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.A!ég~százölllell élles

lIá"dOl'lÍfoll

Minden egyház életének van saját os és csak reé jellemző vonása.
Ez abból következik, hogy az egyetemes keresztyénség története az
egyes országok sajátos történelmi és társadalmi helyzete miatt más-
ként alakul. Ezért természetes, hogy a nép életébe és sorsába ágya-
zottság, a kulturális és társadalmi viszonyok más-más színt adnak az
egyes országokban működő egyházak életének.

Evangélikus egyházunk magyarországi történelme azzal kezdődött,
hogy az anyanyelv en megszólaló igehirdetés és istentisztelet győzel-
mes erővel hódított országszerte. Luther példája nyomán nálunk is
a nép nyelvén szólalt meg a Szentírás, tudós és szorgalmas biblia-
fordítók fáradságos munkája révén. Az igét hirdető és tollforgató
magyar rejormátorok: az Isten igéjének tisztán és igazán való hir-
detésével egyúttal kiemelkedő szolgálatot végeztek a magyar nyelv
fejlesztésének és a nemzeti műveltség terjesztésének érdekében is.
Közismerten nagy érdemei vannak a maqtjarorezáqi protestantizmus-
nak az iskolázás felkarolása, a könyvkiadás szélesítése és a kor ha-
Jadó eszméinek képviselése terén.

Egyházunk élete mindig akkor volt biztonságban, amikor a Habs-
burgok gyarmatosító törekvésével szemben a nemzeti függetlenség
csillaga valamelyest felmgyogott. Így voLt ez Bocskai István, Bethlen
Gábor, II. Rákóczi Ferenc szabadsáqharca idején, de így volt az
1848/49-es szabadságharc eseményei között is.

1848-ban nem valami homályos, délibábos magyarkodás romanti-
kájában élt egyházunk, hanem világosan látta, hogya Habsburg-el-
nyomás és gyarmatrendszerellen kell küzdeni a nemzeti függetlenség
érdekében. Ugyanakkor nem hi6nyoztak egyházunkban olyan nyilat-
kozatok sem, amelyek kifejezetten a nép oldaláról nézték az esemé-
nyeket s a jobbágyfelszabadításért lelkesedtek.

Ez a harc azonban' a szabadságharc vérbefojtásával együtt eltűnik
a továbbiakban. Igaz, S'lilyos megpróbáltatások nehezed nek az or-
száqra, s ebben osztoznak a haladó lelkészek is. A Bach-korszak elvé-
gezte a maga sötét munkáját. A Habsburgok áLtal 300 évig üldözött
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evangélikus egyház most -nagyon jól érezte magát az államegyházi
gondolathoz közel álló helyzetben. '

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után előrelátható
volt, hogy az új forradalmi helyzetben a régitől eltérő lesz az egyház
és állam viszonya is.

Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság nemzetközi segítséggel tör-
tént leverése után, a Horthy-rendszer "keresztény Magyarországá-
nak" ideológiai alapjává a "keresztény kurzust" tették. Ennek a tar-
talma: a társadalmi élet krisztianizálása .' Gyakorlatilag egyházpoliti-
kai pozíció szerzéséről, a társadalmi élet minél több területének egy-
házi befolyás alá kerülés ének célkitűzéséről volt szó.

Ma már nyilvánvaló, hogy azok jártak helyes úton, akik intették
az egyházat az Isten ig,éjéhez való hűségre, mert ez szükségképpen
eredményezte a néphez való hűséget is. Egyházunk sohasem volt kö-
zömbös népünk sorsával szemben, hanem múlt jának legértékesebb
hagyományai szerint vállalta a néppel való közösséget. A felszaba-
dulás utáni években alakult ki egyházunk magára találásának az a
hagyományos - de a kiegyezés óta megszakadt - útja, amelyen né-
pünkkel való egységben végezte kiildetését és szolgálatát. Ez nem is
lehetett másként, hiszen egyházunk is hatása alá került annak a ha-
talmas társadalmi átalakulásnak, ami Magyarországon végbement.
A társadalmi igazságtevésnek, az egykori szegények és elnyomottak
felemelésének óriási eredményei, a soha nem látott lendületű ország-
építő munka eredményei lényegében a szociális és társadalmi igazság
szellemében valók, amik keresztyén szemmel is csak helyeselhetők.

Ha a magyarországi evangélikus egyház 450 éves múlt jának a sa-
játos vonásait összefüggésbe hozzuk a jelenünkkel, akkor megtett
utunkat így foglalhat juk össze:

Az érti meg helyesen a magyarországi evangélikus egyház útját,
aki végiggondolja 450 éves küzdelmes múltunkat. Mi második Spa-
nyolország voltunk! A Habsburgok nemzeti és vallási elnyomása és
inkvizíciós módszerei ellen a haladó mozgalmakban találtunk védel-
met. Magyarországon protestánsnak lenni évszázadokon át egyet je-
lentett a haladással. Múltunknak ez az alapvonása tükröződik mos-
tani állásfoglalásainkon is. Ezért örülünk szívből annak, hogy Alkot-
mányunk a nép kezébe tett le minden hatalmat. Ezért szeretjük és
építjük a mi magyar hazánkat, a Magyar Népköztársaságot. Ezért
találjuk magától értetődő természetességnek hazaszeretetünk és egy-
házszereteWnk összefüggését. Ezért otthonunk és édesanyánk ez az
ország.

Magyarországon ma evangélikusnak lenni annyit jelent, mint élni
. az egyháznak a 450 éves örökségét. Hűnek lenni Jézus Krisztushoz,
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aki egyházunkat a szocialista hazában vezérli igéjével a békés élet és
alkotó munka útján.

Ezen az úton járunk ma is, amikor Isten azt a feladatot szánta
egyházunknak, hogy megtalálja helyét ebben a hazában. Aki evan-
gélikusnak. vallja magát, annak életében nincs és nem is lehet lelki-
.ismere ti összeütközés egyházunkhoz tartozása és a szocialista hazá-
hoz tartozása között az ideológiai különbség ellenére sem. Mert egy-
házunk azt tanítja, hogy a Jézus Krisztus érdeméért megigazuló em-
ber, hálából és teljes készséggel végzi a felebaráti szeretet cselekede-
tevt a munkahelyen, a társadalomban, az államban. Ez azt jelenti,
hogy mt nemcsak a "békés egymás mlellett élés" passzív viszonyában
akarunk élni állam un kkal. Mi az együttmunkálkodás aktív viszonyá-
val akarjuk segíteni azt a társadalmi fejlődést és haladást, amely a
népet tette az; ország gazdájává, amely a béke megvédéséért küzd,
amely a népek barátságát ~ekinti céljának.

Isten áldja meg a mi szeretett magyarországi evangélikus egyhá-
zunkat, hogy hosszú és viszontagságos történelme után, Ura iránti
hüségében megmaradjon és alkalmas eszköz legyen az emberek üdvö-
zülésének és földi boldogulásának szolgálatában!

D. Dr. Ottlyk Ernő

Orgonaavatás után Kőszegen: D. Dr. OttIyk Ernő püspök
Szabó Lajos esperessel és a gyülekezet vezetőivel
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Napok Protestáns I Napi igé knaptár

1. Hétfő Újév Lk. 2, 21. Zsolt. 121.
2. Kedd Abel 5.naóz. 33, 26--29. Lk. 3, 1--14.
3. Szerda Benjámin F.:zs.43, 16--19. Lk. 3, 15--20.
4. Csütörtök Leona Józs. 1, 1--2, 5--9. Lk. 3, 21--22.
5. Péntek Simon Jk. 4, 13--17. Lk. 3, 23--28.
6. Szombat Vízkereszt nat. 2, 1--12. Zsolt.72.

1. hét: Vízkereszt utáni 1. -- Jn. 1,14..
7. Vasárnap Attila Lk. 2, 41--52. Zsolt. 100.
8. Hétfő Szörény nak. 1, 1--11. Lk. 4, 1--13.
9. Kedd naarcel nak. 1, 12--15. Lk. 4, 14--21.

10. Szerda Ágota Jn. 1, 35--51. Lk. 4, 22--30.
ll. Csütörtök Melánia Mt. 4, 12--25. Lk. 4, 31--37.
12. Péntek Veronika Jn. 10, 31--38. Lk. 4, 38--44.
13. Szombat Ernő Jn. 5, 19--24. Lk. 5, 1--11.

2. hét: Vízkereszt utáni 2. -- Jn. 1, 17.

14. Vasárnap János Jn. 2, 1--11. Zsolt. 105.
15. Hétfő Lóránt Mk: 2, 18--22. Lk. 5, 12--16.
16. Kedd Gusztáv 2. Móz. 20, 1--17. Lk. 5, 17--26.
17. Szerda Antal nat. 19, 3--9. Lk. 5, 27--32.
18. Csütörtök Piroska nat. 5, 17--20. Lk. 5, 33--39.
19. Péntek Sára Jn. 1, 15--18. Lk. 6, 1--11.
20. Szombat Fábián, Seb. Zsid. 12, 18--24. Lk. 6, 12--19.

3. hét: Vízkereszt utáni 3. -- Lk. 13, 29.
21. Vasárnap Agnes nat. 8, 1--13. Zsolt. 96.
22. Hétfő Artúr Ézs. 19, 19--25. Lk. 6, 20--26.
23. Kedd Zelma Ef. 3, 1--10. Lk. 6, 27--35.
24. Szerda Timár Jn. 4, 15--26. Lk. 6, 36--42.
25. Csütörtök Pál Jn. 4, 27--42. Lk. 6, 43--49.
26. Péntek Vanda Jón. 3, 1--10. Lk. 7, 1--10.
27. Szombat Lotár Rm. 11, 13--22. Lk. 7, 11--17.

4. hét: Vízkereszt utáni 4. - Zsolt. 66, 5
28. Vasárnap Káruly nat. 8, 23--27. Zsolt. 93.
29. Hétfő Adél 4.naóz.22,21--35. Lk. 7, 18-35.

o 30. Kedd Mártonka Jer. 8, 4--7. Lk. 7, 36--50.
31. Szerda Virgilia Jer. 5, 20--22. Lk. 8, 1--15.

Teremtő Istenünkl 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 gon-
doskodsz rólunk szabaditásunk Istene, és tanits minket úgy számlálni napjain-
kat, hogy bőlcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.
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Napok Protestáns Napi igéknaptár

1. Csütörtök I Ignác I Dán. 6,11-19. Lk. 8, 16-21.
2. Péntek I Karolin I Dán. 6, 20-28. Lk. 8, 22-25.
3. Szombat Balázs Hózs. 2, 20-22. Lk. 8, 26-39.

5. hét: Vízkereszt utáni 5. - 1. Kor. 4, 5.

4. Vasárnap Ráhel Mt. 13, 24-30. Zsolt.56.
5. Hétfő Ágota Mt. 13, 36-43. Lk. 8, 40-56.
6. Kedd Dorottya Mt. 13, 47-52. Lk. 9,1-9.
7. Szerda Tódor Mt. 13, 31-35. Lk. 9, 10-17.
8. Csütörtök Aranka 1.Kir. 22, 2-28. Lk. 9, 18-27.
9. Péntek Abigall Ez. 3, 16-21. Lk. 9, 28-36.

10. Szombat Elvira Ézs. 25, 1-8. Lk. 9, 37-45.

6. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.

Il. Vasárnap Bertold Mt. 17, 1-9. Zsolt. 97.
12. Hétfő Lídia 2. Móz. 34,29-35. Lk. 9, 46-56.
13. Kedd ElIa 2. Kor. 4, 3-12. Lk. 9, 57-62.
14. Szerda Bálint 2. Kor. 4, 13-18. Lk. 10, 1-16.
15. Csütörtök Aldáska Csel. 26, 1-3, 12-23. Lk. 10, 17-24.
16. Péntek Julianna Mt. 16,24-28. Lk. 10, 25-37.
17. Szombat Donát Jel. 1, 9-18. Lk. 10, 38-42.

. 7. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.

18. Vasárnap Konrád Mt. 20, 1-16. Zsolt. 18,2-7.
19. Hétfő Zsuzsanna 1.Kor. 1, 26-31. Lk. 11, 1-13.
20. Kedd Almos Fil. 1, 27-30. Lk. 11, 14-28.
21. Szerda Eleonóra Mt. 19,27-30. Lk. 11, 29-36.
22. Csütörtök Gerzson 1. Kor. 3, 5-10. Lk. 11, 37-54.
23. Péntek Alfréd 1.Móz. 7,17-8,4. Lk. 12, 1-12.
24. Szombat Mátyás 1.Móz.8, 15-22. Lk. 12, 13-21.

8. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8.

25. Vasárnap Géza Lk. 8,4-15. Zsolt. 44, 2-9.
26. Hétfő Sándor Mt. 13, 10-17. Lk. 12, 22-34.
27. Kedd Ákos Mt. 11, 1!>-19, 2,7-33. Lk. 12, 35-48.
28. Szerda Elemér Mk. 6, 1-6. Lk. 12, 49-59.

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményedet tá-
madja és rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted óv-
jon, védjen és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki mínket,
Amen.
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Napok I Protestáns I Napi igé knaptár

1. Csütörtök I Albin

I
Mk. 4, 26-29. Lk. 13,1-9.

2. Péntek I Lujza 1. Kor.·2, 1-5. Lk. 13,10-17.
3. Szombat Kornélia Zsid. 4, 9-15. Lk. 13,18-25.

9. hét: Ötvened. - Lk. 18, 31.

4. Vasárnap Kázmér Lk. 18,31-43. Zsolt. 31.
5. Hétfő Adorján 1.Móz. 13,7-18. Lk. 13,22-30.
6. Kedd Alpár Lk. 9, 18-23. Lk. 13,31-35.
7. Szerda Tamás Mt. 6, 16-21. Lk. 14,1-14.
8. Csütörtök Zoltán 1.Móz. 13,1-6. Lk. 14,15-24.
9. Péntek Franciska Ézs. 58,5~12. Lk. 14,25-36.

10. Szombat Olimpia Mk. 9, 14-29. Lk. 15,1-10.

10. hét: Invocavit - Bőjt 1. - 1. Jn. 3, 8.

ll. Vasárnap Aladár Mt. 4, 1-11. Zsolt. 91.
12. Hétfő Gergely Jk. 4,1-10. Lk. 15,11-32.
13. Kedd Krisztián Jk. 1, 13-18. Lk. 16,1-13.
14. Szerda Matild 2. Móz.24, 12-18. Lk. 16,14-18.
15. Csütörtök Nemz. ünn. Jn. 2, 13-22. Lk. 16;19-31.
16. Péntek Henrietta Mt. 16,21-27. Lk. 17,1-10.
17. Szombat Gertrúd Mt. 12,38-42. Lk. 17,11-19.

ll. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - Ézs. 50, 4-5.

18. Vasárnap Sándor, Ede Mt. 15,21-28. Zsolt. 25,6-14.
19. Hétfő József Jn. 7, 14-18. Lk. 17,20-37.
20. Kedd Hubert Csel. 5, 17-29. Lk. 18,1-8.
21. Szerda Benedek 1.Sám. 3, 1-10. Lk. 18,9-17.
22. Csütörtök 'Katalin Jer. 20,7-13. Lk. 18,18-30.
23. Péntek Brunó Ézs. 41,8-13. Lk. 18,31-43.
24. Szombat Gábor Mt. 21,33-46. Lk. 19,1-:-10.

12. hét: Okuli - Bőjt 3. -:- Mt. 20; 28.

25. Vasárnap Zsolt Lk. 11,14-28. Zsolt. 25,15-22.
26. Hétfő Erika 1.Pt. 1, 18-21. Lk. 19, ll-27 ..
27. Kedd Hajnalka Mk. 6, 7-13. Lk. 19,28-40.
28. Szerda ' Gedeon Jn. 10,17-25. Lk. 19,41-48.
29. Csütörtök Jónás Csel. 18,1-11. Lk. 20,1-8.
30. Péntek Izidor 1.Kor. 4, 9-16. Lk. 20,9-19.
31. Szombat Árpád 2.Móz. 12,3-14. Lk. 20,20-26.

Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megválto szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mí gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megtisztftottad Isten templomát, tisztítsd szívünket Isten. Szent
lelkének templomává, amely Feléd tarja ajtaját és Téged dicsér örökké. Amen.
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Napok Protestáns Napi igé knaptár

13. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12, 24.
1. Vasárnap Hugó Jn. 6, 1-15. Zsolt. 122.
2. Hétfő Áron Jn. 6, 22-29. Lk. 20, 27-40.
3. Kedd Keresztély Jn. 6, 30-35. Lk. 20,41-44.
4. Szerda Felsz. ünn. Mk. 12,28-34. Lk. 20,45-21, 4
5. Csütörtök Vince Jn. 6, 47-59. Lk. 21,5-9.
6. Péntek Cölesztin Jn. 12,20-26. Lk. 21, 20-28.
7. Szombat Hermann Jn. 8, 21-30. Lk. 21, 29-38.

14. hét: Judika - Böjt 5. - Jn. 17, 19.
8. Vasárnap Lídia Jn. 8, 46-59. Zsolt.'43.
9. Hétfő Erhardt Zsid. 7, 23-27. Lk. 22, 1-6.

10. Kedd Zsolt Jn. 7, 1-13. Lk. 22,7-23.
11. Szerda Leó Jn. 13,31-35. Lk. 22, 24-38.
12. Csütörtök Gyula Zsid. 10,1-10. Lk. 22, 39-46.
13. Péntek Ida Jn. 11,47-55. Lk. 22,47-53.
14. Szombat Tibor 2. Móz. 32, 30-34. Lk. 22, 54-62.

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

15. Vasárnap Tass Jn. 12,12-24. Zsolt. 22.
16. Hétfő Rudolf Jn. 12,1-9. Lk. 22, 63-71.
17. Kedd Enikő Jn. 12,25-33. Lk. 23, 1-12.
18. Szerda Urna .Jn. 12, 34-48. Lk. 23, 13-25 .
19. Csütörtök Kocsárd Jn. 13, 1-15. Lk. 23, 26-31.
20. Nagypént. Tivadar Jn. 19, 16-30. Ézs.52. 13-53, 12
21. Szombat Csilla 1. Pt. 3, 18-22. Lk. 23, 50-56.

16. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

22. Húsvétv. Anzelm Mk. 16,1-8. Zsolt. 118,14-24.
23. Húsvéth. Béla Csel. 10,34,36-43. Lk. 24, 13-35.
24. Kedd György Csel. 13, 16,26-33. Lk. 24, 36-53.
25. Szerda Márk Jn. 21, 1-14. Kol. 1, 1-8.
26. Csütörtök Ervin Jn. 20, 11-1.8. Kol. 1, 9-14.
27. Péntek Arisztid 1.Kor. 15,35-49. Kol. 1, 15-18.
28. Szombat Valéria 1. Kor.15, 50-58. Kol. 1, 19-23.

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

29. Vasárnap I Albertina I Jn. 20, 19-31. Zsolt. 116.
30. Hétfő Katalin 2. Tim. 1,6-10. Kol. 1,24-29.

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts mtnket az új életben járni,
és az odafelvalókkal törődni. Ámen.
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Napok Protestáns I Napi igé knaptár

1. Kedd Munka ünn. 2. Tim. 2, 1-5. Kol. 2, 1-7.
2. Szerda Zsigmond 1.Pt. 22-25. Kol. 2, 8-15.
3. Csütörtök Irma 1.Tim. 1, 12-17. Kol. 2, 16-19.
4. Péntek Flórián 1. Pt. 1, 3-9. Kol. 2, 20-23.
5. Szombat Gotthárd Jón. 1, 12-16; 2,1-4,8-11. Kol. 3, 1-4.

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

6. Vasárnap Frida Jn. 10, 11-16. Zsolt. 23.
7. Hétfő Napóleon Jn. 10, 1-11. Kol. 3, 5-ll.
8. Kedd Gizella Mt. 26, 31-35. • Kol. 3, 12-17.
9. Szerda Gergely Jn. 21, 15-19. Kol. 3, 38-4, 1.

10. Csütörtök Ármin 1. Pt. 5, 1-4. Kol. 4, 2-6.
ll. Péntek Ferenc Jn. 18, 1-9. Kol. 4, 7-18.
12. Szombat Pongrác Jn. 10,27-30. Dán. 1.

19. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 17.

13. Vasárnap Szervác Jn. 16, 16-23. Zsolt 66,1-12.
14. Hétfő Bonifác Ef. 4, 17-24. Dán. 2, 1-26.
15. Kedd Zsófia Jób. 38, 31-38. Dán. 2, 27-49.
16. Szerda Mózes 1. Jn. 4, 7-14. Dán. 3, 1-30.
17. Csütörtök Bánk Csel. 17,22-33. Dán. 5, 1-12.
18. Péntek Erik 2. Kor. 5, 16-21. Dán. 5, 13-30.
19. Szombat Buda Rm. 1, 18-25. Dán.6.

20. hét: Kantate - Zsolt. 98, 1.

20. Vasárnap Bernát Jn. 16,5-15. Zsolt.98.
21. Hétfő Konstantin Ef. 5, 8-14. Dán. 7, 1-14.
22. Kedd Júlia Jn. 6, 66-69. Dán. 7, 15-28.
23. Szerda Dezső Lk. 19, 29-40. Dán. 12.
24. Csütörtök Gergely Mt. 21, 12-17. Csel. 1, 1-14.
25. Péntek Orbán 2. Tim. 2, 8-13. Csel. 1, 15-26.
26. Szombat Fülöp Jel. 4, 2-ll. Csel. 2, 1-13.

21. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.

27. Vasárnap Belga Jn. 16, 23-27. Zsolt. 66, 16-20.
28. Hétfő Emil Mk. 1, 35-39. Csel. 2, 14-24.
29. Kedd Keve Jk. 5, 13-18. Csel. 2, 25-36.
30. Szerda Janka 1.Tim. 2, 1-8. Csel. 2, 37-41.
31. Csütörtök Mennyb. ünn Mk. 16, 14-20. Csel. 1, 1-11.

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de azalázatossal ts.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hívő szívveí fo-
gadjuk. Amen.
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1. Péntek I Tünde I Kol. 1, 18-23. Csel. 2, 42-47.
2. Szombat Anna Ef. 1, 15-23. Csel. 3, 1-11.

22. hét: Exaudí - Jn. 12, 32.

3. Vasárnap Ildikó Jn. 15,26-16, 4. Zsolt. 27,7-14.
4. Hétfő Kadocsa Jer. 29, 11-14. Csel. 3, 12-16.
5. Kedd Fatime Jn. 15, 17-21. Csel. 3, 17-26.
6. Szerda Norbert 1.Kor. 2, 12-16. Csel. 4, 1-22.
7. Csütörtök Róbert Jn. 7, 37-39. Csel. 4,1-22.
8. Péntek Medárd Ez. 11, 14-20. Csel. 4, 23-31.
9. Szombat Félix Ézs. 41, 17-20. Csel. 4,32-37.

23. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6. -
10. Pünkösdv. Margit Jn. 14;23-F. Zsolt. 118,24-29.
11. Pünkösdh. Barnabás Jn. 3, 16-21. Csel. 10, 34-~6, 42-48.

12. Kedd Virág Jn. 6, 44-51. Csel. 5, 1-16.
13. Szerda Tóbiás Csel. 3, 1-21. Csel. 5, 17-33.
14. Csütörtök Vazul Csel. 4, 8-31. Csel. 5, 34-42.
15. Péntek Jolán Ef. 2, 17-22. Csel. 6, 1-7.
16. Szombat Jusztin Jn. 20,19-23. Csel. 6, 8-15.

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

17. Vasárnap Laura Jn. 3, 1-15. Zsolt. 145.
18. Hétfő Arnold Ef. 3, 14-21. Csel. 7, 1-16.
19. Kedd Gyárfás 1. Kir. 8, -6-14; 22-23, Csel. 7, 17-29.
20. Szerda Rafael Ef. 4,1-6. 26-3'0. Csel. 7, 30-53.
21. Csütörtök Alajos 1.Tim. 3, 14-16. Csel. 7, 54-8, 4.
22. Péntek Paulina 1.Kor. 12,1-6. Csel. 8, 5-25.
23. Szombat Zoltán Ez. 1,4-6. 22-28. Csel. 8, 26-40.

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

24. Vasárnap Iván Lk. 1, 57-80. Zsolt. 92.
25. Hétfő Vilmos Mt. 3, 1-12. Csel. 9, 1-9.
26. Kedd János, Pál Mt. 11,7-15. Csel. 9, 10-19.
27. Szerda László Fil. 2, 19-30. Csel. 9, 20-31.
28. Csütörtök Levente Csel. 19,1-7. Csel. 9, 32-43.
29. Péntek Péter, Pál 2.Tim. 2, 5-8. Csel. 10,1-20.
30. Szombat Pál Jn. 10,40-42. Csel. 10,21-33.

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el min-
ket minden igazságra. Serkents mínket, hogy teremje életünk a szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcseit. Ámen.

11



Napok Protestáns
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26. hét: Szentháromság utáni 2. -- Mt. 11, 28.
1. Vasárnap
2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda
5. Csütörtök
6. Péntek
7.'Szombat

8. Vasárnap
9. Hétfő

10. Kedd
11. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
14. Szombat

Tibold Lk. 14,15-24. Zsolt. 18,28-33.
Ottokár Jn. 7,37-39. Csel. 10,34-48.
Kornél Jer. 3, 14-17. Csel. ll, 1-18.
Ulrik Mt. ll, 25-30. Csel. ll, 19-30.
Emese 1.Kor. 14,1-4. 23-25. Csel. 12,1-17.
Ézsaiás 1.Kor. 1,20-25. Csel. 12,18-25.
Cirill Jk. 2, 1-9. Csel. 13,1-12.

27. hét: Szentháromság utáni 3. Lk. 19, 10.
Teréz Lk. 15,1-10. Zsolt. 32.
Veronika Mk. 2,1-17. Csel. 13,13-25.
Amália Bir. 10,6-16. Csel. 13,26-41.
Lili Lk. 15,ll-32. Csel. 13,42-52.
Izabella Rm. 4, 1-8. Csel. 14,1-7.
Jenő Rm. 5, 1-11. Csel. 14,8-20.
Eörs Ez. 18,1-4, 21-24. Csel. 14,20-2'8.

15. Vasárnap
16. Hétfő
17. Kedd
18.-Szerda ~
19. Csütörtök
20. Péntek
21. Szombat

28. hét: Szentháromság utáni 4. Gal. 6, 2.1-------;-
Henrik Lk. 6, 36-42. Zsolt. 27,1-6.
Zalán Jn. 8,1-11. Csel. 15,1-11.
Elek 2.Kor. 2,5-11. Csel. 15,13-35.
Frigyes Mt. 5,43-48. Csel. 15,36-16:5.
Emília Mt. 18,15-20. Csel. 16,6-15.
Illés Rm. 15,1-7. Csel. 16,16-24.
Dániel Jel. 22,1-5. Csel. 16,25-40.

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

29. hét: Szentháromság utáni 5. Lk. 9, 62.
Mária, Magd. Lk. 5, 1-11. Zsolt. 1.
Lenke Mk. 9,38-41. Csel. 17,1-15.
Krisztina Fil. 3, 12-16. Csel. 17,16-34.
Jakab Mt. 19,27-30. Csel. 18,1-22.
Anna 2.Tim. 4, 1-5. Csel. 18,23-19, 7.
Olga 1.Ts. 2, 13-20. Csel. 19,8-22.
Ince Mt. 13,47-52. Csel. 19,23-40.

Atyánk, a Jézus Krisztus által! Magasztatunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsána-
tod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíve-
ket ajándékozol nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.

29. Vasárnap
30. Hétfő
31. Kedd

30. hét: Szentháromság utáni 6. Ézs. 43, 1.

I Márta I Mt.5,17-22'. Zsolt. 139.
Judit Tit. 3,3-7. Csel. 20,1-16.
Oszkár / 1.Pt. 3, 18-22. Csel.20,17-38.
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1. Szerda Péter Gal. 3, 26-29. Csel. 21, 1-14.
2. Csütörtök Lehel Mk. 16,14-18. Csel. 21, 15-26.
3. Péntek Csilla Mt. 3, 13-17. Csel. 21,27-40.
4. Szombat Domonkos Jel. 3, 1-6. Csel. 22,1-22.

31. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.
5. Vasárnap Vajk Mk. 8, 1-9. Zsolt.24.
6. Hétfő Berta Mk. 8, 10-21. Csel. 22,23-30.
7. Kedd Ibolya Rm. 12,6-18. Csel. 23, 1-11.
8. Szerda László - 1.Kor. 6, 19-20. Csel. 23, 12-35.
9. Csütörtök Emőd Mk. 9, 42-50. Csel. 24, 1-21.

10. Péntek Lőrinc Rm.12,l-2. Csel. 24,22-27.
11. Szombat Tibor 1. Kor. 9, 24-27. Csel. 25, 1-12.

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

12. Vasárnap Klára Mt. 7, 15-23. Zsolt. 48.
13. Hétfő Ipoly Jn. 8, 31-36. Csel. 25,13-27.
14. Kedd Özséb Gal. 6, 7-10. Csel; 26, 1-23.
15. Szerda Mária Jk. 2, 14-17. Csel. 26,24-32.
16. Csütörtök Abrahám 1. Kor. 12,12-26. Csel: 27, 1-12.
17. Péntek Anasztáz Fil. 2, 12-18. Csel. 27, 13-26.
18. Szombat Ilona Jel. 14,14-20. Csel. 27,44.

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

19. Vasárnap Huba Lk. 16,1-8. Zsolt. 54.
20. Hétfő Alkotm. ünn. Préd. 9, 13-ui. Csel. 28, 1-10.
21. Kedd Sámuel Péld. 16,1-9. Csel. 28,11-16.
22. Szerda Menyhért 1. Pt. 3, 1-6. Csel. 28, 17-31.
23. Csütörtök Farkas 1. Kir. 3, 16-28. 2. Kir. 2, 1-15.
24. Péntek Bertalan Mt. 13,44-46. 2. Kir. 5, 1-19.
25. Szombat Lajos Lk. 12,42-48. 2. Kir. 6, 8-23.

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

26. vasamap IWza Lk. 19,41-48. Zsolt. 33.
27. Hétfő Szilárd 5. Móz. 7, 6-11. 2. Kir. 16,1-16.
28. Kedd Agoston ~.Móz. 17,8-15. 2. Kir. 17, 1-23.
29. Szerda Lilla 1. Kir. 21, 1-16. 2. Kir. 17,24-41.
30. Csütörtök Rózsa Jer. 16,14-17. 2. Kir. 18,1-12.
31. Péntek Erika Jer. 18, 1-6. 2. Kir. 18,13-37.

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Testünk
táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret ajándékozol
nekünk. Kérünk, rendeld ki számuntera a míridenriapi kenyerünket, és teríts
asztalt nekünk a Te országodban. Ámen.
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1. Szombat I Egyed I Rm 11,25-32. 2. Kir. 19, 1-19.
35. hét: Szentháromság utáni ll. - 1. Pt. 5, 5.

2. Vasárnap Rebeka Lk. 18,9-14. Zsolt. 113.
3. Hétfő Hilda Mk. 9, 33-37. 2. Kir. 19,20-37.
4. Kedd Rozália I 1.Sám. 17,40-51. 2. Kir. 20, 1-11.
5. Szerda Viktor Ez. 17,22-24. 2. Kir. 20, 12-21.
6. Csütörtök Zakariás Jón. 3, 1-10. 2. Kir. 22, 1-13.
7. Péntek Regina Gal. 1, 11-24. 2. Kir. 22, 14-23,3
8. Szombat Mária Ézs. 57, 15-21. 2. Kir. 23,4-25.

36. hét: Szentháromság utáni 12. - Ezs, 42, 3.
9. Vasárnap Adám Mk. 7, 31-37.

,

Zsolt.30.
10. Hétfő Erik Mk. 1, 21-28. 2. Kir. 23, 26-27.
11. Kedd Teodóra Ézs. 38, 9-20. 2. Kir. 24, 1-17.
12. Szerda Szabolcs Jk. 5, 13-18. 2. Kir. 25, 1-21.
13. Csütörtök Ludovika Mt. 9, 27-38. 2. Kir. 25, 22-30.
14. Péntek Szerénke Mt. 8, 14-17. Ezsdrás 1.
15. Szombat Enikő Ézs. 35, 3-10. Ezsdrás 3.

37. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.
16. Vasárnap Edit Lk. 10,23-37. Zsolt. 112.
17. Hétfő Hajnalka Jk. 2, 1-13. Ezsdrás 4.
18. Kedd Titusz Rm. 3, 19-22. Ezsdrás 5.
19. Szerda Vilma Zak. 7, 8-14. Ezsdrás 6.
20. Csütörtök Csendike Filemon 4-25. Ezsdrás 7,1-10.
21. Péntek Máté 5. Móz. 24, 17-22. Ezsdrás 7, 11-28.
22. Szombat Móric Jer. 22, 13-19. Ezsdrás 8, 2}-36 ..

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

23. Vasárnap Tekla Lk. 17, 11-19. Zsolt. 84.
24. Hétfő Gellért MK.1,40-45. Agg. 1.
25. Kedd Kleofás

~ 1.Ts. 5, 16-24. Agg. 2, 1-9, 20-23.
26. Szerda Jusztina 2. Kor. 9,10-15. Neh.l.
27. Csütörtök Labore 1.Ts. 1,2-10. Neh. 2, 1-10.
28. Péntek Vencel Fil. 1, 12-18. Neh. 2, 11-20.
29. Szombat Mihály Mt. 18, 1-11. Neh.4.

39. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pt. 5,. 7. -
30. Vasárnap I Jeromos I Mt. 6, 24-34. Zsolt. 86, 1--·11.

Szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Tanits mín-
ket szerit orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Amen.
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1. Hétfő Malvin 1.Tim. 4, 4-8. Neh.5.
2. Kedd Petra 1.Tim. 6,6-12. Neh. 8, 1-12.
3. Szerda Helga 1. Kor. 7, 20-24. Neh. 8, 13-18.
4. Csütörtök Ferenc 1. Kir. 17, 1-6. Neh. 9, 1-23.
5. Péntek Aurél 2. Ts. 3, 6-13. Nehk. 9, 26-37.
6. Szombat Brunó Jel. 22, 1-5. Neh. 10, 1. 29-40.

40. hét: Szentháromság utáni 16. - 2. Tim. 1-10.

7. Vasárnap Amália Lk. 7, 11-16. Zsolt. 86, 12-17.
8. Hétfő

"
Etelka Jer. sir. 3, 22-27, 31-33. Zsid. 1, 1-4.

9. Kedd Dénes Jk.1,2-12. Zsid. 1, 5-14.
10. Szerda Gedeon Jk. 5, 7-11. Zsid.2,1-10.
ll. Csütörtök Fenyőke Mk, 6,14-29. Zsid. 2, 11-18.
12. Péntek Miksa Ezs, 49, 14-21. Zsid. 3, 1-6.
13. Szombat Kálmán Jel. 2, 8-11. Zsid. 3, 7-19.

41. hét: Szentháromság utáni 17. - Milc. 6, 8.

14. Vasárnap Helén Lk. 14, 1-6. Zsolt. 119,1-16.
15. Hétfő Teréz Mt. 12, 1-8. Zsid. 4, 1-13.
16. Kedd Gál Mt. 15, 1-20. Zsid. 4, 14-5, 10.
17. Szerda Hedvig Mt. 17, 24-27. Zsid. 5, 11-6, 8.
18. Csütörtök Lukács 1. Kor. 9, 19-23. Zsid. 6, 9-20.
19. Péntek Luciúsz Gal. 6, 14-18. Zsid. 7, 1-10.
20. Szombat Irén I Amos 5, 14-15. 21-24. Zsid. 7, 11-17.

42. hét: Szentháromság utáni 18. -1. Jn. 4, 21.
21. Vasárnap Orsolya Mt. 22, 34---,40. Zsolt. 41, 1-5.
22. Hétfő Előd Jn. 15, 9-17. Zsid. 7, 18-28.
23. Kedd Györigyi 1. Móz, 4, 3-15. zsia.a
24. Szerda Salamon 1. Jn. 4, 7-16. Zsid. 9, 1-10.
25. Csütörtök Blanka Ef. 6, 1-9. Zsid. 9, 11-15.
26. Péntek Dömötör 2. Kor. 8, 1-15. Zsid. 9, 16-28.
27. Szombat Szabina 1. Jn. 4, 16-21. Zsid. 10, 1-18.

43. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
28. Vasárnap Simon Mt. 9, 1-8. Zsolt. 78.
29. Hétfő Jenő Mk. 8, 22-26. Zsid. 10, 19-25.
30. Kedd Farkas xoi. 3, 5-11. Zsid. 10, 26-31.
31. Szerda Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Zsid. 10, 32-39.

Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogya megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet láng-
ját gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendöt. Ne en-
gedd, hogy véka alá rejtsük a tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a' bizonyság-
tétel Lelkével. Amen.
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Zsolt. 34.
Zsid. ll, 32-40.
Zsid. 12, 1-11.
Zsid. 12, 12-17.
Zsid. 12, 18-24.
Zsid. 12, 25-29.
Zsid. 13, 1-6.

Napi igék

Mt. 22, 1-14.
2 Móz. 16, 2-7. 13-15.
Jn. 6, 24-3-5.
Jn. 15, 1-8.
1. l(or. 10, 14-22.
1. Pt. 2, 5-10.
Jel. 19, 6-10}

1. Csütörtök
2. Péntek
3. Szombat

Marianna I Lk. 19, 1-10. Zsid. ll, 1-7.
Achilles Jn. 1, 5-10. Zsid. ll, 8-22.
Győző Jer. 17, 12-17. Zsid. ll, 23-31.

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

10. Szombat

44. hét: Szentháromság"utáni 20. - Jel. 3, 5.

Károly
Imre
Lénárd
Okt. forr. Ü.
Gottfried
Tivadar
Luther. sz. Ü.

11. Vasárnap
12. Hétfő
13. l(edd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

18. Vasárnap
19. Hétfő
20. l(edd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

45. hét: Szentháromság utáni 21. -

Márton ~Il Mt. 24, 15-28.
Jónás Mt.,24,1-8.
Szaniszló Mt. 24, 9-14.
Klementina Mt. 24, 29-35.
Lipót ,1 Mt. 24, 36-42.
Ottmár i 2. Ts. 2, 1-17.
Jenő ; Mt. 24, 43-51.

Ödön
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma

Mt. 25, 31-46.
Dán. 5, 1-30.
1.Móz. 19, 15-29.
Lk. 13, 1-9.
Ez. 14, 12-23.
Jel. 2, 1-7.
1. Pt. 4, 1-7.

Mt. 24, 13.

Zsolt. 82, 2-ll.
Zsid. 13,7-14.
Zsid. 13, 15-25.
l.Ts. 1. .
1. Ts. 2, 1-12.
1. Ts. 2, 13-20.
1.Ts. 3, 1-5.

Zsolt. 143.
1.Ts. 3, 6-13.
1.Ts. 4, 1-12.
Rm. 2, 1-11.

1.Ts. 4, 13-18.
1.Ts. 5, 1-11.
1. Ts. 5, 12-18.

46. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja - 2. Kor. 5, 10.

25. Vasárnap
26. Hétfő
27. l(edd
28. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntek

47. hét: Örök élet vasarnapja -

Katalin
Csongor
Tünde
Stefánia
Noé
András

Mt. 25, 1-13.
Lk. 12,35-40.
Ézs. 54, 11-17.
Jel. 3, 7-13.
Mt. 25, 14-30.
Ézs. 49, 14-17.

Lk. 12, 35.

Zsolt.39.
1. Ts. 5, 19-28.
2. Ts. 1.
2. Ts. 2, 1-12.
2. Ts. 2, 13-17.
2. Ts. 3, 1-5.
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Élet Fej edelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Néked élünk, ha meghalunk, Néked hajunk meg. Ezért akár él-
jünk, a'kár haljunk, a Tieid vagyunk. Ámen.
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1. Szombat I Elza I Jel. 21,9-14. 18-2í 2. Ts. 3, 5-18.
48. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.

2. Vasárnap Aranka Mt. 21,1-9. Zsolt. 63,2-9.
3. Hétfő Olívia 2. Kor. 1, 18-22. Zak. 1, 1-6.
4. Kedd Borbála Kol. 1, 9-14. Zak..!,7-17.
5. Szerda Vilma 1. Móz.49,8-10. Zak. 2, 1-4.
6. Csütörtök Miklós 4. Móz. 24, 15-18. Zak. 2, 5-17.
7. Péntek Ambrus Jn. 18,33-37. Zak.3.
8. Szombat Mária Jel. 22, 12-13. 17. 2()-21. Zak. 4.

49. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.
9. Vasárnap Emőke Lk. 21,25-33. Zsolt. 77.

10. Hétfő Judit Ézs. 26, 1-12. Zak.5.
11. Kedd Arpád 2. Pt. 2-11. Zak. 6, 1-8.
12. Szerda Gabriella Jel. 2,1-7. Zak. 6, 9-15.
13. Csütörtök Luca Mk. 13,5-13. Zak. 9, 9-12.
14. Péntek Szilárd ka Lk. 17,20-25. Zak. 14,1-11.
15. Szombat Johanna Jel. 3, 14-22. Mal. 1, 6-14.

50. hét: Advent 3. - f:zs. 40, 3. 10.
16. Vasárnap Etel Mt. 11,2-10. Zsolt. 14. -
17. Hétfő Lázár Lk. 1, 5-25. Mal. 2, 17-3, 5.
18. Kedd Estike Lk. 1, 57-70. Mal. 3, 6-12.
19. Szerda Viola Lk. 3, 10-20. Mal. 3, 13-18.
20. Csütörtök Csaba Hózs. 14,6-10. Mal. 3, 19-24.
21. Péntek Tamás 2. Tim. 4, 5-8. Jn. 1, 1-5.
22. Szombat Zénó Lk. 7, 29-35. Jn. 1,6-8.

51. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.
23. Vasárnap Viktória Jn. 1, 19-28. Zsolt. 89,2-19.
24. Hétfő Adám, Éva Rm. 5, 12,15-18, 2~, Jn. 1, 9-14.
25. Kedd Karácsony 1. Lk. 2,1-14. Zsolt.2.
26. Szerda Karácsony 2. Lk. 2, 15-20. Zsolt. 119,81-96.
27. Csütörtök János Jn. 21, 19-24. Jn. 1, 15-18.
28. Péntek Kamilla Mt. 2, 13-18. Jn. 1, 19-28.
29. Szombat Dávid Ézs. 49, 5-7, 13. Jn. 1, 29-34.

52. hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2, 29-30.
30. Vasárnap I Anikó I Lk. 2, 25-40. Zsolt.93.
31. Hétfő Szilveszter Lk. 12,35-40. Zsolt. 62.

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet j elentö bölcsöt.
Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott kifogyha-
tatlan szeretetedért. Ámen.

.. 17
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, Az elmúlt negyedszázad ban nehezítette egyházunk helyes útjának meg-
találását és az azon való járást, hogy egyes csoportok az egyházon belül
félremagyarázták a Szentírás egy-egy szakaszát. Ezekből válogattunk ki
néhányat.

"Békesség, hél<.esség,
és nincs békesség"

Jer. 6, 14.
Hanyszor oívasták rejunkre az elmult Ket evuzeoben ezt a jererruasi

iget azzal a szanoekkai, hogy megnerutsak akaratunkat es negativ eio-
Jelet adjanak nekenarcunknak i ivnridrg a bekerei beszéltek - rnond-

o LdK _, peuig rstennek égeszen mas eucepzeiesei vannak az altala akart
oexéroi. Sonasem tuuern elfelejtem annak a reneesznek a ucijeienteset,
aki Igy rogaírnazra meg ll:l'±l!-ben az "Isteni bekessegror alkotort nezetet,
amikor az elso magyar bekekongresszus élon aíairasra vittem el hozza
a "tieKeivet" : "Nekem nem kell a szovjet beke I" Poíítrkaí meggyőzode-
set ontette ebbe a mondatba és minden bizonnyal "nyugati békerol"
álmodozott!

.De jó szándékú és ún. "hivő keresztyének" is sokszor beleesnek abba
a hibába, hogy bibliai igéket kiszakítva az összerüggésből saját vágyaikat,
elképzeléseiket és sokszor politikai nézeteiket látják bennük igazolva.
Ha Jeremiás prófétának ezt a megállapítását így magában nézzük és nem
keressük meg annak vallásos, társadalmi és kortörténeti hátterét, akkor
bizony igen könnyen el tudunk tévedni ezzel az igével kapcsolatban is.
De akkor hogyan kell értenünk ezt az annyiszor "félreértett igét"?

Elsősorban azt a történelmi hátteret kell jól ismernünk, amelyben
Jeremiás próféta szájából elhangzott ez a mondás. Már prófétai elhíva-
tásakor (1. fejezet) világos utalást kapott a próféta arra nézve, hogy
életét nem a béke fogja bearanyozni. Eszakról elindul Júda és Jeruzsá-
lem meghódítására a babilóniai király hadserege, nyomában fölperzselt
városok füstje gomolyog az égre. Az az egész 6. fejezet, amelynek 14.
verse ez az ige, a .fenyegető háborút és annak vallásos-teológiai hátterét
'tárgyalja. Az északi ellenség már közvetlenül Jeruzsálemet fenyegeti.
Most még olyan Sion, mint az üde és érintetlen legelő, de a sérthetetlen-
nek hitt "pázsitot" "lelegeltetik nyájaikkal" (csapataikkal) a vele szem-
ben sátr at verő pásztorok, tehát hadvezérek, '

De hol marad az Ür- segítsége? A "Seregek Ura", az Otestamentum
népét és gyülekezetét oltalmazó Isten, most is jelen van ugyan, de még
ő is arra ád parancsot az ellenségnek, hogy az utolsó szemig szedjék meg
Izraelt, mint a szőlőt. Miért buzog ilyen vészesen Isten haragja? Mivel
érdemelte meg Izrael a nagy büntetést?
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Most tűnik ki, hogy milyén nagy szakadék tátongott Jeremiás látása és
a nép vezetőinek, a pásztoroknak, a papoknak és "hamis" prófétáknak
a felfogása között. Most válik el, hogy ki ítéli meg helyesen Isten akaratát
a nép történetében és egész közösségi életében! Mert Jeremiás próféta
szerint Isten ítélete ez népén és gyülekezetén. Hiszen Jeruzsálemet már
szinte a társadalmi igazságtalanság példaképének kell tekinteni. "Csupa
zsarolt javak vannak benne" (6,6), "erőszakról és elnyomásról hallani
benne" (6,7), "hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát,
prófétája, papja mind hamisságot cselekszik" (6,13). A nép és gyüleke-
zet közösségl-társadalmi életét rontotta meg a bűn, a törvény sárba ta-
posása, az engedetlenség mindazzal szemben, ami Isten akarata. Jere-
miás azonban nem általában beszél a "bűnről". A Szentírás sohasem

"elvont bűnről beszél, hanem annak konkrét megjelenési formáiról és
kihatásairól az egyéni és közősségi életben. És Jeremiással egyetértés-
ben a többi "igazi" próféták is egyre világosabban látták (Ezsaiás, Ámos),
a nagy katasztrófát megelőző időkben, hogy az ótestamentumi nép tár-
sadalmi életében egyre kirívóbb igazságtalanságok, a másik ember ki-
zsákmányolása. amiről a próféták olyan világosan szóltak, a vagyoni
helyzet egészségtelenségc stb. nemcsak az emberi együttélést rontotta
meg, hanem magát az istentiszteletet is. A belső társadalmi erkölcs szét-
hullását követi az "egyház" zsákutcába jutása is! Ezért ne beszéljen
senki békességről - mondja Jeremiás. Csak ha a helyes úton jártok
és parancsolataimat megtartjátok. akkor leszek veletek a templomban
is, meg a mindennapi életben is - mondja Isten (7. fejezet).

