evanston 1954, Újdelhi 1962, Uppsala 1968) és
Amsterdamtól kezdve Uppsaláig a magyar ökumené tanulmányi osztálya
mindig odatette a tárgyaló asztalra tanulmányi munkájának az eredmé-
nyét. Egyik legnagyobb szabású tanulmányi munkáját az Egyházak
Vílágtanácsánekarra a genfi konferenciájára készítette el, amely az Egy-
ház és Világ problémáival foglalkozott. Legutóbb pedig az uppsalai világ-
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gyűlésre egyetlen ökumenikus szervezetként küldte el tanulmányi mun-
káját.

Szólnom kell még két rendkívül fontos ökumenikus munkaterületünk-
ről : A Lutheránus Világszövetség ben és a Keresztyén Békekonferenciá-
ba.n.

A Lutheránus Világszövetség mai szervezeti formájában 1947-ben szü-
letett meg a lundi világkonferencián. Egyházunk képviselői jelen voltak
Lundban, ott voltak a hannoveri világ gyűlésen 1952-ben és a helsinki
világgyűlésen is 1963-ban. Az ökumenikus gondolkodás ugyanis nem,
elhomályosítja saját felekezeti értékeinknek az árfolyamát, hanem
inkább emeli. A más egyházakkal érintkezésnek és együttműködésnek
megvan a magában véve ellentmondásos következménye, hogy nem eltá-
volodnak a tagegyházak saját bizonyságtételük értelmétől és jelentősé-
gétől, hanem jobbá és Igazabba igyekeznek tenni. Ezért alakult ki külö-
nösen 1963 óta egészséges és gyümölcsöző viszony a Magyarországi ENan-
gélíkus Egyház és a Lutheránus Világszövetség között,

A Keresztyén Békekonferencia, munkájában kezdettől fogva (1958)
ökumenikus szinten veszünk részt. Szándékosan nem bíráltam a keresz-
tyén világszervezeteknek a munkáját a béke és biztonság, a társadalmi
igazság és az emberi társadalom humanista elveinek érvényesítése terén.
A Keresztyén Békekonferencia talán soha nem jön létre, ha ezekben a
kérdésekben világos és egyértelmű állásfoglalás születik minden egyes
alkalommal az ökumenikus világszervezetekben. De nem így volt! S ezért
kellett rászánnunk magunkat egy keresztyén békevilágmozgalomnak a .
megindítására, amelynek a kihatásai csak pozitívan értékelhetőle világi
és egyházi vonatkozásban egyaránt.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai (a
katolikus egyház kivételével minden egyház és felekezet!) szoros kapcso-
latban vannak saját felekezeti világszövetségükkel is. És ez így van jól!
De amikor közös feladatokról van szó, akkor összetevődik a munka és
erő és - ökumenikus szellemben élünk és dolgozunk a jelenben és gon-
dolunk a holnapra.

Dr. Pálfy Miklós

Külföldi kapcsolataink
A mai helyzethez viszonyítva

a két világháború között magyarországi evangélikus egyházunknak kevés
kapcsolata volt a külföldi egyházakkal. Inkább csak a soproni Hittudo-
mányi Kar és annak professzorai ápolták a kapcsolatokat elsősorban más
országban munkálkodó hittudományi karokkal és professzorokkal.
A püspökök egy-egy külföldi útja és szolgálata nagyon jelentős ese-
ménynek számított és ezekre a szolgálatokra ritkán került sor. Egyhá-
zunk szinte csak a finn egyházzal tartott szorosabb kapcsolatot, de ebben
az összefüggésben is ez a kapcsolattartás kimerült egy-egy teológiai
tanár finnországí látogatásában, továbbá a finn és magyar evangélikus
teológusok cseréjeben. A finneken kívül a németországi evangélikus egy-
ház és a svéd evangélikus egyház bizonyos köreivel voltak kapcsolatok.
Mindezt azonban nem szabad lebecsülnünk, mert ezeken a kapcsolatokon
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keresztül is kifejezésre jutott a magyarországi evangélikus egyháznak
az a gondolkodása, hogy soha nem kívánt elkülönülni az evangélikusság
nagy családjától a világban, sőt inkább igyekezett az adott körülmé-
nyek között hasznos kapcsolatokat létesíteni. Azt sem szabad elfelejteni,
hogy az ökumenikus mozgalom bölcsőjénél is voltak magyar evangéli-
kusok, egy-egy professzor vagy mások.

A második világháború után

UJ erőre kapott az ökumenikus mozgalorn. Ennek a mozgalornnak a meg-
elevenedésében kétségtelenül nagy szerepe volt az ún. "nem-teológiai
tényezők"-nek. Így is mondhatnánk, annak a helyzetnek, amelyben a
második világháború után az öt kontínens népei voltak. A borzalmas
háborús pusztítások, a második világháború során elpusztult 50 millió
ember halála, szellemi, lelki és anyagi értékek elvesztése kiáltott az után,
hogya sokat szenvedett emberiség találjon önmagára, keresse meg azo-
kat az utakat és módokat, amelyeken és amelyek által biztositani tudja
egy újabb világháború ki robbanásának, emberi életek és értékek pusz-
tulásának megakadályozasát. Sokan voltak az öt világrészben. akik óriási
erőfeszítéseket tettek ennek a célnak az érdekében, noha - sajnálatos
módon - a jó irányú erőfeszítésekkel egyidőben jelentkeztek olyan
akciók, amelyek a népek közöttí barátságot továbbra is akadályozták és
rontottak. A technikai civilizáció is közelebb hozta egymáshoz a népeket.
Isten azonban nemcsak a külső körülrnényeken 'keresztül adott ösztönzést
az egyházaknak a szorosabb kapcsolatok építésére, hanem elsősorban
Jézus Krisztus evangéliumán keresztül. Egyre jobban előkerült az egy-
házak életében Jézus főpapi imájából ez a mondat: " ... hogy egyek legye-
nek. amint mi egy vagyunk". A már régebben - a két világháború kö-
zött megindult - ökumenikus mozgalorn így nyert egyre nagyobb teret.

A magyarországi evangélikus egyház a második világháború után /egy-
felől az Isten ígéiéri való tájékozódás alapján, másfelől abból a látásából
és meggyőződéséből kiindulva, hogy segíteni kell a népek megértését, a

béke biztosítását, csatlakozott azokhoz, akik az egyházi világszervezetek
létrehozását sürgették. Ezért történt az, hogy mind a Lutheránus Világ-
szövetség megalakításában (1947), mind az Egyházak Világtanácsa létre-
jöttében (1948), később pedig az 1950-es évek végén a Keresztyén Béke-
konferencia és az Európai Bgyházak Konferenciájának elindításában részt
vettünk és az alakuló nagygyűléseken jelen voltunk.

A teljes képhez

hozzátartozik az is, hogyegyházunknak - és általában a magyar pro-
testantizmusnak - részvétele és szolgálata az egyházi világszervezete-
ken belül, továbbá a külföldi országokban élő egyházakhoz a kapcsola-
tok kiépítése nem volt könnyű. Ez abból - a már fentebb is említett -
tényből következett, hogy ugyanakkor, amikor a jóakaratú emberek a
népek barátságának ápolására fektették a súlyt, voltak olyan csoportok
a nyugati világban, amelyek a feszültségek fenntartására, nyugat és
kelet közötti szakadék ásására, különböző előítéletek forrósítására töre-
kedtek. Ezek az emberek gondolkodásukban és cselekvésükben a világot
két részre vágták, egy ún. "kommunista" és egy ún. "szabad világ"-ra,
mely utóbbit Iegmkább az antikommunizmus jellemzett. Mivel ·a mi
magyarországi evangélikus egyházunk földrajzilag is az első területre
esett és mivel egyházunkban végbemenő belső teológiai és politikai tisz-
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tázódás után a mi magyarországi evangélikus egyházunk a maga helyét
Isten kezéből vette el és felszabadultan kezdett szolgálni az új történelmi
körülmények között - az ún. "szabad világ" bizonyos csoportjai, egy-
házai és egyházi vezetői támadták egyházunkat és annak új vezetőit.
A vádak tömeget zúdították ránk, olyan vádakat, amelyek nagyon erő-
sen kímerítették Isteri 8. parancsolatának megszegését: "Ne mondj a te
felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot." A lelkészek szolgálata, a gyü-
lekezetek élete, teológiai munkánk erőssége, sajtószolgálatunk, gyüleke-
zeteink áldozatkészsége azonban kiáltó cáfolata volt a vádaknak.

Az egyház vezetőinek, professzorainak külföldi útjai és szolgálatai
- amelyek egyre sűrűbbek lettek -, külföldi egyházi vezetők magyar-
országi látogatásai és itt szerzett tapasztalatai egyre jobban meggyőzték
a kültöldí egyházak vezetőit és tagjait arról, hogy a magyarországi evan-
gélikus egyház Urához való hűségben, Isten igéjéhez való ragaszkodás-
ban tölti be szolgálatát úgy, hogy közben megtalálta a helyes viszonyu-
lást az új társadalmi rendhez éspedig úgy, hogy örömmel vesz részt az
igazságosabb társadalmi rend építésében. Annak ellenére, hogy magából
a magyarországi egyházból is kisebb csoportok részéről állandóan men-
tek a hamis tájékoztatásole a külföldi egyházakhoz és egyházi vezetőkhöz,
mégis egyre nyilvánvalóbb lett a külföldi egyházak előtt is, hogy nem
azoknak van igazuk a magyarországi evangélikus egyházban, akik "kata-
kombába" akartak vonulni, sem azoknak, akik "gettóba" akarták vinni
egyházunkat - elkülönítve attól a társadalomtól, amelyben az egyház
és az egyház tagjai élnek - és nem azok látták helyesen a helyzetet,
akik "ellenállásba" akarták sodorni katasztrófa-politikusok módjára az
egyházat, hanem azoknak, akik vádaskodasok közepette is türelmesen
és az igéhez való kötöttségben megkeresték egyházunk szolgálatának
helyét és módját az új társadalomban.

Egyházunknak jelenleg jó kapcsolatai

vannak az egyházi világszervezetekkel. A -Lutheránus Világszövetség
helsinki nagygyűlésén 1963-ban D. Káldy Zoltán püspököt megválasz-
tották a Sáfárság és Evarigél izáció Bizottság tagjává, Dr. Prőhle Károly
professzort pedig a Teológiai Bizottság tagjáva. Az evangélikus-reformá-
tus párbeszéddel foglalkozó bizottságba pedig állandóan meghívják
dr. Pálfy Miklós professzort. A bizottsági tagok az utolsó fél évtizedben
folyamatos munkát végeztek, előadásokat tartottak a bizottsági üléseken,
melyeket évenként tartanak. Magyarországi evangélikus egyházunk kép-
viselőin keresztül a bizottságokban valóban részt vesz a Lutheránus
Világszövetség teológiai munkájában és a teológiai gondolkodás formá-
lásában. A Lutheránus Világszövetséghez fűződő jó viszony jele volt az
is, hogy az elmúlt öt esztendőben Magyarországon tarthatta ülését egy-
egy alkalommal a Sáfárság és Evangélrzáció és a Világszolgálat Bizott-
ság, továbbá az Európai Evangélikus Kisebbségi Egyházak Konferenciája
is. Elzeken az alkalmakon részt vettek a Lutheránus Világszövetség genfi
közporrtjának képviselői is, élükön dr. André Appel főtitkárral. D. Paul
Hansen titkár az utolsó évtizedben közel 20 alkalommal volt Magyaror-
szágon, 1969 nyarán pedig dr. Fredrik A. Schiotz elnök látogatta meg
egyházunkat. A bizottsági ülésen részt vevő külföldiek személyes en sze-
rezhettek tapasztalatot egyházunk életéről és szolgálatáról.

Ugyancsak a jó kapcsolatokból következett, hogy a Lutheránus Világ-
szövetség különösen a mögöttünk levő évtizedben jelentős anyagi segít-
séget adott egyházunknak templomaink és lelkészlakásaink, továbbá
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szeretetintézményeink renoválására. Több szórványlelkészürik kapott
gépkocsit szolgálatuk könnyebb elvégzésére.

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Harmati Béla lelkészünk
több mint két éven keresztül végzett szolgálatot Genfben a Lutheránus
Világszövetség 'Teológiai Osztályán.

1969 húsvétján egyházunk első alkalommal gyűjtött adományt a Luthe-
ránus Világszövetség segélyakciója számára. Adományunkat a jordániai
arab menekültek megsegítésére adtuk.

Az Egyházak Világtanácsa munkájában szintén részt veszünk. Egy cik-
luson keresztül D. dr. Vető Lajos püspök volt tagja a Központi Bizott-
ságnak. 1961-ben Üj-Delhíben D. Káldy Zoltán püspököt választották
meg a Központi Bizottság tagjáva. 1968-ban Uppsalában újra megválasz-
tották a következő hat évre erre a tisztségre. Dr. Ottlyk Ernő püspök
tagja lett az "Ökumenikus akció" bizottságnak, dr. Nagy Gyula pro-
fesszor pedig az "Egyház és társadalom" bizottságnak. Mind a Központi
Bizottságban, mind a munkabizottságokban egyházunk képviselői érvé-
nyesítik azokat a teológiai és egyházpolitikai szempontokat, amelyeket
két évtized alatt egyházunk vezetősége alakított ki a teológiai profesz-
szorokkal, esperesekkel és a lelkészek túlnyomó többségévei együtt.

Az Európai Egyházak Konferenciájában folyamatosan végeztük szolgá-
látunkat az elmúlt évtizedben. Megtiszteltetés egyházunk számára, hogy
a héttagú elnökségnek egyik tagja D. dr. Ottlyk Ernő püspök. Az egyik
tanulmányi bizottság elnöke pedig dr. Nagy Gyula professzor.

Különösen is jelentős munkát végeztek egyházunk képviselői al Keresz-
tyén Békekonferencia szolgálatával összefüggésben. A konferencia teológiai
alapjainak lerakásában egyházunk püspökei és professzorai kiemelkedő
szerepet vállaltak. A konferencia szolgálatát támogattak lelkész eink és
gyülekezeteink egyaránt. Azért tartjuk rendkívül fontosnak a Keresztyén
Békekonferencia munkáját, mert ez a konferencia páratlan szelgálatot
végez azzal, hogy a keresztyének összefogását sürgeti a béke érdekében
és állandóan ébreszti a keresztyének lelkiismeretét a béke munkálása, a
társadalmi igazságosság megvalósítása és a faji megkülönböztetés eltör-
lése érdekében. A Tanácsadó Bizottságnak D. Káldy Zoltán püspök, a

,Tanulmányi Bizottságnak pedig dr. Pálfy Miklós a tagja ..

A különböző országok egyházaival

is JO kapcsolatokat tart fenn a magyarországi evangélikus egyház.
Az utolsó évtizedben egyházunk hivatalos delegációja tett látogatást
Finnországban dr. Martti Simojoki érseknél, Svédországban dr. Ruben
Josefson érseknél, Dániában dr. Willy Westergaard Madsen prímás-
püspöknél. valamint Oskar Sakrausky püspöknél Ausztriában. Megláto-
gatta egyházunkat D. Hermann Dietzfelbinger, a bajor evangélikus egy-
ház püspöke, dr. Moritz Mitzenheim, a thüríngíaí egyház püspöke, dr. Jan
Chabada, a szlovákiai evangélikus egyház püspöke és még sokan mások.
Szinte föl sem tudjuk sorolni azokat a helyeket, amelyeken a különböző
világgyűlések kapcsán egyházunk képviselői megjelentek és a helyi egy-
házakkal ís a !kapcsolatot felvették.

A magam szolgálataí során különböző konferenciákon és hivatalos láto-
gatások alkalmával bejártam Europa, Ázsia, Afrika és Észak-Amerika
sok országát, államát és mindenütt törekedtem az egyházakkal való kap-
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csolat felvételére és kiépítésére. Tény az, hogy a magyarországi evan-
gélikus egyház életében még nem volt olyan idöszak, amelyben olyan
számos egyházzal került volna kapcsolatba, mint éppen a mi időnkben.
Istennek nagy ajándéka ez.

Különösen is örülhetünk a finn evangélikus egyházhoz fűződő kapcso-
latainknak. A kölcsönös látogatások egyre sűrűbb ek. Folyamatossá lett
a professzor- és stipendiáns-csere, lelkészcsaládjaink üdültetése az "ezertó
országában", De meleg kapcsolatok állnak fönn a dánokkal, az osztrákok-
kal, szlovákokkal, lengyelekkel, egyes nyugatnémet és amerikai egyházi
körökkel is.

Fiatal teológusaink az elmúlt években tanulmányaikat folytathatták
Helsinkiben, Halleban, Kelet-Berlinben, Nyugat-Berlinben, Bosseyban,
Genfben és Zürichben. Nemcsak tudásukat gyarapíthatták, hanem sze-
mélyes kapcsolatokat is létesíthettek, amelyeknek megvannak gyümöl-
csei egész egyházunk számára.

Milyen célokat

tartottunk szem előtt kapcsolataink építésénél? Már az előzőekben is
utaltunk arra, hogy Krisztus parancsának akartunk engedelmeskedni az
egyházak kőzötti nagyobb egység építése céljából. Elsősorban az evan-
gélíkusság nagy családján belül kívántuk ezt az egységet munkálni, Szem
előtt tartottuk azonban mindig azt is, hogy ez az egység semmiképpen
nem irányulhat a világ ellen, vagy a világ valamelyik része ellen. Az egy-
ségnek nem a szakadékokat kell mélyíten ie a világban, hanem éppen
ezeknek aszakadékoknak eltüntetésére kell irányulnia. .

A kapcsolatok építése lehetőséget adott egyházunknak arra, hogy ta-
nuljunk más egyházaktol is. Az az egyház, amely meg van elégedve ön-
magával és nem hajlandó nyitott szívvel más egyházaktél is tanulni,
betokosodik, önelégültté válik és ezzel együtt alkalmatlan lesz arra a
szolgálatra, amelyre Isten elhívta. Világossá lett előttünk, hogy van ta-
nulnivalónk a külföldi egyházaktol is. Ezzel együtt azonban azt is fel-
ismertük, hogy nekünk is vam átadni valónk más egyházak számára.
Isten azok között a körülmények között, amelyekben élünk, magyar-
országi evangélikus egyházunknak olyan teológiai felismeréseket adott,
amelyeknek felhasználása gyümölcsöző lehet a külföldi egyházak életé-
ben is. Egyházunk képviselői a külföldi konferenciákon kötelességüknek
tekintik ezekkel a teológiai felismerésekkel megismertetni a különböző
egyházakat és azok képviselőit is. Teológiai munkánkkal ilyen értelem-
ben sem kell szégyenkeznünk. Egyre .gyakrabban hangzanak el külföldi
egyházi körökben, elsősorban a Lutheránus Világszövetség illetékes kép-
viselői részéről olyan megjegyzések, hogya magyarországi evangélikus
egyház teológiai munkája világviszonylatban is a legjobbak közé tarto-
zik. Ezt egyre inkább elismerik még olyan személyek is, akik 8-10 évvel
ezelőtt még csak kritizálni tudták teológiai munkánkat egyházunk életé-
vel együtt.

"újra és újra hangsúlyoztuk, hogy az egyházaknak nemcsak elméletben,
hanem gyakordatban is segítenlök kell a béke biztosítását, az atomfegy-'
verek eltiltását, leszerelést és mindezzel együtt a különböző országokban
a társadalmi igazságosság megvalósitását. Ezt a szelgálatot is abban a bi-
zonyosságban végeztük, hogy az szorosan és elválaszthatatlanul tartozik
hozzá egy/házi szolgálatunkhoz. Hisszük, hogy ilyen vonatkozásban is Isten
megáldotta munkánkat. I

D. Káldy Zoltán
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1968. JÚLIUS 1.969. JÚLIUS

A NYÁRI HÚNAPOK
legjelentősebb hazai közegyházi
eseménysorozata a 16 egyházmegye
közgyűlése volt. A különböző idő-
pontban és helyen megtartott ülé-
sek résztvevői meghallgatták az
egyházmegyék életéről szóló espe-
resi jelentéseket, amelyeknek egyík
fő témája az egyház és állam I.özött
megkötött Egyezmény közelg-ő zo
éves évfordulójára való emlékezés
volt. "Az elmúlt 20 év alatt az egy-
ház és az állam viszonya az Egyez-
mény alapján jól alakult - mon-
dotta a többi l,özött a Pest megyei
esneres. - Ezt mindkét félnek a
másik iránt előlegezett nagy bizal-
ma .tette Iehetővé ~l. J.<;gyházunl,
megtalálta szolgálata lehetőségét az
emberért, az erősödő népi-nemzeti
egységért, a béke megőrzéséért és
nem utolsósorban a népünk egésze
életszínvonalának emeléséért vég-
zett munka terül etén."

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSEG NDK-BELI

Nemzeti Bizottsága július 1-5 kö-
zött Berlinben teológiai konferen-
ciát tartott, amelyen egyházunk ré-
széről dr. Prőhle Károly dé!kán, dr.
Vámos József teológiai tanár és
Weltler Rezső esperes vett részt.

A SVEDORSZÁGI UPPSALA
került július 4-19 között a világ
protestáns, anglikán és . ortodox
egyházai If,igyelmének ,középpont··
[ába, amikor is ebben az ősi vá-
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rosban tartotta meg az Egyházak
Világtanácsa IV. nagygyűlését.

A nagygyűlés kezdetére a 232
tagegyház 730 hivatalos kiküldöi-
tén kívűl több mint kétezer ven-
dég, megfigyelő és tanácsadó érke-
zett _meg Uppsalába - a hazai,
svéd résztvevők mellett. - A meg-
nyitó istentiszteleten - amely a
hétszázéves dómtemplomban zaj-
lott le -dr. D. T. Niles, ceyloni
metodista lelkész hirdette az igét
Jelenések 2,1, 5-6 alapján: "Imé,
mindent újjá teszek!" s ez a szerit-
írási mondat volt egyúttal a nagy-
gyűlés alapgondolata is. - Az is-
tentiszteletet követően a IV. Nagy-
gyűlés megkezdte 16 napig tartó
munkáját, amelyre- a teljes ülése-
ken, 6 munkacsoportban és 32 albi-
zottságban került sor, s ebből il

munkából kivette részét a magyar
protestáns egyházak delegációja is
amelynek evangélikus egyházunk
részéről D. Káldy Zoltán és D. dr.
Ottlyk Ernő püspök, valamint dr.
Pálfy Miklós professzorok voltak a
tagjai. (A nagygyűlés egyes esemé·
nyeiről, az elhangzott előadások-
ról, az elfogadott "Üzenetről" s a
Vietnam, Közel-Kelet, Nigéria kér-
désével kapcsolatban tett nyilatko-
zatról az Evangélikus Elet hosz-
szabb cikksorozatban tudósította

, olvasóit.)
.."

