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Idei Naptárunk összefoglaló témája: "EVANGÉLIUM". Az a
t(~ny indított ennek a témának a kiválasztására, hogy 1972-ben
lesz 450 éve annak, hogy Luther Márton Újszövetség fordítása
megjelent. Ez az esemény 1522-ben is rendkívü li volt, de 450
é» távlatából ma már azt is láthatjuk, hogy hatása évszázado-
kon keresztül érvényesült. Luther világosan látta, hogy a nép
kezébe kell adni a Bibliát, mert csak így válik lehetiroé, hogy
az egyház tagjai maguk győződjenek meg a reformáció igazsá-
gáról. A latin nyelvű Bibliaés a már addig megjelent német
nyelvű fordítások azonban nem voltak alkalmasak arra, hogy
azt széles körben megértsék. A nép nyelvén kézbe adott Bib-
Hától remélnette csak, hogy az eléri az emberi szíveket, megvi-
lágosítja az értelmet és cselekvésre készteti azokat, akik azt ol-
vassák. Ezért fogott hozzá, hogy német nyelvre fordítsa, első-
sorban az Újszövetséget. Rövid időn belül újabb és újabb ki-
adás vált szükségessé. Az emberek szinte itták az evangélium
tiszta vizét.

Közismert, hogy Luther óriási vállalkozását sok más ország-
ban is követték és egymás után jelent meg az Újszövetség és
a teljes Biblia a népek nyelvén. Magyar földön is voltak olyan
férfiak, akik szinte elképzelhetetlen nehézségeket legyőzve
kézbe adták drága magyar nyelvünkön az Újszövetséget és a
teljes Bibliát. Sylvester János elévülhetetlen érdemeket szer-
zeit az Újszövetség lefordításával és még inkább KáTolyi Gás-
pár a teljes Biblia magyar nyelven való kézbeadásával.

Az elmúlt két évtizedben a magyarországi evangélikus és re-
formátus egyházak közös nagy vállalkozásaképpen folyt a tel-
jes Biblia mai magyar nyelvre való fordítása. Bibliafordítóink
ozt a célt tűzték maguk elé, hogy mai nyelven juttatják kife-
jezésre azt, amit a próféták, az evangélisták és az apostolok év-
ezredekkel ezelőtt mondtak és leírtak. Tudnunk- kell, hogy ez
nem egyszerűen a Biblia héber, illetŐ'leg görög szavainak ma-
gyar nyelvre fordítását jelenti, hanem úgy kell a fordítóknak
munkájukat elvégezniük, hogya mi korunkban és a mi körül-
ményeink között élő magyar emberek azt értsék a Biblia szö-
vegéből, amit a próféták, az evangélisták és az apostolok tar-
talmilag mondani akartak.
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Az elmondottak közvetlenül utalnak az egyház igehirdetési
szolgálatára. Lényegében minden igehirdetőnek elsősorban
azon kell fáradoznia, hogy maga is megértse, mit akart mon-
dani a próféta vagyevangélista Isten követeként a maga ko-
rtiban, De, ha csak ennek megértéséért és továbbadásáért fára-·
dozik az igehirdető, akkor csak fél munkát végzett. A munka
második fele abban áll, hogy a megértett igét szembesítse a mai
emberrel és bele helyezze azokba az összefüggésekbe, amelyek-
ben a ma embere él, Ha ezt nem teszi, akkor kimerül munkája
abban, hogy ama emberét oisszaoezeti a múltba, megismerteti
a múlt emberének gondolkodását és jelzi, hogy Isten a múlt
emberét igéjével hogyan kereste és találta meg. Ez lehet érde-
kes a ma embere számára, de semmiképpen sem ad neki vilá-
gosságot, útmutatást és erőt a mai problémák között. Gyüleke-
zeti tagjaink egy része sajnos szívesebben hallgatja a múltról
szóló beszámolókat az igehirdetésben, mint az olyan igehirde-
téseket. amelyek ma szólnak bele az életébe, kényszerítik arra,
hogy szembesüljön Isten mai követeléseivel és döntsön az élet
nagy kérdéseiben.

Kétségtelen, az Oszövetség is tartalmaz "evangéliumot",
olyan ígéreteket, amelyek az eljövendő Krisztusra vonatkoznak.
Mégis az evangéliumot a maga teljességében az Újszövetség
tartalmazza. Nem maga az Újszövetség betűje és szövege az
evangélium, hanem a szövegben benne rejlik az evangélium.
Fontos ezt hangsúlyoznunk azért, mert sok bibliaolvasó em-
ber jutott már téves következtetésekre a Biblia betű szerinti
értelmezése miatt. Érdemes Luther Mártont idéznünk: "E könyv
jéiszolbölcső és pólya, amelyben a Krisztus fekszik, - jóllehet
a pólya silány és szegényes, de drága kincs a Kriszius, aki
benne van." A mi korunkban igen fontos a Szentírás és benne
az Újszövetség korszerű értelmezése. Ezért Naptárunkban több
cikk olvasható az Újszövetség szövegére, kézirataira és értel-
mezésére vonatkozólag. Az evangélikus gyülekezetek tagjai ma
már nem nézhetnek . az Újszövetségre gyermekes naivitással.
Semmivel sem lesz kevesebb értéke számunkra az evangélium-
nak, ha ismerjük azt a "pólyát", amelyben előttünk van. Ez
hozzátartozik a keresztyén nagykorúsághoz.

Mi az evangélium tartalma? Az evangélium lényegében Isten
bűnbocsátó kegyelméről szóló örömhír. Igy is morulhaiom,
Krisztus megfizetett bűneinkért és szenvedésével megváltatt a
bűnnek és halálnak hatalmából. Nem kell mondanom, hogy ez
az evangélium csak azoknak jelent "örömhírt", akik magukat

, mindenestül bűnös embereknek tudják és akik sz=retnének eb-
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ből az állapotukból szabadulni. Így mondja ezt Luther: "Ezek-
hez jött (ti. a bűnösökhöz) Krisztus, nem pedig a gőgös "szen-
tek"-hez, akik nem tartják magukat bűnösöknek s úgy érzik,
hogy nem szorulnak az evangéliumra". Ahol az emberek hittel
válaszolnak Isten örömüzenetére, ott van bűnbocsánat, élet és
üdvösség. Az új élet nemcsak az Istenhez való viszonyban mu-
tatkozü: meg, hanem az emberekhez valór viszonyban is. Első-
sorban a felebaráti szeretetben, az emberek gondjainak hordo-
zásában, a problémák megoldásra segítésében kis és nagyobb
körökben egyaránt. Az evangélium ui. kimeríthetetlen erőfor-
rás, amely képessé teszi a keresztyén embert arra, hogy el-
végezze szolgálatát ebben a világban.

A. Magyarországi Evangélikus Egyház is ebből az evangé-
liumból él es annak erejével jár a diakónia útján. A diakóniai
úton az evangélium nemcsak hajtóerő, hanem állandóan meg-
újító hatalom, amely arra képesít, hogy sokszor "erőnk feletti"
munkát is el tudjunk végezni embertársaink javára.

D. Káldy Zoltán

Ázsiai evangéltkusok a tokiói vílágkonrerencián



\ \~\"i I '>tJANUÁR ~/'~'Z'1- "-

~ ~ ~ -I ~ \ ~ ~,.;~

Napok I Protestáns I Napi igé knaptár

1. Szombat I Üjév I Gal. 3, 23-29. Zsolt. 8.

1. hét: Üjév utáni vasárnap - Zsolt. 91, 11.

2. Vasárnap Abel 1. Pt. 4, 12-19. Zsolt. 71, 17-24.
3. Hétfő Benjámin Ézs. 43, 16-19. Mk. 1, 1-8.
4. Kedd Leona Józs. 1, 1-2, 5-9. Mk. 1, 9-13.
5. Szerda Simon Jk. 4, 13-17. Mk. 1, 14-20.
6. Osütörtök Vízkereszt Ézs. 60, 1-6. Zsolt. 72.
7. Péntek Attila Mt. 5, 13-16. Mk. 1, 21-28.
8. Szombat Szörény Zak. 8, 20-23. Mk. 1, 29-39.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
9. Vasárnap Marcel Rm. 12, 1-6. Zsolt. 100.

10. Hétfő Ágota 1. Jn. 4, 9-16. Mk. 1, 40-45.
11. Kedd Melánia - Mk. 1, 12-15. Mk. 2, 1-12.
12. Szerda Veronika Jn. 1, 35-51. Mk. 2. 13-17.
13. Csütörtök Ernő Mt. 4, 12-25. Mk. 2, 18-22.
14. Péntek János Jn. 10, 31-38. Mk. 2, 23-3, 6.
15. Szombat Lóránt Lk. 10, 21-24. Mk. 3, 7-12.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.
16. Vasárnap Gusztáv Rm. 12, 6---<16. Zsolt. 105, 1-15.
17. Hétfő Antal Ézs. 61, 10-11. Mk. 3, 13-19.
18. Kedd Piroska II. Móz. 20, 1-17. Mk. 3, 20-30.
19. Szerda Sára Mt. 19, 3-9. Mk. 3, 31-35.
20. Csütörtök Fábián Seb. Mt. 5, 17-20. Mk. 4, 1-9.
21. Péntek Agnes Jn. 1, 15-18. Mk. 4, 10-12.
22. Szombat Artúr Zsid. 12, 18-24. Mk. 4, 13-20.

4. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - II. Kor. 4, 6.
23. Vasárnap Zelma II. Pt. 1, 16-21 Zsolt. 97.
24. Hétfő Tímár N. !Móz. 34, 219'-35. Mk. 4, 21-25.
25. Kedd Pál II. Kor. 4, 3-12. Mk. 4, 26-29.
26. Szerda Vanda II. Kor. 4, 13-18. Mk. 4, 30-34.
27. Csütörtök Lotár Csel, 26, 1-3, 12~23. Mk. 4, 35--41.
28. Péntek Károly Kol. 1, 24--29. Mk.5, 1-20.
29. Szombat Adél Jel. 1, 9-18. Mk. 5, 21-24. -

5. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.
30. Vasárnap I Mártonka 1. Kor. 9, 24-27. Zsolt. 18, 2-20.
31. Hétfő Virgilía Mt. 9, 9-13. Mk. 5, 25-34.

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az
élet és a népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te
gondoskodsz rólunk szabadításunk Istene, és taníts minket- úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs és értelmes szívhez jussunk. Ámen.
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FERRUM
Napok I Protestáns I Napi igéknaptár

1. Kedd I Ignác

./
Fil. 1, 2~-30. Mk. 5, 35-43.

2. Szerda Karolin Mt. 19, 27-30. Mk. 6, 1-6.
3. Csütörtök I Balázs 1. Móz. 6, 9-22. Mk. 6, 7-13.
4. Péntek Ráhel I 1. Móz. 7, 17-8,4 Mk. 6, 14-29.
5. Szombat Ágota 1. Móz.8, 15-22. Mk. 6, 30-44.

6. héte Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8.

6. Vasárnap Dorottya II. Kor. 12, 1-10. Zsolt. 44, 2-9.
7. Hétfő Tódor Mt. 13, 10-17. Mk. 6, 45-56.
8. Kedd Aranka Mk. 11,15-1-9,27-33. Mk.7, 1-13.
9. Szerda Abigall Lk. 10, 38-42. Mk. 7, 14-23.

10. Csütörtök Elvira Józs. 24, 1~2, 13-16. Mk. 7, 24--30.
11. Péntek Bertold 1. Kor. 2, 1-5. Mk. 7, 31-37.
12. Szombat I:;ídia Zsid. 4, 9-13. Mk. 8, 1-9.

7. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

13. Vasárnap Ella 1. Kor. 13. Zsolt. 31, 2-9 ..
14. Hétfő Bálint Lk. 13, 31-33. Mk. 8, 10-13.
15. Kedd Aldáska Lk. 9. 18-23. Mk. 8, 14--21.
16. Szerda Julianna Mt. 6, 16-21. Mk. 8, 22-26.
17. Csütörtök Donát 1. Móz. 15, 1-6. Mk. 8, 27-39.
18. Péntek Konrád Ézs. 58, 5-12. Mk. 8, 34-38.
19. Szombat Zsuzsanna Mk. 6, 45-52. Mk. 9, 1-9.

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

20. Vasárnap Álmos II. Kor. 6, 1-10. Zsolt. 91.
21. Hétfő Eleonóra Jk. 4, 1-10. Mk. 9, 10-13.
22. Kedd Gerzson Jk. 1, 13-18. Mk. 9, 14-29.

'23. Szerda Alfréd Zsid. 4, '14-16. Mk. 9, 30-37.
24. Csütörtök Mátyás Zsid. 12, 1-7. Mk. 9, 38-41.
25. Péntek Géza Mt. 16, 21-27. Mk. 9, 42-50.
26. Szombat Sándor Mt. 12, 38-42. ~k. 10, 1-12.

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

27. Vasárnap I Ákos

I
I. Ts. 4, 1-7. Zsolt. 25, 1-11.

28. Hétfő I Elemér Jn. 7, 14--18. Mk. 10, 13-16.
29. Kedd Román Csel. 5, 17-29. Mk. 10, 17-27.

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod', hogy teremtményedet
támadja és rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szerete-
ted óvjon, védjen és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki
minket. Ámen.
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Napok I Protestáns I Nap i igéknaptár

1. Szerda Albin 1. Sám. 3, 1-10. Mk. 10, 28-3l.
2. Csütörtök Lujza Csel. 16, 8-15. Mk. 10, 32--45.
3. Péntek Kornélia Zsid. 5, 4-10. Mk. 10, 46-52.
4. Szombat Kázmér Mt. 21, 33--46. Mk. 11, l-ll.

10. hét: Okuli - Böjt 3. - Mt. 20, 28.
5. Vasárnap Adorján /Ef. 5, 1-9. Zsolt. 25, 12-22.
6. Hétfő Alpár Jn. 1, 29-37. Mk. ll, l:Z~14, 20--26.

7. Kedd Tamás Csel. 8, 1-8. Mk. 11, 15-19.
8. Szerda Zoltán Lk. 22, 24-30. Mk. 11. 27-33.
9. Csütörtök Franciska Lk. 4, 38--44. Mk. 12, 1-12.

10. Péntek Olimpia Jer. 11, 18-20. Mk. 12, 13-17.
11. Szombat Aladár II. Móz. 12, 3-14. Mk. 12, 18-27.

ll. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12, 2-1.
12. Vasárnap Gergely Rm. 5, 1-11. Zsolt. 122.
13. Hétfő Krisztián Jn. 6, 22-29. Mk. 12, 28-34.
14. Kedd Matild Jn. 6, 30-35. Mk. 12, 35-37.
15. Szerda Nemzeti ünn. Mk. 12, 28-34. Mk. 12, 38--44.
16. Csütörtök Henrietta Jn. 6, 47-59. Mk. 13, 1-13.
17. Péntek Gertrúd Jn. 12, 20-26. Mk. 13, 14.....:...23.
18. Szombat Sándor, Ede Jn. 8, 21-30. Mk. 13, 24-37.

12. hét: Judika - Böjt 5. - Jn. 17, 19.
19.. Vasárnap József Zsid. 9, 11-15. Zsolt. 43.
20. Hétfő Hubert Zsid. 8, 1--4,6-13. Mk. 14, 1-11.
21. Kedd BenedE!k Zsid. 9, 16-22. Mk. 14, 12_f6.
22. Szerda Katalin Zsid. 9, 24-28. Mk. 14, 17-25.
23. Csütörtök Brunó Zsid . .10, 1-10. Mk. 14, 26-31.
24. Péntek Gábor Jn. 11, 47-55. Mk. 14, 32--42.
25. Szombat Zsolt Zsid. 10, 19-23. Mk. 14, 43-52.

13. hét: Palmarum - Virágvasárnap - Ézs. 53, 11-12.
26. Vasárnap I Erika Fil. 2, 5-11. Zsolt. 22, 23-32.
27. Hétfő Hajnalka Jn. 12, 1-9. Mk. 14, 53-65.
28. Kedd Gedeon Zsid. 9, 16-28. Mk. 14, 66-72.
29. Szerda Jónás Zsid. 4, 14-5, 9. Mk. 15, 1-15.
30. Csütörtök Izidor I 1. Kor. 11, 20-32. Mk. 15, 16-28.
31. Nagypént. Arpád Zsid. 9, 15, 24-28. Mk. 15, 29--41.

Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megválto szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd szívünket Isten S.:ent
l-eJikének temrplomává. amely Feléd tárta ajtaját és Téged dicsér örökIké. Ámen.
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Napok 1·
1. Szombat I
2. Húsvét v.
3. Húsvét h.
4. Kedd
5. Szerda
6. Csütörtök
7. Péntek
8. Szombat

9. Vasárnap
10.Hétfő
11.Kedd
12.Szerda
13.Csütörtök
14.Péntek
15.Szombat

16. Vasárnap
17.Hétfő
18. Kedd
19.Szerda
20. Csütörtök
21. Péntek
22. Szombat

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

--------:--
30. Vasárnap I

Megválto Urunk
meghaltunk a bú
madásod erejét:
járni, és az odaf

--

16. hét

-c,

RlLIS
"-

~

~

Protestáns I Napi igéknaptár

Hugó I I. Pt. 3, 18-22. Mk. 15, 42-47.

14. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

Áron 1. Kor. 5, 7-8. Zsolt. 118, 14-24.
Keresztély Csel. ro, 3"', 36-43. Mk. 16, 9-20.
Felsz. ünn. Lk. 24, 36-47. 1. Kor. 1, 1-9.
Vince Jn. 21, 1-14. 1. Kor. 1, 10-17.
Cölesztin Jn. 20. 11-18. 1. Kor. 1, 18-25.
Hermann Mt. 28, 16-20. 1. Kor. 1, 26-31.
Lídia Jn. 20,1-9. 1. Kor. 2, 1-5.

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

Erhardt 1. Jn. 5, 1-5. Zsolt. 116.
Zsolt II. Tim. 1, 6-10. 1. Kor. 2, 6-9.
Leó II. Tim. 2, 1-5. 1. Kor. 2, 10-16.
Gyula Jn. 5, 1-14. 1. Kor. 3, 1-10.
Ida II. Kir. 5, 1-19. 1. Kor. 3,....11-17.
Tibor Rm. 6, 3~11. .r. Kor. 3, 18-23.
Tass Jón. 1, 1~16, 2, 1-11. 1. Kor. 4, 1-5.

: Misericordias Domini - Jn. 10, 11, 27-28.

Rudolf 1. Pt. 2, 21-25. Zsolt. 33, 1-12.
Enikő Jn. 10, 1-11. 1. Kor. 4, 6-13.
Ilma Mt. 26, 31-3-5. 1. Kor. 4, 14-21.
Kocsárd Jn. 21, 15-19. 1. Kor. 5, 1-8.
Tivadar Ez. 34, 23-31. 1. Kor. 5, 9-13.
Csilla: Jn. 18, 1-9. 1. Kor. 6. 1-8.
Anzelm Jn. 10, 27-30. 1. Kor. 6, 9-11.

17. hét: Jubilate - II. Kor. 5, 17.
Béla 1. Pt. 2, 11-20. Zsolt. 66, 1-12.
György Ef. 4, 17-24. 1. Kor. 6, 12-20.
Márk Jób. 38, 31-38. 1. Kor. 7, 1-9.
Ervin - 1. Jn. 4, 7-14. 1. Kor. 7, 10-16.
Arisztid Csel. 17, 22---'33. 1. Kor. 7, 17-24.
Valéria Rm. 9,18-23. 1. Kor. 7, 25-40.
Albertina Rm.1, 18-25. 1. Kor. 8, 1-6.

18. hét: Kantate - Zsolt. 98, 1.

Katalin I Jk. 1, 17-21. Zsolt. 98.
! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
'nnek, hogy élhessünk Néked. Engedd megismernünk feltá-
a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben
elvalókkal törődni. Amen.
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Napok Protestáns I Napi igéknaptár

1. Hétfő I Munka ünn. Ef, 5, 8-14, L Kor. 8, 7-13.
2. Kedd Zsigmond Jn. 6, 66-69. L Kor. 9, 1-12,
3. Szerda Irma Kol. 3, 16-24. . 1. Kor. 9, 13-18. II4. Csütörtök Flórián Mt. 21. 12-17. 1. Kor. 9, 19-23.
5. Péntek Gotthárd II. Tim. 2, 8-13. 1. Kor. 9, 24-27.
6. Szombat Frida Jel, 4, 2-11. 1. Kor. 10, 1-13.

19. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
7. Vasánnap Napóleon Jk. 1, 22-27. Zsolt. 66, 16-20,
8. Hétfő Gizella Mk. 1, 35-39. 1. Kor. 10, 14-22.
9. Kedd Gergely Kol. 4, 2-6. 1.Kor. 10,23-11,

10. Szerda Arrrun L Tim. 2, 1-8. 1. Kor. 11, 2-16.
11. Csütörtök Mennyb. ünn. Csel. 1, 1-11. Zsolt. 4'7.
12. Péntek Pongrác Kol. 1, 18-23. L Kor. 11, 17-26.
13. Siombat Szervác Ef. 1, 15-23. 1. Kor. 11, 27-34.

20. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.
14. Vasárnap I Bonifác 1. Pt. 4, 7-11. Zsolt. 27, 1-7.
15, Hétfő Zsófia Jer. 29, 11-14. 1. Kor. 12, 1-11.
16. Kedd Mózes Jn. 15, 17-21. 1. Kor. 12, 12-26.
17, Szerda Bánk 1. Jn. 2, 24-29. I. Kor. 12, 27-31.
18. Csütörtök Erik Jn. 7, 37-39. I. Kor. 13, 1-7.
19. Péntek Buda Zsid. 11, 32--40. 1. Kor. 13, 8-13.
20. Szombat Bernát Ézs. 41, 17-20, I. KOL 14, 1-12.

21. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.
21. Pünkösd v Konstantin Csel. 2, 1-18. . Zsolt. 118,24-29.
22. Pünkösd h JúIia csei. 10, 3'4-'31&, 421-48. Zolt. 106,1-12.
23, Kedd Dezső Csel. 2, 42--47. 1. Kor. 14, 13-19.
24, Szerda Gergely Csel. 3, 1-21. 1. Kor. 14, 20-25.
25. Csütörtök Orbán Csel. 4, 8-31. 1. Kor. 14, 26--40.
26. Péntek Fülöp Ef, 2, 17-22. 1. Kor. 15, 1-11.
27. Szombat Helga Jn. 20, 19-23. 1. Kor. 15, 12-19.

22. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.
28. Vasárnap Emil Rm. 11, 33-36. Zsolt. 145,1-13.
29. Hétfő Keve Ef. 3, 14-21. 1. Kor. 15, 20-28.
30. Kedd Janka Kol. 2, 1-9. 1. Kor. 15, 29-34.
31. Szerda Angéla Ef. 4, 1-6. 1. Kor. 15, 35--44.

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal
is. A titkok 'a tieid. a ktnytlatkoztatott dolgok pedig a miénk. Taníts minket
arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilat1<oztatott igét pedig hívő
szívvel fogadjuk. Amen.
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1. Csütörtök I Tünde

I
IV. Móz. 6, 22-27. 1. Kor. 15, 45-49.

2. Péntek Anna Ef. 1, 3-14. 1. Kor. 15,50-53.
3. Szombat Ildikó Ez. 1,4-6, 22-28. 1.Kor. 15,54--58.

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

4. Vasárnap Kadocsa 1. Jn. 4, 16-21. Zsolt. 13.
5. Hétfő Fatime II. Pt. 1, 16-21. I. Kor. 16,1-9.
6. Kedd Norbert Ez. 2, 1-7. 1.Kor. 16,10-14.
7. Szerda Róbert Csel. 8, 26-35. 1.Kor. 16,15-24.
8. Csütörtök Medárd Jer. 8, 8-11. 1. Kir. 1, 5-2L
9. Péntek Félix Ez. 3, 22-27. I. Kir. 1, 22-40.

10.Szombat Margit Ézs. 5, 1-7. I. Kir. 1,41-53.

24. hét: Szentháromság utáari 2. - Mt. 11, 28.

11.Vasárnap Barnabás 1. Jn. 3, 13-18. Zsolt. 18,26-37.
12.Hétfő Virág Csel. 6, 1-7. 1. Kir. 2. 10-12, 3, 1-3.

13.Kedd Tóbiás Jer. 3, 14-17. I. Kir. 3, 4-15.
14.Szerda Vazul Mt. 11, 25-30. 1. Kir. 3, 16, 28.
15.Csütörtök Jolán Lk. 14, 12-1Q. I. Kir. 5, 1-18.
16.Péntek Jusztin Ézs. 45, 22-25. 1. Kir. 6, 1~13.
17.Szombat Laura Jk. 2, 1-9. I. Kir. 8, 1-13.

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

18.Vasárnap Arnold 1. Pt. 5, 5-ll. Zsolt. 32.
19.Hétfő Gyárfás .: Mk. 2, 1-17. 1. Kir. 8, 22-3(), 54-61

20. Kedd Rafael Lk. 7, 36-50. 1. Kir. 10, 1-13.
21.Szerda Alajos Lk. 15, 11-32. 1. Kir. 11, 1-13.
22.Csütörtök Paulina Rm. 4, 1-8. 1. Kir. 11, 26-40.
23.Péntek Zoltán Rm 5, 1-11. I. Kir. 12, 1-20.
24.Szombat Iván Lk. 1, 57-80. 1.Kir. 12,21-33.

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

25. Vasárnap I Vilmos Rm. 8, 18-23. Zsolt. 107,10-22.
26.Hétfő János, Pál Jn. 8, 1-1l. I. Kir. 13,1-19.
27. Kedd László I. Sám. 24, 2-20. 1. Kir. 13,20-32.
28.Szerda Levente Mt. 5, 43-48. 1. Kir. 16, 2I.i-17, 6.

29. Csütörtök Péter, Pál I Mt. 18, 15-20. 1.Kir. 17,7-16.
30. Péntek Pál Csel. 7, 54--59. 1.Kir. 17,17-24.

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el
minket minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét.
Ámen.
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1. Szombat I TiboId I Je122, 1-5. 1.Kir. 18,1-20.

27. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
2. Vasárnap Ottokár 1. Pt. 3, 8-15. Zsolt. 27, 7-14.
3. Hétfő Kornél IJk. 9, 57-{j2. 1.Kir. 18,21-40.
4. Kedd Ulrik Fil. 3, 12-16. 1.Kir. 18,41-46.
5. Szerda Emese Lk. 9, 51-57. 1.Kir. 19,1-18.
6. Csütörtök Ézsaiás Ez. 13,17-23. 1.Kir. 19,19-21.
7. Péntek Cirill 1. Ts. 2, 13-20. 1. Kir. 21.
8. Szombat Teréz Lk. 14, 25-33. 1. Kir. 22, 1-28.

28. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.
9. Vasárnap Veronika Rm. 6, 3-11. Zsolt. 28.

10. Hétfő Amália Ézs. 45, 9-13. 1. Pt. 1, 1-9. .~11. Kedd Lili 1. Kor. 6, 9~11. 1. Pt. 1, 10-12.
12. Szerda Izabella Gal. 3, 26-29. 1. pt. 1, 13-16.
13. Csütörtök Jenő Csel. 10,44-48. 1. Pt. 1, 17-21.
14. Péntek Eörs Mt. 3, 13-17. 1. Pt. 1, 22-25.
15. Szombat Henrik Jel. 3, 1-{j. 1. Pt. 2, 1-10.

29. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.-
16. Vasárnap Zalán Rm.6, 19-23. Zsolt. 144.
17. Hétfő Elek Kol. 2, 16-23. 1. Pt. 2, 11-17.
18. Kedd Frigyes Rm. 6, 12-18. 1. Pt. 2, 18-:-25.
19. Szerda Emília Lk. 11, 33-36. 1. Pt. 3, 1-7.
20. Csütörtök Illés Mt. 10. 26-30. 1. Pt. 3, 8-17.
21. Péntek Dániel Rm. 12, 1-2. r. Pt. 3, 18-22.
22. Szombat Mária Magd. 1. Kor. 9, 24-27. 1. Pt. 4, 1-11.

30. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.
23. Vasárnap Lenke Rm. -S, 12-17. Zsolt. 48.
24. Hétfő Krísztína Jn. 8, 31-36. 1. Pt. 4, 12-19.
25. Kedd Jakab Gal. 6, 7-10. 1. Pt. 5, 1-5.
26. Szerda Anna Lk. 7, 1-10. 1. Pt. 5, 6-14.
27. Csütörtök Olga I.Kor. 12,12-26. Jer. 1, 1-10.
28. Péntek Ince Fil. 2, 12~18. Jer. 1, 11-19.
29. Szombat Márta Zsid. 6, 4-8. Jer. 2, 1-13.

31. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.
30. Vasárnap Judit 1.Kor. 10,1-13. Zsolt. 54.
31. Hétfő Oszkár Préd. 9, 13-18. .Jer. 3, 19-4, 4.
Atyánk, a Jézus Krisztus által! Magasz.tahrnkTéged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyúí tottunk, Bocsána-
tod által ístenríúságor nyertünk, megbocsátásuruk gyümöl cseíkérit testvéri szíve-
ket ajándékozol nekünk. Töltsd be szívüriket a megbocsátás lelkével. Amen.
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1. Kedd Péter I Péld. 16,.1-9. Jer. 6, 9-210
2. Szerda Lehel Jk. 3, 13-18. Jer. 7, 1-15.
3. Csütörtök Csilla 1. Tim. 4, 12-16. Jer. 7, 16-20.
4. Péntek Domonkos I Mt. 8, 14-17. Jer. 8,4-9, 18-22.
5. Szombat Vajk Ezs. 35, 3-10. Jer. 14,19-15,9.

32. hét: Szentháromság utáni 10. - Péld. 14, 34.

6. Vasárnap I Berta 1.Kor. 12,1-110 Zsolt. 55,2~17.
7. Hétfő Ibolya V. Móz. 7, 6-11. Jer. 15,10,15-21.
8. Kedd László II. Móz. 17,8-15 .. Jer. 17, 5-18.
9. Szerda Emőd 1. Kir. '21, 1-16. Jer. 18, 1-12.

10.Csütörtök Lőrinc Jer. 16, 14-17. Jer. 20, 1-6.
ll. Péntek Tibor V. Móz. 32, 7-12. Jer. 20, 7-15.
12.Szombat Klára Rm. 11, 25-32. Jer. 21.

33. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pt. 5, 5.

13.Vasárnap Ipoly 1. Kor. 15, 1-10. Zsolt. 68,1-21.
14.Hétfő Özséb Lk. 14, 7-ll. Jer. 23, 1-8.
15.Kedd Mária 1.Sám. 17,40-51. Jer. 23, 16-24.
16,Szerda Abrahám Lk. 7, 1-10. Jer. 27, 1-11.
17.Csütörtök Anasztáz Csel. 12,18-25. Jer. 28.
18.Péntek Ilona Gal. 1, 11-24. Jer. 29, 1-14.
19,Szombat Huba Ef. 2, 8-10. Jer. 30,1-3, 31,~-14,

34. hét: Szentháromság utáni 12. - Ézs. 42, 3.

20. Vasárnap Alkotm. ünn, II. Kor. 3, 3-9. Zsolt. 71, 1-16.
21. Hétfő Sámuel Ézs. 42, 1-8. Jer. 31, 31-37.
22.Kedd Menyhért II. Kir. 20, 1-7. Jer. 36, 1-26.
23.Szerda Farkas Jk. 5, 13-18. Jer. 36, 27-32.
24.Csütörtök Bertalan Mt. 9, 27-38. Jer. 37, 1-10.
25.Péntek Lajos Mt. 8, 14-17. Jer. 37, 11-21.
26.Szombat Róza' Ézs. 35, 3-10. Jer. 38, 1-13.

35. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.
27. Vasárnap I Szilárd

I
Gal. 3, 15-22. Zsolt. 73, 1-12.

28. Hétfő Agostr u Jk. 2, 1-13. Jer. 38, 14-28.
29.Kedd I - . - Rm. 3, 19-22. Jer. 39, 1-14.
30.Szerda 8-14. ,Jer. 39, 15-40, 6.
31.Csütörtök n 4-25. Jer. 40, 7-16.

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Tes-
tünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret
ajándékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenve-
rünket, és teríts asztalt nékünk a Te országodban. Ámen.
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1. Péntek I Egyed I Zsid. 2, 11-18. Jer. 410
2. Szombat Rebeka Jer. 22, 13-19. Jer. 42.

36. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
3. Vasárnap Hilda Gal. 5, 16-24. Zsolt. 84.
4. Hétfő Rozália Ézs. 40, 26-31. Jer. 43.
5. Kedd Viktor 1. Ts. 5, 16-24. Jer. 44, 1-<14.
6. Szerda Zakariás 1.Krón. 1'1, 15-20, 2!3-27. Jer. 44, 15-30.
7. Csütörtök Regina 1. Ts. 1, 2-10. Jer. 4,5.
8. Péntek Mária Fil. 1, 12-18. Jer. sir. 3, 1-24.
9. Szombat Ádám .,Fil. 1, 19-25. Jer. sir. 3, 25-39.

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

10. Vasárnap Erik Gal. 5, 25-6, 10. zsolt. 86, l-ll.
11. Hétfő Teodóra Péld. 30, 5-9. II. Kor. 1, 1-1l.
12. Kedd Szabolcs Lk. 16, 9-13. II. Kor. 1, 12-22.
13. Szerda Ludovi'ka Csel. 27, 21--26, 33-37. II. Kor. 1, 23-2,4.
14. Csütörtök Szerénke 1. Ts. 2, 9-12. II. Kor. 2, 5-11.
15. Péntek Enikő II. Ts. 3, 6-13. II. Kor. 2, 12-17.
16. Szombat Edit Lk. 6, 20-26. II. Kor. 3, 1-6.

38. hét: Szentháromság utáni 16. - II. Tim. 1, 10.
17. Vasárnap Hajnalka I Elf. 3, 13-21. Zsolt. 86,12-17.
18. Hétfő Titusz II. Sárn, 12, 15-24. II. Kor. 3, 7-ll.
19. Kedd Vilma Jk. 1,2-12. IL Kor. 3. 12-18.
20. Szerda Osendike J·k. 5, 7-ll. II. Kor. 4, 1-6.
21. Csütörtök Máté Ef. 6, 18-20. II. Kor. 4, 7-12.
22. Péntek I Móric Ézs. 49, 14-21. II. Kor. 4, 13-18.
23. Szombat Tekla Jel. 2, 8-ll. II. Kor. 5, 1-10.

39. hét: Szentháromság utáni 17. -- Mik. 6, 9.
24. Vasárnap Gellért Ef. 4, 1-6. Zsolt. 119,1-16.
25. Hétfő Kleofás Mt. 12, 1-8. II. Kor. 5, 11-15.
26. Kedd Jusztina Mt. 15, 1-20. II. Kor. 5, 16-2!.
27. Szerda Labore Mt. 17, 24-27. II. Kor. 6, 1-10.
28. Csütörtök Vencel Gal. 2, 11-21. II. Kor. 6, 11-7, 1.
29. Péntek Mihály Jel. 12, 7-12. II. Kor. 7, 2-7.
30. Szombat Jeromos Jel. 5, 11-14. II. Kor. 7, 8-16.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tük-
rébe. Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket.
Taníts minket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig me-
nekütni. Amen.
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40. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.
1. Vasárnap Malvin 1. Kor. 1, 4-9. Zsolt. 41, 1-5.
2. Hétfő Petra 1. Ts. 4, 9-12. II. Kor. 8, 1-15.
3. Kedd Helga 1. Móz. 4, 3-15. II. Kor. 8, 16-24.
4. Szerda Ferenc 1. Jn. 4, 7-16. II. Kor. 9, 1-7.
5. Csütörtök Aurél Ef. 6, 1-9. II. Kor. 9, 8-15.
6. Péntek Brunó II. Kor 8, 1-11. II. Kor. 10,1-11.
7. Szombat Amália Csel. 5, 1-11. II. Kor. 10,12-18.

41. hét: Szentháromság utáni 19.'- Jer. 17, 14.
8. Vasárnap Etelka Ef. 4, 22-32. Zsolt. 78,1-25.
9. Hétfő -Dénes Zsid. 4, 14-16. II. Kor. 11, 1-6.

10.Kedd Gedeon Kol. 3, 5---111. II. Kor. 11,7-15.
11.Szerda Fenyőke Rm. 3, 21-26. II. Kor. 11,16-33.
12.Csütörtök Miksa Lk. 19, 1-10. II. Kor. 12,1-10.
13.Péntek Kálmán Zsid. 10,11-18. II. Kor. 12,11-18.
14.Szombat Helén Jud. 20-25. Il. Kor. 12,19-21.

42. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
15.Vasárnap Teréz Ef. 5. 15-21. Zsolt. 34,2-11.
16.Hétfő Gál U. MÓz..16, 2-7, 13-15. II. Kor. 13, 1-4.
17.Kedd Hedvig Jn. 6, 24-35. II. Kor. 13,5-13.
18.Szerda Lukács Jn. 15, 1-8. 1. Tim. 1, 1-11.
19.Csütörtök Luciusz I 1.Kor. 10,14-22. 1.Tim. 1, 12-20.
20.Péntek Irén Jel. 3, 14-22. 1. Tim. 2, 1-7.
21.Szombat Orsolya Jel. 19, 6-10. 1. Tim. 2, 8-13.

43. hét: Szentháromság utáni 21. - II. Tim. 2, 5.
22.Vasárnap Előd I Ef. 6, 10-17. Zsolt. 119,57-72.
23.Hétfő Gyöngyi Mt. 10, 34-39. 1.Tim. 3, 1-13.
24.Kedd Salamon II. Kor. 10, 1-6. 1.Tim. 3, 14-16.
25.Szerda Blanka Rm. 14, 4-2L 1. Tim. 4. 1-5.
26.Csütörtök Dömötör 1. Kor. 9, 13-18. 1.Tim. 4, 6-16.
27.Péntek Szabina Lk. 22, 31-38. 1. Tim. 5, 1-16.
28.Szombat Simon 1. Jn. 2, 15-17. 1.Tim. 5, 17-25.

44. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130, 4.

29.V~~~nap I Jenő I Fil. 1, 3-11. zso~t. 130.
30.Hetfo Farkas I Mt. 7, 1-5. 1.Tlm. 6, 1-10.
31. Kedd Reform. ünn. Jel. 14, 6-7. 1.Tim. 6, 11-16.

Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gyertyabelet nem oltod el. Evangéliumod tüzével új élet
lángját gyujtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt.
Ne-engedd, hogy véka alá rejtsük a tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a
bizonyságtétel Lelkével. Amen.

"
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1. Szerda Marianna Mt. 6, 9-15. 1.Tim. 6, 17-21.
2. Csütörtök Achilles J. sir. 3, :317-44.,55-.57. II. Tim. 1, 1-7.
3. Péntek Győző 1.Móz. 18,20--33. II. Tim. 1, 8-18.
4. Szombat Károly Ézs. 64, 5-ll. II. Tim. 2, 1-7.

45. hét: Szentháromság utáni 23. - 1. Tim. 6, 15-16.

5. Vasárnap Imre Fil. 3, 17-21. Zsolt. 138.
6. Hétfő Lénárd Mt. 10, 1-10. II. Tim. 2, 8-13.
7. Kedd Okt. forr. ü. Mt. 10, 11-15. II. Tim. 2, 14-21.
8. Szerda Gottfried Mt. 10, 16-23. II. Tim. 2, 22-26.
9. Csütörtök Tivadar Mt. 10, 24-31. II. Tim. 3, 1-9.

10. Péntek Luther sz. Ü. Mt. 10, 32-39. II. Tim. 3, 10-17.
ll. Szombat Márton Mt. 10, 40-42. II. Tim. 4, 1-8.

46. hét: Szentháromság utáni 24. - Mt. 24, 13.

12. Vasárnap Jónás 1. 'Ds. 4, 13-18 -. Zsolt. 124.
13. Hétfő Szaniszló Mt. 24, 1-8. II. Tim. 4, 9-22. I

14. Kedd Klementina Mt. 24, 9-14. Tit. 1.
15. Szerda Lipót Mt. 24, 29-35. Tit. 2, 1-10.
16. Csütörtök Ottmár Mt. 24, 36-42. Tit. 2, 11-15.
17. Péntek Jenő II. Ts. 2, 1-17. Tit. 3.
18. Szombat Ödön Mt. 24, 43-51. Filemon

47. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja - II. Kor. 5, 10.

19. Vasárnap Erzsébet II. Ts. 1, 3-10. Zsolt. 143.
20. Hétfő Jolán Jn. 5, 19-24. Mik. 1, 1, 2, 1--i5.
21. Kedd Olivér 1.Móz. 19,15-29. Mik. 2, 6-13.
22. Szerda Cecília Rm.2, 1-11. Zsolt. 51,1-14.
23. Csütörtök Kelemen Ez. 14, 12-13. Mik. 4, 1-8.
24. Péntek Emma Jel. 2, 1-7. Mik. 5, 1-8.
25. Szombat Katalin 1. Pt. 4, 1-7. Mik. 6, 1-8.

48. hét: Örök élet vasárnapja - Lk. 12, 35.

26. Vasárnap I Csongor

I
II. Pt. 3, 3-14. Zsolt. 50,1-15.

27. Hétfő Tünde Lk. 12, 35-40. II. Pt. 1, 1-15.
28..Kedd I Stefánia Zsid. 12,12-17. II. Pt. 1, 16-2:1.
29. Szerda Nóé I Jel. 3, 7-13. II. Pt. 2, 1-11.
30. Csütörtök András Mt. 25, 14-30. II. Pt. 2, 12-22.

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal ön-
magának. Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked halunk meg. Ezért
akár éljünk, akár haljunk. a Tieid vagyunk. Amen.
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1. Péntek I Elza I Lk. 22, 31-38. II. Pt. 3, 1-10.
2. Szombat Aranka Jel. :ll, ()-14,1&-2.7. II. Pt. 3, 11-18.

49. hét: Ádvent 1. - Zak. 9, 9.

3. Vasárnap OIívia Rm. 13, 11-14. Zsolt. 25" 1-6.
4. Hétfő. Borbála Hab. 2, 1-;4. Ézs. 56,1-8.
5. Kedd Vilma Kol. 1, 9-14. Ézs. 57, 14-21.
6. Szerda Miklós 1. Móz. 49, 8-10. Ézs. 58, 1---'12.
7. Csütörtök Ambrus IV. Móz. 24,15-18. Ézs. 59.
8. Péntek Mária Zsid. 10,19-23. Ézs. 60, 1-11.
9. Szombat Emőke Jel. 22, 1i2J-m, 17, zo-zi. ~zs. 61.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.
10. Vasárnap Judit Rm. 15, 4-13. Zsolt. 80.
11. Hétfő Arpád Zsid. 6, 9-12. Ézs. 62.
12. Kedd Gabriella II. Ts. 3, 1----5. Ézs. 63, 7-19.
13.Szerda Luca Zak. 2, 14-17. Ézs. 63, 19-64, 11.
14.Csütörtök Szi1árdka Agg. 2, 1-9. Ézs. 65, 1-12.
15.Péntek Johanna Lk. 17, 29-25. Ézs. 65, 17-25.'
16.Szombat Etel Jel. 3, 14-22. ~zs.66, 1-2, 10-14.

51. hét: Advent 3. - 'Ézs. 40, 3, 10.

17. Vasárnap Lázár 1. Kor. 4, 1-,-5. z.solt. 85,9-14.
18. Hétfő Estike Mt. 11, 11-15. Ézs. 66, 18-24.
19.Kedd Viola Mt. 3, 1-11. Lk. 1, 1-25. :
20.Szerda Csaba Jn. 5, 31-36. Lk. 1, 26-38.
21. Csütörtök Tamás Jn. 1, 6-9, 15-16. Lk. 1, 39-56.
22. Péntek Zénó Jn. 1, 29-31. Lk. 1, 57-66.
23.Szombat Viktória Lk. 7, 29-35. Lk. 1, 67-80 .:

52. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.
24. Vasárnap Adám, Éva Fil. 4,4-7. Zsolt. 19.
25. Hétfő Karácsony 1. Zsid. 1,1-6. Zsolt. 98.
26. Kedd Karácsony II. Jn, 1, 1-14. Tit. 3, 4--8.
27. Szerda János Jn. 21, 19-24. Lk. 2. 21-24.
28. Csütörtök Kamilla Mt. 2, 13~18. Lk. 2, 25-35.
29. Péntek Dávid Jn. 12, 35-43. Lk. 2, 36-40. .;'

30. Szombat Anikó Jn. 12, 44----50. L-4:.2, 41-52.

53. hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2.29-30.
31. Vasárnap I Szilveszter I Gal. 4, 1-7. Zsolt. 71.

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az' új kezdetet jelentő böl-
esőt. Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott
kifogyhatatlan szeretetedért. Amen.
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Az 1972. esztendő népünk életével összefüggésben néhány
olyan évfordulóval szembesít, melyekre rá kell nyitnunk a sze-
münket, hogy jobban tudatosodjon bennünk mindaz, amit ezek
a dáturnok jelentenek. Ezeknek az évfordulóknak látszólag
nincs "egyházi jellegük". De ez csak látszat, mert nem történ-
hetik olyan esemény népünk történetében, amely ne érintené
egyházunkat is. Hiszen egyházunk tagjai egyben népünk fiai,
társadalmunk tagjai. Ezen felül az egyháznak és az egyház tag-
jainak egy-egy nemzeti eseményhez való "hozzáállása" jelzi,
hogy mennyiben vállal felelősséget az egyház a maga helyén
népünk felemelkedéseért vagy mennyiben részes egy-egy
nemzeti tragédíáért. _

Azok az évfordulók, amelyekről itt most megemlékezünk a
Horthy-korszakba esnek. Ez az időszak népünk történetének
egyik legszomorúbb és egyben legtragikusabb időszaka. Társa-
dalmi igazságtalanságok, gazdasági nyomorúságok, jogtalan ki-
váltságok, faji megkülönböztetések, a reakció, a kibontakozó,
majd kiteljesedő fasizmus kora, amely végül is a második vi-
lágháborúba torkollott és iszonyatos szenvedést hozott né-
pünkre.

Ismeretes, hogy az 1. világháború után elsősorban Európában
az elnyomott társadalmi osztályok és az ur.alkodó osztályok kö-
zötti osztályharc kiéleződött. Többfelé forradalmak robbantak
ki. Miközben a Szovjetunióban már 1917-ben győzött a forra-
dalom, a többi országban elnyomtak azt és az uralmukat visz-
szahódító osztályok kegyetlen megtorlásokhoz folyamodtak.
Egyre nagyobb tért hódított egyes országokban a fasizmus,
amely a kapitalista országok legreakciósabb politikai és ideoló-
giai irányzataként jelent meg a népek életében. Ahol a fasiz-
mus uralomra jutott - elsősorban Olaszországban és Német-
országban - ott Ielszámolták a polgári demokratikus szabad-
ságjogokat, embertelen fajelméletet gyakoroltak, antiszemita
propagandát űztek, uszító sovinizmus és a militarizmus lett
úrrá. Elnyomták a munkásmozgalmakat és minden haladó
irányzatot. Ezreket és tízezreket koncentrációs és haláltábo-
rokba deportáltak.

Magyarországon a Tanácsköztársaság leverése után azonnal
megindult a fasizálódás, a munkásmozgalom és a haladó ele-
mek ellen irányuló fehérterror, militarista és soviniszta alaku-

.AkiI< látlak é$ ~$elel<edfel<
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látok szervezése, faji üldözés, a demokratikus szabadságjogok
korlátozása, a soviniszta propaganda. Majd az 1930-as évek
elejétőlegyre jobban érvényesült az olasz és még inkább a né-
met fazismus befolyása. 1944. március 19-én a németek meg-
szálltákMagyarországot, melynek következtében a fasiszta dik-
tatúra hatalmasedott el országunkban. 1944.. október 15. után
a hitlerista fegyveres erőkre támaszkodó nyilaskeresztesek vé-
res terrorja következett.