A nép "pásztorai", tehát a vezető réteg, tehát a kizsákmányolók ezzel
szemben dühödten kiáltják: "Békesség, békesség!" A 23. fejezetben száll
szembe különösen is keményen Jeremiás azokkal a hamis prófétákkal,
akik hazug békevárással altatták el saját lelkiismeretüket és ringatták
hamis optimizmusba a népet. Kiszolgálói voltak ők. a kírálvnak és arisz-
tokratáknak csakúgy mint a második világháború alatt és után azok a
"hamis próféták", akik szembeszegültek az új és igazságos társadalmi
rend felépítésével, akik nem akartak "bűnbánatot" gyakorolni és .meg-
térni hamis "békevárásukból".

A békesség csalfa jelszavával ma is szeretnék sokan fenntartani a vi-
lágban az igazságtalanság status quóját. Ma is vannak a 'világon ,;hamis
próféták", akik azt hirdetik, hogy a békés fejlődés ajándékozza meg .pl.
a Harmadik Világ országait az igazi kulturális és gazdasági [óléttel és
"békességet" követelnek ott is, ahol pedig a nép hatalmával kellene ki-
venni a hatalommal visszaélők kezéből a vezéri pálcát.

Jeremiás szerint csak ott van "békesség", ahol az igazság az emberi
együttélés alapja és szabályozója. Ezt érzékeljük és tudjuk mi magyar-
országi evangélikus keresztyének s ezért harcolunk a jeremiási béké-
ért egy olyan társadalomban, amely egyre magasabbra emeli a társa-
dalmi igazság mércéjét.

2*

D, Dr .. Pálfy M·iklós
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~~Nelegyetek hitetlenekkel
felemás igában"

2. Kor. 6, 14.

Merőben új helyzetbe került a keresztyén ség Magyarországon. amikor
megkezdődött a szocializmus építése. Forradalmi átalakulást jelentett már
az átváltás is a feudál-kapitalista rendszerről a szocializmus új gazda-
sági és társadalmi struktúráira. De ehhez járult a vallásos világnézeti
változás is. Addig a közéletet a "keresztyén társadalom" eszméjén alapuló
szemlélet jellemezte, amelyben a legfelső vezetéstől a legkisebb embe-
rig mindenki számára nemcsak illett, hanem kötelező is volt vallásos-
nak és egyháziasnak lenni. Ezzel szemben forradalmi változást hozott az,
hogy a szocializmus a marxizmus alapján épült és épül, amelynek világ-
nézeti alapálláshoz tartozik az ateizmus.

Népünk széles rétegei ·hamar átlátták, hogy a szocializmus javukra
szolgál, és ezért készséggel vállalták az új társadalom építését. Lassab-
ban ment a vallásos-elvi tisztázás. Ebben a helyzetben különösen azok,
akiknek egzisztenciája összenőtt a 'letűnt társadalommal, szívesen han-
goztatták a címben idézett igét. Elsősorban azokra alkalmazták, akik
"pap létükre" mertek állást foglalni a keresztyének és a marxisták
együttműködése mellett népünk jóléte és az emberiség békéje érdekében.
Ez a kérdés most már régen a múlté. Kormányzatunk programját és
egyházunk útját alapvetőerr határozza meg az a meggyőződés, hogy hivők
és nem hivők minden jó ügyért, tehát a békéért és a szocializmusért
különösképpen is, nemcsak, hogy együttműködhetnek, hanem együtt is
kell működniük. Éppen ezért lehet érdekes számunkra, hogyan értjük most
ezt az idézett igét.

Az idézett mondattal olyan szakasz kezdődik Pál levelében, amely már
sok fejtörést okozott az írásmagyarázóknak. 6,14-nél Pál váratlanul han-
got vált. Előtte szinte kérlelve beszél a korínthusiakhoz, itt egyszerre ke- .
mény vagy-vagy elé állítja őket, 7,2-ben pedig még melegebben tér vissza
a szívhez szóló hangja. A szöveg 6,13 után simán folytat6dnék 7,2-vel.
Gondoltak arra, hogy ez a rész utólagos betoldás, esetleg összekevered-
tek a kézirat lapjai, vagy hosszabb szünetet tartott Pál a levél diktálása
kőzben. De mindez csak találgatás. Emellett nehézzé teszi a szöveg ma-
gyarázatát a hasonlatok és idézetek· halmozása, amelyek csak céloznak
a gyülekezet problémáira, de nem mondíák ki, míről van szó. Egyik
exegéta találóan foglalja össze az Irásmagyarázók dilemmáját: "Itt megint
nem tudjuk megmondani, mire vonatkozik mindez: találgatások lehetsé-
gesek 1. Kor. 5,9kk; 6,lkk; 8,lkk; 10,14kk alapján". Ezzel a kérdést elinté-
zettnek is tekinthetnénk, mert régi elfogadott szabály az, hogy ennyire
problematikus jelentésű ige alapján nem szabad lényegbe vágó teológiai
kérdéseket eldönteni. Az ige idézése tehát már ezért is hibás volt. Mégis
megkísérelhetjük kiemelni belőle azt, ami viszonylag tisztázható.

Az egész szakasz 6testamentumi fogalmakkal és képekkel világítja meg
a "hívők" és a "hitetlenek", vagyis a keresztyének és a pogányok viszo-
nyát. A felemás iga arra az ótestamentumi törvényre utal, hogy nem sza-
bad ökröt és szamarat egy igába fogni (3. M6z. 19,19; 5. M6z. 22,10).
Ez közmondásszerűen fejezi ki azt a követelményt, hogy Izráel ne vegye
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át a körülötte álló pogány népek, szokásait. Most Pál ezt a keresztyé-
nekre alkalmazza, és a hasonulás lehetetlenségét további képekkel szem-
lélteti: igazság és törvénytelenség. világosság és sötétség, Krisztus és
Antikrisztus egymást kízáró ellentétek. (Beliál az apokrif irodalomban
a sátán, később az antikrisztus neve.) Az ellentét tartalmára enged kö-
vetkeztetni Isten templomának szembeállítása a bálványokkal: némelyek
a gyülekezetben talán '1 pogány kultuszban való részvételt is elképzel-
hetőnek tartották (v. Ö. 1. Kor. 16,14kk). Az ótestamentumi idézetsorozat
arra emlékeztet, hogy Isten népe Istennel van közösségben, és ezért nem
alkalmazkodhat a pogányokhoz: Isten szentsége kizárja ezt. Végül 7,1
levonja a következtetést: Isten népe legyen mindenestől szent életű.

Magáról a szövegről ennyit lehet elmondani. Értelmezésében tehát sok
bizonytalanság marad. De egy bizonyos: eredetileg egészen más helyzetre
vonatkozik, mint amelyre nálunk idézték. Korinthusban valószínűleg az
volt a kérdés, hogy a keresztyének átvehetik-e a pogányok vallásos és
erkölcsi nézeteit. A mi helyzetünkben komolyan fel sem merült az a kér-
dés, hogy a keresztyének átvegyék a marxizmus ateizmusát vagy etikáját.
Nálunk némelyek azt tették kérdésessé, hogy lehet-e marxistákkal együtt-
működni erkölcsi és emberi szempontból kifogástalan és jó célokért.
Viszont" Korinthusban - úgy látszik - a mindennapi élet területén a
keresztyének és a pogányok közös munkája nem okozott különösebb
problémát, Egy ponton van egy távoli párhuzam, mégpedig abban, hogy
keresztyének nem vehetik át a marxizmus ateízmusát, ahogyan a korín-
thusiakat is óvta Pál a pogány vallásos nézetektől. Elmondhatjuk tehát,
hogy ez az ige valószínű értelmezése szerint egyezik azzal az alapállá-
sunkkal, hogyakeresztyénség világnézeti egyeztetése a marxizmussal
nem lehetséges, de nem is szükséges, viszont az együttműködés a szo-
cializmus megvalósításáért, az emberiség békéjéért és haladásáért szük-
séges, lehetséges és helyes.

Dr. Prőhle Károly

"N e szeressétek a világot"
1. Jn. 2, 15.

Egyértelműen hangzó felszólítás, s azok a hivő keresztyének, akik
gondolkozás nélkül szeretik szó szerint venni a Szentírás betűít, meg
vannak arról győződve, hogy jól értik. Pedig nemcsak "modern teoló-
gusok", hanem már Luther erősen küzdött azért, hogy ne elégedjünk
meg a Biblia szavának egyszerű elfogadás ával, hanem keressük meg a
bibliai szöveg igazi értelmét. A Szentírás helyes értelmezése gyakran eltér
a Biblia mondatainak első hallásra vagy olvasásra adódó magyarázatá-
tól. így van jelen esetben is. De tartsunk rendet, és szóljunk először ennek
az igének a félreértéséről, s azután az általunk vallott helyes értelmé-
ről.

Ne szeressétek a világot: ez minden idők bizonyos irányú keresztyén-
kegyességében a világias életmód elutasítását és az attól való elfordu-
lást [elentette, A "világot" nekik századunkban a mozi, a tánc, a divat
és hasonlók képezték. A hivők számára tilos dolgok köre hol szűkebb, hol
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tágabb volt, s tárgyai ban is változott, Egyesek a bort nem tartották hivő
_emberhez ülőnek, mások éltek vele, viszont a napi néhány cigaretta szí-
vasat is elítéltek. Merészen új keresztyén gondolatot képviselt ezzel a fel-
fogással szemben Bonhoeffer szava, mely ugyan a háború viharában és a
németországi fasizmus terrorja miatt nem juthatott el széles körökhöz,
de a fegyverek elnémulása után annál messzehangzóbban szállt: a "vHá-
gias keresztyénséget" hirdette meg,
-Persze a "világias keresztyénseg" követelése nem pusztán életstílusra

vonatkozott, hanem szembefordult a "Ne szeressétek a világot!" ige másik
félreértésével is: a vHágtól, a nem egyháztól, a nem hivő embe1'ektől való
etiortiuuissat, s a világ, tehát a tá1'sadalom, a nép, a kozélet, az emberiség
ügyeinek lenézésével. Azt tartották ugyanis a szóban forgó kegyességi
tipushoz tartozó hívők, hogy a kárhozat felé rohanó embervilág iránt
nekik egy alapvető kötelessegük van: Krisztus evangéliumának hirdeté-
sével megmenteni az üdvösségre egyes lelkeket, A keresztyén szeretet is
ennek szolgálatában áll: amikor segítenek másokon, túl a hivők körén, ez-
zel a bizonyságtevő szó hitelét teremtik meg, A missziói felelősség lett
a cselekvő szeretet rugója, nem pedig a szeretet önmagában, az, hogy
a másik embernek jobb legyen a sorsa a földön is,

Ez felelt meg il "Ne szeressétek a világot!" szó szerinti értelmének: az
embervílággal, az emberek mindennapi életével, az emberi közösségek
gondjaival és reményeivel nem kapcsolhatja össze szeretet a hivő embere-
ket, legalábbis nem a szeretet tiszta lényege: az önzetlen, áldozatos, ön-
magáról megfeledkező, hátsó gondolatoktól mentes jócselekvés, Ez a fajta
hivő gondolkodás ugyanakkor természetesen nem buzdított gyűlöletre a
nem hivő emberek iránt, adott esetben gyakorolta is a szeretetet a kívül-
valók között, de nem a világ, az emberek iránt való szeretetből, hanem
az Isten szerétetéből. A hitre hívó, üdvösségre mentő szeretetet tartotta
a legigazibb szerétetnek.

János levelének szó szerintí szövege nekik ad igazat. lYIiazonban pró-
bálunk mélyebbre ásni, a szóban forgó bibliai mondatot János iratainak,
sőt az egész Szentírásnak az összefüggésében nézni, s gondolkozni rajta,
keresni hivő értelmünkkel benne Isten ma hozzánk szóló szavát.

"Ne szeressétek a világot!" - itt annyit jelent egyszerűen, hogy ne
szeressétek a bűnt, a bűn mivoltának, a hitetlenségnek és az önzésnek az
értelmében. János levele ezzel a mondatával az önzés által hajtott élettől
akarja visszatartani a keresztyéneket. Ha erre rájövünk, éppen fordítottja
lesz e bibliai vers üzenete annak, amit felületes értelmezése mond. Nem-
hogy visszatartana az emberek, az embervilág iránti odaadó, áldozatos
szeretettől, hanem ellenkezőleg: arra indít. Megmarad a különbség a
"világ" és az "egJlház" között, hiszen megőrizzük hitünket, Isten iránti
feltétlen, elsődleges szeretetünket, de ugyanakkor az Istentől kapott és
emberi szeretetünk teljes erejével belevetjük magunkat a segítő szolgá-
latba egyes emberi életek bajait, de a mai emberiség izzó problémáit és
feladatait tekintve is,

Látszólag homlokegyenest ellenkező fogalmazással találjuk meg a tár-
gyalt bibliai ige helyes értelmét: Szeressétek a világot! Éspedig kétféle
értelemben is. Szeressük {lZ embe1'vHágot, nem elvont fogalomként, ha-
nem mai valóságában: az emberiséget, ahogyan megjelenik közelünkben
és a földkerekségen, a népeket, a különböző fajokat, nemzetünket, a hi-
vatali vagy üzemi munkatársakat. Szeretni mindig segítő, cselekvő szol-
gálatot jelent. Tehát segítjük a körülöttünk levő emberi életeket, közös-
ségeket, a társadalmat, hogy kevesebb legyen a könny és a sóhaj, s több
legyen- az öröme, a nyugalma a jelen és a jövő nemzedéknek. Termé-
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szetes, hogy szeretetünk a legnagyobb kincsünket is szeretné továbbadni,
a hitünket Krisztusban, s megosztani másokkal az örök életbe vetett re-
ménységünket.

És szeressük a világot mint a földi élet keretét és mindennapi tal'tal-
mát! Boldogan élünk mindazzal, amit Isten nekünk a világban ad, a vilá-
gias dolgokkal, kultúrával és szórakozással, a világ és az emberi élet szép-
ségeível, Mindezt azonban nem Istentől függetlenítve vesszük birtokba,
hanem Isten ajárrdékaként a földi életünkre szólóan, az örök élet várá-
sával, mely reménységünk szerint felülmúlja az ideigvaló dolgokat.
. Szeretjük a világot cselekvő szeretettel, a teljes élet élés ével, szerető
Istenünkön csüngő hittel és hálával, aki "úgy szerette a világot, hogy az
6 Egyszülött Fiát adta ... " .

Veöreös Imre

'.,.,Nincs,aki jót cselekednék,
nincsen csak egy is""

Rm. 3, 12.

Nehezen emészthető, kemény ige ez. Olyan mint a kő, Botránykő,
amelybe megbotlik az ember, és nem tudja elfogadni az evangélíum
igazságát, mert a mindennapos tapasztalat arra tanítja, hogy nem lehet
"egy kalap alá venni" a gonosztevőt és a becsületes, jószándékú embert.

De lehet hajítókő is, amellyel agyonlapíthatunk minden igyekezetet az
emberibb élet megteremtésére. Táplálhatja azt a borúlátást, amelyet
Vörösmarty egy keserű percében így fogalmazott meg: "Az emberfaj sár-
kányfog-vetemény : Nincsen remény! nincsen remény!" (Emberek VIL).
Hivatkozhatnak rá azok is, akik azzal az indokkal vonják ki magukat
a békéért, az igazságosabb és egészségesebb világért folyó erőfeszítések-
ből, hogy az embertől semmi jó nem származhat.i Ha ilyesmibe keveredné-
nek csak bepiszkítanák magukat. Tétlen várakozásba merevítheti azokat,
akik azt vallják, hogy jó csak a hit által újjászületett embertől telik, s ha
majd mindenki megtér, akkor megoldódnak a világ bajai is. Ezt az igét
a lábuk elé lehet hajítani azoknak, akik az emberiség gondját magára
venni akaró szolgáló egyház útján akarnak járni.

De lehet-e ezt az igét másképp érteni? Lehet-e ezt a követ annyira
megpuhítani. hogy elveszítse a mindenkit bűnösnek bélyegző keménysé-
gét? Nem Igazolna-e minden más magyarázat azt a vádat, hogy az Írást
úgy lehet csűrni és csavarni, hogy mindent és mindennek az ellenkező-
jét igazolni lehessen?

Régi szabály, csak gyakran elfeledkezünk róla, hogy egy-egy igehely
értelmét akkor találjuk meg, ha nem szakít juk ki az összefüggésből,: a
környező versekből, fejezetekből, sőt az egész Írás gondolatvilágából. Egy
kereszt alakú fa például mást jelent a falon és mást az ablakkeretben.
De ugyanilyen fontos tudni azt is, hogy az igehelyet kire és mílyen hely-
zetre alkalmazzuk. Ha kaszálni kell nem kapát használunk, s ha kapálni
akarunk, nem nyúlunk a kasza után. Igaza van Luthernek, aki azt mondja,
hogy csak az-lehet jó igehirdető és igeolvasó, aki tudja, hogy mikór ken
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a törvényt és mikor az evangéliumot hirdetni. Ha az összetört lelkű
embert Isten törvénye szígorával gyötörjük, még mélyebbre zuhan a két-
ségbeesésben, s ha az elbizakodott embert a bűnbocsánattal hitegetjük, még
jobban megerősítjük a maga igazában. Hogy a helyéből kiszakított és
rosszul alkalmazott igehely milyen ördögi mesterkedés eszközévé válhat,
az Jézus megkísértésének történetéből világosan kitűnik. 'Jézust a meg-
váltásnak Istentől kijelölt útjáról a Kísértő éppen önmagukban igaz, de
kíragadott és nem helyén mondott bibliai igékkel próbálta letéríteni.

Ha a kérdéses igehelyet a Római levélben megkeressük, kiderül, hogy
az egy hosszú és súlyos gondolatmenet összefoglalása, a nyomaték ked-o
véért ótestamentumi idézettel. Pál apostol az Isten igazságát akarja ref-
lektorfénybe állítani. Isten igazsága pedig abban áll, hogy kegyelemből,
Jézus Krisztusért igaznak fogadja el azokat, akik nem igazak. Mivel mí
emberek úgy gondolkodunk, hogy az egyik ember igazabb mint a másik,
s ezért egyik ember közelebb van Istenhez mint a másik, Pál szükséges-
nek látja, hogy előbb hosszas fejtegetésben bizonyítsa, mennyire alapta-
lan az önígazságunk és dicsekedésünk az Isten előtt. Ezért beszél az
1. fejezetben a pogányok bűneiről, majd a 2. fejezetben a zsidóság bú-,
neiről. Sem a pogányok, sem a zsidók, nem menthetík magukat azzal,
hogy nem ismerik Isten akaratát. Isten minden ember szívébe beleírta
akaratát, a zsidó népnek még ki is jelentette. Kilátástalan dolog a ma-
gunk életével kiérdemelni Isten [óíndulatát, "mert nincs aki jót csele-
kednék, nincsen csak egy is!" lsten mértékén mindnyájunknak híja van.
Igazuk volna a pesszimistáknak, ha ez volna Isten utolsó szava. Isten
azonban igaznak tekinti azokat, akik önigazolás helyett Krisztus érdemé-
ben bíznak. Igy menekül meg a menthetetlen ember, s így lesz igaz
Isten, azaz hű a szeretetéhez (3,26!).

Ezek után világos, hogy ez a kőkemény ige azt a célt szolgália, hogy
összetörje hamis önbizalmunkat Isten előtt. De semmiképpen nem beszél
arról, hogy emberi mértékkel mérve semmi jó sem telik tőlünk. Az, hogy
egy ugró nem tudja átugraní a háromméteres magasságot, nem jelenti azt,
hogy egyáltalán nem tud ugrani. Éppen a Római levél 2. fejezetében (14v.)
beszél arról Pál, hogy a pogányok a kijelentett törvény ismerete nélkül
cselekszik azt, amit a törvény követel. De még ennél is világosabban
beszél Jézus: "Ti gonosz létetekre, tudtok jó ajándékokat adni gyerme-
keiteknek ... " (Mt 7,11. Lk 11,13.) Ugyanezt tapasztaljuk mi is, amikor
élettársukhoz hű, családjukat jól nevelő, munkájukat becsülettel végző,
életüket a társadalomért föláldozó nem hivő emberekkel találkozunk az
életben. Isten kegyelme az, hogy a bún nem rontott meg mindent telje-
sen az ember erkölcsi értékeiből. Ha ezeket ápoljuk, s ha az ilyenekkeL
összefogunk egy-egy jó ügy érdekében, Isten akaratát teljesítjük. Baj csak
akkor van, ha ezek az értékek önelégültté tesznek, s szembefordítanak.
Istennel és felebarátainkkal. Ebben az esetben igaz az ókori egyházatya
mondása: "A pogányok erényei - s tegyük hozzá: nemcsak a pogányo-
kéí - ragyogó bűnök".

Rosszul használjuk tehát ezt az igét akkor, ha vele le akarjuk törni
akár mások, akár a magunk jóra való igyekezetét. Rosszul használjuk,
ha a megigazulásnak ez a sarkalatos tétele megbénít ja a világ sorsa iránti
felelősségünket. Míg sok keresztyén azt bizonygat ja, hogy az Augiász
istállójában reménytelenül sok a szemét, mások hozzáfognak az elhordása-
hoz. Ugyanakkor elfogadják a nagyobb kenyeret, amelyet azok tesznek
az asztalukra, akik nem vallják mindennek hiábavalóságát.

Viszont akkor használjuk jól ezt az igét, ha az egyház népére vonat-
koztatjuk, s vele lehetetlenné teszünk minden keresztyén gőgöt, felsőbb-
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rendűségi tudatot. Ha nincs, aki jót cselekednék, ha nincs egyetlen egy
sem, akkor a keresztyének sem azok. Legfeljebb kegyelmet nyert bűnö-
sök, akiknek nincs erkölcsi alapjuk arra, hogy bárkit is lenézzenek, s bár-
kitől is megtagadják a közösség vállalását. Jól használjuk ezt az igét, ha
tovább lendít, amikor mí megállunk, megelégszünk félmegoldásokkal,
amikor azt hisszük, hogy "máris itt van a Kánaán".

úgy tűnhet, hogy két malomban őrölünk, amikor egyszer emberi mér-
tékkel, másszor pedig Isten mértékével mérjük az életet. A két mérték
között mély összefüggés van. Azok fogják átélni teljes mélységében ke-
gyelemre szorultságukat, akik a jónak szívükbe írt törvényét evilágban
érvényesíteni igyekeznek. Mert az mindíg kevesebbnek bizonyul az elég-
nél.

Cserháti Sándor

D. Dr. Pálfy Miklós dékán jelentését terjeszti elő
a Teológiai Akadémia tanévzáró ünnepélyén
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Fej- és jószágvesztésre ítélve
/

Az 1523-as budai országgyűlésre emlékezünk

\

Mint egykor a próféták és az apostolok, úgy hazai reformátoraink és
az őket követő őseink is kemény üldöztetést szenvedtek vándorút juk kez-
detén. Négyszázötven év távlatából emlékezünk ma hányatott sorsukra.

"Nyilvános eretnekek"

Ezt a hivatalos bélyeget sütötték őseink homlokára 1523 tavaszán a
Budára összehívott országgyűlés főú ri és főpapi rendjei. A vád nem érte'
váratlanul a Luther tanaival rokonszenvezőket, hiszen már évek óta ül-
dözésvolt az osztályrészük. Az osztrák területen élő hitsorsosaik at is ren-
delettel tiltotta el a wittenbergt iratoktól ennek az évnek a kezdetén
1. Ferdinánd - a fiatal Mária királyné testvére, a későbbi magyar ki-
rály - s ők sem remélhettek nagyobb szabadságot II. Lajos királytól.
Soprontól Budán és Lőcsén át Nagyszebenig jól tudták, hogy többről
van itt szó, mint diákok, kereskedők vagy polgárok Luther iránti rokon-
szenvéről. Az evangélíum ügye volt a tét, az évszázados béklyókból ki-
szabadult örömhíré,'- s ezen a tényen az sem változtatott, milyen indí-
tékból kellett érte ismét szenvedniük.

Tulajdonképpen nem hozott merőben újat a Szent György napján, áp-
rilis 24-én kelt budai törvény - a híres 1523:54. törvénycikk - mégis
annyiban lett korszakjelző, hogy ez volt az első magyar törvény a luthe-
ránusok ellen. Előzőleg több magyar törvény sújtotta már ugyanígy az
eretnekeket (például 1462-ben vagy 1495-ben), akiket "hűtlenségben" mon-,
dott ki vétkesnek, ennek pedig fej- és [ószágvesztés volt a büntetése.
Ez a törvény most Luther követőire is alkalmazta a régebbi intézkedést,
hogy érvényesítse az akkori római álláspontot akiátkozott wittenbergi
professzor "eretnekségéveI" szemben, Szó szerint így: "Méltóztassék a ki-
rályí felségnek mint katolikus fejedelemnek minden Iutheránust, ezek
pártfogó it, valamint e felekezethez csatlakozókat, mint nyilvános eretne-
keket és a szentséges Szűz Mária ellenségeit fejvesztésseI és összes javaik
elvételével büntetni".

Az okok,
Mi késztette mégis a budai országgyűlést erre a kemény lépésre? Nehéz

volna megállapítani, mílyen mértékben játszottak benne szerepet teoló-
giai megfontolások. Jó azonban, ha felfigyelünk egy egyházpolitikai szem-
pontra. A középkori feudális államnak elengedhetetlenül szüksége volt
egy lojális, érdekeit minden tekintetben képviselő hierarchikus egyházra.
Minden olyan mozgolódás vagy mozgalom, amely a biblia igazságait
szellemi és lelki függetlenséggel akarta megvalósítani és következetesen
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akarta alkalmazni is, eleve beleütközött a főúri és főpapi államvezetés
érdekeibe. Ezért is nyomatta ki újra Werbőczy István, a Hármaskönyv
híres szerzője egy Ambrosius nevű paternek Luther ellen írt munkáját
1521-ben Bécsben, s azt a fiatal Lajos királynak ajánlotta, "hogy a ma-
gyar földet Luther tan ának ragály a kárba és romlásba ne ejtse", Ugyan-
csak kinyomatta és a királynak ajánlotta azután Werbőczy az 1522/23-as
nürnbergi birodalmi gyűlésen elhangzott szenvedélyes Luther-ellenes fel-
szólalását is. Ezzel párhuzamosan a püspökök is országszerte küldözgették
rendeleteiket a .Jutheránusok" ellen, s különösen Szakhrnáry György esz-
tergomi érsek, Gosztonyi János győri és Macedoniai László szerémi püspö-
kök tartották azt "pestises veszedelemnek". -

Mindezt a buzgó igyekezetet persze belpolitikai megfontolások is befo-
lyásolták. Alig három évvel vagyunk a mohácsi vész előtt, a magyar bel-
politika- egén azonban a féltékenykedés és széthúzás félelmetes en fekete
felhői gyülekeznek. A fiatal és könnyelrnű uralkodó körül elszaporodnak
a lelkiismeretlen tanácsadók és udvaroncok. Amíg azonban ezek egymás
ellen titokban ármánykodnak, nyíltan folyik a fő- és köznemesség kö-
zötti gyűlölködés. Zápolya János - a későbbi király - és párt ja, élén
Werbőczyvel, szenvedélyesen harcol Báthorv István nádor és hívei ellen,
ugyanakkor az ország hanyatlásának okát főleg az udvar idegen elemei-
ben keresik. A király gyámját, Brandenburgi Györgyöt és testvérét, Vil-
mos őrgrófot, a királyné kedves palotahölgyének nagyszebeni királybíró
apját, Pemfflinger Márkot, udvari papját, a lőcsei, majd kassai Henckel
Jánost, a kíváló humanista budai tanárokat, Grynaeus Simont és Víns-
heimius Videt az "eretnekség" -vádjával lehetett politikailag lehetetlenné.
tenni. -
_E képet azonban külpolitikai tényezők is színe zték. A törvény meg-
hozatalánál az a szempont is érvényesült, hogy kedvében akartak járni
egyfelől a német császárnak, V. Károlynak, másfelől VI. Adorján pápá-
nak - akiknek a követei jelen is voltak Budán - mert tőlük reméltek
segítséget kapni a török ellen. Ennek pedig az volt a feltétele, hogya ki-
rály és a nemzet hű maradjon a római katolicizmushoz. Az 1523:54. tc.
egyszerre igyekezett tehát lekötelezni a német császárt és a római szetit-
széket.

A következmények

Bárhogyan ítéljük is meg a fenti három tényező jelentőségét ésarányát,
annyi bizonyos, hogya szomorú törvénycikk kímondás ával a pápai legátus
és a magyar főpapság jó eszközt nyert arra, - hogy üldözhesséle azokat,
akik vallási szempontból gyanúsakká váltak számukra. Már 1523 nyarán
és őszén találhatunk erre blzonyítékot.

Valójában azonban - néhány kivételtől eltekintve - sem ezt a tör-
vénycikket, sem az 1525-ös rákosi országgyűlésnek a lutheránusoknak
egyenesen megégetéset kimondó határozatát nem tudták következetesen
végrehajtani. _

A reformáció rohamos terjedése, majd a mohácsi katasztrófa új szakaszt
nyitott népünk és egyházunk életében. "

Dr. Fabiny Tibor
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Nádasdy Tamás.,
a reformáció nagy pártfogója

1498-1562

Nemzeti történelmünk sötét kerszakában világító gyertya volt. 475 év-
vel ezelőtt, 1498-ban született. Atyja Mátyás király idejében egy nehéz-
lovas zászlóalj vezére volt. Édesanyja Török Orsolya. A tehetséges ifjú a
Mátyás alapította budai iskolában, később Grazban, Bolognában és Rómá-
ban szerzett nagy műveltséget. 1525-ben a budai királyi udvarban "titok-
nok". Itt, Mária királyné és a lutheri tanítást valló papok közelében is-
merhette meg a reforrnációt. A következő évben részt vett a speyeri biro-
dalmi gyűlésen, ahol megadták kinek-kinek a maga birtokán a reformá-
ció jogát. Bizonyára ott is megragadta lelkét a lutheri reformáció tiszta
szelleme. A mohácsi vereség után török fogságba, majd Zápolyat János
király udvarába került. Később az ország újraegyesítése és a' törökök
kiűzése érdekében úgy látja, hogy többet tehet Ferdinánd király mel-
lett. Feleségül vette a főúri Kanizsay család 14 éves árváját: Kanizsay
Orsolyát. Ezzel még hatalmasabb birtok és a sárvári vár került a Nádas-
dyak kezébe. Buda elveszte után megnőtt a sárvári vár jelentősége.
A törököknek sem sikerült elfoglalnia. A vár ura, Nádasdy Tamás pedig
nagy tudásával. szeretetre méltó türelmes modorával, bölcs diplomáciával
egyre magasabb közjogi méltóságba emelkedik. 1537-ben horvátországi
'bán, majd országbíró, később országos főkapitánnyá nevezik ki. 1554-ben
nádorrá választják. A vakbuzgó 1. Ferdinánd király mellett Bécsben nem
vallihatja meg nyílt an "evangélikus" meggyőződését. (Voltak, akik emiatt
nem is tekintették őt protestánsnak. Ma már ez a kérdés eldőlt. Egyhá-
zunk élete akkor még kialakulóban volt. A római egyház több külsősége
megmaradt még, de a tanítás, a bibliai ige értelmezése, az igehirdetés
volt új, reformátori.) A sárvári várban Nádasdy környezetében egyelőre
még katolikus papok is éltek, de a család bizalmasai, nevelők, tanítók
határozott evangélikusok voltak. Nádasdy élete végéig' azt remélte -
abban a korban sokakkal együtt -, hogy a végleges egyházszakadást'
meg lehet akadályozni.

A sárvári vár melegszívű emberek családi fészke volt. Nádasdy "sze-
relmes Orsikája" több levele bizonyítja ezt. Mint az ország nádor a sokat
volt Bécsben, de levelei és sárvári tartózkodásai szerető szívű férjről, derék
édesapáról, jó testvérről beszélnek. Egyetlen fia, Ferenc, elég későn, 1555-
ben született. A gyermek megérkezésének nagy örömében Kanizsay Orso-
lya csak egyet kért: engedjenek szabadon a börtönből minden rabot!
Ajtaja mindig minden jobbágy előtt nyitva volt. Maga írt levelet egy
mosóasszonya ügyében. Egész sereg öreget, ifjat látott el ruhával, élelem-
mel. Megírták, hogy az összegyűlt háznép előtt sokszor a családfő olva-
sott fel a bibliából. A zsoltárénekeket pedig 'bizonyára Tinódi Lantos
Sebestyén, a ház költője és muzsikus a kísérhette lantján. " A lantos itt
is halt meg 1556-ban. Emléke ott áll a vár mellett, a valamikori vár--
árokban, ma virágos sétányon. A kis Ferkóból, az "egy kis máknyi gyer-
mekemből" később törökverő hadvezér, hithű, derék evangélikus ember
lett. Bizony, a sárvári vár nem a tobzódó, főúri zsarnokság fellegvára
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volt Nádasdy Tamás idejében, hanem valami más, igazi keresztyén, em-
berséges, segítők ész szellem élt ott a vastag várfalak között.

Jó gazda is volt. Nádasdy Tamás. Jobbágyaival emberségesen bánt.
Egyik tiszttartója' írja: "Nagyságod a parasztokban is akkora bizalmat
,keltett, hogy ők maguk azt mondják, olyas a szabadságuk, arnilyennel a
szent királyok idején rendelkeztek volt." A reformáció szelleme hatotta
át a sárvári vár gazdait. Sajnos, máshol, az Alföldön nem ez volt
a helyzet!

A Nádasdv-vár a rnohácsí vész utáni évtizedekben a nemzeti és evan-
gélikus egyházi életnek fontos erődje lett. 1534-ben fogadta udvarába
Nádasdy a krakkói egyetemen tanult Sylvester Jánost, a reformáció ki-
váló tanítómesterét. Tíz évig bizalmas jó viszonyban voltak egymással.
1535-36-ban a Nádasdy-várban élt Dévai Mátyás, a "magyar Luther"
is! Időközben Sylvester és Dévai megfordultak Luthernál Wittenberg-
ben is.

Sylvester tanító volt Sárváron és Nádasdy uradalmaiban. ci alapította
meg a sárvári iskola jó hírét, hová messze földről jöttek ifjak tanulni
"jeles erkölcsöket". Nádasdy ugyanis Sárváron szép, új iskolát építte-
tett. ,Melanchton Fülöp Dévaitól értesült Nádasdy Iskolaépítéséről és
dicsérő levélben fejezi ki örömét: " ... amikor a háború pusztításai el-
törlik a tudományt... Minthogy ilyen időkben viselsz gondot a tudo-
mányokra, megmutatod, hogy nem veszí ted el reményedet a béke és
Pannónia jobb helyzete felől ... Ki tudná lelkét iskolák emlésének szen-
telni, ha úgy gondolná, hogy az ország szétszaggatottsága örök időkre
szól, vagy hogy a hazára szolgaság vár?" Mély, bölcs szavak!

Nádasdy Tamásban egybeolvadt magyarsága és belső evangéliumi ke-
resztyénsége. Akik a reformáció pártfogói és vezetői voltak, ugyanak-
kor azok a magyar szellemi élet kiváló harcosaivá is váltak. A nemzeti
művelődést, az iskolát támogatta Nádasdy az 1537-ben felállított nyom-
dával is. Sylvester János mellett Abádi Benedek, későbbi szegedi lel-
kész volt a nyomda vezetője. Ebben a nyomdában jelent meg Sylvester
János nyelvtankönyvecskéje, két évvel később, 1541-ben pedig Sylvester
fordításában a teljes Újtestámentum, - "az magyar nipnek keresztyén
hitben való épülésire". Ez volt az első magyarországi magyar nyelvű
könyv! Nemcsak Isten szólalt meg magyarul, de a magyar nyelv - életé-
ben először - időmértékes versben csend ült meg:

Próféták által szólt régen néked az Isten,
Az kit ígért, íme végre megadta Fiát.
Buzgó lélekkel szól most is néked ez által,
Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess . ..

Nádasdy Tamás kiváló államférfiú volt. Az akkori sötét történelmi
helyzetben okos türelemmel, józan politikai látással azon fáradozott,
hogy használjon nemzetének és erősítse azt. Amit ő, óvatos megfontolt-
ságból, nem mondhatott ki, mint nádor, - azt kimond atta és leíratta
hűséges embereivel. így szolgálta a mohácsi vész után lesújtott, szétsza-
kadt szegény magyar népet.

(Siralmas, hogy ennek az értékes embernek a dédunokája, ifj. Nádasdy
Ferenc a nádorság reményében Eszterházy nádor leánya, Júlia kezéért
elhagyta hitét és 1643-ban áttért a katolíkus vallásra. Az evangélikus
gyülekezetek hosszú sorát kegyetlenül üldözve hatalmas területen pusz-
tította el a virágzó dunántúli ev. egyházkerületet. Az árulá azonban
meglakolt. Hiába járt közbe életéért a pápa, hangoztatva, hogy Nádasdy
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40000 eretneket térített vissza a római egyházba: 1. Lipót császár lefe-
jeztette.)

Ha ma ott járunk Sárváron, az ötszögletű hatalmas, zömök tornyú vár
udvarán és termeiben, a megmaradt emlékek között nemcsak a XVI.
századnak a hangulatat érezhetjük, de ott él ennek az értékes nagy ma-
gyar embernek az emléke is. Kétségtelenül volt benne valami Jézus ta-
nítványaíból, akikről az Üdvözítő Ür mondotta: "Úgy fényljék a ti vilá-
gosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5,16.) Amíg magyar evangélikus
emberek élnek ebben a hazában, - fényleni is fog mindig Nádasdy
Tamás világossága!

Sümeghy' József

Bornemisza Péter prédikációs
kőnyve

400 esztendeje, 1573. október 1-i ajánlással jelent meg Bornemisza
Péter, a XVI. század egyik legnagyobb hatású reformátora ötkötetes pos-
tilláskönyvének 1. kötete.

A postilla a latin "post = után" és "illa = az" szó összetétele. Prédiká-
ciók, amelyeket "azután" mondtak, miután a szentírási igét a Bibliából
felolvasták.

Bornemisza Péter mögött már jelentős egyházi és irodalmi múlt volt
amikor a századnak ezt a leghatalmasabb prédikációs könyvét megje-
lentette. Az 1535. február 22-én, Pesten született ifjú fogságot szenvedett
Kassán, tanult a bécsi egyetemen, kiadta magyarrá formálva a híres
görög drámát, az Elektrát, megjárta a wittenbergi egyetemet, szolgált
a királyí udvarban, volt Magyaróváron Huszár Gál nyomdászsegédje,
Kassán segédlelkésze. Kiadott egy hasznos naptárt, majd végleg döntve
a lelkipásztorság mellett, Balassi Jánosnak, Balassi Bálint édesapjának
udvari papja, s az ifjú Bálintnak nevelője lett Zólyomban. Prédikációs
könyve kiadásával is lelkészi szelgálatot kívánt végezni.

Kézírásos prédikációkat már a római egyház is adott segítőnek pap-
jai ,kezébe. A dunántúli evangélikus püspök, Sztárai Mihály is írt papjai
elé kéziratos postillát. Nyomtatásban is megjelent már Huszár Gál há-
rom prédikációt tartalmazó, első evangélikus magyar prédikációs köny-
vecskéje, s még néhány prédikációs füzete. Debrecenben Méliusz Péter,
a reformátusok reforrnátora adott ki több kötetet Huszár Gál nyomta-
tásában, Erdélyben pedig a Szentháromság-tagadó Dávid Ferenc. Ilyen
óriási terjedelmú, értékű és kimerítlietetlen gazdagságú mű azonban eddig

. nem látott napvilágot.
Az ajánlásban Bornemisza azt írja, hogy "sok hánkódással" készült el.

"Sok ideje, hogy fáradtam ... sok költséggel, futkosással és hol betegség
miatt, hol háborúság miatt sok törődéssel vittem végbe'. Érdemes át-
tekinteni a viszontagságokat, amelyek az 1569-re kész mű megjelenését·
gátolták.

1569 szeptemberére Miksa király országgyűlést 'hívott egybe, amelyen
Balassi János prédikátoraként Bornemisza is részt vett. Többször, töb-
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bek között szeptember l8-án, vasárnap is prédikált az országgyűlés tag-
jai előtt. Arra is felhasználta az alkalmat, hogy a már ,,300 árkussal", 600
lappal kész posti1lája kiadására adományokat gyűjtsön. Tárgyalt a nagy-
szombati követekkel, Nagy Mártonnal és Nagybáncsal Mátyással, a XVI.
század híres költőjével. Ök szeptember 2l-én írnak jelentést az ország-
gyűlésről Nagyszombat lutheránus bírájának, Nyilas Istvánnak. Ennek a
Nyilas Istvánnak házasságkötése alkalmával írta egy névtelen költő a
XVI. század legszebb "házassági ének"-ét, amely Bornemisza énekes-
könyvében is fennmaradt. Neki jelentik a követek, hogy Bornerriisza az
országgyűlés en prédikált is és nekik "azt mondta, hogy valami könyveket
akarna nyomtatni és hiszem, hogy arra valami segítséget kíván, mert
azt mondta, hogy az több városok is ígértek nekije. Azért kegyelmetek-
től is ha valami lehet, az több városokhoz képest kegyelmetek lássa".
Másnap már Bornemisza is ír a nagyszombati bírónak és polgároknak :
"Irtam én is postillát, kibe a szokott evangéliumokat nagy bőven és oly
nyilván magyaráztam. hogy akármely falubeli parasztság is könnyen meg-
értheti, kít azért is miveltem, hogy csak egy gyermek olvasására is sokan
tanulhassanak". A könyv nyomtatása azonban többet tesz ezer forintnál,
s volt az urak és nemesek között, aki 50 forintot is adott. (Némi képet
kapunk az összegről, ha tudjuk, hogy egy marha ára 10, egy szűré 2 fo-
rint körül volt.) Nagy Márton is látta a könyvet"::: írja -, s rövidesen
felkeresi a nagyszombatíakat, de ne késsenek, mert sürgős a dolog.

A szép terv azonban egyelőre kútba esett. Patrónusát, Balassi Jánost,
Dobó Istvánnal, az egri hőssel együtt, még az országgyűlésen, október
12-én letartóztatták. Dobó ugyan marhahajcsárnak öltözve, Balassi pedig,
felesége segítségével az árnyékszéken keresztül kimenekültek a börtön-
ből, s családostul együtt lengyelországi birtokaira menekült, de Borne-
miszának is távoznia kellett Zólyomból. Salm Julius vette oltalma alá
Galgócon. Balassi János csak 1572 szeptemberében, Rudolf király koroná-
zása alkalmával nyerte el a teljes kegyelmet, s csak ekkor tudott ismét
segítséget nyúltani Bornemiszának.

Közben Huszár Gál is tervezte nyomda beszerzését, mert előző nyom-
dáját Debrecenből nem vihette Oláh Miklós érsek városába. Oláh érsek
azonban 1568-ban meghalt. Huszár Gált ekkor pártfogót, Forgách Simon
felső-magyarországi főkapitány és testvére, a tudós Forgách Imre hozzá-
segítették a nyomdához. Az összeesküvésben ők is gyanúba voltak véve,
de hamarabb tisztázták magukat s tértek vissza birtokaikra. Huszár Gál
így hamarabb jutott nyomdához, s egymás után jelentek meg művei.
Bornemisza vele egyezett meg, s Huszár Gál ki is nyomtatott a több mint
ezeroldalas műből Komjátiban 500oldalat.

Közben Bornemisza a szerény galgócí állásból a tekintélyesebb Semp-
tére került, s nyomdája is megérkezett Lengyelországból. lengyel vezető-
vel, s a munkát most már ő folytatta. A támogatók között nem volt
időszerű a királyi udvarban őrizet alatt álló Balassi Jánost emlegetni,
azért helyettesét, poltári Soós János zólyomí alispánt. s Balassi elhunyt
feleségének testvérét. özv. Dobó Istvánné Sulyok Sárát említi. Mellettük
még Salm Juliust és feleségét, Thurzó Erzsébetet, Alsólindvai Bánffy
Lászlót és nejét említi. Az ő támogatásukkal jelent meg 1573. október 1.
körül a kb. 7500 lapra terjedő ötkötetes mű első kötete, a XVI. század leg-
hatalmasabb prédikációskötete.

Bornemisza legtöbbet tanult és merített Luther kiapadhatatlan kincses-
tárából és Melanchthontól. Sokat tanult a reformáció több neves prédi-
kátorától, a wittenbergt Georg Majortói, a nürnbergi VeH Dietrichtő1.
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Miksa király bécsi lutheránus udvari papjától, Pfauser Sebestyéntől s tar-
talomban, formában sokat köszönhet mesterének, Huszár Gálnak. '

A postilláskönyv segítő kéznyújtás a prédikátoroknak, hogy az igehir-
detésre alaposan felkészülhessenek.. Családok számára az igeolvasás lehe-
tősége otthonukban, századok tanulsága szerint a hitben való nevelésnek
alkalmas eszköze. De kincsesbánya a történet-, irodalomtörténet- és egy-
háztörténet-írók számára is: kiapadhatatlan Ioútforrás, tükre a kornak és
ösztönzője irodalmi művelődésünknek.

Botta István

A vigasztalás és élet védelmében
Háromszázhetvenöt éves' az Egyezségi Irat

magyar,nyelven

1598-ban jelent meg magyar nyelven Sopronkeresztúron az Egyezségi
Irat első része: a Rövid Foglalat. Ez a könyv különleges érték egyházunk
múltjából. Pontosan illik rá, amit egyházunk 1966-os törvényei mondanak
hitvallásainkról: " ... a hitvallások időszerűen szólaItatták meg a Szent-
lélek bizonyságtételét az egyháztörténelem folyamán és a saját koruk-
ban felmerült kérdésekben". A reformáció évszázadának végén az ország,
nyugat-dunántúli részében azért végzett [ó szolgálatot az Egyezségi Irat
magyar fordítása, mert a teológiai vitatkozások akadályozták az igazi egy-
házi szolgálatot. Kellett az egyezés az egyházi tanításban, az egyetértés az
evangélium hirdetésében! Az akkor és ott izzó kérdések veszélyeztették
a "vigasztalást és életet". E páros kifejezés magából az Egyezségi Iratból
kívánkozik ide, az úrvacsorai cikkelybő!.

A reformáció nyugat-dunántúli történetének felületes vizsgál6i úgy
vélik, hogy nem is volt szükséges, sőt káros volt az Egyezségi Irat elfo-
gadása. Csak azt látják, hogy nem tudtak megegyezni az' úrvacsorai taní-
tásban ; mintha csak azért nem tudtak együtt maradni Sopron, Vas és
Zala vármegye terül etén a megreformált gyülekezetek, mert a papjaik
közűl némelyek az Agostaí Hitvallás értelmezésében az Egyezségi Iratra
is támaszkodtak, mások viszont ezt maguktól elhárították.

Valóban az említett területen viszonylag sokáig, az 1590-es évekíg
ugyanahhoz az egyházi szervezethéz tartoztak olyan papok is, akik a refor-
máció lutheri ágát képviseIték, és olyanok is, akik a helvét (svájci) irány-
hoz húztak. A két főág közti s nem csekély különbség az ország más
részeiben, például Erdélyben, a Tiszántúl már sokkal korábban, durván
számítva, három évtizeddel előbb külön "evangélikus" és külön "refor-
mátus" egyházat hozott létre. Ennélfogva az az egyházi szervezet, amely
az 1590-es években felbomlott, voltaképpen addig is csak 'Iátszategység
volt. Ha ezt valameddig fenntartotta volna is, egy harmadikféle protes-
táns egyház lett volna hazánkban, - az unitárius okat számba sem véve,

Pedig hát a XVI. század második felében már nyilvánvaló volt, hogy
az ocsúdó római katolikus egyházzal szemben a reformáci6 pozitív ered-
ményeit csak pontosan fogalmazott egyházi tanítással lehet megvédel-
mezni. Ezért szerkesztették meg 1577-ben németországi teológiai tudósok
az Egyezségi Iratot; legyen egységes front juk az ágostai hitvallású evan-
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gélikusoknak. A reformáció felől nézve a hitvallás egyszersmind szín-
valláso Nyugat-Dunántúlon is azért kellett a színvallás, a tiszta tanítás,
hogy az ige szolgáí helyt tudjanak állani a római katolikus "mindent
vissza" törekvéssel szemben. Akkor és ott az Egyezségi Irat volt a felelet
a szolgálatot akadályozo kérdésekre.

