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A keresztyén ember Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Nem
valami homályos és csak: kevesek számára érthető dolog ez, ha-
nem nagyon világos és közérthető.

A Jézus-korabeli tanítványok szoros kapcsolatban éltek a Mes-
terrel, hiszen kiválasztotta és elhívta őket a magáénak. Ezek a
tanítványok vele jártak, őt kísérték,teljességgel megismerték
gondolkodásmqdját, akaratát, célját. A Mesterrel való együtt-
élésbőf átvették azt a lelkületet, amely a Krisztus Jézusban la-
kozott. Minél inkább éltek együtt vele, annál inkább váltak tőle
és általa jézusi emberekké, megváltottakká, Jézusban hivőkké,
Krisztus-követőkké. Szavuk és életük egyaránt tükrözte azt,
amit Jézustól tanultak. Róla tettek bizonyságot akkor is, ha szól-
tak, akkor is, ha cselekedtek, mert a magatartásuk.volt jézusi.

De hogyan tehetünk Jézusról ma bizonysáf{Ot? Kétségtelen.
hogy Jézus ma nincs köztünk test szerint, és ezért más a vele
való kapcsolat lehetősége, mint az első tanítványok idejében volt.
A lényeg azonban ma is ugyanaz.

Az igén keresztül találkozhatunk ma is Jézussal, és lehetünk
vele közösségben. A Biblián keresztül Isten világa ömlik éle-
tünkbe, Jézus maga gyakorol ránk hatást, ő szól, tanít, tanácsol.
/1. bibliai történetek vagy a teológiai vonatkozásúrészek mind
Isten üzenetei. Miközben hallgatjuk az igehird'etést, bibliaóran
tanulmányozzuk a Szentírást, vagy egyénileg olvassuk aBibliát,
azt a lelkületet vesszük át, amit Isten kíván ..

A krisztusi magatartás azt jelenti, hogy azt tesszük, amit ő
tenne, vele járjuk az életet. Ő nem idegen az élettől, a hétközna-
pok világától, hiszen ha olvassuk a Bibliát, akkor látjuk, Jézus
mennyire kereste az élet sűrűjét, hogyan tanított hétköznapi fel-
tételek között, hogyan állt ott az élet minden fordulópontján.
Ezért a mi keresztyénségünknek is hibája az, ha kizárólag temp-
lomi, ha csak ünnepélyes órákra szorítkozik, és nem válik csele-
kedetté, valósággá az élet hétköznapi viszonyaiban.

Attól se féljünk, hogy aki Jézussal indul el az életbe, az embe-
rek közé, azt a jézusi magatartás védte lenné, kiszolgáltatottá te-
szi. Mert amikor becsületet szerez a keresztyén névnek a krisz-
tusi ember, egyúttal a világ megbecsülését is kiváltja, mert ma-
gatartása az erkölcsi jót képviseli.

Amikor mások az egyéni érdeket hajszolják, olyan szerzési
vágy fűti őket, amely kész tisztességtelen eszközöket is igénybe

3



venni, csakhogy minden áron gazdagodjék, akár mások rovására
is, - akkor az az ember, aki Jézussal jár az életben, közösségi
magatartást tanúsít, a közjót segíti, azt, ami az emberi együtt-
élés érdeke, az ország érdeke. A közösségi magatartás nem szű-
kül le egyéni érdekek és célok kergetésére, hanem azt vallja,
hogy az egyéni érdeket is a közjónak, a közösség javának az elő-
mozdítása táplálja. Aki Jézussal jár, az emberek szolgálatának
és segítésének a lehetőségét bőven találja meg a hétköznapok
sodrában.

Amikor mások intrikát, viszályt szítanak, s az emberi együtt-
élést nehezítik és bomlasztják, - akkor az az ember, aki Jézus-
sal él, óvakodik a nyelv bűneitől, mások megszólásától, mások
tönkre tételétől, személyi károkozástól, mások becsületébe gázo-
lástól. Jézus a vele járó embert tiszta beszédre tanítja, amely-
nek szabálya: a te beszéded legyen világos igen és világos nem,
minden sötét szándék nélkül. A Jézussal járó ember körül az
egyensúlynak, a békítésnek, az összetartozásnak a levegője ala-
kul ki.

Amikor mások a könnyű erkölcsöt élik, s lazítanak a családi
élet szent kötelékén, vagy a boldogságra törekvés útját nem-
csak tisztességesen, hanem tisztességtelenül is képesek járni,-
akkor a Jézussal járó ember úgy él és cselekszik, hogy Urának
mindenről számot adhasson. Aki Jézust hívja vendégül a csa-
ládjába, az nem élhet úgy, hogy közben kárt okoz szeretteuiek;
akár a házastársi hűség megszegésével, akár alkoholizmussal, az
mélyen átérzi, hogy a családban emberek bizattak rá, akikről
gondoskodni tartozik. Jézussal együtt csak a tiszta erkölcsöt le-
het követni, csak a tiszta szerelem útján Lehet járni, s a boldog-
ságat csak tiszta eszközökkel lehet igényelni.

Amikor mások könnyen veszik a munkaerkölcsöt, s nem lát-
ják meg, hogya lazítás bármilyen formájával kárt okoznak
mindnyájunknak, az egész népnek, - akkor az az ember, al&
Jézussal jár, tudja, hogy a hivatásba Isten állít be, a hivatás szó
is rokon az elhívással, Isten küld minket, hogy a munkán keresz-
tül valósuljon meg emberszeretetünk szervezett és teroszerii
formája. A kenyérkereset mellett Isten előtti felelősségben dol-
gozunk embertársaink javára és a magunk és családunk előme-
netelére egyaránt.

Amikor mások nem látják az élet célját és értelmét, és tanács-
talanul élnek e világon, csupán a jel~nnek, az élvezetnek vagy a
szórakozásnak, - akkor a Jézussal járó ember tudja, hogy mi
úton vagyunk Isten felé. Az élet nem végtelen, egykor Isten
színe elé kerülünk, Ezért a végcélt ismerő ember úgy tekint
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napJatra, hogy azt szent komolyság hatja át, mert a jelenben is
készülünk Isten színe elé. Jézustól azt tanuljuk, ,hogy életünk
célja és értelme a felebarátnak, az embertársnak a szeretete és
segítése. Ez az a gyümölcs, amelyet a Jézusban gyökerező élet
megterem.

A mai tanítvány benne él a mai világban ugyanúgy, mint
ahogy Jézus tanítványai benne éltek egykor a maguk világában,
Ahogyan ők álltak helyt az élet sűrűjében, úgy küld Jézus min-
ket ma a helytállásra, ebben a mai világban. A mai tanítvány
élete akkor termi meg a Jézushoz tartozás gyümölcseit, ha mo-
dern emberként építő tagja a mi mai világunknak, ha a kuliűra.
a civilizáció és a technika embere, aki nem különbözik más em-
bertársától, csak abban, hogy Krisztusé az élete, Jézusból, a sző-
lőtőkéből táplálkozik, s belőle azt az életerőt meríti, amely al-
kalmas arra, hogy megterefnje a Krisztusban való hit gyümöl-
cse~t, hogy mai életén is tükröződjék a Jézushoz tartozás er-
kölcsi ereje.

D. dr. Óttlyk Ernő

I
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Protestáns I \

Napok naptár Napi igék

1. Péntek Újév llk. 2, 21. Zsolit. 121.
2. Szombat Ábel Dk. 4, 16-21. Mt. 4, 12-17.

1. hét: Ujév utáni vasárnap - Zsolt. 91, ll.
3. Vasárnap Benjámin Mit. 2, 13-23. Zsolt. 102, 24-29.
4. Hétfő -Leona Józs. '1, 1----2.5-9. Mt. 4, 18-25.
5. Kedd Simon Jlk. 4, 113-..;17. Mt. 8, 1-4.
6. Szerda Vízkereszt Mt. 2, 1-12. Mt. 8, 5-13.
7. Csütörtök Al1;tila 1 Jn. 9, 24-39. Mt. 8, '14-17.
8. Péntek Szörény Mt. 5, 13~6. Mt. 8, 18-22.
9. Szombat Marcel ZaJk. 8, 20-23. Mt. 8, 23-27.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
10. Vasárnap Agota ,Uk. 2 41-52. Zsoll1;.100.
ll. Hétfő Melánia Mk. 1, 1-11. Mt. 8, 28-34.
12. Kedd Veronika Mk. 1, 12-15. Mt. 9, 1-8.
,13.Szerda Ernő Jn. 1, 35-52. Mt. 9, 9-13.
14. Csütöntök János Mt. 4, '12-25. Mrt. 9, 14-17.
1.5.Péntek Lóránt Jn. 'Hl', 31-38. Mt. 9, 118-26.
-16.Szombat Gusztáv Dk. 110,21-24. Mt. 9, 27-34.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.
17. Vasárnap Antal Jn. 2, 1---.11. Zsolt. 1105.
ie. Hétfő Piroska Mik. 2, 18-22. , Mt. 9, 35-38.
19. Kedd Sá.rn 2. Móz. 20, 1-17. Mrt. 10, 1-4.
20. Szerda Fábián Seb. -Mt. 19, 3-9. ,Mt. 1(},5-15.
21. Csütörtök Agnes Mt. 5, 17-20. Mt. '10, 16-26.
22. Péntek Artúr Jn. 1, '15-18. Mt. ,10, 26-33.
23. Szombat Zeirna Zsid. 12, 18-24. MI1;.1(},34-39.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29.
24. Vasárnap Tímár Mt. 8, 11-13. 2lsoLt. 96.
25. Hétfő Pál llk. 4, 22-30. Mt. 10, 40-42.
26. Kedd Vanda Ef. 3, ,1-10. Mt. 11, 1-6.
27. Szerda Lotár Jn. 4, 15-26. Mt. /11, 7-15.
28. Csütörtök Károly Jn. 4, 27-42. Mt. ll, 16-'19.
29. Péntek Adé! Jón. 3, 1-1>0. Mt. 1,1,20-24.
30. Szombat Mártonka Rm. 11, '13-22. Mt. 1'1, 25-30.

5. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.
31. Vasárnap Vírgilia Mt. 17, 1-9. 2. Pt. 1, 16-21.
ToCl'emtő Istenünk! Te vagy a ilrezdet és a vég. Kezed,ből indul ela világ. az élet
és 'a népeik sorsa. Minden új esztendő megújuilltJoogyelmedet hirdeti és megtére-
sünkre váro türelmes szeretetedről tanúskodrk. Naipról napra Te gondoskodsz
rólunk szabadításu.nk Istene, és tanits míruket úgy szárndálru napj ainkJat, hogy
bölcs és éPtelmes sztvhez tussunk. Ámen.
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Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Hétfő l,pe 2. Móz. 34, 29-35. Mt. ,12,1-8.
2. Kedd KaroUn 2. Kor. 4, 3-12. Mt. 12, 9--,14.
3. Szerda Balázs 2. Kor. 4, '13-18. Mt. 12, 15-2:1.
4. Csütörtök Ráhel Ap. csel. 26, 1-2. 12-2:lMt. 12, 22-30.
15.Péntelk Agota Kol. 1, 24-29. Mt. 12, 31-37.
6. Szombat Dorottya Jel. 1, 9-18. Mt. 12, 38-42.

6. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

7. Vasárnap Tódor IMt. 20, 1-16. zsoat. 18, 2-7.
8. Hétfő AranJka 1. Kor. 1, -26-31. Mt. 112,43-45.
9. Kedd AbtgalLl Fil. 1, 27-300. Mt. '12, 46-50.

110.Szerda ' Elvira am. 3, 21-28. Mt. 13, 1-9. 18-23.
lll. Osiiltörtök Bentolld 1. Kor. 3, 5-10. Mt. 13, 1100~17.
12;-Péntek Lícllia 1. ;Móz. 7, 117-8, 4. Mt. 12, 24-30. 36-4(1.

13. Szombat ElIa 1. Móz. 8, 15-22. Mt. 13, 31-35.

7. hét: Hatvanad --- Zsolt. 95, 7-8.

14. Vasárnap Bálint Lk. 8, 4~15. Zsolt. 44, 2-9.
15. Hétf\ő Aldáska 5. Móz. 32, 44-47. Mt. 13, 44-46.
'16.Kedd J'UlLianna Mk. 1-1,15-19.27-33. Mt. 13, 47-52.
17. Szerda Donát Úk. 10. 38-42. Mt. 13, 53-58.
18. Csütörtök Konrád Mk. 4, 26-29. Mt. .14, [-12.
119.Péntek Zsuzsanna 1. Kor. 2, '1-5. Mt . .14, 13~21.
20. Szombat Alomos Zsid. 4, 9-13. Mt. 114,22-36.

I 8. hét: Ötvened- Lk. 18, 31.

21. Vasárnap Eleonóra Lk. '18, 3.1-43. ZsOll.t.31.
22. Hétfő Gerzson Lk. 13, 31-33. Mt. 15, 1-200.
23. Kedd Alfréd Uk.9, 18-23. Mt. 15, 21-28.
24. Szerda Mátyás Mt. 6, 16-21. Mt. 15, 29-39.
25. Csütörtök Gém 1. Móz. ,15, 1-6. Mt. 116,1--112.
26. Péntek Sándor Ézs.. 58, 5-12. Mt. 16, 13-200.
27. Szombat Ákos Mk. 6, 45-52. Mt. ie, 21-28.

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

28. Vasárnap Elemér I Mt. 4, ll-ll. Zsolt. 91.

Gcmdvd.selőAtyánk! T,e vagy a szeretet Ilstene. Tudod, hogy teremtményedet
támadja és rontja IS. bün. Ne hagyj eJJesnÜlIllka Gdsértés,oen. Mentő szereteted
óvjon, védíen és a kfsértések tü7Jéből megerösített hittel vezessen ki m:!nJlret.
Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Hétfő Albín I Jk. 4, 1-10. Mt. 17, 1-13.
2. Kedd Lujza Jk. 1, 13-18. Mt. 17, 14-21.
3. Szerda Kornélda Zsid. 4, 14-16. Mt. 17, 22-27.
4. Csütörtök Kázmér Zsid. 12, 1-7. Mt. 18, 1-14.
5. Péntek Adorján Zsid. 2, 9-18. Mt. 18, 15-20.
6. Szombat Alpár Jel. 20, 1-6. Mt. 18, 21-35.

10. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - Ezs. 50, 4-5.
7. Vasárnap Tamás Mt. 15, 21-28. zscu. 25, 6-14.
8. Hétfő Zoltán Jn. 7, 14-18. Mt. 19, 1-12.
9. Kedd Franciska Ap. csel. 5, 17-29. Mt. 19, 13-26.

10.Szerda Olimpia 1. Sám. 3, 1-10. Mt. 19, 27-30.
11. Csütörtök Aladár Ap. csel. 16, 8-15. Mt. 20, 29-34.
12. Péntek Gergely Zsid. 5, 4-10. Mt. 21, ,1-11.
13. Szombat Krisztián Ézs. 49, 7-13. Mt. 21, 12-17.

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

14. Vasárnap Matild Lk. ll, 14-28. ZsoLt. 25, 15-22.
15. Hétfő Nemzeti ünn. 1. Pt. 1, 18-21. Mt. 21, 18-22.
16. Kedd Henríetta Mk. 6, 7-13. Mt. 21, 23-27.
17. Szerda Gertrúd Lk. 22, 24-30. Mt. 21, 28-32.
18. Csütörtök Sándor, Ede Lk. 4, 38-44. Mt. 21, 33-46.
19. Péntek József 1. Kor. 4, 9-16. Mt. 22, 1-14.
20. Szombat Hubert 2. Móz. 12, 3-14. Mt. 22, 15-22.

12. hét: Laetare - Bőjt 4. - Jn. 12, 24.
21. Vasárnap Benedek Jn. 6, 1-15. Zsolt. 122.
22. Hétfő Katalin- Jn. 6, 22-29. Mt. 22, 23-33.
23. Kedd Brunó Jn. 6, 3Ű'-35. Mt. 22, 34-46.
24. Szerda Gábor Mk. 12, 28-34. Mt. 23, 1-12.
25. Csütörtök Zsolt Jn. 6, 57-65. Mt. 23, 13-28.
26. Péntek Erilka Jn. 12, 20-26. Mt. 23, 29-39.
27. Szombat Hajnalka Jn. 8, 21-30. Mt. 26, 1-16.

13. hét: Judika - Bőjt 5.•......Jn. 17, 19.

28. Vasárnap Gedeon Jn. 8, 46-59. ZsÓl.t.43.
29. Hétfő Jónás Zsid. 7, 23-27. Mt. 26, 17-25.
30. Kedd Izídor Zsid. 9, 16-22. Mt. 26, 26-30.
31. Szerda Árpád Jn. 13, 31-35. Mt. 26, 31-35.

Úr Jézus Krisztu,,! T,e v.agy a md reménvségünk, Rád várunk. Amint egykor
megváltó seereteteddei eljöttél a víjágba, jöjj el a mí gyümö1cstel,en ébetü.nlobe is.
Ameképpen megnsztitoetadrsten ternplomác, tisztítsd sztvünke t Isten .Szerrtbelké-

nek templomává, amely Feléd tái'ja ajtaját és Téged dicsér örökké. Ámen.
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Napok I Protestáns

I Napi igéknaptár

1. Csütörtök I Hugó

I
Zsid. 10, 1-10. Mt. 26, 36-46.

2. Péntek I Aron Jn. 11, 47-55 -, Mt. 26, 47-56.
3. Szombat Keresztély Zsid. 10, 19-23. Mt. 26, 57---68.

14. hét: Virágvasárnap - Palmarum - Ézs. 53, 11-12.

4. Vasárnap Felsz. ünn. Jn. 12, 22-24. Zsolt. 22.
5: Hétfő Vince Jn. 12, 1-9. Mt. 26, 69-75.
6. Kedd Cölesztin Zsid. 9, 16-28. Mt. 27, 1-14.
7. Szerda Hermann Zsid. 4, 15-5, 9. lvH. 27, 15-30.
8. Csütörtök Lidia Jn. 13, 1-15. Mt. 27, 31-44.
9. Nagypént. Erhardt Jn. 19, 16-30. Mt. 27, 45-56.

10. Szombat Zsolt 1. Pt. 3, 18-22. Mt. 27, 57-66.

15. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

11. Húsvét v. Leó Mk. 16, 1-8. Mt. 28, 1-10.
12. Húsvét h. Gyula lJk. 24, 13-35. Mt. 28, 1.1-20.
13. Kedd Ida Lk. 24, 36-47. Fil. 1, 1-11.
14. Szerda Tibor Jn. 21, 1-14. FiL 1, 12-18.
15. Csütörtök Tass Jn. 20, 11-18. Fil. 1, 19-26.
16. Péntek Rudolf 1. Kor. 15, 35-49. FU. 1, 27-30.
17. Szombat Enikő 1. Kor. 15, 50-58. Fil. 2, 1-4.

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

18. Vasárnap lima Jn. 20, 19-31. Zsolt. 116.
19. Hétfő Kocsárd 2. Tim. 1, 6-10. Fil. 2, 5-11.
20. Kedd Tivadar 2. Tim. 2, 1---'5. Fil. 2, 12-13.
21. Szerda Csilla 1. Pt. 1, 22-25. FH. 2, 14-18.
22. Csütörtök Anzelm 1. Tim. 1, 12-17. Fil. 2, 19-30.
23. péntek Béla 1. Pt. 1, 3-9. Fil. 3, 1-11.
24. Szombat György Jón. 1, 12-16,2,1-4. Fil. 3, 12-16.

17. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, 11.27-28.

25. Vasárnap Márk Jn. 10, 11-16. Zsolt. 23.
26. Hétfő Ervin Jn. 10, 1-11. Fil. 3, 17-21.
27. Kedd Arisztíd Mt. 14, 22-33. Fil. 4, il-7.
28. Szerda Valéria- Jn. 21, 15-19. Fil. 4, 8-9.
29. Csütörtök Albertina 1. Pt. 5, 1-4. Fil. 4, 10--23.
30. Péntek Katalin Jn. 18, 1-9. Péld. 10, 10-14.

Megválto Urunk! 're vagy a felJtámadás és az élet. Kereszllségünik·banrní is meg-
haltunk abünnek, hogy élhessünk Néked. Engedd rnegisrnerriünk f.elrtámadásod
erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts ffi'ÍI!1.iketaz új életben járni és az
odafelvalókkal törödní. Amen.
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Napok Protestáns Napi igé knaptár

1. Szombat I Munka ünn. Ap. csel. 20, 28-32. Péld. 1<1,19-22.
18. hét: Jubilate - 2; Kor. 5, 17.

2. Vasárnap Zsigmond Jn. 16, 16-23. Zso.iJt.66, 1-12.
3. Hétfő Irma Ef. 4, 17-24. Péld. 11, 24-31.
4. Kedd Flórián Jób 38, 31-38. Péld. 14, 31-34.
5. Szerda Gotthárd 1. Jn. 4, 7-14. Péld. 15, 13-17.
6. Csütörtök Fdda Ap. csel. 17, 22-33. Péld. 16, 1-3.
7. Péntek: Napöleori 2. Kor. 5, Hi-21. Péld. 16, 7-9.
8. Szombat Gizel[la Jell.. 21, 1-5. Náh, 1, 1-8.

19. hét: Kantate - Zsolt. 98,1..
9. Vasárnap Gergely Jn. 16, 5-Í5. Zsol't. 98.

rIO. Hétfő Ál1min Ef. 5, 8-14. Náh. 2, 2-14.
ll. Kedd Ferenc Jn. 6" 66-69. Abd. 1-18.
12. Szerda Pongrác Kol. 3, 16-24. 1. Móz. 1, 1-8.
13. Csütörtök Szervác 2. MOz. 14. 10-14, 24-31. 15. 1·3 1. Móz. 1, 9-15.
14. Péntek Bonifác 2. 'llim. 2, 8~13. 1. Móz. 1, ~6-2, 4.
15. Szombat ~só:fiia Jell.. 4, 2-11. 1. Móz. 2, 4-17.

20. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
16. Vasárnap Mózes Jn. 16, 23-30. Zsolt. 66, 16-20.
17. Hétfő Bánik Mk 1, 3,5-39. 1. Móz. 2, 18-'-25.
18. Kedd El'iG\: Kol. 4,2-6, 1. Móz. 3, 1-13.
19. Szerda Buda 1. Tim. 2, 1-8. 1. Móz. 3, 14-24.
20. Csütörtök Mennyb. ünn. Mk. 16, 14-20. Zsolrt. 47.
21. Péntek / Konstantín Kol. 3, 1-4. 1. Móz, 4, 1-16.
22. SzmIlJbat Júlia Ef. 1, 15-23. 1. Móz. 4, 17-2.6;

21. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.
23. Vasárnap Dezső Jn. 15, 26-16. 4. Zsolt. 27, 7-14.
24. Hétfő Gergely Jer. 29, 11-14: 1. Móz, 6, 5-22.
25. Kedd Orbán Jn. 15, 17-21. 1. Móz. 7, 10-24.
26. Szerda Fülöp 1. Kor. 2, 12-16. 1. Móz. 8, 13-2,2.
27. Csütörtök Helga Jn. 7, 37-39. 1. Móz. 8, 13-22.
28. Péntek Emiil. Zsid. 11, 32-40. 1. Móz. 9, 1-17.
29. Szombat. Keve É~. 41, 17-20. 1. Móz. 11, 1-9.

22. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.
30. Pünk. v. I Janka I Jn. 14, 23-31. Zsol~. U8, 24-29.
31. pünk.h. Angéla Jn. 3, 16-21. Ap. csel. 10,34-36.42'-4J8.

Szen1lháJromság[stent Ma·gassá,~an és szeritségben 1alro>:ol.<:Leaz aJázaJtossal is.
A titloc>ka tieJ.d, a .kínytbatkoztatctt dolgok pedi,g a maéník, Tam·íts mínket arra,
hogy t.iJtlGaidatalázatos lélekkel, a kll!nyillJat!koztatottligét pedig hivő szívvei fogad-
juk. Amen.
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Napok Protestáns Napi igé knaptár

, 1. Kedd Tünde Ap. asel. 2, 42--47. 1. Sárn. 1, 1-20.
2. Szerda Anna Ap. csel. 3, 1-21. 1. Sám. 1, 21-28.
3. Csütörtök IldiJkó Ap. csel. 4, 8-31. 1. Sám, 2, 1-11.
4. Péntek Kadocsa Ef. 2, 17-22. 1. Sám, 2, 12-20.
5. Szombat F'atírne Jn. 20, 19-23. 1. Sám. 2, 27-36.

23. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.

6. Vasárnap Norbert Jn. 3, 1-15. Z'solt. 145.
7. Hétfő Róbert Ef. 3, 14-21. 1. Sám. 3, 1-21.
'8. Kedd Medárd Kol. 2, 1-9. 1. Sám. 4, 1-18.
9. Szerda Fél!ix Ef. 4, 1-6. 1. Sám. 7, 2-17.

10. Csütörtök Margit 1. T,im. 3, 14-16: 1. Sám. 8.
11. Péntek Barnabás 1. Kor. 12, 1-ii. 1. Sám, 9, 1-14.
12. Szombat Vd,rág Ez. 1, 4-6, 22-28. 1-.Sám. 9, 15-10, 1.

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

13. Vasárnap Tóbiás Dk. 16, 19-31. Zsolt. 13.
114.Hétfő Vazul 2. Tim. 3, 14-17. 1. Sám, 10, 17-27.
15. Kedd Jolán Ez. 2, 1-7. 1. Sám, 13, 1-14.
16. Szerda Jusztin Ap. csel. 8. 26-35. 1. Sám. 15, 1-31.
17. Csütörtök Laura Jer. 8, 8-11. 1. Sám. 16, 1-13.
[8. Péntek Arnold Ez. 3, 22-27. 1. Sám, ,16, 14-23.
19. Szombat Gyártás Ezs. 5, 1-7. 1. Sám. 17, 1-11.

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

20. Vasárnap Rafael Lk. 14, 16-24. Zsolt. 18, 28-33.
21. Hétfő Alaios Ap. csel. 6, 1_7. 1. Sám, 17, 12-30.
22. Kedd Paulina Jer. 3, 14-17. 1. sáin. 17, 31-35.
23. Szerda Zoltán 1. Kor. 14, 26-33 .. 1. Sám, ,17,52-58.
24. Csütörtök Iván Dk. 1, 57-ii8. 1. Sám, 18, 1-16.
25. Péntek V.ilmos l1k. 12, 49-53. 1. Sám. 20, 1-23.
26 Szombat J·ános, Pál Jn. W, 40-42. 1. Sárn. 20, 24-21,

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

27. Vasárnap László l1k. 15, 1-10. Zsolt. 32.
28. Hétfő Levente Mk. 2, 1-17. 1. Sám. 24.
29. Kedd Péter, Pál Dk. 7, 36-50. 1. Sám, 31.
30. Szerda Pál lJk. .15, 11-32. 2. Sám. 1,-,17-27.

Szentlélek trristent Építs be moLruretIsten gyütekezetéoe. Vezérelj el mtnket mín-
den ~g'a:zságra.&erkentsminlret, hogy teremje életünk a szeretet, öröm, békes-
ség. béketűrés, hűség:swlidség és mértékletes'séggyümölcs·ét. Amen.
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1. Osütörtök I Tibold I Rm. 4, 1-8. 2. Sám. 2, 1-11.
2. Péntek I Ottokár Rm. 5, 1-11. 2. Sám. 5, 1-12.
3. Szombat Kornél Ez. 18, 1-4. 21-24. 2. Sám. 5, 17-25.

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

4. Vasárnap Ulrik Lk. 6, 36-42. Zsolt. 27, 1-6.
5._Hétfő Emese Jn. 8, 1-11. 2. Sám. 7, 1-16 -,
6. Kedd Émaiás 2. Kor. 2, 5-ll. 2. Sám. 7, 17-29.
7. Szerda Oirill Ef. 4, 30-5,2. 2. Sám. 9.
8. Csütörtök Teréz Fill. 2r 1--4. 2. Sám. 11, 1-13.
9. Péntek Veronika Ap. csel. 7, 54-59. 2. Sám. 11, 14-27.

10. Szombat Amália Jel. 22, 1-5. 2. Sám. 12, 1-15.

28. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
ll. Vasárnap LiIi- Lk. 5, 1-11. Zsolt. 1.
12. Hétfő Izabelda Lk. 9, 57-62. 2. Sám. 12, 15-25.
13. Kedd Jenő Fil. 3, 12-16. 2. Sám. 15, 1-23.
14. Szerda Eörs Lk. 9, 51-57. 2. Sárn. 15, 24-37.
15. Csütörtök Henrik 2. Tim. 4, 1-5. 2. Sám. 18, 1-18.
16. Péntek Zalán 1. Tess. 2, 13-20. 2. Sám. 18, 19-19,1.
17. Szombat Elek Lk. 14, 25-33. 2. Sám. 24. I

29. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.
18. Vasárnap Frigyes Mt. 5, 17-26. Zsolt. 139.
19. Hétfő Emília Tit. 3, 3-7. -Rm. 1, 1-7.
20. Kedd ILlés 1. Pt. 3, 18-22. Rm. 1,8-17.
21. Szerda Dániel Gal. 3, 26-29. Rm. 1, 18-32.
22. Csütörtök Mária, Magd. Mk. 16, 14-18. Rm. 2,,1-16.
23. Péntek Lenke Mt. 3, 13-17. Rm. 2, 17-29.
24. Szombat Krisztiria Jel. 3, 1-6. Rm. 3, 1-20.

30. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.
25. Vasárnap Jakab Mk. 8,1-9. Zsolt. 24.
26. Hétfő Anna Mk. 8, 10-21. Rm. 3, 21-26.
27. Kedd Olga - Jk. 3, 1-10. Rm. 3, 27-3!.
28. Szerda Ince Lk. 11, 33-36. Rm. 4,1-8.
29. Csütörtök Márta Mt. 10, 26-33. - Rm. 4, 9-25.
30. Péntek Judit I Jn. 19, 1-5. Rm. 5, 1-11.
31. Szombat Os:zJkár 1. Ko-r. 9, 24-27. Rm. 5, 12-2.1.

A1yánk a Jézus KTis·ztusáltal! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága ajándé-
káért, azért, hogy bocsánatot nyertünk. és bocsán.atot nyújthatunk. Bocsánatod
ál1al Istenfiúságot nyer-türrk, megbocsátasunk gyümölcseként testvéri szíveket
ajándékozol nekünk. Töltsd oe szívün'ket a megbocsátás lelkével. Amen.

12
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31. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.

1. Vasárnap Péter Mt. 7, 15-23. Zsolt. 48.
2. Hétfő Lehel Jn. 8, 31-36. Rm. 6, 1-11.
3. Kedd Csilla Gal. 6, 7-10. Rm. 6, 12-23.
4. Szerda Domonkos Kol. 1, 3-11. Rm. 7, 1-6.
5. Csütörtök Vajk 1. Kor. 12, 12-26. Rm. 7, 7-13.
6. Péntek Berta Fil. 2, 12-18. Rm. 7, 14-25.
7. Szombat Ibolya Zsid. 6, 4-8. Rm. 8, 1-11.

32. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.

8. Vasárnap László Lk. 16, 1-8. Zsolt. 54.
9. Hétfő Emőd Préd. 9, 13-18. Rm. 8, 12-17.

10. Kedd Lőrinc Péld. 16, 1-9. Rm. 8, 18-23.
ll. Szerda Tibor 1. Ft. 3, 1-6. Rm. 8, 24-30.
12. Csütörtök Klára 1. Kir. 3, 16-28. Rm. 8, 31-39.
13. Péntek Ipoly Mt. 10, 16-23. Rm. 9, 1-5.
14.Szombat Özséb Lk. 12, 42-48. Rm. 9, 6-13.

33: hét: Szentháromság utáni 10. - Péld. 14, 34.
15. Vasárnap Mária Lk. 19, 41-48. Zsolt. 33.
16. Hétfő Abrahám 5. Móz. 7, 6-11. Rm. 9, 14-24.
17.Kedd Anasztáz 2. Móz. 17, 8-15. Rm. 9, 25-29.
18.Szerda Ilona 1. Kir. 21, 1-16. Rm. 9, 30-33.
19.Csütörtök Huba Jer. 16, 14-17. Rm. 10, 1-11.
20. Péntek Alkotm. ünn. Jer. 18, 1-6. Rm. W, 12-21.
21. Szombat Sámuel Rm. 9, 1-5. Rm. 11, 1-10.

34. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pt. 5, 5.
22. Vasárnap Menyhért Lk. 18, 9-14. zson. 113.
23. Hétfő Favkas Mk 9, 33-37. Rm. 11, 11-24.
24. Kedd Bertalan 1. Sám, 17,40-51. Rm. ll, 25-32.
25. Szerda Lajos Lk. 7, 1-10. Rm. ll, 33-36.
26. Csütörtök Róza Ap. csel. 12, 18-25. Rm. 12, 1-2.
27. Péntek Szilárd Gal. 1, ll-24. Rm. 12,3-8.
28. Szombat Agoston Ézs. 57, 15-21. Rm. 12, 9-16.

35. hét: Szentháromság utáni 12. - Ézs. 42, 3.
29. Vasárnap

I
Lilla

I
Mt. 7, 31-37. Zsolt. 30.

30. Hétfő Rózsa Mk. 1, 21-28. Rm. 12, 17-21.
31. Kedd Erika 2. Kir. 20, 1-7. Rm. 13, 1-10.

MennyeiAtyánk! Magasztal leLkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Testünk
táplálására földi kenyeret, 1elkünk üdvösségére me:nnyei keny,eret ajándékozol
nekünk. Kérünk, rendeld ki számumera a mímdennapí kenyerünket, és teríts
asztalt ne'künka Te ország odoari. Amen.
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1. Szerda Egyed Jik. 5, 13-18. Bm. 13, 11-14.
2. Csütörtök Rebeka Mt. 9, 27-38. Bm. 14. 1---.13.
3. Péntek Hilda Mt. 8, 14-17. Rm. 14, 14-23.
4. Szombat Rozália Ézs. 35, 3-10. Bm. 15, 1-13.

36. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.

5. Vasárnap Viktor Lk. 1<0,23-37. Zso11. 112.
6. Hétfő Zakariás Jik. 2, 1-13. Rm. 15; 14-21.
7. K,edd Regina Mt. ,10,40'--42. Rm. 15, 22---.33.
8. Szerda Mária Zak. 7, 8~14. Rrm. 16, 1-16.
9. Csütörtök Adám Filemon 4-25. Rm. 16, 17-27.

10. Péntek Erik Zsid. 2, 11-18. Mt. 5, 1....:...,12.
U. Szombat 'I'eodóra Jer. 22, 13-19. Mt. 5, 13-16.

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

12. Vasárnap Szabolcs Dk. 17, 11-19. Zsolt. 84.
'13. Hétfő Ludovíka MJk. 1, 40'--45. Mt. 5, 17-20.
14. Kedd Szerénke 1. Tess. 5, 16-24. Mt. 5, 21-26.
15. Szerda Enikő 2. Kqr. 9, 10-15. .Mt. 5, 27-32.
16. Csütörtök Eddt . 1. Tess. 1, 2-10. Mt. 5, 33-37.
17. Péntek Hajnailika Mik. 14, 3-9. Mt. 5, 38'--42.
18. SzombaJt 'Ditusz Jel.. 4. Mt. 5, 43'--48.

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

19. Vasárnap Vilma Mt. 6, 24-34. Zsolt. 86, 1-11.
20. Hétfő Csendi'ke 1. Tim. 4, 4-8. Mt. 6, 1-4.
21. Kedd Máté. 1. T.im. 6, 6-12. Mt. 6, 5-15.
22. Szerda Móric 1. Kor. 7, 20-24. Mt. 6, 16-18.
23. Csütörtök Teikla 1. Kir. 17, 1-8. Mt. 6, 19-23.
24. Péntek Gellért 2. Tess. 3, 6-13. Mt. 6, 24-34.
25. Szombat K[eofás Dk. 6, 20-26. Mt. 7, 1--6.

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

26. Vasárnap Jusztina Dk. 7, 11-16. Zsolt. 86, 12-17.
27. Hétfő Labore Jer. sír.s, 22-2.'7, 3, 1-·33. Mt, 7,-7-11.
28. Kedd Vencel Zsid. 1,2,4-11. Mt. 7, 12-20.
29. Szerda Mihály Lk. W, 17-20. Mt. 7, 21-23.
30. Csütörtök Jeromos 2. Kk. 6, 8-23. Mt. 7, 24-29.

,
szeraséges Isten! Magasztalun.k Téged, hogy bepiljanehaturuk törvényed tükrébe.
Be1ő1e tanuljUik megismerni s'zeIlitsé!l'eSorcádan és ,búnös Iérrytmket. TanÍltS mm-
ket szerit orcád előtt félelemmel Ieboruümí, bűneinktől pe<ii>gmenekümí. Amen.
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1. Péntek Malvin Jn. 12, 27-33. JIk. 1, 1-12.
2. Szombat Petra Jel. 5, 11-14. JIk. 1, 13-18.

40. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.
3. Vasárnap Helga Lk. 14, 1-11. Zsolt. 119, 1-16.
4. Hétfő Ferenc Mt. 12, 1-!3. .Tk. 1, ,19-27.
5. Kedd Aurél Mit. 15, 1~20. Jk. 2, 1-13.
6. Szerda Brunó· Mt. 17, 24-27. Jk. 2, 14-26.
7. Csütörtök Amá:lia 1. Kor. 9, 19-23. J'k. 3. 1-12.
8. Péntek Etelka Gal. 6, 14-18. Jk. 3, 13-18.
9. Szombat Dénes Ámos. 5, 114-15. 2:J;-24. Jk. 4, 1-3.

41. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.
10. Vasárnap Gedeon Mt. 22', 34-46. ZsoLt. 41, 1---.5.
111.Hétfő Fenyőke 1. Tess. 4, 9-12. Jk. 4, 4-12.
12. Kedd MiJksa 1. Jn. 3, 11-18. Jk 4, 13-17.
13. Szerda KáIlmán 1. Jn. 4, 7-16. Jk. 5, 1-6.
14. Csütörtök Helén Ef. 6, 1-9. Jk. 5, 7-12.
1'5.Péntek Teréz 2. Kor. 8, 1-15. Jk. 5, 13-20.
16. Szombat Gál Ap. csel. 5, 1-11. .JÓb 1. 1-12.

42. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, H.
17. Vasárnap Hedvig Mt. 9,1-8. Zsolt. 78.
18. Hétfő Lulkács :Mk. 8, 22-26. Jób 1, 13-22.
19. Kedd Luciúsz Kol. 3, 5-11. Jób 2, 1-10.
20. Szerda Irén Kol. 3, 12-17" Jób 2, 11-3,11.
~1. Csütörtök Orsolya LJk. 19, 1-10. Jób 3, 20--,26.
22. Péntek Előd Zsid. 10, 11-18. Jób 4, 1-11.
23. Szombat Gyöngyi Jer. 17; 12-17. Jób 4, 12-210

43. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
24. Vasárnap Salamon Mt. 22, 1-14. Zsolt. 34.
25. Hétfő Blanka 2. iM6z.1~,2r-7. 13-15. Jób 5, 17-27.
26. Kedd Dömötör Jn. 6,24-35. Jób 6, 1-10. 24-3{J
27. Szerda Szabina Jn. 15, 1-8. J6b 7., 7-21.
28. Csütörtök Simon 1. Kor. 1O,14-22. Jób 8, 1-7. 20-22.
29. Péntek Jenő 1. Pt. 2, 5-10. Jób 2, 1-2. 14-22.
30. Szombat Fal'lkJas Jel. 19, 6-10. Jób 11, 1-3.13-20.

44. hét: Szentháromság utáni 21. - 2. Tim. 2, 5.
31. Vasárnap Reform. ünn. Jn. 2, ,13-22. Zwlt.46.
Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el
és a pislogó gye11tya;be1etnem oítod el. Evangélil:umod tüzével új é1letLángját
gyújtod 'bennünk, evangéliumod hatalmával megmented oa veszendőr. Ne engedd,
hogy v€lkaalá ;rejtsük a tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg oa btzonyságtétel
le1!kével'.Ámen.

15
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Jób 12, 1-5.
Jób 14, 1-12.
Jób 31, 29-40.
Zsolt. 73, 1-12.
Zsolt. 73, 13-20.
Zsolt. 73, 21-28.

Napi igék

45. hét: Szentháromság utáni 22. - Mt. 24, 13.

46. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja. - ~. Kor. 5, 10.

47. hét: Örök élet vasárnapja. - Lk. 12. 35.

1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök
5. Péntek
6. Szornbat

7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

10. Szerda
ll. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat

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

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

28. Vasárnap I
29. Hétfő
30. Kedd

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd

1. Kor. 2, 24-27.
2. Tim. 2, 1-5.
Rm. 14, 4-21.
1. Kor. 9, 13-18.
Lk. 22, 31-38.
1. Kor. 7, 29-31.

ZsoLt.85, 2-8.
Zsolt. 75.
Zsolt. 76.
Jób 32, 1-14.
Jób 33, 8-33.
Jób 38, 1-3. 22-38
Jób 40, 1-14.

Zsolt. 143.
Jób 40, 15-41, ll.
Jób 42, 1-9.
Zsolt. 51.
Mt. 24, 1-8.
Mt. 24, 9-14.
Mt. 24, 15-28.

Mt. 25, 1-13. ,Zsolt. 39.
Lk. 12, 35-40. Mt. 24, 29-31.
Zsid, 12, 12-27. Mt. 24, 32-41.
Jel. 3, 7-13. Mt. 24, 42-51.
Lk. 13, 22-30. Mt. 25, 1-13.
Zsid. 10, 32-39. Mt. 25, 14-30.
Jel. 21, 9-14. 18-2~Mt. 25, 31-46.

48. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.

Mt. 24, 15-28.
Zsid. 2, 1-4.
1. Jn. 4, 1-6.
Zsid. 13, 1-6.
Zsid. 13, 7-9.
2. Tess. 2, 1-17.
Préd. 3, 1-11.

Élet fejedJehne! Közülünk senki 'sem él önmagának és senki sem hal meg önma-
gának. Ha éLünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár
éljünk, aíkár haljunk, a Tieid vagyunk. Ámen.

Okt. forr. ü.
Gottfried
Tivadar
Luther sz. Ü.
Márton
Jónás
Szaniszló _

Mt. 25, 31-46.
Jn. 5, 19-24.
1. Móz. 19, 15-29.
Lk. 13, 1-9.
Ez. 14, 12-23.
Jel. 22, 1-7.
1. Pt. 4, 1-7.

Zsolt. 24.
Ézs.6.
Ezs, 1, 1-9.

16

KIementina
Lipót
Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet
Jolán

, Olivér
CecíUa
Kelemen
Emma
Katalin
Osongor
Tünde

Stefánia
Nóé
András

I Mt. 21, 1-9.

I 2. Kor. 1, 18-22.
Kol. 1, 9-14.



~ D[CEMBER~
,

Napok \ I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Szerda Elza 1. Móz. 49, 8-10. Ézs. 1, 10-20.
2. Csütörtök ArarJJka 4. Móz. 24, 15-18. Ézs. 2, 1-5.
3. Péntek Olívia Jn. 18, 33-37. ÉZiS.2, 6-22.
4. Szombat Borbála Jel. 22,ie-is, 17,:W-21. Ézs. 4, 2-6.

49. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.