A fasizmus és a fasiszta veszély Európa-szérte arra indította
a haladó gondolkodású embereket, hogy. fellépjenek és szer-
vezkedjenek a fasizmus .terjeszkedése ellen. így jött létre az
antifasiszta mozqalom, amely osztályhelyzetre, pártállásra, vi-
lágnézetre és vallásra való tekintet nélkül egyesítette a demok-
ratikus erőket és szervezeteket. Legfőbb hajtóereje a nemzet-
közi munkásosztály volt, amely a társadalmi igazságosságért
vívott harc közben küzdött a fasizmus ellen is. Az antifasiszta
mozgalomtetőpontját a II. világháború alatt a Hitler-fasizmus
által megszállt országokban érte el.

Magyarországon a reakciós Horthy-rendszer igazságtalansá-
gai és a munkásosztály elnyomása miatt, később a fasizálódás
miatt ugyancsak szervezkedtek a haladó gondolkodású embe-
rek, elsősorban az illegalitásba kényszerített kommunisták.
1841eseményei után az értelmiség, a haladó kispolgárság és a
dolgozóparasztság legjobbjai is felismertek az óriás veszélyt és
szervezkedni kezdtek. A Horthy-rendszer börtönnel, kívégzé-
sekkel és véres terrorral válaszolt az ellenállók tevékenységére.

Három véres jubileum

1932.július 29-én - ezelőtt 40 éve - végezték ki SALLAI
IMRÉT, 1942 júniusában halálra kínozták. ROZSA FERENCET
és 1942. október 9-én kivégezték SCHÖNHERZ ZOLTÁNT. E
két utóbbíra tehát haláluk 30. évfordulóján emlékezünk.

Kik voltak ők és miért kellett meghalniuk? Mindhárman a
munkásmozgalom képviselői voltak. Kommunisták, akik vilá-
gosan láttak akkor, amikor nagyon sötét volt Magyarországon.
Az egyházak nagyon magasrangú képviselői és tagjainak több-
sége ugyanebben a sötétségben nemcsak hogy nem látott, ha-
nem azok mellé állt, akik elnyomtak azokat, akik láttak ...

Sallai Imre (1897-1932) a magyar forradalmi munkásmoz-
galom kiemelkedő képviselője volt. Már az 1. világháború ide-
jén részt vett a háborúellenes mozgalomban. A Tanácsköztár-
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saság idején magas tisztséget töltött be, majd annak bukása
után emigrációban élt. 1928-ban hazatért. Az illegális sajtó ki-
építésében nagy szerepet játszott. 1932. július 15-én letartóz-
tatták és a statáriáIis bíróság 12 napi kínzás után halálra ítélte.
Július 29-én több társával együtt kivégezték.

Rózsa Ferenc (1906-1942) az antifasiszta népfront létreho-
zásáért folytatott munkát irányította. Mint kőműves kapcso-
lódott bele a munkásmozgalomba. Műszakí egyetemet végzett és
mint egyetemista részt vett a politikai mozgalmakban Német-
országban. 1931-ben tért haza. Első szerkesztője volt az illegá-
lis Szabad Népnek. Horthy rendőrsége letartóztatta 1942. jú-
nius l-én és 13 napig tartó kihallgatás során hq,lálra kínozták.

Schőnherz Zoltán (1905-1942). A mérnöki oklevél elnyerése
után Prágában, majd Kassári tevékenykedett a munkásmoz-
galom keretében. A csehszlovákiai antifasiszta ifjúsági moz-
galom, különösen is a magyar fiatalok megszervezését végezte.
1938-tól Magyarországon folytatta munkáját. Tevékeny részt
vállalt az antifasiszta függetlenségi mozgalom szervezésében,
1942. július 6-án elfogták és hadbíróság elé állították. Október
9-én a Margit körúti katonai fogház udvarán kivégezték.

Magyar Történelmi Emlékbizottság

Jubileuma van 1972-ben a Magyar Történelmi Emlékbizott-
ságnak is, amely harminc évvel ezelőtt, 1942.február végén ala-
kult. Ez a bizottság a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom
egyik legális szerve volt. Feladata az volt, hogy az. 1948-49-i
forradalom és szabadságharc ereklyéinek gyűjtését megszer-
vezze, hazafiságra. nemzeti öntudatra neveljen, és ezen túlme-
nően az antifasiszta erőket összefogja. Megalakításában és
munkájában részt vett többek között Bajcsy-Zsilinszky Endre,
Darvas József, Illyés Gyula, Kállai Gyula, Kodály Zoltán, Ve-
res.Péter. Tisztelettel említjük meg Mihályfi Ernőt is, aki evan-
gélikus egyházunknak 20 év óta (1952)országos felügyelője. A
Magyar Történelmi Emlékbizottságnak nagy szerepe volt 1942.
március 15-én, a budapesti Petőfi-szobornál lefolyt háborúel-
lenes tüntetés megszervezésében.

Gondoljunk tisztelettel azokra, akik életüket áldozták né-
pünk jobb jövőjéért és szeressük, becsüljük azokat, akik egy
sötét kerban emberek tudtak maradni, harcoltak az embersé-
gért és most itt vannak közőttünk.

D. Káldy Zoltán
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( dlz eoanqéliumot anlJanljellJen )'---------
Luther négyszázötven éves

Újtestamentum fordítása
WARTBURGBAN 450 éve készítette el Luther az Újszövetség német

fordítását. A végtelen thüríngiaí erdőség fölé emelkedő vár csendes dol-
gozószobája kiválóan alkalmas az ilyen munkára. Luther eleinte egé-
szen a mérhetetlen változás hatása alatt állt. A wormsi birodalmi gyű-
lés veszedelmes forgatagából, a birodalmi átok elől mentették ide 1521
május elején. A szerzetesi élet zordságából egyszerre a lovagvilág sza-
bad levegőjébe, az érdeklődés középpontjából a természet csendjébe ke-
rült. "Itt levetették csuhámat, - írja egyik barátjának, - és lovagi ru-
hába öltöztettek, hajat és szakállat növesztek,: úgyhogy te is alig ismer-
nél rám, aminthogy magam sem ismerek magamra, mert keresztyén
szabadságban élek, feloldozva ama zsarnok minden rendszabálya alól."
Luther Márton mint György lovag itt éli át a természet elbűvölően szép
tavaszi ébredését, amiről egyik levelében tréfás datálása tanúskodik:
"A madarak között, amelyek édesen dalolnak az ágakon, és teljes ere-
jükkel dicsérik Istent éjjel és nappal." Eddig reá figyeltek a kirobbanó
reformáció hívei és ellenségei, most ő figyeli távolból a nélküle tovább-
fejlődő eseményeket, és keresi saját rendeltetését és feladatát: "Külö-·
nös fogoly vagyok én, itt ülök akarva, akaratlan: akarva, mert Isten
akarja így, akaratlan, mert szeretnék nyilvánosan kiállni az igéért, de
erre még nem voltam méltó."

NEM TUD TÉTLENKE1)NI. Tanulmányozza a Szentírást görögül és
héberül, zsoltármagyarázatokat ír, esztendőre szóló pérdikációkat (posz-
ben. Titokban levelez barátaival, könyvet ír a szerzetesi fogadalmakról,
tilIákat) német nyelven. Mindezt lovagi vadászatok és ünnepsége köz-
amikor hallja, hogy az időközben megnősült szerzeteseket elválásra
kényszerítik, értekezést ír az úrvacsoráról, amikor a mísével kapcsola-
tos erőszakos újítások és zavargásole híreit hozzák. Hét hónapot tölt el
így. Tovább már nem bírja. 1521. december elején megszökik Wartburg-
ból, és három napot tölt titokban barátaínál, Wittenbergben. Az vilá-
gos, hogy nem maradhat: a birodalmi átok életét fenyegeti. Vissza kell
térnie, de barátai konkrét feladatra hívták fel figyelmét. Biztatták, for-
dítsa le az Újtestamentumot. Isten igéjén, az evangéliumon fordul meg
a reformáció sorsa: ezt kell a nép kezébe adni.

TELJES EREJÉT veti be Luther a fordítás munkájába, miután vissza-
tért Wartburgba, és amikor négy hónap múlva, 1522 márciusában vég-
leg elhagyja Wartburgot, az Újtestamentum fordításának kész kéziratát
viszi magával Wittenbergbe. Páratlan teljesítmény a Biblia történetébent
1522 szeptemberében jelenik meg először - ezért nevezik September-
testament-nek -'- 22 fametszettel Cranach Lukács műhelyéből. Címlap-
ján mindössze ez áll: "Das Newe -Testament Deutzsch. Viuttemberg".·

/
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Luther neve sehol sem szerepel rajta, de mindenki tudta, hogy tőle van.
Három hónap alatt elkapkodják a háromezer példányt, egyenként más-
fél guldenért hallatlan ul "olcsón" - ez egy akkori professzor félhavi
fizetése.

NEM EZ AZ ELSO német Újtestamentum. A nép elől láncravert
Biblia ugyanúgy a mese világába tartozik, mint az is, hogyaközépkort
nem érdekelte a Biblia. A valóság az, hogy egy Biblia ára a könyvnyom-
tatás előtt felért egy lovagi birtok értékével, ezért gondosan őrizték, a
láncraveréssel pedig mások számára is hozzáférhetővé tették a könyv-
tárakban. Az első nyomdászokat Gutenbergtől kezdve nemcsak a kegyes
buzgalom, hanem a nagy kereslet is indította arra, hogyaBibliát minél
hamarabb és minél többször megjelentessék. Gutenberg latin Bibliája
után tíz évvel, 1466-ban jelent meg Strassburgban az első nyomtatott tel-
jes Biblia német nyelven, az ún. Mentelen-biblia. Ez 13 kiadást ért, és
ára átszámítva csak 20 ezer mai forint volt. Luther ennek-negyedik ki-
adását használta. A Mentelen-bibliát más német fordítások követték, to-
vábbá holland, olasz, spanyol, cseh, lengyel, orosz, etióp nyomtatott
Biblia- és Újtestamentum-fordítások, a tudományos igényű görög és
többnyelvű bibliakiadások mellett. A reformáció előtt mintegy 70 ezer
nyomtatott biblia, 12 ezer zsoltár- és ótestamentumrészlet és 100 ezer
újtestamentum jelent meg a közép-európai országokban. Jeléül annak,
hogy a hivatalos egyházi vezetés ugyan nem jó szemmel nézte a Biblia
terjedését, de az egyház népe annál inkább kapott utána.

ÉRTÉKÉT azonban nem csökkenti, hogy nem Lutheré volt az első né-
met fordítás. Sőt éppen ezzel a háttérrel és hozzájuk viszonyítva látszik
meg Luther fordításának páratlan jelentősége. Luther nem is azt a célt
tűzi maga elé, hogy legyen valamilyen német nyelvű Újtestamentum
vagy Biblia. Ilyen már volt előtte, nem is egy. Ezekről azonban az a vé-
leménye, hogy hozzá tapadnak a latin szöveg betűjéhez, és olyan latinos
németséggel íródtak, ahogyan senki sem beszél, és nem is ért. O viszont
olyan fordítást akart, amely úgy olvasható, mintha az eredeti volna. Ez
sikerült is neki, s eddig talán egyedül neki sikerült igazán. Ez teszi új-
testamentum-fordítását, később teljes bibliafordítását páratlan jelentő-
ségűvé. Luther állandóan azt kérdezi: ha az evangelisták és apostolok
németül írtak volna, hogyan mondták volna németül: "Nem a latin
nyelv betűit kell megkérdeznünk, hogyan beszéljünk németül, ahogyan
azok a szamarak teszik, hanem az anyát kell kérdezni otthonában, a
gyermeket az utcán, és az egyszerű embert a piacon, és ezek szájára kell
fígyelnünk, hogyan beszélnek, és eszerint kell fordítanunk, akkor meg is
értik és megérzik, hogy németül beszélünk velük." Luther így nem né-
metre fordított bibliával, hanem a Német Bibliával ajándékozta meg

; népét, és munkája nemcsak egyháztörténeti, hanem német nyelvtörté-
neti és irodalomtörténeti eseménnyé is lett.

FORDÍTÁSI ELVE ÉS GYAKORLATA annyira új és eredeti", hogy
élesen támadták is érte. Azzal vádolták, hogy meghamisította aBibliát.
Ez adott alkalmat arra, hogy bibliafordítási elveit kifejtse és megma-
gyarázza "Sendbrief vom Dolmetschen" című könyvében 1530-ban. Meg-
állapításait még ma is medernnek és időszerűnek kell tekintenünk. A
helytelen és helyes fordítást példákori mutatja be, amelyeket persze
alig lehet magyarra átültetni, amikor a német nyelv árnyalt jellegzetes-
ségerről van szó. Mégis tanulságosak. Például tiltakozik az ellen, hogy
Márk 14,4-et így fordítsák a latinból szó szerint: "Miért történt a ke-
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netnek ez az elveszítése (perditio unguentí = Verlierung der Salbe) ?"
- mintha elveszett volna valami, és keresni kellene! Szerinte így he-
lyes: "Mire való ez a pazarlás? Kár a kenetért!" Vagy Máté 12,34: "A
szív feleslegéből szól a száj (abundantia cordis = überfluss des Her-
zens)" - mintha valakinek túlságosan nagy vagy felesleges volna a
szive! Ezért így fordítja: "Amivel tele van a szív, az csordul ki a szá-
jon." Vita közben különösen élessé válik, ahol a nyelvhelyesség kérdése
hitbeli, teológiai kérdéseket is érint. Ez a helyzet Rm 3,28-nál: "Az em-
ber megigazul il törvény cselekedetei nélkül, egyedül a hit által". Meg-
vádolták, hogy így tartalmilag is meghamisította a Szentírást, amikor
betoldotta az "egyedül" (alle in) szócskát. Itt azután nem ismert tréfát,
Nyelvi példák sorával igazolja, hogy anémet nyelv sajátossága követeli
meg ilyen összefüggésekben az "allein" szócskát, és csak így fejezi ki
azt, amit az eredeti görög szöveg mond. Szövege tehát nyelvileg pontos
fordítás. De tartalmilag is az. Ezt bizonyítja számtalan idézettel, amikor
ezt a mondtatot beleállítja Pál és a Szentírás tanításának összefüggé-
sébe.Az egész Szentírásból azt hallja ki, hogy Isten előtt egyedül hit ál-
tal igazul meg az ember, és ezért tartalmilag is helyesnek tartja fordí-
tását. Fordító munkájában így alkot szoros egységet az eredeti szöveg
nyelvtani elemzése, teológiai értelmezése és német nyelvbe való átülte-
tése.

SOHASEM VOLT KÉSZEN Luther a Biblia fordításával. 1522 decem-
berében jelent meg az Újtestamentum második kiadása, benne 576 he-
lyen végzett javítást. Az Újtestamentum Luther életében több mint 300
kiadásban jelent meg, és ezek közül 17 kiadást dolgozott áto Az egész
Biblia fordításával 1534-re készült el, több tudósbarátja segítségével. Ez
életében még 13 kiadást ért, és a legutolsóba még halála évében, 1546-
ban is jegyzett be javításokat sajátkezűleg. Következett ez az állandó és
kitartó javító munka abból, hogy Luther nem egyoldalúari alkalmazta
a nyelvhelyesség szempontját, hanem ugyanolyan komolyan vette a szö-
véghűség kérdését is: "Nem akartam túlságosan szabadon elejteni a be-
tűket, hanem munkatársaimmal együtt nagy gondot fordítottam arra,
hogy ahol egy helynél célszerűnek látszott, meghagytam betű szerint, és
nem távolodtam el tőle olyan szabadon... Inkább voltam hajlandó
csorbát ejteni a német nyelven, mint hogy eltávolodjam az ígétől"! Mi-
vel az evangélium hű tolmácsolását tűzte ki célul, azért nem fáradt bele
a Biblia fordításába és a fordítás állandó javításába.

Az Újtestamentum eredeti szöv'ege
MI AZ ÉRTELME annak, hogy a lelkészi pályára készülő fiatalokat a

bibliai nyelvek, a héber és a görög tanulásával terheljük? Nem volna-e
elég egy jó bibliafordítás is? Gyakran vetik fel ezt a kérdést, és a bib-
liai nyelvekkel való küzdelemre gondolva jogosnak is érezzük. Csakhogy
az az egyetlen jó fordítás, amely nélkülözhetetlenné tenné az eredetit,
nem volt és nincs - egyetlen nyelven sem. Lutheré sem az, hiszen ő
maga is állandóan visszatért az eredetihez, és állandóan javított. Éppen
az ő példája mutatja, hogy a fordítás egyenesen felhívja a figyelmet az
eredetire. Akik a soproni teológiai fakultáson 30 éve eljártak II német-



órákra, azok emlékezhetnek rá, hogy először Luther Újtestamentumával
kezdtük, és megállapítottuk, hogy érdemes vele foglalkozni - németül.
Azután melléje tettünk más német fordításokat, Mengét és a többit.
Némelyek elhozták a latin, az angol, a francia, a szlovák fordításokat,
és akkor már a magyar fordításokat is meg kellett néznünk, nem "pus-
kázás" okából, hanem hogy' lássuk, hogyan értelmezik az eredeti szöve-
get. És örömmel állapítottuk meg, hogy minden fordítás egy kommentár
a Bibliához, amelyek megszólalnak, mihelyt egybevetjük őket. Az igazi
probléma azonban csak ezután következett, mert ahány fordítás, annyi
kommentár, de melyik a helyes? És akkor elő kellett vennünk az ere-
detit, és érdeklődés sel elemeztük, mit is mond a görög. szöveg.

AZ EREDETI SZOVEG megállapítása azonban távolról sem olyan egy-
szerű, mint első pillanatra látszik. Sem Pál leveleinek, sem az evangé-
liumoknak, sem más újszövetségi könyvnek eredeti kézirata nem ma-
radt ránk. Elvesztek úgy, hogy még reményünk sincs arra, hogy esetleg
felbukkannak, hiszen már a második században sem voltak meg. Akkor
a kor szokása szerint papiruszra írtak, ez pedig olcsó, de gyorsan el-
használódó anyag volt, s így a kéziratokat gyakran kellett átmásolni.
Azt viszont mindenki tudja, hogy milyen nehéz pontosan másolni, és mi-
lyen könnyen becsúszik egy elírás vagy diktálás után egy félrehallás.
Az első századok másoló technikáját persze nem szabad túlságosan pri-
mitívnek képzelni. Origenes (t254), a keresztyén ókor egyik legnagyobb
írásmagyarázója egy egész irodát foglalkoztatott: "Diktáláshoz több mint
hét gyorsíró állt rendelkezésére, akik megszabott időnként váltották egy-
mást, és nem kevesebb könyvíró is a szépírásban gyakorlott leányokkal
együtt." (Eusebius) Ezenkívül jelentős könyvtára is volt régi, megbíz-
ható kéziratokból. A másolás volt akkor a sokszorosítás egyetlen módja,
ezért jól ismerték hibaforrásait, és igyekeztek védekezni ellenük. A
szent iratokat pedig különös gonddal kezelték. Csodálattal is kell adóz-
nunk legtöbb régi kéziratmásoló gondos munkája iránt. Mégis; amikor a
kezdő teológus kezébe veszi a Nestle-féle görög Újtestamentumot, bele-
káprázik a lap alján található jelzetekbe, amelyek a régi kéziratok szö-
vegeltéréseit mutatják. Ez a kézikiadás pedig csak a legfontosabb elté-
réseket regisztrálja.

A SZOVEGELTÉRÉSEKNEK azonban évszázadokon át nem tulajdo-
nítottak nagyobb jelentőséget, mert az ismert kéziratok túlnyomó több-
sége kevés és többnyire nyilvánvalóan elírásból származó eltérést muta-
tott. De ennek is megvan a maga külön története és magyarázata. A IV.
században az újtestamentumi szöveg története szempontjából két jelen-
tős esemény követte egymást. A 303-ban kezdődő Diocletianus-féle ke-
resztyénüldözéskor tömegesen égették el a keresztyén iratokat, úgyhogy
bibliai kézirat is alig maradt. Viszont tíz- év múlva a győzelmes Nagy
Konstantinus és utódai' alatt Bizánc központból tömegesen terjesztették
a biblia- és újszövetség-másolatokat a még rendelkezésre álló kéziratok
alapján egységesitett szöveggel. A korábbi szövegeltérések eltűntek. A
középkorban használt latin szöveg is ehhez alkalmazkodott. Amikor pe-
dig a humanizmus korában újra feltámadt az érdeklődés a görög szöveg
iránt, természetszerűleg megint csak a bizánci szöveget tartalmazó régi
kódexeket vették elő és nyomatták ki. Rotterdami Erasmus, a nagy hu-
manista hallatlanul gyors munkával másokat megelőzve, szintén ezt a
szöveget vette alapul 1516-ban megjelent görög Újszövetségéhez. (Ennek
1519-ben megjelent második kiadását használta Luther is Wartburg-
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ban!) Több javítás után ez az Erasmus-féle szöveg terjedt el legjobban,
és a XVI. század vége óta ez vált általános an elfogadott szöveggé (tex-
tus receptus). Kétség nem merült fel vele szemben, mert az ismert régi
kódexek túlnyomó többsége ezt a szöveget "igazolta".

GYÖKERES FORDULATOT hozott ezzel a szemléletmóddal szemben
Carl Lachmann berlini filológus 1831-ben megjelent görög Űjtestarneri-
tuma kapcsán. Régi latin és ófelnémet szövegek kiadásával foglalkozott,
s ebből jól tudta, hogy nem a kéziratok többsége, hanem a néhány,
rendszerint nagyon kevés legrégibb kéziratra kell figyelni, mert azok
adják a legvalószínűbb szöveget. Ettől kezdve az újtestamentumi szöveg-
kritika rávetette magát a legrégibb kéziratokra.

REGÉNYBE ILLO történetek fűződnek nem egy régi kódex felfede-
zéséhez. Konstantin von Tischendorf lipcsei professzor lett a legismer-
tebb szövegkutató és kiadó a múlt század közepén. Első nagy sikere volt
a Codex Ephraemi lemásolása Párizsban. Ez eredetileg Biblia volt a VIlI.
századból, de miután az írás elhomályosult, a XII. században lekapar-
ták, és a Szír Efrém egyik munkájának szövegét írták fölébe. Már so-
kan rontották vele szemüket sikertelenül, de Tischendorfkét év alatt
elkészült a lemásolással, és ez a páratlan siker egyszerre megnyitott
előtte minden zárat a régi kéziratok felé. Ekkor elhatározta, hogy végig-
kutatja a közel-keleti régi kolostorokat. Kalandos út után eljutott a si-
nai hegyi kolostorba. Gyanú, közöny és tudatlanság fogadta, a vendég-
barátság udvarias külseje mögé rejtve. Hosszú kutatás után már indulni
készült, amikor az alágyújtásra szánt papiroshalomban rátalált egy k6-
dexre. Első pillanatra látta, hogy majdnem egykorú a vatikáni kódex-
szel. szerzetesek csak harmadrészét adták át, de ez is a szenzáció ere-
jével hatott Európában. Tíz év múlva visszatér a kolostorba, senki nem
tud semmit a kódex többi részéről. Harmadszor is visszatér öt év múlva,
ismét ereménytelenül. Búcsúzáskor a kapus szerzetes barát előtt meg-
említi, hogy néhány éve kinyomatott egy görög Bibliát. A kapus erre
kiböki, hogy neki is van egy görög Bibliája, és hozza piros keridőbe cso-
magolva a keresett kódex többi részét! Évekre menő tárgyaláskövetke-
zik, amelynek végén a szerzetesek az orosz cárnak, mint a görögkeletiek
atyjának ajándékozzák az értékes kódexet azzal a feltétellel, hogy az ál-
taluk kért apátot nevezik ki a rend élére. így jut el a Codex Sinaiticus
először Pétervárra, 1931-ben pedig il British Museumba.

MA több mint 2500 pergamen kódexet tartanak számon, ezek közül
azonban alig tíz az igazán döntő jelentőségű. A régi kódexek felkutatá-
sát követi századunk első felében az érdekes papiruszleletek egész sora,
elsősorban Egyiptomból. Míg a pergamen kódexek a 340. évig visznek
vissza, addig a papirusz kódexek a második századba vezetnek. Köztük
legszenzációsabb a P 52-vel [elölt apró papirusztöredék: a legrégibb új-
szövetségi kézirat, János 18,31-33. 37-38-at tartalmazza. Szenzációs
azért, mert János evangéliuma keletkezését azelőtt szívesen datálták a
második század közepére vagy végére, most pedig kétségtelen bizonyí-
ték van arra, hogy 110 körül már Egyiptomban is ismerték.

A TUDOMÁNYOS SZÖVEGKRITIKA elég megbízható eredmények-
hez vezetett. Az eredeti szöveget még mindig csak megközelíteni tud-
juk, de most már sokkal nagyobb tudományos valószínűséggel, mint ko-
rábban. Ma tudjuk, hogy a II-Ill. században megpróbálták tudomá-
nyos gondossággal rekonstruálni az eredeti szöveget, de a kísérlet már
akkor sem vezetett egységes eredményre, s így lényegileg ,négy szöveg-
típussal kell számolnunk. Ezek közül a legújabb keletű, tehát az eredeti
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szövegtől legtávolabb esik a bizánci szöveg, amelyen az Erasmus-féle
szöveg és a textus receptus alapul. Ma egyebek közöttt biztosan tudjuk,
hogy több részlet, amely a textus receptusban és az azon alapuló Ká-
rolyi-Bibliában is szerepel, nem tartozott az Újszövetség eredeti szöve-
géhez. Márk evangéliuma véget ért a 16,8. verssel, Lukács 11,2-4-ben
a Miatyánk eredetileg öt kéréses, János 7,53-8,1l-ben a bűnös asszony-
rói szóló történet az V. század után került az evangéliumba, Ján 5,7-8
a Szentháromságról, még későbbi eredetű - hogy csak a leglényegesebb
eltéréseket említsük. Szakértők. szerint az összes eltérések az egész új-
szövetségi szöveg egyezred részét érintik, és ennek is csak kisebb része
állít megoldhatatlan feladat elé. Ez már nem teszi sem bizonytalanná,
sem értelmetlenné az Újszövetség egészének üzenetét, sőt elmondhatjuk,
hogy bár nincs kezünkben egyetlen eredeti kézirat sem, az újszövetségi
szövegkritikai tudomány segítségével mégis majdnem teljes egészében
elértük az Újtestamentum eredeti szövegét,

Az újtestamentumi kánon története
MIÉRT kell ekkora erőt bevetni az Újtestamentum eredeti szövegé-

nek, szinte minden szavának és betűj ének felkutatásába? Azt mondhat-
nánk erre, hogy az emberiség múlt jának minden kulturális értékét .ha-
sonló tudományos alapossággal és nagy anyagi ráfordítással kutatják fel,
mert az emberi kultúra jellemző vonása a múlt értékeinek és tapaszta-
latainak megbecsülése. A Bibliánál és különösen az Újszövetségnél
azonban többről van szó. Ez a keresztyénség szent könyve, "a keresz-
tyén hit és élet forrása és mértéke", ahogyan a klasszikus teológia meg-
határozza, szaknyelven az egyház kánona. De mit jelent ez?

EMLÉKEZETES számomra, ahogyan egy baptista evangelizátor a hú-
szas években a soproni templomban magasba emelte Bibliáját, és kije-
lentette, hogy ami a könyv két fedele között van, az Isten. igéje minde-
nestől. 1969-ben az amerikai evangelizátorok kongresszusán 16 ezer néző
és még 20 ezer hallgató előtt ugyanazzal a mozdulattal emelte fel Billy
Graham amerikai evangelizátor is aBibliát, és kijelentette: ez Isten
igéje, és ezért minden szava igaz, benne egyetlen hiba vagy tévedés
nincs. Részben szabadegyházi vangehzációs körökben, részben konzer-
vatív egyházi körökben találkozunk ezzel a nézettel, pl. lutheránus te-
rületen az amerikai Misszuri Szinódus hivatalos tanítása is ez.

ISMERETES az, hogy a Szentírásnak ez a szó szerinti azonosítása Is-
ten igéjével a reformáció korát követő teológiai ortodoxiára megy vissza,
amely ezt a tanítást így fogalmazta meg: "Ha szabatosan akarunk be-
szélni, akkor egyedül Istent kell a Szeritírás szerzőj ének mondanunk, a
prófétákat és az apostolokat pedig nem szabad szerzőknek neveznünk,
hanem csak egy bizonyos pontatlansággal, mert azok inkább a szerző
Isten írótollai, és az igét diktáló és inspiráló Szentlélek jegyzői és írno-
kai voltak." (J. A. Quenstedt, 1685) Azt már kevésbé szekták tudni, hogy
több mint 100 évvel előbb ezt a tant rögzíti a tridenti zsinat, amikor
1546-ban hangsúlyozza, hogy az 0- és Újtestamentum "egyazon szerzője
az -Isten", és hogy az apostolok "a szent iratokba foglalt vagy íratlan
hagyományt. .. vagy közvetlenül Krisztus szájából vagy li Szentlélek
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diktálásából" vették és adták tovább. Ez azonban nemcsak a római ka-
tolikus egyház tanítása, hanem a XVIII. század végéig ez volt a keresz-
tyénség általános meggyőződése.

A FELVILAGOSODAS KORABAN fordulat következett, amikor a tör-
ténettudomány módszereivel közelítették meg a Szentírást, és feltárták
az újszövetségi kánon kialakulásának történetét, amely azt mutatta,
hogyemberek hogyan írták és ért ékelték, gyűjtötték és szelektálták azo-
kat az iratokat, amelyek végül is az Újszövetséget alkották. Ebben a tör-
téneti összefüggésben egyszerre problematikussá vált az, hogy milyen
címen különítették el az Újszövetséget kora keresztyén irodalmától, és
milyen alapon tették kánonná. A problémát még bonyolultabbá tette
az, hogy a protestantizmus szeretí hangsúlyozni, hogyaSzentírás tekin-
télye az egyház felett áll, ezért az egyház tanítását és életét a Szentírás
mértéke alá kell helyezni. De hogyan lehet a Szentírás az egyház mér-
téke, ha a Szentírást maga az egyház tette kánonná? Ezekre a kárion-
történetből adódó kérdésekre maga az újszövetségi kánontörténet adja
meg a választ. .

JÉZUSSAL KEZDODIK az újszövetségi kánon története annak elle-
nére, hogy egyetlen sor írás sem maradt tőle, és a hagyomány sem tud
arról, hogy bármiféle iratot írt volna. Jézus olyan környezetben műkö-
dött, ahol már volt egy szentírás, amelynek feltétlen tekintélyét elis-
merték: az Ótestamentum. Jézus is Isten kötelező és érvényes igéjének
tekintette az Otestamentumot, de abban az értelemben, hogy ez az ige
az őszemélyére mutat előre, és megválto működésében teljesedett be.
Jézus ezért nemcsak idézi az Otestamentumot, hanem szembe is helyezi
vele azt a többet és nagyobbat, amelyet az ő megválto személye és mű-
ködése jelent. "Én pedig ezt mondom", és az úrvacsora új szövetségként
való szerzése, s egyáltalán Jézus szava és magatartása világosan mu-
tatja, hogy nemcsak egyenrangú az Otestamentummal, hanem felette is
áll. Jézusnak ez a mindenek felett álló tekintélye tette lehetővé és ké-
szítette elő az újszövetségi kánon kialakulását. Szava és cselekedete
formálta az őskeresztyénség életét és tanítását, vitás kérdésekben idéz-
ték szavát vagy emlékeztettek magatartására. Az evangéliumi irodalom
ezért lett az újszövetségi kánon törzse.

AZ APOSTOLOKKAL FOLYTATODIK, az újszövetségi kárion törté-
nete. Ok éltek együtt Jézussal, tanúi voltak működésének, és a feltá-
madattól kaptak küldetést az evangélium hirdetésére. Ezért a Jézusról
szóló bizonyságtétel hiteles formája magától értetődően az apostoli ha-
gyomány volt. Az evangéliumi hagyományból is csak azt fogadták el,
ami kimutathatóan apostoli eredetű volt. Az apostoli szolgálat páratlan
tekintélyéből következett az is, hogy az apostolok írásait megőrizték,
egymásnak tovább adták és gyűjtötték. így jött létre az újszövetségi ká-
non másik része: az apostoli iratok gyűjteménye. Az apostoliság szem-
pontját azonban nem alkalmazták formálisan. Tartalmilag is felülvizs-
gálták az iratokat, és nem fogadták el apostolinak, ha az egyház köz-
véleménye szerint tévtanítást tartalmazott. Jellemző példa erre a Jele-
nések könyvének esete, amelyet a Ill. század elejéig János apostoltól
származtattak. Ekkor azonban a montanisták Jelenések 20,4-re alapoz-
ták chiliazmusukat, amely szerint Jézus az utolsó idők előtt fel fogja
állítani a földön ezeréves birodalmát. Mivel ez eretnek tanításnak szá-
mított, ettől fogva kétségbe vonták a könyv apostoli eredetét, és János
presbiternek tulajonították.
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LÉNYEGILEG KÉSZEN VOLT íl-zújszövetségi kánon már a második
század első felében. Erről tanúskodik az a tény, hogy amikor Marcion
a II. század közepe felé szektás egyoldalúsággal Lukács evangéliumára
és Pál tíz levelére szűkítette az Újszövetséget, akkor vele szemben' arra
hivatkozhattak, hogy az egyházban már. régóta sokkal több irat tekin-
télyét ismerik el általánosságban. Az Újszövetség mai 27 irata közül ak-
kor már 21, vagyis terjedelem szerint az Újszövetség több mint 90 %-a
vitán felül kanonikus tekintélyű volt, és ezek tekintélyét - azemlített
Jelenések könyve kivételével - később sem vonták kétségbe. Formális
egyházi zsinati döntésre csak 200 év múlva, a szenthárornsági viták fo-
lyamán került sor. Ekkor érezték szükségét a kánon pontos körülhatáro-
lásának. A keleti egyházban a 360. évi laodiceai Izsinaton, ill. Athanasius
367. évi" húsvéti levelével, a nyugati egyházban pedig a 382. évi római
zsinaton fogadták el a 27 könyvből álló újszövetségi kánont, amivel
azonban nem hoztak új határozatot, hanem az egyház évszázadok óta
érvényes közvéleményét fejezték ki. Ettől fogva a kánonban szerepel az
addig megkérdőjelezett hét irat is: a Zsidókhoz írt levél, Jakab levele,
a 2. Péter-féle levél, a 2. és 3. János-féle levél, Júdás levele és Jelené-
sek könyve is. De a következő évszázadokban is él az emléke annak,
hogy kánonba sorolásuk kérdéses volt. Ennek emléke felújul a huma-
nizmus korában. Sokszor emlegetik, hogy Luther nem tartotta Jakab le-
velét igazi apostoli iratnak. Ezt valami szokatlan állásfoglalásnak szok-
ták tekinteni, pedig állásfoglalása inkább konzervatívnak tekinthető hu-
manista és római katolikus kortársai hoz képest. Mert 'az említett hét
iratot nemcsak Rotterdami Erasmus tartotta másodrendű újszövetségi
iratoknak, hanem a páp a megbízottja, Kajetán bíboros és a híres ka-
tolikus bibliakutató Sienai Sixtus is, és ezt a nézetüket elfogadta a nagy
ellenreformátor Bellarmin bíboros is.

VILAGOS VALASZT adhatunk most már arra a kérdésre, hogy ki
alkotta az újszövetségi kánont, és honnan van a tekintélye. Nyilván-
való az, hogy az újszövetségi kánon az egyházban jött létre, és ennek
megvan a maga emberi története. Világos azonban az is, hogy az Új-
szövetség nem azért lett kanonikus tekintélyűvé, mert az egyház ká-
nonná tette, hanem inkább fordítva: az egyház azt jelentette ki és fo-
gadta el kánonnak, ami önmagában is az volt. A valóság tehát az, hogy
az Újszövetségi kánon az egyházban és az egyház közreműködésével jött
létre, és mégis az egyház felett áll, úgyhogy az egyház mégis alája van
rendelve. Ez pedig következik abból, hogy magának az Újszövetségnek
sincs önálló tekintélye, minthogy történetileg kimutathatóan és valóság-
ban is függ Jézus Krisztustól. Ezért nem mondhatjuk, hogy az Újszö-
vetség - "a két könyvtábla közötti szöveg" - eleitől végig egyformán
Isten igéje, hanem csak amennyiben az egyes iratok Jézus Krisztusról
tesznek bizonyságot, és evangéliumát hirdetik. Ezért jó az, hogy az a hét
"másodrendű" irat belekerült a kánonba. Jelenlétük figyelmeztet arra,
hogy az újszövetségi kánon tekintélyét nem vehetjük formálisan, mert
benne a Krisztusról szóló evangélium szempontjából nem áll minden
könyv, minden mondat vagy szó egy szinten. Az Újszövetség kánoni
tekintélye. tehát nem ment fel a teológiai vizsgálat alól, hanem egyene-
sen kötelez arra, hogy kritikusan keressük benne az evangéliúrn üzene-
tét Krisztusról.
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Az Újtestamentum fordítása
AZ EGÉSZ EGYHÁZTÖRTÉNETET meg lehetne írni a bibliafordítás

történetével kapcsolatban, annyira hozzátartozik az egyház életéhez és
szolgálatához Isten igéjének anyanyelven való tolmácsolása, és különö-
sen áll ez az Újszövetségre. A fordítómunka - erre talán sokszor nem
is gondolunk - megkezdődött már az Újszövetségen belül, sőt ponto-
sabban: még mielőtt az Újszövetség keletkezett, az őskeresztyén gyüle-
kezetben, és azóta állandóan folyik ez a munka, az emberiség gyorsuló
fejlődése miatt rohamosan gyorsuló és szélesedő tendenciával. Ma több
mint ezer nyelven készül az Újszövetség fordítása vagy a meglevő for-
dítás revíziója, és sok ezer tudós, lelkész, misszionárius és laikus fog-
lalkozik vele. .

I ,

AZ ELSO NYELVI HATÁR átlépése döntő jelentőségű volt, az egy-
ház története szempontjából, mert rögtön a kezdet kezdetén történt. Jé-
zus és környezete ararnei nyelven beszélt, de csak elvétve maradt meg
- számunkra nagyon értékes - nyoma az Újtestamentumban, az ilyen
szavakban: Abba (Mk 14,36; Rm 8,15; Gal 4,6), Effata (Mk 7,34), Éli, Éli
stb. (Mk 15, 34); Hozsánna (Mt 21, 9; Mk 11, 9kk, Jn 12, 13), Iialleluja
(Jel 19, 1. 3. 4. 6.), Rabbuni (Márk 10, 51; Jn 20, 16). Egyébként azonban
Jézus szavai görög nyelven maradtak ránk, mint az egész Újszövetség is.
Mint az egész római birodalom területén, úgy Jeruzsálemben és Palesz-
tínában is tudtak görögül. A főpapi tanács és Jézus is egész biztosan
tolmács nélkül beszéltek görögül Poncius Pilátus sal. A nacionalista je-
ruzsálemiek előtt nem volt rokonszenves, mégis hozzá voltak szokva,
hogya kívülről jövő zsidók görögül szólaltak meg. Mutatja ezt Pál esete,
aki kellemes meglepetést keltett, amikor elfogatása után héberül szólalt
meg az összecsődült jeruzsálemiek előtt (Cs. 22,2). Sokan voltak, akik tö-
kéletesen beszéltek mind a két nyelven, és megszekták a vallásos szö-
végek tolmácsolását is a bibliai héber, ill. a köznyelvi aramei és a görög
között, mert erre állandó szükség volt a zsinagógákban. .

MINDEN NYELVI FELTÉTELE megvolt tehát annak, hogy az őske-
resztyénség az evangélium üzenetének tartalmi torzulása nélkül lépje
át a nyelvi határt az aramei és a görög között. A nehézségek azonban
nemcsak nyelviek, hanem vallásos és kulturális jellegűek is, mert a sok
közös vonás ellenére mély különbségek is voltak a zsidóság egyisten-
hiten alapuló, törvénnyel szabályozott társadalma és a hellenizmus po-
gány világa között. Ez pedig különösen érződött az evangéliuru átül te-
tésével kapcsolatban.

A SOK -KÖZűL EGY PÉLDÁN szemléltetjük ezt, olyan on, amely a
mai napig is sok fejtörést és félreértést okozott. Jézus Hegyibeszédében
az első boldogmondás Máté szerint így hangzik: "Boldogok a lelki sze-
gények, mert övék a mennyek országa" (Mt 5, 3), és Lukács szerint:
"Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa." (Lk 6, 20)
Jézus szavának kétféle fordítása ez, de melyik a helyes? Jézus feltehe-
tően az anavim szót használta. Ez a szó a vallásos irodalomban nem-
csak a külső szegénységet, hanem az Istent keresők lelki magatartását,
alázatosságát is jelentette. Ilyen értelemben nevezik magukat a kegye-
sek is szegényeknek, különösen a zsoltárokban (Zs 9, 10; 69, 30-39; 86,
1-3), és a kumrániak is, akik lemondtak vagyonukról a szerzetesi kö-
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zösség javára, és így készültek Isten országának eljövetelére. Jézus kö-
rül azonban nem ezeket látjuk, hanem betű szerinti értelemben szegé-
nyeket, akik szegénységük miatt nem tarthatják meg a törvény előírá-
sait, és ezért nem számíthatnak arra, hogy részesei lehetnek Isten orszá-
gának. Jézus ezeknek ígért Isten országát: így hirdeti meg Isten feltét-
len kegyelmét és szeretetét. Ez az evangélium! Máté, mínt míndíg, úgy
itt is tartalom szerint fordít, érzékeltetni akarja az anavim szóhoz kap-
csolódó bibliai-vallásos képzeteket, ezért mondja: "szegények lelki érte-
lemben" (ma talán jobban értenénk így: "szegények vallásos értelem-
ben"). Lukács, mint rnindig, pontosabban ragaszkodik a szavakhoz, és
egyszerűerr szegényekről beszél. Máté félreérthető, mintha csak arról
volna szó, hogy valaki nem köti lelkét a gazdagsághoz, de amellett lehet
gazdag is. Lukács félreérthető, mintha csak társadalmi kérdésről volna
szó. De mindegyik megőriz valamit Jézus eredeti szavából: Máté a sze-
génység vallásos dimenzióját, Lukács a társadalmi dimenzióját. Itt is el-
mondhatjuk: mílyen jó, ha több fordítás áll rendelkezésünkre! Ez azon-
ban csak eg" példa a sok közül. Az őskeresztyénségnek állandóan ilyen
fordítási problémákkal volt dolga, amikor Istenről, bűnről, igazságról,
szeretetről, ítéletről vagy kegyelemről beszéltek hellenista-görög terüle-
ten. '

A LATIN FORDÍTÁS volt a következő jelentős esemény a fordítások
történetében. Hosszú ideig nem volt szükség fordításra, hiszen az egész
római birodalomban mindenütt beszéltek görögül. Nagy mértékben ez
tette lehetővé az evangélíum gyors terjedését is az első századokban. A
latin fordítás első részletei érdekes módon nem Itáliában, hanem Észak-
Afrikában készültek, talán 200 körül. Itt akkor inkább beszéltek latinul,
mint Rómában. Tertullianus latinul írt Észak-Afrikában, Marcus Aure-
lius és Hippolytus pedig Rómában görögül. De a latin fordítást hamaro-
san már a szükség diktálja, és ez akkor alkalomszerűen, részletekben
és sokféleképpen történik. Mivel az eltérések zavaróan hatnak, Damasus
pápa megbízta Hieronymust, a kor legkiválóbb bibliai tudósát, a latin
bibliafordítások revíziójával és egységesítésével. Hieronymus kitűnő
retorikai kiképzést kapott Rómában, nagyszerűen tudott görögül és hé-
berül, talán az első nyugati teológus, aki héberül tanult. Bethlehemben
fejezte be az Újtestamentum fordítását 392-ben és a teljes Biblia fordí-
tását 405-ben. Kiváló munkát végzett, mégis ellenállásra talált "újításai"
miatt. A középkor óta azonban ez a fordítás általános an elterjedt, és
ezért Vulgata (= általánosan elterjedt) néven ismerik. A tridenti zsinat
1546. április 8-án a Vulgata szövegét kanonizálta és tette kötelezővé a
római katolikus egyházban.

MEROBEN ÚJ FELADAT elé került az egyház a bibliafordítás szem-
pontjaból a népvándorlás kora óta. A héber, a görög és a latin fejlett

" kultúrnyelvek voltak. Segítségükkel Isten igéjét árnyaltan, és ha kellett
magas színvonalon lehetett megszólaltatni. Ettől kezdve azonban olyan
nyelvekre kellett fordítani a Bibliát, amelyek szókincse többnyire meg
sem közelítette a Bibliáét. Szavakat, nyelvet, sok esetben még írást is
kellett teremteni a fordításhoz. Míg a görög Újszövetség nem éri el
nyelvileg a klasszikus görög színvonalát, addig ezeknek az új népeknek
a történetében a bibliafordítás nyelv- és irodalomtörténeti eseményt je-
lent, amelynél a bibliafodítás nyelve az addigi legmagasabb vagy sok-
szor azt is meghaladó szintet jelzi. Közismert ebből a szempontból Wul-
fila gót Bibliájának, Kyrill és Method ószláv Bibliájának, Luther német
Bibliájának a jelentősége, és ismeretes a Károlyi-biblia egyetemes ma-
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gyar értéke is. Teljesítményük nagyságáról akkor kapunk képet, ha a
ma folyó bibliafordításokra gondolunk, különösen amikor olyan népek
nyelvére kell fordítani, amelyek számára teljesen idegen a Biblia vi-
lága és kultúrája. Talán sehol sem olyan kézzel fogható az evangélium
hirdetésének és az emberi művelődésnek a szoros kapcsolata, mint a
bibliafordítással kapcsolatban. Mert az érthetőség érdekében feltétlenül
figyelembe kell venni a nép adott nyelvi és kulturális színvonalát, ugyan-
akkor azonban az evangélium teljességének hirdetésével 'kapcsolatban
szükségszerűen ki kell emelkednie az igét hallgató népnek a világtól
elzárt primitívségből.

A FORDÍTAs REVÍZrÖJA azonban sok esetben talán még ennél is
nehezebb feladat. Mert különös sorsa van a klasszikus bibliafordítások-
nak. Eredetileg rendszerint hallatlan előrelépést és újítást jelent egy új
fordítás. Amikor azonban népszerűvé lett, és a hosszú használat miatt
ragaszkodnak hozzá, a haladás kerékkötőjévé válhat. Ahogyan az
élet nem áll meg, úgy a nyelv fejlődése sem áll meg, és ezért előbb
vagy utóbb a legjobb fordítás is elavul. A fordítás revíziója vagy az
egészen új fordítás ilyenkor nemcsak nyelvi kérdésse, hanem az evan-
gélium lényeget érintő üggyé válik. Jól szemlélteti ezt az, hogy egyik
már nem élő írónk az Újszövetség készülő új magyar fordítását azzal
hárította el, hogy Károlyi patinás fordítását nem szabad elejtenünk.
Jellegzetesen fejezi ki ez azok véleményét, akik szerint a vallás és a ke-
resztyénség a múlté, valamilyen muzeális emlék, amelyhez jól illik az
ódon" patinás nyelv. Az ódon nyelvű fordítás azonban már eleve hamis
képet ad az Üjszövetségről és a benne foglalt evangéliumról, mert az
eredetileg új volt tartalmában és nyelvében egyaránt. Az evangéliumot
ezért mindíg csak a legújabb nyelven lehet az eredetihez híven tolrná-
csalni. Készülő magyar fordításunk elé is azt a célt tűztük, hogy úgy
szólaltassuk meg az Újszövetség kétezer éves szövegét, mintha ma írták
volna magyarul. '

Az Újtestamentum értelmezése
NEM LEHET ELÉGSZER HANGSÚLYOZNUNK, hogy Jézus nem

könyvet adott át híveinek,' hanem tanítványokat gyűjtött maga köré, és
őket küldte el, hogy hirdessék az evangéliurnot. Ennek oka nem a pri-
mitívnek feltételezett viszonyokban keresendő, hiszen abban az időben
sokan írtak könyvet, és terjesztésének is megvoltak a technikai felté-
telei. De ahogyan Jézus nemcsak a történeti múlt egyik kimagasló
alakja, hanem miután feltámadt, élő Ura és vezetője népének az idők
végéig, úgy követeit sem rögzíti a 2000 év előtti rnúlthoz, hanem Íel-
adatukká teszi, hogy saját nemzedékükre nézve míndíg újra fogalmaz-
zák meg az evangélíumot, és így mondják meg, mit jelent az, hogy ő
Ura és Megváltója népének és a világnak. Ezért "az' evangéliumot anya-
nyelven" követelményének még távolról sem feleltünk meg, ha az Új-
szövetséget lefordítjuk népünk nyelvére. A legtökéletesebb fordítás is
csak azt mutatja, hogy az első század apostolai és igehirdetői hogyan
oldották meg az evangélium hirdetésének a feladatát a maguk korában.
A mi feladatunk az, hogy az Újtestamentumba foglalt evangéliumi üze-
netet a maga történeti adottságában minél teljesebben megértve, egé-
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szen újonnan szólaltassuk meg kortársainknak korszerűen. Ezt szolgálja
az Újszövetség történeti módszerekkel dolgozó magyarázata.