Ugy látszik, hogy ezt a történelmi szükségszerűséget nem volt képes
meglátni Beythe István németújvárí prédikátor, a Batthyányak udvari
papja, az említett szervezetben a prédikátorok elöljárója. 1585-ben lett
azzá. Bizonyára remélhető volt felőle, hogy hűséges felvígyázója lesz az
egyházb eli jó rendnek. Meglehet, hogyaválasztásában közrehatott ném et-
újvárí tisztsége, az, hogy Batthyány Boldizsár udvari papja volt. Mint-
hogy előbb a· Nádaady-birtokon működő Szegedi Mátét választották
püspökke, most a másik nagybirtokról való Beythe Istvánt. De úgy látszik,
hogy a lutheri irányhoz ragaszkodó Nádasdy Ferenc és a franciaországi
tanulása révén a hugenottákkal rokonszenvező, a helvét irányzathoz von-
zódó Batthyány Boldizsár barátsága csak az utóbbinak a haláláig, 1590-ig
tudta összetartani a különbőző nézetű papokat, és tudta fékezni Beythe
Istvánt. Minden jel arra vall, hogy Beythe István apatrónusaihoz,
Batthyány Boldizsárhoz, majd Ferenchez igazodott, amikor előbb óva-
tosan, majd nyíltan megtagadta a közösséget ágostai hitvallású szol-
gatársaival, A magatartása aligha nevezhető másnak, mint teológiai
fellazításnak. Nem hivatkozott a Második Helvét Hitvallásra, de az
Egyezségi Irat 1598-as kiadása után írt "Igaz mentsége" már nem
hagy kétséget, hova tartozik. "Hitvallásoskodóknak" csúfolta az ágostai
hitvallásúakat, és ezáltal balgán ítélkezett a helvét hitvallásúakon is, az
1567. évi debreceni és minden többi református zsinaton, amely elfogadta
a Második Helvét Hitvallást.

Innen nézve az Egyezségi Iratot, még bizonyosabb az, hogy azokat, akik
azt elfogadták, a Krisztus üdvösséges evangéliumának ügye izgatta. Véd-
ték vele a vigasztalást és életet, más szóval a teljes, egyedül a Krisz-
tusba fogódzó bizonyosságot bűneink bocsánata felől és az egymásnak
való szolgálatot. Az ige szolgáí egymás köztí egyetértésben akarták vé-
gezni munkájukat : jó arányban akarták hirdetni az evangéliumot és azzal
egyidőben. együtt az Isten akaratát. Mentesülni akartak a vitáktól, hogy
idejük és erejük maradjon az egymásnak szolgáló élet tanítására. Ennek
mindenkor egyszerre legalább kettős a hászna; óv, hogy a hitünk hetyke-
séggé ne váljék, és oktat a jóra.

Dr. Sólyom Jenő

ÉI~esen jórendben!
Két agenda évfordulója

Ma is a regr latin nevén nevezzük: agenda. Jelentése: teendő, tenni-
való; tudniillik, amit és ahogyan az egyház istentiszteleti életében
cselekedni kell. Magyarul szertartáskönyvnek mondhatjuk. "Agenda, azaz:
Szent-Egyházi cselekedeteknek és egyéb egyházi szelgálatok Módgya ... ",
- hangzik egyik évfordulós régi evangélikus agendárik címe.

A világkeresztyénség egyházai a legrégibb idő óta használnak különféle
neveken szertartáskönyveket. Evengélikus egyházunk vezetői is kezdettől
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fogva felelős en igyekeztek rendet tartani az istentiszteleti cselekmények-
ben s így engedelmeskedni az igének: "Mindenek ékesen és jó renddel
történjenek".

Ez idén két magyar evangélikus agen da érkezett kerek számú évforduló-
hoz.

Egyik a Keresztúri Agenda .. Nevét születési helyétől kapta. Keresztú-
ron - ma Sopronkeresztúr - nyomatta ugyanis Manlius János, híres
vándornyomdász, 1598-ban, - 375 évvel ezelőtt.

A Keresztúri Agenda nem az első magyar evangélikus agendárik. -De első
jelentős, viszonylag teljes, hitvallásilag körülhatárolt - szigorúan luthe-
ránus -, területileg meghatározott agendánk ; Sopron, Vas, Zala megye
evangélikusainak szólt. Abban is első, hogy nem egy ember munkája,
hanem munkaközösség alkotta. A Keresztúri Agenda Reczés János, To-
koysh György, Widos Lénárd, Klazekovits István közös műve.

Előszava igen figyelemreméltó.
" ... Ez előtt való időkben. .. minden egyházi szelgálatokban sok zűr-

zavar, sok visszavonás, sok egyenetlenség találtatott itt a mi hazánk-
ban való egyházi rendek között, a híveknek nagy botránkozásával. Nem
akartuk ezt a viszálytató egyenetlenséget tovább elszenvedni ... , nem
akartuk, hogy gondviseletlenségünk miatt, az erőtlenek e dologban való
különbözés miatt megbotránkozzanak. Végezett akaratunk pedig míne-
künk e könyv felől imez, hogy ami gyülekezeteinkben ez időtől fogva,
immár ennek utána minden egyházi szolgálatokat e szerint szolgáltassuk
ki, mindenféle változás nélkül, hogy így is megjelentessék a mi keresz-
tyén tudományunkban való egyességünk és egymás között lelki békesség-
ből származó atyafiúi szeretetünk. Melynek követésére int Szent Pál is
bennünket: Filippi 2/2 ... Ne vélje senki, hogy valami új dolgot hoznánk
be Istennek anyaszentegyházában a cselekedetünkkel, mert nem új dolog
ez, hanem inkább az anyaszentegyháznak régi szokása, kit követnek Né-
metországban most is a keresztyén tanítók, egy bizonyos renddel és mód-
dal vivén véghez minden egyházi szolgálatukat. Követni akarjuk azért
mi is tehetségünk szerint a anyaszentegyháznak e régi jó szokását, ha
szintén a káromlók e cselekedetünket visszamagyarázzák is ... "

A Keresztúri Agendát a magyar evangélikus istentisztelet külső ron-
tások elleni védőszándéka szülte; erős hítvallásosság. szigorú tantiszta-
ság, szertartási egységesítés jellemzi. Nagy értéke, hogy az eredeti lutheri
liturgia kincsforrásából is igyekszik meríteni.

Az Agendát 1612-ben másodszor is kiadták. Ez azt bizonyítja, hogya
gyülekezetek széles körben elfogadták. 1598-as első kiadásából egyetlen
példány ismeretes s ez az Országos Széchényi Könyvtárban van.

Uttörő, egységesítő, fegyelmező, rend teremtő jószándéka és szép - ma
már persze elavult - magyar nyelve megérdemli az emlékezést.

Ugyancsak kerek számú évfordulóhoz érkezett hazai egyházunk ma
használatos. 1963-ban megjelent Országos Agendája.

A Kere ztúri Agerida óta kiadott számos, többnyire egyéni kezdemé-
nyezésből született agen da után ez az első magyar evangélikus, valóban
országosnak nevezhető és igazán egyetemes agendánk,

Szerkesztése széles körű, alap os előmunkálatokkal történt. Egyetemes,
mert tartalmához gyakorlatilag minden magyarországi evangélikus lel-
kész hozzászólhatott, beledolgozhatott, valamennyi istentiszteletünk min-
den anyagát magába foglalja; országos, mert hazánk minden evangélikus
gyülekezetében eszerint tartjuk istentiszteleteinket, minden egyházi szol-
gála tunk at.
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Nagy értéke, hogy megszüntette az elburjánzott sokféleséget, egyénles-
kedő zűrzavart. Egyházunk múltbeli legjobb liturgiai hagyományait is
megbecsülve, korszerű új anyagót is nyújt, például a többünk által írt
imádságokban. Jól átgondolt teológiai alapvetéssel egységesiti az egyházi
tevékenységeket, s ezzel egyházunk egészével való közösség valóságát
tudatosítja.

Agendárik azzal, hogy az egyházi cselekményekben országosan és egye-
temesen rendet teremt és fegyelemre szoktat, nagy segítséget nyújt a lel-
készeknek és szolgál a híveknek. Ezért szerettük meg, hívek is, lelké-
szek is.

Istenünk a rend Istene. Szükséges tehát, hogy tisztelete is fegyelmezett
jó rend medrében történjék.

Tíz éve jól szolgáló Országos Agendárik az egyház vándorútján járó
gyülekezetek útikalauza, - KRESZ-könyve. Igy tekintsünk rá, mikor a lel-
kész vasárnaponként felénk fordul vele az oltár előtt.

Az Országos Agerida kiadását D. Káldy Zoltán püspök szorgalrnazta és
gondozta, Dr. Prőhle Károly professzor szerkesztette.

Szabó József

Terrorperek a gyászévtizedben
A magyarországi protestantizmusnak, s egyszersmind az egész magyar

népnek egyik legszomorúbb korszaka az a tíz esztendő (1671-1681), amely
gyászévtized néven került be a magyar történelembe. A XVII. század
közepe táján a török hatalom kezdett gyengülni. s a magyar népnek
minden reménye megvolt a törökök kiűzésére és egy független nemzeti
állam megalakítására. Ez utóbbi azonban nem illett bele 1. Lipót király .
(1657-1705) terveibe, azért a török sereg felett aratott szentgotthárdi
győzelem ellenére Vasváron szégyenletes békét kötött a törökkel (1664).
A sok egyéni sérelem mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogya magyar
főurak Wesselényi Ferenc vezetésével összeesküvést szerveztek a Habs-
burg-hatalom megdöntésére. Az összeesküvés kitudódott, s vezetőit ke-
gyetlenül kivégezték (1670). Az esemény ürügyül szolgált a kírálynak
arra, hogy az alkotmányos kormányzást formálisan is felfüggessze, s hoz-
zákezdjen az abszolút monarchta megvatósitásához. .

Terrorperek

Bár az összeesküvés v ezetői valamennyien római katolikusok voltak,
hűtlenséggel elsősorban mégis a protestánsokat vádolták, s a jezsuita ne-
velésben részesült Lipót király megfogadta, hogy birodalmából kiirtja az
eretnekséget, s Magyarországot újra Regnum Maríanummá teszi. Acél
megvalósítása érdekében 1671-ben Pozsonyban rendkívüli törvényszéket
állítottak fel, amely elé 1671-ben és 1672-ben több nemest és polgárt
megidéztek és a király elleni hűtlenséggel vádolták. A cél azonban a pro-
testáns gyülekezetek patrónusainak eltávolítása, illetve megfélemlítése
volt.

A törvényszék első nagyobb átgondolt akciójára 300 évvel ezelőtt, 1673-
ban került sor, amikor a törvényszék elnöke Szelepcsényi György eszter-
gomi érsek szeptember 25-re 31 evangélikus lelkészt idézett meg Zólyom,
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Turóc, Liptó megyéből és a bányavárosokból, valamint a Dunántúlról
Losonczi Farkas János veszprémi református lelkészt, és Szenczi Fekete
István kőszegí evangélikus püspököt. A két utóbbit gyülekezeteik védel-
mükbe vették, s nem bocsátották el Pozsonyba. A megjelentek között volt
Kalinka Joakim illavai püspök, énekköltő és Burius János korponai lel-
kész, aki "Micae" címen meg is írta a per történetét. A felhozott vádak
alól hiába tisztázták magukat a vádlottak, bíráiknak megfélemlítéssel
és fenyegetéssel siker ült elérni, hogy térítvényt írtak alá, amelyben kiván-
dorlásra, vagy hivatalukról lemondásra kötelezték magukat. Erre a nem
várt sikerre vérszemet kapott a bíróság, s Szelepcsényi az egész ország
- még a török hódoltság alatti területek - valamennyi protestáns lelké-

, szét és iskolamesterét - min tegy 700 személyt - megidézte a pozsonyi
törvényszék elé 1674. március 5-re. Az idézésre 284 evangélikus és 64
református lelkész, illetve tanító jelent meg. A vád most is ugyanaz volt:
király elleni hűtlenség, törökkel való cimborálás. A vád névtelen felje-
lentésekre, levelekre - elsősorban Vitnyédy István soproni prókátor két
levelére - hivatkozott. A levelekről a történészek később megállapították,
hogy közönséges hamisítványok. Komoly védekezésre mód nem volt, így
a törvényszék valamennyi vádlottat halálra ítélte. Akik a térítvényt alá-
írták, megszabadultak, de közel százan nem voltak erre hajlandók és fog-
ságban maradtak. 1674-ben Szepesváralján volt hasonló per, ahová a 13
szepesi városból idézték meg a lelkészeket és tanítókat. A megjelent 41
vádlott pere az előző perekhez hasonlóan zajlott le: Ugyanez volt a hely-
zet az 1687-ben Eperjesen felállított rendkívüli törvényszék tárgyalásain is.

Az elítéltek sorsa

Akik nem voltak hajlandók külföldre menni, vagy hivatalukról lemon-
dani, különböző várakba (Berencs, Komárom, Eberhard, Lipótvár, Kapu-
vár, Sárvár) kerültek fogságba. A testi gyötrelmek mellett a jezsuiták
állandó zaklátását is el kellett szenvedniük, akik minden áron katolizá-
lásra, vagy a terítvény aláírására akarták kényszeríteni a/foglyokat. Aki-
ket a várfogság testi-lelki gyötrelme nem ölt meg, 1675-ben gályarab-
ságra hurcoltak. A berencsi, komáromí és lipótvári börtönből 42, a sár-
vári és kapuvárt börtönből 20 foglyot Indítqttak útnak Trieszten át Ná-
poly felé. Halál, szökés, betegség és egyéb ok miatt harmincan érkeztek
meg Nápolyba, ahol egyenként 50 aranyon gályaraboknak adták el őket.
A tengernyi szenvedés ellenére életben maradt foglyokat De Ruyter Mi-
hály holland admirális szabadította ki 1676. február ll-én A kiszabadult
prédikátorok külföldön találtak menedéket, s csak a gyászévtized letelte
után térhettek haza Magyarországra.

A gyászévtízed mérlege

A gyász évtized nemcsak a magyar protestantizmus, hanem az egész
magyar nép számára gyászos volt. Hiszen a Habsburg-korrnányzat célja
nemcsak a katolizálás, hanem a magyarság elnémetesítése, az ország
gyarmattá tétele volt. A terr orperek és a protestánsüldözés eredménye-
képperi a protestáns gyülekezetek pásztor, templom és iskola nélkül ma-
radtak, ez pedig a protestáns gyülekezetek erős csökkenéséhez vezetett,
ugyanakkor hozzáj árult ahhoz is, hogy a magyarság nemzeti függetlensége
három évszázadon keresztül nem születhetett meg. .

Dr. Selmeczi János
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Nyíregyháza újratelepítése
Egy város keletkezését többféle szempontból lehet megírni. Lehet törté-

nelmi szernpontból, hogy megmáradjanak a hideg évszámok az utókor
számára. Aki azonban benne él hosszú idő óta a nép közösségében, amely-
ről ír, sokat foglalkozott a nép lelkületével, gondolkodásával, erkölcsi
és vallási felfogásával, az azt fogja kutatni, milyen körülmények játszot-
tak közre abban, hogy a nép mostani arculata kialakult.

Váci Mihály költő, Nyíregyháza szülötte, aki verseiben gyakran fejezte
ki szülőföldje iránti szeretetét, így ír "Ily messziről jövök" című versé-
ben.

"Ki tudja honnan jön a gyalogút
baktató szorgalommal araszolva
a fordúlókat
honnan ered a sokszor
évszázados csapás a faluk között
s a hegyek szfvdobogásán át hallgatózva
tapogató kis gyalogút ó hol van
az égi spulni,
amelyről Iegombolyítják az ösvény
véget nem érő lenge szálát, hol van?

Nyíregyháza ősidők óta lakott hely volt. Szent László ezen a helyen
is tartott törvényhozó gyűlést. A legkorábbi emlékeink Nyr, majd Eclesia
de Nir néven emlegetik. A történelem kezdetén királyí birtok lehetett.
A XIV. század folyamán került magántulajdonba, az ecsedí Báthoryak
kezébe és ezen a réven története hozzákapcsolódik az erdélyi részek tör-
ténetéhez. Az eddig hazátlan hajdúkatonaságot Szabolcs és Bihar megvék
területére telépítik le. A szabad hajdúvárosok lakói kiváltságokat élvez-
tek, nem fizették a dézsmát, harminc adot, taksát, porciót. Kiváltságaikat
Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc is megerősítették. Ebbe a vármegyék
nem akartak belenyugodni. Addig küzdöttek, amíg 1635-ben Nyíregyháza
hajdúvárosi előjoga megszűnt, A virágzó hajdúvárosra végzetesen hat a
törökvilág is. Határukat török, labanc, kuruc hadak dúlják és sarcolják.
A teher annyira elviselhetetlenné válik, hogy a lakosság elköltözik erről
a vidékről. 1728-ban' már csak 48 hajdúgazda lakik Nyíregyházán. Erről az
időről így emlékezik meg Lukács Ödön: "Nyíregyháza ... története" című
könyvében (1886): "Nyiregyháza annyira elpusztult légyen, hogy csak a
szél fujdogálná helyeit."

A XVIII. század első felében Nyíregyháza a Károlyi család kezére kerül.
A század közepén tulajdonosa Károlyi Ferenc. Acsády Ignác azt írja
róla, hogya legemberségesebb föld esurak közé tartozott. Elhatározta, hogy
benépesíti birtokait, mert tudja jól, hogy annyit ér egy földesúr birtoka,
amennyi szorgalmas jobbágykéz dolgozik rajta és csak akkor várhat tőlük
jó munkát, ha emberségesen bánik velük. Azt is tudta, hogy szándéka
a vármegye részéről nagyon sok akadályba fog ütközni. Egyik levelében
ezt írja" ... mert százszor könnyebb jószágot találni és venni, mint gazda-
embert belé". Csak akkor kapott engedélyt amegye benépesítésére, ami-
kor megígérte a megyei rendeknek. hogy Nyíregyházát nem amegye job-
bágyaiból fogja betelepíteni. Hosszas huzavona után megkapta a vár-
megye beleegyezését.
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Ügyes-bajos dolgainak végzése közben egyszer átutazott Szarvason,
ahol érintkezésbe lépett egy felvidéki származású csizmadiamesterrel,
Petrikovics Jánossal. Ettől megtudta. hogy Szarvasra túl sokan jöttek
Felvidékről Harrucker földbirtokos hívására. Ezeknek nem jutott elegendő
szántó- és legelőföld. Károlyi Ferenc erre megkérte Petrikovics Jánost,
hogy e föld nélküli gazdákat toborozza össze és vezesse át az ő néptelen
nyíregyházi és cserkeszi pusztájára. Petrikovics János először eljött Nyír-
egyházára, hogy helyszíni szemlét tartson, majd elkezdte toborzómunkáját
Szarvason, Tótkomlóson és Békéscsabán, 1753 őszén néhány vállalkozó
szellemű gazdával ismét eljött Nyíregyházára. A gazdák egy része el-
végzi az őszi vetést és jelképesen "foglaló"-nak itt is marad. A telet el-
hagyott földházakban töltötték. A nyíregyházi telepesek zöme 1754-ben
költözik új lakóhelyére ..Az evangélikus egyházközség egyik jegyzőkönyve
szerint (1860. aug. 24-én püspöki vizitáció alkalmával) az átköltözés éve
,,1753-ban jelöltetik meg". A békéscsabai ak magukkal hozzák lelkészüket
Wandlik Mártont is. Az új telepesek első lelkészi szolgálatait ő látja el.

A határ igen nagy volt és bár Békés megyéből több mínt 300 család
telepedett át, még mindig volt hely a letelepedésre. Károlyi újra meg-
bízta Petríkovícs Jánost, hogya Felvidéken toborozzon telepeseket. Pet-
ríkovics a honti, gömörí, zólyomí .és nógrádi gyülekezetek népét hívta.
Az evangélikus templomok előtt olvasta fel a földesúr pátenslevelét.
A felvidéki szlovák jobbágyokat sokkal könnyebb volt áttelepülésrebírni.
mint a másutt lakókat. Szekfü Gyula írja: "a felvidéki falvak lakóira nem
vigyázott annyira a földesúr", mínt pl. Szabolcs megyében. A felvidéki
rajok érkezését a Békés megy eiek nem szívesen vették. Eleinte súrlódásole
is voltak közőttük, de később ezeket az ellentéteket eltüntette a közös
evangélikus hit. A nyíregyházi gyülekezet egybeolvasztotta a különböző
helyekről érkezett telepeseket. 33 év múlva 1786-ban felépült a szép nagy
templom, amelynek szeretete, nagy vonzóereje lélekben is egy gyüleke-
zetté ötvözte az itt letelepült evangélikusokat.

Endreffy Zoltán

S' " ..k a restsé t!',~ zamuzzu a res sege .
Százhetvenöt éve jelent meg Tessedik kiáltványa

A címadó mondat az egykori híres mintaískola homlokzatán hirdeti még
ma is kőbe vésve a nagy alkotó belső szándékát, amelyért semmiféle ál-
dozatot nem sajnált.

Most annak kapcsán gondolunk Tessedik munkásságára, hogy 175 év-
vel ezelőtt - 1798-ban - jelent meg egy kis könyvecskéje, melynek teljes
címe magyarul: A szarva si első gyakorlati-gazdasági szorgalmí intézet
keletkezése és elalvása okainak részletes magyarázata a magyar, első-
sorban a protestáns közönség számára.

Ez a könyve is éppúgy, mint egyéb írásai és gyakorlatt iskolája, az
egész parasztság alapvető problémáit veti fel s teszi oda az egész ország,
sőt Európa közvéleménye elé. (Ezért is írja németül.) Nyílt szívvel vall
munkájáról, nemes szenvedéllyel. Ö nemcsak látta az állapotokat, hanem
kereste is a kivezető utat. S ezzel messze a jövőbe mutat korában.
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Tessedik nem zseni, nem gazdasági szakember elsősorban. Lelkész, aki
tanulmányai folyamán elsajátítja kora haladó műveltségét. Így találkozik
hívei nehéz sorsával, elmaradottságával. Látja, hogy képtelenek változ-
tatni helyzetükön, pedig Európában már eredményes en fejlődik a termelés
technikája. Kemény munkával céltudatosan megtanulja ezeket a dolgokat,
hogy segítsen. Így és ezért harcol egy fejlettebb gazdálkodásért. Kapcsola-
tokat szervez és tart fenn Európa leghaladóbb agrárszakembereivel.

Erősen gyakorlati beállítottságú. Mindent a megvalósítás és a megvaló-
sulás szemszögéből néz. Tanítani akar, de nem elméletileg, ismereteket
szajkózva, hanem egész életével, gyakorlatban példázva, kísérletezve. Ez
volt egész élete. "Én magam - írja - a közönség minden segítsége nél-
kül ebben az ügyben Isten kegyelmes segítségével majdnem teljesen egye-
dül, 2 feleségemmel (özvegységében újra nősült) 18 gyermekemet nevelve,
17 év alatt a szorgalom által szerzett 17 ezer forint készpénzt áldozhattam
a közősség javára, anélkül, hogy koldussá, még kevésbbé élősdivé vagy
adósság-szerzővó lettem volna." Nem beszélve a fáradságos utazásokról,
durva bántalmazások tűréséről, Mindezek az eredmények nem maguktól'
lettek, kemény és céltudatos munka eredménye. Allandóan hangsúlyozza
a munka nevelő szerepét. Az ifjúság tétlenséget az iskolában a rossz for-
rásának tartja. Szemléltetve és cselekvés által oktatott. Növendékei azt
meg is csinálták, amit tanultak. .

Az elmaradottságból a kor követelte életszínvonalra akar vezetni. S en-
nek szerinte csak egy útja van: tanulni, tevékenykedni okosan és ész-
szerűen. Azt akarta, hogy az emberek a munkát megszeressék, s akkor az
kiemeli őket a nyomorúságból, értelmes emberek, jó keresztyének, munkás
polgárok, ügyes gazdák és gazd asszony ok lesznek belőlük.

Intézetében valóságos laboratóriumot hívott életre Szarvason, hogy az
okos gazdálkodást a hasznot hajtó mezőgazdasággal egyesítse. Azok szá-
mára, akik szeretik a nevelést, a mezőgazdaság jobbítását, akikben emberi
érzések vannak, összefoglalja az iskola néhány gyümölcsét. 5 csoport-
ban összesen 61 gyümölcsöt sorol fel, ennyi kétségtelen haszna volt az
iskolának: E cikk terjedelme nem teszi lehetövé ezek felsorolását, de ki-
terjednek azok az elméleti és gyakorlati élet minden területére.

Hogy mégis be kellett zárnia iskoláját 16 évi munka és sok áldás elle-
nére is, annak oka nem az iskolában van. Nem a kezdeményezésben,
nem a módszerben volt a hiba. "Az intézet első virágzása szép volt,
nemcsak ígérte a gyümölcsöket, hanem valóban mutatta, de a gyűlölet,
fekete gyanú fanatizálta az embereket és megbuktatta az intézetet, mi-
előtt még kellő állagát megtartotta volna." Pedig nagy szükség volt reá
és sok biztatást is kapott. Az ország elmaradott állapota pedig lehetet-
lené tette, hogy ne tegyen meg minden tőle telhetőt. Am sok volt az irigy-
ség is. Voltak, "akik akadályokat gördítettek, emberek, akik emberfeje-
ket hordanak a vállukon, de a nagy különbséget a szó és a szakismeret
között nem látják". Kitüntetések, elismerések érték őt olykor, de anyagi
segítséget nemigen kapott. A napi kiadásokat már képtelen fedezni -
írja. "Bizony ez nem üzlet egyetlen ember számára, aki egyszemélyben
alapító, gondnok, gondviselő, felügyelő, igazgató, tanító és még ügyvéd
is, meg védő is a vallási és paraszti fanatizmus ellen."

Intő szóval fordul azokhoz, akik még egyszer Magyarországon ilyen is-
kolát akarnak alapítani. ,,0 maga átadja a szegény falusi iskolákat szo-
morú sorsuknak. úgy mint az orvos páciensét, akinek többé már semmi-
féle gyógyszer nem használ."

A kiáltvány eredményeként a császári udvar segítséget ígér, de az igazi
segítség nem szívügye, Az így "királyi intézménnyé" előléptetett iskola
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még több ellenkezést váltott ki - lent. Hétévi újabb működése után
végleg bezárt.

Úttörő vállalkozását azonban nem felejthetjük el, az ma is élő. felhí-
vás, kiáltvány: csak hasznos tevékenységgel tehetjük széppé és gazdagabba
életünket, hazánkat. Mai egyházi felismeréseink és célkitűzéseink elvitat-
hatatlan gyökerei és példái történelmünkben jócskán vannak. Tessedik is
az. A nép, az egész magyarság cselekvő szelgálatára ösztönöz.

Kovács Pál

,.,...Honszerelmem vezérelt ... !)!)

Százhetvenöt éve született Rázga Pál

Egyházunk a magyar néppel való' egységét 1848-ban is tettekkel bizo-
nyította be. Ezt mutatja Rázga Pál lelkészvértanunk sorsa is.

* * *
A szlovák származású, német műveltségű Rázga Pál Kossuth felhívá-

sának hatására a nemzeti ügy hőslelkű hirdetőjévé vált.
Rázga Pál 175 évvel ezelőtt, 1798. december 10-én született Bazinban,

egyszerű szlovák polgári családból. Középiskolai tanulmányait Modor-
ban és Pozsonyban végezte. Ezután a Blaskovics-féle nevelőintézet taní-
tója lett Plankenburgban (Ausztriában). 1821-ben Bécsbe ment, az ekkor
megnyílt protestáns teológiai fakultásra, hogy teológiai tanulmányait foly-
tassa és befejezze. Wach ter szuperintendens avatta fel a trebesingi (Kraj-
nában) gyülekezet lelkészéve. Itteni rövid, hűséges szolgálata után a zlani
(szintén Krajnában) gyülekezet hívta meg lelkészének. Már itt' megmu-
tatkoztak azok a tulajdonságai, amelyek későbbi szolgálatát is jellemez-
ték : hűsége, szociális lelkűlete, felelőssége az élet elesettjei iránt. Ezután
Modorba került lelkésznek (1835). Modori működése alatt a Pozsony megyei
esperesség lelkészeinek, özvegyeinek és árváinak ellátására nyugdíj inté-
zetet létesített, Amikor a prágai német gyülekezet lelkésze lett (1839),
Prágában intézményt szervezett lelkészözvegyek és -árvák részére.

A kiváló tehetségű szónokot és ügyes szervezőt, 1846-ban választották
meg pozsonyi harmadik lelkésszé, ahol az első lelkész Stromszky Ferenc
Sámuel Dunán inneni szupérintendens, a második lelkész pedig Rázga
egykori iskolatársa, Schimko Emánuel Vilmos esperes volt. •

Beköszöntő beszédében, 1846 tavaszán Rázga Pál, a következőket
mondta: " ... Erőm, tehetségem a tied, szeretett gyülekezetem. Életem a
hazáé! Az egyháznak örömmel adom meg, amit adhatok, hazámtói el
nem vonom soha, amivel néki tartozom, .. " A pozsonyi országgyűléseken

, megjelenő Kossuth Lajossal és a szabadságért küzdő társaival gyakran ta-
lálkozott. Kossuth buzdításának hatására gyakran lelkesítette híveit a
nemzeti ügy felkarolására.

* * *
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A bécsi és pesti márciusi események hatására a Pozsonyi Nemzeti
Egyesületet alakította meg Rázga Pál, amelynek tagjai elhatározták, hogy
egységesen segítik a nemzeti kormány célkitűzéseit. Rázga lett ennek a
szervezetnek az egyhangúlag megválasztott elnöke. Ettől fogva gyakran
tartott lelkesítő beszédeket az egyesület gyűlésein. Rázga beszédeit a
hazafias érzés, az elnyomottak szabadsága utáni vágy, a katonai uralom
és az elnyomás elleni tiltakozás jellemezte.

A pozsonyi nemzetőrség 1848 őszén azokhoz a honvédcsapatokhoz csat-
lakozott, amelyek Schwechatnál harcoltak. Velük osztotta meg a tábori
életet Rázga Pál is, aki tábori lelkészként mindvégíg hősies kítartásra
buzdította honfitársait és híveit. A schwechati vereség után visszavonuló
honvédekkel együtt tért vissza Pozsonyba, és ott a Zöldfa vendéglő er-
kélyéről tartott buzdító beszédet a néphez.

1848 végén azonban. Wmdí schgratz császári tábornok csapatai a Duna
vonalán előrenyomultak Pest felé, és Pozsonyt is császári sereg szállta
meg. Sokan elmenekültek a városból és Rázgát is figyelmeztették: jó lenne
elhagynia a várost, amíg lehet. Ö azonban ezt válaszolta: " ... Ne sért-
setek! Gyáva volnék, ha elhagynam polgártársaímat, akik az én taná-
csomra siettek a hazát védeni! ... " A Pozsonyba bevonuló Wrbna császári
tábornok azonnal parancsot adott ki Rázga parókiájának megszállására.
Egy városi tanácsossal katonák jelentek meg Rázgánál és őt feleségétől és
gyermekeitől való megrendítő búcsúzása után a Duna-parti börtönbe
vitték.

Bátorsággal állt Rázga Pál vallatóbírái elé. Ha megtagadta volna ha-
ladó voltát, küzdő magatartását, talán megmenekülhetett volna. Kijelen-
tette: " ... Én szabad elhatározásból cselekedtem és hazafias meggyőződé-
semet követtem! Vétkes nem vagyok. Honszerelmem vezérelt. Jóhisze-
műen jártam el, mikor a Nemzeti Egyesületet szerveztem. A haza védel-
mére keltem, midőn nemzetőröket buzdítottam ... " Ebben a tántoríthatat-
lan hűségben rejlik Rázga Pál személyes nagysága.

Közben Windischgrátzet Haynau váltotta fel, és vette át a szabadság-
mozgalom elfojtásának dicstelen feladatát.

A pozsonyi gyülekezet mindent elkövetett szeretett lelkésze kiszabadí-
tása érdekében. Női küldöttség előtt Haynau szidalmazta Rázga Pált és
családját, majd ezzel a megjegyzéssel hagyta ott a fogoly kiszabadítását
kérőket: "Hadd lógjon az akasztófán, minden rebellisnek elrettentő pél-
dául!"

Rázgát 1849. június 18-án akasztották fel.
Schimko esperes volt kirendelve Rázga mellé a siralomházba. Emléke-

zetből feljegyezte azt az imádságot, amelyet Rázga az utolsó úrvacsorája
után börtönében a kivégzés előtt mondott: " ... Uram, ha lehetséges, vedd
el tőlem a szenvedés poharát, de ne az én, a te akaratod szerint legyen ...
Itt állok előtted, Mindenható, a hajnalpír fényében és végigtekintek az
életemen ... Elfog a bánat, de lelkem nyugodt ... Megáldok mindent, amit
szememmel látok magam körül, Áldom Pozsony lakóit. Áldom ártatlan,
szegény gyermekeimet. Áldom kedves feleségemet. Áldom azokat is, akik
engem elítéltek. Áldom az én drága hazám, és kívánom, hogy nem-
sokára szabaddá és boldoggá legyen ... "

A hős lelkészvértanú emlékét mélyen szívébe zárta és megőrizte a nép.
Emlékére 1893-ban szobrot állítottak.

Barcza Béla
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~~Nincs evangyélmi keresztyénség
jó hazafi/ság nélkül"

Haubner Máté evangélikus püspök mondotta ezeket a szavakat 1848-
ban, 125 éve, amikor a haza vártaa keresztyének megnyilatkozását a nagy
nemzeti célok érdekében,

Haubner Máté vagyontalan, szegény szücsmester családjából szárma-
zott. Csak úgy járhatott magasabb iskolákba, hogya tanulás mellett maga
kereste meg szűkös kenyerét. Hosszú lelkészi szolgálat után, 1846-ban vá-
lasztották meg püspökké a dunántúli egyházkerület gyülekezetei.

Amint megindultak az 1848-as márciusi események, Haubner nagy lelke-
sedéssel áll a nemzeti függetlenségért és a reformokért folytatott küzde-
lem mellé. A "Hazánk" című győri újság 1848. március 21-i száma így
ír Haubnerről:

"Helybeli evang. superintendens, főtiszt. Haubner Máté úr igen dicsé-
retes és követésre méltó például a múlt vasárnap igen épületes és tanul-
ságos egyházi beszédet mondott híveinek a szabadságról, igen érdekesen
és felfoghatólag fejtegetvén előttük a gondolat- és sajtószabadság lényegét
és hasznait, valamint a hitegetőle és álpróféták tanainak kárát és utála-
tosságát, A valóban alkalmi és gyönyörű egyházi beszéd hallására nem
egynek a hallgatók közül csordultak ki örömkönnyek szemeíkből."

1848. október 21-én naplójába jegyezte a püspök, hogy Kossuth Lajos,
győri látogatása során az egyházkerület nevében tisztelgő küldöttség
élén üdvözölte. "Megilletődés könnyüit láttuk a szemében ragyogni"-
írja Haubner.

Haubner Isten igéj éből tájékozódó hazafias magatartását a legjobban
tükrözi 1848. december 3-án kibocsátott körlevele, amely a lelkészeket és
tanítókat buzdítj a hazafias magatartásra. Ez a körlevél egyúttal betekin-
tést nyújt abba a teológiai munkába is, amely az igéből nyert indítás
alapján fogalmazta meg saját kora konkrét eseményei között a hazafias
keresztyén magatartás alapvonalait. Körlevelét december 10-én megküldte
Kossuth Lajosnak is, a Honvédelmi Bizottmány elnökének.

A körlevél a keresztyén ember magától értetődő kötelességének
vallja a haza igaz ügyének védelmezését. Világosan látja Haubner,
hogy a világi felsőbbség tisztéhez tartozik a nép érdekeinek megvé-
dése, de ugyanakkor az is világos, hogy az egyháznak el kell igazítania
híveit .az emberi együttélés alapvető kérdéseiben s az 1848-as szabadság-
harc konkrét helyzetében meg kell mondania, hogy a keresztyén ember
hitból fakadó engedelmességgel támogatja a világi felsőbbségnek a nép
érdekeit szolgáló intézkedéseit, sőt a püspök szavai szerint ennek a tá-
mogatásnak lelkes odaadással kell történnie: "Népünk, részint kedves
Hazánkat érzékenyen fenyegetett viharok általfölriasztva, részint erélyes
kormányunk egymást érő fölhívásai által ébresztgetve, nem aludt, sőt
nemzetünk dühös en megtámadt legfőbb érdekeinek megőrzése körül vetél-
kedve, példásan őrködött."

"Nekünk tehát alig maradt több tennivalónk, mint jeles kormányun-
kat célszerű intézkedéseiben támogatnunk s híveink lelkesültségének
kellő irányt adnunk. Részemről, főpásztori tisztemnél fogva, különösen
érzem magamat Titeket, kedves lelkész és iskolatanító szolgatársaímat
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a Krisztusban, ma, ádvent első vasárnapján, midőn Isten kegyernéből
egy új egyházi évet megkezdhetni szerencsések vagyunk, jelen pásztori
levelem által igaz testvéri szeretettel egytől egyig fölszólítani, hogy ve-
lem egyetértve s összefogva, megujult erővel egész tehetségünkből ipar-
kodjunk evangyélmí keresztyén szellemünket az által tüntetni ki, hogy
híveinket Honunk minél lelkesebb polgáraivá, s nemzeti igazságos ügyünk
minél hatalmasabb védőivé tegyük."

Haubner nem habozik kijelenteni, .hogy akik útjában állnak ember-
milliók felemelkedésének, azokkal az egyház embereinek is szembe kell
szállniuk: "Minden embernek jogában kell állani, hogy emberré lehes-
sen! S ime támadott ellenség, ki ellene szegül, s az előbbi, embert ember-
telenitő zsarnokságot tovább is fönn akarja tartani! - és azért 12 millió
ember fölött folyik a fegyveres vita, ha tovább ís barmoknak tekintesse-
nek-e, vagy szabadjon emberekke lenniök? - Testvérim! tehát nem puszta
polgári haszon van köztünk célba véve, hanem egyenesen maga az em-
berí természet méltósága! Kérdem: volt-e? van-e? a Krisztus Anyaszent-
egyházának is ennél magasabb, szentebb célja? A világ megváltója, mi-
kor legtöbbet akart mondani, azt mondotta az embereknek (Máté 5,48):
»Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes l-"

A körlevél élesen támadja az ellenséget, amely a "vallást ürügyül
szereti venni, kegyetlen zsarnokoskodásának elpalástolására".·

Majd pedig ebbe a mondatba foglalja össze Haubner püspök a körlevél
mondanivalóját : "Hirdessük tehát híven a Krisztus evangyéliomát úton

. útfélen és mondjuk ki, hogy: nincs evangyélmi keresztyénség jó hazafi-
ság nélkül!".

Íme a száz év előtti evangélikus egyház így világította meg Isten igé-
jével az igaz keresztyénség és az igaz hazafiság útját!

D. Dr. Ottlyk Ernő

A--soproni "Dalfüzér" atyja
Ahol egy lelkész bátor szívvel és nyitott szemmel lát munkájához, ott

a gyülekezet életének és szolgálatának minden ága fejlődni kezd. Erre a
szabályra jó példa egy fiatal lelkész, aki 1846-ban került Sopronba. A sok
gyülekezeti szolgálat mellett arra is volt gondja, hogy megfelelő kántort
keressen. Végül volt bátorsága soproni karigazgatónak meghívni egy wür-
tenbergi pékmester 22 éves fiát. A lelkész a híres irodalmár: Kolbenheyer
Már, s a fiatalember Altdörfer Keresztély volt.

Altdörfer kevés művet hagyott az utókorra, azokat sem igen adják már
elő. Neve Sopron és az evangélikus egyházzene számára mégis fogalom.
Bátor szívvel és nyitott szemmel végezte ő is munkáját. Már 1847-ben,
szolgálatba lépése évében újjászervezte a gyülekezet énekkarát, melyre
a magas zenei igényű Sopron azonnal fölfigyelt. Azért is volt erre lehető-
ség, mert az Evangélikus Dalostársulat a gyülekezeten kívül világi pódíu-
mokon is gyakran fellépett. A magas színvonalra az is igen jellemző volt,
hogy külföldi művészek koncertjeihez is Altdörfer kórusát hívták éne-
kelni. Sajnos a szabadságharc leverése után a rendőrállam nyomása
Altdörferéket is vissza szorította a templomba, s csak ott énekelhettek.
Az 1859-es enyhülés után ismét kibővülhetett az énekkar, a koncertek is
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együtt fejlődik és annak fejlödését is segíti a lap. Országos lappá lesz,
amely sok tekintetben valóra váltja az egykori elképzeléseket is. Külö-
nösen is az elmúlt tizenöt esztendőben, a diakóniai teológia alapjain ki-
bontakozó egyházi életben mind egyértelműbben tükrözi az annak ide-
jén áhított egységes irányítást és egységes közszellemet. Választ ad és
hozzászól a "történelmi idő követelései" által felvetett kérdésekhez. A
gyülekezetek vezetőit és tagjait segíti a szocializmust építő, békét mun-
káló, a társadalmi igazságot megvalósító hazában a szolgáló "vita acti-
vára". Az új egyháZi életrend kialakításában és megszilárdulásában részt
vesz. A keresztyénség és benne a hazai protestantizmus szép történeti ér-
tékeinek ápolásával erősíti a nemzeti és egyházi öntudatot. S igyekszik,
hogy olvasóiban fenntartsa a magas szintű kulturális igényt. Publicisz-
tikai és híranyaga széles ölelésű, hogya hazai olvasóhoz közelhozza a
hittestvért, a másik gyülekezetet, a másik egyházat, - kozel a másik
embert, a hazát, a másik népet, a mai világot. - Mindezt azzal a szán-
dékkal, hogy a mai magyar evangélikus ember és egyház a maga helyén
és idejében betöltse küldetését.

Mezősi György
I

A fordulat éve
Ezeréves múltunk történelmi sorsfordulókkal bővelkedik ugyan, de

aligha volt olyan mély hatású, minden tekintetben változást előidéző
fordulópont hazánk életében, mint a mögöttünk levő huszonöt eszten-
dőben. Szellemi, társadalmi, politikai, gazdasági áramlatok mély baráz-
dákat szántottak a magyar nép történetében, de ilyen strukturális, in-
tenzív, forradalmi és gyökeres változást még nem idézett elő soha sem-
milyen hatás. Evszázadok lemaradását sikerült ennek eredményekép-
pen behoznunk és évszázadok súlyos hiányosságait lehetett pótolni és
mindamellett egy merőben új típusú Magyarország térképe került Euró-
pára. Nincs is izgalmasabb feladat, mint újra meg újra fellapozni a két
és fél -évtízed múltját, s végigkísérni azokat az eseményeket, amelyek
meghatározták jelenünket, s kijelöltéle utunkat a jövőbe.

A fordulat éve

El még az a nemzedék, amely bábáskodott az "új" születésénél, amely
vállain hordozta a forradalmi változások minden terhét. Névtelen hő-
sök "álmodtak egy jobb kort", s életüket tették arra az ügyre, amelyre
ma egykönnyen azt mondjuk, hogy "jó, sokkal jobb, mint az eddigiek
voltak és még bizonyosabban jobb lesz". Pedig az események sűrűjében
akkor nemcsak alig lehetett világosan látni, de a valósulás útja számta-
lan rejtett buktatókon vezetett keresztül.

A múltból megtagadni a fasizmust egy vesztett háború roncsain nem
volt nehéz feladat. Kiábrándulni egy fellengzős, osztályérdekből össze-
tákolt, hamisan csengő nacionalizmusból szintén a könnyebb esetek közé
tartozott. Európa társadalmi múzeumának homályos csarnokából a reali-
tások világosságára lépni, már nehezebb ügynek számított. Es még ne-
hezebb volt évezredes beidegződésekből szabadulni, a magánvagyon, a
termelőeszközök magántulajdonát képező gondolkodást megváltoztatni.
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gyakoribbak lettek. Ettől kezdve nevezték az újjászervezett együttest "Dal-
füzéT"-nek. Ez a név mindmáig a soproni egyházi és világi karéneklés
legfényesebb korszakát jelzi. 1863-ban megrendezték az első magyar da-
lostalálkozót, az ország minden részéből összegyülekezett mintegy 600
énekessél. A fenn állásuk 25 éves évfordulóján rendezett ünnepségekerr
is. sok bel- és külföldi együttes vett részt. Kórusának Altdörfer a kántori
hagyományhoz híven több önálló művet és feldolgozást komponált ; ő

mégis elsősorban mint nagy tehetségű karnagy emelkedett kortársai fölé.
Műveível kapcsolatban azonban fel kell f'igyelnünk egy érdekességre.

Egyházi kórusok mellett magyar népdalfeldolgozásokat írt, jóllehet né-
metországi születésű és német anyanyelvű volt! Vasszorgalommal sajátí-
totta el új hazája nehéz nyelvét, s bizonyára erőteljesen ösztönözték az
1848-as nemzeti harcok, majd az utána következő Habsburg-elnyomás.
Altdörfernek nyilvánvalóan haladó politikai állásfoglalása volt, hogy ép-
pen akkor írta magyar népdalfeldolgozásainak jelentős részét, amikor 8
magyar beszéd is hátránynak számított.

Kitűnő pedagógus volt. A gyülekezeti karnagyi munkához természete-
sen hozzátartozott az egyházi iskola énektanári munkaköre. Hamarosan
felismerték azonban nagy zenei tudását, jó előadói készségét, s így a Taní-
tóképzőben és a Felső Leányiskolában is megbízták a zeneoktatással. Kor-
társai mind nagy elismeréssel nyilatkoztak összhangzattani és ellenpont-
tani tudományáról. Hátrahagyott szakkönyvett forgatva kiderül, hogy ko-
rának legmodernebb irod almát használta tanítás közben. Éles szeme fel-
figyelt a tehetséges fiatalokra. Ezért nevelte Viktor nevű fiát is saját
szakmájára ; ezért buzdította egyszer egy 9 éves kisfiú édesanyját arra,
hogy vigye fel gyermekét a pesti Zenekonzervatóriumba, hogy bemutassa
az ottani tanároknak. Altdörfer Keresztély érzéke ezúttal sem csalt, hi-
szen ezt a kisfiút, magyar zenénk későbbi óriását Bartók Bélának hív-
ták!

Sokirányú egyházi és világi murikája között igazi szívügye mégis a gyü-
lekezet istentiszteleti éneklése volt. Fáradhatatlanul tanulmányozta az
egyes gyülekezetek éneklését és a leántorok munkáját. Szomorúan tapasz-
talta ennek az ügynek az elhanyagoltságát és alacsony színvonalát. Tudo-
mányosan végigkutatta egyházi éneklesünk történelmi fej lődését és el-
határozta, hogy kidolgozza a magyarországi gyülekezeti éneklés egysége-
sítésének tervét. S ha ezt országosan nem is sikerült megvalósítani. mégis
óriási jelentőségű volt, amikor 1873-ban a Dunántúli Egyházkerület kiadta
az őáltala készített Korálkönyvet. Magyarországon tulajdonképpen ez te-
kinthető az első egyetemes Korálkönyvnek. Célkitűzése és szerkeszté-
sének egyes elvei olyan modernek, hogy mai énekes- és korálkönyv-
kiadásainkhoz is komoly segítséget nyújthatnak A műhöz nem kísebb
ember, mint Volkmann Róbert, a neves zeneszerző írt ajánlást, méltatva
Altdörfer kitűnő munkáját.

A bátor szív sajnos hamar megbetegedett, s így anagy karigazgató
1879-ben nyugalomba vonult. 1897-ben még maga rendezte sajtó alá kerál-
könyvének új kiadását, de 1898-ban már fájó szívvel értesülhettek arról
a soproniak, hogy a "Dalfüzér" atyja meghalt. Ravatalánál ott állt a kórus
élén fia és méltó utóda, AltdöTfeT Viktor, Sopron másik nagy egyházze-
nésze.

Altdörfer Keresztély halálának 75., korálkönyve megjelenésének 100.
évfordulóján megbizonyosodhatunk arról, hogy az egyház bátor szívű
és nyitott szemű szolgái jó munkát végezn ek egyházban s világban egy-
aránt.

