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Együt' munkálkodás
Aki figyelemmel kíséri világviszonylatban is és hazai vonat-

kozásban is a napisajtót és az egyházi lapok cikkeit, egyre töb-
bet találkozik ezzel a fogalommal: együtt munkálkodás. Míg ko-
rábban a "békés egymás mellett élés" kapott nagy hangsúlyt, az
utóbbi időben - fenntartva a békés egymás mellett élés elvét
- egyre inkább arról beszélnek politikusok és gazdasági szak-
emberek, hogy ezt a nagyszerű elvet a gyakorlatban hogyan le-
hetne egyre jobban megvalósítani. Ilyen összefüggésben kap je-
lentőséget az együtt munkálkodás fogalma.

Az együtt munkálkodás szükségessége jelentkezik elsősorban
a népek között. Tudjuk jól, hogy a népek nem valahol a "leve-
gőben" élnek, hanem egymástól eltérő társadalmi, gazdasági és
politikai rendszerekben: a szocializmusban és a kapitalizrnusban, '
illetőleg olyan társadalmi rendszerekben, amelyek a szocializ-
must vagy a kapitalizmust megközelítik. (Gondolunk az ún.
"harmadik világ" több országára.) A szocializmus és kapitaliz-
mus egymással kibékíthetetlen ellentétben vannak. Eközben
azonban mind a szocializmusban, mind a kapitalizmusban élő
népek együtt munkálkodhatnak - és együtt is kell munkálkod-
niuk - olyan célokért, amelyek az egész emberiség javát szol-
gálják. Nem jelenti a két társadalmi és gazdasági rendszer fel-
oldódását és a kettő között fennálló ellentét megszűnését, ha a

.két rendszerben élő népek együtt .munkálkodnak a világ béké-
jéért, az atomháború kiküszöböléséért, az atomfegyver ek meg-
szüntetéséért, az éhség legyőzéséért, a faji megkülönböztetés el-
törléséért, a természeti csapások által sújtott népek megsegíté-
séért, a környezet védelméért és még számtalan -más olyan cé-
lért, amely minden ember és nép fej lődését és boldogulását je-
lenti. Lehetőség van arra, hogy a két egymástol eltérő rendszer-
ben együtt munkálkodás folyjék a népek között a tudományos, a
kulturális, a gazdasági és a kereskedelmi élet területén. Rend-
kívül nagy jelentőségű, hogy az utóbbi időben a népekben erő- _
södött a készség az együtt munkálkodásra és ez a tény jó re-
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ménységgel töltheti el a népeket, mert az együtt munkálkodás
révén közelebb jutunk az egyetemes béke biztosításához és az
emberiség családját érintő sok kérdés megoldásához.

Az együtt munkálkodást meg kell valósítani regionális szinten
is, tehát egyes világrészeken belül. Mi, európai emberek, sors-
döntőnek tartjuk, hogy az. együtt munkálkodás erősödjék az
Európában élő mintegy 30 nemzet között. Európában az elmúlt
évszázadokban történtek olyan események, amelyek pozitív in-
dítást adtak az egész emberiségnek a tudományos, gazdasági és
politikai élet területen, de ugyanakkor történtek olyan esemé-
nyek is, amelyek negatív irányba befolyásolták az egész embe-
riség életét. Innen indult el a két világháború borzalmas vérziva-
tara. Itt van -az idő az európai népek viszonyának rendezésére.
Ezen a területen találkozik a szocializmus és a kapitalizmus
rendszer a legélesebben, ugyanakkor éppen ezen a területen le-
het nyilvánvalóvá tenni, hogy a két társadalmi rendszerben élő
népek közös erővel fáradozhatnak Európa békéjéért és jövőjéért
és ezzel együtt az egész emberiség nagy családjaboldogulásáért.
Minden remény ,megvan arra, hogy az európai biztonsági y és
együttműködési konf'erencia gyümölcsei megérielődnek az euró-
pai népek életében és egy olyan korszak kezdődik az öreg Euró-
pában, amely újat hoz a 30 európai nép viszonyában: a béke és
együtt munkálkodás idejét.

Sok szó esik napjainkban az egyházak együtt munkálkodásá-
ról is. Vannak, akik a mi időnket az egyház szempontjából az
"ökumené idejének" mondják. Tény az, hogy az elmúlt közel
kétezer év során a keresztyén egyházak még soha nem tettek .
olyan nagy erőfeszítéseket a kölcsönös megértésre és együtt
munkálkodásra, mint az elmúlt néhány évtizedben és a mi mos-
tani időnkben.i Jó, hogy jobban tudunk figyelni az egyház Urá-
nak akaratára, amely a főpapi imádságban olyan egyértelmű en
jut kifejezésre: "mindnyájan egyek legyenek". Az egységtörek-
véseknek az elmúlt évtizedekben és még jelenleg is volt és van'
számos kísértése is. Nemegyszer a világ különböző területén
arra akarták felhasználni ezt a törekvést, hogy az egymás mellé
egyre szorosabban felsorakozó egyházakat szembeállítsák a "vi-
lággal", vagy az egység törekvések eszközeivé legyenek a társa-
dalmi rendszerek közé való szakadékásá:snak és a népek közötti
ellenségeskedés szítás ának. A jelek szerint ezeken a kísértése-
ken nagyobbrészt túl vagyunk, de újra és újra figyelnünk kell
arra, hogy ezek a kísértések vissza ne jöjjenek és meg ne erő-
södjenek. Az is kísértésként jelentkezett, hogy Róma pásztoro-
lásával valósuljon meg az "egyetlen keresztyén egyház". Ez azt

4



jelentette volna, hogy a protestáns egyházaknak fel kellett volna
adniuk a reformációban nyert igazságot. Éppen napjainkban lesz
egyre világosabb, hogy ez az elgondolás zsákutcába vezetett
volna, Ma már egyre világosabban látják szerte a világon a ke-
resztyén egyházakban, hogy az egyházak úgy is egységre tud-
nak jutni, hogy megtartják sokszínűségüket, nem áldozzák fel
sajátosságaikat, ellenben tanulnak egymástól, segítik egymást és
éppen ezzel teszik nyilvánvalóvá Jézus Krisztusban való egysé-
güket. Az egyházak együttműködésénél azonban elengedhetetle-
nül igényélnünk kell, hogy ez az együtt munkálkodás segítse a
népek együtt munkálkodását is. Az egyházak nem arra hivatt ak,
hogy szakadékot ássanak a népek közé, hanem éppen arra, hogy
segítséle áthidalni aszakadékokat és segítsék a népek gyümöl-
csöző együttműködését, E tekintetben az elmúlt évtizedekben
az egyházak nem használtak ki minden lehetőséget. A jelenben
és a jövőben a lehetőségek jobb és gazdagabb kihasználására hi-
vattak el az egyházak. Ez vonatkozik az európai népekés álta-
lánosságban valamennyi nép együtt munkálkodásának segíté-
sére.

Egy-egy népen és társadalmon belül szükséges a hivők és
nemhivők együtt munkálkodása is. Mind a nyugati társadalmak-
ban, mind a szocialista társadalomban együtt vannak a hivők
és nemhivők. Nincs lehetőség a társadalom egyértelmű "egyhá-
ziasítására", vagy "elvilágiasítására" . Ugyanakkor a társadalmat
nem építheti csak az egyik vagy csak a másik világnézetű réteg
vagy csoport. Csak közös erőfeszítéssel. és közös célkitűzésekkel
juthat a társadalom előre. Magyarországi Evangélikus Egyhá-
zunk tagjai is egyben tagjai a társadalmunknak és Istentől elhí-
vottak arra; hogy a maguk helyén szolgálják egész népünket az-
zal az erővel, amivel Isten ajándékozza meg őket. Egyházunk
tagjainak becsületes és szorgalmas munkával, lelkiismeretes kö-
telességteljesítéssel és társadalmi rendszerünkhöz való hűségben
kell elvégezniük szolgálatukat. -

Az életnek még számos területe van, ahol a népek, a családok
és az egyének együtt munkálkodhatnak a nagyobb közösség, az
egész .nép, az egész emberiség javára. A mi időnkben Isten ezt
az együtt munkálkodást kívánja tőlünk, hogy ezen az úton le-
gyünk felebarátaink boldogításának segítői.

D. Káldy Zoltán

5



\,

I~'

JANUÁR =>}\ \ Yt-\"'; \ ' í'""\/'~'Z .
'1- "- ..--

~ ~ t-:
I ~ \ ~~ ~

I
~

Napok Naptár Na'pi igé k

1. Kedd Újév Gal. 3, 23-39. Zsolt. 149, 1-5.
2. Szerda Abel Lk. 4, 16-21. I Jn. 1, 35-42.
3. Csütörtök Benjámin Ézs. 43, 16-19. Jn. 1, 43-51.
4. Péntek Leona Józs 1, 1-2, 5-9. Jn. 2, 1-12.
5. Szombat Simon Jk. 4, 13-17. Jn. 2, 13-25.

1. hét: Vízk-eresztünnepe - 1. Jn. 2, 8.

·6. Vasárnap Vízkereszt Ézs. 60, 1-6. Zsolt. 117.
7. Hétfő Attila . 1. Ts. 5, 5-11. Jn. 3, 1-13.
8. Kedd Szörény Csel 11, 1-18. Jn. 3, 14-21.
9. Szerda Marcel 1. Jn 2, 7-11. Jn. 3, 22-30.

10. Csütörtök Ágota 1. Jn. 1, 5-10. Jn. 3, 31-36.
11. Péntek Melánia Mt. 5, 13-16. Jn.4,1-14.
12. Szombat Veronika 1. Jn. 2, 12-17. Jn. 4, 15-26.

2. hét: Vízkereszt után 1. - Jn. 1, 14.
13. Vasárnap Ernő Rm. 12, 1-6. Zsolt. 112, 1-7.
14. Hétfő János Mk. 1, 1-11. Jn. 4, 27-38.
15. Kedd Lóránt Mk. 1, 12-20. Jn. 4, 39-42.
16. Szerda Gusztáv Mk. 1, 21-28. Jn. 4, 43-54.
17. Csütörtök Antal Mt. 4, 18-25. Jn. 5, 1-9.
18. Péntek Piroska Zsid, 2, 14-18. Jn. 5, 9-16.
19. Szombat Sára Lk. 10, 21-24. Jn. 5, 17-23 ..

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.
20. Vasárnap Fábián, Seb. Rm. 12, 6-16b. Zsolt. 118, 1-9.
21. Hétfő Agnes Mk. 2, 18-22. Jn. 5, 24-30.
22. Kedd Artúr 2. Móz. 20, 1-17. Jn. 5, 31-40.
23. Szerda Zelma Mik. 6, 6-8. Jn. 5, 41-47.
24. Csütörtök Timár Mt. 5, 17-20. Jn. 6, 1-15.
25. Péntek Pál 5. Móz. 33, 1=4. Jn. 6, 16-21.
26. Szombat Vanda Zsid. 12, 18-24. Jn. 6, 22-29.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13.29.
27. Vasárnap I Lotár Rm. 12, 16c. Zsolt. 87.
28. Hétfő Károly Lk. 4, 22-30. Jn. 6, 30-40.
29. Kedd I Adél Ef. 3, 1-10. Jn. 6, 41-51.
30. Szerda Mártonka Csel. 13, 42-52. . Jn. 6, 52-59.
31. Csütörtök Virgilia Jón. 1, 2, 1-2, ll. Jn 6, 60-65.

Teremtő Istenünk! 'Te vagy a kezdet és a vég! Kezedből indul el a világ, az
élet és a népek sorsa. Minden új esztendő megujult kegyelmedet hirdeti, és
megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gon-
doskodsz rólunk szabadításunk Istene, és tanits minket úgy számlálni napjain-
kat, hogy bölcs és értelmes szívhez [ussurik, Amen.
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Napok Naptár I Napi igé k

1. Péntek I Ignác I Jón. 3, 1-10. Jn. 6, 66-71.
2. Szombat Karolin Rm. 11, 13-22. Jn. 7,1-13.

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

3. Vasárnap Balázs I 2. Pt. 1, 16-21. Zsolt. 89, 20-30.
4. Hétfő Ráhel 2. MÓz.34, 29-35. Jn. 7, 14-24.
5. Kedd Agota 2. Kor. 4, 7-12. Jn. 7, 25-30.
6. Szerda Dorottya 2. Kor. 4, 13-18. Jn. 7, 31-39.
7. Csütörtök Tódor Csel. 26,1-,3,12-23. Jn. 7, 40-52.
8. Péntek Aranka Kol. 1, 24-29. Jn. 7, 53-8, 11.
9. Szombat Abigall Jel. 1, 9-18. Jn. 8, 12-20.

6. hét: Hetvened - Dán. 9. 18.

10. Vasárnap Elvira 1. Kor. 9, 24-27 . Zsolt. 115.
11. Hétfő . Bertold 1. Kor. 1, 26-31. Jn. 8, 21-30.
12. Kedd Lídia Fil. 1, 27-30. Jn. 8, 31-36.
13. Szerda ElIa Mt. 19, 27-30. Jn. 8, 37-45.
14. Csütörtök Bálint 1. Kor. 3, 5-10.- Jn. 8, 46-59.
15. Péntek Aldáska 1. Móz. 7, 17-8, 4. Jn. 9, 1-12.
16. Szombat Julianna 1. Móz. 8, 15-22. Jn. 9, 13-23.

7. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8. -

17. Vasárnap Donát 2. Kor. 14, 1-10. Zsolt. 95.
18. Hétfő Konrád Mt. 13, 10-17. Jn. 9, 24-41.
19. Kedd Zsuzsanna Mk. 11, 27-33. Jn. 10, 1-10.
20. Szerda Almos

I
Lk. 10, 38-42. Jn. 10, 11-21.

21. Csütörtök Eleonóra Mk. 4, 26-29. Jn. 10, 22-30.
22. Péntek Gerzson 1. Kor. 2, 1-5. Jn. 10, 31-42.
23. Szombat Alfréd Zsid. 4, 9-13. Jn. 11, 1-10 .

.8. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

24. Vasárnap I Mátyás I 1. Kor. 13. Zsolt. 31, 10-17.
25. Hétfő Géza Lk. 13, 31-33 .. Jn. 11, 11-19.
26. Kedd Sándor

I
Lk. 9, 18-23. Jn. 11, 20-27.

27. Szerda I Akos Mt. 6, 16-21. Jn. 11, 28-45.
28. Csütörtök Elemér 1. Móz. 15, 1-6. Jn, 11, 46-54.

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szerétet Istene .. Tudod, hogy teremtményedet
támadja és rontja a bűn. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted
óvjon, védj en és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket ..
Ámen. -
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1. Péntek I Albin I Ézs. 58, 5-12. Jn. 11, 55-12, 11.
2. Szombat Lujza Mk. 9, 14-29. Jn. 12, 12-29.

9. hét: Invocavit - Bőjt 1. - 1. Jn. 3, 8. .
3. Vasárnap Kornélia 2. Kor. 6, 1-10. Zsolt. 142, 2~8.
4. Hétfő Kázmér Jk. 4, 1-10. Jn. 12, 20-26.
5. Kedd Adorjárr Jk. 1, 13-18. Jn. 12, 27-33.
6. Szerda Alpár Zsid. 4, 14-16. Jn. 12, 34-36.
7. Csütörtök Tamás Zsid. 12, 1-7. Jn. 12, 37-43.
8. Péntek Zoltán Mt. 16, 21-27. Jn. 12, 44-50.
9. Szombat Franciska Mt. 12, 38-42. Jn. 13, 1--'11.

10. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - Ézs. 50, 4-5.
10. Vasárnap Olimpia 1. Ts. 4, 1~7. Zsolt.5.
ll. Hétfő Aladár Zsid. 11,8-12,17-19.Jn. 13,'12-20.
12. Kedd Gergely Csel. 5, 17-29. Jn. 13, 21-30.
13. Szerda Krisztián 1. Sám. 3, 1-10. Jn 13, 31-35.
14. Csütörtök Matild Csel. 16, 8-15. Jn. 13, 36-38.
15. Péntek Nemz. ünn. Zsid. 5, 4-10. Jn. 14, 1-7.
16. Szombat Henrietta Mt. 21, 33-46. Jn. 14, 8-14.

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

17. Vasárnap Gertrúd Ef. 5, 1-9. Zsolt. 6.
18. Hétfő Sándor, Ede l. Pt. 1, 18-2l. Jn. 14, 22-26.
1.9. Kedd József Mk. 6, 7-13. Jn. 14, 22-26.
20. Szerda Hubert Lk. 22, 24-30. Jn. 14, 27-3l.
21. Csütörtök Benedek Lk. 4, 38-44. Jn. 15, 1-8. -
22. Péntek Katalin 1. Kor. 4, 9-16. Jn. 15, 9-15.
23. Szombat Brúnó 2. Móz. 12, 3-14. Jn. 15, 16-17.

12. hét: Laetare - Bőjt. 4. - Jn. 12, 24.
24. Vasárnap Gábor Gal. 4, 22-5,la Zsolt. 136.
25. Hétfő Zsolt 2 Móz.16,2-7,13-15.Jn. 15, 18-25.
26. Kedd Erika l. Kir. 19, 1-8. Jn. 15, 26-27.
27. Szerda Hajnalka Mt. 12, 28-34. Jn. 16, 1-4.
28. Csütörtök Gedeon Mk. 12, 41-44. Jn. 16, 5-ll.
29. Péntek - Jónás 2. Kor. 4, 7-14. Jn. 16, 12-15.
30. Szombat Izidor Jn. 6, 22-29. Jn. 16, 16-23.

13. hét: Judica - Bőjt. 5. - Jn. 17, 19.
31. Vasárnap I Árpád "- I Zsid. 4, 14-Hl. Zsolt. 17.

Úr Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk, Rád várunk. Amint egykor
megvá1tó szeretetedcer-enötté a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, 'tisztítsd szívü nket Isten Szent-
lelkének templomává, amely Feléd tárja ajtaját és Téged dicsér örökké. Amen.
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ÁPRILIS
Napok

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

7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

10. Szerda
11. Csütörtök
12. Nagypéntel
13. Szombat

14. Húsvétv.
15. Húsvéth.
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat

Naptár

Hugó
Áron
Keresztély
Felsz. ün.
Vince
Cölesztin

Napi igék

Zsid. 7, 23-27.
Zsid. 9, 16-22.
Zsid. 9, 24-28.
Zsid. 10, 1-10.

I Zsid. 10, 11-18.
Zsid. 10, 19-23.

Fil. 2, 5-11.
Ézs. 50, 4-9.
Zsid. 4, 15-5, 9.
Jer. 15, 15-21.
1. Kor. 11, 20-32.
Jn. 19, 23-30.
Jón. 2, 3-10.

Jn. 16, 23-33.
Jn. 17, 1-5.
Jn. 17, 6-13.
Jn. 17, 14-19.
Jn. 17, 20-26.
Jn. 10, 1-11.

Zs. 59,2-10.17-18.
Jn. 18, 12-27.
Jn. 18, 28-40.
Jn. 19, 1-16.
Jn. 19, 16b-22.
Zsolt. 22, 2-22~
Jn ..19, 31-42.

Zsolt. 118,14-24.
Lk. 24, 13-35.
Jn. 20, 19, 23.
Jn. 20, 24-31.
Jn. 21, 1-14.
Jn. 21, 15-19.
Jn. 21, 20-25.

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

Hermann
Lídia ~
Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula
Ida

t5. hét: Húsvét - Jel. 1, 10.

.
16.hét: Quasimodogeniti - 1. Pt. 1, 3.----------~--------------I21. Vasárnap Csilla 1. Jn. 5, 4-lOa Zsolt. 75.

22.. Hétfő Anzelm 2. Tim. 1, 6-10. Ef. 1, 1-8.
23. Kedd Béla - 2. Tim. 2, 1-5. Ef. 1, 9-14.
24. Szerda György 1. Pt. 1, 22-25. Ef. 1, 15-23~
25. Csütörtök Márk 1. Tim. 1, 12-17. Ef. 2, 1-10.
26. Péntek Ervin 1. Pt. 1, 3-9. Ef. 2, 11-22.
27. Szombat Arisztid Rm. 6, 3-11. Ef. 3, 1-13.

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

28. Vasárnap I Valéria ll. Pt. 2, 21b-25. Zsolt. 23.
29. Hétfő I Albertina Jn. 10, 1-11. Ef. 3, 14-21.
30. Kedd Katalin Mt. 26, 31-35. Ef. 4, 1-6.

Megválto Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is
meghaltunk' a bünnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben járni
és az odafelvalókkal törődni. Amen.

Tibor
Tass
Rudolf
Enikő
Ilma
Kocsárd
Tivadar

Jn. 20, 1-10.
Jn. 20, 11-18.
1. Kor. 15, 1-11.
1. Kor. 15, 12-19.
1. Kor. 15, 20-28.
1. Kor. 15, 35-49.
L Kor. 15, 50-58.
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1. Szerda Munka ünn. Mt. 18, 10--"':14. Ef. 4,7-16.
2. Csütörtök Zsigmond 1. Pt. 5, 1-4. Ef. 4, 17-24.
3. Péntek Irma Zsid. 13, 12-21. Ef. 4, 25-32.
4. Szombat Flórián Csel. 20, 28-32. Ef. 5, 1-8.

18. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 17.
5. Vasárnap Gotthárd 1. Pt. 11-20. Zsolt. 36, 6-11.
6..Hétfő Frida Jób. 38, 1-Ü. Ef. 5, 9-14.
7. Kedd Napóleon Jób. 38, 31-38. Ef. 5, 15-21.
8. Szerda Gizella Jób. 42, 1-9. Ef. 5, 22-33.
9. Csütörtök Gergely Csel. 17, 22-33. Ef. 6,1-9.