AZ UPPSALAI NAGYGYÜLES
MEGVÁLASZTOTTA

a következő hat evi időszakra
szólóan az Egyházak Világtanácsa



tisztségviselőit: az elnökség, a Vég .•
rehajtó Bizottság, a Központi Bi-
zottság, valamint az egyes munka-
bizottságok tagjait. D. Káldy Zol-
tán püspököt a IV. Nagygyűlé"
újabb hat évre megválasztotta a
Központi Bizottság tagjául.

KÉ1.1HETES
NYARI KANTORKÉPZÖ

tanfolyam záróünnepélye volt JU-
lius s-én a .fóti Mandák Intézetben.
Ez volt a tizennyolcadik ilyen tan-
folyam, amelyre ez alkalommal öt-
venheten gyűltek össze az ország
minden részéről.

A KOPPENHAGA
közelében levő Haslev városkában
a Dán Evaogélíkus Egyház július
25-31 között teológiai kenteren-
ciát rendezett tizenhat skandináv
egyházi szervezet közös rendezve-
nyeként, amelyen egyházunk részé-
ről dr. Nagy Gyula teológiai pro-
fesszor vett részt.

"HIROSIMA GYERMEKEI
EMLÉKEZNEK" .

címmel, az 1945. augusztus 6-i
atombomba-támadásra emlékezve
cikket közölt az Evangélikus Élet
augusztus 4. száma. "Ne csupán a
kegyelet érzésével gondoljunk a so-
kat szenvedett hirosimai gyerme-
kekre és az atombomba több száz-
ezer áldozatára - olvassuk a cikk-
ben -, hanem felelősséggel, hitiini,
parancsa szerint, a felebaráti sze-
retet kötelezésévei tegyünk meg
mindent azért, hogy sehol a vilá-
gon, soha többé, ne ismétlődhessék
meg a hirosimai tragédia!"

HAROMszAzEZER FORINT
volt annak az offertóriumnak a
végösszege. amelyet a tavaszi gyűj-
tés idején a protestáns gyülekeze-
tek a vietnami nép számára tel-
ajánlottak. Az Evangélikus Élet
augusztus 4. száma erről az ese-

ményről - a többi között - eze-
ket írta: "Tudom, hogy adomá-
nyunk nem tudja visszaadni a szét-
rombolt, vagy lebombázott ottho-
nokat, tudom, hogy kórházi ágyak-
ra vagy orvosi műszerekre is na-
gyon kevés ez az összeg. S mégsem
mehetünk el szó nélkül a gyűjtés
eredménye mellett, mert ezekből a
számokból olyan valami lüktet,
amelyet evangéliuminak monda-
nék. Amelyből az derül ki, hogy az
irgalmas samaritánus példázatát
megértettük és gyakoroltuk. Ezek
a számok arról tanúskodnak, hogy
nemcsak beszéltünJk az együttér-
zésről, nemcsak hangoztattutc rész-
vétünket, . hanem a szívünkből egy
darabkát a perselybe tettünk és ez-
zel nyilvánitottuk ki teljes szolida-
ri tásunka t."

D. KALDY ZOLTAN PÜSPÖK
augusztus ll-én Dániába utazott,
hogy részt vegyen a Lutheránus
Világszövetség "Sáfárság és evan-
gélizáció" Bizottság egyhetes mun-
kaülésén. D. ,Káldy püspök, aki e
bizottság hivatalos tagja, beszá-
molójában kiemelte, hogy "a bi-
zottság munkája az elmúlt ,. esz-
tendőben egyre jobban kitágult.
Éppen magyar kezdeményezésre
tervszerűen foglalkozott a gyüleke-
zeti élettel kapcsolatban az eA"vr~
jelentősebbé váló társadalmi kérdé-
sekkel. Ezzel összefüggésben az el-
múlt években egymás után hang-
zottak el olyan előadások, amelyek
a különböző országokban élő evan-
gélikus egyházak szolgálatával 'Ss
szerep évei foglalkoztak egy adott
társadalmi helyzetben".

D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
augusztus első felében, Alexij, Tal-
lin és Esztország metropolitája
meghívására a Szovjetuníóban tar-
tózkodott. "Nagy üröm számomra
- írta az Evangélikus Életben erre
az útra visszatekintve Ottlyk püspök
-, hogy tovább ismerkedhettem
ezzel a hatalmas - 'I'allintól 'Vl a-

75



gyivosztokig terjedő - országgal,
a béke szilárd bástyáj ával, és az itt
működő egyházzal, amelynek hitén
és szeretetén átsugárzik János
apostoll kegyessége,"

"AZ ÉLŰ KRISZTUS
A MAI GYÜLEKEZETHEZ"

címmel cikksorozatba kezdett az
Evangélikus Élet augusztus 11. szá-
ma. A Jelenések könyve egyes sza-
kaszaiból kiinduló írások a. mai
gyülekezetek tagjainak helyes hit-
beli és magatartásbeli döntéseihez
kívántak segítséget nyújtani.

A BIBLIAFORDÍTÁS ÜGYE
volt annak a tudományos szeminá-
riumnak a témája, amelyet aBib-
ljatársuiatok Londoni Központja
augusztus első felében aNémet
Szövetségi Köztáreaságbeli Arnolds-
halnban rendezett. Egyházunk ré-
széről ezen az alkalmon dr. Pálfy
Miklós professzor, a magyar ószö-

vetségi fordító bizottság tagja vett
részt, aki beszámolt a húsz év óta
tartó magyar protestáns bibliafor-
dítás munkájáról,

"ALKOTMÁNYUNK,
KENYERÜNK"

címmel szerkesztőségi cikket közölt
az Evangélikus Élet augusztus 18.
száma.

"Alkotmányunkkal szoros össze-
függésben áll az a tény - állapítja
meg a cikk -, hogy történelmünk-
ben először egyházunk teljes meg-
becsüléshez jutott. Voltunk' már
szellemi-lelki áramlat, amely át-
foghatatIanul áradt szét az ország-
ban. Voltunk függvénye a földbiI;-
tokosok kénye-kedvének. Voltunk
vérző, üldözött egyház, lenézett
eretnekek, azután bevett, elismert
felekezet, majd kisebbségi egyház.
Kicsiségünkben és elnyomottsá-
gunkban önvédelemből formálgat-
tuk az uralkodó egyház allürjeit .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ma viszont, a lelkiismeret és val-
lásszabadságnak ebben a világában,
Alkotmányunknak vetületeként
történelmünkben először teljes köz-
jogi egyenlőségre jutottunk. Egyez-
ményünkben, amely időben kerek
egy évvel megelőzte Alkotmányun-
kat, mégis szervesen folyik abból,
olyan felekezeti egyenjogúság tük-
röződik, amilyenben eleddig soha-
sem volt részünk. A magunk hitén
és érettségén, feladatainkban való
hűségünkön múlik, hogy ezzel mí-
képpen élünk.

A FORRADALOM
TEOLOGIÁJÁROL

s a társadalmi etika fejlődéséről
tárgyalt a Lutheránus Világszövet-
ség teológiai bizottsága, amelynek
tagja dr. Prőhle Károly professzor
is. A bizottság tárgyalásait Genf-
ben folytattak s a résztvevők meg-
áblapították, hogy az egyháznak fel
kell vetnie a társadalmi és politi-
kai kérdéseket és ezáltal szolídarí-
tást kell tanúsítania a társadalom-
mal. Ezek között a forradalmat sem
vetheti el, mínt a szükséges társa-
dalmi vádtozások létrehozóját.

A 19. KÁNTORI TANFOLYAM

augusztus 30-án zárult, amelyre ez
alkalommal 28 gyülekezetből 56
hallgató gyűlt egybe. '

DR. MIHÁLYFI ERNÖ

országos felügyelőt meleg szerétet-
tel vette körül egyházunk népe ab-
ból az alkalomból, hogy szeptember
3-án törtötte be életének 70. esz-
tendejét. "Dr. Mihályfi Ernő orszá-
gos felügyelőt köszöntjük - írta
az Evangélikus 'Élet szeptember 8.
száma - hetven edik születésnap-
ján. Tudjuk, hogy nem kedveli az
ünnepeltetést, s az elől mindig sze-
rényen visszahúzódott, mint aki a
maga személyenél fontosabbnak
'tartja azt az ügyet, amelyet szol-
gál. De ezzel a megemlékezéssel az

egyház önmagának tartozik ön-
magát, szolgálatának megtalált út-
ját becsüli meg, hiszen Mihályfi
Ernőben a mai felelősséget hordozó
generációnak az egyház megtisztu-
lásáért, tiszta arculatáért folytatott
küzdelme megtestesítőjét látjuk és
tiszteljük."

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa dr. Mihályfí Ernőnek a
közéletben és a sajtó területén ki-
tejtett tevékenysége elismeréséül
70. születésnapja alkalmából a Mun-
ka Vörös Zászló érdemrendje ki-
tüntetést adományozta.

AZ ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRT,EKEZLET

szeprember 3-án, Budapesten, kibő-
vített ülést tartott. Az értekezieten
a fő előadást D. Káldy Zoltán
püspök tartotta.

"ÖRIZZÜK, MERT EGYÜTT
DOLGOZTUNK ÉRTE"

címmel az Evangélikus Élet szep-
tember 8. száma vezető helyen fej-
tette ki a lap szerkesztőségének ál-
láspontját az augusztusi csehszlo-
vák eseményekkel kapcsolatban.
"Mi őrizzük azt, amit mi építet-
tünk! Azt is, amit hazánkban és
azt is, amit a szocialista országok-
kal együtt építettünk!" - sum-
mázta a maga állásfoglalását a
cikk, amelynek a kővetkező hetek-
ben nagy nemzetközi-egyházl vissz-
hangja támadt.

DR. MÁLYUSZ ELEMÉR
ny, egyetemi tanárt, az Evangélikus
Országos Egyház Levéltárának ve-
zetőjét 70. születésnapja alkalmá-
búl köszöntötte a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnöksége.

25 ÉVES TALALKOZORA
jöttek össze az Evangélikus Teoló-
giai Alkadémián azok a lelkészek,
akik .negyedszázada fejezték be
teológiai tanuhmányalkat.
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A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK \

ÖKUMENIKUS TANÁCSA
szeptember 12-én tartotta évi ren-
des közgyűlését, amelyen dr. Bartha
Tibor református püspök, a Tanács

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITÉRIUMA

szepternber l3-án ülést tartott, ame-
lyen meghallgatta D. Káldy Zoldán
országos püspök jelentését és ak-
tuális ügyeket tárgyalt.

,

Az Ökumenikus Tanács ünnepi közgyűlése.
Dr. Bartha Tibor református püspök előadást tart.

Jobbra D. Káldy Zoltán evangélikus püspök, balra D. Dr. Vető Lajos
nyugalmazott evangélikus püspök

elnöke számolt be az elmúlt idő-
szak eseményeiről, elvégzett mun-
kájáról. Az elnöki beszámolót kö-
vetően egyéb jelentések. hangzottak
el, majd a Tanács újraválasztotta
tisztségviselőit, amelynek során D.
dr. Vető Lajos ny. püspök tiszte-
letbeli elnöki, D. Káldy Zoltán és
D. dr. Ottlyk Ernő püspökök alel-
nöki tisztséget nyertek. A tanács
főtitkárául dr. Pálfy Miklós pro-
fesszort s egyik titkárául dr. Vámos
József teológiai tanárt választották
meg.

DR. ·MARTTI ILMARI SIMOJOKI
finn evangélikus érsek szeptember
17-én töltötte be életének 60. évét,
amely alkalommal egyházunk ve-
zetői meleg hangú távirat ban kö-
szöntötték az ünnepeltet: "egyhá-
zunknak és a finn-magyar testvé-
riségnek nagy barátját". '.

BALATONSZÁRSZÚI
ŰDÜLŐNK

megkülönböztetetten kedves vendé-
gei közé tartoztak ebben az eszten-
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AZ EVANGÉLIKUS
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

Ugyanígy vállalom és szeretem
szocialista hazámat és minden
erőmmel fejlesztésére és haladá-
sára törekszem. - Joggal kérdez-
hetjük, hogy van-e különleges hi-
vatásunk is? Az evangélium hir-
detését, a megbocsátás szolgálatát
általunk akarja elvégezni Jézus
Krisztus. Ez az, amit belevihetünk
a világba, hogy ott a megbocsátás-
sal az új reménység lehetősége
nyíljék."

ÖSZTÖNDÍJASAINK

dőben is a Német Demokratikus
Köztársaságból érkezett protestáns
lelkészházaspárok, amelyeknek má-
sodik csoportja szeptember első
felében tartózkodott a. Balaton
partján. Az évek óta tartó csere-
üdültetés jó és hasznos alkalom az
egymás megismerésére és a két
testvéri nép egyházai testvéri ba-
rátságának további mélyítésére.

szeptember 17-én tartotta tanév- is elkezdték az őszi időszak bekö-
nyitó istentiszteletét és ünnepi ülé- szön:tével külföldi tanulmányaikat.

Tanévnyitó a Teológiai Akadémián

sét. Az ünnepi ülésen dr. Prőhlc A hallei Luther Márton Egyetem
Károly dékán mondott beszédet, teológiai fakultására Kendeh
amelyet a következő gondolatok- György, a Helsinki Egyetem teoló-
kal fejezett be: "Mint Krisztus giai karára Baranyai Tamás, ci
nyomába lépő teológus Isten aka- bossey-í Ökumenikus Intézet tan-
rataként vállalom, hogy magyar- folyamára pedig Nagy István -..:.
nak születtem, hálával élvezem mind a három fiatal Ielkészűnk -
ennek közösségét, és életemmel el- iratkozott be. S érdemes azt is
sősorban népemnek tartozom. megemlíteni, hogy az előző tanul-
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J
mányi évet Kósa László Helsinki-
ben, Szirrnaí Zohtán pedig Bossey-
ben töltötte el ugyancsak ösztön-
díjasként.

"KORNELKIRSCHBL üTiEN"
címmel jelent meg a berlini Evan-
gelische Verlagsanstalt kiadásában
az a kis elbeszéléskötet, amelyet
Sajtóosztályunk - D, Káldy Zoltán
püspök szerkesztésében - 1965-ben
"Som virág" címen adott ki. Ez volt
az első alkalom, hogy evangélikus
lelkészek önálló kötettel jelentkez-
tek a külföldi szépirodalmi kiad-
ványok sorában.

OR~ZAGOS TEOLOGIAI
KONFERENCIA

volt szeptember 25-27 között a
gyenesdiás Kapernaumban, ame-
lyen a megjelent 61 lelkész előtt
D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk
Ernő püspökök, valamint a Teoló-
gtai Akadémia tanárai tartottak
előádásokat.

DR. MIKKO JUVA.
professzor, a Helsinki Egyetem
Teológiai Fakultásának egyháztör-
ténész tanára - feleségével együtt
-, Teológiai Akadémiánk meghí-
vására szeptember 28-án Buda-
pestre érkezett.

Juva professzor a finn-magyar
egyházi kapcsolatok programja sze-
rint előadásokat tartott a Teológiai
Akadémián, látogatást tett egyházi
vezetőinknél s igehirdetéssel szol-
gáIt a pécsi gyülekezetben,

MAS KÜLFÖLDI VENDE GET
is köszönthettünk körünkben a
szeptember végi napokban: dr.
Heirn-ich Puifertet, az Egyházak
Vil ágtanácsa Egyházköz! Segély-
osztályának igazgatóját és felesé-
gét, valamint - rövid időre - D.
Paul Hansent, az LVSZ kisebbségi
osztályának titkárát. - Puffertrié
hazatérve magyarországi látogatá-

80

sáról, több elismerő cikket írt egy-
házunk diakóniaí munkájáról.

A KERESZTY EN
BEKEKONFERENCIA

Munkabizottsága és Nemzetközi
Titkársága Párizsban - október
1-4 között - együttes ülést tar-
tott, amelyen a résztvevők megha-
tározták a keresztyén békemoz-
galom előtt álló feladatokat.

AUSZTRIABA
indult el október 1-én egyházunk
hivatalos küldöttsége, hogy látoga-
tásrt tegyen az Ausztriai Evangé-
likus Egyháznál. A küldöttség tag-
jai D. dr. Ottlyk Ernő - akit el-
kísért felesége is , dr. Pálfy
Miklós professzor és D. Koren Emil
esperes voltak.

A delegáció 8 napot töltve Auszt-
rrában, megísmenkedheteet az evan-
gélikus egyház életével, intézmé-
nyeivel és több egyházi vezetőjé-
vel, lelkészévei s igehirdetéssel
szolgált Bécs három gyülekezeté-
ben. - Az Evangélikus Élet októ-
ber 27. számában Obtlyk püspök
számolt be a látogatás eseményei-
ről s ugyancsak az ő Bécsben el-
hangzott előadását közölte az auszt-
riai egyház folyóirata is.

"A SZENTÍRAs MA"
összefoglaló címmel újabb soro-
zatba kezdett az Evangélikus Elet
október 6. száma. A sorozat egyes
cikkei a Szentírással kapcsolatos
teológiai, tudományos problémákat
kívánták az olvasók elé tární,

SCHWEITZER ALBERTRA,
a kiemelkedő tudású teológusra, az
utolérhetetlen adottságú orgona-
művészre és a négerek gyógyító
orvosára emlékezett október 6-án
- halálának 3. évfordulóján -, a
Magyarországi Egyházak Okume-
nilkus Tanácsa a Deák téri templom-
ban rendezett emlékünnepélyén.



este a Budapest-Deák téri templom-
AZ EURÓPAI EGYHAZAK ban rendezte meg reformáci 0 em-

lékünnepélyét a Magyarországi
KONFERENCIA JA _ Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az

október 16-20. között tartotta el- emlékünnepélyen Szamosközi Ist-
nökségi ülését a Nápoly melletti ván református püspök hirdette az
Ravellóban. Az ülésen ...L mint az igét és D. dr. Ottlyk Ernő 'püspök
elnökség választott tagja - részt mondott ünnepi beszédet, a meg-
vett D. dr. Ottlyk Ernő Püspök is. nyitó és záróimádság szo.lgálatát

Hecker Ádám metodista szuperin-
tendens, valamint dr. Borki Feriz
ortodox esperes-adrnínísztrátor lát-
ta el.

OKTÓBER KÖZEPEN
hazánkban tartózkodott D. dr. Vajta
Vilmos, a strassburgi ökumenikus
intézet professzora és felesége. Ma-
gyarországi tartózkodása alatt igét
hirdetett a Deák téri templomban,
prédikált szülővárosában Kecs-
keméten, előadást tartott a Teoló-
giai Akadémián, valamint négy
egyházmegye lelkészi munkaközös-
sége előtt, s megbeszéléseket foly-
tatott egyházunk vezetőivel.

D. LUDOVIT KATINA,
a szlovákiai evangélikus egyház
püspöke október 23-án, tragikus
autóbaleset következtében, 59 éves
korában elhunyt.

D. Andrej Ludovit Katina
szlovákiai evangélikus püspök

Katina püspök Teológiai Akadé-
miánk tiszteletbeli doktora volt, aki
mindig elöljárt a két testvéregy-
ház egymásra találásának munká-
lásában s hosszú esztendők testvéri
együttműködése köszönhető neki.
Igaz és őszinte barátja volt a ma-
gyar evangélikus egyháznak és a
magyar népnek.

OKTÓBER 27-EN'

ÖKUMENIKUS REFORMACIOI
EMLEKUNNEPELY

volt a debreceni református nagy-
templomban is, ahol dr. Bartha
Tibor református püspök szolgált
igehirdetéssel s D. Káldy Zoltán
püspök tartott előadást "Felelőssé-
günk az ökumenikus szolgálatban"
címmel.

BEIKTATTAK
a szomszédos osztrák evangélikus
egyház új püspökét: Oskar Sak-
rauskyt. Az október 28-án Bécsben
lezajlott iktatási ünnepségen részt
vett és áldást mondott D. Káldy
Zol tán püspök is.

AZ "OSZIRÓZSAS
/ FORRADALOM"

50. évfordulójának heteiben az
Evangélikus Elet több cikkben em-
lékezett meg az első világháború
befejeztéről és a polgári-demok-
ratikus forradalom történelmi je-
lentőségéről.
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vett D. dr. Ottlyk Ernő Püspök is. nyitó és záróimádság szolgálatát

Hecker Ádám metodista szuperin-
tendens, valamint dr. Berki Feriz
ortodox esperes-adminisztrátor lát-
ta el.

OKTÓBER KÖZEPÉN
hazánkban tartózkodott D. dr. Vajta
Vilmos, a strassburgi ökumenikus
intézet professzora és felesége. Ma-
gyarországi tartózkodása alatt igét
hirdetett a Deák téri templomban,
prédikált szülővárosában Kecs-
keméten, előadást tartott a Teoló-

'giai Akadémián, valamint négy
egyházmegye lelkészi munkaközös-
sége előtt, s megbeszéléseket foly-
tatott egyházunk vezetőivel.

D. LUDOVIT KATINA,
a szlovákiai evangélikus egyház
püspöke október 23-án, tragikus
autóbaleset következtében, 59 éves
korában elhunyt.

D. Andrej Ludovit Katina
szlovákiai evangélikus püspök

6 Evangélikus Naptár

Katina püspök Teológiai Akadé-
miánk tiszteletbeli doktora volt, aki
mindig elöljárt a két testvéregy-
ház egymásra találásának munká-
lásában s hosszú esztendők testvéri
együttműködése köszönhető neki.
Igaz és őszinte barátja volt a ma-
gyar evangélikus egyháznak és a
magyar népnek.

OKTÓBER 27-EN

ÖKUMENIKUS REFORMACIOI
EMLEKUNNEPELY

volt a debreceni református nagy-
templomban is, ahol dr. Bartha
Tibor református püspök szolgált
igehirdetéssel s D. Káldy Zoltán
püspök tartott előadást "Felelőssé-
günk az ökumenikus szolgálatban"
címmel.

BEIKTATTÁK
a szomszédos osztrák evangélikus
egyház új püspökét: Oskar Sak-
rauskyt. Az október 28-án Bécsben
lezajlott iktatási ünnepségen részt
vett és áldást mondott D. Káldy
Zoltán püspök is.

AZ "ŰSZIRÓZSÁS
-' FORRADALOM"

50. évfordulójának heteiben az
Evangélikus Elet több cikkben em-
lékezett meg az első világháború
befejeztéről és a polgárt-demok-
ratikus forradalom történelmi je-
lentőségéről.
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D. KALDY ZOLTAN
püspöki szolgálatának tízéves jubi-
leümáról emlékeztek meg október
4-én egyházunk vezetői, a Teoló-
giai Akadémia tanárai, az országos
egyházi intézmények munkatársai
és a budapesti leakészek. A meleg
hangulatú ünnepeégen - amelyen
részt vett Prantner József, az AI-
lami Egyházügyi Hivatal elnöke is
- dr. Mihályfi Ernő országos fel-
ügyelő, Prantner József állam-
titkár, D. dr. Ottlyk Ernő püspök,
dr. Prőhle Károly dekán és D. Ko-
ren Emid esperes rnondta el köszön-
tését, amely köszöntése!kre az ün-
nepelt: D. Káldy Zoltán püspök
válaszolt.