HAMIS ELLENTÉT alakult ki azonban a felvilágosodás óta a Szent-
írás tekintélyét védő dogmatíkus teológia és a Szentírás emberi [ellegét
hangsúlyozó történetkutatás között, és emiatt sok hívő ember még min-
dig gyanakvással tekint a történeti módszer alkalmazására. A dogma-
tíkus álláspont klasszikus megfogalmazása így hangzik: "Az eredeti ka-
nonikus Szentírás csalatkozhatatlanul igaz és minden tévedéstől mentes.
Ez azt jelenti, hogy a kanonikus Szentírásban nincs hazugság, nincs
hamisítás, nincs a legcsekélyebb tévedés sem tárgyi tekintetben, sem
szavakban. Ami benne van, az egyenként és összesen tökéletesen igaz,
akár dogmatikai, akár erkölcsi, akár történeti, kronológíai, földrajzi
vagy elnevezésre vonatkozó adatról van szó. Nem lehet és nem is szabad
a szent iratok megírásával kapcsolatban a Szeritlélek irányításának
semmiféle tudatlanságot, értelmetlenséget, feledékenységet vagy a leg-
csekélyebb emlékezési hibát tulajdonítani." (J. A. Quenstedt, 1865) Ez-
zel szemben a másik oldalon annál inkább próbálták bizonyítani a tör-
ténetírás eszközeivel, hogy az egyes újszövetségi iratokat nem írhatták
azok, akiket az egyházi hagyomány szerzőknek mond, igyekeztek ki-
mutatni a történeti, földrajzi, tárgyi tévedéseket és ellentmondásokat, a
mitikus és legendás elemeket az Újszövetségben, hangsúlyozva, hogy hi-
tünk igazsága független a történeti esetlegességektől. A hagyományos ál-
láspont képviselői viszont ebben a Szentírás tekintélyének és a hit alap-
jainak lerombolását látták.

OLDODIK ma már az ellentét. Elvileg nyilvánvaló, hogy hamis el-
lentétről van szó, mert hitünk nem független ugyan bizonyos történeti
tényektől, mindenekelőtt Jézus történeti személyétől és működésétől, de
éppen ezért hitünk felől is érdekelve vagyunk a történeti tények mínél
tudományosabb és szakszerűbb feltárásában.

A TÖRTÉNETKUTATÁS EREDMÉNYEIT három csoportba lehet osz-
tani. Először is vannak olyan kérdőjelek, amelyeket egyelőre nem vagy
talán sohasem tudunk feloldani. Ilyen a történetkutatás elmúlt két év-
százada alatt felvetett legtöbb kérdés. Pl. vannak feltevések az evangé-
liumok keletkezéséről, egyes jézusi történetek vagy mondások kialaku-
lásáról, de biztos választ legtöbb esetben csak újabb források felfede-
zése esetén tudnánk adni. Másodszor: vannak olyan biztos eredmények,
amelyek ellen a konzervatív teológia valamikor tiltakozott, amelyeket
azonban történeti tények és elemzések igazoltak. Pl. Zsidókhoz írt levél
szerzője nem lehet Pál apostol. A feltámadásról, ill. az üres sírról szóló
történetekben vannak olyan ellentmondásos részletek, amelyeket sem-
miképpen sem lehet összehangolni. Harmadszor: vannak olyan állítások,
amelyeket korábban kész tényeknek tekintettek a történetkritikai irány-
zat képviselői, ma azonban történeti ismereteink alapján tarthatatla-
nok. Pl. D. Fr. Strauss a múlt század elején még legendás vonás nak
tartotta azt, hogyadóösszeírásra mindenki eredeti birtokára ment, mint
József és Mária is. Azóta előkerültek papiruszok az egyiptomi homok-
ból, amelyek bizonyítják, hogy az adóösszeírás a római birodalomban
pontosan így történt. Hosszú időn át mindenestől legendának tekintet-
ték a bethesdai gyógyítás történetét a fürdő nevével együtt: bethesda
= kegyelem háza. Emellett szólt az, hogy a fürdőnek nem volt írásbeli
emléke az Újszövetségen kívül (Jn 5. lkk). Ezzel kapcsolatban egyrészt
tudomásul kellett venni, hogy az angyal vízreszállásáról szóló vers (Jn
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5, 4) nincs meg a legrégibb 'kéziratokban, tehát utólagos mitikus betol-
dás, amely talán a néphitet fejezte ki. Másrészt a negyvenes években
pontosan az Újszövetségben megjelölt helyen kiástak egy fürdőt, amely-
nek öt bolthajtása van, mint az evangélium leírása szerint is (Jn 5, 2),
A, Drews 1909-ben azt állította, hogy Jézus sohasem élt, hanem a meg-
haló és feltámadó istenségekhez hasonló mitikus szernélyiség. Ezt egye-
bek között arra alapította,' hogy az Újszövetségen kívül egykorú forrá-
sok hallgatnak róla. Azóta kimutatták, hogyakeresztyénség az első
századokban nem volt olyan méretű mozgalom, hogy a római történet-
íróknak meg kellett volna róla emlékezni. A rabbinista hagyományban
pedig szándékosan hallgatták el, mert Jézust mint istenkáromlót ítél-
ték el, és ezért emlékét nyomtalanul el kellett törölni. Amikor a kum-
ráni iratok napvilágra kerültek, felröppentették azt a hírt, hogya keresz-
tyén vallás már Jézus előtt is megvolt Kumránban, A kritikusabb törté-
neti vizsgálat bebizonyította, hogy a hasonlóságok ellenére olyan mély
különbségek vannak kumrán és Jézus között, hogy ez az állítás tudomá-
nyosan tarthatatlan,

TERMÉSZETES ÖNTISZTULASA is van a történetkritikai kutatásnak,
és így ma már a bibliai történetkritika is túl van a mindent megkérdő-
[elező szélsőséges kriticizmuson. A kritikai feladathoz tartozik a megkér-
dőjelezés és a' feltevések felállítása, viszont ugyanebből a kritikai fel-
adatból következik az is, hogy a kérdőjelek és feltevések csak akkor fo-
gadhatók el, ha tudományosan igazolt tényszerű alapjuk van.

A TÖRTÉNETI SZEMPONT ÉRVÉNYESÍTÉSE teszi lehetővé, hogy az
Újszövetség üzenetet olyan korszerűen tolmácsoljuk a mi korunkban,
ahogyan azt az apostolok tették a maguk korában. Ezt jól lehet szemlél-
tetni Jézus nevével. Jézust az őskeresztyén gyülekezetben Messiásnak,
görögül Krisztusnak nevezték. A_hellenista keresztyének között azonban
ezt nem értették, ezért Jézust Urnak, görögül Kyriosznak nevezték. Ez
érthető volt. A görögül beszélő zsidóság ugyanis Istent nevezte Kyriosz-
nak, viszont a hellenista világban azokat az istenségeket nevezték így,
akiktől üdvöt és jólétet, az embehség jobb jövőjét remélték. A Kyriosz
név tehát eredetileg jól fejezte ki a Messiás-Krisztus név tartalmát. hi-
szen ez is azt a személyt jelentette, akitől Izráel szabadulását és az üd-
vöt várták. A Messiás-Krisztus rlév értelmének elhomályosulásával
mégis elveszett annak hitvallásos tartalma, amely az eredeti történeti
szituációból adódott. Jézus ugyanis nem váltotta be a hozzá fűzött mes-
siási reményeket. Nem szabadította fel Izráelt, 'és nem gyűjtötte maga
köré az igazakat és kegyeseket, hogy velük uralkodjék az egész vilá-
gon. Ellenben a bűnösöket, vámszedőket és szegényeket gyűjtötte maga
köré, és az idegen iga lerázása helyett megtérésre szólította Izráelt. A
zsidóság vezetői ezt a Jézust nem fogadták' el messiásnak. Viszont mi-
után ezt a Jézust maga Isten igazolta, a feltámadással, tanítványai és
követőí annál nyomatékosabban hirdették, hogy ő a Messiás, a Krisztus.
Ez tehát több volt puszta névnél: elvetése volt annak a messianizmus-
nak, amely a kegyesek világuralmát remélte, és hitvallás Jézus messiási.
koncepciója mellett, amely szerint ő is, egyháza is nem ítélk=zésre és
uralkodásra, hanem megbocsátáara és szolgálatra jött a világba. Ez a
történeti példa önmagáért beszél. Jézus neve mellett-a Krisztus név tör-
téneti tájékozódás nélkül megszokott címmé szürkül, a történetkutatás
megvilágításában azonban egyszerre életre kel, és ma is aktuális hit-
valIássá, a világ szolgálatát vállaló programmá válik. '

, Dr. Prűhle Károly

3 Evangétí.k'us Naptár
33



( dl~etJanljiLiulumaL a~ emh-eFek kö-~jjlt

Evangéliummal a kicsik között
Talán még hem felej tettük el egészen édes-anyanyelvünk régi, bibliai

eredetű szép szavát a gyermeket váró asszonyról. "Aldott állapotban
van" - mondják még ma is. Ugyanígy beszélünk "gyérmekáldás"-ról is.
Mindkét kifejezésben az a hivő keresztyén meggyőződés- tükröződik,'
hogy a gyermek nem 'egyszerűen a házastársi együttélés természetes kő-
vetkezménye, hanem Isten áldása. Újra fel kellene ezt fedeznünk és na-
gyon komolyan kellene vennünk. Hiszen csak ezzel a látással lehet
örömmel vállalni és várni a gyermeket, s nem is csak egyet!

Onkéntelenül is idetolakodik a kérdés: csakugyan és nunden esetben
áldás a gyermek? Nem valami naiv idealizmus-e ez a felfogás, amely a
való élet területén nem bizonyul igaznak? Hiszen mást mutatnak a té-
nyek. Ellentmond ennek sokszorosan az élettapasztalat. A gyermek ne-
velése sok gonddal, törődéssel, sőt komoly áldozathozatallal jár. S még
emellett is mily sokszor válik a szülők öröme szomorúsággá, nem egy
'esetben megkeseredéssé. Kisiklott fiatal életek, gyermekeiktől hálátla-
nul magukra hagyott öreg szülők gyakori és szomorú példája tanúskodik
itt cáfolóan. A kisgyerrnek talán még öröm és áldás. Aztán, ha megnő,
mindez lassan elpárolog: sokszor elnyelik az áldást az élet nyers, sok-
szor nagyon goromba realitásai. '

A gyermek mégis Isten áldása. Minden egyes világrajött emberi életbe
Isten belehelyezte a maga gazdag ajándékait. Ennek révén minden em-
beri élet áldás hordozója lehet. De! - s éppen itt a bökkenő, Minden
gyermek bűnös embernek születik. S ez azt is jelenti, hogy az életunk
edényébe Isten által pelehelyezett áldások töredékes ek maradnak, sok-
szor egészen elsikkadnak és tönkre is mennek. Nem tudunk azzá válni,
amivé Isten szánt bennünket. '

De figyelembe kell vennünk azt a segítséget, amit éppen ebben- a hely-
zetben maga Isten ad nekünk. Ö nemcsak áldások ajándékozója, hanem
azok megtarrója és kibontakoztatója is akar lenni. M ismerjük azt az ál-
dott forrrást, amely Isten áldásait életünkben és gyermekeink életében
kibontakoztathatja. Ez a forrás Istenünk irgalmas szeretete, amellyel a
keresztségünk alkalmával találkozunk. Keresztségünk éppen azt je-
lenti, hogy életünk és gyermekeink élete belehelyeztetik Isten kegyel-
mének, irántunk való irgalmas, megbocsátó és újjáteremtő szeretetének
erőterébe. Ez a szeretet a legcsodálatosabb életformáló erő, az életünkbe
helyezett áldások beérésének életeleme.

A gyermek élete számára a .szeretet egyébként is a legalapvetőbb lét-
feltétel. Szerencsétlen az a gyermek, akinek ezt a szeretetet nélkülöznie
kell. A gyermeket azért helyezi Isten a család közösségébe, hogy a szü-
lőkön keresztül megkapja ezt a nélkülözhetetlen szeretetet. Gyerme-
keinknek azonban többre van szükségük, mint arra, amit mí, szülők
nyújthatunk nekik. Ha mindent megadtunk is nekik, ami tőlünk telik,
nem kaptak eleget ahhoz, hogy Isten áldásai kibontakozhassanak ben-
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nük. Ehhez Isten szeretete hatása alá kell kerülniük. S ez történik a
keresztségben.

A keresztség azonban nem varázsszer. A benne rejlő kegyelemnek ha-
tékonnyá kell válnia. Ehhez elsőként arra van szükség, hogy maguk a
szülők és keresztszülők becsüljék meg és értékeljék nagyra saját kereszt-
ségüket. Gyermeket ma már nem lehet "vallásos tradícióból" kereszte-
lőre vinni .. Csak az értékelheti helyesen gyermeke keresztségét, aki ál-
dásnak ismerte fel a sajátját is. "A keresztség hálás szívekre vár és
csak azokra árasztja ki csodás gazdagságát."

Ebből szinte magától következik: a keresztségben kapott kegyelem-
nek, Isten szeretetének hatékonnyá válásához megfelelő környezet is
kell. A családban jó "légkörre" van szükség, olyanra, ahol a család
mindennapi életét, a szülők élettevékenységet átsugározza Isten életet
formáló szeretete. Nem hiányozhat éppen ezért a keresztyén otthonból,
ahol gyermekek nevelődnek, az ige, az imádság és az ének.

A keresztyén család azonban nem élhet elszigeteltségben. Modern vi-
lágunknak egyik nagy veszélye nemcsak a személyí magánosság, hanem
a családi kör bezártsága is, A keresztség éppen ettől szabadít meg ben-
nünket, éspedig azzal, hogy akis család közösségét belevonja a nagy
család: a gyülekezet közösségébe. Hiszen a keresztség éppen ezzel fűz
össze,ide helyez bele, S ez azt jelenti, hogy a keresztség csak akkor vál-
hat gyümölcsözővé életünkben és gyermekeink életében, ha egészséges
kapcsolat alakul ki a család és a gyülekezet között.

Azután arra is kell törekedniük a szülőknek, hogy a növekvő gyer-
mek ne szigetelődjék el attól a társadalomtói sem, amelynek szüleivel
együtt tagja. Olyan keresztyén ifjakra van az egyházban szükség, akik
tudatos tagjai a társadalomnak is.

Végül a legfontosabb: a gyermekeink életében plántált áldásokat a
keresztség segítségével is csak a Szentlélek: bontakoztathatja ki bennük.
Ezért kíséri a keresztséget, a megkereszteltek életútját a családban is és
a gyülekezetben is szüntelenül az imádság: Szentlélekért, bennünk es
gyermekeinkben való áldott munkálkodásáért.

Laborczi Zoltán

Evangéliummal
a konfirmandusok mellett

A serdülőkor küszöbén álló konfirmandusaink, lassan maguk mögött
hagyják gyermekkoruk álomvilágát. Tanumányaik s egyre gyarapodó
élettapasztalataik során megtanulják a világot, benne az emberi életet
a maga valóságában látni. S ami addig ismeretlen, titkot sejtető volt,
most egyszeriben érthetővé, átlátszóvá válik számukra. Tulajdonképpen
egy titok marad még megfejtetlen életükben: ez önmaguk.- Kamaszos
fölénnyel, nagy biztonsággal szólnak hozzá nemcsak történelmi, irodalmi
kérdésekhez, hanem a csillagászattól kezdve a világpolitika jelenlegi ese-
ményeiig, mindenhez, - csak "nyurga kezeikkel" nem tudnak mit kez-
deni, ha felnőttek társaságába keverednek. Sokat sportolnak, úsznak,
tornásznak, s kitűnően tudják, hogy edzés közben mennyit emelkedhet
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a pulzusszám, - csak azt nem tudják, hogy miért ver olyankor is he-
vesebben a szív, amikor hosszabban rajta felejtik szemüket egy fiún
vagy egy kislányon? Ezeknek a néha szemérmesen suta, néha szemte-
len, - néha megható komolysággal elmeditáló, máskor az éretlenség
határát súroló, mindent kinevető gyermekeknek kell az evangéliumot
hirdetnünk. Olyan evangéliumot, ami nekik segítség, ami nekik tény-
legesen örömuzenet.

Amit egyházunk elsősorban felkínál konfirmandusainknak, az a Jézus
Krisztusba vetett hit öröme. Ezen ne csak azt értsük, hogy a gyermek-
kor "Jézuskája" után, a konfirmációi oktatásban feltétlenül alkalom
nyílik Jézussal való talákozásra. Aki halálában és feltámadásában bizo-
nyult minden ember igazi barátjának, bűntől-haláltól szabadító Krisz-
tusának. A Krisztus-hit igazi öröme sokkal inkább azt jelenti, - a sze-
retet után vágyódó gyermekszív számára, - hogyamegváltás tényei-
ben megismerheti és magáénak vallhatja azt a szeretetet, mely Jézust
a gyermekekhez is a "barát", a "testvér" közelségébe hozza. A Jézus
Krisztusba vetett hit azzal az örömmel ajándékozza meg a gyermeket,
hogy benne rátalál arra a "Válakire", akinek hűségére, együttérző sze-
retetére mindig számíthat. - Konfirmandusok közti szolgálataim során,
szinte megdöbbentő esetekkel találkoztam, amikor elemi erővel tört fel
gyermekeinkben ez a szeretet után való vágyódás. S itt nemcsak olyan
gyermekekre gondolok, akiket családi tragédiák - elválás, árvaság -
vittek a szeretetéhség állapotába, de a látszólag kiegyensúlyozott csa-
ládi környezetben nevelkedettek is, sokszor szenvednek szeretethiány-
ban; szülők és barátok meg nem értése vagy megbízhatatlansága miatt.
-- Sok-sok konfirrnandus számára igazi, életre szóló örömöt adhat ez a
hit: "Jézus Krisztus az én Uram. Megváltóm és testvérem".

Amit emellett kínálhat fel egyházunk konfirmandusainknak, az a gyü-
lekezet testvéri szeretetközösségében való élés' öröme. Serdülőkorú gyer-
mekeink éppen a konfirmáció idején találkoznak az érettük _felelőssé-
get vállaló, érettük imádkozó gyülekezet közösségi életével. Amelyben
nekik is vannak feladataik, ahol nekik is imádságban és testvéri segít-
ségben kell hordozni másokat. Itt éli át a gyermek - a gyülekezet "egy
testében" - a "sok tag" 'összeműködésének örömét. A közösségí életre
való nevelés áldott kohója lehet azért a konfirmációi oktatás néhány
hónapja. Hogy akik itt megismerték e szó valóságának jó ízét: együtt,
azok az elkövetkező életük során örömöt találjanak abban, hogy má-
sokkal és másokért, de közös célok szolgálatában töltsék el az életüket.
Hogy örömöt leljenek az egy munkahelyen, az egy faluban-városban, az
egy hazában élők javára való munkálkodásban. Az egyháznak tudatosan
kell munkálkodnia azért, hogy az ifjak hasznos tagjai legyenek társadal-
munknak.

S amit végül evangéliumként szeretnénk adni konfirmandusainknak,
az az igével és az úrvacsorával való élés erőgyűjtésének és megújulá-
sának az öröme. - A gyermek, míg kicsiny, minden feladatra habozás
nélkül vállalkozik, s nem kérdezi: van-e tehetségem, van-e erőm hozzá?

~A gyermekes nekirugaszkodás okat gyakran kísérí azért bágyasztó si-
kertelenség, leverő kudarc. - Fiaim habozás nélkül nekiálltak "megja-
vítani" az elromlott ébresztőóránkat, - s tudom a szétdúlt rugók és ke-
rekek romhalmaza, tehetetlenségük tudata, még sokáig kísérteni fogja
őket, álmaikban is. - A serdülőkor az az idő, amikor rá kell nevelnünk
gyermekeinket lehetőségeik reális felmérésére. S benne a konfirmáció
nagyszerű lehetőség arra, hogy megmutassuk: a legnagyobb erő önma-
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garn megváltoztatásához, rossz szo~ásaim, bűneim elhagyásához, önma-
gam legyőzéséhez kell. S hogy ehhez keresztyén meggyőződésünk sze-
rínt segítségre van szükség. - A Jézus Krisztus haláláért hirdetett bűn-
bocsánat itt oldozhatj a fel gyermekeinket, a kudarcok és sikertelensé-
gek bénító zsákutcájából. Amikor a "tegnap erőtelenségét" eltakarja, s
felvillantja a reményt, hogy "ma" lehet mindent újrakezdeni. A Krisz-
tus szent testével és vérével való közösségünk az úrvacsorában, - a
"felülről" való áldott kenyér - pedig táplál, erőt kínál az újra, a jóra.
S a számba, szívembe zárt egyszerű csoda: "Élek pedig többé nem .én,
hanem él bennem a Krisztus", felszabadíthatja geyrmekeink lelkét is
olyan örvendező életre, mely nem lesz letört a' kudarcok láttán, nem
lesz cinikus, rnert nem mondja: "minek erőlködjem, úgy sem sikerül",
- hanem a legmélyebb optimizmussal indul el emberré lenni, s em-
berként viselkedni minden körülmények között.

Legyünk hálások Istennek, hogy ezt az áldott szolgálatot ma is ránk
bízza. Csizmazia Sándor

Evangéliummal
a fiatal párok mellett

Szemünkben minden, a polgári hatóság előtt megkötött házasság érvé-
nyes, mégis evangélikus egyházunk természetesnek tartja, hogy keresz-
tyén fiatalok házasságkötésük alkalmával igénylik az evangélium hir-
detését és ennek meghallgatására szeretteikkel és a gyülekezet minél
több tagjával együtt jelennek meg.

Ma mindenről tudni szeretnénk, mí az értelme, mire való - s ami-
nek nincs értelme vagy ami nem való semmire, azt elhagyjuk, arra
nincs időnk. Mire való hát a templomi esküvő? Mi az értelme, hogy
fiatal párok jelennek meg az oltár előtt? Mi evangélikusok úgy vála-
szolunk ezekre a kérdésekre .hogy szerrntünk az esküvő az evangelium
hallgatásának alkalma, ez a legmélyebb és legigazibb értelme.

Igaz, hogy az esküvő az imádság alkalma is. A keresztyén ember
nemcsak akkor imádkozik, amikor bajban van, hanem akkor is, amikor
öröme van. Nemcsak akkor, amikor az élet mélypont jára jutott, hanem
akkor is, amikor boldog és úgy érzi, csúcson jár. Az esküvő az áldó, há-
laadó, köszönetet mondó iimádság alkalma csakúgy, mint az áldásért kö-
nyörgés ideje. A násznép nemcsak rokonok, ismerősök és kíváncsiak se-
rege, hanem imádkozók gyülekezete is.

Igaz, hogy az esküvő a hűség kijelentésének komoly, ünnepélyes al-
kalma is. A keresztyén fiatalok nemcsak a szűk család; hanem a ke-
resztyén gyülekezet jelenlétében felelős en kijelentik, - magyar szokás
szerint esküvel fogadják - hogy egymással hűségesen akarnak élni a
házasságban, Isten törvényei szerint, Isten akaratát magukra vállalva.

Mégis legmélyebb és legigazibb értelmében az esküvő az evangélium
hirdetésének és hallgatásának alkalma, amikor a keresztyén fiatalok
személyhez szólóan, jelenlegi és jövendő életükre vonatkoztatva hallhat-
ják Isten szeretetének Jézus Krisztusban megismert jó hírét.

Mit jelent az evangélium esküvői oltár előtt?
Van alapja bizalmuknak, hiszen fiatal életük, sorsuk nem a vak vé-

letlen szerencse, hanem Isten kezében van. Gondjaikat nem maguknak
kell egyedül hordaniuk, "gondviselő jó Atyjuk" segít hordozni. Gyer-
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meki, bizodalmas hit a helyes válasz erre az isteni gondviselő szere-
tetre. .

Van [orrása szeretetüknek, amiből állandóan táplálkozhat, ha meg-
fogy; feltöltődhet, ha elapad; felüdülhet, ha kifárad. Ez a szeretet soha
el nem fogy. Nem keres, hanem teremt értéket, nem egy tulajdonságra
irányul, hanem a személyre magára. Ez a szeretet mindig kapcsolatos a
bocsánattal is. Jézus bemutatta, mit jelent bűnbocsátó szeretettel sze-
retni, "hetvenhétszer" megbocsátott tanítványainak, feltárta előttük a
Miatyánkban a bocsánatkérés Iehetőségét és elmond atta velük Oabocsá-
natadás elkötelezését. A keresztyén közösségí élet - s így keresztyén
házastársak házassági közösségének - egyik legmélyebb titka a bocsá-
nat, a bocsánatot kérni és adni tudó szeretet. Ez frissíti fel a bűnben
megfáradtakat, ez nyit zöld utat, új lapot. Csak azt a házasságot nem
kell félteni felborulástói, zátonyra [utástól, ahol tudnak erről a nagy
titokról, Isten bocsánatán alapuló bűnbocsátó szeretetről és gyakorolják
azt. Ez a szeretet hűséges szeretet. Jézusról a passió-történet elején azt
olvassuk: "Szerette az övéit, mindvégíg szerette őket" (Jn 13, 1). Ebből
a szeretetből meríthetnek hűséget a keresztyén házasfelek is. A hűség
sokak előtt Iekacagott szó és fogalom, nekünk szent és komoly, mert
Urunk szeretete is ilyen. Ez a szeretet tettekben is valósul, nem marad
csupán szó. Ez késztette- a Mestert tanítványai lábainak megmosására és
a kereszt vállalására is. Keresztyén házastársak szeretete nem merülhet
ki a ,.,szeretlek" vallomás ismételgetésében, hanem egyszerű hétköznapi
cselekedetekben valósul és nem retten vissza áldozatvállalástói sem. A
házasság keresztyén házastársak között sem automatikusan, magától jó
házasság. Naponkénti feladat az. Szeretetben valósítandó, amit Isten
akar.

Van iqérete reménységüknek. Noha a keresztyén fiatalok sem isme-
rik a holnapot. a jövő fátylát Isten szerető keze előttük sem libben ti
fel, a holnap ismeretlen ország marad számukra is, mégis egy ismerős
máris van ebben az ismeretlenségben: az ismerős Isten, akit Jézus
Krisztusban úgy ismertek fel, hogy Ő tegnap és ma és mindörökre
ugyanaz. Ezért nincs okuk a félelemre. Van ígéretük : reménykedhetnek.
Azt nem ígéri Isten, hogy sohasem jön próba, nehéz idő, sőt vihar az
életükben, .(Máté 7, 24-27), de azt ígérí, hogy tűzben is, vízben is, övéi-
vel van (Ézsaiás 43, 2-5), és azt is, hogy még' a viharban is meg lehet
maradni, ha valaki házát kősziklára építette. Az evangelium meghallása
sok félelemtől, rettegéstől, aggódástól szabadíthat meg (1 Jn 4, 8; Máté 6,
25). Ez a reménység nem szégyenül meg a halálban sem, Isten szerete-
tétől ott sem szakadunk el, reménységünk életre-halálra szóló élő re-
ménység. Bizony keresztyén fiatal pároknak is az evangéliumra van
szükségük, evangéliumhirdetésre, s az evangélium meghallására. Ez nem
csak színesítés a szürkeségben, csillogó aranypor a fakó fénytelenség-
ben, hanem az élet igéje.

Keresztyének tudják, hogy nem a házasság a megváltás. A házasság-
ban is Krisztus megválto szeretetére szoruló emberek maradnak. Bár-
milyen szépek a fiatalok, bármennyire is öröm rájuk nézni, tudjuk, még-
sem angyalok. A legszebb esküvői ruhában is bűnös emberek, akik ége-
tően rászorulnak Isten szerétetének evangéliumára.

A házasságkötés napja döntően fontos nap a keresztyén fiatalok életé-
ben is. Ezen a jelentős napon örömmel hallhatják: Isten együtt örül az
örvendezőkkel, nem irigyli boldogságukat, azt akarja, hogy boldogok
legyenek és boldogok maradjanak, ezért hirdetteti evangéliumát is.

Dr. Hafenscher Károly



Evangéliummal a gyászolók mellett
"Holdvilágos, fehér úton, Mikor az égi pásztorok Kergetik felhő-nyá-

jokat, Patkótlanul felénk, felénk Ügetnek a halállovak" ... ,,8 aki előtt
megállanak Elsáppad és nyeregbe száll 8 fehér úton nyargal vele Hold-
világos éjjeleken Új utasokért a Halál"! így ír életünk legnagyobb el-
lenségéről, a Halálról Ady Endre. (A· halál lovai) 8 igaza van! Isten
igéje ellenségünknek mondja a halált, mert megfoszt, kirabol, megszo-
morít, gyászba dönt! Nem egy olvasónk érezte már azt, amit egy másik
költőnk így fejezett ki: "Isten ... mondd meg nekem most: mért nem te-
heted, hogy akik egymást oly igen szerették, Varázsütésre mind el-
tűnjenek? Mért van az a gyilkos: egyik előbb? És mért parancs, hogy
a más végignézze Mindig, mindig a halálbamenőt?" (Reményik : A le-
hetetlenség kapujában)

Egyházunk nem volna anyaszentegyház, ha életünk ilyen nehéz órái-
ban magunk1·a hagyna! Nem is teszi, hanem mint jó anya szolgál tagjai-
nak a koporsónál is, a gyász nehéz óráiban is!

Kezdettől fogva végezte az egyház a vigasztalás szolgálatát. Tagjainak
tisztességes eltemetését és a gyászolók vigasztalását hitéből eredő és sze-
retetéből fakadó kötelességének tekintette. Ha az egyháztörténet lapjait
kutatjuk azokon azt olvassuk, hogy a keresztyén gyülekezet halottait
imádsággal, himnuszok és zsoltárok éneklésével. temette. A gyászolókat
a feltámadás és örökélet evangéliumával vigasztalta. Keresztyén múl-
tunk arra tanít, hogy az egyház nem hagyta magára gyászoló tagjait:
énekkel, imával, később a gyászolók vigasztalására tartott beszéddel, ha-
rangjai szavával szolgált.

Az egyház ezen vígasztaló szolgálata is megromlott az idők folyamán.
A reformációnak kellett elkövetkeznie, hogy visszakapja helyes irányát
és helyes tartalmát.

Az egyház az evangéliummal szolgál a gyászolóknak! Ebbe a mon-
datba sűríthető össze a reformáció felismerése: Luther és a reformáció
többi teológusa felismerte azt az igazságot, hogy az egyháznak nin-
csen hatalma elköltözött tagja sorsának megváltoztatására. Bárrneny-
nyire is ösztönös, sokszor bűntudatunkból fakadó vágyunk az, hogy az
elköltözött sorsát a magunk imájával, áldozatával, érette hozott es vég-
zett cselekedeteinkkel befolyásoljuk, változtassuk : nincs imár hatal-
munkban! 8 mí evangéliumból fakadó szolgálatunkkal nem a halottnak
akarunk szolgálni, hanem az élőknek!!

Ez a szolgálat mégis kétirányú!
Amikor az egyház képviseletében az Isten igéjének szolgája megje-

lenik az egyház egy tagjának temeté sén : ez az egyház szeretetének és
tiszteletének megmutatása elköltözött tagja felé. A gyülekezet közös
énekével, imáj ával kifejezi a tiszteletét elköltözött tagja felé; de: min-
dennél fontosabb az a tény, hogy az élők felé megszólal az evangé-
lium!!

Mi ennek az evangéliumnak a tartaima?
A gyászolóknak hirdetett ige: evangélium! Tehát: Örömhír! Annak

az örömhírnek elmondása, hogy nem csak a "halál lovai" szedik áldo-
zatukat - mert "mindig van szabad paripa 8 mindig van gazdátlan
nyereg" - hanem megáll Jézus Urunk ígérete is: én élek és ti is élni
fogtok! Az egyház azzal szolgál, azzal vigasztal, hogy Isten szeretete
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nagyobb a mi bűneinknél és erősebb a halálnál! Hirdeti az egyház a
gyászolóknak vigasztalására, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűnein-
kért és feltámadott a mi megigazulásunkra! Hirdeti az egyház az evan-
géliumnak jövőbe mutató üzenetét: Test és vér ugyan nem örökölheti Is-
ten országát, de az az új életforma, amelyen már nem fog a halál,
gyász, szenvedés és halál. Az egyház szolgálatával hitre hívogat és re-
ménységet akar ébreszteni! Jézus Krisztusra akar felmutatni, aki: az
út, az igazság és az élet! Az egyház evangéliumot hirdet a gyászolók-
nak ravatal mellett, gyászházban, lelkipásztori magánbeszélgetésben,
mert nincsen másban üdvösség, aki által megtartatásunk volna, csak a
Jézus Krisztus neve! Tud az igehirdető arról - hiszen ő is ebben a vi-
lágban él, sír és nevet, mint minden ember, - milyen nehéz elválni at-
tól, akivel évtizedek közös élete köt össze és milyen nehéz az egyiknek
eltemetnie a másikat; az "egyik előbb" gyásza az igehirdetőt is meg-
tépi! De tud arról is, akinek szeretetétől a halál sem választhat el; s
hirdeti: akik Istenéi életükben, Istenéi halálukban is!

Nem búcsúztat az egyház? Ahogyan általában a búcsúztatást értik:
NEM! Az igehirdetőnek nem feladata, hogy az elköltözött személyével
foglalkozzék! Nem az elhunyt áll a középpontban, hanem a keresztyén
reménység! Nem feladata az igehirdetőnek. hogy jól vagy rosszul meg-
rajzolja az elhunyt arcképét; beszéljen munkájáról, szolgálatáról stb.
- ez inkább munkatársak és barátok feladata. De érződjék ki evan-
géliumhirdetéséből a jó szó l A vigasztalás evangéliumát úgy kell el-
mondania, hogy ahhoz az alkalomhoz kötődjék, amely okozta! S ha ezt
az egyház szolgája jól végzi, akkor búcsúztat érdemek, nevek, rokonok
felsorolása nélkül is.

A "bölcsőtől a koporsóig" szolgálunk az evangéliummal.
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Vizsgálat egy ferences szerzetes
ellen a reformáció kezdetén

A reformáció történetének legrégibb hazai emlékei között különös
figyelmet érdemelnek Sopron városi levéltárának feljegyzései.

Nyugati határszélünk lakosságára már a 14-15. században erősen ha-
tottak az előreformátori mozgalmak. Főleg a valdensek között találunk
sok bátor hitvallót. Közülük többen az inkvizíciónak is áldozatul estek.

A városi kereskedők, akik nemcsak az anyagi, hanem a szellemi ja-
vakat is közvetítették, hamar felismerték a lutheri reformáció jelentő-
ségét. Mindent el is követtek, hogy az odakint már nagy port felvert
iratokat hazájukba is eljuttassák. A kint tanuló diákok zöme is a re-
formáció eszméivel tért vissza hazájába.

Amint az emlí tett levéltári anyag között található jegyzőkönyvek ta-
núsítják, a soproni katolikus papság egy része is rövid idő alatt a re-
formáció hatása alá került. Nemcsak a polgárok vitatkoztak tehát csa-
ládban, utcákon vagy a borkimérés ekben az evangélium igazságai és az
egyház bűnei felől, hanem a klérus tagjait is szenvedélyes belső erők
feszítették. A mai soproni bencés templom, amelynek már akkoriban
.Kecsketemplom" volt a neve Ca falán levő címerben ma is látható a
legenda szerint kincset talált kecske) a fe1'encesrend birtokában volt
ebben az időben. A templom híres szószékén egykor Kapisztrán János
prédikált a husziták ellen.

450 évvel ezelőtt egy Kristóf nevű ferences szerzetes állt vasárnap-
ról vasárnapra ezen a szószéken. Egyházkritikáját, újszerű hangját,
"forradalmi" teológiai fejtegetéseit egyre nagyobb tömeg hallgatta, úgy.
hogy már a város kapuit is be kellett zárni az istentiszteletek idején.

Az egykorú jegyzőkönyvekből azt is megtudjuk. hogy Sopron vezett
plébánosa, Peck K1'istóf 1522-ben feljelentette paptársát az illetékes egy·
házi hatóságok előtt. A 8 vádpont szerint Kristóf barát a következő ta-
nokat hirdette: 1. Nem kell engedelmeskedni apápának. 2. Akármely
egyszerű pap is feloldozhat mindenféle bűn alól is. 3. A szóbeli fülbe-
gyónás nem szükséges, hanem elégséges a gondolatbeli is. 4. Máriát és
a szenteket nem kell imádni és ők nem tudnak értünk közbenjárni.
5. Nem szükséges a testi böjt. 6. Nem kell jócselekedetképpen templo-
mokoat és oltárokat építeni. 7. A soproni papok nyilvánosan ágyasokat
tartanak és emiatt kánonjogilag nem is misézhetnének. 8. Sopronban
nincs szükség a zsidókra, mert itt maguk a papok uzsoráskodnak.

Nem sokkal Luther wormsi bizonyságtétele után ennyire reformátori
szellemben prédikált tehát egy ferenc es szerzetes Sopronban. Az evan-
géliumi tanok ilyen nyílt, szószékről való hirdetésével az egész Kár-
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pát-medencében is legfeljebb egy-két város előzhétte meg Sopront.
Ilyen korai részletes jegyzőkönyv azonban - amelyet a több éven át

. folytatott vizsgálat során, vettek itt fel - sehol nem található, még az
egykori magyar levéltárakban sem.

Kristóf szerzetes ügye megmozgatta az egész dunántúli katolikus tár-
sadalmat. A következő években a vizsgálat során Sopronban termett
Kajári István főesperes, győri kanonok. Javaslatára Gosztonyi János
győri püspük (1510-1525) kiterjesztette a vizsgálatot az egész soproni
"lutheránus szektára", majd jelentést tett róla az ifjú II. Lajos király-
nak is.

Az uralkodó 1524 őszén a soproni tanácshoz intézett leiratában szi-
gorú rendszabályokat foganatosított "a lutheri eretnekség által megfer-
tőzött, a szent atyák határozatai és a római egyház intézményei ellen
megátalkodottan prédikáló bizonyos ferencesrendi szerzetes" ellen. Az
ügy kivizsgálására kiküldte a király Szegedi Gergely ferences szerze-
test, - Dévai Mátyás későbbi nagyellenfelét, - a soproni harminca-
dosokat pedig utasította Kristóf szerzetes elfogatására és Luther mű-
veinek megégetésére.

Iván Mihály akkori polgármester és Pulendorfer Mihály városbíró, a
városi tanács és a képviselőtestület - természetesen a soproni papi
testület is - mindent elkövetett az ügy gyökeres elintézése érdekében.

A több évre terjedő vizsgálat eredménye - amelyre végül is Mo-
hács tett pontot - igen tanulságos számunkra. A megfélemlített Kris-

/ tóf szerzetes sokat visszavont tanaiból. Ez arra figyelmeztet, hogy az
egyház emberi intézmény is, tagjai, Krisztus követői is, esendő embe-
rek. Am másfelől a reformáció ügye ennek ellenére néhány évtized
alatt diadalmaskodott és máig is áthatja az egész ökumenikus keresz-
tyénség életét. Ez viszont arra tanít minket, hogy higgyünk Krisztus
evangéliumának erejében.

·Dr. Fabiny Tibor

Hitvallás ecsettel
Cranach

Több festményét láthatjuk a budapesti Szépművészeti Múzeumban.
Néhány éve fedezték fel a reformátusok Ráday-könyvtárában két kép-
ről, hogy Cranach műhely éből került ki. Hallatlanul termékeny mű-
vész volt. Művei sokfelé szóródtak. Leginkább mégis a reformáció szü-
lőföldjén, Szászországban és Thüringiában találkozhatunk velük.

A reformáció festőjeként él a köztudatban. Nem ok nélkül. Képei
őrzik a reformáció számos alakjának arcvonásait. Luther arcképe az ő

ec:setje nyomán él emlékezetünkben. Mint grafikus nem közelíti meg a
nála két évvel idősebb Dürert. Két legsikerültebb metszete azonban
éppen Lutherről készült. Az egyik a szerzetest, a másik a professzort
mutatja be. Amikor Karlstadt szélsőséges irányítása mellett megindul
a képrombolás Wittenbergben s Luther kénytelen elhagyni rejtekét,
György lovagot azon szakáll asan műhelyébe cipeli Cranach és arcképet
fest róla. Később metszeteivel ékesítette és népszerűsítette Luther ira-

42



tait. Bibliai történeteket jelenített meg. Hatalmas szárnyasoltárain -
legismertebb közülük a wíttengergí és a weimari - a reformáció hit-
vallását próbálja képi megfogalmazásban ábrázolni.

Ne gondoljuk' Cranachot szokványos értelemben vett "szentképfestő-
nek" vagy a reformáció képeskrónikásának. Művészi igénye és rangja
ennél nagyobb. A művészettörténészek különösen stílustörténeti jelen-
tőségét emelik ki. Késő középkort elemeket, reneszánsz hatást hordoz
művészete, de a barokk fellépését megelőző átmeneti korhoz, a maníé-
rizmushoz visz el.

Kronachban született 1472-ben. Neve eredetileg Lucas Müller. Szülő-
városáról nevezték Cranachnak. Fiatalságáról keveset tudunk. Vándorló
művészként jut el Bécsbe. Első ismert képei érett művészetről tanús-
kodnak: portrék és bibliai tárgyú festmények. Jellegzetességük egy új
vonás a festészetben: a táj, a természet kiemelt szerepe. Egyik se dísz-
letszerű háttér. Szerves kapcsolatban állnak az emberrel. A fák, virágok.
hegyek. folyók, távoli városok és várak - az egész teremtett világ fe-
lett érzett öröm öregkorában is jellemzi Cranach piktúráját.

1504-ben Bölcs Frigyes szász választófejedelem Wittenbergbe hívja.
Csakhamar a város legtekintélyesebb és leggazdagabb polgára lesz. A
várost tanács tagja. Két ízben polgármester. A gyógyszertárt is keze alá
adják. Mégsem Wittenbergben fejezi be életét. A nyolcvanadik évéhez
közedelő idős festő elkíséri János Frigyest, az akkori választófejedelmet,
száműzetésébe. Onnan már haza se tér. Weimarba kerül leányához. Itt
is dolgozik. Már befejezéséhez közeledik utolsó nagy alkotása. életének
hitvallása, a Weimarban ma is látható szárnyasoltár. amikor a halál ki-
üti kezéből az ecsetet. Munkásságát apja szellemében fia, az ifjabb Cra-
nach Lukács folytatta.

Nemcsak egyházi megrendelésre dolgozott. Az öntudatosodó polgárság
festője volt, de festészetét érdekelte és értette a nép minden rétege.
Kedvelte a világi, reneszánsz témákat (Vénusz, Diána, Salome), érdekel-
ték a hétköznapi jelenségek ("Idős asszony szerelme" c. képe a Szépmű-
vészeti Múzeumban Budapesten). A reformáció hatására egyre jobban
foglakoztatta a kérdés, míként lehet ecsettel az evangélíum ügye mellett
művészi érvénnyel vallást tenni. 1528 után rendszeresen beszélte meg el-
gondolásait Lutherrel. Mindkettőjük meggyőződése, hogy ecsettel is le-
het hitet vallani. Két ellenvetéssel kellett szembenézniük. A reformáció
szélsőséges irányai, a képrombolók, igei alapon becsülték le vállalkozá-
sukat. Pál apostolra hivatkoztak: a hit hallásból van; és a Tízparancso-
latra: ne csinálj magadnak faragott képeket. A reneszánsz festőktől, el
a mai művészettörténészekig, Cranach hitvalló festészetének művészi
hitelét vonták kétségbe. A Biblia témákat adhat szerintük a festőnek, de
tartalmával, üzenetével nem határozhat ja meg a művészt. Cranachot vi-
szont éppen a tartalom foglalkoztatta.

Hogyan próbált művészetével hitet vallani Cranach? Hogyan 'értékelte
próbálkozásának eredményét? Egy magvas mondata ad erről némi jel-
zést. Amikor megmetszette a szerzetes Luther arcképét, ezt írta alája
latinul: '

"Lelkének örök képmását maga Luther alakította ki,
Cranach irónja csupán halandó vonásait." ,

Nagy oltárképein a bibliai anyagot teljesen a maga korába helyezi.
Jézus kortársa Cranach kortársainak, akik portrészerűen jelennek meg
képein. Wittenbergi oltárképén pl. a gyülekezet és a szószék között, lép-
téket meghaladó méretben, a megfeszített Megváltó alakját festette, meg.
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A szószékről Keresztelő János mozdulatával mutat rá Luther. Nem az
érdekli, hogy milyen képet lehetett volna a Golgotáról festeni akkor,
amikor Jézust megfeszítették, hanem hogy mit jelent a Golgota most, a
maga korában, a reformáció idején, parasztháborúk korában, amikor úi
humanista és reneszánsz életérzés tölti el a felemelkedő polgárságot,
előretör a török, megreng a pápai trón, a szellemi élet szabadabb kibon-
takozása válik lehetővé és jövendő vallásháborúk lángja veti előre kor-
mos, rőt fényét. . . .

Cranach nem volt korát megelőző, csak az utókor által értett és érté-
kelt művész. Nem sietett előre. Éppen elég serénységet igényelt tőle sa-
ját kora, hogy lépést tudjon vele tartani. Felgyorsult ütemű korban élt.
Értette korának kérdéseit. Öt is értették kortársai. Műhelye - mert
mint a középkori dómok építői munkaközösséggel dolgozott - alig tudta
kielégíteni az igényeket. Ütemes, üzemszerűen végzett serény munkája
közben mégsem vált sablonossá, felületessé. Mesterművek kerültek ki
műhelyéből. Szívós és gyors munkáját jelképezi emblémája, a szárnyas
kígyó is. Sírjára két szót írtak: "pictor celerrimus" - gyorskezű festő.
Nemcsak technikai készségét, hanem korával lépést tartó frisseségét is
értékelte a két szó.

Benczúr László

Szent Bertalan éje., 1572
A történelem sötét lapjai közül vitathatatlanul az első oldalak közé

soroljuk azt a 400 évvel ezelőtt történt tervszerű tömeggyilkosságot,
amelyet Párizsban indítottak el egy fülledt augusztusi hajnalon. Ha-
rangszó adta meg a jelet a vérengzéshez és pápai emlékérem hiraette
az ügy "isteni mivoltát", pedig rövid néhány óra leforgása alatt 2-4 ezer
holttest megcsúfítva borította a város kövezetét vagy fej- és végtagok
nélkül bukdácsolt a véres Szajna vízén. A korszak erkölcsi felfogására
vet fényt, hogy a spanyol király Te Deumot rendelt, a római kúria pe-
dig az egyház nagy diadalának könyvelte el az öldöklésnek ezt a démoni
éjszakáját. Mindehhez hozzátartozik, hogy 1572. augusztus 24-e csak kez-
det volt, mert Párizs tömeggyilkosságát követte a vidék, s legalább
30-32 ezer ártatlan ember nyerte halálát az állati ösztönök felszaba-
dításában. Harminckétezer ember! Ovatos becslés alapján! Szabad-é,
kell-e megemlékeznünk erről a történelem által is súlyos an megítélt
eseményről? .