5. Vasárnap Vilma Lk. 21, 25-33. Zsolt. 80.
6. Hétfő MH{Jlós Zsid. 6, 9-12. Ézs. 5, 1-24.
7. Kedd Ambrus ' 2. Pt. 1, 2-11. Ézs. 7, 1-9.
8. Szerda Mária Jel. 2, 1-7. Ézs. 7, 10-17.
9. Csütörtök Emőke Ag.g. 2, 1-9. Ézs. 8, 1-8.

10. Péntek Judit Lk. 17, 20-25. Ézs. 8, 9-22.
11. Szombat Árpád Jel. 3, 14-22. Ézs. 8, 23-9, 6.

50. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3. 10.

12. Vasárnap Gabriella Mt. 11, 2-10. Zsolt. 85.
13. Hétfő Luca Lk. 1, 5-25. Ezs, 11, 1-10.
14. Kedd ..... Szídárdka Iik. 1, 57-70. Ézs. 12.
15. Szerda Johanna Lk. 3, 10-20. ÉZIS.14, 3-17.
16. Csütörtök Etel Jn. 1, 6-9. 15--16. Ézs. 25.
17. Péntek Lázár Jn. 1, 29-31. Ézs. 26.
18. Szombat Estike Dk. 7, 29-35. ÉZIS.27.

51. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

19. Vasárnap Viola Jn. 1, 19.......,28. Zsolt. 19.
20. Hétfő Csaba Ézs. 45, 1-8. Ézs. 28, 14-22.
21. Kedd Tamás 1. Kor. 2, 6-10. Ézs. ,28, 23-29.
22. Szerda Zénó 1. Krón. 17, 23-27. Ézs. 29, 1-16. ,
Q3. Csütörtök Viktória Rm. 1,1-7. Ézs. 29, 17-24,
24. Péntek Ádám, Éva Rm. 5, 12.15-18.21. úk. 1, 46-55.
25. Szombat Karácsony I. Lk. 2, 1-14. Zsolt. 98.

52. hét: Karácsony utáni vasárnap - Jn. 1, 14.
26. Vasárllap Karácsony 11.1 Mt. 23, 34-49. Zs~llj;.98.
27. Hétfő János Jn. 21, 19-24. Ézs. 31.
28. Kedd Kamilla Mt. 2, 13-18. Ézs. 32.
29. Szerda Dávid Jn. 12, 35-43 . Ézs. 33.
30. Csütörtök .A,ni!kó Jn. 12, 44-50. Ézs. 35.
31. Péntek Szrlveszter Lk. 12, 35-40. Zsolot. 12l.

KegyelemIstene! Esztendők végén elénk állítOd az új kezdetet jelentő bölcsőt.
Aholemberi utunk elfogyott, Te új at nyitsz számunkna. Légy áldott kirogyha-
tatlan szeretetedért. Amen.
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lsten bizonyságtétele
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét az Isten bizony-

ságtétele nagyobb, mert ez az Isten bizonyságtétele, hogy Ő
bizonyságot tett Fiáról... és ez az a bizonyságtétel, hogy
örök életet adott nekünk és ez az élet az Ő ,Fiában van. Akié
a Fiú, azé az Élet. (1. Jn, 4, 9-11)

Megszoktuk, hogy mindig csak emberek bizonyságtételéről hallunk, s
- különös kifejezesnek tűník, hogy textusunkban Isten bizonyságtételéről

olvasunk. Pedig éppen ez a különös kifejezés mutathat új fényben min-
dent: a keresztyénség múltját, jelenét s jövőjét. János apostol szava azt
jelenti, hogy Jézus ügye IstentőL van, ezért igazán érték és mamdandó
A múltban is ezért maradhatott meg, a jövőre nézve is ez lehet igazi re-
ménységünk alapja. Nagyszerű, hogy mindig támadnak emberek, akik bi-
zonyságot tesznek Jézus Krisztusról, de ennél is nagyszerűbb, hogy ezek-
ben az emberekben maga Isten munkálkodik, Fiáról O tesz bizonyságot.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv szerint, amikor Péter apos-
tolt és társait ugyanaz elé a tanács elé állították, amely egykor Jézust
ítélte el, egy mindenki által tisztelt írástudó, Gamáliel így beszélt: ,.Hagy-
jatok békét nekik, mert ha emberektől van e dolog, semmivé lesz, ha
eLlenben Istentől, Ti nem veszíthetitek el őket." - Igaza volt, Istentől
volt Jézus ügye, nem emberektől. Úgy hisszük, az elmúlt húsz évszázad-
ban is mindig Isten volt az, aki kezében tartotta ezt az ügyet, tanúsko-
dott.

Péter apostol és társai pünkösd óta éppen azt hirdették szüntelenül,
hogy az események igazolták Mesterüket, pontosabban, hogy mindabban,
ami történt nagypéntek után, az Atya tanúskodott Fia mellett. Jézus el-
lenfelei hiába szimatoltak, méltó büntetést kereszthalálában, az Atya nem
hagyta annyiban a dolgot. "Tudja meg Izrael egész háza bizonyossággal,
hogy Úrrá és Krisztussá tette Ot az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszí-
tettetek - feltámasztotta" hirdette Péter. (Ap. Csel. 2, 32-36.) Ezzel vilá-
gossá vált: Amit Jézus hirdetett igaz, akinek mondta magát, valóban az
volt! Isten igazolta Ot, tanúskodott Róla, bizonyságot tett Felőle. Életét
hitelesítette, szava elfogadható, tanításán pecsét van. ...-

Nagy vita idején íródtak e sorok, az 1. század végén. Hamis tanítók el-
len küzd János, több ízben is hangoztatja levele során, hogy az igaz ta-
nításnak próbaköve az Istentől nyert élet. Sorai valószínűleg egy Kerin-
tosz nevű kis-ázsiai tévtanító ellen íródtak. Kerintosz és követői nem
tartották Jézus halálát engesztelő halálnak, nem vallották az igaz hit és
a megengesztelt élet szerves egységét, sőt gyökeréberi támadták a Krisz-
tus-hitet, amikor a názáreti Jézustól el akarták választani a "Krisztus-
elvet". Levelünkben János, evangéliumával egybecsengően. vallja, hogy
a názáreti Jézus a Krisztus, O az Isten Fia, Benne van a világosság és
az éleLSzakaszunkban azt tanítja az apostol, hogy nem vélekedések, vi-
ták, hanem az új élet ügye a keresztyénség. Hogy kinek van igaza, azt az
élet dönti el végérvényesen. Isten az új élet ajándékával tesz bizonysá-
got Fiáról.

F'iavel =rnre méltó, hogy emberileg nem lehet lezárni a Jézus-ügyet.
Sem helyileg, sem időileg nem lehet befejezni a Róla folyó vitát. Aho-
gyan már kereszt-halála előtt is vitatkoztak Róla, hogy jó ember-e, vagy
O a megígért Messiás, csodálatos beszédű próféta-e vagy nagy hitető,
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ugyanúgy folytatódott a külőnböző vélemény-nyilvánítás a kereszt ese-
ménye után is, mindenütt, ahová tanítványai eljutottak, Vele kapcsolat-
ban állást kellett foglalni, s folyt a vélemény-nyilvánítás is: Először a
Földközi-tenger mellékén, majd egész Európában, később az öt világrész
legkülönbözőbb helyén. Ellene és mellette sok-sok érvet hoztak fel.- Ju-
liánusz aposztata gyűlölte a sápadt Galileait, Goethe színes paradicsom-
madárnak nevezte, akit rajongói minden tollal felékesítettek, Nietzsche
bacilus nak és vérszívónak tartotta, akitől meg kell váltani Európát, ahe-
lyett, hogy Róla, mint Megváltóról beszélnének. Máskor megszólaltak
váratlanul mellette, látszólag távolállók, mint a mí időnkben is történt.
Megszélalt a XX. században egy zsidó bölcselő: Buber és legnagyobb
testvérének nevezte. Megszólalt a hindu Gandhi és a gyengék erejének
mondta. Megszélalt egy magát hitetlennek valló filozófus: Jaspers és mér-
tékadónak jelölte meg, megszélalt a francia költőóriás: Claudel és be-
vallotta: Jézust Nagy Kapocsnak tartja Isten és ember, ember és ember
között. A sort még folytatni lehetne. Elgondolkoztató kijelentések, meg-
lepő nyilatkozatok Jézusról - nem várt ajkakról, nem várt tollakból.
Mégis, Jézus ügye nem függ kertársak becses véleményétől, döntőbb,
"nagyobb az Isten bizonyságtétele." O nem csak véleményt, hanem meg-
győződéses hitet és gyümölcsöző életet tud támasztani Jézussal kapcso-
latban. Heine-ről olvassuk, hogy az antwerpeni dómban járva, így szólt
barátaihoz: "Igen-igen, ezeknek hitük volt, nekünk csak véleményünk
van, s véleményekkel nem lehet dómokat építeni". - Isten többet akar
véleményalkotásnál : tartalmas, célos, hasznos, sőt örök életet. Akié a Fiú,
azé az élet. Ady írta 1914-ben Ignotusnak. akit nemcsak fejedelmi barát-
nak nevezett, hanem olyannak tartott, "aki talán már régen látta és meg-
látta őt" a következő sorokat: "Szabad-e engem hidegen megértni? Sza-
bad közönnyel előlem kitérni? Gerjedt lelkemnek ki látta valóját? Ki lát
szívem, sebes és örök jóság? Istenülő vágyaimba ki látott? Oh, vakszívú,
hidégszemű barátok!" S ha egy költő joggal igényelhétte magának ezt,
úgy sokkal inkább lehet elmondani Istenről, Jézus ügyéről ugyanezt. Ot
nem elég "hidegen megértni és előle közönnyel kitérni". Ot csak mele-
gen és odaadóan szabad szeretní, elszántan és életesen követni. Isten bi-
zonyságtételére ez a helyes emberi válasz. Isten tettei sohasem kénysze-
rítő tények, mindig személyes hitet követelnek. mindig tudatos választ,
életet befolyásoló döntést kívánnak. következetes és következményekkel
járó igent.

A keresztyénség Isten 'Ügye - Isten maga tesz. bizonyságot FiárÓl -
ennek elfogadása egyszerre gerjeszt bizalmat bennünk és kötelez el élet-
szolgálatra. - Eltéved a keresztyénség. ha úgy véli ügye csak sajátja, s
megfeledkezik Istenéről. Ez vagy indokolatlan büszkeséghez vagy szánal-
mas félelemhez vezet. Büszkeséghez, ha bárki azt képzeli, a keresztyén-
ségben minden tőle függ, félelemhez, ha elgyávulva azt gondolja magára
jnaradt, Jézus ügye Isten ügye - az Atya tesz bizonyságot Fiáról. Ez a
kijelentés bizalmunk és reménységünk forrása a jövőt illetően, Jézus
ügyét nem félteni kell, hanem bízni kell abban, hogy ügye a jövőben is
nemcsak a mi ügyünk, hanem az Istené. O maga a legfőbb biztosíték a
jövőre nézve is.

Már a múltban is megmutatta Isten, hogy Jézus ügye az O ügye kő-
zöttünk is. Amint nemzetünkre nézve ellenkezője történt annak, amit a
Szózat írója elkeseredetten fejezett ki legszomorúbb strófájában: "a sírt,
hol nemzet süllyed el, népek veszik körül" mert nem süllyedt el ez a
nép, ugyanúgy az egyházra nézve is nem a katasztrófalátás és az elsüly-
lyedés-jövendölés teljesült, hanem élet támadt.
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A hű Bizonyságtevő

Krisztusban megmutatta Isten, mit akar nekünk és velünk: életet akar.
A Fiú és az élet összetartoznak. Bizonyára így lesz a jövőben is. Amint
a mögöttünk levő évszázadokban mindig akadtak, akik nem hiába ke-
restek bajaikban vigaszt, küzdelmeíkhez erőt, bűneikre bocsánatot, ha-
lálfélelmükben örökéletet, ugyanúgy hisszük a jövőben is Isten maga
munkál életet Jézus Krisztus által.

Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas professzor, a közelmúltban könyvet
írt a fiatalabb nemzedéknek. amelyben inti amerikai olvasóit, hogy az
élet és közvélemény náluk egészen a halálra van orientálva. Az üzleti
világ, a nevelés, a sajtó, minden a halálra tájolódott. így hovatovább a
nyugati világ öngyilkosságba rohan. Nem véletlenül adta a tudós kőny-
vecskéjének címül: Az öngyilkos majom ... Ezzel szemben mai magyar
életünket, társadalmunk törekvéseit látva szabad azt mondanunk: ná-
lunk viszont minden az. életre van orientálva, ez jó irány. Egyházunk
szolgálatát és célkitűzéseit látva és résztvéve abban, örülhetünk .annak,
hogy egyházunkban is minden az életre van tájolva. Ezt a fő irányt kell
fontosnak tartani, és követni, mert ez jó, istenes irány. Isten munkájá-
nak, szándékának szavának és cselekedeteinek vitathatatlan iránya az
élet, ahogy igénk mondja: Isten Fiáról tesz bizonyságot, aki az Élet. Vall-
juk, hogy egyházunk ügye, mivel Jézus ügye - az Istené, nem csupán a
mi ügyünk, gyülekezetei nk élete nem csupán a mi kezünkben van, ha-
nem az övében, szolgálatainkhoz Tőle nyerhetunk erőt, aki hisszük a jö-
vőben is tanúskodni fog Fiáról közöttünk és ezzel életet munkál.

Dr. Hafenscher Károly

"A Jézus Krisztustól, aki a hű bjzonyság, a halottak kö-
zül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak,
aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneink-
ből az ő vére által." (Jel. 1, 5)

Ha a Jelenések könyvébe belelapozunk. olyan könyvre találunk; amely
ismételten vall magáról. Önvallomását talán így adhatnám vissza: A pró-
fétálás beszédeit hozom és ádom át megtartásukra azoknak, akik üdvös-
séget akarnak. Prófétálás hajdan úgy támadt, hogy Istennek szava volt
a népéhez. Isten elhivato\tjai megértettek egyet-mást Uruk jövőt-alakító
szándékaiból. ahogy azok már a mában hatnak. Ezek felhívták népüket
Isten akarata cselekvésére, rámutattak a még fennálló engedetlenségére,
eligazítást adtak neki tanácstalanságában.

A próféták sora, tudjuk, Keresztelő Jánossal lezárult. A hozzánk szóló
Isten most már Jézusban közelít meg bennünket. Mit jelent Jézus Krisz-
tus a bizonyságtétel vonalán. Elsősorban úgy látszik azt, hogy aki bizony-
ságot tesz, Róla szól. így Pál, aki Korinthusba menve felteszi, hogy nem
szólott másról, csak Krisztusról, mégpedig a Megfeszítettről. ABibliát
szokás úgy venni, mint a Krisztusról szóló bizonyságtételt.

Krisztus azonban nemcsak "Tárgya" a bizonyságtevésnek, Szerepe nem
merül ki abban, hogy az, amit bizonyságtétel gyanánt mondanak, Rá vo-
natkozik. Még csak az se elég, ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, aki
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a fő szerepét tölti be az egyházban, az ott folyó bizonyságtétel dolgában
is rendelkezik.

Jézus Krisztus maga tesz bizonyságot. Bizonyságtétele - ahogy itt a
Jelenések könyve kiemeli a halálból életre keltnek a bizonyságtétele. Igy
az életet viszi oda, ahová fordul. Ennek az életnek utat nyitni tanítvány-
hoz méltó cél. így hát János a magáéval félreáll. Titokzatos személyéről
fellebbenti kissé a leplet, mikor úgy jelöli meg magát, mint aki Páthmós
szigetén tűr el szenvedést "Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyság-
tételéért. Tehát nem a maga bizonyságtételévei jön Isten tettéről, hanem
Jézus Krisztus bizonyságtételének továbbadására szenteli oda magát. En-
nek érdekében a magáéval félreáll. Nem cél előtte, hogy olvasói ráismer-
jenek: ez jánosi hang. Inkább az érdekli, hogy Annak az életrehívó
hangját hallják, akiét ő előbb meghallotta és azóta is hallja.

Előfordult már, hogy az egyház a saját hangját hallatta és közben azt
Krisztusénak mondotta. Néha csak tévedtek emberekben. A maguk sza-
vát összetévesztették Krisztuséval. Máskor tudatosan tévesztettele Volt
már az egyháznak sajátmaga-alkotta Krisztusa. Mint minden bálvány, ez
is halott volt, életet adni képtelen. Ezen a visszás helyzeten fordított a
reformáció. Közponba került az ige Krisztus bizonyságtétele. Amíg ezt
halljuk, van ami visszatérítsen az engedetlenség útjáról. Van, aki meg-
ítélje, felfedje a .Jcrísztusí" névhez méltatlan eljárást még akkor is, ha
az mint fedezék mögé "az egyháziasság" védfala mögé húzódik.

Ezzel azonban nincs kimerítve az, amit Jézus hű bizonyságtevői szere-
péről mondanunk kell. Ö még se az, akit a hűvös pártatlanság dermesztő
fala vesz körül, hogy ami a közelébe kerül holttá merevedjen. Ennek a
szónak "hű" sokkal melegebb a tartalma. Gondoljunk a hűség szó hasz-
nálatára házastársak, barátok viszonyának a jellemzésénél. A hűség szó
hallatán a szeretet, a ragaszkodás igaziságának és tartósságának a me-
leg légáramlásába kerül az ember. A hű Bizonyságtevő hű Istenhez és
hű az embervilághoz.

A próféták csak szólták az igét, Jézus maga a testté lett ige. Hogy fáj
Jézusnak, hogy nem ismerik fel, és nem hisznek benne. A hűség és a
hit azonos gyökerű szavak, az Ótestamentum nyelvében azonos hangzá-
súak is. A hű Bizonyságtevőnek fáj a hitetlenség. Hisz az ember felé
odafordultan tesz bizonyságot. Nem is akárrniről, Istennek a világ iránti
végtelen szeretetéről. A Bizonyságtevő hűsége nem csak az embertestvér
haláláig tartó, hanem a Megválto halálba menő hűsége. Leoldja rólunk a
terhet, miközben magára veszi. Megvált minket Isten örök országa szá-
mára a bűn kiszipolyozó zsarnoksága alól. Ezek elé a tények elé kerülve
fel kell, hogy adjuk kétségeinket. Azokban megmaradni makacs enge-
detlenség lenne Jézus, a hű bizonyságtevő iránt.

Ha az Istenhez hű Jézus az embervilághoz ennyire hű, hagyhatjuk-e
mi egymást, és az embervilágot? Az egyházban a bizonyságtevés szolgá-
latára méltat és hívei annak Ura. Hogy akarjuk őt követni, ha megál-
lunk félúton, az első kudarc elkedvetlenít és a saját kényelmünk lesz
minden gondunk. Nem maradtunk hűek Istenhez, ha az embert cserben-
hagytuk, veszni hagytuk, (A feladat egyedülálló, ahogy előttünk ma áll.
Nem kielégítő egyéneket" felkarolni, nekünkvaló diakóniaí feladatot fel-
vállalni. Ma az egyes sorsa összeforrt a népével, sőt a világéval. Egész
nagy feladatok hárulnak ma ránk, amelyekhez nemcsak minden keresz-
tyénnek, minden jó akaratú embernek az összefogására van szükség.)
Síkra kell szállni a békéért, a háború ellen, nem lehet szó nélkül hagyni
a különbségtevést, ember és ember között faji hovatartozás alapján, hadd
élvezzék a technika vívmányát a még elmaradott országok lakói, ne
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éhezzen senki, amikor megvannak ennek a feltételei, csak nincsenek kel-
lően kiaknázva főleg a bizalmatlanság légköre miatt. Méltán hallanak
felhívást ezekre a feladatokra mind többen a keresztyének közül az em-
bervilághoz hű Jézus bizonyságtételéből. -

Szabó Lajos

A Lélek bizonyságtétele
"Ez az, aki eljött víz és vér által: Jézus.Krisztus, nemcsak

a víz által, hanem a víz és vér által, és a Lélek az, aki bi-
zonyságot tesz, mert a Lélek az Igazság." (1. Jn. 5, 6)

F'antasztí kus, szó szerint az, mert káprázatos fantázia szüleménye, amit
akkortájt egy terjedőben levő keresztyén irányzat hívei vallottak. Velük
áll vitában János első levele, midőn hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus
"nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által" jött el. Vagyis nem-
csak az tartozik hozzá életművéhez, hogy megkeresztelkedett a Jordán
vizében, hanem az is, hogy vérét ontva meghalt értünk a Golgotán. Az
említettek ugyanis ekkép tanítottak: a názáreti Jézussal, a földi emberrel
keresztsége alkalmával egyesült a szellemi-mennyei Krisztus, akkor ra-
gadta meg őt az isteni Lélek; ámde ez csak átmeneti állapot volt, mert a
földi Jézust kereszthalála előtt ismét elhagyta a szellemi-mennyei Krisz-
tus. Ez az okoskodás valóban dús fantáziára vall.

Az apostol ezzel szemben ragaszkodik a történethez, ahhoz, ami való-
ban megtörtént. amit az Úr mint a testté lett Egyszülött Fiú világunkban
vállalt s átélt. János nem engedheti, hogy Jézust a Krisztustól elszakít-
sák. Az egész Krisztus a Megváltó ! Levele során több ízben is nyomaték-
kal emeli ki, hogy Isten a valóságos Jézusban jött el, lett testté, nyilat-
koztatta ki magát, és éppen Isten Fia vére (tehát az, hogy meghalt ér-
tünk a keresztfán) tisztít meg rriinden bűntől. (1, 7)

Nos és ezt mi bizonyítja? Vajon ez js nem a képzelet játéka? Nem. A
Lélek bizonyságtételére hivatkozik az apostol! Isten szent Lelke az, aki
végsősoron bizonyságot tesz Jézus Krisztusról és meggyőz minket lel-
künkben afelől, hogy őbenne eljött, felénk hajolt irgalmával az Isten.

Belső bizonyságtétel ez. Atyáink így is nevezték: a Szentlélek belső bi-
zonyságtétele. Isten láthatatlan Lelke, mint egy tanú odalép a rni lelkünk
elé és meggyőz bennünket afelől, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója,
nekünk személy szerint is Megtartónk, bűneink megbocsáttattak Őbenne,
megcsillapodhat immár háborgó szívünk, E nélkül a belső bizonyságtétel
nélkül senki sem tudja Jézus Krisztust annak vallani, akinek s aminek
Isten adta őt, A Lélek bizonyságtételére éppen ezért a legnagyobb szük-
ségünk van.

A puszta vallásosság. nem segít. Eszünkbe jut Gandhi példája. Miért
nem lett keresztyénné, holott közel járt hozzá? Volt idő, midőn ez a mé-
lyen vallásos lélek - saját bevallása szerint - ingadozott a hinduizmus
és a keresztyénség között. Neves keresztyén igehirdetőket hallgatott, is-
mert s énekelt egyházi énekeket, keresztyén barátaival együtt imádko-
zott térdenállva. Olvasta, bő ruhája ráncában hordta az Újszövetséget.
Jézustól tanulta az "ellen-nem-állás" felséges etikáját, s ezt úgy tudta
élni is, hogy ámuló tisztelői modern Krisztusnak nevezték, a Jézushoz
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leghasonlóbb embernek tartották e földön. Miért nem lett keresztyénné?
Maga ad erről számot. Értelmi és hitbeli képességet meghaladta az, hogy
egyedül Jézus Krisztus az Isten Fia. Nem tudta magáévá tenni azt, hogy
Jézus vére kiengesztelte Istent, mert eleget tett a világ bűneiért. Jézus
kereszten való halála hatalmas példa volt a szemében, de nem látott
benne titokzatos világ-gyógyító csodát. Felettébb nagy Tanító volt a Ná-
záreti, úgy vélte, de nem az Isten páratlan inkarnációja. Jézus csak egy
sugár az isteni kinyilatkoztatásból. Általában a vallások egy fának az
ágai csupán. Tisztelte hát Jézus Krisztust is, De megmaradt a hinduizmus
rnellett.

A Lélek bizonyságtételére feltétlen szükségünk van, sőt mindig újra
szükségünk van reá. Az emberi értelem ösztönösen tiltakozik az ellen a
kízárólagosság ellen, hogy egyedül Jézus Krisztusban van az üdvösség;
arról nem is szólva, hogy Isten testté létele maga is abszurdnak tűnik
előtte. .

Mégis ki tagadhatná, hogy aLélek munkálkodik, nemzedékről nemze-
dékre tanúságot tesz Jézus Krisztusról emberlelkek mélyén, s ennek nyo-
mán sokakban bizonyos hit támad?! A Krisztus-történetet nem hagyja
múlttá avulni, mostanná teszi az egykort, aktualizálja. Nem hízeleg az
embernek. Az igazságot mondja. Fölfedi a bűnt, s fölkelti a megtisztulás
vágyát, Mégpedig éppen azzal, hogy tanúskodik a bűntörlő Krisztusról.

Belső bizonyságtétel a Léleké, de sohasem szakasztható el az evangé-
liumok Jézusától. Olvasnunk kell az evangéliumot, hallgatnunk a Jézust
hirdető igét, gondolnunk keresztségünkre, élnünk az úrvacsor ával (a viz
és vér talán ez utóbbi kettőre is utal) - csak így várhatjuk a Lélek meg-
győző bizonyságtételét bensőnkben. Jézus személyének titka úgy tárulhat
fel előttünk, ha személyévei a valóság szerint, nem pedig elképzelésünk
szerint foglalkozunk. - .

Egyszerre fontossá válik számunkra a gyülekezet, az istentiszteletre
egybegyűlt sereg. Mert egyenkint szól ugyan hozzánk a Lélek, de legin-
kább a gyülekezetben, mely mintegy a műhelye Néki.

A Lélek bizonyságtétele nem kényszerítő erejű. Ellene lehet állni. Isten
nem tesz erőszakot egyetlen teremtményén sem. Ellenben úgy adja Krisz-
tusát a világnak, hogy egyúttal hitre buzdít a Lélek által. Ha valaki ezt
tudatosan elhárítja magától, hasztalan hallja az igét, üres héj marad az
számára, nem találja szíven, nem győzi meg, nem viszi bizonyosságra.
Olyan figyelmes készséggel kell hallgatnunk a Lélek szavára, mínt ami-
lyennel egy bíró a tanúk vallomására.

Ha engedtél a Lélek megszólaló bizonyságtétel ének s ezzel Jézusodnál,
Megváltódnál vagy, ki nemcsak néked, de az egész .világnak is üdvözí-
tője - ujjongj, örvendezzél fenntartás nélkül! Hiszen "a Lélek az Igaz-
ság".

Scholz László
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Tanúim lesztek nekem
"Vesztek erőt, mínekutána a Szentlélek eljő reátok: és

lesztek nékem tanúiIll ... " (Csel. 1, 8)

Kinyújtott keze talán nagy ívet írt le, mikor ezt mondta: " ... a föld
végső határáig". Nem a hadvezér mozdulata volt, amint vezérkarának a
a térkép-asztal után a dombtetőn magyarázza el a tennivalókat: így és
így indul a támadás, ez és ez a taktika az ellenség bekerítéséhez és meg-
hódításához. Nem így! (Milyen sokszor értelmezte az egyház így Jézus
messzire mutató kezét!) Keze az édesanya simogató keze volt akkor, aki
testvéreket kül d a messzire ment testvérek után.

Képzeljük magunk elé pontosabban azt a kort s a helyzetet. Kinyújtott
keze alatt ott volt mindenekelőtt Jeruzsálem, az ellenséges főpapokkal,
Pilátussal. Júdea földje, ahonnan kanyargós karavánutak futottak észak
felé, a lenézett Samárián át Damaszkusz felé, s a római birodalom - az
akkori, szinte egész világ - határai felé. Szerető keze olyan világ felé
mutatott, ahol egyrészt nagy műveltségű, másrészt állat-nivón tartott rab-
szolgák milliói éltek dúsgazdagok árnyékában. Fanatikusan vallásos tö-
megek mellett rengeteg, mindenből kiábrándult fásult ember élt. Csapa-

"tostul jártak ebben a világban komoly és szélhámos "tanítók", filozófu-
sok s az ezernyi vallás szószólói. A "római sas"-nak e nagy birodalma
felett - benne a latin és a görög nyelvvel Arábiától Britanniáig boldo-
gult az utas - az ,.isteni megváltónak" dicsőített, de sok csalódást hozott
kegyetlen Tiberius császár uralkodott. Farizeusok, főpapok, helytartók,
művelt és csalódott emberek, gazdagok és szegények világa felé mutatott
Jézus keze ott, az Olajfák hegyén. Tizenegy testvért küld a millió test-
vérhez.

Hogy milyen legyen küldötteinek lelkülete és mí legyen mondanivaló-
juk tartalma, - ezzel a szóval jelöli meg: "tanúim" lesztek. A tanú nem
bíró. Nem ül be az ítélkezés magas székébe. Nem ő dönti el a pert. A ta-
núnak egy nagy kincse van: felejthetetlen, talán életén át kísérő élmé-
nye: valamit látott és hallott, valahol jelen volt, ahol folyt a vér és zu-
hant az ököl. Lehet, hogy írástudatlan, lehet, hogy idős, egyszerű néni,-
eskü alatt tett vallomása döntő lehet élet-halál, fogság-szabadság tekin-
tetében.

Jézus Krisztus tanúkat küld ki. Felejthetetlen, egész életükre szóló él-
mény van bennük: megtapasztalták, mit jelent az O szeretete, bűnbocsá-
nata, hatalma, vigasztalása. Tanúk arra, hogyan tiltotta meg tanítványa-
inak a gyűlöletet az elutasító samáriai falu iránt, hogyan ült olyan em-
berek mellé, akiket a "jó" emberek elítéltek, hogyan hozta vissza a ha-
lálból az özvegyasszony egyetlen fiát. hogyan tudott szolgálni (tanítványai-
nak megmosta a lábát), hogyan imádkozott ellenségeiért is. Tanúi annak
a hatalmas ténynek, hogy feltámadott és jelen van, él, ha nem is látjuk.

"Láttuk, hallottuk" - ez a kincsük. Erről beszélnek őszintén, nem a
saját dicsőségüket keresve. Stoikusok és kétségbeesettek, hedonisták és
cíníkusok között megszólaltak az egyszerű tanúk: megtapasztaltuk és na-
ponként átéljük, mit jelent a békesség, a szeretet, az ÉN keresztre adása,
az örök élet bizonyossága. Érthetetlen csoda, hogy az akkori világot csu-
pán néhány évtized alatt bejárta ez a szívből jövő tanúságtétel. Igen
gyakran nemcsak szavuk volt e tanúknak. Életük beszélt a megtalált új
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életről. "Mennyire szeretik egymást" - mondták a körülöttük levők. Bs
nemcsak egymást szerették, - minden embert.

Mit jelent Jézusnak ez a kinyújtott keze ma, nekünk, ma élő híveinek?
A fentieket így foghatnánk össze.

Mindig úgy akarunk nézni Jézusra, mint aki szeretettel küld, - nem
hadvezéri lelkülettel. Nem statisztikára akarunk dolgozni, nem akarunk
tündökölni lelki sikerekben. Atéltünk valamit s erről igyekszünk be-
szélni szóval, cselekedettel: időseknek, fiataloknak, gyűlölködést szítók-
nak, önzőknek.

Sem bírák nem akarunk lenni ebben a világban. Az ítélet csupán a leg-
végén lesz és az Úrra tartozik. Egyszerű tanúk akarunk lenni.

Sem védők nem akarunk lenni, akik megvédjük az egyházat, Krisztust,
Istent. Nem szorul Isten a mi védelmünkre, taktíkáínkra, nagyeszünkre.
Szívből szóló, becsületes, igaz tanúkat akar. A jövőt nem mi biztosít juk.
De hihetjük azt, hogya tanúk szava és tette hozzájárul ahhoz, hogy itt
emberek, népek megbékéljenek egymással, kiriyújtsák kezüket a megve-
tettek, ínségben levők, megkülönböztetettek felé.

A tanú reménységgel tanúskodik. Mivel Krisztus szeretetét hordozza, -
bizonyos lehet abban, hogy valamiképpen gyógyit, hidat ver, épít.

Görög Tibor

A tanúk fellege
"Mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz IförüI,

félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kítar-
tással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért." (Zsid. 12, 1)

"A történelem az élet tanítómestere" - mondja a régi latin közmondás.
Az igazi történész sohasem azért kutatja a múlt eseményeit, hogy a jelen
problémáit elfelejtse vagy hogy az előtte álló feladatoktói elmeneküljön,
hanem azért, hogy régmúlt példáin okulva, a régi idők hőseinek életén
fellelkesülve bölcsen, okosan és kitartással lásson a jelen feladatainak
megoldásához, Tekintete a múltba néz ugyan, de csak azért, hogy a múlt
eseményein át meglássa a jelen feladatait és a jövő távlatait.

Ez a cél vezeti a Zsidókhoz írt levél íróját, amikor a 11. fejezetben fel-
idézi az Oszövetség sok ismert személyének vagy amint ő mondja a "ta-
núk fellegének" - életét. Segíteni akar, hogy az első keresztyén gyüleke-
zetek megtalálják helyüket, feladatukat, szolgálatukat, s "állhatatosság-
gal fussák meg az előttük levő küzdőteret". Ugyanez a cél vezeti Nap-
tárunkat, amikor ebben az évben egyházunk nagy bizonyságtevőinek éle-
tét eleveníti fel. Hisszük, hogy ezzel nagy segítséget nyújt egyházunknak
ahhoz, hogy még jobban megtalálja helyét társadalmunkban s maradékta-
lanul betöltse Istentől rábízott feladatát magyar népünk körében.

A történelem lapjainak lapozása kézben a régmúlt idők bizonyságtevői
\ mindenek előtt megerősítenek abban a tudatunkban, hogy nem töretlen

ugart kell szántanunk, hanem beállhatunk abba a barázdába, amit hosszú
évszázadokon át elődeink szántottak. Az emberiség technikai előrehala-
dásának is ez az egyik legbiztosabb alapfeltétele, hogy a ma nemzedéké-
nek nem kell mindent előlről kezdeni. A nagy fizikusok és feltalálók
eredményeit a ma nemzedéke készen kapja. Ezeket nem kell újra felta-
lálni, kidolgozni, hanem csak tökéletesíteni, tovább fejleszteni és aik al-
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mazni. így kapjuk meg készen mi hivő emberek is azokat a célkitűzése-
ket, amelyeket elődeink kitusakodtak. Magyarországi evangélikus egyhá-
zunk története különösen is bővelkedik olyan bizonyságtevőkben, akik
az evangélíum és az emberiség haladásának ügyét egynek tudták, s nem
láttak ellentétet a lelki üdvösség és az emberiség anyagi jólétének mun-
kálása között. S amikor az ő nyomukba lépünk, amikor az ő szellemük-
ben próbáljuk szebbé, jobbá tenni a körülöttünk élő emberek életét, ak-
kor bizonyosak lehetünk, hogy j'ó úton járunk, s amint az ő szolgálatuk
annak idején meg termette a maga gyümölcseit, úgy. a mi szelgálatunk
és fáradozásunk nem hiábavaló.

Persze, ez nem jelenti azt, hogy az elődök által reánk hagyott felisme-
réseket minden további nélkül, "direkt módon" átvehetjük és szolgaian
alkalmazhatjuk. Éppen az ő példájuk tanított meg arra, hogy bár az
evangéliúrn szellemét az előző nemzedékektől örökölni tudjuk, de mín-
den nemzedéknek magának kell kitusakodnia azt, hogy az evangélíurn
szellemét hogyan valósítja meg a gyakorlatban. Isten igéje örök és vál-
tozhatatlan, amennyiben mindig az elesett, segítségre szoruló emberen
akar segíteni. De hogy ez a segítség a gyakorlatban hogyan valósulhat
meg, azt minden idők emberének újra meg újra meg kell harcolnia. Egy-
házunk nagy bizonyságtevőí arra tanítanak, hogy ezt a harcot vállalnuk
kell. Szolgálatunk at újra meg újra mérlegre kell tennünk, hogy megfe-
lel-e az "örök ige" szellemének, hogy az emberiség érdekében kifejtett
erőfeszítései nk az éppen szükséges és leghatékonyabb segítséget je-
lentik-e a körülöttünk élő emberek számára. S az ő példájukból kapunk
erőt arra is, hogyha szükséges, bátran merjünk szakítani a beidegződött
rnegszokásokkal, a merev, és tartalmukat elveszített tradíciókkal. Hiszen
Isten igéjének örök érvényessége nem maradíságot, konzervativizmust je-
lent, hanem arra kötelez, hogy vállaljuk a tusakodást az újért, a legal-
kalmasabb, embertársainkon konkrét módón segítő szolgálati módokért.

A múlt bizonyságtevőlnek felidézése végül megerősít hitünkben, szolgá-
látunkban. A bizonyságtevésnek, a szolgálatnak előbb vázolt útján rnín-
dig az a legnagyob kísértés, hogy elcsüggedünk. Túl nagynak látjuk a
feladatot, a magunk erejét pedig túl kicsinynek, s úgy érezzük, céltalan
minden erőfeszítésünk és fáradozásunk. S ezt a csüggedést még csak fo-
kozza az a tapasztalat, hogy kevesen vagyunk, akik ilyen kornolyan vesz-
szük a bizonyságtevést, az önzetlen, a másokért élő, a mások javát és elő-
menetelét kereső szolgálatot. A történelem felidézése megerősít abban,
hogy' Isten mindig ilyen erőtelen, gyenge eszközök által munkálkodik.
Nem az erőseket választja ki tanúságtételre, hanem a gyengéket. De
ezeknek a gyenge bizonyságtevőknek a szívét meg tudja tölteni erővel,
lelkesedéssel, hogy az O erejével meg tudjanak felelni az erőn felüli fel-
adatoknak. Az egyháztörténet bizonyságtevőí megtanítanak arra, hogy ne
a feladat nagyságát, a szolgálat sokaságát, se pedig a magunk erőtlensé-
gét és alkalmatlanságát méregessük, hanem nézzünk Jézus nagyságára és
hatalmas erejére, aki az erőtelen bizonyságtévőkön, a gyenge és gyarló
embereken, mint töredezett üvegcserepeken ma is fel tudja ragyogtatní
hatalmát és dicsőségét. S ha ezt meglátjuk és átéljük, akkor az is vilá-
gos lesz előttünk, hogy nem is a történelem; hanem a mi Urunk Jézus
Krisztus az élet nagy Tanítómestere.

Dr. Selmeczi János
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Láttuk és bizonyságot teszünk
... hogy az Atya elküldte a Fiút a világ UdvözítŐjéül.

(1. Jn. 4, 14)

Arról szólok, amit az Újszövetségnek ez a nagy mondata a mai hivő-
nek, korunkban, a mi történeti viszonyaink között jelent.

A "hivő" szó manapság túlságosan általános megjelöléssé lett. Olyan
emberekre használják, akik Istent létezőnek tartják. Az ilyen "hit" azon-
ban még nem sokat ér. Lehet csupán átvett lelki örökség, gyermekkor-
ban megszokott gondolkodásmód. A keresztyén hithez mindig hozzátar-
tozik a "látás", azaz a hit olyan erős belső meggyőződése és tapasztalása,
amely hasonló az érzékszervi látás által szerzett biztos tapasztalatokhoz.
Ahogyan az Újszövetség egy másik helyén olvassuk: "mintha látná azt,
aki láthatatlan". (Zsid. 11, 27)

A mai keresztyén hit '"látása" bizonyosság arról, akiben hiszünk, amit
hiszünk. Ez a bizonyosság úgy támad, hogy Isten szava megragad a Krisz-
tusról szóló igehirdetésben, a Szentírás mondataiban. A folyamat alap-
jában véve lélektől lélekig megy végbe, mert nem egyszerűen tárgyi dol-
gokról szerzünk tudomást, hanem holt és élő emberek bizonyossága éb-
reszt bennünk bizonyosságot, Az Újszövetség régen porrá vált, egykori
gyülekezetének síróinak vallomását, visszhangozzák az egyháztörténelem
neves és névtelen bizonyságtevői az évszázadok messzeségéből, s nyo-
mukba ma élők lépnek, akiknek hivő meggyőződése érinti meg gondo-
latainkat, érzéseinket, és hozza létre, a Szeritlélek titokzatos áldásá ból,
a mi hivő bizonyosságunkat. A hit "látásának" keletkezése "lélektől lé-
lekig" nem két személy közt lezajló, egyéni ügy, hanem az egyház közös-
ségében történik, annak múltat és jelent átfogó mélységében és szélessé-
gében, s a valóságos gyülekezet bennünket, életünket vagy legalábbis
vasárnapi istentiszteleti óránkat körülvevő közvetlenségében.

A hit látásából. bizonyosságából a továbbadás belső ösztönzése, vágya
keletkezik. Az ember általában úgy van megalkotva. hogy ha valami jót,
szépet, kellemeset tapasztal, szeretné megosztani, felhívni rá mások li-
gyelmét, legyen az csak egy jó film vagy egy értékes könyv. Krisztus-
hitünkbe olyan, minden ember, az egész világ számára adatott áldásokat
érzünk belefoglalva, hogy nem tarthat juk meg önzően magunknak. Csak
az a kérdés, miként képviseljük meggyőződésünket: ellenszenvese.n,
bántóan, erőszakosan, nagy hangon vagy szeretettel, megértéssel, alázat-
tal? Mesterünk és a tények egyaránt figyelmeztetnek, hogy a keresztyén
hit bizonyosságát csak szelíden mondhatjuk el, s nem is csupán szavak-
kal.

Tisztelettel kell megállanunk mások másféle meggyőződése előtt. Kü-
lönösen akkor, ha azt kell tapasztalnunk, hogy nem-hivő álláspontjuk az
emberségnek, az emberszeretetnek mély vállalásával jár együtt. Ebbe a
rnagatartásunkba Isten előtt bűnbánat is vegyűl, hiszen a keresztyénség
bizonyságtételének hitelét olyan sokszor erőtlenítette meg, hogy nem kö-
vette a szeretetet egyéni és társadalmi vonatkozásban.

Teret kell adnunk Isten munkájának. A hit bizonyossága soha nem le-
het lelki kényszer eredménye. Ezért a bizonyságtevésünk ne legyen több
és más, csak eszköz, amelynek felhasználását a Szentlélekre bízzuk. Ne
akarjuk helyettesíteni Istennek a lelkek mélyén érlelő csendes, láthatat-
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lan dolgozását gyarló emberi rábeszélésünkkel! Erőltetesnek nincs helye
a bizonyságtételben.

És soha nem szabad azt a hamis látszatot keltenünk, mí ntha tökélete-
sek, különbek lennénk azoknál, akiknek hitünk bizonyosságáról szólunk.
Minek tagadnánk, hogy sok tekintetben sokszor gyarlóbbak vagyunk!
Amit valóságosan, és nem képmutatásként hoz magával Krisztusról való
meggyőződésünk az életünkben, az úgyis meglátszik rajtunk. S ezek leg-
többször olyan vonások magatartásunkban, amelyekről magunk sem tu-
dunk. Az élet bizonyságtétele nem az, amit a hivő ember annak vél tet-
teiben, hanem ami átsugárzik lényén az Isten szeretetéből, anélkül, hogy
hivalkodva számba vehetné.