A GYÜLEKEZED SEGÉLY

egyházmegyei és ' egyházkerületi
előadói november 13-án tartották

"országos értekezletüket, amelyen
Várady Lajos esperes, a Gyüleke-
zeti Segély országos vezetője beszá-
molt a folyá. évben végzett munká-
ról és a gyülekezetek adományai-
nak eredményéről. A befolyt ado-
mányok 23 ezer forinttal megha-
ladták az előző évi eredményt és
megközelítették a négyszázezer fo-
rintot.

A DÉLI EGYHAZKERÜLET
november 14-én tartotta három-
évenként esedékes, rendes közgyű-
lését, amelyen D. Káldy Zoltán
számolt be az elmúlt időszak ese-
ményeiről. A beszámoló foglalko-
zott az evangélikus egyház közel-
múltjának történetével, az Egyez-
mény 20 éves évfordulójával s kü-
lön pontban szólt az egyháznak az
emberért és az emberiségért viselt
feleíősségével. "Mivel az evangé-
lium vidágosságában ismertük fel
szelgálatunk tartalmát és célját -
mondotta a püspök, számos
bíblíaí fogalom jelentése kibővült,
sőt megváltozott a számunkra, Fel-
ismertük, hogy az evangélíum nem
veszi ki az embert a természeti és
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történeti összefüggésekből, hanem
a földi lét egész teljességében látja
az embert. Éppen ezért az evangé-
.líurn hirdetésének célja nemcsak a
hut ébresztése, hanem a teljes em-
berség -munkálása is, Az evangé-
lium arra tanít, hogy a világot és
benne az embert nagyon komo-
lyan vegyük. A hit nemcsa:k: bi-
zalom Isten iránt, hanem olyan erő,
amely az embert felszabadítja a
szolgálatra, a testvéri szeretetre, az
emberekkel való teljes szolidari-
tásra."

AZ ÉSZAKI EGYHAZKERÜLET
is november 14-én tartotta meg
rendes közgyűlését, amelyen D. dr.
Ottlyk Ernő püspöki beiktatása óta
az első ilyen jellegű jelentését
mondotta el. Ennek keretében a
püspök részletes en szólt az egyház-
kerület hitbeli, anyagi helyzetéről
és arról a folyamatról, amelynek
keretében a gyülekezetek egyre
jobban megtalálták a maguk jó he-
lyét hazánk társadalmában.

A püspöki jelentések és a köszön"
tések elhangzása után az egyház-
kerületi közgyűlések hivatalos részt-
vevői és vendégei meghallgatták az
egyházi élet különböző területeiről
szóló részletes jelentéseket és a lel-
készek munkáját bemutatá. beszá-
molókat.

A FOVAROSI TANACS
Végrehajtó Bizottságának ,elnöke,
Sanlós István, november 25-éTI fo-
gadta a budapesti protestáns egy-
házak vezetőit s átfogó tájékozta-
tást adott a főváros fejlődéséről,
problémáiról és örömeiről. Az
együttléten kifejeződött az a bi-
zalom, amellyel a főváros vezető-
sége bevonja az egyházakat a fő-
város társadalmának közös felada-
taiba.

DOBI ISTVAN,
a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának ny. elnöke november



24-én meghalt. Az egész magyar
nép őszinte gyászában osztozott
egyházunk népe is.

ALLAMUNK 1974 VEGEI6
BIZTOSÍTJA

EGYHAZUNK SzAMARA
AZ ALLAMSEGELYT

ezt tartalmazta az a levél, ame-
lyet Praritner József, az Államí
Egyházügyi Hivatal elnöke novem-
ber 28-án intézett az evangélikus
egyház közgyűlése elnökségéhez.

"A Magyar Népköztársaság Kor-
mánya eddig is méltányolta, hogy
a Magyarországi Evangéhkus Egy-
ház igyekezett előrehaladni az ön..
ellátás útján írta levelében
Praritner államtitkár - és meg-
értve azokat az okokat, amelyek
következtében e célkitűzés meg-
valósitása nem síkerült, államunk
eltekintett az 1948-as egyezmény-
ben megájlapított ugyancsak elő-
írt szakaszos csökkentéstől,

Az egyezményben kitűzött anyagi-
gyakonlatí kötelezettségek érvényes-
ségi határidejéhez értünk. A Ma-
gyar Népköztársaság Korrnánya
úgy határozott, hogy az Országos
Presbitérium és a Magyar-országi
Evangélikus Egyház Országos Köz-
gyűlése Elnökségének állásfoglalá-
sában megfogalmazottak alapján
kérésüknek eleget 'tesz és fenn-
tartva az 1948-as egyezmény elvi
alapjait az állam és az egyház köztí
jóviszony szellemében - az anyagi
vonatkozások lejárta után is - biz-
tosírtja az államsegélyeket 1974. de-
oember 31-<ig, évente az 1968-ban
juttatott összegnek megfelelő mér-
tékben."

A MAGYARORSZAGI
EGYHÁZAK

ÖKUMENIKUS TANÁCSA
december 2-án, Budapesten rend-
kivüli, kibővitett ünnepi közgyű-
lést tartott, amelyen az állam és a
protestáns egyházak részéről meg-

kötött egyezmények húszéves év-
fordulójára emlékeztek.

Az ünnepi közgyűlést Ráskí Sán-
dor református püspök áhitata után
D. dr. Vető Lajos ny. püspök nyi-
totta meg, majd dr. Bartha Tibor
református püspök, az Ökumenikus
Tanács elnöke tartott előadást,
amelyben méltatta az egyezmények
jelentőségét. Az előadás után D.
Káldy Zoltán püspök határozati ja-
vaslatot terjesztett elő, amelyet a
jelenlevők egyhangúan elfogadtak.
A hozzászólások során dr. Erdei
Ferenc akadémikus, a Hazafias
Népfront főtitkára emelkedett el-
sőnek szólásra, akit ebben a pro-
testáns egyházak képviselői követ-
tek.

AZ ÜLESEN ELFOGADOTT
HATÁROZAT

a többi "közőtt - a következő-
ket mondotta loi: -

"Az Ökumenikus Tanács az
Egyezmény évfordulóján hálás szív-
vel mond köszönetet a Magyar Nép-
köztársaság kormányának, hogy 20
évvel ezelőtt a protestáns egyhá-
zak és az áldarn viszonyát Illetően
nem egyoldalú rendelkezéssel dön-
tött, hanem ezt a viszonyt az egy-
házakkal együtt alakí totta ki, kö-
zös megegyezéssel szabályozta és
ebben az Egyezményben biztosí-
totta a vallas és lelkiismereti sza-
badságot, az egyház szabad szolgá-
latát a népi demokráciában és je-
lentős államsegélyt is adományo-
zott.

Örömmel állapítja meg az Öku-
menikus Tanács, hogy a protestáns
egyházak az Egyezmény alapján és
szellemében találták meg helyüket
és szolgálatukat a szocíalízmust
építő új magyar társadalomban. Az
Egyezmény teremtette meg a lehe-
tőséget arra, hogy a protestáns egy-
házak az ideológiai különbözőségek
ellenére, a közös hazáért való fe-
lelősség tudatában együtt munkál-
kodjanak Korrnányunkkal abban a
nagy és szorgos munkában, amely

8.3



az emberről való gondoskodást, a
nép békéjét, haladását, fejlödését,
valamint anyagi, szellemi és enköl-
esi jólétének emelését mozdítja
1" "eo.

FOGADÁS
AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI

HIVATALBAN

A magyar állam és 'a protestáns
egyházak között 1948-ban megkö-
tött egyezmény jubileumára Prant-
ner József államtitkár, az Állami
EgyháZügyi Hivatal elnöke és mun-
katarsai december 2-án vendégü}

, látták a magyarországi egyházak s
az lzraelíta hitfelekezet vezetőit.

KARL BARTH
svájci teológiai professzor, a 20.
század protestáns teológiai tudo-

mányának egyik kiemelkedő alak-
ja, életének 82. évében elhunyt.

AZ' ORSZÁGOS EGYHÁZ
SAJTOTANÁCSA

megtartotta évi számadó ülését s
megválasztotta az Evangélikus Elet,
valamint a "Lelkipásztor" eírnű
szakfolyóirat szerkesztő bizottságát.

EVANGÉLlKUS EGYHÁZUNK
legfelsőbb korrnányzati testülete:
az Országos Egyház közgyülése, de-
cember 13-án, Budapesten tartot~a'
rendes ülését az Országos Egyház
székházának imatermében.

A közgyűlést dr. Mihályfi Ernő
országos felügyelő nyitotta meg,
majd D. dr. Ottlyk Ernő püspök
ünnepi megemlékezésben értékel-
te az állam és az egyház között

Az Országos Közgyűlés elnöksége.
Dr. Mihályfi Ernő országos egyházi felügyelő megnyitja a l,özgyíílést
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húsz évvel azelőtt kötött Egyez-
mény jelentőségét.

A közgyűlés legfőbb tárgysoro-
za ti pontjaként D. Káldy Zoltán
püspök, a közgyűlés lelkész-elnöke
terjesztette be jelentését egyházunk
három elmúlt esztendejéről s en-
nek keretében a kővetkezőket mon-
dotta:

"A gyülekezetek élete általános-
ságban a megszekett mederben fo-
lyik Lelkészcink istentiszteleteken,
bibl iaórákon, konfirmációi órákon ..
iskolai hitoktatásokon. családi áhí-
tatokon és lelkipásztori látogatások
alikalmával hirdetik Isten törvé-
nyét és evangéliumát. A szolgálati
alkalmak sehol sem csökkentek és
azokat senki sem korlátozza, -
Bár a szekularizáció a mi egyhá-
zunk életében is nyi'lvánvaló -
noha nem olyan mértékben, mánt
a nyugati egyházakban - a való-
ság mégis az, hogy a templomlá-
togatás és az úrvacsoravétel szám-
szerűleg nem sokat változott. - A
keresztelések száma évenként 4500
körül van, Örvendetes, hogy az
utolsó két-három évben a születé-
sek száma is nő. Évente megken-
tirrnálunk átlagban 4700 gyerme-
ket, de Hl67-ben 5115 volt a kon-
fírmandusok szálma. Átlagosan 20000
Icörül van az esküvői oltár előtt
megálló párok száma, de 1967-ben
2232 volt. Az úrvacsorázok száma
1965-ben még 166760' volt, de 1967-
ben már 176 543. Lelkészeink éven-
te átlagosan 75 ezer lelkipásztor-i
látogatást végeznek. Bár a statisz-
tika ném minden, mégis érdemes
ezeket az adatokat figyelembe ven-
ni és akkor kitűnik, hogy egyhá-
zunk nem egyszerűerr vegetál, ha-
nem él, szolgálatát teljesíti és lel-
készcink túlnyomó része hűségesen.
adott esküje szerint végzi szolgá-
latát."

Végül 3 közgyűlés munkaüléssé
alakult, s huszonnégy pontban
hallgatta és tárgyalta meg az 'egy-
ház életéről szóló réseletjelentése-
ket.

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
KARACSONYI SZAMA

kettős terjedelemben került az 01-
vasók asztalára saSajtóosztály
ebben az évben is más karácsonyi
ajándékkal is kedveskedett egyhá-
zunk népének, amikor az ádventi
időben indította útjára az 1969-es
,útmutatót és az 1969. évi Evan-
gélikus ,Naptárt.

AZ ÚJÉV ELSO NAPJAIBAN

- a hagyományoknak megfelelőcn
- egyházunk vezetőit köszöntöt-
tek a Déli Egyházkerület püspöki
hivatalában és az Országos Egyhaz
székházában.

ÚJ NYUGDIJRENDSZER

lépett életbe az 1969. első napján
evangélikus egyházunkban. Az Or-
szágos Közgyűlés által elfogadott
új rendelet lehetövé teszi, hogy az
1972-től nyugalomba vonuló lelké-
szek, teológiai tanárok az eddiginél
magasabb összegű nvugellátásban
részesüljenek.

"A HAZA VÉDELMÉBEN"

círnű vezércíkkével az Evangélikus
:É)].etmegkezdte az evangélikus egy-
háznak az 1848-49-es forradalom-
ban és az 1919-es Magyar Tanács-
köztársaságban elfoglalt helyének
bemutatásáról szóló cikksorozatát.

PROTESTANS EGYHAZAINK
GYÜLEKEZETEI

az 1969. évben. január 20-26 között
tartottál, meg az egyetemes ima-
hetet.

. ALUTHERANUS
VILAGSZÖVETSÉG

magyar nemzeti bizottsága
amelynek tagjait az Országos Köz-
gyűlés választotta meg - január
31-én tartotta alakuló gyűlését,
amelyen a bizottság meg tárgyalta
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2. számú, az egyház és társadalom
kapcsolataival foglajkozó bizott-
sága, a Magyarországi Egyházak
Ökumenilkus 'I'anácsa elnökségének
meghívására február 14. és 17. kö-
zött BudJapesten tartotta alakuló
ülését. A bizottság munkájában ,,~ERESZTYÉNEK
szamos európai ország tagegyházai- A TARSADALOMBAN"
nak küldötteivel együtt részt vet- címmel újabb, szociálebíkai témájú
tek a magyar protestáns egyházak '1 '

küldöttei is s a tisztségviselők vá- IC.likkiksorozatotkezdett az Evangé-
1 us Élet március 2. száma.lasztása alkalmával dr. Nagy Gyula.~* c

teológiai tanár az elnöki tisztet, ~ ',.,
nyer-te el.

Az ülés befejeztével
földi vendég tisztelgő
tett D. Káldy Zoltánnál,
vezető püspökenél.

az 1970-ben Porto Alsgre-ban meg-
tartandó LVSZ nagygyűlésre való
előkészület pontos tervezetet.

EGYHAZUl'IiK
ÚJJA VALASZTOTT

külügyi bizottsága február 4-én
tartotta első ülését, amelyen a bi-
zottság áttekintette feladatait, kü-
lönösen is a folyó évben várható
hivatalos látogatásokat, s az egy-
házi világszervezetek különböző
gyűlésein és értekezletein való rész-
vétel személyi és tartalmi kérdé-
seit.

AZ EURÚPAI EGYHAZAK
KONFERENCIAJA

több kül-
látogatást

egyházunk

A KERESZTYl\:N
BÉKEKONFERENCIA

Munkabizottsága február 18-20
között Varsóban ülést tartott. Az
ülésen elfogadott kommüniké a
következő mondattal fejeződik be:
"Az emberi ügyekben az Isten
Szentlelkével való együttmunkál-
kodás arra késztet bennünket, hogy
új reménységgel újból a béke és
igazságosság szolgálatának szentel-
jük magunkat."
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HAROMSZOROS
ÜNNEPI ESEMÉNY

színhelye volt február 27-én az
Országos Egyház székházának ima-
terme: a Teológiai Akadémia ün-
nepi istentiszteleten és akadémiai
ülésen iktatta be az Országos Pres-
bitérium ábtal teológiai tanárrá vá-
lasztott dr. Vámos Józsefet és dr.
Fabiny Tibort s avatta az egyház-
történeti tudományok doktorává
Selrneczi János tatabányai lelkész-
esperest.

AZ ÖKUMENIKUS TANACS
ELNÖKSÉGE

február 28-án ülést tartott: az' őszi
közgyűlés óta a negyediket. Ez
utóbbi szám és a következő hóna-
pok hasonló elnökségi tanácskozá-
sai jelzik azt a kialakult gyakorla-
tot, hogy a magyar protestáns egy-
házak vezetői rendszeresen meg-
tárgyalják az egyházakat közösen
érintő feladatokat, problémákat.

A SAJTÚOSZTALY

március első napjaiban jelentette
meg új kiadványát: Turmezei
Erzsébet "Igy leszel áldás" című
verseskötetét.

A MAGYAR
TANACSKÖZTARSASAG

kikiáltásának 50. évfordulójáról
emlékezett meg az Evangélikus'
Élet március 16. száma.

ÖT ÚJ KANTOR
kapótt oklevelet a XXV. téli ká~tori
tanfolyam végeztével. A tanfolyam
záróvizsgáját március 22-én tartot-
ták a fóti Mandák Otthonban s ez
alkalommal az említetteken kívül



Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár, dr. Prőhle Károly dékán,
dr. Selmeezi János esperes és dr. Vámos József teológiai tanár

(balról jobbra)

D. Káldy Zoltán püspök és dr. André Appel főtitkár Genfben
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még 14 résztvevő tett tanúbizony-
ságot az egyházi ének és zenében
való, különböző fokozatú jártassá-
gáróI.

D. KALDY ZOLTAN

püspök március 21. és 25. között hi-
vatalos látogatáson volt a Lutherá-
nus Világszövetség vezetőségénel
Genfben .' D. Káldy püspök genfi
tartózkodása alatt tárgyalásokat
folytatott a világszövetség főtitká-
rával, az egyes munkaágak veze-
tőivel és megkeresztelte a teológiai
osztályon dolgozó 'ifj. Harmati Béla
lelkész újszülött kisfiát. Ugyanezen
napon Genfben tartózkodott dr.
Hafenscher Károly lelkész is, aki
a vitágszövetségí "Sáfárság Bizott-
ság" egyik.konzuícáclóján vett részt.

i

GYŰJTEMÉNYI
SZAKKONFERENCIAT

rendezett országos egyházunk már-
cius 26-27-én Budapesten. A kon-
ferencia felmérte azokat a felada-
tokat, amelyek a könyvtárainkróI,
levéltárainkról, műkincseinkről és
műemlékeinkről való rendszeres
gondoskodás ból fakadnak. A kon-
ferencia előkészítő munkája során
örömmel nyugtáz hatt a 'egyházi köz-
véleményünk, hogy milyen felbe-
csülhetetlen értéket jelentenek azok
a műkincs ek, könyvek, műemlékek,
amelyek gyülekezeteink birtokában
vannak.

MARCIUS 29-ÉN

töltötte be életének 50. esztendejét
D. Káldy Zoltán, egyházunk ve-
zető püspöke. Az ebből az alkalom-
ból rendezett ünnepségerr- a részt-
vevők meleg szeretebtel köszöntöt-.
ték őt s méltabták azt a szo[.gála-. .0'

tot, amelyet egyházunkban, mai
magyar társadalmunkban és az egy-
házi világszervezetek ben fáradha-
tatlanul végez:
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FELSZABADULASUNK
ÜNNEPE

előt ti számában vezető helyen kő-
zölt megemlékező cikket az Evan-
gélikus Élet, amely a következő
mondatokkal fejeződött be: "Isten
ajándéka, hogy felszabadult, békés.
nagy távlatú hazában élhetünk.
Luthertől tanuljuk a jó felsőbb-
ségért való hálaadást. Isten adomá-
nyával akkor élünk méltán, ha '
örömmel és készséges szívvel szán-
juk oda magunkat a felebarát szol-
gálatára, az élet gazdagabbá és
szebbé tételére, a lelkiismeretes,
szorgalmas munkára."

A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG
ELNÖKI TANACSA

hazánk felszabaduiásának 24, év-
fordulója alkalmából, az állam és
az egyházak közötti jó viszony ér-
dekében kifejtett tevékenységük
elismeréséül több egyházi személy-
nek kitüntetést adományozott. Egy-
házunk vezető püspöke, D. Káldy
Zoltán, a Munka Érdemrend arany
fokozatát kapta s ő volt az, aki az
országházbeli ünnepségerr a kitün-
tetettek nevében rövid beszédet
mondott.

A JORDANIAI
ARAB MENEKÜLTEK

számára adták gyűlekezeteink a
húsvéti offertóriumot s ezzel telje-
sitették a Lutheránus Világszövet-
ség "Világszolgálati Osztálya" ké-
rését, hogy a magyar evangélikus-
ság is - amely az elmúlt tíz évben
többször is élvezett ilyen segítsé-
get - kapcsolódjék bele a ViIáj!'-
szövetség segélyakciójába. A mint-
egy másfélszázezer forintnyi ado-
mány azóta eljutott a segélyszer-
vezet genfi központjába.

HÚSVÉT TAJ AN
ismét finn vendégeket: Erkki Ka-
riot, a finn egyház tájékoztatásügyi
hivatalának vezetőjét és feleségét



Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke átadja a kitüntetést
D. Káldy Zoltán püspöknek

lA budapesti József Attila lakótelep
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- köszönthettek gyülekezeteínk s
Intézményeink, E!1kki Kario haza-
térve hazájába, meleg hangú cikk-
sorozatban számolt be magyaror-
szági tapasztalatairól, egyházunk
eleven életéről.

Erkki Kario,
a Finn Evangélikus Egyház

Tájékoztatásügyi Hivatalának
vezetője feleségével

EVANGÉLIKUS-
1tÉFORMÁTUS PÁRBESZÉD

volt Svájcban, április 8. és 12. kö-
zött, a két egyházi világszervezet
rendezésében. A megbeszéléseken
egyházunk részéről dr. Pálfy Miklós
professzor vett részt.

KONFIRMANDUSAINK
1969-ben április 13-án járultak erő-
SZÖ'l.' az Úr oldára elé, miután rend-
szeres oktatásban részesültek a ke-
resztyén hit és élet dolgai felől.
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A NEMZETKÖZI ss A MAGYAR
BÉKEMOZGALOM

megszületésének 20. évfordulójáról
szamos hazai és nemzetközi béke-
mozgalmi rendezvény emlékezett
meg, amelybe egyházunk - gyüle-
kezetei, lelkészei s sajtója révén -
is tevékeny en kapcsolódott be, D.
Káldy Zoltán püspök pedig veze-
tője volt annak a -magvar delegá-
ciónak, amely részt vett a prágai
jubileumi ülésen.

PORTO ALEGRERE,

az itt tartandó 1970'. évi Lutherá-
nus' Vtlágszövetségí Nagygyűlésre
több mínt hatvan lelikés?Jünik,teo-
lógiai tanarunk készÍ,ti el a magyar
egyház teológdad tanulmányi anya-
gát A munkában résztvevő lelké-
szek egy csoportja április végén,
Budapesten tilt össze először közös
tanácskozásra.

A LUTHER ANUS
VILAGSZÖVETSli:G

"Sáfárság és evangélizáció" bizott-
sága május első hetében, az etió-
piai Addis-Abebában tartotta évi
konferenciáját, amelyen -részt vett
D. Káldy Zoltán püspök - a bizott-
ság állandó tagja - is, aki az
Evangélikus Eletben több cikkben
számolt be a végzett munkáról és
az itt szerzett tapasztalatairól.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANACSA
a f,aj,i 'kérdéssel foglalkozó 'konfe-
renoiát hívott egybe Londonba,
amelyen egyházunkat dr. Nagy
Gyulla teológtal tanár képviselte,

A MAGYARORSZÁGI
REFORMATUS EGYHÁZ

május 27-30 között, Balatonfűre-
den" középeurópai református egy-
házi lwnferenciát tartott, amelynek
a témája a református-római kato-
Iikus párbeszéd volt.