Sokat vitatott kérdés, hogy tervszerűen előkészített összesküvés volt-e
vagy spontán elkeseredésből fakadt a vérfürdő. A kálvinista hugenották
provokáltak-e vagy a katolikus Medici Katalin ármánykodása indította
el. A hosszú századok alatt napvilágra került okmányok egyértelműleg
ítélik el az uralkodó családot s a katolikus egyházat, melyek az emberi
szenvedélyeket felszabadították a hugenották öldöklésére. Hosszan tartó
felekezeti küzdelem egyik véres láncszeme volt a Szent Bertalan éjjelén
végrehajtott emberirtás, amelyet nem lehet meg nem történtté tenni, s
protestáns történelmünkhöz való hűtlenség lenne elfelejteni. A vallás-
háborúk nyílt küzd elmét, melyek a korai ellenreformáció szakaszát jel-
lemezték, protestáns oldalról is kritikával illettük, de az alattomos, gyil-
kos szándékú merényletet, főként ha az vallásos köntösben jelentkezett,
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egyértelműen, mélységesen megvetjük. S ezt annál súlyosabbnak mí-
nősítjük, mivel hatalmas néptömeget érintett. Külön feltűnő, hogya ka-
tolikus történetírás (Ijjas-féle) mélységesen hallgat a véres, drámai ese·
ményekről.

A hosszan tartó vallásos küzdelem részletei be ne bonyolódjunk bele.
Ha Magyarországot Mohács és a Mohács utáni események temették el,
akkor Franciaországot a katolikus és hugenotta tábor küzdelme sodorta
a sír szélére. A két tábor politikai tábor is volt egyúttal, amelynek
élén a hatalomhoz jutott főurak álltak, kik közül kevésnek a maggyő-
ződését hatotta át a hit, legyen az katolikus vagy Genfből táplálkozó
kálvini hugenotta. Az állam élén e viszályoktol vemhes szakaszban a
francia történelem leggyengébb uralkodói álltak, az özvegy anyakirályné:
Medic] Katalin beszámíthatatlan fiai, akik inkább a rosszindulatú olasz
asszony bábjai voltak. /

Mind a katolikus, mind a hugenotta vezetők bel- és külpolitikai el-
képzeléseiket akarták megvalósítani a törvényes hatalom. képviselője,
a király megnyerésével, miközben polgárháborúk egész. sorával bon-
tották meg a francia egységet. Mindkét tábornak megvoltak a külföldi
kapcsolatai, s céljaik elérésében nem válogattak az eszközökben. A ka-
tolikus párt vezetője a Guise család volt, Spanyolországgal és Rómával
állt kapcsolatban, a hugenottáké a Bourbon hercegek; a navarrai király
és Condé Lajos. Ezek Angliával álltak összeköttetésben. Volt egy köz-
bülső arisztokrata csoport is, amelynek tagjai ragaszkodtak ugyan a régi
hithez, mégis mérsékeltek voltak. Utálták az anyakirálynét idegen szár-
mazása miatt, de nem kedvelték a Bourbonokat. Ezek közül az egyik
Coligny Gáspár, az ország admirálisa, a rendíthetetlen hadvezér, csatla-
kozott a hugenottákhoz és így első számú célpontja lett a katolikus bosz-
szúnak. S ebben a válságos időben Franciaország vezetése egymás után
három olyan gyenge uralkodó kezébe került, amilyen még nem ült euró-
pai trónon. A feslett erkölcsű reneszánsz-asszony, akinek a nevével a tőr
és a méreg párosult, fiai közül II. Ferenc nyomorék volt, IX. Károly
őrült és Ill. Henrik degenerált. Ennyi nevet elég is megjegyeznünk ah-
hoz, hogy a bonyolult események hátterét megértsük.

Ne terheljük emlékezetünket évszámokkal sem, hogy korábban heves
és eldöntetlen küzdelmekben vérezte be mindkét párt lelkiismeretét,
hogy orgyilkos ok keze által próbálták egymás ütőképességát lehetetle-
níteni, s hogy ideig-óráig egészen tisztességes feltételek mellett hallgat-
tak a fegyverek, a kálvinisták nyilvánosan gyakorolhatták hitüket. A
polgárháború csendesebb szakaszaiban azonban annál mélyebb gyökeret
eresztett a bizalmatlanság, melynek ördögét országon kívülről és belülről
egyaránt táplálták. Ezeknek az időknek szenvedélyes forrongásában a
legkisebb incidens is háborút idézhetett elő.

Volt az özvegy királynénak egy lánya is: Valois Margit, a három előbb
említett fivér mellett. A lány szép volt, de anyja erkölcsét örökölte. Ko-
rábban sok gyanúra adott okot, hogy Fülöp, spanyol királyhoz akarták
hozzáadni, de amikor a hugenotta párt került az udvarnál fölénybe, a
hugenotta diplomácia legnagyobb sikerek ént könyvelhetjük el, frigyet
hozták létre Margit és Navarrai Henrik, egy hugenotta asszony fia, a
hugenották vezére között. Ez a házasság lett volna a pecsét a két vallá-
sos irányzat megbékélésén. Ez időben Coligny admirális volt a legbefo-
lyásosabb ember az udvarnál, aki a katolikus túlsúlyt külpolitikai ma-
nőverrel akarta gyengíteni. Nagyjából azt a szövetségi rendszert akarta
létrehozni, amely 1. Ferenc idejében olyan gyümölcsöző volt. De akkor
nemzeti király állt az ország élén, most meg asszony és idegen, aki arra
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a kérdésre, hogy mi történik, ha Franciaország háborúba keveredik
Európa legnagyobb katolikus hatalmával, a "Győzhetetlen Armadával"
rendelkező Spanyolországgal, nem tudott választ adni. Egyébként is rossz
szemmel nézte Coligny-nak fiára gyakorolt hatását, s azonnal felismerte
a katolikus Párizs közhangulatában beállt változást: a házasságban Fran-
ciaország olyan útra lépett, hogy protestáns királya lehet.

A házasság 1572. agusztus 18-án jött létre, s néhány nap múlva az
olasz asszonyban meg született az elhatározás: Col igny-t megöleti. A me-
rénylet nem siker ült, (aug. 22.) de a bizalmatlanság lángjai azonnal ma-
gasra csaptak. S hogy elejét vegye a személye elleni gyűlöletnek, elha-
tározta, hogy nemcsak Coligny, de a hugenották valamennyi Párizsban
tartózkodó embere ellen támadást indít. A bérgyilkosole háta mögött ott
Iihegett Párizs felheccelt katolikus dühe és a Guise család bosszúja.
Augusztus 24-én hajnalban azután elszabadult a pokol.

A hugerrotta vezetők s embereik nagyobb számban éppen az esküvői
ünnepség miatt jöttek Párizsba. A "nász" Coligny meggyilkolásával kez-
dődött, kíriek fejét elküldték a pápának. Majd olyan mészárlás iridult
meg, amilyenre példa nem akad a történelemben. A harangszóra meg-
indult felfegyverzett polgárság és csőcselék brutalitásban nem ismert
határt. Fehér kereszttel (mennyi mindenre használták fel már a keresz-
tet!) és fehér szalaggal voltak megjelölve a katolikusok, házaikat pedig
kivilágították. Dubois d'Amiens (t1584) festménye megörökített részlete-
ket a vérengzésből. Megcsonkított tetemek hevernek az utcákon, holt-
testeket vonszolnak a Szajnába, emeleti ablakokon dobálják ki az em-
bereket, hogy az utcára sereglettek végezzenek a félholtakkal. S eközben
az udvarhölgyek nézik, mi megy végbe a hajnali derengésben.

A mészárlás nemcsak a Párizsban tartózkodó hugenottákat sújtotta,
királyi rendelet gondoskodott arról, hogy a vidék is hajtsa végre az
eretnekirtást. Így emelkedett a meggyilkoltak száma 30 ezer fölé.

Navarrai Henrik, mint a király újsütetű sógora nem esett áldozatul.
Condéval együtt menedéket nyert. Ö kerül majd később, a Valois csa-
lád kihaltával a francia trónra, IV. Henrik' néven. Híressé vált mondása:
Párizs megér egy misét, rávilágít arra, hogy kálvinista hitét felcserélte
atrónnal.

Valaki azt mondhatná, hála Isten, nálunk nem volt ilyen méretű val-
lásos bosszú. Öseink ugyan sokat szenvedtek hitükért, de a Szent Berta-
lan-éji vérnászhoz hasonló mégsem volt. Nos, ne essünk tévedésbe! Nem
a rozsdás csatabárdot ássuk elő, amikor megemlítjük, hogy van Dunán-
túlon, Csepreg mellett egy major, a Szentkirály-i, ahol 1223 evangélikus
ősünk alussza örök álmát közös sírban: 1621-ben, (350 éve!) január 6-
8-ig Collalto és Esterházy zsoldosai az evangélikus Csepreg városkában
kegyetlen mészárlást hajtottak végre. Nem kíméltek sem asszonyt, sem
férfit, sem aggot, sem gyermeket, majd felgyújtották a városkát, az ak-
kori idők evangélikus. fellegvárát. Ez volt a "magyar Szent Bertalan-éj",
az ellenreformácó bosszújának keserves stációja. És ki tudja, Collalto és
Esterházy zsoldosai az ihletet nem éppen Párizsból merítették-e.

Dr. Rédey Pál
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A jó rend megerősítésére
A háromszázötven éves semptei egyházi törvények

1622. szeptember elsején hagyta jóvá 'I'hurzó Szaniszló nádor a semptei
zsinat megbízásából eléje terjesztett egyházi törvényeket. Kifejezetten.
a jó rend és az egyházbeli fegyelem megerősítésére! Aláírása és pe-
csétje, a nádori tekintély arra kellett, hogy e kánonoknak országos hi-
tejük legyen. Egyházunk jogi történetében ezért a jóváhagyásért adtunk
rangot a semptei kánonoknak, pedig azt sem tudjuk, hogy mikor fogadta
el azokat a "semptei konzisztorium" - így nevezte magát a törvényal-
kotó testület, - és azt sem, kik vettek részt benne. De nem is baj, hogy
nem tudjuk; így legalább a fontosabb mozzanatok felé fordul a figyel-
münk.

Legelsöbb is illesszük be a sempteí kánonokat annak a törekvésnek a
történetébe, hogy az evangélikus gyülekezetekben "minden ékesen és jó
renddel legyen" (1. Kor. 14, 40); együtt legyen meg köztük a jó rend és
a Krisztusba vetett hitnek erőssége (Kol. 2, 5). A hit pedig hallásból van,
a hallás Isten igéje által (Róm. 10, 17). Eleink jól tudták, hogy az evan-
géliumhirdetés szolgálatának a sikeres rendjéhez nélkülözhetetlen az
egymásra vigyázás. Az egyénieskedés,. önkényeskedés, önzés, kényelem,
hanyagság a gyülekezetben és a szolgálatban is állandó kísértés. Az vi-
szont változhatik, hogy milyen tisztségek és testületek közt oszlik meg
a felvigyázás. A semptei kánonok szerint, de a mai szavakkal élve, a
püspök, az esperesek és a gyülekezeti papok végezték a [ó rendre vi-
gyázást, tehát több szintű osztozkodás sal. Szó van közgyűlésről is. Sőt
alighanem volt egy könnyebben mozgósítható szűkebb testületük is, és
ezt nevezték konzisztóriumnak. Tán így jöttek létre a semptei kánonok:
A Felső-Duna melléki evangélikus gyülekezetek papjai 1622 tavaszán a
már 1620 óta működő püspökük hívására Felsőszeliben közgyűlést tar-
tottak, és itt arról tárgyaltak, hogy milyen rendtartás legyen köztük ér-
vényes. Voltak, akik a nyugat-dunántúli egyházi szervezetnek a kánonai-
hoz ragaszkodtak. De voltak, akik az 1610. évi zsolnai zsinat kánonait
akarták alkalmazni, és talán azért is, mert azok Thurzó György által
nádori megerősítést kaptak. Annak halála után minden vonatkozásban
válságos évek következtek. De Bethlen Gábor erdélyi fejedelem sike-·
res harcai és a nikolsburgi békekötés révén új lehetőség kínálkozott az
egyházi rendeződésre is. 1622 júniusában a soproni országgyűlés Thurzó
Szaniszló személyében újra evangélikus vallású nádort választott, és ő

mint a semptei vár birtokosa is érdekelve volt abban, 'hogy a Csallóköz
és a Mátyusfölde vidékén jól rendezett egyházi viszonyok legyenek. Ezt
a kedvező körülményt használta fel az ottani evangélikus egyházi szer-
vezet, hogy kánonait nádori pecsét tegye. országos tekintélyűvé. A sop-
roni országgyűlés csak augusztus elején fejeződött be. Az ügy sürgős volt.
Bizonyára ezért terjesztette a nádor elé egy szűkebb testület a kánono-
kat. Ha így volt, akkor ez a konzísztóríumí törvényalkotás a történe-
lembe visszavetült példája annak, hogy az 1966 óta hatály os egyházi
törvénykönyvünk szerint olykor az országos egyházi presbitérium tör-
vényerejű rendeleteket hozhat.

A semptei kárionok közül erős figyelmet érdemel az, amely a tiszta
igehirdetés és az igaz élet szerves kapcsolatát hangsúlyozza. "Helyesen
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prédikálni, de gonoszul élni annyi, mint a prédikáció hitelét rontani ... "
Tehát a felvigyázóknak az élet és erkölcsök épségére - divatosan, az
akkor használt latin szóval ma is mondhatnánk így: az élet integritá-
sára ! - ugyancsak ügyelniük kell. Merőben téves az a rosszhiszemű
szemlélet, amely szerint egykor egyoldalú an csak az egyházi tanítás tisz-
tasága volt az ítélő mérték; bizony megkövetelték a magatartás, az em-
berekhez való viszonyulás igazságát is!

Két földrajzi megjelöléssei találkoztunk eddig a Vág folyó mentén
fekvő Sempte 1622-es egyházi eseményévei kapcsolatban. Azt az evan-
gélikus egyházi szervezetet ugyanis, amelynek a központja akkor Sempte
volt, utóbb leginkább Felső-Duna mellékinek vagy csallóköz-mátyus-
földinek nevezték. A részletezöbb földrajzi,leírásnál érdekesebb e terü-
let egyházi múltja. Ott működött Bornemissza Péter, és ő kétségtelenül
elődje volt a püspöki tisztségben a semptei kánonokat szerkesztő
püspöknek. És feltehetően Bornernisszának is volt már elődje Huszár
Gál személyében. Bornemissza Péter prédikációs kötetei nek és egyéb
híres műveinek a nyomtatási helye révén eddig is nevezetes hely volt
Sempte a magyar művelődéstörténelemben. De ez nem csökkenti nagy
adósságunkat: tartozunk még a Felső-Duna melléki evangélikus egyházi
szervezet kereken száz évnyi, sokszínű és igen tanulságos történetének
megírásával.

H. Schütz
Halálának 300. évfordulóján

300 évvel ezelőtt, 1672. november 6-án halt meg Schütz Heinrich "a né-
met muzsikusok atyamestere", a Bach előtti korszak legnagyobb zene-_
szerzője. Éppen 100 évvel született Bach előtt, 1585-ben. 14 éves korában
kerül énekesfiúként a hesseni őrgróf udvarába, aki taníttatásáról is gon-
doskodik. Schütz nem akar zenei pályára menni: jogot tanul. Pártfogója
jobban ismeri őt és ösztöndíjjal Velencébe küldi, mely abban az időben
nemcsak a "tengerek királynője", hanem a zene világvárosa is. 4 évig ta-
nul Giovanni Gabrielinél, ahol a 16. század sokszólamú, több kórus vál-
takozására épített pompázó stílus mellett már az "új", szavaló, egy
basszus kísérő hangszer felett koncertáló szólam ú szerkesztésmódot .is
megtanulja. Már itt olyan hírre tesz szert, hogy őt, a németet és evan-
gélikust óhajtja a Szent Márk-templom karnagyi székébe utódjául.
Schütz azonban hű marad hitéhez és nemzetéhez. Egy ideig még jogot
tanul Lipcsében, majd pártfogójának orgonása lesz Kasselben. Nemsokára
egy udvari ünnepségre Drezdába megy s a száz választófejedelem el sem
engedi többé. 3 évig tartó politikai és diplomáciai levelezés kezdődik.
Végül is az őrgróf, aki pedig Schützöt egész ifjúságában támogatta és
aki elsősorban irányította a zene felé, engedni kénytelen: politika és ha-
talmi szó döntött egy már jónevű muzsikus sorsáról, anélkül, hogy neki
magának abba beleszólása lett volna.

Schütz új munkahelyén nagy lendülettel lát munkához, s olasz módra
átszervezett ének- és zenekarát soha nem látott színvonalra emeli. 1619-
ben, 33 éves korában, a Dávid zsoltárai kötettel hivogat esküvőjére. Ak-
kor 19 éves feleségével életének legboldogabb éveit tölti. Sajnos nem so-
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káig, 6 év múlva, második leánykájuk születésekor felesége meghal és
Schütz egy olyan korban, amikor gyakran még négyszer is házasodtak,
élete hátralevő 47 évét özvegyen éli végig.

3 évvel utóbb szabadságot kap, hogy újra Velencébe utazzék. Ebben
az időben Velencét már Monteverdir-szenvedélyes operastílusa uralja.
Szabad szavalóének, izzó kórusok, áradó dallamok ez ún. "felgerjedt stí-
lus" (stilo concitato) fő jellemzői. Schütz ezt is megtanulja. de beleol-
vasztja saját kifejezésmódjába.

Hazatérése után a 30 éves háború Szászországot is elérte. Borzalmai
és nyomorúsága a drezdai zenei életre sem marad hatás nélkül. Schütz
többször kénytelen muzsikusai érdekében erélyesen fellépni, sőt megtör-

ténik, hogy járandóságalkat sajátjából fizeti ki. Többször el is kell hagy-
nia Drezdát. Így többek között hátomszor jár Koppenhágában is, ahol
az udvari zenekart szervezi meg és vezeti. Mihelyt lehet azonban vissza-
tér Drezdába és újraéleszti a zene- és énekkart és a zenei életet.

1655-ben nyugdíjba megy, de ennek ellenére állandóan tevékeny. Éle-
tének 8. évtizedében még olyan művekkel ajándékozza meg az emberi-
séget, mint a Karácsonyi oratórium, mely talán legfiatalosabb, legnépie-
sebb műve, továbbá a Máté-, Lukács- és János-passiói és a Nemet Mag-
nificat. Ezzel valamennyi időskorban mesterművet alkotó zeneszerzőt
túlszárnyal.

Schütz művészetében két korszak : a reneszánsz és a barokk és két
nép: anémet és olasz művészetét kötötte össze, ötvözte egybe saját stí-
lusává. Néhány relveszett világi műve mellett (ő írta az első német ope-

4 Evangélikus Naptár
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rát) életműve az evangélíum hirdetése. Pusztán hangszeres zenét nem is
írt. Egy sorozat kis kórus kivételével, melyben Cornelius Becker német
költő verses zsoltárparafrázisait komponálja meg, műveinek szövege
mindig a Szentírás. E prózai szövegeket hihetetlen kifejező erővel, a szö-
veg értelmét mintegy kifejtve zenésiti még. Schütz számára míndegy,
hogy kis vagy nagy-együttes számára ír: a kifejezés nagysága, erőteljes-
sége, drámaísága mindig egyforma. Talán éppen ez az oka, hogy abban
a korszakban, amelyben az egyházi zene a gyülekezeti énekre, az ún. ko-
rálra épül, Schütz nem dolgoz fel, nem használ majd egyetlen koráldal-
lamot sem. S ugyane drámaiság miatt dallamai gyülekezeti énekké sem
válhattak. Másrészt azonban éppen a kifejező erő és tömörség az, mely
Schützöt a mai, modern ember számára közel hozza. Éppen ezért nem
elég róla csak szavakkal emlékezni. hanem műveit előadva - hallgatva
kell igehirdetésére figyelni.

Herrnhut alapítása 1722
Sajtóosztályunk minden esztendőben 10500 példányban kinyomat ja

az Útmutatót a Biblia rendszeres olvasásához és az sok hazai evangélikus
és protestáns testvérünknek ad jó segítséget ahhoz, hogy Isten igéjét,
evangéliumát- és törvényét rendszeresen, naponként tanulmányozza. De
szerte a világon sok helyen és sokféle nyelven jelenik meg ugyanez ·az
Útmutató (eredeti nevén Losung) és forgatják azt haszonnal a biblia-"
olvasó emberek. A herrnhuti kegyesség egyik, a keresztyénség egészét
szolgáló gyümölcse a Losung, amely a múlt évben 240-edszer indult el
útjára.

A 17. század második felében a tanokba merevedő protestantizmus
talaján egyre-másra jelennek meg azok a kegyességi irányzatok, amelyek
a személyes hitbeli döntés, kegyes élet, keresztyén cselekvés fontosságát
hangsúlyozzák. Ezekhez kapcsolódik a herrnhuti mozgalom is és bizo-
nyos mértékig utolsó láncszemet jelent a pietizmus és a kialakuló ra-
cionalizmus (észvallásosság) között.

A mozgalom elsősorban Zinzendorf Miklós (teljes nevén Miklós Lajos,
Zinzendorf és Pottendorf grófja) nevéhez fűződik. A 10 éves korában
árvaságra -jutott Zinzendorf nagyanyja pietista levegőjű lausitzi házába
került, majd Franeke hallei árvaházában nevelődött és tanult. 1716-tól
Wittenbergben teológiát és jogot tanul és itt válik ún. felébredtté is.
1721-ben udvari tanácsos lesz Dresdában. Itteni tartózkodása idején kü-
lönböző egyesületeket alapít és megvásárolja birtokául Berthelsdorfot.

Az 1720. év táján a cseh-morva testvérek (huszita eredetű protestáns
közösség) újabb kényszerű kivándorlás a következtében egy csoport
Dresda környékére vetődik és Zinzendorf pártfogásba veszi őket. A
Bertheldorfs melletti Hutbergen telepíti le őket. Az új település a Herrn-
hut (az Úr oltalma) nevet kapja. Az alapítás éveként 1722-t tartják szá-
mon.

Az újonnan alakult közösséget Zinzendorf a maga kegye sségi elgondo-
lásainak szolgálatába állítja. Beletartozik ugyan a tartományi egyházba,
deemellett létrehozza a maga sajátos belső önkormányzatát (12 vén ve-
zetésével stb.) és a szokásos parókiális istentiszteletek és összejövetelek
mellett, külön belső építő összejöveteleket tartanak.
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A mozgalomnak a fejlődése azonban szétfeszíti ezt a formális össze-
tartozást. Egyrészt egy mind erősebb zártközösségi befelé fordulás kö-
vetkezett be, másrészt egymásután jöttek létre az újabb alapítások más
területeken: Isenberg-Büdingenben, Hollandiában, Angliában és a moz-
galorn mindinkább interkonfessionális (hitvallások at, felekezeteket fi-
gyelmen kívül hagyó) irányzattá lesz. A szász kormányzat is különböző
nehézségeket támaszt. Zinzendorf, miután ·1727-ben megtiltják, hogy
házi istentiszteleteket tartson, kilép az udvar szclgálatából. Először
Stralsundban kandidátusi vizsgát tesz, majd Tübingenben felvéteti ma-
gát a lelkészi állományba és végül Berlinben a cseh-morva test.vérközös-
ség püspökév é ordináltatja magát. A szász kormányzat 1736-1747. között
száműzi az országból Zinzendorfot. Fő tartózkodási helye ezalatt Isen-
berg-Büdíngen, majd Wetterau (Herrnhagen) , Munkálkodása eredménye-
ként itt és Poroszországban a testvérközösséget önálló egyháznak is-
merik el. .

A herrnhuti testvérközösség az elkülönülés idején nehéz krízisen
megy áto Zinzendorf és közössége mindinkább belehajszolja magát Jé-
zus szenvedésének élményébe, kialakítva a vér és sebkultusz sajátos ta-
nítását. Az egyszerű emberek fogékonyságára egészen naturális és ot-
romba kifejezési eszközökkel próbálnak hatni. Úgy hogy végül is a kor-
mányzat kénytelen a botrányok miatt közbelépni. Kitiltják Isenberg-
Büdingenből a gyülekezetet és az feloszlik.

20 év után Zinzendorf visszatérhet Szászországba és ekkor a herrn-
hutiak elismerve a meg nem változtatott Agostaí Hitvallást, belépnek a
lutheri egyházba. A kapcsolat ennek ellenére is elég bizonytalan marad.

Zinzendorf utóda Spangenberg Ágost Gottlieb elődje dús fantáziájá-
val szemben inkább a gyakorlati dolgok embere volt. Miután halleiár-
vaházi felügyelősége és teológiai fakultási adjunktussága után királyi
parancsra 1743-ban száműzték Halléból, európai és amerikai útjain gaz-
dag tapasztalatokat gyűjtött. Hazatérve, a tartományi egyházban barátot
kereső közösségé formálja a testvérgyülekezetet és belső szervezetében
megerősíti.

A herrnhutiak az idők folyamán erős belmissziói tevékenységet foly-
tattak, de nagy részt vállaltak a külmisszióban is, elsősorban Nyugat-
Indiában és Grönlandon. De közvetlen talajt jelentenek bizonyos ké-
sőbbi irányzatoknak is, így az angliai methodizmusnak és több amerikai
ébredési mozgalomnak is.

A különböző negativ jelenségek mellett, mint az élménykegyesség.
skepticizmus, retorikai eszközök erőszakos alkalmazása stb. a mozgalom-
nak elsősorban a saját korában javára kell írni, hogy az egyház figyel-
mét a külsőségek és sokszor gyümölcstelen dogmatizálás felől, az Üdvö-
zíté szeretetének hangsúlyozásával, a hit központi alapjai felé fordulásra
irányította.

Ma a herrnhuti testvérgyülekezetek általában az egyes evangélikus
egyházak (elsősorban a két Németország) közösségébe tartoznak. A kö-
zösségí élet különböző külső formái mai életünk nagy átalakulásai kö-
zepette lassan elvesztik jelentőségüket. Az egyes intézmények mindín-
kább az egyház közös evangéliumhirdető tevékenységének a szelgála-
tába kerülnek. I

Mezősi Gyi}rgy
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KÉTSZÁZÖTVEN ÉVES GYÜLEKEZETEK

Ahol Petőfi is diákoskodott
Tolna msgye újratelepülésének során ugyan fiatal, de gyors fejlődésé-

vel és értelmes népével hamar jelentős szerephez jutó=község a sokáig
tiszta evangélikus Sár szent lőrinc. Neves szülöttei: - Zsivora György
táblabíró (1804), Balassa János sebészprofesszor (1814), Lehr (Lőrinc zi)
Zsigmond költő és botanikus (1841), Lehr Albert nyelvész (1844) - és
múlt századi gimnáziuma révén -, amelynek a fentebbi helybeliek és
több más vidéki jelesség -mellett Petőfi Sándor is. tanulója volt 1831-
3S-ban-, figyelemre érdemes 25'0 éves jubileuma.

I -,
Mustármagnyi kezdet,.
Az alapító lelkész, Szenicei Bárány György feljegyezéseire visszamenő

gyülekezeti tradíció szerint 1722 nyarán nyolc békeszerető magyar csa-
lád kelt útra Györkönyből, hogyaSárvízen és a Sión átkelve a földes-
úrral kötött szerződés alapján birtokba vegye a szentlőrinci pusztát.
Korábban már évszázadokon keresztül virágzó település volt itt, de az
a török hódoltság utolsó évtizedeiben teljesen elnéptelenedett és lakat-
lanná vált. A maroknyi telep es csoport nagyon életképesnek bizonyult.
A gyülekezeti anyakönyv szerint az alapító nyolc családban 20 év alatt
50 gyermek született. Emellett már az alapítás évétől kezdődően újabb
családok jöttek Györkönyből, Kölesdről, Vajtáról, Gyönkről, de még na-
gyobb számban Győr, Sopron és Moson megy éből. Lébény, Malomsok,
Bezi, 'rét, Felpéc, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rába melletti Sár-
kány, Csikvánd, Marcaltő, Nemeskér. Potyond, Geresd, Börts, Beled,
Csapod stb. gyakran szerepelnek a sárszentlőrinci- anyakönyvben szár-
mazási helyként. A gyorsan felvirágzó Tolna megyei magyar evangélikus
gyülekezet eleven összeköttetésben marad a nyugat- és észak-dunántúli
evangélikus magyarsággal. s ezzel biztosítv a is van növekedésének és
fejlődésének forrása. A kis sártemplom, amit valószínűleg már az ala-
pítás évében tető alá hoztak ~ 1722. szeptember 8-án tartották az első
istentiszteletet - hamarosan szűknek bizonyult, amiért is egyik falát ki-
döntve "sövénnyel rnegtoldották". 50 év múlva már ez a templom se
tudja befogadni a gyülekezetet. Helyére a mai 1000 ülőhelyes templomot
emelik. -

Jeles papok tisztes sora

A gyülekezet gyors növekedésének és felvirágzásának a magyarázatát
keresve lehetetlen észre nem vennünk a jeles lelkészek sorát. A gyüle-
kezetalapító nyolc család Györkönyből magával hozta papját is Szenicei
Bárány György személyében (1722-1757), aki addigra Tolna megyében
már két gyülekezetet indított el a fejlődés útján (Győnk, Györköny), de
hamarosan (1725) esperességbe szervezte a fiatal gyülekezeteket. Sár-
szentlőrincen végleg megállapodott és 1757. július l-én bekövetkezett
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halálig elévülhetetlen értékű munkát fejtett ki mint lelkipásztor, ige-
hirdető, egyházszervező, pedagógus és teológiai író.

Utóda Perlaki Gábor (1757-1765) lett, aki 3 évi külföldi tanulmányút
után, frissen felszentelve érkezett Sárszentlőrincre. Innen 8 évi gyümöl-
csöző lelkészi munkából Nemesdömölkre hívták, ahol hamarosan ales-
peresnek, majd püspöknek választották meg. A türelmi rendelet idején
szolgáló püspök tanúja és munkása volt a dunántúli evangélikus egy-
házkerület felvdrágzásának. 15 évi püspökösködése .alatt a gyülekezetek
száma 50-ről 126-ra szaporodott, 76 új templomot és 87 új lelkészt szen-
telt. Korán bekövetkezett halálakor, 1786-ban püspöki tisztére is sár-
szentlőrinci lelkész utódát.

Nagy Istvánt (1765-1812) választották meg. Mivel azonban az egy-
házkerület kifejezte azt az óhaját is, hogy az új püspök félreeső kicsiny
gyülekezetét cserélje fel egy nagyobb és a kerület központ jához köze-
lebb eső gyülekezettel,Nagy István nem fogadta el a püspöki tisztet,
hanem maradt Sárszentlőrincen. Tíz évvel később, amikor Nagy István
már 69 éves volt, a kerület egyhangú bizalma újból elhívta a püspöki
tisztre. Az agg főpap még 16 éven keresztül kormányozhatta a kerületet
is félreeső gyülekezetéből.

Nincs itt helyünk arra, hogy végig méltassuk a sárszentlőrinci lelké-
szeket, legyen elég a nevük említésével dokumentálni nem mindennapi
gyülekezetvezetők tisztes sorát: Balassa János (1812-1843); Badics Ist-
ván (1843-1876), Sántha Károly (1876-1910), Bohár László (191Ó-1919),
Fábián Imre (1921-1953).

Papjaira figyelő gyülekezet

A nagy papokhoz méltó és szolgálatterükül alkalmas volt a gyülekezet
is. A fél Dunántúlról gyorsan toborzódó evangélikusokat többek között
a neves pietista lelkipásztor személye is vonzotta. S a fáradhatatlan ige-
hirdető három év alatt végigprédikálta gyülekezete előtt az Újtestamen-
tumot. Éppen idejére,' mert 1725-ben a gyülekezet már "turbáltatott".
A katolikus türelmetlenség halálos csapást akart mérni Tolna megye vi-
rágzásnak indult protestáns gyülekezeteire, ezért a vármegye urainak a
segítségével Ielkipásztorait, tanítóit üldözni kezdte. Szenicei Bárány
György is menekülni volt kénytelen Lőrincről,' s 3 évig kényszerű szám-
űzetésben Dörgicsén munkálkodott, De a fiatal nyájat nem sikerült szét-
szórni. Együtt maradtak. Éltek a hallott evangéliumból és harcoltak
szeretett lelki tanítójuk visszaszerzéséért. Az üldözés később is meg-
megújult, de a gyülekezet akkor is megállta a próbát. 1742-ben a
templomuk elfoglalására kívonuló pécsi katolikus püspököt bátor ellen-
állásukkal megfutamították, - 1919-ben is, a Tanácsköztársaság bukása
után, vasvillákkal és petrencerudakkal siettek egyenest a cséplőgéptől
a faluháza elé, amikor a néppel érző lelkészük, Bohár László szenve-
dett durva bántalmaztatást a fehérterroristáktóI. A gyülekezet végsőkig
ragaszkodott haladó szelleme miatt meghurcolt és állásától is megfosz-
tott lelkészéhez.

A békés építés idején is aktív szerepe volt a gyülekezetnek. Pl. 1806-
ban az egyházmegye éppen azért Sárszentlőrincen nyitotta meg közép-
iskoláját, mert a nép szép magyar beszéde, felvilágosult szelleme, fej-
lődő gazdasági és ipari élete az iskolán kívül is a legjobb feltételeket
nyújtotta a tanulóifjúság eszmélődéséhez. Sántha Károly meleg hangú
énekeinek is nem csupán első hallgatói, hanem ihletői is voltak az egy-
házi éneklést becsülő hívei. Lőrincről való távozás után elnémult a rend-
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kívül termékeny énekköltő lant ja. Bohár László messzetekintő szocia-
lizmusa, Fábián Imre példaszerű belmissziói munkája is a gyülekezet-
tel való eleven kölcsönhatásban született.

Es a jövő?

250 év hosszú idő. Az alatt egy gyülekezet be is töltheti hivatását és
félreállhat. Ebben is gyakorolta magát a sárszentlőrinci evangélikus
gyülekezet, amikor pl. 60 éves iskoláját átadta Bonyhádnak, mert ott
táguló szolgálat kínálkozott annak. Lemondott már távolabb látszó ve-
zetői posztokról is. A történelmi változások alól a gyülekezetek, az egy-
ház se vonhatja ki magát. De a változott körülmények között is marad
a változatlan szolgálat, az evangéliumhirdetés kötelezése. S hogy ebből a
most jubiláló sárszentlőrinci gyülekezet se akar kimaradni, annak meg- -
kapó bizonysága, hogy a gyülekezet két fiatal tagja éppen a jubileum
évében fejezi be teológiai tanulmányait és kezdi el egyházi szolgálatát.
Ök már a jövő, az új kerszak munkásaí. Az Egyház Ura adja áldását
életükre és munkájukra, és az őket adó és velük együtt ünneplő gyüle-
kezetre!

Csepregi Béla

Szarvas
1722. június 23-án írta alá Sporer János jószágigazgató Harrickern

báró meghatalmazottja azt a szerződést, amely törvényes alapját ké-
pezte a Felvidékről levonuló evangélikus szlovákságnak az elnéptelene-
dett Alföldön való letelepedés ére.

A régi lakókat elüldözte a török, a nyomor, a szegénység. A területet
a királyí fiskus foglalta le s adta oda hű embereinek. A lakatlan föld-
nek munkás kéz kelett, a Felvidéken pedig a felduzzadt lakosságnak
ke}'és volt a megélhetés, sokféle teher nyomta, földesúri, vallási üldözé-
sek keserítették s mihelyt lehetett, új helyen próbáltak szerencsét. A
más tájakra költözés nem volt egészen idegen. Már évtizedek óta tar-
tott az áramlás az északi megyékből a délebbiek felé, nyaranta pedig az
arató-cséplő munkások vándoroltak egyik uradalomból a másikba.

Az alföldi földesúr felhívása így nyitott szívű és vállalkozó szellemű
emberekre talált, akik az előzetes szerződésben is már tapasztalt módon
a leglényegesebbet kérték: az 5 pontból 2 a hitükre vonatkozott, szabad
vallásgyakorlatot és a templomépítéshez faanyagot, a további 3 pontban
adókedvezményt, szabadalmakat kértek.

A telepesek lelkészt, tanítót is hoztak magukkal s hozzáfogtak a
templom megépítéséhez. de oly rosszul, hogy 7-év múlva már másodszor,
majd néhány évtized múlva harmadszor kellett felépíteni s csak a ne-
gyedik, a Tessedik idejében épült mai ótemplom bizonyult tartósnak és
véglegesnek. S aztán kicsinek ls. lGG'7-ben már a második templomot
szentelték fel, s 1922-ben a 200 éves jubileumon egy esetleges harmadik
templom felépítésére is alapítványt tesznek. Ez ugyan nem valósult
meg, de mutatja, hogy az első, mintegy 300 telepesből 250 év múltán
közel 20 ezres város lett s jutott belőlük jócskán más helységekbe is.

Ez idő alatt szervezett, műve1t, tág látókörű néppé formálódtak az al-
földi pusztaságon. A lakosság erkölcseinek szelídítésére a lelkészek so-
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kat tettek. Markovitz Mátyás rendszabályokat készített s azokat a
templomban szokta felolvasni. Az ő munkáját mélyítette tovább Tes-
sedik Sámuel,' akinek lelki szemei előtt a művelt, felvilágosult, oksze-
rűen élő és gazdálkodó ernber- példája lebegett. Gyakorlati gazdasági és
ipariskolájában ilyen embertípust formált. S ha korában kevesen értet-
ték is meg, az elvetett mag mégis szükséges volt és később jó gyümöl-
csöt termett. ._

A második évszázad a szabadelvű reformokkal kezdődött. A~ 1839-
40. évi országgyűlés kimondta az örökváltság lehetőségét. Legjobban
buzgólkodott ebben Jancsovics István lelkész, aki röpiratban is fej te-
gette a megváltakozás előnyei],

Az 1848-as vívmányokat örömmel üdvözölték a szarvasiak, küldöttség
ment Pestre. A Békés megy ei egyházak közül az első áldozatot a
szarvasi egyház hozta, midőn a "hazánk szabadságát s minket óvó ágyú
öntésére" egy harangiát ajánlotta fel. Nemzetőröket állított ki s Jan-
csovics karddal az oldalán buzdított, hogy "a haza veszedelmében ben-
nünket is szólít, ki védje, ha mi a tartozó védelemtől vonakodunk?"

A Bach-korszak aztán nyomorúságot hozott itt is. Veszélyben forgott
az 1834-ben Mezőberényből idekerült főgímnázíum nyilvánossági joga.
Az 1859-es pátens püspöki székhellyé kívánja tenni Szarvast. A Pres-
bitérium felterjesztéssei él a királyhoz, hogy ez "oly kitüntetés, melyért
nem mondhatjuk el leghálásabb köszönetünket anélkül, hogy legmélyebb
tisztelettel kijelentsük, miszerint avval ily föltételek mellett élnünk
protestáns hitelveink tiltják," ,

A diakóniai lelkületű Haviár Dániel hozta létre ez idő tájt a szarvasi
ev. egyház hivatalnokok özvegyei és árvái nyugdíjazására alapított ta-
karék magtár at (1865).

A század végén önállósult Kondoros Szarvastói (1887), majd a világ-
háború próbálta meg az emberek hitét és szeretetét. A próbát megáll-
ták, az egyház hívei sok tízezret kitevő adományaira támaszkodva az
egyháztanács a reformáció 400 éves évfordulójakor 1917. október 31-én
ev. egyházi árvaház létesítését határozza el. Majd 1943-ban négy lelkészi
állást szervez.

Új kor indul 1945 után, mankók és támasztékók nélkül hitben és re-
ménységben. Isten kegyelméből nem némult ej az evangélium szava, s
ma két templomban négy lelkész és egy teológiát végzett nő ajkáról
hangzik szüntelen a hívogatás az Isten országába.

Kovács Pál

Mezőherény
Az Úr 1720-as esztendejében a Körös mentén a mai Mezőberény helye

lakatlan pusztaság. Víz, zsombék, nádas, gazdag állatvilág.
Pedig valamikor lakott település volt itt. A Nemzeti Múzeumban levő

aranyleletek szerint a gepidák korában, más forrás szerint az Anjouk
korában is.

Kis-Birinke, Keres-Berény után a mai, a harmadik település, Mező-
berény a törökök dúlása után alakult 1722-23-ban. Ekkor néhány Hont
megyeí szlovák család .kapott letelepedési engedélyt a földesúrtói, mely-
nek okmányát 1722. július 23""'ánírták alá Gyulán. A szlovákokat 1725-
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ben néhány ném et, 1727-ben néhány magyar család követte. Így alakult
ki a Körös mentí három nemzetiségű község.

A szlovák evangélikus gyülekezet első temploma mellett, mely vályog-
épűlet volt, már l723-ban megszólalt első harangjuk. E templomot csak-
úgy, mint az 1741-ben épült nagyobb, szintén vályog és a későbbi har-
madik kőtemplomot együtt használta a szlovák és német evangélikusság.
Szervezetileg azonban a németek 1745-beri - saját lelkészt választván
_. különváltak. E harmadik templom a mai német, 1. kerületi evangé-

-Iikus templom.
A szlovák, azóta II. kerületi evangélikus gyülekezet 175 éves ternplo-

mát 1797-ben szentelték fel. Hatalmas. szép, bolthajtásos, magyar-ro-
mán stílusú, műemléktemplom. Tatarozására az utóbbi években közel
400 000 Ft-ot költöttünk.

Ugyancak jelentős anyagi áldozattal korszerűsítettük az 1912-ben épült
parókiát, mely eredetileg egy lelkész lakásául szolgált, ma pedig a még
mindig nagy lelkészlakás on túl az imatermet és a hivatali helyiségeket
is biztosítja. .

Az első óra l805-ben került a toronyra. 1965 óta villanyvilágítással
van ellátva és a közvilágításba bekapcsolva. .

Az oltár és a szószék l8l8-ból való és ugyanúgy jól sikerült márvány-
utánzat, mint az egyedülállóan szép, értékes, csúszkaládás, impozáns, 32
változatú, gazdag, szép hangzású l861--:-62-ben épült orgona.

,A gyülekezet lélekszáma 1775-ben 330, 1924-ben 4800 lélek. Ma a szlo-
vák kitelepülés, az alacsony születési szám és az utóbbi két évtized el-
vándorlásai folytán 4000 körül van a lélekszám.

A gyülekezet lelkészei tudós papok, kiváló szónokok, társadalmi, ál-
lami és közegyházi téren elismert személyek voltak. Emeljük ki a két o

Jeszenszky Károlyt, akik - apa és fia - közel száz évig álltak a gyü-
lekezet élén. A lelkészek oldalán tekintélyes felügyelőkről szól az emlé-
kezet. Mellettük jelentős szerepet töltöttek be a tanítók, kik közül - az
egyik forrás szerint - egy Madarász nevű vezetésével alapították a szlo-
vákok Mezőberény községet. Rajtuk kívül hűséges gondnokok, tisztes
presbiterek, buzgó esküdtek állottak a gyülekezet élvonalában.

Az istentisztelet nyelve 1893-ig szlovák volt. Ekkor ifjú Jeszenszky
Károly vállalta a havi egy magyar istentiszteletet. Ma az alkalmak test-
vériesen oszlanak meg. Vasárnap délelőtt is két fő istentisztelet van.

Említésre méltó a község életével való egybefonódásban három dolog.
Elsősorban kultúrtörténeti szempontból az, hogy í802. és 1834. között
evangélikus gimnázium volt Mezőberényben, mely Szarvasra került. Má-
sodsorban a lelkészek vezető szerepe a község társadalmi, egyletekkel,
körökkel teli életében. Harmadsorban az .hogy a község hármas nemze-
tiségi tagozódása egészséges ösztöke is volt a gazdasági, ipari és mező-
gazdasági fejlődésre. A lakosság nagyobb része ipari vonalon dolgozik.

Mezőberény ma is egy kis világ. Három nemzetiség békés lakóhelye.
De Mezőberényben ma is így mondják : magyar templom (református),
szlovák és .német templom (evangélikus). Azért van egy katolikus
templom is.

A II. kerületi gyülekezet szlovák-magyar gyülekezet. Az idősebb ge-
neráció révén a szlovák szolgálatot igénylők részvétele a jelentősebb.
De a kettő úgy van együtt, mint egy emberben a test és a lélek. Elvá-
laszthatatlanul összeforrva.

A gyülekezet tradidonális jellegű. Az utóbbi években azonban tudatos
az egész egyházunk diakóniai életformájából folyó azon törekvés, hogy a
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régi egyházközség kereteit olyan tartalommal töltsék meg, mely az egy-
ház mai életét jelenti szocialista hazánkban.

Az anyagi alapok a múlt egyházi földjeinek, a kötelező adó terheinek
és azok beidegzettségeinek, hatásainak ellenére reményke1tően alakul-
nak.

Fábry István

Pilis kétszázötven éve
.,Én. alul írt Nemes Pest Vármegyében Pilis nevű Helységnek Örökös

Földes Ura tudtára adom mindenkinek az kiknek illik: a jelen való
jobbágyoknak többekkel együtt valakiknek teczik említett Puszta Hely-
ségemet szabadon megszálni és fel építeni egész határának mindennernű
haszon vételi vel engedtem ... "

Ezek a szavak mai nagyközségünk és gyülekezetünk "alapítólevelé-
ból" valók, s ami most még bennünket ebből érdekel: ,.Datum in Op-
pido Ürmény Die 24. Mensís Mai 1722". A levél aláírói Beleznay János
gróf, valamint az ürményi s talán ezekből a későbbi pilisi elöljárók.

Az alapítólevélből az is kitűnik, hogy a helység neve már ismert volt:
Pilis. A régi falu ugyanis szinte még az Arpád-korban jött létre, és so-
káig a Pilisi család tulajdona volt. A mohácsi vész után, tehát a török
hódoltság idején azonban ez a régi magyar és katolikus falu teljesen el-
pusztult. 169El-ben még elhagyott helyként írták össze. Ekkor kapta meg
birtokául a környékkel együtt Beleznay János generális. Ö igyekezett
aztán birtokát betelepíteni, s az alapítólevél tanúsága szerint a Nógrád
megvei Ürmény községben talált vállalkozó kedvű, szlovák eredetű evan-
gélikus jobbágyokat, akik hajlandók voltak a puszta Pilisen letelepedni.
Mindez pontosan 250 éve történt. Ezért ünnepeljük az idén a mai Pilis
nagyközség és abban evangélikus gyülekezetünk megalapításának 250
é1,esévfordulóját.

A kezdetről érdemes feljegyezni: a néhány család saját kis háza fel-
építése mellett azonnal megvette a Beleznay kastély on kívül egyedül
álló épületet: egy pusztai csárdát. Ez az épület lett az első paplak és
egyben templom is, enélkül elképzelhetetlen volt számukra az élet. Ve-
lük jött egy tanító is, Apostoli András, akit míután lelkésszé szenteltek,
1722. Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnapon Pilisen hivatalába ik-
tattak. Két év múlva azonban már külön templomot építettek a mai
templom helyén. Miután ez is kicsinek bizonyult, at'I'ürelmi Rendelet
után, 1784-ben megépítették a mai templomot, először torony nélkül,
majd 1787-ben hozzáépítették szép, magas és messze környékre kiemel-
kedő, ma is magassági pontnak számító, tornácos tornyát is.