10. Péntek Armin 2. Kor. 5, 16-21. Ef. 6, 10-17. -
11. Szombat Ferenc Rm. 1, 18-25. Ef. 6, 18-24.

19. hét: Cantate-- Zsolt 98, 1.

12. Vasárnap Pongrác Jk. 1, 17-21. Zsolt. 146.
13. Hétfő Szervác Jn. 6, 66-69. Józs. 1, 1-9.
14. Kedd Bonifác Csel. 16, 25-34. Józs. 1, 10-18.
15. Szerda Zsófia Kol. 3, 16-24. Józs. 2, 1-24.
16. Csütörtök Mózes Mt. 21, 12-17. Józs. 3, 1-17.
17. Péntek Bánk 2. Tim. 2, 8-13. Józs. 6, 1-14.
18. Szombat Erik 1. Sám. 16, 14-23. Józs. 6, 15;--25.

20. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.

'-19. Vasárnap Buda Jk. 1, 22-27. Zsolt. 123.
20. Hétfő Bernát Mk. 1, 35-39. JÓzs.8,1-2,11-29.
21. Kedd Konstantin Kol. 4, 2-6. Józs. 8, 30-35.
22. Szerda Júlia 1. Tim. 2, 1-8. Józs. 9, 1-15.
23. Csütörtök Mennyb. ünn. Csel. 1, 1-11. Zsolt. 110.
24. Péntek Gergely Kol. 3, 1-4. Józs. 9, 16-27.
25. Szombat Orbán Lk. 18, 1-8. Józs. 11, 1-15.

21. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.
26. Vasárnap I Fülöp I 1. Pt. 4, 7-11. Zsolt. 42.
27. Hétfő Helga Jer. 29, 11-14. Józs. 11, 16-23.
28. Kedd Emil Lk. 12, 8-12. Józs. 20, 1-9.
29. Szerda Keve 1. Kor. 2, 12-16. Józs. 22, 1-20.
30. Csütörtök Janka Lk. 24, 50-53. Józs. 23, 1-16.
31. Péntek

I
Angela Zsid. 11, 32-40. Józs. 24, 1-15.

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Taníts minket
arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hivő szív-
vel fogadjuk. Amen. , -
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1. Szombat I Tünde I Ézs. 41, 17-20. Józs. 24, 16-31.

22. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.

2. Pünkösdv. Anna Csel.11.a 11-23.31-33. 36. Zsolt. 108, 2-7.
3. Pünkösdh. Ildikó Csel. 10, 34-36. 42-48a 'Zsolt. 81. .
4. Kedd Kadocsa Csel. 2,42-47. L Jn. 1, 1-4.
5. Szerda Fatime Csel. .3, 1~10. 1. Jn. 1, 5-10.
6. Csütörtök Norbert Csel. 3, 12-21. 1. Jn. 2, 1-6.
7. Péntek Róbert Csel. 4, 23-31. 1. Jn. 2, 7-11.
8. Szombat Medárd Csel. 8, 14-25. 1. Jn. 2, 12-17.

23. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs. 6, 3.
9. Vasárnap Félix - Rm. 11, 33-36. Zsolt. 99, 1-'-5, 9.

10. Hétfő Margit 5. Móz. 6, 4-13. 1. Jn. 2, 18-29.
11. Kedd Barnabás Kol. 2,1-7. 1. Jn. 3, 1-10.
12. Szerda Virág. 2. Kor. 13, 11-13. 1. Jn. 3, 11-18.
13. Csütörtök Tóbiás 1. Tim. 3, 14-16. 1. Jn. 3, 19-24.
14. Péntek Vazul 1. Kor. 12, 1-6. 1. Jn. 4, 1-6.
15. Szombat Jolán Ez. 1, 4-6. 22-28. 1,. Jn. 4, 7-16.

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

16. Vasárnap Jusztin 1. Jn. 4, 16b-21. Zsolt. 9, 10-19.
17. Hétfő Laura , 2 Tim. 3, 14-17. 1. Jn. 4, 16-:-21.
18. Kedd Arnold Ez. 2, 1-7. 1. Jn. 5, 1-4.
19. Szerda Gyárfás Csel. 8, 26-35. 1. Jn. 5, 5-12.
20. Csütörtök Rafael Jer. 8, 8"7'11. 1. Jn. 5, 13-21.
21. Péntek Alajos Ez. 3,22-27. 2. Jn. 1-1;3.
22. Szombat Paulina Ézs. 5, 1-7. 3. Jn. 1-15.

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

23. Vasárnap Zoltán 1. Jn. 3, 13-18. Zsolt. 26.
24. Hétfő Iván ~ Ézs. 40, 1-8. Bir. 1, 1-3. 17-21. 2.7-29.
25.·Kedd Vilmos Mt. 11, 7-15. Bir. 2, 6-23.
26. Szerda János, Pál Fil. 2, 19-30. Bir. 6, 1-10.
27. Csütörtök László Csel. 19, 1-7. Bir. 6, 11-24.
28. Péntek Levente Lk. 12, 49-53. Bir. 6, 25-32.
29. Szombat Péter, Pál Fil. 3, 4-11. Bir. 6, 33-40.

26. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.
30. Vasárnap I Pál I 1. Pt. 5, 5b-11. ~solt. 10, 12-18.

'Szentl~lek Úristen! Építs be mínket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el míri-
ket minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcseit. Amen.

. ~ -
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1. Hétfő Tibold Mk. 2, 13-17. Bir. 7, 1-15.
2. Kedd Ottokár Lk. 7, 36-50. Bir. 7, 16-25,8,1-3.
3. Szerda Kornél Lk. 15, 11-32. Bir. 8, 22-35.
4. Csütörtök Ulrik , Rm. 4,1-8. Bir. 9,1-6.
5. Péntek I Emese Rm. 5, 6-ll. Bir. 9, 7-21.
6. Szombat Ézsaiás Ez. 18,1-4.21-24. Bir. 9, 50-57.

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

7. Vasárnap Cirill Rm. 8, 18-23. Zsolt. 119, 33-4,8,
8. Hétfő Teréz xoi. 3, 12-15. Bir. 11, 1-11.
9. Kedd Veronika Mt. 5, 43-48. Bir. 11, 12-29.

10. Szerda Arnálla 2. Kor. 2, 5-ll. Bir. 11, 30-40.
ll. Csütörtök Lili Mt. 18, 15-20. Bir. 12, 1-7.
12. Péntek Izabella Csel. 7, 54-59. Bir. 13, 1-25.
13. Szombat Jenő Jel. 22, 1-5. Bir. 14, 1-20.

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

14. Vasárnap Eörs 1. Pt. 3, 8-15a. Zsolt. 1.
15. Hétfő Henrik Lk. 9, 57-62. Bir. 16, 4-21.
16. Kedd Zalán Fil. 3, 12-16. Bir. 16, 22-31.
17. Szerda Elek Lk. 9, 51-57. Ruth. 1, 1-22.
18. Csütörtök Frigyes "2.Tim. 4, 1-5. Ruth. 2, 1-23.
19. Péntek Emília 1. Ts. 2, 13-20. o Ruth. 3, 1-18.
20. Szombat Illés Lk. 14, 25-33. Ruth. 4, 1-22.

29. hét: Szentháromság utánr 6. - il:zs.43, 1.
21. Vasárnap Dániel Rm. 6, 3-ll. Zsolt. 139,1-18.23-24.

22. Hétfő Mária, Magd. Tit. 3, 3-8. Gal. 1, 1-5.
23. Kedd Lenke 1.Pt. 3, 18-22. Gal. 1, 6-10.
24. Szerda Krisztina Mk. 10, 13-16. Gal. 1, 11-24.
25. Csütörtök Jakab Mk. 16, 14-18. Gal. 2, 1-10.
26. Péntek Anna Mt. 3, 13-17. Gal. 2, 11-21.
27. Szombat Olga Jel. 3, 1-6." Gal. 3, 1-5.

30. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19 -
28. Vasárnap Ince Rm. 6, 19-23. Zsolt. 65, 2-14.
29. Hétfő Márta Mk. 8, 10-21. Gal. 3, 6-14.
30. Kedd Judit Rm. 6, 12~18. Gal. 3, 15-18.
31. Szerda Oszkár Lk. 11, 33-36. Gal. 3, 19-22.

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

12



-

~AUGJJSZTUS
I INapok Naptár Napi igék

1. Csütörtök

I
Péter I Mk. 9, 42-50. Gal. 3, 23-29.

2. Péntek Lehel I Rm. 12, 1-2. Gal. 4, 1-7.
3. Szombat Csilla 1. Kor. ~, 24-27. Gal. 4, 8-20.

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

4. Vasárnap Domonkos Rm. 8, 12-17. Zsolt. 92, 13-16.
5. Hétfő Vajk Mt. 5, 13-16. Gal. 4, 21~31.
6. Kedd Berta Mt. 12, 33-37. Gal. 5, 1-12.
7. Szerda Ibolya Kol. 1, 3-11. Gal. 5, 13-24.
8. Csütörtök László 1. Kor. 12, 12-26. Gal. 5, 25-6, 10.
9. Péntek Emőd Fil. 2, 12-18. Gal. 6, 11-18.

10. Szombat Lőrinc Mt. 21, 18-22. . 1.Krón. 10, 1-14.

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

11. Vasárnap Tibor 1. Kor. 10, 1-13. Zsolt. 119, 161-172.
12. Hétfő Klára Préd. 9, 13-18. 1. Krón. 11, 1-9.
13. Kedd Ipoly Péld. 16, 1-9. 1. Krón. 13, 1-14.
14. Szerda Özséb , 1. Pt. 3, 1-6 1. Krón. 14, 1-17.
15. Csütörtök Mária 1. Kir. 3, 16, 28. 1.Krón. 15"1-16.25-:1.9.
16. Péntek Abrahám Mt. 13, 44-46. 1. Krón. 16, 1-27.
17. Szombat Anasztáz Lk. 12, 54-59. 1. Krón. 16, 28-43.

33. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt. 33, 12.

18. Vasárnap Ilona Rm. 9, 1-5, 10, 1-4. Zsolt. 33, 12-22..
19. Hétfő Huba 5. Móz. 7, 6-11. 1. Krón. 17, 1-14.
20. Kedd Alkotm. ün. 2. Móz. 17, 8-15.1. Krón. 1~, 15-27.
21. Szerda Sámuel 1. Kir. 21, 1-16. 1. Krón. 21, 1-14.
22. Csütörtök Menyhért Jer. 29, 1, 4-9. 1. Krón. 21,- 22,1.
23. Péntek Farkas Jer. 18, 1-6. 1. Krón. 28, 1-13.
24. Szombat Bertalan Rm. 11, 25-32. 1. Krón. 29, 1-22.

34. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. pi; 5,5.

25. Vasárnap Lajos 1. Kor. 15, 1-11. Zsolt. 113.
26. Hétfő Róza Mk. 9, 33-37. 2. Krón. 1, 1-17.
27. Kedd Szilárd 1. Sám. 17, 40-51. 2. Krón. 2, 1-18.
28. Szerda Agoston Lk. 7, 1-10. 2. Krón. 3, 1-17.·
29 Csütörtök Lilla Csel. 12, 18-25. 2. Krón. 5, 1-14.
30. Péntek Rózsa 2. Sám. 16, 5~14. 2.Krón. 6,1-21.36-42.
31. Szombat Erika Ézs 57, 15-21. 2. Krón. 7, 1-11.

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Tes-
tünk táplálására földi kenyeret, lelkünk .üdvössé!lére mennyei kenyeret aján-
dékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket,
és teríts asztalt nekünk a Te országodban. Amen.
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35. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12, 20.

1. Vasárnap Egyed 2. Kor. 3, 3-8. Zsolt. 70, 2-6.
2. Hétfő Rebeka Mk 1, 21-28. 2. Krón. 7, 12"::"'22.
3. Kedd Hilda 2. Kir. 20, 1-7. 2. Krón. 9, 1-12.
4. Szerda Rozália Jk. 5, 13-18. 2. Krón. 10, 1-19.
5. Csütörtök Viktor Mt. 9, 27-34. 2. Krón. 12, 1-16.
6. Péntek Zakariás Mt. 8, 14-17. 2. Krón. 20, 1-26.
7. Szombat Regina Ézs. 35, 3-10. 2. Krón. 26, 1-23.

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

8. Vasárnap Mária Gal. 3, 15'-22. Zsolt. 74, 1-12.
9. Hétfő Adám Jk. 2, 1-13. 2. Krón. 28, 1-15.

10. Kedd Erik Rm. 3, 19-22. 2. Krón. 28, 16-27.
ll. Szerda Teodóra Zak. 7, 8-14. 2. Krón. 34, 1J7.
12. Csütörtök Szabolcs Filemon 4-25. 2. Krón. 34, 8-21.
13. Péntek Ludovika Zsid. 2, 11-18. 2. Krón. 34, 22':33.
14. Szombat Szerénke Jer. 22, 13-'19. 2. Krón. 35, 20-27.

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

15. Vasárnap Enikő Gal. 5, 16-25. '. Zsolt. 50, 14-23.
16. Hétfő Edit Mk. 1,40-45. 2. Krón. 36, 1-10.
17. Kedd Hajnalka 1. Ts. 5, 16-24. 2. Krón. 36, 11-23.
18. Szerda Titusz 2. Kor. 9, 10-15. Am. 1, 1-2, 3, 3-8.
19. Csütörtök Vilma 1. Ts. 1, 2-10. Am. 3, 1-2, 9-15.
20. Péntek Csendike Fil. 1, 12-18. Am. 4, 1-13.
21. Szombat Máté Fil. 1, 19-26. Am. 5,1-13.

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

22. Vasárnap Móric I Gal. 5, 25-6, 10. Zsolt. 37, 3-6,25-29.
23. Hétfő T~kla Péld. -:30,5-9. Am. 5, 14-24~
24. Kedd Gellért 1. Tim. 6, 6-12. Am. 6, 1-8.
25. Szerda Kleofás 1. Kor. 7, 20-24. Am. 7, 1-9.
26. Csütörtök Jusztina 1. Kir. 17, 1-6. Am. 7, 10-17.
27. Péntek Labore 2. Ts. 3, 6-13. Am. 8, 1-3, 9, 1-6.
28. Szombat Vencel Lk. 6, 20-26. Am. 8, 4-12.

39. hét: Szentháromság utáni 16. - Zsid. 1, 14.
29. Vasárnap I Mihály I Ef. 3, 14-21. Zsolt. 102, 2-29.
30. Hétfő Jeromos 1. Móz. 3'0, 1,3. 10,11. Am. 9; 7-15.

Szerrtség es Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tük-
rébe. Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcadat és bűnös lényünket. Ta-
níts minket szent orcád előtt rétetemme-t Iebor ulru, bűneinktől pedig mene-
külni. Ámen.

I
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1. Kedd Malvin Csel. 12, 5-17. Hózs. 1, 1-9.
2. Szerda Petra Lk. 10, 17-20. Hózs. 1, 10-2, 8.
3. Csütörtök Helga 2. Kir. 6, 8-23. Hózs. 2, 13-22.
4. Péntek Ferenc Jn. 12, 27-33. Hózs. 4, 1-3.
5. Szombat . Aurél 2. Móz. 23, 20-26. Hózs. 5, 8-14.

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

6. Vasárnap Brúnó Ef. 4, F-6. Zsolt. 104, 1-24.
7. Hétfő Amália Mt. 12, 1-8. Hózs. 5, 15-6, 6.
8. Kedd Etelka, Mt. 15, 10-20. Hózs. 8, 1-14.
9. Szerda Dénes Mt. 17, 24-27. Hózs. 11, 1-11.

10. Csütörtök Gedeon 1. Kor. 9, 19-23. Hózs. 14; 2-10.
11. Péntek Fenyőke Gal. 6, 14-18. Jón. 1, 1-16.
12. Szombat Miksa Zsid. 4, 9-13. Jón. 2, 1-11.

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

13. Vasárnap Kálmán I 1. Kor. 1, 4-9. Zsolt. 128.
14. Hétfő Helén 1. Ts. 4, 9-12. Jón. 3, 1-10.
15. Kedd Teréz 1. Móz. 4, 3-15. Jón. 4, 1-11.
16. Szerda Gál Ef. 5, 21-33. Jel. 1, 1-3.
17. Csütörtök Hedvig 5. Móz. 30, 11-14. Jel. 1, 4-8.
18. Péntek Lukács 2. Kor. 8, 10-15. Jel. 1, 9-11.
19. Szombat Luciusz Csel. 5, 1-11. Jel. 1, 12-20.

42. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.

20. Vasárnap Irén Ef. 4, 22-32. Zsolt. 40, 1-6.
21. Hétfő. Orsolya Mk. 8, 22-26. Jel. 12, 1-6.
22. Kedd Előd Kol. 3, 5-11. Jel. 12, 7-12.
23. Szerda Gyöngyi Rm. 3, 21-26. Jel. 12, 13-18.
24. Csütörtök Salamon Lk. 19, 1-10. , Jel. 13, 1-10.
25. Péntek Blanka Zsid. 10, 11-18. ,Jel. 13, 11, 18.
26. Szombat Dömötör Jer. 17, 12-1'7. Jel. 14, 1-5.

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

27. Vasárnap I Szabina I Ef.\ 15-21. Zsolt. 119, 17-24.
28. Hétfő Simon - Mk. 6, 32-44. Jel. 14, 6-7.
29. Kedd Jenő I 2. Móz. 1<6,2-7.13-15, Jel 14, 8-13.
30. Szerda

1
Farkas . Csel. 20, 7-12. Jel. 14, 14-16.

31. Csütörtök Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Zsolt. 20.

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 veszendőt. Ne
engedd, hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bi-
zoriyságtétel lelkével. Amen.
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1. Péntek I Marianna I 1 Pt. 2, 5-10. Jel. 14, 17-20.
2. Szombat Achilles Zsid. 7, 23-28. Jel. 15, 1-4.

44. hét: Szentháromság utáni ~I. - 2. Tim. 2, 5.
,

3. Vasárnap Győző Ef. 6, 10-18. Zsolt. 119, 89-96.
4. Hétfő Károly 1 Kor. 9, 24-27. Jel. 15, 5-8.
5. Kedd Imre 2. Tim. 2, 1-5. Jel. 16, 1-9.
6. Szerda Lénárd Rm. 14, 13-21. Jel. 16, 10-16.
7. Csütörtök Okt. forr. ü. 1. Kor. 9, 13-18. Jel. 16, 17-21.
8. Péntek Gottfried Lk. 22, 31-38. Jel. 17, 1-6.
9. Szombat Tivadar 1. Kor. 7, 29-31. Jel. 17, 7-14.

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

10. Vasárnap Luther sz. ü. 1. Ts. 4, 13-18. Zsolt. 125.
11. Hétfő Márton Mt. 24,1-8. Jel. 17, 15-18.
12. Kedd Jónás Mt. 24, 9-14. Jel. 18, 1-8.
ra. Szerda Szaniszló Mt. 24, 29-35. Jel. 18, 9-20.
14. Csütörtök Klementina Mt. 24, 36-42. Jel. 18, 21-24.
15. Péntek Lipót 2. Ts. 2, 13-17. Jel. 19, 1-5.
16. Szombat Ottmár Mt. 24, 43-51. Jel. 19, 6-10.

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

,17. Vasárnap Jenő 2 Ts. 1, 3-IDa. Zsolt. 39.
18. Hétfő Ödőn Dán. 5, 1-30. Jel. 19, 11-16.
19. Kedd Erzsébet 1. Móz. 19, 15-29. Jel. 19, 17-21.
20. Szerda Jolán Rm. 2, 1-11. Zsolt. 51.
21. Csütörtök Olivér Ez. 14, 12-23. Jel. 20, 1-6.
22. Péntek Cecília Jel. 2, 1-5, 7. Jel. 20, 7-10.

23. Szombat Kelemen 1. Pt. 4, 1-7. Jel. 20, 11-15.

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

24. Vasárnap. Emma 2. Pt. 3, 3-14. Zsolt. 150.
25. Hétfő Katalin 1 'Ts. 5, 1-11. Jel. 21, 1-8.
26. Kedd Csongor Zsid. 12, 12-17. Jel. 21, 9-14.
27. Szerda Tünde Mk. 13, 31-37. Jel. 21, 15-27.
28. Csütörtök Stefánia Mt. 25, 14-30. Jel. 22, 1-5.
29. Péntek Noé Zsid. 10, 32-39. Jel. 22, 6-15.
30. Szombat András Zsid. 12, 22-29. Jel. 22, 16-21.

:E:letFejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önrna-
gának. Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljunk, a Tieid vagyunk. Amen.
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Napok I Naptár I Nap i igék

48. hét: Ádvent 1. - Zak. 9, 9.
1. Vasárnap Elza Rm. 13, ll-14a. Zsolt.24.
2. Hétfő Aranka 2. Kor. 1, 18-22. Ézs. 40, 1-11.
3. Kedd Olívia Kol. 1, 9-14. Ész. 40, 12-25.
4. Szerda Borbála 1. Móz. 49, 8-10. Ézs. 40, 26-31.
5. Csütörtök Vilma 4. Móz. 24, 15-18. Ézs. 41, 8-14.
6. Péntek Miklós Zsid. 10, 19-23. Ézs. 42,1-9.
7. .Szombat Ambrus Sof. 3, 14-17. Ézs. 43, 1-7.

49. hét: Ádvent 2. - Lk. 21, 28.