Elérkeztünk hitünk bizonyosságának tartalmához: az Isten szeretetéhez,
amely legfőképpen Krisztus egykori látható és mai láthatatlan küldetesé-
ben nyilvánul meg a földön. O a világ Üdvözítője: ebben a bizonyságté-
telünkben több távlat is találkozik - a földi látóhatáré és az örökké-
valóságé. az egyén é és az emberiségé, a lélek belső világáé és az élet
egész területéé. -

Krisztus szabadítása bűntől, szenvedéstől, haláltól más formát ölt a ha-
lálon innen és a halálon túl: a földi létben ez elsősorban Isten bocsána-
tát, vigasztalását, erőadását s a végső reménységet nyújtja: az örökké-
valóságban már a teljes valóságos mentességet minden tehertől, ami az
emberi életet nyomja. Az üdvözítő Krisztus az egyes embert a legszemé-
lyesebb módon, énjének legbensőbb középpontjában érinti, s meghatá-
rozza gondolkozása t, világszernléletét ; ugyanakkor az emberi közössége-
ket meg akarja tölteni igazi közösségí lelkülettel, s ennek minden tár-
sadalmi következményével, a szolgáló szeretet valóságával, el egészen a
népek és a fajok békés együttrnűködéséig. A megválto Krisztus az em-
ber lelkét oldozza fel önzéstől, félelemtől, de egyidejűleg a mindennapi
életet, munkát, szórakozást, művészetet, tudományt, technikát harmóni-
ába akarja hozni igazi rendeltetésével, Isten tervével, az emberek javára.

Láttuk és bizonyságot teszünk - azt jelenti, hogy mindennek a bizo-
nyosságában élünk, szólunk és cselekszünk.

Nagy erővel
Es az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Ür Jézus

feltámadásáról és nagy erő volt mindnyájukon. (Csel. 4, 33)

Mégis így kellett lennie! A csalódás ból, félelemből, kiábrándultságból
felocsúdott Krisztus-követők ezt gondoihatták Jézus feltámadása után.
Mégis neki volt igaza, a Názáreti Jézusnak! Ok másképpen tervezték Jé-
zus jövőjét. Arra számítottak, hogy ő lesz majd az új király, a nemzet
jótevője, a harcos Dávid-sarja. Előre osztozkodtak a körülötte kínálkozó
helyeken. Megszervezték az új hatalmasság körül az ülésrendet, vitatkoz-
tak a "protokoll-listán" ("a tanítványok rangvitája"). És talán azt is el-
tervezték, hogy a hatalom birtokosaiként emberségesek, jóságosak lesz-
nek. Mint Jézus belső munkatársaí majd jóságosan fogják kormányozni
a világot.

Csak éppen a Mester gondolta másként az ügyet. Önszántából halálra
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adta magát. Meghalt. Ez szétfoszlatott minden előzetes reménységet. Az-
után feltámadt, ez pedig meghaladott minden előzetes várakozást.

Ez a két váratlan esemény határozta meg a tanítványok egész életét
húsvét után. Ök a diadalmas Messiás-királytól vártak erőt és a kereszten
halt emberfia-Jézustól kapták. Erőt kaptak, de nem a megingathatatlan
pozíciók bástyái mögül, a korlátlan hatalmi lehetőségek hátteréből, ha-
nem a halálban is hathatós szeretet és az életet teremtő önfeláldozás
mélységes forrásaiból.

Bizonyságot tettek Jézus feltámadásáról Jeruzsálemben és később
másutt is. Élő tanúk lettek a minden ember szívében zajló folytonos tár-
gyaláson. Koronatanúk abban az ügyben, amit újra és újra megvitatunk
magunkban: miért élünk? Hogyan függ össze a mi egyszerű emberi éle-
tünk és a csodálatos világmindenség? Hétköznapi gondjaink, törekvéseink,
eredményeink és bukásaink, anagyvilág lelkesítő távlatai és aggasztó
eseményei hol kapnak igazi magyarázatot és megnyugtató eligazítást.
Jézus feltámadása lett a döntő bizonyság arra, mit tervez Isten az em-
berrel és az egész teremtett világgal. Isten szereti a világot és az ern-
bert, és nem hagyja elveszni, ezt látták meg a feltámadott Jézusban.

Erővel tettek bizonyságot. Ez az erő a tudomány által képletekbe fog-
lalhatatlan erőforrás kisugárzása. Ez az erő az érdekektől, beidegzések-
től, vallásos elképzelésektől független, a természetes tapasztalatokkal da-
coló, mindent újjá teremtő igazság ereje. A hit ezt úgy foglalja össze,
hogy az Istenszeretet. Ezt tény bizonyítja: Isten halálra adta és feltá-
masztotta egyszülött Fiát az egész világért.

Ez az erő segítette őket ahhoz, hogy "állva maradjanak", abban a szel-
lemi mezőnyben, ahol a vallásosak botránynak, az okosok bolondságnak
tartották a mondanivalójukat. Nem elvhű konokság sarkallta őket. Hi-
szen nem elveket hirdettek, hanem azt, hogy Isten feltámasztotta Jézust
a halálból. Az a Jézus támadt fel, aki nem ágyban, párnák közt, nem is
a dicsőséges harcmezőn, hanem az akkori legsúlyosabb közbűntényesek
elrettentő kivégzőhelyén, a kereszten halt meg. Jézus nem úgy élt, aho-
gyan kívánták, nem úgy halt meg, ahogyan várták, de Isten végzése foly-
tán feltámadt és él. Innen visszatekintve értették meg, miért mondott
csődöt a Jézussal kapcsolatos eredeti várakozásuk. Ez a csőd nyereség
volt. Isten azért zúzta szét legdédelgetettebb vágyaikat, hogy még na-
gyobb ajándékot kapjanak. Ök és az egész világ.

Nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ez a kegyelem több, mint az éle-
tükben elkövetett bűnök bocsánata. Az volt a kegyelem, hogy betekintést
kaphattak Jézus feltámadása által Istennek az emberre vonatkozó ter-
véről. Az volt a kegyelem, hogya feltámadásban többet is láttak, mint
egy isteni bravúrt a halállal szemben.

Isten a feltámadás tényével igazolta, hogy végső soron azt akarja, ami-
ért az igazi jóra vágyó ember küzd. Isten igent mondott a szeretet, az
igazság és az emberség minden törekvésére. Nemcsak a magunk ügye az
élet fenntartása, teljességre juttatása, hanem Istené is. Itt ezen a földön
és azon túl is. Nagy kegyelem tudnunk - a feltámadás ténye és a Fel-
támadott személye által - hogy embernek lenni csodálatos ajándék és
nagyszerű dolog. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az emberi élet teljes-
sége nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent. A Feltámadott ereje annak'
jut, aki szolgálni akar. Aki viszont embertelenül él, gondolkodik és cse-
lekszik és a maga érdekei ért egy élettársat, egy családot vagy földrésze-
ket betöltő milliókat vet oda áldozatul, annak számára a feltámadott
ereje elítélő hatalom. A Feltámadott Jézus követésében csak szolgáló
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szeretettel lehet megmaradni. 'Erővel teli szolgálat ez. Nem meghunyász-
kodás emberi gonoszságok és bűnök előtt.

Ugyanebben a bibliai részben olvassuk. hogy az első keresztyének kö-
zött nem volt éhező, megalázott, kizsákrnányolt, megfélemlített. A szolgáló
szeretet úgy váltotta aprópénzre a feltámadott Jézusból áradó kegyelmet,
hogy abból az özvegynek, árvának támasz, az éhezőnek kenyér, a közö-
nyösnek életcél, az önzőnek közösségi lelkület lett.

Sók vészt jósló eseménnyel teli világunkban nemcsak az a feladatunk.
hogy télelesen tegyünk bizonyságot hitünkról. Sokkal inkább az, hogy
Isten emberszeretetéről valljunk. Úgy, hogy bátran és hálásan jónak
mondjuk mindazt, ami jó ebben a világban, akkor is, ha azt nem ke-
resztyének végzik, sőt együtt is fáradozunk ezért a jóért. De nevén ne-
vezzük a bűnt, akkor is, ha azt keresztyének teszik.

Bizonyságtételünk az elvetett gabonaszem bizonyságtétele az önma-
gunk önkéntes elvesztésének életet megsokszorozó erejéről.

Baranyai Tamás
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Korforduló tanúja

DűRER
A könyvnyorntatás felfedezőjének, Gutenbergnek halála után 30 .évvel,

Amerika' felfedezése után 6 évvel és Luther fellépését csaknem 20 évvel
megelőzően, 1498-ban, különös könyv jelent meg Nürnbergben. A fólió
alakú kiadvány 15 fametszetet tartalmazott. Az akkor 28 éves Dürer AI-
bert metszette és nyomtatta saját műhelyében. Edesapja még Magyaror-
szágon született, Gyula közelében, Ajtósen. Címerében nyitott ajtó lát-
ható. A Dürer név magyarul "Ajtósi"-t jelent. Mint apja, aranymívesnek
készült. Grafikus és festő lett belőle. Születésének 500-ik fordulójára em-
lékezik idén a világ.

Nem valamely főú ri megrendelésre, saját belső indítása alapján készí-
tette említett nyomtatványát. Neve egyszerre ismertté, a fametszés sze-
rény iparból művészetté vált általa. 1911-ben újra ki kell adnia. 1915-
ben Itáliában is kinyomtatják. Mit ábrázol a 15 metszet? Jeleneteket a
Biblia legnehezebben érthető, utolsó könyvéből, az Apokalipszisből, vagyís
"János apostolnak a mennyei [elenésekről való könyvéből".

A nép körében is elterjedt. Ezt nemcsak a nyomtatott könyv olesósága
tette lehetövé. Oka mélyebb, Páratlan művészi megjelenítő erővel bi-
zonyságot tevő, korszerű könyv volt. Egy nyugtalan, fojtott atmoszférájú
történelmi kor kérdéseihez közeledett. Valami volt a levegőben. Minden
marad a régiben? Vagy minden elpusztul és nincs tovább? - kérdezték
akkor sokan. Valami új készül! - ezt tudta érzékeltetni Dürer 15 ra-
gyogó fametszetével. Nem csupán a: kerhangulatot fejezte ki. Tanúként
jelent meg könyvével a nagy korfordulón. Az összeomló középkori rend
romjain keresztül új rend felé vezet a szigorúan ítélő, de jóságos Isten.

Dürer szíve mélyéig gótikus ember: lényegkereső, problémalátó. áhí-
tatos lélek. Szenvedélyes képzelőerő, hallatlan szorgalom és lelkiismere-
tesség jellemzi. Vonzódik a meghitt hangulathoz. Mégis ő emeli tetőfo-
kára német földön az olasz ihletésű reneszariszt. Elmélyülten figyeli a va-
lóságot. Arcképein az egyes ember egyéni sajátesságát kutatja. A termé-
szet és a táj önálló témaként is megjelenik művészetében. A társadalom
minden rétege érdekli. Nemcsak Miksa császár arcképét festi meg és a
nürnbergi polgárokét. Pompás metszetet készít Melanchthonról és Eras-
mustól. A középkorí lovag már csak jelkép ként szerepel (pl. a lovag, az
ördög és a halál c. híres metszetén), a paraszt azonban valósan, emberi
öntudattal jelenik meg rézkarcain. Nemcsak az eszményi en szépet keresi
az emberben. Eszreveszi az öreget, a beteget. Nem kerüli el figyelmét a
torz, a visszás, a csúf - noha nem tapad .meg ezeken. Aprólékos részle-
tességgel fest meg egy nyulat, egy kupac füvet és gyomot, mintha mai
tankönyv számára készítené. De tud monumentálissá válni, megjeleni-
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teni egyetemest, általános érvényűt, amint ezt leghíresebb képén, a nürn-
bergi városháza számára megfestett négyapostolon - János és Péter,
valamint Pál és Márk alakján figyelhetjük meg.

Dürer 1471. május 21-én született, Nürnbergben. Ott is halt meg, 1526.
április 6-án. Édesatyja mellett az aranymívességet tanulja. Rajzoló ké-
pességéről tanúskodik 13 éves korában készült önarcképe. Négy évig ta-
nul festeni 1486-90 között Michael Wohlgemutnál. Vándorévei alatt
Strasbourgban és Bázelben könyvillusztrálással foglalkozik. 1494-be:n há-
zasodik. Gyermekei nincsenek. Fiatalabb testvéreit, édesanyját veszi ma-

, gához, apja halála után, 1495-ben jár először Olaszországban. Az olasz
hatás megfigyelhető fametszetein, rézkarcain és oltárképe in (A három ki-
rály imádata, 1505). Második itáliai útján (1505-6) nagy elismerésben ré-
szesítik az ottani festők (Bellini). A reneszánsz hatás jól érezhető Adám
és Éváról készült festményén, de rézmetszetben készült kis passiósoroza-
tán is. Miksa császár részére imádságos könyvet készít. Bölcs Frigyes
választófejedelemtől is kap megbízásokat (1515). Németalföldön tartózko-
dik 1520-21 között. ünneplik. Ill. Keresztély dán király asztalához hívja.
Portrékat fest, és rengeteget dolgozik. Érdekes naplót ír. Megbetegszik.
Élete utolsó évében festi meg leghíresebb képét, a "Négy apostolt".

Naplójának tanusága szerint németalföldi utazásakor már Luther lel-
kes híve. 1521 májusában Antwerpenben értesül arról, hogy Luthert a
Wormsban tartott birodalmi gyűlés után elfogták. Úgy véli, árulás áldo-
zata lett. Talán már nem is él. A veszteség miatt érzett fájdalom teljesen
hatalmába ejti. Naplójában máskor csak szűkszavúan jegyzi fel napi ki-
adásait. kinél vendégeskedett, milyen munkát végzett, mit vásárolt, mit
kapott vagy adott ajándékul. Most egyszerre oldalakon át foglalkozik
Lutherrel. Szavai szüntelen imádsággá válnak: ,,0 Isten, ha Luther ha-
lott, ki tolmácsolja nékünk ezután olyan világosan a szent evangéliu-
mot! Ö Istenem, mi mindent írhatott volna ő még nekünk 10 vagy 20 év
alatt!" "Ha elvesztenénk ezt az embert, akinél 140 év óta senki se írt vi-
lágosabban, akit az evangélium Lelkével annyira megajándékoztál, ak-
kor kérünk téged Mennyei Atyánk, áraszd ki újra Szentlelkedet valakire,
aki ismét összegyűjti szent, keresztyén egyházadat.Ihogy egységben és ke-
resztyén módra éljünk, hogy jó tetteink nyomán minden hitetlen, legyen
török, pogány vagy hindu hozzánk kívánkozzék." "Hívd legelőd nyáját,
amelynek egy része még a római egyházban él, hívd egybe mind a hin-
dukkal, mohamedánokkal, oroszokkal és görögökkel együtt, akiket a pápa
elnyomása, dölyfe, hamis látszat-szentsége elszakított egymástól. 0, Iste-
nem, még egy népet sem fenyítettél meg ennyire emberi törvények által
mint ahogy velünk, szegényekkel tetted a római szent szék uralma alatt,
noha véred árán megváltott szabad keresztyénekként kellene élnünk."

Mennyire másképpen látja itt egy kortárs, nem is akárki! - a refor-
máció és az egyház, sőt az egész emberiség egységének összefüggését,
mint ahogyan azt ma sokan látják! Dürer a tanú szemével lát. Művésze-
tén bizonyságtétel szava cseng áto A jövőre készíti fel kertársait. A nyug-
talan történelmi atmoszféra felett megmutatja a rendíthetetlent, a menny
világát, ahol a dolgok már rég eldőltek - az ember javára. Önmagát is
így látta. Harmincéves korában önarckép et festett. Nem sokkal halála
előtt újra elővette a képet. Saját arcába Krisztus arcvonásait festette
bele. "Hasonlóvá leszünk Öhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van."
(1. Jn. 3, 2)
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Krisztus követésében
KEMPIS TAMÁS

500 éve, hogy az agnetenbergí kolostorban nyugszik Kempis Tamás, a
.Krisztus követéséről" (De imitatione Christi) szóló könyv írója. Könyve
a keresztyénség. sőt talán a világirodalom egyik legelterjedtebb műve.
Az íróról viszont alig tudunk valamit, nem véletlen, hogy könyvében így
ír: "szeress ismeretlen maradni".

A KÖNYV ÚTJA csakugyan páratlan a világirodalomban. Pedig nem
akart más lenni, mint intés kclostorí testvéreinek. "Oh, milyen nagy volt

- mindegyik kolostorban élőnek a lelkesedése... most pedig nagynak
tartjuk, ha valaki nem szegi meg a törvényt ... óh, milyen lanyha és ha-
nyag magatartású ak vagyunk már mi !" De nem egyszerű reformot, az
előírások szigorúbb megtartását akarja: "A rendi öltözet és a tonzúra
keveset ér. Az erkölcsi megváltozás és a szenvedélyek teljes kiirtása tesz
kegyessé". Sőt, még ennél is többre szeretné olvasóit elvezetni: "Aki
Jézust megtalálja. jó kincset, sőt minden jónál jobbat talál." Ez a Krisz-
tussal való "familiaris" közösségre kalauzoló tartalom "bomba-siker" lett.
A könyv kirobbant a kolostorból, áttörte rendjének, nemzetének, feleke-
zeteknek falait, s nem vesztette el jelentőségét évszázadokon át sem. A
latinul megírt könyvet még életében lefordították német és francia
nyelvre, természetesen még kézírással. Aztán jöttek a kiadások egymás
után 1472-től szinte napjainkig. A könyv több mint 2000 kiadást ért meg!
Lefordították még olasz, holland, angol, spanyol, görög és sok más
nyelvre is. Arab és örmény fordítása a mohamedán világban is vissz-
hangra talált.

Hazánkba is eljutott a könyv. Pázmány Péter fordította először és utol-
érhetetlenül magyarra. Ez a fordítás 1604-ben jelent meg. S hogy akis
könyvecske nálunk is mindenkié volt, arra nézve csak két adat: a hét-
éves háborúban elesett magyar husz árok zsebében is találtak példányo-
kat. Madách Imre könyvtárának is forgatott darabja volt. A legutolsó-
magyar pro tes t án s fordítás 1947-ben jelent meg Földváry Anta1tól.

KI VOLT Krisztusnak ez a gazdagon megáldott bizonyságtevője? Ere-
deti neve Hemerken (Hámmerlein ?) Tamás. 1380-ban született Kempen-
ben. Apja, egyszerű kézműves, fiát istenfélelemben és igazságban ne-
velte. Édesanyja pedig korán felébresztette benne a vágyat, hogy elme-
rüljön Isten dolgaiban. Fivére, János, egy akkoriban új rendhez, a .Jcö-
zös élet testvérei hez" tartozott, akik nem tettek olyan fogadalmat, mint
a többi szerzetesek, s ahol papok és laikusok szorosan együtt éltek. 1399-
ben Tamást is felvették az agnetenbergí testvérek közé, próbaideje 1406-ig
tartott, "s nyolc évvel ezután szentelték pappá. Ebből az időből szárma-
zik az "Úrvacsora és a papság" c. írása, mely később könyvének negye-
dik részeként lett ismertté. így imádkozik ebben: "Hatalmas Isten, add
nekem segítségül kegyelmedet, hogy hivatásom nak megfelelően lelkiis-
meretem teljes tisztaságában és teljes áhitattal szolgáljak Neked".

Mindig arra törekedett, hogy idejét hasznosan töltse. Legnagyobb öröme
az írás, másolás volt. Csak a Bibliát négyszer másolta le. Volt a kolostor
gondnoka is, majd több mint 25 éven át annak próbamestere, fiatal test-
véreinek lelkigondozója. Ebből az időből származik sok leírt beszéde,
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verse és 'éneke is. Ö írta a kolostor krónikáját is. Később kelostorának
subpriorja is lett.

Haláláról az említett króníka folytatója így ír ; ,,1471-ben, Szent Ja-
kab ünnepén (júl. 25.) meghalt a mi sokak által szeretett Kempis Tamás
testvérünk, életének 92. esztendejében". A bizonyságtevő csendesen eltá-
vozott, de bizonyságtétele ma is kezünkben van.

MIRÖL TESZ BIZONYSÁGOT könyvében? Talán nem is annyira Krisz-
tus követéséről, hanem megtalálásáról, a Benne való elmélyülésről. A
szerzőt a misztikusok közé szokták sorolni, akik az "iskolás" (skolasztikus)
teológiával, annak intellektualizmusával szemben azt hirdették, hogy a
hit Istenben való elmerülés, benső kapcsolat, olykor elragadtatásszerű
élmény. S bizonyos, hogy Kempis ez utóbbiak közé tartozott. Az eddig
idézetteken túl álljon itt egy imádsága: "Oh, Uram, Istenem, mikor egye-
sülök teljesen Veled és önmagamról teljesen elfeledkezve mikor merü-
lök el Benned? Té énbennem és én Tebenned, hogy így maradjunk
együtt." S ebből az élrnényből fakad a szeretet, melyről csodálatosan ír :

"Összes szeretteid között Jézus legyen legfőbb szerelmesed. Mindenkit
Jézusért szeress, de Jézust önmagáért ... Sokat cselekszik az, aki nagyon
szeret ... Jól pedig az cselekszik, aki inkább a közösség, mint a saját
akaratának szolgálatában áll ... Szolgálni, nem uralkodni jöttél."

Sokat lehetne még idézni az önismeretről, alázatról, békességről, kísér-
tésről. Arról, hogy mennyire ismerte az emberi szívet, milyen szerétettel
szólt olvasóihoz. De legyen elég ez' a néhány morzsa, méginkább adjon
kedvet a kőnyv olvasásához.

HOGYAN LÁSSUK MA, halálának 500. évfordulóján ezt a bizonyság-
tevőt, aki az egész anyaszentegyházé, a miénk is?

Igaza van annak, aki azt írja, hogy könyvének tartalma minden ke-
resztyénnek üdvös, s ezen örvendezni hasznosabb, mint rámutatni arra,
amiben nem érte el a reformátori hitértelmezést. Hozzá lehetne tenni,
hogy a maga módján harcolt az ellen az egyház ellen, amelyik a tudo-
mányt és hatalmat vélte és akarta birtokolni. Ilyen értelemben Kempis
túlhaladta korát, s arra tanított, amit a mindenkori egyháznak meg kell
tanulnia. S bár írásában a középkori római egyház tanítását követi, köny-
vének alaphangja mégis evangéliumi.

Viszont az is igaz, hogy könyvében nagyobb hangsúly van azon, amit
Krisztus ben n ü n k tesz, mint azon, amit ért ü II k tett. Ezért igaz 'az is,
hogy a könyv a békességet és vigasztalást keresi, de nem a ker esz t
békességét kínálja fel. Ebből és az akkori körülményekből fakadhat az a
be fel é fordulás, s annak hangsúlyozása, hogy a külső, a világ dolgaival
nem kell törődni.

Nekünk Krisztus elsősorban Megváltónk. S minél inkább hiszünk így
Benne, s elmélyedünK a kereszt titkaiban, annál inkább értjük meg a
"világ" gondjait és örömeit, s annál inkább indulunk el' most már Krisz-
tus példája nyomán a felebarát és az emberiség szelgálatára. A sorren-
det azonban felcserélni nem lehet. így tanította Isten népét a reformáció-
ban, s hozzátehetjük, napjainkban is.

Kempis Tamás halálának 500. évfordulóján adjunk hálát Istennek
ezért az alázatos és megáldott bizonyságtevőjéért. Tisztelettel, örömmel
és ezzel a kritikával olvassuk ma is sokra tanító bizonyságtételét, és jár-
junk Krisztus nyomában a mában.

Keveházi László
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A wormsi bizonyságtétel

Négyszázötven év távlatába visszük vissza most az Olvasót. Több mint
három év telt el a 95 tétel kiszögezése óta. Ezalatt - Erasmus híressé
vált szavaival - Luther egyaránt üstökön ragadta a szerzetesek hasát és
a pápa koronáját. Alapvető fontosságú nagy irataival, elsősorban a né-
met nép keresztyén nemességéhez írt nagyhatású szózatával túllépte az
egyház korlátait és közéleti tényezővé, mindenki által ismert vezéregyé-
niséggé vált. S amióta a wittenbergí EIster-kapunál 1520 telén nagy nyil-
vánosság előtt elégette a pápai törvényeket és az Eck által Rómából dia-
dalittasan hazahozott átokbullát, a reformáció perzselő lángjait nem le-
hetett többé sehol eloltani.

A nagy pártfogó, Bölcs Frigyes szász választófejedelem ekkor az egyet-
len kivezető útnak azt látta, hogy Luther lehetőséget kapjon a császár
és a birodalmi gyűlés előtt való megjelenésre. Merésznek tűnt, mégis le-
hetövé vált a terv, hogyakiátkozott eretnek meghívást kapjon a wormsi
birodalmi gyűlésre.

*
Az egykori források alapján Naptárunk olvasói 1521 tavaszának törté-

nelmi eseményeit krónikaszerűen láthatják most maguk előtt.
1521. március 24., Virágvasárnap. Míg Luther a wittenbergi ágoston-

rendi kolostor templomában prédikál, megérkezik a császári idézés
Wormsba. Három hete van rá felkészülni.

Március 31., Húsvét. Prédikációjában nagy erővel tesz bizonyságot ar-
ról, hogy az igazi hit Semmitől sem fél, mert Isten mindeneknek Ura és
megszabadít minket a zsarnokság hatalmából;

Aprilis 2. Wittenberg f5teréről elindul a batár Worms felé. Utasai:
Luther, Amsdorf Miklós dómprédikátor, Petzensteiner János ágoston-
rendi szerzetes, és egy pomerániai diák: Peter von Suaven.

Aprilis 7-9. Három egymást követő napon három különböző város
templomában prédikál Luther a hit útjáról: Qua.simodogeniti vasárnap-
ján az erfurti, másnap pedig a gothai ágostonrendi kolostorban, majd az
eisenachi Szent György-templomban.

Aprilis 14. Frankfurt Main-be érkeznek. Ezt írja innen Spalatinnak:
"Istenre bízom az ügyemet. Él és ,uralkodik még, aki ama három férfiút
a tüzes kemencében megtartotta ... Ha annyi ördög volna is Wormsban,
ahány cserép van a házak tetején, akkor ismegyek!"

Aprilis 15. A párizsi egyetem teológiai fakultása 104 tételt elítél Luther
írásai ból. Az elítélő nyilatkozatot buzgón terjesztik ellenfelei.

Aprilis 16. A wormsi dóm harsonái 10 órakor jelzik a wittenbergiek
érkezését. Az utcákon kétezer főnyi tömeg tolong. Aleander pápai követ,
a párizsi egyetem rektora révén - aki a Kúria képviseletében már itt
van - tudják, mekkora tét forog kockán: a Rómától való függőség vagy
függetlenség kérdése.

Aprilis 17. A kihallgatás első napja. Négy órakor kerül sor arra, hogy
a mőhrai bányász fia, az akkor még csuhás szerzetes tanár megjelenjék a
német-római birodalmi gyűlés színe előtt. Középen, a trónuson az alig
21 éves V. Károly császár, mell ette testvére, Ferdinánd, a későbbi ma-
gyar király, odébb Bölcs Frigyes fejedelem, György szász herceg, a mind-
össze 17 éves Hesseni Fülöp, - és sokan mások. A termekben, az abla-
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kokban és a folyosókon mintegy 5000 ember szorong, élükön többszáz
főnemessel.

A trieri érsek jogtanácsosának minőségében Eck János intézi a döntő
kérdést Lutherhez: elismert-e, hogy az asztalon fekvő könyvek saját írá-
sai, és visszavonja-e a bennük foglalt eretnek tanításokat? Ugyanaz a je-
lenet, mint Agesta városában, Kajetán előtt, de most már világraszóló
jelen tőséggel.

A könyvek szerzőségét Luther vállalja, a második kérdés megválaszo-
lására azonban egy napi határidőt kér.

Aprilis 18. A püspöki palota nagytermében már meggyújtották a gyer-
tyákat, amikorra Luther az előző napinál is nagyobb számú hallgatóság
elé léphet. Eck kérdését most így módosítja: "Minden írásodat meg aka-
t"od-e védelmezni, vagy egyes tételeidet akarod visszavonni?"

A reformátor latin, majd német nyeívű válaszát lélegzetvisszafojtva
lesi a hallgatóság. Rettenhetetlen bátorsággal vallja, hogy itt nem a sa-
ját, hanem Krisztus ügyéről van szó. A pápai ·törvények zömükben ellen-
tétben állnak Isten akaratával és zsarnoki béklyók ént nehezednek a sze-
gény nép vállára. Ezért kellett ellenük szóval és írásban fellép le. Ha
visszavonná állításait, segedkezet nyújtana a gonoszságnak és zsarnok-
ságnak. Nem hisz sem a pápának, sem a zsinatoknak, mert azok már sok-
szor tévedtek. Hacsak a Szentírásból vagy világos észokokkal meg nem
győzík, nem von vissza semmit, mert nem tanácsos, hogy az ember a lel-
kiismerete ellen cselekedjék.

Amikor a császár az eretnek szavak hallatára gyorsan véget vetett a
kihallgatásnak. Luther állítólag e szavakkal távozott: "Itt állok, másként
nem tehetek. Isten engem úgy segéljen."

*
Az események ezután gyorsan peregtek. A császár felolvastatta a ren-

dek előtt sajátkezűleg írt dekrétumát. Ebben hitet tett ősei és elődei ta-
nítása mellett, beleértve a zsinatoknak, így a Huszt elítélő konstanci zsi-
natnak is a végzéseit. Kilátásba helyezte, hogy Luther ellen, mint nyil-
vános eretnek ellen fog eljárni .

A bátor reformátor még egy hétig maradt Wormsban. Spalatin, Bölcs
Frigyes titkára beavatta a választófejedelem titkos tervébe, hogy egy da-
rabig el fogja őt tüntetni a világ szeme elől. Aprilis 24-én hagyták el
Wormsot Frankfurt, Eisenach, Mőhra irányában. Május 4-én, amikor it-
teni rokonai Altenstein váráig elkísérték, álarcos lovagok tartóztatták fel
kocsijukat, hogy a fejedelem terve szerint ellenségei elől titkon Wart-
burg várába kísérjék Krisztus bátor bizonyságtevőjét.

Dr. Fabiny Tibor
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Tanúskodás Sopronban
GERENGEL SI MON

A SOPRONI GYÜLEKEZET SZERVEZÖ PAPJA

GyülekezeWnk féltve őrzött emléktárgyai között található egy rézkarc-
klisé, mely Gerengel Simont, a gyülekezetszervező lelkészt ábrázolja.
Gerengel Simon az alsó-ausztriai Potschachban született. Szülei áldozat-
kész szeretettel taníttatták. Bécsújhelyerr tanult, és valószínűleg a bécsi
egyetemen is járt, ahol abban az időben tanárok és tanulók közül néhá-
nyan már ismerték Luther tanítását. Gerengel római katolikus lelkészi
szolgálatát Aspangban kezdte. Kedves tanítója, Kinecker Tamás meg-
küldte neki Spangenberg eislebeni szuperintendens posztilláit, az Agostaí
Hitvallást s Luthernek és Melanchthonnak több iratát. A reformáció ira-
tai.nak olvasása olyan meggyőző erővel hatottak rá, hogy szolgálatában
merészen vállalkozott az evangélium tiszta hirdetésére és az úrvacsora
két szín aLatti kíszolgáltatására. Gerengel felszabadult elhatározással ha-
marosan házasságot is kötött - számunkra ismeretlen nevű, - soproni
származású feleségével. így jutott kapcsolatba Sopronnal.

Róma egyháza nem tűrte el aspangi papjának elhatározásait, s így
1551-beninquisitio elé állította, állásától megfosztotta és Salzburg vártor .
nyának börtönébe záratta. Gerengel sokat szenvedett. Nem egyszer ígér-
getésekkel csábítgatták, majd életfogytáig tartó rabsággal ijesztgették.
Szegény édesanyja 46 mérföldnyi utat is megtett. hogy élelmet vigyen
fiának. Édesanyja nem tudta megérteni, hogy fia miért szakított a régi
szertartás okkal és hogy hogyan is tud hitéért börtönt vállalni. Gerengel
börtönében több éneket és imádságot is írt, s ezekkel vigasztalta magát.
A szabadság reménységét nem adta fel. 1554. év elején azt írta: "Itt fet-
rengünk Isten akarata szerint egyik napról a másikra, sőt egyik hétről,
hónapról és esztendőről a másikra, míg Krisztus eljön, akire bíztuk é"
hagytuk minden ügyünket." Nem tudjuk, miként, de Gerengel még eb-
ben az évben kiszabadult börtönéből.

Szabad volt! De állás és kenyér nélkül. Családja pedig tőle várt gon-
doskodást. Végre a németországi Rothenburg ob der Tauber városban ta-
lált menedéket, ahol megválasztották lelkésznek és száműzött családját
is felkarolták. Kilenc évig volt Rothenburgban, míg 1564-ben meghívták
Burkbernheimbe és onnan a következő évben Sopronba. Gererrgel rokoni
látogatás során, 1564 elején a Szt. Mihály templomban prédikált. A vá-
rosi tanács egyhangú meghívásban részesítette. Gerengel munkálkodását
a Szt. Mihály templomban Fochter Farkas plébános mellett kezdte meg.
Reggel 8 órakor a plébános misézett, azután pedig Gerengel prédikált és
osztott úrvacsorát. A keresztelések, esketések és temetések régi jog alap-
ján a plébános jogkörében maradtak.

Oláh Miklós esztergomi érseknek nem tetszett ez a soproni helyzet.
Gerengel miatt a soproniakat felelősségre vonta. Az ügy kívizsgálásával
a györi püspöki vikáriust bízta meg. Hogy ez a kivizsgálás miként tör-
tént és záródott, azt nem tudjuk. Oláh érsek 1568. évi halála után Geren-
gel békésen megmaradhatott Sopronban.

A soproniak nagyon szerették Gerengelt. Hívei kívánságára kiadta 1569-
ben Kátéját. A soproni magyar ok kérésére Kátéjának az úrvacsorára

37



Rusznyák Ferenc

vonatkozó részét lefordította latinra, mert a magyárok a latin szöveget
jobban megértették a németnél. Ebben az időben a soproniak magyar lel-
késze Novanus Ferenc volt, kinek távozása után a soproniak Sztáray Mi-
hályt hívták meg Pápáról. Csak az akkori utazási nehézségen múlott,
hogy Gerengel és Sztáray, ez a két nagy férfiú nem kerültek egymás
mellé. _

Sopronban már 1522 óta a reformáció szellemében hangzott az ige, de a
gyülekezet szervezett életét Faut Márk, Wittenbergben tanult szenátor is
Gerengelnek tulajdonítja. Gerengel támogatásával történt a magyar gyü-
lekezet szervezkedése is. Szolgálatának idején halt hősi halált Zrínyi
Miklós. Szigetvár eleste után Gerengel nyomban felvett Kátéjába egy,
a török veszedelem ellen mondandó imádságot. Közölte Luthernek e tár-
gyú imádságát is, valamint Mária magyar királyné énekét. Neve és Ká-
téja szinte egyet jelentett. A tanítók a XVIII. sz. végéig tanították ezt a
Kátét és a tanulókat csak e szavakkal hívták fel feleletre: "Mondd fel
nekem aGerengelt!" Gerengel életművét Gerengel Summája címen ma-
gyarra is lefordították (Halle, 1715), s Bárány György és mások is hasz-
nálják. A Kátén kívül Gerengel agendát is írt, melyben rendezte a sop-
roni istentisztelet új rendjét. Az ő kezdeményezésére a gyülekezet anya-
nyelvén énekelt az istentiszteleteken.

Gerengel szolgálatának érdekes eseménye, hogy a vele együtt munkál-
kodó Akách Miklós plébános feleségül vette Micskó Gáspár leányát, Évát.
Gerengel eskette őket. Gyülekezetünk régi okmányai között őrizzük azt
a pergamentet, melyen az akkori városi tanács igazolja Akách Istvánnak
törvényes házasságból való származását, és őt míndenkí jóindulatába
ajánlja.

Gerengel sajnos csak 5 évig munkálkodott Sopronban. Sok alkotás és
szenvedés után, 400 évvel ezelőtt, 1571-ben fejezte be földi pályafutását.
Pharerus Gergely, aki 1570-ben hagyta el Sopront, mondott halotti be-
szédet szolgatársa felett.

Sopronnak nem Gerengel volt az első evangélikus papja ,de az ő szol-
gálati idejétől számítjuk a gyülekezet szervezett életét. Ezért sze~pel a
gyülekezet pecsétjében az 1565-ös évszám. Gerengel érdemei annyira ki-
emelkedtek, hogy mellette a reformáció szellemében munkálkodó elődei
szinte feledésbe mentek. Az utókor azonban Gerengel nevét, Gerengel
képét és Gerengel Kátéját hálás emlékezéssel őrzi.

(
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Muzsikáló tanú
PRAETORIUS'lMIHÁLY

1571-1621

Kétféle jó muzsikus van. Az egyik csodagyerekként kezdi, virtuozitásá-
val mind nagyobb hírnévre tesz szert, pályáját üstökösként futja. Minden
koncertje fényes győzelem, s a rajongók emlékezetében mint tűzijátékok
élnek a nagyszerű produkciók, A másik fajta muzsikus lassan gyűjtögeti
a babér levél eket, és élete végén is csak azt érzi: nincs készen a koszorú.
O csak tanul, és tanít, gyűjti a tudást, és osztogatja. Zenei hagyományo-
kat rögzít, és korabeli zenei jelenségeket regisztrál. Alkot, s alkotásaival
nevel. Csendben adja át talentumait korának, de későbbi korok gyerme-
kei előtt egyre nagyobbá válik, s életműve évszázadok ködén át egyre
nagyobb fénnyel világít.

Ilyen típusú muzsikus volt Praetorius Mihály. Az evangélikus egyház-
zene legnagyobb tanítómestere. A thüringiaí Kreuzburgban született,
1571-ben, (400 éve), abban a Thüringiában, amiről így tartja a szólás:
"Thüringia cantat", vagyís: Thüringia énekel. Tizenöt kilométerre attól
az Eisenachtól, ahol százegynéhány évvel később a világ legnagyobb ze-
nei zsenije megszületik: Bach, A szülői ház egyben papi ház. (Különös, de
érthető, hogy sok evangélikus papi család adott kiváló rnuzsikusokat, ré-
gen is, ma is.) A gyermek a családi asztal mellett édesapjától sok érde-
kes dolgot hallott. Apja tanítója ugyanis Walter János volt, Luther [ó
barátja és zenei tanácsadója. Amit Praetorius Luther zeneszeretetéről és
zeneértéséről írt, annak itt van a hiteles forrása. A gyermeket édesapja
nagyon természetesen abba a torgaui iskolába íratta be, ahol egykor Wal-
ter tanított, s ő maga is tanult. Itt mélyült el a gyermek evangélikus hi-
tében és a korálok iránti szeretetében. Ez a szeretet egész életén keresz-
tül tartott. Tizenhárom éves korában került diákként Oderafrankfurtba,
s tizenötéves korában már az egyik ottani templom megválasztott orgo-
nistájaként működött. Rendkivüli képességeinek híre eljutott a püspökig.
aki Gröningenbe hívta orgonistának. Mikor a püspök átvette a braun-
schweigí hercegség kormányzását, Praetoriust magával vitte székhelyére,
Wolfenbüttelbe. Itt élt Praetorius, itt muzsikált és tanított, komponált és
írt, orgonát épített és a zenekarral dolgozott 1621-ben bekövetkezett ha-
láláig.

Praetorius zenei nagysága vitathatatlan. Wolfenbüttel kis városkájából
messzire megy a híre. Drezda és Halle is rendel nála alkalmi ünnepi ze-
nét. Eléri a muzsikus számára elérhető legmagasabb címeket. Ot azon-
ban nem az emberi dicsőség érdekli, hanem egyedül az Isten dicsősége.
Nem a Parnasszusról hívja múzsáját, hanem a Sionról. Zenei alkotásai-
nak legnagyobb gyűjteménye Sion Múzsái címet viseli, s más kottáinak
címében is gyakran szerepel a Sion szó. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy
az evangélikus korál csak Istent dicsérheti.

Ez a "Soli deo gloria" azonban nem jelent nála elfordulást az ember-
től. Sőt! Szolgálatával minél több embert akar eljuttatni az Isten dicsére-
tére. Azt a zenei nyelvet használja, amit a falvak parasztjaí és a városok
mesteremberei is megértettek mindenütt, ahol az evangélíum szerint pré-
dikáltak. Ez a közérthető nyelv a kerál. A Sion Múzsái kilenc kötetében
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ezerkétszáznegyvennégy korálfeldolgozást találunk, olyan világos szer-
kesztésben, hogya dallamot iskolázatlan fülek is felismerhették, és nyo-
mon követhették. Iskolák számára kétszólamú korálfeldolgozásokat írt a
zenei nevelés érdekében. Persze bonyolultan is tud szerkesztení : kétkó-
rusos zenekari kíséretes művei a lemagasabb igényeket akarták ki elé-
gíteni.

A "Soli deo gloria" nem jelentett nála elfordulást korától és kora világi
zenéjétől. Ellenkezőleg! Nyitott volt minden korabeli nemes, müvészi ér-
ték felé. Az olaszoktói hangszerkezelést tanult, a franciáktól a különböző
táncok lejtését. S mindezt összeötvözte azzal a tizenhatodik századi temp-

lomí muzsikával, amit az evangéliumra talált gyülekezetek hallottak és
énekeltek. Ennek kitűnő példája egy énekfeldolgozás, amit templomi
énekkaraink szinte slágerszerűen énekelnek világszerte: "Egy gyenge ró-
zsatőről ... " Mindezt egybevetve igazat kell adnunk azoknak a zene-
történészeknek, akik szerint Prae tori us a gyülekezetekben gyakorolt evan-
gélikus egyházi zenét azóta soha el nem ért magas szintre emelte. Halá-
lának éve a harmincéves háború harmadik éve volt. A szelíd templomi
éneket csatazaj váltotta fel és az orgonák hangját az ágyúk dörgése.
Száz év múlva jött Bach, utolérhetetlen hegycsúcs. De egyházunkban az
átlagos szint Praetorius alatt volt a legmagasabb.

Ezzel még nem mondtunk el róla minden lényeges et. Zenei alkotása-
inál ma többre becsüljük nagy zenei művét, a háromkötetes Syntagrna
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Musicum-ot. Első kötetéből a korabeli zenei előadás jellegzetességeit is-
merhetjük meg. Amit az istentiszteleti zene és ének szabályairól mond,
azt jó lenne megszívlelni. A helyes ritmusú gyülekezeti éneklés és a vál-
tozatosság az énekkar, zenekar és orgonaszólók szerepeltetésével, a hu-
szadik századi istentiszteletet is zeneileg színesebbé és így szívet-lelket
gyönyörködtetövé tehetné. A teológusokat is tanítja. - A teljes istentisz-
telethez nemcsak a jó "contio", a jó prédikáció, hanem a jó "cantio", a
jó éneklés is szükséges. Az említett mű második kötetében leírja korának
hangszereit, köztük részletesen gröningeni orgonáját. Ezt az orgonát le-
írása alapján 1921-ben újra megépítették Freiburgban. Ez a hangszer lett
annak a reformmozgalom ak az elindítója, amely az orgonaépítészetben
mind a mai napig a praetoriusi elveket is realizálni törekszik.

Praetorius is tudja, minden zeneszerző tudja, hogy egy zeneművet ütem
végén, szépen megformálva kell lezárni a kettős vonallal. Ezt Isten is
tudta, ezért Praetorius életét és életművét ilyen ütemvonalnál kereken
zárta le: ötvenedik születésnapján tért meg mennyei hazájába. ötven év
nem hosszú idő, s mégis elég. Elég arra, hogy olyan hagyatékot hagyjon
maga után, amely nem évül el. Amíg evangélikus egyházzenész él a f'öl-
dön, nem nélkülözheti Praetorius nagy tanítását.