Valtinyi Gábor
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A soproni Teológiai Fakultés
megszületése

fél évszázaddal ezelőtt
A lutheri refo1'máció magyarországi, elterjedésének első évtizedeiben

egymás után alakultak olyan teológiai iskolák, ahol a reformációhoz csat-
lakozott gyülekezetek prédikátorai nevelődtek. Elsőnek Sopronban létesült
ilyen iskola, majd hamarosan megkezdik működésüket il pozsonyi és eper-
jesi iskolák, sőt a XVI. század végén még a szepesmegyei Nagyeörön is
folyt lelkészképzés. A XIX. század első felében evangélikus prédikátor-
képzés folyt Késmárkon, Lőcsén és Selmecbányán, Ezek az iskolák azon-
ban abban a tudatban végezték áldásos munkájukat, hogyalelkészképzés
munkája folytatódik a reformáció szülőhazájában, Németországban és ott
fejeződik be. Már a XVI. században több mint 1000 magyarországi teoló-
gus fordult meg elsősorban Wittenbergben, majd később más németországi
teológiai fakultásokon is.

Sop1'onban 1557-ben nyílt meg az a városi iskola, ahol a héber nyelvet.
is tanuihatták a lelkészi pályára készülők. Tíz évre rá magyar tagozata
is lett ennek az addig latin-német iskolának, ahol azután egészen il sop-
roni Teológiai Fakultás feláll.ításáig, teliát 366 éven át folyt magyar evan-
gélikus lelkészképzés. Később ugyanis akadémiai rangra emelték csakúgy,
mint a pozsonyi és eperjesi főiskolákat, amelyek azonban az első világ-
háború után Budapestre költöztek és a soproni fakultás felállításáig itt
folytatták tevékenységüket,

Ez a három teológiai főiskola jól és hűségesen végezte ugyan lelkész-
képző munkáját és a külföldi teológiai főiskolákon alapított számos ösz-
töndíj lehetővé tette évszázadokon át a külföldi teológiai tanulmányok
folytatását és bevégzését, aminek eredményeként több ezer evangélikus
lelkész tért vissza hazájába az evangélíum hirdetésére, az állami teoló-
giai fakultás felállításának gondolata mégis már a XIX. század elején
megszületett. Közrejátszottak ebben a protestáns egyházaknak azon tö-
rekvései, hogy a római katolikus egyházzal egyenrangúakká váljanak,
másrészt éppen a XIX. század elején jelentkező uniós törekvések Európá-
ban az evangélikusok és reformátusok között.

Igy történt, hogy 1808-ban az evangélikus és református egyházak elő-
ször közös protestáns fakultás felállításáért szálltak síkra. Később külön
evangélikus teológiai fakultás létesítését követelték Pozsonyban, és refor-
mátus fakultásét Debrecenben. Ezt a tervet azonban a Habsburg-rnonar-
chiakatolikus egyházi befolyás, sőt irányítás alatt gondolkodó és működő
kormánya megakadályozta. Sőt megtiltották azt is, hogy protestáns teoló-
gusok külföldi egyetemeket látogassanak. Elsősorban azért, mert hiszen a
külföldön járt ifjak jobbik része olyan eszméket szívott magába, amelyek
a magyar nemzeti függetlenségi mozgalom oldalára állította őket és Habs-
burg-ellenes eszméket terjesztettek a gyülekezetekben. Ezért arra kény-
szerítették őket, hogy a bécsi állami protestáns főiskolán tanuljanak, ame-
lyet 1850-ben szintén politikai megfontolásból állami teológiai fakultási
rangra emeltek.
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Ennek a német befolyásnak ellensúlyozás árá újból közös protestáns ösz-
szefogás jött létre. Az evangélikus Székács József és református Török Pál
kezdeményezésére felállítják Pesten a közös protestáns teológiai főiskolát
1854-ben. A "felekezetieskedés" azonban 11 év múlva megszüntette pro-
testáns-ökumenikus jellegét és ettől fogva református teológiai főiskola-
ként működött tovább, mint a mai Budapesti Református Teológiai Aka-
démia elődje. Székács József ekkor arra törekedett, hogy állami teoló-
giai fakultást harcoljon ki az evangélikus egyháznak. 1870-ben, a kiegye-
zést követő évek hangulatában úgy tűnt, hogy a remények valóra válnak.
Hiszen éppen az 1848. XX. tc. a jogalapot is megadta hozzá. Elsősorban
pénzügyi okokból azonban újból ad acta került az ügy. Egy-két évtized
múlva maga az egyetemes evangélikus egyház szorgalmazta az ügyet és
a reformáció jubileumi évében, 1917-ben már miniszteri tanácsost bízott
meg az állam, hogy tárgyaljon .ebben a kérdésben az evangélikus egyház
vezetőségevel. Közben ugyanis Debrecenben már fel is állították a refor-
mátus teológiai fakultást az ottani egyetem keretében!

Az első világháború után újból megindultak a tárgyalások. Már maga
a kormány sem zárkózott el a kérés megvalósítása elől. Segítségére jött
az ügynek a Pozsonyból Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetem ta-
nácsa is, amely 1921-ben kijelentette, hogy kész a maga keretében helyet
adni egy teljes [ogú evangélikus teológiai fakultásnak. Hamarosan meg-
született a mínisztertanács elvi döntése és ekkor az elhelyezés kérdése
vált vitássá. Ebben két tényező döntött. Az egyik a pécsi katolikus püspök
álláspontja, aki mindent elkövetett, hogya "katolikus Pécsre" ne kerüljön
evangélikus lelkészképző intézet. A másik szempont az volt, hogy Sop-
ronnak hagyománya volt ezen a téren. Az egyház közgyűlése 1922-ben
járult hozzá ehhez az elgondoláshoz, de fenntartotta azt a jogát, hogy
adott időben Pécsre kerüljön a fakultás.

A Soproni Evangélikus Teológiai Fakultás megszervezését jóváhagyó és
1923. február l8-án kelt alapítólevél kimondja, hogy 8 tanszéke lesz a
fakultásnak és augusztus 27-én meg is történik 5 rendes és 1 rendkivüli
tanárnak a kinevezése. November l1-én ünnepélyes keretek között meg-
nyitják a fakultást a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület régi Teológiai
Akadémiájának helyén. 69 beiratkozott hallgatója volt. köztük a régi sop-
roni és a Pesten egyesí tett pozsonyi és eperjesi teológiák hallgatói is.

A fakultás elhelyezése azonban kezdettől fogva szegényes és méltatlan
volt egyetemi jellegéhez. Ezért kapott új épületet 1930. október 19-én, ahol
egészen 1951-ig folyt a magyarországi evan~élikus lelkészképzés. Ekkor
költözött fel az 1950-ben újból egyházi teológiai akadémiaként működő
intézet Budapestre és nyert elhelyezést először a volt fasori evangélikus
gimnáziumban, majd a Lendvav utca' 28. sz. épületben és néhány év
múlva az evangélikus egyház üllői úti székházában. Az evangélikus lel-
késiképzés nagy fontosságát felismerve azonban úgy döntött egyházunk
vezetősége, hogy magának a Teológiai Akadémiának úí és méltó
épületet emel és a Teológus Otthont is Zuglóban helyezi el megfelelő
keretek között. . .

D. Dr. PáIfy Miklós
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A századforduló egyházzenésze
Kapí Gyulára emlékezik a magyar evangélíkusság a nagy egyház zenész

halálának 50. évfordulóján. Hosszú, áldozatos munkában gazdag életút
volt az, amelyet 1850-től 1923-ban bekövetkezett haláláig végigjárt. Kapp
Henrik "oskolatanító" és Balogh Julianna fia Lajoskomáromban született.
Szomorú gyermekkora volt: nyolcéves korára, már három testvért s
szüleit is elvesztette. Rokonai és pártfogói nevelték. Névmagyarosításának
története Pálfy József, a soproni képző igazgatójának nevéhez fűződik.
Ö íratta be az árvát a liceum első osztályába. Mikor megkérdezték a
gyermek nevét, Pálfy így válaszolt: "Kapp Gyula lenne, de írd csak be
Kapinak",

Szorgalmas, kitűnő tanuló," akit az árvaság koraí önállóságra és ki tartó
munkára nevelt. A zenéhez már gyermekkorában közel került. Megtanult
hegedülni, brácsázni, csellózni és nagybőgőzní. A liceum ifjúsági zene-
karában nagybőgős volt. Alig tizennégy éves, már zenetanítással enyhít
anyagi nehézségein. Korán próbálkozott a zeneszerzéssei is: Kisfaludy
egyik drámájahoz írt gyászindulót. Később mestere lett a zongorán ak és
orgonának is. Tanárnak készült. Tizenhét esztendős, amikor segedtanárnak
alkalmazzák a soproni evangélikus tanítóképzőben. Ettől kezdve ennek
az intézetnek mélységes hivatástudattól vezetett kiváló tanára, majd 1905-
ben bekövetkezett nyugdíjazásáig bölcs vezetője. Nemcsak tanított, de ön-
magát is állandóan képezte. 1873-74-ben a lipcsei egyetemen, majd ZÜ-
richben folytatott tanulmányokat. Ismerkedett a szász, porosz, svájci ta-
nítóképzők felépítés évei és működésével, Mindent el akart sajátítani, ami-
vel soproni iskolájának javára lehetett.

Emberi arculatán ak legfőbb vonása a nagyfokú felelősségtudat, az ön-
magával szembeni igényesség, komolyság. Lelkiismeretes, következetes
tanáregyéníség, akit a diákjaiért érzett felelősség, szigor és meleg szív
jellemzett.

Hatalmas munkabírással dolgozott. A vezetése alatt álló intézetet kor-
szerűsítette, a modern pedagógiai követelményeknek megfelelőerr átalakí-
totta. Nagyarányú egyházzenei reformot hajtott végre, kiterjesztette a
kántorképzést, felemelte annak színvonalát. Nemcsak a saját vezetése
alatt álló intézet Rendtartását, fegyelmi és szabályrendeletét fogalmazta
meg, de kidolgozta az evangélikus egyház tanítóképzésének széles pers-
pektívájú programját is. Sokoldalú munkásságának mutatói a népiskolai
tankönyvsorozat, s az evangélikus tanügyi folyóirat; mindkettőt Papp-Jó-
zseffel együtt szerkesztette. De kezdeményezője volt az evangélikus taní-
tóság szervezetbe tömörítésének is. Szinte nem volt a tanítóképzésnek,
illetőleg a tanítóságnak olyan ügye, melynek előmeneteléhez áldozatos
munkájával hozzá ne járult volna.

S ennek a sokfelé ágazó, nagy hatósugarú alkotó munkának szerves része
az egyházzenei tevékenység is. Miután hozzákezdett a kántorképzés fejlesz-
téséhez, sorra jelentette meg a munka alapjául szolgáló tankönyveit. Orgo-
naiskolát írt, összhangzattani gyakorlókönyvet szerkesztett. A végzett kán-
toroknak ,,50 rövid előjáték" címen prelúdiumos gyűjteményt adott kézbe.
Az énekkari munka fellendítését célozták gyűjteményei: a Dalosköny-
vecske, a Pálmaágak, a Magyar Éneklő Kar, a Vallásos karének ek és a
Gyermeklant.
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Trajtler Gábor

Jóval Bartók és Kodály fellépése előtt Ének és Zenepártoló Egyesületet
alapított, hogya klasszikus művek népszerűsítése mellett a magyar zenét
is ápolja, új műveket irasson és adasson elő. Az egyesület tagjainak kő-
telességéve tette a népdalgyűjtést. Ezeket a gyűjtéseket maga Kapi Gyula
írta be saját nagv.kötött népdalos kettájába.

Zenei munkásságának csúcsa mégis Korálkönyve. Melyik evangélikus
templom orgonáján nem található meg még ma is a "Kapi-korálkönyv"?
Noha 1912-ben jelent meg, idősebb kántoraink még mindig ebből a ki-
adásból játszanak a legszívesebben. Ez a mű megjelenése idején a leg-
haladóbb zenei elveket sugározta. A magyar, német, és szlovák ajkú gyü-
lekezetek sokféle és egyénieskedő, falvanként más-más dallamait igye-
kezett minél jobban leegyszerűsíteni, az eredeti formához közel hozni,
s országosan egységessé tenni. Egy sor régi magyar dallamot tett ismertté,
melyeket addig csak a régi énekeskönyvek őriztek. Ezen túl a maga korá-
nak zenei köznyelvét is megszólaltatta új dallamaiban, melyeket rész-
ben Ő, részben Kirchner Elek munkatársa szerzett a népies műdalok stí-
lusában. Azonban mint ahogy a nyelvújítás korának gazdag szóajánlatá-
ból sem vált az egész anyanyelvünk kincsévé, úgy ebből az anyagból sem
mínd gyökeresedett meg templomi használatban. A legszebb és legismer-
tebb talán a "Te vagy reményem sziklaszála" szárnyaló dallama.

Sokat tanulhatunk Kapí Gyula örökéből. Legelőször is azt, hogy az
egyházzenéért minden generációnak újra meg újra meg kell küzdenie, s
formanyelvét, amelyen megszólal, meg kell teremteni a maga számára.
Nagy tanítás az is, hogy a klasszikus és a magyar zenei kincs számunkra
egyforma érték, mindkettőt egyenlő becsben tartva egyformán ápolnunk
kell. Végül Korálkönyve arra is tanít, hogy ha az éneklés reformja há-
látlan feladat is, azt minden kerban a legmagasabb zenei színvonalon
kell megvalósítaní, mert a ma meghatározott dallamot nem a tegnapi íz-
lésű gyülekezeteknek, hanem a talán hatvan évvel később élőknek is ír-
juk.

Kapi Gyula azok közé a kevesek közé tartozott, akiknek munkásságát
nemcsak az utókor értékelte, hanem már saját korának elismerése is kí-
sérte. Koporsójánál iskola, egyház, város, vármegye, állam, a társadalmi
egyesületek, képviselői álltak, s a búcsztatók méltán mondták el róla,
hogy a magyar tanítóság atyja, a közművelődés nagy munkása és al
evangélikus egyházzene magyarországi apostola volt.

Negyven évvel ezelőtt jelent meg
az első Evangélil<-lJs Élet

Nem tudom megindultság nélkül, érzéketlenül a kezembe venni az
Evangélikus Élet című hetilap 1933. évi első évfolyamát.

Azokra gondolok, akik a szerkesztésben, a cikkek írásában elődeink
voltak és valamilyen formában befolyásolnak bennünket is abban, hogy
ma hogyan használjuk fel a betű adta lehetőséget egyházunk szelgála-
tában.
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Ennek az első évfolyamnak és a későbbieknek az anyagában is sok min-
dent találok, amire mí ma határozott nemet mondunk. Mégis bevallom,
elfogult vagyok, pártján állok azoknak, akik annak idején erre a hősi
mozdulatra vállalkoztak.

Közben úgy szeretném ezt a visszatekintést megtenni, s ezt sem ta-
gadom, hogy segítsem az olvasót abban, milyen szempontok alapján for-
gasson akár egy régi, kezébe kerülő újságot, akár egy ma megjelenőt.

Egyháztársadalmi, belmissziói, kultU1'ális és politikai hetilap. így ha-
tározta meg a lap profilját az egykori szerkesztő és kiadó. A fejlécben
kifejezett belső szándék nem kisszerű feladat. Érdemes ebből a szem-
pontból megvizsgální, mire vállalkoznak a lap felelősei az 1. szám Be-
köszöntőjében.

Egy "mea culpá"-ban panaszkodik a cikk, hogy élettelenné váltak a
gyülekezetek, hogy hiányzik az egységes irányítás, az egységes közszellem.
Rá akarja ébreszteni a gyülekezetek vezetőit arra, hogy lejárt a "dormite
fratres" ideje, a történelmi idő követeléseket támaszt velük' szemben.
A gyülekezet tagjait fel akarja rázni a "vita contemplativa" kényelmes
helyzetéből és a "vita activa" állapotába akarja lendíteni. Sitt elsősor-
ban szociális kérdések észrevételére akar serkenteni.

Az egyház belső kérdései közül különösen is időszerűnek ítéli az egy-
házi élet rendjét szabályozó alkotmány megszerkesztését és ebben maga
is formáló részt kíván venni, a "haladó idők szellemének megfelelően".

A friss híradás mellett a hivők lelki és kulturális igényeinek kielégí-
tését, az egyháztörténet értékeinek megbecsülését tartja feladatának az
újság. .

Ebben a megemlékező cikkben nem tudok arra vállalkozni, hogy meg-
kíséreljem az Evangélikus Élet egész útját felmérni napjainkig és fe-
leletet adni arra, beváltotta-e eredeti ígéreteit. Nemcsak a hely hiánya
miatt, hanem azért is, mert alapos elemzést igényel, vajon az azonos el-
nevezésűújság, amely negyven esztendőn át néhány éves megszakítás-
sal a magyarországi evangélikus hívek asztalára került, mennyiben volt
azonos szándékú, tartalmú a változó körülmények között és a változó
gazdák kezén. Még ma is élnek olyanok, akik cselekvő részt vállaltak
annak idején a lap arcának kialakításában, s az Evangélikus Életet ma
is magukérrak vallják, s közben volt idő, amikor esetleg nem vállaltak
közösséget az ezt a címet magán hordozó lappal.

Az 1933-ban megjelenő Evangélikus Élet nézetem szerint nem volt
egységeslap - hisz nem volt egységes irányítás sem, mint az már a fen-
tiekből is érzékelhető. De itt-ott azt is sejtetni engedi, hogy nem szíve-
sen vállalt volna el. sőt talán hadakozott is olyan egységes irányítás el-
len, amellyel az íróknak, a lelkészeknek. a gyülekezeti tagoknak egy je-
lentős része nem is értett egyet. S. ezzel jelzem, hogy az akkori egyház-
nak nem volt olyan egyházpolitikai koncepciója, amely egységbe tudlta
volna tömöríteni és közös munkára sarkallni azokat, akik a publicisztika
eszközeivel kívánták szolgální az egyházat. Sőt, egyes egyházkormány-
zati szervek koncepciója, vagy elvtelensége éppen az ellenkezést, a til.-
takozást, a kritikát kényszerítették ki olyanokból. akik meggyőződésük
szerint egyházunk és népünk iránti felelősséggel kívánták tollukat for-
gatni.

De ilyen volt ennek a korszaknak egész magyar élete. A Horthy-terror
megfosztotta a népet attól a lehetőségtől, hogy sorsát maga vegye ke-
zébe. A kardcsörtető, diszmagyaros nacionalizmus és sovinizmus tartal-
matlan ideológiája sokféle tendenciánakadott táptalajt. Sajnos köztük
Gömbös megjelenése már a fazismus magvetésének kezdetét jelentette.
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A hazai protestantizmus egyrészt még hordozta magában a történelmi
idők haladó hagyományait. Voltak, akik új idők új szelének feltámadá-
sára vártak. De egyre inkább kísértett a kílátástalanságból mentőöv-
nek tetszelgő azonosulás a társadalmi élet kibontakozását, a politikai
élet jó irányba haladását minden eszközzel gátló, az uralkodó osztályt
patronáló, sőt irányító római katolikus politikai formulával. "-

Az Evangélikus Élet írói gárdájának és a mögötte álló Luther Szövet-
ségnek egy része azzal a jó szándékkal nyúlt az egyházi sajtó eszközé-
hez, hogy "fáklyát gyújtsanak az éjszakában", hogy a múlt értékeinek
felmutatása mellett a jelen és a jövő érdekében keressenek kivezető utat.

A "fáklyagyújtásnak" számtalan jelét lehet megtalálni a lap egyes
számaiban. Ha sokszor nem is foglal el határozott álláspontot egy-egy
cikk és nem készteti az olvasókat és az arra illetékeseket a megoldás
döntésére, a kérdések felvetésével, kitálalásával, a körülöttük kialakuló
viták szellőztetésével felszínre hozta a kor politikai, társadalmi és egy-
házi életének számtalan ellentmondását, megoldatlan kérdését. És ez-
zel ezeknek az ügyeknek a regísztrálására, a kérdések továbbgondolá-
sára, a felelősség felébredésére .és tenni akarásra késztetett embereket.

Igy kerül pellengérre a gazdasági csőd, a politikai élet veszedelmes
útvesztői, .a magyar értelmiség megdöbbentő nyomora, az ország kenye-
réért verítékező parasztság nincstelensége és kiszolgáltatottsága, az ipari
munkásságot nap nap után fenyegető munkanélküliség és antiszociális
politika.

Az antikommunista, nacionalista, soviniszta, sőt fasiszta útvesztőbe
futó megnyilatkozások mellett; ezek elleni bátor kiállásokkal, határozott
visszautasításokkal találkozunk. A békére, társadalmi ígazságosságra, a
szomszédos népekkel való együttélésre törekvő követelések is megjelen-
nek a lapban egyházi vezetőktől és egyszerű lelkészektől.

A teológiai pluraJ,izmusban is aligha tudott eligazodni a jámbor olvasó.
A szélsőséges pietista irányoktói a- Iegmerevebb ortodox és színvonalta-,
lan kultúrprotestáns Irányokíg minden megtalálható. Természetesen
mindezek közben jó igehlrdetések, írásmagyarázatok is, amelyek segítet-
ték az olvasót hitre jutni, abban megmaradni és szolgální. .

Az esztendő végén történt számadásban igen erősen jut kifejezésre a
szerkesztő megkeseredése. Anyagi csőd, a lap vísszhangtalansága, nézet-
eltérések egyházi vezetőkkel, a szerkesztés és írói szándékok körüli viták
annyira kedvét szegték, hogy már az első évben vissza akart vonulni.
A krízishez minden valószínűség szerint erősen hozzájárult az, hogy a
lapnak nem volt hátározott iránya, nem igazította el, nem segítette egy-
értelmúen 'az erre nagyon is vágyó olvasótábort, azon túl az ország evan-
gélikus egyszerű tömegeit a mindennapi élet nyomasztó terhei között.
. Az itt leírtak 'általában ,jellemzők a lap későbbi évfolyamaira is né-

hány kísebb periódustói eltekintve, míg a háború utolsó szakasza ennek
sorsát is megpecsételte a többi hazai lappal együtt.

*
Nagyjából tizenöt esztendővel az első Evangélikus Élet megjelenése

után, a megítéltetés és felszabadulás kohóján átment egyházban egy lel-
kes, prófétai látású kis csapat ezt a címet választja egy új egyházi heti-
lap fejlécére.

A szeeialista Magyarországon új utat kereső evangélikus egyház szá-
mára az új Evangélikus Élet nagy segítséget és [ó. szolgálati eszközt je-
lentett. A mindjobban magára és szolgálati helyére találó egyházzal
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együtt fejlődik és annak fejlödését is segíti a lap. Országos lappá lesz,
amely sok tekintetben valóra váltja az egykori elképzeléseket is. Külö-
nösen is az elmúlt tizenöt esztendőben, a diakóniai teológia alapjain ki-
bontakozó egyházi életben mind egyértelműbben tükrözi az annak ide-
jén áhított egységes irányítást és egységes közszellemet. Választ ad és
hozzászól a "történelmi idő követelései" által felvetett kérdésekhez. A
gyülekezetek vezetőit és tagjait segíti a szocializmust építő, békét mun-
káló, a társadalmi igazságot megvalósító hazában a szolgáló "vita acti-
vára". Az új egyháZi életrend kialakításában és megszilárdulásában részt
vesz. A keresztyénség és benne a hazai protestantizmus szép történeti ér-
tékeinek ápolásával erősíti a nemzeti és egyházi öntudatot. S igyekszik,
hogy olvasóiban fenntartsa a magas szintű kulturális igényt. Publicisz-
tikai és híranyaga széles ölelésű, hogya hazai olvasóhoz közelhozza a
hittestvért, a másik gyülekezetet, a másik egyházat, - kozel a másik
embert, a hazát, a másik népet, a mai világot. - Mindezt azzal a szán-
dékkal, hogy a mai magyar evangélikus ember és egyház a maga helyén
és idejében betöltse küldetését.

Mezősi György
I

A fordulat éve
Ezeréves múltunk történelmi sorsfordulókkal bővelkedik ugyan, de

aligha volt olyan mély hatású, minden tekintetben változást előidéző
fordulópont hazánk életében, mint a mögöttünk levő huszonöt eszten-
dőben. Szellemi, társadalmi, politikai, gazdasági áramlatok mély baráz-
dákat szántottak a magyar nép történetében, de ilyen strukturális, in-
tenzív, forradalmi és gyökeres változást még nem idézett elő soha sem-
milyen hatás. Evszázadok lemaradását sikerült ennek eredményekép-
pen behoznunk és évszázadok súlyos hiányosságait lehetett pótolni és
mindamellett egy merőben új típusú Magyarország térképe került Euró-
pára. Nincs is izgalmasabb feladat, mint újra meg újra fellapozni a két
és fél -évtízed múltját, s végigkísérni azokat az eseményeket, amelyek
meghatározták jelenünket, s kijelöltéle utunkat a jövőbe.

A fordulat éve

El még az a nemzedék, amely bábáskodott az "új" születésénél, amely
vállain hordozta a forradalmi változások minden terhét. Névtelen hő-
sök "álmodtak egy jobb kort", s életüket tették arra az ügyre, amelyre
ma egykönnyen azt mondjuk, hogy "jó, sokkal jobb, mint az eddigiek
voltak és még bizonyosabban jobb lesz". Pedig az események sűrűjében
akkor nemcsak alig lehetett világosan látni, de a valósulás útja számta-
lan rejtett buktatókon vezetett keresztül.

A múltból megtagadni a fasizmust egy vesztett háború roncsain nem
volt nehéz feladat. Kiábrándulni egy fellengzős, osztályérdekből össze-
tákolt, hamisan csengő nacionalizmusból szintén a könnyebb esetek közé
tartozott. Európa társadalmi múzeumának homályos csarnokából a reali-
tások világosságára lépni, már nehezebb ügynek számított. Es még ne-
hezebb volt évezredes beidegződésekből szabadulni, a magánvagyon, a
termelőeszközök magántulajdonát képező gondolkodást megváltoztatni.
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Egyszóval fordítani kellett mindazon, amelyen felépült a régi világ és új
vágányolcra kellett fektetni gondolkodást, érzelmet és cselekvést. És ez a
legnehezebb dolgok közé tartozott.

Üj kerszak kétségen kívül a felszabadulással kezdődött. A fasizmus le-
verésével a magyar uralkodó osztály is vereséget szenvedett. Ezek a ve-
reségek tárták szélesre a kaput egy demokratikus átalakulás lehetősé-
geí előtt. A háború utáni években tehát a Függetlenségi Frontba tömö-
rült négy nagy párt kormányzása próbálta a demokratikus fejlődést biz-
tosítani.

Nem célunk a Függetlenségi Front nehézségeit, a súlyos politikai és
személyi harcokat elemezni. Nehéz is lenne néhány sorban még vázlato-
san is felsorolni azokat a tényezőket, amelyek egyre inkább sodorták a
nemzetet válaszút elé. Talán emlékszünk még a földosztás körüli vi-
tákra, az államosításokkal kapcsolatos problémákra, vagyegyszerűen
arra, hogy a koalíciós pártok jobbszárnyai a nemzetközi eseményekhez
fűzték reményüket, hogy hazánk sorsában történő változás javukra szól.

A döntő és sürgető kérdés azonban napnál világosabban állt előttünk,
s ez a szocializmus, ill. el kapitalizmus alternatívája volt. Az akkori idők
minden megmozdulását, minden akcióját és reakcióját ebben az össze-
függésben lehet csak megérteni. S ez a kérdés éppen huszonöt éve éle-
ződött ki a legjobban. Ezért mondjuk határozottan, hogy a fordulat éve
1948-ban volt. Mert ebben az évben dőlt el végérvényesen, hogya ma-
gyar nemzet jövőjének az útja a szocializmus on keresztül vezet.

Korábban is' voltak intézkedések, amelyek kedvezően befolyásolták "a
szocializmus útja felé a haladást. (Földosztás, 1945, nagybankok államo-
sítása, 1947, nagyüzemek államosítása, 1948 tavasza stb.) A döntés való-
jában akkor született meg, amikor a munkáspártok (szociáldemokrata,
kommunísta) egyesültek. Ez 1948. június 12-14-én történt, és mint a
Magyar Dolgozók Párt ja ezen a kongresszuson kimondta, hogy a népi
demokrácia vezető ereje a munkásosztály és célja a szocializmus felépí-
tése.

52

A szocializmus mellett döntöttünk

Nem volt könnyű dolog és magától értetődő folyamat átlépni egy mín-
den tekintetben szokatlan, új és más társadalmi, politikai, gazdasági.
morális dimenzióba. Az "új világ", a szocializmus világa merőben más
kategóriákban "gondolkodott és cselekedett", mint a régi, kapitalista,
feudális világ. Nem véletlenül éleződött ki az osztályharc és nem vélet-
lenül kísérte az intézkedéseket meg nem értés, gyanú és ellenszenv. De
a szekér haladt! Ha olykor döcögve is, de egyre biztosabban célja, a szo-
cializmus felé.

1948 végére már állami tulajdonba került vagy társadalmasított volt a
termelőeszközök mintegy 90 %-a, s kezdett eltűnni a magyar társa-
dalom életéből az ember ember által való kizsákmányolásának sötét
foltja. A népgazdaság új terveivel az új társadalmi struktura alapjait is
lerakta. A cél, hogy hazánk, mint elmaradt agrár-ipari ország, jelentős
nagyiparral rendelkező ipari-agrár országgá fejlődjék, folyamatba került.
Lépésről lépésre valósultak meg a szocializmus gazdasági és társadalmi
alap feltétel ei. A munkás-paraszt szövetség előrevetítette a mezőgazdaság
szocialista elvek szerinti átszervezését.

E roppant, dinamikus változás kihatott az élet egész területére. For-
rongás, pezsgés volt az egész ország. S ma, ha végignézünk a megtett



úton, a vér nélküli forradalmunk útján, bizony elgondolkodhatunk, mi-
lyen és mekkora nehézségeket kellett leküzdeni, míg ide jutottunk.

Mondom, nem áll módunkban részletezni az átalakulásnak még csak
a nagyobb állomásait sem. Az is bonyolult feladat lenne, hogy egyhá-
zunk helyzetét vizsgálgassuk az emlí tett időszakban. De egy-két ese-
ményt mégis kiemelünk.

Egyházunk a fordulat évében.

A szocializmus melletti döntés nem hagyott kétséget afelől, hogy az
egyházak is más helyzetbe kerülnek, mint voltak. Megnyílt elsősorban
az állam és egyház szétválasztása régóta vajúdó kérdésének lehetősége.
A fordulat évének legjelentősebb intézkedése az általános és középisko-
lák államosítása volt (1948). Hogyan látjuk ma pl. ezt a kérdést?

Kétségkívül nagy szolgálatot tett egyházunk a magyar művelődésügy-
nek a reformáció óta. Falusi népiskolák és városi középiskolák a nem-
zeti nyelv, kultúra és haza szeretet példás intézményei voltak. Ezt a
nép állama el is ismerte róluk. Az idő azonban eljárt a felekezeti isko-
lák feje felett. Az érzelmi érveket félretéve, józan eszünkkel azt mond-
juk: Volt idő, amikor az egyház diakóniai szolgálatába szervesen bele-
tartozott a nép oktatás, de ma Isten új munkaterületeket nyitott a dia-
kóníánk számára. S az a követelése, hogy ezeken a területeken álljuk
meg hűségesen helyünket.

Szekatlan és talán váratlan volt a fakultatív hitoktatás bevezetése.
Rendkívül kényelmes helyzetből zökkentett ki bennünket ez az intéz-
kedés. Viszont megtanultunk szabadabb an és éppen ezért felelősebben
dönteni és végezni szolgálatunkat.

Lehetne vég nélkül sorolni a fordulat éve után bekövetkezett egyhá-
zunkat érintő eseményeket, de a legnagyobbnak azt tartom, hogy Istenbe
vetett hitünk nem szenvedett hajótörést, és bizakodva, reménnyel el-
telve végezte evangélikus egyházunk szolgálatát, Eközben egyre bizto-
sabban érett felismerésünk: hogy egyház leszünk a szocializmusban. Sok
időnek kellett azután eltelnie, míg teológiailag rendezhettük sorainkat s
együtt haladva a szocializmust építő népünkkel, megtaláltuk helyürrket
és feladatunkat a magyar társadalomban.

A negyed évszázados megemlékezés alkalmat nyújtott ahhoz, hogy újra
átéljük lélekben a nagy eseményeket és hálával gondoljunk az egyház
Urára, aki a szocializmus építése közben velünk és népünkkel van, S
egyházának naponként kijelöli feladatát hazánkban.

Dr. Rédey Pál
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Huszonöt éve jelent meg
a "Nyílt levél"

"Felelősséget érz ek azért az egyházért, amelyhez hitünk s sorsunk sze-
rint hozzá vagyunk kötve, s úgy érzem ennek hangot is kell adnom."
Ezt olvashatjuk annak a 31 oldalas füzetnek a bevezető sorai között,
amelynek teljes címe: "Nyílt levél az evangélikus egyház ügyében".
1948-ban, a reformáció havában jelent meg, a felszabadulást követő egy-
házi élet legválságosabb időszakában, az Egyezmény megkötése előtt,
amikor csak egy püspök végezte szolgálatát. Szerzője az akkor 34 éves
egyetemi lelkész: Dezséru.László.

Ha most újra elolvassuk a füzetet, elcsodálkozunk, hogy annak idején
sok izgalmat kiváltó megállapításai mennyire magától értetődőnek tűn-
nek ma. Az akkori kusza egyházi helyzet régen hátunk mögött van. A
fiatalabb nemzedék nem sokat tud róla. Az idősebbek is csak homályo-
san emlékeznek rá olykor vissza. Pedig az út, egyházunk mai útja, va-
lahogy itt kezdődött el. A "Nyílt levél" félreérthetetlenné tette 1948
őszén, hogy elérkezett a döntés ideje. Világosan mutatta meg: miért és
miben kell döntenünk. Ezért kavart vihart.

Nem hallgathat juk el, hogy mások is keresték akkor az egyház útját.
Mind többen szorgalmazták az új magyar állam és az egyház közötti tár-
gyalások megindulását. Főként azok, akik az egyház megújulását és ma-
gára találását szívükön hordozták. A "Nyílt levél" gyakran hivatkozik
rájuk. A közvéleményt mögéje kívánta állítani egyházunkban. Hiszen
ezeket is árulóknak, lefekvőknek bélyegezték mihelyt az ellenállás he-
lyett a tárgyalást szorgalmazták, A "Nyílt levél" zárószakaszában ezt
olvashatjuk: "Ma mindenkit rágalmaznak, aki ezekben az órákban to-
vább vállalja a felelősséget az egyház újra megtalálandó útja érdeké-
ben. Én azt prédikálom, hogy szeressétek azokat az embereket, püspö-
köktől egyszerű kispapokig, akik ma is készek azt az áldozatot meg-
hozni, hogy vállalják a felelősséget egyházunk életéért. - Ma a remény-
telenek azt készítik elő, hogy beleütközzünk áthághatatlan falakba. Mi
trombitaszóval akarjuk megkerülni háromszor is a kétségnek ezeket a
falait, mert hiszünk a szelgálatunk erejében."

Most nem az érdekel, hogy az egyházon belül otthont kereső politikai
reakció míért kiabált kígyót, békát annak idején (majd 1956-ban is!)
Dezséry Lászlóra. Érdekesebb és nyugtalanítöbb kérdés, hogy miért ha-
tárolták el magukat tőle azok, akiket támogatott, akikkel együtt szere-
tett volna menni? Miért nem foglalkozott az egyházi sajtó annak idején
a "Nyílt levélben" felvetett kérdésekkel? Miért nem tárgyaltálc lelkész-
gyűléseken? Miért nem utalt ak rá akkori püspöki körlevelek és beikta-
tási beszédek? A lelkészek szakfolyóirata is miért hallgatott róla?
Miért?

Úgy gondolom azért, mert az egyház lelki ébredéséri és belső megúj-
hodásán munkálkodó emberek - pontosabban: akik közülük az állam-
mal kötendő egyezményt és a tárgyalásokat szorgalmazták - csak az
utat, az egyház útját keresték. A terepet, amelyen az egyház útja ha-
ladt, legjobb esetben tudomásul vették, de úgy vélték, az már mások
ügye, nem a miénk. Szerették volna elhitetni önmagukkal és az egyházi
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közvéleménnyel is, vagy csupán az állam és az egyház új viszonyának
kíalakításáról van szó, s e tekintetben Pál apostol sokat idézett szavai
adnak eligazítást: "Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmassá-
goknak ... " (Rm. 13.).

A "Nyílt levél" rámutatott, hogy többről van szó. A társadalom szo-
eialista átalakulására irányította a figyelmet. Nem általában az állam-
mal, hanem a szocíalizmus építésére elszánt "új típusú" magyar állam-
mal kötünk egyezményt. Aki ezentúl Magyarországon egyházat akar épí-
teni, annak a szocializmus építéséből is ki kell vennie részét. "Magyar-
országon több történt, mint egyszerű kormányváltozás. Belekerültünk a
szocialista forradalom sodrába, s ez az amivel számolnunk kell. Világ-
jelenséggel állunk szemben." Később, a hatvanas évek elején ezt így fo-
galmaztuk: egyház vagyunk a szocializmusban. Újabban pedig így fejez-
zük ki: a diakóniai egyház útját járjuk - ami azt jelenti: az új társa-
dalom felépítését nem kívülről szemléljük, hanem abban - a magunk
módján - részt veszünk. Az egyház útja tehát nem az örvénylő, sötét
semmi felett kifeszített kötélen, hanem a földön halad előre. Olykor -
de nem állandóan! - meredek hegygerincen, de mindig a földön és nem
borotvaélen.

Az egyszeri görög bölcs esete juthat eszünkbe. Amikor vitafelel rátá-
madtak, így szólt: Nem bánom, ha megvertek, csak hallgassatok meg.
A "Nyílt levél" felismerései - akarva-akaratlanul - meghallgatásra ta-
láltak egyházunkban. Szerzője 1950-ben püspök lett. A szocializmus épí-
tésének nehéz szakaszában, az ún. szernélyí kultusz idején kereste - és
nem eredménytelenül - az első feleleteket a ma is aktuális kérdésre:
mit jelent egyházat építeni úgy, hogy a szocializmus építésében is részt
veszünk? 1956-ban a személyét ért támadások miatt visszavonult szolgá-
latától. 1958-ban lemondott püspöki tisztéről. Azóta köz íróként tevékeny-
kedik. Különös, de úgy történt, hogy az úton, amelyre ő mutatott rá,
nem jár velünk. Itt megint inkább az a kérdés nyugtalanít, más kérdé-
seket megelőzve, hogy mí ebben a felelőssége azoknak, akik 1956 végén
és 1957 elején őt vádolták, miközben ők maguk nem tudtak utat mutatni
egyházunknak.

Benczur László

Negyedszázad
Egyézm~nyünl~ útján

Hazánk a második világháború befejezése óta a szocialista népek tá-
borához tartozik, s ennek megfelelőerr alakítja jelenét és munkálja jövő-
jét. Evangélikus egyházunknak ugyanebben a környezetben, tehát szo-
cializmust építő hazánkban kell betöltenie Istentől rendelt szolgálatát,
Ezt a reális helyzetet ismerték fel egyházunk vezetői, amikor 1948. de-
cember 14-én aláírták azt az Egyezményt, amely szabályozta evangélikus
egyházunknak magyar államunkhoz való viszonyát.

Vizsgáljuk meg röviden, hogy az Egyezmény megkötése óta eltelt ne-
gyedszázad alatt, hogyan alakult egyházunk élete hazánkban? Hogyan
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teljesítette államunk és egyházunk az Egyezményben foglalt kötelezett-
ségeket?

Allamunk oldaláról tekintve azt kell megállapítani, hogy az Egyez-
ményben foglaltakon túlmenően segítette egyházunk életét és szolgálatát
gyülekezeteinkben és magyar népünk között. Ennek bizonysága nemcsak
az a tény, hogy a személyi és dologi államsegélyt csak egy ízben és kis
mértékben csökkentette, hanem azt a rendkívüli államsegély folyósításá-
val pótolta és meghosszabbította. De erről beszél az a tény is, hogy gyü-
lekezeteinkben az elmúlt 25 esztendőben szabadon folyhatott Isten igé-
jének hirdetése, a szeatségek kiszolgáltatása, a gyülekezeti és intézmé-
nyes szeretetmunka végzése (jelenleg is 18 szeretetintézményünk műkö-
dík), lelkészképzésünk zavartalan munkája, egyházi lapjaink, különböző
teológiai könyveink és egyéb sajtótermékeink: a Biblia, az énekesköny-
vek, az Evangélikus Naptár, a Bibliaolvasó Útmutató, hittankönyvek stb.
rendszeres megjelenése. Államunk az elmúlt 25 esztendőben számos új
templomunk, gyülekezeti házunk építéséhez adott építési engedélyt, egyes
műemlék templomaink tatarozásához pedig igen jelentős államsegélyt.

Allamunk egyházunknak a különböző egyházi világszervezetekkel való
kapcsolatait előmozdította, számos külföldi egyházi vezető látogatást te-
hetett egyházunkban, ugyanakkor püspökeink, teológiai tanáraink. lelké-
szeink és teológusai nk .is eljuthattak a különböző külföldi egyházakhoz.
Államunk lehetövé tette Ielkészeink és teológusaink számára külföldi
ösztöndíjak elfogadását és élvezését, valamint egyéb külföldi tanulmáy-
útjait.

Egyházunk oldaláról tekintve megállapíthatjuk, hogy az Egyezmény
megkötése új kerszakot nyitott meg egyházunk életében. A felszabadu-
lás utáni néhány esztendő bizonytalankodás a után egyházunk fokozato-
san találta meg és teológiailag is megfogalmazta azt az utat, amelyen
járva betöltheti szolgálatát szocializmust építő hazánkban és népünk kö-
zött. Ezt a teológiát és utat a "diakónia teológiájának", illetve "a dia-
kónia útjának" szoktuk nevezni. Ennek az útnak kialakulását, Iényegét
és továbbfejlődését jól kifejtve találjuk D. Káldy Zoltán püspök "Új
úton" című - 1970-ben megjelent - könyvében. Ennek a teológiának és
útnak lényege azon a felismerésen és döntésen alapszik, hogy az anya-
szentegyház Ura egyházunkat, gyülekezeteinket egész magyar népünkért
való felelős szolgálatba állította, s mí ezt a szelgálatot hitünkből folyóan,
örömmel és készséggel végezzük, mint hazánk állampolgárai és evangé-
likus egyházunk tagjai.

Mi is építjük a szocializmust hazánkban elsősorban azzal, hogy az el-
múlt 25 esztendőben igyekeztünk az Egyezményt hűségesen és követke-
zetesen megtartani. Az ellenforradalmi események ugyan okoztak némi
zavart - elsősorban a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetésében - de
1958-ban rendezödtek soraink és megszilárdult a vezetés. Örömmel álla-
píthatjuk meg, hogy lelkészeínk túlnyomó része becsülettel szolgál nem-
csak a szószéken, hanem társadalmi életünk számos területein. Gyüle-
kezeti tagjaink sok helyen példamutató módon állták és állják meg he-
lyüket a mindennapí élet különböző munkaterületein : az iparban, a gyá-
rakban, az üzemekben és a szocialista mezőgazdaságban egyaránt.

Ugyancsak örömünkre szolgál az a tény is, hogy államunk pozitív mó-
don értékeli egyházunknak szolgálatát. Korrnányunk felelős vezetői több
ízben elismeréssel nyilatkoztak egyházunk jó szolgálatáról hazánkban és
népünk körében. Püspökeink és lelkészeink közül többen magas kor-
mánykitüntetésben részesültek. Számos lelkeszünk kezdettől fogva részt
vesz a békemunkában, az Országos Béketanácstói kezdve a megyei, vá-
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rosi vagy községí békebizottságokban, a Hazafias Népfront munkájában
városon és falun egyaránt, az ország és a lakosság ügyeinek hivatalos in-
tézésében, mínt országgyűlési képviselők, vagy megyei, városi és községí
tanácstagok. Megtisztelő számunkra, hogy részt vállalhatunk a népünk
- s benne híveink - sorsát alakító, azt döntően befolyásoló nagy, át-
fogó nemzeti feladatok megvalósításában.

Egyházi törvényeinket is korszerűsítettük és összhangba hoztuk azzal
az élettel és "munkával, amely hazánkban folyik. Az 1967. január 1-én
hatályba lépett új egyházi törvénykönyvünk elején található "ünnepé-
lyes Nyilatkozat" klasszikusan dokumentálja ennek az állításnak igazsá-
gát. Úgy gondoljuk, hogy "együtt a néppel és a népért" elv szépen meg-
fér egyházunk szeretetével és népünk szolgálatával. Egyházunk nem akar
és nem is tud elszakadni népünktől, mert ezzel híveitől is elszakadna,
légüres térbe kerülne és elveszítené szolgálatának alapját és célját is.

25 évelteltévei hálát adunk Istennek, hogy nemcsak megtartotta egy-
házunkat, hanem az Egyezmény útján tág ajtót nyitott a szolgálatra új
társadalmi rendünkben. Köszönetet mondunk államunknak az Egyez-
ményben - sőt azon túl - vállalt kötelezettségeinek következetes telje-
sítéséért. Bizalommal tekintünk a jövőbe és továbbra is a jól bevált
Egyezményhez ragaszkodunk, amely nemcsak biztosítja, hanem elő is
mozdítja a jó szolgálatot egyházunk és népünk tagjai között.

Mekis Adám

A hit világa
Megjelenésének 25. évfordulójára

"Amit még ifjonta gondoltam el és sokan régóta vártak tőlem, most,
életem alkonyán bocsátom közre : evangéliumi hitünk tartalmának ren-
dezett feldolgozását." - Ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára 25 évvel
ezelőtt D. dr. Prőhle Károly nyugalmazott teológiai tanár életművét:
"A hit világa" című könyvét. Ugyanezek a szavak mintha felidéznék a
szerző életútját is ifjúságától "élete alkonyáig". Ma még nem kell őt
"bemutatnunk" az olvasóknak. Lelkészi karunk jelentős része tanítványa
volt, gyülekezeteink is jól emlékeznek nevére. Mégsem árt néhány szóban
munkában gazdag életére emlékeznünk.

Prőhle Károly

1875-ben született Rábabogyoszlón. Középiskolai tanulmányai után a
soproni teológián, majd a greifswaldi és tübingeni egyetemen képezte
magát tovább. 25 éves volt, amikor 1900-ban Gyurátz Ferenc püspök lel-
késszé avatta. Több helyen végzett segédlelkészi, majd óbudai hitoktatói
szelgalata után Lajtaújfáluban lett gyülekezeti lelkész. Ezt a gyülekeze-
tet voltaképpen ő szervezte, s működése alatt épült fel a templom is.
Miközben azonban szorgalmas gyülekezeti munkáját végezte, állandóan
tanult, nemcsak azért, mert "jó pap" akart lenni, aki holtig tanul, ha-
nem elhivatottságot érzett arra is, hogy másokat tanítson. Felszentelése
után négy évvel teológiai tanári képesítővízsgát tett. Ettől kezdve elő-
adója, rendkívüli, majd rendes' tanára a soproni Teológiánknak. lelkes
szolgálóia lelkészképzésünk ügyének. Nem árt felvázolni hatalmas tu-
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'19I8-ban megszerezte a budapesti egyetemen a filozófiai doktori címet.
dását. A keresztyén hit és erkölcstan, a rendszeres teológia tanára volt.
Figyelő tekintetét rajta tartotta kerának minden szellemi áramlatán s
mindezeket beépítette előadásaiba is. Tanította többek között a filozófia
történetet, a vallástörténetet, az újszövetségi görög nyelvet is. Hébertu-
dása is kiemelkedő volt. S - ahogy valaki róla emlékezve mondta -
egyszer csak "észrevették", hogya németen túl angolul és franciául is
beszél.