8. Vasárnap Mária Rm. 15, 4-13. Zsolt. 80.
9. Hétfő Emőke Zsid. 6, 9-12. Ézs. 43, 8-13.

10. Kedd Judit 2. Pt. 1,2-11. Ézs. 43, 22-28.
11. Szerda Árpád Zak. 2, 10-13. Ézs. 45, l8-25.
12. Csütörtök Gabriella Agg. 2, 1. 3-9. Ézs. 49, 1-6.
13. Péntek Luca Lk. 17, 20-25. Ézs. 49, 7-13 ..
14. Szombat Szí lárdka Jel. 3, 14-22. Ézs. 49, 14-17.

50. hét: Ádvent 3. - Ézs. 40, 3. 10.
15. Vasárnap Johanna 1. Kor. 4, 1-5. Zsolt. 85.
16. Hétfő Etel LK. 1, 5-25. Ézs. 50, 4-11.
17. Kedd Lázár Lk. 1, 57-70. Ézs. 51, 9-16.
18. Szerda Estike Lk. 3, 10-20: Ézs. 52, 7-12.
19. Csütörtök Viola Jn. 1, 6-9, 15-16. Ézs. 52, 13-53, 3.
20. Péntek Csaba Jn. 1, 29-31. Ézs 53, 4-12.
21. Szombat Tamás Lk. }, 29-35. Ézs. 54, 1-10.

51. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.

22. Vasárnap Zénó Fil. 4, 4-7. Zsolt. 19.
~

23. Hétfő Viktória Ézs. 45, 1-8. Mt. 1, 1-17.
24. Kedd AdámrEva Rm. 5. 12. 15. r7-18. 21. Mt. 1,.18-25.
25. Szerda Karácsony 1. Tit. 3,A-8a. Mt. 2, 1-12. ,
26. Csütörtök Karácsony 2. Zsid. 1, 1-6. Mt. 2, 13-23.
27. Péntek János 1. Jn. 1, 1-4. Mt. 3, 1-12.
28. Szombat Kamilla Jer. 31, 15-17. Mt. 3, 13-17.

52. hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2, 29-30.
29. Vasárnap \. Dávid

\

Gal. 4, 1-7. Zsolt. 71, 17-24.
I 30r Hétfő Anikó 2. Kor. 5, 1-8. Mt. 4, 1-11.

31. Kedd Szilveszter Rm. 8, 31b-39. Lk. 12, 35-40.

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő böl-
esőt. Ahol emberi utunk elfogyott, Te új a t nyitsz számunkra. Légy áldott ki-
fogyhatatlan szeretetedért. Amen.

-

2 Evangélikus naptár
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Egyházunk négyszázötven. éves / i
I

Képek a jubileumi közgyűlésről

A jubileumi közgyűlés elnöksége (balról jobbra): D. Káldy Zoltán
püspök-elnök, dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelőhelyettes

és D. dr. OttIyk Ernő püspök

)
Vendégek a jubileumi közgyűlésen (balról jobbra): dr. Esze Tamás
.retormátus főgondnok, Szamosközi István dunamelléki református

püspök, Madai András főosztályvezető-helyettes és Miklós Imre
államtitkár, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke
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D. Káldy Zoltán igét hirdet D. dr. Ottlyk Ernő püspök
az ünnepi beszédet mondja

Miklós Imre államtitkár, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke
köszönti a jubfleumi közgyűlést (balról jobbra): Mekis Adám esneres.

püspökhelyettes, D. Káldy Zoltán püspök-elnök, dr. Fekete Zoltán
országos egyházi felügyelőhelyettes, D. dr. Ottlyk Ernő püspök,
Karner Agoston országos főtitkár és Miklós Imre államtitkár
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Vendégek a jubileumi közgyűlésen (balról jobbra): D. dr. Janis Matulis
észt,érsek, D. dr. Ján Michalkó szlővák egyetemes püspök

és Albert Klein romániai püspök

Vendégek a jubileumi közgyűlésen (balról jobbra):
D. dr . .fán Michalkó szlovák egyetemes püspök, Albert Klein

romániai piispék dr. Juro Struhartk-jugosztavíaí püspök,
Szedressy Pál bukaresti püspök helyettes, dr. Hans Fischer bécsi

egyházfőtanácsos és D. dr. Hanfried Krüger frankfurti egyházfótanácsos
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Isten munkatársai vagyunk
1 Kor 3, 9

Keresztyén hitünknek egyik sarkalatos tétele, hogy Jézus Krisztusban
Isten emberré lett. Belealázkodott emberi testünkbe, hogy "így közelebb le-
gyen hozzánk, jobban megértsen bennünket és intenzívebben tudjon se-
gíteni ott, ahol arra szükség van. Isten azóta ís, ma is emberi közvetítés-
sel van 'jelen és munkálkodik ebben a világban. Bennnünket embereket
vállaszt ki eszközeiül, munkatársaiul, .hogy irgalmas szeretetét vigyük az
emberekhez. Bár Istennek Jézus Krisztusban való emberré létele egészen
sajátos, egyedi, a kinyilatkoztatás titkának csodája - nem kisebb titok
és csoda az sem, hogy egyszerű, bűnös .ernberként az Isten munkatársaí
lehetünk.

L Isten munkatársai vagyunk a teremtésben. Isten részéről talán az a
legnagyobb megbecsülés és megtiszteltetés, hogy munkatársaivá tett a te-
remtésben. Sokszor nem is fogjuk fel, milyen óriási dolog, hogy együtt
munikálkodhatunk Istennel az emberi élet létrehozásában, vagy máskép-
pen kifejezve: szülők lehetünk. Olyan természetesnek vesszük ezt, pedig
életünk folyamán egyik legmagasztosabb hivatásunk, hogy édesanyák,
édesapák lehetünk, hogy gyermekeink világra hozásában, a felnevelésük-
ben, a róluk való gondoskodásban azt a szerepet tölthetjük be, amit Is-
ten tölt be a gyermekeihez. való viszonyban. Mindennek persze van egy
másik oldala is. Ha szülői hivatásunkban Isten munkatársai vagyunk,
akkor sokkal nagyobb felelősséggel kell szülői tisztünket betöltenünk.
Munkatársí felelősséggel kell családunkat megterveznünk, gyermekein-
ket nevelnünk, mert ha ebben a tisztünkben hibázunk, Isten nevére ho-
zunk gyalázatot. '

A teremtés munkájához tartozik az is, hogy Isten munkatársaiként
részt vehetünk a világ formálásában. Isten a teremtés után ránk bízta
a világot, hogy azt a munka, a tudomány és technika segítségével alakít-
suk, formáljuk; hogy mínél alkalmasabb lakóhelyévé tegyük az ember-
nek. Sajnos ebben a tisztében az 'ember sokszor nem Isten, hanem a Go-
nosz munkatársává szegődik, s Istentől kapott tehetségét, a tudományt
és technikát arra használja, hogy pokollá változtassa a földet. 'Jó lenne
jobban figyelnünk arra, hogy ebben a vonatkozásban is Isten munkatár-
sai vagyunk!

2. Isten munkatársai vagyunk a gondviselésben. Isten nemcsak meg-
teremtette a világot, hanem gondját is viseli annak. S ezt a' gondviselő
munkáját is úgy végzi, hogy bennünket embereket választ munkatár-
saíul. Nem elég létrehozni egy családot, arról gondoskodni is kell. Sok·
szülő csak a teremtésben vállalja a munkatársi szerepet, de a gondvise-
lésben nem. Hány szülő van, aki felelőtlenül világra hozza gyermekét, de
nem gondoskodik róla. A gyermekotthonokban vagy azokon kívül, egy.
vagy mindkét szülő nélkül felnövekvő gyermekek sokasága a bizonysága
annak, hogy hányszor nem vállaljuk a munkatársí szerepet a gondvise-
lésben. .

De nem csak közvetlen hozzátartozóinkért vagyunk felelősek. Isten azt
akarja, hogy munkatársaí legyünk a népünkről és az egész emberiségről
való gondoskodásban. Sokan Istent okolják 'azért, ha valami nincs rend-
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ben a társadalomban vagy a népek életében. Ot szokták okolní a sok
könnyért, nyomorúságért, igazságtalanságért, háborúért, ami a világban
megtalálható. Pedig mindez arra vezethető vissza, hogy az emberek go-
noszak, felelőtlenek, csak magukra gondolnak, s nem akarnak Isten mun-
katársaí lenni a világról való gondoskodásban. Mivel mi ikeresztyének
valljuk, hogy ebben a munkában is Isten munkatársaí vagyunk, nekünk
kell elöljárnunk. példát mutatnunk népünk és az egész emberiség jólé-
téért való fáradozásban. .

3. Isten munkatársaí vagyunk az újjáteremtésben. A világ formálásánál
is magasztosa/bb hivatás az ember tudatának formálása. Isten ebben is
munkatársaivá fogadott. Így felelősek vagyunk családunk nevelésében, a
környezetünk tudatának formálásában, Sok szülő nem sok gondot fordít
gyermekei nevelésére. Egyszerűen rábízza azt az iskolára. Pedig az ifjú-
ságot a család, az iskola és a társadalom együttesen neveli. Ha valame-
lyik tényező kiesik, már hiányos a nevelés.De a közvélemény formálá-
sáért, környezetünk neveléséért is felelősek vagyunk. Nem mondhatjuk,
mí közünk hozzá, mí történik a villamoson, hogyan viselkednek az em-
berek az utcán, vagy milyen botrányos a szomszédom családi élete. Mi,
keresztyének, különösen nem mondhatjuk, hiszen Isten munkatársaí va-
gyunk! . J

Isten újjáteremtő munkáját az egyházban az ige által végzi. S itt is em-
bereket választ munkatársaiul. Hangzik a szószéken a prédikáció. Da-
dogó emberi beszéd. Istennek mégis úgy tetszik, hogy belealázkodik ebbe
az emberi beszédbe. Aki hallgatja a prédikáelót Isten bűnbocsánatot hír-
dető, új életet teremtő szavát hallja meg benne. S ezáltal egyszeríbe
megújul az élete. Ugyanez történik, amikor emberekkel beszélgetünk, ver-
gődésükben segítünk, problémáikban tanácsot adunk. Isten ekkor is be-
lealázkodik beszédünkbe, amely új életet teremtő erő lehet embertársaink
életében,

Aldjuk Istént azért, hogy munkatársaivá fogadott, s tegyünk meg mín-
dent, hogy minden területen méltó munkatársaívá legyünk!

Dr. Selmeczi János

~~AzÚr együttmunkálkodott velük"

Mk 16, 19-20

Noha ez a két vers valóságos bibliai fogalmi kincsesbánya, sok értékes
kifejezés szerepel benne (Jézus Úr ... Isten jobbján ül. " a tanítványok
hirdették az igét... jelek kísérték az evangéliumhirdetést stb.) rnost

. mégis csak egyet veszünk szemügyre: "együttmunkálkodott". /
Az együttműködés (kooperáció) jóízű szó, fontos kifejezés ma többféle

vonatkozásban is: politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, egyházilag is.
Örülünk, ha arról olvasunk az újságban, hogy szomszédos államok együtt-
működnek, hogy a KGST-országok együttműködnek, hogy az európai ál-
lamok, együttműködnek. Néhány éve még az együttműködés vérszegé-
nyebb társa az együttélés (koegzisztencia) emlegetése is Örömöt szerzett
a hidegháború után. Ma már nem elégszünk meg vele, többre vágyunk
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és többet igyekszünk elérni: emberek és népek különböző szintű együtt-
működését.

Orülünk a társadalmi együttműködés különböző megnyilvánulásainak
valamilyen közös [ó cél érdekében (környezetvédelem, véradás, városfej-
lesztés stb.).

Jóízű és tartalmas kifejezés lehet ez felekezeti, felekezetközi és vallá-
sok közötti szinten is, ha pozitív előjelű, ha valamiért és nem valami el-
len való. Nekünk evangélikusoknak is van világszervezetünkben Együtt-
működési Osztályunk (püspök-elriökünk éppen ehhez az osztályhoz tar-
tozó bizottságnak alelnöke). Orülünk felekezetközi vagy vallások közöttí
együttműködésnek is, ha abból népünknek vagy .az emberiségnek valami
jó származik.

Ez az ige is együttműködésről szól. A meglépő itt az, hogy az evan-
lísta nem egyenrangú partnerek együtt munkálkodásáról beszél, hanem
az Urnak és tanítványainak együttműködéséről. Csodaszámba megy, ha
ez igaz! Az Ur ezekkel a sokszor kudarcot vallott, gyávának mutatkozctt,
hitetlenkedő emberekkel tudott együtt munkálkodni? Csoda! Nem győ-
zünk álmélkodni rajta, ha ismerjük az előzményeket. .

Márk nem írta meg az apostolok cselekedeteit, mint Lukács tette evan-
géliumának folytatásaként - mégis ebben a kifejezésben "együttmunkál-
kodott", benne van az Apostolok Cselekedete könyv lényeges tartalma, hi-
szen ez a könyv sem más, mint annak megmutatása. hogy az Ur együtt
munkálkodott tanítványaival, gyülekezeteivel.

Az apostoli levelek, ha eredményekről, gyülekezetek születéséről és nö-
vekedéséről, az élet jeleiről számolnak be, csak azért tehetik, mert az Ur
együtt munkálkodott neves és névtelen követei vel és gyülekezeti tagjai-
val.

Ebben a kifejezésben benne érezhetjük az egész egyháztö1·ténelmet is.
Minden emberi gyengeség, nyomorúság, bűn ellenére is, hogy az egyház
egyáltalán fennmaradhatott, hogy az evangelium hangzott, hogy a szere-
tetszolgálat folyt, csak azért volt lehetséges, mert az Ur együtt munkál-
kodott népével.

Az egész mai keresztuénséq léte és szolgálata is belefér ebbe a kifeje-
zésbe. "Ahol az Ur, ott az egyház" - tartották őseink és vallhatjuk mi is.
Minden szakadozottságunk, alkalmatlanságunk ellenére az Ur együtt
munkálkodik velünk.

A kiküldési parancs (15. v.) után, a keresztelési megbízás (16. v.) után,
az Ur távozásának beejlentése (19. v.) után olvassuk ezt a megállapítást.
Így örömhír igazán. Kimenni az evangéliúrn hirdetésére ernberek közé
csak ebben a reménységben lehetett. Az egyházba felvenni újabb és újabb
tagokat a keresztelés alkalmával csak ebben a tudatban lehetett. A már
láthatatlan Ur távolléte különben lebénította volna a tanítványokat. El-
ment az Ur? Igen, mégis együtt munkálkodík velünk. Ez adott erőt.

"Együttmunkálkodott" - ez azt jelenti, hogy prófétai szava beteljese-
dett. Amit ígért, megtartotta. Beváltotta szavát. Megígérte: "nem hagylak
titeket árvákul" - a tanítványok valóban nem maradtak egyedül. Meg-
ígérte, "ahol ketten vagy hárman összejönnek egy akaraton az Ö nevében
O is jelen van". S valóban e titokzatos Harmadikkal, Negyedikkel mín-
dig számoltak a keresztyén gyülekezetben. Sok fejtörést okozott ugyan
már ez teológusoknak évszázadok során. Mit is jelent ez a jelenlét
(praesentia), amiben a gyülekezet mindig olyan biztos? Volt, amikor csak
a szentségekhez kapcsolták, volt, amikor az ígéhez, manapság a tanítvá-
nyok világban való szolgálatához (reprezentáció). Mindegy, a valóság
valóság marad, ha magyarázni nehezen is tudjuk.
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Az együtt munkálkodás kifejezésben a munkálkodás is lehet hangsúlyos.
Jézus nemcsak jelen van, hanem cselekszik is, tevékenyeri van jelen.
Ö az, aki egyházában munkálkodik. Ö vonz, nem mí, O kelt figyelmet,
nem mí, Ö ébreszt érdeklődést, nem mi. A mi intézményeink, épületei nk,
szervezetünk, papságunk és híveink serege taszító lehet, O azonban vonz,
ahogyan egykor ígérte: "Ha felemeltetem a földről magamhoz vonzok
mindeneket" (Jn. 12, 32). Azóta minden korban újra és újra vonz örege-
ket és fiatalokat, neveseket és névteleneket magatartásával és szavával
egyaránt.

Alakja mindig újra vonzó, nem úgy, mint a' görög vagy római istenek
'szépségükkel, hiszen az Ö alakja és ábrázata nem volt kívánatos, sőt
megvetett, de úgy mint modell, akitől meg lehet tanulni alázatosan és fe-
gyelmezetten keresztet hordozni, maradéktalanul másokért élni, önzetlen
szeretetből szolgální. .

Ma talán nincsenek olyan látványos jelek, mint amikről a megelőző
versek beszélnek, de az is jel, ha igéjének hatása van, ha 2000 évvel ez-:
előtt mondott szava segítséget jelent egy bajbajutottnak, eligazítást az el-
tévedtnek, utat az úttalannak, szabadulást a megkötözöttnek, tartást a
"semmi" szélén tántorgónak, vigasztalást ,a gyászolónak, reménységet a
haldoklónak. Ha igéje nyomán két ember megbékül - lemond a maga
igazáról -, ha egy önző adni tud - az is munkája jele. Mint hogy az is
elgondolkoztató, hogy keresztje - ez a bitófa lett a legnagyobb jel, em-
bereket mozgató, jóra tanító, irgalmasságra indító, vígasztaló jel. Szünteti
a magány érzését, a meg nem értettséget, a szeretet Inséget - kiűzi a
modern élet démonait is.

Márkra jellemző a tömör summázás. Evangéliuma kezdetén a gyer-
mekségi történetek nélkül csak ennyi áll: "Jézus Krisztus evangéliumá-
nak kezdete". Evangéliumának végén ugyanígy egy sokatmondó megálla-
pítás: "Az Úr együttmunkálkodott velük" - s ebben benne van minden,
ami Jézus földi távozása óta egyházában történik.

Dr. Hafenscher Károly

"Atyátok Lelke beszél általatok"
Mt 10, 20

Amerre keze mutatott, mintha egy félelmetes szakadékon túli világ lett
volna. Falvak, városok ismeretlen emberekkel. Még mielőtt ajtókon ko-
pogtatnának be, harapós kutyák rohannak rájuk. Betegágyak cserepes
ajkú szenvedői, idegileg tönkrement emberek mellé kell lépniük.

Igen, a szakadékon túli világ ... S egy hallatlan furcsa hírt kell ott el-
mondaniuk: "Elközelített a mennyek országa." Hogyan mondják ezt el,
hogy megértsék? Hogyan történik meg az, hogy akik meghallgatják őket,
megtapasztalják azt, hogy Isten segítő szándékkal odalépett melléjük?

Jézus küldí ki a tizenkettőt. Mire van most igazán szükségük? Nem
pénzre, nem kardra. Bátorságra, jókedvre, hogy lendülettel, örömmel in- .
dulhassanak. Ez a bátor jókedv onnan származik, hogy tudják: nincse-
nek egyedül, együtt vannak, összeköttetésben vannak a Szeritlélek cso-
dás URH-jával az egész világot szeretö Úrral. Ez a titokzatos összekötte-
tés minden kincsük, Olyan ez, mint a kábel zsinórja a tenger mélyén dol-
gozó búvár számára.
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Igy indul minden korban az egyház. Ma mi"is így indulunk naponként
szolgálatba, Jókedvvel, bátran. Püspökök, lelkészek, keresztyének azzal
a bizonyossággal, hogy amit mondunk, nem haszonlesésből mondjuk, ha-
nem Urunk Lelke' által. A szolgálat teológiája nem a mi agyunkban szü-
letett meg; Istenünk Lelke adta elénk nagyszerű lehetőségként.

Ez a látás megmutatott nekünk valami nagyon fon tosat.: Azt, hogy
amerre Utunk keze mutat, az nem egy szakadékon túli világ. Az a világ
a mi világunk, a mi hazánk, a mi otthonunk. Hiszen nem két világ van,
egy szent és egy nem szerit. Egy világ van, ahol - míg földi életünk tart
- együtt munkálkodhatunk a jónak, az emberiességnek ügyében.

Ha átgondolom, milyen drága utakon vezetett bennünket Urunk az
utolsó évtizedekben -, egészen új világban, új utakon -, tele van a szí-
vem hálával Oíránta. Mennyi imádkozó, tehetséges küldött járta a falva-
kat, városokat, szórványokat l S a tehetségük is akkor volt érték, amikor
Uruknak tudták rendelkezésére bocsátani azt. Hála a szórványutakért,
hála azokért az ígehirdetésekért, melyek szíveket érintettek meg.

Valami mégis van, amiből lehetne több! S ez a jókedv. Néha többet
adunk a statisztikai adatokra. mint kellene. Sok presbitériumban, gyüle-
kezeti bibliaórán hangzanak el pesszimista felmérések: "Mi lesz 10 év
múlva, ha az öregek kihalnak? A földet rázó technikai változás nem te-
meti-e maga alá a keresztyénséget?"

A következőket javaslom szeretettel azoknak, akik kedvetlenek. bátor-
talanok lettek hitükben.

Vissza a csendes, áhítathoz! A tanítványok kiküldését megelőzte az, hogy
Jézus szólt hozzájuk. Feltöltödtek a szeretettel, a bűnbocsánattal. Jézus
az öröm igazi forrása. Nem lehetünk aktívak addig, amíg Jézus előtt nem
voltunk passzívak, magunkat elengedők. "Menj be a te belső szobádba!"
- "Menjünk egy puszta helyre!" - Ezeket Jézus szolgálat előtt és szol-
gálat közben mondotta tanítványainak. Az állandó rohanásban levő ke-
resztyén úgy jár, mínt az egyszeri mesélő katona: "Végül már nem is töl-
töttünk, csak lőttünk!" Ott a csendben hisszük el újra meg újra, hogy ha-
talmas Urunk áll mögöttünk .és mellettünk, minden gyengeségünk elle-
nére.' Más a hangsúlyunk, a problémákhoz való hozzáállásunk, ha ebből
az áldott csendből indulunk ki.