Trajtler Gábor

A diósgyőr-vasgyári új parókia



Odaáldozott életek
A GÁLYARABOK BIZONYSÁGTÉTELE

\ 1671-1681

Háromszáz évvel ezelőtt kezdődött· az az évtized, amelyet a magyar
protestantizmus történetében a gyászos jelzővel külőnböztetűnk meg, -
még a közvetlenül előző és következő évtizedektől is elkülönítve, pedig
azokban is szomorú romlást szenvedett Magyarországon az evangélikus és
a református keresztyénség. Miért mélyen gyászos az 1671 és 1681 közti
évtized? Röviden felelve : akkor történt, hogy gályarabságra hajtották
azokat a protestáns prédikátorokat és iskolamestereket, akiket a pozsonyi
rendkívü li törvényszék halálra ítélt. és nem voltak hajlandók azzal a
"kegyelemmel" élni, hogy szabadulásukat megváltsák akár külföldre tá-
vozásukkal, akár azzal, hogy lemondanak egyházi hivatalukról. Több szó-
val: felsorolhatnánk az adatokat is, 1671-től kezdve hány helyre hány
személyt idéztek különleges bíróságole elé, közülük hány jelent rneg.vhá-
nyat ítéltek halálra, hány tántorodott meg, hány maradt állhatatos még
a gályarabságíg is, hány pusztult el, és hány érte meg 1676-ban a szaba-
dulást ... A fő figyelmünk már a mostani emlékezésben is az ötödik idé-
zésre és következményeire fordul. 1674-ben mintegy 700 protestáns pré-
dikátort és más egyházi szernélyt idéztek meg Pozsonyba, az ország egész
területéről valamennyit, még a török által hódoltatott területekről 'is.
Meg is jelent 284 evangélikus és 62 református személy. A fő vád ellenük
felségsértés volt: lázadás a király ellen, lázadás és lázítás, a törökkel cím-
boraság. De a fő cél az volt, hogy szűnjék meg a szolgálatuk: az evan-
gélikus és református egyházi tanítás. Akik kötelezték magukat, hogy
külföldre távoznak vagy akik lemondtak igehirdetői hivataluk ról, avagy
éppen át is tértek a király vallására, azok megszabadultak attól a sors-
tól, amely az állhatatosokra várakozott: börtönbeli gyötörtetés, lelki kí-
noztatás, éhség és betegség és végül gályarabul eladatás. Majd három-
négy-öt év múlva lesz idejénvaló, hogy szám és név szerint is, vidéken-
kint és a különösen érdekelt gyülekezetekben felidézzük a hiteles emlé-
keket. És majd tíz év múlva jön el az ideje, hogy emlékezzünk a neveze-
tes 1681. évi soproni országgyűlésről ; ennek törvénycikkeiben a király
kompromisszumra kényszerült, törvény formájában hozzáj árult a lelki-
pásztorok vissza téréséhez.

Most az a tennivalónk, hogy a gyászos évtized bizonyságtevőinek a
szenvedését együtt lássuk mindazokkal a keserves kínokkal, amelyeket
az ország egész lakosságának kellett elszenvednie. 1. Lipót király, egyúttal
egy birodalom császára, a Habsburg-uralkodóház feje "az ő magyar tar-
tományában" is meg akarta valósítani az "egy hatalom és egy hit" esz-
méjét. Visszaélt Magyarország siralmas állapotával, amely a török hódí-
tással kezdődött, belső viszályokkal folytatódott és a Habsburg-család
önzés éveI tetőződött. A római katolikus főpapság akkori hangadót pedig
ki akarták használni a széles ülő lehetőséget, hogy az uralkodó 1673-ban
felfüggesztette az ország alkotmányát, és ezt ma így mondanák: rendkí-
vüli szükségállapotot hirdetett ki. Most már nyíltan, áltatás nélkül "ab-
szolúttá" tette uralkodását. Vagy is kerlátlan-osztatlan hatalmat igényelt
és gyakorolt. Az ezzel visszaélő, az erőszakban elöljáró főpapok persze
nem tudhatták, hogy a császári-kírályí hatalmaskodás igénye egy évszá-
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zad múlva majd az ő egyházuk ellen fordul. II. József majd a római pá-
pával, a katolikus papsággal és szerzetességgel szemben is érvényesíteni
fogja abszolutizmusát. A XVII. évszázadban még maguk igazoltak a cé-
zári igényt, hogya vallás dolgában is engedelmességgel tartoznak az alatt-
valók. Sőt azzal érveltek, hogy egybeesik a Krisztus és a Császár tiszte-
lete.

Ez a bigottság utólag sem menthető, sem a Habsburgok, sem a francia
kírályok történetében. Erre emiatt kell gondolnunk: hiába volt a felzúdu-
lás Europa 'protestáns országaiban a magyarországi gályarab-prédikáto-
rok sorsa miatt; az értük szóló és cselekvő szolidaritási mozgalom nem
riasztotta el XIV. Lajos francia királyt a hugenották elleni embertelen
hajszátél és 1685-ben az ő vallasszabadságukat biztosító régi rendelet ke-
gyetlen visszavonásától. Nem is szólva a hugenották általános gyötörte-
téséről és a hazájukban maradt hűségesek sivár sorsáról, elég ennyi: két-
százezer francia vett kezébe vándorbotot, csakhogy evangéliumi hitében

, megmaradhasson. Ott szökésszámba menő kivándorlás vagy "a pusztába"
húzódás lett a következmény. Hazánkban pedig I fokozódott a bujdosók
mozgalma, megkeményedett a kurucok elszántsága: bármi áron ellenáll-
nak és védik hazájuk és létük szabadságát. A Magyarország története
című s közelmúltban megjelent nagy mű jól mondja, hogy a bécsi udvar
a bujdosómozgalom leszerelése végett, a kuruc ok megfélemlítésére fogta
perbe a protestáns prédikátorokat. De a hitvány szándék az ellenkezőt
szülte. Dacossá lettek a kurucok, egyre nőtt a számuk, megkezdődtek a
harcok ...

Amde ezekből a nagy összefüggésekből még nem értjük meg teljesen
1671-1681 bizonyságtevőít. Ők egyszerűbben fogták fel azt, ami velük
történik, amiben dönteni kell, amiben keményeknek kell lenniök. Krisz-
tusért és a községért szenvedtek! Krisztusért! Vagyis azért a szolgálatért,
amelyben állanak, az evangélium hirdetésének a szolgálatáért, Jézus sza-
vát a szeretetről, Krisztus Uruk kegyelmét, az apostolok tiszta tanítását,
a reformátorok igaz tanúskodását tag adnák meg, ha elnémulnának mint
igehirdetők. Bízvást mondhatjuk így is: szenvedtek a szolgálatért. Es a
községért! Ez a szó szokatlan nekünk ilyen kapcsolatban. De itt jobb,
mint a "gyülekezet" vagy a "nép". Ha népet mondanánk, egy anyanyelvi
közösségre gondolnánk. Ilyen vonatkozásban e korszak szenvedői egy-
aránt beletartoznak a magyar, anémet és a szlovák nép történetébe. Az
akkori használatban a község szó egy-egy falu, egy-egy város lakosságát
jelentette. A perbe fogott vagy másképp elűzött prédikátorok egy-egy
községért szenvedtek: társadalmilag összekapcsolt emberek közösségéért.
Féltették a községet! Embertársaikat. Ha engedtek volna, akkor az lett
volna a látszat, hogy beismerik bűnösségüket a lázadásban, és akkor az
ellenük koholt vádat kiterjesztették volna prédikációik hallgatóira. A
"község" együtt érzett, búsult a lelkipásztoráért, és sírt árvaságában. De
abban az egyszerű érzésben is benne volt az igény a nép szabadságára
és az élet emberségére.

Emlékezésünk ezért állítja a gyászos évtized bizonyságtevőinek a so-
rába a prédikátorok mellé a névtelen szenvedőket - számolatlanu!.

Sólyom Jenő
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SZABÓ LŐRINC:

A CjALY ARAB O 1<
SZOBRA

Mik vagyunk? Kutyák? Mért? Eretnekek?

Kis szobor állt a Nagy templom megett:
a Gályarabok! - Hősök! Mennyí gyász!

És mintha az a titkos Nyomozás,

és távoli, az Inkvizíció,
az iszonyúnak hitt központí szó

engem vert volna őseim helyett
vasra, kínpadra, olyan rémület
markolt szívembe. Fürkész gondolat,
ott kezdtern álmodni álmaidat,
ott csatáztam veled (s mily naivan l),
fekete Róma! Gyanú s ami van
emberség bennem, mínd abból fakadt,
hogy sirattam áldozataídat ;

mert hiszek benned, jóság, türelem,
hiszek benned, isteni értelem -
hiszek benned, szabadság, szeretet,
s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.
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Arndt János

"A L UNEBURG U MI FEJEDELEMSÉGEKNEK
F Ö -püS P Ö K J E"

1555-1621

A németországi Edderitzben született, A reformáció második nemze-
dékébe tartozik. Apja nyomdokán lelkész, de egy kicsit orvos is. Minden
tudományok kedvelője, a természet fáradhatatlan kutatója, az ige szerel-
mese s a prédikálás megszállottja. Csak a zsoltárok könyvéből félezer
igehirdetést tartott.

Amit elmondott, jórészt le is írta. így állt össze - elmondott sleírt
prédikációiból- fő műve: "Vier Bücher vom Wahren Christentum": "Az
igaz keresztyénség négy könyve". Németül írta, nem latinul, mert nem tu-
dósoknak szánta, hanem a népnek. De míkor 1606- ban az ezeroldalas, vas-
kos kőnyv megjelent, - mindenki könyve lett s maradt is századokig.
Később a négyhez még két könyvet írt, de ezek csak függelék jellegűek.
Az evangélikusság múltja világviszonylatban gazdag építőcélú könyvek-
ben, posztillákban, de az áhítatosságí irodalom legkedveltebb, legelter-
jedtebb kötete mindvégig Arndt János "Igaz keresztyénség"-e maradt.
Kiadásainak száma - számtalan.

A könyv tartalma. "Istenünk az Ö üdvösséges akaratát négy könyvben
lelentette ki az embereknek: a Szentírásban, Jézus Krisztusban, a szív-
ben-lelkiismeretben és a természetben. Ennek megfelelően Arndt első
könyve az igéről szól, amelyet nem elég hallgatni-olvasni és tudni, ha-
nem életté kell azt gyakorolni; a második könyv "az élet könyve", Krisz-
tusról szól, akinek értünk vállalt kínszenvedése nem csak engesztelést
szerzett számunkra Istennél, hanem .Jdvességes penitenciára, a bűnökön
való szívbéli bánatra int"; a harmadik könyv arról tanít, "mint tette Is-
ten az Ö országát az ember szívébe, mint egy szántóföldbe elrejtett kín-
eset, s miképpen kelljen ezt nekünk felseI1kentenünk"; a negyedik könyv
tanít: "mikéht tesz a természet könyve Istenről bizonyságot, és miként
vezessen Istenhez ... "

A négyrészes könyv célját és jellegét az egyik kiadás előszava így fe-
jezi ki: " ... Nem a nyelveket akartuk ékesen szólásra köszörülni, sem a
füleket csíklandoztatní, hanem a szívet gyullasztaní és az elme eleibe
oly vastag falatokat szegdelní, melyeken nagy idvességesen rágódhatik
és ugyan kérődhetik ... "

Rétegekre részletezve a könyv jellegét: Arndt János négyes könyvét a
Krisztus-központiság fogja egybe. Ö az Egyetlen és a Minden, az írás tes-
tet vett Valósága, az Életadó, a Bennünklakozó, a csillagok felett Lakozó.
Tudatos írásszerűség vonul végig a könyvön: "Nem volt szándékom, hogy
a Szentírás olvasásától elvonnyalak, hanem inkább, hogy ennél fogvást
Isten igéjének forrásihoz édesgesselek. Mert ha ilyen jó ÍZű a patakban
levő víz, mennyivel jobbnak kell lenni a forrásbélinek ... " Hangsúlyozza
a hitvallásszerűséget. S mikor ennek hiányával vádolják, szelíd szívós-
sággal ismételten hangsúlyozza, hogy a lutheri Konkordiakönyvhöz tartja
magát. Valóban az Igaz Keresztyénség Négy Könyve, még ha szélesre
nyitottan is, Luther szellemét sugározza. Persze nem a merevedő orto-
doxia iskolás igazhitűségének szellemében.

Arndt könyve "praxis pietatis". Már címében is az "igaz" szó azt je-
lenti, hogya keresztyén hit akkor igaz, ha igazi, azaz valódi, tehát,
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ahogy Luther is mondta: tevékenykedve válik életté. Mert "a keresztyén
életbe sok puhaság csúszott", ezt kell kiűzni az ige életes gyakorlásával.
Arndt könyvének egyik legvitatottabb vonása a ,.theologia naturalis",
természeti teológia. Ortodox fülbe furcsán hangzott, hogy nemcsak a hit-
vallási iratok fontosak, hanem Isten egyetemes kijelentése is. "A csilla-
gos ég Isten kincses almáriomja." Az egész természet "Isten világkönyve, .
amelyben kijelenti haragja jeleit is, de kegyelme jeleit is." Megfigyel-
hető Arndt Jánosnál az egyetemességre való törekvés. Tudatos ökumeni-
citással dolgoz bele könyvébe gondolatokat a keresztyén ókor írásaiból,
Kálvintól, a régi keresztyén misztika hagyományaiból, még római kato-

likus teológusoktól, sőt a regr pogány irodalomból is. Idéz például egy
14. századi apáca, Angela de Foligne Krisztus keresztjéről szóló könyvé-
ből. Nagyon szerette Kempis Tamás Krisztus követéséről szóló köny-
vét, fordított is belőle, hatott is rá. "Kempis Tamás a középkor Arndt
Jánosa. Arndt János a reformáció Kempis Tamása." Ezért aztán könyve
mindig ökumenikus ösztönzésű volt. Még a jezsuiták is hivatkoztak rá.
Arndt János ökumenikus szemléletét hazájában' ma külön is hangsúlyoz-
zák: ,,17, századi Söderblom".

Arndt János könyvének nagy elterjedtségét rengeteg fordítása mutatja.
Miután Németország szinte minden családjának mindennapi olvasmánya
lett, nagyon hamar átlépi országok földrajzi határait. Bél Mátyás több
nyelven is kiadja, Zinzendorf a francia fordítást gondozza. A dán, svéd,
finn evangélikusság kedvelt olvasmánya. Angol, török, vend, jiddis nyel-
ven, a missziói területek nyelve in jelenik meg. S "hogy ama virágjában
levő, tágos Moszka ország ezen kincs nélkül ne lenne, Kiovi Thamás
orosz nyelvre fordította ... "
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Magyarul "ezen könyvnek köz világosságra való bocsátásában első moz-
dítást tett amaz virtusokkal ragyogó Petróczi Kata Szidónia asszony, ki
tizenkét részeket kiválogatott, s maga költség évei 1708-ban kiadott ... "

Meghatva forgatjuk ezt a két és fél százados, 100 oldalas kis könyvecs-
két, amely tehát az Igaz Keresztyénség rövidített. első magyar fordítása,
s amely egy küzdelmes életű nagyasszonynak "a magyar nemzet ellen-
sége előtt való már negyedszeri bujdosásában .. ." jelentett vigasztalást.
A teljes könyv magyar fordítása 1741-ben jelent meg Vásonyi Márton,
Bárány György és Szabó János együttes, felosztott fordításában. Majd-
nem ezeroldalas. gyönyörű darab.

A mi őseink is nagyon szerették ezt a testes áhítatos könyvet. Idők fo-
lyamán sok példánya ment sírba, vándorolt padlásokra, de jöttében-men-
tében még ma is láthat az ember falusi almáriomok tetején egy-egy kö-
tetet.

Néhány szemelvény ízelítőül a könyv négy részéből:
Első könyv: " ... Tanuld megismérni magadat, Adámnak esése által

mivé lettél? Isten képéből sátán képévé, testi és baromi egészen. Mert
gondold meg: a te dühösséged nem oroszláni természet-é? Irigységed s
torkosságod nem ebi és farkasi természet-é? Tisztátalanságod és mérték-
letlenséged nem disznói természet-é?" " ... Isten nem azért jelentette ki
szent igéjét, hogy papi ros on. mint holt betű álljon, hanem mibennünk kell
annak megelevenedni és új embernek kell abból lenni ... " "Töltsed bár
a drága balzsamot a kőre, mit használ az annak? Vessed a legjobb bú-
zát nagy bokor tüskébe, nem hoz gyümölcsöt, csak ha először kiirtod a
tüskét ... " "Aki a bűnében meg akar maradni, Krisztus annak semmit
sem használ ... "

Második könyv: " ... A mi Urunk Krisztusunk teljes élete szüntelen
való kereszt. Első: nagy szegénysége; a második nagyobb: megutáltatása;
a harmadik legnagyobb: kínos halála ... " ,,0, mi átkozott és elkárhozott
bűnösök, - mi vagy nekünk. Uram Jézus?! Közbenjáró. engesztelő Al-
dozat, hitnek Kezdője, szeretet Gerjesztője, reménység Horgonya, makula
nélküli Tükör, teljes jók Summája .. .'

Harmadik könyv: " ... Hiszed, hogy a keresztségben bűnöd bocsánata
s újjászületés adatott. Jól hiszed. Da ha a keresztség gyümölcse nincsen
benned, mit használ néked? Hiszed, hogy a szent vacsorában Krisztus
igaz, valóságos testét-vérét veszed. Jól hiszed. De ha bűnödből meg nem
térsz, nincs haszna, sőt ítéletet eszel, iszol. Eképen láthatod, mint kelljen
magadban keresned kincsedet, hogyan kell annak benned s nem kívüled
lenni .. .'

Negyedik könyv: " ... A gömbölyű nek semmi sincs fent vagy lent, ha-
nem minden egyszerre fent is, lent is. Igy tölt be Isten egyszerre min-
dent. És jóllehet alattunk is emberek vannak, mlnt azt a föld gömbölyű-
sége hozza, de Isten úgy rendelte, hogy mindenütt az ég fent vagyon és
mindenkinek maga felett az égbe kell felnézni .. .'

Ez az igen elterjedett, nagy könyv mégis vegyes, sőt nem egyszer ellen-
tétes megítélés ben részesült. .

Mondták róla, hogy "a paradicsom virágai illatoznak benne", azt is
mondták, hogy "a pokol bűzlik belőle".

Nevezték így: "az igaz keresztyén hit anatómiája és laboratóriuma", s
voltak, akik nyolcféle eretnekségben marasztalták el.

"Sok lelki tunyák keresztyéni buzgóságra serkennek általa", s volt egy-
házi hatóság, amely csak csonkítva engedte kiadni.

Mondták, hogy "tűzre vele", s népmondák keletkeztek arról, hogyan
mentették ki tűzből-vízből az angyalok.
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Spener utolsó prédikáció-sorozatát e könyv alapján tartotta; Toluck
Arndt Jánost közvetlenül Luther mellé helyezte: "a reformáció reformá-
tora"; Schweitzer Albert haló poraiban is áldotta édesanyját, hogy ifjúko-
rában megszerettette vele ezt a könyvet, - s tudós professzorok haraggal
bírálták. Sok helyen elfeledték, s van ország, ahol most újra kiadták.

Legtöbb bírálat azért érte Arndt János könyvét, mert az "igazhitűség"
helyett a "megszentelt életv-re tette a hangsúlyt. Pál apostol megigazu-
lási tanítása mellett rámutatott Jakab apostol mondanivalójára is.

Mai szemléletünk szerint Arndt János éppen ebben volt Isten eszköze:
a merevedésnek indult egyházon ébresztő korrekciót végzett vele a Szerit-
lélek.

1621. május ll-én, 350 éve halt meg. Cellei sírján ez a felirat:

Arndius hic jaceo, qui Jesu verus amator,
Internae semper qui pietatis amans.

Magyarul: \
Itt nyugszom, Arndt János, Jézus igaz szeretője,
Mindig a belső ember kegyességét szerettem.

Mi ma már nem mondanánk, hogy "akinek Arndt János könyve nem
ízlik, az elvesztette lelki étvágyát". De értékeléssel állapít juk meg,
hogyakeresztyénség nagy területén gyakorolt ébresztő jó hatást a népi
kegyességre, gerjesztette a tudományos teológiát, termékenyítette az ige-

, hirdetői szelgálatot.
Szemléletén sokban átlépett az idő, teológiai megfogalmazásait ma már

inkább csak archaisztikus érdekességként idézhetnénk, de hálás emléke-
zéssel valljuk, hogy Arndt János is láncszem Jézus hű bizonyságtevőinek
sorában, s forró Krisztus-szerelmét, szenvedélyes hit-etikai alapállását
ma is példaképül fogadhatjuk.

Halálának idei évfordulója éppen erre ad biztatast.
Szabó József
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Tanúskodás a nevelésben'
TATAY ISTVÁN

Minden nemzet műveltségét a nagy alkotók s az okos közvetítők har.
monikus együttműködése biztosítja igazán, Hiányérzet szorongatja a nem-
zetet, ha nincsenek lángelméi. csak alkalmatos közvetítőí. S mit ér a nagy
író, ha igéje nem jut el a nemzet minden rétegéhez, mert nincs jó s hat-
hatós közvetítője? A nemzeti érzés akkor zavartalan, amikor azonos a
nemzet magatartását képviselő költőkkeL

Egy régi s okos közvetítőre gondolok most, akit érdemes a feledékeny-
ségból fényre rángatni. Annál is inkább, mert evangélikus volt s kerek
másfél évszázaddal ezelőtt született, és Szarvasori működött, a nagy ma-
gyar evangélikus nevelők egyik nevezetes láncszemeként Tatay István
ez, aki Keszőhidegkúton született, 1821. március 7-én, s Szentlőrincen halt
meg, 1888, június 12-én, Tanár volt, Tanulmányait Sopronban végezte,
rnaj.. evangélikus hagyomány szerint Németországban folytatta, Jena,
Halle és Berlin egyeternén 1846-tól tanár Sopronban, Az 1848-49-es sza-
badságharcban határbiztosként működött, s részt vett a híres magyar
tanügyi kongresszuson, melynek lelke s összehívója Tavasi Lajos volt, a
nagy nevelő, Wesselényi Miklós árvízi hajós -társa, akiről hosszan kell
más alkalommal megemlékeznünk, mint evangélikus hagyományaink
egyik élő kútforrásáról. Tatay István a szabadságharc után Aradra me-
nekült, ott nevelősködik, s 1855-től a szarvasi gimnázium tanára. 1856-tól
1884-ig pedig igazgatója,

A magyar nevelés és a magyar evangélikus pedagógia történetében fon-
tos magatartású egyéniség volt Tatay István, Sopron bátor reformkori
szellemet vitte magával egész életútjára, Ehhez-a szellemhez, Kossuth és
Petőfi nemzetféltő s nemzetnevelő indulatához, s szép emberségéhez hű
maradt míndhalálíg. Két kíváló elődje éltés működött-Szarvason, 'I'esse-
dik Sámuel és Vajda 'Péter. Tessedik népnevelő volt.iórszágos hatású szel-
leme és módszere iskolaszervezést és népnevelést vetett 'fel, messze meg-
előzve más európai országokat Vajda Péter is iskolaszervező, sugárzó
szellem. Tatay István kiegészíti elődjeít, rámutat arra, hogyan kell köz-
vetíteni az alkotókat. Szarvas csak egy kis mezőváros akkor az Alföld
közepén, mégis pedagógiai fellegvár, s Tataynak is van folytatása: Benka
Gyula szarvasi működése. A szellem aranylánca egyetlen kis helyen.

Tatay István csak tankönyvet írt, főként olvasókönyveket és nyelvtano-
kat. Foglalkozott "protestáns gymnásiumaink és főtanodáink gyökeres át-
alakításával", idevágó javaslata nyomtatásban 1848-ban jelent meg, De
legfontosabb műve egy gyűjtemény, a közel hatszáz oldalas kötet, amely-
nek ezt a címet adta: Költészeti és szónoklati remekek. Az előszó dá-
tuma szerint művét Sopronban írta, s 1846-ban fejezte be. A könyv Pes-
ten jelent meg, 1847-ben. A korszak legjobb antológiája, nemcsak segéd-
könyv az iskolákban, hanem olyan, mely minden olvasó kezében kitűnő-
nek bizonyult. Természetesen a pedagógus a művelt olvasó nevelőj ére
gondolt, az iskolára, s művét ellátta elméleti fölvilágosítással, verstani -és
retorikai jegyzetekkel, melyek szilárd és biztos útra vezették a nyelvében
élő nemzetet. Tatay művében továbbörökítette irodalmunk klasszikus pél-
dáit, és a kortárs irodalomból szerencsésen és jó ízléssel kiválogatta a
legjobb szemelvényeket. Antológiája nemcsak a verses költészetre szorít-
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Nagyszerű kezdeményezés volt Tatay könyve. Nem annyira a régieket,
mint inkább az új írókat és költőket mutatta be, főként Vörösmartyt, Pe-
tőfit, Csokonait, Bajzát és Garayt, Batsányit és Erdélyi Jánost. Tudta. kit
kell tisztelnie Petőfi ben, amikor még a konzervatív kortársak körülvi-
tatták a nagy költőt. Arany János nem szerepel a gyűjteményben,·a
könyv összeállítása idején még ismeretlen volt. Balassi Bálint versei sem
találhatók ott, még akkor nem ismerték lényeges verseit. De szembetűnő,
hogy Kossuth Lajost több beszédével mutatja be, holott a nagy szónok-
latokat a mű keletkezése idején Kossuth még- nem mondotta eL Tatay
megérezte-meglátta Kossuthban a magyar szónoklat mesterét. Pontosan
tudta, kit mílyen műfajban mutasson be kortársai közül. Minden jelen-
tős magyar vers, amely később minden versantológiában helyet kap s
irodalmi nevelésünk alapkövei közé tartozik megtalál ható már Tatay vá-rG~:f~

kozik, hanem kiterjed a prózára is, sőt a drámát is bevonja körébe. A ma-
gyar gondolkodás és_érzelemvilág, a jellemképek és kedélyek, humorunk
és komorságunk, tájaink és hőseink, erkölcsi felfogásunk és családi han-
gulatunk, eredeti típusaink és meséi nk alakjai, minden, amiben történe-
tien egyek vagyunk: megtalálható ebben a kötetben. Lelki otthon ez, s a
magyar emberség kézikönyve. Nem téved idézett példáiban s bemutatott
íróiban. Nem tudjuk eléggé csodálni hallását és látását, amikor a legzen-
gőbbet s a valóban Iegrnűvészíbb formájút választja ki lépten-nyomon.
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logatásában. A János vitéz, a Dorottya, a Fóti dal, a Kis gyermek halá-
lára vagy a Paraneisis, Fáy meséi, Kisfaludy Sándor balatoni regéí, Zrí-
nyi és Vörösmarty eposzai mind itt vannak. Valóban ez "önálló dolgo-
zata", ahogy maga írja az előszóban. Bátran és biztos kézzel válogatott.
Csak a Bánk bánt még nem ismerte fel, de tudta Vajda Péter prózáinak
értékét, s Jósika romantizmusát, mert Jókai még kevéssé ismert ifjú író
volt, így hát nem is idézi. Minden műfaj bemutatását magyarázattal ve-
zeti be, s ebben is meggyőző és jól érvelő. Petőfi költői elbeszéléseiről ta-
lálóan azt írja, hogy az előadás könnyűségével és természetességévei tűn-
nek ki.

Érezte a dallamban fogant magyar vers ritmusát, 1> meggyőződéssel hó-
dol - százhúsz évvel ezelőtt már - népdalainknak. Még a csángó nép-
költészetből is talál bemutatnivaló szépségeket. Nyilvánvaló magyar szel-
lemi egységet rajzol körbe ez a (könyv. Történelem és lüktető, serkentő
jelen egyesül Tatay István szép könyvében. Ebből a könyvből készült
magyar irodalmi szemléletre a szabadságharc diákifjúsága. S minden
igaz olvasó, aki kezébe vette a soproni diák és szarvasi igazgató könyvét.

Szalatnai Rezső
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Egyházának és nemzetének hű fia
KIS JÁNOS

A 125 éve meghalt Kis János püspök és költő egyház és nemzet egyik
nagy bizonyságtevője a maga korában. Ennek bizonysága többek között
a halottak anyakönyve is, melynek vaskos kötetébe a nagyoknak kijáró
tisztelettel jegyezték be elhalálozását -és temetését .. Az 1846-ik esztendő
soproni evangélikus halottai sorában, 26. folyószám alatt alábbiakat ol-
vashatjuk: ,,1846. február 19-22. Nagyságos és Főtisztelendő Kis János
királyi tanácsos, Superintendens és itteni prédikátor úr, 76 éves, agg-gyen-
geség. Gámauf József ágfalvaí predikátor." Még az anyakönyv névmuta-
tójában található bejegyzés is ezt az igazán nagyoknak életükben és ha-
lálukban kijáró tiszteletet sugározza: "Nagyságos és Főtisztelendő Kis
János úr".

Kis János nem a viselt tisztsége, nem is a származása, hanem a végzett
munkája és bizonyságtevő szolgálata alapján lett nagy és rangos emberré.
Rábaszentandráson született, 1770. szeptember 22-én, egyszerű, istenfélő,
jámbor jobbágyszülőktől. A keresztelési anyakönyvben csupán egy a többi
gyermek között, .egy jobbágy gyermeke, de a halotti anyakönyvben az év
első számú nagy halottja. Nem az szülőházának eredeti alakja, melynek
falán a nagy fiára büszke szü1őfalu a Kis János-emléktáblát elhelyezte.
Az már annak újjáépített alakja.

Érdemes idézni, amit Kis János püspökke választásával kapcsolatban
soproni lekésztársa és mindvégig jó barátja: Gamauf Teofil feljegyzett:
"A nemesi származás eddigi jelentős szempontja ennél a választásnál
egyáltalán nem jött szóba, mivel mindenkit kielégített a mostani jelölt.'
valóban nemesi szelleme és nemesi szíve."

Érdekes, hogy Kis Jánosban egy egyszerű presbiter prófétai látással
már akkor felfedezte egyház és nemzet egyik nagy bizonyságtevőjét. mi-
kor még szürke közkatonának számított ország-világ előtt. Kővágóőrs,
ahol 3 évig szolgál, nehéz szívvel engedi el Nemesdömölkre, de egy éles
szemű presbiter így vigasztalja a gyülekezet népét: "Már látom, hogy
semmiképpen sem tarthat juk meg tisztelendő urunkat; ha máshová hív-

. nák, talán foganatos lenne kérésünk, de Nemesdömölkön superintenden-
sek szoktak lakni, belőle előbb vagy utóbb bizonyosan superintendens
lesz." A halál után elhelyezett emléktáblák betűit az élet nagy kőfara-
gója már akkor vési, mikor az illető alakja még csak ígéret és remény-
ség!

Ebből az ígéretből és reménységból lett később Sopron nagy papja, a
dunántúli egyházkerület kiváló superintendense, korának jeles költője és
írója.

Kis Jánost nemcsak az egyház, hanem a nemzet is a nagy és rangos
bizonyságtevők közé sorolta. Az 1926. évi Luther-naptárban a még élő
Németh Sámuel ezeket írta róla: "Ha nem is ajándékozta meg a magyar
irodalmat örökbecsű remekművekkel, de félszázad os irodalmi működése
alatt a magyar nyelv, a nemzeti művelődés fáradhatatlan bajnoka volt,
soha nem pihenő tolla egész kis könyvtárral szaporította irodalmunkat
abban az időben. amikor a nemzetnek össze kellett gyűjteni minden ere-
jét, hogy a reá váró nagy feladatok megoldására képes legyen. Ezt az
erőt megadni a nemzetnek. kiművelni, oktatni, nevelni a magyart, - ez
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volt Kis János célja. Nemzetnevelő, - ez a súlyos szó fejezi ki legponto-
sabban az ő egyénítő jellemvonását írótársai sorában." Ma Sopron városa
egyre jelentősebb idegenforgalmi szempontból is. Alig múlik el nap, hogy
a kiránduló diákok kísebb-nagyobb csoportja vagy a lővéri üdülőkból vá-
rosnézésre indult dolgozó meg ne állna a soproni paplak falán elhelye-
zett Kis János-emléktábla előtt. És aki közülük csak valamelyest is is-
meri a nemzet és a nemzeti iródalom történetét, nyilván megérez vala-

mit az emléktábla szövegének jelentős; történeti és egyháztörténeti hátte-
réből. "Ezen a téren és a torony helyén állott a régi evang. paplak. KIS
JANOS evang. püspök és költő lakóhelye 1808-1846-ig. Itt látogatta meg
őt: Kazinczy, Berzsenyi, Széchenyi és Wesselényi." Itt adta át Széchenyi
István Kis Jánosnak, a magyar nyelv elismert mesterének, egyik tanul-
mányát, hogy nyelvi szempontból kikérje tanácsát. Soproni diákéveiről,
az egykori líceum Magyar Társaságának megalapításáról, Kis János és
Berzsenyi kapcsolatáról, a magyar jobbágygyerek Sopronba kerüléséről,
itteni papi és püspöki szolgálatáról, és főleg egész kis könyvtárt betöltő
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irodalmi működéséről és értékeléséről számos tanulmány jelent meg. So-
kat mond ebben az összefüggésben Garay János "Kis János superinten-
dens szülőháza" c. kis verse, melyben kedves emléket állít a még job-
bágy apának, és az egyház és nemzet nagy fiai közé lépett Kis Jánosnak.
"Öreg gazdája gondosan Vetette földbe a magot: Magvából ette kenyerét,
Szárából háztetőt kapott. - Ö is vetett el magvakat ... Egy hon földébe
hulltanak Gyümölcsiből jelen s jövő Dús aratást tartandanak."

A 125 éve elment Kis János püspök emlékét az egyházban leginkább.
mégis nem a házak falán némán hallgató emléktáblák és a könyvespol-
cokon porosodó irodalmi emlékek őrzik, hanem a ma élő gyülekezet aj-
kán felhangzó egyházi énekei. Az énekköltő még évszázadok múltán is élő
bizonyságtevő egyházban és népben, valahányszor felcsendül a 'Tőle való
ének. Idei nyaralásom egyik kedves, felejthetetlen élménye az az esti áhí-
tat, melynek elején kicsinyek és öregek ajkán fe1csendült Kis János
püspök egyik kedves éneke: "Gyorsan folyó időmet Az Úr nem adta hi-
ában ... "Ezen a csendes nyári estén a 125 éve elment Kis János velünk
énekelt és mí Övele, így lett és lesz Ö újra meg újra bizonyságtevő
a mában!

Weltler Rezső

Az aszódi új parókia
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Kossuth Lajos gyülekezeti
felügyelő

Nógrád megyében a Cserhát-hegység észak-keleti nyúlványainak domb-
jai között húzódik meg szerényen Sámsonháza, a nógrádi egyházmegye
egyik legrégebbi egyházközsége. Az 1678-ik évben már rendezett anya-
szeritegyház. Ma 470 evangélikus lélek él a gyülekezetben. A falu feletti
dombtetőn áll a gyülekezet szép temploma (immár a negyedik!), amelyet
az egyház hívei példamutató szeretettel és áldozatkészséggel - fennállása

.100 éves jubileumára, tavaly, 1970-ben - önerőből kívülről teljesen rend-
behoztak.

A templom belsejében, a szószékkel szemközti falon, fekete márvány-
tábla hirdeti a belépőnek:

"Kossuth Lajos ]VIagyarország volt korrnányzója
a sámsonházai ágost. hitv. ev. egyháznak
1871. évi február hó 17-től
1894. évi március hó 20-ig
Főfelügyelője volt."

Igen, az a Kossuth Lajos, akit Hazánk nagy fiának. az 1848-1849-es
magyar szabadságharc hős vezérének tartunk, a sámsonházai gyülekezet
felügyelője volt!
"Kossuth Lajos Monokon (1802. szept. 19-én) született, birtoktalan, köz-

nemes, evangélikus családból. Tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Eperje-
sen és Sárospatakon végezte. - Huszonegy éves korában leteszi az ügy-
védi vizsgát és Sátoraljaújhelyen ügyvédi munkát vállal. Erre az időre
esik Sátoraljaújhely fiókegyházának anyaegyházzá történő szervezése. A
fiatal Kossuth Lajos bekapcsolódik az egyházi életbe, és intézi a gyüle-
kezet ügyes-bajos dolgait. Részt vesz a hegyaljai egyházmegye gyűlésein,
és élete végéig meleg szívvel gondol rá.

Olaszországi számkivetéséből, Turinból halála előtt két évvel - 1892.
szept. 4-én, 90 éves korában! - még levelet intéz a hegyaljai egyház-
megye elnökségéhez. A levél nagyon bensőséges hangvételű, meleg hit-
testvéri érzésből fakad, és közvetlen kapcsolatra enged következtetni,
amely Kossuth Lajos és szűkebb pátriájának egyházi vezetői között fenn-
állt.

Ime, két részlet a levélből: "Sajnálattal értettem levelükből, tisztelt
Uraim, hogy a tállyai ágo hitv. ev. egyház végínségre jutott, stemploma,
malyben kilencven évelőtt a szent keresztségben részesültem, rommá lett,
mint én magam is." Levelét a következő szavakkal zárja: "Jóindulatukat
nagyrabecsülöm, hálás érzelemmel mondok érette köszönetet, s kérem
Önöket, legyenek köszönetemnek s tiszteletemnek egyházmegyéjüle köz-
gyűlése előtt tolmácsai. - Isten áldását kérve egyházmegyéjükre, mara-
dok tisztelő hitrokonuk, Kossuth Lajos."

Amilyen aktíve bekapcsolódott Kossuh Lajos az egyházi életbe közéleti
szereplés ének elején, ugyanolyan nyíltan tett tanúságot evangéliumi hité-
ről és egyházszeretetéről öreg korában is. Számkivetésében is megmaradt
egyházunk hű fia. Mint ilyen, vállalja egyetlen tisztségként a sámsonhá-
zai felügyelői tisztet.
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Sámsonháza evangélikus népe büszke, hogy Kossuth Lajos volt a fel-
ügyelője és Kossuth gyülekezetének tartja magát ma is.

De nézzük meg közelebbről a felügyelői tisztségre őt felkérő sorokat és
annak elfogadásáról szóló Kossuth-levelet, amelyet a gyülekezethez. illetve
annak közgyűléséhez intézett az akkori lelkész, Wladár János közvetíté-
sével.

Az új sámsonházai templom felszentelése (1870. X. 9.) után néhány hó-
napra megbetegszik az egyházközség felügyelője, Lovcsányi Timóth és le-

köszön viselt egyházi tisztségéről. Az 1871. évi február 17-i közgyűlés
Kossuth Lajost kéri fel új egyházközségi felügyelőnek, Az erről szóló
[egyzőkönyvi másolatban, melyet Wladár János, a Turinban élő Kossuth
Lajosnak elküldött, ezt olvassuk:

"Egyakarattal s lelkes éljenzés közepette Excellenciádat egyházunk Fő-
felügyelőjévé megválasztottuk ... Kérésünk oda terjed: méltóztassék ezen
bizalmat vissza nem utasítani, s mély tiszteletünket kegyesen elfogadni,
mellyel maradunk hitrokoni szeretettel s tisztelettel, Wladár János lel-
kész, Thomka Ferenc, felügy. h." -

Kossuth Lajos Olaszországból, Turinból, 1871. április hó 6-án keltezett
levelében a következő választ adott: "Tiszt. Wladár János, ev. lelkész
úrnak, Sámsonházán. A Sámsonházi ágostai hitv. evangel. Egyház Gyű-
lés m. Február 17-kei határozata, mellyel azon Egyház Főfelügyelőjévé
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megválasztattam, TisztI. Lelkész ur Martius 16 kai levelének kiséretében
kezemhez jutott.

Van szerenesém az irántam mutatott bizalomért őszinte hálámat je-
lenteni.

E választást megtiszteltetésnek tekintem, s teljes készséggel elfogadom.
csak azt sajnálva, hogy a számkivetés, melyre Hazánk politikai viszonyai
által kárhoztatva vagyok, meg nem engedi, hogy az Egyház javának elő-
mozdításához oly hatályosan hozzájárulhassak, mint azt tehetni óhajta-
nám. > <,

De a mit és mennyit a körülményekhez képest tennem lehetend, azt
teljes készséggel felajánlom, amiért is lekötelezve érzendern magamat
Tisztelendő Uraságodnak, ha engem híveinek egyházi és iskolai ügyei és
szükségeí felől időnkint felvilágosítani méltóztatandik.

Hálás köszönetem megújítása mellett van szerenesém hitrokoni testvé-
riességgel tiszteletemet jelenteni s magamat 'I'isztl. Uraságod s az Egyház
gyűlés jóindulatiba ajánlani. Kossuth Lajos." .

E, levél mindennél ékesebben bizonyítja Kossuth Lajosnak evangélikus
egyháza iránti mély és őszinte szeretetét. Tükörképe az ö hit-hűségének
és alázatosságának.

A sámson házai gyülekezet drága ereklyeként őrzi lelkészi hivatalában
Kossuth Lajosnak e sajátkezű, kaligrafikus levelét.

Egy következő, 1879-ik évből származó jegyzőkönyv az egyházközség
szavazatát örökíti meg, amikor az új egyetemes felügyelőre, br. Radván-
szky Antaira szavazott Sámsonháza egyházközségének népe. A jegyző-
köny vi kivonatot ellátta Kossuth Lajos sajátkezű aláírásával Barracco-
nébarr, 1879. június 17-én. - EI [egyzőkönyví kivonat visszaküldése kap-
csán Kossuth Lajos magánjellegű levelet intézett Wladár Jánoshoz, amely
levél azonban elveszhetett, mert sem a gyülekezet levéltárában, sem a
Wladár-féle hagyaték örökösei nél nem lelhető meg. Mégis némi következ-
tetéseket tehetünk annak tartalma tárgyába, ha az arra adott (Wladár
János tollából származó) válaszlevél másolatát elol vas suk.

Íme egy rész a levélből: Ami nagyrabecsült hozzám intézett levelének
azon részét illeti, hogyasámsonházai egyház főfelügyeletéről lemondani
s minket árvákul hagyni méltóztatandik, ez reám leverő leg hatott, -
egyházam előtt nem is tudattam még - nem is fogom tenni, míg vigasz-
taló megnyugtató újabb nagyrabecsült sorait nem veszem, s miért teljes
tisztelettel esedezem.

Hogyasámsonházai ev. egyház szorult pénzügyi helyzetét egész mez-
telenségében tüntett em elő, korántsern rejlik ebben még utógondolat ja
sem annak - hogy mi Excellentiádtól anyagi segélyt - kérni bátorkod-
nánk, iszen jól tudjuk - hogy kedves Hazánkból a becsületes név és
mindnyájunknak drága életén kívül egyebet nem vitt magával az ide-
gen éghajlat alá.

Én és egyházam voltunk ama szerencsések megnyerni kegyét Excellen-
tiádnak, midőn 1871. Aprtl 6-án egyházunk főinspectori tisztjét elvállalni
kegyes volt, ezen nem érdemelt megtiszteltetéstől, mely szegény, de be-
csületes-munkás, erkölcsös híveinket érte, megválni halálunkig - Excel-
lentiád haláláig nem akarunk. Kérjük szeretetében minket továbbra is
megtartani."