DR. OSMO ALAJA

finn püspök és felesége - egyhá-
zunk meghívására - május máso-
dik felében - hazánkban taetóz-
kedott. Vendégünk volt a finn
püspökök közül a negyedik, aJki az
utóbbi évek során a két testvér-
egyház hivatalos kapcsolatának
keretében hozzánk látogatott. A
magas rangú egyházi vezetőt és fe-
leségét a meglátogatott gyülekeze-
tek meleg szerétettel vették 'körül
s ez a testvéru érzés volt a jellemző
a hivatalos tácgyatások aJikalmaira
is.

ÖKUMENIKUS VENDEGEINK
voltak július első napjaiban: dr. M.
T. Testa, az Eszak-amerikai Egye-
sült Presbiteriánus Egyháznak az

Osmo Alaja finn püspök és felesége
D. Koren Emil esneres

társaságában
és D. Koren Emil esperessel

EVT mellett működő európai kép-
viselője, Gaio E. Grassi, az EVT
Egyházközi Segélyosztálya Gyógy-
szer- és Egészségügyi Bizottságának
európai titkára és Sverre Smaadahl
svéd lelkész, a Bibliatársulatok Vi-
lágszövetségének európai titkára.
- Meglátogatta egyházunk vezetőit
dr. Emil Boleslav Lukác, a neves
szlovák költő, műfordító is, aki a
Magyar Pen Club vendégeként tar-
tózkodott hazánkban.

A KERESZTYEN
BEKEKONFERENCIA

Nemzetközi Bizottsága az NSZK-
beli Georgsmarienhütteben ülése-
zett s títkácául újra dr. Pálfy Mik-
lós professzort válaJSztott~ meg.

DR. FEKETE ZOLTAN

egyetemi tanárt, az Eszaki Evangé-
likus Egyházkerület felügyelőjét
köszöntötte az Evangélikus Elet
június 8. száma abból az alkalom-
ból, hogy ezt a tisztségét 10 év óta
látja el.

A MAGYAR BIBLIATANACS

június 13-án kibővített ülést tar-
tott, amelyen ,különöSképpen Is az
új magyar bibliafordítás 'közeljővő-
ben.i kiadásának ügyéről tárgyaltak
a résztvevők.

PRANTNER JOZSEF

államtitkár, az Allami Egyházügyi
Hivatal elnöke, a protestáns egy-
házi világszervezetek meghívására
június közepén Genfbe utazott s
megbeszéléseket folytatott a világ-
szervezetek vezetőivel.

"EVANGELIKUS FÖLDRAJZ"

címmel érdekes témájú sorozatot
indított az Evangélikus Elet június
15. száma.
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A DINKONIAI MUNKAROL

tárgyaltak Győrben az evangélikus
szeretetmunka országos és egyház-
megyei munkatársai. - Egyházunk
tizennyolc szeretetintézményében
több mint félezer gondozott van:
szellemi és testi fogyatékos gyere-
kek s többnyire magatehetetlen
öregek.

TEOLÓGIAI AKADÉMIANK
június 19-én tartotta tanévzáró ün-
nepét, amelyen dr. Prőhle Károly
számolt be az elmúlt tan évről és
búcsúzott el a hét végzett hallgató-
tól, akik közü! június hónapban D.
Káldy Zoltán püspök Görög Tibort
Kecskeméten, Kr'ahling Dánielt
Bonyhádon és D. dr. Ottlyk Ernő
püspök Sághy Andrást Budapesten.
Solymár Gábort Sajókazán avatott
lelkésszé.

BOSSEY ÉS BERLIN

Az EVT június 16~21 között- a
svájci Bosseyben konferenciát ren-
dezett az egyházi vezetők számára,
amelyen egyházunkat D, Káldy
Zoltán püspök képviselte, - A
Bosseyben tartott konferencia után
D, Káldy Zoltán Berlinbe utazott,
ahol - rruirut a magyar békedelegá-
ció és a Béke-világtanács tagja -
részt vett a június 21-24 között ren-
dezett Béke-világtalálkozón,

ÚJRAV ALASZTOTT
ESPERESEKET

iktattak be hívatalukba: Weltler
Rezsőt, a Győr-Soproni és Gartai
Istvánt, a Nógrádi Egyházmegye
esperesét.

Összeállí totta
Dr. Vámos József

A HalászWstya
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Negyedszázada folyik immár gyülekezeteink élete abban az új Világot
építő hazában, amely felszabadulásának jubileumát ünnepli ebben az
évben. Sokat kellene beszélnünk arról, hogy mi jellemezte gyülekeze-
teinket e 25 évet megelőzően és honnan indultak el gyülekezetei nk 25
évvel ezelőtt. Mindennek felmérése már az elmúlt évben elkezdődött,
amikor az állam és egyház között létrejött Egyezmény 20. évfordulójához
érkeztünk. Es folyik ez a felmérés ebben a naptárban és a most induló
év folyamán is tovább. S hogy miről beszél ez az elmúlt negyedszázad,
amikor a gyülekezetek életéről esik szó? - Bizony nehéz ezt elsorolni.

Arra gondolunk, hogy csak ebben a negyedszázadban érezhettük ma-
gunkat egyenlőknek, mi kisebbségi egyház a nagyobbakkal. Törvény biz-
tosítja szabad vallásgyakorlatunkat. Nincs joga senkinek reverzálissal
gyötörni híveinket és "elkeresztelni" gyermekeinket. Nem "adóztatjuk':
híveinket, hanem a hit önkéntes áldozata adja gyülekezeteink anyagi
bázisát. Nemcsak fenntartunk, de építünk. A háborúban rommá lőtt, le-
égetett, kifosztott templomainkat felépítve újabbakat építünk. Évszázado-
kon át változatlanul álló, egészségtelen, kényelmetlen lelkészlakásokat
várázsoltunk modernekké. és újakkal pótoljuk a használhatatlanokat.
S ezekben és a lelkészi állások fenntartásában egy ideológiailag velünk
ellentétesen gondolkodo állam támogat bennünket, mert akarja, hogy
ebben a hazában minden jószándékú ember otthon érezze magát, s mert
a reformáció hitén élő lelkészcink és gyülekezeti tagjaink az ideológiai
különbségek ellenére értik, akarják és segítik ennek az államnak, a szo-
eialista Magyarországnak igazságos társadalmi rendjét, jó célkitűzéseit
és a népek nagy családjának életére vonatkozó döntéseit. Szeretettel aka-
runk szolgálni hitünk felismeréseivel becsületben itthon és kültöldön élő

.más nyelvű és más társadalmi rendben élő testvéreinknek is. Ezért meg-
nyertük szeretetüket és segítségüket. Egy közösséggé forrt a magyar
evangélikus egyház. Így lett Központi Alapunk és Gyülekezeti Segélyünk.

_ Intézményeink mögött a gyülekezetek hite és áldozata áll. Gyülekezeteink
tagjainak áldozata túljut felekezeti és országhatáron, együtt gyógyít és
együtt épít sok más jószándékú emberével. Társra találtunk az Isten és
ember szerinti jóban a más felekezetbeliekben és templomaink, lelkész-
lakásaínk, intézményeink ajtói nyitva vannak mindenki előtt, aki barát-
ként, testvérként jön közénk,

Lehetne még tovább sorolni, lehetne részletez ni. A Naptárban évről
évre megjelenő "Krónika" és "Gyülekezeteink élete" a 25 év alatt sok
idevágó példával szolgálnak. Ez a mostani, múlt évről szóló beszá-
molónk is.

Emberileg széltunk eddig, s ez hiú dicsekvés volna, ha nem monda-
nánk el itt is, hogy mindez annak a kegyelmes Istennek jóvoltából volt
és lehet, aki Krisztusért új életre oldotta fel a bűneiért jogosan megítélt
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népét. Bűnbánatban, alázatban, megujult bizalomban és engedelmesség-
ben kapták ajándékba gyülekezetei nk a hitélet sokféle lehetőségét attól
az Istentől, aki igéjével és hatalmával jó végre kormányozza a világot.
Hála legyen neki mindazért az áldásért, amit népünk és benne gyüleke-
zeteink kaphattak az elmúlt 25 évben.

Új és megújított egyházi épületek és felszerelések

KISKAMOND
Július 7-én adták át rendeltetésének az új szószéket az új imaházban.

ALBERTI
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap ünnepelte a gyülekezet

temploma 190 éves jubileumát.

KÖLCSE
Augusztus 25-én ünnepelite temploma építésének 100. évfordulóját a

gyülekezet, ekkor adták át rendeltetésének az új lelkészlakást is. Az ün-
nepi szolgálatokat D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.

EGYHAZASHETYE
Kissomlyó leánygyülekezete imaházat vásárolt.

KALMANHAzA
A Nyíregyházához tartozó kis gyülekezet új harangját augusztus 20-án

ifj. Benkóczy Dániel esperes áldotta meg.

BUK
A templomszentelés napján, szeptember elsején adta át újra a renovált

templomot rendeltetésének D. dr. Ottlvik Ernő püspök Várady Lajos
budai, Szabó Lajos vasi esperesek, valamint Fülöp Dezső, a gyülekezet
korábbi lelkésze jelenlétében. A püspök még Lócson és Góron is vég-
zett igehirdetési szolgálatokat,

RABASZENTANDRAS
Szeptember 29-én avatta fel a gyülekezeti termet a kerület püspöke.

Délután Soboron szolgált a 40 éves jubileum alkalmából és látogatást tett
Szilsárkányban is.

TÉS
Temploma belsejét renováltatta a gyülekezet. A perepusztai szórvány-

ban pedig új oltárfelszerelést vettek használatba.

BE ZI
A 180 esztendős templomot felújította a gyüdekezet.

KÖLCSE
A 160 éves gyülekezet 100 éves temploma mellett fel épült az új lelkész-

lakás.
SUR

Helyreállította templomát.
PÉCS

A 100 éves pécsi gyülekezet a jubileumra kívül-belül megújította
templomát. Az ünnepi szolgálatokat a gyülekezet volt lelkésze, D. Káldy
Zoltán püspök végezte. .
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GYÓRSÁG
A Kardos József balatonszárszói lelkész által készített hordozható ke-

resztelőmedencét október 13-án vette használatba a gyülekezet.
MOHORA

KívüL-belül megújította templomát a gyülekezet.

HIDAS
A 175 éves templom új köntöst kapott. D. Káldy Zoltáil püspök és

Kráhlirig Dániel esperes végezték szeptember 29-én az ünnepi szolgálato-
kat. A püspök látogatást tett Alsónánán is.

A rábaszentandrási templom A győrsági templom

OROSZLÁNY
Üj lelkészlakást szentelt az Északi Egyházkerület püspöke az ipari

centrummá nőtt városban.
FELSÓPETÉNY

Az .1967-ben elemi csapástól sújtott templomot a kis gyülekezet helure-
hozta,

BÉKÉSCSABA
250 évvel ezelőtt kezdődött el a város és gyülekezet élete. A jubileumi

ünnepségek .keretében november 17-én szentelte fel D. Káldy Zoltán
püspök, D. Koren Emil püspökhelyettes segédletévei a mezőmegyeri új

95



templomot. A nagy ünnepi istentisztelet a nagytemplomban több ezres
gyülel.ezet jelenlétében folyt, ugyancsak a püspök szolgálatával.

TÉS
Helyreállította templomát.

ANGYALFÖLD
A templomszentelés 30. évfordulójára rendbehozott templomban októ-

ber 27-én hálaadó istentiszteleten szolgált D. Káldy Zoltán püspök.

Az oroszlányi parókia

.DlÖSGYÖR-VASGYÁR
A templomszentelés 30. évfordulójára résaleges felújítást végeztek a

templomban.
KELENFÖLD

A farkasrétí kápolna oltárát és szószékét ádvent első vasárnapján szen-
telte fel Várady Lajos esneres.

LUCFALVA
Új pa1'ókiát ezentelt fel nouember tr-én D. d1'. Ottlyk Ernő püspök.

Ga1'tai István esperes és Kőszegi Tamás egyházke1'ületi tekész segéd-
letével.

KOMÁDI
A gyülekezet renováltatta egyházi épületét és új tornyot építtetett.

Ez alkalommal látogatta meg Benkóczy Dániel esperes.

SÁRVÁR
A 1'enovált templomot decembe1' 8-án vette újm használatba a gyü-

lekezet.
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PAT
A kis zalai faluban új köntöst kapott a 100 éves templom. Az ünnepi

szelgálatot D. Káldy Zoltán püspök végezte Lágler Béla esperes segéd-
letéve!.

SZENTGOTTHÁRD
Kívül-belül megújította templomát.

SAND
Új lelkészlakást avatott a Déli Egyházkerület püspöke.

ÖT'l1EVÉNY
A templom külső és belső javítása után Weltler Rezső esperes szolgált

hálaadó istentiszteleten.
BÖRCS

A kis gyüdekezet több évi szorgos munkával renfíbehozott templomá-
ban Webtler Rezső esperes végzett hálaadó szelgálatot.

PESTERZSÉBET
Új imatermet hozott létre a peremvárosi gyülekezet.

CSENGOD
A több ciklusban épült, s most befejezett templomba érkezett felszen-

telő szolgálatra november 24-én D. Káldy Zoltán püspök és Görög Tibo1'
esperes.

TISZAFÖLDV ÁR
A külsőleg megújított műemlék templomban hálaadó ünnepi istentisz-

teleten szolgált D. Káldy Zoltán püspök,

GYULA
A városrendezés során felújított egyházi épületek használatbavétele

alkalmából D. Koren Emil püspökhelyettes szolgált a gyülekezetben.

ANGYALFÖLD
A Váci út 129. szám alatti gyülekezeti helyiség megújítottan várta jú-

nius 8-ára D. Káldy Zoltán püspököt. A délutáni szeretetvendégségen
Bencze Imre kelenföldi lelkész szolgált.

KISKAMOND
A templomszentelés napjára emlékező gyülekezet Szentháromság nap-

jára temploma belsejét felújította.

Új szolgálattevők elindítása és a korábbiak megbecsülése

KAPOSVÁR
A gyülekezetben tartott egyházmegyei közgyűlésen köszöntötte a

somogy-zalai egyházmegye Trimmel Henriket, aki 20 éve felügyelője az
egyházmegyének.

VÁRPALOTA
A gyülekezet új lelkészét, Németh Ferencet, szeptember 22-én iktatttl

be Halász Béla esperes. Az ünnepségen igét hirdetett D. dr. Ottlyk Ernő
püspök.

7' Evangélikus Naptár
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HŰDMEZŰVASARHELY
Szeptember 8-00 köszöntötte a gyülekezet László Mihády kántort, aki

35 éve szolgál a gyülekezetben.

BUDAVAR
Nyugalomba vonuló Benezur Valdemár pénztárost meleg ünnepségen

búcsúztatta a gyülekezet.
MISKOLC

Október 6-án Pászto1' Pál esperes iktatta szolgálatába a gyülekezet új
lelkészét, Szebik Imrét.

ECSENY
Lágler Béla esperes iktatta be a gyülekezet új tisztikarát és presbité-

riumát október 6-án.
SZEGED

Cserháti Sándort hívta meg' új lelkészéül a szegedi gyülekezet. Az ige-
hirdetést a beíktaté istentiszteleten D. Káldy Zoltán püspök végezte, az
iktatás szolgálatát pedig Bártfai Lajos esperes.

KAPOSVÁR
Reformációi ünnepi istentisztelet keretében iktatta be az új presbitere-

ket Lágler Béla esperes.
KOMÁROM

Ittzés Gábor lelkészt november ID-én iktatta hivatalába Selmeczi János
esperes.

PÁHI-KASKANTYU
A gyülekezet megválasztott lelkészét, Hulej Alfrédet, D. Káldy Zoltán

püspök jelenlétében iktatta be hivatalába Görög Tilbor esneres.

PESTHIDEGKÚT
Ruttkay Elemér másodlelkész 10 évi szolgálatat köszönte meg hálaadó

istentiszteleten.
BALATONszARSZŰ

A szemesi imaházban iktatta be az új presbitereket Lágler Béla esperes.

BAKONYCSERNYE
Dr. Molnár Gyula felügyelőt december l-én iktatták be tisztségébe.

SZEKSzARD
Meleg ünneplés ben részesítette a gyülekezet Pazár Dezső presbitert

több közegyházi tisztség viselőjét, akit a budapesti Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem gyémántoklevelével tiintetett ki.

KALMÁNHÁZA
26 éven át hűséges gondnokát, Harman Andrást' búcsúztatta meleg

szeretettel a gyülekezet. Helyére Hankovszky Jánost választották meg.

GYURŰ
A gyülekezet új tiszti karát és presbitériumát Selmeczi János esperes

iktatta be ádvent második vasárnapján.
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Lelkészavatás Lovászpatonán. D. Dr. Ottlyk Ernő püspök
kelkésszé avatja Szalay Tamás végzett teológust

NAGYSZÉNAS
December l-én szeretetvendégség ke1'etében iktatták be megválasztott

tisztségvis elői/wt.
FASOR

December 15-én D. Káldy Zoltán igehírdető szolgálatával JJktattJa be
D. xoren Emil esperes Szirmai Zoltánt másodlelkészi állásába.

MIHALYHAZA
Kedves ünnepség en köszöntötték 90. születésnapján Pulay Gyulát, aki

65 éve pres-biter.
NAGYGERESD

Bánfi Bélát, a gyülekezet új lelkészét, Szabó Lajos esperes iktatta
tisztségébe.

KARDOSKÚT
Az alapító elődökről emlékezett a gyülekezet Koszorús Oszkár esperes

szolgálatával,
NYÍREGYHAZA

Június 15-én Benkóczy Dániel esperes beiktatta ,tisztSégébe a hatodik
számú körzet új lelkészét, Csizmazia Sándort.

PÉCS
SZéntháromság vasárnapján, D. Káldy Zoltán püspök látoghtása alkal-

mával köszöntötte a gyülekezet a 20 éve szolgálatban álló Szilágyi Béla
felügyelőt.
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BUDAVAR
Sághy András végzett teológust június 22-én szeritelte lelkésszé D. dr

Ottlyk Ernő püspök.
SAJOKAZAN

szentelte lelkésszé Solymár Gábort június 29-én az egyházkerület püspöl,e.

LOVASZPATONAN

Szalay Tamást július 6-án az Északi Egyházkerület püspöke.

BONYHADON
szentelte lelkésszé ifj. Kráhling Dánielt június 29~én D. Káldy Zoltán
püspök.

KECSKEM~TEN
Görög Tibort június 29-én szentelte lelkésszé a Déli Egyházkerület
püspöke, D. KáJdy Zoltán.

'Onnepi meaemlél,ezések és érdekes események

NAGYVELEG
Finnországi útjáról tartott előadást a gyülekezetben Selmeczi János

esperes.
NyAREGYHAZA

A közös protestáns templom felszentelésének 75. évfordulóján D. Káldy
Zoltán evangélikus és Szamosközi István református püspökök végezték
az ünnepi szolgálatokat.

FASOR
Az ávadnyitó szeretetvendégségen D. Koren Emil esperes erdélyi, mun-

téniaí és olténiai útjáról tartott beszámolót.

KELENFÖLD
A templom felszentelésének 40. évfordulóján dr. Nagy Gyula teológiai

tanár hirdetett igét, a heti sorozatot pedig Ferenczy Zoltán lelkész végezte.

GYÖBKÖNY
A 250. jubileumát ünneplő gyülekezetben a szelgálatot Kráhlíng Dániel

esperes végezte.
VAC-RAD

Október 27-én dr. Nagy Gyula igazgató vezetésével teológus-napot tar-
tottak a gyülekezetben.

KÖLESD
Kriihling Dániel esperes szolgált a templomépítés 75 éves évfordulóján.

RAKOSKERESZTÚR
A templom 25 éves [ubileumán D. Káldy Zoltán püspök végzett szol-

gálatokat, és megáldotta a 25 évvel ezelőtt esküdött házaspárokat.

CSEPEL
Várady Lajos esperes szolgálatával emlékezett a gyülekezet november

lO-én temploma felszentelés' :A~v. rdulójára.
1'Z.1;~OQ
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HEGYES HALOM-LEVEL
Istentiszteleten és ökumeniku~ szeretetvendégségen végzett reformá-

ciórtt emlékező szolgálatot a gyülekezetben D. dr. Ottlyk Ernő püspök .

. KISKŰRÖS
A jubileumi ünnepségsorozat keretében október 27-én D. dr. Ottlyk

Ernő püspök tett látogatást a gyülekezetben, a novem.beri vasárnapokori
a gyülekezetben korábban szolgált lelkészek hirdettek igét. December
első vasárnapján D. dr. Vető Lajos ny. püspök tartott előadást, majd
teológusok szolgálatával december 8-ával záródtak a 250 éves gyülekezet
ünnepségei.

KERTA
A gyülekezethez tartozó öt templomban a gyenesdiási szeretetotthon

részére tartottak áldozati napot december 8-án Hernád Tibor lelkész
szolgálatával.

NAGYTARCSA
Az ádventi igehirdetés-sorozaton Karne,r Agoston országos főtitkár,

Boros Károly és Virágh Gyula budapesti lelkészek, valamint dr. Fabiny
Tibor teológiai tanár szolgáltak.

KIS KŰRÖS
Konfirmandus szülők és keresztszülők részére tartott előadást a gyü-

lekezetben január 29-én Görög Tibor esperes,

FASOR
A februári szerétetvendégség en Szalatnai Rezső tartott előadást Ady

vallásos költészetéről.
RAKOSKERESZTÚRON

D. dr. Vető Lajos püspök az öregek lélektanáról tartott böjti esten 'elő-
adást.

KECSKEMÉT'
Az idei szórványnapon D. Káldy Zoltán püspök és Jávor Pm ceglédi

lelkész végezték: az igehirdetéseket és tartottak előadásokat.

OROSZLANY
Diakóniai napot tartottak a gyülekezetben február 23-án Muncz Frigyes

ügyvivő-lelkész és Filippinyi János lelkész szolgálatával.

ÚJPEST
Te~tvérgyülekezetévé fogadta az újpesti gyülekezet a nagy szórványú,

vasas-marázi gyülekezetet.

BUDAHEGYVIDÉK
A márciusi szeretetvendégségen D. Koren Emil esperes egyházi éne-

keinkről tartott előadást.
HARTA

Presbiterek részére tartott egyháztörténeti előadást március s-én Fabiny
Tibor teológiai tanár.