E napokban Luther életrajzát tanulmányoztam. Kerának legfélelme-
tesebb hatalmasságával, a pápával szemben honnan vette bátorságát, de-
rűs jókedvét? Újra csak az igéből, az imádságból. Barátai féltették, élete
százszor volt komoly veszélyben; - ő azonban bátran hirdette a tiszta
evangéliumot. Több imádságot! Több együttlétet Jézussal, kedves rossz-
kedvű keresztyén testvérem!

Erősödjünk meg a testvéri, baráti kapcsolatban! Jézus nem egyedül
küldte ki tanítványait, Kettenként mentek. Milyen jó tudni, hogy mellettem,
velem együtt ugyanazon célért tusakodó testvérek, barátok vannak. Egye-
dül hamar tanácstalanok leszünk, elbátortalanodunk, Drága dolog, ha va-
lakivel megbeszélhetjük a problémáinkat, ha valakinek - látható társ-
nak - elmondhatjuk örömünket, szornorúságunkat. A mai komplikált
világban kicsit mindenki magányosabb lett, elakadnak a barátságok.
AcI. Ur előtti elcsendesedés után nyissunk szívet egymás felé is. így lesz
szelgálatunk - a testvéri szeretettől átitatva - derűsebb, emberibb.

Utak, emberek vártak rájuk. A Szeritlélek tette őket kenyérré, ízesítő
sóvá. Olyan jó, hogy erre ma is megvan a lehetőségünk Altala!

Görög Tibor
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Elődök és utódok

1 Kor 3,6-7

Együtt munkálkodás nem csupán egyidejűségben létezik, hanem egymás
után is. Azért ez a kérdés nemcsak a- tér keresztmetszetében foglalkez-
tat bennünket, hanem az idő hosszmetszetében is. Együtt munkáfkodní
nem pusztán azokkal kell és lehet, akik egyszerre élnek velünk, egyidő-
ben dolgoznak mellettünk akar közelben, akár távolabb a földön. Az
együtt munkálkodás szempontja azokkal is összekapcsol, akik előttünk
jártak és akik utánunk következnek.

Szemléletes en világítja meg ezt Pál apostol hasonlata. O plántált, ülte-
tett, azaz megalapította a korintusi gyülekezetet. Apollós, egy másik ige-
hirdető, öntözött, tehát folytatta a munkát a gyülekezet növekedésére.
Kettőjük munkálkodását, megfellebbezhetetlenül, akaratuktol függetlenül,
összeköti az időrendi egymásutáníság ténye. De nem mindegy, miként vi-
szonyul az előd és az utód a másik munkájához. S ez a kérdés nem egy-
szerűen személyi, belső dolguk, egymás iránti érzés eik hangolója, hahem
tárgyi következményű: törés mentes en épül-e tovább a mű, összekapcso-
lódnak-e a láncszemek vagy az ellenkezője történik.

Első pillanatra csak lelkészek ügyének látszik ez az egyházban. Azonos
munkaterületerr egymást váltó lelkészek figyeljenek, elődeik munkájára
és támogassák utódjuk ténykedését. Azért is fontos ez, mert az idő folya-
matosságában megvalósítandó egység nem szürke azonosságot jelent. Min-
denkínek mások az adottságai, a látásmódja, 'az egyénisége és a munka-
módszere. Más a szín, ami gyülekezeti munkáját jellemzi. Sokszor eltérő
feladatuk súlypontja. Az egyházb~n a sokszínűség egysége a tovafutó idő-
ben is szükséges, nem csak az egymás mellett dolgozók sorában.

Érvényes az egyház népére, a' gyülekezet tagjaira is a témánk. Ok
azok, akik között a váltakozó munkások dolgoznak. S ha a tagok nem ve-
szik komoly an a folyamatos egység követelményét, csoportérdekek szűk-
keblű fanatikusai lehetnek egy, gyülekezeten vagyegyháztesten belül. Pál
apostol éppen azért világította meg a szolgálat egymásutániságában rejlő

'egységet, mert küzdött a koríntusí gyülekezetben jelentkező személyi
csoportosulások ellen. Az egyik tábor az elődre, a másik az utódra eskü-
dött. A gyülekezet, az egyház nem ragadhatja ki egy személy szerepét
az 'idő folyamatában váltakozó munkások sorából, hanem becsülje meg
mindegyik részmunkáját, s akkor nem esik rabul személyi rajongásnak
és ebből következő ellentéteknek.

A szóban forgó gondolat érvényes túl az egyház és a hit körén az em-
beri nemre általában. Egy ember életében születésétől haláláig változ-
nak a személyek, akik a legtöbbet jelentenek számára, akik mélyen hat-
nak rá. Elettörténete egészében azonban egységbe kerülnek, ha megta-
lálta, megőrizte élete belső összefüggését. Számos hivatás van, amelyben
elődök és utódok munkájának összeilleszkedése dönto jelentőségű. Külö-
nösen az emberekkel foglalkozó pályákon, mínt a 'Pedagógusokén, van
így. Hasonló a helyzet a tudományok -terén: tudományos eredmény csak
az elődök lépcsőfokain menve születhet meg, és a lépcsősor tovább ve-
zet.
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Egy nép kultúráj ának ápolói hasonlóan el vannak kötelezve az idő fo-
lyásában való "együttmunkálkodásra" az előttük jártakkal és az utánuk
következőkkel. A nemzedékek problémája, öregek és fiatalok viszonya is
csak ebben az egységben, a különbözőségük kölcsönös elfogadásában és
megbecsülésében oldódik meg. Az emberiség, a fajok és a népek közös-
ségébert is érvényes az idő sodrában való együttműködés. Az emberiség
sorsának kovácsolása a történelem és századunk jó irányú, megelőző pró-
bálkozásain, akárcsak álmain, fo~yqat tovább.

Minden, ami csak létezik a földön - folytatás. Valamiből kinőtt, és va-
lami lesz belőle, Nem szerteszét heverő játékkockák az emberi munkál-
kodás eredményei, hanem egymásra helyezkedő épűl.etkővek, Egyiknek a
másikhoz illeszkednie .kell. Ha nem, a mű vallja kárát, s vele az ember
és az emberiség. A múlt értékeinek megbecsülése, a jövő lehetőségel előtt
való nyitottság - ezt jelenti az "együ-ttmunkálkodás" az idők folyama-
tesságában. .

Ez az általános emberi igazság ott válik sajátos keresztyén meggyőző-
déssé, hogy az egymást váltó emberek, nemzedékek munkálkodását, az
egyházban és az emberi közösségekben, Isten eszközének tekintjük. Erő-
feszítéseikben Isten munkája megy végbe, aki Jézus Krisztusban való
hitre hív és a hitben megtart, s aki emberi eszközein keresztül, végső cél
felé vezetve, gondot visel minden emberről, az egész emberiségről.

Veöreös Imre

"Nem mondhatja a szem a kéznek ... "
1 Kor 12, 21

"Nem mondta senki, hogy menjek el máskor is!" Lassan már húsz év
távolából, de szomorúságában mitsem fakulva hallom a panaszát. Pedig
nem ez volt a természete, inkább ajándékozni szeretett. Alkalma volt rá
bőven. Negyven hosszú esztendő. Ennyi ideig osztogatta tudását, türel-
mét, idegeit részletekben, óránként, hol mesében, hol egyszeregyben a
gyerekeinek. Sajátja egy sem volt, de minden őszön lett egész sereg kis-

_ti a is, kislánya ís. Azoknak is volt mit ajándékozni, akik kínőttek a keze
alól. Néven tudnék nevezni embereket, akik neki köszöník életüket. Mert
arra is telt tőle, hogy állj-t mert, parancsolni eszeveszetten viharzó in-
dulatoknak. Mentette a gyerekeit, vádlókat és vádlottakat. Közben nem
volt ideje azon megijedni, hogy mit kockáztat. Aztán nyugdíjba ment.
A következő tanévben csak Mikulásig bírta ki otthon. Nagy kosár
cigányalmát pakolt össze. Minden gyerekének jutott kettő. Visszafelé a
kosara könnyű lett. mégis lassan ért elénk. "Nem· mondta senki, hogy
jöjjön el máskor is!" A hívás lehet, hogy csak feledékenységből vagy a
szokatlan látogatás okozta meglepődésból maradt el. Ki tudja? Ö ezt ér-
tette belőle: nincs rád szükség!

Mindenkire szük ég van! Aki arra vetemedik, hogy lekicsinylő gúnnyal,
saját maga öntelt felértékelésével vagy közönyös érdektelenséggel "írja le"
a másikat, nem pusztán a tisztesség ellen vét, hanem a Teremtő Isten
munkáját becsüli le. Aki úgy visel gondot rólunk, hogy egymásra bíz ben-
nünket. .
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Elgondolni is rossz, mi lenne abból, ha valaki úgy állna gyermeke
mellé, hogy egyúttal mindenki mást elparacsolna mellőle és egyedül
akarna embert faragni belőle. Hány ember példája, tudása, intése, ta-
nácsa, türelme, áldozata épül bele az életünkbe! Sokszor olyan szerve-
sen, hogy azokat már egészen a magunkénak tudjuk. Érett ésszel vissza-
gondolva rájuk, melyikre lenne bátorságunk azt mondani: ez aztán ki-
maradhatott volna 'az életemből. Éveink múltán, eszmélkedésünk során
lassan még azok is a helyülere kerülnek, akikre ideig-óráig talán keserű
szájízzel gondoltunk.

Amikor örömmel újra azt tanul gat juk, mit jelenthet a népeknek olyan
együttélése és együttműködése, ahol nem acsarkodva vagy féltékeny-
kedve, lenézően vagy a' kérlelhetetlen hatalom parancsolta kényszerű
meghunyászkodás keserűségével, hanem ember módjára, nyílt becsület-
tel nézünk egymásra, akkor világviszonylatban is valljuk, hogy minden-
kire szükség van!

Mindenkire szükség van, hitünk érdekében is. Mert a hitünk sem úgy
hull az ölünkbe. Neves és névtelen tanúk mellbevágó, emlékezetünkből
kitörölhetetlen szava vagy csöndes, de nélkülözhetetlen testvéri szolgá-
lata vonja szemünket, irányítja gondolatainkat Krisztus Urunk felé. Ta-
lán O maga sem véletlenül, csak úgy. találomra válogatta tanítványai
csapatát olyan változatos 'színű, természetű emberekből. Az sem véletlen,
hogy az egyevangélium is négy fogalmazásban próbálja tükrözni Jézus
Krisztus irgalmas hatalmának és szolgáló szeretetének a titkát.

Egyszer-egyszer ezen a vonalon is jó lenne szemlét tartani: hány ke-
resztyén hitét mozgósította Isten azért, hogy a miénket kiformál hassa,
Egészen biztos, hogy a magunk Krisztus-hite oem kópiája, szolgai máso-
lata az övékének, mégis hálával mondjuk: szükségern volt és van is rá-
juk! Talán a mi Krisztus-hítünk is belejátszik másoké megszületésébe.
Szükségünk van hitünk vonalán is egymásra, még azokra is, akik éles
szemmel felismerik és nyílt szóval szernünkre lobbantrák hitünk sok lus-
taságát, önzését, bel.terjességét.

Mindenkire szükség van, mert a gyülekezet munkacsapat is. Azt a fel-
adatot pedig, amit Isten ránk bízott, csak együtt végezhetjük el. Paran-
csolni egy is elég,' szolgálni mindenkire szükség van. Isten irgalmas em-
berszeretetének munkájában ezerféle munkaág van, de az indulat egy:
az önzetlen, magáról elfeledkező Krisztus indulata. •

Mindenkire szükség van! Nem azért, mert az Isten ereje fogytán van,
hanem azért, mert emberszeretete olyan nagy, hogy csak sokak szolgála-

. tának a csatornáin áradhat kőzénk bősége.
Fehér Károly

Egy test, sok tagja van
1 Kor 12, 20

Azt hiszem, hogy nagyon sokan, talán mindenki megismerte azt az él-
ményt, milyen öröm evangélikus testvérekkel találkozni. Olykor utazás
közben a vonaton, máskor a kérházban. Ilyenkor szívesen elbeszélgetünk
a magunk gyülekezetéről, lelkészünkről, gondjainkról vagy örömeinkről.
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Sokszor tanulságos egy ilyen beszélgetés, jó indításokat nyerünk, hogy mi
is hasonlóan csináljunk bizonyos dolgokat.

Vannak, akik mindezt tudatosan végzik. Nyári szabadságuk idején fel-
keresnek távoli gyülekezeteket, mert szeretnék megismerni mások életét.

Pál apostol igénkben még többre figyelmeztetett. Nemcsak kíváncsiság-
ról beszél, amely egymás felé visz, nemcsak tapasztalatszerzésről, amely
egymás iránti érdeklődest ébreszt, hanern annak tudatos átéléséről, hogy
egy test tagjai vagyunk. ügy tartozunk össze, olyan felelősségtudatbah
egymásért, mint egy test tagjai elválaszthatatlanul összekapcsolva. Noha
fontos egy-egy tag, fontos ra -kéz, a láb, a szem, stb" csak úgy tudja a
maga részfeladatát. helyi feladatát jól végezni, ha az egy test szemléle-
tében él.

1. Ha egységes a gondolkodása. A tagok a testben is részfeladatokat vé~
geznek. A kéz mozdul, a száj beszél, a szem figyel, de hogy ebből a meg-
látott szenvedés vigasztalása, simogató szerétet legyen, amely könnyeket
töröl, ez már az egésznek azösszműködése nyomán történik meg. Ennek
azonban egy vezérlő gondolatnak a jegyében lehet végbemennie. Erről
mondja Jézus Lukács 22, 27-ben "Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint
aki szolgál." Ez az a vezérlő gondolat és ezt értette meg egyházunk, ami-
kor felismerte: helyes egyházi életforma, Jézus Krisztus igazi követése
szolgálat. Ezt végzi a testnek, az egyháznak egészében, és a tagoknak.
mint gyülekezeteknek vagy akár egyes keresztyéneknek részfeladataként.
Ennek. az irányító szemléletnek rendeljük alá magunkat.

2. Ez csak úgy lehetséges, ha érezzük a közös feladat kötelezését, Ezért
fontos, hogy a tag ne csak a maga sajátos körülményeivel, azok szűk lá-
tókörű szemlélésével foglalkozzék, hanem lássa meg a test összefüggéseit.
Eltéveszti. feladatát a száj, ha csak táplálni akarja magát. Tudnia kell,
hogy olykor az a feladata, hogy éles vitában harcolja ki az egész test
szemleletének igazát, máskor pedig -az, hogy szelíd szóval erősítse, biz-
tassa a másik tagot. -

Ezt az éppen aktuális feladatát akkor látja jól a tag,· ha jól figyel az
egész testre, ha figyel az egész egyházunk életére. Ebben segít egyházi
sajtónk figyelemmel kísérése, .

3. Szükséges az is, hogy a tagok az egész test munkájában teljes szív-
vel vegyenek részt. Nem tessék-lássék módon vagy nehézkesen, vonta-
tottan, hanem amikor kell, erőit mozgósítva, önérdekét háttérbe állítva,
rugalmasan. A Pál apostol által használt képben mindez szemléletesen
mutatkozik meg. Az egyház testében is így kell tudnia a tagoknak. hogy
amikor az egész testért meghozza a maga áldozatát, ugyanakkor az egész
test is megtesz érte mindent és számíthat reá. Közös a fájdalmunk, kö-
zös a gondunk, közös a terhünk, de közös. az örömünk is, amely az
együttes erőfeszítés eredményeként megmutatkozik. Közös az az öröm,
amely az összetartozás átélésében, a közösség nagy élményében mutatko-
zik meg:

4. Az egyháznak azt is tudnia kell, hogy így mint sok tagból álló, de
egy test: a Jézus Krisztus teste is. (1Kor 12, 27). A gyülekezetek szolgá-
latában O szolgál. O vigasztal, O békít, Ö osztogatja bűnbocsánatát,
O hirdeti mindenki számára evangéliumát. Az egész test széles távlatú
"társadalmi szolgálatában is Ö van jelen. Az Ö szeretete árad az egész
világ minden népére, mindenféle faji különbségtétel nélkül. Az Ö segítő
keze nyúlik ki az Inséget szenvedő népek felé, a menekültek, az ottho-
naiktól elűzöttek felé. Gyógyítja a háború sebeit és erőt ad a minde~ü-
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D. Káldy Zoltán püspököt Keveházi László lelkész köszönti Pilisen

ket vesztetteknek hogy újat kezdhessenek, A tagok együttműködése se-
g.j az egyház egészének, a testnek ilyen irányú fáradozását és ezzel válik
a világban szolgáló Jézus áldott eszközévé.

A test .egészének [é együttműködése áldás mind a testre, mind a ta-
gokra nézve. Ha az egyházban ..a szeretetnek és a szolgálatnak lelküle te
kapcsolja egybe a tagokat, akkor ott rend, épülés, kölcsönös segítés, egy-
más terheinek hordozása van és ennek nyomán gyarapszik az egész test.
Az egészséges test tagjai érzik, hogy mi a feladatuk az egész test további
egészséges élete érdekében. Érezze meg egyházunk minden tagja ugyan-
ezt és mint élő test élő tagjai hordozzák felelősséggel Jézus Krisztus tes-
tének az egyháznak minden gondját hűséggel, vegyenek részt minden
örömében hálaadással.
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Irnádkozzuuk minden emberért!

1 Tim 2, 1-3

Imádságos életünk legnehezebb leckéje a másokért mondott imádság.
Kopogtatni Isten lajtaján emberekért, akikhez - úgy véljük - semmi kö-
zünk nincs, vagy éppen szemben állnak velünk: ügyekért, amelyek köz-
vetlenül nem érintenek bennünket - valljuk meg, ez az' imádság legke-
ményebb próbaköve. Hitünket, szeretetünket, egész keresztyénségünket
mérlegre teszi.-Pedig a fent jelzett ige sarkig tárat ja velünk a másokért
való imádság kapuját: "minden emberért!" Megdöbbentő távlat ez még
ma is, noha a modern .ember számára szinte összezsugorodott a föld és az
egymástól legtávolabb élő népek is többet tudnak egymásról, mint régen
két szornszédos falu népe.

Vizsgáljuk meg, mit jelent ez a tág horizontú apostoli intés: " ... tar-
tassanak könyörgések ... minden emberért!"

*
A "rtlinden emberért" kifejezésnek ilyen hangsúlya is van: "minden-

féle emberért!
A személyválogató elkülönülés mindig nagykísértése a kegyes ember-

nek. Ezért botránkoztak meg a zsidó kegyesek azon, hogy Jézus minden-
féle emberrel asztalhoz ült. Itt is hasonló veszélyre utal ez a megfogal-
mazás: "Intelek mindenek előtt ... "

Az egyházat mindig környékezi a lelki gőg, hogy becsukja kapuit a vi-
lág felé, csak önmagával törődjék és Istent is kísajátítsa magának. Néha
ez egészen durva indoklással történik. .

Isten nem szernélyválogató! Szeretetét nem lehet sem egyéni életünk,
sem az egyház falai közé zárni. Megosztaní sem lehet. Ugyanaz a nap ra-
gy-og minden ember felett A világigényes Istenhez szűkkeblű, finnyás
gőggel imádkozni - felesleges, hiábavaló fáradozás! Keresztyének ajkára
csak olyan imádság illik, amely Isten teremtő és megválto szeretetét na-
gyobbnak. látja, mint az emberi különbségeket és az emberek bűneit.

*
Az apostoli intés minden emberért való könyörgés1·e biztat.. Tehát nem

keresztyén, világhatalmi programra! Az evangélíum szerétetprogramja
Istené. Nem a miénk!

Aki könyörög, az koldus. Nincs semmije, csak kérésre nyújtott,. üres
keze. Az egyház és minden keresztyén küldetése az, hogy lsten koldusa
legyen a világban. Nem azért, hogy magának kérjen különleges elbánást,
hanem hogy az emberiség ügyét vigye mindig újra könyörgő szóval Is-
ten elé. Az egyház jövőjéért való ideges rettegés azok jellemzője, akik
szívükben az egyház és 'önmaguk hatalmi vágyait rejtegetik. Isten imád-
kozó gyermekei nyugodtan, Istenre hagyatkozó hittel, mindenki felé nyi-
tott szívvel járhatnak ezen a földön, azzal a reménységgel, hogy Isten
jót akar a világnak és üdvözítő szeretete átfog minden embert.

'Jézus sem erőszakos hatalommal nyilatkoztatta ki Isten szerétetprog-
ramját, hanem úgy, hogy "szolgált és életét adta váltságul sokakért"
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*

(Mk 10;'45). Csak akiben úrrá lett a világért szolgáló Jézus Lelke, az tud
igazán könyörögni minden emberért.

A keresztyén imádság világperspektívája akkor valóságos, ha konkrét.
Nem általában kell az emberiségért imádkoznunk, hanem ma, a világ
valóságos helyzetére figyelve.

Tanulságos', hogy az apostoli intés is azonnal konkretizálja az imádság
egyetemes perspektíváját: " ... királyokért és minden feljebbvalóért ... "
Az egész őskeresztyénségre jellemző volt a felsőbbségért való imádkozás.
Ebben Isten teremtett világának komolyan vétele, az emberiség életéért
való felelősségvállalás jutott kifejezésre. Csak világítéletet váró rajongók
próbálták mindig elhomályosítani a keresztyénségnek ezt a pozítív kap-
csolatát a világgal és az emberiség konkrét életével.