A folytatásról csak annyit: pilisi evangélikus népünk a falu bővülé-
sével és a lakosság szaporodásával egyre jelentősebb hírre - tett szert.
Falunk népe együtt harcolt Rákóczi zászlaja alatt egész magyar népünk
szabadságáért, hiszen megyénket "kuruc megy ének" is nevezték. Kimu-
tathatóan sokan áldozták életüket az 1848-as szabadságharcban is. De so-
kan vesztették életüket akkor is, amikor népünket az első, majd máso-
dik világháborúba kergették. A régi világban sokszor gúnyosan "tótnak"
nevezett népünk együtt szenvedett és örült, s együtt harcolt egész né-
pünkkel a szebb és jobb jövő reménységében. De ugyanez a nép soha-
sem feledkezett meg arról, hogy temploma és papja, iskolája és tanítója
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legyen. Öregeínk elbeszélése szerint megkapo látvány volt, ahogyan ün-
nepnapokon a vastag Tranoscius énekeskönyvvel a hónuk alatt özönlöt-
tek a templomba. Volt idő, amikor az 1200 férőhelyes templomunk ki-
csinek látszott, s a presbitérium annak megnagyobbításáról tárgyalt
már. Feljegyzéseink szerint gyülekezetünknek a felszabadulásig 12 ren-
des lelkésze volt a segédlelkészeken és hitoktatókon kívül, és az első
világháborúig 24 tanító működött községünkben. Pilisi elődeink szép pél-
dáját adták annak, hogy népünkben hogyan élt egyszerre a haza-' és
egyházszeretet.

Kiemelkedő fejezete gyülekezetünk történetének az az időszak, amikor
Sárkány Sámuel volt a lelkész, Édesapja is pilisi lelkész volt. A fiatal
Sárkány Sámuel Sárszentlőrincen kezdte gimnáziumi tanulmányait, ahol
Petőfi Sándorral lakott és tanult egy esztendeig. Ezután Aszódon foly-
tatta tanulmányait. s itt két évig volt Petőfi lakótársa. Innen későbbi ba-
rátságuk, amelynek dokumentuma is van, sőt Petőfi Pilisen is járt. Sár-
kány Sámuel a pozsonyi, majd jénaí tanulmányai után Temesvárra ke-
rült nevelőnek, s ebben a minőségében neveltj évei együtt szinte egész
Nyugat-Európát bejárta. l848-ban édesapja elhunyt és a pilisi gyüleke-
zet a fiút hívta meg lelkészének. Ettől kezdve egyenesen ívelt pályája:
alesperes, majd főesperes lett, l890-ben pedig a bányai egyházkerület
püspökévé választották. Püspöksége alatt is Pilisen maradt, innen irá-
nyította egyházkerületet, itt prédikált vasárnaponként, innen indult or-
szágos szintű szolgálatai ra (Kossuth temetésén is ő prédikált), innen ment
nyugdíjba. itt is hunyt el, családi sírboltját ma is kegyelettel látogat-
juk.

A háborúk véres, könnyes esztendőiről már szó volt. Most még any-
nyit, hogy a háborúnak szép templomunk, pontosabb an tornyunk is ál-
dozata lett. A visszavonuló fasiszta német hadsereg felrobbantotta a tor-
nyot és vele a templom egy jó részét is. A romokat látva, az akkori fa-
siszta propagandát hallva bizony sokakban felmerült a kérdés: lesz-e
még Pilisen egyházi élet?

Mégis: új fejezet kezdődött a felszabadulással. Falunk népe egyre ott-
honosabb lett a szocialista társadalomban. A felszabadulás elötti Pilisre
helyenként már rá sem lehet ismerni. De felépült a tempom is, felke-
rült lassan mindhárom harang, sőt néhány éve villanyárammal működ-
tetjük azokat. Régi gazdasági épületünk az új egyházi életnek megfele-
lően gyülekezeti teremmé alakult át, ahol bibliaórákat, szerétetvendég-
ségeket. ifjúsági alkalmakat tarthatunk. Gyülekezetünkben ebben az esz-
tendőben is több mint 200 gyermeket tanítunk hittanra az állami isko-
lákban (hárman is al ig győzzük l) s az elmúlt esztendőben közel 90 kon-
firmandusunk volt. Mindezzel nem azt mondjuk, hogy nincsenek prob-
lémáink, amikkel szembe kell nézni vagy bűneink, amiket le kell küZ::
deni. De a 250 esztendős jubileumi évben és ünnepen bátran imádkoz-
zuk és valljuk:

Hálát adunk Istennek a két és fél évszázados gazdag múltért, amely-
ből rengeteget tanulhatunk ;

Méginkább magasztaljuk Istent, hogy nemcsak múltunk. de jelenünk
és jövőnk is van, s erre a reménységre nemcsak a "nem látottakra irá-
nyuló meggyőződés", de jelek is biztatnak gyülekezetünk életéből;

Kérjük Istent, hogy erősítse meg a mi szívünkben is a haza- és egy-
ház szeretetét, mert gyülekezetünk egyszerre szeretne élni társadalmunk
javára és Isten dicsőségére.

Keveházi László
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Zigán János
Születésének 200. évfordulóján

Zigán János evangél'ÍkJus lelkész és író Ajkán született 1772. március
19-éln, meghalt Kemeneshőgyészen 1809-oon. Scpronbari tamult. 1792-től
Veszprémben, 1798..;1;61pedig Kemeneshőgyészen volt lelkész,

A míndössze 37 évet élt lelkész életének a kemeneshőgyész=-rnagyar-
genesi közös gyülekezetben végzett szolgálabának idejéről volt módomban
többet megtudnn.

A LELKÉSZ. Régi anyakönyv fuksZJiJkelőttem. Megilletődve olvasom
a régi kézírást. Az 1798. évd keresZ1JeléSiÍaIl1.)"aJkönyv;b€Illa következő
bejegyzés található: "Zigáln ,J,áInosáH;ail.,mint ev. Sz. EI1clézstáJba2-'ik pre-
dikátor áJ11Jallfolytattatek a meglkereszteltek Lajstroma 1798. augusztus
17-től kezdve."

Második predekátornak nevezd magát A Türelmi Rendelet után való-
ban ő volt a gyülekezet másoduk lelkésze. De a rendelet előtti időkből
még hat lelikész nevét ismerjük.

Egy mási:k anyakönyv, "a meghalltakról tett Emlékezések könyvö"
Iapján 1798. augusztus 16-,00 hasonló értelmű bejegyzéssei folytatta az
elhunytak anyakönyvezését. EJgészen addíg, arníg ;1.809.május 22-i bejegy-
zéssel megszakad kezének írása. JÚII1áus6~ már más kéz íeta be a követ-
kező haJlott adataít, Z1i.gálnJános adatai. néncsenek ebbe az anyakönyvbe
beiegyezve.

A PRÉDIKÁTOR. Nézern az amyakönyvet, és arinak szürkés-fehér
lapjain kIirr-ajZlollúdikelőttem alakja. Nem látom tasztári, hogy magas volt-e
vagy allacscny, szikár-e vagy testes? De azt Látom, hogy ott áll a templom-
ban a keresztelőkút mellett. Felcsendlüil. ajkán az evamgéitum, amely arról
az isteni szeretetről szél, amellyel Jézus magához hívja a gyermeloeket.
Látom az esküvői ohtár előtt. Isten szeretetét hirdeti azoknak a flia1iaJlok-
na,'k,akiJk együtt indulnak el az életben. De látom aIlakjáJt a régi temetőben
is. Ott áll a most már behorpadt és föiddeí egyenlővé lett sirok között,
Itt is ISIten szeretetét hirdette a feíltárnadás és örök élet evangéldurnában.
De ott látom a szeszéken is, amelyre én is felmegyek mínden vasárnao.
Onnan is felhangzott bizonyságtétele Isten szerétetének evangéliumáról.

AZ ÉNEKKÖLTŐ. Énekeivel is az evemgélíurn továbbadásának szol-
gáJlatáJtvégezte. A Dunántúln ÉnelkdkÖl1Y;V18(}5-,ikiadása 49 énekét tiarbal-
mazza, De mosc a Keresztyén Énclres,kÖl1YVva:n a kezem'ben. Lapozgatok
benme és közben dúdolgatok, 170, 218, 22,1,243, 495, 515, 5,23számú éneke-
ket jegYeZJt€ika neve mellé az énekszerzők névsorában, Tallári ő is dúdol-
gatta magában ezeket, amig a mondatokat és a sorokat formááta. Az új
kiadásban ezek köcüwa 17'!},495, 523 szerepel. Igaz, hogy az ultóbbri kettőnél
más szerzőt tailáJlunk fieltünJtewe, így kétséges, hogy eze!ket ő írta. De a
170. sz. énekének első verse a vízkeresztd Hturgíában is szerepel,

AZ iÍRÚ. Több aIlkaJlmrl.és búcsúztató verset Id. Hadd ál:ljon itt kettő-
nek a címe: "FŐtiSZlt.Nagy István úrmak . .. a Duruáautúl való kerületben
az ág. V:aillás,tételt követőlkmielk. supermtendensévé lett emeltetésének
napján ... (Veszprém 1796)" IDgymásík: "A két o[dalróll tek.'in:tett föld:i élet,
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melíyet néh, Hajas Tamás Ürnaíkszornorú haíál án megkeseredettele vígasz-
talásakor előadatott (Sopron 18(2)".

Írt néprajzi műveket is. A fontosabb munkáí közü] loeteőt említek:
"Pa[!Qtásti.Karolina kisasszony története" (Pécs, 1803).Egy fordításának cím-
lapján pedig ez áll: "AngHláJba,SikJótz1i.áJbaés Híbermába való utazás 1801-
ben, írta Pictet Márk Agoston genevad professor. Némebből forditotta Z. 1."
(Kís János: Nevezetes utazások tárháza IV. kötet, Pest 1817.)

AZ EMBER. Kís aillélk.úkönyvet olvasok. Címe: "Jegyző könyv a
mellyben a Predekátori Fizetésnek be-szolgáltatása idöröl idöre fel-jegyez-
teltéIk. 1804." Ebben is megtalál tam keze íráJsát, mely beszél róla, mirit
emberről. Szépen formált betűi a rend szeretetérőí tanúskodnak, Nyugodt
emberi hangja pedig arrdl, hogy szerette és becsülte híveit. Hadd áHjon
itt egy áH.IélJ.aki,áilili'tottkoraJbeli nyugta szövege: "Az 1806-odijk esztendő
26 olct-tól 1807-ed!ilkugyanazon napjáig járó predíkátori Liz.eresemet N
Marron Sándor és Szabó András Dékány Uraírnék a Hőgyészi Hívektől így
szolgábtatták bé: Anno 1807. április 23~án hoztak Ibé hozzám: búzát 8 k
az az nyolcz köblöt, rozsot 5112 az az öt és rél köblöt. Kész pénzt 15 F 30 kr
az az Tdzenöt forintot és harminc krajcárt, melílycől köszönentel quíetálók.
Zigán János Hőgyészi Ev. Predíkátor."

Kétszáz évvel ezelőtt született egy evangéldkus lelkész, akí szóval és
írással szolgált. Istennek és gyüdekezetének, E sorokat olvasva ernJlélkezÜTIk
rá ma élő evangélikusok.

Szakál Arpád

Összhang mindenben
Százhuszonöt évvel ezelőtt halt meg

Schedius Lajos

Temetése napj an, 1847. november 14-én ilyen szavakkal kezdte em-
lékező írását Székács József: "A magyar evangélikus egyháznak félszá-
zadon túl egyik legszebb dísze, idősb Schedius Lajos nincsen többé az
élők között. Egyike volt azon bajnokoknak, akik az evangélikus egyház
javát, magasabb és alacsonyabb körökben, példátlan buzgósággal moz-
dították elő." A nagyrabecsülés a temetésen is megnyilvánult. A bú-
csúztató igeszolgálatban Székáccsal osztozott a másik két pesti pap: Kol-
lár János és Lang Mihály, "a temetőben pedig saját lelke sugallatától
indíttatva a pesti izraelita község egyik lelkes papja- is" beszédet mon-
dott. Bach volt a rabbi neve.

Ez a rövid híradás is utal arra, hogy Schedius Lajos működése túl-
terjedt az evangélikus egyház történelmén. 79 évéből - 1768-ban Győ-
rött született - több mint fél évszázadot töltött a pesti egyetem egyik
tanszékén. Elsősorban az esztétikát adta elő. Ezen a réven a szép tudo-
mányának volt a művelője. De jól jellemezte őt Székács: avatott papja
volt a szépnek, a valónak és a jónak. Mi volt Schedius más, mint ez?
És mi más, mint a szenvedő emberiség barátja? így írt róla.

Háromnegyed évszázad elteltével pedig így foglalta össze a jelentősé-
gét egyik méltatója: ,,1792-től 1847-ig nem volt hazánkban a közművelő-
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désre, tudományosságra, jótékonyságra irányuló mozgalom, amelyben ő

derekasan részt nem vett volna."
Az ismeretek általános terjedését munkálta folyóiratok szerkesztésé-

vel és közleményeivel. Mindenesetre a művelődés terén belül az iskolai
közoktatás volt a szívügye. A magyar nevelés történetének írói közt egy
sem mulasztja el méltatni azt a négy évtizedre terjedő és tág látókörű .
munkálkodását, amellyel az iskolai oktatás jó és korszerű rendszerét épí-
tette. Figyelemmel volt a társadalmi valóságra, például a falusi és a vá-
rosi iskoláknak a kirívó különbségeire. De arra törekedett, hogy a tanu-

lók hátrány nélkül léphessenek át az egyik iskolából a másikba. A neve-
lési cél és módszer dolgában Pestalozzi pedagógiai elveinek volt a vé-
delmezője, és ez modernség volt 1816-ban, egyik nevelésűgyi írásának az
évében, mert akkor a visszahúzó hatalmak féltek az újításoktól, még a
pedagógrában is. Ez a pár mondat azonban csak felvillantása annak a
szolgálatnak, amelyet Schedius Lajos beleépített a magyar művelődés-
történelembe.

Talán többet is ér idézni a róla írt gyászkölteményből: " ... Istenhez
méltóbb, bölcsebb s jobb emberiségről / álmodtál egykor s hitted a tel-
jesülést. / ... És mondád: nem elég! Szó nem teszi. Munka segítsen: /
Jobb nevelést! s célját éri az emberiség."

Ugyanez a vers őrizte meg jelmondatát is: "Összhang mindenben!
vala jelszavad, és mit a jelszó/ Mond, az jellemzé nyájasan éltedet is."
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Valóban a harmónia jellemezte az életét. Ezt ki hallhattuk Székács
szavaiból is; a szép, a való és a jó papjának mondta. A szó első jelen-
tése szerint is papnak készült. Göttingeni egyetemi tanulmányai alatt
voltaképpen teológus volt; egy teológiai pályaművévei kitüntetés számba
menő pályadíjat is nyert. Ugyanakkor más tanulmányokat is folytatott,
és ezek révén lett 24 éves fővel professzor, evangélikus létére a katolikus
jellegéhez ragaszkodó pesti egyetemen.

A harmónia jegyében fonódott benne egybe a felelősség a jövendő
nemzedék és a múlt írott emlékei iránt. A jövő érdekében a modern
közművelődés munkálója volt. És ugyanakkor megbecsülte az egyház
múlt jának írott .emlékeit. Túl kevés csak annyit írni róla, hogy ő volt
oTszágos egyházunk első levéltárosa. Közel három évtizedig volt hivata-
losan megbízott gondozója annak a központi egyházi levéltárnak. amely
a legfelsőbb egyházi testület iratainak az őrzésén kívül kezdetétől fogva
tennivalóul kapta, hogy az egyháztörténetírás érdekében általában
gyűjtse a régi iratokat, eredetiben vagy legalább másolatban. Schedius
Lajos hatalmas gyűjtőrnunkát végzett, erről szépen tanúskodnak a je-
lentései és a közgyűlésí jegyzőkönyvek.

De a levéltárosi megbízás előtt is ott találjuk Schedius nevét az or-
szágos levéltárra vonatkozó jegyzőkönyvi pontokban. Tagja volt annak a
bizottságnak, amely 1815-ben Jankowich Miklósnak átadta az egyház-
kerületek együttes gyűlésének köszönetét az általa ajándékozott eredeti
iratokért, köztük Luther végrendeletéért. Sőt talán sugallója is volt a
nagylelkű ajándékozásnak. mert egyike volt azoknak, akik a szándékot a
gyűlésnek bejelentették.

Schedius utolsó részletes levéltárosi jelentésével kapcsolatban, 1842-
_ben a közgyűlés jegyzőkönyve a hivatalos "igazgató" szó helyett szeb-
ben "a közlevéltár gondviselőjének" CÍmezte. Annak bizonyult halála
után is, mert a családja a levéltárnak adományozta nagyszerű iratgyűj-
teményét, a nevelés történelemnek ma is még eléggé ki nem merített
forrását. Ezáltal is igaznak bizonyult a jelszava: életműve ma is híd a
múlt és a jövő között.

Dr. Sólyom Jenő

Bodelschwingh 1872.ben
Friedrich v. Bodelschwingh lelkész 1872. január 25-én költözött Bie-

lefelbe. Családja ősi földjéről, Dellwig-i lelkészi szolgálatából hívták
meg ide. Fontos, nagy jelentőségű dátum ez; mert a vele meginduló
eseménysorozat áttöri egy család, gyülekezet, egyház határait és egye-
temes emberi értékké, történelemmé válik.

Olyan ez a dátum, mint a fénysugarakat egy pontba gyűjtő krístály-
tiszta lencse. Elsősorban Bodelschwingh személyének és életének fényei
és tálentumai összpontosulnak e naptól kezdve Bielefeldben. Maga is
érezte, hogy a meghívás sal nagyobb feladat jut osztályrészéül a gyüleke-
zeti vagy intézeti lelkipásztorkodásnál. Új cél képében egyesült mindaz,
amit eddig tanult, tapasztalt, átélt. Képzett bányatechnikus és agronó-
mus volt. Elvégezvén a teológiát Párizsban az utcaseprők között végzett
missziói munkát. Később tábori lelkész, majd gyülekezeti lelkész lett.
Ismerte a bővelkedést előkelő családja körében s a trónörökös játszó-

62



társaként. Nem volt idegen tőle a nélkülözés s a szegénysors sem lel-
késziszolgálatában. Életútja megpróbáltatásokon át vezetett: át kellett
élnienégy kisgyermekének hirtelen halálát. Mindezt, amit magával h~-
zottBielefeldbe, az új intézeti lelkész ji Lélek tüzében ötvözve hasznos;-
totta az új, nagy cél érdekében: az epileptikus gyermekek megmente-
sére. , ...

Az intézet, ahová belépett - favázas, patinás paraszthaz - t1zeno~
beteg gyermeknek nyújtott otthont. Epilepsziás betegek. Csak, az, a~n
látta már a drámai folyamatot, az úgynevezett "rohamot", csak az tudja

átérezni ennek a betegségnek szörnyűségét. A kór a beteget élszigeteli
az egészségesek társadalmától. Elveszi az élet örömét, megingatja az
ember biztonságát, elrabolja munkakedvét. Riasztó jövőt tár a beteg elé:
a teljes elbutulást. S milyen kínokkal teli az út odáig ...

Mit lehet tenni az ilyen beteggel? Bodelschwingh korában csak egy
megoldási lehetőséget ismertek. Elmegyógyintézetbe zárták őket. Az ő
gondolatai azonban más megoldást kerestek. Gyermekei halottaságyánál
megtanulta. hogy Isten szigorúan büntet, de megtanulta azt is, hogy neki
mindenkihez irgalmasnak kell lennie.

Elkezdte építő munkáját. Otthont akart építeni az epileptikusoknak és
ezzel emberi közösségbe helyezni őket. Feladatot, rájuk szabott munkát
akart adni nekik, hogy megnyerjék vagy visszanyerhessék emberi méltó-
ságukat. Tárt kapus házat tervezett minden hontalannak, üldözöttnek,
munkanélkülinek, lelki betegnek. Álmaiból, terveiből harmincnyolc éves
működésének ideje alatt, 1910-ben bekövetkezett haláláig, nőtt ki Béthel,
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az Isten háza. Ma már mintegy tízezer súlyosan beteg gondozottnak
nyújt otthont.

Távol állott tőle minden rajongás. Mindig a tényeket nézte, de mín-
dig a hit merészségével és biztonságával cselekedett. Rövid ideje lakott
még csak az új lelkészlakás ban, mikor a vele szemben épült barakkba
látogatott, ahol himlőbeteg gyermekeket ápoltak. A diakonissza nővér
ijedten figyelmeztette a halálos veszélyre. "Nem tesz semmit" - vála-
szolta s megállt minden ágy mellett egy pár vígasztaló szóra. Pásztori
kötelességét teljesítette: a szenvedő, beteg ember nem nélkülözheti az
embertárs közelségét éppen a legnagyobb szükség idején. ,

Sokoldalú képzettsége a tudomány tisztelőjévé tette. Figyelemmel kí-
sérte az orvostudomány új eredményeit az epilepszia gyógyítása terén.
Béthelben kipróbáltak minden új gyógyszert, hogy segítsenek a betege-
ken. Később kutatóintézetet is szervezett e betegség titkainak felkuta-
tására.

Béthel a kezdet kezdete óta "Krisztus-középpontú"intézmény. Olyan
módon azonban, hogy Krisztust csak a beteg emberen keresztül lehet
meglátni és megközelíteni. Egyszer ezt mondta: "Ezek a betegek a mi
professzorai nk. Arra tanítanak bennünket, hogy megértsük az evangé-
liumot és megismerjük, mílyen nagy Isten üdvösségszerző ereje."

Ami Bielefeldben 1872-ben elkezdődött, Béthel, a világ számára nagy,
egyedülálló, egyszeri, vissza nem térő példa az emberszeretetre. öröm-
mel és hálával emlékezünk erre a dátumra az evangélikus egyházban,
az egész keresztyénségben.

Muncz Frigyes

Löhe Vilmos
Halála 100. évfordulóján

A bajorországi Fürth városának evangélikus templomában az utolsó
padban vasárnapról vasárnapra ott kuporgott egy alig tízéves .Iiúcska és
égő szemmel s forró szívvel figyelte a kora reggeli úrvacsorás istentisz-
teletet. Még konfirmálatlanul nem vehetett úrvacsorát, de a szent cselek-
mény annyira megragadta, hogy legalább vékony hangocskájával bele-
kapcsolódott az énekes liturgia menetébe. - Löhe Vilmos volt ez a
fiúcska, a későbbi neuendettelsaui lelkész, akinek halála 100 éves év-
fordulójáról 1972. január 2-án megemlékezünk.

Mit tudunk Löhe Vilmosról ? Valószínűleg csak annyit, hogy az újabb
kori egyházi diakónia, szeretetmunka egyik úttörője, aki 1853-ban meg- I

alapítja a neuendettelsaui evangélikus gyülekezetben az első diakenisz-
sza anyaházat. Kétségtelen. hogy már ezzel a tettével is/beírta volna ne-
vét az egyház történetébe. Ezen túlmenően is azonban Löhe egyike volt
a 19. század legjellegzetesebb arculatú egyházi vezetőinek. Veretes teo-
lógus volt, áldott életű lelkipásztor, a diakónia úttörője, ökumenikus
szellem.

A jómódú fürthi kereskedőcsalád gyermeke már a nürnbergi gimná-
ziumban kitűnt tehetségével. Az ertarigeni teológián, saját vallomása
szerint, legtöbbet a református Krafft professzortól tanult. Ez a biblikus
hittudós segítette Löhet először tudatos, mély bibliai megalapozottaágú
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hitre. Berlinben a nagy Schleiermachert is hallgatta, akinek azonban
nem annyira előadásai, mint inkább prédikációi tettek rá hatást. Felje-
gyezték..hogv Löhe, a későbbbi jeles, nagyhatású igehirdető, szorgalmas
és figyelmes prédikációhallgató volt. .
Teológiai ve1'etét azonban főként' Luther műveinek tanulmányozása

révén nyerte. E mellett szinte felfedezte magának az evangélikus hit-
vallási iratokat és sokat forgatta Hollaz-nak, a lutheri ortodoxia jeles
képviselőjének könyveit. így vált Löhe öntudatosan hitvallásos evangé-
likus teológussá s termékeny teológiai szerzővé. Legjelentősebb műve :
Három könyv az egyházról (magyarul is megjelent, 194il-ban), - lángoló
hitvallás egyházának tanítása mellett. Agendára kerszakot jelzett az is-
tentiszteleti életben. "Der evangelisebe Geistliche" (az evangélikus lel-
kész) c. műve tulajdonképpen az egész gyakorlati teológiát felölelő ké-
zikönyv. írt számos traktátust, prédikációs és imádságos könyvet, kátét
is családi és iskolai használatra.

Az egyház teológusa volt Löhe, gondolkodásának, tanításának, szolgá-
latának középpontjában, szinte újrafelfedezve, az egyház reformátori ér-
telmezésű fogalomköre állt. Az egyházat azonban mindig a konkrét, va-
lós gyülekezetben szemlélte, kereste és találta meg. így érthető, hogy a
jeles teológus áldott lelkipásztorává lett gyülekezetének. Pedig jó időbe
teJt, amíg saját gyülekezethez jutott. Evekig több helyütt segédlelkész-
kedett, majd a nürnbergi St. Egidius-gyülekezet helyettes lelkésze volt.
Itt prédikációi nagy feltűnést keltettek, igehirdetését zsúfolt templom
hallgatta -, pedig néha órák hosszat prédikált; igaz', akkoriban ezt
megszekták.

Első s egyben utolsó gyülekezete a neuendettelsaui lett. Ebben
a szegényes falucskában világított és égett el élete. Kora egyházi veze-
tói nem méltányolták, sőt ellenszenvvel szemlélték a racionalista ker-
szellemtől elütő, veretesen reform áto ri teológiáját, tevékenységet. így
nem kerülhetett magasabb beosztásba, viszonylag szűk körben és szűkös
anyagi körülmények között élte le életének 64 esztendejét falujában.
Mégis nemcsak a falusi lelkipásztornak lett minden időkre kímagasló
példaképe. Szellemének világossága messze túlhatott gyülekezetének kő-
rén. Nem annak ellenére azonban, hanem éppen azért, mert elsősorban
híveinek hűséges pásztora akart lenni.

A gyülekezeti élet központjává az istentiszteletet tette; a teljes isten-
tiszteletet, amelyben Löhe szerint a prédikáció mellett természetesen ott
volt az Úr megterített asztala, az úrvacsorai közösség, Ezzel is mintegy
száz évvel megelőzte az istentisztelet s az úrvacsorai közösség megújí-
tására, megbecsülésére irányuló újabb kori (századunk harmineas évei-
ben indult) törekvéseket.

A megéledő. élő gyülekezetből sugárzott azután ki nála is, akárcsak
nagy kortársánál J. Ch. Blumhardtnál, minden egyéb széles körben ható
munkája, Mivel - szinte Wichernnel egyidőben - felismerte, hogy az
igazán élő hit a szeretet cselekedeteiben munkálkodik, sokágú diakóniai
munkába kezd. Tekintete az egyre nagyobb tömegekben Amerikába ki-
vándorló német evangélikusok felé fordul. Gondozásukra gyülekezeti
munkásokat képez. Közben missziót szervez az amerikai indiánok kö-
zött. S állandóan érvényesíti "missziói" alapelvet: az ember testi-lelki
valósága elválaszthatatlan egység, az evangélium hirdetéséhez szervesen
hozzátartoznak az irgalmasság cselekedetei.

A szeretetmunka szervezett és intézményes végzésére alapítja meg
Neuendettelsauban az első evangélikus diakonissza anyaházat. vagyís a
diakónia női munkásainak kiképező intézetét. Az ilyen jellegű diakóniai
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munka egy évszázadig jelentős feladatot teljesített az egyház történeté-
ben. A legújabb korban, úgy látjuk, Isten más módszereket és utakat
jelölt ki a szeretet szolgálatában számunkra -, s ez világviszonylatban
is egyre inkább érvényes. Hervadhatatlan azonban Löhe érdeme abban,
hogy egyházszemléletévei és rriunkásságával mintegy a korunkban színte
szállóigévé lettdiakóniai teológiának egyik korai úttörője volt.

Löhét mint jellegzetesen hitvallásos teológust szokták említeni s jog-
gal. Ellentmondásnak tűnik, ha mégis egyben az ökumenikus gondolat
egyik úttörőjét is köszöntjük benne. Pedig így igaz. Löhe veretes lutheri
teológiája mindenekelőtt visszahatás volt kora sivár racionalizmus ára,
jellegtelen vallásosságára. Másfelől, amikor a reformátori örökség meg-
becsülésére buzdít s közben éles kritikát gyakorol a római egyházon, ez
összefügg a bajorországi egyház kísebbségí helyzetével a nagy dél-
német katolikus tömegben. Viszont Löhétől származik az a szemlélet is,
amely az evangélikus egyházat mintegy középen, közvetítőként látja az
összes keresztyén felekezetek között. " ... arra törekszik, hogy a külön-
böző részegyházakban kifejezett ellentéteket kiegyenlítse és egységre
juttassa." (Három könyv az egyházról, 77. o.). Löhe a valóságos különb-
ségeket elmosó, felületes ökumenizmustól óv, de helyesli a megértésre,
kölcsönös megbecsülésre irányuló törekvéseket. Ebben is modern volt,
korát megelőző és ma is figyelemre méltó.

Ha korunk keresztyénsége számára is érvényes üzenetét röviden össze
akarjuk foglalni, talán két szót, fogalmat írhatunk fel, mint életműve-
ből felénk sugárzó iránymutatót: Irgalmasság és Szolgálat.

Dr; Groó Gyula
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A világgyűűés megválaszcotta új
tisztikarát ;is, és ennek a választás-
nak az eredményeképpen a Vrlág-
szövetség elnöke az egyházunkban
is jól ismert dr. Míloko Juva, a hel-
sínk! egyetem teológrad fullmltásá-
n~lk egylháztocténeti professzora leü
a következő hart:évi ídőtartamra. Az
újonnan aIlalkul,tVégrehajtó Bizott-
ság pedig megválasztotta az LVSZ
három bizottságának az elnökeít és
tagjai,Í, Egytházunk részéről az "Egy-
háza Egytrttrnűlködés Bizonitságbam"
- m'iJnltelső aJlelnÖlk- D. KáJldy
Zdl,tálIl püspök kapott megtisztelő
helyet és :De!ladatot.

Elg)"házi follyóira1Jaink a (Lelki-
pásztor és az Evangélikus Élet) a
követikező hónepoloban részleltesen
ismertették a vrlággyűlés esemé-
nyeit, az ellhangzott eIlőadásolklat és
krttflcailag értékelték a különféle
megnyíílatkozásokat s az elért
eredményeket.

II< IR.Ó INI 1111<A
A FINN-MAGYAR
BARÁTSÁGI HÉT

volt július első napjainak legérde-
kesebb eseménysorozata, A Hazafias
Népfront Finnországba utazott kül-
döttségének tagjai között találhat-
tuk D. 'KáldyZoItán püspököt, D.
Koren Emjl esnerest és .dr. Vámos
József teológi'ai akadémiai tanárt.

Ugyanakkor a finn és magyar
egyházak hivatalos kapcsolatának
keretében, a finn lelikészegyesület
meghívására három Ieíkész-házas-
pár utazott Finnországba, D. Ahti
Aurannen esneres pedig balaton-
szárszói üdülőnkben töltötte nyári
szabadságának egy részét.

1 9 7 O. JÚL 1 U S - 1 9 7 1. JÚN 1 U S

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

július 14. és 24. között tartotta ötö-
d.iik vblággyűlését a franciaországi
Evianuban. A világgyűlésen egyhá-
zunikat D. Káldy Zoltán püspök -
a kütdöttség vezetője -, D. dr. Ott-
lylk Ernő püspök és dr. Nagy Gyulla,
dr. pá!1fy Mílklós, dr. Prőhle Károly
teOll.ógiaiitanárok képviselték. A vi-
lág evangéljkusságának ez a nagy-
szabású összelövetele az "EJlküldet-
tünlk a víí ágba" összefoghaló téma
ooaJpj<ántárgyalta meg azokat a tel-
adatokat, amelyek az evamgélium
hirdetéséből, <3JZ egyházak egymás.-
hoz való közeledéséből és az emberi
társadadomban való relelős egyházi
részvételból korunkban a lutherá-
nus reformáció egyházaára hárul-
n~.

5*

TESSEDIK SÁMUEL

halála 150. évfordulója kapcsán
egyházi sajtónk részletesen foglal-
kozott a hajdanvolt szarvasi evan-
gélikus lelkész sokirányú egyházi,
nevelői, mezőgazdasági fejlesztési
tevékenységéveI. A cikkek sorát az
Evangé1i'kus Élet július 12. száma
nyitotta meg.

"EMBEREK VIGYÁZZATOKl"

címmel, vezető helyen emlékezett
meg a híirosirnad atomtámadás 25.
évfordullójáról az E,vangél1iJkusÉlet
augusztus 9. száma. Az emlékező és
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A Lutheránus Világszövetség nagygyűlése Evianban

emlékeztető ,sorOlka következő mon-
datokikal zárultak: "HuszOll1üt éves
évfordulókat ünepelt a világ ebben
az évben. Huszonöt éve fejeződött
be a második világháború, de hu-
szonöt éve annak is, hogy egy újabb
pusztulás rérne lebeg fe1etrtünik. Em-
lékezzürrk meg úgy ezekről az év-
fordulókról. hogy háilát adU!I11kIsten-
nek azért, hogy vége lett a háború-
nak, és kérjük Istent, hogy íűyen
vagy ehhez hasonló katasztrófától
mentse meg Földünket. És tegyünk
meg mandent mi is, hogy olyan
béike lehessen Főldürikön. amelyben
nem kell álilandÓlan egy újabb Hiro-
simátóll rettegnünk, K!iáltsuk állan-
dóan a figyelmeztető szót: EJmlberek
vigyázzatok!" .

dőben is aNémet Demokratikus
Köztársaságból érkezett protestáns
lelkész-házaspárok, akiknek máso-
dik csoportja augusztus első napjai-
ban búcsúzott el a Balaton paJrt.iá-
tóI. Az évek óta tartó csereüdültetés
jó és hasznos alkalom az egymás
megismerésére és a két baráti nép
egyházai testvéri kapesulataínak to-
vábbi mélyítés ére.

THÜRINGIÁBA ÉS SVÁJCBA

vezetett azoknak a lel!kész-házaspá-
roknak az útja, ak<iket egyrészt a
'I'hüeíngdaí Evangélikus Tartományi
Egyház, másrészt a svájci protestáns
egyházak hlV'bak meg pihenésre,
üdüilésre. S ezek az al'kalmak is
nemcsak az érintetteik pihenését,
üdülését szolgáltélk, hanem a kü-

Iönböző egyiházak tagjainak testvéri
ta,lá'lko.zásari:tis lehetövé tették.

GYENESDIÁSI
ÉS BALATONSZÁRSZÓI

UDÜLŐINK
megkülőnbdztetetten kedves vendé-
gei közé tartoztak ebben az eszten-
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AZ 1970-ES ÉV
AUGUSZTUS 20. NAPJA

kettős megemlékezésre adott alkal-
mat: 1. István királyunk születése
1000. évfordulójának és Alkotmá-
nyunk születésének megűnneplé-
sére. Az Evangélikus Élet augusztus
16.száma két cilk,kben: "Alkotmány-
napi gondolatok" és "István király-
töl, Alkotmányunkig" címmel fog-
lalkozott augusztus 20. történelmi
jelentőségével.

FóTON

augusztus 28-án ért véget a máso-
dik nyári továbbképző és előkészítő
tanfolyam. Az Ünnepélyes záróvizs-
gán több rndrut húszan adtak számot
a harmónium, és az orgonajátékban
elért előrehaladásukról.

"A HARMADIK SZÓSZÉK"

- az egyházi sajtó - szolgálatának
kérdéseivel foglalkozott a szeprem-
ber 9-én, Budapesten tartott kon-
ferencia, amelyen a Lelkipásztor és
az Evangélikus Élet szerkesztő
bizottságának tagjai mellett, az egy-
házmegyei sajtólelkészek vettek'
részt.

ALFRED TOOMING ÉSZT ÉS
JANIS MATULlS LETT ÉRSEK

szeptember 15. és 22. közöbt volt
evangélekus egyházunk vendége.
A két magas rangú egynází sze-
mélyiség táIDgyaU.ásolkat fo1yt.atott
egyházunk yezetőível. meglátogatta
íntézményeínket, előadást taetott
a Veszprémi Egyházmegye jelkésza
munloeközösségének ülésén, látoga,

A Teológiai Akadémia tanévnyitója (jobbról balra) D. Káldy Zoltán
püspök, A. Tooming érsek (Tallin) és J. Matulis érsek (Riga)
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TEOLÓGIAI AKADÉ'MIANK
ünnepi tanévnyitó istentisztelettel
és ünnepi ütésset kezdte el szep-
tember 15-én a munkáját. A tanév-
nyitó istentiszteleten D. Káldy Zol-
tán püspök hirdette az igét, és az
ünnepi ülésen - amelyen részt vett
Alfred Tooming észt és Janis Matu-
lis lett érsek is - dr. Nagy Gyula
dékán mondott beszédet. Az ünnep-
ség végén ugyancsak a dékán vette
fel kézfogással az Akadémia nyolc
új, elsőéves hallgatóját. Az Akadé-
mia hallgatója volt ebben az évben
Anja Paalanen tanulmányait be-
végzett mnn hallgatónő is, aki a
finn-magyar egyházi megállapodás
alapján, ösztöndíjasként érkezett vezetésével - egyházunk elnöksé-
hazánkba, Ugy'anak,kor a Helsinki gének meghívásáro - dán egyházi
Egyetem Teolöglaí Fakultásán Ma- ~üldrölttség látogatott el hazánkba,
gyar László szendi lelkész folytatta A küldöttség tagjai Arne Fog Pe-
tanulmányait. dersen, a Dán Krirá:lyság kormányá-

A tanév folyamán egyéves tanul- .nak egylházügy;i mínísztere, Krísten
mányútra ment Bodrog Miklós gyu- Ejner Slkydsg)aJardprotesszor és Jo-
Iai lelkész, aki Zürichben és ifj. hanries Langhoff lelkész, a Luthe-

tást tett a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus 'I'anáosa eilJnökségéné1.
Szepterrrber 2ü-án Matults érsek
a Budapest-Deáík téri, 'I'oomirig
érsek pedig a Budapesa-Kelenföldr
gyüdekezet ístentíszteletén igét hir-
detett, A látogatás tapasztalatar t
'I'oorndrig érsek a következö sza-
v81kJk.ailfoglaíita össze: "Hálásan
köszőrujülk a meghívást! Nagyon
élénk és szívélyes megbeszélést
foilY'taJttunlk.. Nagyon örüdünk,
hogy a rnagyarországí egY'házak
oly' szépen együtt rnunkájkodnak a
magyar néppel a 'békéért." Matuhís
érsek pedig - a tiMbi között - eze-
'ket mondotta: "ünszágUlknak és
egyházuknak jó hire van, ezért
Ikíván,tUlka személyes k~pcsoJaJtJoilmt
Ielhasznální a még mélyebb és szo-
rosabb kapcsolat megeeremtésére.
Ezt az együttmunkálkodást jónaJk
tartom, Éll az a reménységem, hogy
mindez napvilágra jön miriden más
nemzetköz] tal áhkozón, ahOlI a ke-
resztyén ideáííok és a béke mun-
'kája találkoznak egymással.' ,
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Görög Tibor, aki a Bossey-i Öku-
menikus Intézetben és Zürichben
volt ösztöndíjas hallgató. Az NDK-
ban pedig Rőzse István, Szalay Ta-
más, Bizik László és Veczán Pál se-
gédle1készek tartózkodtak hosszabb-
rövidebb ideig azzal a céllal, hogy
teológiai és áI.ta.János ismereteiket
tovább bővítsék.

A GYŰLEKEZETI SEGÉLY

szeptember 20-21-én, CelldömÖ11-
kön tartotta évi, országos összeiöve,
telét, amelyen Várady Lajos espe-
res, országos előadó beszámolt arról,
hogy az előző évben 3ű ezer forbnt-
tal több adomány érkezett be a rá-
szortnlt, lcís gyülekezetek segélyeze-
sére, mínt az azt megelőző eszten-
dőben.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

szeptember 21. és 26. között ren-
dezte meg az európai evangélikus
kisebbségi egyházak konferenciáját
a romániai Brassóban, amelyen
egyházumleat D. dr. Ottlyk Ernő
püspök vezetésével, delegáció kép-
viseltc. A delegáció tagjai dr
Prőhle Károly teológiai tanár, Gö-
rög Tibor, D. Koren Emil és Mekis
Adám esperesek voltak A konfe-
renelán dr. Prőhle Károly "A nagy-
korúvá lett világ" címen előadást
tartott, Görög Tibor pedig az egyik
munloabízojtság vezetője volt.

WILLY WEST'ERGAARD-MADSEN
KOPPENHAGAI PŰSPÖK



W. Wesiergaard-Madsen püspök átveszi a Teológiai Madémia
tiszteletbeli doktori oklevelét

ránus Vidágszövetség Dán Nemzeti
Bizottságának elnöke vol,tak A de-
legáció szeptember 23. és 29. között
tartózkodott Magyarországon.

A küldöttséget hivataílában fo-
gadta D. Káldy Zoltán püspök, aki
az egyházi mumkaágas; vezetőivel
együtt hosszas eszmecserét folyta-
tott a vendégekíkeíl. Szeptember 27-
én a vendégek istentdszteleti szol-
gálatot végeztek: Westergaard-
Madsen püspök Kískőrösőn és Er-
dőtelken, Skydsgaard professzor
Csörnörön, Langhoff lelkész Sol t-
vadkerten pI'éd~káJLt: Fog Pedersen
egyházügyi mírnszter a Budapest-
Deák téri gyülekezet istentdszteletén
vett részt és köszöntötte a gyüle-
kezet tagjait. - Skydsgaard pro-
fesszor szeprember 28-án előadást
tartott a Teológiai Akadémián.

AZ EVANGÉLIKUS
TEOLÚGIAI AKADÉMIA

szeprember 25'-én - ünnepi ülés ke-
retében díszdoktorrá avatta
Willy Westergaard-Madsen püspö-
köt, a Dán Evangélikus Egyház ve-
zető püspökét.

A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK

ÖKUMENIKUS TANÁCSA

szepterrrber 27-én ünnepi közgyű-
lést tan-tott a DeáJk téri evangélikus
templornban hazáruk Ielszabadudásá;
nak 25. évfordulója és 1. István ki-
rályunk születésének 1000 éves ju-
billeurna alkalmából. A közgyűlésen
az Ökurneruííkus, Tanács tagegyhá-
zaJiinaJkvezetői, a budapesti protes-
táns, ortodox gyülekezetek szá-
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mos tagja mellett jelen volt a küd-
földi testvéregyházak több mínt
húsz képviselője is. - Az ünnepi
igehirdetést D. Káldy Zoltán evan-
gélukus, az ünnepi előadást pedig
dr. Baritha Tibor református püspök,
a Tanács elnöke tartotta. A jelen-
levő küJlfaJ.d~vendégek közül dr. H.
Hellstern svájci, Osei ganaí, K.
Ordnung NDK-beli lelkész mondott
köszörstő szavaikat.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

három szerve, szepternber 28-tói,
október 2-ig jelentős tanácskozáso-
kat folytatott Budapesten. A ta-
nácskozás első napján a nemzet-
közi titkárság tartott ülést, majd a
munkabizottság és a strukturális bi-
zottság negyvenkét résztvevője
Nikodim metropolíta, a munkabí-

zottság elnökének előadása után -
tanácskozott a keresztyén békemoz,
galom előtt álló fel-adatokról. A ta-
náeskozás befejeztével a résztvevők
egy közösen megfogalmazott "üze-
netben" bejelentették, hogy 1971ok.
tóberére összehívták a Negyedik
Összkeresztyén Békevilággyűlést
Prágába, mégpedig ennek a témá-
nak a jegyében: "Közös felelőssé-
günk a jobb világért." A világgyű·
lés 'bibliai igéje a 85. Zsoltár II
verse lett: "Szeretet és hűség talál'
koznak, igazság és béke csókolgat-
ják egymást."

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJA

szeptember 28-tóI, október I-ig tar-
totta elnökségi ülését a RQIIIlán
Népköztársaság fő-városában, Buka-
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Vendégek az Ökumenikus Tanács ünnepi ülésén



restben Az üiésen az 1971 tavaszán
tartott nagygyűlést készítették elő s
ezen - mint az E'EK-,nak egyik eil-
nöke - egyházunk részéről D. dr.
OtltlyikErnő püspök vett részt.

AZ ANGOL EGYHAZAK
ÖKUMENIKUS TANACSA

meghívására szeptember 29-én
hosszabb tanulmányútra indult dr.
Vámos József teológiai akadémiai
tanár, a magyar Ö'kumenIkus Ta-
nács titkára, aki angliai tal'1tóz'ko-
dása alatt három teológiai szemi-
náriumot keresett fel.

AZ EGYSÉGES
EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV

megteremtése céljából október
15-én ülést tartott az Országos Egy-
házzenei és Kántorképesítő Bízott-
ság, A Jeglkésőbib197'5-lbenkíadandó
országos énekeskönyv egyi'k jeilleg-
zetessege az [esz, hogy valamennyi
énekünket kettával közli.

GYERMEKEKNEK
ÉS EVANGÉLIKUS FÖLDRAJZ

címmel új rovatot indított el az
Evangélikus Élet október 28. száma,

EGYHAZI GYŰJTEMÉNYEK
KINCSEI

címen reprezeTIJtatív kiállítás nyílt
meg október 30'-án a budapesti
Nemzeti Galériában. Az evangélikus
gyülekezetek: tulajdonában levő rnű-
'kJtncselkközül több mirrt 40 úrva-
csonti kehely, oltárterítő és egyéb,
a gyülekezeti életet szolgáló tárgy
került bemutatásra. A kri.áilJitás
anyaga - amely a kiállítás befe-
jezte után visszakerüít a gyüle1keze-
tek használatába - nagyszerűen
bizonyította egyházunk művészetí,
népművészeti gazdagságát,

"MA IS AKTUALIS
REFORMACIÓ!"

gondolattal tartotta ez évben a bu-
dapesti Deák téri evangélikus temp-
lomban a M'agyarországi Ökumeni-
kus Egyházak Tanácsa a közös re-
formációi emlékünnepélyt. Az ün-
népségen dr. Berkí Feriz ortodox
esperes-admírrísetrátor és Nagy Jó-
zsef baptista teológiai tanár imád-
kozott, dr. Bajusz Ferenc budapesti
teológiai akadémiai dékán hirdetett
igét s dr. Prőhle n:ároly evangéfi-
kus teológiai tanár tartott ünnepi
előadást.

OKTÓBER UTOLSÓ HETÉBEN

tartotta Genfben ülését az Európai
Ökumenikus Imformációs Munka-
közösség, amelyen egyházunk részé-
rő} D. dr. Ott[ylk Ernő püspök vett
részt. Az ülésen Ottlyk püspök -
egy Iórum-beszélgetés alkalmából
- részletesen fejtette ki a magyar-
országi protestáns egyháziak állás-
pontját az ökumenikus mozgalom-
ma] kapcsolatban.

D. KALDY ZOLTAN PŰSPÖK

november 3-án Genfbe utazott, ahol
látogatást tett a Lutheránus Világ-
szövetség központjában és az Egy-
házi Együttműködési Bizottság alel-
nök-tagjaként részt vett a bizottság
alakuló ülésén. Az Evangélikus
Életnek adott interjújában Káldy
püspök a bizottság alelnőkí tísstsé-
gével kapcsolatban a következőket
mondotta: "Megválasztásomat a
magyar evangélikus egyház és a
szocialista országokban élő kísebb-
ségí egyházak megbecsülésének ér-
zem és remél em, a következő évek-
ben egvházunk több szakembere is
belekapcsolódihat majd a Világszö-
vetség munkájába."
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AZ ÚJ MAGYAR
BIBLI,AFORDíTÁS

kérdéseível foglaílkozott az a nem-
zetíközí konferencia, amelyet a Ma-
gyar Bjbldabanács s a Magyarországr
Egynázak Öktrmení'kus Tanácsa hí-
vott egybe novembor 10. és 24. kö-
zött. A tanácskozás négy kérdésesc-
poroban foglalkozott azzal a kérdés-
sel, hogy miilyen f,e~:ad:a.'tokat,prob-
lémáikat jelenit megszólaítatná az
"örOk Igét" - magyarul. A konfe-
renelán a hazai szakembereken kí-
vül részt vebtdk a Brbliatanácsok
Vi'lágszövetségének, valarnint a
csehszlovákíai, románrai, jugoszlá-
víad, sZJOiVjetuTh~óbel:i, holűandeaí,
egyesült-árlamolobelí és argentíníaí
magyar nyelvű gyülekezetek szak-
értői is.