GYÚR
Virágvasárnap D. Káldy Zoltán püspök hirdetett igét az "öregtemplom-

ban", délután pedig a szeretetotthon-ban, szolgált előadással.
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KELENFÖLD
Barth Károly.ró'l tartott előadást szeretetvendégségen Lehel Ferenc

szombathelyi lelkész.
OROSHAzA

225 évvel ezelőtt érkeztek az első telepesek Zombáról a város mai terü-
letére. A jubileum alkalmával D. Káldy Zoltán püspök végzett igehir-
dető szolgálatokat, dr. Nagy Gyula teológiai tanár pedig előadást. A ven-
dégek soraiban ott voltak amegye és a város rangos képviselői, akik a
délután folyamán tájékoztatták a püspököt városuk múltjáról, jelenéről
és jövőjéről.

KISPESTEN
dr. Groó Gyula teológiai tanár tartott gyülekezeti esten előadást a világ-
keresztyénség mai kérdéseiről.

BUDAFOK
Gyülekezeti Segély napot tartottak május U-én a gyülekezetben Vár ady

Lajos országos előadó szolgálatával.

TOLNA-BARANYA
gyülekezeteit keresték fel május elején a teológusok dr. Nagy Gyula
igazgató, dr. Fabiny Tibor professzor és Schreiner Vilmos nevelő lelkész
vezetésével.

KISTARcsAN
megemlékeztek az Özvegy Papnék Otthona megalapításáról D. Koren
Emil esperes szolgálatával.

ALSÚGÖD
A Duna-parti gyülekezet júniusban ünnepelte temploma felszentelésé-

nek. 40. évfordulóját.
RÁKOSHEGYEN

a gyülekezet megalakulásának 40., a templom felszentelésének 30. év-
fordulójáról emlékeztek dr. Kósa Pál templomépítő lelkész szolgálatával!

Egyházzenei események

BUDAVAR
A nyár folyamán orgonaest-sorozat volt a templomban Peskó György

orgonaművész közreműködésével~ A művf;lc ismertetését neves esztéták
tartották. - Szeptember-október hónapban pedig három évszázad 01'-

gonazenéjéből kapott ízelítőt a zenekedvelő közönség.

ÚBUDA
Bach-művekből tartottak zenés áhitatot a gyülekezetben szeptember

15-en Kistétényi Me1inda főiskolai tanár vezényletével és D. Koren Emil
esperes igehirdetésével.

SZARVAS--ÚTEMPLOM
Az orgona 30 éves jubileumán egyházzenei áhítatot tartottak, amelyen

Borgulya András zeneszerző édesapjának, az orgona alkotójának emlé-
kére írt Postludiumát is előadták. 'Köi/:reműködött Trajtler Gábor orgo-
naművész-Ielkész.

102.



BUDAVAR .
Az aratási hálaadó istentiszteleten Kiss János, a fóti Kántorképző Inté:

zet vezetője adott tájékoztatást a gyülekezetnek munkájáról. Az isten-
tisztelet nagy összegű offertóriumát a gyülekezet lelajánlotta a kántor-
képzés támogatására.

KELENFÖLD
Október 27-én Kantáte-estet tartottak a templomban Várady Lajos

esperes igehirdető szolgálatával.

DEAK TF:R
A Lutheránia november 3-án Bach-művekből tartott Kantate-estet

Weltler Jenő vezényletével, dr. Keken András igehirdetésével.

NYÍREGYHAZA
Október 27-én, ,a reformációi hét kezdeteként egyházzenei est volt, ame-

lyen Gáncs Aladár főorgonás-lelkész orgonaszámokkal, Megyer Lajosné
szólóénekkel, az énekkar vegyeskari számokkal, Endreffy János lelkész
igehirdetéssel szolgált.

ÚBUDA
November 24-én Bach kertársai művei hangzottak fel a templomban

Géczy Olga vezényletével. Az igehirdetést dr. Vámos József teológiai ta-
nár végezte.

OROSZLANY
A november 3-iki zenés áhítaton Gárdonyi-művek hangzottak el dr.

Gárdonyi Zoltán orgonaművész-tanár, Gárdonyi Hajnal (hegedű) és Ker~
tész Erika (énekszóló) közreműködésével. Nagy Dániel vezényeIt, SI)I-
meczi János esneres hirdetett igét.

DEAK TÉR
A Lutheránia december 22-én előadta Bach: Karácsonyi oratóriumát.

BUDAVAR
Kantáte-estet tartottak december 15-én a budavári énekkar, Peskó

György orgonarnűvész közreműködésével, Csorba István vezényletével;

BUDAVAR
Február 16-án Muffat, Walther, Bach, Liszt, Hindemith és Hidas mű-

vekből adott elő orgonaszámokat Peskó György.

ÚBUDAN
a máricus 2-iki Schütz-esten a Budapesti Madrigál Kórus énekelt Sze-
keres Ferenc vezényletével. Igét hirdetett D. Koren Emil esperes.

DEAK TF:R
Bach János Passióját adta elő a Lutheránía virágvasárnap László

Margit, Komlóssy Erzsébet, Marik Péter, Melds György, Mezőfi Tibor és
Trajtler Gábor közreműködésével.

KELENFÖLD
A nagyszombati zenés áhítaton Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkési

orgonáIt.
BUDAVAR

Schütz János Passi6ját ad·ta elő az énekkar nagypénteken.
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Mezősi György

KELENFÖLD
Együtt szelgáttak Kantate vasárnapján a budai egyházmegye ének-

karai és az oroszlányi gyülekezet vegyeskara.

ÚBUDÁN
a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott hangversenyt Sándor Frigyes főis-
kolai tanár vezényletével május 25-én.

DEÁK TÉR
Pünkösdvasárnap Sándor Judit, Mohácsi Judit, Takács Judit, Marik

Péter, Mezőfi Tibor és Trajler Gábor közreműködésével Bach-művek
hangzottak fel. .

BUDAVÁR
"Akiktől Bach tanult" címen hangzott el egyházzenei sorozat a nyári

hónapokban a templomban Peskó György orgonaművész, Földes Imre
és Várnai Péter előadásával.

OROSHÁZA
Fasang Árpád, a budapesti Bartók Béla Zeneiskola igazgatója, mint

korábbi orosházi pedagógus, fiaival nagyszabású zenei estet adott az
orosházi gyülekezet felkérésére. Fasang Árpád orgonán, Fasang Zoltán
fuvolán, Fasang János fagotton, ifj. Fasang Árpád szintén orgonán ját-
szott. Az előadott művek javarésze a gyülekezet alapításának idejéből
való.

*
Üj és megújított templomok és lelkészbakások, ünnepi események és

vendégszolgáratok, egyházzenei események, amelyekről a fenti hírek szól-
nak és a többi esemény, melyeknek már nem jutott hely ebben az inkább
keresztmetszetnek szánt beszámolában, mind arról tesznek bizonyságot,
hogy a magyar evangélikusság a szocíalista hazában épülő és építő egy-
ház. Az igehirdetés bő terméssel szolgál az egyes gyülekezeteknek, a kőz-
egyháznak és népünknek s ezt az ünnepi események mögött még inkább
igazolja hittestvéreink hűsége és helytállása egyházunk és népünk mun-
kás hétköznapjaiban.
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Emlékezés halottainkra

I MINDEN EMBER CSAK HALANDÓ... I---.------
SZÉCHEY BÉLANÉ, KAROLYI ERZSÉBET. Halottaink élén egy lelké-

szi munkatárs menetel, kinek ravatalárt megszámláthatatlanul nagy gyü-
lekezet vette körül egy nyári délutánon. Életet áldozott, hogy életet ad-
jon. Ez volt szolgálata vonalán is míndennapí munkája, s mikor kivált
a szolgálatból és édesanya lett, harmadik gyermeke születésnapján halt
meg. Erős volt a hite, emberszeretete. "A modern, világosan gondolkodó,
tág látókörü teológusnemzedékhez tartozott. Igehirdetéseit, gyermek-
munkáját mímdenütt szerették."

ID. BENKÚCZY DANIEL (1898-1968). Örökös sietségben elégő pásztori
élet, gyülekezetszervező aktivitás, soha nem lankadó hűség jeldemzi. A szó
jó és nemes értelmében kegyes ember. Pitvarosi káplánkedása után a
"végeken" működött szórványlelkészként. 11 éves battonyai szolgálat
alatt templomot, paplakot és kántorlakást épít. Később átmenetileg Makón
találjuk, végül szegedi parókus 26 éven át. 13 évig a Csanád-Csengrádi
Egyházmegye esperese. "Mint rangidős esperes 1948/49 válságos éveiben
püspökhelyettesként kormányozta a Bányai Egyházkerületet". Kitartó
szolgálata megteremti körülötte az ország egyilk legbuzgóbb úrvacsorázó
gyülekezetét. Otthon és a legszélesebb lelkészi dcörökben is a szeretett
"Dani bácsi". Nem a lelkészi pályán indult. Az első világháború és a
fronton szerzett betegség szakítja meg egyetemi tanulmányait s ad indít-
tatást neki a lelkészi szelgálatra.

MOLNAR GYULA ('1884-1968). Répcejánosfán született, A gimnáziu-
mot és a teológiát Sopronban végezte. Káplánkodott Somlószöllősön,
Pakson, Gyékényesen és a Bpest-fasori gyülekezetben, de parókus csak
egy helyen volt: Bakonyszombathelyen, 84 esztendőre terjedő hosszú éle-
tének majdnem a felét: 41 évet töltött ebben a szép bakonyi falucskában,
s ott maradt nyugdíjas korában is, hisz minden odakötötte. Utódját gyer-
mekeként szerette. Egykori hálás hívei pedig azzal kísérték a temető-
kertbe, hogy ha a test el is porlad, életének gyümölcse itt marad közöttük.

LAKATOS GYÖRGY (1912-1968). Földműves szülők gyermeke. 'Somogy-
hoz köti születése, szolgálata. 1941 óta volt a történelmi múltú vései gyü-
lekezet lelkésze. Csendes békességgel, derűs mosollyal járt-kelt hívei, lel-
késztársai között. Megadással viselte hosszú betegsége keresztjét. "Mint
egy hömpölygő fekete áradat, olyan tömeg kísérte ki a vései temetőbe
sok lelkésztársával együtt. Ott várja Urát, alkiben hitt, és akinek szol-
gált."

FABIAN IMRE (1884-1968). Az egykori hatalmas Tolna-Baranya-
Somogyi egyházmegye atyja, egyházunk utolsó főesperese, életének 85.
esztendejében Tíszalökön hunyt el. Közel hat évtizedes szolgálata Kölesd-
hez, Sárszerrtlőrinchez és 'I'engelíchez kapcsolta, de otthon volt min-
denütt. Fáradságot nem ismerve járta kerékpáron és motoron Tolna-
Baranya dimbes-dombos tájait. Nemzedékeket neveIt. Körülötte min-
denütt feléledtek a gyülekezetek. 1zes magyarsága, egyéni gondolatfű-
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zése, gyakorlatiassága és mély hitéből fakadó bizonyságtétele sokakat
indított el az 1930-as évek országos konferenciái,ról a szolgáló életbe.
70 éves volt már, míkor nyugdíjba került, s még 12 éven át - fiatalokat
megszégyenítő erővel és hűséggel - állt helyt. Pihenésre csak az utolsó
3 évben került sor. "Nagy Öregje volt egyházunkmak; a második ví lág-
háborút megelőző és követő Iegkrbtíkusabb években is megbízható ha-
ladó gondolkodású és reménységben állhatatos szívű papja az élvonal-
ban."

BALOGH ERNÖ (1896-1968). Kissomlyón született. Édesapja szerény
jövedeLmű falusi szabómester ; tőle kap indíttatást a lelkészi pályára.
A pozsonyi líceumban érettségizett. 1916~ban a frontra is kikerült és
megsebesült. 1917-ben iratkozott be a pozsonyi Akadémíára. Először
D. Kapí Béla püspök rnellett s-íefkész és püspölel titkár, majd 1924
tavaszától a nagygeresdi gyülekezet Ielkésze, több mínt 44 éven át, egé-
szen haléláíg. Családi életét beárnyékolta feleségének, Kapi Magdol-
nának korai elvesztése. A volt Soproni-Alsó Egyházmegyének utolsó
esperese volt. ScIk községre terjedő gyülekezetének hívei kísérték el
utolsó útjára ádvent 3. vasárnapján a nagygeresdi temetőbe.

BODY PÁL (1885-l969). Munkás szülők gyermeke. A Rimaszombat
melletti Hacsaván született. Nehéz körülmények között, magántanítva-
nyOlkvállalásával, tanult Rimaszombatban, Eperjesen, Sopronban. Tápió-
szeleí és orosházi káplánkodás után 1912 tavaszán választotta meg a
tápiószelel gyülekezet, és kerek 40 évi szolgálat után innen ment nyug-
díjba. Sokat fáradozott kis gyü'lekezete anyagi megerősítése érdekében.
Anyagi ügyekben megmutatkozott képességét és jogi érzékét a közegy-
ház javára is kamateztatta. A Pest megvei kőzép egyházmegye első
esperese hosszú éveken át. Tápiószelén, édesanyja porai mellé temették el.

CSERMÁK E'LÉMÉR (1881-1968). Az egyik legidősebb, de egyúttal
/legkevésbé ismert lebkész is. Tótkomlóson született, papi család első gyer-

me'keként. Alacsony temnetű, törékeny testű, halk szavú ember. Oros-
házán s.-lelkész,· majd az Orosháza melletti Szentetornyán nagyrészt ta-
nyasi hívek lelkipásztora. Szolgálata nyomán felépül a szentetornyai
templom, ő azonban ötvenéves korában nyugdíjba megy. Emberfeletti
erővel míndent megtesz azért, hogy gyülekezetének temploma legyen, és
amikor a templom készen van, nem is prédikál már benne.

LOOS JÁNOS (1907-1969). Nagykanizsán született. Orvosnak indult,
de belső elhívatása a lelkészi P~';lYáraváltotta át. 1938-44 között a kis
barílahidai mísszdó gondozója, 1 4-tóI Pusztaszenblászlón szolgál 25 évig,
korán és váratlanul jött halálái. Sokoldalú, jól képzett, művelt, pedáns
ember. Modern falusi pap. Szíve szerint vett részt a legkülönbözőbb tár-
sadalmi murrkáíoban. Egész falujána'k jótevője, szellemi vezetője, testi-
lelki orvosa. Volt gyülekezetének sok száz híve és nagyszámú tisztelői a
~ála és a kegyelet virágaival halmoztak el sírját.

NAGY MIKLOS (01895-1969).Nemesdömölkön, papi családból született.
Az első világháború befejezésének évében kerül lelkészi szolgálatba.
Előbb 7 évig Bobán, majd 35 évig - nyugdíjaztatásátg - Zadaegerszegen
szelgát. A míntegy 100 községet magában foglaló göcséji nagy szórvány-
területen heroilkus rminkát végez: harcol a reverzálls ellen, de folyton
harcol a kilométer ekkel is, hogy a rábízottakat egyházunk közösségében
megtartva. Istenhez vezesse. Harcol szóval és írással. AHarangszónak
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évtizedeken át belső munkatársa, a Gusztáv Adolf Gyámintézet országos
lelkészi elnöke. Nyugdíjas éveiben megírja a zalaegerszegi gyülekezet
történetét,

BÁRÁNY LÁSZLO (190,~1965). Kővágóörsön születebt, A ,giJmnáziu-
mot Sümegen, a teológiát Sopronban végezte. Gyerekkorában a Balaton-
nál keresolyázás közben megrázott, lábát operálni kellett, s egész. életére
sánta maradt. Munkabírásában ez azonban nem törte meg: fáradhatat-
lan, örök!ké tevékeny ember volt. Embertársai ügyes-bajos dolgaét kész-
séggel intézte. 1932-tól volt pápai hítoktató-lelkész, de másutt is szíve-
sen besegített. Lelkéhez legközelebb az árvák és az egyiházi sajtó ügyét
érezte. Temetésén volt tanítványainak százai rótták Ie kegyeletüket.

MOHÁCSY LÁSZLO (1902-1969). Pápán született, ott is halt meg.
Édesapja, dr. Mohácsy Lajos, marcalgergelyt lelkész volt. 'I'ísztvíselökénf
indult. Szolgált Osöglén, Kőlesden, Öriszentpéteren. 1933 őszéri került
Bakonytamásíba, s ott 35 esztendőt töltött. Múlt év végével ment nyug-
díjba, egyre jobban elhatalmasodo betegsége miatt. Maga"is tudta, hogy
halálos beteg, s mégis szerettei egészségi állapota izgatta jobban. 20 éven
át volt a veszprémi egyházmegye pénztárcsa. Kórházi betegágyán volt
gyülekezetének sorsáról és jövőjéről sokat aggódott. Hívei gyakran keres-
ték fel a kórházban, s enyhíteni igyekeztek fájdalmait. '

JI.

Elhunyt lelkészek sfrjaínál álló gyülekezetek míndíg énekszóval bú-
csúztatják a távozót. Igy is hálát adnak azért a gondviselő szeretetért,
amit lelki atyjuk életében, szolgálatában megtapasztaltak. Fáídalmukat
Isten elé viszik, s tőle kérnek vígasztalást, aki váltja a munkásokat, de
tovább viszi országa terjesztésének szent ügyét. Csérl{zengj en, erősen és
hittel a bízonyságtevés: "E testnek porrá kell lenni, Hogyha ci akarja
venni Az örök dicsőséget, Melyet Isten készített."

Pásztor Pál
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Az ittmaradt Kisértet
- Ne engedd, hogy átverjenek.
- Bízd azt csak rám. Én. se ma jöttem le a falvédőről.
- Azt én tudom - mondta az asszony n'em minden él nélkül, s csókol

lehelt a frizsider be hajló férje őszülő fejére.
Az asztalon három pohár várta a szomjas vendégeket. Most még csak

kettőt párásított be II hideg sör.
- Láttam, :rendbe jött 'a csoport - kezdte a házigazda, az idősebb

testvér, kezében sörnyitóval.
- Tavaly már negyvenkettőt fizettek munkaegységenként. Ha az idej

nyár nem lesz rossz, akkor még több lehet.
János, a legidősebb hármok közül, volt a házigazda, aki uéqre ered-

ményre jutott a sörnyitásban és félig teletöltötte a két poharat. A har-
madik gazdája még nem érkezett meg. A beszélgetés így is akadozott.

- Igyál, mert elhűl - kínálta Pétert, az öccsét, aki nem találta helyét
ebben a városi lakásban. A sört nem szerette. de nem merte visszautasí-
tani, az ramúgysem sűrűn ismétlődő kínálgatást.

- Csak már Pista is megérkezne - tette le poharát a házigazda. S ma-
gában már arra gondolt, hogy jobb lenne ezeti a cirkuszon minél előbb
tú.l lenni.

Hosszú percek csendje láthatatlan teherrel ereszkedett rájUk.
Végre megszólalt az előszobacsengő. A váratlanul beszüremlő zaj meg-

lepte és összerezzentette őket;-bár mindketten óhajtották ezt a berregést.
Az asszony nyitott ajtót s' széles mosollyal vezette be a harmadik test-

vért ,a szobába. -
- Parancsolj, Pistikém. mj le, mindjárt töltök - kedveskedett az

asszony.
A három testvér asztalhoz ült. Az asszemu töltött, vigyázva, hogya hab

ki ne fusson, jó magasról csurgatta a sárga i~alt, majd megsimogatta ura
fejét és kiment. Ebben a kedveskedésben inkább a biztatás volt a több,
mint a szeretet.

A testvérekről senki sem mondta volna meg, hogy egy anya szülte őket.
János, a legidősebb, magas, vékony, őszülő, kisportolt férfi volt, aki eze-n
az estén is hófehér ingben ült. Napbarnított, erősen kiborotvált arca in-
kább hasonlított egy teniszbajnokhoz, mint egy Közért-vezetőhöz. Péter,
a középső, aki apjuk munkáját vette át, ott kint az alföldi tanyán. Azóta
sem hagyta ott a földet. Mokány, sűrű ember, akiről látszott, hogy nem
ijed meg a teli zsáktól. István a legfiatalabb, mintha nem is tartoznék
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ehhez a családhoz. Szőke, hullámos haja, mosolygó arca semmit sem
árult el negyven évéből. Kezén, ahogy most szájához emeli a poharat,
még mindig meglátszik az olaj csillogása. Esztergályos egyik üzemben.

János csak belekóstolt a sörbe, aztán megtörte a csendet:
- Testvérek, azért hívattalak ide titeket, hogy megbeszéljük fa teme-

tést, meg a továbbiakat. Ott lent akkor, nem volt idő. Meg ez nem is tar-

tozik az asszonyokra. Nekünk kell most dönteni. Mibe keriiit a temetés,
Peti, mert nem akarom, hogy adósod maradjak.

- Mondtam, hogy az az én dolgom - mondta Péter, de szaván él'ezni
lehetett, hogy ilyen témáról nem szívesen ejt szót.

- Szó sincs róla - vette a lapot a legidősebb fivér. - Mind a hál'-
munknak apja volt, egyformán kell fizetnünk la temetésért.

Az öreget a múlt héten temették. 78 éves volt. A Don-kanyamál ott-
hagyta a fél lábát emlékeztetőül, a másik megfagyott. Néhány évvel
ezelőtt Péter fabrikált neki egy kocsit, abban tologatták a ház kbriü.
János három éve nem látta, nem bírja az öreg fájdalmát - mentegette
magát.

A temetési költségek rendezését Péter nem engedte. Hiába tett le
néhány pirosat János az asztalra eléje, visszatolta. Nem. O megfogadta
a,pjának, hogy gondját viseli. Még a temetéssel is,

János maga előtt hagyta a pénzt, majd hirtelen felkapta és zsebre-
gyűl'te. Az első csatát elvesztette, de a harcot nem adja föl.

- Arról is kell most beszélgetnünk - kezdte újra -, hogy mi lesz
a házzal meg a többivel. Apa nevén volt minden s mi vagyunk az örö·
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kösök. De előbb igyunk egyet. Anci! hozz még egy üveggel, mert meg-
halunk a szomjúságtól - kedélyeskedett feltűnő emelt hanggal.

Az asszony, mint aki éppen ezt az óhajt várná, ott termett az üveggel.
- Igyatok csak nyugodtan, majd hozok, ha elfogy. - A konyhában

összedörzsölte kezét. Érezte, hogy minden rendben van.
- Mert én azt gon<iolom, hogy azt a házat el kell adni - tette 'le a

poharat János.
- Eladni? - nézett rá a sörhabtól bajuszos Péter.
- El hát. Most jó ára van. A Horváth koma, tudjátok, a temetés után

felhoztam a megyéig, azt mondta, hogy kapnánk érte vagy százezret.
Harminc-harminc jutna fejenként. Te pedig Péter kiköltöznél a tanyára.
Úgyis ott vagy egész nap. A csoport még örülne is neki, s biztosan tőlük
is sikerülne legombolni néhány ezrest.

Péter alattmegnyikkant a fotel. .
- És a gyerekek? Most menjek ki a faluból, amikor iskolások?!
- Minek nekünk a pénz? - gondolkodott hangosan Pista. - Van jó

állásunk, házunk, nektek Jani szép lakástok, kocsitok. Minek most ilyen-
ről beszélni. _

- Minek? - János mindjobban tűzbe jött. Úgy érezte, most kell a
pedálra lépni, mert különben az egész terv, amit pedig a temetés óta
együtt az asszonnyal dédelgettek, [uccsba megy.