Ma sem lehet idegen a keresztyénektől va népek politikai vezetői ért
.mondott imádság. Igy lehetünk csendes. névtelen segítőtársaikká abban,
hogy bölcsességgel, józan belátással fáradozzanak minden ember "nyu-
godt és csendes életéért". Ezért tartoznak bele imádságainkba mindazok
az égető kérdések, amelyek ma az emberiséget foglalkoztatják. Tehát a
béke, az elmaradott népek felemelése, a világ és benne Európa népeinek
együttműködése, az emberiség társadalmi, gazdasági, kulturálís és er-
kölcsí fejlődésének kérdései. Éppen az imádság, az őszinte Isten elé állás
őrizhet meg bennünket attól, hogy ezek az ügyek frázissá üresedjenek
számunkra,

*
Az emberiségért' való imádság az egész keresztyénség feladata. Az

apostoli intés is az egész gyülekezetnek, .sőt egyik írásmagyarázó szerint
egyenesen az úrvacsorázó gyülekezetnek szól. Tehát a Krisztus-közösség,
amelyben az úrvacsora által részesedünk, nem zárt, befelé néző, hanem
nyitott, az egész emberiség felé tekintő, érte imádkozó közösség,

A keresztyén imádság mindig is a gyülekezet eseménye. Még az is, ami
az egyedüllét csendes perceiben hangzik el. Benned, bennem az egész
gyülekezet, az egész egyház imádkozik. Az imádság az egyház egységének
legmélyebb, legkézzelfoghatóbb megnyilatkozása. Vallástétel arról, hogy
- legyenek még oly nagy különbségek is közöttünk - mindnyájan Is-
tenre szorulunk és kegyelméből élünk. Amikor az egyház az emberisé-
gért imádkozik, akkor vallást tesz arról, hogy egynek tudja magát min-
den emberrel a teremtés ajándékaiban, az emberi életért való felelősség-
ben és az üdvösség ígéretében. .

*
Luther szép és igaz megállapítása szerint az ember sok mindent gondol-
hat és mondhat, amikor ír vagy beszél, de csak akkor lát igazán helye-
sen, amikor imádkozik. A keresztyénség sokféle problémája, baja önma-
gával és a világgal nem onnan van-e, hogy keveset imádkozunk?!

•
Az olvasó ebben a naptárban sokféle oldalról és sokféle irányba kap

biztatá st az együtt munkálkodás1'a. Bizony, rászorulunk erre a biztatásra l

3 Evangélikus naptár
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Ideje, hogy ráébredjünk az egyszerű igazságra, amit itt Hévízgyörkön így
emlegetnek "áldott a sok kéz"!

Az első tírnótheusí levélnek ez a három verse pedig hozzáteszi: keresz-
tyének együtt munkálkodása akkor rernénységes és áldott, ha Isten vilá':'
got átfogó szeretetének perspektívájában történik és az imádság Isten elé
állító csendj éből indul el.

Dóka Zoltán

"Fáradozzatok a városnak
békességén" .

Jer 29,5-7

Uj óvoda épül a községben. A szülői munkaközösség tagjai, az óvónők,
az általános iskola igazgatója, tanárai és diákjai társadalmi munkában
részt vesznek az építkezésben. Az a presbiter, aki annak idején a templom
tatarozásához fuvarozta a homokot, most ugyanolyan készségesen és jó
szívvel hordja a köveket és téglákat ide is. A szülők között ott vannak
azok, akik templomba járnak és azok, akik nem tartoznak a gyülekezet-
hez. De erről itt most nem esik szó, hanem annál több arról, hogy mí-
nél hamarabb fel kell építeni az új óvodát, ahol a munkába járó szülők
nyugodtan otthagyhatják kisgyermekeiket, tudva, hogy jó kezekben van-
nak.

Folyik a munka a földeken. A termelőszövetkezet tagjai teljes erejük-
kel és tudásukkal azon fáradoznak, hogy jobb és több termés legyen, és
nagyobb kenyér kerüljön a dolgozók asztalára. Itt is együtt fáradoznak
a hivők és nem hivők a közös cél megvalósítása érdekében.

Ujságcikket olvasok a helyi lapban. Községünk fejlesztéséről, közös
gondjainkról, megoldandó problémáinkról szól az írás. A cikk végén egy
kétbetűs monogram húzódik meg. Ebből tudom, hogy egy jótollú lelkész
írta a cikket.

Igy lehetne sorolni a példákat. Hazánkban együtt munkálkodnak a hi-
vők és nem hivők, együtt fáradoznak az építőmunkában. Együtt tanács-
koznak a község jövőjéről. Együtt dolgoznak a rnunkapad ok és az íróasz-
talok mellett. Együtt foglalnak állást bel- és külpolitikai kérdésekben a
Hazafias Népfront gyűlésein. Hivők és nem hivők meglepődve és öröm-
mel veszik észre, hogy tanácskozásaikban azonos eredményre jutottak,
hogy milyen jól és eredményesen tudnak együtt dolgozni, akkor is, ha
különböző világnézeti alapról indultak el.

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy mindnyájan egyet akarunk: a város,
a község, az ország, .sőt az egész emberiség jólétét és békéjét. Most ért-
jük meg igazán-azt a két és fél ezer éves levelet, amelyet Jeremiás írt
honfitársainak a babilóniai fogságba. Megértjük, hogy Isten többet kí-
ván tőlünk, keresztyénektől, mint azt, hogy helyeseljünk, elismerő nyilat-
kozatokat mondjunk. Azt kívánja, hogy fáradozzunk hazánk, szocialista
társadalmunk jólétén. Többet kíván tőlünk, mint azt, hogy tartsuk-tisz-
teletben mások meggyőződését és világnézetét. Azt kívánja, hogy munkál-
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kedjunk együtt mindenkivel, aki a nép javát akarja. Egyházunk megér-
tette, hogy Isten nem tartogat külön békességet a hivőknek és egy más-
félét a nem hivőknek, hanem a nép békéje az Isten népének is békéje.

Mi, ma, egészen más szemmel nézzük és egészen más füllel hallgatjuk
Jeremiásnak ezt a levelét, mint a próféta kortársai, a hivő zsidók tették.
Nekünk az a benyomásunk róla, hogy ilyen levelet csak az írhatott, aki
látott jövőt maga előtt, és akinek éppen ezért volt mondanivalója honfi-
társai számára, akik kérdésekkel vívódtak. Akkor sokakat meghökkentett
ez a levél, voltak olyanok is, akik azzal vádoltak Jeremiást, hogy így
elárulja Isten ügyét. Eppen azért gondolták ezt, mert ebben az a kíván-
ság szólalt meg, hogy a hivő júdaiak együtt fáradozzanak a nem hivő ba-
bilóniaiakkal az állam [ólétén, Pedig ebben valami felszabadító, jó üze-
net van. Az, hogy másképpen kell látnunk a világ eseményeit. A hivő em-
berek megszokták, hogy amikor a történelem Uráról, Istenről szólnak, ak-
kor arra gondoljanak, hogy Isten a történelem folyamán' mindig valami
ítéletet hajt végre. Jeremiás levele pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy
a történelem Ura a népek békéjét akarja és munkálja. S ha Isten ezt
akarja, akkor azoknak, akik magukat Istenhez tartozónak vallják, azon
kell fáradozniuk, hogy ez megvalósuljon. Ennek érdekében pedig felszaba-
dultan együtt munkálJkodhatnak minden emberrel, aki ugyanezt akarja.

De ezt a szelgálatot csak akkor tudjuk jól és jó lelkiismerettel vé-
gezni, ha legyőzzük azokat az évezredes előítéleteket, amelyeket örököl-
tünk, amellyel az egyházat és a hivőket különbnek, felsőbbrendűnek tart-
juk a "világ"-nál, vagy amellyel ilyen egészen világos esetben is minden-
áron különböztetni akarunk valami "lelki" és "világi" békesség között.

Ezeknek az előítéleteknek a legyőzésében az a meggyőződés segít ben-
nünket a legjobban, amely Jeremiás leveléből 'is kitűnik: Isten népének
is, és az emberiségnek is javát akarja, es ez a kettő nem áll ellentétben
egymással. Aki Isten ügyének féltéséből nem akar hazája, népe békéjén
és javán fáradozni, az félreérti, sőt egyáltalán nem érti Isten akaratát.
Aki azért nem akar a jóban együtt munkálkodni másokkal, mert azok
más vallásúak, más világnézetűek vagy más fajhoz tartoznak mint Ő, az
nem ismeri Istent és nagyon rossz szelgálatot tesz mind Isten, mind ha-
zája ügyének.

De mi, az Istentől tapasztalt és tanult szeretettel jó szelgálatot aka-
runk tenni hazánknak, népünknek, társadalmunknak s ezzel egyházunk-
nak is.

Muntag Andor

,.,Egy vérből valók"
az egész emberi nemzetségért

Csel 17, 26

A XX. század második fele az emberiség életében olyan 'korszak, amely
egyre közelebb hozza egymáshoz a népeket, földrészeket, fajO'kat, nemze-
teket. A modern embernek külső tényezők hatására, ha érteni akarja az

35



eseményeket, nagy összefüggésekben- kell gondolkodnia. A mí korunk az
egyetemesség, az emberiség egységének keresése és felismerése jegyében
áll. A technikai forradalom és a társadalmi forradalmak egy igazságosabb
élet kialakításáért, a távolságok eltűnése, világunk kicsivé zsugorodás a
egyértelműen arra tanít, hogy az emberiségnek együtt kell élnie és mun-
kálkodnia, ha földünket és az emberi életet meg akarja óvni a pusztulás-
tól és megsemmisüléstől az atomkorszakban.

Számunkra az a kérdés, hogyan látjuk, keresztyén hitünk alapján, Is-
ten akaratának megvalósitását az emberiség nagy családjában és mílyen-
területeken tudunk együtt munkálkodni a nem keresztyénekkel laz egész-
emberiség életéért és békés jövendőjének Ikialakításáért.

Isten igéje a mi korunkban világméretű gondolkodásra -és cselekvésre.
tanít minket. 'I'eremtéshitünknek és az emberiség összetartozásának klasz-
szikus foglalata e cikk vezérigéje: "Az Isten, aki teremtette a világot és
míndazt, ami benne van, az egész emberi nemzetséget egy vérből te-
rem tette ... " Ezért az emberrség egysége Isten teremtő akaratában gyö-
kerezik. Isten teremtő és gondviselő szeretetének megmásíthatatlan té-
nye. Nekünk tudnunk kell, hogy semmi igei alapja nincs a fajgyűlölet-
nek vagy a magasabb rendű faj elméletének. Teremtettségünk alapján
az emberiség egysége adott tény. De a tapasztalat szerint az is tény, hogy
a bűnben is egyek vagyunk. Osünktől elkezdve a bűn minden emberre,
népre, nemzetségre kihatott. Bárhol a világon Isten bűnbocsátó szereteté-
ből él az emberiség. "Felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra"
tanítja Jézus. Másik összekötő kapocs a megváltáshitünk. "Úgy szerette
Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta. (Jn 3, 16.)." Ez a végtelen
szeretet átöleli az egész emberiséget. "Krisztus az egész emberiség, az
egész világ Megválteja. Ebben adva van az emberi nem egysége, szotério-
lógiai (megváltás) szempontból" (id. Prőhle Károly: A hit világa 182. 1.).
A Szentlélek arra tanít minket, hogy ami Urunk túllépett saját kora
erős faji-vallási előítéletein és közösséget vállalt a lenézett szamarítánu-
sokkal, sőt példának állította az irgalmas szamaritánus felejthetetlen
alakját. A pogány népektől sem zárkózott el. Kedves volt neki a pogány
százados hite, fogadta az őt látni kívánó görögöket és megengedte, hogy
egy afrikai vigye a keresztjét. Számára drága az emberiség minden nem-
zetsége! Az emberiség nagy családjáért való egyött munkálkodás ra- a-fel-
támadott, élő Urunk igéje és cselekedete ad indíttatást és helyezi szí-
vünkre a felelős·séget. A nem keresztyénekkel való együtt munkálkodá-
sunk erkölcsi alapja a Krisztustól kapott, nyfltszívű, önzetlen, másokért
élő szeretet.

Világosan kell látnunk, hogy melyek azok a területek, amelyeken fe-
lelősségünk tudatában együtt kell munkálkodnunk az "egy vérből való-
kért". Az emberiség életének fennmaradásáért síkra kell szállnunk a nuk-
leáris fegyverek, az atomenergia bűnös célra való felhasználása ellen a
világméretű békeharc egyértelmű, határozott támogatásával. Ezen a terü-
leten egyházunk már eddig- is nagymértékben kivette részét. De ez nem
hagyhat nyugodni babérainkon, hanem továbbra is tervszerűen, céltuda-
tosan és a jóindulatú emberiséggel összehangoltan kell vállalni újabb és
újabb erőfeszítéseket a béke .megőrzése és fenntartása érdekében. Az el-
múlt év világjelentőségű eseményei, a vietnami háború befejezése, a Ni-
xon-s-Brezsnyev-csúcstalálkozó, a két német állam közötti szerződés, az
NSZK és Szovjetunió-Lengyelor,szág-Csehszloválkia· közöttí szerződések
fényes bizonyítékai, hogy a világ népeinek békeszerető hatalmas tömegei
és az egyértelmű békevágy hatással van arra, hogy kedvező politikai lég-
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kör és enyhülés alakulhasson ki és a békés egymás mellett élés gondolata
a gyakorlatban is megerősödjék.

Az egész világ békéjének megvalósulására döntő kihatással 'van, szinte
kulcskérdése, az európai béke és biztonság ügye. A budapesti' felhívás
kellő visszhangra talált a nemzetek hivatalos kormányaínál is. A helsinki
előkészítő tárgyalások egyre reménytkeltőbben alakultak, és megérik a
helyzet arra, hogy magas szintű tárgyalásokon érdemleges döntések szü-
lessenek annak a .térségnek békés rendezésére, ahonnan már két világ-
háború is kirobbant. Mindezt örömmel tudjuk támogatni, mínt hivő ke-
resztyének. Az ilyen irányú fáradozások is az emberi nem egyetemes bé-
kéjét szolgálják .

Együtt munkálkodásunk harmadik területe a világviszonylatban meg-
valósítandó társadalmi igazságosságért folytatott küzdelem. Az emberhez
méltó élethez minden népnek és fajnak Istentől kapott joga van. Az igaz-
ságosabb társadalmi struktúrák kialakításáért folytatott küzdelem az em-
beriség alapvető életfeltételéhez tartozik.

A mí Istenünk. szereti teremtett világát és az életet akarja. Akkor va-
gyunk Urunk engedelmes követői, ha készséges szívvel együtt munkálko-
dunk az ;;egy vérből valóké rt" azokkal, akik erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy földünkön az élet igazabb, szebb és jobb legyen.

Garami Lajos

Dr. Pröhle Károly prodékán köszönti a Teológiai Akadémia
első éves hallgatóit
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Luther a művelődésért
1524

450 évvel ezelőtt izgalmas üggyé lett a reformátor Luther számára az
ifjúság oktatása. Németország városainak tanácstagjaihoz külön iratot in-
tézett: felhívást iskolák állítására és fenntartására. Úgy látta, hogya re-
formáció ügyéhez hozzátartozik az iskolák reformja s a buzdí tás a gyer-
mekek és fiatalok iskoláztatására. Mi lendítette arra, hogy vílággá kiáltsa
véleményét?

Elsősorban az, hogy keserű tapasztalatai voltak a Iegilletékesebbek : ,a
szülők nemtörődömsége felől. Vagy általában nem gondoskodnak, vagy
nem elegendőképpen gyermekeik művelődéséről és jó nevelkedéséről.
Luther azonban maga is belátta, a szülők önmagukban nem alkalmasak
és képesek a fiatalok oktatására. Közös nevelőkre van szükség, Ezért in-
tézte a szavát a városi tanácsokhoz. A szülőktől rájuk átháramló fel-
adatként szervezzenek és tartsanak fenn iskolákat.

Másodsorban az a megfigyelés késztette Luthert erre a máig érdekes
írásra, hogy még mindig a papok dolgának vélik a tudományok elsajátí-
tását. Bosszantotta az a nézet, hogy az iskolák főképpen a papok képzé-
sére valók. Ezért sértő, hogy ma is sokan képtelenek meglátni Luther
iskolai reformköveteléseit és ezek nagy hatását. Nem igaz, hogy Luther
folytatta, legfeljebb csak foltozgatta a középkori iskoláztatást. Ellenke-
zően. Fordított egyet rajta. Szidta azt a közfelfogást, amely szerint "szé-
gyen volt, hogyha egy tanult ember megházasodott, és azt kellett halla-
nia: no, ez világ ivá lesz, nem akar papi ember lenni, mintha bizony csak
a papi rend lenne kedves az Isten előtt, és a .világí egyenesen az ördögé
és keresztyénellenes volna".

A Luther által elítélt művelődési rendszernek a magyar nyelvben máig
fennmaradt emléke a deák változatban is használt diák szavunk. Ez a
diakónusból származik. Nem érdekes, hogy ma milyen s mennyiféle je-
lentése van annak a szónak, Akkor a papi renden belül egy alacsonyabb
fokozatot jelentett. A diakonusnak már van tanultsága, latin nyelvtu-
dása, félig-meddig papnak számít, de áldozópappá még nincsen szentelve.
Aki megrekedt ezen a fokon, azt nevezték diáknak. Úgy látszik, már a
reformáció ezt a szóhasználatot találta hazánkban, már a XVI. század-
ban egyszerűen a nem pap értelmiségi embert értették deák-díákon.
Mégis nyilván tovább éreztette a félbemaradást a társadalmi felemelJke-
désben.

Nos, Luther a maga hazájában éppen azért biztatott iskolák fenntar-
tására, hogy a városokban céltudatosan képezzenek ki értelmiségieket,
"sok művelt, tanult, értelmes, tiszteletre méltó, jól nevelt polgárt". Ne a
kolostorí, vallásos alapítványi iskolákból kerüljenek kia nem papi ér-
telmiségiek, a világi vezetők. Ne tekintsék őket többé félbemaradt embe-'
reknek.
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·Ha leginkább a városi iskoláléról írt is, éppenséggel nem feledkezett
meg az általános iskoláztatásról. Sőt, még azt is szükségesnek és meg-
valósíthatónak tartotta, hogy a leányok szintén mind részesüljenek isko-
lai oktatásban. Mindebben nem volt Luther kezdeményező. Szórványosan
megtalálhatók ezek a törekvések a reformáció előtt is. De Luthernak ez
az írata harcot indított a fejlődést fékező tényezők ellen,és ú] erőket ve-
tett be a hasznos iskolák javára.

Kíméletlenül kritizálta a hagyományos oktatási anyaget és módszert.
Annak ellenében dicsérte a nyelvek tanításának a megújulását. Magasz-
talta a latin, görög és héber nyelv hasznát és újra tanítását. Amit erről
írt, mindenkit meggyőzhet, hogy a reformátor méltányolta a humanisták
érdemeit. Innen szemlélve a magyarországi humanisták működését, még
tisztább an láthatjuk például Sylvester János és az erdélyi szász Honte-
rus János tevékenységet a reformációban. Luther a nyelvek tanításán
kívül hangsúlyosan kívánta li történelem: a krónikák, históriák felvéte-
lét a tananyagba. Ajánlotta a közkönyvtárak megszervezését is.

Mindezekkel az iskolaügyi gondolataival Luther egyszersmind az evan-
gélium védelmezője is volt -, féltette azt a rajongóktói is, akik handa-
bandázva "újítottak" és haszontalannak hirdették a tudományokat. Vi-
szont Luther' iskolaügyí szolgálatára mí sem jellemzőbb, mint az, hogy
1530-ban, amikor Augsburgban (Agostában) a nérnet birodalmi gyűlésen
az evangélikusok hitvallástétele volt a nagy esemény, ő Coburg várábim
megint írt egy iratot a gyermekek iskolába járatásáról - most már a
szülőkrhöz fordulva. Akkor is, ott is szívügye volt az iskola.

Sólyom Jenő

Négyszáz éves az első Graduál

Manapság hála tölti el -szívünket, hogy Kodály Zoltán egész világra
szóló megújulását hozta az énekkultúrának, A XVI. században ennél is
nagyobb hatású volt Luther énekprogramja. Énekekben terjedt a hit és a
műveltség is. A magyar énekügy legnagyobb személyísége, egyházunk
egyik legjelentősebb retormátora: Húszár Gál (1512?-1575).

Anyanyelvű éneklés a római egyházban is volt, főleg istentiszteleti hím-
nuszok és zsoltárok. Gálszécsi István már kiadott Krakkóban egy kis gyü-
lekezeti énekeskönyvet, de énekei nem versenyezhettek a szépen. csiszolt
latin énekekkel. Lassanként a reformáció minden követője, papok és nem
papok, költőkké lettek. Luther példájára hazánkban is a túláradó ének-
lés, az "éneklő egyház" születésének kora volt ez. Kéziratban, másolatok-
ban terjedtek az énekek. Nemrég került elő egy kézírásos énekfüzet,
amelyben a kotta mellé négy nyelven másolták aszöveget, s négy nem-
zetséget kovácsolt egységbe az együtt énekelt dallam.