D. Jan Michailkó püspök

D. JAN MICHALKO
PROFESSZORT

Pozsonyban, november 15-én jk-
tatták be a Szlovákiai Evangélikus
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Egyház egyetemes puspöki tisztébe
Az iktatási ünnepségen részt vett
D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk
Ernő püspök is.

AZ OLASZORSZÁGI
TORRE PELIOÉB"EN

tartotta - a valdens egyház ven-
dégekérut - év:i rendes ülését az
Európad Egyházcik Konferenciájá-
nak 3. számú bizottsága. A bizottság
üléséri dr. Nagy Gyula teológiai
akadémiai tanár mint elnök vett
részt.

DR. HANSEN SOE

professzor, a neves dán teológus
november 21. és 29. között - a Lu-
theránus Vi'lágszövetség professzor-
cseréje keretében - előadásokat
tartott az Evangéljkus Teológiai
Akadémián.

HÚSZÉVES FENNÁLLÁSÁT

ünnepelte december 1-én egyházunk
lellkés:;fu,épző intézménye, a buda-
pesti Evangébskus Teológiai Akadé-
mia. A jubííleurrui ünnepi ülésen ck.
Pálfy Milklós tartott előadást, vá-
zolva az evwngé!lilkus leükészképzés
múltját - különös tekíntettel a fel-
szabadulásunk utáni időszakra.

Az ünnepség második részében a
'I'eológíai Aíkadémia diszdoktori
címmel büntette loí dr. Pálfy Mjk-
.lóst, az ótestarnentumí tanszék ve-
zető tanárát. tudományos, nevelői
és egyházpold 1liIk:ai murukájáneík el-
ismeréseképpen.

A SAJTÚOSZTÁLY
ÚJ KIADVÁNYAKÉNT

került kántoraink kottatJartójára
december elején a Koráltskola II.,
amely különböző szerzők prelúdíu-
mait (előjátékait) tartalmazza. A
Korális,kola II. minden bizonnyal
hozzájárul istentiszteleteink szépsé-
gének gazdagításához.



Dr. PáUy Miklós teológ,i'aaaJkadlémiJaJitanár átveszi a tiszteletbeli
doktori o~levelet

A KIALAKULT SZOKÁS
SZERINT

advent másodák vasáruapja ez idén
is a "d,i;a~Ó!I1ia vasárnapja" volt,
amilker gyülekezeteínk megemlé-
keztek erről az áldozatos egyházi
muníkáról és adományaikkal tárno-
gattálc szer etetíntézményeinket.

A DÉLI
ÉS ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET

PRE8B1TÉRIUMA

november utolsó és december első
napjaiban tartotta meg évi, rendes
ülését. Az üléseken elhangzott
püspöki jelentések részletes en is-

mertették az egyházkerület gyüle-
kezeteinek életét, a gyülekezetek-
ben folyó, szerteágazó szolgálatí te-
vékenységet, és kitértek a hazai, s a -
vtlágpolttdka! kérdések bemutatá-
sára is. iÍgy, mindkét püspök kitért
az adott időszak legjelentősebb bel-
politik·ai eseményének: a Magyar
Szeelalista Munkáspárt X. kong-
resszusának méltatására, A püspöki
jelentésekhez csatlakozóan, több
egyházkerületi presbiter szólt hoz-
zá az elhangzottakhoz.

HUSZONEGY ÖSZTÖNDlÍJ

címen dr. Nagy Gyula, a Teológiai
Alcadémía dékánja cilklket írt az
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Evangélikus Élet december 20. szá-
mában. Most ebből a cilokből idé-
zünik: néhány sort: "Leendő lell.ik:é-
szeínk nyugodt, anyagi gondoktól
merutes akadémíaí tanulmányaiban
jelent most igen fontos előrelépést
az új egyházá ösztöndíj-rendszer.
Igaz, egyes egyházmegyék és gyü-
lekezetek edddg is komoly áldozat-
hozatadlal támogatták a saját teoló-
gusailoat. Ez a segítes azonban most
átfogó és átgondolt egyházi ösztön-
díj-rendszerre válik." - Köszönet
énte a gyüdekezeteknek, egyházunk
áldozatkész híveinek!

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
KARÁCSONYI SZÁMA

ez évben is kettős terjedelemben
került az olvasók kezébe, s a sajtő-
osztály most is a már megszokott
ajándékkal kedveskedett egyházunk
népének, amikor az ádventi időszak
végén indította útjára az 1971-es
Útmutatót és az 1971. évi Evangéli-
kus Naptárt.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITÉRIUMA

december közepén tartotta meg évi,
rendes ülését. Az illés fő tárgysoro-
zati pontj1aik:.éntD. Káldy Zoltán
püspök-elnök terjesztette be jelen-
tését, amelyből ez allkalommal a
következő mondatokat emeljük ki:

"Egy<há=nlk számára most egyik
. legfontosabb kötelesség annalle fel-
mérése, hogy miképpen kelíl szolgá-
latát végeznae abban azIdőszakban,
amelynek legfőbb jel lernzője az
Iesz, hogy 'a szocíalizmus magasabb
szirrten épül'. Az egyháznak tudnia
kell, hogy a szocíaüsta építés és a
szociailieta nevelés révén egyre job-
ban kiteljesedík a szocíalízmus,
Magától értetődően szolgálatunkkal
-kapcsoíatban az első kérdés csak az
lehet, hogy az egyház egyáltalában
jelen tud-e lenni egy magasabb
szintű szocíadízmusban és nyílik-e
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ilehetőség ott szolgálatának folyta-
tására. Ha nyílik lehetőség, mi .en-
nek a szolgálacnak a tartalma és
célja? - Az első, aJmilt; mondanunk
kell az, hogy mi, mint egyház és
egyházi emberek nemcsak nem fé-
Iünk a szocíalizmus magasabb szín.
tű ki.teljesedésétől, hanem annaik
örülünk és anmeík munkálásában
szívesen részt is .veszünk. - Ezzel
egyidőlben valljuíc, hogy Jézus
Krisztus evangéliuma nemcsak a
múltban volt egyházat teremtő ha-
talom és nemcsak a jelenben mun-
kálja a hetet és tartja fenn az egy-
házat, hanem a jövőben is elegendő
lesz ana, hogy ernberek szívében
ébressze a Jézus Krísztusban való
hitet, gyülekezetet teremtsen és biz-
tosítsa az egyház fennmaradását."

AZ ÚJÉV ELSŐ NAPJAIBAN

a kialakult hagyományoknak
megfelelően - egyházunk vezetőit
köszöntötték a Déli Egyházkerület
püspöki hivatalában és az Országos
Egyház székházában.

EGYHÁZUNK
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA

január 7-én, D. Káldy Zoltán
püspök elnökletével, ülést tartott,
amelyen meghallgatta azok beszá-
molóját, akdk az elrnÚlI,t félévben
külföldí szolgálatokat teljesítettek.
Ugyanakkor a bizottság javaslatot
tett a külröldí ösztöndíjasok kérdé-
seivel fogleílkozó tanács és az öku-
menékus kérdésekíkel' fogJ-aJkDZÓbi-
zottság felállítására és személyi ősz,
szetóteléro vonatkozóan.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
ÚTJA

ez alkalommal Etiópia fővárosába,
Addisz Abebába vezetett, ahol -
dr. Pálfy Miklós teológiai tanár, a
Magyar· Ökumenikus Tanács főtit-
kára kíséretében - részt vett az
Egyházak VHág,t;anácsa Központi



Bizottságának ülésén. Káldy püspök
-- akinek a keresztyénség egységé-
vei kapcsolatos felszólalása igen
élénk visszhangot keltett -- az
Evangélikus Élet 1971. évi 6. és 7
számában számolt be az ülés esemé-
nyeiről és az itt szerzett tapasetala-
taíröl.

SZERELEM,
HÁZASSÁG, CSALÁD

címmel új sorozatba kezdett az
Evangélücus Élet január 10. száma.
A több mírit féléven át tartó cikk-
sorozat azokat a kérdéseket tár-
gyal ta, amelyek leg,in&á:1mérin tiik
az ernber mdridenmapi életét és eb-
ben a vonatkozásban igyekezett út-
mutatást adni -- míndenekelőüt -
a fiatal evangélikus keresztyének-
nek.

"LEGYETEK MAGYAROK,
LEGYETEK EURÓPAIA:Kl"

címmel, Ruzicsk!ay György restö-
művész Tessedik Sámuel életét egy-
befoglaló rajzsorozatáröí közölt ér-
tékelő cikket az Evangélikus Élet
január 10. száma. A festőnek a nagy
evangélíkus lelkész emlékével való
találkozásáról szólt ,a lap következő
számának egy másiik cikke is.

JANUÁR KÖZEPÉN

'kőzős püspöki körlevél közölte az
Országos Egyház presbitéríumának
legfontosabb határozatatt, amelyek
közül is kiemelkedik az új Teológiai
Akadérrsia és TiedJ.ógusOtthon épí-
téséről, az énekeskönyv reformjá-
ról és a lelkészek fizetésének eme-
léséről szóló határozat.

PROTESTÁNS
EGYHÁZAI NK GYÜLEKEZETEI

az 1971. évben január 18. és 25. kö-
zött tartották meg az egyetemes
imahetet, "A Szentlélek közössége"
(2 Kor 13,13) összefoglaló térnával.

GYÜLEKEZETEINK
PRESBITERElT

gyűjtöbték egybe azok az alkalmak,
amelyeket Dunaegyházán és a Bu-
dapest- Kőbányai egyházközségben
tartottak. Mimdkét helyen szóba ke-
rül.tek azdk a kérdések, amelyeknek
megoldása tovább viszi gyülekeze-
ten és az egész magyarországi
evangélükusság további fejlődését.
A presbiteri konferenciák "háZligaz-
dája" D. KáJldy Zoltán püspök volt.

A KERESZTYÉN
BÉKEMOZGALOM

igen jelentős összejövetel ére került
sor február 1--2. napján Prágában,
ahol egyházunkat dr, Prőhle Károly
teológiai tanár képviselte. Az ülés
jeleDltőségét az adta meg, hogy a
Keresztyén Békekonferencia kereté-
ben először találkoztak s folytattak
tanácskozást a protestáns, ortodox
és a római katolíkus egyház hiva-
talos képviselői.

, ZAGORSZKBAN,

az Orosz Ortodox Egyház központ-
jában, február 3. és 5. közöbt tar-
totta a Keresztyén Békekonferencia
nemzenközí kérdése!k!kel foglalkozó
bizottsága soron következő ülését,
amelyen egyházunk részéről dr.
PáJlfy Miklós teológiai akadémiai ta-
nár, az Ökurncnjkus Tanács főtitká-
.ra vett részt. A tanácskozás főltémá-
ja "HiaJrc az irnperiadizmus ellen,
mínt a Keresztyén Békekonferencia
eredményes béketevékenységének
Iényeges feil.téltele"volt,

EGYHÁZUNK
KÉT OSZINTE BARÁTJÁNAK

HALÁLÁRÓL

érkezett szinte egy időben hír: feb-
ruár 8-án meghalt a Csehszlovákiá-
ban élő szilézíai evangélfkus egyház
püspök!e Cymorek, s február 13-án,
97 éves korában elhunyt D. dr.
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Emil Fuchs lipcsei teológiai pro-
fesszor, a keresztyén békemozgalom
kiemelkedő személyisége.

DR. PRÖHLE KÁROLY
PROFESSZORT

köszöntöüte az Országos Egyház el-
nöksége és a Teológiai Akadémia
tanári kara aJlJból az al'kaílomból,
hogy betöltötte életének 60. évét,

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

volt február 25-26-án, Budapesten.
amelyen D. Káldy Zoltan és D. dr.
OttJlyk Ernő püspökÖk tartottak be-
vezető előadást s a jelenlevő espe-
resek hozzászólásai alapján jeiöIték
ki az elkövetkezendő időszak leg-
főbb egyházi teendőit s legfonto-
sabb céljait.

A KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLÓ
MAGYAR EVANGÉLI.KUS

Jelkészekról tudósított az Evangéli-
kus Élet február 28-i száma, ezzel is
jelezvén azt a tényt, !hogy a magyar-
országi evangélikus egyház testvé-
remek ismeri el azokat, akik ha-
zánk határadn kívül szolgálják Jé-
zus Krdsztust. s az egész keresztyén-
ség - benne az egész emberiség -
ügyét.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK
ÖKUMENIKUS TANÁCSA

március 13-wn kibűvítctt elnökségi
ülést t,artott. Az ülés főtémája a kö-
zelgű országgyűlési- és tanácsválasz-
tásokkal kapcsolatos protestáns egy-
házi áHásfog'lalás volt. Az ülés
résztvevői befejezésképpen egy nyi-
latkozatot fogadtak el, amelynek a
befejező mondatai a következőkép-
pen hangzanak:

"Hazánkban egyre szélesedik és
megszHárdul a szeeialista demok-
rácia. Ez tette lehetővé, hogy külön-
böző világnézetű emberek összefog-

78

janak és harmonikusan együttmű-
ködjenek. Egyetértünk azzal a meg-
állapítással, amelyet a Hazafias
Népfront f'elhívása tartalmaz, hogy
a bizalom fűzi egybe hazánkban a
különböző felfogású embereket, a
hivőket és a nem hivőket. Ez a bi-
zalom tükröződik a szoctalista Ma-
gyarország államának és az egyhá·
zaknak a jó viszonyában is. A ha-
zánkban kibontakozott és egyre erő-
södő népi, nemzeti egység munká-
lása szükségessé teszi, az állam és
az egyházak jó viszonya pedig lehe-
tővé teszi egyházaink minden tag-
jának részvételét az országgyűlési és
tanácsi váilasztások előkészítésében
és lefolytatásában."

D. KÁLDY 'ZOLTÁN PÜSPÖK

a Béke-vidágtanács fellkérésére és a
Magyar Béketamács megbízása alap-
ján március 20. és 31. között, egy
háromtagú delegáció tagjaiként lá<to-
gatast tett s előadásokat tartott há-
rom skandináv ország fővárosában
Stookholrnban, Koppenhagában és
Osdoban.

EGYHÁZUNK
ORSZÁGOS BIZOTTSÁGAINAK

MUNKÁJÁRÓL

írt értékelő cikket az Evangélikus
Élet március 21. számába D. Káldy
ZoHán püspö'k, részíetesen elemez-
ve a Katechetikai Bizottság', az ú,;
énekeskönyv kiadásával foglalkozó
bizottság, a Lutheránus Világsz.ö-
vetség Magyar Nemzeti Bizottsága,
az Ösztöndíj Tanács és az Egyházi
Építkezéseket Jóváhagyó Bizottság
mun!káját.

FÓTON

március 27-én fejeződött be a XVII.
négyhónapos téili kántori taJnfolyam,
amelyen 16 hahlganó tett különböző
smlIlltűzáróvizsgát és lépett kárttort
manőségben az egyház[ szolgálatoa.



DR. FEKETE ZOLTÁN

egyetemi tanárt, az Északi Egyház-
kerület felügyelőjét köszöIlltötték
március 30-án abból az alkalomból,
hogy betöltötte életének 60. évét.

HAZÁNK
FELSZABA<DULÁSÁNAK

emléknapját, április 4-élt köszöntöt.,
te az Evangélikus Élet 14. száma:
"Bbben az emberi mél toságra is fel-
szabadult új nemzedékben - olvas-
sulk a lap vezető crkkében - to-
váJbbmUll1!kálnia közösségí szelle-
metés gondolkodást, a tisZitull<tabb
ku~turá;l.tabb beszédet, az etóJkai kö~
vetelményeket; a nagyobb felelős-
séget a munkahelyen és az élet mín-
den terütetén, ezt az új embertípust
szellemben és erkölcsben még job-
ban felemelni, és ellsegiteni az igaz
elll'beI'ségmértékére - ez lesz a
holnap egyik szép és nagy feladata,
Rég' túl vagyunk már az alapozá-
som. ÁJlJl már az épület is. De tenní-
való marad még a köveükező nem-
zedékek számára is!"

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
HÚSVÉTI

- kettős - számának összefoglaló
témája: A húsvét ma - volt.

AZ OSZTRÁK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

meghívására ápril is 20-án hosszabb
ausztriai tanulmányútra indult
Karner Agoston, az Országos Egy-
ház fÓitiJtkára.

A KOPPENHÁGAI EGYETEM
ÖKUMENIKUS INTÉZETÉBEN

- április 23-án - vendégprofesz-
szori előadást tartott dr. N'agy
Gyula, a Teológiai Akadémia dé-
kánja.

ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOKAT

tartottak hazárűcban, áprnlis 25-én.
A választások során - az állampol-
gárok megtisztelő megbízásaképpen
- országgyűűésí kópvíselö lett D.
Káldy Zoltán, egyházunk pü pök-
e!Lnöike.Ugyanakkor egyházi tiszt-
ségvíselőínk közül országgyűlési.
képviselővé válaszaották dIT. Mihály-
fi Ernő országos feJ..ügyelőt és Lehel
Ferenc szornbaóhelyi lelkészt.

A DÁNIAI NYBORGBAN

április 26. és május 3. közö,tt
-tarioU,a hatodik nagygyűlését az
Európai Egyházak Konferenciája, A
konferenciára - amelynek előké-
szítésére a magyar protestáns egy-
házak ,egy munkaközőssége 35 oIda-
las tanulmányi anyag ot adott köz-
re - egyházunk részéről De , dr. ott-
lyk Ernő püspök - a kionferencia
egyik elnöke - és dr. Nagy Gyula
teológ~ai akadémiai dékán utazott
el. ottIyk püspök a konferenclán
hathatósan terjesztette elő a magyar
egyházak álláspontját a~ európai
béke és bíztonságf konferenciával
kapcsolatban, dr. Nagy Gyula pedig
a főtéma: "Az Isten szolgája - az
emberek szolgálata" egyik reteren-
sekéna tartott előadást, - A kon-
ferencia jelentős határozatokat fo-
gadott el, az európai biztonság és a
nemzetközi megbékélés fontosságá1
hangsúlyozva.

A TÁVOLI JAPÁNBAN

járt - ápríl ís 29. és május 12. kö-
zött - D. Káldy Zoítám püspök, aki
mint a Lutheránus Vulágszövetség
"Egyházi EgyüttJrnűiNödésfiBizobtsá-
ga" ailelnlö1ke vett részt a bi-
zottság rendes, éVi üűésén. Ká!ldy
püspök az ezen és a mdsszióí bízoct-
sá!g ü!lésén nyert tapasztaáataír ól
részletesen számolt be a Budai és a
Pesti Egyházmegye Leillkészi MUH-
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kaközösségének ülésén, valarrunt az
Evangéljkus Éllet 23. és 24. számá-
ban.

"HUSZONÖT ÉVÜNK
ÚJ TEMPLOMAI"

címmel .D. Koren Emil felelős szer-
kesztő foglalta össze annak a soro-
zarnak a tapasztalaéaít, amelyet az
Evangéltkus Élet mintegy egy év
alatt közölt - képben és rajzban -
a lap hasábjain. A cíkkírö megálla-
pította, hogy 53 új, a tetszabaduta-
sunk után épített templom, kápolna
bemutatására kerűlt sor. Mindezel.
az épületek egyaránt bizonyítják
evangélikus egyházunk életképessé..'
gét és híveink anyagi áldozatokban
is megnyilvánuló hűségét, (Csak zá-
rójelben szeretnénk megjegyesni
azt, hogy az 53 istentiszteleti célo-
kat szolgáló épület mintegy 6 ezer
ülőhellyel bír, s jónéháJllYUlkat
együttesen használják az evangéli-
kus és református gyülekezetek -
igaz tanújelét adva a valódi öku-

_menikus együvé tartozásnak s szol-
gálatnak.)

KONFIRMAN.DUSAINK

az 1971. évben május 2-án és 9-én
járultek először az Úr oltára eIlé.
miutám rendszeres olotatásban része,
sűltek a keres:zJtyén hilt és élet alap-
vető dolga; felől.

A REFORMÁCIÚ HAZÁJÁNAK

egyik legjelentősebb egyházi sze-
mélyisége: .D.dr. Gottfried Noth, az
N.DK-beli Szász Evangélikus Egy-
ház püspöke, május 9-én, 67 éves
korában meghalt.

ÁCHIIM L. ANDRÁS

születésének 100. évfordulója kap-
csán emlélkeoo1Jt meg a nagy békés-
csabai parasztforradatmárról az
Evangélikus Élet május 9. száma.
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A BÉKEVILÁGTANÁCS

május közepén, Budapesten tar,totta
világgyűlését, amelyen a több mínt
500 résztvevő között, 30 egyház!
személyiség vett részt. A tanácsleo-
zás alkalmából igen fontos szerepet
kaptak a magyarországi egyházai,
képviselői s ezt a felelős részvételt
fogta egybe az a hivasados fogadás,
amelyet a Magyarországi Egy:házak
Ökumenikus Tanácsának elnÖksége
adott, ahol a különféle földrészek-
ről jött egyházi békeharcosok talál-
kezhattak egymással. E személyi-
ségek közül is kiemelkedett Aber-
nathy lelkész, NiemöIler ny, egy-
házelnök, valamint Pimen metropo-
lita.

AZ ORSZÁGOS
BÉKETANÁCS ELNÖKSÉGE

a "Békéért" kí tüntető jelvényt ado-
mányoeta dr. Prőhile KárOily aka-
démiai. tanárnak a hlazai és nem-
zetközi egyházi békernunkában tel-
jesített szclgálataíért.

A SAJTÚOSZTÁLY

május közepén jelentette meg a
bibliai kommentársorozat újabb kö-
tetét, Veöreös Imre: János levelei
című könyvét.

A BIBLIA
címen új sor ozamba kezdebt az Evan-
gélukus Élet május 16. 'Száma. A so-
rozat szerzőie: dr. PáJfy MiikJós
teorógiad akadémíaa tanár, tudomá-
nyos szempontból vízsgéllja a Szent-
írás keletkezését és a Szencíráshoz
fűződő hagyományokat.

TURISTAÚT KERETÉBEN
hazánkban jál1t a Helsinkiben mű-
ködő NMKY egyházi szervezet
énelokára. Az ötventagú csoporttal
együtt volt a szervezet elnöke, Aare
Lauha helsinki püspök. Az. énekkar
a magyarországi tartózkodása alatt
hangversenyt adott a Budapest-
Fasori és a csömöri gyülekezetben.



A TOLNA-BARANYAI
EGYHÁZMEGYE

majus 26-án, Pakson iktatta be
újonn'an megválasztott esperesét:
SólyomKároly paksi lelkészt.

AZ OROSZ ORTODOX EGYHÁZ

Szerit Szanódusa május 28-án ilk,tat-
ta be hivatalába az egyház újonnan
megválasztott vezetőjét: Pímen
atyát, Moszkva és mímden oroszok
pátriárkáját. Pirnen pártriárka -
aki a nemzetközi egy'házd békemoz-
galom egyilk kíváló 'képviselője -
beííotatásán több egyházr világszer-
vezet és nemzeti egyház, egyházi
szerv vezetője jelent meg. A ma-
gyar protestantsemust dr. Bartha
Tibor református püspök, a Magyar
Eg}'1házakÖkinmenfkus Tariácsának
einőke képviselte,

ORSZÁGOS
ESPERESI ÉRTEKEZLET

volt június 3-án, Budapesten. Az
értekezlet et D. Káldy Zolltán püspök
nyitotta meg, s megemlékezett a
testvéri református egyház gyászá-
ról, amely dr. Erdei Ferenc főgond-
nok, a Református Zsinat világi el- -
nőke halálával érte. - Az ülés to-
vábbi napírendí pontjaként a részt-
vevők meghallgatták és megtárgyal-
ták D. Káldy Zolt.án elnök-püspök
és D. dr. Ottl)'ik Ernő püspök irány-
mutató előadásait.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSEG

VEGREHAJTÚ BIZOTTSÁGA

Norvégía fővárosában, Oslóban -.:.
júrsíus 6. és 13. között - tartotta
évi üllését, amelyre meghívták D.
Káldy Zoltán püspököt is, aki egy
Iórum-megbeszélésen szólt hozzá' az
evangélikus mísszíó problémájához,
A Végrehajtó Bizottság üléséri kije-
lölték azt a 10 tagú bízottságoí,
amely a következő időszakban esz-

6 Evangélikus Naptár

mecserét folytat majd a Vatixáni
Egység 'I'inkárság' hivatatos képvi-
selőível. Káldy püspököt - szemé-
lyes, és a magyarországi evangéli-
kus egyház közös szolgádetának el-
ismeréseképpen - beválasztották a
bizottságba.

VARSÓBAN

- június 11. és 13. között - tartot-
ta a Kereszfyén Békekonferencia
egy jelentős nemzetközi koiireren-
ciáját, amelyen az európai béke és
biztonsággal kapcsolatos egyházi
teendőket tárgyalta meg. A megbe-
széléseken egyházunk részéről D,
dr. Ottly'k Ernő püspök és D. dr.
PáIfy Miklós teológiai akadémiai
tanár, a Magyar Ökumenikus Ta-
nács főtitkára vett részt.

SZERETETTEL KÖSZÖNTöTTÉK

munkatársaí D. Káldy Zoltán
püspököt május 2:1-én a Déhi Egy-
házkerület tanácstermében :aibbóJaz
alikia!lomból, hogy a leg;uitÓlbibiivá-
Iasztásokon Budapest XVII. kerüle-
télben országgyűdésí képviselőnek
vájasztották.

AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ
JÚVISZONYA JEGYÉBEN

címmel közölt szerkesztőségi vezér-
cikket az Evangélikus Élet június
13. száma. A cikík méltatta azt a je-
lentős eseményt, amely május 21-éln
zaflott le, amíi'kor is a Magyar For-
radalma Munkás-Paraszt Kormány
nevében Mdlkilós Imre államtitkár,
az AH.ami EgyiháLlÜgyiHivatal elnö-
ke, valamínt az Országos Presbite-
rium nevében dr. MiJhályfi Ernő or-
szágos felügyelő és D. Káíldy Zoltán
püspök-elnök, kőlcsönös megál lapo.,
dá;s alapján, egyezményt írt alá az
egyházi állások beitöltésével kapcso-
Iatos teendőik törvényerejű szabá-
lyozására vonatkozóan, - A cí'kk
eg)'iik bekezdését idézzük: "Isten azt
a feladatot szánta egyházunknak,
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szóló beszámoló és az egyházi em-
berek további teladataínak vázolása
vott, Egyházunk részéről ezeken a
békegyűléseken előadással szolgál-
tak: D. dr. Ottlyk Ernő püspök, dr.
Vámos József teológtal tanár, Nagy
István esperes, Virágh Gyula buda-
pesti lelkész, valamint Mekis Ádám
esper es és Harmati Béla külügyi tit-
kár.

R. Josefson svéd érsek a Teológiai Akadémia tanévzáró ünnepélvén

hogy jól találja meg helyét a szo-
ciaűizmust építő magyar hazában.
Aki evangélíkusnak vallja magát,
annak életében nem nehéz megta-
lálni az összefüggést és összhangot
egyházunkhoz tartozása és a szocia-
lista hazához tartozása között. Mi az
együctmuoikállkodás aíkitív víszonyá-
vall aJk;arju'k segíteni azt-a társadal-
mi fejlődést és haladást, amely a
népet juttatta hatalomra, amely tel-
ve van az embert szolgáűó célkétú-
zésekkel, amely a béke megvédésé-
ért küzd, amely a népek barátságát
tekin ti céljának."

A HAZAFIAS NÉPFRONT

papi békegyűlései keretében
munkaévad zárásképpen - meg-
rendezte utolsó üléseit. Az ülések
témája a Béke-vrlágtanács buda-
pesti világgyűlésének eseményeiről
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HA.RMINCÉVES
TALÁLKOZÓTTARTOTTAK

a Dé'li Egyházkerület Püspöki Hiva-
talában azok a lelkészek, alkik 1941-
ben kezdték meg az egyházi szolgá-
tatukat. A találkozón megjelen tek
részére D. Káldy Zoltán püspök -
az egykori évfolyam tagja - szol-
gáltatta ki az Úr szent vacsoráját
a Budapest-Deák téri templomban.



DR. RUBEN JOSEFSON
SVÉD ÉRSEK

- felesége és Svenungson külügyi
titkár kíséretében - június 15. és
22. között hivatalos látogatást tett
országunkban, egyházunkban. A lá-
togatás alatt az érseket és kíséretét
munkatársai társaságában fogadta
D. Káldy Zolián püspök, majd a
szerteágazó program keretében dr
Josefson érsek megbeszélést folyta-
tott az ÉSzaki Egyházkerület püspö-
ki hivatalában, a Teológiai Akadé-
mián, val aJIJl int a Magy'arországi
Egyházak Ökumenikus 'I'anáesa iro-
dájában, ahol dr. Bakos Lajos re-
formátus püspök, a Tanács egyiIr
alelnöke társaságában megjelent a
hazai protestantizmus és ortodoxia
több képviselője. Dr. Josefson érsek
június 17-én előadást tartott négy

egyházmegye lelkészi munkaközös-
ségének tagsága előtt "Luther taní-
tása a keresztségről" címen s ezt
követően Svenungson titkár be..
számojt a svéd egyház életéről. A."
érsek a Budapest-Deák téri temp-
lomban, valamint a rádi g-yüIeke-
zetben hirdette - népes gyülekezet
előtt - Isten igéjét.

Az Evangélakus Élet beszámoló
cikke így summ ázta az érsek és kí-
séretének látogatását: "Oszinte ér-
deklődéssel jöttek, öszínte válaszo-
kat kaptak. Hazánk és egyházunk
igaz barátai közé számíihatjuk őket!
Ezt ők maguk jelentették ki."

A TEOLŰGIAI AKADÉMIA

június 16-00 tartotta tanévzáró is-
tentiszteletét és évzáró ünnepi ü'lé-
sét. Az ísten'tiszteleten D, Káldy

D. Káldy Zoltán püspök felszófal az Országgyűlésen
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Zoltán püspök hirdette az igét, majd
az ünnepi ülésen dr. Nagy Gyula
dekán számolt be az Akadémía el-
múlt évi munkájáról. Az ünnepi
ülésen öt fia1t:al,végzős haálgató ne-
vében Kalácslea Béla szeníor kö-
szönte meg álaamunk és egyházunk
támogatását s tett igéretet - a ma-
ga és Ielkészjelölt társai nevében -
az evangélikus egyiház. hűséges szol-
gálatára. - A tanévzáró ürmepsé-
gen részt vett és köszöntést mondott
dr. Rúben Josefson svéd érsek.

Az EVaJngé1jjJkJusTeológdad Akadé-
mia tanári kara - rendes kari ülés
keretében - a következő, 197,1/72.
tanévre dékánriá vádasztotta dr.
Pálfy Miklóst, prodékármá dr. Prőh-
le Károlyt, jegyzővé pedig dr. Sel-
meszí János o1JtJhonigazgraltiólt.Ugyran-
akkor örömmel vette tudomásul azt,
hogy dr. Nragy Gyula vol't dékánt
a Lutheránus Vílágszővetség - egy-
házunk elnökségének javaslata
alapján - hároméves ídötartamra,
a genfíi központba az egyik osetáíy
tiitJkámként 8Jll.kJa:lma21ta,augusztus 1.
hatállyal.

AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT
ORSZÁGGYÜLÉS

első munkaűlésén - Fock Jenő mi-
niszterelnök kormányprogramjához
kapcsolódóan - első képviselébe.
szédét tamotta meg D. Káldy Zol-
tán, egyházunk püspök-elnöke. A
nagy tetszéssel fog'adott beszédből
az Evangélekus Naptár számára a
következő mondatokat emeljük ki:

"A Magyarországi Evangélikus
Egyház nemcsak megtalálta helyét
a szocialista Magyarországon, ha-
nem felismer·te szolgálatát is: hit-
elvei megtartása mellett, sőt azok-
ból folyólag örömmel segíti népün-
ket a szocíalízmus építésében, né-
pünk boldogulásában. Egyházunk-
ban nem adunk teret a visszahúzó
erőknek és valóban felszabadulva
szolgálunk népünknek és népünk
között. Kü,lönbözo világkonferen-
ciákon hallat juk szavunkat a béke.
a társadalmi igazságosság mellett.
és az imperializmus etlen. Ezt a
szolgálatot segíti az a jó viszony,
amely egyházunk és államunk kö-
zött fennáll."

Összeállította: Dr. Vámos József



"Hiszem, hogy ... a Szen lélek hívott el engem az evangélium által,a világosított meg ajándékaival, O szentelt meg és tartott meg az igaz
hitben; ahogyan a földön élő egész anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti,
megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz
hitben."

Ha röviden össze akarjuk foglalni, mi történt egy esztendő alatt a
Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteiben, akkor Luther Kis-
kátéjának az Apostoli hitvallás harmadik hítágazatahoz fűzött magya-
rázatából idézett mondattal megtehetjük. Mert ebben ai évben is az
történt, hogyaSzenlélek az evangélium által hívta, gyűjtötte Jézus
Krisztushoz hittestvéreinket, megvilágosította és megszentette őket az
evangelium által és ugyancsak az evangéliummal tartotta meg Jézus
Krisztusnál.

A Szenlélek kezében lettek áldott eszközökke az evangélium hirde-
tésére mindazok a személyek, események és alkalmak, akikről és
amikről szó- esik e megemelékezésekben, az evangélium hirdetése szolgá-
latára rendeltettek azok a tárgyak: templomok, gyülekezeti termek, oltá-
rok, szószékek, orgonák, keresztelőkutak stb., amelyek elkészültéhez,
helyrehozatalához egy-egy ünnepi esemény fűződött, az evangélium meg-
szentelő erejének drága gyümölcseit érlelték azok az igehirdetések, elő-
adások, megemlékezés ek, amelyek napról napra segítették magyar evan-
gélikus testvéreinket, hogy világosan látva feladataikat, szeretettel szol-
gáljanak családjukban, népünk között és az egész ma élő emberiségnek
a szeretet, béke és igazság lelkével.

A Szentléleknek az evangélíum által végzett munkájára kívánja
irányítani a figyelmet ez az összefoglalás is, amikor a megemlékezés
fényét vetíti gyülekezetei nk életének egy-egyeseményére.

Gyülekezeteink életébe engedett bepillantást az Evangélikus Élet c.
hetilapunk három rovata is a zelmúlt esztendőben. A "Lelkészeink em-
lékeznek" sorozatban gyülekezeteink lelkészei a felszabadulással kap-
csolatos gyülekezeti élményeikről számoltak be, a ,,25 évünk új templo-
mait" képekkel illusztrálva mutattuk be olvasóinknak, a "Gyülekeze-
teink a hétköznapokban" sorozat pedig közel közta hozzánk az egyes
gyülekezetek napi örömeit, gondjait, feladatait és tapasztalatait, hogy
így is épülhessünk egymás hite által.

Új szolgálattevők az evangélium hirdetésében

Kerta

Június 14-én iktatta be szolgálatába a gyülekezet új lelkészét. Blai-
niczky Jánost a Veszprémi Egyházmegye esperese, Síkos Lajos. Szol-
gálata kiterjed a kiskamondi és karakószörcsöki filiákra is.

85



Meszlen

A gyülekezet megüresedett lelkészi állására Weltler Sándor kőszegi
segedlelkészt hívta meg, akit Szabó Lajos, a Vasi Egyházmegye espe-
rese iktatott szolgálatába.

Győ1'-N ádorváros ban

avatta lelkésszé szeptember 20-án D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület pÜspöke Ittzés János végzett teológust s a kőszegi gyüleke-
zetbe küldte ki szolgálattételre.

Pusztavám

A megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet Puskás János eddigi
hánta-ászári lelkészt hívta meg.

Szügy

A Fábry Mihály halálával megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet
Záborszky Csabát hívta meg, akit Gartai István esperes iktatott be tisz-
tébe. Jelen volt az ünnepségen D. dr. Ottlyk Ernő püspök és dr. Nagy
Gyula, a Teológiai Akadémia dékánja.

Felsőpetény

Solymár Andrást iktatta be a gyülekezet új lelkészéül Pásztor Pál
esperes. Az ünnepi igehirdetés szolgálatát D. dr. Ottlyk Ernő püspök
végezte.

Hánta-Aszárra

helyettes lelkészül Rezessy Miklós segédlelkészt küldötte ki a kerület
püspöke.

Szarvas-Újtemplom

A Szepessi Károly halálával megüresedett szolgálati helyre Aradi
Andrást iktatta be Koszorus Oszkár, a Nyugat-Békési Egyházmegye es-
perese.

Egyházaskozáron

Lotz Tibor beiktatására gyűltek egybe a hívek és vendégek 1970.
december 6-án.

Györkönyben

Tihanyi Jánost iktatta be új szolgálati helyére Sólyom Károly espe-
reshelyettes.

Pa ks

A súlyos betegség' után elhunyt Krahlíng Dániel utódjául a Tolna-
Baranyai Egyházmegye gyülekezetei Sólyom Ká1'Oly paksi lelkészt vá-
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lasztották meg. A. beiktatás ünnepi szolgálatát a paksi templomban vé-
gezte számos vendég, lelkész és gyülekezeti tag jelenlétében D. Káldy
Zoltán, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Budavár

A Várady Lajos hirtelen elhunytával megüresedett lelkészi állásra a
gyülekezet D. Koren Emil esperest, a fasori gyülekezet lelkészét, az
Evangéltkus Élet szerkesztőjét hívta meg, akinek beiktatását D. dr.
Ottlyk Ernő püspök végezte a Bécsikapu téri templomban.

Csabacsüd-Balassagyarmat

Teológiai tanulmányainak befejeztével 5 fiatal lelkész indult el a szol-
gálat útján az elmúlt nyáron. Gabányi Gézát, Kalácska Bélát, Ribár
Jánost és Zátonyi Jánost a csabacsüdi templomban avatta lelkésszé D.
Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület püspöke. D. dr. Ottlyk Ernő pedig
a balassagyarmati templomban bocsátotta a lelkészi szolgálatra Tur-
chányi Sándor végzett teológust.

Új munkatársak az evangélium szolgálatáért

Lelkészelnk vakkor tudják jól betölteni rig,lihiTdetőszolgál3ltukat, ha
olyan hűséges munkatársak á:llaniak meHetJtÜJk,aikíkkel megoszthatják a
gyülekezet vezetésének mrinden örömét és gondját és épithetDlik szolgáló
szeretetük segítségére. Ezért választunk az egyházkormányzás minden

Esperestktatás Pakson

I I

A tótikomllósi templom
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fokán a lelkészek mellé felügyelőket, gondnokokat, pénztárosokat és
presbitereket. A régiek mellé az idén újak sorakoztak fei sok gyüleke-
zetünkben.

Szentendrén

a gyülekezet új felügyelőjét, Övári Mihályt Várady Lajos esperes ik-
tatta szolgálatába.

Beleden

felügyelővé Ruzsa Jánost, másodfelügyelővé Buthy Ernőtválasztotta a
gyülekezet.

Bakony tamási

A gyülekezet új felügyelőjét Németh Pált és az új presbitert, Bors Ist-
vánt, Dély Ferencet és Varga Gyulát Ruttkay Levente lelkész iktatta
szolgálatukba.

Györköny

Rómer János után Kuti Imre lett a gyülekezet új felügyelője. Vele
együtt kezdte el a szelgálatot Juszt János és Wenhardt Adám presbi-
ter.

Vésén

Dubovay Géza somogy-zalai esperes ikatta tisztükbe Bertók János fel-
ügyelőt, Bertók Lajos és Takács József gondnokot, Nagy Béla jegyzőt,
valamint az új presbitérium ot .

.Meszlen-Ac~ád

A két gyülekezet közös gondnokául Borbély Rezsőt, meszleni gond-
nokul Györgyi Józsefet, jegyzőül Pethő Jolánt választották meg.

Erdőkürtön

Maróti János lelkész tisztségükbe iktatta Proszka János gondnokot, Ho-
licza Mihály egyházfit, Nedeliczki Mihály, Petrás János, Fakler Mi-
hály és Csávolszki János presbitereket.

Tokaj

Kmetz István eddigi felügyelőt tiszteletbeli felügyelővé, Bollner Gyu-
lát felügyelővé választotta a gyülekezet.

Suron

Sógo1'ka István és ifj. Csapó Miháy gondnokokat, id. Bocska Pál, Szla-
tyinszky Pál és Hanzli József presbitereket iktatta tisztségükbe Jakab
Miklós lelkész.
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Surdon

felügyelőjévé választotta a gyülekezet Varga János eddigi jegyzőj ét és
kántorát, másodfelügyelőjévé Borsos Jánost, jegyzőjévé ifj. Borsos Já-
nost, gondnokává pedig Kun Ferencet.

Bakonycsernyén:

Nagy István fejér-komáromi esperes iktatta szolgálatukba Hanzli Já-
nos felügyelőt, Siklósi István gondnokot, Nochta Pál pénztárost, Kiss
Ferenc, Takács Mihály és Tarjáni Pál presbitereket.

Üj imaház Erdőteleken A csabacsüdi templom

március 26-án iktatták tisztébe Lacktier Imre másodfelügyelőt.

Obudán

Fehér Endre felügyelőt, Nagy Sándor másodfelügyelőt, Csepreghy Sán-
dor jegyzőt, Juhász István számvevőszéki elnököt, Krajcsovics József
és Varga István számvevőszéki tagokat iktatták tisztükbe március
28-án.

Orosházán

Zombán

a gondneki tisztet Szabó Kálmán vette áto

Pápán

presbiterekké választották Bárány Lászlónét és Lőv Györgynét.
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Szilsárkány

Bors Miklós felügyelő, Szabó Sándo1' segédgondnok, Kiss Imre, Kiss
Bálint, Lukácsy József és Varga Jenő presbiterek beiktatása Szenthá-
romság ünnepén volt.

Nyíregyháza

D. dr. Ottlyk Ernő püspök hirdette az igét azon az ünnepségen, ame-
lyen Benkóczy 'Dániel esperes beikt atta a gyülekezet új felügyelőjét,
Prékopa Józsefet.

Az evangéliurm hirdetése nincs helyhez és időhöz kötve, de az ige-
hirdetés és hallgatás céljaIira szánt TEMPLOMAI'NIKAT, IMAHÁZ4INKAT,
GYÜLEKEZETI TERMEIN,KET míndíg' nagy szerétettel gondozzák gyiile-
kezeteinlk. An'ól is gondoskodni igyekeznek, hogy az .evangélíum hirdetői
otthont ta:láljanak a gyülekezet 'terül etén. Ezér,t építik és tartják fenn 'a
LELKÉSZLAKÁSOKAT. Az ev.angélium szolgálatábam KEGYSZEREKET
hasznátunk és az igehirdetés helycit ellát juk .a szükséges F1ELSZERELÉ-
SEK'KEL. 'Ez a gondoskodó és megbecsülő szeretet ,tűni:{{ki a következő
hírekhől.

Bük

A mindinkább keresett gyógyhelyen új parókiát építtetett a gyüleke-
zet, amelyet 1970. június 28-án áldott meg D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke.

Erdőtarcsa

A dél-nógrádi lankákon fekvő, Egyházasdengeleghez tartozó szór-
vány 20 családja saját erejéből felújította 40 személyt befogadó kis
imaházát. Gartai István esperes és Garami Lajos gyülekezeti lelkész
szolgálatával vették újra használatba.

Szilsárkány-Sopronnémeti

A gyülekezet megújította szilsárkányí templomát és sopron németi
templomának tornyát. A hálaünnepen, amelyen Ferenczy Vilmos lel-
kész 25 éves szrlsárkányí szolgálatáról is megemlékeztek D. dr. Ottlyk
Ernő püspök szolgált.

Csömör

162 ezer forint áldozattal, külső segítség nélkül renováltatta a gyüle-
kezet a templomot és a paplakot. A hálaadó ünnepségen, amelynek
szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte, megjelent Toorníng észt
érsek. .
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Kisapostag

A kis Duna-menti gyülekezet nagy áldozatá ról tesz bizonyságot, hogy
lelkészük részére új otthont építettek közel százezer forintos áldozattal.
A hálaadó istentisztelet és a felavatás szolgálatát D. Káldy Zoltán, a
Déli Egyházkerület. püspöke végezte.

Sámsonháza

A templom felépítésének 100. évfordulójára a gyülekezet saját költ-
ségéri felújította templomát, amelyben az ünnepi alkalmon D, dr
OttlykErnő püspök és Gartai István esperes szolgáltak.,

Hód mezővásá1· he ly

A még a háború idején megsérült templomot közel százezer forint
költséggel kívül-belül megújította a gyülekezet. Az ünnepi istentiszte-
let szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte.

/ Csóton

villanyberendezéssel látta el a gyülekezet templomát.

Nagyvelegen

a templomszentelés jubileumán vették használatba a villanymeghajtásra
átszerelt harangokat.

Kőszeg

Az Országos Műemléki Felügyelőségen keresztül nyújtott állami se-
gítséggel és a gyülekezet áldozatával megmentett műemléktemplomot
hálaadó istentiszteleten adta át újra rendeltetésének D. dr Ottlyk
Ernő püspök. A díszközgyűlésen, amelyen Szabó Lajos esperes-Ielkész
ismertette a templom egykori és újjáépítési történetét, megjelent Nacsa
Sándor, az Állami Egyházügyi Hivatal Vas megyei tanácsosa, valamint
a város közigazgatásának és társadalmi szerveinek képviselői.

Csöngén

az újjáépített orgonát áldotta meg D. dr. Ottlyk Ernő püspök és igét
hirdetett a szomszédos Vönöckön is.

Szentesen

a megrepedt hamngot újjáöntötték, és Bártfai Lajos esperes szolgálatá-
val vették használatba.
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Pusztavám

A háborúban elvitt kisharangját pótoltatta, középső harangiát újra-
öntette a gyülekezet. A felszentelés szolgálatát Nagy István esperes
végezte.

Rákoskeresztúr

A Deák téri gyülekezettől megvásárolt orgonát a templomszentelés
ünnepén állította szolgálatába a gyülekezet.

Budavá1"

A budai Várn egyed felújítása során az Országos Műemléki Felügye-
lőség szakértőinek vezetésével kétmillió forint állami támogatással új
köntöst kapott a Bécsikapu téri- templom. Az ünnepi igehirdetést D. dr.
Ottlyk Ernő püspök mondotta. Az ünnepi közgyűlésen, amelyen meg-
jelent Miklós Imre, az Allami Egyházügyi Hivatal első elnökhelyettese,
Barcs Sándor, az 1. kerület országgyűlési képviselője, valamint állami
és egyházi életünk több jeles képviselője, felszólalt D. Káldy Zoltán or-
szágos püspökelnök is. Várady Lajos előterjesztésében az ünneplő gyü-
lekezet ünnepi Nyilatkozatot fogadott el.

A gyermekbiblíakdr tagjai köszöntik D. dr. Ottlyk Ernő püspaköt Gyurón
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.Felpéc

Uj pal'ókiát és gyülekezeti termet épített a gyülekezet több mint
kétszázezer forintos áldozatvállalás sal. Az átadó ünnepi istentiszteleten
D. dr. Ottlyk Ernő püspök hirdette az igét, és felkereste a tényői és
gyömörei filiákat is.

Iklad

A nagy áldozattal l'eno-vált templomot és pal'ókiát ádvent 2. vasár-
napján ünnepi istentisztelet keretében adta át további rendeltetésének,
D. Káldy Zoltán püspök, akit elkísért útjára Szent-Ivány Ödön egyház-
kerületi felügyelőhelyettes és Detre László esperes is. Ez alkalommal
köszöntötték Keve Lajost, a gyülekezet lelkészét is itteni szolgálatának
20. évfordulóján.

Bakony tamási

A 350 éves jubileumát ünneplő gyülekezet belülről modernné tette
pal'ókiáját és gyülekezeti te1'mét is megújította. Az ünnepi szelgálatra
D. dr. Ottlyk Ernő püspököt hívták meg, akit elkísért felesége, Karner
Agoston országos főtitkár, Szemerei Zoltán, országos főpénztáros is.
Az egyházi vendégeken kívül jelen voltak a község közéletének személyi-
ségei is.