- Minek? - ismételte meg a szónoki kérdést. - Azért, mert az az
enyém is. Engem is megillet. És én kérem a részem.

- Megillet? - István kapcsolt először. - Nézd, Jani, én nem akarok
veled vitatkozni, de én megmondanám neked, hogy mi illet meg téged,
ha nem restelketinék, hogy Anci meghallja. Otthagytad megrokkant
apádat, évekig ajtót sem nyitottál rájuk. Dúskálkodtál mindenben, de
anyádnak egy narancsot nem küldtél volna, amikor kórházban feküdt.
Jobb lesz, ha hallgatsz, János.

A házigazda idegesen rágyújtott, de még mindig nem lépett vissza. -,
- Akkor pedig adjátqk ki a részemet - emelte fel a fejét, mint aki

rádöbben arra, hogy lehet egy tönkrement üzletet gazdaságossátenni.
- Várjál Jani - nézett rá Péter. Szelíd arcából parázslott két szeme.

- És mi lesz anyával? Erről kell inkább beszélni. Amikor visszaérkez-
tünk a temetőből és félrehívtál bennünket, hogy ma estére meghívj,
akkor azt gondoltam, hogyanyáról akarsz beszélni. Mi lesz most vele?

- Én nem tudom idevenni - csendesedett el kissé a legidősebb, a
városi testvér. - Kicsi ez a lakás, meg Anci sem ér rá vele foglalkozni.

- Meg te se, ugye? - pattant fel az asztal mellől Péter.
- űlj csak le, nekem van egy jó ötletem. Mi lenne, ha otthonba

adnánk? Az eladott ház árából előre kifizetnénk a tartás díját és ott jó
helye lenne.

Lentről, a Duna-partról a nyitott ablakon keresztül felhallatszott a
város esti zaja. Csendes, elpihen tető hang. Itt a gazdagon berendezett
lakásban mintha valami feltámadt volna.

- Anyánkat, aki felnevelt bennünket, otthonba zárnád? - emelte fel
hangját Péter. - Énnálam ottmaradhat. Amíg nekem lesz kenyerem,
addig neki is. És nálam mindig lesz hely annak, aki szült és pelenkázott.
Érted?

- Majd megosszuk. Mi is szorítunk neki helyet. A gyerekek is nagyon
szeretik - mondta István, a legfiatalabbik.

7'" Neked is kötelességed anyádról gondoskodni - vágta bátyja sze-
mébe az igazságot. - Még a bíróság is anyánknak ad igazat.
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- Bírósággal fenyegetődzöl? - ugrott fel János. - Engem? Ha,haha!
Mit gondoltok, ráérek én veletek szórakozni? Azt hiszitek, mert nekem
szerencsém volt az életben és mindig dolgoztam, hogy most engem
kisemmiztek? Nagyon tévedtek. Ha eladjuk a házat, akkor hajlandó
vagyok tárgyalni arról, hogy mi legyen anyámmal, de addig nem.

- Mi sem! - mondta Péter és az ajtó felé indult.
- Szégyelld magad, Jani - állt föl és nyújtotta a kezét István, de

János nem vette észre - vagy nem akarta észrevenni a feléje nyújtott
kezet.

Az asszony nem mert megszólalni. Érezte, hogy az idén is a régi kocsi-
val mehetnek Jugóba. Pedig, hogy bízott az urában, ebben az erős, ügyes
férfiban, aki eddig mindent el tudott intézni.

Az asztalról levette a terítőt és az ablakon kirázta. Néhány szem por
landolt lefelé. De a szobában a régi vendég, a régi Kísértet újraéledt.
És megkísértette őket a múlttal.

Karner Ágoston

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A csepr egi imaház oltára A sopronbánfalvai gyülekezet
új tornya és temploma
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CIY A RM A T H Y IRÉ N VER 5 E I

Ott fenn a hegyen állott egy szép ház,
ráhullott a hold ezüst sugára
(a hold mosolygott az esti égen,
mint jó fiú a kedves húgára),
lakói talán már lefeküdtek,
vagy készült szerény, ünnepi étek,
ezen az estén jú vacsorára /
sehol sem mentek vidám vendégek.

A ház lakói már befejezték
csendben; fáradtan az elmúlt napot,
míkor a végzet fájó ostorral
este féltízkor reájuk csapott
s a feketeségben sivító hangon
feléjük küldött egy lövedéket.
Ember és szép ház s minden egyéb is
az éhes, mohó lángban elégett.

Félórát tartott a tűzijáték,
mohón zabált a láng, ez a részeg,
tivornya, korhely. Gyomrában eltű nt
kerítés, kert és kertben kís fészek.
A hegyre újra sötétség hullott,
felőrölt mindent a végzet malma.
Uszkös rom maradt az élet helyén,
legyőzött mindent a tűz hatalma.

Szürke ruhában jött el a reggel,
belepett mlndent piszkos köd, pára.
Örökké tartó nagy iszonyattal
gondolok arra az éjszakára.
A város dermedt, feloszló hulla,
az utcák holtak, egész kihaltak.
Sehol egy lélek, csak néhány macska,
amint a hóban vackot kapartak.

Éreztük: ez' itt az útunk vége,
eleven hússal sírunkba estünk.
Nincs jövőnk már, csak fájó múltunk,
mi lett belőled, szép Budapestünk;
Éhesek voltunk. Hogy áhítoztunk
kevés kenyérre és egy kis tejre!
Így mentünk végül megvert seregként
le a pincébe, az övéhelyre. 1944. december
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A HANC/
Halottébresztő végtelen sétán
fáradtan mentem hozzád, váro som.
Mindegyre léptem félénken, lassan,
ahogy a félénk macska eloson,
ha holdas, néma, sejtelmes éjjel
veszélyes, titkos útra téved.
Így mentem én, hogy megkeresselek
s találjak nálad huszonöt évet.

Aléltan nyúlsz el, nincs benned élet,
utcáid sarkán elpusztult ebek,
lótetem, vas, drót, sok ruhafoszlány,
és minden fölött szennyes köd lebeg.
Tavaszt igér az olvadó hólé,
Hűvösvölgy felől langyos szél dudál.
Zengő szél, te bús tavaszt rivalgó,
mi vagy, halottat sirató futár,

vagy bolondos, új, csodás ígéret,
fecskés tavaszt és más jót ígérő,
jövendőmondó szépség és jóság?

, Élő-e a város, a mindig élő,
vigadó, hangos, szép metropolis,
feltámad-e a szétfoszlott gyolcson,
hogy újra szóljon, dübörög jön,
sírjon, nevessen és felrikoltson?

Ó, most még semmi, semmi sem biztat.
Budapest csupa elferdült forma,
ledőlt itt minden, a bérház fala,
az iskola és a templom tornya.
Kövezeten hó, sár, üvegcserép, .
márvány és tégla, mind egy rakáson,
üszkös vagy kormos deszka, gerenda ...
lyuk és rés tátong minden lakáson.
Üveg nélkül a kapuk, ablakok,
szétdúltan ásít minden kirakat,
széttöredezett aszfalt, kövezet,
feltört redőnyök, szétzúzott lakat.
A ciklon vadul elsöpört mindent,
falakat, fákat, cseréptetőket,
de látok már ott messze egy férfit
nagy teherrel, és vízhordó nőket.

De ez még nem az igazi élet ...
Szegények, nekik mindenük ráment;
imát mormolnak halkan, szerényen
és rámondanak sírva egy áment.
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Azután minden a szívre omló
halk és fájdalmas sóhajba olvad,
a zokogó, bús, elhaló végső
akkord - akár a szél - a csendbe sorvad.
Végetér benn a legelső próba,
megenyhül tőle szomorú bánat,
és most már érzem, hogy a holt város
holnap a porból, romból feltámad.
1945 április

Hol van a sok, sok elvetélt magzat,
hol az éhenhalt, megfagyott gyermek,
tűzben elégett szépséges mátka?
Kérdésre választ sohasem lelnek.

Azért rügy ez már, bármely parányi,
van benne sovány, halvány ígéret,
az életcsíra szívében rejlik
s csírából mindig lehet új élet.
Hosszú az út, de vége már látszik.
Olyan jó lenne ott megpihenni,
de most aligha lehet megállni
vagy tétovázni. Tovább kell menni.

Azon a napon sok utat tettem,
s egyre messzebb vitt fáradt lábam;
akarat űzött. Végül megálltam.
egy kis folyosón' az Operában.
ott voltam, ahol régen sok estén
szép muzsikáért annyit epedtem ...
most nagy csend volt és fájó szorongás;
alattam szőnyeg, porrallepetten.

Csend. .. De valahol nyílik egy ajtó
s hang ömlik rajta it folyosóra.
Eláll a szívem verése. A hang
emlékeztet a Székely ronóra.
Zengő sikoltás, lebegő hangok
mindent elsöprő nagy áradása ...
Muzsika, himnusz, szárnyalé szellem ..•
Nincs erre minta, nincs ennek mása.

Hegedűk sírnak, dobok peregnek,
brummog a bőgő, a kürt megszólal,
cimbalom, brácsa vígan mesélnek:
nagyon sok szép hang, egész hajóraj.
Hullámzik, perdül, magasba kúszik,
alálendül. majd ömlik és árad.
Issza a vérem mohón, tivornyán,
amíg a jó szív bele nem fárad.
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A bölcső es a gyermek
- Az elfelejtett legenda

1.

A samáriai Garizim hegyén állt egy 'évszázados magányos cédrus.
Amikor a fogságból visszatért zsidók belekezdtek a lerombolt templom

újjáépítésébe, a samaritánusok is szerették volna kincseiket, s erdeik
legszebb díszeit Isten házának ajándékozni, de a zsidók hallani sem
akartak sem a samaritánusokról, sem az ajándékaikról.

Így az évszázados cédrus kegyelmet kapott, s élt tovább még sokáig,
nagyon sokáig. Egyszer mégiscsak fejszét emelt a törzsére az ember, az
el'dők, hóhéra. Jó magasan vágták ki a föld színe felett, hogy könnyebb
legyen az óriási törzs dőlésének irányítása. 'su ebben" az időben a Garizim hegyén egy remete, aki amíg vissza
nem vonult a világi élettől, az ácsmesterséget folytatta, de nemcsa,k
gerendákat faragott, hanem szobrokai is. FaragásaiÍírt versengtek is a
gazdagok. Illés szobrával várt híressé Izraelben.

A szobrászkodó öreg egyszer álmot látott. Angyal jelent meg előtte,
elvezette a szánalmas facsonkhoz. Az Úr szolgálatára szánta samária
népe a hegyek legszebb cédrusát, s ha az emberek nem is, az Úr elfo-
gadja az ajándékot.

Faragj belőle bölcsőt, de egyetlen darabból faragd ki, mert eljön az
idő, amikor majd ebben a bölcsőben pihen el a megígért Gyermek: az
Isten Fia. E különös prófécia után homlokon csókolta a remetét, s ahogy
jött, úgy vissza is suhant fényes szárnyain 'a végtelenbe.

Az öreg felébredt ekkor, s tűnődő mozdulattal húzta végig vénségtől
hidegült ujjait homlokán. Amikor ujjai érintették az angyal csókjának
helyét, mintha égő parázsba nyúlt volna. Valóság volt hát az angyal
érkezése, dünnyögte maga elé megrendülve, és sietve tett eleget a kapott
parancsnak. Kivágta a csonkot és bölcsőt faragott belőle. Egyetlen
darabból egyetlen bölcsőt. Egyik oldalán Noé bárkájának kicsinyített, ae
hű mása díszlett, s még Noé ujjai is látszottak, amikkel kinyitotta a
bárka ablakát, s a kibocsátott galamb is ott repült a még mindig felhős
ég alatt.

Amikor a világszép bölcső elkészült, a remete elrejtette oduja mélyén.
Eltökélte ugyanis, hogy nem válik meg tőle soha.

Szívének köszönhette, hogy terve kútba hullott. TÖ1·téntugyanis, hogy
erdei bolyongása közben gyermeksírást hallott. Meg is találta a síró
porontyot. Bepólyázva feküdt egy árnyékos bokor tövében. Gondolta,
az anyja nem lehet messze, ott maradt a gyermek mellett. Teltek múlta'-
az órák, de senki sem jött a gyermekért. Az alkony is leszállt a mély-
csöndű tájra, s mit tehetett mást, hazavitte a talált szerzetet. Elővette a
féltve őrzött bölcsőt, s abba fektette éjszakára. Másnap pirkadatkor
elindult már a városba, s egyenesen az istenfélő Joachimék háza felé
tartott, akikről tudta, milyen régóta epekednek már egy kisgyermekért
de hiába.

Így került a bölcső a kicsivel együtt a gyermekszerető házhoz. Alig
tanult meg járni a kis jövevény, s máris új pólyás került a faragott böl-
csőbe. Joachiméknál csoda történt. Ettől kezdve évről évre érkeztek az
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o,pró porontyok, s minden kis jövevényt örömmel fogadtak. Rámktekiií-
tett az Úr, áldassék szent neve, rebegték hálatelten. '

Amikor felnőtt a talált gyermek, kiházasították, s mivel más jussa
úgysem volt, neki ajándékozták a faragott bölcsőt is. Igy indult el a böl-
cső gyermekringató útjára. Sok-sok év telt el, szinte megszámlálhata,t-
lanul sok, s az utolsó lakója is kinőtt az öléből, a ház asszonya felvitte
a padlásra. Ott azután lassacskán belepte a por, hálójával beszőtte a pók,
egyegérpár is kibérelte állandó szállásul. Kesergett a bölcső kimond-
hatatlanul.

Különösen tavaszok jöttén nehezült el a szíve, amikor a padlás abla-
kán bekukucskált a napsugá1', s virágok illata ejtette bódt.latba az erdő
énekeseit. Csodálatos zengéssei telt meg ilyenkor a táj, s az önfeledt
l'igómamák altató dalokat fütyültek még ki sem kelt fiókáik élete elé!
Hallauin állandóan sírt a bölcső. Régmúlt napokra emlékezett, amikor
még, drága kis életeket ringatott. 'Miél·t is jutottam ilyen szomorú sorsra?

Hiszen egész bölcső életemben nem tettem mást, csak szerettem és
szerettem. S úgy is volt, amint mondta.

Szeretett, óvta, védte a kis pólyásokat, s csak akkor volt igazán boldog,
ha életet ringathatott. Az emberek nem érdemlik meg ezt a nagy szere-
tetet. Csúnyák, hálátlanok: feldobták a padlásra az ócsk:a lim-lom közé.

Elkeseredésében bosszút is esküdött. Fogadást tett, hogya gonoszért
gonosszal fizet. Szívének szeretetét sem értette meg senki, s ő se tudjon
szeretni senkit soha. Majd megtudják akkor az emberek, hogy tud fájni
a szeretetlenséq.

Ettől kezdve készült az életrontásra.' A holdfogyatkozástvárta, a sötét-
ség éjféli óráját, mert tudta, hogy 'akkor idézhető fel az emésztő tűz szel-
leme. Nem is Vál·t hiába. Hívására fellobbant a lidércláng. A ház mö-
götti mocsaras réten ág-bogas, odvas fűzfa állt, abban lakott a félelmetes
Lidérc.

Kérettelek, szólalt meg láttára a minden rostjában remegő bölcső, akit
az elkeseredés és félelem egyként emésztett. Arra kérlek, rontsd meg az
életét örökre annak, akit ringatok majd, mert tudom, hogy egyszer
elővesznek még.

Rontsd meg, ó Lidérc, hogy bűnhődjön minden emberért, s büntessen
is! Ne szeresse senki, s ő se szeressen soha senkit. Ezt akarom.

Elhallgatott, s a háztetőn huhogni kezdett, a halálmadár. Valaki meg-
hal, riadtak fel huhogására a kis ház lakói, de ahogy elhallgatott a ma-
dár, megnyugodva aludtak tovább. Am, legyen, szólalt meg a Lidérc, a
gyermek átkozott lesz kívánságod szerint, de életeddel fizetsz az átokért:
Kérésed ára a tűzhalál! Legyen, suttogta a bölcső ...

Sötétség ült még a tájon, de a Lidérc tudta azt, hogy útban már a
fény, és sietve oltotta ki sápadt lángjait. Hasadt a hajnal, s még azon a
napon lekerült az elkeseredett bölcső a padlásról. Napfényre jutását
annak köszönhette, hogya városba idegenek érkeztek. Hárman. Híre jál·t,
hogy Jel'uzsálemből jöttek, a kil'ályi palotából, s egy újszülött gyermeket
keTestek Betleh.emben. De kerestek a jövevények m.ó,st ts. Egy bötcsöt;
A kürtösök el is hírelték a városka lakóinak, hogy akinek csak ela,do
bölcsője van, hozza a zsinagóga előtti térség,re. Nem ~.elt .bel; egy ora
sem, s egész utcasor állt már az egym~s me!.le ..rak5?tt b~lcsokbo~... ,

Am hiába vizsgálta meg mindet a tiiszes oltozetu legol'egebb Jov;veny,
szomorúan egyre csak azt hajtogatta: ez sem ,az; az. sem az. '.: ~ar-m.?,r
fel is hagyott minden reménnyel, amikor a, ktvan~s~sk?d?k koze vegyult
egyik öreg apókának eszébe jutott, hogyalanya hazanal ss van ~gy ~oro-
sodó öreg bölcső a padláson, s ha öreg is már, mégsem akarmtlyen.
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Egyetlen tömbbőL faragott az, amilyen nincs is több taLán az egész Izrael-
ben. Apóka számolaatta is boLdogan az érte kapott csiHogó aranyakat.
A három kiráLyok, mert azok voltak a betlehemi jövevények, akik a régi
faragott bölcsőben a keresettre ismertek, boldoqan tették Le ezt is a zizegő
szalmára az arannyaL, tömjénneL, s mirhávaL együtt a jászoL bölcső Lakó-
jának Lába eLé, hogy abban pihenjen el a Gyermek, a világ Megváltója.

Kívánságuk tetiesüü is, mert amikor József az ács, és eljegyzett je
Mária a Heródes eWli menekülésben halálosari eiiáradoa átlépték Egyip-
tom határát, miveL rájuk is esteledett, éjszakai pihenőheLyet kerestek.
Egy erdő mellett álltak meg, a szamarakat kipányvázták, s egy öreg fűz

•,
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alá áHította Mária a bölcsőt, s Egyiptom föLdjén abban pihent ei eWször
a Gyermek.

Szőke kisded volt, és oLyan szép, hogy szépségét megcsodáLták a kibúvó
csiüaqok, s Láttára az öreg bölcső fájának minden rostjában énekelt az
tmieleát, boLdog öröm.

Most bánta csak meg igazán a Lidérccel kötött egyességet, hiszen tu/tuo.
tudta, hogy a Lidérc nem más, mint a rontás szelleme, maga a Gonosz ...
Ami történt, mégsem tudta már meg nem történtté tenni. Nem a tűzhaLáL-
tóL félt, öreg volt már és tudta, hogy eWbb-utóbb úgyis meg kellene
nalnia. A Gyermekért bánkódott, akit megszeretett, s aki édes en szen-
dergett anyja ölében. Mit tettem, mit tettem? - sóhajtotta egyre.

Két éLetemben Láttam nyílni és csukódni századok szemét, bölccsé
érhettem voLna a futó időben, s gonosz vagyok.

Istenem, Istenem, aki lakozot fűben, fában és mindenekben, könyörülj
meg e szegény gyermeken.



A kisded felnyitotta szemét és gőgicsélni kezdett. József és Mária az
erdőt járta ekkor, rőzsét gyűjtögetve a tűzrakáshoz, s a gyermek egyedül
marasit a bölcsővel.

Mesélj. " mesélj ... ki vagy te és miért könyörögsz értem? A bölcső,
aki régen megtanulta már a kis pólyások beszédét, megértette az embe-
rek számára érthetetlen gügyögést, s egész lelkében megrendült e kérés
hallatán. Egyetlen lakója sem kér te meg arra, hogy mesél;ien... Öreg
szívét végtelen öröm járta át arra a gondolatra, hogy a megátkozott kis
élet nem haragszik rá. Azt biztosan tudta, hiszen olyan szeretettei nézett
rá a világszép gyermek, mint soha senki még.

Igy elhatározta, hogy életében először és utoljára megmutatja szívét,
elmeséli az életét. S így kezdte:

II.

A Garizim hegyén nőttem fel öreg fává. 0, hogy fájt, hogy erdőn kívül
fogantattam. Egy kopár csúcson éltem egyedül. Jó kőhajításnyira tőlem
nőttek a többi fák, az erdő. Irigyeltem testvéreimet. Viharok jöttén egy-
másba fogóztak, s ha az orkán zúgatta az erdőt, együtt sírtak egymáshoz

"<simuiua. Ha elült a vihar, és kisütött ismét a napsugár, együtt örültek
a ragyogó fénynek.

Én egyedül hajlongtam mindig a tépő viharok jöttén, s nem volt test-
vérem, akivel összebújhattam volna a vad erők elől.

Te kicsiny vagy még és nem tudhatod, milyen öröm az erdők fájának,
ha mókus tanyáz ágaik között vagy színes tollú énekesmadarak raknak
fészket sűrű lombjának védett rejtekén.

De a mókusok kerüli~ a magányos fákat. Kétszer ugrándoztak, játszot-
tak azért rajtam is eltévedt mókusok. 0, milyen boldog is voltam akkor!
Öreg voltam már nagyon, mély odvak fúródtak törzsembe, s azt kínáltClm
fel nekik lakhelyül. Soha mókus nem lakott még védettebb helyen, Meg
is nézték, de szemük állandóan csak az erdőre tapadt. S hiába kérleltem
őket, elhagytak. Akkor nagyon fájt, de ma már megértem őket. Nem
álltak mellettem testvéreim, akikre játékos kedvükben átugorhattak
volna. Magányos fa voltam, kívül, mindig kívül az erdőn. A madarak is
ágaimra szálltak, de fészket egy sem rakott rajtam. A kis énekesek is
a védett erdőket keresték fel inkább.

Szerettem volna szeretni, de kit? Mindenki került! - zizegte akkor
szomorúan minden levelem. Azután, amikor már nem is reménykedtem,
az én időm is eljött egyszer. Fáradt vándor jött felém a hegyek felől.
Ruhája kopott, szegényesvolt, a botja is gircses-görcsös.

Lélegzése ziháló. Kimerülten rogyott le törzsem alá. Hátát hozzám-
támasztotta, s már lehunyva égő szempilláit, aludt is.

Az ég alatt éppen vihart ígérő fekete felhők úsztak, s nemsokára esni
kezdett. Arnyékot adó, terebélyes faóriás voltam, s milliónyi levelem,
mint megannyi apró esernyő, felfogta az esőcseppeket. Záportol verten
őrködtem álmai felett! Amikor felébredt, megsimogatott. Egyetlen moz-
dulat volt csupán, szeretetének ez a gyengéd mozdulata, de egész tör-
zsem beleremegett. Ekkor éreztem, hogy nem éltem hiába.