Csodálatos megvilágításba kerül Kossuth Lajos érzékeny lelkiismerete,
amely nem hagyja őt nyugton, mivel úgy érzi, nem tudja beváltani a vá-
lasztás elfogadásakor tett ígéretét, hogy Sámsonházát támogatja, ha an-
nak lelkésze őt időnként az egyház és iskola szükségletei felől tájékoz-
tatja. Ennek la lelkiállapotnak egyenes velejárója a mindig egyenes jel-



lemú Kossuthnál, hogy kész inkább lemondani a felügyelői tisztről, Bi-
zonyára megnyugtatólag hatott rá és jól esett néki olvasni a sámsonhá-
zai pap vallomását, őszinte, hazafias megnyilatkozását és Kossuthról val-
lott nézetét: " ... iszen jól tudjuk, hogy kedves Hazánkból a becsületes
név és mindnyájunknak drága életéri kívül egyebet nem vitt magával az
idegen éghajlat alá."

Kossuth Lajos nem is vált meg a sámsonházai gyülekezet felügyelői
tisztségétől. 18!}4. március 20-án bekövetkezett haláláig megmaradt a
sámsonházai egyház Főfelügyelőjének. - Erre a nagy egyház-szeretetére,
hithűségére emlékezünk 100 év után és őrizzük kegyelettel, szavaival és
írásával tett tanúbizonyságtételét. Kossuth Lajos míndhalálig szerette
drága magyar Hazáját és evangélikus Egyházát.

ilztehlo J'fátyás

WI

A győrsági templom
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"Á legnagyobb ... a mentő szeretet"
WICHERN

Kilencven éve, 18S1-ben, 73 éves korában halt meg Johann Heinrich
Wichern, német evangélikus lelkész. Neve örökre összeforrt élete két fő
művével : a Rauhe Haus-al és a belmisszióval. Mindkettő ékes bizony-
ságtétel Jézus Krisztus szeretetéről. Bizonyságtétele nemcsak korához kö-
tődött, hanem mindmáíg 'érvényes tanítást és útmutatást ad az egyház-
ban. lsten fontos ügyet helyezett a szívére, amely teljes életében foglal-
koztatta, nyugtalanította, alkotásra, szívós munkára indította. A nagy
ügy, amit magában hordozott és aminek szolgája lett az emberek együtt-
élésének ügye, a társadalom ügye vagy modern szóval a szociális ügy.

Nem szociológus, nem társadalom-tudós módján közelítette meg az
emberi együttélés nagy kérdéseit, hanem lelkészként és teológusként Is-
ten igéjének a világosságában láita meg a problémákat, és az evangélium
erőterében látta a segítség lehetőségét is. Lelkipásztorként tanúj a volt a
gyermekek és ifjak nyomorúságának. A szegénységben, sőt nincstelenség-
ben sínylődö gyermekek, az elhagyottan, egyedül vagy csoportokban
kallódó, az elzüllött vagy veszélynek kitett gyermekek sorsa ragadta meg
és indította arra, hogy menedéket és biztonságot nyújtson nekik. Szá-
mukra alapította Hamburgban a Rauhe Haus-t, 1883-ban. A külvárosi
bokros, bozótos (rauhes) területen vásárolt egyszerű, szürke házból ha-
talmas - intézmény nőtt ki az idők folyamán: a "fiúk városa". Kallódó
gyermekek, a társadalom "sérültjei", akiket éppen szüleik vagy környe-
zetük sodort veszélybe, családi közösségekben élnek itt, s életük prog-
ramja tanulás és munka, A nevelés kényszer alkalmazása nélkül a szere-
tet és bizalom légkörében folyik. Wichern, mínt pedagógus, az otthon
vezetője sohasem nyúlt erőszakhoz a gyermekekkel szemben. Egy alka-
lommal maga indult el kis, nyughatatlan szökevény megkeresésére. Mi-
kor a nagy kikötöváros kéteshírű negyedében elesigázva. szennyesen és
éhesen rátalált, ez volt az első szava hozzá: Ugye, megéheztél már? Ké-
zenfogta, a közeli péküzletbe vezette, jóllakatta, sszép szóval kérlelte.
jöjjön vissza az otthonba. .

írásainak gyűjteménye, újabban 1961-ben három vaskos kötetben került
kiadásra. Jelentős közülük az a terjedelmes mű, amelyik a büntető in-
tézmények, a fogházak reformja érdekében íródott. Javaslatainak meg-
valósítására is mód nyílott, mert az uralkodó megbízta a reformok vég-
rehajtásának megszervezésével. Szolgálatával Wichern ezen a téren olyan
emberekhez érhetett el, akik a társadalom részére veszélyt jelentettek.
akiket a társadalom magából kirekesztett. Hozzájuk is eljuttatta Isten
szeretetének bocsánatot és újrakezdést jelentő evangéliumát. Wichern
volt az első, aki ezt az ügyet is a szeretet mércéjével vizsgálta át és
rendszerezte a szükséges tennivalókat.

A Rauhe Haus és a fogházak reformja is csak része annak, amit tenni
akart; a modellje annak, amit .legfőbb iratában fejtett ki, s ami össze-
foglaló nevén: belmisszió.

1849 áprilisában jelent. meg első ízben, s az év augusztusában már
újabb kiadásra volt szükség Wichern főművéből, amelynek teljes címe:
;,A német evangélikus egyház "belmísszíója. Emlékirat a német nemzet-
hez."
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Az Emlékirat értékét mutatja, hogy kiemelt helyen tartják számon a
XIX. század társadalomtudományi munkái között.

A belmisszió fogalmát már l-848-ban "wíttenbergi ünnepi beszédében is
kifejti. "Szükséges, hogy az evangélikus egyház egészében elismerje: a
belmisszió munkája sajátom; hogy nagy pecsétet tegyen e munka egé-
szére: a szeretet a hittel együtt az enyém. A szeretet világító fáklya a
templomban, tudatosítja, hogy Krisztus alakot öltött népében .. Az élő
igében kinyilatkoztatta magát és a tettekben prédikált at ja magát. A leg-
nagyobb, legtisztább, legegyházibh cselekedet pedig a mentő szeretet."

Az Emlékirat bizonyságtétele három ponton jelentős, és tanítja az egy-
házat mai szolgálatában is. .

1. Éles szemmel és érző szívvel látja meg Wichern kora társadalmának
nagy problémáját a "paperizmust", azaz a szegénység és gazdagság prob-
lémáját, a társadalmi osztályok kialakulását, a tömegek egzisztenciális
kérdéseit. Gondolatai újat jelentenek az egyháznak a középkor óta ural-

kodó társadalomszemléletben. A problémáknak materiális oldalát is be-
mutatja és összefüggésbe hozza a lelki oldallal. "Az intézményeket nem-
csak a jótékonyság oldaláról kell szemügyre venni - írja egy helyen -
hanem nagy nemzeti, humánus, általános tudományos álláspontot kell ki-
alakítani." A régi kereteket szétfeszítő új tanítása miatt sok harcot is k.el-.
lett vívnia olyan egyházi körökkel, amelyek a társadalom anyagi ügyeit
lebecsülték és a keresztyén életet a világtól elzárt "belső" területen akar-
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ták folytatni. Wichern száz évvel előbbre mutatott, s szinte prófétai szava
egyházunk legmodernebb kérdéseiben is tanítást és útmutatást adhat.

2. Wichern meglátta azt is, hogy a társadalom e nagy problémáival az
egyes gyülekezetek képtelenek külön-külön megküzdeni és ezért az egy-
ház szervezett összefogását sürgeti. A belmisszió elméletének és terveinek
kidolgozása közben "nemzetközi és felekezetközi intézmény" áll szemei
előtt. Ennek a gondolatnak a továbbfejlesztésén és megvalósításán dol-
gozik az egyház ma, amikor az univerzális vagy ökumenikus, tehát az
egész földet átfogó szelgálatot igyekszik megvalósítani.

3. Wichern művében azt is félreérthetetlenül kifejezi, hogy a társa-
dalom három sarkalatos problémájában : a család, a munka, a tulajdon
kérdéseiben az egyház nem tarthatja magát egyedüli tekintélynek. Egyre
nagyobb szerep jut az államnak. Megmarad azonban, sőt elmélyül az
egyház felelőssége ezekben a kérdésekben. Az állam és egyház a felelős-
ségvállalásban működik együtt a társadalom javára és minden nyomo-
rúság megszüntetésére.

Az együttműködésre nem lehet előre elkészített mintákat alkalmazni.
"A belmisszió sokszor áll sorsszerű új napok határán, és ezeken a hatá-
rokon vívja harcát ... " - írja. Nem lehet kétséges azonban az egyház
magatartása: "Semmi olyan külső vagy belső szükség nem idegen a bel-
missziótól, amelynek megszüntetése a keresztyén szeretet feladata. A
segítség gazdag tárháza áll rendelkezésére. Mert tevékenységének gyö-
kere Krisztus: O szívén hordoz minden nyomorúságot, Benne minden
nyomorúság ellen segítséget lehet találni."

Wichern bizonyságtétele megbízható ma is, mert fundamentuma Jézus
Krisztus. Jól teszi a ma egyháza, ha hallgat rá,

Muncz Frigyes
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Békéscsaba tudós papja
HAÁN LAJOS

Halálának 80-ik évfordulójára, az utókor hálás kegyeletének jeléül
gyújtöttem össze és foglaltam írásba Haán Lajos életének és munkássá-
gának elévülhetetlen emlékei közül néhány olyat, amely kiemelkedően
hirdeti az ő emberi nagyságát. Vállalkeztam e feladatra azért is, mert
akkor még minden részében változatlan egykori Haán-paplakhoz gyer-
mekkorom nagyon sok kedves emléke fűződik.

A nógrádmegyei: Sámsonházáról. 1818. szeptember 18-án Békéscsabára
került Haán János lelkésznek és feleségének szül. Petényi Juditnak (P.
Gábor ábellehotaí lelkész leányának) negyedik gyerrnekeként született
Lajos fiuk, aki azután tanulmányai során elemi iskolába Békéscsabán,
gimnáziumba Mezőberényben és Szarvas on járt, teológiai és filozófiai ta-
nulmányait pedig 1834. évtől kezdve Eperjesen végezte. Innen Vidovich
Ferenc főszolgabíró gyermekei nevelőtanáraként került Békésre. Hit-
tani és tanárjelölti "candidaticumi" vizsgát 1841-ben tett Eperjesen s ez-
után mindjárt Jénába, majd Berlinbe ment. Az ottani egyetemeken is,
a teológia tudományán kívül a bölcsészettel és a történelemmel is fog-
lalkozott. Utóbbi tárgykörű nagy érdeklődése vezette őt azután Németor-
szág mindazon nagyobb városaiba, ahol ilyen emlékeket talált. A követ-
kező évben hazájába visszatérve az édesapja melletti segédlelkészí és áz
akkor létesült "Magyar tannyelvű felső népiskola" tanári állására kapott
meghívást. E munkakörben hallotta Kossuth Lajos hívó szavát, mely őt is
- tábori lelkészként - a békéscsabai nemzetőrök élén- vezette a harc
mezejére, Nagybecskerekre. A világosí fegyverletétel után a csanádme-
gyei Nagylak község lelkésze lett, Kristóffy Sámuel lelkész halála után,
innen pedig, 1855. szeptember 13-án meghalt apjának utódaként, egy-
hangú választással került Békéscsabára. és itt halt meg azután élete 73-ik,
lelkészi működése 48-ik évében, 1891. augusztus 12-én.

Haán Lajos életének és.munkásságának minden emlékét a teljes össz-
hang jellemzi. Komoly volt a szerit eszmékkel foglalkozásaiban, és amikor
a sorscsapások őt is érték - ezekben többször volt része - példamuta-
tóan tudott megnyugodni a Mindenható akaratában. De éppen az össz-
hang eredménye volt életében az is, hogy mindig vidám és tréfakedvelő
volt úgy otthonában, mint a társadalmi életben. Amikor pedig családi
vagy hazafias öröm érte, asztalához gyűjtötte barátai sokaságát és el-
árasztotta őket szívének-lelkének nagy szeretetével. Kifogyhatatlan volt
a jó adomákban és gyöngéd meglepetésekben, gyakran utazott, s ha ilyen-
kor találkozott barátaival, azokat is mindig megtréfálta.

Közéleti működésének minden mozzanatát egy-egy értékes irodalmi
műve jellemzi. Ezek sokaságából csupán azokról tehetek most említést,
amelyek alapvető jelleggel és értékkel bírtak. Már segédlelkész korában
megírta Békéscsaba történetét (1845). Ezt követte Nagylak története
(1853); amikor pedig megkezdődtek Bécsben a tanácskozások egyházunk
alkotmányáról, és ezt követően megjelent a uCsászári pátens", megírta
és kiadta az egyháztörténeti Időszaki táblákat (1859), ugyanezt pedig ha-
zai történeti vonatkozásban is elkészítette. Hosszú évek levéltárá kutatá-
sai alapján írta meg és adta ki 1870-ben Békésvármegye hajdana című
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nagy munkáját az ehhez tartozó olelevéltári szöveggyűjteménnyel együtt,
amely azután il Magyar Tudományos Akadémia Levelező Tagjai közé is
emelte őt, I877-ben. Külföldön is nagy érdeklődést keltő eredménye volt
a Jena Hungarica című, I858-ban, latin nyelven írott munkájának, mely-
ben. ezen egyetem háromszáz év óta fennállásának időszakában tanult
magyar ifjak életrajzi adatait tette közzé oly sikerrel, hogy a német
·"Dorpáti Tudós Társaság" is tagjai közé választotta. Ennél talán még na-

gyobb érdeklődést keltő volt az a munkája, melyben a németek egyik
legnagyobb festőművészének: Dürer Albertnek magyarországi, békésme-
gyei származását mutatta ki, a felkutatott egykorú okmányok alapján.
Haán Lajosnak és vejének: dr. Zsilinszky Mihálynak nevéhez fűződik a
Békésmegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Egyesület létrejötte is
1847-ben, melynek célja a népnevelés volt, a vármegye városaiban és köz-
ségeiben tartott vándorgyűlések előadásai útján.

Eredményes közéleti munkásságáért elismerést és kitüntetést is több-
ször kapott Haán Lajos, a király is lovagrendjének tagjai sorába emelte
őt, lelkészi működése 40 éves évfordulóján, I88I-ben. Ö azonban az ilyen
emlékeit szerényen félretéve őrizte, azt azonban büszkén emlegette rnin-
denkor, hogy ő Magyarország legnagyobb protestáns gyülekezetének lel-
kipásztora.

Rell Lajos
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Ha élne, 75 éves lenne, - de már halott, közel két évtizede. Vasárnap
még a soproni templom szószékén állt, hétfőn már gyászolta családja és
gyülekezete. Egyházunk rendkivüli értékei közé tartozott lenyűgöző ige-
hirdetéseivel, pásztori hűsége vonzásával és nagy szaktudásával. Hiteles
tanúja volt korunkban Krisztus kétezeréves ügyének: megváltó és új
életre indító emberszeretetének.

Családja volt már, mikor az elhívó szónak alázatosan engedelmeskedve
lemondott világi állásáról, hogy egészen Isten szolgálatára szentelhesse
életét. Aztán, mint gyülekezeti lelkész - közben mint teológiai tanár és
leendő lelkészek lelkipásztora - mindig frissen és mindig erővel és min-
dig pontosan továbbította azt az üzenetet, melyet Ura rábízott. Mara-
dandó hatása volt szavának, írásának, egész lényének.

Hatása titkát keressük ebben a rövid emlékezésben.
Igehirdetését találóan jellemzi egy soproni templomlátogató vallomása:

"Az a jó Budaker Oszkár prédikációjában, hogy nem azt mondja: erre
m~njetek_ előre', hanem, hogy ,ide gyertek ~tánam'. Vagyis 'I}EJmIsten or-
szaga fele kuld, hanem Isten országából hivogat." 'Nem szonokolt, meg-
győző erővel beszélt. S noha mestere volt a fogalmazásnak, nem cifrázta
ki mondanivalóját. Volt bátorsága egyszerűnek maradni. Tudta" hogy az
ige tartalmi súlya győz meg; rábízta hát magát is, hallgatóit is. Nem sze-
rette a sablonokat és a divatos szólamokat. Nem óvta magát az igehirde-
tésekre készülés személyes küzdelmétől. Igy váltak prédikációi időszerű-
ekké, személyesekké és időtállókká. Egyik volt professzora szerint "ami-'
kor szenvedésről, vigasztalásról, bűnről és bocsánatról beszélt, akkor hall-
gatói tudhattak, hogy azt mondja csak, amit maga is megtapasztalt. O
tudta, mit beszél, s ezt hívei is tudták róla." Igehirdetői nagysága az Irás
üzenete tartalmának mély megragadásában és őszinte továbbadásában
rejlik; abban az egyszerű tényben, hogy élete aranyfedezetként került
szavai mögé.

Leikipásztori szolgálatát nemcsak az jellemezte, hogy ajtaja mindig
megnyílt mindenki előtt, s hogy rendszeresen kopogtatott hívei ajtaján.
Fontos mozzanat ugyan ez, mégis pásztori beszélgetéseinek sajátos színét
az adta, hogy módszeresen készült rájuk. Beletartozott a környezettanul-
mány és a helyzetfelmérés is. A kérdésekre adott válaszok, a tanácsta-
lanságokban adott eligazítások ezért nem szálltak el hívei feje fölött és
szíve mellett, hanem rendszerint célba találtak. A döntő azonban az volt.
hogy látogatásai előtt és után imádságában tette mérlegre emberekkel
való találkozásait. Vallotta, hogy a csendes beszélgetésekre ugyanúgy kell
~ és lehet is - készülni. egy-egy igét keresni és találni. melyet persze
nem feltétlenül törvényszerű felolvasni vagy elmondani, de szükséges ér-
vényesíteni a kínálkozó alkalmakon. S -amit vallott, tette is. Hatását máig
hordozza sok igehirdető és igehallgató. •

Hite és hűsége mellett tudománya is volt Budaker Oszkárnak. Nem kér-
kedett vele; de nem is szégyellte. Egyik oldalon: a teológia tudományát
megbecsülök kőrében kísértésként jelentkezik a szolgálat egyes kérdései-
nek elvont és életidegen fejtegetése, melynek értékeit azért nem tudja
megragadni a hallgató, mivel személyes kérdéseihez nem talál utat. A

Pásztor a nagy Pásztor nyomában
BUDAKER O~ZKÁR

5 Evangélikus Naptár
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másik oldalon pedig az a kísértés fenyeget, hogy elzárkózva a teológia
tudományától csupán "népszerű" gondolatok forognak közkézen "nép-
szerű csomagolásban". Egyik oldalon elvész az időszerűség. a másikon el-

. vész a tartalom. Budaker Oszkár Istentől kapott adottságai közé tarto-
zott, hogy e kísértések mindegyikét elkerülhette. Gyülekezeti bibliaóráit
még ma is sokan emlegetik Sopronban. Eseményszámba mentek a hétfő
esték. Ott pedig egy-egy igeszakasz kapcsán hangot kapott a tudomány
is, de egyszer sem fárasztóan és unalmasan. Mindig népes alkalmak vol-
tak ezek, nem fogyó, hanem növekvő létszámtendenciával. Ritka kincs:
tudomány-tudóskodás nélkül; tudomány-érdekesen és közérthetően. Ezért

szélesedik egyre munkaterülete: lelkésztovábbképző konferenciák állandó
előadója, teológusoknak éveken át tudós tanítója, szaklapok megbecsült
tollú cikkírója. Nyomtatásban megjelent munkái többszáz oldalra rúgnak,
így ha szavai sajnos visszavonhatatlanul elröppentek is már, sok szívbe
markoló gondolatát őrzik számunkra apapírlapok.

Papi egyéniségének veretet csendes szobájábal1 kapta. Hatása nem-
csak igehirdetéseinek. pásztori bölcsességének és hűségének, valamint
nagy tudományának volt, hanem mindenekfelett annak a megmagyaráz-
hatatlan vonzásnak, mely egész lényéből áradt, s "ez - ahogy egy lel-

66



késztársa írja róla - benne fénylett meleg tekintetében. átsütött a sza-
vain és lükte tett a mozdulataiban". Rendszeres bibliaolvasása mellett na-
ponként belemélyedt egyes újszövetségi igékbe: Jézus segít a betegeken
és nyomorultakon, megelégíti az ötezret, bagához fogadja a bűnösöket,
megmossa tanítványai lábát, kereszthalált szenved a megváltásért. Igy
vall erről: "kiteszem magam Isten lenyűgöző áldozatos szeretete hatásá-
nak." Ebben az elmélyedésben "szó van a csend kereséséről, amelyben
kegyelmének mértéke szerint szól az Isten". . \

Ebben tárul fel előttünk teljes mélységében áldott szolgálata, egész
papi lénye hatásának titka. Abban, hogy hatni engedte magára Isten sze-
retetét, s közben olyanná lett, mint templom ablakának üvegképe, mely
felfog és továbbad egyszerre: napsugár fényét, Isten irgalmasságának me-
legét. Arcképe ott függ a soproni lelkészi hivatal falán. Ma már csak ez
látható belőle. Befogadott és továbbadott mennyeí kincsei azonban hat-
nak halála után is.

ifj. Magassy Sándor

A kapolesi templom
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/
Mindig tanuló és mindig tanító

~ZEBERÉNYI LAJOS ZSIGMOND

Gyászos, fekete év volt a békéscsabai evangélikusok életében az 1941-ik.
A gyülekezet ekkor vesztette el két ~váló lelkészét: dr. Szeberényi Lajos
Zsigmondor és dr. Szeberényi Gusztávot. Az apát és a fiút. Ennek most
pontosan harminc esztendeje. Magyarországi evangélikus egyházunk-
nak mindketten kimagasló lelkészegyéniségei. Megbízatásomnak megfe-
lelően most csak az apáról. szólok.
'Szeberényi Lajos Zsigmond Békéscsabán született, 1859-ben, fia volt
dr. Szeberényi Gusztáv püspöknek, ki egyben békéscsabai lelkész is volt.
Középiskoláit kijárva Pozsonyban és Berlinben teológiai tanulmányokat
folytatott. Ezek elvégzése után rövid ideig Békéscsabán segédlelkészke-
dett, 1883-tól Tótaradácon volt lelkész, ahonnan püspökatyja halála után
1891-ben a békéscsabai gyülekezet hívta meg lelkészül. Itt szolgált 1941-
ben bekövetkezett haláláig, tehát 50 éven keresztül. 1918-tól volt főes-
peres.

Ha dr. Szeberényi Lajos Zs. papi egyéniségét emberi fogalmakkal akar-
juk kifejezni, akkor azt kell mondanunk, hogy ő világlátott, nagy tudású,
egyházat és a rábízott népet szerető, bátor, harcos egyéniség volt.

Mégis nem ez tette őt az egyházban "bizonysAgtevővé", hanem az az
engedelmesség, amellyel vállalta és teljesítette Krísztus Urunktól a meg-
bízatást: "Ti vagytok a világ világossága ... fényljék világosságtok' az
emberek előtt ... "

Szeberényi Lajos Zs. "jól tudta ; ahhoz, hogy ő világítani, másokat ta-
nítani tudjon, előbb neki magának kell sokat tanulnia. Egyházunk egyik
legtöbbet olvasó papja volt, nyelveket tanult, rengeteget utazott. Tudá-
sát, ismereteit azonban nem tartotta meg magának, hanem tovább adta
másoknak, híveinek. Lapot szerkesztett (Ev. Egyházi Szemle), főként svéd
és dán nyelvről fordított, de egy sereg önálló művet is írt. Itt csak né-
hányat említek ezekből: dr. Luther Márton élete, Husz János élete, Gusz-
táv Adolf svéd király, Luther vagy Loyola, Luther ultramontán ócsárlói,
Parasztkérdés, A parasztok helyzete Magyarországon stb. Evtizedeken
keresztül szerkesztette a békéscsabai evangélikusok szlovák naptárát, a
Cabiansky Kalendárt, mely évenként 10000 példányban jelent meg. Tu-
dományos munkásságáért a bécsi egyetem teológiai fakultása díszdokto-
rátussal tüntette ki. .

Papi munkájának talán legnagyobb jelentőségű tette volt, hogy 18gB-ban
megalapította a Békéscsabai Evangélikus Egyházi Könyvkereskedést,
amelyik nemcsak .másutt megjelent könyveket terjesztett, hanem maga is
adott ki egyházi műveket magyar és szlovák nyelven egyaránt. Ezek so-
rában a rengeteg hittankönyv, káté, konfirmációi vezérfonal, énekeskönyv
stb. mellett olyan nagyszabású művek is találhatók, mint pl. a Liber Con-
cordiae (Evangélikus hitvallási .irataínk gyűjteménye), Luther Nagykátéja,
reformációi iratai, 95 tétele, Sartorius Dániel Posztillája, Ambrozius:
Üdvösséges előkészület a halálra, (valamennyi szlovák nyelven jelent
meg) és még egy sereg más kiadvány. I Ennek eredményeként született
Békéscsabán a századfordulón az evangélikus hívek kőrében egy igen
széles körű olvasóréteg.
, Szeberényi Lajos Zs. azonban nemcsak tudásával szolgált, hanem a népe
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iránti szeretet áldozatos tetteivel js. Szociális érzésű férfi volt, aki ellene
mondott' minden igazságtalanságnak és hatalmaskodásnak, ugyanakkor
szenvedélyesen védelmébe vett minden szegény, gyönge, [ogtalanságct
szenvedő embert.

A !pár emlí tett Evang. Egyházi Könyvkereskedést eredetileg azzal a
céllal alapította, hogy az' a szegény szülők iskolás gyermekeit ingyen
tankönyvekkel lássa el. A. századforduló nagy amerikai kivándorlása ide-
jén, -amikor a kivándorlókat némelyek "hazátlan bitangoknak" nevezték,
Szeberényi a Parasztok helyzete Magyarországon c. munkájában védel-
mébe vette ezt a sorsüldözött, földnélküli népréteget. Igy írt: "A kiván-
dorlás a szegény embernek egyetlen és utolsó joga a fizikai léthez ... Aki-

nek pénze van, az utazhatik Azsiába, Afrikába a legnagyobb kényelem-
mel, s távol lehet évekig hazájától. A szegényember, aki nehezen szer-
zett filléreivel útrakél, hogy másutt jobban értékesíthesse - esetleg pár
évig tartó - munkaerejét, annak útját akadályozni a legnagyobb bar-
bárság". - Az első világháború utáni nagy gazdasági válság, a munka-
nélküliség és a 80 filléres napszám idején Szeberényi a csabai presbité-
riumban keresztül vitte, 'hogy a nincstelen egyháztag ok évi egyházi adója
páronként 50 fillér ben állapíttassék meg, hogy szegénysége miatt senki ki
ne zárassék egyházi jogainak gyakorlásából. - Amikor pedig Békés vár-
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id. Dedinszky Gyula

megye népe őt képviselőjéül a Felső Házba küldte, Szeberényi felszóla-
lásaival ott is első sorban a köznép szociális érdekei ért szállt síkra, kö-
vetelve a fölösleges hivatalok és az indokolatlanul magas, fizetések meg-
szüntetését, tehát az egész állami vonalon a takarékoskodást.

Az embernek azonban nemcsak a puszta léthez, a betevő falathoz van
joga, hanem pl. anyanyelvének műveléséhez és használatához is, Szebe-
rényi Lajos Zs. híveinek tekintélyes része a szlovák nemzetiséghez tarto-
zott, ezért ő híveinek anyanyelvükhöz való jogát védte nemcsak felszóla-
lásaiban, hanem azzal is, hogy szlovák egyházi lapot harcolt ki, szlovák
egyházi naptárt szerkesztett s amint arról már szó esett, rengeteg szlo-
vák könyvet jelentetett meg s adott hívei kezébe. Ezért egyfelől a Békés
megyei szlovákság ragaszkodása és szeretete, másfelől soviniszta ellenfe-
leinek gyalázkodása jutott osztályrészéül.

Dr. Szeberényi Lajos Zs. hitből táplálkozó, emberbaráti, tudásban gaz-
dag, meg nem alkuvó papi élete sok tekintetben szolgálhat minden kor
evangélikus lelkészeinek és híveinek példaképül.

A lovászpatonai műemlék-templom
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ALEXIJ PÁTRIÁRKA
ZAGORSZKBA HIVTA

meg - július l-e és 4-e között - a
Szovjetunió területén élő vala-
mennyi egyház és a különböző vi-
lágvallások képviselőit, annak meg-
beszélésére, hogy miképpen tudná-
nak a keresztyének és a világval-
lások hívei együttműködni egy-
mással és minden jóakaratú em-
berrel a nemzetek közötti megbé-
kélés s a népek békés egymás mel-
lett való élésének érdekében. A
konferencián - a 175 szovjetuniö-
beli, hivatalos delegátus mellett -
több mint száz külföldi egyházi,
vallási vezető vett részt, közöttúk
D. Káldy Zoltán püspök.

A békekonferencia utolsó napján
a résztvevők nyilatkozatot fogad-
tak el, amelyben hangsúlyozták
annak a szükségességét, hogy "az
egyházaknak és a különböző vallá-
soknak egyesíteniük kell erejüket
a jóakaratú emberek erőivel a béke,
biztosítása érdekében."

FúTON
július 4-énérlt véget az 1969. évi
első nyáni kántort tanfolyam. Az
ünnepélyes záróvizsgán 39 részt-
vevő adobt számot a harmónium-
és az orgonadatékban elért haladá-
sáról.

A LOVÁSZPATONAI
GYVLEKEZET

egy családként vette körül Szalay
Tamást - a gyülekezet Ielkészének
fiát -, amikor július 6-án, D dr.
Ottlyk Ernő lelkésszé avatta.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK
ÖKUMENIKUS TANÁCSANAK

ELNÖKSEGE
július 8-án ~~bővítetJt ülést tartott,
amelyen részt vett Prantner József
á1J.amtitJkár, az AilIami Elgyhá~ügyi
Hivatal elnöke ds, Az ülés résztve-
vői meghallgatták dir. Bartha Tibor
református püspök, a Tanács elnö-
kiének beszámolóját a zagorszki
ikonferenciálI'ól IS D. Káldy Zoltán
püspök, a, Tanács alelnökének a
beszémolóját a berlini béke-vílág-
talállkozóról, majd mind a két ese-
ménnyel kapcsolatban határozatot
fogadtak el.

"A beszámolót követő megbeszé-
lésen - mondotta ki a második
határozat - megemlékeztek az e1-
nőkség tagjad a magyar békemoz-
galom húszéves évforduíójáról is.
'Örömmel á:llapítottá!k: meg, hogy az
egész vdtIágot átfogó békemozgalom
az emberéség életének, haladásának
és boldog jövőjének döntő ténye-
zőjévé vált, s benne a dolgozók
miJlUióinalk békevágya jut kifeje-
zésre. Örömünk és hálánk nagy,
hogy már ,e!lIDdu1á1Sakorrészt vet-
tünlk ebben ra unozgalomban és az-
óta is szüritelenül dOl1gozunkaz itt-
hori fartott békegyűíéseken és kül-
földi könferenciákon a békéért és
társadadmi Igazságért,

A magyar békemozgalom húsz-
éves jubi'leumátezért a magunk
ünnepének. Is Itartjuk és ígérjük,
hogy ezután még nagyobb erőkifej-
téssel és felelősebben fogunk dol-
gozrrí lkereszJtyénelk és nemkeresz-
tyének kőzös nagy célja, a tartós
béke érdekében."
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AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA
EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

BIZOTTSÁGA
július 7-12-e között Zürichben
tartotta - megalakulása óta -
első ülését. Ezt a bizottságot az
1968. évi uppsalai nagygyűlés hívta
életre azzal a feladattal, hogy teo-
lógiai irányítást adjon az EV'!'
"Egyház és Társadalom" titkársága
és a tagegyházak munkájának az
egyházak és a keresztyének szociá-
lis feladataiban, a társadalom és az
emberiség élete mai legfontosabb
kérdéseiben. A bizottság magyar
tagjaként dr. Nagy Gyula vett részt
az ülésszak munkájában. .

AZ AUSZTRIAI BÁD~NBEN
is az egyház társadalmi felelőssé-
géről tárgyalt a Lutheránus Világ-
szövetség július 9-14-e között tar-
tott nemzetközi szeeláletikai kon-
ferenciája, amelyen egyházunk ré-
széről Lehel Ferenc szornbathelyi
lelkész és dr. Nagy Gyula teológiai
tanár vett részt. A konferencia zá-
rójelentésében a következőket ol-
vashantuk:

"Új nap ez az egyház számára:
Isten napja, de ugyanadoker a roha-
mos társadalmi átalakulás és a ha-
talmas szociálís kérdések napja is.
Az a nap, amilkor az egyháznak
meg kehl újűtania odaadását a sze-
gények és kifosztottak igazságos
ügye iránt. Isten népe feladatának
tartjuk ezt, mírid az 0-, mind az
Újszövetség alapján. A ma végtelen
nagy Ikérdései t csak míndazok
együttes erőfeszítése oldhatja meg,
akik. szolgáűní akarnak."

EGYHÁZI VDVLŐINKET
mutatta be képben és írásban az
Evangélikus Élet július 3-át követő
három száma.

A FINN ÉS MAGYAR EGYHÁZAK
hivatalos kapcsolatának keretében,
a finn Ielkészegyesület meghívá-

72

sára, három lelkész-házaspár uta-
zott Fürmországba, akik hazatéré-
sük után meleg hangú írásokban
számoltak be az Evangélikus Élet
hasábjam a testvérországban szer-
zett élményeikről.

A TÁVOLI TANZÁNIÁBAN
gyűltek össze július 24-től augúsz-
tus 1-ig a Lutheránus Világszövet-
ség Teológiai Bizottságának tagjai
- közöttük dr. Prőhle Károly pro-
fesszor -, hogy a maguk munkájá-
val is előkészítsék a Világszövet-
ség 1970. évi nagygyűlését. "Jézus
Krisztus megosztott világba jött"
- mondotta ki az egyik előkészítő
irat, majd így folytatta: "Ezért élt
és szenvedett, hogy megmentse,
ami elveszett, és egyesítse az em-
bereket, akik kegyesek és kivetet-
tek, zsidók és pogányok, urak és
szolgák csoportjába oszlanak. A
feltámadt Úr ma is azon fáradozik
egyházában, hogy az emberiséget
egyesítse. ~zért az egyház célja ön-
magán túl vezet, hogy a bábeli zűr-
zavart leküzdje, és az emberiséget
előkészítse az eljövendő emberiség
sokszínű és soknyelvű karának har-
monikus egységére."

Prőhle professzor a Teológiai
Bizottság ülése után a svájci Bos-
seybe utazott, ahol előadókéní
vett részt az Ökumenikus Intézet
teológusok számára rendezett tan-
folyamán.

DR. FREDRIK A. SCHlOTZ
a Lutheránus Világszövetség el-
nöke - felesége és D. Paul Han-
sen kisebbségi osztályi ti tkár kí-
séreteben - egyházunk meghívá-
sára július 31-éln Ihazánkha érke-
zett. Egyhetes dátogatása alatt tár-
gyalásokat fodytatott egyházunk
püspőkeivel, meglátogatta intézmé-
nyeiriket, dgét herdetert a Deák téri
templomban és a hévízgyörki gyü-
lekezetben, és az Országos Egyház
székházában előadást tartott négy
egyházmegye lelkészei előtt.

A Világszövetség Genfben meg-



Schiotz elnök előadást tart. Mellette D. Káldy Zoltán püspök.
Balra D. Koren Emil, jobbra Várady Lajos esperesek.

Tolmács Hafenscher Károly.

Schiotz elnök felesége, D. Paul Hansen titkár, D. dr. Ottlyk Ernő Pllspök
és Várady Lajos esneres
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jelenő Ikőnyornatooa részletesen ér-
tékelte dr. Schiotz elnök magyar-
országi látogatásának tapasztela-
taít, s többek között ezeket írta:

"Az LVSZ ein őke elmondotta -
.amit egyébként mánden Magyar-
országon járt !külföldi elmond a
magyar egyház életéről. -, hogy
senJki sem tudja elfelejteni azt a
személyes benyomást, amelyet az
egyház nagy éneklő kedvéről, az
istentiszteletek nagyszerű látoga-
tottságáról, a bibliai munlka ele-
venségéről és az öregek, valamínt
la testi-Ielika fogyatékosságban
szenvedő gyermekek számára fenn-
tartott szociális intézmény-ek mun-
kájáról nyert. Ez utóbbiak példás.
bizonyságai a keresztyén diakóniá-
nalk."

"EMLÉKEZÜNK"
címmel vezércikkben foglalkozott
a hirosimai atombomba támadás
tanulságaival az Evangélikus f;let
augusztus 3-i száma. S ezen a va-
sárnapon ismét felhangzott az is-
tentiszteletéken a Hirosimáért való
bűnbánat szava ...

D. KALDY ZOLTAN PÜSPÖK
augusztus első hetében az angliai
Canterburybe utazott, hogy - Dr.
Blake főtitlkár !külön felkérésére -
részt vegyen az Egyházak. Ví lágta-
nácsa "Stru!kturáilis Bizottságának"
tárgyalásain saVilágtanács .Köz-
ponti Bizottságámak - melynek
1963 óta választott tagja - 12-én

-és 13-áJn tartott üílésén. D. Káldv
püspök ,az Evangélíkus ,Éllet szep-
temoer 14->i számában, hosszabb
interjú keretében, részletesen b~-
számolt a Ikét bizottsági ülés ese-
ményeíről.

.
D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖI\:
is Canterburyban járt augusztus
folyamán, s az Egyházak Világ'ta-
nácsa egy másik bizottságának: az
"Ökumenikus Akcióbizottság" üté-
sén vett részt, mint annak válasz-
tott tagja.
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A F~ANCIAORSZAGI
STRASBOURGBAN

található a Lutheránus ViJIágszö-
vetség Ökumeniíkus Kutatóíntézete,
amely - mint ahogy ez a rnegne-
vezésébőí ~S lct.tŰJnik- a külön-
böző egyházak íközötti !kapcsolatok
ápolását tartja főfeladatának. En-
nek a szedgátatnak a keretében ke-
rü[1t SOrI" augusztus 14-2,7 -e között
la "nyári nemzetközi teológiai sze-
rnínárturn" megrendezésére, amely-
nek egyilk előadója dr. Nagy Gyula
professzor volt"

ALKOTMANYUNK
SZÜLETÉSÉNEK

20. ÉVFORDULÚJARÚL

emlékezett meg az Evangélikus
Elet augusztus 17-i számának ve-
zércikke. Ebből a cikkből idézünk
néhány sort:

"Evangélikus egyházunk népe is
örömmel teljesíti az Alkotmán~ban
lefektetett kötelességeit és él jogai-
val. Boldogan, hálaadással veszi
kezébe az Alkotmány ünnepén az
új kenyeret és tartja magát az egy-
házunk Törvénykönyvében mon-
dottakhoz: A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház valamennyi lelké-
szének, felügyelőjének és presblté-
riumának feladata, hogy az Ige
hirdetésével és életük példájával
neveljék a gyülekezeteket ember-
társaik, népük és hazájuk szeréte-
tére, állampolgári hűségre, és éb-
resszék bennük a felelősség érzé-
sét az emberiség békés fejlődé-
séért."

KAPOLCSON

édesapjának gyüJ.ekezetében
avatta D. dr. Ottlylk Ernő püspök
lelkésszé Kdss Szabolcs végzett
teológust. Az avatási szertartás
végzésében részt vett az uj lelkész
nagyapja: dr. Kiss Jenő ny. teo-
lógiai professzor is.



"AMIKOR A LAVINA
MEGINDULT"

című, szerkesztőségi cikkben em-
lékezett meg az Evangélikus Élet
augusztus 31-i száma a második
világháború kitörés ének 30. évfor-
dulójáról.

Három nemzedék: dr. Kiss Jenő,
Kiss János és Kiss Szabolcs

SZERETETINTÉZMÉNYEINK
képben és írásban -való bemutatá-
sát Ikezdrte meg egyházi lapunk
ugyancsak augusztus 31-i száma.

DR. PRŰHLE KAROLY
professzor szeptember l-én, az
Észak-amerikai Lutheránus Tanács
és több észak-amerikai teológiai
akadémia meghívására, hosszabb
amerikai útra indult, ahonnét no-
vember második felében érkezett
vissza hazánkba..

SAJTÓOSZTALYUNK
UJ lki,adV'ámy,aoont megjelent dr.
Pálfy Milklós Jeremiás könyve ma-Igyarázatának má:sodik kötete. Saj-

tóosztályunk ezzel a kötettel is
folytatta azon fáradozásaít, hogy
lelkészeinket és híveinket ellássa
korszerű, színvonalas teológiai íro-
dalormnal.

BALATONSZARSZOI
UDÜLONK

megkülönböztetetten kedves ven-
dégei közé tartoztak ebben az esz-
tendőben is a Német Demokratikus
Köztársaságból érkezett protestáns
lelkész-házaspárok, akiknek máso-
dik csoportja szeptember első he-
tében búcsúzott el a Balaton part-
jától. Az évek óta tartó csereüdül-
tetés jó és hasznos alkalom az eg~;-
más megismerésére és a két baráti

.nép egyházai testvéri kapcsolatai-
nak jovábbi mélyítésére.

HAROMHÓNAPOS
TANULMANYÚTRA

utazott szeptember 7-00, Svédor-
szágba dr. Hafenscher Károly Bu-
dapest, Deák téri másodlelkész.

TEOLOGIAI AKADÉMIANK
ünnepi tanévnyitó istentisztelettel
és ünnepi üléssei kezdte el mun-
káját. Az ünnepi ülésen dr. Groó
Gyula dékán mondott beszédet s ó
vette fel kézfogással az Akadémia
kilenc új hallgatóját. Az Akadémia
hallgatója volt ebben az évben
Risto Jaaskelainen fiatal finn lel-
kész is, aki a finn-magyar egy-
házi megállapodás alapján, ösz-
töndijasként érkezett hazánkba.
Ugyanakkor a Helsinki Egyetem
Teológiai Fakultásán Bárdosy Ti-
bor kisvárdai lélkész folytatta ta-
nulmányait.

A tanév folyamán ösztöndíjas-
ként Bosseyban folytatta tanulmá-
nyait Reuss András budavári, az
NDK-ban Rőzse István debreceni;
ifj. Görög Tibor rákosszentmihályi
segédlelkész, s hosszabb tanul-
mányúton az NDK-ban tartózko-
dott Virágh Gyula pesterzsébeti és
Kőszeghy Tamás kerületi lelkész.
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D. Káldy Zoltán püspök fejezte ki.
- Az Evangélikus Élet pedig így
írt róla: "Mi benne azt az embert
tiszteltük, aki nagy és igaz célokért
vitte rohamra népét, mert ezekért
a célokért a történelem során mi
magunk is sokszor véreztünk. Ezért
tudunk osztozni a vietnami nép
gyászában és kívánjuk tiszta szív-
ből, hogy mihamarabb köszöntsön
e sok sebből -vérző nép életére a
béke és boldogság napja."

Schiotz elnök Hévízgyörkön

AZ EURÚPAI EVANGÉLIUMI
INFORMACIúS

MUNKAKÖZÖSSÉG
- a Magyarországi - Ökumenikus
Tanács meghívására - szeptember
17-21-e között SiófOlkon tartotta
ülését, amelyen 10 európai ország-
ból hetvenöten - közöttük a ma-
gyar egyházi sajtó képviselői --
vettek részt, Az ülésen magyar
részről D. Káldy Zoltán és D. dr.
Ottlyk Ernő evangélikus, valamint
dr. Bartha Tibor református
püspök tantott előadást.