Huszár Gál is kéziratos lapokon gyűjtötte a hazai énekkincset, s ma-
gyaróvári iskolájában kiképzett lelkészek vitték' szét gyülekezeteikbe.
1560-ban Kassára kellett távoznia, ahol már olyan erős volt az énekkul-
túra, hogy az öt felvidéki város kisszebeni zsinatának ki kellett volna
rostálniaa templomba nem illő énekeket. Eza zsinat adhatta a biztatást
az egyházát nyomdájával is szolgáló Huszár. Gálnak gyülekezeti énekes-
könyv kiadására. A kb. 70-90 éneket tartalmazó könyv lett az .első ma-
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gyar protestáns _énekeskönyvvé. Amikor Kassán reformátori tevékeny-
sége miatt börtönbe került, s hívei segítségével Debrecenbe szökött, éne-
keskönyvei egy részét is magával vitte, s ez lett a református énekes-
könyvek törzskőnyvévé. Kelendő könyv volt, azért Huszár Gál távozása
után, hátrahagyott nyomdaján újra kiadták 1563~ban, öt-hat énekkel
"öregbítve". A Debrecent sújtó tűzvész után 'a Váradra mentett nyom-
dán 1566-ban ismét kiadták újabb néhány énekkel bővítve. _

Csaknem Huszár Gállal egyidő ben távozott Debrecenből a betegeskedő
Szegedi Gergely is a tokaji, majd az egri kapitány oltalma alá. O volt
kerának Sztárai Mihállyal együtt legnagyobb zsoltárfordítója és Urai köl-
tője. Huszár Gál műve alapján készített egy 136 éneket tartalmazó kéz-
iratos énekeskönyvet, benne saját zsoltárfordításaival és "Szánja az Úr-
isten" kezdetű énekével, a XVI. század lírai költeményeinek legdrágább
gyöngyszemével. Halála után a kézirat Debrecenbe került. Melius 1569-
ben kiadta, de nem találta eléggé református tartalmúnak, azért bele-
tűzte 99 strófás dogmatikai úrvacsorai énekét. Ettől kezdve ez lett a re-
formátus énekeskönyvek formájává; - elöl a zsoltárokkal.

Huszár Gál ez alatt az idő alatt a nyugati országszélen munkálkodott,
állandóan üldöztetve, talán börtönt is szenvedve. 1573-ban meghalt Veran-
csics 'Antal érsek s a római katolikus érseki szék hosszú ideig betöltet-
len maradt. Ekkor kezdhették meg kissé szabadabban az evangélikusok
egyházuk szervezését. Huszár Gál ez idő tájt Komjátiban lelkipásztorko-
dott Forgách Imre oltalma alatt. Ot választották elsőként püspökké azon
a vidéken s ő egyházszervező munkája támogatására ismét beszerzett egy
nyomdát. Még 1573-ban kiad egy "Perikópás könyvet". Ebben az egyházi
esztendő vasárnapjaira és ünnepnapjaira rendelt igéket közli magyaráz a-
tokkal és imádságokkal. Luther postíllámak mintájára prédikációkat ad
ki füzetsorozatban. Az ádventi és karácsonyi füzetek töredéke nemrég ke-
rült elő. S éppen 400 esztendővel ezelőtt, 1574 reformáció ünnepére ke-
rült ki sajtója alól a XVI. század legnagyobb énekeskönyve: "A keresztyéni
gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok". Korunkra csak két
példány maradt. A Széchenyi Könyvtár példányából két temetési ének
hiányzik, az eperjesi töredékesebb.

E könyvben egyesül az első- művéből kisarjadt összes többi énekes-
könyv .anyaga és saját további gyűjtése. Nemcsak a 245 templomi éne-
ket tartalmazza. "Graduál"-lá lett, istentiszteleti könyvvé, a reggeli és
esti istentiszteletek, úrvacsoraosztások rendjével, hosszú időre meghatá-
rozva az evangélikus és református istentiszteletek rendjét.

Népünk műveltsége énekes-verses műveltség volt. Huszár Gál énekes-
könyvének hatását semmi nem bizonyítja kézzelfoghatóbban, mint saját
.,elöljáró beszéde", amelyben elmondja, hogy ezeket az énekeket nemcsak
a templomban, de még a "kortsomákon" is énekelte népünk.

Botta István

Négyszáz éve halt meg Heltai Gáspár
Nevéből ítélve az erdélyi Heltauban (Nagydisznódon) születhetett a XVI.

század fordulója körül. Szász volt, eredetileg magyarul nem tudott. Ka-
tolikus papként kezdhette pályáját, s korán kapcsolatot talált a reforrná-
.ció előtt egyházi és tudományos megújulást kívánó és talajt egyengető
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humanizmussal. Harminc-negyven éves fővel tanult meg magyarul, 1536
után. A szászok reformációjától indíttatva, s talán a nagy szász reformá-
tortól, Honterustól is buzdítva kereste fel 1543-'ban a wittenbergi egyete-
met. Kolozsvárra már lutheránus lelkésznek hívták meg, megházasodott.
s ott munkálkodott haláláig. A szász gyülekezet lelké sze lett, templomá-
ban - tiszte szerint - németül prédikált, s mást sem engedett magya-
rul prédikálni. A "Nagy Káté" fordításának előszavaból azt is megtud-
juk, hogy ezt nem a magyárok elleni ellenszenvből tette, hanem azért,
mert erre a szelgálatra kötelezte magát, s szász gyülekezetét nem magya-
rosítani kívánta, hanem az evangéliumot nekik is saját anyanyelvükön
akarta hirdetni. Ezen túl pedig egész életét a magyarság szolgálatába ál-
lította, s ő lett a XVI. század legnagyobb magyar írójává.

Egész élete annak a programnak megvalósítása. amelyet Luther a vá-
rosok polgármestereinek tanácsolt 1524-ben keresztyén iskolák felállítása
érdekében. E programjában Luther kettős nevelési célt tűzött ki felada-
tul: 1. Lelkészeket kell képezni az "evangélium tiszta hirdetésére" s gyü-
lekezetet nevelni, 2. "Világi rendet", jó polgárokat kell képezni minden
elméleti és gyakorlati tudással, hogy jól tudják korrnányozni és szolgálni
a reájuk bízottakat.

E program megvalósítására 1550-ben először társult a Kolozsvárt mű-
ködő Hoffgreff György nyomdásszal, majd 1559-;ben teljesen átvette a
nyomdát. A szászokat a szükséges könyvekkel ellátták anémet nyomdák
és Honterus brassói nyomdája. Heltai hatalmas lendülettel fog hozzá
a magyar nyelvű egyházi irodalom megteremtéséhez. 1550-től kezdve há-
rom esztendő alatt megjelentet egy "Agendá"-t, Luther Kiskátéjának első
magyar fordítását, s ugyancsak a Nagykátét is. Ezek olyan kelendők vol-
tak, hogy egymás után több kiadásban is napvilágot láttak. A római ka-
tolikusok támadásai miatt megtévesztő kiadási hellyel kinyomtatja Sztá-
rai Mihály színjátékát "A papok házasságáról", hogy a kernak e nehéz
kérdésében útmutatást, megnyugtatast adhasson házasodó papoknak és
botránkozó gyülekezeteknek. Munkatársak segítségével lefordít ja és ki-
adja' néhány könyv kivételével a teljes Bibliát, s ezt később Károli Gás-
pár is felhasználta. A prédikátorok segítségére "Perikópás könyv"-et je-
lentetett meg, megszomorodottak gyámolítására "Vigasztaló könyvetské"-t.
A kor gyakori bűne ellen írja a már irodalmi rangú ,;dialógus"-t: "A ré-
szegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról". Az iskolákat latin
nyelvtannal látja el.

Nyomdaszi tevékenysége számára nélkülözhetetlen volt a magyar he-
lyesírás rendszerének kidolgozása, s ez a szászból magyarra lett refor-
mátor-író rakta le alapjait a ma is használatos magyar helyesírásnak.

Mindezt a tevékenységet a polgári fejlődést jól telismerő érzékének
szokták tulajdonítani. A "haszon" mellett azonban volt egy sokkal erő-
sebb indíték is, .amely Luther programjának serkentésére egy másik szász
várost arra indított, hogya románckat román nyelvű evangéliumi taní-
tással ajándékozza meg, s ez az evangéliumért és a népért érzett felelős-
ség volt. Ennek az evangéliumnak volt ereje arra, hogy a nacionaliz-
mus szakadékait is át tudja hidalni.

Heltai 1559-ben Dávid Ferenc hatására a szakramentáríusok (reformá-
tusok) felekezetéhez csatlakozik. Első nyomdászi lendülete is megtorpan.
de a lutheri programhoz vissza-visszatér, Melanchthon-művet is ad ki.
Igen hosszú tusakodás után tér át - ismét Dávid Ferenc hatására - az
antitrinitárius (unitárius) hitre, 1569-ben. E korszakának vallásos művei
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azonban már nem számottevők, határozatlanságukat mutatja, hogy ,még
ekkor is ad ki evangélikus imádságoskönyvet. Később lelkipásztori tisz-
tétől is megfosztják, és visszatér a "világi rend"-be, s teszi azt, amit
Luther e "rend"-nek tanácsol. Nyomtat nyelvtanokat, jogi könyvet, stí-
lisztikát, retorikát. Visszahúzódik egyre inkább a nyomdába s tanít ta-
nulók nélkül. Most már egy iskolák által nevelt széles réteget tart szeme
előtt és egy magasabb müveltségí szintet. Ezen a színten az oktatási
anyagnak már irodalommá kellett lennie, s az ízes beszédű magyarra vált
Heltaiban megvolt a képesség arra, hogy ezt programszerűen is megvaló-
sítsa. Az Ezópus nyomán nagy önállósággal s bölcs pedagógiával alko-
tott "Száz fabulá"-ja, históriás énekgyűjteménye. a "Cancionale", regé-
nyes elbeszélése, a ma is élvezetes "Ponciánus históriája", a Bonfini nyo-
mán írt "Krónika az magyaroknak dolgairól" és a spanyol inquisitiót
szinte önállóan átdolgozó "Háló" c. műve a magyar "széppróza" szüle-
tése. Ezt hagyta ránk örökül a szászból magyarra lett, a feudalizmus
felé visszahajló országban is polgárnak megmaradt, a népet 1574-ben be-
következett haláláig hűségesen szerető és neveigető "jámbor öreg" Hel-
tai Gáspár.

Botta István

Creuzburg, Arpád-házi Erzsébet kedvelt tartózkodási helye
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Öröm Isten jelenlétén
A háromszáz éves Soproni Esti Imádság

Különös könyvecske jelent meg 1674-ben. Nincsen rajta, hol nyomták.
Valószinűleg; Sopronban. Másutt még kevésbé lett volna lehetséges a
megjelentetése. Hiszen akkor a közkeletű ismereteink szerint országunk-
nak azon a területén, amelyen a Bécsból parancsoló kírály volt az úr,
egyedül Sopronban volt szabad evangélikus istentiszteletet tartani. De
már ott sem az addig használt templomokban. 1674 a hazai egyháztörté-
nelem "gyászos évtizeden" belül a legsötétebb év. Az előző rohamok
után a végső megsemmisítésre lendültek a Habsburg-birodalom politikai,
gazdasági és klerikális erői a magyarországi protestáns keresztyénség el-
len. Ez évben már valamennyi evangélikus és református papot és taní-
tót megidéztek a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé - a felségsértés
koholt vádjával és a felszámolás szándékával. Még ha akadt volna is egy-
egy helység Bécstől távol, amelyben a hatalmasok szeme elől meghú-
zódva mert nyilvánosan igét halílgatní egy gyülekezet, akkor is egyedül
a soproni evangéltkus egyháznak volt meg az a nagy kegyesen nyert sza-
badsága, hogy papjai legyenek és azok nyilvános istentiszteletet tartsa-
nak.

Ez a Iehetőségük is ideigvalónak bizonyult. A 'könyvecskében német
nyelven közzétett Soproni Esti Imádság csak 1674 pünkösdjétől, május
13-ától szeptember végéig, Szent Mihály napjáig volt felolvasható a gyü-
lekezetben. Ebben a néhány hónapban a Schubert-féle házban tartották
az istentiszteleteket, és olvasták naponként ezt az imádságot. Az evangé-
likusok által addig használt templomok elvétele után egy ideig ta Lack-
ner-féle házban gyülekeztek össze rendszeresen istentiszteletre, de a nyílt
udvaron ki voltak téve az időjárás víszontagságaínak, Ezért kibérelték a
Schubert-féle házat ésa mellette levőt, és itt gondoskodtak olyan gyüle-
kezőhelyről, ahol védve vannak hótól-esőtől. A városnak azon a he-
lyén, amelyen a mai templom áll. Most csak ezekről az 1674. évbeli hó-
napokról emlékezünk, a szükséghajlék további forgandó sorsáról nem.
Akkor, az emlékezés ekből úgy vélhető, akként oldották meg a templom
pótlását, hogya Schübert-féle ház udvara fölé tetőt húztak.

A naponként ismételt esti imádság előtt felolvastak egy zsoltárt és egy
erről szóló rövid összefoglalást. Luthernak is voltak ilyen sommázásai a
zsoltárokhoz, és így lehet, hogy éppen az övéit olvasták ezeken az áhí-
tatokon. Ez azonban mell ékes ahhoz képest, hogy mi volt a tartalma a
Soproni Esti Imádságnak. Nem lehet eléggé méltányolni és arról emlé-
kezni, miért könyörögtek benne a soproni evangélikusok. Alázattal és a
bűnbánat készségével emlékeztek meg Isten megtartó és oltalmazó, ke-
gyelméről, amelynek az egyház korábbi virágzó állapota volt köszönhető,
-és magukat vádolták azzal, hogy megváltozott a lehetőségük, ~em javul-
tak meg a hallott prédikációktól, unták azokat; megvetették az intelme-
ket; az istenes életnek csak a látszatával bírtak, annak az igazi erejét
megtagadták. Aztán a köszönet és együttérzés következett. Bár nincsenek
kőből épült templomaik. nélkülözik azokat és a szép istentiszteleteket,
mégis van egy hely, ahol hallgathatják az igét; nem panaszkodhatnak
úgy, mint azok a szorongatott hitbeli társaik, akiknek nincs ki prédikál-
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jon. Figyeljük meg ezt az együttérzést! Legyőzték azt a kísértést, hogy
a pásztor nélkül maradt gyülekezeteknek ajánlják a bűnbánatot, maguk
pedig büszkélkedjenek kiváltságos állapotukkal. A saját maguk számára
kérték Isten irgalmas bocsánatát. Az igehirdetés nélkül maradtak számára
pedig az igehirdetők visszatérését, a hívek összegyűjtését kérték.

Mintha a soproni evangélikusok isérezték volna, hogy szintén szenved-
hetnek nagyobb megpróbáltatást a kőtemplomok elvételénél. Két papju-
kat 1674 őszén Kismartonba száműzték, és a Schubert-házbeli gyüleke-
zeti helyet még azok visszatérte után sem használhatták sokáig. Mintha
ezért is töltekezni akartak volna örömmel. igy imádkoztak: " ... add,
hogy jelenlétednek mégis mindenkor szívből örüljünk; ... add, hogy szol-
gáid örömmel prédikáljanak; ... hogy megmaradjunk a hálában, és ráte-
gyük az evangéliumra életünket, javainkat, hírünket és vérünket; ne ag-
gályoskodjunk, hanem Jézus szent nevét örömmel megvalljuk". A Sop-
roni Esti Imádság egyetlenegy gyülekezet é volt, mégis az egész evangé-
likus egyház bűnvalló, háltadó és az Isten jelenlétén örvendező könyör-
gése.

Sólyom Jenő

Az ősi dömölki gyülekezet
kétszázhetvenöt éves

Mesterházy Sándor kemenesmihályfai lelkésztársunk gyakran mondja
olyanoknak, akik még nem ismerősök e tájon: ha vasárnap délelőtt jól
odafigyel, hat gyülekezet harangjait hallgathatja. Ez Kemenesalja. A sze-
líden lejtő Kemenes-hegyhát szőlőkkel, gyümölcsősökkel teli vonulata
mentén ma 12 anyagyülekezetben és sok filiában közel tizenötezer "evan-
gélikus él egymás szomszédságában, És akik ilyen közel laknak egymás-
hoz, azok sorsközösségben élnek. Dörnölk, vagy ahogyan ma mondjuk,
Celldömölk és Kemenesalja története szorosan egybefonódik, és elválaszt-
hatatlanok egymástól.

Nemesdömölknek hívták azt az egészen kicsi és jelentéktelell falut,
melynek az 1600-as években mindössze 283 lakója 'volt. Az alig fél kilo-
méterre levő Pórdömölkön a XIII. században IV. Béla által alapított ben-
cés apátságnak már csak a romjai emlékeztettek ekkor a katolikus egy-
ház fénykorára. Maga az apát és egy-két szerzetese is csak a templom
kórusán kialakított kis cellákban Iaktak. A reformáció futótüze, me ly a
közelí Sárvárra oly gyorsan elért (Sylvester J. Újtestamentuma 1541.!)
elárasztotta Kenemesalját is. Ekkor még kemenesaljai gyülekezetek ka-
rolták fel Dömölköt: Alsóság volt az- anyagyülekezetünk és később Mer-
seváttal közösen tartottunk tanítót. Amikor a Habsburg-uralom elin-
dítja az ellenreformációt és a gyászos évtized (1671-1681) teszi próbára
őseink hűségét, még nem lehet tudni, hogy Isten milyen feladatot ruház
Dömölkre. Ebben az időben is volt Dömölkön lelkész. Laki Jánost 1674-
ben innen idézik a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ugyancsak ez idő tájt
szolgált itt Pozsgay Márton is.
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Nemesdömölköt artikuláris gyülekezetté jelölik. Thököly Imre szabad':'
ságharcának kezdeti síkere az 1681-i soproni országgyűlésen némi enyhí-
tést kényszerített ki. Megengedték. hogy megvénként két helyen isten-
tiszteletre összejöhessenek az evangélikusok. Vas megyében e két "arti-
kulárís" hely Nemescsó és Nemesdömö!k volt. Ekkor fonódik össze iga-
zán, Dömö1k és Kemenesalja. Igaz, hogy a törökkel való harc ok miatt a
soproni határozatokat csak évtizedek múlva tudják a császáriak maradék
nélkül végrehajtani, mégis Kemenesalj.a evangélíkussága tudja, hogy a
legsúlyosabb napok csak késnek, de nem maradnak el. Már a 1696-ban
tartott egyházmegyei gyűlésen sürgetik egy kápolna felépítését Dömöl-
kön, 'ahol ekikor még csak egy "oskola"-épület van, melynek szerény falai
magasztos feladatot töltenek be. Tanítás folyik benne, menekült lelkészek-
nek (Király Máté, Szeli András) nyújt otthont, jó idő esetén a kertben,
rossz idő esetén pedig a csűrben. és két sátorban tartották az istentiszte-
leteket a hívek számára, akik a környéken templom és lelkészi szolgálat
nélkül maradtak.

Kemenesalja vándorútján ezekben a vészterhes években vonul ide-oda
Záborszky János prédikátor. Allomáshelyei: Kenyeri, Nemescsó, Sírnonyi
és Magasí, Míndenhova magával viszi könyvecskéjét, melybe nagy hű-
séggel bejegyzi életének és szolgálatának adatait. 28 év során 1012 újszü-
löttet keresztel és jegyez be könyvébe. Mivel könyve a dömölki anya-
könyvek legelső kötete, és kezdő dátuma 1699, ezért került ez az évszám
egyházközségünk pecsét jére is. Az evangélium e fáradhatatlan kemenes-
aljaí hírnöke megérdemli, hogy ami nemzedékünk is hálával emlékez-
zék meg e 275. évfordulón. - .

Kemenesalja lerohanására, templomainak elfoglalására 1732-ben került
sor. Csak Vas megyében 50 gyülekezet maradt istentisztelet nélkül. Hu-
szonhárom gyülekezet tagjai márcsak Dömölkön hallgathattak igét. Most
már egy deszka imaház várta a híveinket, akik a legkeményebb téli idő-
ben is, 30-40 krn távolságról is, szekéren vagy gyalog is eljöttek rendsze-
resen. Olykor 5000 ember lepte el Dörnölköt, a közeli temetőt. Csak töre-
dékük fért be az imaházba, mégis összejöttek, hogy legalább együtt éne-
keljenek, imádkozzanak. Tizenkét év múlva, Ostffy Míhály és Vidos Mík-
lós egyházkerületi, illetve megyeí felügyelők bécsi esedezéseik nyomán,
végre megadták az engedélyt a templom felépítésére. Öseink feltöltötték
a gödrös, mocsaras helyet, amelyet a hatóságok kijelöltek és felépítették
az 1200 hivőt befogadó templomot 1744-ben. A templom és később a pa-
rókia felépítésének nagy munkái elsősorban Miskei Ádám esperes (1734-
1765) nevéhez fűződnek.

Ekkor Dömölk éli Kemenesalja között a szó szoros értelmében életre-
halálra szóló volt a közösség. Sok községből ugyanis Dömölkre hozták a
halottakat is, hogy evangélikus rend szerint temethessék el szeretteiket.
De a halotthozások oly sűrűn estek, hogy a vármegye megszüntette ezt a
gyakorlatot. .