Egyházunk életében is jelentős szerepe volt. Teológiai Akadémiánk-
nak is többször volt dékánja. Egyházunk küldöttje volt a Lutheránus Vi-
lágszövetség első három világgyűlésén és más egyházi konferenciákon is.
I926-ban a lipcsei egyetem tudományos és ökumenikus munkája elisme-

I réséül díszdoktori címet adományozott neki. Közben folyőiratokat is
szerkesztett, s előadásai mellett cikkeket,' tanulmányokat írt. Ilyen meg-
feszített munkával ért el "élete alkonyáig", de most sem a nyugalmat
~lvezte, hanem - ahogy írja - "a háztartás tűzhelye mellett" megírta
nagy könyvét, Miért nem előbb? Ezt a kérdést ő maga is érinti. Azt hi-
szem, nemcsak elfoglaltsága akadályozta ebben, hanem valami más is:
"Arra sohasem gondoltam, hogy éretlen gyümölccsel lépjek a nyilvános-
ság elé." Talán nem túlzás állítani: minél többet, jobban lát és tud va-
laki, annál jobban megfontolja, amit mások elé ad.

1962 decemberében, 88. esztendejében zárta le szemét. A temetési szer-
tartást Káldy Zoltán püspök végezte. A mélyen hivő ember, a nagy tu-
dós a soproni evangélikus temetőben nyugszik és várja a feltámadás
napját.
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"A hit világa"

Fordítsuk figyelmünket megjelenése negyedszázadát megért könyvére.
" ... most, életem alkonyán bocsátom közre: evangéliumi hitünk tartal-
mának rendezett feldolgozását." Az emlékezésünk elején idézett mondat
nemcsak a szerző életét vetíti elénk, hanem summázza a könyv célját és
tartaimát is. Amiről írni akar, az hitünk tartalma. így fogalmazza meg
találóan: a hit világa. "A hitben és a hit által egy egészen új csodás vi-
lág tárul fel előttünk, a hit világa." S ez a világ a szerző gondolkozásá-
ban nem egy "külön", "más világ", nem "a világtól elzárkózás"! H~lljuk
csak őt: "Brtsük jól: mindaz, amit az ember önmagáról, az emberrol, az
életről, a természeti és történeti világ dolgairól természetes érzékei vel
és kutató értelmével megismer ... mindezen a hit nem változtat semmit,
mindezt a hit nem pótolhatja, de a hivő mindennél többet lát ... mind-
azt Isten teremtő, világkormányzó és megválto akaratának világításában
érti meg vagy igyekszik megérteni ... íme, a hit csodás világa." Sehhez
még hozzá kell olvasnunk a következőket is: "Ha nem szenvedünk lelki,
szellemi álmosságban, akkor a tudnivágyás hitünkkel kapcsolódik s hit-
tudatunk megkívánja, hogy hitünk tartaimát mínél jobban igyekezzünk
tudatosítani. " minél teljesebben bontakozzék ki előttünk a hit világa."

Könyve két fő részből áll. Az első fő részben alapvető kérdéseket tár-
gyal (A keresztyénség lényege. A hittan feladata). A második fő részben
bontja ki hitünk tartaimát újra meg újra a Szentírás üzenetét keresve,
evangélikus hitvallásaink fényében, ökumenikus érdeklődéssei és igen
tág perspektívával. Sablonos, tartalmi ismertetés helyett álljon itt in-
kább néhány benyomás és értékelő mondat.



A meggyőződött és meggyőző hit könyve

Nemcsak azért, mert a hit tartaimát írja le, s ez korában dogmatikai
állásfoglalás is volt, Nem is csak azért, mert visszatérő tanúságtétele:
a keresztyénség legbensőbb lényege a hit, "a krisztushit", "a személyes
bizalom Isten iránt", "az evangélíum visszhangja". Ebben a hitben akar
erősíteni is, mert "ha a lutheri keresztyénségben kímerül a hit ereje,
akkor a keresztyénségnek egyik fajtája sem mutat olyan szomorú ké-
pet, mint 'éppen a lutheri ... " Mindezeken túl a könyv minden szaván
átsüt az író személyes hite. Meg is mondja nyílt an : "a hittan targyához
sehogysem illik az a hideg-rideg tárgyilagosság, mely a tudományosság
látszatáért [égburokba rejti a hit Szentlélek szította hevét."

Ezzel egy ütemben hangsúlyozza a szerző az evangéliumi hit életfor-
máló erejét is. Könyve "csak" hittan és nem erkölcstan is. Csak sajnál-
hatjuk, hogy az etikai rész végleg elmaradt. Érezhető szomorúsággal
írja Prőhle Károly is, hogy erről "most már le kell mondanom". Ezért
viszont bővebben tárgyalja a most említett részt és világosan leszögezi:
"szociális létvíszonyaink irányában az emberszeretet a leghatalmasabb
erő, mely az evangéliumi hitből buzog fel." És: "Krisztus egyházára szo-
ciálís hivatás hárul azzal, hogya hitből fakadó igazsággal párosult sze-
retetnek szószólója, munkása és harcosa legyen."

Lebilincselő olvasmány

Akik ismerték a szerzőt, tudják, hgy minden szót megfontolt, inkább
lassabban írt, beszélt ennek érdekében. Könyvének minden szava is meg-
fontolt és helyén is van. Mégis, az olvasónak az az érzése, mintha a
szerző fel sem állt volna az asztaltól, mintha "egyvégtében" írta volna
le könyvét, Mint akinek nagyon sok és színes mondanivalója van. Mint
aki előtt egy csodálatos világ tárult fel, s alig győz bennünket annak
szépségeín, kíncseín végigkalauzolní. Mint amikor egy kristálytlszta és
kiapadhatatlan forrás nyílik valahol. Vagy a- szerző hasonlatával élve:
érett gyümölcs ez a könyv, Ezért olvashatják gyülekezeti tagok és lel-
készek egyaránt örömmel.

Magas színvonalú, tudományos könyv van kezünkben

Volt alkalmam összehasonlítást tenni Prőhle Károlynak a dogmatikai
előadásairól egy tanítványa által készített jegyzetei és a könyv között,
Előadásaiban, különösen az alapvető részben súlyos, nehéz filozófiai kér-
déseket érint, szinte f'árasztóan gondolkoztatja meg és logikára akarja
tanítani hallgatóit, a jövendő lelkésznemzedéket. Könyvében ezt a részt
mintha "félretette" volna, legalábbis első pillantásra. Ezzel azonban nem
mondott le a tudományos színvonalról, Kerának minden teológiai áram-
lata, küzdelme benne van könyvében. Például: "Barth-tóI ma míndenkí
tanul, amint ő maga is nyilván - tanul; de csak a szellemi kiskorúak
követík árkon-bokron keresztül." De tanítását míndig kapcsolatba hozza
nem teológiai szellemi irányzatokkal, vagy a természettudomány eredmé-
nyeivel is, s erre oktatja tanítványait is. Amikor az ember a mondato-
kon keresztül az ősz tudóst látja, az a benyomása: szellemileg friss és
fiatal maradt a 73 éves szerző.

*
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Iieveházi László

Az 1948-as esztendőre esett könyvének megjelenése. Nem szeretném a
dolgokat össze erőltetn Í. Mégis, ha csak az idei naptárurikat olvassuk,
kell, hogy észrevegyük: egyházunk életében kiemelkedő év volt. Az év
elején megjelent "A hit világa". Mintha annak jele volna: egyházunk
magára talált, hitében, tudatában erősödött, a könyv legalábbis ezt igye-
kezett szolgálni. - Ebben az évben a lelkészek asztalára került Dezséru
László "Nyílt levele", amely ebben a hitben továbbgondolkodásra, mai
utunk megkeresésére szólított fel. - Az év végén pedig államunk 'meg-
bízottai és egyházunk vezetői aláírták az Egyezményt, mely világosan bi-
zonyította: államunk helyet adott és egyházunk megtalálta helyét a szo-
cializmusban. 450 éves vándorutunkori ezért olyan kiemelkedő határkő
az 1948-as esztendő, az alaplerakás esztendeje, amely alapra építve to-
vább indulhattunk s megtalálhattuk nemcsak helyünket, hanem szolgá-
laturikat is és ennek a szolgálatnak, diakóníának útján bátran és jó re-
ménységgel haladunk tovább, előre.

Húszéves a Gyülekezeti Segély
1953-1973

Az 1948-ban megnyílt Zsinat 1953 márciusában tartotta negyedik ülés-
szakát. Ekkor került elfogadásra "Az egyház szeretetszolgálatáról" szóló
VIlI. törvény. E törvény 18-19. §-a így hangzott: "A Magyarországi
Evangélikus Egyházban a gyülekezetek egymást segítő, kölcsönös szere-
tetrnunkáiát a Gyülekezeti Segély végzi. A Gyülekezeti Segély építkező,
szervezkedő vagy nagy szórványú gyülekezetek et segít, hogy istentiszteleti
életüket biztosítsa és gazdagítsa."

Ebben az esztendőben tehát húszesztendős egyházunknak ez az igen
fontos munka ága, a Gyülekezeti Segély. Két évtized nem nagy idő -
eltörpül ez a jubileum azok mellett, amelyekről Naptárunk- megemléke-
zik, - s mégis Istennek hálát adva emlékezünk meg a Gyülekezeti Se-
gély "életre hívásának" az évfordulójáról is.

Egyházunk mindig végzett szeretetszolgálatot gyülekezetek felé is. Há-
latelt szívvel emlékezünk a Gyámintézet áldásos tevékenységére és szol-
gálatára. Sok templomunk őrzi falaiba épülve a Gyámintézet áldozatát.
Azonban a Gyámintézet csak egyesület volt az egyesületei re osztódot ~
egyházban. Így nem is végezhetett országos méretű, jól átgondolt szolga-
latot. A felszabadulás után amikor egyházunk a megváltozott társadalmi
helyzetben eszmélkední kezdett, többé már nem egyesületi képletben.
hanem az egész egyház közös- szolgálatának a feladataiban látta helyét
és szolgálatát hazánkban. Így volt ez a Gyámintézettel is. Szűk lett szá-
mára az egyesületi keret s ezt a szolgálatot is szerves egyházi munka-
ággá kellett átformálni. Hiszen célkitűzése, feladata is ezt követelte:
gyülekezeti szeretetszolgálat a rászoruló gyülekezetek felé. Ezt jól és át-
gondoltan végezni, csak ez egyház egésze végezheti - s nem néhány na-
gyon lelkes és becsületes munkása az ügynek. Tulajdonképpen 1953-ban
a VIlI. törvény 18-19. §-ban nem történt más, mint törvénybe íktatása,
azaz az egész egyházunk számára kötelező érvényt szerezni annak a sze-
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retetből fakadó, az egyház egységét így is kifejező szolgálatnak, mely-
nek körvonalai már akkor, a törvényelfogadásakor kialakulóban volt,
- hogy ma elmondhassuk: a Gyülekezeti Segély egyházunk diakóniai
útjában a gyülekezeteknek egymás iránt érzett és hordozott felelősségét
és egységét munkálja.

A zsinatí ülésen így indokolta a Gyülekezeti Segélyról szóló paragra-
fusokat a törvénycikk előterjesztője : "A csak magának élő gyülekezet
nem él, a kifelé süket és béna gyülekezet haldoklik és a gyülekezet,
amely szerétetének szolgálatában más gyülekezetek felé nem tud kigyul-
ladni, nem gyülekezet". Komoly és súlyos szavak voltak ezek akkor s
most is. A Krisztustól kapott szeretetnek a megélése, gyülekezetnek gyü-
lekezet felé fordulása, amely azonban nem lehet esetleges, nem a gazdag
alamizsnája a szegény felé, hanem annak bizonyossága, hogy egy testnek,
a Krisztus egyházának a tagjai vagyunk, s éppen ezért egymásnak fele-
lősséggel és áldozattal kell hogy tartozzunk, - mert ez Krisztus
egyházának az ismérve, a Gyülekezeti Segély motorja. Ez a szolgálat te-
hát egyházunk egészének a szolgálata, hiszen Krisztus szeretetparancso-
latára épül. Ezért ennek teljesítése minden gyülekezet, lelkész és pres-
biter, de a gyülekezeti tagok részére is szívbe írt parancs, amelynek tel-
jesítése nem több, mint a közös hit vállalása és engedelmesség annak,
Aki véghetetlen szeretetével és áldozatával munkálja bennünk a cse-
lekvő hit mindennapi megújítását.

Az 1953-ban meghozott VIlI. törvény szervesen beleépült az 1966-ban
megalkotott Egyházi Törvényekbe. Az Egyházi Törvények IV. törvénye
szól "Az Egyház szeretetszolgálatáról". E törvény alapelve ,----az ünne-
pélyes Nyilatkozat szellemében, - kifejezi, hogy egyházunk a szerétet-
munkát a .,rászoruló gyülekezetek felé" is végzi. A Gyülekezeti Segély
munkája tehát nem más, mint a "gyülekezetek egymást segítő, kölcsönös
szeretetmunkáját" összefogó munkaág, Természetesen a diakónia teoló-
giájának a megfogalmazása után a Gyülekezeti Segélyról szóló törvény-
cikk átfogóbb és tartalmasabb, mint az útkeresés időszakában született
1953-as VIII. törvény.

A Gyülekezeti Segély húsz év alatt sok gyülekezetnek nyújtott anyagi
segítséget. Viszont adni csak úgy tudott, hogy a gyülekezetek nagy több-
sége magáévá tette a testvéri összetartozásnak ezt a lehetőségát és évről
évre meghozta áldozatát, hogy a földrajzilag tőle távol, számára isme-
retlen gyülekezet építkezésót elősegítse forintjaival. S minél jobban be-
lesimul a Gyülekezeti Segély szolgálata egyházunk éietritmusába, annál
magasabb az az összeg, amelyet szét tudunk osztani az arra rászoruló
gyülekezeteknek.

A Gyülekezeti Segély értékelésénél az egy főre jutó átlagot szoktuk fi-
gyelembe venni. Ez az elmúlt négyesztendő alatt így alakult:

1968-ban befolyt összeg egy főre jutó átlaga: 1,07 forint.
1969-ben befolyt összeg egy főre jutó átlaga: 1,09 forint.
1970-ben befolyt összeg egy főre jutó átlaga: 1,10 forint.
1971-ben befolyt összeg egy főre jutó átlaga: 1,16 forint.

Egy év alatt, 1970-1971-ben 6 fillér emelkedés. De szeretném hinni,
hogy ez továbbra is így fog emelkedni! Mert e számok is jelzik, hogy re-
ménységgel tekinthetünk a Gyülekezeti Segély szelgálatára. Érdekes ké-
pet kapunk akkor is, ha az egyes egyházmegyék "helyezését" tekintjük
át. Évek óta "verhetetlen" az egyházmegyék versengéseben a Tolna-Ba-
ranyai Egyházmegye. 1971-ben ebben az egyházmegyében az egy főre
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jutó átlag 1,96 forint volt. Utána sorrendben a Nágrádi Egyházmegye
következett 1,84 forinttal. És - sajnos - ugyancsak tartja kezdettől fogva
utolsó 4.elyét a Pesti Egyházmegye 0,35 forinttal.

Az Országos Gyülekezeti Segély hivatali pecsétjén ez az igehely talál-
ható: Gal. 6, 2. "Egymás terhér.hordozzátok." Ez az ige hűen fejezi ki azt
a szolgálatot, amelyet a Gyülekezeti Segély végzett az elmúlt húsz esz-
tendőben. Az elért eredmény azokat igazolta, akik életre hívták, a mi fel-
adatunk pedig a nagyobb felelősség és áldozatvállalás egyházunk egé-
széért.

]\Iai utunkat meghatározó szó
Tizenöt évvel ezelőtt hangzott el

D. Káldy Zoltán püspöki székfoglalója

Karner Agoston

Az 1956-os ellenforradalom egyházunk területére is átcsapott. Azok,
akik a vezetést önkényesen átvették, nemcsak megkérdőjelezték, hanem
támadták azt az utat, rnelyen egyházunk 1948-tól 1956 őszéig járt. Nagy
megzavaródás támadt egyházunkban mínd elvi-teológiai, mind egyház-
politikai téren. Azok, akik megtagadták az 1948 óta járt utat és krítízál-
ták azokat, akik ezt az utat kimunkálták, nem tudtak más járható utat
mutatni. Ebben a nagyon nehéz helyzetben a Déli Egyházkerület gyüle-
kezetei szinte teljes egyhangúsággal Káldy Zoltán, akkori pécsi lelkészt,
a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperesét választották meg püspökké, Be-
iktatása 1958. november 4-én történt a budapesti Deák téri templomban.
A püspöki székfoglaló beszéd tiszta hang volt a nagy bizonytalanságban,
Előremutató, az egyház útját és szolgálatát meghatározó szó volt. Egy-
házunk mai útjának kijelölése történt meg. A tizenötéves évforduló al-
kalmával ebből a beszédből idézünk néhány szakaszt:

Biblicitás, hitvallásosság, értelmesség
Az előttünk álló szelgálatok végzése közben igehirdetéseinkben és mín-

den szolgálatunkban a Szentíráshoz, mint zsinórmértékhez akarok iga-
zodni, a politikai és társadalmi kérdésekben pedig a józan észre fogok
hallgatni, "a hitnek szabályai szerint".

Meg kell azonban mondanom, hogy számomra a Szentírás semmikép-
pen nem törvénykönyv, amelynek rögzített tételei volnának és ezeket
kellene aprólékos kazuísztikával esetről esetre alkalmaznom az elém ke-
rülő kérdések megoldásánál. Számomra a Szentírás Krísztus-könyv,
Krisztusról szóló bizonyságtétel, amely engem nem a betűhöz köt, ha-
nem magához Jézus Krisztushoz. Éppen ezért nem tudom magamévá
tenni püspöki szolgálatomban sem az egyházunk bizonyos köreiben gyak-
ran kísértő felfogást, amely állandóan azonosítani akarja a Szentírásban
adott helyzeteket a mí mai helyzeteínkkel, és az ott látott megoldásokat
egyenesen át akarja vinni a mi helyzetünkre, azt kívánván, hogy megol-
dásaink formai szempontból egyezzenek meg a Szentírásban adott meg-
oldásokkal. Az apostolok ugyanis nem adtak minden időre szóló meg-
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oldás okat a különböző időben élő egyház minden előkerülő kérdéseire.
Ma Jézus Krisztushoz való kötöttségünkben, a Szentírásban adott igén
keresztül a Szentlélek ad számunkra útmutatást, a Szentírásban ~ott
helyzetek pedig csak irányt szabnak, és mutatják azt a módot, és maga-
tartást, ah-ogyan a különböző kérdésekhez ma nekünk is hozzá kell áll-
nunk. Tehát a Szentírást egzisztenciálisan és nem tételekben rendszere-
zetten tartom a kezemben.

A hitvallási iratokat az atyáktól vett drága örökségnek tekintem, ame-
Iyek a különböző történeti helyzetekben aktualizálják az igét. Ezek sem
a betűhöz, hanem Jézus Krisztushoz kötnek bennünket. Az evangélikus
hitvallások a reformáció korában ismeretes vitás kérdésekre adnak fe-
leletet. Ezeknek a feleleteknek ma is kétségtelenül nagy jelentőségük
és kötelező erejük van, amennyiben a Szentírással megegyeznek. Viszont
az egyház mai kérdései nem mindenestől ugyanazok, mint voltak a re-
formáció korában élő egyháznak. Ezért nem nézhetünk valami merev
konfesszionalizmussal hitvallásainkra, mínt amelyek minden kérdésünkre
végleges feleletet adnak, hanem készségeseknek kell lennünk annak el-
fogadására és megvallására, amit a Szentlélek az igén keresztül a mí mai
helyzetünkre, vítás-kérdéseínkre nézve mond. A Szentlélek ma is meg-
világosít és megmutatja, mí az Isten jóakarata abban is, amiben új kö-
rülmények között döntenünk kell. Esetleg szükség lehet legalább a ma-
gunk számára a régi hitvallások kiegészítés ére.

Mint említettem, a politikai és társadalmi kérdésekben a józan ésszel
szeretném a fennforgó problémákat megoldani és azokban dönteni.
Luther hangsúlyozza, hogy a természeti törvény, amely mindenkinek a
szívébe van írva, megtanít ja az embert arra, amit neki a közéletben cse-
lekednie kell. Nekünk, keresztyén embereknek is a politikai, gazdasági
és társadalmi kérdésekben a józan eszünkkel fel kell sorakoztatnunk a
különböző érveket és ellenérveket, és higgadt méclegelés után kell dön-
tenünk. A Bármeni Hitvallás 5. tétele szerint is, ilyen dolgokban az "em-
beri belátás és emberi képesség szerint" kell határoznunk. Ez közelebb-
ről azt jelenti, hogy amikor politikai kérdésekben döntünk, akkor nem azt
fogjuk mondani, hogy "a Szentírás ezt mondja nekünk", hanem az Isten-
től kapott emberi értelemre hivatkozva azt' mondjuk: "a józan ész ezt
mondja nekünk". Ezzel el fogjuk kerülni, hogy minden politikai cselekvé-
sünk alá tendenciózusan igéket erőltessünk. Viszont a józan észre való
hivatkozással nem engedhet meg magának a keresztyén ember valami
elvtelen taktikázást, gerinctelenséget a politikai kérdésekben sem. Ha-
nem a döntésben benne kell lennie a józan ész által kormányzott
őszinte meggyőződésnek. Hiszen magától értetődően, a keresztyén em-
ber értelme sem független a hittől, és éppen ezért politikai kérdésekben
is Isten előtt dönt a "hit szabályai szerint".
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KRONJIKA
1971. JÚLIUS 1 9 7 2. JÚN 1 U S

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITÉRIUMA

július 2-án ülést tartott, amely min-
denekelőtt a május 21-én, a Ma-
gyar Munkás-Paraszt Kormány és
az evangélikus egyház között - az
egyházi állások betöltésével kapcso-
latos teendők törvényerejű szabá-
lyozásával kapcsolatos - megkötött
egyezménnyel foglalkozott. Az Or-
szágos Presbitérium ratifikáIta az
állam és az egyház jó viszonyának
ezt az újabb dokumentumát és ün-
nepélyes nyilatkozatban fejezte ki
egyetértését.

Az ülés derekas részét D. Káldy
Zoltán püspök előterjesztése alkotta,
aki az egyházunkbeni jó és helyes
életrend kérdésével .foglalkozott,
Végül a presbitérium tagjai megvá-
lasztották az egyes munkaágak új
vezetőit: Virágh Gyula lelkészt, aki
az Országos Diakóniai Osztály veze-
tője és Karner Agoston főtitkárt,
aki a Gyülekezeti Segély országos
előadója lett s bizottságokat küldött
ki új szabályrendeletek előkészíté-
sére.

OT FIATAL LELKÉSZT
AVATTAK

július 4-én egyházunk két gyüleke-
zetében.

Csabacsüdön D. Káldy Zoltán
püspök lelkésszé avatta Gabányi
Géza, Kalácska Béla, Ribár János
és Zátonyi János végzett teológuso-
kat. Balassagyarmaton pedig D. dr.
Ottlyk Ernő püspök avatta fel Tur-
chányi Sándort.
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"nyári ajándékként" adta át gyüle-
kezeteink tagjainak új kiadványát:
Veöreös Imre János Ievelerről szóló
bibliamagyarázati könyvét. Az új
könyv az egyik tagja annak a so-
rozatnak, amelyet Sajtó osztályunk
az elmúlt évek során, tervszerű
munkával megjelentetett és a követ-
kezőkben is folytatni kíván.

THURINGIÁBA, SVAJCBA
J!:S FINNORSZAGBA

vezetett azoknak a lelkész házas-
pároknak az útja, akiket egyrészt a
Thüringiai Evangélikus Tartományi
Egyház, a svájci protestáns egyhá-
zak, valamint a Lutheránus Világ-
szövetség Finn Nemzeti Bizottsága
hívtak meg pihenésre, üdülésre. Az
első alkalommal történt az, hogy a
lelkész házaspárok mellett egyhá-
zunk egyik "világi" vezetője: Szent-
Ivány Ödön, a Déli Egyházkerület
másodfelügyelője és felesége is a
Finnországba utazók között volt.

DR. NAGY GYULA
PROFESSZOR

aki három évre a Lutheránus Vi-
lágszövetség genfi központjába, a
Tanulmányi Osztály munkatársa-
ként kapott meghívást, augusztus
l-én elutazott hazánkból, hogy meg-
kezdje munkáját. Nagy professzor
a következő hónapokban több cikk-
ben számolt be a munkája közben
Afrikában szerzett élményeiről' és
tapasztalatairól az Evangélikus glet
hasábjain.



D. JAAN KIIVIT,

az Észtországi Evangélikus Egyház
nyugalomban élő érseke, augusztus
ő-én, 66 éves korában elhunyt.
Kiivit érsek többször járt egyhá-
zunk vendégeként hazánkban s úgy
ismertük őt, mint népünk és egy-
házunk jó barátját.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

alelnőkei augusztus 5-6. napján,
Varsóban tartották a IV. Keresztyén
Békekonferencia utolsó előkészítő
ülését.

A Békekonferenciára utazó, a
magyar és protestáns egyházakat
képviselő tizenöt tagú küldöttség -
dr. Bartha Tibor református püspök
elnökletével - augusztus lS-án tar-
totta előkészítő értekezletét.

HIROSIMA 1945-1971

címmel cikket közölt az Evangélikus
Élet augusztus 8. száma. A cikk a
következő mondatokkal zárult: "Ke-
resztyéneknek leülönösen is .figyel-
meztető nap a hirosimai emléknap,
hiszen minket a béke munkálóí nak
hívott el Isten. Ne meniünk el idén
se érzéketlenül augusztus 6. mel-
lett. Gondoljunk arra, hogy az em-
beri történelem legszégyenteljesebb
napja ez és kötelezzük el magunkat
újra a béke munkálása mellett nem-
csak azért, mert ez Isten parancsa
hozzánk, hanem azért is, mert az
emberiség érdeke is ezt kívánja."

BALATONszARSZOI ŰDÜLŰNK

megkülönböztetetten kedves vendé-
gei közé tartoztak ebben az eszten-
dőben is aNémet Demokratíkus
Köztársaságból érkezett protestáns
lelkész házaspárok, akiknek máso-
dik csoportja augusztus utolsó he-
tében búcsúzott el a Balaton part-
jától. Az évek óta tartó .csereüdül-
tetés jó és hasznos alkalom az egy-

Evangélikus naptár

más megismeresere és a két baráti
nép egyházai testvéri kapcsolatai-
nak további mélyítésére.

A BALATON-PARTI
EGYHAZI ÜDÜLŰNK

adott üdülési lehetőséget annak a
turistaként hazánk oa érkezett finn
egyházi küldöttségnek, amelynek
tagjai Maunu Sinnemakí, a finn ér-
sek személyi titkára, Pauli Vaalas,
a finn diakóniai intézmények ve-
zetője, Veikko Takala, a pori dia-
kóniai intézmény igazgatója, Martti
Voipio esperes, valamint Jussí Kor-
honen esperes voltak, valameny-
nyien feleségükkel együtt.

Augusztus hónapban ugyancsak a
balatonszárszói üdülő vendége volt
dr. Vajta Vilmos, a Lutheránus Vi-
lágszövetség Strasbourgban mű-
ködő ökumenikus Intézetének pro-
fesszora, aki családjával együtt,
egyházunk vezetőségének meghívá-
sára érkezett hazánkba.

A SZOCIAPSTA HUMANIZMUS
ALAPOKMÁNYA

címmel alkotmány napi vezércikket
közölt az Evangélikus Élet augusz-
tus 22. száma. Ebből a cikkből idéz-
zük a befejező mondatokat: "Alkot-
mányunk ünnepe és az új kenyér
ünnepe egybeesik. MéItán ünne-
pelhetünk mí, magyar evangéliku-
sok is együtt az egész magyar nép-
pel. Ugyanazokat a jogokat élvez-
zűk .és ugyanazt a felelősséget hor-
dozzuk, mint mindenki más ebben a
hazában. Lelkészek és gyülekezeti
tagok megbecsült, felelős munkát
végezhetnek a közéletben, az or-
szág irányításában. Helyi tanácsok-
tél az országgyűlésig. Igy dolgozunk
együtt kö~ös kenyerünkért, Luther
a Klskátéban ezt mondja a Mi-
atyánk negyedik kéréséről: ,Min-
dennapi kenyér mindaz, ami a test
és az élet fenntartására és táplálá-
sára kell, így például: étel... tisz-
tességes és hűséges felsőbbség, jó
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KANTORKÉPZÉSŰNK
25 ÉVES JUBILEUMANAK

JEGYÉBEN

Dr. André Appel a Lutheránus Világszövetség főtitkára
dr. Nagy Gyula professzorral

kormányzat, béke, közrend, becsü-
let .. .' Legyünk hálásak, hogy
mindez megadatik nekünk."

DR. ROBERT J. MARSHALL,

a legnagyobb amerikai evangélikus
egyház, a Lutheran Church in Ame-
rica elnök-püspöke, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház elnöksé-
gének meghívására augusztus 21-
25. között Magyarországon tartóz-
kodott. A püspök a látogatás alatt
megbeszélést folytatott egyházunk
elnökségével, a Magyar Ökume-
nikus Tanács elnökségével, igét hir-
detett a Budapest, Deák téri és ".
pilisi templomban, előadást tartott
a budapesti lelkészek számára, meg-
tekintette budai szeretetintézmé-
riveinket és részt vett a fóti kán-
tori tanfolyam egyik munkanapján.
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zajlott le augusztus '27-én az 1971.
évi, második nyári továbbképző
tanfolyam záróünnepélye, amelyen
ez alkalommal 64 hallgató vett
részt. Az ünnepségen D. Káldy Zol-
tán püspök hirdette az igét, mél-
tatva a fóti intézet és vezetőinek
elvégzett szolgálatát, Kiss János
gondnok s Trajtler Gábor lelkész-
orgonamüvész odaadó fáradozásait.
Az ünnepség befejezéseképpen a
püspök 15 "tanítónak": a nyári tan-
folyamon önként közreműködő ok-
tatónak bőrkötéses Bibliát adott át,
így fejezve ki azt a megbecsülést,
amellyel az önkéntesen végzett szol-
gálatra néz egyházunk. A záróün-
népség után a tanfolyam résztvevői



hivatalos vizsgát tettek a kántor-
képesítő bizottság előtt s nyertek el
){ülönböző fokozatú oklevelet.

A PESTI EGYHAZMEGYE

augusztus 29-én, a budapest-pester-
zsébeti gyülekezet templomában ik-
tatta be újonnan megválasztott es-
peresét: Vir ágh Gyula pesterzsébeti
lelkészt. Az iktatás szolgálatát D.
Káldy Zoltán püspök végezte.

AZ ÖSZTÖNDfJTANACS

szeptember 1-én, dr. Pálfy Mildós
clnöklete mellett ülést tartott, ame-
lyen meghallgatta 6 külföldön járt
ösztöndíjas lelkész beszámolóját az
általuk elvégzett munkáról s tanul-
mányokról.

ASZLOV AKIAI
EVANGÉLIKUS EGYHAZ

KULDÖTTSÉGE

Dr. Jan Michalko vezető püspök
és felesége, andrej Ladislav Bartho
egyetemes főtitkár - szeptember 10.
és 15. között volt kedves és meg-
becsült vendége egyházunknak.A
küldöttséz tagjai hiv=talos tárava-
lásokat folytattak D. Káldy Zolt4n-
nal. az Országos Egvház elnök-
püspökével s rnunka társaival, elő-
adást tartottak az Országos Egy-
ház imatermében öt egyházmegye
lelkészei előtt. látogatást tettek 8Z
Ökumenikus Tanács elnökénél, dr.
Bartha Tibor református püspöknél.
Dr. Míchalko oüspök a szarvasi
ótemplnmbs n hirdette az igét. át-
adva 'l Szlovák Evanaélikus Egy-
M.7. köszöntését annak a szarvasi
zvülekezetnek, arnelvnek ősei év-
századokkal ezelőtt a Felvi "l ék he-
gvei közül jöttek le az alfölrl! róna-
sáara új életet. boldogulás+ keresni.
Bartho főtitkár pedig a kondorosí
gyülekezetben prédikált.

Bartho főtitkár az Evanjelicky
Posol című egyházi lap szepternber
25. számában tudósított a látogatás
eseményeiről sleszögezte: "Mind-

5*

két részről elhatároztuk és ígértük,
hogy törekedni fogunk az egyhá-
zaink közöttí kapcsolatok szélesíté-
sére és elmélyítésére. Hisszük, hogy
elhatározásaink . megvalósulnak.
mert ahhoz minden előfeltétel meg-
van".

D. DR. OTTLYK ERNŐ PÜSPÖK

az Észt Evangélikus Egyház vezető-
jének, Alfred Tooming érsek meg-
hívására szeptember 11-18. kö-
zött látogatást tett Tallinnban,
ahol előadást tartott és igehirdetés-
sel szolgált. Útjáról hazatérőben a
Lett Evangélikus Egyház vezetőjé-
nek, Janis Matulis érseknek meghí-
vására Rigában is töltött néhány na-
pot. Ottlyk püspök az Evangélikus
Élet október 10. számában számolt
be látogatásának élményeiről és ta-
pasztalatah·ól.

TEOLÓGIAI AKADÉMIANK

ünnepi tanévnyitó istentisztelettel
és ünnepi üléssei kezdte el szep-
tember 15-én a munká iát. A tanév-
nyitó istentiszteleten D. Káldy Zol-
tán oüsoök hirdette az igét, és az
ünnepi ülésen D. dr. Pálfy Miklós
dékán mondott beszédet. A szép
számú résztvevő között ott volt dr.
Jan Michalko püspök és felesége,
valamint andrej Ladislav Bartho
egyetemes főtitkár is s Míchalko
püspök a pozsonyi Evangélikus
Teológiai Fakultás nevében köszön-
tötte 'l résztvevőket.

Az ünneoséz végén Pálfv dékán
kézfogással vette fel 37. Akadémia
kil~nc ú i, p.lsőéve.~ h'lll~atói"t. A7.
Akadémia hallaat-Sta volt ebben az
évben Liisa Iso-Hirvelá, teológiai
asszisztens is. aki a finn-ma~yar
egyházi megállapodás alapján, ösz-
töndíjasként érkezett hazánkba,

A tanév folyamán több fiatal lel-
készünk ösztöndíjasként hosszabb-
rövidebb időt töltött el az NDK-
ban, az NSZK-ban és Svájcban.

/
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A "SOMVIRAG"

című, D. Káldy Zoltán által kiadott
elbeszéléskötet, az 1968-ban NDK-
beli megjelenése után, az ősz folya-
mán megjelent finn nyelven is. A
fordítást Anna-Maija Raittila köl-
tőnő, finn evangélikus vallástanár-
nő készítette. (Anna-Maija Raittilat
- a modern magyar költők finn
tolmácsolásáért - az év folyamán a
finn és a magyar állam egyaránt
magas kitüntetésben részesítette.)
A könyv kiadója a Finn Belmissziói
Társaság kiadóhivatala volt, a címe
pedig "Kukiva pensas" (Virágzó bo-
kor).

SEGÉDLELKÉSZ-
KONFERENCIÁRA

hívta össze egyházunk vezetősége a
legfiatalabb lelkészgeneráció tag-
jait, amelyen őszinte eszmecsere
keretében beszélték meg szolgálatuk
kérdéseit.

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG
ÉS EGYtJTTMŰKÖDÉS

Magyar Nemzeti Bizottsága szep-
tember 30-án tartotta a Parlament-
ben alakuló ülését. A bizottság tagja
lett D. Káldy Zoltán püspök is.

A Sajtóosztály kiadványai
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PÜSPÖKEINK

közös körlevéllel fordultak szep-
remcer :4.J.-engyülekezeteink tagjai-
hOZ, amelyben a IV. Keresztyén
Békevilággyűlés munkáját ajánlot-
tak híveink imádságába és kérték
adományaikat a világgyűlés munká-
janak támogatására.

Az Evangélikus Élet több száma
eiozetes tájekoztatást es ertékelést
adott a keresztyén békemozgalom
eddigi tevékenységéről s jövőbeni
terveiről.

LELKÉSZVIZSGA

volt szeptember 20-án az Északi
Egyházkerületben, amikor is öt se-
gédlelkész kapott evangélikus lel-
készi oklevelet.

A IV. KERESZTYÉN
BÉKEVILÁGGYŰLÉS

szeptember 30. és október 3. között,
Prágában gyűlt egybe. A nagy-
gyűlés különböző felekezetű, 49 or-
szágból jött mintegy 300 résztve-
vője - közöttük egyházunk kép-
viselői: D. Káldy Zoltán és D. dr.
Ottlyk Ernő püspökök, D. dr. Pálfy
Míklós és dr. Prőhle Károly pro-
fesszorok - "Közös felelősségünk
egy jobb világért" összefoglaló té-
ma alapján folytattak tanácskozás 0-

_ kat négy fő előadás alapján és öt
munkacsoportban. Az elvégzett
munkát, a tanácskozások eredmé-
nyeit a békevilággyűlés egy "üze-
netben" foglalta össze, amelynek
zárómondatai így hangzanak:

"Az egész világ békére és igaz-
ságra vágyik. Az emberek milliói és
százmilliói egyre tudatosabban fá-
radoznak a béke megvalósításán.
Mégis veszedelmes űr tátong az em-
berek százmillióinak békevágya és
az állandó feszültségek s vérontá-
sok között. Ennek a szakadéknak a
csökkentése és eltüntetése, vala-
mint egy jobb világ felépítéséhez a
feltételek megteremtése a mai ke-
resztyének közös felelőssége. Ezt a
felelősséget hitünk reménységében

vállaljuk, amely szerint: .Irgalrnas-
ság és hűség találkoznak, béke es
igazságosság csókolgatják egymást.'
Zsolt. 85, 11.)"

A békevilággyűlés megválasz-
torta a rs.ereszryen rsexexo.ueren-
eia új vezetőségét. Az új elnök Nyi-
kodírn metropolita, az Orosz Orto-
dox Egyház Külügyí Hivatalának
vezetője lett. A mozgalom alelnö-
kei között van dr. Bartha Tibor re-
formátus püspök, a Magyar Öku-
menikus Tanács elnöke. A békekon-
ferencia új főtitkáráuí ac .rotn Ká-
roly református lelkészt, a Zsinati
Iroda főosztályvezetőjét választot-
ták. A Folytatólagos Bizottság tag-
jaivá választották D. Káldy Zoltán
és D. dr. Ottlyk Ernő püspököt.

AZ OSZTRÁK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KÜLDÖTTSÉGE

egyházunk vezetőségének meg-
hívására - október 7-12. között
hazánkban t-artózkodott. A küldött-
ség tagjai dr. Hans Fischer és dr.
Erich Wilhe1m egyház-főtanácsosok
voltak, akiket útjukra elkísért tele-
ségük is.

A BUDAI EGYHÁZMEGYE

október 9-én iktatta be a budapest
-vári templomban újonnan megvá-
lasztott esperesét; D. Koren Emil
vári lelkészt. Az iktatás szelgála-
tát D. dr. Ottlyk Ernő püspök látta
el.

SAJTÓOSZTÁLYUNK

UJ kiadványaként megjelent Görög
Tibor "Csendes szobák - nyitott
ablakok" című áhítatoskönyve.

ORSZÁGOS
DIAKÓNIAI KONFERENCIÁT

tartottak október 14-15-én a gye-
nesdiásdi Kapernaum Szeretetott-
honban.
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OKTÓBER 19-25. KÖZÖTT ket. Az ülésen D. dr. Renata Rie-
EGYHÁZUNK VENDÉGE rneck professzornő, D. Káldy Zoltán

.püspölt és Gottfried Klapper egy-
volt Gottfried Klapper· egyház-főta- ház-főtanácsos tartott előadást.
nácsos, a Lutheránus Világszövet-
ség nyugatnémet Nemzeti Bizott-
sága ügyvezető főtitkára.

/

Dr. Renate Riemeck professzornő
a Teológiai Akadémia
tiszteletbeli doktora

AZ EVANGÉLIKUS
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

október 22-én - ünnepi ülés kere-
tében - díszdoktorrá avatta dr. Re-
nata Riemeck NSZK-beli történász-
professzornőt, a Keresztyén Béke-
konferencia tevékeny munkatársát.
Az új díszdoktor "Egyház és szo-
cializmus" címen tartotta meg szék-
foglaló előadását. /

AZ ÖSZTÖNDIJTANÁCS

október 25-én tanulmányi ülésre
hívta egybe az elmúlt években kűl-
földi tanulmányúton járt lelkésze-
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"A REFORMÁCIÓNAK
NINCS VÉGE

- TOVÁBB TART ... "

gondolattal tartotta ez évoen a Bu-
uapest, Kálvin téri református
templomban a Magyarországi Öku-
menikus Tanács a közös retorrná-
cióí emlékünnepélyt. Az ünnepse-
gen Becker Ádám methodista szu-
perintendens és Gera Sándor bap-
tista teológiai tanár imádkozott, D.
dr. Pálfy Miklós tartott előadást és
Adorjan Jozset rerorrnátus esperes
r.irdette az igét.

A MAGYARORSZÁGI
UNITÁRIUS EGYHÁZ

oíctóber 31-én tartott zsinati ülésén
dr. Ferenc Józsefet püspökk é s
Bartók Bélát főgondnokává válasz-
totta.

A MAGYARORSZÁGI
BAPTISTA EGYHÁZ

november 9-én, Budapesten, a Nap
utcai templomban ünnepelte fenn-
állásának 125 éves jubileumát szé-
les ökumenikus részvétel mellett.
Az ünnepségerr a baptista egyház
világ- és európai szervezetei részé-
ről is több küldöttség jelent meg.

A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ

ZSINATA

november 12-én tartott ülésén ík-
tatták be a dr. Erdei Ferenc halá-
lával megüresedett, világi elnöki
tisztségbe dr. Zsebőlt Zoltán
Kossuth-díjas professzort, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület fő-
gondnokát.

Az ünnepségerr megjelent és be-
szédet mondott Miklós Imre állam-
titkár, az Állami Egyházügyi Híva-



tal elnöke. Egyházunk részéről
megjelent és köszöntést mondott D.
Káldy Zoltán püspök.

Dr. Zsebők Zoltán székfoglaló be-
szédében három kérdésről beszélt:
1. Hogyan látom én a kálvinizmus
helyzetét hazánkban? 2. Miben lá-
tom a kálvinista ember szerepét
hazánk életében? 3. Hazánk és egy-
házunk viszonya.

Az Evangélikus Élet 40. száma az
első oldalon ismertette a zsinati ülés
lefolyását, dr. Zsebők Zoltán szék-
foglaló beszédét s részleteket kö-
zölt D. Káldy püspök köszöntés éből.

D. Dr. PáIfy Miklós
teológiai akadémiai tanár, dékán

D. DR. PÁLFYMIKLÚS
PROFESSZORT,

az Evangélikus Teológiai Akadémia
dékánját, az Ökumenikus Tanács
főtitkárát köszöntötte az Országos
Egyház elnöksége és a Teológiai
Akadémia tanári kara abból az al-
kalomból, hogy november 26-án be-
töltötte életének 60. évét.

D. PAUL HANSEN,

a Lutheránus Világszövetség euró-
pai titkára november 27. és decem-
ber 3. között egyházunk vezetőségé-
nek meghívására. látogatást tett ha-
zánkban.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET

november 30-án tartotta három-
évenként esedékes, rendes közgyű-
lését, amelyen D. Káldy Zoltán szá-
molt be az elmúlt időszak esemé-
nyeiről s tartott iránymutató elő-
adást az egyházunk előtt álló jövő-
beli feladatokról. Eszméltető szavai-
nak mottójául Váci Mihály "Még
nem elég" című versét választotta
és így adott annak hangot, hogy
az "evangélium szíve közepe az a
diakónia, amely nemcsak a bűnnek
és halálnak hatalmából szabadít
meg, hanem az emberi nyomorúsá-
gokból, igazságtalanságokból és
egyenlőtlenségekből is." "Járható
utunk van", - mondotta, majd
idézte tl költőt: "Nem elég útra
lelni, az úton menni kell! - Aki
visszafelé megv, vagy megáll, az le-
szakad Jézustól. Nélküle nedig nincs
sem jelenünk, sem jövőnk ... "

"Menni kell az igehirdetéssel.
Legyen világos mind a lelkészek,
mind a gyülekezeti tagok előtt, hogy
a lelkésznek nem narrátornak kell
lennie, hanem prófétának, aki Fl

Krisztust prédikálja, azt aki kö-
zöttünk jár, és megoldás akar lenni
életünk és szolgálatunk számára."

AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET

is november 30-án tartotta meg ren-
des közgyűlését, amelyen D. dr.
Ottlyk Ernő püspök mondotta el je-
lentését és egyházunk szolgálatá-
nak értékelését:

"Az egyház a forradalmi változá-
sok idején szembesülve mulasztá-
saival és bűneivel, a bűnbánat és
az újrakezdés lehetősége útján ju-
tott el az Isten igéje iránti enge-

71



delmességre, az emberért végzett
szolgálatban való megújulásra.

A szolgálat teológiájában az egy-
ház nem eseményeken tájékozódík,
hanem egyedül az őt megszölíté
Isten igéjén: de ezt az igét az em-
beri történelem és társadalom, az
egyház közvetlen környezete ese-
ményeinek összefügg-ésében érti
meg. Felismertük: az örök ige mín-
dig időszerű, az embert élete való-
ságaiban szólítja meg és konkrét pa-
rancson teljesítésére hívja fel. így
kerülhetett szétválaszthatatlanul
egységbe számunkra az ige hirde-
tése és a széles körű szolgálat."

NEGYVEN ÉVE ÁLL
A DIAKÓNIA SZOLGÁLATÁBAN

a balassagyarmati gyülekezet szere-
tetháza. Az évforduló hálaadó is-
ten tiszteletét december 5-én tartot-
ták Gartai István, a Nógrádi Egy-
házmegye esperesének szolgálatá-
val.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITÉRIUMA

december 9-én ülést tartott, amely-
nek legfontosabb tárgysorozati
pontja annak a tizenöt szabályren-
deletnek a megtárgyalása és elfoga-
dása volt, amelyek zsinati törvé-
nyeinknek megfelelően szabályoz-
zák egyházunk minden intézményé-
nek s szervének életét. Az új sza-
bályrendeletek 1972. január l-én
léptek hatály ba.

AZÉV
LEGJELENTŐSEBB

KÖZEGYHÁZIESEMÉNYE

az Országos Egyház december 10-
én, Budapesten tartott közgyűlése
volt.

Jelentőséget egyrészt .az adta,
hogy új egyházi törvényeink értel-
mében az országos közgyűlést csak
háromévenként kell összehívni, így
az több évről adott összefoglalást.
A lezajlott közgyűlés jelentőségét
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tovább növelte az a tény, hogy a
számba vett időszak olyan kiemel-
kedö esernenyexec oíeit rel, mint
hazánk felszabadulásának 25. évfor-
dulója, az egyház és az állam kö-
zött kötött egyezmény 20 éves jubi-
leuma, Teológiai Akadérníánk 20
éves fennállásának megünneplése.
A kezgyűlés tehát egyúttal egyhá-
zunknak egy hosszabb, az új, szo-
cialista rendet építő magyar életben
megtett negyedszázados útján nyert
tapasztalatait is összegezte - amint
azt dr. Mihálytí Ernő országos fel-
ügyelő is hangsúlyozta megnyitó
beszédében.

Emelte a közgyűlés jelentőségét
az, hogy megjelent azon és felszó-
lalt Miklós Imre államtitkár, az AI-
lami Egyházügyi Hivatal elnöke.

A testvéregyházak képviseleté-
ben megjelent Szamosközi István
Duna mellé ki református püspök, aki
elhozta dr. Bartha Tibornak, az
Ökumenikus Tanács elnökének, a
Református Zsinat elnökének kö-
szöntését is, Palotai Sándor, a Sza-
badegyházak Tanácsa elnöke, Lacz-
kovszky János, a Baptista Egyház
elnöke, dr: Ferencz József, az Uni-
tárius Egyház püspöke.

A közgyűlés legfőbb tárgy soroza ti
pontjaként D. Káldy Zoltán püspök,
a közgyűlés lelkész-elnöke terjesz-
tette be jelentését egyházunk el-
múlt három esztendejéről, majd rá-
tért arra a részletes elemzésre,
amely meghatározza a jelenben és
az elkövetkező időszakban egyhá-
zunk szolgálatát.