Számtalan napjaim során mégis volt valaki, akinek adhattam, akinek
én is szolgálhattam, s aki szeretett.

Régen elporladtak a vándor csontjai is azóta, de én még mindig látom,
suttogta az emlékezés szépségétől megindulva az öreg bölcső. Adhattam
s szolgálhattam, ez volt erdei életem értelme és célja. Mindez még előző
életem utolsó napjaiban történt, de még elég jókor ahhoz, hogy a meg-

118



érzett szeretet meggazdagítson egész életemre. Napok múlva jöttek a
favágók. Dőltek testvéreim, az erdő fái, s földre zuhantam én is.

Vajon mi lett belőlük? Agy, gerenda vagy koporsó? Nem tudom.
Belőlem bölcső lett.

Sok kis életet ringattam már, de még egyik sem kért meg soha erre,
hogy meséljem el az életemet. Csak te! 19y csak neked mondtam el, amit
soha senkinek. Csak neked, akit jobban_ szeretek minden kis lakómnál,
akiket valaha ringattam. . .

Neked, az utolsó gyermeknek, akit még szerethetek. 0, kedves, szép-
séges gyermek! Majd ha felnősz, bocsásd meg a vén bölcsőnek, hogy
olyan nagyot vétett elkeseredés~ben ellened. És most búcsúzom tőled is.
Az én időm lejárt. Még érzem drága kis tested melegét, de ha elhagysz,
én meghalok. El ~e feledd, hogy az élet értelme a szeretet, a simogató
mozdulat, ha ritka is, mint a fehér holló. Engem is csak egyszer simo-
gatott meg egy vándor, aki koldús volt talán, de én a kezét királyi kéz-
nek láttam, s az is volt bizonyosan.

Ez volt a famgott bölcső utolsó szava. Aprócska, párnás 'kis ujjakat
é1"zett öreg -fájára tapadni, s e simogató szerető mozdulat könnyekre is
fakasztotta.

Megköszönni már nem tudta a megérzett nagy szeretetet, mert az erdő-
ből visszatért Mária. Ölébe vette gyermekét. Éjszakára egy jószívű
egyiptomi család hívta meg szállásra a menekülőket, s csak a két kipáfY-
vázott szamár maradt künn, az erdei tisztás on ropogtatvaa kövér füvet,
amit a fák alja kínálgatott nekik étekül, és az öreg bölcső az odvas fűzfa
alatt, ahova Mária állította.

Csend borult az erdőre, minden zajt elnyelő roppant csend, s elérkezett
az éjféli óra is, s bár a bölcső most nem idézte meg, mégis megjelent a
rontás szelleme. Az öreg fűz korhadt törzséből villogott elő, kékessárga
lángjai magasba csaptak, s lobogtak félelmetesen . .. S sziszegve szólalt
meg a hétnyelvű láng. _

- Becsaptál vén életringató!
ütött utolsó órád!
Ezen a gyermeken nem fog az átkom. Hiszen ez maga a Szeretet ...

Pedig ... ha az ember szülöttje volna ... De te készülj a halálra. Vá-
laszra sem várt a bosszúálló Lidérc, lángjait eMször megnyújtotta,
mintha az eget akarná ostromolni, aztán a hirtelen támadt fergeteges
szélben aláhajolf, le egészen a földig, s felgyújtotta a félelemtől meg-
némult bölcsőt. Recsegve-ropogva égett a kiszáradt fa, de lelke a tűz-
halálban is a Gyermek szeretetéről énekelt.

Másnap, amikor Mária és József keresték a bölcsőt, csak a hamuját
találták meg a kiégett gyep en; s a bölcső halála feletti bánattól szomo-
rúan indultak útnak a két felnyergelt szamar hátán Egyiptom belseje
felé.

Jakus Imre
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BODROCj MIKLÓS VERSEI:

Heinrich Vogel: HIROSIMA
Midőn a tűz, a tűz az égből
lezúdult Hirosimára,
égett ember, égett állat,
maguk a kövek is égtek,
lángra lobbant a levegő
s a hegyek füstölög tek.
A tenger eltakarta
ragyogó arcát -
ó, Hirosima!
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M 1 ~ Gyermekek, gyermekek ...
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• , '1 bűvölt a szörnyű láng -
~ 1 (), Hirosima!
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A Olvadt söröspalackok;V az üveg a kézzel
(; j . ' itt egy masszéba folyt,
,\.,.. # Amott egy sisakban

üszkös koponya-csonkok
::;~ ') Ó, Hirosima!

- Zokogj, nagy ég,
s te föld, rikolts,
elemek, kiáltsatok
Istenhez: kit '
íj szeretett,
csúf mocsokká válhatott!

Ám e pokol-
kemencében
látod-e a keresztfát?!
Lásd az embert,
testvéredet:
az üdvöt, Isten Fiát!



.Ne add magad a szürkeségnek

Örvénylő forgás szédít egyre,
előre mindig, meg nem állva,

vad utakon vezet a pálya
le a völgybe és fel a hegyre.

Süvölt az élet indulója,
rohan a roppant áradat,
felhág selönti váradat,

mely szíved kincsét féltve óvja.

Zokog, vonaglik millió

kimondhatatlan fájdalom

s remeg a néma szájakon:

már csak az álmot inni jó?

Önféltő görcsben-Iázban égnek - ,

ne sorvadj velük! Védd magad!
Tagadd a romlást, mely tagad,

kaphatsz erőt rá: törj az égnek!

Az Isten irgalmára kérlek,
markold a Kart, mely megragad -
szolgálatra az út szabad:

ne add magad,a szürkeségnek!
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Ki vagyok s . ,mrvegett
Nem Kolumbusz a nevem.
Én új földrészt
aligha fedezek föl.

Más kalandra vágyom,
szebbre, különbre:

felfedezni önnön világomat
mi nekem a világ

s én a világnak.

Einstein sem vagyok.
Hogy hányásom volt fizikából,

most talán ne firtassuk.
De azt már világosan értem:

nem öltözkö!Iéssel lehetek modern,
hanem azzal, ahogyan látok.

Albert Schweitzernek sem hívnak,

s nem számíthatok arra,
hogy egyszer majd rólam
cikkeznek a lapok.
De egy kérdéstől

sehogysem szabadulhatok:

Hol kiált értem, utánam
az én Lambaréném?

Ulrich Kabitz után
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A Hétfő gátjai
Ne hagyd bezárnom zúgá ünneped
huszonnégy óra börtönébe -

egyetlen napból ácsol kalodát,

ki csupán akkor hallgat Istenére.

Hetenként 'egyszer lehetek-e hű

ahhoz, aki életét kötötte hozzám?

S ki meghalt értem, s úgy lett életem,
annak zászló-e pár órányi foszlány?

Egy napba zártan megsápad az ünnep:
szánandóbb lesz, mint szürke társai .

.A többi teljék ennek erejével -
igaz valóját hét nap tárja ki!

Ha zúg az élő víz, a tiszta árnak
nyílj meg, szív, lélek, tárulj, értelem!

Mosd el a Hétfő gátjait, Vasárnap,
hogy ünnep legyen egész életem!
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A ..szoba, amelyben állok, dán halászé volt. Gerendás mennyezetét ki-
nyújtott karom már-már eléri. A két rácsos kis ablak régi, falusi házak
sározott padlójú szobáinak emlékét idézi bennem. A szoba egyik fala
két ágynyi hosszúságú. A barna deszkákból összeszegezett ágyak a fal-
hoz simulnak, bennük egy-egy csíkos párna, sziirke pokróc. ott, ahol a
két ágy találkozik, kicsi" fa bölcső áll. Ures. Az· ablak előtt fatörzsből vá-
gott pad, előtte bütyköshátú asztal. A falon kékre festett óra, négy szé-
lén egy-egy piros rózsa. Mutatója nincsen. .

Allok az ajtóban s nézem ezt a szobát. Két ember fészkét, otthonát,
idefenn északon, a tengerparton.

Eszembe jut egy kép. Odahaza a televízió egy fiatal művész képeit mu-
tatta be. Egyik kép egy öreg asszonyt és férjét ábrázolta, mögöttük
templom, előttük sírgödör. Amiko1' megkérdezték az ifjú művészt, mit
akar ezzel kifejezni, azt válaszolta:

- Ez az ő világuk. A család, a templom. a sír.
- Ez az ő világuk - gondolom és nézem ennek a szobának a sivár

szegénységét.
A konyha köves. A tűzhely nyitott. A falak kormosak; hidegek. Nem

sok meleget ~aphatott itt az, aki a tűzhely mellett állt. Fekete bogrács
lóg az elszenesedett fadarabok fölött.

Indulok kifelé. A szoba ajtaján keskeny keretben egy fiatalember fény-
képe. Sven Martensen - olvasom a kép alatt - 1969.

Azon a reggelen, amikor először indultak a halászbárkák a jégdara-
boktóI tarkálló vízre, Birthe szomorú volt. A téli napok, amikor férje
naphosszat a hálót [oltozta és a gyereknek magyarázott, hogy hány-
féleképpen lehet halászni, a boldogság ideje volt a számára. Igaz, az élet
szűkös volt, ő tudta csak igazán, mennyire az volt. ci tudta csak iqazán,
hányszor merte a saját részét a férfiak tányérjába, maga meg csak úgy
tett-vett, mintha nem lenne most ideje az evésre. Hívták, hogy jöjjön, de
ő csak mondogatta, hogy most éppen a tűzre rak vagy nem kíván enni.
Azok meg hitték, hogy úgy van. Maguk dolgával voltak elfoglalva. Birthe
meg örült, hogy úgy együtt vannak, úgy meaértik egymást.

De azon a reggelen, amikor embere először szállt bárkába, szomorú
volt, Sven; a fiú, ott állt a parton, onnan nézte, ahogya halászok be-
emelik a hálót, az evezőket, ahogy hangosan nevetve odébblöknek egy
feléjük tartó jégdarabot. A fiú csak állt és nézte őket. Még akkor is ott
állt, amikor a bárka eltűnt a tengeren.

Anyja hívására indult csak a ház felé. De nem ment be, hanem leült
a küszöbre és egy bottal, amit a tenger dobott partra, a földet turkálta,
mintha csak játszana, pedig nem is volt a játékhoz kedve. Szomorú volt,
hogy itthon hagyták, szomorú volt, mert apja nem vitte magával ezen az
első igazi, szép, tavaszi napon.

Mar lement a nap, amikor bement a házba. Régen kinőtte már a böl-
csőt. Odadobta hát magát mhástul apja ágyára és a gerendás mennye-
zetet nézte.

Amikor anyja halkan bejött a szobába, már jóízűen aludt. Az meg a
világért fel nem keltette volna, pedig odakünn elsötétült a világ. A hullá-
mok egyre jobban löl),dösték az olvadó jégdarabokat. És Birthe ismerte
a tengert, félt tőle.
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Bodil, Jakobsen felesége hozta a hírt, hogy künmekedt a hajó a halá-
szokkal. Ott hánykolódnak a vízen. A többiek már készülődnek, indul-
nak értük .

. . . És Sven már talp on volt. Félrelökte az asszonyokat, hajadonfővel
mhant a part felé, oda, ahol a mentőcsónakot tolták. Viha1'vert, kipróbált
tengerészek ültek a t;;sónakban.

- Az apám! - kiáltott Sven és beugrott közéjük a csónakba.
Az eső megeredt, feltámadt a szél. A halászok összenéztek. Nyakukba

lógó sapkájuk1"ól csoroqtii kezdett az esővíz. Köpenyt adtak a gyerekre.
Odaültették középre, maguk elé. Aztán megragadták az evezőket.

Az asszonyok ott álltak a parton. Nézték a csónakot, amely ihol fel-
bukkant, hol eltűnt a habok között és elvitte embereiket. És nézték a lát-
határt, amelynek félkörén a közelgő sötétségbe hullva bukdácsolt a ve-
szélybe került bárka.

Birthe is ott állt közöttük. Két embere is volt a tengeren. Nézte a ha-
ragvó vizet mereven, mozdulatlanul. És akkor is ott állt még, amikor bizo-
nyosan tudta, hogy egyik csónak sem jön vissza.

A múzeum, amel,yen végigvezetnek, azoknak a neveit és fényképeit
mutatja, akik életüket áldozták a tenqereii kiinnreketii tá1'saikért, és
azoknak a hajóknak a neveit, amelyeket elnyelt a tenger. A bejámti
ajtón felirat:

"A haragos tenger, mindannyiunk közös sírja."
Nézem a falakon a neveket, az évszámokat. 1451 ... William Jorgen-

sen, 35 éves ... 1618 ... 1619 ... 1701 ... 24, 32, 40 éves. És a falak meg-
teltek, ahogy szálltak az évek.

Az utolsó sorban egy szőke fiatalember fényképe és előtte a felirat.
1969. " Sven Martensen, 16 éves.

Vezetőnk magyaráz:
.- Mert ha a másik veszélyben van, menni kell, segíteni, menteni. Ez

az íratlan törvény itt fenn, Északon.
Gyarmathy Irén
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SARKANY ANDRAs VERSEI:

Szetess a vér szine szerint !
Minden embernek joga van élni
- akár sárga, fehér vagy fekete -
De úgy, hogy soha ne kelljen félni!
A színe más - de élet remeke!!

A fajtajelleg, a rassz, a szín
Aggaszt, hogy fekete, sárga, fehér??!

Földünk közös lakása arra int:
Az élet egyformán kapott kenyér!!!

A faj nem váltja meg a világot
Se font. se dollár, se frank, se márka!
Viszályt vet, vért ont s gyűlöletlángot!
A Mammon gyilKOS,s mégis oly gyáva!!!

Oh bem! Nem lehet megváltó a szín!

Inkább a tiszta szív és a lélek!
A gyűlölettől csak egy nő: a kín,
Fájdalom, bánat és könny - temérdek!!!

Mindennél nagyobb, szebb a szeretet
Mely nem fekete, fehér vagy sárga!
E drága érzés bőven méretett
S ezen a földön annyi az árva!!!

Szeress a vér színe szerint!!!
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Vágtató evek vallató evek ...
Negyedszázados utat bejárva
Visszatekintünk hátrafelé!
Oda, ahonnan kibotorkálva
Sivár kép tolult szemünk elé ...

Előre nézni könnyebb, mint hátra!
A HOlnap mindent, jövőt kínál!

> Szebb lesz a MA-nál - mondta a bátra -
Sebes vízében még nincs hinár! ...

Fuldoklás volt a vergődő szándék!
Gond hűtötte az ambíciót
S győzködte bennünk a fényt az árnyék
A talmi rossz az égi jót! ...

Céltalan célok kérleltek hívtak!
- Perspektíváink .nyugtalanok -
HOlnapra néző ablakok?! Nyíltak!
Csak a szándék volt zűrzavaros! ...

Remegve kószált bennünk a kérdés:
Lesz-e hit, erő és áldozat?!
S reményrügyekből gyümölcsbe-érés
Célhoz viszi-e az álmokat?! ...

Elérünk-e majd arra a csúcsra,
Hol nincs veszteség, bűn, háború -
Olyan világban lépve új útra,
Amely már érett és nagykorú?! •..

Tanulság lett sok mementó nékünk
S a múlt zománccá égett rozsda
Számunkra, kik új Jelenben élünk
S körültekintünk álmélkodva ...

Embernek látjuk újra az embert
Ki testvérré lett és támogat
Megfékezve a gyűlöl et-tengert
Elevenítve holt álmokat ••.

Vallató élet, vágtató évek
Szigorúak, de nem mostohák ••.
Atéltük! Hála legyen az ~gnek!
Megyünk - száll-zeng az ének - tovább!

127



Félévszázaddal ezelőtt beszegezett ablakot
nyito ga tunk

Aki a legtöbb szeget kihúzta belőle, ma ugyanazon a szószéken prédi-
kál, mint az a pap, akire rászegezték egykor az ablakot. A kései utód
először osa:k egy kis életrajzot írt róla, aztán megfogta a téma. Feblee-
reste a haldgató öregembert és örökre a szívébe zárta. Meghallgatta a
ma is élő öreg presbitereket, akik nagyon szerették a lkiilközösitett evan-
gélikus papot. Azután nekiesett a naplóknak. űevéltári feljegyzéseknek,
aktáknak, hogy lcíbontsa a valóságot. Huszonöt lelkész hallgatta végig
megindultan a kétórás emlékezést. Ez a pap földosztó bizottsági elnök volt a
falujában, a dimbes-dombos 'I'olnában. De most senJki sem gondolt idő-
szerű melldöngtetésre a forradalmár előd míatt.

Nőtt-nőtt előttünk a tiszta homlokú, fekete lutherkabátos pap alakja,
akire tizenkilencnek hatalmas máglyafényei hullottak, vörös és fehér
tűzsugarai. Nem félt az elsőtől, hanem megérteni próbálta evangéliumi
szívvel, gyülekezetével a háta mögött, Nem menekült el a fehéren izzó
megtorlas elől sem. Megbotozták, összevertek és sírva nézte a falu, ami-
kor a templomfal elé lökték. De amikor el akartálk vinni a haláldomb-
hoz, ahonnan akkoríban nem volt visszatérés, megindult a gyülekezet és
körbezárta a fegyvereseket. Pofon, esőre töltött fegyver nem használt.
Igaz emberét védte a fa:lu, becsületes papját ja gyülekezet, Felfüggesztés,
börtön következett, majd a legfájdalmasabb ítélet. Saját egyházának tör-
vénygépezete leszakította róla a lutherkabátot, hogy soha többet pap ne
lehessen. Néhány éve hazahívta az Úro Mi pedig késő bánattal ráírjuk a
tengeri-kígyó hosszúságú egyházi ítélet-aktákra: BOHÁR LÁSZLO ÁRTAT-
LANUL SZENVEDETT!

•

Harangoznak Lőrincen
t Bohár László emlékének

A budai házak itt úgy tapadnak a várfalhoz, mint a fecskefészkek. Aki
családi házakhoz szokott, ugyancsak megszenvedi a lépcsőket. Mint ez az
ö1'eg is, aki megáll a várlépcsőn és szuszog. Nézi a széles Vérmezőt, a
pályaudvart, a csengető villamosokat, míg kifújja magát.

- No, gyerünk.
Megindul felfelé, kiskoffer és karkosár a kezében. Tempósan lépked,

kell még az erő. Csizmás, tisztes öltözetű falusi ember. A vak is látja,
hogy látogatóba megy. A karkosár tetején meglibben a [ehér szalvéta,
szőlő van alatta, válogatott gyönyörű fürtök. Lehet, hogy örül majd
ennek egy unoka?

Befordul a vár egyik utcájába ismerősen, jól kilépve. Már nem lehet
messze a célo Szaporázza lépteit, ütemesen kopognak a vasalt csizmasa,!:
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kok. Azt kopogják, hogyagazdájuk most legszívesebben futna, ha ... ha
ötven évvel fiatalabb lenne. Még az arcán is fénylik a jókedv, szeme
csillog, mosolyog.

Szembejön két asszony, észreveszik a vidám öreget kosarastuL Meg-
csodálják a szép szőlőt. .

- Hogy adja, bácsi? - kérdezik -, annyit megadunk érte mi is, mint
más.

- Nem eladó - mondja az öreg jókedvvel - nincs az a pénz!
Aztán befordul egy bérház kapuján és egyszuszra felmegy a második

emelet1·e. Ott azonban már megáll, lerakja a terüt és fújtat. Egy jó perc
után emeli kezét a csengőgombhoz.

Egykettőre ajtót nyitnak neki. Idős, kedves arcú asszony néz ki a fo-
lyosóra, aztán örömmel beljebb lép a vendég előL

- Pali, Palikám - kiáltja örömmel -, no de kedves, jöjjön, jöjjön!
Az öreg beemeli a koffert és kosarat, aztán felegyenesedik és ragyog

az arca neki is.
- Szép jó reggelt, Tisztelendő Asszonyunk!
Paroláznak. Az asszony szemei végigsimogatják a kedves arcot. Majd

titokzatosan csendet int, ujját a szájához teszi.
- Várjon - súgja -, menjen be hozzá maga, egyedüL
Tetszik az öregnek az ajánlat és belép a másik ajtón. Odabenn ősz

öregember iil az íróasztalnál és újságot olvas. Nem néz oda, csak hátra
szól.

- Ki jött, Anyuka?
Aztán, hogy semmi válasz nem jön és nagy a csend, hátrafordul.
- No nézd, a Palkó - motyogja meglepetten és azonmód emelkedik

a székéből.
- Isten hozott, Palikám! - és máris rázza öreg Pali kezét nagy

örömmel.
Az is viszonozza a parolát és fél karjával átöleli az öreget.
- Jó napot kívánok kedves tisztelendő uram.
Az asszony nézi őket, nézi, gyönyörködik bennük, mint két gyerekben.

Azok pedig nem engedik el egymás kezét, mosolyognak, bólogatnak, mint
akik szavak nélkül is értik egymást. Aztán a házigazdának kibuggyan
a szeméből a könny és alászalad a száj keserű ráncán, mire a vendég
sem marad adós, nyúlna is a szeméhez, de a másik már nem engedi. At-
öleli öreg Palkót és megcsókolják egymást, mint testvérek. Mennyire
hasonlitanak egymáshoz. Az egyik tíz évvel többet iskolázott a másik-
nál, de a föld népéből sarjadtak mind a ketten és bölcsen, öregen mennek
oda vissza.

Az öreg papné gyenge szíve nem bírja a látványt, kióvatoskodik a szo-
bából a konyhába. Ott csörömpöl a mosogatóedénynél, aztán szipákol a
zsebkendő be és vár.

Egysze'l'csak nyílik aszobaajtó és kikiált a ház ura, csak úgy ha1"sog.
- Anyjuk-Édes, hadd kóstoljam meg a lőrinci új termést!
Ettől a friss hangtól megelevenedik az asszony. Arca ragyog, sebesen

rendezi Pali bácsi karkosarát. Kiemel belőle két szép szőlőfürtöt és tá-
nyé1'ra teszi. Aztán kisdemizsont talál ott, azt is ráemeli a tálcára két
pohárraL I

Odabenn már két boldog gyermeket talál, kacagnak éppen és egy-egy
szót böknek egymás felé.

- Ott lábatlankodtál iz beköltözéskor Palikám, he-he, mi?!
- Hasraestem a kegyelmes asszony vázájával, ha-ha-ha!!

9 Evangélikus Naptár
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Szemük még fel sem száradt, talán ezért esik olyan jól a nevetés. Derű
és ború gyorsan váltják egymást az öregeknél.