Csabacsüd

özv. Rusz Zoltánné, Rusz Zoltán lelkész özvegye, szülei emlékére ol-
táTtel'ítőt adományozott a gyülekezetnek.

GYÚ1'Ó

Közel 150 éves templomának t01'nyát renováltatta a kis Fejér megyei
gyülekezet nagy áldozatkészséggel.

Gyoma

Uj oltárt és oltárképet adott át rendeltetésének a gyülekezeti terem-
ben Mekis Adám kelet-békési esperes.

Acsa

A konfirmandusok szülei ke1'esztelési kancsót, oltárterítőt és értékes
vázákat adományoztak a gyülekezetnek.

Tótkomlós

A 225. [ubileumát ünneplő gyülekezet a konfirmáció napjára l'észbeni
l'enoválást hajtott végre templomán.
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Aszár

Nemrég megújított templomába új harmóniumot vásárolt a gyüleke-
zet, amelyet először Kantate vasárnapján szélaltattak meg.

Bokod

Mindkét harangját viUamosította a gyülekezet.

Bezi-Enese

Orgonáját és a harangozást is villamosította a gyülekezet több mint
22 ezer forint adománnyal.

Erdőtelek

A Kiskőröshöz tartozó Erdőtelken új imaházat épített a gyülekezet. A
felavatás szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte pünkösd ünnepén.

*
A szokásos istentiszteleti és bibliaórai alkalmalkon Itúl sok ÜNNEPl

ESEMÉNYEN, .SZERETETVENIDÉGS'ÉGEN és egyéb RENDKÍVüLl
ALKALMON hangzott laz evangélíum tanítása (különböző formákban a
gyülekezetek, vagy azok egy T,észel1elé.Mindet nem ,tudjuk elsorolni meg-
emíékezésüokben. Néhányat bemutatun!k ·közöstanulságunkra,

Angyalföld

A finn-magyar barátsági hét keretében egy finn népi művészcso-
port közreműködésével finn estet tartottak.

Csönge

Finn vonatkozású volt az a szeretetvendégség is, amelyen Bárdosay
Tibor kisvárdai lelkész számolt be finnországi tanulmányútjáról. Az év
folyamán sok helyen hangzott el hasonló élménybeszámoló külföldön
járt ösztöndíjasaink és lelkészeink előadásában.

Felsőpetény

Az eviani világgyűlésről tartott előadást a gyülekezetben dr. Nagy
Gyula teológiai tanár. Rajta kívül sok gyülekezetben tartottak egyhá-
zunk delegátusai beszámolót a nagy gyűlésről.

Szarvas- Újtemplom

Aratási gyülekezeti napot tartottak a gyülekezetben Pásztor Pál és
Koszorus Oszkár esperesek szolgálatával.
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Nagybörzsöny

lA temp.lomszentelés .emlékünnepén lVárady Lajos esperes szolgált
igehirdetéssel, a budavári gyülekezet énekkara egyházzenei áhítatot tar-
tott. Komjáthy Ilona énekszólóval, Bencze István orgonajátékkal rnű-
ködött közre.

Teológusnapot tartottak a gyülekezetben dr. Selmeczi János igazgató
vezetésével, dr. Fabiny Tibor professzor és teológusok szelgálataval.

T'eológusaínk az év folyamán sok gyülekezetben megfordultak profesz-
szoraik kíséretében, építve a gyülekezetek és e nagyon fontos közegy-
házi intézményünk közötti kapcsolatokat. így jártak többek között Kő-
bányán, a Vác-Rád-i gyülekezetben, Celldömölkön és környékén, Al-
bertin, Soltvadkerten, Vönöckön, Pilisen, Nyíregyházán, Ajkán és más
helyeken.

Új templom Vecsésen A bafatonszemesí imaház

Miskolc

Deák tér

Ökumenikus reformációi emlékest színhelye volt a Deák téri templom.
Az ünnepi beszédet dr. Prőhle Károly evangélikus teológiai tanár, az
igehirdetést dr. Bajusz .Ferenc református teológiai dékán tartotta. Imád-
ságot Nagy József baptista teológiai tanár és dr. Berki Feriz ortodox
esperes-adminisztrátor mondott. Énekelt -a Lutheránia és a Kálvin Kó-
rus, orgonalt Trajtler Gábor orgonaművész,

Minden gyülekezetünkben megemlékeztek a reformációról. Nagyon
sok helyen közös ünnepélyt tartottak a helyi protestáns gyülekezetek.
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Fasor

Celldömölk

A Gyülekezeti Segély 110 éves évfordulója alkalmával az egyház-
megyei előadók részvételével hálaadó emlékünnepélyt tartottak a cell-
dömőlki templomban, amelynek szolgálatát Várady Lajos országos elő-
adó, D. Koren Emil és Weltler Rezső püspökhelyettesek végezték.

Csepelen

dr. Selmeczi János igazgató tartott előadást, az észt nép· és egyház
életéről szeretetvendégségen, amelynek többi műsorszámait a kíséreté-
ben levő teológusok adták.

Budavár

A Magya1' Rádió német nyelvű osztálya felvételt készített a gyüle-
kezetben folyó német nyelvű istentiszteletekről.

Csikvánd-Szerecseny-Gecse

Csikvándon az ünnepi köntösbe öltöztetett 150 éves templomban szol-
gált D. dr. Ottlyk Ernő püspök. Majd a szerecsenyi filia 20 éve épült,
megújított templomát kereste fel. Végül a gecseí anyagyülekezet isten-
tisztelete után együtt ünnepélték Jakab Sándor lelkész 30 éves gecseí
szolgálatának és 30 éves házassági évfordulójának ünnepét.

Özdon

az őszi szeretetvendégségen dr. Groó Gyula professzor szolgált előadás-
sal : Az egyház 2000-ben címmel.

A gyülekezet ádventi estjein a volt segédlelkészek, ifj. Harmati Béla,
Blázy Lajos és Mezősi György szolgáltak előadással.

Sárszentmiklós

A történelmi emlékű 100 éves templomban Nagy István esperes hir-
dette Isten igéjét a sokfelől egybegyűlt ünneplő gyülekezetnek.
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Alberti

D. dr. Pálfy Miklós, az Ószövetségi Bibliafordító Szakbizottság el-
nöke tartott előadást szeretetvendégségen a magyar evangélikus biblia-
f01'dításról. Pálfy professzor, valamint az ó- és újszövetségi szakbizott-
ságok többi tagjai az év folyamán sok helyen szclgáltak előadással a
bibliafordítás munkájáról.

Kőszegen

a vallásos esten dr. Prőhle Károly teológiai tanár tartott előadást: El-
igazodásunk a világban, mint lehetőség és feladat címen.

Kelenföld

Szeretetvendégségen tartott előadást ifj. Harmati Béla külügyi titkár
a nyugati világ ifjúsági problémáiról.

Angyalföld

A presbitérium januári ülésén D. Koren Emil esperes tartott előadást
közegyházi kérdésekről.

Csepel

Az ökumenikus imahét megnyitó ünnepi alkalmán a négy protestáns
helyi gyülekezet tagjai előtt D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgált igeta-
nulmánnyal.

Gyülekezeteink országszerte bekapesolódtak az egyetemes ímahétbe,
legtöbb helyen közös összejöveteleket tartottak a többi protestáns egyház
tagjaival. Sok helyen vették igénybe vendégelőadók szolgálatát is.

Dunaegyháza

Több gyülekezet presbitériumának részvételével presbiteri konieren-
ci.át tartottak, amelyen a fő előadást D. Káldy Zoltán püspök tartotta:
A diakóniai út gyakorlati kérdései címen.

Hasonló jellegű presbiteri konferencia több helyen volt az elmúlt év
folyamán, ahol a gyülekezetek tisztségviselői egyházunk vezetőivel meg-
vitatták szolgálatuk aktuális kérdéseit.

Kelenföld

Szeretetvendégségen hangzott el előadás a "Keresztyének közössége
nem keresztyénekkel" témáról Cserháti Sándor szegedi lelkész szolgá-
latával.

7 Evangélikus Naptár
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Vecsés

Miskolc

Dr. Prőhle Károly egész napos szolgálatot végzett február 14-én a
gyülekezetben. Beszámolt afrikai és amerikai szolgálati útjairól és be-.
szélgetest folytatott azokkal, akik a gyülekezetből részt vesznek a LeJ-
kipásztor szakfolyóirat ún. Laikus kérdések című rovatának feldolgozá-
sában.

Dunaegyháza

Húsvéti magyar nepszokásokrot tartott előadást szeretetvendégségen
Hernád Tibor, a Gyenesdiási Szeretetotthon igazgatója.

Angyalföld

Zenei esten kapott helyet a nagytarcsai gyülekezet ének- és zeneka-
rának az a próbálkozása, hogy Isten dicséretét a könnyűzene eszközei-
vel szólaltassa meg.

Kecskemét

Előadássorozatot tartottak a református gyülekezettel közösen A Bib-
lia és a keresztyén felelősség címen, amelynek előadói dr. Fabiny Ti-
bor, dr. Pákozdy László, dr. Sarkadi Nagy Pál, dr. Bajusz Ferenc pro-
fesszorok, Muncz Frigyes és dr. Hafenscher Károly lelkészek voltak.

Szombathely

Angliai runulmányútjáról tartott előadást a gyülekezetben dr. Vámos
József teológiai tanár.

A wormsi birodiLlmi ülés 450. évfordulóján dr. Fabiny Tibor teoló-
giai tanár tartott előadást.

Sok előadás hangzott el a gyülekezetekben az elmúlt év során olyan
egyháztörténeti eseményekkel és személyekkel kapcsolatban, amelyek
ma is segíthetnek bennünket eligazodni szelgálatunk útján.

Szarvas - Útemplom

Közéleti személyíségek, szakemberek és lelkészek bevonásával gyü-
lekezeti estéken foglalkeztak az élet sorsdöntő kérdéseivel.

Orosháza

A gyülekezet és város alapításának 227. évfordulóján a helybeli tűz-
oltózenekar barokk muzsikával toronyzenét adott.
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Szarvas - Otemplom

D. Koren Emil esperes, az Evangélikus Élet szerkesztője tartott elő-
adást szeretetvendégségen egyházunk sajtószolgálatáról.

A szerkesztő bizottság tagjai, az egyházmegyék sajtóelőadói több gyü-
lekezetben tartottak tájékoztatást egyházunk sajtószolgálatáról az esz-
tendő folyamán.

Zalaeqerszeq

Püspöki látogatást végzett D. Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület
püspöke a nagy szétszórtságban élő zalai gyülekezetben. Útjára elkí-
sérte Dubovay Gézaesperes, Szent-Ivany Ödön egyházkerületi felügye-
lőhelyettes és ifj. Kendeh György kerületi lelkész. A püspök istentisz-
teleten szolgált Lenti alig 25 lelkes szórványgyülekezetében is.

Püspökeink az év folyamán tisztüknek megfelelően sok alkalommal
tettek látogatást gyülekezeteinkben, tárgyaltak a gyülekezetek lelkész ei-
vel, presbitereivel a gyülekezeteket érintő kérdésekről, előadásokat tar-
tottak időszerű feladatokról.

Kőbánya

Szeretetvendégségen tartott előadást Sólyom Károly paksi esperes-
lelkész Gyülekezeti történelem - padlásokról - címen bemutatva, ho-
gyan becsülhetjük meg a helyi gyülekezetben fennmaradt egyháztörté-
neti értékeket.

Deák té1' - Kelenföld - Rád

'E három különböző típusú gyülekezetben fordult meg magyarországi
látogatása alkalmával dr. Ruben Josetssm. svéd érsek feleségével és Sve-
nungson külügyi titkárral. A vendégeket mindenütt telt templomokkal,
magyar vendégszeretettel és tisztelettel fogadták.

A hazánkban járt külföldi egyházi vendégek számára egyházunk ve-
zetősége az elmúlt év során is mindig bőséges alkalmat készített, hogy
egyházunk életével minél szélesebben ismerkedhessenek meg s közben
személyes tapasztalatokat gyűjthessenek népünk negyedszázados fel-
emelkedésétől. ~

Monoron

vallásos esten adott értékelést arról az 53 új templomról D. Koren Emil
esperes, melyeket gyülekezetei nk a felszabadulás óta építettek.

*

Az EGYHÁZI ÉNEK és ZENE minden időben áldott eszközök voltak
arra, hogy az evangélium üzenetét közelebb hozzák szívünkhöz, Gyűlé-
kezeteink elmúlt évében sok esemény ígasolte, azt a megbecsülést, amely-
lyel magyar evangélíkus népünk számon tartja, őrzi és használja a hazai
és külföldi evangéliumi ének és zeneldneseít. -

7*
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Miskolcon

az evangélikus madrigálkórus, a baptista énekkar, hangszer- és ének-
szólisták közreműködésével tartottak egyházzenei áhitatot 1970. Szerit-
háromság vasárnapján.

Ménfőcsanakon

Új orgonát avatott a templom felszentelésének 10. évfordulóján D. dr.
Ottlyk Ernő püspök, amelyet Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkész ter-
vezett, Ádám József kivitelezett. Az avatás on a budavári gyülekezet
énekkara szolgált Csorba István karnagy vezetésével.

A ménfűesanakí orgona avatása

Óbudán

zenés áhítat keretében mutatták be Mozart Requiemjét Moldovány Ist-
ván vezényletével. Az igehirdetést D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.

Bakonycsernyén

az oroszlányi gyülekezet énekkara adott egyházzenei áhítatot 1970.
augusztus 9-én.

Miskolc

Október ll-én, a miskolci templomban tartott hangversenyen Peskó
György orgonarnűvész, a budavári templom ergonistája orgcnált,

100



Szarvas - Otemplom

A gyülekezet szeretétvendégségén Tóth-Szőllős Mihály dunaegyházi
lelkész tartott előadást: Gyöngyszemek a szarvasi énekeskönyv új ré-
szében címmel.

Budavár

1970 októbere folyamán hangversenysorozaton mutatta be Peskó
György orgonaművész Bach o1'gonamuzsikájának formavilágát, Várnai
Péter zeneesztéta előadásával.

A Deák téren

a Lutheránia reneszánsz és barokk szerzők műveíből tartott egyházze-
nei áhítatot neves művészek közreműködésével.

Kelenföldön

a gyülekezet énekkara és zenekara Sulyok Imre vezényletével, Trajt-
. lel' Gábor közreműködésével Hiiruiei 5. orgonaversenyét és Bach 20.

kantátáját adta elő 1970. november 15-én.

A Deák té1'en

a decemberi zenés áhítat nagy eseménye. Szokolay Sándor: Karácsonyi
pasztoráljának a bemutatása volt. A műsoron még Schütz Karácsonyi
históriája' és Bach Pastoráléja szerepelt. Az igehirdetés szolgálatát D.
Káldy Zoltán püspök végezte.

Porrogszentkirályon

a hívek áldozatkészségéből felújított orgonán Trajtler Gábor adott hang-
versenyt. Az igét Dubovay Géza esperes hirdette.

A Deák téren

a Lutheránia március 28-án és Virágvasárnap Bach: János-passióját
adta elő.

Budavárban

Bacii-esték: voltak a tavasz folyamán Peskó György orgonajátékával.
Nagypénteken pedig a gyülekezet énekkara Schütz: János-passióját
adta elő. Az igehirdetés szolgálatát D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.
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Egyházi emlékek kiállítása Tótkomlóson

Kelenföldön

nagyszombaton Haydn: Krisztus hét szava a keTeszten című művét ad-
ták elő. Április 18-án pedig Praetorius emlékestet tartottak Gergely
Ferenc orgonaművész közreműködésével.

Budavá1'ban

az énekkar Gárdonyi- és Sulyok-rnűvek bemutatásával, Kapi-Králik-
Kodály-darabok előadásával ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját.

Csömörön és Fasorban

finn egyházi férfikárus szerepelt.· Az igehirdetés szolgálatát AaTe Lauha
helsinki püspök végezte.

Kelenföldön

Kantáte vasárnapján együtt szerepelt a budavári, budahegyvidéki és ke-
lenföldi énekkar Gárdonyi Hajnal, Csorba István és Sulyok Imre ve-
zényletével, Az orgonát Peskó György szólaltatta meg.

102



Győrött - Győrújbaráton és Ménfőcsanakon

szolgált Szentháromság vasárnapján az oroszlányi énekkar.

Deák tér

Június 6-án, az egyházzenei áhítat keretében szólalt meg a Trajtler
Gábor tervezte épülő új orgona 28 regisztere .. A Bach-műveiből adott
hangversenyen Weltler Jenő és Késmárki György vezenyelt.

*

Végül a MEGEMLÉKEZÉSEKRÖL. szólunk, amikor egy-egy gyüle-
kezet, vagy egyházunkazo:kró'l a hi,tben eleinkről emlékezett meg, akik
a maguk helyén és idején az evangélium szolgálatában kűlönösen
is kttűntek.

Szarvas

Tessedik Sámuel halálának 150. évfordulóján megemlékezett a gyü-
lekezet egykori nagy papjáról. Az ünnepi igehirdetés szolgálatát D.
Káldy Zoltán püspök végezte, majd vezetésével megkoszorúztak Tesse-
dik emléktábláját és sírját. Práznóczy Iván, a Hazafias Népfront vá-
rosi titkára mondotta az ünnepség alkalmával: "Ma nemcsak az egy-
ház emlékezik meg róla, hanem az egész társadalom tisztelettel· őrzi
emlékét és alkotásai t".

Tessedik munkásságáról cikksorozatban emlékezett meg az Evangé-
likus Élet.

Surdon

a gyülekezet és közegyházunk együtt állított emléktáblát Kuzmics Ist-
vánnak. Kuzmics, a szlovén nyelv kitűnő tudósa volt. 1770-ben befe-
jezte és 1771-ben Halléban kiadta szlovén nyelvű Újszövetség-fordítását.
-- Az ünnepségbe bekapcsolódott a Krecmár esperes vezette Jugoszlá-
viából érkezett küldöttség is. D. Káldy Zoltán püspök igehirdetésében,
Luthár Adám szlovéniai ny, esperes előadásában emlékezett meg Kuz-
mucs szolgálatáról,

Kecskemét

Sántha Károlyra, az énekköltő papra, a város szülöttére emlékezett
a gyülekezet születése 130. évfordulóján.

Rábaszentandrás

Kis János püspökről és költőről emlékezett a gyülekezet halálának
125. évfordulóján Weltler Rezső esperes szolgálatával.
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Összeálította Mezősi György

Sámsonházán

arról emlékeztek meg, hogy az emigrációban élő Kossuth Lajos 100 év-
vel ezelőtt elvállalta és haláláig gyakorolta is a gyülekezet felügyelői
tisztét.

•

A szarvasi Ötemplom
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,,- I"IDOM MULlK ... " --------

EMLÉKEZÉSHALOTTAINKRA
HOFFMANN ERNÖ (1900~1970). Tanítóesaíád gyermekeként született

a Baranya megyei Zs!ilbr,ilken.Segédtelüoészi szolgálatot öt éven át Dombo-
váron, hltoktatóí munkát egy évig Győrött végzett. 1927 végén a puszta-
várni. gyülekez-et hívta meg lel'készéül. Innen hét év múlva Izménybe
kerül, de 23 év után előbbi gyülekezetének visszahívó szeretete folytán
ismét Pusztavárnon találjuk. Magyar és remet nyelven szolgál, Már csak-
nem félévszázados lel!készi múltra tud örömmel és hálaadással vissza-
tekimtení, amsker hirtelen megbetegszik, s néhány heti szenvedés után
Ura hazahívja. A rákosi köztemetőben szeretett hiveinek század kísérik
utolsó útjára lelkipásztorukat.

GYURÚI NAGY LAJOS (1883-1970). A Komárom megyeí Szákon
született. A kis gyuróí gyüűekezetben negyven éven át volt lelkdpásztor,
a legnehezebb időkben bátor szavú, elszánt harcosa az erkölcsi iigazságnaJk.
Modern Irgalmas szamaritánusként segít mindenkím, a~i hozzá fordul.
Az első vülágháború idején "I,s,ten és háború" címmel adott ki Iüzetet.
Ebben tilbaJkozott az ellen, hogy a háború sok ígazságtalanságát Istenre
lehessen fogni, és Isten nevével lehessen fedezni háborús bűnöket. Ady
Endre is felfj,gyelt a gyurói papra. "A Vi,lág" 19.15. felbr. 28-[ vasárnapi
számába az akikor már neves költő cikket írt Nagy Lajos háborúellenes
magatartásáról. A Tanácsköztársaság alatm magatartásáért a húszas évek
folyaméri éveken át volt felfüggesztve lelkészi ádlásából. Isten kegyelméből
azonban szép őszt ért meg, jó egészségben. 85 éves korában népi á11arnunk
és egyházunk vezetöi megbecsüléssel köszöntötték, a Magyar Nemzet pedig
munkás életét értékelő cikket fft róla.

FABRY MIHALY (1904-1970<). Az .Mföld szívéből, ·SzarvasifÓ'l került
- egész f,ia:tJaJ.onés rövid segéddelkészkedés után - Nógrádba: SZ!ÜJg~be.
Közel négy évtízeden át, négy községben pásztorotta híveit, Személy sze-
rínt ismerne és szerette kJiterjreditgyülekezete miriden tagját. Példás rendet
tartott gyülekezete anyagi ügyei terén. A Nógrádi Egyházmegye pénz-
ügyeit is nagy hozzáértéssel és Iel'kíásrneretességgel vezette. Hosszú szen-
vedés után hunyt el, s elköltözésével az idősebb lelkészd kerosztálynak egy
Olyan tagja távozott el körünkből, aJki helyesen és jó1 látta egyházunk mai
útját - a diaiIDónlilaiutat - s azt haloálláighűséggel szolgáí ta.

MOGYORÚSSY GYULA (1884-1971). Egy Ms burgenlandi városkában,
Rohoncon szöletett. Néhány éves csak, és szüleívej Bükre kerül. Ezt tekinti
szülőhelyének, Sopronban, Halleban és WiL1xtenberg!bentanult, Szombát-
helyen két évag volt segédlelkész, átmenetííeg néhány hónapon át Bükön
is. Bakonyszentlászló ősi gyülekezetének papja 1910~1945 között. Amikor
nyugdíjba kerül, hammegy az ösí házba. Szírrte haláiláig együtt él húgával.
Nemzedékek sora nő tel előtte, s úgy keresik ót, m1intgyermek az édesapját.
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KRXHLING DÁNIEL (1917~1971). ToIlna megye szülötte. Egész lel-
készi szodgállaroais 000 köti. Egyszerű, föildlmíves szülőlk'tóll a fáradhatatlan
mun!k:a elkötelezését, tanulta meg. Isten már fiatalon felelős, nagy tapin-
tatot és gerinces helytállást kívánó munkákat bízott rá. Oyönkőn, majd
Bonyhádon voilt lelkész, 1959 úta á Tolna-e-Baranyai E.gy'házmegye espe-
rese. Mindkét gyülekezetében templom renoválás és parókiakorszerűaítés
kapcsolódík nevéhez. Nagy kedvvel foglaI'kozott egyháztörténelmi kutatá-
sokkal, Nagy tervek kováesolgatása kőzben érte az a bénító betegség, mely
fáradozó, tevékeny kezét, nundig siető lábát tette tehetetlenné. Félig bénán
is szolgálf egy ideig. Akaratereje birkózott a súlyos kórral, egy éV:i,gtartó
küzdelem utáln azonban megfdradf szíve utolsót dobbant. Alig 53 évet élt,
Keveset, de mégis sokat, mert életszolgálata 'I'olna-c-Bareriyán is túlhatost.

SZEKERES SÁNDOR (1894-1,971). Közel 40 évíg szolgált a lélekszám-
ban .kicsi, de nagy kiterjedésű bőnyrétaíapí szórványgyülekezetben. Nagyon
pur-itán ember volt. Hűséggel j,áJrta - mímd'íg .gyalog - munkaterüűetét,
Készséges volt a szolgálatoan és a helyettesítéseleben. Külőnöserr érdekelte
az egyháztörténelem. Solkan fordultaik hozzá történelmradatér-t, s vállasza
míndág pontos és kínnerítő V10lt.

VARADI' LAJOS (il 911-'-'1 971). B1etének kerete: Pesterzséb'ete!ll szüle-
tett. Tápiószelén és Budapest-Fasorban volt s. lelkész, egy-egy éviig. Cse-
pelen szolgált 17 éven 13.t.Ö szervezte önálló egyházközséggé Csepélt.
Alesperese \"o[,t a régi budapestd egyházmegyének, !11J8Jjda megalakult új
budai egyházmegyének első esperese lett. EZJta tisztséget több eíkűuscn át,
haláláig betöltötte, A budavári gyüüekezetoen 1952 óta V101,tlelkész. Ez
utóbbi helyen reneváltatta a templomot, a parókiát, kápolnát képezett ki
és új orgionáJt létesített. "P.OlnJtoSadminisztrátor volt, aki számokban látott,
összegezett, mért és tervezett." Mírrt a Gyüíekezetí Segély kerületi, majd
országos előadója. "a segitő szer-etet hatósugarát ígyekezett tágftam". Szol-:
gálta Urát, rnIi~t egyházi szépíró. "Bibl,iai alakokat elevenített meg,gyü~e-
kezeti és szolgálatí élményeket írt Ie. Allakjadm 'saját szívének derűje és
Mtének harmata csí'llogott." Hirtelen hall:ála méily döbbenetet váltott ki
lelkésztársad és szeretett gyülekezete tagjai szívében,

TOTH JÚZSEF (1882-1971). Abaújszántón sZiü1letett.Középisik.oJ..áit
Késmárikon, a teológiát Eperjesen végzi. Az eperjesi jogakadémián is hall-
gatott két évet. Orosházán segédlelkész, 'Srorvason val'lástanár volt. Fan-
csalori 1908-1939 között szolgált. Előbb tanÜlgy:i, majd tb. esperes, VoU
egyetemes egyháza aljegyző, jogakadémiai számszélei tag, egyházmegyei
számszéki elnök Nyugdíjas korában Abaújszémtón kereskedelmi iskolát
szervezett, !11J8Jjda mískolci tanítóképzőben helyettes tanárként működött,

PEER P. SÁNDOR (1888~1971). Az idősebb lelkészí nemzedéknek
egYlik kevésbé ismert :aIlaikja.A főváros kűlönböző pontján szolgált hitek-
tatóként - legutoljára Pesterzsébeten - és hosszú ídöt tÖlftott 'nyugalom-
ban. HamJva;sztás utáni temetése jÚ!llUUS11-én volt a Farkasréti temetőben.

BERKENYI EllE (1895-197'1). 34 évi hűséges szolgálat kapcsolta a
Somogy rnegyei ecsenyi gyülekezethez, amelynek nagy szórványterületét is
nagy szerétettel gondozta. Nyugalma éveit azonban Kaposváron töltötte.
Isten súlyos és hosszú betegséggel látogatta meg és készíteete el az utolsó
útra. Kaposvári otthonában hunyt el, Ecsenyben helyeZJték síri pihenőre.



KISS ISTVAN (1893-197'1). Élete az evemgéiíkus gyermelmevelés S2Jol-
gálatában áIllott. Több évtizeden keresztül tanított, míru vall1ástanálr, a voLt
kőszegí evang. leánydíceurnban, SdkJak számára lett áídásokmak forrása az
a lelki indíttatás, amilit tőle kaptaIk. Több lelikésztársa és sok. volt tanít-
ványa kísérte utolsó útjá~, a kőszegí temetőbe,

ID. MAGASSY sANDOR (1897-;1971). A hires soproni líceum egykori
vall ástanára, ny, lelkész 74 éves korában hunyt el. Szuggesztív egyénisége,
tiszta jel'leme, élő hítéből Jiakadó igeszolgálaóa, családjáért és hivatásáért
égő szíve solkaik.ellőtt volt szép példa és i[).ldJí,btatásKJris2Jtus szolgáűatára.
A soproni temetőben helyezték síri pihenőre. Egykori tanítványainak
országszerte nagy tábora gyászoilja és őrzi meg emlékezetét.

TAKACS ELEK (188ú-197'1). Lelkészd karunk legöregebbje volt. Egy-
kori homokbödögei lelkész, hosszú ideig veszprémi esperes, hajdan sok
országos és dunántúli kerülleti tdsztség viselője, a régi "nagyok" egyd'ke,
Gyenesddáson, Kapernaumban hunyt el, 92. életévében, Ott is temették el,
Kapernaum igazgató-Ielikésze és a lelkészi szorgálatban utóda együttes
szolgálatávai.

*
Bőségesen aratott soraínkoan a halál Az utoilsó tíz évre visszagon-

dolva, egy esztendő leforgása aJlatt rnost távozott eU a le~lbb pályatár-
smk. Igaz, kőzülük négy erősen túljutott a hilb[~ai koohatáron. Amikor az
ének szava bennünket is a ílőldJiélet elmúlására emlékeztet, ne szűmjűk
meg áldani az Élet Istenét, aIki gyümölcstermő munkába áJH,í,tott,s akinek
szeretetétől a halláll sem szakíthat el. Benne megújult szívvel zengjük:
"A Krísztusért, én Istenem, Adj boldog véget énnelkem!"

Pásztor Pál
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Ille ölj!

KARNER ACjOSTON:

- Péter, délután szeretnék veled beszélni. Fontos ügy.
- Ahogy parancsolod, Főnököm - ugrott fel a rajzasztal mellől Pé-

ter, amikor háta mögött meghallotta az öreg hangját. A dr. Mészáros
László főmérnök vezette .osztályon hiányzott minden titulus. Péter hir-
telen mozdulat~ is inkább a meglepetéstől, mint a túlzott udvarias ko-
dásból fakadt.

- Tudod mit, úgy sincs otthon az asszony, gyere fel hozzám egy po-
hár italra, úgy nyolc felé. Vagy esetleg valami más progmmod van ma
estél'e?

- Dehogy van! Ismerhetsz erről az oldalamról. Ott leszek, pontosan
nyolckor.

- Jól van. Szerousztok, fiúk - köszönt el, s máris kilépett a szo-
bából.

Ez a hirtelen jött látogatás túl rövid volt ahhoz, hogy azonnal napi-
rendre lehetett térni fölötte. Máskor többször végigsétált a katonásan
egymás mellé besorolt asztalok között, érdeklődött akiadott feladatok
megoldásáróL, mindenkihez szólt egy-két szót, elsütött egy abszolút vic-
cet, közölte a várható feladatokat, s csak ezután hagyta az osztályt ma-
gára.

- Na, Péter, hogy neked milyen szerencséd van. Biztosan jelöltek a
Kossuth-díjra, azért hívat az öreg - röpködtek a váratlan látogatást
mérlegelő vélemények.

Pétert, aki alig egy éve került ehhez a váHalathoz, nagy reménység-
gel fogadták. Egy idő óta pedig azt rebesgetik, hogy csoportvezető le~z.
Szorgalmával, csendes, de határozott megjelenésével vegyes érzelmeket
váltott ki munkatál'saf közül. Voltak, akik a jövendő főnököt látták
benne s így viszonyultak hozzá, mások viszont próbálták útját állni s
nagyítóval keresték benne a hibát.

A csengő hangja visszhangot vert a csendes foiyosqn. Megrémült az
erős hangtól és ijedten igazított egyet nyakkendőjén. Aztán fény gyul-
ladt az előszobában.

- Tisztelettel köszöntlek, Laci bátyám.
- Szervusz fiam, gyere beljebb és semmi protokoll. Egyedül vagyok,

kell néha a csend is... - itt hirtelen elhallgatott, máris sokat tecse-
gett saját magáról, aztán folytatta - na, gyere csak, gyere.

A dolgozószobába vezette vendégét és rámutatott a tó:. as [otelre.
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- űlj le, érezd magad otthon. Úgy, mint eddig. Mit iszol? Erőset
vagy bort? Én maradok a Camparinál, tie Te nyugodtan válassz. Eb-
ből nálam mindig van választék. Csak ételt ne kérj, mert az hizlal -
mondta s máris nyitotta az í1·óasztfT..(mögötti bárszekrény ajtaját. A
sok üveg közül kiemelt egyet.

- Megvan! Bocsáss meg, majdnem elfelejtettem, hogy te a lengyel
vodkát szereted erősen jegelve. Hozom is már.

Péter mind szükebbnek érezte a kényelmes fotelt. Nem szokott az
öreg ennyit beszélni s különösképpen is nem italokról. Mindenki tudta
az osztályon, hogy nem szeret inni s itthon is csak azé1·t tart italt, hogy
a vendégei ne szomjazzanak.

Végre az asztalra került a két metszett pohár. Péterében fénylett az
ital, az övében csillogott a Compari mélyvörös színe.

- Na, mindjárt a közepébe, fiam. Kérlek, azért hívattalak, mert va-
lamit akarok veled közölni. Hivatalosan is meg fogod majd kapni a

papírt, de ·előtte szeretnélek én magam tájékoztatni az ügy állásáról.
Úgy döntöttünk, hogy jam~ártól átkerülsz a szerkesztésbe osztályvezető-
helyettesként. Azt bizonyára tudod, hogy Fekete Pali nyugdíjba megy,
a Kormos Jenci meg nem alkalmas vezetésre. Nagyon jó szakember, de
vezetőnek nem való. Ezért úgy döntöttünk, hogy osztályvezetőt kintről
hozunk, a helyettese pedig te leszel, aki tisztában van a helyi körül-
ményekkel és ismered az itteni embereket is. Vállalod?

- Vállalom-e? - szólalt meg a túl hosszúra sike1·ült szünet után.
- Hiszen tudod, Laci bátyám, hogy mit jelent egy osztály élére ke-
rülni. Ez azt jelenti, hogy bíztok bennem, ami természetesen, nagyon
jól esik. És a cugehör sem mindegy. De engedj meg, kérlek, egy kér-
dést. Ki mellett kell dolgoznam? Mert az egyik rosszat a másikkal nem
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szívesen cseréli fel az ember - fejezte be humorra fordítva a komoly
szót.

- Ez jól esett! - vette fel a kesztyűt a főnök. - Hogy ki lesz az
új főnök? Mindössze annyit tudok róla, hogy nő, de jó szakember híré-
ben áll. Körülbelül annyi idős lehet, mint te. A neve a szakmában még
nem sokat mond, de ha érdekel elárulom: Kövessi Erzsébetnek hívják.
De két essel ejtsd a nevét, mert erre nagyán büszke. Na, igyunk egyet
az egészségére.

A korty Péternek túlságosan is nagynak sikerült. Alig tudta köhögés
nélkülIenyelni az italt.

- Jól hallottam? Kövessi Erzsébet mellett kellene dolgoznom?
- Igen, miért? Talán ismered? Az nagyszerű lenne, mert nőnek sem

utolsó, ezt én rr),ondom neked, aki régi róka vagyok a szakmában.
- Nagyon sajnálom, Laci bátyám, hogy megbántalak, de az új helyet

nem tudom elfogadni. Ugyanis ez a bizonyos Kövessi Erzsébet volt a
feleségem.

Péterek: házassága jónak indult. Egy csoportban tanultak, együtt vé-
gezték az egyetemet, egyformán nagy jövőt jósoltak mindkettőjüknek,
és még a szakmán kívüli érdeklődési körük is megegyezett Évfolyam-
társaik, ismerőseik irigyelték őket ezért a találkozásért. Valóban ritka,
hogy két ember ennyire kiegészítse egymást. Péter volt kettőjük közül
a háziasabb, ami érthető is, hiszen édesanyja korán meghalt, testvérei
nem voltak és első igazi otthonra a kollégiumban talált, de érezte,
hogy enn~l sokkal több az, ahol a család él, szülők és gyerekek, akik-
hez valami megmagyarázhatatlan szeretettei vonzódott. Erzsi viszont
lendületével pótolta azt, ami hiányzott a férfiből.

Az első, komolyabb nézeteltérés házasságuk első évfordulóján, este
tö1·tént. Ez a nap - a véletlenek sokszor sorsszerű összejátszásából, -
egybeesett a saját lakásukba való költözésseI. Az évfordulóra oásároit "
virág egyben házavatási ünnep köszöntése is lett. Megpihenve a saját-
jukban, a jövőt kezdték faggatni.

- Erzsikém, - kezdte Péter, - most már van lakásunk. Jövőre gye-
1'ekágyat szeretnék venni. Most már van hely arra is.

- Gyerekről egyelőre nem beszélünk - válaszolt az asszony. - Na-
gyon jól tudod, hogy mi a véleményem erről a kérdésről. Most még
egy darabig szeretnék végre élni is, s nem pelenkát mosni. Utazni aka-
rok, utazni és látni mindent. Nagyon sokat! Amit csak ember láthat!
Nem kell többé minden garast a fogunkhoz verni. Végre öltözködhe-
tem' s újra ember lehetek. Olyan asszony, mint a többiek ... - s öm-
lött az asszonyból a szó, mint zápor után az eresz.

- De, Erzsikém, - próbálta Péter a fonalat tovább gombolyítani -
mindketten betöltöttük már a harmincat. Most kellene a mérnokutánpót-
lá.s1·ól gondoskodnunk. Aztán majd utazhatunk is. '

Szó szót követett, eZőkerült a kocsi, a nyaraló, vitorlás aBalatonon,
az embe1'i vágyak végtelenbe vesző sorozatának emelkedő haiványai.
Ettől kezdve eddigi párhuzamos életük egyenesei kezdtek egymástól tá-
volodni. Mind erősebben és már nem csak hullámveréseiben mutatkoz-
tak meg a különbözőségek, hanem a mély ben is felkavarták a szennyek
sú~yos tömegM.

Az ítéletkor a lakást megosztották, de Péter hamarosan kifizette az
asszony részét: aki a pénzen kocsit vett magának. Egyéb vagyonjogi
kérdésben a férfi szó nélkül magára vállalt mindent és lemondott jo-
go.iról. Csak a lakásért harcolt, mert neki ez a négy fal, az üres szo-
bák, az elhagyott fészek mégiscsak otthont jelentett.



------------------------------~--

- Ezt még megbánod! - Ez volt Erzsi utolsó s.zava, amiko1' az itt-
hagyott bőröndjét elvitte a közös lakásból, s dühösen az asztalra dobta
a lakáekulcsot, - Te még nem ismersz engem, majd most meg fogsz
ismerni, Magos Péter! De meg ám!

Válás után néhány hónapra alacsonyabb beosztásba helyezték. Au»:
tólag szakmailag nem volt megfelelő. Akkor még volt annyi ereje,
hogy utánajárt ennek, s kitűnt, hogy E1"Zsi keze vot benne, aki így ját-
szotta ki első lapját.

Azóta eltelt kilenc év s az asszony még mindig bírja idegekkel. Az
eltelt időben mindössze kétszer találkoztak s mind a kétszer nagyobb
társaságban, ahol az asszony nagy hangon köszöntötte:

- Jónapot, Magos mérnök kartárs! Hogy. van? - de válaszra sem
várva hátat fordított neki, s úgy szoit vissza, mi még fogunk talál-
kozni.

Péte1' ismét bebútorozta a lakást, s ha egyedül is, de mégiscsak ott-
hona volt. Munkatársai mindig vidámnak, és kiegyensúlyozottnak lát-
ták s nem tudták, hogy mekkora keresztet hord. Nem panaszkodott soha
senkinek és nem akarta a maga igazát mindenáron megvédeni. És nem
törlesztett, mert nem szerette a törlesztéses adósságot ...

Néhány nappal Mészáros László főmé1'nöknél tett látogatása után Pé-
ter bejelentette kilépését a vállalattól és aznap este újra íróasztalához
ült, s írni kezdte életének rövid történetét:

"Születtem Kiskunhalason, 1929. május 14-én. Apám vasúti pálya-
munkás volt, vagyontalan. Anyám korán meghalt, testvéreim nincse-
nek. Családi állapotom elvált ... "

Itt megállt egy pillanatra, mert a toll nehézzé vált kezében. Gyenge,
gyáva, hogy nem veszi fel a harcot? Nézzen szembe az asszonnyal s
küzdjön a maga igazáért? Tiporjon ő is, mert más így akar győzni?
Nem! Inkább elvonul a harctérről. Am lehet, hogy ezután sem hagy-
ják békében, mert a szeretet és a gyűlölet nagyon közeli rokonságban
vannak egymással ...
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SEBEN ISTVAN:

MEDDŐ HALASZAT
Hiába húzom-vonom: üres a hálóm!

Szűkös kenyerem is csal, alig talalom.
Halászatta! töltök nappalt és éjet,

Hiába. Rossz vízre vezetett a végzet.

Sebes a sodra és ragad .az örvény,
Jobb, ha kiúszom, sajkám összetörvén.

Itt nincs halaknak ezre.

Megyek, el innen, más vizekre!

Itt betelt a lista,
Csendes víz kellene, tiszta.
Zavarosban én nem tudok halászni,

Nem akarom többé magamat aláeni.

Jobb, ha itt hagyok bllilat, hajót, hálót,

Kár küszködni, kezdeni is kár volt.
Halásszon más, de én nem, én nem!

Simon is így csüggedt, lázadt,

S mégis övé lett a "nagy halászat"!

Nem új hálót hozott, nem a víz változott,

Nem a tenger lett más: Simonból lett Kéfás!

Tudom jó a háló csak bennem van a baj,
Nem most kezdődö,tt és nem tavaly:

Bűnöm kezdettől fogva von. Lehet így halászni a tavon?

Maradok míndig, mi voltam: Simon?

Uram, vedd le rólam ezt a bűnös lázat,
Hadd' lakja szívemet béke és alázat,

S ga.zdaggá tesz engem ez 'a halászatt
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HERNAD TIBOR:

Péter, aki Istenakart lenni
(Két magyar Krisztus-legenda)

Örök emberi vágy. Építi Bábel tornyát. A nagyravágyás tetőpontja
ez. Minden ember, akiről így beszélnek: "kinőtt az Isten markából ... ",
eljut idáig. Az alább következő két magyar Krisztus-legenda Pétere,
az örök ember, az Isten helyét követelő örök lázadó. ' .

"Egyszer Szent Péternek, midőn Jézus Krisztussal utazott, eszébe ju-
tott, hogy ő szeretne Isten lenni, ha tovább nem, legalább egy napra.
Majd 'megmutatná ő akkor, hogy hogyan kellene a világot igazgatni.
Jézus próbálta őt erről lebes;:;.élni, de mikor látta, hogy Péteren nem fog
a jó szó, azt mondja hát neki:

- No, jól van Péter! Minthogy olyan nagy a kívánságod, a világot
kormányozni, megengedem. Ma úgy igazgat hatod, ahogy neked tetszik.
Majd meglátjuk, mire mész vele. -'

Abban a pillanatban ott-termett egy szép aranyos karosszék. Péter
mM bele tikart ülni, mikor a faluból egy asszony fias tehenet hajtott
ki legelni. Péter nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze az aszony-
tól, hogy hová hajtja a tehenet.

- Csak ide a nyomásra legelni - mondta az asszony.
Avval kettőt-hármat utánacsapott az ostorával a tehénnek. Az odabb

kaco gott, maga pedig visszafordult, s ment egyenesen a falunak.
- Hát a tehénre ki visel gondot? - kérdi Szent Péter.
- Majd gondját viseli a jó Isten! - feleli az asszony - mert nékem

annyi a gondom-bajom, csak az Isten a megmondhatója. Négy gyerek
vár a kuckó ban s egytől egyig mind apró.

- HallQd, Péter! - mondja Jézus Krisztus. - Most már a tehenet
terád hagyták, te viseled hát gondját.

Egyszeriben ott-termett Szent Péter nyakában egy karikásostor. Nem-
sokára szüksége is lett rá, mert a borjú elbőgte magát, a farkát fel-
kunkorította, avval aló, vesd el magad, futni kezdett. Szaladt-szaladt
tüskön bokron át: A tehén meg a nyomába.

Nosza szent Péter is kapja a karikést s szalad a tehén után. Szalad
és kiabál: "bocikám! bocikám!" - de biz' az rá se hederített, csak fu-
tott 'a borja után." Jól meghajlott már a nap, mikor meg tudta előzni a
tehenet. S mire visszahajtotta borjas tul, éppen öreg' este lett. Ugyan-
csak, elfáradt, alig bírta a lába. Szidta is a tehenet, mint abokrot!

- No, lásd Péter! - mondja neki Jézus Krisztus. - te Isten szeret-
tél volna lenni, a világot akartad volna kormányozrti, pedig egy fias
tehénnek sem tudtad jól gondját viselni."

A világ hajójának kormánykerekénél ma is ott próbálkozik, eről-
ködik az örök ember: Péter. Éppenúgy, mint a következőben, ahol a
bírói székben mindig bölcsebben tudná osztCLni az igazságot, 'mint az
Isten.

8 Evangélikus Naptár
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"Egyszer Jézus Krisztus a földön jártában-keltében ment, mendegélt
szent Péterrel. Amint így haladnak, szent Péter megszólít ja Jézust:

- Mégis szép dolog Istennek lenni!
- Miért, Péter? - kérdi tőle Jézus,
- Segíteni az özvegyeken, árvákon, Megjutalmazni a jókat, megbün-

tetni a gonoszokat, Tudom én, ha én lehetnék az Isten, nem lenne egy
rossz ernber se a földkerekségén! ,

Szent Péter alighogy elvégezte a beszédét, Jézus meglát a fán, egy
fiatal hajtáson egy raj méhet, Mondja Péternek:

-' El'edj Péter! Fogd fel azt a rajt a kalapodba, vigyük el magunk-
kal, hátha hasznát vesszük még!

Péter odamegy a kis fa alá, besöpri a rajt a kalapjába, Mivel sok
volt, egy csomó a kezére rakódott,

Vitte aztán a kalapban a rajt, Egyszel'csak egy méh megszúrta a ke-
zét, mire Péter keservesen följajdult, s földhöz vágta az egészet,

- Mi lelt Péter? - kél'di tőle Jézus, - mit csináltál?
.:...--Jaj, hogy a bűne verje meg ezt a rajt, de megcsípte egy méh a

kezem szárát,
- Mért nem választottad ki közüle azt. amelyik megcsíp-ett?
- Hiszen, ha' tíÍdtam volna! - mondj~ Péter, ,- mikor minaegyik

olyan mint a lencse meg a lencse!
- Lásd Péter! Ha te Isten volnál, akkor is így cselekednél, az embe-

rek közül, ha egy megbántana, kész volnál azért az egyért az ártatla-
nokon is bosszút állni!"

Nagy feladatot kaptunk Istentől: próbáljunk emberré lenni!

114



KAPINÉ, MARJAI ERZSÉBET VERSEI:

lsten tenyerén

Ballagva az élet-úton •
Mindig lsten kezét látom.
Napról napra - hétröj hétre
Érzem, Ö hord tenyerébe'

Bút örömre váltowatja,
Nehézséget elesslatja -
Minden percben, pillanatban
Jó tudni, hogy Te vag y Uram!

Mozaik

Az élet mozaik. -
Alapszíne szürke.
Ebbe van illesztve
Sok színes 'kövecske ...
Ezek a kis kövek
A nagy pillanatok,
Elfeledhetetlen
Percek - órá:k - napok.
Szép míntába szedve
Kőből hímzett szőnyeg,
Kell hozzá egyszerű
Sima, szürke keret! -
Kell a csendes borús
Egyhangú hétköznap,
Hogy a színes kövek
Jobban csiUogjanak! -

S'
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Túl kell nézni!

Az akadályon túl kell nézni!
:így tanultam az iskolába' -

Ki ugrásnál a lécet nézi

Beleakad - leveri lába.