Végül a közgyűlés munkaüléssé
alakult, s több mint harminc pont-
ban hallgatta és tárgyalta meg az
egyházunk különböző munkaágairól
szóló jelentéseket.

JUWENALI ÉRSEK,
a moszkvai patriarkátus külügyi hi-
vatalának helyettes vezetője, a Ma-
gyar Ortodox adminisztratúra
meghívására december 22-29. kö-
zött látogatást tett hazánkban, s
ebből az alkalomból felkereste egy-
házunk vezetőit is.



Jubileumi együttlét abalassagyarmati szeretetotthonban

A 'KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA VEZETŐI

- Nyikodim metropolita, a KEK
elnöke és dr. Tóth Károly főtitkár -
december 23-án felkereste az ENSZ
New York-i székházát. találkoztak
U Thanttal, a szervezet leköszönő
főtitkárával és átadták neki a IV.
Keresztyén Békevilággyűlés doku-
mentumait s Üzenetét.

A TEOLÚGIAI AKADÉMIA

január 15-én kezdte meg második
félévi munkáját. A félévkezdet
után, január 24-én - püspökeink
és a professzorok szolgálatával -
csendesnap volt a hallgatók részére.
E napok eseményeinek -sorába tar-
tozik az is, hogyaleányhallgatók
új otthont kaptak a Karácsony Sán-
dor utcai szeretetotthon keretében.

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
KARÁCSONYI SZÁMA

kettős terjedelemben kerűlt az 01-
vasók kezébe saSajtóosztály ebben
az évben is más ajándékkal is ked-
veskedett egyházunk népének, ami-
kor a karácsonyi időszakban indí-
totta útjára az 1972-es útmutatót és
az 1971. évi Evangélikus Naptárt.

AZ ÚJ ÉV ELSŐ NAPJAIBAN

- a hagyományoknak megfelelően
- egyházunk vezetőit köszöntötték
a Déli Egyházkerület püspöki hiva-
talában és az Országos Egyház szék-
házában.

DETRE LÁSZLÚ
MENDEI LELKÉSZT,

a Pestmegyei Egyházmegye espe-
resét köszöntötte Mendén D. Káldy
Zoltán püspök. a Magyarországi
Evangélikus Egyház és a Déli Egy-

73



EGYHÁZUNK
KÜLÜGYI BIZOTTSAGA

D. Káldy Zoltán elnökletével -
január 28-án ülést tartott, amelyen
meg tárgyalta az 1972. évre vonat-
kozá lcűlűgyi terv végrehajtásának
kérdéseit.

házkerület .nevében abból az alka- 26-án együttes ülést tartottak a
lomból, hogy január 2-án töltötte Deák téri gyülekezeti teremben,
be életének 60. évét. amelyen meghallgatták és megbe-

. szélték D. Káldy Zoltán s D. dr.
"AZ ÚTON MENNI KELL!" Ottlyk Ernő püspök előadását.

február 3-án a Déli Egyházkerület-
az 1972.évben január 17-23. között ben, amikor is hat segédlelkész ka-
tartották meg az egyetemes írnahe- pott evangélíkus lelkészi okIevelet.
tet.

összefoglaló címmel cikksorozatot
indított az Evangélikus Élet január
9. száma. A cikksorozat D. Káldy
Zoltán püspöknek a Déli Egyházke-
rület k.ízgyűlésén elmondott jelen-
tése alapján, egyházunk aktuális
problémáit tárta az olvasók elé.

MARTIN NIEMÖLLER,

korunk egyik legjelentősebb protes-
táns egyházi személyisége, január
H-én töltötte be 80. életévét. Az
Evangélikus Élet ez alkalomból me-
leg hangú cikkben méltatta múlt-
és jelenbeli érdemeit s egész egy-
házunk nevében Isten áldását kérte
életére.

MIKSZÁTH I{ÁLMÁN,

a nagy magyar író, születésének .125.
évfordulója alkalmával az Evan-
gélikus Élet cikkek ben emlékezett
meg munkásságáról és mutatta be
evangélikus papi őseinek életútját.

PROTESTÁNS EGYHÁZAINI{
GYÜLEKEZETEI

MEKIS ÁDÁM
BÉKÉSCSABAI LELKÉSZT,

a Déli Egyházkerület pűspőkhe-
lyettesét, a Kelet-békési Egyház-
megye esperesét köszöntötte Békés-
csabán D. Káldy Zoltán püspök a
Magyarországi Evangélikus Egyház
és a Déli Egyházkerület nevében
abból az alkalomból, hogy január
22-én töltötte be életének 60. évét,

HÁROM EGYHÁZMEGYE

- a budai, a pesti és a Pest megyei
egyházmegyék - lelkészei január
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EGYHÁZUNK
SAJTÓMUNKÁJÁVAL

FOGLALKOZÓ KONFERENCIA

volt február 2-án, az Országos Egy-
naz szeknázának tanácstermében. A
JCJllferenciáÍl.- amelyen abevezető
áhítatot Dr. dr. Ottlyk Ernő püspök,
a vítamd.co eioauas, lJ. hmdy Zol-
tán püspök tartotta - megjelentek
az Evangélikus Élet s a Lelkipász-
tor szerkesztő bizottságának tagjai,
a tizenhat egyházmegye sajto-lel-
kész előadói, megtárgyalva a sajtó-
munkával kapcsolatos terveket és
teendőket.

LELKÉSZVIZSGA VOLT

D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK

és felesége dr. G. Heintze braun-
schwelgí püspök meghívására feb-
ruár 3-11. között látogatást tett az
NSZK-ban, ahol tárgyalásokat foly-
tatott egyházi vezetőkkel és igét hir-
detett a hannoveri Kreuzkirchében.

"MI IS CÍMZETTEK VAGYUNK"

címmel D. Káldy Zoltán püspök ve-
zércikket írt az Evangélikus Élet
február 6. számában, így válaszolva
arra a levélre, amelyet a Hazafias
Népfront Országos Tanácsa a kö-
zelgő V. kongresszus alkalmával in-



Dr. Mihályfi Ernő országos egyházi felügyelő megnyitja
az országos közgyiilést

Nemzetközi Titkársága, február
február 10-én ülést tartott, amely- 21-23. között, Budapesten tartotta
nek az adott különös érdekességet, ülését,

tézett a társadalmi szervekhez,
minden magyar állampolgárhoz -
így az egyházakhoz és a vallásos
emberekhez is.

NYUGDíJOSZTÁLYUNK
tevékenységét mutatta be az Evan-
gélikus Élet február 6. számában az
az interjú, amelyet a lap munka-
társa Kamel' Agoston országos fő-
titkárral, a Nyugdíjosztály ügyvivő
lelkészévei folytatott. A cikk címe:
"Hogyan gondoskodunk öreg pász-
torainkról?" volt. A lap a követke-
ző hónapokban ugyanilyen formá-
ban mutatta be egyházunk minden
intézményének és szervének mun-
káját.

AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
ELNÖKSÉGE

hogy ez alkalommal a "házigazda"
D. Káldy Zoltán püspök, a tanács
alelnöke volt. Az elnökség rendsze-
res ülésein - dr. Bartha Tibor el-
nöklete mellett - a protestáns egy-
házak vezetűí azokat a feladatokat,
kérdéseket tárgyalják meg, amelyek
kölcsönösen érintik az egyes egyhá-
zakat.

DR. BREZANÚCZY PÁL
EGRI ÉRSEK

a magyar római katolikus püspöki
kar titkára, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa és az Országos Bé-
ketanács elnökségének tagja, feb-
ruár ll-éri, életének 60. évében el-
hunyt.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
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FEBRUÁRI 16-19. KÖZÖTT

hazánkban járt D. Paul Hansen, az
LVSZ Európai Osztályának titkára
s tárgyalásokat folytatott D. Káldy
Zoltán püspökkel a hazánkban sorra
kerülő Lutheránus Világszövetségí
- egyházi együttműködési bizott-
sági - konferencia előkészületei-
ről.

TENGERENTÚLI
MAGYAR NYELVŰ
GYÜLEKEZETEK

híreit közölte az .Evangélikus Élet
február 13. száma, együlekezetek
életének 1971. évi jelentősebb ese-
ményeit.

Az 1942-es Petőfi-emlékjelvény

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

Rádiós Bizottsága február 22-27.
között, Dánia fővárosában, Koppen-
hágábari tartotta ülését, amelyen
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PAAVO VILJANEN

egyházunk elnök-püspöke, D. Káldy
Zoltán, a bizottság tagjaként vett
részt.

esperes, a finn-magyar barátság
egyik első munkálőja, február 23-
án, Tamperében, 68 éves korában
meghalt.

FÖVÁROSUNK,BUDAPEST

közelgő centenáriumának alkalmá-
ból az Evangélikus Élet február 27.
száma egy tizenhat tagból álló so-
rozatot kezdett el. A sorozat első
része a város történetével, a máso-
dik pedig egyháztörténetévei - kü-
lönös tekintettel az evangélikus egy-
házra - foglalkozott.

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET

március 12. száma - más sorozatai
mellett - újabb jelentős cíkksoroza-
tot indított el, amely D. liáldy Zol-
tán püspöknek az országos közgyű-
lésen elmondott jelentésének lénye-
gesebb pontjait dolgozta fel.

"SZEMÉLYES EMLÉK
ÉS TÖRTÉNELEM"

címen interjút közölt az Evangé-
likus Élet március 12: száma,
amelyet dr. Mihályfi Ernő orszá-
gos felügyelő mondott el a Történel-
mi Emlékbizottsággal és a bizott-
ság által szervezett, 1942. március
15-i tömegtüntetéssei kapcsolato-
san.

AZ NDK-BELI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ

Lelkészegyesülete március 13-15.
között tartotta konferenciáját Ber-
linben, amelyen egyházunk képvi-
seletében D_ Káldy Zoltán püspök,
D. dr. Pálfy Miklós teológiai aka-
démiai dékán és Lehel Ferenc
szombathelyi lelkész vett részt.



DR. RUBEN JOSEFSON
SVÉD ÉRSEK

a svéd evangélikus egyház feje,
március 19-én, 64 év es korában el-
hunyt. Josefson érsek 1971 júniu-
sában hivatalos látogatást tett egy-
házunk meghívására hazánkban.

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÚGIAI
AKADÉMIA

- március 24-én - ünnepi ülés
keretében avatta a gyakorlati teo-
lógiai tudományok doktorává Nagy
István tatai lelkészt, a Fejér-Ko-
máromi Egyházmegye esperesét.

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
HÚSVÉTI SZÁMÁNAK

összefoglaló témája: A húsvét ref-
lektorfényében - volt. Ebben a
számban történt a megemlékezés
hazánk felszabadulásának évfordu-
lójáról is.

Dr. Nagy István,
a Fejér-Komáromi Egyházmegye

esperese

Erkki Kansanaho finn püspök
igehirdetését Baranyai Tamás

tolmácsólja Dunaegyházán

AZ EURÚPAI ÖKUMENIKUS
INFORMÁCIÚS

MUNKAKÖZÖSSÉG

március 26-29. liözött - Hel-
sinkiben tartotta évi rendes ülését,
amelyen egyházunk részéről dr.
Prűhle Károly professzor, a Lelki-
pásztor .szerkesztője vett részt.

A 28. TÉLI KÁNTORI
TANFOLYAM

Fóton, március 25-én tartotta zá-
róünnepségét és minősítő vizsgáit.
A tanfolyam 19 résztvevője közül
a vizsgán heten szereztek segéd-
kántori bizonyítványt, egy résztve-
vő kántori bizonyítványt és öten
nyerték el a legmagasabb képesí-

tést, a kántori oklevelet.
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ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

volt Budapesten, . április 13-án,
amelyen elsősorban az- esperesi
szolgálattal kapcsolatos kérdések
kerültek megtárgyalásra.

Dr. Mihályfi Ernő országos egyházi
felügyelő

A HAZAFIAS NÉPFRONT

április 8-án tartotta budapesti kül-
döttértekezletét, amelyen az egy-
házak részéről D. Káldy Zoltán
püspök szólalt fel.

KONFIRMANDUSAINK

az 1972. évben a húsvét utáni első
vasárnapokon járultak először az
Úr oltára elé, miután gondos ok ta-
tásban részesültek a keresztyén hit
és élet alapvető dolgai felőL

ERKKI!\.ANSANAHO

a fínnországi tamperel egyházkerü-
let püspöke és felesége, egyházunk
meghívására április 9-én hazánkba
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érkezett. Személyében az ötödik
olyan finn püspököt köszdnthettük,
aki az utóbbi években látogatást
tett országunkban.

DR. MIHÁLYFI ERNŐ
ORSZÁGOS FELÜGYELŐT

egyházunk püspökei, a Teológiai
Akadémia tanárai, az Országos
Egyház vezető munkatársai és ti-
zenhat egyházmegye esperesei ab-
ból az alkalomból -köszöntötték,
hogy április I7-én töltötte be szol-
gálatának huszadik évét. A kö-
szöntő beszédet D. Káldy Zoltán
püspök mondotta, akinek szavai-
hoz csatlakozott Mildós Imre ál-
lamtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke "- aki Balló István
elnökhelyettes és Grnák Károly fő-
osztályvezető kíséretében vett részt
az ünnepségen.

Dr. Mihályfi Ernő válaszában -
a többi között - ezeket mondotta:
"úgy érzem, nem valami különle-
ges nap ez a húszéves évforduló.
Ma is ugyanazt csináljuk, ami húsz
éven át a mindennapi kőtelessé-
günk volt. Ez a nap nem határkő,
legfeljebb mérföldkő, amelynél
egy percre megállunk, megsze-
dtjuk egymás kezét és azntán in-
dulunk tovább ugyanazon az úton,
amelyen eddig jártunk."

AZ EURÚPAI EGYHAZAK
KONFERENCIÁJA

elnöksége április 18. és 21. között
tartotta ülését a Moszkva melletti
Zágorszk kolostorában. Az ülés

amelyen D. dr. Ottlvk Ernő
püspök, mint az elnökség tagja vett
részt - f1) témája az európai béke
és biztonság kérdése volt.

DARVAS JÓZSEF

a Déli Egyházkerület felügyelője
- nagyméretű társadalmi elfoglalt-
ságára való tekintettel - lemon-
dott a több mínt 20 éve viselt tiszt-
ségéről. Elvégzett szolgálatára nem-



csak a Déli Egyházkerület, hanem
egész egyházunk hálásan és köszö-
nettel emlékezík vissza.

Az így megüresedett felügyelői
tisztet - a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsának előzetes hozzá-
járulásával - a Déli Egyházkerület
gyülekezetei, egyhangú választás-
sal, Szent-Ivány Ödön személyében
töltötték be.

SZENT-IVANY ÖDÖN
EGYHÁZKERÜLET1

FELÜGYELÖT

Budapesten, április 20-án, ünnepi
közgyűlés keretében iktatta be hi-
vatalába D. Káldy' Zoltán, a Déli
Egyházkerület 'püspöke.

Az újonnan megválasztott és be-
iktatott felügyelő székfoglaló beszé-
dében hitet tett egyházunk diakó-
niai teológiája mellett és ennek az
útnak a járására hívta fel a gyüle-
kezetek vezetőit s minden tagját.

Az ünnepségen - amelyen részt
vett Balló István,' az Allami Egy-
házügyi Hivatal elnökhelyettese és

Szent-Ivány Ödön,
a Déli Egyházkerület felügyelője

Grnák Károly főosztályvezető
többen köszöntötték Szent-Ivány
Ödönt. A résztvevők végül egy ün-
nepélyes nyilatkozattal fordultak a
Hazafias Népfront V. kongresszu-
sához.

A HAZAFIAS NÉPFRONT
V. KONGRESSZUSA

széles társadalmi részvétel és
érdeklődés mellett - április 26-28.
között zajlott le a budapesti Építők
Rózsa Ferenc Művelődési Házában.
Egyházunkat a kongresszuson D.
dr. Vető Lajos ny. püspök, D. Kál-
dy Zoltán püspök és Grünvalszky
Károly budapest-józsefvárosi lel-
kész képviselte. D. Káldy Zoltán /
püspök az együttes ülés előtt mon-
dott nagy hatású beszédében, arról
az egész társadalmunkkal való
egvüttmüködésröl szólott, amelyet
egyházunk hitbeli elkötelezettségé-
nek vallott és vall. _

A különböző szintű választások
alkalmával sok lelkészünket vá-
lasztották be a Hazafias Népfront
helyi, járási, megyei bizottságaiba.
Az Országos Tanács tagjai ,D. Kál-
dy Zoltán és D. dr. Vető Lajos let-
tek.

MÁJUS 5-7. KÖZÖTT

egyházunk vendége volt Dietrich
Knal l lelkész, a nyugatnémet Gus-
tav-Adolf-Werk főtitkára, valamint
dr. Peter Hojen docens. a Lutherá-
nus Világszövetség egyházak közöt-
ti dialógusainak felelős titkára.

PRESBITERI NAP

volt május 7-én Vácott, ahol a kör-
nvékbelí. gyülekezetek vezetői gyííl-
tek egybe igehallgatásra s egész
napos eszmecserére.

ORSZÁGOS DIAKÓNIAI
KONFERENCIA

volt május 17-18-án a gyenesdi-
ási Kapernaum Szeretetotthonban.
lAz értekezleten a főreferátumot
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meg évi rendes ülését. Az ülésre 22
országból több mint ötven résztve-
vő és vendég érkezett, köztük dr.
André Appel, az LVSZ főtitkára,
Josiah Kibira tanzániai püspök, a
bizottság elnöke és Carl-Johann
Hellberg, az Egyházi Együttműkö-
dési Osztály igazgatója, s az egyes
kontinensek LVSZ-titkárai. Mellet-
tük számos egyházi vezető és
püspök is megjelent az ülés külön-
féle alkalmain.

A megnyitóünnepséget Kecske-
mét város Tanácsának dísztermé-
ben tartották, ahol elsőnek a vb
alnöke, Reile Géza köszöntötte a
külföldi résztvevőket, Balló Istvánt,
az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nökhelyettesét a magyar evangé-
likus egyház püspökeit és küldöt-
teit. A vendéglátó egyházunk ne-
vében D. Káldy Zoltán püspök
mondotta el köszöntését. Ugyanő

D. Káldy Zoltán püspök felszólal a Hazafias Népfront V. kongresszusán

Virágh Gyula esperes, a Diakóniai
Osztály ügyvivő lelkésze tartotta
"Diakónia a gyülekezetekben" cí-
men.

AZ ORSZÁGOS BÉKETANACS

felkérésére és annak képviseletében
D. Káldy Zoltán püspök május
17-18-án részt vett az egyiptomi
békemozgalom közgyűlésén. A köz-
gyűlésen a püspök az Országos Bé-
ketanács nevében felszólalt, kifeje-
zésre juttatva a magyar békemoz-
g-alom szolidaritását.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG EGYHÁZI

EGYÜTTMŰKÖDÉSl
BIZOTTSÁGA

május 23-30. között Kecskeméten,
az Aranyhomok Szállóban tartotta
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volt az, aki az esti megnyitó isten-
tiszteleten, a kecskeméti templom
nagy létszámú gyülekezete előtt
igét hirdetett.
Az Egyházi Együttműködési Bi-

zottság ezután több ülésen végezte
munkáját, tárgyalta meg a külön-
böző országok evangélikus egyhá-
zainak, egyházi szervezeteinek és
intézményeinek adandó anyagi s
más irányú segély terveket. De ju-
tott arra is idő, hogy a vendégek
megismerkedjenek hazánk e tájP-
nak különleges szépségeivel, amikor
is a bugaci pusztára rándultak ki
az egyik délutánon.
Az ülés befejezése előtti estén D.

dr. Ottlyk Ernő püspök - számta-
lan kérdésre is válaszolva - is-
mertette egyházunk életét és szer-
teágazó szolgálatát.
A kitűnően sikerült üléssorozat

egyetlen szomorúsáza dr. Purba
indonéziai püspök hirtelen .halála
volt, akinek emlékére május 2fl-án
gyászistentiszteletet tartottak a
kecskeméti templomban.
A konferencia befejezéseként má-

jus 30-án a Budapest Deák téri
templomban ünnepi istentisztelet
volt. amelven az igehirdetés szolgá-
1<I1:át.Iosiah Kihira püspök és Gun-
n<lr Stalsett norvé<;(lelkész végezte.
- Ugyancsak május ~O-án este a7.
Országos Eqvh<lz elnöksége a Gel-
lért Száflóban f'osradást rendez=tt "
vendézek tiszteletére. A fo<;(::>d<lson
D. Káldv Zoltán püspök köszöntötte
a megjelenteket és értékelte a bi-
zottság elvégzett munkáiát. A ven-
dégek nevében Josiah Kibira
oüspök és Carl-Johann Hellberg
igazgató válaszolt az elhangzottak-
ra és köszönte meg a magyarországi
evangélikus egyház vendégszeréte-
tét.
Az ülés külföldi résztvevői közül

mintegy húszan szeigáltak igehir-
detéssel a Kecskemét környéki és
budapest gyülekezetekben.

JÚNIUS ELSŐ HETJ!:BEN
Gyenesdiáson megkezdődött az a
hat alkalomból álló teológiai kon-

5 Evangélikus naptár

ferenciasorozat - három júniusban,
három pedig szeptemberben -,
amelyen részt vett egyházunk min-
den szolgáló lelkésze.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSJ!:G' MAGYAR

NEMZETI BIZOTTSÁGA

Tanulmányi Osztályának munka-
csoportjai előtt június l-én előadást
tartott dr. Ulrich Duchrow, az
LVSZ Tanulmányi Osztályának ve-
zetője. A következő naponv-dr.
Duchrow a Teológiai Akadémiát
kereste fel, ahol eszmecserét foly-
tatott a magyar munkacsoportok
vezetőível : D. dr. Pálfy Míklós, dr.
Prőhle Károly és dr. Vámos József
professzorokkal. valamint ·ifj. Har-
mati Béla külügyi titkárral.

MÁJUS 30. J!:SJÚNIUS 3.
KÖZÖTT

egyházunk vendége volt W. Hirsch-
mann lelkész, a nyugatnémet Mar-
tin-Luther-Bund főtitkára. és H.
Grössínlc lelkész, az osztrák Mar-
tin-Luther-Bund ~ezetője.

A BUDAPFSTT REFORMÁTUS
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

június 15-én tartott tanévzáró ün-
nepélvén az egyháztörténet dokto-
rává avatta dr. Fabinv Tibort. ",,,
Evangélikus Teológiai Akadémia
egyháztörténeti tanszékének taná-
ráto

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI
AKADJ!:MIA

június 16-án tartotta tanévzáró is-
tentiszteletét és akadémiai ünnepi
ülését. Az istentisztelet igehirdetői
s7,oIgálatát D. dr. OttIyk Ernő
püspök végezte, az ünnepi ülésen
D. dr. Pálfy Miklós dékán ismertet-
te az elmúlt tanév eseményeit, ér-
tékelte a tanárok és a hallgatók
munkáját s mutatta be a tanári kar
sokirányú tevékenységét. A hat
végzett hallgató (5 fiú és 1 leány)
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A végző teológusok nevében Lehel László szenior búcsúzik el
D. Dr. Pálfy Miklós dékántól

án Sárszentlőrincen Jankovits Bé-
lát s ngyanitt küldte ki lelkészi-
munkatársi szolgálatba Csepregi
Zsuzsannát.

D. Dr. Ottlyk Ernő püspök június
18-án, az óbudai templomban avat-
ta lelkésszé Görög Zoltánt.

nevében Lehel László mondott kö-
szönetet és búcsúszavakat, majd
sor került a jutalmak kiosztására.

Az Akadémia tanári kara a kö-
vetkező tanévre dékánná választot-
ta D. dr. Pálfy Miklóst, a prodékán
változatlanul dr. Prőhle Károly ma-
radt, s jegyzővé újra dr. Selmeczi
János otthonigazgatót választották
meg.

A HUSZONÖT ÉVES
FENNALLASAT UNNEPLŰ

Lutheránus Világszövetség előtörté-
netét és eddigi tevékenységét is-
mertette az Evangélikus Élet június
18-i számának vezércikke.

A VÉGZETT TEOLÓGIAI
HALLGATÓK

közül D. Káldy Zoltán június 17-
én a Deák téri templomban lelkész-
szé avatta Széll Bulcsút, június 18-
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A GYÜLEKEZETI SEGÉLY
VEZETŰJE

- Karner Agoston országos főtitkár
- részt vett az NDK-beli Gustav-
Adolf-Werk Eisenachban, június
15-21 között és az osztrák Martin-
Luther-Bund Voistbergben, június
24-28. között tartott közgyűlésén,

JÚNIUS 22-11:N
ötéves püspöki szolgálata alkalmá-
ból köszöntötték D. dr. Ottlyk Er-
nőt, az 11:szakiEgyházkerület püspö-
két.

Összeállította: Dr. Vámos József



f71Ji!leke~eleink élele

Az elmúlt esztendő során az Evangélikus Élet-ben részleteire bontot-
tuk, és az egyház egész életére alkalmaztuk a Déli Egyházkerület kőz-
gyűlésén elhangzott püspöki jelentés alapgondolatát: Az úton menni kell!

E cikksorozat a püspöki jelentések, majd az azt követő országos elnöki
jelentés nyomán útmutatás és útra hívás volt. Azt a célt szolgálta, hogy
az egyház vándorút jának jelenlegi szakaszán az egyház egész népe, evan-
gélikus gyülekezeteink részére jelezze a megtalált. járható és célra ve-
zető utat, amely a szocializmus magasabb szintjének építéséhez kezdő
hazánkban egy magasabb szintű egyházi szolgálat érdekében adatott.

Néhány jelzőtábla különösen is fontossá lett a gyülekezetek minden-
napi élete szempontjából. Ilyen volt pl. az, amelyik a gyülekezetek éle-
tének a rendjére hívta fel a figyelmet, de hasonló fontosságúnak bizo-
nyult az is, amely a tervszerű gyülekezeti munkára ösztönzött, vagy
amelyek falusi gyülekezeteink problémáival foglalkeztak fejlődő vilá-
gunkban. A velünk együtt vándorlók iránti felelősségünket növelte a gy.ü-
lekezeti dia kónia gondolatának új színű megfogalmazása és éppen ezek-
ben a napokban folyik annak a nagyarányú teológiai összefoglalá3nak a
munkája, amely gyülekezeteink egesz életének rendjét a diakónia útján
összegezi.

Mindaz, amit az elkövetkezőkben gyülekezetei nk életéről összefogla-
lóan, sok esetben csak villanásszerűen szeretnénk bemutatni, ebből a
fenti nagy összefüggésból született, abból táplálkozott, azt alkalmazta
vagy építette tovább az egyes gyülekezetek életének elmúlt évi vándor-
útján.

*

Az úton szakavatott vezetőkre van szükségük a gyülekezeteknek. S ezért
fontos, hogy a nemzedékek váltása közben legyenek, akik átveszik a veze-
tés stafétabotját. Igy gondoskodott egyházunk az elmúlt esztendő során
is a LELKf:SZI ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRÖL és AZ EGYHÁZKORMÁNY-
ZATI MEGBÍZATÁSOK folytonosságáról.

A FASORI

gyülekezet eddigi másodlelkészét, Szirmai Zoltánt választotta meg a D.
Koren Emil távozásával megüresedett első lelkészi állásra. A beiktatás on
részt vett és fel szólalt D. Káldy Zoltán püspök is.

A SZENTENDREI

szórvány gyülekezetben, amely magában foglalja a Duna-kanyar jobb
partját s a pilisi községeket, Szentpéteri Pétert iktatta lelkészi szelgála-
tába D. Koren Emil esperes.

6*
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A KELENFÖLDI

gyülekezet új másodlelkészi állást szervezett és erre Reuss Andrást, 'eddigi
segédlelkészet hívta meg, akinek beiktatását D. Koren Emil esperes vé-
gezte.

pApARA
Sikos Lajos esperest, eddigi marcalgergelyt lelkészt hívta meg a gyüleke-
zet, akinek beiktatását D. Dr. Ottlyk Ernő püspök végezte november 7-én.

A MARCALGERGELYI

gyülekezet Magassy SándoT1'al töltötte be megüresedett lelkészi állását.

Sólyom Károly esperes beiktat ja Krahlfng' Dániel bonyhádi lelkészt

A TAKÁCSI

templomban iktatta be lelkészi szolgálatába Sikos Lajos esperes Ittzés
Jánost.

ÓBUDA

A Fülöp Dezső halálával megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet
Görög Tibor kecskeméti lelkészt, a Bács-Kiskun egyházmegye esperesét
hívta meg, akinek beiktatását 1972. május 14-én D. Koren Emil esperes
végezte. A beiktatáson igét hirdetett D. Dr. Ottlyk Ernő püspök.
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CSIKÓSTÖTTÖS

gyülekezete Győr Sándort hívta meg lelkészéül, akit szolgálatába Sólyom
Károly esperes iktatott be.

SZENTESEN

Halassy Endre beiktatása június 25-én volt.

BONYHÁDON

Kriihling Dániel követte édesapját a szolgálatban. Beiktatását Sólyom
Károly esperes végezte.

NYíREGYHÁZA

másodlelkészi állást szervezett és arra Szalay Tamást hívta meg, akinek
beiktatása május 7-én volt.

DEÁK T"ÉR

Gyülekezeti lelkésszé hívta meg a Deák téri egyházközség dr. Hajen-
sctter Károlyt, aki hosszú évek óta hűségesen végezte lelkészi szolgála-
tát, mint a gyülekezet másodlelkésze. Beiktatását Virágh Gyula esperes
végezte.

V"ÉSEN

június 4-én iktatta be D. Káldy Zoltán püspök Sághy Andrást, a gyüleke-
zet egyhangúlag meghívott lelkészét.

.•.

A gyülekezetek sok helyen állítottak a lelkészek mellé ÚJ TISZTSEG-
VISELŰKET, hogy átvéve az elődök szolgálatát, megosszák az úton a veze-
tés gondját és felelősségét. »

MÓRICHIDA-ÁRPÁSON

Nagy Sándort és Major Lászlót presbiterré, Dombi Kálmánt árpásí gond-
nokká, Boros.Guulát egyházfívá választották.

CSESZTVÉN

a templomszentelés emlékünnepén iktatták be Bajnóci János gondnokot,
Valent Márton pénztárost és a presbitárium új tagjait.

PESTLORINCEN

Virágh Gyula esperes iktatta be hivatalába Somlai Alajos felügyelőt, 1301'-
siczky Károly másodfelügyelőt, valamint a számszék és a presbitérium új
tagjait.
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GYÚOON

CSIKOSTÖTTÖSÖN

Wagne1' Gáspárt felügyelővé, Schittler Henriket gondnokká választották,
s újakkal egészítették ki a presbitériumot.

Nagy István esperes iktatta szolgálatukba Puskás Zoltán gondnokot,
Gurabi Bálint pénztárost és ifj. Mészáros Sándor ellen őrt.

KÖLESDEN

Weigel Ottót választották felügyelővé.

NAGYSZl!:NÁSON

Kotuiacs Pál másodfelügyelőt és presbitereket iktatott február 27-én Ko-
szorús Pál esperes. -

A SZARV ASI OTEMPLOM

A lajoskomáromi templom A nyíregyházi templom

gondnoka, Dénes Mátyás március 19-én tett esküt és vette át szelgála-
tát.
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LAJOSKOMAROMBAN

Czéh István lett a gyülekezet új gondnoka .

.NAGYACsADON

húsvét másodnapján iktattak tisztségébe id. Fodor József gondnokot és
új presbitertársait.

GYULAN

Mekis Adám esperes iktatta tisztségébe Terei Zoltán pénztárest és az új
pres bi tereket.

SOLTVADKERTEN

ünnepi kiemelkedő alkalmon D. Káldy Zoltán püspök iktatta tisztébe Font
János felügyelőt, az új tisztikart és nagyszámú presbitériumot A szolgá-
latban részt vett Görög Tibor esperes is. Az új presbitérium előtt Szerit-
Ivány Odön kerületi felügyelő szólott a tisztségükkel együttjáró felelősség-
r~. .

MIHALYHAZAN

id. Szabó Károlyt választották gondnokká és új presbitereket is válasz-
tottak.

GECSEN

Csapó Jánost jegyzővé,

SZERECSENYBEN

Bolla Józsefet gondnokká választották.

PESTÚJHELYEN

hét ú] presbiterrel töltötték be a megüresedett helyeket.

SZAKON

Valkó László másodfelügyelőt, Farkas Ferenc és Klestenits Tibor gond-
nokokat, Veréb János pénztárost, Valkó Mihály [egyzőt és huszonhét pres-
bitert iktatott tisztébe dr. Nagy István esperes.

MÓRICHIDA-ARPASON

Dombi Sándort választották jegyzővé.

április IB-án iktattak be az új tisztségviselőket és a presbitériumot, amely-
nek összetételében egyharmad a nők aránya.

PUSZTAVAM

is kibővítette presbitériumát. Itt is bevonták a presbitérium rnunkájába
az asszonyokat.
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A PESTERZSÉBETI

presbitérium tisztújító közgyűlésén részt vett Szent-Ivány Ödön kerületi
felügyelő és a Deák téri gyülekezet presbitériumának küldöttsége dr.
Keken András lelkész vezetésével.

PÁPÁN

új felügyelőt iktatott az egyházmegye esperese Nagy Sándor személyében.

A BUDAPESTI SZLOVAK AJKÚ GYÜLEKEZETBEN

ünnepélyes keretek között iktatta tisztségébe Virágh Gyula esperes Su-
sánszki János felügyelőt, Tomesik Kálmán számszéki elnököt és Misko-
vitz István számszékr tagot.

*

"Ez csak a szállásunk, mennyben van örök lakásunk" - olvastuk sok-
szor egyik teológiai professzorunk soproni otthonának falán. De gyüIeke-
zeteink, miközben véglegesnek az "örök otthont" tekintik, nagyon meg-
becsülik a földi vándorúton egymás után következő nemzedékeknek szál-
lást, erőforrást és biztonságot jelentő lelki és testi otthonokat, TEMPLO-
MAIKAT ÉS LELKÉSZLAKÁSAlKAT. Ezért hűségesen rendben tartják
azokat. Néhány példát hadd említsünk meg.

ZALASZENTGROTON

renoválták a templomot és a gyülekezeti házat. A munkák befejezésekor
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával tartott a gyülekezet hálaadó alkal-
mat.

VECSÉSEN ~

az új temploma felszentelésére készülő gyülekezet a fasizmus által elpusz-
tított templomát 25 éven át pótoló fatemplom felszenteléséről emléke-
zett meg. 1971. augusztus 29-én Detre László esperes szolgálatával,

MIHALYIBAN,

Vadosfa legnagyobb leánygyülekezetében Simon Gyula adományából szó-
széket és térdeplőt készíttetett a gyülekezet.

MOHACSON

a 2"5éves felszentelési jubileumra megújította templomát a gyülekezet, és
Sólyom Károly esperes szolgálatával újra használatba vette.

A TÁRNOKRÉTI

gyülekezet nagy áldozattal megújít@tt templomát Weltler Rezső esperes
adta át újra rendeltetésének.
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VECSÉS

UJ templomának felszentelése egész egyházunk ünnepi eseménye volt.
A dr. Kotsis Iván mérnök tervezte templom a világ evangélikusságának
és a hazai ökumenének a segítő szeretetét is magában hordozza. De mín-
denek fölött világos kifejezője magyar evangélikus egyházunk és egész
népünk politikai állásfoglalásának a háborúval és annak előidézőivel
szemben. A faji gyűlölet magvát elhintő fasizmus pusztította el a régi
templomot, az új a fajüldözéssei bátran szenibeszálló Martin Luther
Kíngre emlékeztet. Az új templomot hatalmas ünneplő gyülekezet és sok
vendég jelenlétében adta át rendeltetésének D. Káldy Zoltán püspök.

A vecsésí templom

MEZŐTÚR

1971. őszéri adott hálát a gyülekezet megújított templomáért. A gyüleke-
zeti nap keretében Karner Agoston főtitkár tartott előadást.

CEGLÉD

Hálaadó istentiszteleten emlékezett meg a gyülekezet temploma építé-
sének 75. jubileumáról. Az igehirdetés szolgálatát D. Káldy Zoltan püspök
végezte. Az ünnepi együttléten részt vett Dette László, az egyházmegye
esperese is.
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A SZOMBATHELYI

templomot is 75 évvel ezelőtt szentelték fel. A hálaadó ünnepen D. dr.
Ottlyk Ernő püspök hirdetett igét. Az egyházmegyét Szabó Lajos esperes
és Berzsenyi J. Miklós felügyelő képviselték.

ANAGYTARCSAI

gyülekezet 250 éves. Jelenlegi templomát pedig 40 évvel ezelőtt szen-
tették fel. Az egésznapos ünnepségen D. Káldy Zoltán püspök igét hir-
detett és előadást tartott. Igehirdetéssel szolgált Detre László esperes is.

A KŐBANYAI

templom is 40 évvel ezelőtt épült. Az ünnepi igehirdetés szolgálatát Virágh
Gyula esperes végezte. Szolgált az istentiszteleten a Lutheránia énekkar
is Weltler Jenő vezényletével.

A MAGYARGÉNCSI

gyülekezet megújította temploma belsejét. A hálaadó szolgálatot Sikos
Lajos esperes végezte.

A NAGYBÖRZSÖNYI

gyülekezet 120 éves klasszicista templomában D. Koren Emil esperes szol-
gált a templomszentelési ünnepen. A szépen tatarozott templom a kis falu
egyik műemléke. '

·TERÉNVBEN

a kis lélekszámú gyülekezet nagy áldozattal újította meg templomát.
A hálaadó istentisztelet keretében iktatta tisztébe D. dr. Ottlyk Ernő
püspök Johanesz Andrást, a gyülekezet új felügyelójét és köszöntötték
lelkésszé szentelésének 30. évfordulóján Polóny Zoltán lelkészt.

VADOSFA

A történelmi múltú, nagy kiterjedésű gyülekezet nagy áldozattal építette
újjá 160 éves parókiáját. Az ünnepi istentiszteleten D. dr. Ottlyk Ernő
püspök szolgált. Jelen volt az egyházmegye esperese, Weltler Rezső is.

BALASSAGYARMATON

újra együtt szól a négy harang, miután a háború áldozatává lett haran-
got Coriary Gusztáv presbiter áldozata nyomán újraöntették és azt D. dr.
Ottlyk Ernő püspök szolgálatával rendeltetésének átadták. Az ünnepi
együttléten részt vett Gartai István esperes is.

A PUSZTAEDERICSI

kis filia az aratási hálaadó istentiszteleten vette használatba az anya-
gyülekezete, Pusztaszentlászló ajándékát: egy teljes oltár-felszerelést és
úrvacsora-készletet.

TApIÓSZENTMARTONBAN

újrafestették a templom belsejét. A munka befejezésekor D. Káldy Zoltán
püspök szolgálatát kérték.
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RABCAKAPI

gyülekezete 100 évveL ezelőtt lett önállóvá. Erre az alkalomra nagy áldo-
zattal megújították tempLomukat, amelyet Weltler Rezső esperes adott át
újra rendeltetésének.

A VANYARCI

gyülekezet meleg ünnepség keretében vette használatba új harangját,
amellyel a háború alatt elpusztultat pótolta. Az ünnepi szelgálatot D. dr.
Ottlyk Ernő püspök végezte.

SZEGEDEN

gazdag ünnepség keretében vette használatba a gyülekezet az újjáépí-
téssel kialakított modern lelkészlakást. gyülekezeti termet, irodát és segéd-
lelkész-Lakást. A délelőtti istentiszteleten 1). Káldy Zoltán püspök szol-
gált Bártfai Lajos esperes segédletével. A délutáni szeretetvendégségen
D. Paul Hansen, az LVSZ európai titkára tartott előadást, ifj. Kendeh
György kerületi lelkész áhítatot. Részt vett az ünnepségen Szent-Ivány
Ödön egyházkerületi felügyelőhelyettes is.

MEZŐTÚR

teljesen megújította templomát. A nagyszabású munka befejezése alkal-
mából D. Káldy Zoltán püspököt hívták meg az ünnepi szolgálatra, a
délelőtti igehirdetésre és a délutáni előadásra.

KISKUNHALAS

A hívek adomanyából két oltárterítőt vettek használatba pünkösd és
Szentháromság ünnepén.

KELENFOLD - FARKASR~T

Oj oltár- is sz6székterítóket vettek használatba özv. Ba1czó Andrásné
adományából.

IHARO'SBER~NYT,

szüLőfaluját kereste fel április 16-án D. KáLdy Zoltán püspök édesanyjá-
val és f-eleségével, hogy a régi otthont, a megújított par6kiát átadja újra
rendeltetésének. Az ünnepségen jelen volt Dubovay Géza esperes is.

*
A gyülekezet vándorútján mindig erőt adó segítség volt az EGYHAZI

ENEK F:S ZENE. Bibliánk tanúsága szerint már az ótestamentum népe
is szerette útravaló zsoltárait és megbecsülte HANGSZEREIT. Reformá-
tori örökségünk, magyar egyházunk drága hagyományaként is szeretjük
az egyházi éneket és zenét, és új értékeket is tudunk átadni az utánunk
következő nemzedékeknek.
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A DEAK T~RI

templom új orgonájának a felavatása volt a múlt egyházi esztendő leg-
kiemelkedőbb eseménye. Az eddig egymillió Ft értéket elérő új orgonát
1971. szeptember 12-én D. Káldy Zoltán püspök szentelte fel ünnepi isten-
tisztelet keretében, majd aznap délután egyházzenei áhítaton Trajtler
Gábor, az orgona tervezője mutatta be a gyülekezetnek és a vendégek-
nek az lij hangszert. Az építés tervét Pfannl Egan készítette el és a Fővá-
7'osiMűvészi Kézműves Vállalat kivitelezte. Az új orgona hangjához kap-
csolódott az ünnepi eseményen a vox-humana is a Lutheránia szelgála-
tával, Weltler Jenő karnagy vezetésével.

OROSHAzAN

Kalmár Anikó, dr. Kovács Béla és Tóth László orgonajátékával. szóló és
karénekkel tartottak egyházzenei áhítatot.

motetták és Bach-korálok kerültek műsorra az 1971. évi őszi egyház-
zenei áhítaton. Közreműködött a Budapesti Madrigál Kórus Szekeres
Ferenc vezetésével.

D. Dr. OttIyk Ernő püspök
Szabó Lajos esperessel

Kiszsidányban, istentiszteletre
menet
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MEZÖBERÉNY

II. gyülekezetében a szeptemberi zenés áhítaton Gáncs Aladár Bach- és
Pachelbel-múveket adott elő.

BOKOD

műemlék orgonáját újjáépítették Trajtler Gábor lelkész-orgonaművész ter-
vei alapján, Adám József orgonaépítő mester munkájával. A hangszert
Peskó György orgonaművész mutatta be az ünnepi istentiszteleten, ame-
lyen D. Dr. Ottlyk Ernő végezte az újjászentelés és igehirdetés szolgála-
tát. A 155 éves orgona történetét a helyi lelkész ismertette.

A DEAK TÉREN

1972. október 24-én Buxtehude-estet tartottak a Lutheránia ének- és zene-
karának, valamint Peskó György orgonaművésznek a közreműködésével.

RAKOSKERESZTÚR

megvette a Deák téri templom régi orgonájának alkatrészeit és azok fel-
használásával új orgonát építtetett templomában. 1971. október 17-én
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával vették használatba az új hang-
szert, amelyet Weltler Jenő Deák téri karnagy szólaltatott meg.

A BUDAVARI

templomban három évszázad orgonazenéjét szélaltatta meg Peskó György
orgonaművész azon a hangversenysorozaton. amelyet a TIT szervezett,
előadói Földes Imre és Várnai Péter zeneesztéták voltak.

A DEAK TÉREN

Bach-műveket adott elő 1971. november 21-én Peskó György. Szólót éne-
keltek: Melis György, Kovács Erzsébet és Bercely István.

A BUDAVARI

énekkar december 12-én Karácsonyi zenés áhitatot tartott Hegyi Agnes
és Pálfy Klára (ének) és Peskó György (orgona) közreműködésével.

A DEAK TÉREN

a Lutheránia Bach: Karácsonyi oratóriumát adta elő 1971. december 19-én
Mohácsi Judit, Takács Judit, Fülöp Attila, Mezőfi Tibor és Tódy Éva
közreműködésével.

A NYÍREGYHAZI

énekkar ádventben Bach 6. kantátáját adta elő Gáncs Aladár lelkész-
orgonista vezetésével. Szólót Megyer Lajosné, Má1·földi Erzsébet és Lip-
csei Zoltán énekelt, az orgonakontínuót Megyer Lajosné játszotta.



A DEÁK TÉREN

Schütz, Bach és Gárdonyi műveiből tartottak egyházzenei áhítatót 1972.
február 20-án Sándo1' Judit, Famgó Laura, Iglódy Károly, Berczely Ist-
ván, Jánossy Péter, Mezőfi Tibo1' és Tmjtler Gábor közreműködésével.
Igét D. Káldy Zoltán püspök hirdetett.

Március 19-én és 26-án Bach: János passióját adta elő a Lutheránia
László Margit, Sándor Judit, Fülöp Attila, Melis György, Mezőfi Tibor és
Trajtler Gábor közreműködésével. Az igehirdetés szolgálatát ezúttal is
D. Káldy Zoltán püspök végezte.

A BUDAVÁRI

énekkar március 31-én Schütz: János passióját .adta elő Csorba István
karnagy vezetésével. Az igehirdetést D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.

A BUDAHEGYVIDÉKI

gyülekezet énekkarának virágvasárnapi zenés áhítatán Schütz, Bach és
Gasparini kórusműveket és áriákat adtak elő.

A KELENFÖLDI

templomban nagyszombaton PU1'ceU két fantáziája, Werner Simfonia da
chiesája, C01'eUi Sonata da chiesája került előadás ra a gyülekezet ének-
karának közreműködésével, Sulyok Imre vezényletével.

A BUDAVAKI

gyülekezet ének- és zenekara ünnepi műsort mutatott be Heim'ich Schütz
halálának 300. évfordulóján. Az ünnepi megemlékezést dr. Gárdonyi Zoltán
tartotta. A budavári gyülekezet énekkara ebben az évben a nagy evangé-
likus zeneszerző nevét vette fel.

Aprilis 21-éveI új hangversenysorozat kezdődött a Bécsikapu téri
templomban Bach összes orgonaműveiből Peskó György bemutatásában.

NYÍREGYHÁZÁN

Palestrina, Schütz, Garissimi és Bach böjti kórusműveiből állította össze
műsorát az énekkar a márciusi zenés áhítatán.

A DEÁK TÉR

legnagyobb egyházzenei eseménye az 1972. évben Szokolay Sándor új mű-
vének: a Pünkösdi éneknek a bemutatója volt. A szerző művét, amelyet
Weltler Jenőnek, a Lutheránia karnagyának ajánlott, első ízben május
28-án egyházzenei áhítat keretében mutatta be az ének- és zenekar, majd
a Lutheránus Világszövetség Egyházi Együttműködési Bizottsága magyar-
országi ülésének záró-istentiszteletébe beépítve május 30-án szólaltatott
meg újra nagy sikerrel, neves művészek közreműködésével.
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pApAN

újjáalakult az egykori nagy hírű énekkar Sikos Lajosné vezetésével és a
múlt évben több ízben gazdagította szolgálatával az istentiszteletek áhí-
tatát.

VANYARCON

Kantate vasárnap3an az egyházzenei áhít at keretében Schütz-műveket
adtak elő, Schultz Jenőné jubiláns szolgálatával, aki 20 éve vezeti a gyü-
lekezet énekkarát. "

DEBRECENBEN

egyházzenei áhítaton szolgált a nyíregyházi énekkar. Gáncs Aladár ergo-
nált és liturgiai előadást tartott.

AZ OROSZLANYI

énekkar június l8-án ünnepelte megalakulásának "10.évfordulóját. A gaz-
dag műsor keretében Kertész "Erika, dr. Nagy Ervinné, Benő László és
Mezőfi Tibor énekeltek szólót, orgonalt Beharka Pál, vezényelt Nagy
Dániel. Az igehirdetés szolgálatát dr. Nagy István esperes végezte.