A szőlő édes mint a méz, úgy nyúl hozzá a házigazda, mintha szertar-
tást végezne. Egyenként csipegeti a szemeket, fogatlan ínnyel morzsol-
gat ja. de csak egy fürtig tart a lendület. Tör a fehér házikenyérből és
lassú őrléssel küldi a szőlő után. Ezalatt a vendég megemelinti a de-
mizsont és óvatosan csurgat a két kis pohárba.

Amikor elfogy a kenyé1'ke, megemeli amaz a poharát. Valami vidámat
készül mondani, de rátéved tekintete a szelíd kis háziasszonyra, aki
aggódva figyeli a férjét, nem lesz-e sok az érzelmekből? Ezért csak any-
nyit mond öreg Palkó.

- Ötven éve jött közénk, Isten áldja meg érte.

A pohár megremeg, egy kis bor kilöttyen belőle a kopott szőnyegre.
De ezt most nem veszi senki sem zokon. Amint a két reszkető kéz köze-
lít egymáshoz, a másik pohá1'ból is aláhull néhány csepp. Aggodalmasan
1'ápislognak az asszonyra, az meg könnyes mosollyal hunyorog feléjük,
feloldódnak tőle. .

- Tudtam, hogy ma jön valaki a falunkból - mondja halkan az egy-
kori pap -, nem feledkeztetek él rólam. Köszönöm.

Belekortyolnak a borba ünnepélyesen. Aztán még egy korty és még
egy. De ez már az élvezeté.

- Kóstold meg, anyuka - nyújtja ái poharát az öreg -, ilyen jó
Paliéknál az idei termés.

- Jaj, nekem nem szabad, az orvos nem engedi.
No, egy kortyot.
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A gyűszű korty ~ecsúszik, jár hozzá az elismerő moso~y, de ezt már
nem kell. komo~yan venni. E~nézően bó~ogatnak. Aztán közéjük telepszik:
a csend. '

Az asszony érzi, hogy most magukra kéne hagyni őket. Fe~veszi a tál-
cát a szőlőve~, kenyérre~ és kimegy a szobábó~. A pap fe~áH, rábök a
[alra, ahoi bekeretezett fényképek vannak.

- 50 éve - mondja csendesen.
A sárga fotografián népes 'csoport áH a dombo~da~on, a temp~om előtt.

Középen a [uittil. sudár pap, kezében a bib~ia, körü~ötte a moso~ygós gyü-
tekezet. Az indu~ás napja.

- Itt meg én vagyok - mutat rá Pali apó egy kiskamaszm.
Egészen köze~ áH az új tiszte~endőhöz. Már akkor is.
A másik meg csak mutatja a képeket. Katonák, szomorú szemű asszo-

nyok, ~ányok. Akik háborúba mentek, odaáHtak a temp~om e~é uto~só
vigaszta~ásért. Közöttük a pap, kezét egy kisgyermek váHán nyugtatja.
Mennyi ígéret van ebben a mozdu~atban.

- Ez mi vo~t? - kérdi Pál a következőnél.
- Gabonaosztás - mondja Lász~ó pap és köze~ebb hajo~ a képhez.

Talicskán viszik a gabonát a szabadságos katonák és hadiözvegyek.
A pavjuk járta ki nekik, mert az urada~mak nem adtak vo~na maguktó~
egy szemet sem. Pedig törvény volt rá. Ettő~ kezdve néztek a papra
ferde szemme~ a birtokosok. ,

Amott meg nagy csoport gyerek képe. Nyara~ni mennek a háborúban
a hegyekbe, hadd erősödjenek. A papjuk ~eve~ezett értiile. A kép szé~én
egy kelletleri aTcú, vi~~ás bajuszú ember. Minek ez a parasztnak? - ezt
~ehetne ~eo~vasni az arcáró~.

- Nicsak a kertatiaiakt - örvend Pali bácsi a következőnél. - Köztük
az apám is. A kerta~jai zsellérek o~vasó kbre.

Az bizony .. Mögöttük egy-két sovány holdacska, vaqy még az se. Nem
kocsmáztak, a [alu. o~vasókörében nem számítottak. Csiná~tak maoukruxk
egy külön kört a háború alatt. A pap pedig közé.jük ment, eloatuisoíca:
tartott ismeretlen világrészekrő~, mindenrő~. ami érdekette őket. Méq a
szószékrő~ is megvédte őket a ~ázadás vádja ellen. Igy lett a [alunak.
~assan egy a lelke. De a sza~onokban már nem tetszett ez se.

- Ni, az őszirózsás idők - vidu~ neki Pali. - Megjött a béke.
A következő képen a községháza. Egyszínű és háromszínű zász~ók ve-

hetők ki a kopott képen. Elottiik: vagy tíz ember, középen a pap. E~nöl(('
lett a fö~dosztó bizottságnak. A fa~u kívánta így. Jöttek a: zsellérek, a
presbiterek. az egész talu. Még a módos gazdák is kérték.

Kér.jük szépen, ~egyen a vezetőnk most is.
- Az iqét is szépen hirdeti, itt is jó szolqálatot tehet.
- Tiszteleruiö úr igaz ember. Jó kezekben lesz a [aiú békéje.
- Ha maguk így akar.'iák.~egyen így - mondták a rnequeszékiietuiek:

fl [alu. forrada~mi tanácsának.
Lászlo pap imádkozott és utána azt mondta, leouen.
Ugyanazt csinálta ezután is, mint eddig. Prédikálta az evangéliumot.

iqazságukhoz segítette a szegényeket és nyitott szívve~ iortiult a forra-
da~mi új világ [elé, hogy benne minden jó ügyben segíthessen.

Pali apó ezután ~átja azt a képet is, amihez nem vo~t fényképész.
Az összevert embert a templomfa~nál, akinek vért verítékezett a hom-
loka, mert meaostorozta. leköpdöste, összeverte a meqtorló tehértolln»
különítmény. Előbújt néhány Júdás is. hogy bitóra iuttassa a vá.o,7.tort.
Nem így lett. A falu kiállt mellette. Pali legény is olyan pofont kapott,
hogy haláláig büszke rá.

9"
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A következő képen húsz évvel öregebb a pap arca, pedig csak néhány
év telt el. Ve az börtönben, kopaszra nyírva, megalázottan. A börtönt
megadással viselte, mert jaj a legyőzötteknek. Ve amikor megjön az egy-
házi bíróságnak is a végzése, amely leszakít ja róla a reverendát, akkor
összeroppan ez az erős ember. Lehetetlen, hogy ne prédikálhasson töb-
bet az igét!

Nehezen tér magához. Fellebbez újból és újból. Nem akar jó pontokat
szerezni, mint néhány más felelősségre vont pap, aki leköpi hamar azt,
ami elmúlt, csakhogy feltornássza magát megint. Ízekre- szedi szét a vád-
pontokat és kiderül, hogy a vádlók gyűlölete másította meg a tényeket.

Egy sovány kis újságcikk néhány -mondatába köthetnek már csak bele,
a húsvéti vezércikk be, ahol a papi hév olyan mondatokra ragadta, amit
ma már minden pap kimond a szószéken.

A következő kép. Elnyűtt, körmölő ember mosolyog az íróasztal mö-
gött. Van már kenyere a családnak, bírósági irnok lett a kiszabadult em-
ber. Aztán egy nap a bírósági papír is megjön. A vádpontok megdőltek,
nem járt volna érte börtön. '

- Ve minek állt melléjük? - tüzeskedik az egyház földbirtokos ü6yé-
sze és felügyelője -, nem kérünk az ilyen papból!

Hiába a beadványok, kérések. az engesztelhetetlenek nem engedik
vissza. A paptársak pedig sajnálkoznak és hallgatnak.

Újabb kép. Kis üzlet, könyvkereskedés. Nem sikerült, nem értett az
üzlethez, becsapták, tönkrement.

All a két ember egymás mellett, nézik a képeket és nem beszélnek.
Nincs már egyikben sem indulat, csak a szívük fáj. A mesteré éppúgy,
mint a tanítványáé.

Pali megemeli a demizsont és bort csurgat a kis pohárba. Valamit
kérdezni szeretne, forgatja a poharat.

- Hát a palást - kérdezi nagysokára -, megvan-e ?
- Meg, meg - bólogat az öreg pap -, féltve őrzöm édes Pa lim mind-

halálig. A háború után tán felvehettem volna megint, de nem került rá
sor. Volt, aki ünnepeltette magát hasonlókér't, fájdalomdíjat is kijárt,
engem nem vitt rá a lélek. Benn voltam a korban is már, a nyugdíjasok
közé bekerülhettem. Én már csak a templompadból prédikálo'k, ott éne-
kelek és imádkozom minden vasárnap.

Belekortyolnak a borba. Az ismerős jó íz szétárad bennük, a pohá,.
tükrén a lőrincí dombok és szőlők integetnek. Harang kondul valahol a
várban, ünnepre harangoznak. Zeng a hívó harangszó és betölti a szobát.

Az öreg prédikátor elnéz az ablakon át a városra, karcsú fehér torony
sziluettjét látja az ég kékjében és a hangot is már onnan hallja. Szeme
előtt elmosódik a világ, megszédül, az asztal után nyúl. Pali bácsi ijedten
kap utána, de már nincs baj, nehézkesen leül a székbe. Ránéz a ven-
dégre, ujjával int neki és mutat kifelé.

- Hallod, Palikám? Olyan a hangja, mint a mienkének!
- Olyan, olyan, mint a mienké - motyogja öreg Pali és eljulltul a

hangja. Nem is tud szólni, csak ráteszi bütykös, eres kezét a sírástól ráz-
kódó ősz fejre és megsimogatja.

H. Németh István
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Kétszázhatvanhét esztendeje, 1702-ben halt meg Misz-
tótfalusi Kis Miklós, a magyar nyelvű Szentírás legne-
vesebb kinyomtatója. Hányatott életének, meg nem
értett munkásságának legyen szerény, kegyeletes di-
csérete ez a néhány sornyi írás.

I~

Amikor Magister Nicolaus belépett a hivalkodóan gazdag vacsorate-
rembe, senki sem állt fel, hogy üdvözölje, szerényen követte hát a Meg-
váltó tanácsát és az asztal végére telepedett, - ahonnan a megnyitott
ónüveg ablakok rés ein át látni lehetett a szélhajtotta malmokat, meg a
csatornák gyomos töltéseit, ahol tarka ruhás kislányok futkároztak kis-
asszony havának kései pillangói után, Illendően töltött a nehéz ibériai
borból és csöndben várta, hogy elhangozzék, amit rég sejtett, - amiért
ide hívták, hogy mégis maradjon, - csomagolja ki a vassarkas, nehéz
ládákat és mondjon le Erdélyről, ahová visszatérendő volt és metssze tovább
a cikornyás betűket a pápának, dúsgazdag grúz hercegeknek Blaeu mes-
tel' műhelyében,

A vörös héjú, zsíros sajtokat. az Indiákról való pikkelyes gyümÖlcsi!.-
ket nézve, anyja jutott eszébe, ott messze Fogarason, aki friss en tépett
lapu ba csomagolta egyetlen tyúkját, hogy legyen harapni valója a messzi
útra, - legalábbis a legelejére, mert a többit úgyis Isten adja, Aki kö-
ny~ületesen kíséri az idegenbe futó utak vándorait,

Feje felett, fenn a falon torz pogány álarc vigyorgott, - Blaeu mester,
akinél dolgozott, hajós volt hajdan, - előkelő háza tele a fűszerszigetek-
ről hozott bálványokkal, melyeket borzadva néztek csipkemellényes,
kövér vendégei, Csupán látásból ismerte őket, a nehézkes vágóhíd és hajó
tulajdonosokat, Amszterdam város lövészegyletének elöljáróit, a lepra-
kórház szótlan főgyógyászát, - akikhez képest takaros vagyona ellenére
is szegény ördögnek számított, Tekintettel arra, hogyalkalmazotta volt
a házigazdának, érthetetlennek találta a megtiszteltetést, hogy hivatalos
lehet a kisasszonuesti vacsorán, - még akkor is, ha hazatérése jókora
veszteséget jelent Blaeu mester virágzó műhelyének,

Nem érezte megbántva magát, amiért asztaltársai kirekesztették: a be-
szélgetésből, már Fogaras hegyi pásztoraitól megtanult órákig hallfJ'ltni,
a hontalanság kilenc esztendeje alatt pedig egyebet sem tett, mint álmo-
dozott, Most épp Gyulafehérvárra gondolt, a fejedelem vadászkastélyára,
melynek kertjében épp akkor építettek haranqos kutat, amikor eljött,
- Ennek a kastélynak a fácánpiac felé eső szál'nya nagyon hasonlít egy
amszterdami palotára a kikötő mögött, Ha egy bizonyos szögből nézi az
ember és egy picit összevonja a szemöldökét, - olyan, mintha otthon
lenne, Érzi a szederillatot, hallja a darazsak dongását a mézzel telt fa-
bödönök körül, - már épp indulna, hogy leteleoedáék: a terebélyes kőris,fa
alá a piac sal'kán, amikol' felharsannak a ködkürtök - az amszterdami ki-
kitőben,

Itt tartott Misztótfalusi Kis Miklós a messzi, édes Erdély felől szőtt
'elmélkedéseiben, amikor Blaeu úr az asztalon áthajolva odabődült neki:

- Tizenkét aranyat fizetek minden hóra Tótfalusi mester, ha marad,
A társalgás elakad, a vendégek döbbenten bámultak hol aházigazdára,
hol a hallgatag vézna kis magyarra -, az ajánlat váratlan volt, igen
magas és illetlen is, Hét jóltejelő tehenet, vagy tizennégy zsák maláj

133



kávét, avagy négy izmos, sötét bőrű rabszolgát lehetett venni ennyi pénz··
ből és a jelenlévők önkéntelen tisztelettel néztek rá.

Tótfalusi hallgatott, vésett poharát forgatta, melyből riadtan próbált
menekülni egy picike légy. - Aztán nemet intett konokul, érthetetlenül,
azok módján, akik nem becsülik szerencséjüket és önként vesztükbe
rohannak.

- Nem lehet, uram. A hajnalok ébren találnak, - alig eszem és ha
senki sem lát, elsírom magam. Haza kell mennem, - értse meg uram,
haza kell mennem.

A vendégek, akik eddig ügyet sem vetettek rá, most együttérzően rá-
mosolyogtak, tűnődve nézték a mélyen szálló fecskéket, melyek a tenger
felé repültek, hogy r'acsapjanak a dagály elől felszálló szúnyograjokra.

Wolhen úr, egy nagyothalló teakereskedő hangosan túdakozódott szom- "
szédjától: Erdély, - merre van az? - Érdekes, pedig azt hittem" hogy
valahol a Pireneusokban. - És oda akar visszamenni?

Rafael Blaeu, ez a mérhetetlenül gazdag, rőt szakállú óriás, aki csak
kedvtelésből tartotta fenn könyvnyomtató műhelyét és vagyonát hajóival
szerezte - a nagylelkűségükben megbántottak haragjával méregette a
magyar betűmetszőt. Igy alkonyat felé rátört a váltóláz, melyet az Ltuiuik
őserdeiből hozott magával, - ilyenkor gyapjú takarókba burkolódzott,
borzongott és hallatlan mennyiségű portói bort ivott. A toszkánai h!erceg
megrendelése járt az eszében, - különleges, lúdtoll írást utánzó matri-
cákat rendelt, - bele lehet vakuIni a metszésbe, - Tótfalusi az elmúlt
évben csinált már ilyet a piemonti érseknek, aki ezüst keresztet küldött
neki érte, pedig kálvinista eretnek.

Három harsogó korttyal kiitta félvödörnyi borát, bosszúsan végig-
m,érte, végül így szólt:

- Mi várja otthon, Transsylvániában, mit gondolj - Medvék, irigy,
tudatlan falusi papok, olvasni sem tudó m~rhahajcsárok, - meg egy
[észer, ahol részvétlenül kínlódik, míg meg nem hal a keserűségtől!'
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- Emlékezzen csak a Bibliájára, a tizenkét rét, aranyszegélyes Szentírásra,
amit kértek magátóll Hitegették, hazudoztak, hogy ekkor, meg akkor
elküldik majd a pénzt rá - és vajon kapott-e egyetlen fillért is? Kinyo-
matta saját pénzén, - Uraim, mióta élek, nem láttam ahhoz hasonlótl
Egy szót sem értek a maga nyelvén, de örömmel megvettem volna mi"nd
a hartruuiiélezret, csakhogy mestermű el ne prédálódjék.

Sárga, lázas szeme most megtelt meleg, kérlelő ·aggodalommal, átnyúlt
az asztalon és hatalmas szeplős kezét a gyötrődő magyal' karjára tette.

- Maradjon itt, fiam. Nem a haszonért mondom, - a mesterségéri,
ezért a szép, okos mesterségért, amelyben alig akad párja manapság.

Tótfalusi lehajtott fejjel, görnyedten ült és tudta, hogy amit Blaeu
mond, mind-mind igaz, sŐt még rosszabb lesz, mint ahogyan megjósolta.
Mohón, fodros ingét illetlenül lecsepegtetve ivott, - Blaeu részvéttel
nézte és újratöltötte szirom alakú, öblös poharát. Azt is kiitta.

Mielőtt megszólalt volna, egy fecske repült be a lakoma terembe, riad-
tan körözött az asztal felett, nekirepült egy· kínai gyöngyfüggönynek,
mely foglyul ejtette néhány pillanatra - vergődött, sírt, kereste az utat
visszafelé, de csak percek múlva találta meg.

- Hát ezért - mondta nagy sokára. - Olyan vagyok, mint ez volt, -
ez a madár. Beténetit ide, ahol szebb, jobb, ragyogóbb minden, mint a
hullámtörő gát kőrepedéseiben, ahol sáriészke van. Mégsem marad itt.
Megrémült, belegabalyodott a sok káprázatos idegenségbe - pedig senki
sem bántotta. Ha leszállt és megtelepedett volna, különben élne, mint
eddig bármikor. De elrepült. '

Blaeu hallgatott, a többiek is. A csöndben tisztán lehetett hallani a
póznák nyikorgáSát, melyeken a hálókat vitték az éjszakai [oqásra indul,ó
halászok. - A vendégek régmúlt utazásaikra gondoltak, a vándorlegény
évek honvágyaira, melyekből a mai vagyon első aranyai születtek, - bal-
jós útmenti fogadókra, néptelen keresztutakra, ijedt imáikra a hegyi
ösvények alján. A jókedv megfagyott, kis idő múlva a vendégek szedelirz-
ködni kezdtek - esteledett is.

Misztótfalusi görnyedten bandukolt a megéledt alkonyati szélben, a
Flamandoknál mindig 'fúj a szél, de csak fönn a felhők alatt van ereje,
a csatornák·nyárfáit épp hogy csak megremegteti.- Olyan, mint az apja
volt, - folyton remegett valami furcsa, csillapíthatatlan indulattól, de a
gyerekeinek legfeljebb egy barackot adott.

Egyszer csak megtorpant - évek múlva sem tudta megmagyarázni
miért és sietve, majdnem futva visszament Blaeú házához. A vacsora-
teremben sötét volt, az asztalon ott hevertek még az edények és a guű-
mölcshéjak, - először azt hitte, nincs is ott senki. Csak percek múlva
pillantotta 'meg Blaeut, aki az ablak előtt állt, háttal a teremnek és ki-
nézett a bentinél valamivel hígabb homályba.

- Meggondoltam, Blaeu úro Itt maradok. Tizenkét aranyért, vagy ke-
vesebbért, de itt maradok. Mert félek. Félek a medvéktől, az enyedi
iskolamestertől, attól a fészertől - félek Erdélytől. És boldog akarok
lenni, azt akarom, hogy szeressenek és megbecsüljenek, mint itt ebben
a békés, csupa virág országban, - ahol mindég fúj a szél, de sosincs
vihar, ahol karnyújtásnyira a tenger, de sosincs szökőár, ahol keményen
kell dolgozni, de csalárdság nélkül kiadják a bért is. - Blaeu úr, [eleitse
el azt a betévedt, ostoba madarat, meg amit mondtam és engedje meg,
hogy itt maradjak.

Blaeu hallgatott, tovább nézte a külső sötétséget és nem fordult meg.
Aztán nagyon-nagyon sokára," anélkül, hogy megfordult volna, végre
megszólqlt:
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Sok évvel ezelőtt Szumátra előtt hajóztunk, karácsony délutánja
volt, izzó, gyötrelmes hőség és a matrózok egy elázott faágat halásztak
ki a vízből, hogy feldíszítsük az Úr Jézus születésé1·e. A kormányos le-
vágta kabátjáról a rézgombokat, apró szegeket, színes papírdarabkákat
aggattunk rá, mert nem volt egyéb. Aztán valaki bele kezdett egy zsol-
tárba és ,én attól á pillanattól kezdve haza akartam menni. Másnap futot-
tunk'volna 'be:'d kikötőbe, vagyont szereztem volna, ha felveszem a rako-
mányt; de megparancsoltam, hogy forduljanak vissza. Kis híján lázadás
tört ki, de én kétszeresére emeltem a tengerészek bérét, nem bántam, ha
tönkre megyek is, de haza akartani jutni. Úgy éreztem magam, mint a
gyerekek, akik elcsatangoltak a szomszéd utcába és egyszerre égetően
szükségét érzik az anyjuknak és hazarohannak. De az a hazafutás kilenc
hónapig tartott. Számoltam a mérföldeket, a napokat, az órákat - végül
ágynak estem, félrebeszéltem, ilyenkor parancsot adtam, hogy térjenek
vissza Szumátrára és vegyék fel a rakományt. Szánalmas állapotban é1'-
keztem Amszterdamba. Hetekig egyebet se csináltam, mint simogattam
a földet, pancsoltam a lagunák ban és sírtam.

. - Nem maradhat itt. Ha belecsapott volna a tenye'rembe ott a vacso-
1'ánál, én lettem volna a legboldogabb, hogy mégis itt foghatom. De így,
ahogy most visszarohant - eszelősen, remegve - így nem lehet. Most
olyan, mint én voltam ott a hajón, amikor félrebeszéltem és kiáltoztam,
hogy forduljanak vissza Szumátrára. Haza kell mennie. Boldogtalan lesz,
ahogy megjósoltam, de legalább nem lesz hontalan. Mert boldogok csak
nagyon kevesen lehetünk, de hazája mindenkinek lehet. Királyok, páp a
és nagyhercegek helyett medvék mestere lesz - így rendeltetett.

Misztótfalusi Kis Miklós álldogált még néhány pHlanatig a vanília
illatú sötétben, aztán sarkon fordult és búcsú nélkül kisietett a borzon-
gató nyárvégi éjszakába. Malaclopóját görbe vállaira ragasztotta a szél,
megadóan hallgatta zúgását, nem kutatván, honnan jő és hova megy.
- Mire megérkezik, a hágókon magasan áll majd a hó - a későn olvadá
erdélyi hó, melyben árván kacsázik a bocskornyom, - aztán eltűnik és
csak a farkasok körmös talpnyoma fut tovább a hótól megreccsenő ágak
alatt.

Turchányi Sándor
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