A lovasnak is túl kell nézni
Minden árkon és akadályon,

Jaj annak, aki elfelejti

És megretten a magasságtól! -

Az életben is túl kell nézni
Arlkon, bokron és akadályon -

Feliil kell mindig emelkedni
S nem botladozní a sok gáncson!
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Csend

Ez a csend,
Ez kell nekem! -
Nem motorbícíkllk
Rémes robaja,
Vil:Iamos, autóbusz
Vonat dübörgése,
Száz autóduda. -

Ez a csend,
Mely úgy simogat,
Mint Édesanyám keze -
Úgy zsongít és annyi
Dallammal van tele ...
Hallgasd csak - hallgasd csak!
Milyen szép zene! -

Zizeg a fű,
Kip-kop
Egy-egy alma pottyan,
Dió zörög - persze
Mókus rágcsál ottan!
Amott fácán röppen,
Szöcske népe szökken,
Darázs zenél,
Dong a dongó,
Egér fut a fűben ...

Kiabál a kakukk,
Károgat a holló -
Csipog a sok veréb,
Fütyül rá a rigó!
Szúnyog is hegedül,
Egész zenebona ...
Mégis olyan jó
Ez a csend, a szabadba!

Csend, ez a csodaszép
Dallamos muzsika,
Boldog lehet, ki e
Zenekart - meghallja!
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Üzent a kis falu

Az újsághíreket átfutva
Egy kis cikk ütötte meg szemem ...
Pogányszentpéter . " így kezdődittt
És én e cikket - eltettem.

Pár nap múlva jött a karácsony
S a sok-sok ajándélt ,között
Egy borítékban - a fa alatt
E kivágott hír rejtőzött. -

Büszkén s meghatva olvassa Apám,
Hogy kiállítást rendeztek ...
A kis somogyi szülőfalu
:fgy egy csapásra - híres leU!

Akkor még nem gondolta senki,
Hogy ez egy búcsú-üzenet ...
Élte utolsó karácsonyán
A szülőfa:lu - megjelent!

Talán, hogy újra végigélje
A boldog gyermekéveket? -
Talán mert apja-anyja hívta,
Kik már régóta pihennek?

A szUlőfalu jelentkezett
Hatva:nöt hosszú év után -
S mi még álmunkban sem sejtettük
Pár hét - és meghal - az Apám!
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Drága Apám már nem tanítja
A sok iskolás gyereket ...
Mos,t Ő tanulja megismerni
A szebb, - jobb, - tisztább életet!

A szíve fölött találtuk meg
A 'kis falu üzenetét ...
Születés, halál - találkozott.
Alfa, - omega, - kezdet, - vég!

S ami l,özi.e vian - az az élet!
Neki hatvanöt év jutott ...
Pogányszentpéter lent Somogyban -
ÜzenjÜlk,- fiad már nyugodt.

utolsó napja békén teI.t el.
Még megnézte a méheket
És látva a szép, enyhe időt,
Rendelt tavaszra - vesszőket.

És boldogan ment lefeküdni.
ott volt az első unoka,
Tanítani fog nemsokára
Ő is, mint nemrég - Nagyapa.

Álmában ment a másvi:lágra
Mint édesanyja hajdanán ...
Béke, nyugalom vette körül
Az életének ail,konyán ...
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I TVRCHANYJ SANDOR:I

'3-el a V~"O$ elótt
,

Múlt nyáron, Nyugat-Galileában, egyautósvendéglő alapozásánál a
markoló római kori kőoszlopot fordított ki. A durván faragott dom-
bormű talányos, furcsa jelenetet ábrázolt: egy férfi őrjöngve, puszta
kézzel sziklákat zúz szét - nem messze tőle tábori gyorskocsiból ál-
mélkodó tiszt figyeli a jelenetet, körűlötte lovas légiós katonák. Alul
jól olvasható felírás: "E kő alatt M. E. F. centurio várja az Úr visz-
szajövetelét. Akik éltek még, könyörögjetek, hogy álma rövid legyen."

*

Marcus Envius Ferraras, a "Kentaur"-légió századasa képtelen volt
megszokni az őszi hullámverést, émelygő gyomorral. ténfergett a "Phoi-
bas" fedélzetén, és a lovas tisztek hagyományos ellenszenve a tenger
iránt vad gyűlöletté fokozódott benne a matrózok lesajnáló pillantásai
láttán. Undoradott a megvesztegetéssel felfurakodott perzsa bíborkeres-
kedőktől, a rejtett postacsomagoktól, melyeket éjjel csempésztek fel a
haditengerészet szolgálati úton cirkáló, ötevezősoros gyorshajójára, és
nem állt messze attól, hogy kizárólag ezzel magyarázza kínzó rosszul-
léteit, melyek megkeserítették egyre hosszabbra nyú ló utazását. - SZű-
ret idején indult a szőlőfürtökkel feldíszített Karthagóból és december
közepe van most, amikor a fedélzetmester előrejelzése szerint három
napra vannak Askelontól, a hadihajó jövedelmező végcéljától. Ferro-
ras mindent megpróbált a gyötrő tengeribetegség leküzdésére - sózott
datolyát evett, az evezős rabszolgák ütemmesterének tanácsa szerint,
- ostáblát játszott a ravasz levantei kereskedőkkel és órákig hevert
sarkát a korlátra téve.

Később, a vízbe dobált datolyákra harapva egy delfint fedezett fel,
mely makogv'a kísérte a hajót. Askelon hullámtörő gátjáig - és csak
a kikötő horgonyai előtt maradt le, derékig kiemelkedve, dülledt szem-
mel - kétségbeesetten.

*
A néptelen, ázott kikötőben tábori gyo1'skocsi várta. Az öt lovaskí-

sérő parádés rézcsattjairól vigasztalanul csepegett az esővíz, az elhízott
csődörökről híg pára gőzölgött a csípős hidegben. A katonák előírás
szerint mellvértjükre ejtett ököllel üdvözölték Ferrorást, de szenvtelen,
fegyelmezett tekintetükből is kiolvasható volt a gyanakvás, mert szo-
katlan ekkora kíséret egy századosnak, főtisztekre sem vár öt lova>;
órákig ebben a sivár, júdeai esőben. Ferroras sóhajtva bemászott a bü-
dös bőrernyő alá, és belenyugodott százmérföldekről is pártját fogó
atyja mindenüvé elérő gondoskodásába.

Nagyapja még hajnalban kelt, hogy átvegye az apró halat és zöldsé-
get a Colosseum mögötti vásárcsarnokokban - apja azonban már et-
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képzelhetetlen vagyont gyűjtött kikötői ö1'ömtanyákból, kültelki bér-
házakból és a ~ázongó Partnus-törzsekneíc csempészett fegyverekből.
Ferroras számtalanszor megpróbált megszabadulni atyja pénzzel köze-
lítő, lerázhatatlan szeretete elől, - megkísérelt római polgár lenni a
mindent behálózó római bankár árnyéka nélkül, de be kellett látnia, hogy
nincs olyan zuga az Imperiumnak, ahová el ne gurulnának atyja út-
egyengető sestertiusai. Hiába szökött meg - az alexandriai könyv-
piacon, Syracusaban vagy az efezusi lóversenypályán csakhamar észre-
vette, hogy követik és az olcsó szerájok pénzsóvár tulajdonosai egyik

napról a másikra bizalmas vigyorral hitelezni kezdenek neki.
Egyetlenegyszer sikerült néhány hétre megszöknie, - egy büblósi

barátnője szabályos szerződéssel eladta egy gladiátoriskolának és a ret-
tenetes kiképzés után küzdött is a Colosseumban. Jobb volt elletiielé-
nél, egy félelmében szüntelen csukló etiópnál - de mégsem győzhetett.
A döntő összecsapás előtt a n'éger hajítókéstől találva térdre rogyott -
valaki elintézte a karzatról és Ferroras zokogva vágta 1'övid hispaniai
kardját a homokba. - Ettől kezdve beletörődött sorsába, belépett a
hadseregbe - belenyugodott felettesei szűnni nem akaró pártfogásába
és egészen tűrhető lovastiszt lett belőle. Lemondott a hajmeresztő ka-
landokról, zsoldjából élt és egyre tudatosabban várt valamÍ1'e - a ha-
lálra vagy ahhoz hasonlóra -, valamire, ami majd véget vet céltalan,
szomorú lézengésének. .

*

A hosszú, egyhangú úton Askelontól Jeruzsálemig a kocsihajtó volt
minden szórakozása - egy kiszolgált ő1'mester, aki nem fogadta el a
veteránoknak járó harminciugerumnyi szántót. Nem tudott megválni
szerelmétől - a légiótól és belenyugodott a gyeplőbe, - ha már a
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kardból ki is öregedett. 'Félszáz garnizont is megjárt már, - fu}dokló,
mély "h"-kal beszélte a latint, min; a keleti gótok katonái általában és
időnként alig lehetett megérteni a sűrűn használt arám és perzsa sza-
vak miatt. Mindent tudott Júdeáról és Jeruzsálemről, sűrűn köpködve
kioktatta a Sabhat-ünnep alatt is nyitva tartó görög b01'kimérésekről, ar-
ról, hogy meddig mehetnek be az idegenek a szeszélyes helybeli Isten
templomába, és hogy nem tanácsos sisak ban megjelenni a szertartá-
sokon, mert ez az egyetlen fejfedő, amit nem tűrnek el a bennszülöt-
tek.

A kövek~t kiáztató, híg sárba köpködve, álmodozva beszélt a tavasz-
1'ól, mely sehol a világon nem olyan igézetes, mint itt. A két napra kint
felejtett kocsi tengelyéből is fű sarjad akkortájt és az őrjáratok borsot
rágnak a mentaföldek közti dűlőutakon, hogy el ne aludjanak a bódító
júdeai tavaszok idején. Ferreras bóbiskolva hallgatta a kivénhedt Ől'-
meetert és tudta.. hogy hamarosan ittragad majd idegenben szerzett
emlékeivel, gyámoltalan galambfiókákat áldoz a templomváros külső
tornácain az igézetes, egyedül uralkodó Istennek, Aki félelemmel és
szeretettel tölti el az idevetődő idegent,

A kísérő lovasok - három elöl, kettő a kocsi mögött - hunyorogva
bámulták az esőfüggönyt, a hegyi rablók kedvelt útszakasza vólt ez -
de szorongásnak nyoma sem látszott rajtuk, Kezüket lazán fegyverü-
kön tartva bóbiskoltak - időnként á párás útkanyarulatokra pillantva.
- Az őrmester épp a Caesariában időző tyrusi hercegnők éjszakai tivor-
nyáiról fecsegett, amikor az elöl haladó lovasok közül a középső, aki
néhány lóhosszal mindig a többi előtt haladt, hirtelen megtorpant és
kengyelében felállva feje fölé emelte kardját, Az őrség azonnal visz-
szahúzta a gyeplőket és ugyanazzal a mozdulattal kivonta a hosszú
lovassági pengéket. A lovak csattogva körülállták a kocsit, mely szin-
tén megállt - csend volt, csak az eső dOQolt a feszes bőrtetőn. Eerro-
ras csomagjai közt felejtett kardja után kapkodott, - az őrmester
unatkozva kivette a térde között tartott fegyvert és kihajolva szétné-
zeit. Semmit sem lehetett látni, csak 'a pocsolyák szélén tipeg6 hollókat,
Egyedül az őrparancsnok tudhatta a megállás okát - ezért mindnyá-
jan őt figyelték. Hórihorgas, görnyedt katona volt - láthatóan élvezve
a tanácstalanságot. Nemsokára azonban hüvelyébe lökte fegyverét, vi-
gyorogva hátrafordult és az utat szegélyező sziklák tetejére mutatott.
Túl a mindent elmosó eső ferde hálóján, fenn a töredezett sziklák pe-
remén, apró emberalak feszült a kőtömböknek. Vonalnyi teste nekita-
pa,dt a toronnYi köveknek, melyek dörögve göl'dültek alá a sötét mély-
ségekbe.

Ferreras elképedve haJolt ki kocsijából, tűrelmetlen kézmozdulattal
sül'gette az őrmestert, aki rejtélyesen elhallgatott, es Ferroras csak
most fedezte fel, hogy a nyakában lógó Mithras-amulettet tapogatja.
(Mithras keleti eredetű istenség, kultusza különlegesen kedvelt volt a
római légiók körében.)

- Ki ez, beszélj, - napok óta fecsegsz, miért hallgatsz most, te át-
kozott hülye? '

- Ul'am, ez Simon, a cyrénei - suttogta kínlódva az őrmester, és
Perroros megenyhülve fedezte fel ázott arcán katonái babonás félel-
mét, melyet csak is,tenekkel kapcsolatban látni ezeken a vad fickókon
- embel'ekkel szemben állva soha.

- A zsidók iszonyatos Istenénel<: Fiával ment fel a hegyre, és segí-
tett cipelni a keresztjét, amelyre felszegezték. Még a tavasszal történt,



a páska ünnepen. - Azóta van ez Simonnál, azóta összeroppan kezében
a szerszámnyél, eldől a vályogfal, ha nekitámaszkodik. Az Isten ereje
költözött belé - mondják, hogy valamikor volt ezeknek egy hősük -
Sámson, akiben szintén az Isten rettenetes ereje volt, és palotákat
döntött össze. Ez is olyan. Kegyes férfi, nem akar bántani senkit, -
ezért ment ki a hegyekbe, hogy ne ártson senkinek se. Itt él, szívetté-
pően jajgat alkonuatko« - simtja az Egyetlent, a Megígértet, a Meg-
öltet - aki azonban feltámadott azóta. Szent fájdalmában előrli a
sziklákat, - ormok hullnak porrá ökölcsapásai alatt. A hegyi falvak
lakói bort és ár:Rapogácsát helyeznek el neki a kaptatók alján és ágak-
ból összekötött kereszteket.

A lovasok óvatosan nekikészülődtek a csüszős lejtőnek, mely végén
tiszta időben már látszik a Város. Ez a nyugtalan, kiáltásoktóI terhes
város a folyó partján, melynek temploma felett megpihennek a felhők,
hogy ne álljon befedetlenül magános, kiábrázolhatatlan Istenének ege
alatt.

•
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ESTI (fYVLA:

Keresztelő János
Az út mögött a sátra rég lakatlan.
A parton áll s a ,kék habokba néz,
vagy kémleli a szürke messzeséget
szúrós szemével egyre Iankadatlan:
a köd f,a,lában merre támad, rés ... ?
Szívében új tüzek varázsa égett.

Kérdezték őt barátok s asszonvajkak,
a messzeföldről jött zarándokok,
hogy éjszakára mért nincs nyughelye;
és botját, a keresztre-ágazottat,
melyet kezébezárva hordozott,
a partfövenybe mért nem tűzte le?

De ő csak állt merőn ... 'nem válaszolt.
A lelke selymes úton átsuhant
a fellegek s 'a Végtelen fölött.
Az égen Illetődve járt a Hold,
a víz is csendben fOlydogált alant,
csupán az áloonlátó őrködi)tt.

Szoborráváltan, jóslatszomjasan
nem látta, hogy vihar van készülőben.
Hitében izzott már a nagy titok ...
Nem érezte, hogy gyHkos láza van,
esak egyre azt susogta eszelősen:
"Hozzám fog jönni ... várom : .. jönni fog!"

Mint'lángos ostor verte őt a zápor,
A Jordán örvénylett, akár a tenger:
áradt a víz, zúgott a parti sás ...
- Másnap a zarándoklók csapatabél
kilépett egy szegényes mesterember,
s János már tudta: Ö a Messiás!
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I BODECS BARNABAs
I

ECiY szAL DESZI<A
A kis erdő nem volt több kétszáz négyszögölnél, Valamikor talán

csupa éger, cs er meg bükkfa volt benne, de később akivágottak helyé1'e
mindinkább akác tolakodott, A néhány maradék nemes fa terebélye-
sebb képviselőjének koronájá ban ott tanyáztak a rigók és a gerlék. In-
nen indultak táplálék után a megszaporodott varjak. Itt húztá"k meg
magukat egy időre a felszántott tarlókról menekülő nyulak, foglyok és
fácánok, A háború félelmei óta alig láttak puskás embert. Az uraság,
aki tervsze1'űen telepített a kisalföldi tájon ilyen erdőfoltokat, nem va-
dászott többé barátaival a földeken.

Az egykori cselédek családjainak kiosztott határban az erdő környéke
mégis megmaradt neki, hogy sajátkezűleg termeljen magának, amit
tud. - Két, rosszu! tartott, csonttá fogyott ökrét kölcsönadta a faluban
azoknak, akiknek még nem volt igavonójuk. Cserébe napszámosmun-
kát kért megmaradt birtokán.

Igy szántott, boronált, gurgózott a gyerek a kis erdő körül, viszonza-
sul cr kölcsönkért ökrökért. - Olyan volt a gurgó is, mint a botcsi-
nálta gazda, meg a háború alatt romba dőlt világ. Rengere naptól ha-
sadozott, tengelye görbe, kínosan nyikorgó. Ge1'endakeretének csapjai lö-
työgtek. - Csoda, hogyegybenmaradt, amikor a nyári nap égette szán-
tás hantjain ide-oda bukdácsolva, vonszoltan ment a két ökör után.

Deszkát szegezett a gye1'ek a vonórúdra, hogy hetykén állhasson vagy
kényelmsen ülhessen rajta és egyúttal jobban nyomtassa a földet, amibe
másodvetés került. - DUTva ostor és görcsös bot volt a kezében. Azzal
biztatta, hajtotta, nem egyszer nekikeseredve verte is a csámpásan dü-
löngő ökröket. - A rekkenő nyári hőségben legyek hada gyötöTte őket,
bögőcsök raja zümmögött körülöttük. A nyomorult ba1'mok nycila csor-
gott, szemük fáradtan könnyezett, farkukkal folyton csapkodtak. Mind-
untalan megálltak, pedig az elindulás még nehezebb volt. Az özönvíz
után megmaradt alkotmány mint viharvert hajó ingott, rángatózott
utánuk, roskadt vállain a sárosrn. izzadt, dühös legénnyel.

Szitok és átok is tolult a száj: a. .Indulatos an villogtak szemei. űzte,
vágta, kínozta keserű dühödten, majd meg tehetetlen könyörgéssel ri-
mánkodva a kiaszott állatokat. Pogány keménység telepedetf belé, nem
csupán a mU'nka miatt. A botor indulat kivetkőzteti az embeTt a tisz-
tességből, az éiől'ilág iránti jóérzésből. - Jól tudja, hogy így bizony-
nyal nem megy jobban, mégis zsarnokként próbál uralkodni. Egyúttal
mind tehetetlenebb lesz. - Nem tud ö1'ülni, hogy mégis van ken'uér eJ'.
győz az élet Isten akaratából a bűn tarolta világban,

Egyszer csak reccsen valami és ő előrebukik a keret meg a henqc r
közé. Két Jábfeje a földbe nyomódik, Jl,Iég nem éTzi a g'U1'gó sulyát, c\e
vad félelem vi!.lámlik agyába. - Szálál,.'lll szegezte a [oszn/: deszkát a
rúd tetejére. Csomó is volt benne, azért repedt ketté. - T\.iáJtana, de
az előbb még átkozódó akartit megakad a torkán. Csak suttogva szól:
Róhal - .Eezre sem vette, hogy az ökrök 1I(,'Jmban meqillíak, mikor ő
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a henger alá zuhant. Egy nagyobb zökkenő elég volt, hogy a szegény
párák, tán verést kockáztatva, újra megpróbáljanak pihenni, zihálni.

Csoda a gyereknek, hogy éppen most megálltak. Csoda az ökröknek,
hog'Y nem jön az ostor, meg az istentelen áldás. Jó darabig döbbenten
figyelik egymást. Aztán megindul a farokcsapkodás a legyek ellen.
A fáradt fejek is erre-nrru vágnak a szarvak kal. Rúgnak-kapálnak a
lábak. - De minden egyes mozdulatuknál megrándul az ócska gurgó
és alá szorulv a mélyebben nyomódnak a gyerek lábfej ei a poros görön-
gyök közé. - Próbálja magát kiszabadítani, de látja, hogy lehetetlen,

- Még,pár centi, Uramisten, és recsegve törik a lábam, - sóhajtott
hirtelen tisztult fővel, 0, dehogy meri az ostort vagy botot az 6krökre
emelni, - Körös-körül üres a. határ, Néha megszólal a madarak hívása,
itt-ott a ba?'ázdákban meg az erdőcske fái közt. - Milyen szép, nagy-
szerű énekkar! Ki tudja, hallja-e még? Régóta nem figyelt rá.

- Csak most az egyszej' segíts meg, Uramisten! Ajkam nem nyílik
ti'to;' káromló szoraí Megelégszem nyomorék lábbal is. Majd lesz csak
valahogy. Csak még egy ideig élhessek! - Nemcsak porban jártam
ifjú hévvel, magam útján, hanem sárban. - Tudom, hogy lehetetlen va-
lamit is váj'nom, - Kegyelmedről tüzes szavú prédikátoj'ok szóltak kü-
lönös estéken a magyal' tenger partján, Divattá is lett valamit vallqni
megtérésről, új életről, nyilvánosan beszélni, - De a kisirprott szobába
sokadmagával tér vissza a j'égi lakó, Mivé lesz az ember, mikor felejti,
hogy nemcsak a verejtékes munkáért él, nemcsak vér s erő hajtja.

'Mit tehet az ember nyomorékul, mint a [rontok: megmaradt csonkái?
- Nem nyomorodi1~meg a [eléletit lélek is, hd kicsinyre záTul a nagy-
világ körötte? - Hogyan tehet valamit az ilyen azokért, akiket szeret,
akik szeretik és eltartják? Ö mégis úgy érzi sokszor, hogy teher, - Mi-
lyen nagyszej'ű emberek azok, akik ilyen é1etet vidáman, tevékenyen
és megelégedetten élnek'- a panaszkodó, indulatos, érzéketlen, egy-
mást taposó épek között. - Jó lesz, - jó lesz így is, Uramisten!

Sok idő telt el. Az ökrök közben íedőltek, majd újra felkeltek. Máj'
indultak volna a távoli árokpartra legelni. Ekkor a távolban feltűnik
egy ember, Vasvillával a vállán szénát gyűjteni megy a dűlŐ?i.ton a
rétre, - A gyerek integetni kezd a bottal, - Jaj, csak az. ökTö'k meg
ne lássák! Az ember csak nagysokára veszi észre, Könnyedén lendíti
föl válaszul a villát, De egyenletes ütemben megy tovább, - V égre,
mégis feltűnik neki, hogy a félénken köröző bot hívqst jelent, Ha1'sá-
nyan kiált oda a fiúnak: Mit csinálsz ott a gurgóval? - Semmi hang,
csak tátogó száj a válasz, mintha amaz néma volna, Atlép hát az ár-
kon és megindul a széles földön át a gyerek felé, - .,Kö?ben beszél,
mondja a magáét vidáman:

- Hát te meg mért tátoaez? Mi ütött beléd?
- Az Istené1', ne szóljon, Lajos bácsi! - hallja meg végre közelről

a suttogást. - Csak kerüljön az ökrök elé, és fogja le őket a rúdr6l,
mert különben most törik darabokra a lábam.

Még néhány lépés - egy örökkévalóság! - az ökrök nyugton beváj'-
ják az érkezőt, Gyorsan húzza ki a csapszeget a rúdból és hagyja, hogy
a párák rohanva induljanak az erdőbe,

- Jóisten, gyerek, mibe kerültél? Ménkü vágjon abba a deszkál}..:/,!
Nem láttad, hogy szeges meg szálas?

- Nem, nem láttam én akkor, Lajos bácsi. De a ménküt azt hagy-
juk, Az Isten közel van!
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A HET

I CjYARMATHY IRÉN íRAsAI: ~

Milyen volt az a rét, az én 7'étem, amelynél szebbet nem láttam sehot
a nagyvilágban?

Valahányszor kottafüzetemmel a hónom alatt megálltam a dombte-
tőn és lenéztem rá, úgy éreztem magam, mint a király, aki végignéz bi-
7·odalmán. A dombról levezető kocsiutat benőtte a [ű, nemigen járt a7"Ta
szekér. Szántóföldek, rozs-, kukoricatáblák között kígyózott lefelé. És ott,
ahol a domb véget ér, ahol megvetette a lábát, ott volt a rét, az én ré-
tem.

Tízéves lehettem akkor, és zongoraórákat vettem a szomszéd község
tanítójá tóI. A két község kozötti távolság másfél óra lehetett. Sohasem
é7'eztem hosszúnak ezt az időt, mert utamba esett a rét. Amikor leér-
tem a dombról, mindig megálltam előtte. Apró patakocska csprgedezett

\ a dús [ű között. Mindenütt virág, rózsaszín, kék, fehér, lila, sárga. BÜ1~-
köny, szarkaláb, százszorszép, láncfű, vízi liliom, törpepipac§, papsajt és
ki tudná még felsorolni valamennyit. A virágok felett pillangók repdes-
tek, kékek, fehérek, kénsárg6,k. Sárga hasú fekete dongók ringatództak a
virágok kelyhében, a nap sugara pedig drágagyönggyé varázsolta a víz-
cseppeket a fűszálak hegyén. Apró bogarak nyújtóztak a leveleken s pi-
7'OShátú katicabogár próbálgatta szárnyát a szamárkóró tüskéjén. A 7'ét
közepén magányos fűzfa állt, alatta nagy, fehér kő. Mindig megpihen-
tem rajta és csodálkozó szemmel néztem a színes kavalkádot.

Emberrel ritkán találkoztam. A gazdag csendben csak néztem a vib-
ráló levegőt, a bogarak sürgését, a virágok hajladozását, egy-egy elsu-
hanó madár röptét, elámultam azon a fenséges egyszerűségen, ahogy ezt
ct csodát a nagy ÉLET felémnyújtotta.

Hogyne vártam volna hát újabb találkozásunkat! És ha megint el-
jött az óra, szökeZZve mentem virág tóI virágig és szedtem őket, amig
karom meg nem telt. Vittem a virágot édesanyámnak és még valaki-
M~ -

A falunk végén, ott, ahol az országút elfordult, mindig ült egy öreg
koltlus, Ez a koldus a barátom volt. Neki mesélteni először a rétemről.
Kiszínezve, talán kissé felnagyítva, sok fantáziával. És mert megértett,
neki is mindig vittem rétem virágaiból. Viszonzásul ő is meséli nekem.
Jó emberekről és rosszckró], akikkel naponként találkozott. És azt
mondta, hogy én jó ember vagyo~ Ezt akkor komolyan hittem is. Más-
nap több virágot kapott tőlem. De ezt nem vette észre.

Aztán eljött a nap, amikor elhagytam a falumat, el koldusbarátomat,
ct zongoraórákat, adombot, és a domb lábánál a rétet. Amikor tőle bú-
csúztam, akkor sírtam a legkeservesebben.

Múltak az évek, sok emlékem elveszett az idők és az emlékezet or-
szágútján. A zongorámat eladtam, a kottáimat elajándékoztam, akikhez
hazajár tam elmentek, elfelejtettem a rétet, gyermekkorom mesés biro-
dalmát.
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De egyik nap, amikor a reggeli verőfényben fürdő városon át gya-
logoltam szívemben vidám békével és a hídon átkelve végignéztem a
Dunára boruló hídsoron, a sziklás budai parton, a keresztet magasra
emelő Gellért püspökön, az utakat szegélyező virágokon és tudatosítva
magamban, hogy mindez hozzámtm·tozik, egy kis darabja ennek az or-
szágnak, amely nekem otthont ad, amelyet hazp,mnak nevezhetek, ré-
gen érzett boldogsággal telt meg a szívem és egyszene, valahonnan em-
lékeim elhalványult távlatából kilépett az én rétem. Oyan tisztán, re-
gyogón, virágosan, ahogy akkor láttam, gyermekkoromban.

A park ~gyik padjára_ leülve behunytam a szememet. hogy még ki-
csit velem maradjon a kép, hogy megint szedhessek vi1'ágot, anyámnak,
lcoldusbarátomnak.

- Maga jó ember - mondta valaki mellettem.
Ránéztem. Férfi volt, fekete csuklyában. Nem láttam az arcát.
- Az emberiség bajban van - folytatta. - A levegője szennyezett, a

környezete is. Túlnépesedés, éhhalál, thermonukleáris robbanás fenye-
geti. Ha menekülni próbál csak két utat ismer: a gyógszerek adta nar-
kózist vagy az elanyagiasodás beteljesületlen bársony útját.

- Maga keserű, cinikus, pesszimista ember!
- Nem lenne bölcsebb dolog ebből a halálm ítélt világból valami jó,

elfogadható okkal visszavonulni, ahogy sokan teszik? - kérdezte.
- Néha magam is úgy érzem, ezt kellene tennem. De valami mégis

visszatart. Talán ez a konvenció kat felrúgó, jogokat, szabadságot köve-
telő, kíváncsi, hetvenkedő, mindent megtapasztalni vágyó ifjúság, amely
önzésében a maga számára akar mindent, ami rettenetesen meghök-
kentó, groteszk, hihetetlenül lehangoló vagy elképzelhetetlenül izgató.

- Tudja, hogy félelemkeltóen sok halott jár az élők között? Ijedt kis
emberkék, akik félnek és csak a pokolban érzik magukat jól és bizton-
ságban?
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- Hát valóban így lenne? Lehet, hogy a világ népessége megkétsze-
reződik betegség, katasztrófák, halál ellenére; hogy minden 24 órában
10000 csecsemő hal éhen, hogy milliók élnek nyomo'rban, szegénység-
ben, hogy a föld nem tudja eltartani az embereket? -kérdeztem döb-
benten.

- Tudja, hogya levegő, a víz, a föld fertőzött, hogy az emberek is
szennuezettek: Van, akit a szénpor öl meg, O az emberi szenny áldo-
zata, Vannak anyák, akik heroint adnak maguknak és gyermeklányuk-
nak. Ok is szennyezettek,

- Hát ilyen )enne az élet? Ilyen ma és ilyenebb lesz holnap? - ezt
kérdeztem, amikor egyszerre kitárulkozott előttem gyermekkorom rétje,
a világnak ez a szigete, ahol a béke, a boldogság csendes harmóniájá-
ból erő születik. - Csodálkozni fog azon, amit mondok, válaszoltam,
Döbbenetesnek fogja találni bizalmamat, hitemet az életben, egész
szívű részvétele1rJ,et benne, És ez a hit, ez a bizalom az emberért van.
Az emberért, akiben állati ösztön is sok van, de lelkében ott az isteni
szikra is, és árcán Isten képmása. Az emberé1't, lankadatlan kíváncsisá-
gával, kemény elhatározásával, hogy minden rombolás után újra épít-
sen, talpra álljon, hogy mindig előre menjen, még akkor is, ha nem
tudja megmagyarázni hova, mié1't,

- Az emberért? - kérdezte csodálkozva.
- Saját boldogságom érdekében.
- És a fiatal elégedetlenkedők?
- Meg kell érteni az elégedetlenkedőket, nem kell tőlük félni, Talán

elérik, hogy a világban ne az egyesek bősége állion a sokak kevesével
szemben,

- Maga gye1'ekk01'a óta TLem változott.
- Nem tagadom, mindig kerestem embereket, akiket szerethetek. Ezt

más is megteheti, Mindenki találhat olyanokat, akiknek szükségük van
rá, akik segítségre, szeretetre sz01'ulnak, Jövő életünk szebb reménye
azon áll, hogy mennyi részt vállalunk ebből az igazabb életből, amely-
ben Isten annyiszor felfedi magát az emberben, .

- Lehet, hogy ezen a hiten nyugszik a jövő ígérete, - mondta,
Feléje [ordiütam, de már nem volt mellettem,
, , ,Felértem a dombtetőre, Hónom alatt kottáimmal, karomon virág,

édesanyámnak, koldusbarátaimnak, Megfordulok, visszanézek a megtett
útra, Kétoldalán szántóföldek, rozs-, kuk01'icatáblák, Lenn, a hegy lá-
bánál a rét, virágaival, patakocskájával, pillangóival, a magányos fűz-
fá.val, a kővel s egy kis gyermeklánnyal, aki megpihenni és erőtmerí-
teni hozzá mindig vissza-visszatér,
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ANYÁNK

Dolgozott ő éjjel,
dolgozott ő nappal.

Reggel együtt kelt már
a ragyogó nappal.

Csak a szeme pihent
szerétettel rajtunk,

s míg mi ifjú hévvel

álmot űzünk, hajtunk
csak mosolyog rajtunk.
Már rég távol vagyunk,

mégsem tud megállni.
Egy öröme van csak
minket hazavárni.
Akkor ünneplőt ölt,

két karja kitárul,
gyermekei köré;

keze összezárul
drága, áldott zárul.

"--------
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SZÍVEM

Szívem, te hű, te drága,
testem legszebb virága,
te, ki annyit kopogtál
és sohasem dohogtál,
súlyos terhet vonszoltál.
derék munkásom voltál,
s ha néha elptlledtél,
hamar megint friss lettél;
míg az évek sorjáztak,
te a terhet Ieráztad,
dobogtál vagy píhegtél,
ha megviselt hideg tél,
s fárasztó nyári hőben,
nagyon nehéz időben

. te szorgosan kopogtál
és azonnal megfogtál,
ha túl sokat akartam
vagy magamat megcsaltam.

Szívem, örök barátom,
néha ma már úgy látom,
hogy pihenni szeretnél
egy utolsó szigetnél,
de várj, nincs itt az óra
a végső nyugovóra:
feladatom ómennyi,
sok jót szeretnék tenni,
még sok szépet fellelni,
sok embert megölelni,
s csak akkor jelezz, kérlek,
ha elkészült a mérleg.
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Repül a nehéz kő ...

I RVTTI<AY-MII<L1AN C/ÉZA: 1

Nagy La"jos, a téesz helyettes raktárosa csendesen mélázva ballagott
hazafelé a váUás után s azon tépelődött, hogy jól adott-e vissza a szá-
zasból a presszóskisasszony, amikor különös zaj verte fel a Malom utca
csendjét. Nehezen tudta volna megmondani a hang után, miből ered,
de hamarosan választ adott kérdésére a mintegy ötven méten'e előtte
földre huppanó ember, aki nyilván a kiskapu tetején ugrott át, még-
pedig Bodrogiéknál s aztán futásnak eredt, mint a nyúl s csakhamar
eltűnt a Kis utca sarkánál.

- Hm, hát ez mi? Hát ez ki? - füstölgött magában. Az szetii, hogy
nem járt igaz úton. Aki igaz úton jár, az a kapura kerül, nem a kapu
tetején lép áto De legalább rákiáUottam volna. Most már arra későn
van. Csak tudnám, hogy ki voU az! Mert, hogy ismerős voU, az fix.
Megállj csak, Lajos, nem, mégsem tudhatom. No, de majd segít az, aki
most fordult ki a Kis utcából. Annak találkozni kellett vele. - Ni, Ko-
vács Józsi! Honnan jössz? Nem találkoztál a Kis utcában egy szaladó
emberrel?

- Dehogynem! Bíró Palival. Úgy rohant, majd feldöntött. Még arra
sem értem rá, hogy megkérdezzem tőle: honnan zavar a tatár? Csak
[utott, mint akinek nagyon sürgős valami.

- Bíró Pali? Az nem lehet. De mégis, őt formáz ta. Azért voU olyan
isme1·ős. De hát mit keresett Bí1'Ó Pali a Bodrogiék kiskapujának a te-
tején? Ejnye, de furcsa! Mert itt ugrott le a szemem előtt akiskapuról
s azzal - usgyi! - rohant el. Ő volt, csakugyan ő volt.

- No, hiszen lehetett - így Kovács Józsi. - Bíró meg Bodrogi régi
jó komák. De akkor is, mit keresett a kapu tetején? Nem értem. Nem
értem. Az igaz, hogy igaz szándékkal senki sem mászik másnak a ka-
puján sötét este.

- Valami nincs a helyén. Nem akarok Bíró Paliról rosszat gondolni,
de ezek után jót sem gondolhatok. Nem olyannak isme1·tem őt, aki esti
sötétben más udvarából ... No, ez biztosan nem köszönt el a háziak-
tóI.
- En is azt gondolom, hogy Bíró tanácstag Ú1' ez egyszer nem tanács-
tagi beszámolót tartott Bodrogiéknál. Aztán nem láttál a keziben sem-
mit?

- Nem én, hallod. Tőlem akár egy zsák búzát is magával ugratha-
tott volna, olyan hirtelen jött az egész. Az azért feUűnt, hogy a fején
nem volt se kalap, se sapka. Ilyen október végi időben.

Úgy váltak hát el egymástól, hogy semmivel sem lettek okosabbak.
Érdemes volna mindkettőjük útját követni, de mivel azt nem tehetjü/(,

menjünk Nagy Lajos után és nem nagyot tévedünk, ha [ettételezziik,
hogy Kovács Józsi is hasonlóan rótta az útját. Lajos má1' otthon is van
, - Mit gondol, édesanyám, mit láttam?

- Majd megmond od, ha akarod,
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- Meg én, de tudom, hogy nem fogja elhinni. Mert én sem hinném
el, ha nem ezzel a két szememmel láttam volna.

- No, ne csigázz! Mit láttál hát?
- De üljön le, anyám, mert ha meghallja, úgyis leül. Képzelje, ahogy

jövök a Malom utcán, a Botiroqiék: udvarából a kiskapu tetején Bíró
Pali ugrik az utcára. Aztán fel, és elrohan.

- Nem létezik az, te Lajos! A pénztáros? Akárki lehetett, de Bíró
Pali nem. Káprázott a szemed.

- Hát azt se csodálnám, ha káprázott volna, de Kovács Józsié, aki
a Kis utcán szembejött vele, már biztosan nem káprázott. Nagyon sür-
gős lehetett neki. Futott, mint a megriasztott. pedig valamit még vitt
is magával.

- Mit, te?
- Tőlem egy zsák búzát is vihetett. Nem láttam, de biztosra vészem.

Persze azzal nem lett volna olyan könnyű szaladni.
- Hát fiam, nagy dolgot mondtál. De gyere, egyél már.
Ozvegy Nagyné ezzel elébe tette az ételt, tie a fél lába már az ajtón

kívül volt.
- Egyél csak, mindjárt jövök, csak átszaladok Örzse nénéd hez. Bent

já1·t az ügyvédnél, kíváncsi vagyok, mire végezte .
.Pedig Nagynét most nem a kíváncsiság sürgette, inkább a kívánság.

hogy mielőbb tovább adja a friss hírt nénjének, név szerint Bracskó Bá-
lintnénak, akit a háta mögött csak a falu hírharangjának tituláltak.
Ez a cím pedig ana kötelezte őt, hogy nagy, a sűrű sopánkodások alól
is kiágaskodó örömmel fogadja a hírt. Nem mintha örült volna Bíró
Pali szégyenének. Egyszerűen annak örült, hogy ilyen jeles hírt hallha-
tott, mielőtt álomra hajtotta volna a fejét. .

- Jé, szent Atyám, hát a liliomnak is van árnyéka? Ugye megmond-
tam, amikor pénztárossá választottuk? Folt esett a gyolcson! Hát van-
nak még csudák, Annusunk?! De úgy vigyázz, hogy Bálint előtt egy
szót se szólj, mert ő nem szereti a pletykálkodást, - ahogy ő mondja.

- Dehogy szólok, dehogy! Nem is szóltam én semmit, hisz' nem is
tudok, nem is láttam semmit. Csak Anti látta. Ha ő hazudott, én segí-
tek neki. - Azzal má1' fogta is a kilincset és ment, úgy, hogya belépő
Bracskó indulatának az á1'nyéka rá nem, csak a feleségére esett.

- Mindent hallottam, csak nem akartam megállítani a feketítő üze-
met: Nem tudom, mi igaz, mi nem abból, amit Annus mondott, de azt
kérem tőled, hogy tarsd meg magadban, amit ·hallottál. Ebből a ház-
ból egy szó se menjen ki. Holnap délelőtt úgyis presbitérium lesz, ott
majd belenézünk a dolgok mélyibe. Ha igaz, amit Bíró Pali1'ól mond a
fáma, akkor tovább nem lehet a gyülekezet pénztárosa, de ha nem igaz
- és én így remélem - akkor megkeressük azt a bolond lyukat, ame-
lyikből ilyen bolond szél fú.

Hogy Kovács Józsi sem töltötte az időt hiába, miután Nagy Lajostól
elvált, azt onnan sejthetjük, hogy másnap reggel a gyűlésre összehívott
p1'esbiterek kettes vagy hármas csoportokban már mind azt tárgyal-
ták, hogy Bíró Pál pénztáros tegnap este lopni járt a Bodroqiék. házá-
nál. S mivel a szóbeszédnek az a tÖ1'vénye, ami a hógolyóé, minél mesz-
szebbre gurítják, annál nagyobb, bizony a hír egyre feketé,bbnek fes-
tette a pénztárost, áki, ha tudta volna, miről is van itt szó, biztosan
nem küldte volna a gyerekkel a' lelkésznek azt a pársoros írás1i: "A gyű-
lésen nem tudok megjelenni. Kimentésemet kérem." Mert bizony ez
csak olaj volt a tűzre.
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Persze, a lelkész is értesiitt má1' a dolgok1'ól, nem hiába fizette a gyü-
lekezet az öreg Klimcsókot, a harangozót, aki, míg 1'eggeli ha1'angozásra
a parókiáig érkezett, úgy felszedte a híreket, mint a bozontos kutya a
bogáncsot, Igy, amikor eljött az ideje, nem sokat késlekedett a lelkész,
imádkozott, megnyitotta a gyűlést és bejelentette, hogy Bíró Pál pénz-
táros kimentette magát,

- Az ő helyében és is azt tettem volna - moroqta el csípős meg-
jegyzését Szabó I. Ferenc presbiter.

- Úgy látom, - szólt a lelkész, nem kell a tényállást ismertetnem,
Úgy látom, mindenkihez eljutott az a hír, hogy Bí1'Ó Pál pénztárost. va-
laki vagy valakik tegnap este furcsa helyzetben lepték meg. Azt mondja
a fáma, hogy Bíró egy idegen ház kapuján, a kapu tetején ugrott ki
sötétedés után, Ez mindenesetre különös, s nekünk nem szabad úgy
tennünk, mintha semmiről sem tudnánk, Az igazság végére kell jár-

nunk. Ennek érdekében én a felügyelő úr segítségével már felgombo-
lyítottam a fonalat egészen az első tanúig és megké1'tem őt, hogy a mos-
tani gyűlésre jöjjön be, Kiszólt a szomszédos irodába:

- Nagy Lajos testvérem, kérem jöjjön be és itt az egyháztanács
színe előtt mondja el igaz lelkére, amit tud, amit látott-hallott,
. Nagy Lajos azután elmondta, hogy az este mi történt a Malom ut-

cában. A lelkész megkérdezte:
- Bizonyos afelől, hogy Bíró Pál volt, aki a kapun kiugrott?
- Bizonyos vagyok, triert ha én nem is láttam volna jól, Kovács

Józsi a Kis utcán szembetalálta őt és szentül állítja, hogy Bíró Pali
szaladt el mellette.

- Még egy kérdést, Nagy Lajos uram. Volt-e valami Bíró Pál kezé-
ben?
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- Biz' én erre csak azt felelhetem, lehet, hogy volt, lehet, hogy nem
volt. Én nem láttam, Kovács Józsi sem látta.

- Köszönöm, hogy beJött kérésünkre, testvérem. Ugye, belátja, hogy
nekünk itt az igazságot kell keresnünk, hiszen egy gyülekezeti tisztség-
viselőről van szó. No, Isten vele! Erős vár a mi Istenünk! - Aztán a
pl'esbiterekhez fordult:

- Nagy Lajos az egyedüli szemtanú azt vallja hát, hogy Bíró Pált
látta kiugrani Bodrogiék kapuján. Olyan dolog ez, aminek magyaráza-
tát meg kell találnunk, hiszen az igaz úton járó ember tényleg nem
szokott esti sötétben idegen kapuk tetején közlekedni. - Azonban
hangsúltJozni kívánom, hogy az igazság keresésében engem és a pres-
bitérium tagjait is csak a nyolcadik parancsolat irányíthatja, amelyik
megtiltja, hogy felebarátunkat hazugságba keverjük, kisebbítsük, el-
áruljuk és háta mögött megszóljuk. Ellenben keresztyén kötelessé-
günkké teszi, hogy mindenkor jót mondjuk róla és mindent javám ma-
gyarázzunk. Én így keresem az igazságot és előre bocsátom, hogy meg
vagyok győződve Bíró Pál tisztességéről.

Ahogy ezeket mondta, Sára Mátyás félhangosan odaszólt a szomszéd-
jának, de úgy, hogya lelkész is értse.

- Ott megy Bodrogi a túlsó oldalon. Jó volna talán behívni őt. Biz-
tosan tudna olyat mondani, ami előbbre vinne minket is.

Szívesen bejött Bodrogi, s amikor a lelkész megmondta neki, hogy
mil'ől van szó, szinte felkiáltott:

- No, végre értelmes emberek közé kerültem. Itt meg fogják érteni,
amit már háromszor is elmondtam a faluban, tie értetlen füleknek.
Hát hadd mondjam el újra, hogy Bíl'Ó Pál barátom az este nálam volt.
Nem lopva, hanem úgy, mint máskor is, mint becsületes ember meg-
látogatja a barátját. Beszélgetés közben a feleségem rosszul lett. Sokan
tEdják, hogy szívgyengesége van, s ha rosszul lesz, csak az orvos in-
jekciója használ. Míg én ápolgattam, dörzsöltem a szívét, Bíró Pali el-
rohant az orvosél·t. A kiskaput azonban zárva találta. Én zártam
kulcsra, mikor előzőleg kint jártam. Nem gondolkozott sokat, átugrott a
kapun és szaladt az orvosért. El is hozta, a feleségem megkapta az in-
jekciót, jobban is lett, hála Istennek. És ebből az irgalmas jócselekedet-
ből olyan pletykát vernek, hogy az egész falu visszhangzik tőle.

A lelkész látható megkönnyebbüléssel hallgatta az egyedül illetékes
beszámolóját. Igy áll hát a dolog? Milyen jó, hogy ő nem hitt a szóbe-
szédnek! Milyen jó volt mindent Bíró Pali javára magyarázni!

- No és, Bodrogi uram, mit gondol, Bíró Pál füléig is eljutott ez a
rosszindulatú vádaskodás?

- El bizony, s amilyen érzékeny, bebújt a házba és nem akar em-
bert látni.

- Pedig majd fog embert látni. Három pl'esbitenel felkeressük őt,
hogy minél többen tudjanak l'óla és a gyülekezet nevében bizonyságot
teszünk arról, hogy mi a nyolcadik pamncsolatra hallgattunk, nem az
üres szószátyál'kodásm.

Hát nem volt könnyű előkeríteni a pénztárost, mert amikor az ab-
lakból jönni látta a küldöttséget, még beljebb bújt és csak Marika, a
felesége fogadta őket. Persze ő is gyanakodva, mert a10ra is gondolha-
tott, hogy a pletyka miatt máris megdorgálják az Uj'át.

Mikor megnyugtatták őt, előhívta a kamrába rejtőzött Pált, akinek
aztán a lelkész szavaival szépen elsorolták jövetelük célját. Hogy ők
éppen arról akarják biztosítani, hogy egy percig sem hittek a szál-
ringó híreknek. (Szabó I. Ferenc itt nagyon behúzta a fejét a válla
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közé) Hogy éppen azé1't jöttek ilyen látványos küldöttséggel, hadd ve-
gyen tudomást az egész falu Tóla, hogy a gyülekezet hiva.talosai BiTO
Pali mellett állnak, tehát semmi sem igaz mindabból, amin tegnap este
óta olyan gusztussal csámcsogtak egyesek.

BíTÓ pénztáTos a [eleséqére nézett. KipiTult aTcából a hála tekintete
köszönte meg visszanyeTt nyugalmát.

- Hát köszönöm, Tisztelendő Ú1'. Én ugyan tisztában voltam magam-
mal, nem is bánthatott a lelkiismeTetem, de most tanultam meg iga-
zán, mit jelent a bibliai tanítás: "fékezhetetlen gonosz a nyelv, halá-
los méTeggel teljes". Köszönöm. De foglaljanak helyet nálunk, mossuk
le a gyalázatot egy pohár bOTml is.

- Azt meg mi köszönjük, pénztá1'Os ÚT, de nem fogaithatjuk el. In-
duljunk, p1'esbiteT testeérek. mert amit eddig végeztünk, azt a táTgy-
sorozaton. kívül végeztük. A többi még hátm van. De az mind köny-
nyebb lesz,
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