HO SI MINH
halála alkalmából a magyarországi
egyházak és vallásfelekezetek -ve-
zető főpapjai részvétlátogatást tet-
t~k a Vietnami Demokratikus Köz-
társaság budapesti nagykövetsé-
gén. Egyházunk népének részvétet

76

SZÜLOHAZAJABA,
MAGYARORSZAGRA

látogatott Brachna Gábor, az Ame-
rikai Magyar Evangélikus Konfe-
reneia keretében tömörült gyüle-
kezetek főesperese, a Cleveland-
első gyülekezet lelkésze. Többhetes
itthontartózkodásának végén mon-
dotta: "Én .az Erie tónál élek,
amely majdnem akkora, mint



egész Magyarország, de én a part-
ján állva. mindig a Balatont ke-
resem."

SZEPTEMBER VEGEN,
BECSBEN

tartották az európai protestáns
teológiai tanárok első kongresszu-
sát. A mintegy százötven részt-
vevő között ott volt Akadémiánk
tanára, dr. Vámos József is.

A BAJOR
EVANGELlKUS EGYHAZ

püspökének, D. Hermann Dietz-
felbinger meghívására szeptember
27-én - felesége és dr. Pálfy Mik-
lós professzor kfséretében - D.·
Káldy Zoltán püspök aNémet
Szövetségi Köztársaságba utazott.
A küűdöttség házatérve egyhetes
bajorországi látogatásáról, D.
Káldy Zoltán püspök a követke-
zőket mondotta az Evangélikus
Élet munkatársának: "LátQgatásunk
idején sok szeretetben volt ré-
szünk. Jó volt átélni Krisztusban
való közösségünk valóságát, Ez a
testvéri kőzösség űehetővé tette az
őszinte gondolatcserét. az egyház
mai feladataira vonatkozó néze-
teinik kölcsönös kífejtését és a néha
eltérő álláspontok megértését és
tíseteletben wtását. Vendéglátóinic
mindent ellIkövettek azért, hogy
mímél szélesebb Ikörben ismerked-
hessünk meg a bajor evangélikus
lelikés21eíklk'Ell,az egyház életével és
szolgádatával." "Mindent összevéve
egy testvéri ·1ialáJI,lléozásvost ez,
amelynek bizonyám meglesznek
gyümölcsei egyházainrk életében és
a barátság elmélyítésében."

OKTOBER 4-f:N
a Parlament épületében gyűlt
egybe a VU. Magyar Békekong-
resszus, amelynek mintegy 500 hi-
vatalos küldötte között egyházunk
képviselői is megjelentek.

A kongresszus az Országos. Béke-

tanács sorába választotta D. Káldy
Zoltán püspököt és Mekis Adám
esperest, Az Országos Béketanács
elnökségének tagja lett dr. Mi-
hályfi Ernő országos egyházi f'el-
ügyelő és D. Káldy Zoltán püspök.

Az Országos Béketanács elnök-
sége a békemunkában kifejtett
eredményes munkásságuk elisme-
rése képpen, a "Békéért" kitüntető
jelvényt adományozta Mekis Adám
és dr. Selmeczi János esperesnek
és dr. Vámos József teológiai ta-
nárnak. . .

A MUVELÖDESUGYI
MINISZTÉRIUM

és az Államí Egyházügyi HivataJ
rendezésében a magyarországi egy-
házi gyűjteményeik - ikönyvtárak,
levéltár ak, múzeumok - vezetői
részére kétnapos értekezletet tar-
tottak október 8-án és 9-én Buda-
pesten, a Magyar Nemzeti Galériá-
ban. Egyházunk részéről Karner
Agoston főtitkár fejezte ki köszö-
metét a konferencia megrendezése-
ént, valamint az állam már eddig

ds megmutatkozó messzemenő
anyagi és erkölcsi tárnogatásáér í,
amellyel egyházunk könyvtárát.
levéltárát és rnűlcimcseinek megőr-
zését segíöette.

A BÉKE-VILAGTANACS
ELNÖKSÉGE

öttagú delegációt indított Afrikába,
hogy a békemozgalom kérdéseiről
tárgyaljon Szudánban, Szíriában,
Jordániában, az ·.Egyesült arab
Köztársaságban és Irakban. A de-
legáció magyar tagjául, a Béke-
Világtanács kérése alapján, a Ma-
gyar Országos Béketanács D. Káldy
Zoltán püspijköt küldötte ki, aki
október 15-én indult el a majd'
három hétig tartó útjára. - Káldv
püspök az Evangélikus Elet 1970.
évi első szálltlaiban cikksorozatban
számolt be élményeiről és tapasz-
tala tairó l.
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A Ill. NEMZETKÖZI
GYAKORLATI TEOLÚGIAI

MUNKAULÉST
ez alkalommal az NDK-beli Ros-
tockban tartották meg október
2'ŰJ~aés 24~e [között, amelyen Aka-
démiá!l1!katdr. Groó Gyula dékán
képviselte.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
MUNKABIZOTTSAGA

megkezdi az előkészületeket az
európai egyházak és keresztyének
európai biztonsággal foglalkozó
konferenciájának összehívására;
továbbá támogat minden olyan
kezdeményezést, amely a Buda-
pesti Felhívás alapján magas
szintű biztonsági konferencia lét-
rehozására irányul.

"JUGOSZLAVIAI
lEVANGÉLIKUS TESTVÉREINK

KÖZÖTT"
október 21-24. napjain, az NDK- címmel az Evangéltkus Élet 43.
beli területi bizottság meghívására. számában dr. Nagy Gy;ula számolt
a Berlin-Brandenburgi Tartomá- be a jugoszláviai testvéregyházban
nyi Egyház vendégeként, Buc- tellt látogatásáról.
kowban ülést tartott, amelyen 28
e~yházból és 19 államból - I{öz~t-· A VESZPRÉMI EGYHAZMEGYE
tuk: dr. Nagy Gyula - voltak Je-
len képviselők. október 23-án iktatta be új espc-

A Munkabizottság elhatározta: resét, Sikos Lajost.
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D. dr. Ottlyk Ernő püspök az egyházasdengelegi gyülekezetben



ASZLOV AKI Al
EVANGÉLIKUS EGYHAZ

UJ püspökét, Rudolf Kostíai-t, ok-
tóber 26-án dik,tattálkbe hivatalába.
A püspökszenteléserr egyhárunkat
D. dr. Ottílyk Ernő püspök képvi-
sehte.

OKTOBER UTOLS O HETÉBEN
- Angliában - tartotta az Euró-
pai Egyházak Konferenciájának el-
nöksége évi rendes ülését, amelyen
- mint a hattagú elnökség egyik
tagja - D. dr. Ottlyk Ernő is részt
vett.

AZ ÖKUMENIKUS TANACS.
ELNÖKSÉGE

olctóber 29-én ülést tartott, ame-
lyen a tagegyházak vezetői - ma-
gukévá téve a Keresztyén Béke-
konferencia Munkabízottságának
javaslatát - elhatározták, hogy
körlevéllel fordulnak a gyülekeze-
telk'hez,:kérve őket, hogy november
16-án az istentiszteleteken imád-
ságban emlékezzenek meg a viet-
nami népről és könyörögjenek a
szörnyű háború míelőbbí befejezé-
séért, december 14-én pedég a ka-
rácsonyn ajándékozás légkörében
legyen a gyülekezetek ajándékoza-
sánaJk:a tárgya a vietnami nép is.
E célból külön gyűjtésre hívták fel
a tagegyházak gyülekezeteit.

EBBEN AZ ÉVBEN

a Budapest Kálvin téri református
templomban rendezte meg refor-
mációi emlékünnepélyét a Ma-
gyarországi ,Egyházak Ökumenikus
Tanácsa. Az emlékünnepélyen D.
Koren Emil evangélikus esneres
hirdette az igét és Komjáthy Ala-
dár református esneres mondott
ünnepi beszédet. A megnyitó és
záró imádság szolgálatát Laczkov-
szky J.ános, a Baptista Egyház el-
nöke, illetve l.Iecker Adám meto-
dista szuperintendens látta el.

AZ ÉSZAKI EGYHAZKERÜLET
PRESBITÉRIUMA

november l2-én Budapesten tar-
totta évi rendes gyűlését, amelyen
megjelent Praritner József állarn-
ütlkár, az Ált1ami Egyházügyi Hiva-
tal elnöke és GmnálkKároly főosz-
tályvezető Í!S. Első -tá'l"gysoro=,ti
pontként D. dr. Otblyk Ernő ter-
jesztette elő püspöki jelentését: "A
püspöki jelentések - a kiaílakult
jó hagyomány szeránt - Ikitekin-
-tést aclnaik a körülöbtünk élő vídág
döntő kérdéseke ds. A mostani idő-
ben két fontoseseménysorozatot
tartok. kiiemellk.edőnek. Az egyik
azoknak az erőfeszítéseknek a so-
rozata, amelyek az európai béke és
biztonság érdekében történnek, a
másik pedig azoknak a rnegernlé-
kezeseknek a SOIra,amelyek hazánk
felszabadulásának huszonötödik
évfordulójával \ kapcsolatosak." -
A püspök míután kifejtette az elöl-
járóban elmondottakat, részletes
jelentést adott az egyházkerület
életéről. A presbiteri ülés - a
hozzászóíások után - az egyes
munkaágak vezetőinek beszámoló-
[ávaá folytatódott. -

"HUSZONÖT ÉVE TÖRTÉNT"
címmel cikksorozat közlését kezdte
meg az Evangélikus Élet novem-
ber 16. száma. A sorozat írója: D.
dr. Ottlyk Ernő püspök volt.

LELK-es~KÉPESí1iÖ VIZSGAT
TARTOTTAK

november 19-én a Déli Egyházíke-
rületben. A vizsga sikeres megál-
lása után nyolcan ikapfak evangé-
lílkus lelkészí okilevelet.

A DIAKONIAI OSZTALY
TANACSA

október 25-én tartotta évi rendes
ülését, amelyen először vettek részt
a szeretetotthonok vezetői is ta-
nácskozási joggal. Jelenlétük az
ülésnek új színt adott és a meg-
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beszélések hozzászólásaikkal gaz-
dagodtak.

AZ EUROPAl EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJA

Európa 93 -egyházának ökurne-
ni'kus szervezete - riovember 25-(:
és 29-e között, a svájci Qwattban
nemzetköz; tanácskozást rendezett
erről a kérdésről: "Az egyházak
szolgálata Európában a békéért és
a nemzetközi kiengesztelődésért."
Egyházunk részéről a konferencián
dr. Nagy Gyula vett részt.

A NYUGDIJOSZTÁLY TANÁCSA

november 27-én ülést tartott, ame-
lyen részletes en foglalkozott az el-
múlt hónapokban elvégzett mun-
kával. A tanács eleget tett Balázs
Béla alsósági és Smied Lehel nyír-
egyházi lelkész kérésének s január
l-ével nyugállományba helyezte
őket.

A kaposvári templom
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A DÉLI E~YHAZKERVLET
PRESBITÉRIUMA

november 28-án tartotta évi ren-
des gyűlését, amelyen a felügyelő-
helyettes megnyitója után D. Káldy
Zoltán püspök mondotta el össze-
foglaló jelentését. Ebből a jelentés-
ből idézü1llik most 'két szakaszt:

"Jelenleg am tartom a legfonto-
sabbnak, hogy érvényesüűjenek
azok a teológiai és politikai dönté-
sek egyházunk egész életében,
amelyeket az utolsó negyedszázad-
ban együtt dolgoztunk ka.

Ezeket -a döntéseket nem a jegy-
zőkönyvek, és még csak nem is
egyszeruen a sajtó számára hoz-
tuk, hanern egyházunk egésze szá-
mára. Egyházunknak nem írott
malasztokra van szüksége, hanem
az életbe átmenő, különösen ís a
gyülekezetek életét forrnáló, moz-
gató és meghatározó döntésekr~."

A presbiterd ülés - amely egy
11 szakasliból áil>lóhatározatot ho-
zott - a szokásos tárgysorozatt
pontokkal zárult.

A KIALAKULT SZOKÁS
SZERINT

ádvent második vasárnapja ez idén
is a "diakónia vasárnapja" volt,
amikor gyülekezetei nk megemlé-
keztek erről az áldozatos egyházi
munkáról.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITÉRIUMA

egésznapos ülést tartott december
ll-én, az Országos Egyház szekhá-
zában. Az ülésen, amelyet dr. Mi-
hályfí Ernő országos felügyelő nyi ..
tott meg, részt vett Miklós Imre,
az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nökhelyettese is.

Elsőnek D. Káldy Zoltán püspök
terjesztette elő évi jelentését,
amelyben a többi között a követ-
kezőket fnondotta:

,,1970. ápralis 4-én ünnepli né-
pünk felszabadulásának 25. évfor-



dulóját, Az ünneplések tulajdon-
képpen már hónapok óta folynak.
mert az orszég egyes területei már
korábban fellszabadtultak és ezek a
területek, meg sem várva a jö-vő
évi évfordulót, elIkezdhették a [u-
bíieumi ünneplést. A megemléke-
7JéSeIk és ünneplések tehát elkez-
dődtek és folytatódnak majd a kö-
vétkező esztendőben is. MagyaJror-
szági evangélíkus egyházunk a ma-
ga egészében, gyülekezeteiben és
tagjaiban együ<tt akar ünnepelni
népünkkel."

A pÜlSlpÖklibeszámolót követően
több presbiter szélott az elhang-
zettakhoz 'kapcsoMdva, majd pedig
az ülés olyan határozatot fogadott
el, amely lkájelőlte a jllllbiJleumiesz-
tendőben taJrtaJndó egyházi meg-
emlékezések idópontjairt s módjait.
mgyJben felkérte az országos elnök-
séget arra, hogy rendkívüM, ünnepi
ülésre hívja egybe az országos köz-
gyűlést.

A GYULEKEZETI SEGÉLY
országos vezetője, Várady Lajos
esperes azt jelentette, hogy a gyii-
lekezetek 1969. évi adománya
386000 forint volt. A Gyülekezeti
Segély ebben az 'évben is elsősor-
ban az építkezéseket folytató gyü-
lekezeteknek folyósított kisebb-na-
gyobb összegeket.

AZ EVANGf:LIKUS ÉLET
KARACSONYI SZAMA

ez évben isa szokásosnál nagyobb
terjedelemben került az olvasók
asztalára, saSajtóosztály rnost is
más karácsonyi ajándékkal ked-
veskedett egyházunk népének, ami-
'kor az ádvenbí ddőben indította út-
jára az 1970~es Útmutatót és az
1970. évi Evangélikus Naptárt.

AZ ÚJ ÉV EIJSÖ NAPJAIBAN
- ,{,hagyományoknak megfelelően
- egyházunk vezetőit köszöntötték
a Déli ,Egyházkerület püspöki hi-
vatalában és az Országos Egyház
székházában.

6 Evangélikus Naptár

AZ EVANGf:LIKUS f:LET
január 18-i száma megkezdte D.
Káldy Zoltán Iközel~keleti riport-
sorozaténak kÖZIlésért.

PROTESTANS EGYHAZAINK
GYÜLEKEZETEI

az 1970. évben január 19-25-ekÖ-
zött tartották meg az egyetemes
imahetet.

DR. SELMECZI JANOST
választotta meg az Országos Pres-
bitériium a Teológus Otthon igaz ..
gatójául, Beiktatása [anuár 26-án
volt D. Káldy Zoltán püspök szol-
gáJlatávat

D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
január 27-31-e között Iátogatást
tett Genfben, az Európai Egyházak
Konferenciája titkáránál: Dr. G. G.
WiIliams-nál.

AZ ÖKUMENIKUS TANAcs .:
ELNÖKSJ!:GE

január 30-án ülést tartott, amely
ülés tárgysorozatának két főbb
pontja az 1970-es jubileumi esz-
tendő és a decemberi vietnami
gyűjtés számbavétele volt. Az el-
nökség jelentése szerínt a gyűjtés
végeredménye 335 ezer forint volt,
amely összegből az evangélikus
gyülekezetek 41 ezer forintot ado-
mányoztak. -

D. NIKLOT BESTE
a Mecklenburgi Tartományi Egy-
ház (NDK) püspöke, február 3-a és
10-e között hivatalosan megláto-
gatta egyházunkat. Beste püspök
hazatérése után hosszabb cikkben
számolt bé magyarországi tapass-
talatairól, s ebből idézünk néhány
sort:

"A magyar egyházak felelős ve-
zetőivel, a Ielkészek egyes köreivel
való együttlét és az intézmények-
kel való ismerkedés nagy örömöt
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"A MEGÉRTETT
ISTENTISZTELET"

D. Káldy Zoltán püspök előadást tart a jubileumi közgyűlésen

szerzett. Alkalom nyílott arra is,
hogy vizsgálat tárgyává legyen
minden feladat... Közös kívánsá-
gunk az is, hogy az egyházai nk kő:
zötti kapcsolatokat a jövőben köz-
vetlenül és erőteljesebben ápoljuk
és hogy az egyház egyes életterüle-
tein testvéri közösségben töreked-
jünk előre."

A FEJÉR-KOMAROMI
EGYHAZMEGYE

február 4-én iiktatta be új espere-
sét, Nagy István tavai lelkészt. Az
íktatási ünnepélyon részt vett ~,-;
Ielszólalt D. Nrklot Beste tartomá-
nyi püspök Js.
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címmel ismét új sorozatot kezdett
meg az Evangélikus Elet március
l-i száma. A következő - március
8-i szám - pedig az "Egyházunk
útja és teológiája" című sorozatot
indította meg útjára.

KEDVES VENDÉGEKET
KÖSZÖNTHETTÜNK

körünkben: D. Jan 'Chabada, szlo-
vákia! vezető püspököt, aki Ludo-
Vii t Barthe főtitkár kíséretében ér-
kezett hozzánk, s D. Paul Hanrsent,
az LVSZ ,tHkárát.



"EGYHAZUNK
~ A FELSZABADULAS"

címmel új cikksorozatot kezdett az
Evangélikus Élet február 8-i száma.
A cikksorozat írója: D. dr. Ottly«
Ernő püspök volt.

A FINN EGYHÁZ
MEGHÍVOTT VENDÉGEKÉNT

D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület püspöke tíznapos IMo-
gatást tett Finnországban, ahol
megbeszéléseket folytatott dr.
Martti &imojoki érsekkel s a finn
egyház más vezetőivel, előadásokat
tartott, igét hirdetett és nagyobb
körutat tett a testvéri nép országá-
nak terül etén. Útjának eredmé-
nyeíről - a többi között - ezeket
mondotta:

"Minden szinten kölcsönösen
hangsúlyoztuk a finn-c-magyar egy-
há~i kapcsolatok értékét. Ennek je-
gyeben folytatódni fog püspöki
szanten js a látogatások sorozata,
1971-ben finn püspök lesz egyhá-
zunk vendége. Évek óta tart a cse-
reprofesszori előadások sorozata is.
Hasonlóan folyamatos a fiatal pa-
pok ösztöndíjas tanulmányútja. A
magyar lelkészek nyári üdültetés-
ben részesülnek, s ez·en a réven
ápoihatják a ikapcsolatckat. A rész-
letkérdéseken túl ~s, állandó erővel
teltörö kívánság egyházaink jó ví-
szenyának folytatása. Ez nem ön-
célú kap osalat, rnert túl utal ön-
magán, kihat az ökumenikus fel-
adatokra lis, de a béke ügyének kö-
zös támogatására is."

MÁRCIUS 15-ÉN
egyházunk minden gyülekezetében
ünnepi közgyűlés keretében emlé-
keztek meg hazánk felszabadulásá-
nak 25. évfordulójáról.

. AZ ELMÚLT NEGYEDSZAZAD
LEGÜNNEPÉLYESEBB

KÖZGYÜLÉSÉT
tartotta Magyarországi Evangélikus
Egyházunk m~rcius 19-én, hazánk

6'

felszabadulásának 25. évforduló-
jára emlékezve.· Ünneplőbe öltözött
gyülekezet, a béike tisztaságát hir-
dető fehér virágok fogadták az asz-
talnál helyet foglaló elnökséget.
élén ck. iMihálylfi Ernő országos
felügyelővel és D. Káldy Zoltán-
nal, az országos közgyűlés püspök-
elnökével. Az ünnepi hangulatot
emelte a Lutheráma szolgálata,
Bach: Dicsérjétek az Urat című
.t;'lűvének előadásával, amely egy-
útta; az ünnepi közgyűlés nyitánya
lS volt. S nagy elismeréssel, kítörö
tapssal köszönte meg a kÖ2lgyűlés
Bodor Tibor szímrnűvész versmon-
dását.

Dr. MiháJlyfi Ernő országos fel-
ügyelő köszöntötte a megjelent
magasrangú vendégeket: Bugár
Jánosnét, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának főtitkár helyet-
tesét, Miíklós Imre míníszterhelyet-
test, az Allarní Egyházügyi Hivatal
első elnökhelyettesét. Grnáik. Ká-
roly főosztályvezetőt, a közgyűlés
választott tagjait és a gyülekezetek
jelenlevő tagjait, majd megtartotta
elnöki megnyitó beszédét.

Ezután D. Kál dy Zoltán püspök
emelkedett szólásra, aki ünnepi
beszédében hazánk felszabadulásá-
naik népünk s benne egyházunk
életére gyakorolt, történelmi jelen-
tőségű hatásáról szélott és részle-
tesen tagiadta egyházunknak azt az
ö~k~nt valdalt szolgálatát, amelyet
nepunk felemellkedése s a vszocía-
lista ,táesadalom építése érdekében
végzett és a jövendőben is végezni
akar.

Ez utóbbit hangsúlyozta többek
között az az "ünnep.i nyilatkozat"
is, amelyet a íkőzgyűlés egyhangúan
fogadott el s amelyből ez alkalom-
mal egy szakaszt idézünlk:

"Miköl'Jben nyilvánvalóvá tettük
hogy az egyház az Evangélium'
alapján áld, azt 'is világossá tettük,
hogy együtt kívánunk működni
kormáriyunkkal .szocializmust
építő népünk politikai céljainak
megvalósttásáért. Tesszük ezt ab-
ban a bizonyosságban, hogy JéZU8
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Dr. Mihályfi Ernő országos egyházi felügyelő megnyitót tart
a jubileumi közgyűlésen

A huszonöt éves jubileumi közgyűlés hallgatósága
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Kríaztus .nemcsak az evangélíum
hirdetésére kötelez, hanem olyan
emberi társadalom szelgálatára is,
amely mindeniki számára biztosítja
az emberi élet és felemelkedés le-
hetőségét. E21ér:t állunik egyértel-
műen a szocíalízmus melűett és
mínt hazánk mai és mtnt evangé
líkus keresztyének, hitünket és sze-
re1ietÜDiket,ll1iim.denképességünket,
munkánkat és egész életünket hű-
séggel és imádsággal szánjuk oda
magyar népünk bo1dQgulásálnalk, a
szocíalízmus felépítésének szoígé-
latára."

Végül az ünnepi közgyűlés meg-
halíígatta Kállai Gyulának, a Haza-
fías Népfront Országos Tanácsa el-
nökének Ievelét, a Magyarországi
Elgyházak Ö~UJmeniik.usTanácsának
ünnepi ködevelét, majd az ünnep-
ség a Hdmnusz eléneklésevel ért
véget.

AZ EVANGl!:LIKUS
TEOLÓGIAI AKAD€MIA

március 20-án tartotta felszabadu-
lási jubileumi ünnepi ülését, ame-
lyen dr. Vámos József tanár és dr.
Groó Gyula dékán tartott előadást.

AZ ORSZÁGOS BEKETANÁCS
ELNÖKSÉGE

baráti találkozot rendezett a ma-
gyarországí egyházak vezetőinek
tiszteletére. Dir. Réczei László, az
Országos Béketanács elnökhelyet-
tese méltatta azt a rnunkát, amit
a magyarországi egyházak az el-
múlt évben lefolytatott gyűjtés ke-
retében a vietnam nép és igazsá-
gos harca vmegsegítésének érdeké-
ben végeztek. Az egyoegyűlt ősz-
szegból felszerelt tábori kórházat
küldenek Vietnamba.

Az egyiháZli vezetőknek a Béke-
tanács ikitüntető jelvényét adtálk át,
salkitüntetettek között ott volt D.
Káldy Zoltán püspök, a Béke-Vi-
lágtanács tagja ds.

folyam 13 résztvevője. A résztve-
vők közül négyen kapták meg a
legmagasabb szintű minősítést: a
kántori oki evelet. Itt szeretnénk
megemlíteni azt, hogy a fóti inté-
zet ebben az évben kapott egy két-
jáiszópados, új orgonát.

EVANG€LIKUS-REFORMÁTUS
PÁRBESZl!:D

volt a svájci Leuenbergben már-
cius 31-e és április 4,e között, a
két egyiházi világszervezet rendezé-
sében. A megbeszéléseken egyhá-
zunk részéről dr. Pálfy Miklós pro-
fesszor és Karner Agoston országos
főtitkár vett részt.

AZEGYHAZAK' VILÁGTANÁCSA

és a Vatikán közös "Társadalom,
Fejlődés és Béke" bizottsága meg-
hívására dr. Nagy Gyula teológiai
tanár vett részt az április 3-9-e
között Badenben megrendezett
konfereucián.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
ELNÖKI TANÁCSA

D. dr. üttlylk Ernő püspöknek, ha-
zánk felszabadulásának 2,5. évfor-
dulója alkalmából, népünk szabad-
ságáért és a szocíalízmus építéséérr
végzett eredményes munkássága el-
ísmeréséül a Munka Érdemrend
arany fokozatát adományozta.
Weltler Rezső esperes a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát kapta.

A -jubuleurnmal kapcsolatban az
Elnöki Tanács ugyancsak D. dr.
üttlyk Ernőnek a Felszabadulási
Jubileumi Emlékérem kítüntetést
adományozta.

KONFIRMANDUSAINK
1970-ben, április 12-én járultak elő-
ször az Úr oltára elé, miutá,n rend-
szeres oktatásban részesültek a ke-
resztyén hit és élet dolgai felől.

A TAVASZ ELSŐ NAPJÁN SIÓFOKON
- március 21-én - vizsgázott Fó- - április 13-17. napjairi - jelen-
ton a 26. négyhónapos kántori tan- tős ökumenilkus tanácskozásra ke-
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Dubovay Géza esperes beiktatása a kaposvári templomban

míánk tiszteletbeli doktora, 55 éves
korában, április IS-án váratlanul
elhunyt. D. Chabada püspökben a
magyar nép és egyházunk őszinte
barátját vesztette el. Temetésén
egyházunk népének részvétét D. dr.
Ottlyk Ernő püspök és Mekis Ádám
esneres tolmácsolta.

rült sor: az Európai Egyházak Kon-
ferenctájának INöve1JNe~ő,!hatodik
nagygyűlését előkészítő bizottságok
üléséri több mint 20 külföldi volt
jelen Európa különböző országai-
ból. A tanácskozás "házigazdája"
az Okumenskus Tanács elnöksége
volt.

DR. PRŰHLE KÁROLY A THÜRINGIAI
TARTOMÁNYI EGYHÁZ

hivatalos meghívására D. dr. Ottlyk
Ernő püspök - felesége társasá-
gában - áprtlis 27-én tíznapos lá-
togatásra Eisenachba utazott. A
püspök látogatása még tovább erő-
sítette azokat a kapcsolatokat, ame-
lyek egyházai nk között már hosz-
szabb idő óta fennállnak, s ame-
íveknek létrejöttét el.sősorban a
hazánkban ,is jól ismert, D. Moritz

a finn-e-magyar egyházi kapcsola-
tok keretében április utolsó nap-
jaiban Funnországba utazott, hogy
a helsinlki és turkuí teológiai fa-
kultásokon csereprofesszori előadá-
sokat tartson.

D. JÁN CHABADA,

a szlovákiai evangélikus egyház
vezető püspöke, Teológiai A~adé-
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Mí.tzenheírn püspöknek köszönhet-
jük.

D. Mordtz Mitzeruheim püspök
éppen ezeleben a hetekben vonult
nyugalomba - 25 évi püspöki szol-
gálat után - s utódját, dr. Ingo
Braecklein eddigi egyházi főtaná-
C50st, június 15-én iktattáJk be hi-
vata:lába.

ALEXlJ,
Moszkva és egész Oroszország pát-
riárkája, az orosz ortodox egyház
vezető főpapja, április 21-én, 93
éves korában meghal t. Személyé-
ben népének és egyházának hű
fiát, a béke fáradhatatlan harcosát
tisztéltük és gyászoltuk meg. Te-
metésén egyházunikat D. Káldy
Zoltán püspök képviselte.

25 ÉVtlNK ÚJ TEMPLOMAIT
mutatta be az Evangélikus Élet,
az iÍprilis 26-i számától kezdődően.

A SOMOGY-ZALAI
EGYHAZMEGYE

április 26-án iktatta be új espere-
sét, Dubovay Géza kaposvári lel-
készt.

D. KALDY ZOLTAN PüSPÖK
négynapos nemzetközi keresztyén
konferencián vett részt a libanoni
Bejrútban, ahol több keresztyén
egyház képviselőinek mintegy há-
romszáz tagból álló közössége tár-
gyalt a palesztínai kérdésről s az
ezzel kapcsolatos keresztyén fele-
lősségről. Az értekezlet május 7-
10-ig tartott.

LELKÉSZEK EMLÉKEZNEK

'címmel új sorozatba kezdett az
Evangébíkus Élet május 10-i száma,
amelyben a Ielkészek a felszaba-
dúlásunkkal kapcS<Ylatos emlékei-
ket elevenítették fel.

A MAGYAR BIBLIATANACS

D. dr. Vető Lajos ny. püspök el-
nökletével május ll-én ülést tar-

tott, amelyen a tanács az új biblia-
fordítás közeljövőbeni kiadásával
kapcsolatos teendőket tárgyalta
meg.

AZ EUROPAl EGYHAZAK
KONFERENCIAJA

vezetősége május 24-e és 29-e kö-
zött Hollandiában tartotta ez evi
rendes ülését, amelyen' végleges
döntés született arról, hogy a 50-
ronkövetkező, hatodik nagygyűlést
1971 tavaszán a dániai Nybergban
tartják. Az ülésen D. dr. Ottlyk
Ernő püspök, mint az EEK egyik
alelnöke és dr. Nagy Gyula vett
részt.

SAJTOOSZTALYUNK

május hónapjának a végén jelen-
tette meg legújabb kiadványát, a
kántori szolgálatot segítő "Korál-
iskola II." című preludiumgyűjte-
ményt.

ASZLOV AKIAI
EVANGÉLIKUS EGYHAZ

keleti egyházkerületének új püspö-
két, Julius F'Ilot, május 31-én ik-
tattáJk be hivatalába. Az iktatásori
egyházunk képviseletében D. Káldy
Zoltán püspök és Mekis Adám es-
peres vett részt,

ORSzAGOS
ESPERESI ÉRTEKEZLET

volt Budapesten június 9-én, ame-
lyen D. Káldy Zoltán és D. dr.
Ottlyk Ernő püspök tartott elő-
adást.

PüSPÖKEINK

közös IköruevélJben fordultak a gyü-
Iekezetelohez, amelyben azt kérték,
hogy a június 7-i, vasárnapi offer-
tóriumot ajánlják fel az árvízkáro-
sultalknak. Gyülekezeteínk áídozat-
készségéből erre a célra több mint
négyszázezer forint gyű'lt össze.
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SAJTOOSZTALYUNK
JUBILEUMI KIADV ANYAKENT

JÚNIUS MAsODIiK HETÉBEN megjelent D. Káldy Zoltán "Új
került py1lvánosságra az, hogy a úton" című könyve. A reprezenta-
Lutheranus Világszövetség IV. tív munka hazáruk felszaoadulásá-
Nagygyűlését _ küdönböző nehéz- nak 25. évfordulója évében, egyhá-
ségek rndatt - nem Brazíliában zunk útratalálásának izgalmas fo-
hanem a francíaországí Evianba~ Iyamatát tárja az olvasó elé, ma
tartják meg. már történelma dokumentumoknak

A' július 14-24-e között tartott, számító írásokban.
nagygyűlésen a magyar evarigé- Összeállította: Dr. Vámos Józse{
Iíkus egyiház részéről D. Káldy
Zoltán püspök, D. dr. Ottlylk Ernő
püspök, dr. Nagy Gyula és dr.
Prőhle Károly professzorok. vala-
mint dr. Pálfy Miklós professzor,
a Magyar Ökumenikus Tanács fő-
tinkára vett részt.

TEOLOGIAI AKADEMIANK
június 19-én tartotta tanévzáró ün-
nepélyét, amelyen dr. Groó Gyula
dékán számolt be az elmúlt tanév-
ről és búcsúzott el a hat végzett
hallgatötöl. akik közül a következő
hetekben D. Káldy Zoltán puspuk
Eszlényi Lászlót Maglódon, Győr
Sándort Pécsett, Krámer Györgyöt
Bonyhádon és D. dr. Ottlyk Ernő,
püspök Rezessy Zoltánt, Valtinyi
Gábort, Weltler Rezsőt Budapest-
Kelenföldön avatott lelkésszé.

40 EVES TALALKOZORA
gyűltek össze június 17-én, Buda-
pesten a teológiai tanulmányaikat
1930-ban befejezett lelkészek.

ORSZAGOS
TEOLOGIAI KONFERENCIA

volt június 15-e és 17-e között a
gyenesdiási Kapernaumban. A kon-
ferencia témája az LVSZ negyedik
nagygyűlésének tanulmányi anyaga
volt, s a résztvevők elsősorban ab-
ból a mintegy 50 professzorból, lel-
készből álló munkatársi körből ke-
rültek ki, akik részt vettek a ma-
gyar evangélikus egyház hozzá-
szólásának elkészítésében. - A
konferencián D. Káldy Zoltán
püspök bejelentette, hogy az elké-
szített tanulmányi anyag ném et és
angol nyelven, könyvalakban .a na-
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pókban hagyta el a nyomdát s így
lehetővé vált, hogy a nagygyűlés
minden résztvevője időben meg-
kaphassa azt.

A DIAKONIAI MUNKAROL
tárgyaltak Békéscsabán - június
24-25-én - az evangélikus szere-
tetmunka országos és egyházme-
gyei munkatársai, a szeretetintéz-
mények vezetői.

A budavári templom



[lviilekeuwnk élete

Mínden esztendőben nehéz dolga van a krónikásoknak, hiszen magyar-
országi evangélikus egyházunknak eseményekben gazdag közegyházi éle-
téről, több mint 300 .gyülekezetünk életének egy esztendő alatt lepergett
esernényeiről kell néhány oldalon hitelesen tanúskodni. Lelkészi, esperesi,
püspöki, országos előadói jelentésekből, hírekből és riportokból árad
bőségesen az "anyag". Jó részét a krónikás csak másod-, vagy harmad-
kézből kapta, ezért sem tartalmában, sem súlyában teljes valóságában
felmérni nem tudja. Kísértései is vannak, mert egy-egy 'kedves gyüleke-
zet, volt évfolyam társ, lelki testvér, gyülekezeti tag neve könnyen félre-
billentheti a mérleget.

Nyilvánvaló, hogy egy lélekben átforrósodott bibliaóra is nagy ese-
mén.nyé válhat egy gyülekezet életében s egy-egy ünnepi alkalom fénye
oly messze világíthat időben és térben, hogy jelentőségét aligha lehet
fel mérni egy rövid visszapillantásban. Ezért krónikánk sem teljességre,
sem értékelésre nem vállalkozhat. Inkább keresztmetszetre törekszünk,
hogya dátumoknak, neveknek és eseményeknek a gyűrűiből az érdeklődő
kiolvashassa, hogyan él, szolgál, tesz bizonyságot az élő Jézus Krisztusról
a Lélek által hűségesen, nyíltsággal és bőségesen a magyar evangélikus-
ság a jelenben, kis szórványgyülekezetektől országos összefogásokig. Igy
épülünk egymás hite által (Rm. 1, 11-12.) és kívánunk szeretetben szol-
gálni népünk között, a keresztyénség nagy családjával közösségben, az
egész emberiségért érzett felelősségben. .

Az elmúlt esztendő különösen is bővelkedett ünnepi eseményekben.
Jubilált, ünnepelt az egész ország, tanúságot téve 25 éve felszabadult
hazánk mind teljesebben kibontakozó életéről. Népünkkel együtt ünne-
pelt egyházunk is, bizonyságot téve Isten megtartó és üdvözíté szere-
tetéről.

Összes gyülekezeWnk ünnepelt március 15-én a délelőtti órákban ün-
nepi közgyűlések keretében. A legtöbb gyülekezetben ezen felül presbi-
teri üléseken, jubileumi sorozatokon értékelték ki míndazt az eredményt,
amit egyházunk a 25 esztendő alatt elért.

Gyülekezeteinkre tekint az Evangélikus Életnek az a két sorozata is,
amely egyrészt 25 évünk új templomai képét közlí Mezősiné, Tóth Agata
raizaíval, másrészt lelkészeink emlékezéseit tárja az olvasók elé, Rédey
Pál összefoglalásában, ahogy az eseményeket 25 évvel ezelőtt átélték
a gyülekezetekben.

Gyülekezeteink mindennapi életének kérdéseibe engednek bepillantást
egyházi sajtónk hasábjain megjelent cikkek, amelyek az istentisztelet
helyes értelmezéséről, az egyházfenntartásban az önkéntesség és a hit-
beli elkötelezettség viszonyáról, espereseinknek az egyházmegyéjükben
folyó életről tett bizonyságai ról szólnak.

Gyülekezeteink közösségi magatartásáról tanúskodnak azok a hírek,
amelyek pl. a teológus ösztöndíjak vállalását közlik, vagy azt, hogy mí-
lyen nagy volt gyülekezetejnkben az áldozatkészség az árvízsújtotta hon-
fitársaink megsegítésére.
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Annak is sokszor adták bizonyságát gyülekezeteink, hogy szívesen
ápolják a testvéri kapcsolatokat határainkori túl élő keresztyén testvé-
reinkkel is. Hitünk elkötelezese és népünk JÓ híre szellemében szívesen
nyitják meg a vendéglátás kapuit a hozzájuk érkezők előtt. Szívesen
tanulnak mások hittapasztalatából és örömmel osztják meg a magukét
másokkal. - E kapcsolatokról bőségesen adott számot egyházi sajtónk
és naptárunk Krónikája ..

E bevezetés után szárnyára bocsátjuk a "bizonyságok felleget", hadd
tanúskodjanak önmaguk gyülekezetei nk életéről.

ÚJ MUNKASOK A GYULEKEZETEKBEN

A CSORVAsI
gyülekezet új lelkészét, Brebovszky Gyulát 1969. július 13-án iktatta szol-
gálatába Koszorús Oszkár esperes. Ezen a napon kezdte el szolgálatát az
újonnan választott presbitérium és tisztikar is. Növelte a gyülekezet örö-
mét, hogy ú] lelkészét megújított parókiával fogadhatta.

A CSÖGLEI
gyülekezet gondozásával megbízott Kovács Etelka lelkészi munkatársat
ugyancsak július 13-án erősítette meg szolgálatában Sárkány András ker-
tai lelkész.

ORIMAGYARÚSDON
augusztus 10-én iktatta szolgálatába az új lelkészt Bozorády Zoltánt
Szabó Lajos esperes.

A RAKOSK.ERESZTÚRI
gyülekezet megszervezte második másodlelkészi állását is. Ennek betöl-
tésére a parókus lelkész, dr. Kósa Pál fiát, Kósa Lászlót hívta meg a gyü-
lekezet. Az iktató istentiszteleten D. Káldy Zoltán püspök hirdetett igét.
az iktatás szolgálatát D. Koren Emil esperes végezte.

KÖLCSÉN
gyülekezeti elnökséget iktatott tisztébe augusztus 24~én Labossa László
lelkész.

FELSÖPETÉNYBEN
új presbiterek álltak szolgálatba szeptember 31-én.

KAPosvAR
ünnepi istentiszteleten iktatta tisztségébe Mag József ielügyelőt és Ko-
vács Péter presbitert Dubovay Géza lelkész.

A PUSZTASZENTLASZLÚI
'lelkészi állásba S.árkány András Tibor lelkészt iktatta be Lágler Béla
esperes.
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BAKONYTAMASI
Az új lelkészt, Ruttkay Leventét november 3-án iktatta szolgálatába
Sikos Lajos esperes.

CSABDI-BlCSKE
Uj tisztségviselőket iktatott november 2-án dr. Selmeczi János esperes
azon az istentiszteleten, melynek igehirdető szolgálatát D. dr. Ottlyk Ernő
püspök végezte.

CSEPELEN
D. dr. Ottlyk Ernő püspök hirdette az igét, azon az esti áhítaton, amelyen
a gyülekezet lelkésze tisztségükbe iktatta Tell Péter felügyelőt, Cserháti
Mátyás gondnokot, Scháf János pénztárost és Grosschmied Iván presbi-
tert. Az Iktatast követőleg szeretetvendégségen szólt a püspök a presbite-
rek és hozzátartozóik előtt a gyülekezet helyéről é" feladatáról.

TÖKÖLÖN
a Csepel-szigeti szórvány terület centrumában, a protestáns imaházban
november 23-án iktatta tisztségükbe Várady Lajos esperes László Béláne
gondnokot, Tarnói-József és Kunsági Rezsőné presbitereket.

A PESTÚJHELYI
gyülekezetben új szolgálattevő vette át 'a lelkészi munkát Schreiner Vil-
mos személyében. Beiktatása 1970. január 9-én volt D. Koren Emil espe-
res szolgálatával.

ALSÖSAG
Fehér Károlyt január 25-én iktatta be gyülekezeti lelkészi szolgálatába
Szabó Lajos esperes.

OSTFFYASSZONYFA
A tragikus motorbaleset következtében elhunyt id. Joób Olivér helyére
fiát, ifj. Joób Olivért hívta meg lelkészévé a gyülekezet.

EGYHAZASDENGELEG
Február 8-án iktatta tisztségébe a gyülekezet lelkésze Mlinárcsek Józse!
felügyelőt és Mosonyi Márton gondnokot.

SURD
Lágler Béla esperes iktatta be február 22-én Nagy József gondnokot.

A CSÖNGEI
gyülekezet új lelkész ének, Szerdahelyi Pálnak a beiktatása május 10-én
volt Szabó Lajos esperes szolgálatával.

CSENGŰDÖN
Görög Tibor esperes május 24-én iktatta be az új tisztikart és presbitéri-
umot.

CSÖMÖR
A nyugdíjba vonult apa helyére a fiút, Solymár Pétert hívta meg a gyü-
lekezet lelkészéül. Az istentisztelet igehirdető szolgálatát a beiktatásori
D. Káldy Zoltán püspök végezte, a beiktatás szolgálatát Detre László
csperes.
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ÚJ ÉS 'MEGÚJíTOTT Gl"VLEKEZETI ÉPVLETEK

Végül arról az örvendetes tényről is megemlékezünk, hogy 1970. júni-
usában újra 6 fiatal testvérünk lépte át a lelkészi szolgálatra nyíló kaput.
Hárman a Déli egyházkerület ben, hárman az Északiban kezdték el lel-
készi pályájúkat D. Káldy Zoltán, illetve D. dr. Ottlyk Ernő püspök fel-
szentelő szolgálatával. A hat fiatal lelkésszel, EszlénYi Lászlóval, Győr
Sándorral, Krámer Györggyel, Rezessy Miklóssal, ValtinyiGábo1"fal és
Weltler Rezsővel dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igazgatója beszél-
getett a lelkészi szolgálathoz fűződő reményeikről és terveikről és erről
riportot közölt az Evangélikus Életben.