RAKOSKERESZTÚR NAGYBÖRZSÖNY

Mindkét gyülekezetben a finnországi Rauma gyülekezet énekkara éne-
kelt. Az énekkar az IBUSZ rendezésében vett részt magyarországi turista-
úton, kívánságuk ra az állami vállalat sajátos egyházi programra is lehe-
tőséget biztosított.

*

VándoriItunkat nem egyedüI járjul., hanem egy nagy közösség tagjai-
ként, ahol egymást tapasztalatainkkal, ismereteinkkel, hitünk közös aján-
dékaival gazdagít juk. Megoszt juk egymással gondjainkat és örömeinket,
felismeréseinket és reménységeinket, a felelősséget és a szolgálatot. Ezt
mutatják azok az események, EGYHAZKORMANYZATI LATOGATA-
SOK és VEND€GSZOLGALATOK, amelyekről a következőkben szerét-
nénk keresztmetszetet adni.

A SZARVASI ÚJTEMPLOMBAN

1971. szeptember 19-én tartották az aratási hálaadó napot. A délelőtti
istentiszteleten és a délutáni szeretetvendégségen Ponicsán Imre kís-
körösi lelkész szolgált.

A SZARVASI ÚTEMPLOMBAN

Turmezei Erzsébet tartott finnországi élménybeszámolót és verseiből ol-
vasott fel.
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CSEPELEN
"Nógrádi nap" keretében igehirdetéssel szolgált és szeretetvendégségen a
nógrádi gyülekezetek életéről számolt be Garami Lajos egyházasdengelei
lelkész.

KELENFÖLD
novemberi szeretetvendégségén Szalatnai Rezső író Adyról tartott elő-
adást.

ÖRISZENTPÉTERRE,
az Örség nagy szórványközpontjába látogatott el D. dr. Ottlyk Emő
püspök 1971. október 17-én, hogy tájékozódjék a szórvány terület gond-
jairól és örömeiről. A közgyűlésen megjelent Nacsa Sándor egyházügyi
tanácsos is. .

ZALAEGERSZEGEN
Biblia-kiállítást rendeztek 1971. október 31-én. A kiállítás összegyűjtött
anyagát Blázy Arpád ismertette.

LEGÉNDEN
tett látogatást október 24-én D. d1·.Ottlyk Emő püspök és Gartai Istvan
esperessel szolgálatokat végzett a gyülekezetben.

KELENFÖLDÖN

Az óbudai templom A csepeli templom
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ANGYAI,.FÖLDÖN
Reményik Sándor halálának 30. évfordulóján dr. Sáfrán Györgyi iro-
dalomtörténész tartott előadást. Reményik-verseket mondott el Bánffy
György színművész.

GYÖRBEN
az egyházi esztendő utolsó vasárnapján dr. Groó Gyula teológiai tanár '
tartott előadást "Utas vagyok e világban" CÍmen.

KÖBÁNYÁN
Jakab Sándor, a protestáns vakok lelki gondozója szeretetvendégségen
tartott előadást. A programba belekapcsolódtak budapesti vak gyülekezeti
tagok is.

PILISEN
az egyházi világszervezetek munkájá1-ól tartott előadást ifj. Harmati Béla
külügyí titkár.

KECSKEMÉTEN
istentiszteleten szolgált és szeretetvendégségen előadást tartott dr. Keken
András Deák téri lelkész.

BÉKÉSCSABÁN
a férfiak szeretetvendégségén dr. Vámos József teológiai tanár tartott elő-
adást. .

CSURGÚN
tett püspöklátogatást D. Káldy Zoltán püspök 1971 novemberében. Útjára
elkísérte az egyházmegye esperese, Dubovay Géza.

PILISEN
francia templomok1'ól tartott előadást szeretetvendégségen Bodrog Miklós
gyulai lelkész.

TATABÁNYÁN
finn nap keretében magyar nyelven, finn népviseletben szolgált Anna-
Liisa Iso-Hi1'velii finn ösztöndíjas teológiai munkatárs, finnország! ösz-
töndíjas útjáról tartott beszámolót Magyar László szendi lelkész.

PESTÚJHELYEN
1972. február 20-án Bolla Arpád dunakeszi lelkész tartott előadást "Bib-
liai földeken já1·tam" CÍmen.

7 Evangélilws naptár
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KELENF:ÖLDÖN

a januári szeretetvendégségen ifj. dr. Kotsis Iván építész tartott egyház-
művészeti előadást.

VESZPRÉMBEN

dr. Fabiny Tibor teológiai tanár tartott előadást levéltári kutatásairol.
A szeretetvendégségen részt vett Anna-Liisa Iso-Hirvelá finn ösztöndíjas
is, aki a helsinki teológiai fakultás egyháztörténeti tanszékéri asszisztens.

A CSEPELI

gyülekezethez tartozó Csepel-szigeti szórványokban tett látogatást 1972
januárjában D..dr. Ottlyk Ernő püspök, s megbeszélést folytatott a gyüle-
kezet vezetőivel.

BUDAPEST-JOZSEFV ÁROS

Karácsony Sándor utcai szeretetotthonában kaptak új lakóhelyet a Teoló-
gia női hallgatói. A "lakásszentelés" ünnepén D. Káldy Zoltán püspök
istentiszteleti igehirdetéssel, dr. Selmeczi János otthonigazgató szeretet-
vendégség! előadás sal szolgált. Az új lakókat Grünvalszky Károly gyüle-
kezeti lelkész köszöntötte.

\

IUSKÖRÖSÖN

TÚLjtler Gábor lelkész, a Deák téri templom orgonistája tartott élmény-
beszámolót hamburgi tanulmányútjáról.

KELENFÖLDÖN

"a jövő zeneművészetéről" tartott előadást dr. Gárdonyi Zoltán zene-
szerző.

CSILLAGHEGY - SZENTENDRE

A Duna-kanyar mentén fekvő szórványgyülekezetekben tett látogatást
D. dr. Ottlyk Ernő püspök, hogy megbeszélést folytasson és tájékozódjék
a gyülekezetek sajátos helyzetéről.

TOTKOMLOSON

KOSZ01·ÚS Oszkár esperes szolgált szeretetvendégségen "Jó nékem, hogy
szolgálhatok" címen.

A FASORI

gyülekezetben kedves esemény volt, amikor D. Káldy Zoltán püspök meg-
keresztelte a lelkészcsalád második gyermekét. A püspök részt vett a
fasori ifjúság bibl íaóráján is, ahol az if'júságot érdeklő kérdésekre adott
választ.
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BUDAHEGYVIDÉKEN

Harkányi László, Sajtoosztályunk tördelőszerkesztője tartott előadást egy-
házunk sajtószolgálatáról.

DUNAEGYHAzAN

"Az egyház jövője és a jövő egyháza" címen Káposzta Lajos soltvadkerti
lelkész tartott előadást.

A kiszsidányi imaház

A SARSZENTLÖRINCI

gyülekezet 250 éves jubileumi ünnepségén dr. Fabiny Tibo1' teológiai
tanár, Kovács Géza győri lelkész és Sólyom Ká1'oly esperes tartottak elő-
adást. Az igehirdetések szolgálatát pedig a község szülöttei: Szepest Ist-
ván sikátori, Garam Zoltán bobai és dr, Kiss Béla pálfai lelkészek lát-

BÉKÉSCSABÁN

virágvasárnap Bodrog Miklós gyulai lelkész, egyházmegyei sajtóelőadó
szolgált és felhív ta a figyelmet egyházunk sajtószolgálatára.

VACOTT

presbiteri napot tartottak a Pest megy ei egyházmegye környező gyüleke-
zeteiből összesereglett presbitereknek. D. Káldy Zoltán püspök, Szent-
Ivány Odön kerületi felügyelő, Detre László esperes, Bachát István váci,

. 7'
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Medvey Mátyás galgagyörki, Detre János aszódi lelkész tartottak előadá-
sokat, megbeszéléseket és végeztek ünnepi szolgálatokat az egybegyűlt
nagyszámú gyülekezeti elöljáró előtt időszerű egyházkormányzati kérdé-
sekről. - Ezen a napon iktatták be a váci gyülekezet újonnan megvá-
lasztott tisztségviselőit is.

GÖDÖLLÖN

Detre János aszódi lelkész "Petőfi iskolájáról" tartott előadást.

NYIREGYHAzAN

április utolsó két napj an végzett püspöki látogatást D. dr. Ottlyk Ernő
püspök. Részt vett és szolgált a gyülekezet több istentiszteleti alkalmán,
a Kantate esti ünnepi áhítaton, és felkereste a helyi társadalmi szerve-
ket is.

LUCFALVAN

Garami Lajos egyházasdengeleí lelkész, egyházmegyei sajtóelőadó tartott
előadást az o1'szágos sajtókonfe1'enciáról, az Evangélikus Élet hetilapunk
szerkesztési munkájáról és a Sajtóosztály kiadványairól.

ANGYALFÖLDÖN

diakóniai szerétetvendégséget tartottak Virágh Gyula esperes, országos
diakoniai előadó szolgálatával egyházunk szeretetszolgálatáról.

NADASDON

szeretetvendégségen mutatta be Sajtóosztályunk kiadványainak hasznát
Joób Olivér egyházmegyei sajtólelkész.

CSORvAsON

gyülekezeti nap keretében Mekis Ádám és KOSZ01'ÚS Oszká1- esperesek,
Péterfy Gábo1' egyházmegyei felügyelő, valamint az orosházi énekkar
szolgáltak..

SARSZENTLÖRINC

jubiláló gyülekezetében D. Káldy Zoltán püspök szolgált, a 250 éves gyü-
lekezet történetét Csepreghy Béla lelkész ismertette.

A vándorút kilométerkövei azok a MEGEMLÉKEZÉSEK, amikor gyüIe-
kezeteink egy-egy már előttünk elment, vagy a szolgálat útján előttünk
haladó szolgálattevő munkájáról emlékeztek hálaadással és köszönettel.

PÉTERIBEN

a templomszentelés 141. hálaadó ünnepén emlékeztek meg Szende Ernő
lelkész 25 évi itteni szolgálatáról. Ezen a napon a gyülekezetben Karner
Ágoston főtitkár szolgált.
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GYULÁN
Keveházi László pilisi lelkész Sztáray Mihályról, a reformáció fáklya-
vivőjéről tartott előadást.

NYíREGYHÁZÁN
Endreffy János nyugalmazott lelkészt köszöntötték 80 éves születésnap-
ján.

ZOMBÁN
meleg ünnepség keretében köszönt el a gyülekezet a Pécsre költöző Bo-
ros Béla ny. tanítótól, aki hosszú időn át volt hűséges gondviselője a kis
gyülekezetnek.

BÉKÉSCSABÁN

dr. Rezessy Zoltán másodlelkészt köszöntötte a gyülekezet ottani szolgá-

lata 25. évfordulóján. A PÉCSI

megemlékeztek az 50 évvel ezelőtt temetett K07·en Pál esperesről, uno-
kája, D. Koren Emil esperes szolgálatával.

Ugyancsak megemlékeztek a 30 évvel ezelőtt elhunyt D. Szeberényi La-
jos Zsigmond és fia d7·.Szeberényi Gusztáv lelkészekról is.

VANYARCON
Schultz Jenő lelkészt köszöntötték ottani szolgálatának 25 éves évfordu-
lóján.

KÉTBODONY
lelkészét, Csőváry Dezsőt köszöntötték lelkészi szolgálatának 50. évfor-
dulója alkalmából.

KELENFOLDON

gyülekezet szeretetotthonában Baldauf Gusztávra, az otthon névadójára
emlékeztek halála 40 éves évfordulóján. A megemlékezésbe belefoglal-
ták a közelrnúltban elhunyt dr. Förster Kálmán hűséges diakóníai szol-
gálatát is. A megemlékezésben részt vett Sólyom Károly esperes.

KEMENESMIHÁLYFÁN
40 év óta szolgál Mesterházy Sándor. Jubileumáról Szabó Lajos esperes
szolgálatával emlékezett a gyülekezet.

RÁKOSPALOTÁN
Kökény Elek 25 éve végzi a lelkészi szelgálatot. Azon a szerétetvendég-
ségen köszöntötték őt, amelyen megemlékeztek a gyülekezet önállósulá-
sának 100. évfordulójáról.
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Összeállította: Mezősi György

A CEGLÉDI .
gyülekezetben ugyancsak 25 éve szolgál Jávor Pál. A gyülekezet köszö-
riettel és ajándékkal emlékezett meg az évfordulóról.

IPOLYVECÉN

Matuz Pál lelkészt szolgálata 40 éves évfordulóján Ga1·tai István espe-
res köszöntötte.

BALASSAGYARMATON

megemlékeztek TU1·mezei Erzsébet ottani szolgálatának 20 éves évfordu-
lójáról.

"Az úton menní kell" - így vallottuk néhány hónappal ezelőtt az
Evangélikus Élet hasábjain. Egyházunk élete tovább megy és fejlődik
gyülekezeteinkben a szolgáló szeretet alapjain. Ez az összefoglalás is -
bemutatva egy esztendő megtett útjának pillanatképeit - segíteni akar
a továbbjutásban a diakóniai úton.

A rákoskeresztúri templom
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ÉLET ÉS HALÁL
EM LÉK 'EZ É S HAL OTT AIN KR A

PUSKÁS JENÖ (1899-1971) Tordason született. Már ötéves korában
iskolába került, 21 éves korában pedig már lelkésszé avatták. Segédlel-
kész Répcelakon, Vadosfán és Szombathelyen, ez utóbbi helyen püspöki
titkár is. Szolgálata több mint 46 esztendőn keresztül Beledhez kötötte,
ahol egész haláláig szolgált. A negyvenes években faluja állattenyészté-
sének fellendítéséért tett sokat. Az utolsó évtizedben a helyi Hazafias
Népfront elnökségi tagja volt. Általában közmegbecsülésnek örvendett
falujában. Ezt tükrözte az a hatalmas tömeg, amely a templomban fel-
állított ravataltói a temetőbe kísérte.

D. TURÓCZY ZOLTÁN (1893-1971). Életrajzi adatait önmaga állította
össze. Arnóton született, ároni családból. Családi hagyományai indítot-
ták a papi pálya felé, melyen azután közel 38 évig szolgált szívvel, lé-
lekkel, Krisztusnak és az' anyaszentegyháznak. Segédlelkész Komárom-
ban és Ozdon volt. Arnóton, Özdon, Győrött, Nyíregyházán, majd ismét
Győrött rendes lelkész, közben kilenc és fél évig Nyíregyházán a Tiszai
Egyházkerületnek, majd 3 évig Győrött a Dunántúli Egyházkerületnek
püspöke is volt; Élete utolsó húsz esztendejében "csendes visszavonult-
ságban hirdette még olykor-olykor Isten igéjét a győri gyülekezetben, s
hűséggel végezte a közbenjáró imádság főpapi szolgálatát, míg szolgá-
ját haza nem hívta mennyeí Gazdája". Életét így foglalta össze: "Nem
kegyelmezett voltam, most pedig kegyelmezett vagyok." Az volt a kí-
vánsága, hogy Péter apostolnak ez igeverse alapján hangozzék ravatala
fölött az igehirdetés. Rendkívüli szívősság, törhetetlen akaraterő,önfe-
gyelern és alázat jellemezte. Élete alkonyán nehéz és kínzó szenvedései
között mindig hittel fogadta el Ura kezéből az üröm keserű poharát. Igen
találóan mondta sírja felett D. Káldy Zoltán püspök:" Egyetlen szenve-
délye volt: az egyház megújulása és benne a papok megújulása. Aki ta-
lálkozott vele 'és hallotta prédikálni, az megérezhette, mit jelent ez a páli
mondat: A Krisztus szerelme szerongat minket." A győri temetőben
azok között nyugszik, akikkel életében oly sokat munkálkodott együtt.

CSEKEY ZOLTÁN (1899-1971) Bonyhádon született, iskoláit is ott vé-
gezte. Teológiai tanulmányait Pozsonyban kezdte és Budapesten fejezte
be. 1922-24 között segédlelkész Salgótarjánban. 1924-42 között a kiste-
renyeí -gyülekezet lelkipásztora. Ö szervezí vegyházközséggé ezt a legkí-
terjedtebb nógrádi szórvány területet. Parókiát, imaházat, templomtor-
nyot épít. 18 éven keresztül fáradhatatlanul járja a szórványutakat.
1942-52-ig Balassagyarmaton szolgált, a volt Dunáninneni Egyházkerü-
let utolsó püspöki titkáraként. 1952-56-ig Budapesten az Északi Egyház-
kerület irodavezetője, 1956-68 között pedig az Országos Nyugdíjintézet
ügyvivő lelkésze. Jó négy évig élt nyugdíjban a zuglói nyugdíjaslelkész-
otthonban. Gyenge a testi ereje, el sem tudja hagyni az otthon környé-
két, mégis a halál küszöbén csak az fáj neki, hogy nem tud többet se-
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gíteni súlyos beteg feleségének. Egykori hivatali felette se úgy emlékezik
róla a nagy lelkészcsaládban, hogy körülötte családiassá melegedett a hi-
vatali szoba fagyos légköre, emberbaráti bútordarabbá vált az íróasztal.
Néma aktákból is megértette bajoskodó embertársai problémáit. Egy igét
betöltött: "A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt."

SEXTY ZOLTÁN (1907-1972). Szolgálatának voltak átmeneti jellegű
állornáshelyei, de volt két olyan helye is, ahová hosszabb szolgálati idő,
sok - csendben és hűséggel végzett - munka kötötte. Erdélyi volt. A
Brassó megy ei Krizbán született, papi családból. Bukarestben a harmin-
eas években ő szervezte meg az ottani magyar evangélikus egyházat. Sá-
toraljaújhelyen, a "végeken" 26 éven át volt szórványlelkész. Folyton
fogyó gyülekezetében nemcsak azokat siratta el, akik a minden halandók
útján távoztak, hanem azokat is, akik a határvárosból az ország belse-
jébe költöztek. Élete alkonyán egyre hatalmasodó betegsége törte meg
életked vét, de felragyogott a szeme, amikor arról beszélt, hogy családias
közösség volt a gyülekezete. A "végek" sokat próbált emberét, Isten hű-
séges szolgáját 8 evangélikus és 4 református lelkész kísérte el utolsó
útjára, asátoraljaújhelyi temetőbe.

FÜLÖP DEZSÖ (1907-1972) Pápán született. Iskoláit - a teológia má-
sodik évéig - szülővárosában végezte, majd a soproni hittudományi ka-
ron fejezte -be. Segédlelkész Bükön, Tolnánémedin és Uraiújraluban volt.
Rendes lelkészként 28 évet Bükön, 13 évet Obudán szolgált. Közben 4
évig a mai Vasi Egyházmegye első esperese volt, később - óbudai lel-
készsége mellett - püspöki titkár, valamint az országos egyház főjegy-
zője. Mindenkor tiszta honszerelemmel ragaszkodott szülőföldjéhez és a
Dunántúlhoz, de ugyanakkor az egész haza és az egész egyház szelgála-
tában égett. Az embert kereső szeretete vitte a falusi porták kapuihoz
eppúgy, mint a fővárosi bérházak otthonaiba. Bük két filiájában: Ló-
cson és Góron a templomok, Bükön pedig az egykori gyülekezeti ház épí-
tése az ő nevéhez fűződik. A felszabadulás után faluja békebizottságá-
nak első elnöke volt, a Tanácsnak mindvégig tagja, Öbudán pedig a
Népfront aktív munkása. Az Országos Béketanács aranyérmes kitünte-
tettje. Okumenikus tágszívűsége, a három óbudai', különböző felekezetű
pap barátsága széles körökben ismert volt. Egy szép kora tavaszi délutá-
non hatalmas gyászoló sereg kísérte utolsó földi útjára abban az óbudai
temetőben, ahol oly sokszor hangzott ajkáról a feltámadás evangéliuma.

ID. TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY (1897-1972) Bölcsője egy amerikai kis
városkában ringott. Szülei a múlt század végének kivándorlói között ke-
rültek ki, de visszatértek, s a hatéves kisfiút is magukkal hozták Rozs-
nyóra. Már gimnazista korában részt vett - éneklő diákként - gyüle-
kezete életében. Teológiai tanulmányait Eperjesen elvégezve előbb Deb-
recenben, majd a budavári gyülekezetben volt segédlelkész. Később cin-
kotaí hitoktató lett és Rákosszentmihályra került. Rákosszentmihály, Sas-
halom, Mátyásföld és Arpádföld iskoláiban két évtizeden át tanított.
Közben lelkesen szervezte Rákosszentmihály és Sashalom evangélikus-
ságát, úgyhogy a két hely 1942-ben önálló gyülekezetté alakult. Ö volt
Rákosszentmihály-Sashalom első evangélikus lelkésze. 1934-ben vezeté-
sével templom, parókia és gyülekezeti terem létesült. Nyugdíjas éveit ki-
segítő adminisztrátori munkában tölti. Nem tud szabadulni a diákkor-
ban rnegszeretett egyházi zenétől, és a Lutheránia énekkarban szolgál
tovább. Aránylag rövid kórházi kezelés után 75 éves korában hunyt el.

104



ZEMAN MIHALY (1883-1972). Egyik legidősebb pályatársunk "jó vén-
ségben, öregen és betelve az élettel" távozott a földi múlandóságból. A
Nógrád megyei Szügyben 24 évig, a Békés megyei Tótkomlóson 22 évig,
együttvéve 46 évig szolgált parókusként hűséggel. Az egykori evangé-
likus elemi iskoláknak buzgó vizsgaelnöke volt, mint tanügyi esperes.
Csaknem két évtizedre terjedő nyugdíjas éveit is Tótkomlóson töltötte.
Pünkösdvasárnapján vett tőle búcsút volt gyülekezetének hivőserege.

*
Búsan zeng a temetési ének: "Csak halandó, elmúlandó az ember

élete." De hittel száll a hálaadás és a hívek könyörgése az élet Istené-
hez: Aldunk Téged, hogy bár váltod a munkásokat, de folytatod a mun-
kát, Legyen gondod a pásztor nélkül maradt gyülekezetre. Könyörülj
egyházadon, mindnyájunkon a Krisztusért. Amen. .

Pásztor Pál

A terényi templom
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D. KOREN EMIL íRAsAI:

Betű nélkUl
Mindennek a jó öreg Gutenberg az oka. Feltalálta a könyvnyomta-

tást, s eLjegyezte a kultúrvilágat egyszer s mindenkorra a betűvel. Hiába
beszélünk ma már tömegkommunikációs eszközökről, a könyv könyv
marad, s a betű betű. Nem élhetünk nélkülük.

Kocsis Elemér barátom kisfia már bizonnyal régen meg is konfirmált,
s mosolyogva hallgatja apja visszaemlékezéseit kisgyermekkoráról. Én
még frissiben hallottam a 'büszke apai elbeszélést arról, hogy a kétéves-
forma kis lurkó odatipegett apja könyvesfalához, kirámolt egy irdatlan
nagy könyvet, buzgón lapozgatni kezdte, s amikor a szülői könyvféltés
ki akarta venni a kezéből, kis ujjait rábökte alapokra s védekezésül
világosan kimondta:

- Betű ... Betű ...
Talán hamarább ejtette ki ezt a szót, mint a papát-mamát.
Es hányan halnak meg úgy, hogy könyv esik ki a kezükből, mert vén-

ségük vigasztalója a könyv maradt.
A betű kísér bölcsőtől koporsóig.
Fél évig próbáltam nélküle élni. Eleinte igyekeztem leplezni, hogy nem

látok. Fejből mondtam a liturgiát, s a textust is, csak tartottam a köny-
vet, mintha olvasnám. Am ez az ámítás nem ment sokáig. Amikor az
"ablatio" addig fejUJdött, TJ,ogynemcsak a betűt, de az emberek fejét
sem láttam, bejeküdtem a második műtétre is.

Kipróbáltam három hétig mozdulatlanul hanyatt fekve a vaksötét vi-
lágot. Aztán megéltem olyan csodákat, amit csak azok értenek meg, akik
a vaksötét világból visszajöttek a fény, a színek, a formák világába. Elő-
ször megértettem, mert átéltem, a Jézus-gyógyította vak közlését: "lá-
tom az embereket, mint járkáló fákat". Aztán megéltem a színek felfe-
dezésének csodáját. Szegény ép szemű halandók - mondogatom azóta is
sokszor -, akik "megszoktátok, hogy színek is vannak, s nem tudjátok,
hogy csodák között jártok. Aztán megéltem a betűk csodáját: amikor az
egybefolyó homályos sötét sávból az apróhirdetések betűi, mint sorakozó
katonák, összeigazodtak, merev, mozdulatlan, éles kontúrban megálltak,
s jelentették világosan és bizonytalanság nélkül, ami rájuk bizatott.

De hadd 'állok meg kissé annál a háromhetes vaksötétnél.
Napok múlva elterjedt a hír az osztályon, hogy fekszik itt egy espe-

res, aki valóban mozdulatlanul fekszik akkor is,' ha nincs bent orvos,
vagy ápolónő, és még nem hallottak tőle panaszt vagy jajszót. A női te-
1'embenámulgattak ezen, a .Járóbetegkedves jó Karikó néni egyszer fel-
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kelt az ágyról, s azt mondta, hogy ő most megnézi magának azt az em-
bert. Jóleső volt a látogatása, röviden beszélgettünk, de én még a keze
szorítását sem mertem viszonozni, annyira vigyáztam, hogy meg ne
mozduljak. Csak jóval később hallottam, hogy Karikó néni úgy lépett be
ezután a nők kórter,.mébe,mint aki titkokat fejtett meg:

HHa ... hát ez a mi esperesünk!
Most pedig szeretném elmondani Ka1"Íkó néninek is, hogy nem volt

abban semmi mi1'ákulum, hogy mozduuulasiui hallgattam. El voltam fog-
lalva - ez a titka.

Amikor először eszmél az ember műtéti kábulatából a halk, duruzsoló
szóra: nem mozogni... nyugodtan lélegezni... - még gyakorolni kell
az önfegyelmet. Most még megy, még csak derengenek az érzések, de
majd ha élesedik a tudat, s felszökik a félelem, hogy e bársonyfekete
vakság mélyébe fulladva elmerülök! Há~om hét! 0, örökkévalóság! S ha
nem há1'Omhét, hanem örökkévalóság?!

Aztán lassan megmozdul a bársonyos sötétség. Jön a nagy élmény: nin-
csen vaksötét. Először futni kezd minden, mint amikor sötét vonatból
tekint ki az ember a holdvilágos tájra. Aztán formák, burkolatminták,
modulációk sűrűsödnek, majd puha, párnás domborulatok formálódnak
határozott képekké. 19y láttam magam előtt la Corbusier híres templo-
mát, városrészeket, épületeket, tájakat. Mindent holdfényben.

Közben megéled a hangok birodalma. Betegtársak szólalnak meg,
akiknek az arcvonásai ismeretlenek. A beszéd gondolatokat nyit, elmél-
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kedést, amivel megtelik lassan a világ akkór is, ha beáll a hosszú éjsza-
kai csend.

A gondolattá1'sítások hozzák elém a kérdést: milyen lenne a világ betű
nélkül? Hogyan folyna csak egy napom is betű nélkül? Kinyitom a sze-
mem, megnézem az órát, fel kell-e már kelnem. Nem jó, hiszen ha nincs
betű, nincs szám se, óra se, nézhetem az időt a nap állása sze1·int. Fel-
kelek, kézbe veszem az újságot. " - dehogy veszem, hiszen betű nincs,
újság sincs. Kinyitnám a rádiót a reggeli híreké1·t, de ha betű nincs,
előbb magamnak kell feltalálnom a rádiót, a villanyt, a leadót, - s ha
betű nincs, honnan veszi a bemondó a híreket, s hogyan "olvassa" be?
Nagyot trüsszentek, inert a reggeli élet napfény, amely betű nélkül is
van, arra ingerel. Nyúlok a zsebkendő után... - azaz csak nyúlnék,
mert honnan tudjam, hogya NEMTUDOMMELYIK francia királynő
má1' feltalálta, megcsinálta és használta a zsebkendőt, ha egyszer betű
nincs? Elmegyek híveket látogatni, végtére a beszélgetéshez nem kell
betű, de hogyan találom meg az utcát, a házszámot, ha betű nincs, s egy-
általán miféle házakba megyek, mert ha betű nincs, nincs építészet, nincs
ipa1', nincs tudomány, nincs irodalom ... - és miféle hívekhez megyek,
hiszen a híveket, a keresztyéneket az ige teszi azokká, ami "meg van
írva" - s ha nincs betű, hogyan lehetne megírva, akkor rémülök meg,
hogyha betű nincs, nincs egyháztörténet, nincs Biblia, nincs teológiai tu-
domány, nincs egzegézis! Szá.ihagyományo7aól tonított hiedelmek szektás
hiszékenyei vannak, s nem vagyok más, mint egy ócska sámán, máris
ott látom magamat ülni a nyírfaligetben, rozzant lóbőrsátor előtt, s ke-
servesen csiholom a szikrát két kővel, hogy rá tudjak gyújtani az anyag-
pipámban a pocokszőrre, - mert hát, ha betű nincs, gyökérpipa, dohány,
s gyufa sincs.

- Jó reggelt! - köszön be a kórterembe távozóban az éjszakás nővér.
- Hogy aludtunk, hogy aludtunk? ...

Na, most mondjam meg neki, hogy nem hagyott 1'ágyújtani a pocok-
szőrre. Nem hagyott. A másik nővér kiosztotta a gyógyszert, - ami van,
mert: betű van -, bejött vizitre a főorvos, aki kitűnő orvossá képezte
magát a betű segítségével, s így nemsokára le fogja venni szememről a
kötést, megnyílnak előttem a fények, színek, f01'mák csodái, mert betű
van.

De most még sötétben fekszem mozdulatlanul. Karácsonyra mindenki
hazament, csak egy betegtársam, a magányos nyugalmazott főorvos, Sán-
dor bácsi maradt bent. Neki mondhatom el szentestén a karácsonyi evan-
géliumot, amit kívülről tudok, mert betű van, amit most a családom,
meg Karikó néni is a gyülekezetben hallgatnak. Nem vagyunk egyedül,
nem vagyunk magányosak, s az új évbe is úgy mehetünk át, hogy együtt
imádkozunk, inert betű van, s ezáltal t'anultam egykor oly sok szép
imádságot. S egyáltalán, mennyit lehet ebben a sötétben imádkozni. "A
betű öl, a Lélek pedig megelevenít" - emlékszem az igére, amit - be-
tűből olvastam és emlékeltem.

Emberebb lett az ember a betű által, ez az igazság, még ha most sö-
tétben fekszem is, s idő kell majd, míg glédába, feszes mozdulatlanságba
merevednek előttem az apróhirdetés betűi- is, hogy megjelenítsék, ami
rájuk bizatott.

*
Hetekkel később, amikor már egyedül jártam, de a látásom még a

"járkáló fák" és az összefolyó betiik: között imbolygott, a Keleti postájá-
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nál megállt mellettem egy férfi. Fehér botjával megkopogtatta a járda
szélét és megszólalt:

- Kérem, vezessen el a villamoshoz a Rákóczi út felé.
- Jöjjön - mondtam, s belékaroltam. Megindultunk. Közben elmond-

tam, hogy nemrég műtöttek, S még magam sem látok valami biztosan.
Mosolygott, diktálta az ütemet: most járdaszél következik - most
balra le a lépcsőn ..• most fel a lépcsőn ennyi lépcsőfokon erre a vil-
lamosra szálljunk fel ...

Elkísértem az Otthon Á1·uházig. Ott átvezettem a járdára, s útra állí-
tottam a kért irányba. Búcsúzóul megszorította a kezemet:

- Köszönöm ... tudja, kérem, az emberek jók ...
Alig tett néhány lépést, már belekarolt valaki. Ő visszafordította a fe~

jét s felém kiáltott:
- Ne [eleitse el,· ké1'em: az emberek jók, az emberek nagyon jók! ...
S akkor megbékélt bennem a betű s a Lélek.

Huszonhatan
Az öreg Lóczi János már nyolc évtizedet taposott maga mögé ebből

a földi életből. Egyetlen szobájuk konyhai tűzhelye előtt üldögé It a sám-
lino Hol a tűz pattogott, hol a pipa szortyogott, s amint süket fülén át
nagy nehezen megértette, hogy a papja vagyok, felcsillant szeme, s fo-
gatlan szája széles mosolY1'a tárult.

- Én is pap akartam valamik01' lenni - mondta, s akkor már nem le-
hetett szavába vágni. -

Felesége az asztalnál ült, régi göncöket foltozgatott. Pá1'ja mellett ő
sem maradt fiatal.

Bárgyú mosolygású gyerkőc ült mellette s téveteg mozdulatokkal [ir-
kátt egy füzetbe. Oiukor felnézett s belevágott az öreg elbeszélésébe:
"Grüss Gott!"

- Fogyatékos szegény - szólt vontatott, szelíd szóval az asszony, s
még nem tudtam, fiuk, unokájuk, rotconuk vagy kijük ez a gyermek, aki-
ből sok hiányzott, de a legdrágább az megmaradt: Isten köszöntése.

Az öreg pedig csak mondta, mondta. Bonyhádon nőtt fel, a templom
árnyékában. Azok a papo.k, akiket említett, rég porlad nak már, s ki tudja,
hányadik nemzedék szolgálja ott az igét azóta. De ő a múltba messze
néző emlékezéssel beszélt arról, hogyan biztatták őt a papi pályára a ré-
giek.

- Belső hívást is éreztem - mondta bizonykodó élénk szemmel.
Mégsem lett az akarásból semmi. Nem állt be szolgálni az Úr szőlő-.

jébe. Kellett a kenyér, dolgozni ment. Felkerült Pestre, s hosszú évtize-
deket töltött egy hatalmas üzemben. Mire idő előtt megrokkant, nem
maradt számára más, mint süket füle, fogatlan ínye, a pipája, néhány
rozzant bút01·dm·ab, s egy mellette megvénült, töpörödött asszony. No
meg ez a kis fogyatékos.

- Grüss Gott!
Az öreget mintha elérte volna a hang. Pipájával a gyermek felé bö-

kött:
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- Ez a huszonhatodik.
- Hogyan? - hökkentem meg,
Erre má1' az asszony válaszolt, Elmondta, hogy négy gyermekük szüle-

tett, Mind a négy csecsemőkorában meghalt, Pedig nagyon szerették a
gye1'meket,

Aztán egyszer a férfi munkából jövet szöszke, ijedt arcú csöppséggel
lépett be,

- Nézd ezt a szegény kis fattyút, Elverte magától az anyja.
Az asszony magához vonta, megsimogatta. A gyermek az ölébe bújt, s

elsírta magát, Ö felnézett a férjére, s már nem is beszéltek róla. Az asz-
talra egy tányén'al többet tettek, este ágyat vetettek a díványra is, Nem
voltak többé egyedül.

•

Később úgy esett, hogy többen is voltak. Aztán, ha szárnym bocsátot-
tak egyet-egyet, a lelencházból kértek újat, de gye1'mek kellett. Különös
szeretettei vették koriii azokat, akiket az akkori társadalom farizeusi
ítélettel nem fogadott be. Ezek sorában a zárópont ez a szerencsétlen, a
huszonhatodik,

- Grüss Gott! - mondta rá az áment őmaga .

Nagy a SÜ1'göZödésaz angyalseregek kÖ1'ül (Máté 21, 28-32,)

A feltámadás harsonái életre hívták a temetők porladó lakóit, A iarko.
tömegben mindenki remegve vá1'ja, hogy az Ú1' elé szólítják ítélet1'e.
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Az öreg is ott szorong egy sarokba húzódva, ahogyan megszokta ide-
lenn. Füle most hallásra nyílik. Amulva figyel az angyali kórusra s a Bá-
rány énekére. Szeme repdesve nézi, hol a fehé1· ruhás sereget, hol a gyöt-
relem útjára bandukolókat. Itt is vele szorong a kicsi asszony, s a gyer-
mek.

- Grüss Gott!
- No, most az egyszer jó helyt mondtad, mégis hallgass! - inti le az

öreg.
Szeretne mind hátrább húzódni. Amott az Úrnál folyik az ítélet a bib-

liai két fiú példázata sze1·int. Ki hogyan felelt az Ür szőlőjébe hívó
szóra: igennel vagy nemmel. Ment-e vagy maradt.

Egyszer csak hallja a nevét. Szólítják az o- elé. A tömegben utat nyit-
nak neki, s ő félve megy. Mint a villámlás, jut eszébe a bonyhádi hívás,
s mire az Úr elé ér, fel sem mer nézni. Lesütött szemmel, remegve vall:

- Bocsáss meg, Uram, én nem jutottam el a szőlődbe ... - s már in-
dul is a gyötrelemre bandukolók után.

- Erre menj! ..:....szól rá az ú-, s mutat a fehér ruhás sereqre. A hang
a Bárány királyi széke felől szelíd és határozott.

- Te az én szőlőmben munkálkodtál. Huszonhat élet a bizonysága.

A nagybörzsönyi templom
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BODROq MII<LOS VERSEI:
\

I

Elmélkedés

Hogy szeretem a templomot!-
szavakkal el sem mondhatom.
De oda csak akkor megyek,
ha úgy hozza hangulatom.

Kell az ige, nékem is kell,
mint az eső száraz nyáron!
De ha nem Kis Pál hirdeti,
odavan a buzgóságom.

Szép az ének, ismerem jól,
s hangom is van, hál'Istennek!
Épp csak arra nem volt példa,
hogy még én is énekeljek.

De megjegyzem, ami fontos -
ez az áhitat alapja!
Legutóbb is ferdén állt egy
gyertya és Nagyné kalapja.

Akad gondja egyházamnak,
szívemen van minden terhe -
melyeknek csak viselését
hagyom rá a többiekre.

Van hiba - de szeretettel
szólva minden másként mehet.
Én például nyiltan s bátran
beszélek a hátak megett!

Értem én a gyarlóságot -
egynek okát mégsem lelem:
testvéreim kifogása
mi lehet pont énellenem?!

Jobb sorsom a mennyben lesz csak,
hol minden bú s viszály clül -
kivéve, ha Tóthné mellé
kerülnék ott véletlenül.

"'--~ ---"----



Ne csüggeszd kezed,
ne hunyd be szemed,
ne dobd el magad vak éjek ölén,
de idézd fel a fényt
nappal fiaként.

Könyörgés

Gondolataim vak ólomhasábok:
emelném - szakadok a súly alatt,
selbukom bennük, ha fölébük hágok.
Mester! Csinálj belőlük aranyat!

Rágalom

Kaján irigység, sanda önzés árad:
kígyó-sziszegés ezer hangja kél.

"Nem zörög a haraszt" - suttogják sokan.
Valóban? Ejnye! S honnan fúj a szél?

Biztatá

~ J
B Evangélikus naptár
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RVTTI<AY-MII<LlAN CjÉZA:

Gyakorlati továbbképzés
ATpád, mint az ő helyében mindenki más, azt hitte, hogy a teológiai

sziqorlatttü véget értek a stúdiumok, elfogyott a tanulnivaló s ezentúl
tanulni nem, legfeljebb tanítani fog, Ez pedig más, Egészen más, Elfeled-
kezett aTTól az amnyszabálY1'ól, mely inkább elkötelezés, mint puszta
ténymegáll.apítás, hogy "a jó pap holtig tanul",

Még rajta voltak a Teológia tojáshéjai, még fején éTezhette a lelkésszé
avató püspök áldó kezének melegét, a homlokán a püspök testvéTré fo-
gadó csókját, amik01' elfoglalta hivatalát, vagyis hogy beállt a szent szol-
gálatba, Az első napok a nagy faluban való körültekintéssel teltek és na-
gyon vigyáz tunk aTTa, hogy fentebb í1't hitében való csalódása ne járjon
komoly meg1"ázkódtatással,

Azonban ez a kímélő bánásmód csak elodázhatta, de végleg ki nem
zá1"hatta az eszméltető folyamat megindulását, Jókor, alighanem szolgá-
latának legelső hetében tÖ1"tént, hogy a nagybeteg, helyesebben az igen
öreg Szabó Sánd01'néhoz hívtak, aki "nagyon óhajtotta" az úrvacsoTát,

- No, Arpád, gye1"e, kíséTj el! - szóltam az új seqétilelkésznez. Erről
a beteg mell.etti szogálatTól tanultál ugyan, de a gyakorlatra nemigen le-
hetett módod, Pedig egy szer azt is meg kell. tanulni, hiszen lehet, hogya
jövő héten máT önál/,óan kell. egy betegágy mellé áll.nod,

Csodálkozott magában, talán ki is nevetett, amikor odahívtam őt, hogy
tanúja legyen a fel,készülésnek, Táska, Luther-kabát, táblácska, kehely,
paténa, ostya, bOT, feszület, szalvéta. Ha egy is elmarad, már nem készül-
tem fel kell.őképpen.

Ezt magyaráztam az úton Arpádnak Szabóék felé haladva. Közben
újabb penzum adódott. A1'pád udva1"ias fiú volt, s nehezen értette meg,
hogy a táskát vinni az én dolgom, őt nem azért hívtam, hogy ebben se-
gédkezzen.

Szabóék máT vártak. A fiatalabb Szabóné a konyhában forgolódott s
úgy köszöntötte ATpádot is, mint aki tudja, hogy csak a gyülekezet új
szolgája lehet.

- Az új segédlelkész Ú1"?Isten hozta! Tessék beljebb!
- Hogy van a mama?
- Bizony elég gyengén van szegény, de nagyon bízik abban, hogy az

ú1'vacsom talpm állítja majd,
- Hát, sajnos, azzal nem bíztathatom. Az úrvacsora nem patika a test-

nek, de orvosság a léleknek.
Igy léptünk be az ö1'eg Szabóné betegszobá.iába. Az öTeg néni elerőtle-

nedve, sá1'gán feküdt a pá1'nán, néhány szál ősz haja körülfogta a fejét,
Fölemelte lesoványodott kezét üdvözlés1'e, sőt egy kis erőlködéssel fel
is ült,

- Jó napot, Szabó néni! Hogy van, hogy? Eljöttünk az új segédlel-
kész úrml, s elhoztuk az Ú1" szent vacsorá.1át. Kívánja magához venni,
Szabó néni?

Kívánom, nagyon is kívánom, kedves Tisztelendő úr,
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A fehérrel terített asztalra minden 1'endben kikerült, FeLöUöztem,
- Melyik éneket énekeljük bevezetőbe, Szabó néni?
- Mind szép az, De talán azt: Készülj lelkem Jézusodhoz,
Már az ének alatt fetíínt, hogy az öreg testvé1' akar valamit, Nyugta-

lan, de csak akkor szólt, amikor az utolsó S01't is elénekeLtük,
- Te, Rózsi - szólította a menyét, add ki a kendőmet,

Minek az, mama, fázik a feje?
- Nem fázik, de én azt tanultam a tisztelendő úrtól, tudja attól, aki

még maga előtt, az azelőtti időben volt, hogy iLletlen dolog az asszony-
nak fedetlen fejjel imádkozni.

Jó, Szabó néni, fedje csak be a fejét - mondtam és ilyen igék f01'og-
tak bennem: "A hitben erőtelent fogadjátok be", "Te pedig miért kárhoz-
tatod a te atyádfiát?" "Ami hitből nincs, bűn az."

Aztán eljutottunk az úrvacsomi 1'endben agyónó kérdésekig. S ha Ar-
pád eddig is nagy kérdő és csodálkozó szemeket vetett rám, most szinte
megdöbbent, amikor Szabó néni mindjá1't az első kérdésre: Vallod-e ma-
gad bűnösnek? élénk tiltakozással felelt:

- Nem, nem vallom.
Azt hittem, rosszul hallok, azért megismételtem a kérdést, de a válasz

.most is csak az volt: nem, nem vallom.
- Hát hogyan, Szabó néni? Akkor miért akart ú1'vacsorát venni? Az

Ur Krisztus teste és vére csak azt vigasztalja, aki bűnösnek vallja ma-
gát és kegyelemre vágyakozik.

- De én nem vagyok bűnös. Nem loptam, nem hazudtam, nem harao-
szom, nem káromkodom.

- Hát akkor nincs is szüksége bíínbocsánatm, nincs szüksége K1'isz-
tusra sem. Nincs szüksége az ú1'vacsol'ál'a.

- De bizony szükségem van l'á.
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- En meg nem tehetem meg, hogy tÖ1'edelent nélkül is kiadj am azt,
amit az Ú1' a bűnösökért áldozott fel a kereszten, Meg van írva: "Aki
méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és 'iszik," Én uzért .jöttem, hogy
kegyelmet hirdessek és nem azért, hogy ítéletet. Nem, Szabó néni, akkor
nem adhatom az úrvacsorát,

- Hát ha nem adja a tisztelendő úr, majd elmegyek húsvétkor a
templomba és a többivel együtt veszek úrvacso1'át. Ezt már sunyi indu-
lattal mondta, s az is benne volt: mjtam nem fogsz ki.

- Szívemből kívánom, Szabó néni, hogy húsvétm annyim megerősöd-
jék, hogy el tud jönni a templomba. És lehet, hogy engem félre is tud
vezetni, de ne felejtse el: Istent nem lehet becsapni. És arra is gondol-
jon: hátha nem kel fel többé az ágyból. Hátha ez az utolsó alkalom,
hogy Isten kegyelmét elfogadhatja.

Arpádra esett a tekintetem, aki nagyon forgatta a nyakát a gallérjá-
ban. Mintha azt mondta volna: Hát ilyesmiről tényleg nem tanultunk.

De magam sem voltam különb helyzetben. Tudtam, hogy töredelem
nyilvános jele nélkül, sőt egyenes tagadása esetén nem siabad' a szent
jegyeket kiszolgáltatnom, de a felelősséo meg szorongatott, hogy ezt a
hánykolódó lelket itt ne hagyjam tévhite és kételketiése hullámain.

S ekkor, mitit ilyenkor mindig, a Lélek végezte el azt, amire én nem
voltam jó. A Tízparancsolat tükrének fényét fordítottam a vaksi szemek
elé. Beszéltem, ahogy szólnom adta az Isten. Már 1'égen elhagytam az
Agenda sínpárját. Leültem a betegágy mellé, s úgy kérdeztem: "Mindig?
... Ugye, igen? , , , ugye, nem?'" .

Egyszer csak odatekintve látom, hogy Szabo néni 'Úéreres szemeiből
megindul egy könnycsepp, aztán megint egy és még egy, Aztán felemeli
lesoványodott karját, ráteszi az enyémre és megindul a vallomás: Igen,
bűnös vagyok. Bűnös vagyok, mert nem fogadtam szót Istennek. Jaj, tie
sokszor nem fogadtam szót! Tisztelendő úr, megbocsát nekem az Isten?

- Meg, meg, Szabó néni. Krisztus Urunk rendelése szerint hirdetem
bűneinek bocsánatát. Krisztus véréért megbocsátotta Isten minden bű-
nét.

- Békesség néked!
- Békesség nékünk!

*

*
Hazafelé a megdöbbenés és az ujjongás lelke kisért bennünket, Sokuiu;

némán ballagtunk, pedig telve voltunk kérdésekkel és mondanivalóval.
Végül A1'pád törte meg a csendet.

- Hát igen. Ezt még tanulni kell.
- Bizony, Arpád, még nekem is tanulnom kell. Mert a jó pap nem a

dogmatika jegyzetből tanul holtig, hanem az élet nyitott könyvéből,
- S mit. tetszik gondolni: az ö1'eg néni töredelme őszinte, igaz volt?
- Azt én nem, csak a Mindentudó tudja.