Végre Isten elhozta a lelki tavasz idejét. Megjelent II. József Türelmi
Rendelete (1781), mely megengedte a templomépítést minden olyan gyü-
lekezetben, ahol legalább 100 evangélikus család él. Dunántúl-szerte új-
jáéledtek gyülekezeteink. És az újjáépítés főhadiszállása Dömölk, vezére
pedíg Perlaky Gábor püspök volt. Aldott szolgálata nyomán a dunántúli
gyülekezetek száma 50-ről 126-ra szaporodott, 76 templomot szentelt és 87
lelkészt állított szolgálatba. Kemenesalja gyülekezetei is sorra önállósul-
tak. _

l)ömölk nem tespedt el a nyugodt időkben sem. Igaz, artikuláris kül-
detése lezárult, ezután "csaJk" 13 fílíának gondozója, de Isten továbbra
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is olyan fáklyaegyénisége~luliJ,J:tott ide, akik messzire világítottak. Kis
János 1808-ig volt lelkészünk. Innen hívják Sopronba, ahol püspökké vá-
lasztják. Enekeskönyvünkben számos énekét találjuk. Ö fedezte fel és ka-
rolta fel a kemenessömjéni fíliában lakó Berzsenyi Dánielt. Minden ma-
gyar embert megragadtak ódái és minden kemenesaljai együtt érez Ber-
zsenyivel, amikor a "Búcsúzás Kemenesaljától" c. versét így kezdi és
végzi:

Messze sötétedik már ,a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
Szülőföldem, képedet

Bámulva kergetjük álmunk tarka képét
Orökre elvesztjük gyakran éltünk szépét,
S későn hullnak körmyeínk,

De nemcsak az irodalom nemes mondanivalója zendül ki Dömölkről,
hanem a kulturális és tudományos munka és a néppel való szoros kap-
csolat is mindig szívügye volt Dömölk őrállóinak. Edvi Illés Pál esperes
(1831-1863) tagja volt .a Tudományos Akadémiának és szerzője az első
magyar ismeretterjesztő népkönyvnek. Az 1848-as szabadságharc ban né-
pünk örömujjongása visszhangzott ·a dörnölkí parókián is. A Vasi Szemle
1964. évi három számában megrendülve olvassuk Edvi Illés Pál vissza-
emlékezéseit "Kemenesalja 1848-49" címen. Soraiból kitűnik, hogy a
dömölki paplak nem az élettől elzárt zugoly, hanem őrhely, ahol a lel-
kész együtt vívódik a néppel. Orül a robotmentesség kihirdetésének. pa-
raszthívei szekerén velük együtt olvassa a közlönyöket, röpiratokat. így
summáz : "A legszebb szó mégis e nagyszerű nemzeti felébredésünkben
volt a haza, vagyís a hon szava". .

A legutóbbi időkig megmaradt Dőmőlk és Kemenesalja ősszefonódott-
sága. Az ősi Pórdömölk és Nernesdömölk közelében létesült a XVIII. szá-
zadban Kis-Czell katolikus búcsújáróhely, és amikor a vasúti vonalak
építésekor itt kialakult a mindrnáig fontos vasúti gócpont, a három te-
lepülés összeépült Celldömölk néven. Mint járási székhely, ipari, keres-
kedelmi és kulturális központja.Kernenesaljának. Az ősi dömölki gyüle-
kezet, amely az üldöztetés idején fél vármegye evangélikusainak lelki ott-
hona volt, ma már csak öt filiát gondoz. Jelenünket és jövőnket mégis
továbbra is meghatározza a kemenesaljai összeforrottság. Ennek tudatá-
ban ápoljuk a .szomszéd lelkészek fraternitását és ebben a gyülekezetein-
ket átfogó közösségtudatban látjuk Kemenesalja evangélíkussága jövőjé-
nek zálogát.

Józsa Márton

A hit és a tudomány ösvényén
Bél Mátyás emlékének

Kétszázhuszonöt éve, 1749. augusztus 29-én Pozsony felé robogott egy
kocsi, benne súlyos betegen, bénultan feküdt "Hungária nagy ékessége".
Mire a lovak elérték a Palisádyt és megálltak a fatemplom melletti pa-
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rókia udvarán, Bél' Mátyás tudós lelkipásztor már halott volt.
Sírját ma már hiába keressük. De ha megállunk a Városi Múzeum

a volt Apponyi-palota - bejárati folyosóján található sírköve előtt, an-
nak felirata is azt bizonyítja, amit egész élete példázott : a "halhatatlan
Bél Mátyás" nagy lelke nemcsak "a keresztény hitből fakadó erénynek",
hanem "a felülmúlhatatlanul művelt tudománynak" is csarnoka volt.

A hit ösvényén

Példakép lehet minden keresztyén ember számára az az élő Krisztus-
hit, amelyet haláláig megőrzött. Ocsova szülöttje, a szentgálí Csesznekyek
leszármazottja nemcsak Pozsony, hanem Európa határain túl ismert em-
ber volt, tudományos akadémiák tűntették ki címeikkel, de ő alázatos
engedelmességgel vallotta igazi nagy kincsnek a bűbocsánatot és új éle-
tet adó evangéliumot. .

Nemrég kezemben forgattam a pozsonyi lyceumi könyvtárban őrzött
egyik kéziratát. Elete utolsó évének 27 igehirdetése. Lehetetlen megille-
tődés nélkül böngészni az egyre halványuló gótikus betűket. amelyek
között ma is átsüt a hit fénye és éltető; meleg sugara. A nagy tudós, aki
egykor - Francke hallei tanítványaként - bevezette a konfirmációt ha-
zánkban, már betegen, de nem lankadó hittel erősíti meg utolsó tava-
szán is pozsonyi konfirmandusaít, A lutheri és spenerí örökség együttes
hordozója, cseh, nérriet és magyar bibliakiadások munkálója, építő ira-
tok kiadója, az maradt félig szélütötten is, ami a csilogó szemmel, hittu-
dományra szomjasan Halléba kocsizó diák volt: Isten gyermeke, a Szerit-
lélek áldott eszköze. Ez az utolsó feljegyzett mondata: "Isten maga mun-
kálja ezt bennünk önnön magáért, Jézus Krisztus által, a Szentlélek ere-
jével. Amen."

Semmilyen korszellem, népszerűség, tudományos rang vagy - helye-
sen felismert - világtávlat nem tudta tehát eltéríteni Bél Mátyást attól
a hitbeli megtapasztalásától, amelyet még 29 éves korában "az igaz hit-
béli Magyar Anyaszentegyház kedvéért ... és az igaz keresztyén életre
való vezérléssel" könyv formájában is közreadott: "Kell, hogya Theo-
lograbéli Tanítás nem ts ak az' Ertelemnek, hanem a Szívnek és Akarat-
nak megjobbítását is tzélül feltegye magának". Ez pedig lehetetlen ak-
kor, ha "maga az Isten Sz Lelke ujjával az ő Igazságát bé nem írja mind
a Tanító, s mí nd a Tanítványoknakszívekbe".

A tudomány útján

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik tudós kutatója nemrég így nyi-
latkozott: "Az evangélikus egyház egyik legnagyobb alakja Bél Mátyás
volt". Aligha tévedett: Bél helye nemcsak az egykori Magyarországon,
hanem egész Európa XVIII: századi szellemi életében az elsők között van.

Mi tette naggyá? Az, hogy a hit mellett tudományt is akart nyújtani
a világnak (2 Pt 1, 5). A próféták és a reformátorok nyomdokán járók
mindig jól tudták, hogy elvész Isten népe, ha "tudomány nélkül való".
Bél élete és tudományos munkássága nagyszerű példája annak, hogy
a hivő ember nem zárkózik el a világtól, hanem együtt munkálkodik
vele a "közjó" érdekében. A történelmi pietizmusnak is éppen abban van
egyik jelentősége, hogya koraí felvilágosodás nagy szellemi áramlátá-
ban nem visszahúzó, hanem előremutató erőként hatott.
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Hol tapintható ki a hitnek és a tudománynak ez az együtt munkálko-
dása a XVIII. század derekán? Legjobban az oktatás és nevelés terén. Bél
már mint hazatérő hallei diák átvette Franeke diakóniai és pedagógiai
eszméiből mindazt, amit magyar földön megvalósíthatónak ítélt. Előbb
Besztercebányán, majd Pozsonyban bevezeti a tanulók és tanárok fegyel-
mezését: osztályzást, osztályzónaplót, tantervet, tanári értekezletet, nyil-
vános vizsgákat, Szemléltetőeszközöket szerez be, előírja a tábla hasz-
nálatát, tanítványaival föld- és néprajzi felméréseket végeztet, megin-
dítja a helytörténeti kutatást, szorgalmazza a természettudományok mű-
velését. Szóval, tettel, íö példával lelkesít és ösztönöz a tudásra.

Pedagógiai reformtörekvései olykor forradalmi újításoknak tűntek, s ha
ez sok ellenfelet szerzett is neki, mi tudjuk, hogy messze megelőzte ko-
rát. Az idegen nyelvek oktatásában az anyanyelvből indul ki. Iskolai se-
gítségnek szánja - a latin tanuláshoz - első hazai rendszeres folyóira-
tunkat, a Pozsonyi Híreket, amelyet ő szerkeszt és irányít.

Hosszan lehetne folytatni a sort, mit tett Bél Mátyás a hazai tudomány
f'elvirágoztatásáért. Tankönyvei, történelmi, földrajzi és néprajzi művei,
nagyobbrészt még kiadatlan kéziratai művelődéstörténetünk nagy kincseí.

Ránk hagyott öröksége arra kötelez, hogy népünk és a társadalom leg-
jobbjaival mi is együtt munJkálkodjunk a haza és az emberiség javán.

Dr. Fabiny Tibor

,;Mily csodálatosak a Te műveid,
oh Uram ... ;'

Petényi János Salamon emlékezete
A cinkotai parókia falán egy szerényemléktábla hirdeti Petényi Sala-

mon Jánosnak, a magyar tudományos madártan megalapítójának emlé-
kezetét. Egész élete alázatos vallomástétel volt a természet Uráról és az
O keze alkotásáról: a természet csodálatos világáról. Gyönyörűen jel-
lemzi élete útját s egyben, tudóssorsának tragédiáját Székács József, ak-
kori pesti lelkésznek, a későbbi szupertntendensnek Petényí emlékkövére
írt sírfelirata: . ,

A Kijelentésnek volt s a természet Urának
Párosan hű s avatott papja, barátja míg élt;
Annak adá tavaszát és nyert érette szerencsét.
Elte nyarát ennek s nyerte 'a nélkülözést;
Aldozatul annak bemutatta imáit, emennek
Oltárára jutott ő maga áldozatul."

Száz hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1799. július 30-án született Abel-Le-
hotárt (Abelován), egy kicsi felvidéki faluban, ahol édesapja evangélikus
egyházunk lelkésze, falujának orvosa, népének mindenben tanítója volt.
A kis Salamon János már gyermekkorában rendkívülí érdeklődést tanú-
sított a természet csodálatos világa iránt. Különösképpen az élővilág ezer-
színű szépsége ragadta meg gyermeklelkét és már losonci és beszterce-
bányai diákként is képes volt éjszakáit feláldozni azért, hogy megfigyelje
a környező erdők madarainak életét: fészekrakásukat, tojásaikat, költé-
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süket, vándorlásukat, hangjuk sokszínű beszédét.' Később, mint selrnec-
bányai diák kis baráti kört" gyűjtye maga mellé, velük együtt otthagyja
a diákmajális lármás mulatságát s a környező erdők madarainak megtí-
gyelésével tölti az egész éjszakát. Már akkor a szabad kutatás jogára
hivatkozva védi meg magát és társait a felelősségre vonáskor, és tanárai
később - felismerve tehetségét - elsősegítik rendkívüli egyénisége ki-
fejlődését. A gimnázium elvégzése után Bécsbe kerül és a teológiát itt
végzi el arzal a vággyal szívében, hogy mint lelikész szabadon foglalkez-
batkedvtelésével, a madárvilág, állatvilág titkainak kutatásával és meg-
ismerésével. '

Életpályájára döntő hatást gyakorolt Naumarmal és az idősebb Brehm-
mel ikötött barátsága, kik mindketten koruk kírnagasló természetbúvárai
voltak s velük való levelezése küzdelmes élete útján mindig bátorítást, el-
ismerést és segítséget jelentett számára.

Közel 150 esztendővel ezelőtt, 1826-ban hívta el őt pásztorául a cinko-
tai evangélikus gyülekezet Földváry Miklós egyházmegyei felügyelő ja-
vaslatára. Petényí az addig neki felajánlott lelkészi állásokat visszauta-
sította. Eletrajzírói szertnt a cinikotai lelkipásztor-í hivatalt azért vállalta
el, mert a Nemzeti Múzeum közelében lehetett, anyagilag biztosítottnak
tudhatta magát, és azt remélte, hogy elég Ideje marad kutatásai számára

Ez utóbbiJban azonban csalódott. A cínkotaí egyházközség az egész kör-
nyék Ielkí központja volt abban az időben. Ehhez a legrégibb "nagybu-
dapesti' gyülekezethez tartoztak Nagytarcsa. Csömör, Rákoskeresztúr, Rá-
kospalota már akkor is népes leányegyházai és aki komolyan vette lel-
készi szolgálatát, örülhetett, ha minden egyházi köte1ességének meg tu-
dott felelni.

Márpedig Petényi Salamon János - mint tudományos kutatói munká-
ját - lelkészi feladatait is teljes szívvel, teljes erőbevetéasel és hűséggel
végezte hét esztendőn keresztül Cinkotán. Erről tanúskodnak az egyház-
község jegyzőkönyvei, utódainak reá vonatkozó feljegyzései és a püspök-
látogatá si jegyzőkönyvek papi szolgálatát és tudományos rnunkáját egy-
aránt elismerő megállapításai.

Az igazságkeresés és hűség mintaképe volt lelkészi hivatása végzésében
is. Jellemes, bátor ember, aki a földesúrral is szembe mert szállni igaza
tudatában és népe érdekében. Amikor a régi gondnekokat - akik köz-
ben Cínkota község bírójává, illetve törvénybírójáva választattak - köz-
gyűlésen felelősségre vonja a templomi persely dézsmálás a miatt és le-
mondásukat követeli, míg a földesúr védelmébe veszi őket, sőt Petényit
azzal fenyegeti, hogy nem fog aludni az éjjel, rriert házát felgyújtják
és az élete is veszélyben forog -, bátran így felel, a földesúrnak: "én
csak azt teszem, amit tennem szent hivatalom s lelkiismeretem ajánl s
épp ezért, mint eddig, ezentúl is nyugodtan fogok aludni, csak tekinte-
tességed, ki szentségtörő rablókat pártol, ügyeljen maga-magára, hogyan
fog 'aludni!"

Lelkészi hivatása mellett alig-alig talált időt tudományos kutatásaira
és a környék sem volt alkalmas madártaní rnegfigyelésekre. "Fa nélküli
homokpusztaság vala e vidék azon időben" írja Cinkoba környékéről. De
itt is fáradhatatlanul járja a környéket, gyűjt, madarakat töm és gyűjte-
mények 1étesítésére lelkesíti barátait. (Saját, 600 darabot meghaladó gyűj-
teményével gazdagítja a Nemzeti Múzeum állat- és madártárát Cinkotá-
ról való távozásakor.) Ejszakáit áldozza --: sokszor - egészsége rovására.
Szenvedélyes természetszeretettel .Indul hosszabb vándorutakra a saját
költségén. Megfigyeléself páratlanul szép csiszolt nyelven írja le és meg-
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maradt írásai ma is felülmúlhatatlan értékei a magyar tudományos ma-
dártannak.

Végül is döntő elhatározáshoz jut. Lemond cinkotai lelkészi állásáról
1833 tavaszán, és mint maga írja "lelkészi jellegem megtartása mellett
saját költségemre folytatom megkezdett kutatásaimat, ameddig keserve-'
sen megtakarított pénzem futja majd."

Az első tudós, aki biztos egzisztenciáját feladva, azt a bizonytalan jö-
vővel cseréli fel. "Példát akar adni bátortalan földijeinek, hogyan kell
állhatatosnak és önzetlennek lenni, ha a közjó úgy kívánja."

Szeretett egyházától nyomtatásban és magyar fordításban is megjelent
egyházi beszéddel 'búcsúzfk el 1833. május 19-én, hogy ettől kezdve a ma-
gyar tudományos életnek legyen alázatosan szolgáló, életét is feláldozó
"papja". Búcsúbeszéde megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy elhatá-
rozását nem a hívek meg nem értése, vagy talán ellenséges magatartása,
nem is evangéliumi hitének megerőtlenedése befolyásolta, hanem egyes-
egyedül tudományszomja és a magyar- tudományos természetkutatás iránt
érzett felelősségtudata.

"Elhatároztam, hogy Isten szavának engedek; Isten, haza és n.épem
hívó szavára a Mindenható nevében és az O szerit segedelmével indulok
hát az én szeretett új hivatásom elé, hogy a Teremtőnek csodáit, tetteit
szemléljem, megismerjem és hirdessem ... Nem szűnök meg soha Isten'
igéjének hirdetője lenni, sőt .annál jobban igyekszem majd; hogy új hi-
vatásomban Isten hatalmának, bölcsességének, jóságának, szavának, igaz-
ságának, titkainak ... dicsőségének igaz hirdetője legyek."

Huszonkét éven át fáradtságot nem ismerve, szegénységgel küzdve,
meg nem értéssel -, visszahúzó maradi tudálékossággal találkozva életét
áldozza, hogy a magyar tudományos életet gazdagíthassa népe javára.
Mindhalálig hűséggel tartja meg ígéretét. Valóban a természet Urának és
a természetnek volt párosan hű s avatott papja, barátja, míg élt!

A Magyar Tudományos Akadémia gyűlésén - melynek 1846 óta tagja
volt - 1855-ben Toldy Ferenc tartotta a búcsúbeszédet papi szolgálatá-
nak hűséget és kímagasló, 'úttörő tudományos munkásságát egyaránt mél-
tatva, A Magyar Ornithologlaí Társaság székháza falán domborművel ál-
dozott emlékének, és emléktábla jelöli a cinkotai paplakot is, de élete
nagy munkája a Magyarországon fellelhető madarak rendszerezett ismer-
tetése "a Kubinyi-féle hagyatékkal font számra adattak el" -, a dombor-
művet elvitte a háború vihara, a kerepesi temetőben lévő síremléke
nyomtalanul eltűnt, de a szerény cinkotai emléktábla továbbra is hirdeti
az utókornak, hogy Isten szolgálata és a magyar nép szolgálata a mi
nagyjaink életében mindig elválaszthatatlanul egy volt és mindig az is
marad!
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"A nemzeti becsület szerenesés
.védője"

Wallaszky Pál halálának másfél százados évfordulóján

A régi evangélikus parókiákat gyakran építették várszerűen vastag fa- .
lakka:l, látták el tölgyfa ajtóval, ablakait spalettával, nemritkán vas-
ráccsal. Mintha lakóík elzárkózni kívántak volna a külvilágtól. Pedig
nem így volt. Az élet problémái, a kor eszmél mindig utat találtak a
parókiákba és viszont, az evangélikus lelkészek lelki és szellemi gazdag-
sága sem rekedt meg otthonuk falai között, hanem kiáradt a gyüleke-
zetre, a falura, nemegyszer az országra, az egész nemzetre. Hálát adha-
tunk Istennek azért, hogy egyházunknak minden időben voltak nagy pap-
jai, országos jelentőségű kíválóságaí. Közülük való Waliaszky Pál is.

A Hont megyei Bagyan nevű falucskában született 1742. január 29-én,
szlovák szülőktől. Selmecbányán, Rimaszombaton, Pozsonyban járt isko-
lába, majd külföldön (Lipcse, Halle, Wíttenberg, Berlin) folytatta tanul-
mányait. Lelkész volt Tótkomlóson 1769-80-ig, Cinkotán 1783-ig, végül
41 éven át Jolsván, 1824. szeptember 29-én bekövetkezett haláláig. Korá-
nak gyermeke volt a szó legnemesebb értelmében. .

A nemzetiségi versengés akkor még ismeretlen volt. A nyelvet min-
denki eszköznek tekintette csupán "a társadalmi és tudományos élet kőz-
társaságában", s ennélfogva azt tartották a legjelesebb embernek,aki
a két klasszikus nyelven kívül minél több hazai élő nyelvet is beszélt.
Wallaszky már tanulókorában tudott latínul, szlovákul, magyarul és né-
metül, értette a görög és héber nyelvet.

A törökdúlás utáni időben a művelt Nyugat szánakozva és lenézően te-
kintett hazánkra, melynek földjét elvadult pusztaságnak. népét művelet-
lennek, barbárnak tartotta. Külföldi tanulmányai során gyakran festet-
ték a szégyen pírját Wallaszky arcára a hazáját ért mocskolódások. Ek-
kor született meg szívében az elhatározás: tenni valamit a nemzeti be-
csület védelmére. Még lipcsei egyetemi hallgató korában írta és jelen-
tette meg a Mátyás korabeli tudományos és művészetí állapotaínkról
szóló tanulmányát, azonban 'érezte, hogy a csúfolódók elnémításához ez
még kevés. Ezért hazatérve, tótkomlósi, cinkotai és [olsvaí lelkészkedése
idején hangyaszorgalommal gyűjtögette a főleg irodalmi, de általában is
a kulturális életünkre vonatkozó 'adatokat és 1785-ben meg is jelent élete
nagy műve: az első rendszeres magyar irodalom, sőt művelődéstörténet
(Conspectus ... ), melyben a világ-szeme elé tárta népünk nagyszerű szel-
lemi kincseit. Kazinczy Ferenc a magyar nemzeti irodalom újjáteremtője
ezért ajándékozta meg Wallaszkyt "a nemzeti becsület szerenesés védője"
megtisztelő címmel.

Tessediknek a kortársa volt Wallaszky. Amaz szarvasi, emez tótkomlósi
lelkész. Komák is voltak. Gyakran találkoztak, sokat beszélgettek arról,
mit lehetne tenni az alföldi parasztnép anyagi és szellemi felemelése ér-
dekében. Nyilván Tessedik hatására és példája nyomán telepíttetett Wal-
laszky a tótkomlósí határban szőlőket, arnível sokat Iendített népe gazda-
sági helyzetén, ..

Vallási tekintetben a nagy változás kora volt Wallaszky paposkodásá-
nak ideje. Annak kezdetén, Mária Terézia uralkodása alatt még a "vérte-
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len ellenreformáció" pusztította egyházunkat, II. József Türelmi Rende-
lete ennek 'a nyomasztó komak a végét jelentette. Wallaszky azonnal ki-
használta a nagyobb szabadság kínálta lehetőségeket és a jolsvai gyüle-
kezetben templomot, paplakot, iskolát építtetett.