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára nagyon sok gyülekezetunk-
ben végeztek templomokon, gyülekezeti házakon, lelkészlakásokon és
egyéb egyházi épületen kisebb-nagyobb javítási munkát, hogy ezzel is je-
lét adják a gyülekezetek hálás emlékezésükn!ek. Mindezeket nem áll mó-
dunkban itt felsorolni. Néhányat emelünk ki ezek közül mintegy példáiul
annak a hűségnek, amivel egyházunk népe sokszor nagy áldozatok árán
is igyekszik fenntartani és rendben tartani épületeit, újakkal pótolni az
elavultakat, követni építkezéseivel az új társadalmi és gazdasági ténye-
zőkkel összefüggő népességi mozgást, biztosítva ezzel az igehirdetés fo-
lyama tesságának lehetőségét.

RAD
község templomát kereste fel augusztus 31-én D. Káldy Zoltán püspök,
felesége, Detre László esperes és Bachát István váci lelkész kíséretében.
A 300 lelket számláló gyülekezet közel kétszázezer forintos költséggel re-
noválta külsőleg, belsőleg templomát.

NŰGRADON
új parókiát avatott D. dr. Ottlyk Ernő püspök szeptember 14-én Gartai
István esperes segédletével.

A DlŰSGYÖR- VAS GyARl

gyülekezet ujonnan épült parókiáját október 19-én. áldotta meg
D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

A MISKOLCI
gyülekezet renovált templomát október 19-én adta át újra rendeltetésé-
nek D. dr. Ottlyk Emő püspök, a város szülötte. Az ünnepségerr részt vett
D. Koren Emil, az Evangélikus Élet szerkesztője, Risto Jiiiiskiileinen,
Teológiai Akadémiánken tanuló ösztöndíjas finn lelkész, valamint
tir. Fabiny Tiber teológiai tanár, aki az ünnepségről történeti keretbe
helyezett riportot írt az Evangélikus Életben.

A BAN HIDAI
gyülekezet templomában új orgonát szentelt fel D, dr. Ottlyk Emő
püspök november 2-án dr. Selmeczi János esperes és Labossa Lajos lel-
készek segédletével. A Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkész tervezte és
Adám József szombathelyi orgonamester által kivitelezett kis orgonát
Peskó György orgonaművész mutatta be. Néhány hét múlva ugyanitt
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Trajtler Gábo, adott hangversenyt az oroszlányi gyülekezet énekkar ának
közreműködésével.

CSEPELEN
ünnepi istentisztelet és szeretetvendégség keretében december 7-én adta
át rendeltetésének Viírady Lajos csperes a templom karzat alatti, üveg-
fallal leválasztott, téli alkalmakra fűthetővé tett részét.

VECSESEN
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával, sok lelkész és vendég részvételével
tették le az új templom alapkövét hazánk felszabadulásának 25. évfordu-
lójához közeleső vasárnap. Jelképpé vált ez az esemény, hiszen a korábbi
templomot 25 esztendővel azelőtt avisszavonuló német fasiszta hadsereg
katonái robbantottak fel. A közbül eső 25 év alatt a gyülekezet istentisz-
teleteit a külföldi hittestvérek által adományozott fatemplom ban tartotta.
- Az alapkő-letételről D. Koren Emil szerkesztő tollából jelent meg szí-
nes riport az Evangélikus Életben.

D. Káldy Zoltán püspök
a vecsési templom alapkőletételén

Az aszódi templom

PAKSON
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával április 12-én hálaadó istentisztele-
tet tartottak a templom renoválásának befejeztével. Ezen a napon dél-
után a püspök felszentelte a parókia felesleges helyiségeiból kialakított
ú] imatermet is.
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A VARALJAI
gyülekezet nagy áldozatkészséggel megújította 125 éves templomát. A há-
laadó istentisztelet ünnepi szolgálatára D. Káldy Zoltán püspököt kérték
feL

HANTA
megújított templomát május 10-én vette újra használatba a gyülekezet
D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgálatávaL

UNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK A GYULEKEZETEKBEN

Bevezetőnkben már szóltunk azokról az ünnepi megernlékezésekről, me-
lyeket gyülekezeteink a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából tartot-
tak szerte az országban. Ezen a helyen olyan megemlékezéseket említünk
meg, amelyek egy-egy templomhoz, gyülekezeti eseményhez vagy szolgá-
lattevő személyhez fűződ tek. A visszatekintés segíti a gyülekezetet meg-
becsülni Isten ajándékait és tanulságokat meríteni a múltból a jelenben
való helytállásra és a jövő építésére. -

A DUNAKESZI
gyülekezet temploma felszentelésének 30. évfordulóját ünnepelte 1969.
szeptember 10-én D. Koren Emil esperes szolgálatával,

AZ ERD!
missziói egyházközség 25 évvel ezelőtt alakult. A hálaadó megemlékezés
napján iktatta be tisztségükbe Kunos István felügyelőt, Binder Oszkár
és Győrffy Ferenc presbitereket Selmeczi János esperes és Bányai Sán-
dor lelkész.

KONDOROSON
az 1969. évi aratási hálaadó istentiszteleten D. JCál.dy Zoltán püspök hir-
detett igét és Koren Emil püspökhelyettessei bekapcsolódott abba az ün-
neplésbe, mellyel jubiláló lelkészét köszöntötte a gyülekezet.

OBUDAN

Fülöp Dezső lelkész 10 éves ottani szolgálata a1lmímából D. dr. Ottlyk
Ernő püspök igét hirdetett a templomban és köszöntötte a gyülekezettel
a jubiláló lelkészt.

KOVAGOORSÖN
Sümeghy István lelkészt köszöntötte meleg szeretettel gyülekezete ottani
szolgálatának 25. évfordulója alkalmábóL

A FANCSALI
gyülekezet 250 éves jubileumát ünnepelte 1969-ben.

A BUDAVARI

gyülekezet hálaadó hetet tartott 1969. október 12-19 között a budai egy-
házközség önállósulásának, illetve az első lelkipásztor, Bauhoffer György
beiktatása 125. évfordulóján. A volt pesti anyaegyház képviseletében
dr. Keken András Deák téri lelkész szolgált igehirdetésseL Az egyhá 21-
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község történetét dr. Fabiny Tibor teológiai tanár ismertette, kiemelve
Mária Dorottya nádorné és Székács- József érdemeit az önállósulásban,
valamint Gryneus Simon, Cordatus Konrád és Dévaí Bíró Mátyás itteni
tevékenységét, Az ünnepi héten D. dr. Ottlyk Ernő püspök, dr. Groó
Gyula teológiai tanár, Várady Lajos esperes szolgáltak még. Vendégkép-
pen jelen volt Eberhard Schröder, a Gustav Adolf Werk NDK-beli főtit-
kára. Peskó György, Sulyok Imre, Traitter Gábor orgonajátéka. a Fa-
sang-trió orgona-, fuvola-, fagott-előadása, a kelenföldi és a budavári
gyülekezet énekkarának szolgálata gazdagította az ünnepi sorozatot.

A fóti új orgona

ZUGLÚBAN
Boros Károly lelkészt D. Koren Emil püspökhelyettes jelenlétében kő-
szöntötte a zuglói gyülekezet és a szeretetház. 10 éves ottani szolgálata
alkalmából.

A DlÚSGYORI

gyülekezet 25 éves lelkészi szolgálata jubileumán szeptember 28-án kö-
szöntötte Tarjáni Gyulát.

ASZÚDON
hatalmas gyülekezet hallgatta D. Káldy Zoltán püspök jubileumi igehir-
detését, amikor a "Galga-parti Athén" evangélikus gyülekezete 250 éves
fennállását ünnepelte. Az ünnepség méltó volt ahhoz az egyházi, kultu-

95



rális örökséghez, amelyet ez a nagymúltú gyülekezet magáénak mondhat.
Az ünnepségről D. Koren Emil szerkesztő számolt be az Evangélikus Élet
1969. november 30-i számában.

PUTNOK
A nagy szórvány központjául szolgáló 170 lelkes gyülekezet az egyházi
esztendő végén adott hálát Istennek temploma felszentelésének 30. év-
fordulójáért és köszöntötte Völgyes Pál lelkészt 10 éves ottani szolgálata
alkalmából. Az ünnepségen részt vett és szolgált Marcsek János ny. lel-
kész, az egykori gondozó és Pásztor Pál esperes, a gyülekezet első pa-
rókusa.

A TÚTKOMLÚSlAK
templomuk megépülésének 175. évfordulóját ünnepelték november 9-én.
Az ünnepi istentiszteleten D. Kálqy Zoltán püspök magyar nyelven, Me-
kis Adám esperes szlovák nyelven prédikált. Részt vett az ünnepen Gre-
qor György egyházügyi tanácsos is.

EGYHAZASDENGELEpEN
ünnepi közgyűlésen köszöntötték és új Luther-kabáttal ajándékoztak meg
Garami Lajos lelkészt, 20 éves szolgálata alkalmából.

Így köszöntötte gyülekezete és ajándékozta meg Luther-kabáttal Ma-
róti János lelkészt Acsán, Mezősi Györgyöt Csepelen.

GYÖRKÖNY
1719 tavaszán Szeniczei Bárány György lett a gyülekezet lelkipásztora.
Ö építtette az első templomot is. Ettől kezdve gondozottan folyt 250 éven
át a tolna megy ei kis gyülékezet élete. Ezért adtak hálát november 23-án
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával.

A pestújhelyi templom
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CSEPELEN

SARBOGARDON
az imaház felszentelésének 20., Pálffy Mihály lelkész 30. szolgálati évét
ünnepelték november 16-án.

A CSŰVARI
gyülekezet 300 éves fennállását ünnepelte 1969. ádventjén. Az ünnepi ige-
szolgálatot D. Káldy Zoltán püspök végezte.

A SAJÚKAZAI
templom 100 éves jubileumán Pásztor Pál esperes szolgált igehirdetéssel.
A gyülekezet akkor köszöntötte lelkészét is ottani 15 éves szolgálata ju-
bileumán.

VECSÉSEN
szomorú eseményre, a templom felrobbantásának 25. évfordulójára emlé-
keztek 1969. ádvent első vasárnapján. A visszatekintő előadást D. Koren
Emil esperes tartotta. •

IPOLYSZOGON
a templom felszentelésének 20. évfordulóján a falu két szülötte dr. Sei-
meczi János és Völgyes Pál szolgáltak.

GADOROS

gyülekezete 1970. június 7-én ünnepelte meg fennállásának 125 éves ju-
bileumát, D. Káldy Zoltán püspök ünnepi igehirdetésével.

ÉRDEKES ESEMÉNYEK, ÜNNEPI ALKALMAK

A rendszeresen folyó istentiszteletek, bibliaórák és egyéb gyülekezeti
alkalmak mellett, a fent emlí tett ünnepi eseményeken túl az elmúlt esz-
tendőben is sok érdekes esemény, tanulságos próbálkozás. kiemelkedő
alkalom gazdagította gyülekezeteink életét. Mind-=zek felsorolása lehetet-
len ez összefoglalás keretében. Mégis Ízelítőü1 hadd említsünk meg néhá-
nyat közülük.

SIÓFOKON

12 községből gyűltek egybe arra a szórványnapra, amelynek szolgálat te-
vóje D. KOTen Emil esperes volt.

D. Káldy Zoltán püspök ökumenikus szeretetvendégségen tartott előadást
az egyházi világszervezeteket foglalkoztató kérdésekről és a munkájukat
formáló új tényezőkről. A szeretetvendégségen a baptista és református
énekkar énekelt, Lukáts József református lelkipásztor hirdetett igét.

AKOSZEGI

műemlék-templom újjáépítésének megindulásáról írt cikket Szabó Lajos
esperes és Vál'ady bajos országos Gyülekezeti Segély előadó az Ev·angé-
Iikus Életben. A türelmi rendelet után épült barokk-rokokó templom
megmentésére a műemlékeket gondozó állami szervek, a közegyház és a
gyülekezet fogott össze.

7 Evangélikus Naptár
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SZOMBATHELYEN
dr. Pálfy Miklós, az Ökumenikus Tanács főtitkára szolgált istentisztele-
ten és előadással a kibővített presbiteri ülésen az Ökumenikus Tanács és
a Magyar Bibliafordító Bizottság munkájáról.

BUDAPEST-FASOR
A januári szeretetvendégségen Bolla Arpád dunakeszi lelkész tartott elő-
adást Irak tájairól, bibliai emlékeiről, mai társadalmi, gazdasági problé-
máiról és az iraki-magyar kapcsolatokról.

KOBANYA
A január 25-i szeretetvendégségen Kal"neT Agoston országos főtitkár no-
velláival és más írásai val szolgált.

A vecsési templom alapkőletételi okmányát olvassa
Marschalkó Gyula lelkész
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SZARVAS-ÚJTEMPLOM
"Testvérek között Finnországban" címen Táborszky László kondorosi lel-
kész tartott élménybeszámolót szeretetvendégségen. - Énekekkel szolgált
Táborszky Lászlóné.

A KELENFÖLDI
gyülekezet március 6-i szeretetvendégségén TU1'1nezei Erzsébet adott elő
verseiból.

BUDAPEST-FASOR,
Hajenscner Károly Deák téri másodlelkész háromhónapos svéd tanul-
mányútjáról tartott beszámolót a márciusi szeretetvendégségen.

SOPRONBANFALVAN
február 8-án német nyelvű, 15-én magyar nyelvű szeretetvendégségen
elevenítették fel a templomtorony építésének történetét.

DUNAEGYHAzAN
Görög Tibor esperes szolgált marci us l-én. Tisztségébe iktatta Buránszky
Pál presbitert, előadást tartott a presbitereknek. Sárkány Tibor hartai'
lelkész a Gyülekezeti Segély munkáját ismertette.
:~··:·~U~.

CSORvASON
Koszorús Oszkár esperes szolgált szeretetvendégségen Székács Józsefről
szóló előadással. Igét hirdetett Táborszky László kondorosi lelkész.

CSABACSVDÖN
március 8-án Koszorús Oszkár esperes szolgált szeretetvendégségen. Saj-
tóosztályunk munkájáról Fecske Pál nagyszénásí relkész adott tájékoz-
tatót.

GYURÚN
március 12-én dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igazgatója és Tur-
chányi Sándor negyedéves teológus szolgáltak. Az offertóriumot a gyü-
lekezet az Otthon javára ajánlotta fel.

CSEPELEN
Baranyai Tamás segédlelkész tartott élménybeszámolót finn ösztöndíjas
évéről. Vendégként jelen volt Risto JiiiiskeUiinen, hazánkban tartózkodó
finn ösztöndíjas lelkész is.

ALBERTIN
a Sajtó vasárnapján D. Koren Emil szerkesztő tartott előadást szeretet-
vendégségen.

SZARV AS-ÚTEMPLOM
gyülekezete márciusi szeretetvendégségén Kun-Kaiser József lelkész tar-
tott előadást "Három pillantás dániai hittestvéreink életére címen.

VARPALOTAN ES ÖSKVN
szolgált április 12-én. D. dr. Ottlyk Ernő püspök igehirdetéssel és elő-
adással az Egyházak Világtanács uppsalai üléséről.
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Kuzmics István emléktáblájának elhelyezése Surdon

Emlékünnep Surdon
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BALASSAGYARMATON

"Teológus Nap" volt, amelyen dr. Selmeczi János és hat teológus szolgált
sokszínű en a gyülekezetnek.

(

SARSZENTLŰRINCEN

igehirdetéssel szolgált Risto Jiiiiskeliiinen finn lelkész. Elkísérte D. Ko-'
ren Emil esperes is, aki az eseményt megörökítette az Evangélikus Élet
hasábjain is.

A CSEPELI

evangélikus templomban tartottak hálaadó ünnepet a helybeli protestáns
gyülekezetek a második világháború európai befejezésére emlékezve. Az
előadást dr. Vámos József teológiai tanár tartotta.

MISKOLCON

Szabó József ny. püspök, balassagyarmati lelkész tartott előadást a májusi
szeretetvendégségen "Miért hat ma is elevenen Az ember tragédiája?"
címen.

D. Dr. Ottlyk Ernő püspök a vérteskethelyi újjáépített templom
felszentelésén, balra Varga György bakonyszombathelyi

és Csonka Albert száki lelkész, jobbra dr. Selmeczi János esperes
és Magyar László szendi lelkész -
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AZ EGYHAZI ÉNEK ÉS ZENE MEGBEOSVLÉSE
GYULEKEZETEINKBEN

Sokféle módját és alkalmát találták gyülekezetei nk az elmúlt esztendő-
ben is, hogy ápolják egyházi ének és zenekincsünket. Hűséges kántorok,
lelkes gyülekezeti tagok, zenei műveltségű és zenét kedvelő lelkészek
buzgólkodtak, hogy egyházunk méltó maradjon az "éneklő egyház" jel-
zőre. Szeretnénk ez alkalommal néhány olyan eseményt kiemelni, amely
ennek a szép szándéknak jeles megnydlatkozása volt.

"Az egyházi zene diakóniája" címen számolt be Laborczj ZOltán lel-
kész arról a szolgálatról, amit 1969 nyarán a buduváTi gyülekezet ének-
kaTa végzett két észak-dunántúli faluban NAGYBARÁTON és MÉNFO-
CSANAK ON Csorbu István vezetésével, !3encze István orgonakíséretével. .

A GYÖR-NADORVAROSI
templomban adott hangversenyt Szentháromság vasárnapján az o1·oszlányi
énekkar Nagy Dániel vezényletével. Énekszóló és orgonajáték hangzott el
Kertész Erika, dr. Meláth Ottó és Betuirka Pál előadásában. Az igehirde-
tés szolgálatát Mekis Adám békéscsabai esperes végezte.

A BUDAVARI
templomban az elmúlt évben is felcsendült a "Nyáresti Orgonamuzsika.,
Peskó GyÖTgy orgonaművész, budavári kántor előadásában. Az ismertető
előadásokat Földes Imre és Várnai Péter zeneesztéták tartották.

FOTON
végzett kántorok részvételével tartottak zenés áhitatot OROSZLÁNY-
BAN, ahol az igehirdetés szolgálatát dr. Selmeczi János esperes végezte.

A GYÖRI ÖREGTEMPLOMBAN
szeptember 28-án Weltler Jenő orgonált és Takács Judit énekelt.

OROSZLANYBA
látogatott szeptember 21-én a budavári és kelenföldi énekkar, viszonozva
a helyi énekkar hasonló korábbi szolgálatát.

A DEAK TÉREN
egyházzenei áhítat volt november z-án Buxtehude, Schütz és Bach ének-
kari, szólóének és orgonaműveiből Sándor Judit, Trajtler Gábo1· és a
Lutheránia közreműködésével.

KELENFÖLDÖN
november 23-án kantata-estet tartottak Bach, Sulyok és Gárdonyi műve-
iből.

A DEAK TÉREN
a Lutheránia december 21-én előadta Bach Karácsonyi oratóriumát.
Az igehirdetés szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte.

1970 Virágvasárnapján oa Lutheránia Bach János-passíóját ' előadta
Lászlo Margit, Sándor Judit, Marik Péter, MeUs GyÖTgy, Mezőfi TiboT, és
Trajtler Gábor. közreműködésével, Weltler Jenő vezényletével.
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A mórichidai új parókia r

A BÉCSIKAPU TÉRI
templomban a budavári gyülekezet énekkara előadta Schütz János-pas-
sióját Marik Péter, Mezőfi Tibor, Fülöp Attila és Feskó György közrernű-
ködésével Csorba István vezényletével.

A KELENFÖLDI
gyülekezet nagyszombati egyházzenei áhítatán Peskó György, az április
12-i zenei áhítaton Zászkaliczky Tamás orgonaművész orgonált.

A BÉCSIKAPU TÉREN
az április 26-i Cantate esten a budahegyvidéki, a budavá1'i és a kelen-
földi énekkar, valamint Peskó György működtek közre.

A DEAK TÉREN
pünkösdvasárnap Bach műveiből adott elő a Lutheráma. Ezzel a hangver-
sennyel búcsúzott a gyülekezet régi orgonájától, hogy elkezdődhessék az
új felépítése Trajtler Gábor tervei alapján.

NYIREGYHAzAN
Cantate vasárnapján az énekkar preklasszikus műveket, Megyer Lajosné
oratórium-részleteket, Gáncs Aladár barokk orgonamuzsikát szólaltatott
meg.

A FASORI
templomban a május 31-j zenés áhítaton a budavá1'i gyülekezet énekkara
Csonba István vezetésével, a fasori ifjúsági énekkar Valtinyi Gábor veze-
tésével szerepelt.

összeállította: Mezősi György



I "Takarj be szent kezeddel ·.. II

EMLÉKEZÉS HALOTTAIMKRA

DR, SCHLITT GYULA (1893-1969). Mekényesen született, Édesapja
asztalosmester volt, aki vándorlegény korában bejárta fél Európát. O is
messze nézett és tanulni vágyott. Mint aktív lelkész, államtudományi
doktorátust is szerzett 32 éves korában. 3 évig volt segédlelkész, 43 éven
át parókus. 1962-ben került nyugdíjba, de aktív maradt élete végéig.
Lajoskomárom, Majos, és Bonyhád a szolgálati helyei. Mindhárom helyen
majdnem egyenlő időt, másfél-másfél évtizedet töltött. Igen sokoldalú
ember, nagy gyakorlati érzékkel megáldva. Szeréti népét. A falufejlesz-
tés szószólója. Fáradozása nyomán Lajoskomárom mintaközség lesz. Min-
dent megtett a gazdasági élet és a szociális helyzet emelésére. Az 1925.
és az 1931. évi országgyűlési választások alkalmával ellenzéki képviselő-
jelölt. Míndíg az élen járt. Szerették és szívesen tanultak tőle pályatársai.
Egész életét a derű és az optimizmus jellémzi. Nagyon szeretett prédi-
kálni. Halála előtt tíz nappal még temetett, azután csendesen elpihent a
bonyhádi temetőben.

NEMETH KAROLY (1881-1969). A régi nagyok egyike. Markáns
egyéniség kora papi nemzedékében. A tudós és a holtig tanuló pap példa-
képe. Kispéci kántor tanító fiaként indult az életbe. Sopron, Greifswald,
Alsólövő, Bécs, Kolozsvár, Pápa, Amerika, majd Lébény és végül Győr a
főbb állomáshelyei. "A elöl álló helyeken inkább gyűjtögetett, mint nyá-
ron az eszes fiú, a sor végén álló helyeken pedig gyűjtött is, osztogatott
is, mint Krísztus jó és hd szolgája." A puszta számok is sokat mondanak
róla. 42 évig volt gyülekezeti lelkész Lébényben, 30 éven át a Győri, majd
a Győr-Soproni egyházmegye esperese, Patriarcha kort, 88 évet élt. Vi-
déken országos egyházi lapokat szerkesztett, s egyetemes közgyűlések el-
nöki asztalánál mindig ott ült, mint főjegyző. Egykori egyházi tisztségeit
színte képtelen az ember hiánytalanul felsorolni. A temetési igehirdetés
így jellemezte: "Alapos szakképzettsége, gazdag és széles skálájú nyelv-
ismerete, páratlanul éles, olykor szinte csípős és sziporkázó szel lemességc
mögött ott csillogott és csengett az Istentől kapott 5 talentum villanó
fénye és patinás hangja,"

JOOB oLlvm (1910-1969~, Ozdon született. Felsőfokú tanulmányait
.a soproni Bánva- és Erdőmérnöki Főiskolán kezdte, hivatástudata azon-
ban a teológiára vitte át. Finnországban az ébredési kegyesség és teoló-
gia nevelte, formálta, Hazajövet egész szolgálatával a nyíregyházi nagy
gyülekezethez kapcsolódott. Elóbb Délszabolcsi missziói lelkész, majd
püspöki titkár, majd 30 éven át parókus. Jelentős szerepet töltött be az
1953-as zsinaton. Lelkészcsere folytán Ostffyasszonyfán szolgált. Isten ki-
fürkészhetetlen akaratából már csak néhány hónapig, Motorkerékpár-sze-
rencsétlenségben halt meg. Halottak napját megelőző délután azon a he-
lyen, ahol néhány hónappal előbb a beiktatási szertartás alatt, mint a
gyülekezet korban ugyan nem fiatal, de megjelenésében fiatalos és friss
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szellemű lelkésze térdelt, ott volt a koporsója. Mindkét alkalommal áldó
imádságot mondottak vele, illetve érte volt gyülekezeteinek tagjai és
lelkésztársai.

MENYHAR ISTVAN (1901-1969). Vácott született, segédlelkészi szol-
gálatát is ott kezdte. 23 éven át a keszthelyi szórványgyülekezet lelkésze
volt. Szolgálata kezdetén önállósult, később megerősödött a gyülekezet.
Keszthely, Tapolca, Sümeg evangélikus templomait ő építtette. Hűséges
papi szolgálatát gazdagon áldotta Isten. 1947-49 között esperes ; 1949-55
között Győrött püspöki titkár, majd gyülekezeti másodledkész. 1957-61
között az Északi Egyházkerület püspöki hivatalában végzett kisegítő szol-
gálatot. Végül nyugdíjasként a Széchenyi Könyvtárban dolgozott. Pora it
a keszthelyi templom falában helyezték nyugovóra.

FAROK FERENC (1901-1970). Mendén született, Szarvasen és Kondo-
roson volt segédlelkész, majd Mezőberénybe került parókusnak. Ott szol-
gált 38 éven át, 1965-ben történt nyugdíjazásáig. A három nyelvű falu
szlovák gyülekezetének magyar érzésű papja volt. Egy nagy, jelentős gyü-
lekezet nehéz terheit hordta anyagi, Ielki válságok idején is. Igen szerette
a történelmet. A szó szoros értelmében szónok volt, a külső előadásmód
és forma irányában. Nyugdíjazása után Szarvasra költözött. Ott is halt
meg.

SZALAY MIHALY (1880-1970). Lelkészi karunk legöregebbje. Isten
kegyelmes ajándékaként "templomba beépített oszlop". Ennek lelki ala-
pozása már a szülői házban kezdődött, majd Sopronban folytatódott, ahol
nemcsak teológiát végzett, hanem tanítói oklevelet is szerzett. Írói kész-
sége, költői tehetsége már diákkorában kibontakozik. Isten szolgálatára
úgy készül, hogy beutazza fél Európát. Pápán Gyurátz Ferenc mellett volt
püspöki másodlelkész. Később Bokodon. majd Gyékényesen találjuk, de
a leghosszabb ideig Lovászpatonán szolgál. Talentumaival túlnő falusi
gyülekezetén. Hét évig a Harangszó főszerkesztője; több újság, napilap,
hetilap munkatársa évtizedeken áto Jelent meg prózai és verses kötete.
Nyugdíjas éveinek jó részét. Tabon, vejének otthonában élte, de utolsó
hónapjaira s az örök pihenésre hazatért Lovászpatonára.

POHANKA ÖDÖN (1901-1970). Csőváron szilletett. Apai ágon tanítók,
anyagi ágon lelkészek voltak ősei. Sámsonházán szeritelte lelkésszé nagy-
bátyja, Kiss István püspök és ott szolgált két évig segédlelkészként. 1926-
ban a tési gyülekezet hívja meg lelkészének, 1949-ben azonban hazatér
szülőfalujába szolgální. 1966-ban betegsége miatt nyugdíjba vonult. Hosz-
szú és súlyos betegség után szólította magához Istenünk. - Azok közé a
lelkészek közé tartozott, akik szerették a' falu népét, szívvel tudtak értük
dolgozni és nékik szolgálni. Tési szolgálata idején épített a gyülekezet
új lelkészlakot és iskolát, majd felépítette a háborúban tönkrement
templomát. Nyugdíjas éveit szülőfalujában és volt gyülekezetében töl-
tötte sokszori kórházi ápolás megszakításával. Porladó ősei között a cső-
vári temetőben várja Urának új és örök életre hívó szavát.

HERING JANOS (1888-19701). Papi családból származott, Szendről,
Hét gyermek közül a legidősebb, akit korán özvegységre jutott édesanyja
sok gond között nevelt. Segédlelkész és hitoktató Léván; tábori lelkész
különböző frontokon. 1918 végén hadifogságba kerül. 1919 májusában igen
nehéz körülmények között kezdi veszprémi lelkészi szelgálatat. Csaknem
34 évre terjedő szolgálata mély lelki nyomok at hagyott a gyülekezetben.
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Elkezdődött a rendszeres szórványmunka, megújult a templom, új iskola
épült, Balatonalmádiban templomot építettek. 1938-tól tíz éven át tanúgyi
esperes, majd a veszprémi egyházmegye esperese, nyugalomba vonulá-
sáig, Cikkein keresztül megismerte őt egész hazai egyházunk. 17' évig
volt a gyenesdiási Kapernaum lakója, egyúttal kisegítő a szórványmun-
kában. Nem lehetett olyan 'ítéletidő, ami őt ebben visszatartotta volna.

SZEPESSI KÁROLY (191.3-197.0). Zólyomban született, Miskolcon ne-'
velkedett, a teológiát Sopronban végezte. Sámsonházán püspöki segédlel-
kész, Oroszlányban előbb adminisztrátor, majd parókus, szolgáLatának
javarésze azonban a szarvasi új-templomi gyülekezethez köti. 1944 tava-
szán, a legnehezebb időkben került Szarvas ra, s ott szolgált haláláig. 22
km-es tanyai körzetében motorkerékpáron járt hidegben is, fagyban is.
Sokszor megfázott az istentiszteleti és hitoktatási utakon. Szeretett gaz-
dálkodni, kertészkedni. Szabad idejét erre fordította. Szerette a társasá-
got, ahol rendszerint ő vitte a szót. Jól hegedült. Zenekari tag is volt egy
időben. Az utóbbi időben az egyházmegyei számvevőszék elnöke volt. A
számadások elbírálását precíz pontossággal végezte s a gyülekezeti ház-
tartás vezetésére sok jó tanácsot adott. Jó jogi érzéke volt. Érzékeny
lelkű, de meleg szívű jóbarátja sokaknak. Tragikus volt távozása. Élete

/ utolsó estéjén még részt vett azon az énekkari próbán, amelyen a kö-
zelgő Tessedik-ünnepségre készült a két szarvasi gyülekezet. Feleségét, aki
mint ápolónő, éjszaka teljesített szolgálatot, elkísérte munkahelyére, Reg-
gelre már csendes volt a ház. Valószínű, hogy szívtrombózis és agyvérzés
egyszerre végzett vele. Megdöbbent hívek ezrei vették körül leoporsóját
és sírját, melyet a nagy Tessedik poraí közelében ástak meg a szarvasi
ó-temető "lelkészparcellájában" . .

BUKI JENŰ (188'9-1970). "A mi öreg Sirneonurrk" - í.gy írt róla "kö-
szöntőt" az Evang. Élet múlt év decemberében, amikor 80. életévét betöl-

. tötte. Ebből a cikkből tudjuk meg, hogya kissornlyóí születésű, egykor
"beteges, gyerige gyermek" 54 évig volt Mekényes lelkipásztora. Papiron
már régóta nyugdíjas, mégis továbbpásztorolja híveit, - haláláig. Erről
a mindhalálig való szolgálatról így vall ő maga: "Hadd kapjanak minden
vasárnap igét, hadd legyek pásztoruk hétköznapjaikban is! Jó ez a nép,
számtalan tanújelét adja, hogy érték neki a rendszeresen hirdetett ige,
és kell a szeretet ereje a mindennapok munkájához." Aldja meg Isten
haló poraiban is!

DR. SZANDAl JÁNOS (1909-197ü). A Nógrád megyeí Béren született.
A gimnáziumot Aszódon, a teológiát Sopronban és Strassburgban végezte.
Sámsonházán volt káplán, Békéscsabán hitoktató-lelkész. 1949-ben rövid
ideig országgyűlési képviselő. Ebben az időben tartós szabadságot vett ki,
a lelkészi szolgálatba azonban már nem tért vissza. Falujában szüleí gaz-
daságának dolgait irányította. Nagy méhész volt. Úgy is halt meg, mint
vándorméhész, 'I'ápiószecsőn. Mint ember, mindig segítőkész mindenki
felé. Doctor iuris volt, ismerte a paragratusokat, így tanácsokat tudott
adni, és kérvényeket. szerződéseket szívesen szerkesztett. Falujában
"ok6s" embernek mondták, Az emberek anyagi jólétén és felemelésén
fáradozó lelkész típusa.

Ki tudja, melyik szelgálatom után tesz pontot életem végére az élet és
halál szabados Ura? Azok közül, akik legutóbb hazahívattak. többen hirte-
lenül, váratlanul léptek ki sorainkból. Bizonyságtevésünk utánuk is hang-
zik, de hozzánk is szól, és bátorságossá tesz bennünket az elmenetelre :
"A Krisztusért, én Istenem, Te adsz jó véget énnekem".

Pásztor Pál



JAKVS IMRE íRAsAI\

Azok az ostoba tanárok
Már csak a nagyon öreg emberek emlékeznek arm, hogy volt idő Ma-

gyarországon,. amik01' a tanítói hivatal betöltéséhez nem kellett még ok-
levél,

Számolni, írni, olvasni tudó mesteremberek, kooácsok, takácsok, csiz-
madiák és egyéb céhbeliek, ha megunták a szerzett mesterség folytatá-
sát, elszegődtek "oskola-mestereknek". A falu meqioqaáto. őket, s ha kirz-
megelégedésre végezték munkájukat, meg is öröködhettek a hivatalban,
ha pedig nem, megmondták nekik kereken, hogy föl is út, le is út ... Volt
közöttük nem is egy, aki negyven-ötven éve tanitgatott egy helyben, s
már csak koruknál. fogva is köztiszteletnek örvendettek a faluban, ahol
a "nemzet napszámosaként" -leélték: életüket. Kérdéssé akkor vált csak.
az oklevél nélküli alkalmaztatás, amikor a magya?' királyi k07"mány a ta-
nítói hivatal elnyerését a képezde elvégzéséhez kötötte.

Ekkor került sor a tanítói fizetés rendezésére és a nyugdíjjogo$ultság
megállapítására is. Nyugdíjjogosult az lett, akinek oklevele volt.

Igen ám, főtt a feje a magas Kultuszminisztériumnak, - azon iÖp-
rengve - mi legyen azokkal az öreg szolqákkal, akik mar évtizedek óta
tanítanak az egyházi iskolákban, és nincs más képesítésük, csak a segéd-
vagy a mesterlevél? Nem lehet őket szélnek e1'eszteni, valamit ki kell ta-
lálni, s az okosok ki is eszették. hogy ezek az öreg oskola-mesterek: vizs-
gázzanak le egy bizottság előtt, és ily módon immár diploma lévén a ke-
zükben, kegydíjra jogosultak, és nem halnak éhen akkor sem, ha a ke-
zükből kiesik már a félelmetes vessző vagy a kréta.

Közbevetőleg azt is el kell még mondanom, hogy nem egy vagy két
fehér holló sorsa intéződött így el megnyugtató módon, hanem 01'szágos
és felekezetközi viszonylatban több szász oskolamesteré. Kívánatos mes-
terség volt ugyanis ebben az időben a tanítói hivatal. Nem a fizetés nagy-
sága, hanem a hosszú szünidő miatt. A tanítás ugyanis október végén
vagy novembe1' közepén kezdődött el faluhelyen, azaz akkor, amikor az
őszi derek csókolták már a iűszáuikat, s halálos hideg csókjukkal álomba
ringatták őket. Amíg zöldült a 1'ét, legelőt adott a libáknak, amit a kis
iskolások őriztek, s a szám os jószágnak, amit a nagyobbacska fiúk és lá-
nyok terelgettek, hozzásegítve a családot a mindennapi kenyérke előte-
1'emtéséhez,

Az oktatás idejét sem a tanfelügyelők szabták meg még akkor, hanem
az időjárás. A tanítás az álomba merült rétek ébredéséig tartott, mert a
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kizöldülő pázsitszőnyegen ismét ott tip1'ódtak már a gyermeklábak, féltő
gonddal vigyázva a 1'ájuk bízott apró és nagy iószágra, folytatva a ke-
nyérkereső munkát, amit késő ősszel abbahagy tak,

A tanév tehát úgy május elejéig tartott, Még ebből az időből maradt
fent a régi oskolamesterek széltében-hosszában elterjedt mondása: "fakad
a bodza, büdös az iskola" ,"

Mivel semmi sem tart örökké, ennek a jó világnak is vége szakadt egy-
szer, Az öreg mestereket vizsgázni rendelték be, saját érdekükben, Igy

került a vizsgabizottság elé N. Péter bácsi is, aki öreg fejjel sehogysem
értette, miért kell vizsgáznia, hiszen ötvenedik éve vizsgázik ő már: vizs··
gázt at ja maga az élet.

Amilyen konok, akaratos magyar volt, el sem ment volna a vizsgára,
de jobb belátásra bírta öreg élettársa, a jóságos Örzse mama, és pedig,
mivel tudta, hogya rábeszélés, jó szó semmit sem használ, hát a könnye-
ivel. Hullottak is a szeméből, mint a záporeső, és nem is hiába. Győzött.
A kijelölt napon előállt Bagó Pál, a mester úr jó embere a két almásde-
ressei hajnali három órakor, a zöldre festett, vadonatúj kasos kocsival.
Szoká.s szert nt egy kis szíverősítő, kisüstön főtt, jó e1'ŐSpapra.mo1'gó, és
gyí', elkocogtak a város felé.

Ereszkedett alá a félhomály már, mire hazaérlceztek. Örzse mama a
kerítés kiskapujára támaszkodva türelmetlenül és szívszorongva várta
már élete párját jó ideje. Mi újság, apjuk, volt az első kérdése, amikor
Péter bácsi lekászálódott a kocsiról. Válaszként csak ennyit mondon;
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nem értesz te ehhez, asszony, a tudomány nem rt te kenyered, hát csak
annyit, hogy még nem végeztünk el, jövő ilyenk01' majd foLy tat juk. És
tanított to~ább. Mivel az esztendők gyorsan elfutnak, kiváltképpen, ha
már öreg az ember, így egy-kettől'e Sal' került újra, a vizsgára. Hogy rö-
vidre fogjam a szót, megint megjött a Bagó P!il, meqint a két vasdel'es,
megint ugyanaz az út a városba. '1

A jóságos öreg püspökatya, aki a vizsgáztató bizottság elnöke volt egy-
ben, karon fogta akkor az öreg szolgát, és így vigasztalgatta: samátom,
kedves barátom, hogy most sem sikerült, de ígérem, hogy jövőre meg-
lesz az oklevél. Megszerzem az engedélyt, biztosan megszerzem.

A harmadik nekirugaszkodáshoz lLgyanis már vagy kultuszminiszteri
vagy éppen királyi engedély kellett, valamelyik a kettő közül, már nem
tudom, hogy ki volt a legfőbb kegyosztó.

Allta is a szeritatua a szavát, de mivel tudta, hogy ez lesz az utolsó
alkalom, hát megkérte a vizsgáztató bizottság tagjait, hogy külön vizs-
gáztassák le az öl'eget és engedjék át, ha tud, ha nem tud, hiszen en'I'Jyi
évi szolgálat után nem maradhat kenyér nélkül késő vénségére. Így Pé-
ter bácsi harmadízben már négyszemközt vizsgázott, és meg is kapta az
oklevelet. Méghozzá nem is akármilyen jegyeket osztottak ki neki a meg-
értő tanárok, hanem a tudományát méltatókat, azaz jókat.

Örömében cuppanós csókot adott a vén oskolamester az elnöklő szent-
atya orcájára, jobb és bal felől búcsúzásul, s egyenesen a móri barátok
városi korcsmájához hajtatott, ahol Bagó Pállal együtt kiadósan ünne-
pelték meg jó tüzes, móri bor mellett a nagy napot.

Most járt csak igazán későre, mire hazaértek. Még mondta is a mester
Új' Bagó Pál barátjának, hogy majd szép csöndesen, lábujjhegyen lopód-
zik be a szobába, mert az annyukja ilyenkor régen alszik már, és csak'
reggel számol be néki az örvendetes eseményről. Tévedett! Hiába volt sö-
tét is, késő is, Örzse mama most is várta a kiskapu ban, mégpedig hulló
könnyeivel együtt. Okos asszony volt, és jól tudta, mi van az évenkénti
berendelés mögött, bál' erről bölcsen hallgatott. Azt is csak félve mel'te,
szepegve és küszködve a könnyeivel kimondani: mi hírrel jött haza az én
édes uram?

A vén oskolamester, akinek írós vajjá tette a ,'zívét a .jócskán fogyasz-
tott kitűnő móri nektár, meghatódott ennyi szeretei láttán, már ami a
hűséges virrasztást illeN, és akiről elfeledtem eddig említeni, hogy világ-
életében orrhangon beszélt, a félénk kérdésre most kihúzta magát, és
mintha csak a kis iskolásokhoz szólna, oktató hangon így felelt:

Minden rendben van annya. Befejeztük!
Sok időbe telt, mert azok az ostoba tanárok háromszor berendelt.zk,

mire megtudták, hogy én mit tudok.
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Ritka pillanat'
"Bs lőn, hogy mikor Mózes a Sinai
hegyről Ieszálla, Mózes nem tudta,
hogy az ő orcájának bőre sugárzik,
mivel , hogy ővele szólott"

Csak csont és bőr, a lépte roskatag,
de lelke tűz, és megfeszült erő.
Negyven napig járt étlen, szomjasan,
a pusztaságban, s így készült elő
a pillanatra, melyre várt ...
- ha szólna hozzá népe Istene,
s a bőjt leteltén felcsendült a Hang,
és reszketett a teste, mindene
míg itta, itta mint a részegek
a bort, a Hangot: "Mózes kőbe ésd
két táblára a törvényt, ím adom
a régen ígért szövetségkötést"

Es Mózes írt ... majd elnémult a Hang!
Es hallgatott a Sinai hegye,
pedig a tájék, zúzmók és hegyek
igével voltak mindenütt tele,
és nem csicsergett ekkor már madár
és áhitatban izzott fenn a nap
és nem suttogott ekkor már a lomb
és nem csobogott ekkor már patak,
a teremtettség feszülten figyelt
és hódolattal nézte azt a fényt,
a Mózesen ült égi glóriát,
Ilii úgy sugárzott akkor Mózes arcán
mint napfényben a hegycsúcson a hó
és fény ringott a mindenség ölén,
mint eget ringat szélcsendben a tó.

Mózes nem tudta ... mit se sejthetett ...
gyarlónak látta most is önmagát,
pedig az Isten - ritka pillanat -
Mózes arcával akkor prédikált."- ' J
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- ""~Iat éli lütte",
A harminc as évek elején épült a barlahidai templom. Alexszal, ország-

járó kis lovammal vonultunk falU1'ól fa.lura, városról vál'osra, és gyűjtö·
gettünk a megálmodott templomra. Házról házrd. A.z utca egyik során én
jártam, a másikon Németh István, a barla.hidaiak nagyszívű, lelkes igaz-
gatója .