Valamit azé1't mt ts megsejtettünk belőle. Még nem telt el egy egész
hét, amikor a fiatalabb Szabóné ránk kopogtatott. Bizony a mama nincs
jól, a doktor is mondta. De tessék elhinni: azóta olyan nyugodt. Ha el-
alszik is, mintha mosolyogna. Mert: sokat alszik. És azt kéri, hogya te-
metésén majd azt énekeljék: "Én Istenem, én bűnös ember, itt állok
szent színed előtt,"
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QYARMATHY IRÉN íRAsAI:

- Má1' megint a Ivlarqit néni szíve! - mondogatták, ha a karácsonyfa
alatt ott volt a celofánba csomagolt, pi1'os szalaggal átkötött mézeskalács
szív,

- Bizony, nagy dolog ez az ő kicsinyke nyugdíjából - keltem a vé-
delmére, - Mézet venni, lisztet, celofánt, szalag ot és a fáradság, hogy
betegen elhozta, hogy eljött hozzám, a fiatalabbhoz!

- Jó, jó, Margit néni kis kedvence - csúfolódtak,
Es ez a fajta beszélgetés ém'ől éV1'emegismétlődött,
Ma1'git nénit édesanyám hagyta Tám örökségül a nagyanyánktóI kapott

karkötőjével együtt, Talán nem is volt véletlen, hogy a kettőt együtt
emlegette, Legalábbis ma úgy tűnik, hogy nem, .

- Ha én egyszer nem leszek, mindig Margit nénihez f01'dulj, Ez a kar-
kötő a legkedvesebb éksze1'em, Két háborút vészelt át, Legyen a tied,

A második háborúból is sértetlenül került ki mindkét örökség, De el-
pusztult otthon, ház, egy élet munkája, Megfogtam hát a karkötőt és
megindultam Margit nénihez. 1945 tavasza volt,

- El kell adnom a karkötőt. Nem válok meg tőle szívesen, anyámé
volt, de nincs kenyér, nincs tető a fejünk felett.

- Majd megpróbálok valamit - mondta, •
- És néhány nap múlva hozta a pénzt.
- Valaki megvette Karácsonyra annak, akit nagyon szeret.
Nagy örömömben nem kérdeztem a vevő nevét. Természetesnek vet-

tem, hogy volt olyan valaki, aki annak vette meg, akit ezeret. Fiatal
voltam, Elfogadtam, hogy ennek így kell lenni.

A gyors segély hosszú hónapokra otthont és megélhetést biztosított,
Azután az élet rendes kerékvágásba lendült, Ember, város, ország talpra
állt, s a romok eltakarítása után új élethez kezdett, •

Csak Margit néni maradt. olyan, amilyen volt, Kisnyugdíjas, apró, fekete
ruhás öreg néni, aki sohasem panaszkodott, akit senki sem irigyelt, aki
senkit sem bántott és hozta Ka1'ácsonykor a mézesszívet,

Néhány éve, amikO?' eljött, mintha jobban meghajlott volna a háta,
mintha lassabban beszélt volna, a tekintete el-elrévedezett, mint akinek
a gondolatai nem itt járnak. A karácsonyi csomagot sem készítette el
olyan gondosan, ahogy addig szokta, Csak papírszalvétába csavarta és
befőzőgumit tett rá, mint amikor az embe1' valamit sietve tesz,

- Majd csak este nyisd fel, gye1'tyagyújtás után - mondta és amikor
búcsúzott, megcsókolta a homlokomat,

- úgy lesz, ahogy mondta - válaszoltam, - Kellemes ünnepeket! -
integettem utána és magasban tartottam a karomat, amíg törékeny alakja
el nem tűnt az utca végében.

Este, amikor meggyújtottuk a gye1'tyákat és egymást átölelve álltunk a
ka1'ácsonyfa alatt, eszembe jutott Margit néni csomdaia.

Lassan nyitottam fel, mint akit nem izgat a tartalma, Levettem a gu-
mit, kitekertem a papírszalvétát, és ott csillogott előttem az édesanyám-
tól öTökbe kapott kar kötő,
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.,----------------------~--------------------,
Először a döbbenet szótlanná tett. Azután 1'ohantam telefonhoz.
- Halló, halló, Ma1'git nénit ké1·em.
- Elvitték a mentők - mondta egy" idegen hang. - De még a kocsiban

meghalt.
Hang nélkül tettem le a kagylót. Mélyről jövő, egész embert megráz6

zokogás tört [et belőlem. Fájdalmam sÍ1·t, hogy nem láthatom többé, hogy
nem mondhatom el, neki, mit éreztem, mire ,tanított. Igy csak akkor tud-
tam meg a titokzatos vevő nevét, amit senki sem mondott meg, de mégis
kitaláltarn. Ö volt az, Mm'git néni. Az ő megtaka1'ított filléreit éltem fel
vidáman. És ó adott példát arra, ha a szívemben megszületik egy gon-

dolat, egy szándék a jóm, cselekedjem azonnal, ahogy őtette. Válasszak
ki egy Ka1'ácsonyt, hogy a megajándékozott ne [izetheese vissza. Hogy
megtanuljam, ha elindulok a helyes úton, vállaljam a névtelenséget, a
feltűnésmentességet, az anyagi terhelést, és ha kell, a halált is.

Sok-sok év távlatában, hadd mondom el Neked most, Margit néni, hogy
hányszor melengetett életemnek ez a csodálatos élménye, amellyel Te
ajándékoztál meg, hányszor borzonatak: meg hallatám, azok, akiknek el-
meséltem. És hadd igérem meg neked, hogyamíg élek, hűséges tanítvá-
nyod leszek.

118



Edes jó Istenem! Most, hogy elsőszülött gyermekemet a karomban tar-
tom, első utam Hozzád visz. Csodálatos dolog egy ilyen pici élet. Nézem,
és nem tudok vele betelni. Szinte nem tudom elhinni, hogy a szívem
alatt növekedett. Nézem és keresem benne közös vonásainkat. Lélegzet-
fojtva figyeltem álmát. Jaj, csak megmamdjon! Istenem, vigyázz rá, óvd
a bajoktól, töröld le arcáról a lázrózsákat, ha betegség támad rá. Vi-
gyázd lépteit, ha én már nem lehetek mellette. Engedd, hogy soká gon-
dozhassam, ápolhassam, taníthassam, szerethessem. Mert nagyon szere-
tem, jó Istenem. Te tudod csak, hogy mennyire. Te tudod, mennyire
vágytam rá, Te tudod, hogy megszenvedtem érte, Te tudod, mennyire re-

megtem, hogy életben maradjon. Uram, látod, sí1·ok. Te tudod, hogy
örömkönnyek ezek. Hogy mondjam el Neked, mit érzek, hogy köszönjem
Neked, hogy megajándékoztál vele. Te, aki az anyák és kisdedek őrizője
is vagy, fogadd egy boldog édesanya eldadogott imáját, köszönetét. Ne-
ved legyen örökké áldott.

Hálás gyermeked

*
Eties kis Lányom! Először vagy tőlem távol és úgy érzem, megszakad

a szívem. Tudom, hogy előbb-utóbb el kell egymástól válnunk. Téged hív
az élet. Kirepülsz. Es üres marad utánad a családi fészek. Egyre csak azt
kérdezem magamtól: helyes volt-e, hogyelengedtelek erre az útm egye-
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dül. il magányos emberre annyi veszély leskelődik. És ez fokozottan áll
a lányokra. Jaj, nagyon vigyázz magadra, egyetlenem! Ezer kérdés ébred
bennem: jól uiaztat; nincs semmi bajod; kaptál szállást; van-e valaki
melletted, aki segít, ha beteg lennél; eszel-e; ne menj a mély vízbe; ha
a legkisebb bajod van, azonnal menj oruoshoz, ne maradj ki a késő éj-
szakába; mindig legyen veled meleg kabát. - Jaj, ezerszer is kárhozta-
tom magam, hogyelengedtelek. Amióta elmentél üres a ház, nem talá-
lom a helyemet. Má1' édesapád is haragszik rám, De hát annyira szeret-
Lek, Irj kérlek, írd meg, mikor jössz vissza, mik01' érkezel. Madártejet
kapsz, amit annyi1'a szeretsz. Pontosan írd meg, mikor jön a vonat. Csak
akkor nyugszom meg, ha újra magamhoz ölelhetlek.

*

/

Szerető anyád

Beteg anyád

Egyetlen Gye1'mekem! Otödik hete fekszem a kórházi ágyon. Öt hét
óta várlak. Öt hét nagy időnek számU, ha a kórházban van az ember.
Elnézem azokat a betegeket, akiket meglátogatnak. Én csak nézem az aj-
tót: mikor jössz te? E;jszaka, amikor besüt a hold és én nem tudok
aludni, mindig ana gondolok, mi van veled? Csak nincs valami baj?
Jaj, Istenem, csak nem vagy beteg? Körülöttem annyi a szenvedés. Az
élet néha olyan kegyetlen. Az éjjel is azt álmodtam, hogy te ültél az
ágyam mellett. Fogtad a kezem, és nem éreztem semmi fájda1mat. Tu-
dom, édesem; hogy talán önzés tőlem azt kívánni, hogy meglátogass, ami-
kor férj, család gondja a válladon, tie beteg szívemnek mégis jól esne.
A doktor úr azt mondja, nagyon vigyázzak. Nemsokára meggyógyulok.
Jól esne, ha te mondanád. Ha nem tudsz bejönni, legalább egy lapot írj,
az is boldoggá tesz. De ha írni sincs időd, hát majd csak megleszek va-
lahogy. Ne haragudj a levélért, de nagyon szeretlek.

120



Beszélő kezek

Azt mondják, hogy nyelve van minden kéznek,
hogy a néma kezek is beszélnek.
Néztem a kezet, amely simogat,
néztem a kezet, amely hívogat,
néztem a kezet, amely bujkál
és láttam azt is, amelyjk turkál.
Láttam finom, puha, fehér kezet,
rajta átfutó halványkék eret,
ifjú kezét, mely csillant mint a bronz,
kezet, meiy kavasziwdott, mínt a lonc.
Kezet, amely osztott igazságot,
kezet, mely már pihenésre vágyott,
kezet, mely gonosz, kezet, amely jó,
kezet, mely forró s hideget, mint hó.
Láttam remegőt, kérges tenyerűt,
pufók ktivéret, szárazkeserűt.
piszkosat, tisztát, ráncosat, simát,
míkor összekulcsolva mond imát,
kezet, amely üt, kezet, amely öI,
kezet, amely áld, kezet, amely tör,
kezet, amely lop, kezet, amely ád
és kezet, amely lopva támad rád.
Elettelen kezet, amely halott
s élőt, amely már halottnak hatott.
Es mondtam magamban: hófehér kéz,
hideg vagy számító, akár az ész. rtJ
Jó leszel nekem, kéz, mely simogat,

melyben bízhatsz, hűséggel írogat, fflj""7'·'/2.szeretlek kéz, mely munkától kérges,
átkozott, amely ütésre képes,
átkozott a kéz, mely gyújtogat, öl,
elesett embert nem emelne föl, .
bűnös a kéz, mely szenvedést okoz,
kéz, amely rombol, az a kéz gonosz,
drága a kéz, mely velünk van végig
s elkísér a túlvilági révig.
Kéz, amely sorsunkat intézi fent,
az a kéz áldott, mert az a kéz szent,
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Alkohol

Sikolyt ígér megint ez az éjjel:

álmos kisgyermek bújik vacok ba;

már rettegéssel telt a kis lakás.

Az anya áll némán, fogvacogva.

Döngő léptekkel jön az ember,

véreres szemében rémek ülnel •.

Anya és gyermek rettegve várnak,

nincs hova bújni, nem menekülnek.

Az ember megált és körültekint,

nem lát, csal. néz, s lesújt már az ökle.

Vad mámorában azokra támad,

akik övéi most s mindörökre.

Nagy bűnbánattal jő el a reggel,

ígérget jót, szépet: sol. szót kohol.

Hiszi is, amit ldmond. És másnap

századszor győzi le az alkohol.
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NÉMETH CjÉZA:

Volt ,Igy •
IS

A tÖ1'ténet 1683-ban kezdődik, •
- János, fogass be - rendelkezett az esztergomi főkáptalan csesztvei

birtokán a prefektus, Banovits Vi1'gil. - Fontos dolgom van a faluban,
A főtisztelendő utas a község másik földesU7'ához, Majthényihoz sietett,
Majthényi GYÖ1'gy a vendéget barátságos szavakkal tessékelte ottho-

nába,
- Minek köszönhetem prefektus Ú1' kegyes látogatását? - kérdezte

asztalához ültetve Banovitsot,
- A lutheránusok dolgában jöttem, Nem tűrhetjük, hogy ezek a hite-

hagyók engedelem nélkül épített templomukban, szemünk láttára, tovább
gyakorolják vallásukat,

- Naponta együtt vannak a templomukban - egészítette ki a tényál-
lást Majthényi, A tanítójuk hol előimádkozva, hol szónokolva szolgál ne-
kik. Valóban tennünk kell valamit!

- A főkáptalannak jelentenünk kell ezt a vakmerőséget - toldotta
meg a prefektus Majthényi szavait, .

- Kérem, prefektus úr sürgősen készítse el ezt a jelentést!
- Itt van! - nyúlt reverendája zsebébe a prefektus és olvasni kezdte

az elkészített iratot.
- Olyan rendelkezés kiadását kériiik: a káptalantól - jegyezte meg

olvasás közben a prefektus -, hogya lutheránusok kese1'vesen meglakol-
janak vakmerőségükért. Meg kell akadályoznunk, hogy vallásukat to-
vábbra is gyakorolni merészetiék.

Majthényi figyelmesen hallgatta mind a prefektus által felolvasott so-
rokat, mind a hozzáfűzött megje{Jyzéseket.

- Igy van! Valóban így! Örömmel írom alá a jelentést.

*

Lovas futár vitte a pecsétes iratot Esztergomba.
A vezető kanonok azonnal elolvasta az írást és máris tárgyalásra ren-

delte a káptalan tanácsát.
A bíbor és lila cingulusú káptalani tanácsosok a prefektus jelentésé-

nek hallatára mélységes felháborodásuknak adtak kifejezést, majd indu-
latos javaslatai kkal siettették a rendelkezés elkészítését:

- A lutheránus tanítót azonnal űzzéle ki a faluból! Ha pedig a földes-
uraság emiatt lázadást tapasztalna, It lázadókat börtönnel és más szük-
séges eszközzel fékezze meg,

A káptalani rendelet megérkezett. Vég1'ehajtására még aznap sor ke-
rült.

A falu evangélikusai feljajdultak, de az idő rövidsége miatt tanítójuk
kiűzését - aki egyben igehirdetőjük is volt - megakadályozni nem tud-
ták. Most hát igehirdető nélkül kell tartaniuk istentiszteleteiket.
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Tűz van! Tűz van! Ég a falu! - kiáltozza, sikolt ja a falu népe. Má1'
ég a templom is! Tűz van!

Amikor elcsendesült a tűzvihar, az oltás ban elfáradt, síró embereket
Viczián András próbálta vigasztaló szóval erősítgetni:

- Ne sírjatok! Ha Isten segít, templomunk at is, házainkat is hama1'o-
san felépítjük.

- Felépítjük, felépítjük! - mondták a kételkedők - de miből?
- Hát hitből! - mondta Viczián. Ha csak annyi hitünk volna, mint a

mustármag, atckor is felépítenénk. De nekünk nagyobb hitünk van, mint
a mustármag!

*
Készen áll a templom! Igaz, 1756-ot írnak má?' akko?'.
Az ellenség újra támad. Imaház és kántor Csesztvén nem tűrhető meg

- hangoztatja egyre hangosabban az ellen.

A főkáptalan folyamodására a főispán a következőket rendeli a szoi-
gabírónak:

- A földesurasággal egyértelműleg, szükség esetén katonai fedezettel
menjen a helyszím'e és a megyei rendelet ellenére emelt imaházat 1'Om-
boltassa le.

A szota« bíró rövid idő múltán ezt jelenti a főispánnak:
- Az imaházat, mivel annak a kulcsát azzal a kifogással, hogy nem

tudják hol van, átadni vonakodtak, ahogyan lehetett felnyitottam s azt
tökéletesen leromboltattam. A zendülés fejeit, Viczián Andrást, Maczó
Györgyöt, Simák Mátyást, Czibula GYÖ1'gYÖtés másokat, miután harminc
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botütéssel megbüntettem, vagyonukat elkoboztam, s őket a faluból kiuta-
sítottam.

- V1'bovszky Tamás özvegye, aki az asszonyok vezetője volt, huszon-
négy botütést kapott.

A szolgabíró azt is jelenti a főispánnak, hogy a csesztvei evangéliku-
sok, akik a fOnt említett cselekedetben vétkesek, vagy annak szemtanúi
voltak, negyven forint büntetést kötelesek fizetni.

*
Tizenöt-húsz megrakott szekér kapaszkodik fel a Cserhát dombjain.

A szekerek alján, eleven sebbel megrakottan, jajdulva feküsznek a har-
minc botütést szenvedett férfiak.

Az egyik szekér párnái között ott találni a huszonnégy botütést kapott
asszonyvezért, Vrbovszky Tamás özvegyét is.

Hová megy ez a szíve mélyéig megalázott és koldussá tett csapat?
Ok sem tudJák, hová mennek. Csak mennek! A nappalból az éjsza-

kába, az éjszaká ból a nappalba, míg csak valahol a hittestvérek be nem
fogadják őket.

Mennek ...
A szolgabíró eljárása után a korabeli római katolikus történetíró a

tÖ1'ténteket így ítéli meg: Ezeknek példás megbüntetése, a faluból való
kitiltása után mindenben békesség lett.· '

Milyen békesség lehetett ez?
A csend nem mindig békesség! A csend lehet a megaláztatás, az' újabb

embertelenségtől való félelem megnémulása is.
Gonosz dolog az ilyen csendet békességnek nevezni!
... Végiggondolom magamban mindazt, ami Csesztvén - a Madáchok

későbbi falujában - az evangélikusokkal történt, - aztán fennhangon
ezt mondom magamnak: Milyen jó, hogy ma má1' nincs így!

Milyen jó, hogy ma már nem lehet így!
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ESTI QYVLA VERSEI:

Minden dicsérete

Oly szép a lét, ha nem kísért atom,
s a béke húrján májust foghatom,
hol minden új mosollyal tör felém,
ahogy szavak szőttese: költemény.

Oly szép, ahogy ezer színt bont a nyár,
mintha mindenre igent mondanál,
s nem lennének a földön vak tusák:
úgy tépdesed gyümölcsöd friss húsát.

A hervadás ad minden dús magot:
nem mondhatod tovább, ma bús vagyok,
csak mint kerék nyomán a kőszilánk
pihensz ... mert fáradóbb az őszi láng.

A téli szél is szunnyadó zene,
mint kisgyerek boldog csillag-szeme,
mikor hiszi: kavics közt gyöngy terem.
S karácsony könnyes arca: győzelem!
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Alföldi karácsony

A padsorokban több csillogó szempár.
Az ablakokra rákövült a csend.
A harmónium mélye belezeng.
S a virágok között megnőtt az oltár.

A "Kegyelem néktek ... " megült az ajkon:
csak míg a könny lefolyt az új-pap torkán.
Kint szél süvölt ... vad jegesöklű orkán
havat sodort be a réstárta ajtón.

A szószékről a szavak, mintha lepkék
keresnék a szirmok legbelső kelyhét,
lassan megültek a szívek falán ...

Már nem volt seb, me ly láthatatlan vérzett.
S távol-tanyák során betérő mécsek
több fényt szórtak ezen az éjszakán.
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SACjHY JENŐ:

• hid
Nehéz léptek csikordultak az udvar kavicsán. Stephanides Sámuel a

kezében tartott pecsétes írást asztalá1·a tette és az ajtó felé nézett. De-
res hajú, szikár parasztember óvakodott be a szobába.

- Adjon az Isten jó reggelt, tisztelendő umm. Váljék eqészséqére az
éjszakai nyugodalom.

- Kendnek is, Mihály. Üljön le, ne vigye el az álmunkat.
- Baj van már megint.
- Baj? Micsoda?
- Dóka Gergelyéknél esett. Két hete sincs, hogy a török húsz mar-

hát elhajtott a faluból. Az éjjel meg három császári lovas katona nyo·-
makodott be Dóka Gergely p01·tájám, nagy .csendességgel, hogy a község
egybe ne fusson. Kiráncigálták a házbelieket az ágyból. Az asszonynépre
ráporancsottak; hogy számuk1'a sebtiben tyúkot vágjanak, főzzenek, Ger-
gővel meg bort hozattak, aztán ütlegelték, halálnak halálával fenyeget-
ték, hogy adja elő nekik elrekkentett pénzét, de iziben. Ge1'gő - gondol-
hatja, tisztelendő umm - húzódozott. Magunkfajta szegényember ritkán
lát pénzt, és akkor is ezer helye van. Végül leütötték Gergőt és a három
lator felhány ta az egész házat. Az egyik ágy szalmájában megtalálták a
cséplés után eladott gabona árát. A pénzen megosztoztak, nagy áldo-
mást ittak ré, magukba hányták az ételt, és sietve elporoztak a hídon ke-
1·esztül. ~

- Ge1'góvel mi van?
- Kék-zöld. Feje, mint egy cipó. Különben lehetósen van. Csak a

pénz! Azt szörnyen fájdít ja. Jobban, mint szegény, összevert fejét.
- Vasá1'nap kollektát tartunk az Isten házában. Kendtek, kurátorok

összeszedik a pénzt és az eklézsia nevében átadják Dóka Ge1·gelynek.
Valamit segít rajtuk.

- Valami keveset, igen. Az meg, hogy a bajban nincsenek egyedül,
hanem atyafiságos érzülettel velük van az egész eklézsia, nagyon sokat
jelent majd nekik. - Hanem azé1·t ez 'Csak egy csepp a tengerben. Most
tudunk valamelyest segíteni, mert közülünk csak egy család jutott bajba,
nem is olyan nagyba. De mit csináljunk olyankor, amikor felp1·édálják
az egész falut? Egyik koldus hogyan tud segíteni a másikon?

- Az együttérzés, együttmunkálkodás akkor is csodát tehet.
- Tehetni éppenséggel tehet, dehát - Tisztelendő Ú1' is tudja, igen

nehéz, igen keseroes dolog az ilyesmi .
Stephanides hallgatott. - Így van. Nehéz, nagyon nehéz ... Révedező

tekintete az asztalán heverő levélre esett, az aláírásra: Szenczi Fekete
István. - A szuperintendens. - Szívét elöntötte a keserűség árja. -
Még ez is. Hónapok óta tart már a huzavona. Májusban történt, hogy
hívei panaszos levelet írtak a szuperintendensnek, őellene. Más prédiká-
tort kértek helyette; meg is nevezték, kit. Tudta, honnan fúj a szél. A
másik. Aki már akkor ellenlábasa volt, amikor Dörből ebbe az eklézsiába
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jött. Azóta is folyvást fondorkodik ellene, titokban. A májusi feljelentés
is az ő műve valamiképpen. Csip-csup dolgokkal vádolták. Olyanokkal,
amelyek, ha akarom, hiba, ha akarom, erény. A feljelentés miatt több~
szöri levélváltása volt már a szupe1·intendenciával. Most, szeptemberben
aztán ez a levél jött, hivatalos értesítés, hogy rövidesen egyházi vizsgáló
bizottság érkezik az eklézsiába, a vádaknak helyszínen való megvizsgá-
lása, a valóság kiderítése c~ljából. - Rántott egyet a vállán. - Hát csak
jöjjenek. Megláthatják, hogy fűst az egész, aminek lángja nincs.

Gondolatai sod1'ából a kurátor hangja té'fÍtette ki.
- Mondom kegyelmednek, ez a híd iga a nyakunkon, valóságos isten-

csapása. Mindenféle hadinép vonulgat raita Sopron felé meg vissza. Po-
gány törökök, töröknél is rosszebb labancok és a kW'ucok sem angyalok.
Ez a sok hadinép mind a szegénységet nyúzza, akár hadrendben vonul-
nak, akár kisebb csapatban portyáznak, akár csak néhányadmagukkal .
csellengenek, mint azok a múlt éjjeli latrok is. 'Aki fegyveres ember lá-
bát a hídra teszi, az a mi falunk meglátogatását el nem mulasztja. Nem
csoda. A házak, kunyhók itt vannak a híd tövében, egyrakáson. Való-
sággal csábítják a hívatlan vendégeket, ha másért 'nem, hát azért, hogy
megnézzék, mi fő a fazekakban. " Isten bűnömül ne vegye, ha kimon-
dom: falut alapító eleink igen szeTencsétlenül választották meg a helyet,
itt aRába hídja mellett.

- Kurátor uram, amik01' a község létTejött, nem volt még itt híd, csak
a Rába, meg a túlsó partján Arpás. A hidat jóval később verette az Oslu
nemből származott Móricz comes, a mostani Ostffyak őse, egykori gyŐ1'-
vármegyei főispán. Annak is már több, mint négyszáz éve.

- Prédikátor umm tanult embeT, jobban tudja. De hát ez semmit nem
segít rajtunk. Itt ez az istenoerte híd és vele együtt a mi örökös zakla-
tásunk, háb01·Úságunk. Isten/a megmondhatója, hogy csak amióta az esze-
met· tudom, hányszoT kellett már világgá futnunk katonák elől, mennyi
kár ért bennünket és hányunkat ölt meg a gyilok Elátkozott helyez.
Legjobb lenne asszonyt, gyereket, jószágot, minden mozgathatónkat ösz-
szeszedni és más vidékre költözni, minél messzebbre ettől a bajt hozó
hídtóI. ,

- Tudhatja, hadak, hadinépek másfelé is járnak; pusztítanak azok
mindenütt.

- Tudom; de nem annyiszor, mint" itt. Csak el innen, míg nem késő.
Könnyen megeshetik, hogy kifogy a fárájából, tisztelendő uram. Holtak-
nak nem prédikálhat.A prédikácíóhoz hallgatóság kölletik, élő embe-
rekből.

A prédikátor nem válaszolt. A súlyos szavak után a két ember között
súlyosan ült meg a csend. Stephanides gondolatai a levél1'e tértek vissza,
az ellene felhozott rossz akaratú vádakra. - Mondvacsinált vádak. De va-
jon azok-et - Hirtelenül égetni kezdte valami. - Kevélységgel is vá-
dolták; Hm. Hogy ő kevély lenne, szó sem lehet róla. Talán azért ez a
vád, mert nem nyalogatta talpát azoknak, akik1'ől tudta, hogy ellene vol-
tak megválasztásának Azt viszont senki sem kívánhatja tőle. Szabad em-
ber Ő, nem szolga. Azazhogy Isten szolgája. Istené és nem embereké. -
Majdnem felszisszent. Lelki szemei előtt latin nyelvű aláírás jelent meg.
Az övé. Néhány évvel előbb, 1666-ban, még döri lelkész korában rótta a
Konkordia-könyvre. Neve után így jelölte személyét: minister ecclesiae
Döriensis, a döri eklézsia szolgája. - De hiszen az eklézsia emberekből
áll! ... - Kezével ingerülten legyintett. - Helyesen szólt a kurátor. El,
csak el innen, mielőbb. De nem ám az eklézsiával együtt, hanem anél-
kül. Nincs az megírva, hogy neki, pont neki, hegyet kell hordoznia a
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váUán; kurucot, labancot, törököt és Táadásul nyomtatéknak az izgága
atyafiakat, akik kézjegyüket adtak ana a fönnedvényre. 'I'auu. ő nyájat
olyat, amelyik meqoecsúti pásztorát. El ettől a hídtol, el ebből az eklé-
zsiábólJ - A kurátomak visszafojtott indulattal ennyit mondott;

- Lehet, hogy igaza van, Mih.ály.
A nyitott ablak felé f01'dult és a folyóm nézett, amely szőkén, csende-

sen folydogált szeptembeTi zöld pa1'tja'i között. - Most nem 1'ohan a
Rába, mert nyárvége van és alacsony a víz ---.:.gondolta. Az alacsony víz
fölött annál magasabbnak tűnt a durván osszerctt híd. Vaskos, ormótlan
gerendái gorombán kalodába fogták az áTté1"i eTdő zöld selymét és az ég-
bolt kék báTsonyát. Stephanides megrázkódott. - Valóban iga. Hatalmas,
dU1'va, nyakat felsebző, elhordozhatatlanul nehéz iga.

Niellét teleszitta. a frissen kaszáit saTjú ablakon keresztül beámdó illa-
·tával.

- No, híres híd, MÓTicz hídja, nemsokáig látlak má1·. - A1'ca megke-
ményedett. - Lerdzorn az igád.

Néhány nap múlva kU1'uc talpasok érkeztek a faluba. A tÖ1'vénybírót
és az esküdteket azonnal a községházá1'a citálták. A talpasok kapitánya
- villogó szemű, mokány ember - pattogó, kemény szavakkal tudtukra
adta, hogy mivel az erdélyi fejedelem őnagysága hitért, szabadságért
harcoló katonái sem élhetnek a levegőből, a község lakossága a hadak
élelmezésé1"e beszolgáltatni ta1'tozik tizenöt vágómarhát, negyven sertést,
négyszáz tyúkot, kakassal elegy, száz pozsonyi mérő gabonát, hatvan akó
bort etcetera, etcetera. Ez elöljá1'óság személyében felelős azért, hogy a
kivetett hadisarc három ÓTa leforgása alatt együtt legyen. Nemkülönben
azért is, hogy a hajtás hoz, szállításhoz szükséges személyek és szekerek:
időre előálljanak.

A kisbíró dobszóval ment végig a falun, az esküdtek sorbajárták a por-
tákat, és még a kiszabott idő lejárta előtt egybegyűlt jószág és élelem.
A mokány kapitány gyorsan számbavette, tizenkét talpast elővédnek
rendelt, utánuk a lábaSjószág, a szekerek, végül a talpas ok zöme. A ka-
pitány - kardját megvillantva - búcsúzott az elöljáróságtól.

- Ne búsuljatok! Most megszoTOngatjuk a labancot. Házában látogat-
juk meg az osztrák sógort.

A községháza előtt egybegyűlt emberek némán bámultak a hídra, ahol
már a púpos1'a rakott ökrösszekerek nyikorogtak. Csak a törvénybíró
hullajtott el nagysokám néhány szót.

- Nagy baj lesz ebből, emberek, ha tudomásám jut a németnek, de
nem tehettünk másképpen. .

A törvény bíró jó prófétának bizonyult. Egy héttel későbben - alig-
hogy az üres szekerek visszaérkeztek Sopronkövesdről - az utakra kül-
dött vigyázók két századnyi vasasnémet közeledtét jelezték. Mire a vi-
gyázók a hajnali' derengésben észrevették őket, már elhagyták Egyedet,
és sietve, ügetésben jöttek.

Stephanides félreverette a harangokat. A nagyobbrészt álmukból riasz-
tott, hiányos öltözékű férfiak, asszonyok, gyerekek az udvarokba tódul-
tak, az utcára szaladtak.

- Tűz van, vagy a Rába árad?! ...
- Nyakunkon a labanc! Fusson mindenki, akinek az élete kedves! A

jószág, minden marad. Tüstént ideérnek a oasasok: Leölnek mindenkit,
akit előtalálnak.

A falu. pillanatok alatt megtelt jajveszékelésseI. Ajtók csapódtak, em-
berek rohangásztak, a kezek batyukat, zsákokat, gyerekkezeket markol-
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tak, ölbeli gyermekeket karoltak és az első menekülők a kertek gyepűjét
áttörve már szétszóródtak a szántóföldeken, réteken.

A kertek alján még megkésett emberek lihegtek, amikor a folyó nyu··
ga ti partján repdeső zászlócskáikkal feltűntek az első lovasok. Kurta ve-
zényszó csattant.

- Galopp!
Fújtatva, csörömpölve ,dübörögtek fel a hídra. Ujabb rikoltó német ve-

zényszavak és a hídról előreszegezett lándzsákkal lezúduló lovasság két
ágra vált. Bekerítették a falut. Aki élő a gyűrűbe került, irgalmatlanul
ledöfték. Lóról szállva berohantak a házakba, kunyhókba, s aki öreget,
beteget [elleitek, azokat is kímélet nélkül megölték. Az állatokat össze-

terették. az élést szekerekre rakták és a jószággal együtt a hídra felve-
zető útra irányították. Végül elhangzott a parancs:

- Felégetni a 'falut! Vesszen az egész átkozott rebellis éseretnek fé-
szek! Nyoma se 'f!Laradjon.

Kemény katonakezek lándzsa helyett égő szalmacsóvát ragadtak és
náddal fedett házak, kunyhók ere sze alá dugták. A száraz nád gyorsan
tüzet fogott, de kigyulladt a prédikátor ház és a templom fazsindelye is.
Sistergett, ropogott, pattogott minden. Lángban állt az egész falu.

Tökéletes munkát végeztek a keresztény vasasnémetek a lutheránus
Mórichidán, anno Domini 1671. Ad maiorem Dei gloriam.

*
Stephanides Sámuel prédikátort avasasok hozzásegítették elhatározá-

sának maradéktalan végrehajtásához: el a hídtól, el a gyülekezetből. A.
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hídtól 'menekülnie kellett, gyülekezete szétszóródott Keze ügyében volt
az óhajtott lehetőség: végérvényesen lerázni az igát és felszabadultan
egészen újat kezdeni másutt. Mégsem élt a kínálkozó alkalommal. Va-
laki útjába állt. Az, aki ezt szokta cselekedni megfáradt, csüggedt, el-
gyávult tanítványaival A Feltámadott, aki harmadszor is megkérdezte Si-
mon Pétertől: Szetetsz-e engem? S aztán háromszor is azt mondot~a
-nQki: Legeltesd az én bárányaimat! - Igen. A bárányok, a juhok. Igaz,
a bárányok egy része már a föld alatt porlad, de nagyobb részük még a
föld felett van, földönfutó. És vannak bárányok Arpáson is, akiket meg-
kímélt a vasasok gyilka. A juhoknak pásztor kell. Ki legyen a pásztor?
Az a bizonyos másik, aki megkeserítette életét? Az most bezzeg nem je--
lentkezik. 0, Stephanides Sámuel a pásztor és annak kell maradnia.
Nem lehet béres, nem hagyhatja magára a bajba jutott, szétvert nyájat,
amelynek most van legnagyobb szüksége legeltető, segítő, védő, vezető
pásztorra.

Akik a pusztulásból megmaradtak, kelet felé menekiiitek: és szabad ég
alatt tanyáztak. Aztán ahogy szigorodott az idő, közeledett a tél, beszivá-
rogtak a falvakba. Arra senki sem gondolt, hogy visszatérjen a romok-
kal, hamuval borított faluhelyre, és ott emeljen feje fölé valami fede-
let. Erről hallani sem akartak. Nagyon közel volt még hozzájuk a rémü-
let és halál hajnala. Mentek hát Csikvándra, Tétre, Kisbabotra, Mér-
gesbe, Soborra vagy éppen A1·pásra. Meghúzták magukat a tágasabb há-
zakban, az ott lakók könyörületéből vagy faluszélen földkunyhót építet-
tek. Stephanides Egyedre költözött. Telekesi Török patrónus tiszttartó-
jának házában kapott szállást, családjával együtt.

Repültek a napok, szálltak az évek. Stephanides Sámuel a szétszórt ju-
hok között is megmaradt pásztornak vagy talán akkor lett igazán pász-
tor. Fáradhatatlanul járta híveit, szerte a környéken. Prédikált, tanított,
úrvacsorát osztott, vigasztalt, erősített, összetartotta a szétszórt nyájat.
Es aztán bekövetkezett a csoda, aminek eljöttében maga a prédikátor is
csak alig-alig hitt, jóllehet minden erejével előmozdítani igyekezett: hí-
vei itt is, ott is felszedelőzködtek, és visszaszivárogtak, nem faluhelyre,
hanem kissé távolabb, a Marcalon túli Bordácsra. Az erdős, bozótos, mo-
csaras, eldugott helyen földkunyhók nőttek ki egymás után a földből,
közöttük egy ház is a pásztorrá lett prédikátor számára, legyen hol hir-
detnie az igét az egybegyűlt nyájnak.

Az Ur 1674. esztendejében, március havának első' napján istentiszte-
letre gyűltek az új prédikáto1'házba a Bordácson lakó mórichidaiak és az
árpá si atyafiak. Hétköznap volt, mégis sokan szorongtak a tágas imate-
remben. Pásztoruk nagy út előtt állott. Leopold császár rendkívüli tör-
vényszéke elé idézték Pozsonyba és útnak indulóban búcsúzni akart ek-
lézsiájától. Krisztus igéj.ével búcsúzott - Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan ". Vegyétek föl magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lel-
keiteknek... •

Igehirdetés után imát mondott, áldást osztott Stephanides, aztán szé-
kébe ült, az oltár gyanánt szolgáló asztal mögé. A gyülekezet ajkán meg-
zendült az istentiszteletet befejező ének.

- Ne csüggedj el, kicsiny sereg,
Szívedet ne rémítse meg
Sok ádáz ellenséged ...
A lelkész meghordozta tekintetét a gyülekezeten, a feléje táruló arco-

k'on. - Ezek volnának azok, aki még néhány éve annyi keserűséget sze
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reztek nekem? - Az arcokról hit, bizalom, szeretet, ragaszkodás sugár-
zott, a szemek ben könnyek csillogtak.

- Bízzál, ügyed az Istené.
Ne félj, hogy porba ejtené
Drágán szerzett egyházát! ...
Az istentisztelet végetért. A hívek a prédikáto?' köré gyűltek, hogy

kézszorítással búcsút vegyenek tőle. Az asszonyok hangosan hüppög-
tek ...

Stephanides átment a másik szobába, hogy ott búcsúzzék családjától.
Amikor visszatért az imaterembe, a kurátor állt eléje.

- Udvaron a szekér. Mq,jor Gábris fogott be. Neki jó lovai vannak.
- Jól van, Mihály. Téthen felveszem az öreg Mendel Tamás prédiká-

tor uramat, Felpécen meg Kéry Balázst. Győrből aztán visszaküldöm a
fogatot. Onnan más alkalmatossággal megyünk tovább, Pozsonyba.

Kiléptek az udvarra. A gyülekezet utánuk tódult.
- Hát elmegy, tisztelendő urunk - mondta a kurátor.
- Menni kell, Mihály.
- Isten segítse! És - a kurátor hangja megbicsaklott - hozza vissza.

Közénk.
Stephanides némán áldásra terjesztette ezét, majd megfordult, és a

szekér felé indult. Az udva?' mögött, a kert végében szennyes-zavarosan
sietett előre a Marcal vize. Túl a Marcalon, jó kiáltásnyira látszott a
Rába fölött feszülő híd. Gerendáit arannyal vonta be a kora tavaszi nap
A prédikátor csendesen elmosolyodott. - Innét, távolról nem is olyan
barátságtalan. Nem hát - fűzte tovább' gondolatait. - Isten kezében
volt, van és lesz mindÉm. A híd is. Ó használja, amire akarja, jóra. Ez a
nagy titok, amit nem mindig lát meg az ember. Én megláttam.

Lábával a hágcsóra lépett, kezével megmarkolta a lőcsöt. Textusa be-
jejező szavai jutottak eszébe.

- Az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.
Nehéz, de mégis könnyű szívvel hágott a szekérbe.
- MeheWnk, Gáb?'iel, Isten nevében.
A lovak megindultak, majd lassú ügetésbe fogtak és a szekér tova-

gördült Téth felé.
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BÖDECS BARNABAs:

EtJl BER
i'.

Gyermekkorom Bakony eleji falujába legszívesebben minden évben
hazalátogatnék. Felejthetetlen, hajlott hátú, szőke dombok, ebihalas pa- ~ -
takocska a kert ·alatt, ezer titkot őrző szaroasiakta erdő, tikkasztó nya-
rak és ablakig havas, zord telek folynak össze emlékezetemben. A legen-
dásan gomolygó eseményfelhőkből hol egyik, hol másik jelenetemelke-
dik ki képzeletem színes színpadám.

Két éve, hogy vígan robogott motorom a régi országúton. Nem úszott
felette porfelhő, mint valaha a nyájak és szekerek nyomán. - Kár, hogy
az erdő sokhelyütt fájdalmasan beljebb húzódott. Nem enyhíti a tűzŐ"
napot, nem szívja el a benzingőz rontó lehelletét. Feketevíz felé mégis
diadalmaskodik a fenyőfák és földiszeder, galagonya és vargánya gomba
sokféle-illata. Szinte kényszeríti a barbár, repülő garabonciást, hogy meg-
álljon és nagyot szívjon az üdítő, tiszta levegőből.

A falu végén ott magasodtak egykor az uradalmi nagypajták. A nagy-
pajták felől ci mázsaházra, az' erdészlakra, a dombhajlatban a kastély
alatti cselédkunyhókm látott a jövevény, ki a 14 ICiloYJtéte1're levő legkö-
zelebbi vasútállomás1'ól uieérkezett, A herceg erdején túl ugyanis az egy
kori osztrák kanonokrend közel négyezer holdja ölelte körül a falut
négy-hat kilométer széles en, kegyetlen szorítással. Csak azon túl som-
koztak azok az egyholdas parcellák, melyeket a régi rend látszatföld-
osztása nyomán kapott a zsellérség egy része. Ezeket a csíkocskákat so-
kat gyalogló tulajdonosaik "proletárok"-nak nevezték, aTTa utalva, hogy
nem földműves paraszt, csak agrárproletár az, akinek ennyi földje van.
- A szegénypárasztságnak zsuppos házacskái lassan cserepesedtek, szé-
pültek évtizedek szorgos, verejtékes m1Lnkája árán.

A cselédházak között sok gyerek futkozott. A szemben sorakozó ólak-
ban malacok sivítottak, köriilöttük korcs kutyák csaholtak. A földeken
nagy szarvú, szilaj ökrök húzták a kettes ekét. A fogatos szekerek előtt
tavaszkikelettől az iskolának búcsút intő mezítlábas gyerekek jártak fázó-
san, de büszkén, hogy már keresőszámba veszik őket is. Ki tudja, nem
ekkor szedték-e össze többen egész életre a tbc csíráit? M ert a csodálatos
egészséget ámsztó környezetben sok köhögős ember élt a faluban. Néme-
lyik családban már örökletesnek mondták a száraz köhögést, a vé1'há-
nyást és ősi templomok festett szentjeihez hasonló, áttetsző, fehér arcot,
melyen időnként a halállal eljegyzett élet tűzrózsái nyíltak.

Vagy talán abban a felszíni bányában szerezte valaki közülük a kórt,
amit néhányan tíz körömmel ásva próbáltak megnyitJJi egyk01' az össze-
kuporgatott pénzükön vett területen. Mert ha Boda.1kon van kincset
érő szén, itLis kell lennie. De nem volt oly közel a felszín alatt, hogy
elérhették volna. Le.1.jebb hatolni pedig nem tudtak. Se bányaf,ájuk, se
szakértelmük, se qépiik, vagyis pénzük nem volt. Igy folyt el a kis, fél-
tett tőke, fogyott a remény és a kétségbeesetten saitoit erő. Jött az esős
ősz és a tél cs.ontig dudáló. szele. Beletört a bicska, ahogy némely nadrá-
gos emberek előre megmondták. - Jártak hát többen elszántan minden
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hajnalban, hóban, sárban, fagyban Kisgyónra, 10 kilométerre, kezükben
a karbidlámpát lóbálva, 10-12 órás bányamunkára.

Volt olyan is köztük, aki nyáron kapta a bajt, aratásban vagy masi-
nánál. - Sáros patakok ömlöttek végig az arcokon a törek7'ázónál, az
asztag on, a kazlakon, a kilencvenkilós zsákokkal futva a padlások grádi-
csain. ,- Ha szünet adódott, mert befulladt a gép, oda a kúthoz, föl a
jéghideg vízzel telt vödörrel! Fejet buktatva inni belőle! Nem lett attól
még senkinek baja. Csak vissza mindjárt utána a forró géphez! - De ha
mégis? Néhány nap, néhány hét múlva sem marad el a borzongató láz ...
Kinek volt arra módja, hogy a tiszta erdőt járja és munka nélkül csak a
gyógyító levegőt élvezze? Hol volt arra pénz, hogy a beteg szana-
tóriumba menjen? - Otthon húzta meg magát a tömés, mórtéglás, kis'-
ablakos, földes, fülledt szobában. Ki gondolta, hogy attól nem gyógyul
m~? '

Vagy megemelte magát és megnyílt a ·sérve. Előbb-utóbb csak félem-
bernek számított. - Nem mindig a pénzkereső munka miatt történt.
Volt abban a mindig másét arató, cséplő sanyarú sorsban is virfusos
csakazértis vetélkedés. Ebédszünetben súlyemelés foggal. Lassan akasz-
tottak mindig többet a masinasúlyokból a madzag végére. A legények

r meg kórusban számolták, mennyi van már rajta. Míg egyszer csak Feri
"--" bácsi vérvörös-fekete arccal előre bukott, és a nyakán megpattant eret csak

csodamód lehetett elkötni. Elvérzett volna, ha még egy pillanatig tartja ...
Volt, aki a kocsmában kapta az életre szóló ütést, vagy szúrást. Mert

kocsma volt legalább kettő és hitelbe is lehetett egy ideig mulatni. Ósz-
szel, meg búcsúkor vagy mikor a kommenciót kiadták, messze hangzott
az utcán, hogy "Nótás kedvű volt az apám ... " - Sokkal szebben hang-
zott szombat esténként vagy vasárnap, amikor elöl egy leánysor, utána
a legények karba öltve mentek a tisztára söpört, megöntözött utcán és
dalolták: Réten, réten, sej a csatári réten ...
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Boldog voltam, ha engem is kiengedtek suttyó kölyök korom ellenére
. a sétáló nótás legények közé, azok meg jó hangom miatt bevettek maguk

közé, Boldog voltam, hogy megtanítottak kaszálni, 1'endet vágni, takaro ló
kocsit rakni, asztagolni, s ki tudja, még mi minden becsületes kenyérke-
resö munka fogására. - Tanultember-számba vették akkor a nagyobb
gimnazista gyereket. Szünetre hazaté1've kikérdeztek, milyen a kollégium
koszt ja, rendje, szig01'úak-e a tanárok? - Megemberesedett! - ropogtat-
ták a vállam. Figyelték, a munka sorját hogyan állom.

Igy találkoztunk össze egyszer Pista bácsival is, Beszéd közben alig
vettem észre, hogy egyik karját kendővel felkötve hordja. Amikor végre
1'áké1'deztem, mi lelte, keserűen mondta: Rosszul léptem, elestem és el-
törött,

- Táppénz, segély? Hol volt az akkor? - Kevés földjük erre, arra,
szétszórrcn. Tehenet szekérbe fogni, ekét, b01'onát emelni nem könnyű,
Hetekig asszonyra, nagymamára adni mindent, kínzó állapot,

Mint mindig, akkor is születtek amolyan henye mondatok, amiket
serdülő, de a felnőtt is odavet a beszédben, Így csúszott ki számon, Pist,
bácsi felkötött kezére nézve; Látja, szomszéd, peches ember ne menjen
a jég1'e! - De a pillanatban, ahogy a szemébe néztem, ezerszer megbán-
tam, amit kimondtam, Mert az a meglett ember sí1'ni, majd zokogni
kezdett, - Nem' ezt vártam magától - mondta keserűen, - Mit törődik
vele, hogy mennyi bajunk van, mert jól megy dolga és egészsége is van,
Istent se ismer, hogy így beszél a szeg~nnyel.

Nem tudtam én, hogy sérvet is visel évek óta, Elfelejtettem, hogy kö-
högés vitt el valakit a családból, - Szégyenem arcomon lángolt, - Bo-
csásson meg, - dadogtam, - nem akartam", - De ő sarkon fordult
és bement a kis házba, - Mindig nyitva volt nekem az a kétrészes kony-
haajtó, De akkor csak napok múltán me1'tem újra kopogni, - Az aszta-
lon akkor is ott várt a seholsincs jobb pogácsa, s a nagymama nekem
is szelt a friss kenyé1'ből. De a falat csak nehezen akart a torkomon le-
menni,
, Kis házak helyén pincés, garázsos otthonok magasodnak, Autóbusz ro-

bog be mögöttem, Bányászok laknak itt, volt idő, hogy elsők 'az ország
életében, Isten háta mögötti peches emberek utódai új magyar világban,
az ő világukban építik a még szebb jövendőt, - Nézd, öcsém, - mondja
papunk, - az ott a Pista bácsi szöszi unokája, Szerenesés ember a szom-
széd, derék gyerekei, szép unokái vannak! Övék a jövendő!
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