...Dunántúlon Cs-n tÖl·tént, hogy egy szikár, szálfatermetű, fekete ba-
juszú magyar, amikol' átadta elszánt adományát, megjegyezte még: járt
egyszer erre a püspökatya is, és aztat az őzet, amiből akkor evett - én
Wttem. A következő háznál már ki is esett belőlem az a mondat, és el-
telt vagy húsz esztendő, amikor ismét visszatért hozzám. Ez már Tabon
történt. Előkelő és kedves vendége volt akkor házunknak, a már nyu-
galomba vonult, de még mindig fáradhatatlanul szolgáló, szeretett püspö-
köm D. Kapi Béla. Egy hetes evangélizációt tartott nálunk, és az esti
szolgálat után, a vacsoraidőn is jóval túl már, órákig ültünk az asztal kö-
rül és beszélgettünk. Inkább ő volt, aki szólt, osztoqatua, mint karaj ra
szelt kenyeret, hosszú életének a szolgálatban szerzett érdekesebbnél ér-
dekesebb élményeit.
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Mint felriasztott madársereg, csapatostól keltek fel emlékei, s én szom-
jasan szívtam magamba őket, arra gondolva, hogy egyszer jó lenne pa-
pírra vetni közülük a toll alá kívánkozókat. '

Nos, ezen az esten jutott eszembe az a régen hallott mondat - én iűi-
tem - s el is meséltem, hol, kitől és milyen körülmények között hallot-
tam egyszer ...

Jó emlékezőtehetséggel megáldott öreg püspököm szavaim hallatán el-
mosolyodott és fényt derített e moruiat értelmére. Emlékezett. Főpásztori
látogatásra érkeztem A-ra. Élén B. főbíróval, a megye küldöttsége foga-
dott. A nőegylet is pompás villásreggelivel várt. Tűzdelt őzgerincet tálal-
tak ízesen elkészítve. A híres magyar háziasszonyi konyhaművészet re-
meke volt. A kedves vendéglátás után autóba ültünk, elöl a sofőr és
László Miklós, a titkárom, a hátsó ülésen pedig B. főbíró és én helyezked-
tünk el.

Indulás előtt már begyújtotta a sofőr a motort, amikor az autó hág-
csó jára fellépett a te szikár termetű, fekete baj.szú Cs-i magyarod, majd
behajotua a kocsi belsejébe megszólalt: püspökatyám, az ŐZ, akibül evett, .
jó volt?

Nagyon jó volt, fiam, válaszoltam meglepődve a váratlan kérdésre.
Mert aztat én l'Ű,ttem, bökött a magyarod büszkén amellére, s máris

lelépett az autó hágcsójáról. A kocsi elindult, s egyre a fejét csóválva,
kisvártatva megszólalt a nagy vadász hírében álló B. főbíró: csak ne
mondta volna legalább ez a szerencsétlen, hiszen - tilalmi idő van.
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BODROCj MIKLÓS VERSEI:

Ima az egy szüksegesert
Ha összetörsz mindent, mi most kedves nekem,
s ha nem adsz meg semmit, amit kíván szívem,
ha nem lesz barátom és, nyugalmam sem lesz
és ha kezed minden fényt és erőt elvesz,
alázz meg a porig, sújts le a pokolig,
ki mindent elvehetsz: áldást, szeretetet,
eszemet, . lelkemet - ne hagyj el engemet;
elveszed a földet? Az eget felőlem
ne vedd el - ne vond meg tenfagadat tőlem!

Könyörgés
Feltámadás hajnalának fényét szememnek,
húsvét hevét, új mértékét szívemnek,

végtelen távolok igaz beszédét nyelvemnek,
újulás lendítő hatalmát kezemnek,
megelevenedés rorongö erejét hétköznapjaimnak
gazdag magadat koldus magamnak
add meg, Uram.

Kiáltás
Pásztor, a farkast verd le a farkast, engem, a farkas.t!
Pásztor, a bárányt, mentsd meg a bárányt, engem, a bárányt

BIZTATá
Ne csüggeszd kezed
ne hunyd be szemed
ne dobd el magad vak
te idézd fel a fényt
nappal fiaként

éjek ölén

~ Ew"ngélikus Naptár
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Hogy érnék rá? - mondta tizenkét éve -
állás, kert, nagylány, meg a férjem is;
szeretnék én igét hallgatni néha,
de percek hátán ugrálok naponta,
az ősz nyakunkon, (bár a tél se jobb,)
meghalni sincs - mondta tizenkét éve -
arra sincs időm, higgye meg nekem.

Csikorgott a hó cipője alatt,
könny és remény közt borzongott a lány.
"Két hónapja csak fekszik mozdulatlan -
ez az agyvérzés: De javult kicsit:
mát> beszél pár szót" - mondta tizenkét éve.

Gyér napsugár fagyos göröngyökön:
tizenkét éve már, hogy sírba tettük.
Azóta ráér - porlad és pihen.
S még sincs ideje már a Nagy Napig,
mely úgy éri majd, ahogy távozott.

Tizenkét év, vagy százhúsz, vagy ezer -
elmúlik mind. S te - hova érkezel?

IDO
/

deLen
Eleted forró láva, túzfolya'lll,
beláthatatlan mélyből ront elő.
Kérkedő zaj: így él a pillanat,
s amint átfut a jelen vonalán
- csak villanásnyi töredék-idő
változhatatlan képletekbe fagy.
Múltad: lejárt jelen. A kihúlt
rajzolatok mind téged idéznek.
Ráneaík,' bukó görbületeik
kezed nyomát tárják a szabad égnek.
Vállalhatod vagyelátkozhatod
mássá tenni már sosem tudod.

Világod vár rád. Amit ma teszel,
lényed jegyeként marad itt.
Eszmélj s táguljon látásra szemed:
mindent a jelen alakít.
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Jóreggelt, Uramisten,
Egyszerű szívvel hadd köszöntselek így,
bár nálad nincs reggel, sem éj, sem bármi változás,
és dicséretünkre sincs szükséged neked,

ki magad vagy a dicsőség,
hanem mert szeretsz, azért engeded meg,
hogy hozzád szóljunk, köszöntsünk, áldjunk -
ezért tűröd kicsinyes jajgatásunkat, sivó könyörgésünket;

te mindezt érted, s gondod van reánk,
mint nekünk oktalan csecsemőinkre.
Hadd induljunk előled, mint sugár a napból;
munkánk, pihenésünk, bánatunk, ujjong ásunk,

apró örömeink s bosszúságaink,
szívünk villódzó s vaksötétbe hulló
szikrái közt a mai napnak útján.
Akaratod fonal ára fűzd fel perceinket,
hogy száz- és ezerszám csilloghassanak előtted;
szíveinket is te kapcsold füzérré
és tartsd össze e kötelékkel a földet,
hogy neked s egymásnak őrizzük meg rajta magunkat,
míg gyémántfényű örök reggeled lángja

kezedtől tisztult homlokunkra nem lobban.

Hajnali dicséret
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J

ÚTON
Nyugodtan rohan, a vonat
a rőt bordájú ég alatt.

Aztán az izzás megfakúl,
a vörös tintakékbe fúl,
rendet dobol a változás,

jön állomásra állomás.

Hordozó futást adj nekem,

vonat-életet, Istenem;
rend ed, szándékod másai
legyenek állomásai:

vonzzanak mérföldköveid
az eljövendő reggelig.

Látomás pirkadatkor
Tejfehér szürkület ringatja szívünk drága 'reményét
habkönnyű tojás úszik a fény-hullámokon

hártya-falát belülről földöntúli dobogás feszíti
sugaras kincsét ígérvén a derengő remegésnek
lám a lehozhatatlan nap kiömlő vére-aranya

alászáll, s megelégíti a salakos világ ezernyi szomját
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Síró lelkednek úgy üzenj hadat:
kifosztottságra ítéled magad,

A , ,
mamor ara

/
Kóválygó fővel tántorgott haza
s ruhástul rogyott ágyra. Ejszaka,

nehéz, vad álom. S ugat a kutya!
De hogy! S nincs nyugta így. Mi a csuda ... ? !

Kimegy: csönd. S az eb? Majd mórest tanul:

összerugdossa irgalmatlanul.

A vínnyogást már nem hallani be.

úgy kell neki. S most ágyra izibe'!

Hörögve alszik. Pá~ perc telik el,

s a házat újra lárma veri fel.

Dühe hamarabb ébred, mint maga,

kapja a puskát - s nincs többé, kutya.

Nagy, süket alvás ...

Ebred, s észbe kap:
kirámoIt házba süt a déli nap!

•
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qYAR MATHY .IRÉN íRAs Al:

A DAlL
A dalt ott hallottam először abban a kis templomban fenn, északon.

Péter csodálatos halfogásáról szólt. Arról a Péterről, aki elhagyta ottho-
nát, felhagyott mesterségéve! és Jézushoz csatlakozott. Ott hallottam ezt
a csodálatos dalt, amely azóta is bennem muzsikált hibátlanul, de hango-
san nem tudtam elénekelni. Valahányszo7' belekezdtem, mindig kudarcai
vallottam.

Egy fiatal leány volt velem akkor, abban a templomban. Vele gyakran
próbálgattam a dalt, de csak nem ment.

De a dal azért nem hagyott el. Velem maradt. Hozzám szegődött és el-
kísért országokon áto Néha hangosan el-eldúdoltam egy szakaszát, de a
többi része csak ben nem élt tovább.

A nyáron levelet kaptam a Genezáreth-tó partjáról. Az· a kisleány írta,
aki annak idején abba a templomba elvitt ott fenn, északon. A levélben
fénykép volt. Fiatal párt ábrázolt. Egymást átölelve ülnek a parti sziklán.

- Tudod, mit énekelünk éppen? - írja. - Azt a dalt, amit együtt
próbálgattunk, azt a dalt Péterről.

A levél boldogságról beszélt.
De a boldogságat nem adják ingyen. Félreértés, betegség, 7'Osszindulat

mind megtette a magáét, hogy két szerető szívet elválasszon.

Mikor legutóbb találkoztunk, nagyon mélyről szakadtak ki a leány ból
a szavak, amikor az első szerelem nagy, tiszta élményéről, az első elsza-
kadás fájdalmáról beszélt nekem.

Néztem fiatalsága nagy bánatában és a tapasztalt emberek bölcsességé-
vel tudtam, hogy nagyobb hatalmak néha pillanatok alatt megoldanak
olyan prolémákat, amelyeken mi hosszú hónapokig, talán évekig vívó-
dunk.

... Aztán vasárnap elmentünk az északi ország legrégibb templomába.
A kriptamélységű ódon templom nyers falai, gyönyörű román boltívei
alól valaha háborúk viharai kergették el az első hivőket, de ahogy múl-
tak az évszázadok mindig új nemzedék jött és ú.1ra meg újra felkeresték
a templomot, amely alig nagyobb, mint egy hatszor-ötméteres szoba és
legfeljebb 15,.20 ember fér el benne. ülőalkalmatossága csak a vak ab-
lakfülkék párkánya. Az egyik mélyedésben kőoltár, rajta biblia .

. . . A legrégibb templom korai istentiszteletén nyolcan vagyunk. A
csendnek hangja van itt, a mélységben. Nagyobb az áhítat, alázatot lehel-
nek a falak. Az embernek is meg kell itt hajolnia. ülünk ketten a kis-
,leánnyal I?gymás mellett a vak ablakmélyedésben, amikor a meredek lép-
csőkön valaki lefelé jön. Mégcsak a cipőjét látom, aztán egy fiatalember
alakja tűnik fel. Magas, szép szál fiú. Arcát körszakáll övezi, arcéle [i-
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nom, szabályos. Szemében jóság. Megáll, körülnéz. Azután elindul felénk
és mellémül.

Már hárman ülünk az ablakmélyedésben.

És akkor valahonnan felülről, egy rejtett orgonából felhangzik a dal
Péterről, aki otthagyott mindent és Jézushoz csatlakozott. Valami tizedik
érzékkel tudom, hogy ez a két ember mellettem összetartozik. Lelkük re-
megése, vérük lüktetése mintha rajtam áramlana áto Közöttük ülök elvá-
lasztva és összekapcsolva őket. Megfogom mindegyik kezét és érzem azt
a diadalmas életerőt, amely megváltoztathatatlan törvényeivel összekap-
csol és szétválaszt. .

A két fiatal nem mer egymásra nézni. Én meg csak azt a kis lőrést né-
zem az oltár felett, amelynek kereszt a formája és amely valami titkos
folyosón át elhozza ide az élet napját, mert nagyon, világít .

. . . Másnap, amikor felébredtem, úgy éreztem, hogy n~gyon boldog va-
gyok. Úgy éreztem, hogy valaki valamit véghez vitt velem, általam. És
az elmúlt nap élményeinek melegére meqezoliüt bennem az a dal.

Kitártam az ablakot. Künn a nap akkor lépett ki a tengerből. Én meg
hangosan, hibátlanul énekeltem azt a dalt, amit ott hallottam először, ott
messze északon, abban a kis templomban Péterről, aki Jézus szavára el-
indult rrteginogva, megtévelyedve és újra bízva, újra talpra állva, ahogy
mi is tesszük, mai emberek.
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ARVíZI I<ÉPEI<
A KUTYA

Öreg. Hályogos szemével
bölcsen szemléli a világot,

hiszen sok-sok éven keresztül
rosszat és jót is sokat látott.

Dc mi ez a nagy zaj, kavargás?
Mindenki elhagyja a házat'?

Ű nem mehet, Orzi a portát ...
Elmúlása csendes alázat.

A TYUK

Tojásokon ül a kotlós,

szigorú a kötelesség.
Nagyon vigyáz, nehogy így-úgy

a tojás nak baja essék.

A víz betör a fészerbe,

ő mentené a jövendőt,
de az árvíz elsodor már
tojást, tyúkot s róluk kendőt.

A MALAC

Sivítja egyre: adjatok enni,

hiszen már régen eljött az óra.
Ehes vagyok, jaj. Hol vagytok végre?

Senki sem gondolt a fuldoklóra.
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A FECSKEK

Fészekből kicsiny fiókák
nézik az ijesztő mókát.

Olyan a ház, mint a részeg,

nincsen már ház s nincsen fészek.

Dombon áll és ámul-bámul,
néha nagyon bambán béget;
nem érzi az alattomban

mind közelebb kúszó véget.

Alldogál 'csak. Pisla szemmel

nézi a nagy mindenséget.

Este lesz sőtérdre rogyva
fogadja el majd a véget.

.

,
A KOS'

A LOVAK

Egyre vár csak. Ur es a jászol.

Párja mellette néha rászól:
Ne riasszon téged a tenger,
hidd el, most is eljön az ember.

A NYúL

Nagyot szökken. Zegzúgosan
iszkol át a lucskos réten.
Gyilkos vadász jár nyomában,
hangja ott zúg a fülében.
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az győz, aki jobban bírja.

A nyúl győzött. Menedékben
találja az alkony pírja.



DE HOLNAP ...
Csendes nyá1'i este volt. Levél nem rezdült. Távol a nagyváros zajától

ketten ültünk a verandán. Az orvos meg én. Barátom volt, tudtunk egy-
más mellett hallgatni is. Meghitt csend ölelt bennünket, megtelt vele a
lelkünk.

- Hisz maga a csodákban? - kérdezte tőlem.
Nem válaszoltam: Nem is tudtam, mit mondjak. Hiszek? Nem hiszek?
- Sokszor eszembe jut a mustármagnyi hit ereje, amely hegyeket moz-

díthat el a helyéről - folytatta feleletet sem várva. - De vajon az is-
teni gondviselés végtelenségével szemben mit jelent egy mustármagnyi
hit? -

Volt egy esetem, amelyről meggyőződéssel elmondhatom, az isteni gond-
viselésbe vetett hit valóban hegyeket mozdíthat el a helyükről.

Beteghez hívtak. A megadott cím egy könyvkereskedés volt. 16 év kö-
rüli leányka fogadott.

- Anyám ott fekszik a hiítsó szobában - mondta.
Az üzlethelyiségen át jutottam a betegszobába. Hatvan év koriüi asz-

szony feküdt a betegágyon. Nem látszott súlyos betegnek és kérdezőskö-
désemre mosolyogva mondta, csak azé1·t 'hivatott, hogy megkérjen, állít-
sam ki a halotti bizonyítványát.

A kérés meghökkentett.
- Hogyan állítsak ki élőnek halotti bizonyítványt - kérdeztem egy ki-

csit bosszankodva, mert azt hittem, tréfát űznek belőlem.
Az asszony megnevezte betegségét. Mikor elképedésemet látta, arra kért,

vizsgáljam meg. .
Igy tettem. Betegsége halálos volt.
- Miért nem fordult már korábban orvoshoz? - kérdeztem.
- A mai napig jól éreztem magam - válaszolta,
Megdöbbenésem még nagyobb volt.
Gondolataimban olvashatott, mert így szólt.
- Amint láthatta, mütéten estem áto Ezelőtt tíz éve történt. Amikor

műtét után a kórházi ágyon magamhoz tértem, a nővért hívtam.
- Ugyanúgy érzern magam, mint műtét előtt - mondam neki. -Ugye.

nem tudtak rajtam segíteni?
Hosszas faggatásra azt válaszolta, hogy sokat nem.
- Tudom, a bajom halálos. - mondtam. - Válaszoljon, mennyi ideig

élhetek még? De a nővér most már csak simogatott és azt mondta, for-
duljak az orvos hoz. Aztán betakart és elhagyta a kórtermet. - Özvegy
asszony voltam. Három gye1'mekem közül a legidősebb 16 éves 'volt. Ret-
tenetesen kétségbeestem arra gondolva, hogy három kicsinyem egyedül
marad. Tudtam, az üzletből megélhetnek, de ha eladják ...

Hirtelen megfogta a kezemet.
- Doktor, hisz ön a csodában? Hivő ember ön?
Kicsit szégyenkezve dadogtam:
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- Talán nem annyira, mint amilyennek lennem kellene.
- Emlékszik Júdea királyára, mit tett, amikor Izsaiás megmondta neki,

hogy meghal? Letérdepelt és imádkozott. Kérte Istent, adjon neki még
néhány évet. És Isten meghallgatta kérését. 15 évet adott neki. Én csak
tíz esztendőt kértem, csak annyit, ami alatt a legidősebb gyermekem el-
éri azt a kort, hogy maga vezetheti az űztetet és felnevelheti testvérei);.
A tíz évem ma jár le. Holnapra biztosan meghalok.

Gondolatokba merülten hagytam' el a házat. lÉS nem is lepett meg, ami-
kor másnap hívtak. Az- asszony meghalt. Kiállítottam a halotti bizonyít-
ványt és elhagytam a házat.

Első szabad órámban felkerestem a kórházat, amelyben az asszony tíz
évvel azelőtt feküdt. Végignéztem a jelentéseket. Kiderült, hogy már az
is csoda volt, hogy az asszony el tudta hagyni á kórházat. Amikor a fő-
orvosnak az esetet elmondtam, nem akarta elhinni. De az adatok, a cím,
a név egyezett. - Talán tévedett - mondta bizonytalanul.

Én azonban tudtam, hogy nem tévedtem. Megbizonyosodtam arról, hogy
olyan asszonnyal hozott össze ft sors, akinek legalább annyi hite volt,
mint egy picinyke mustármag.

Az orvos elhallgatott. A csend fülelt.
- A mienk meg megerősödött általa - gondoltam vagy mondtam, már

nem is emlékszem, de tudom, hogy körülöttünk az egész teremtett világ
mintha rábólintott volna. '

i23



A nagy vizsga
Poros akác; mező, virág,

szelíd folyók és bájos erek;
távolban traktor döngicsélget,
fent az égen bárányfellegek,

édes harangszó kongat-bongat,

port ver fel a nyáj: hazaballag;
kutyák csahol nak - vidám kórus -,
közel és távol kicsiny falvak

és emberek: gyanútlan, békés,
szorgos-dolgos, jó földi népek;

nincs birodalmuk, csak hazájuk;
lovat hajtanak vagy hasznos gép~t.

Tervek és gondok? Ez is, az is.
Az égre vagy a földre néznek,
jó lesz-e, sok lesz-e, mérlegelnek,
és minden kalászt megigéznek.

Nehézkesen, de okos fejje,l
minden kis dolgot számba vesznek,

hiszen most készül az, amit majd
az eljövendő évben esznek.

Mindent, de mindent számba vettek,
csak azt nem, mely jött, mint a végset,

és sosem látott irtózatos,
pusztító, átkos munkát végzett.
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Szelíd folyókból szennyes ár lett,
elvitt jószágot, házat, kertet,

s a kis házból halál szagú,
végtelen, zúgó nagy tenger lett.

Sok tiszta könnycsepp hullt az árba,
az ilyen bajt nehéz leírni ...
Mit tegyünk értük bánatukban?
nem elég velük együtt sírni.

Percig tartott csak, hogy mindenütt,
közel és távol komoly csend ült,

majd - mint a szép harangjátékban -
millió s egy szív összecsendült.

Ne mondd, hogy ebben az új korban
rég nincsenek már harcos hősök,

akik - ha üt a vész órája -
birokra kelnek, mint az ősök.

Tusáztak most is több tízezren,
.mínt egykoron a vészidőkben.

szívüket is sokan kitárták,
és jöttek, jöttek egyre többen.

Szép volt ez nagyon a jajszó után,

hiszen, ahol csak rom volt nemrég,

új, szebb haza van és szebb élet,
s ma már a vész is csak csúf emlék.
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ddefJenben

Néztek rám hűvösen, hidegen,
kit más nép szűlt, távoli idegen.

Sorsom nem tudták, nyelvem nem bírták,
a hazám nevét hibásan írták.

Es mondtam nekik, hogy az ember jó,
szeretnünk kell, bárhonnan való,
hogy oszthatatlan s egy a világ,
és mindenütt van gaz, dudva, virág.

Mindenütt van jóság is és gonosz,
és együtt írthatnánk mindazt, ami rossz.
Mondtam, mi fájó, az nekünk is fáj,
tavasszal nálunk is zöldell a táj.

Nekünk is fáj az, ha valaki sír,
és felettünk is bezárul a sír.
Mi is együtt, kéz-a-kézben járunk
és a hitünk mindig erős várunk.
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Elhallgattam. Kinéztem az égre.

Sötét ruhába öltözött éjre.
Néztem a felhőt, vele repültem,
míg idegen környezetben ültem.

Egyszerre fehér kendő volt rajtam,
hogy könnyezek, magam rajtakaptam.
mert hullott a szó, mint langyos eső,
idegen honban, lágy és jóleső

arról, hogy értik azt, amit mondtaJm,

mert a szívem a hangom ban hordtam.
E fehér kendő, a karjuk helyett,
adja át nekem mind a meleget

amit éreznek. Szeretnek nagyon.
Legyen életükben sok-sok alkalom,
hogy megértést és szeretet-csodát
adjunk egymásnak itthons odaát.
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Az öregember a perzselő napfényből az üvegajtón át az előcsarnokba
lépett. Ráncos arcán végigfolytak a verejtékcseppek és eltüntek rövidre
nyírott fehér bajuszában. Kivörösödött a melegtől, és nehezen lélegzett.
Csak állt, pihent és olyan rosszul érezte magát, mint már régen nem.
Reszkető kezében fehér csomagocskát tarto ft. Amikor rápillantott elmo-
solyodott.

- Persze, persze - motyogta és a lift felé indult; sietős léptekkel
ment, és csak akkor torpant meg, amikor a felvonó ajtaján megpillan-
totta a fehér táblát: Nem működik! - Nem működik? Hogy jutok akkor
fel? Ez nem lehet ...

Az élet nem lehet olyan kegyetlen, hogy ha már idáig eljött, a cél előtt
egy tábla útját állja. Évike, akit már hónapok óta nem látott, nagyon
várja. Sosem hinné el, hogy a felvonó miatt ...

Remegni kezdett és arca még jobban kivörösödött.
Mit tegyen? Szeme a lépcső felé tétovázott és eszébe jutott:
- Hetedik emelet ... Hét emelet ... Irtózatos magasság! Irtózatos, jó

Istenem, hiszen tudod, én nem tudok ilyen magasra felmenni ...
De elindult. Ment, mintha az üdvössége függött volna az úttól. Maga

sem tudta, hogyan, de feljutott az. .. igen, ez az
LEMELET.

Nekidőlt a falnak, pihegett, kapkodta a levegőt, mégis boldog volt. Gon-
dolatai visszaszálltak a múltba és a régi lépcsőkre gondolt. Melyik is volt
az első az életében? \Régi ház, falépcső, ő hároméves lehetett, az akkori
divat szerint fiú létére földig érő leányruhában járt ... felment a lép-
csőn - pedig megtiltották - és legurult.

Hogy sikoltozott az édesanyja! Jó volt az ölében megpihenni. Egy ki-
csit ő is sírdogált, pedig semmi baja sem történt. Így volt. De most gye-
rünk tovább. .

És megindult, sokkallassabban és fáradtabban, mint eddig.
I!. EMELET.

Fent van, persze, zakatol a rossz szíve. De fent van. Fent! Szédült
kissé. És megint eszébe jutott egy régi lépcső. Az osztály az első emeleten
volt. Rajztábla, fejes vonalzó, gombfesték, színes kréiák: és radír. Milyen
izgató szaga volt a radírnak! Mindig szagolgatta. A tolltartóban volt. És
a krétának, a spongyának, a tintának ... Még most is emlékszik ezekre
a szagokra.

- Induljunk, vén csikók, mert különben sohasem érünk fel! - bíz-
tatta magát, és nekiindult a lépcsőnek. És hoss.zú idő után ott volt a
Ill. EMELET.

- Hej, a szív! Kopott masina. - Akkor is így kalapáIt, amikor vala-
mikor először ment fel Ilonkához a harmadik emeletre. ünneplőben volt.
kezében virágcsokor, haja lesimít va, csokormjakkenáó és sétapálca. Ami-
kor becsö1J,getett, bizonyosan éppen olyan vörös volt az arca, mint most .

.....:Kezét csókolom ...
De régen volt! Érdekes, hogy éppen most milyen jól emlékszik min-

denre. Miért?
- Gyí, te ... Messze van még a

IV. EMELET.
Felért, de már alig állt a lábán. Milyen furcsa roli, amikor először ér-

zett fáradtságot a lépcsőn. Mennyi lehetett? Harmincöt, negyven?
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Addig mindig kettesével vette a lépcsőfokokat, de azon a napon a ne-
gyedik emeleten egyszeTTe meg kellett állnia. Nem kapott levegőt. Ebből
'megértette, hogy kezd öregedni. Ezentúl óvatosabb lett, komótosabban
ment fel az emeletre ... Uramisten, még három emelet! De fel kell jutni
minden áron!

Úgy indult tovább, mintha álomban járna. Már a lábát sem érezte.
V. EMELET.

Le kellene ülni, különben nem bírja tovább ... De hova? A lépcsőre
nem akart. Szégyellte. De egyre nehezebb. Milyen nehéz volt akkor is,

amikor Ilonka örökre elment. Ö a temetőből jött, és nem tudott felmenni
az üres lak_ásba. Minden lépcsőfordulónál megállt, és sírt. Akkor azt hitte,
mindennek vége, de akkor jött Évike, az első unoka.
VI. EMELET.

Mintha a világ tetején állna. Lába reszket, keze remeg, szája kiszá-
rtuit . " Igen, Évike várja, csak vele szeret játszani, a nagypapával. Ta-
lán már most is ott áll az ajtó előtt, mert tudja, hogy jön. Mennie kell.
Még csak egy emelet, az utolsó.' Istenem. segíts!
VII. EMELET.

Feléri, Ott az ajtó, ott a csengőgomb, ott vár Evike. Csak a kezét kell
kinyújtani , . . -

De nem megy tovább. Le kell ülnie.
És leült a lépcsőre. A fehér kis csomag kihullt a kezéből, gurult, lefelé

a lépcsőn, de már nem törődött vele, Feje a' m,ellére csuklott, és akkor
már tudta, hogy az ajtót soha többé el nem éri,

A hetedik emeletre akart felmenni, és sokkal, de sokkal magasabbra
jutott.
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SARKANY ANDRA S VERSEI:

Egy őrségváltás margójára
Jól tetted-é, ki bánja 's ki kérdi?!
Koldusérzés alamizsnájával
Sosem voltál, ki gyáván beéri!
Kár, hogy nem ütött szíveken átal
Könyörgő, es!lő szavad szikrája
S alvó lelkekben tüzet mi gyújtott,
Imádságod sok kis gyertyalángja!
Szolgálatod, oh, vajon mit nyújtott?!
Hallgatásba siketült bot fülek
Mámoros élményt nem kaptak tőle!
Hited nem növelte meg hitüket!
Almod sem lett álmaik szülője!
Arcuk bűnvalló vágyra nem sápadt!
Munkád s érdemed nem lett érdemük!
Csak sátoros ünnepekre jártak!
De, hogy ki vagy s mit akarnál velük,
Jóllehet tán soha nem is kérdték!
Pedig soha; sohasem zokszóval
Mindent, mindent, mí csak benned érték,
líinálgattad lelki -testi jóval:
Tervek, óhajok s remények gyöngyét
Eleted tettrekész buzgóságát,
Harag-hantoló szavak göröngyét,
A pásztorsziv rejtett gazdagságát!
Jól tetted-e fennhangon kiáltva.
S illetődve elszorult torokkal?!
Ki kérdi ma már, s ugyan ki bánja?!
Testvér voltál köztük ... szembe sok,kal!!
Vándor! A pályán tovább haladsz már!
Ellobban az emlék pisla lángja!
S ki szerényen mégis, mégis adtál ...
Talán mégsem, mégsem volt hiába!!

"'-------,
130



Kérdések
Minden rendben van körülöttünk?
Legyűrve sok-sok ellenállás,
Lelket béklyózó testetlen erő?!
Gáttalan siklik minden pályájára,

'Mellénk sorakozva, mlntha értünk lenne?!
Bosszantó félszeg-falon, akadályon
ltéletmondás és elfogultság nélkül
At tudtunk törni korlátolt formákat
MegközeIítve a szeplőtelen, és
Salaktalanná kristályosult utat?!
Vagy rosszindulat emelte torlaszok előtt
Testünk hétköznapjait jól kihasználva
S kikerülve felénk hajított dorongokat
Nem torpantunk-e meg?!
Pártatlan színű pártoskodással
Nem döntöttünk-e elhamarkodottan?!
Nem volt szándékunk soha pihenni
Kéklő ég alatt, rózsaszín felhők közt
Erezve évszakok langyos lehelletét?!
Minden rendben van körülöttünk?!
A szavakkal meg nem mérhető is?!
Az ámulat, a rajongás, az alázat
S kötelesség mozgékony együtthatói:
A hit és odaadás
A csorbíthatatlan teljesség szeretetében?!
Azért, hogy ha .ketl, tíz körömmel is
Az egyszerit kimentsük a mindennapiból
Vágyva a rendkívülit, és fantasztikusan szépet?!

Ha nem! Akkor jól igyekezzünk,
Amíg időnk van: Jót cselekedni!!

"'-- J

,(
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Az Ő irgalma
Gyakran kóstolgatod az igen-t
Bólintó, karcsú gondolatokkal,
S hited lágy tollpiheként kileng
Andalító vágy-futamokkal
Ringatva "hegyre-völgyre"! Itt-ott
Kapkodsz, fogódzol egy-egy keveset ...
Kóstolva az igent, a titkot,
Csakhogy balgán sohasem eleget!!
S kit árnyék - felhő elborított,
- Ahogy egyre nagyobb lesz, óriás -
Megbánásod panasza sír ott
S megzajdul benned létért a "futás"!
l\Iajd kétkedel: Hátha, tán mégis?!
EIérhetnéd, hát miért nem teszed?!
Megvallanál ezer igét is,
Csak éppen ed az egyet nem mered?!
Uzted, kergetted lélekszakadva,
Ziháltál, s a szív míg zaklatott,
- Alkalom csorgatta - adta
S csodamézével kínálgatott -
Feltételhez szabtad az igen-t!
Kacérkodva így tettél bohócot
Abból, ki minden mélyből kiment,
Ki ha süllyednél, tenyerén hordoz,
Aki életét adta érted,
Kínálva váltig: Vegye~ és egyed!
Mondd hát: IGEN! S irgalma éled
Mégha körül vesznek is a "hegyek"!!
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H. NÉMETH ISTVAN IRAsA

Fiií kereszttel
A fiú egyenruhában volt, a balatoni stoppolók szabvány-szerelésében.

Csíkos trikó, széles derékszíj, kifakult farmernadrág, saru. Raja félhosz-
szú volt, betakarta homlokát, fülét, tarkóját, divatos gondozatlansággal
cillt el jóvágású kamaszképétől.

Mivel a család védőszárnyai alatt közeledett, ezért kínai udvariasság-
gal fogadtam, elnyomva magamban a negyvenesek .,dehüjénnézelki-édes-
fiam" gondolatát.

A fiú lustán sattyogott felém, és elmélyülten szemlélt ódivatú fürdő-
ruhámban, amely illendően befedte a hasamat. Megállván előttem, ábrán-
dos szemeít homlo kom közepére függesztette, mintha az agyvelőm közepén
fedezett volna fel valamiféle rendellenességet és azon sajnálkozna.

A díszkíséretet képező leány koszorú csiripelni kezdett, aminek az az
értelme lett volna, hogy ki ez az állatian klassz krapek, akinek sem ro-
kona, sem boldog őse nem vagyok és milyen nagyszerű, hogya kemping-
ből napokon át fog boldogítani bennünket jelenlétével.

Illedelmesen bemutatkoztam, felemlítvén szürke, de becsületes családi
és keresztnevemet, majd nyájas parolára nyújtottam kezemet. Azt is meg-
nézte. Egy-két másodpercnyi gondolkodás után lekanyarította bal vállá-
ról vedlett sportzsákját és kezét puhán beleejtette tenyerembe.

- Rubi vagyok - mondta.
Most már csak a keresztne vére vo.ltam kíváncsi, de nem jutottam el a

kérdésig, mert a lélegzetem is elállt Rubi úr szerelésének három hival-
kodó ékszerén. A farmernadrág szűk órazsebéből kiállt a századeleji zseb-
órák leghatalmasab bika, másfél araszos rézcsüngővel. A derékszíjon pe-
dig egy ökörlánc két szeme harangozott, megközeUtve az egy kilogram-
mos átvételi súlyt. És a nyakán! A nyakán nagyanyáink violaszínű nyak-
szalagján egy tenyé1·nyi bronzfeszület lógott alá a domború mellkasra.

Megállt az idő. Elképedve bámultam a modern keresztes lovagra, aki
,·endjének címerét hamvas ifjúságának egyenruhája felett hordja. Ra
nem harsoqna a táskarádió a zsákjában, azt hinném, valami érzékcsalódás
áldozata lettem és századokkal megfiatalodtam. Vagy kezdődik tán az apo-
kalipszis, a végső idők jeleivel találkozunk? ·.Jönnek Isten szentjei, a ta-
núságtevő ifjú apostolok és a kereszt jelével hirdetik az örökkévalóság
boldog korát? Mi ez a kereszt ennek a hippi-jelöltnek a nyakán, amely
meghat és felháborít egyszerre?

-Amde bömböl a rádió, a másodperc igézete elmúlik. Egy pillantással
felmérem a nagy kereszttel ékeskedő ifjonc arcán az elégedett félmosolyt,
amivel bámulatomat díjazza. Aztán a süldőlánykák képén is látom a cso-
dálat izzását k01·unk rendhagyó hőse iránt, aki megveti a konvenciókat,
és ezért állatian érdekes.

Visszajutok ismét a realitások talajára. Apai elnézéssel mosolygok rá-
juk, intek nekik.

- Jól van, no. Menjetek csak fürdeni, jó mulatást.
Aztán beleolvasok újból a könyvbe, de nem látom a betúket. Utánuk

nézek. A fiatalúr aggastyán léptekkel ballag a boly közepén. Bölcsen, el-

133



nezon tűri a háremhölgyek hódolatát. Azok cSivognak, csi1·ipelnek, visí-
tanak körülötte. Ráncigálják, bűvölik, boldog, aki hozzáérhet.

Ki érti őket? Mit esznek ezen a hatásvadászó, flegma tucatifjún? Nono.
biztos savanyú a szőlő, öreg! Lehet.

Délután mintha kevesebben lennének már körüiötte. Ott horgászom a
vízparton közelükben, hat leányból három maradt. Hősünk lustán hever
a középen. Izmos karjára Ibi hajtja szöszi fejét. Hubi úrnak ez nincs el-
lenére, lustán fűri a rabszolganők imádatát. Vagy mégsem az?

A lányok sok mindenről csevegnek. A jövő évi érettségiről, amiről
Hubi azt mondja, hogy baromság. A nyelvtanulásról, ami Hubinak feles-
leges jócselekedet. Apályaválasztáshoz Hubi odaböfögi; lényeg a kevés
meló, sok stex. És így tovább. A szerelem egy l·öhej és nagy csapás. A
házasság unalmas egérfogó, a férjek agancsosak. A górék kukacos ak.
Többek között azt is megtudom Hubi unottan odabökött vitazáró tőmon- •
dataiból, hogy a versek az óvodába valók, Shakespeare, Arany, Petőfi,
Ady unalmas, poros krapekok, de hogy ki' a nem-unalmas, azt nem
mondja.

A kacagás eleinte egy-két aranyköpésre óriási. Aztán mintha kevesebb
lenne. Később már vitatkoznak vele és lehülyézik. Lustán élvezi a felhá-
borodásokat. Nem árul el érdeklődést semmi iránt, rágógumit őröl és a
bemondásokon túl nem strapálja magát.

Alkonyodik. Hubi gondol egyet. A felhajtás kedvéért leakaszt ja a ke-
resztet a nyakáról és a lábára húzza. Mint a térdszalagrend lovagja lép
a tettek mezejére. Kezét kegyesen irányítja Ihi 1'állára. Egyelőre. Ibi a
rabszolganő fellázad. Rácsap Hubika kezére, rámered a keresztre a sző-
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rös kamaszlábon és felugrik. Hogy mit mond, nem értem. Hubi válasza
most is tömör egy szó: - Liba! Jolikához fordul és nekikezd a főzésnek.
Főzné, de Joli éppen klasszikus muzsikát talált a rádióban, int hogy
csend legyen. Hubi kijelenti, hogy hányhatnékja van ettől a zenétől és
elvonul. Mire visszajön a vízből, már nincs ott egyik lány sem.

Zárom este a kaput és látom, hogy egy sötét árnyék válik el a kerítés-
től. Ráirányítom a zseblámpa fényét, hát, uramfia, Hubi. Azazhogy még-
sem az a Hubi, akivel délután találkoztam, hanem egy magából kikelt,
feldúlt arcú legényke.

- Pista bácsi kérem ... kérem szépen ... - makogja - itt ,van az Ibi?
Vagy nincsenek itthon a lányok?

- Ejnye, Hubi fiam - mondom - hát persze, hogy itt vannak, Ibi is,
meg az enyémek is. Azt hiszem, alszanak már fönn a szobájukban. Majd
holnap megláthatod őket. De mi baj van Hubi, a.karom mondani, mi is
a keresztneved?

- Jóska. Jóska, kérem szépen.
- Hát mi baj, van, Jóska? Összevesztetek?
Hova lett a délutáni fölényes, dünnyögő orrhanq'i !
Hubika most tisztára Pubika, aki elől elhúzták uzsonnakor a madárte-

jet. Beszél, hadar, meg-megcsuklik a hangja.
- Én nem... nem tudom, mi ütött az Ibibe, tetszik tudni, már egy

. hónapja ismerem és bírjuk egymást és szív~sen lógott velem Pesten és a
többi csaj irigyelte is. Eddig nem volt semmi baj a dumával. Most meg
hogy lejöttem utána ... kezdetben odavolt értem ... meg a szerelésemért.
Még parádézott is velem a többiek előtt ... meiit is minden szépen ...
amíg a fennkölt szövegek nem jöttek. Alig győztem lelőni az ,.intelli-
gencs" dumát.

- Miért kellett lelőni? - kérdem kívácsian.
- Miért? - döbben meg - hát: .. mert aki lelkizik és bölcs szövege-

ket nyom, azon röhögni kell.
- Miért kell röhögni?
- Hogyhogy miért kell röhögni?! Lement az iskola ... mit kell nyá-

ron szemináriumozni? Jöhet a szöveg szeptemberben. Kérem, Pista bácsi,
én ősszel a főiskolára megyek, maximális pontszámot szereztem... de
nekem egy jóképű lány ilyen szép nyáron a víz mellett ne írja elő a bölcs
társalgási szövegeket a Jövőről, Hivatásról, Iroda/.omról és ne filozofáljón
a kor szelleméről, hanem... ,

- Hanem - folytatom - dűljön le Hubika mellé a pázsitra, röhög-
jön Hubi albérleti közhelyein, díjazza a humorát. Utálkozzék mindenen,
amit az ősök nagyra tartanak és simogassa, csodálja ezt az extra szere-
lésű kereszteslovagot.

Odakap a kereszthez. L
'- Ja, hogy ez? - mondja zavartan - ez a felhajtásért van, fl: nagy-

mamáé. Ibinek már ez sem tetszik, én nem tudom, miért hőzöngött mi-
atta. Nem tudom, mi van vele! A bemondásaimat lelőtte, el akart hall-
gattatni. Mintha csak szégyellte volna a szövegeimet a többi csaj előtt.
Azt mondta, ... hogy unalmas, buta hólyag vagyok. Nekem! Most este-
felé. Egy hete pedig majd belém bújt. Én nem tudom, hogy itt mit csi-
náltak vele ... biztosan van valakije, hogy ilyen "igényes" lett egyszerre,
és nem vagyok jó már neki. De én ... én szétverem annak a pofáját ...

Elfullad a szava és nyel nagyokat.
Egyszerre megsajnálom. Atfogom a vállát.
- Na, Jóska, no. Szedd össze magad! Nincs Ibinek gavallérja, ne félj.
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Csak a frankó dumájú és szerelésű Hubiról derült ki, hogy paprika-
jancsi. Akiben nincs semmi, csak kóc. Röhögtető baba. Szerepet mond,
mást nem tud. A félisten egy-két óra alatt leszerepelt.

Elhúzódik tőlem. Ellenségesen. Mélyet lélegzik, és érzem, hogyan gyű-
lik benne a düh ellenem. Megelőzöm.

- Ez rosszul esett, mi? Hát azt hiszed, Ibi nem szenved? Pedig nem is
beszéltünk rólad utána. Olyan kisírt szemmel jött vacsorázni, hogy meg-
sajnáltam. Bántja, hogy megjátszod magad unatkozó vagánynak, és nem
tudja elhinni, hogy csak az vagy. Érzi, több van benned annál, amit mu-
tatsz. Most már jóképű legénynél többnek szereine látni. Akinek értel-
mes gondolptai vannak, szíve és hite van. Nemcsak tárgyai, amiket ma-
gára akaszt. ~

Joska-Huiii a nyakához kap.
- A keresztre tetszik gondolni?
- Hát arra is, fiam.
- Nem tudtam, hogy ... ezt a házban nem szeretik,
- Ellenkezőleg, fiam, nagyon szeretik. Csak nem a nyakukban hord-

ják. Mégis belőle élnek.
- Belőle?! Hogyan?
- Tudod mit? Ráérsz? Hát akkor gyere be! Alszik a hái; beülünk a

konyhába. Valami maradt is vacsoráról, jó, jó, tudom" ... de amikor én
ennyi idős voltam, mindig tudtam enni valamit. Egy üveg jó hideg sö-
röm is van még, jólesik majd ebben a melegben. Aztán majd a kérdé-
sedre is válaszolok, te keresztes lovag. Elmondom neked, mit é)" nekünk
és már Ibinek is Jézus keresztje.

Bementünk. Én a kapun, Jéska-Hubi a kerítés tetején. Csudajó formá-
ban volt .

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

/ A börcsi templom
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