Amikor római katolíkus oldalról röpiratokban támadták II. József val-
-Iásügyí rendeleteit, Wallaszky is egy röpiratban kelt a Türelmi Rendelet
védelmére, majd a vallás szabad gyakorlatát törvényben biztosító II. Li-
pót trónra lépését nagy hatású, nyomtatásban is megjelent szlovák beszéd-

. ben üdvözölte. Ennek a prédikációj ának a végén - egy régi írót idézve
- e szavakkal intette a nagyobb vallási szabadságnak örvendő gyüleke-
zetét: A keresztyének addig, rníg fakelyhet bírtak, aranyszívet hordtak,
ennek ellenkezője most be ne következzék.

Mások is nagyra becsülték Wallaszky munkáját, nem csak egyházunk
népe. Jolsva földesura, a római loatolikus Koháry herceg pl. minden év-
ben száz aranyat küldött neki közhasznú működésének elismeréséül.
Egyedülálló példa.

Latin és szlovák (cseh) nyelven írta műveít. Amikor emiatt a lángoló
magyarságú történetíró, Horváth István egy levelében annak az óhajtásá-
nak 'adott kifejezést, hogy "tegyen Arpád nyelve oltárára ts kedves illatú
áldozatot", akkor a magyar nyelvet csak harmad- vagy-negyedsorban be-
szélő Wallaszky alázatos szerénységgel válaszolta: A lélek ugyan kész,
de a test erőtelen. - E nyelvi erőtlensége ellenére is éppen ő írta meg
elsőként a magyar írodalom-, sőt művelődéstörténetet s hozzá kifejezet-
ten "a nemzeti becsület" védelmében.

id. Dedinszky Gyula

A Gyámintézet hűséges munkása
100 éve született Ziermann Lajos

Mily sebesen suhan az idő! . .. Bizonyára, sokan emlékeznek még ele-
venen Sopronban és másfelé is Ziermann Lajos barátságos, galamb ősz
fejére. Maguk előtt látják, amint íróasztalánál kiterjedt levelezésbe mé-
lyed, vagy amint úton-útfélen leállít ja az embereket, elbeszélget velük,
s lelkipásztori tanáccsal látja el őket. És ki gondolná, hogy immár száz
év múlt el születése óta! ...

Rohoncon, 1874. augusztus 16-án született, mint 10 testvér legfiata-
labbja. Szülei egyszerű, dolgos, imádságos életű, falusi emberek. A kis
Lajost papnak szánták. S ő maga sem gondolt - saját vallomása szerint
- soha másra, csak arra, hogy pap legyen. Középiskolai tanulmányait és
a teológia első három évét Sopronban végezte. Egy évet Németországban
a tübingeni egyetemen töltött. 1897-ben avatták lelkésszé. Rövid segéd-
lel!készkedés után egy ideig Rohoncon, majd Pinkafőn volt lelkész. 1913-
ban került Sopronba - élethivatása fő helyére.

A háromlelkészes soproni egyházközségben, noha egyelőre II. sorszámú
lelkészként munkálkodott, 'azonnal ő lett a gyülekezet ügyeinek emberi
mozgatója. És amikor a vezető lelkészi székbe ült, s a közbizalom megvá-
lasztotta 'az akkori, soproni felső egyházmegye esperesévé, rányomta a
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maga határozott bélyegét a gyülekezet s az egyházmegye egész életére.
Mély hit, lobbanékony indulat, gyorsan kibékülő rneleg szeretet, mosolygó
nyájasság - erős kézzel, acélos akarattal, kitartó szívóssággal, rendkívüli
szervezőképességgel egyesült egyéniségében.

Már fiatalkorában mélységesen szívébe vésődött Lőhe lelkésznek a
diakonisszák részére megfogalmazott szava: "Mit akarok? Szolgálni aka-
rok!" S ő is mint lelkész szolgálni, segíteni akart. Ahol lelkészkedett,
míndenütt árvaházat, óvodát szervezett, vagy a már meglevőt igyekezett
felvirágoztat ni. A köz oktatás, .a betegek s az öregek támogatása szívügye
volt mindvégig. Az igehirdetés számára sosem sóhaj os, terhes kötelezett-
ség, hanem boldogan vállalt, kíváltságos, szent szolgálat. Minden prédi-
kációra nagyon lelkiismeretesen s alaposan készült fel. Arra törekedett,

hogya gyermekek s a legegyszerűbb emberek is megértsék életes prédi-
kációit.

Ziermann Lajos nevét országszerte s a határokon túl is legismertebb é
- ,a "Gyülekezeti Seg-ély" elődje - az "Egyetemes Gusztáv Adolf Gyám-
Intézet" tette, melynek 1922 óta vezetője volt. Érdekében hosszú utakat
tett meg itthon >IS külföldön is. És minden útjával - mint maga hangoz-
tatta - egyházának IS hazájának akart szolgální, - Nehéz lenne ma
már megszámolní, hány levelet és cikket írt, hány röplapot adott ki, hány
ajtón kopogtatott, hányszor szólt szívből fakadt szavakkal súlyos hely-
zetben szenvedő gyülekezetek megsegítésére, hány lelkésznek szerzett köz-
benjárásával ösztöndíjat külföldi tanulmányok folytatására, hány

. templom és .paplak épült, hány biblia" és énekeskönyv jutott szórványhí-
vek kezébe, hány meg hány harang kondult meg odaadó munkálkodása
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Beyer Pál'

'eredményeként! ... Sopronból is valahányszor elvitték a harangokat,
Ziermann Lajos buzgólkodott a legtöbbet, hogy újra harangole zengő érc-
nyelve hívja a gyülekezetet megint a templomba. Sokat fáradozott azon,
hogy a soproni templom Isten házához méltó szépségben ragyogjon. A te-
mető megszentelt földje pedig - így szerette mondogatní :- valőságos
édenkert legyen. .

Két borzalmas világháború vérzivatar-ában s egyéb felőrlő nehézségek
idején tartotta kezében céltudatosan 'a soproni egyházközség hullámoktól
ostromolt hajója kormányrúdját. És éppen ez időben bontakozott ki Zier-
mann Lajos Isten adta emberi nagysága. Mikor sokan félénken félrehú-
zódtak, ő rettenthetetlen bátorsággal állt a helyén. Amikor egyesekben
megingott a hazafias hűség, ő az oltár mellől megrázó rövid prédikáció-
ban rámutatott a IV. parancsolatra, s könnyektől elcsukló hangon kiál-
totta bele a gyülekezetbe: "Szereted-e édesanyádatz. Magyarország a mi
édesanyánk!" . " Voltak, akik elfordultak tőle. Mikor azonban bajba ju-
tottak, a megbántott követett el minden tőle telhetőt, hogy segítsen raj-
tuk. - 1949-ben vonult a jól megérdemelt nyugalomba.

De midőn 1952 közepén válságos helyzetbe került a soproni gyüleke-
zet, mert pár hónap leforgása alatt váratlanul két lelkésze s ·a felügyelő
kidőlt a munkából, rögtön jelentkezett ismét szelgálatra. Nem is lehetett
őt visszatartani. Megindító volt látni, hogy la halálos ágyról is felkelt ké-
sőbb. Luther-kabátot kért. És jóllehet, egyedül már egyetlen lépést nem
tehetett, prédikálni, prédikálni szeretett volna még. Utolsó leheletéig szol-
gálni akart. 1952. december 13-án pihent el.

A soproni evangélikus temetőben megállunk Ziermann Lajos fekete
gránit sírkeresztje előtt. Betűzgetjük feliratát. Az utolsó mondat soproni

-beköszöntő prédikációja néhány szavát idézi. Annak idején jelen időben
mondotta, Jegyezzük ide most múlt időben: "Krisztushoz kívántam ve-
zetni híveimet ... !"

Száz éves a csorvási gyülekezet

Csorvás nagyközség a Békéscsabát és Orosházát összekötő út mentén
terül el. Ma hétezer lakosa van. A Nagyalföld legjobb gabonatermő te-
rületéhez tartozik, lakossága jórészt négy termelőszövetkezetben dolgozik
eredményes en. De másfél ezer ember mindennap útra kel kora hajnalban,
hogyamegye városaiban levő ípartelepekre menjen munkába. Reggelen-
ként ezért népes a vasúti és autóbusz-pályaudvar. Aki megkérdezi őket,
hogy hová mennek - csak ennyi a válasz: munkába. Valószínűleg
ugyanezt mondhatták a 100 .évvel ezelőtt élő ősök is, akik Gyuláról, Bé-
késcsabáról és az ország számos helyéről 1850. és következő években köl-
töztek ide, az akkor még osorvási pusztára.

A törökök a végi Csorvást elpusztították, e gazdagon termő jó föld Ha-
rucker báró, majd gróf Wenckheim tulajdona lett királyi adomány révén.
A földesurak szegény nincstelen jobbágyokat, cselédeket telepítettek ide.
Munkát szívesen vál1altak, bérük azonban igen kevés volt. l891-ben nem-
csak Orosházán, de itt Csorváson is "lá:bra~apott a munkásmozgalom" -
írják jegyzőkönyveink. Kellett a kenyér, a szegény, de szorgalmas nép
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nem félt a holnaptól, jóllehet a lakosság felényi sem volt, de l875-ben 55,
majd l877-ben 76 keresztelő volt a kis imaházban, melyet egyúttal isko-
lának is használtak. 1874 óta Freitág János tanító tanította az alig 20
éves, de egyre gyorsabban szaporodó Csorvás evangélikus népének gyer-
mekeit az írás-olvasás tudományána éppúgy, mint Isten szeretetének.
megismerésére. Ez ideig Orosházáról. az anyagyülekezetből jött ki lelkész
istentiszteleteket tartani, de leginkább csak a ,nagy ünnepeken.

A csorvási hívek többre vágytak. Ezért kezdte meg önálló gyülekezeti
életét l874-ben e szegény népből álló zsellérhívek serege.

Azóta lQO évtelt el, és mi 1974-ben, hálaadó szívvel emlékezünk az el-
múlt évszázad- eseményeire. Száz év egy ember életében nagy idő, de egy
közösség, egy gyülekezet életében a serdülőkor vagy az ifjúkor ideje csu-
pán. Csorvás életében legalábbis így van. Hiszen az ifjút jellemzi az,
hogy nem megállapodott, nem kiérett, hanem mindig többre vágyik, még
mindig keresi a teljeset, azt amiben egyszer majd megnyugszik.

Ez a keresés jelentkezik híveinkben egyénenként éppúgy, ahogy az első
lelkész életében jelentkezett. Freitág János tanítóként kezdte meg áldott
munkáját 100 évvel ezelőtt. Tíz évvel később már segédlelkésze, majd a
nagy templom építése idejére rendes, vizsgázott lelkésze a gyülekezetnek.
Az ő lelkészi szolgálata idején a népszaporulat és az újabb betelepülések
miatt nagyon kicsi lett a régi imaház. Szép templomra vágytak a hívek,
melyet fel is építettek 1901-ben. Hosszú éveken át még ez is kicsinek bi-
zonyult. A távoli tanyákról és majorokból már legalább egy órával előbb
bejöttek, hogy helyet, ülőhelyet kapjanak a templomban. Az istentisztelet
megkezdéséig énekelgettek. Fárasztó paraszti hétköznapi munka után ün-
nepi felüdülés volt az istentiszteleten ;való részvétel.

Majd következett az első, később a második világháború. A zsellérsors-
ban levő riép munkában verítékét, háborúbán fiainak, férfiainak vérét
hullatta. A vérgyörigyök drága györigyök. Érte sorsának jobbra fordulását
remélte. Az első Tanácsköztársaság idején az evangélikus lelkész itt Csor-
váson Sipos András volt, aki elvállalta a Nemzeti Tanács elnökségét, ga-
bonát, lisztet osztott a népnek. Később lemondott lelkészi állásáról és el-
távozott a gyülekezetből. Utána Rohály Mihály ikondorosi segédlelkészt
választja meg a gyülekezet, aki 10 évi szolgálat után cserél a Gyulán
szolgáló Tátrai Károly lelkésszel. Tátrai Károly közel negyven évig volt
a gyülekezet lelkésze, mely időben hatalmas társadalmi változások tör-
téntek. Nemcsak a nagybirtok szűnt meg, de sorra megszűntek a tanyasi
iskolák, a tanyákról beköltözött családok a községben építenek modern,
központi fűtéses, vízvezetékes lakásokat. A parasztszekeret - melyet ma
már alig látni - felváltotta az autó, a kapálast 'sok helyen a vegyszert
hintő repülőgép.í Ugy .gondoltuk, hogy a fejlődés útján az egyházunknak
sem lehet lemaradni, ezért szeretnénk 1974-r,e templomunkat kívűl-belül
teljesen felújítani. Bár híveink száma megfogyott, nagyon sok fiatal el-
költözött Csorvásról, de a megmaradtak között nem kevesen vannak, akik
készek nemcsak saját otthonukra, de Isten házára is áldozni, hogy
templomunk a békesség helye legyen a jövendő nemzedék számára hol-
nap is.

Brebovszky Gyula
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Az első hivatalos finnországi út 1924
Ötven éves kapcsolataink

Hunfalvy Pál híres kétkötetes naplója a Balti-tenger 'partjain tett út-
járól csak la múlt század hetvenes éveiben látott napvílágot, de levelezése
Lönnrot Illéssel 1853-ban kezdődött. Ennek fokozatos feltárása egyre több
érdekes adattal gazdagítja a finn-c-magyar kapcsolattörténetet. így talán
egyszer majd összefüggéseiben is fény derül a Hunfalvyval hittestvéri
alapon is kapcsolatban álló Székács Józsefnek arra a jelenleg még-témá-
jáJban egyedülálló levelére 1845-ből, amit Líposébe írt - egyháztól egy-
házig -, s amelyben kérdi, hogy "van-e az ottani egyetemen finn tanu~ó1,
Ha van, küldjék le őt hazautaztában !kö2lénk... "

Talán, ha ezt a kérését teljesíthetik, akkor kezdődött volna a finn-
magyar egyházi kapcsolat is. Azokban az évtizedekben még csupán egy-
egy nyelvész sokak által kétellyel fogadott buzgalma kutatgatta a népro-
koni szálakat, Az általános hangulatot Lönnrot jól érzékelte a valószí-
nűen Hunfalvyhoz írt latin nyelvű soraiban:

"Es te ne mondd otthon, hogy vad barbárok a finnek,
Emberek élnek fenn távoli Északon is."

(Képes Géza fordítása)

Székács veje, Győry Vilmos Deák téri lelkészünk 186'7-ben a Kisfaludy
Társaságban székfoglaló előadásának értékelt alakjai között vannak Fran-
zen érsRtuneberg finn !költők is - bár svédból -, de ki tudta akkor még,
hogy a Kalevala-gyűjtő, világhírű Lönnrot élete alkonyán a finn evan-
gélikus énekeskönyv reformjának Payr Sándora, s tőle is, Runebergtől is,
egy évszázad múlva közkedvelt énekeket fogunk itthon énekelni. (733,
760).

Sok-sok évtized telt el, míg Székács álmából magvetés, érlelődés és
gyümölcs lett. És mennyíre más kezdeményezésre és körülmények között!
A "vad barbároknak" gondolt finnek 1922-ben misszíói lendületre ébred-
tek a kicsiny magyar egyház iránt is - mintha bizony holmi pogányok,
vagy legalábbis hítben tompák lettünk volna. A finnugor kultúrkongresz-
szusok akkor már folytak, amikor a Vitpuríban tartott harmadik egyházi
nagygyűlésen - 1922. január 10-12-én - Otto Aarnisalo, a finn diakó-
nia atyja, előadást tartott "Az élő egyház és rokonnépeink szüksége" cí-
men. Erre a magyar egyház is meghívást kapott, de csupán táviratban kő-
szöntötték a nagygyűlést, amit Gummerus püspök olvasott fel. Az előadás
nyomtatásban is megjelent, 'S komoly feltűnést keltett. Az egyházi sajtó-
ban is tovább gyűrűzött. Az előadó -arra tett benne [avaslatot, hogya
finn egyház missziói törekvéseit Irányítsak a rokon népek felé, így a ma-
gyarok felé is.

A következő nagygyűlést - amolyan országos közgyűlés-féle ez - 1924
januárjában tartották Tamperében. Ezen már megjelent egyházunk hiva-
tatos küldöttsége is: D. dr. Raffay Sándor püspök és Podmaniczky Pál,
az akkor még lelkészkedő, későbbi teológiai professzor.

A küldöttség s a nagygyűlés résztvevői kölcsönösen jó benyomást kel-
tettek egymásban. Raffayt Alexí Lehtonen érsek így jellemezte: "tagba-
szakadt, egyenes gerincű, bajuszos alakja alól csak a paripa hiányzott",
A gyű1ésen Raffay köszöntő beszédet mondott. Áz 'akkor fiatal, előbb egy-
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háztörténész püspök, Jaako Gummerus, történelmi jelentőségűnek érté-
kelte ezt a találkozót. Ok is, mí is innen datáljuk aktív kapcsolataink tör-
ténetét. Ime, tehát a fél évszázad elötti események.

A nagygyűléshez vendégszerető körút csatlakozott Finnországnak Ruot-
salainen mozgalmától átitatott tájain. Ez Podmaniczkyra rendkívül lelke-
'sítőn hatott. Még ugyanazon év nyarán visszatért Soumiba, s részt vett
a "felébredtek" nagy nyári ünnepén. Raffiay viszont - mindíg pártolta
ugyan a finn ügyet, de - hivatalosan tartózkodóvá lett. Okait történé-
szeink egyszer majd bizonyára dokumentálják, de finn öregektől még
hallottam kedves anekdotázást teológiai látásaik különbözőségeiről Raf-
fáyval szemben.

A teológuscserét azonban még Raffay, Arthur Hjelt teológiai dékán és
Gummerus püspök tárgyalásai indították meg. Ez utóbb a teológiai pro-
fesszorok levelezés ei során öltött formát.

Ezzel azonban a "hivatalos" kapcsolat meg .ís torpant. Teológiai taná-
rok biztatására ésa két vilagháború közötti idő romantikus érzéseitől
fűtötten egyénileg vállalkozó fiatal lelkészek és teológusok indultak el
kölcsönösen egy-egy éves tanulmányútra. Ezt a sort magyarok kezdték
id. Dedinszky Gyulával (1927), finn részről Toivo Laitinen volt az első
(1929).Magyar részről 17-en tanultak Suomiban húsz év alatt, finn rész-
ről 12-en nálunk. Rajtuk kívül idősebb lelkészek és professzorok is tet-
tek hosszabb-rövidebb látogatóutakat kölcsönösen, 'sőt tanulták is meg
a rokon nyelvet. Az egykori stipendiánsok közül ma itthon nyolcan ál-
lunk még aktív szolgálatban, a .firmek közül heten .. "Tapogatózva in-
dult, senki sem szervezte. Ez volt ennek a diákcsérének a gyengesége, de
ugyanakkor az ereje is ... A fiatalok nem képviseltek senkit, nem volt
semmiféle komolyabb feladatlátásuk vagy kívánságuk ... Isten pedig jó-
nak látta megáldani lépteik nyomát s megengedte, hogy ez az áldás szét-
áradjon népük életében" - emlékezett vissza Paavo Viljanen, az egyik
legaktívabb egykori stipendiáns. így is volt.

Kölcsönös és folyamatos élénk sajtóvísszhang járult még a kapcsolatok-
hoz, egészen könyvfordítások megjelenéséig. E tárgykörben önálló kőny-
vet 'a finneknél Paavo Vil.janen írt, töltbet is -, nálunk csak egy önálló
egyházi útirajz jelent meg (a fordítások mellett), 80 oldalon. Én írtam,
s azt is Erdélyben a református egyház kiadója jelentette meg. Mi viszont
két egyházi nyelvkönyvet is kiadtunIk (Zongor, Győrffy).

A hivatalosan indult, s magánüggyé itatott, de hatásában kétségtelenül
széles gyűrűzésű kapcsolat végül is ismét, "hivatalosan" zárult. 1937-ben
Budapesten finnugor lelkészkongresszus volt, teljes ünnepélyességgel, és
széles országjárással Ezzel a finnek részéről 74-en vettek részt. (Zárás-
nak mondom, bár utána még a diákcsere folytatódott.)

*
I

Kapcsolatainkban a vlráború jelentős strukturális változást hozott, s
éveknek kellett eltelnie, míg magunkra találtunk. Ezalatt persze a kap-
csolatok megtorpantnak, sőt megszakadtnak látszottak. Sok tekintetben
így is volt. De aztán újat kezdtünk. Újat. Nem a régit folytattuk, Ennek
külső és belső okai voltak.

Allítsunk fel - csupán illusztrálásul - néhány jelentős párhuzamot.
Régen mí félfeudális társadalomban, az egyház kísebbségi helyzetéből

eredő harcaiban éltünk. A finnek ugyanakkor polgári demokráciában, s
igen egyöntetű, az ebredési mozgalmaktól átitatott népegyházban.
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Ma mi - roppant rövid történelmi idő leforgása alatt - szocialista,
nagykorúsedott társadalomban élünk, belsőleg egyértelműerr tisztázott
teológiai arculattal: a diakónia teológia felismerés ei szerint. A finnek vál-
tozatlanul polgári demokráciában, de belső polítíkaí tagoltságú társa-
dalomban élnek, jelentős politikai szerepben: a pozitív semlegesség ma-
gatartásában. Egyházilag viszont a legkülönbözőbb teológiai és kegyes-
ségi irányzatoknak gyújtótüzében. noha még változatlanul a népegyház
keretei között. Az egyház anyagi biztonságban, sőt jólétben, de belső
problémák tömegével átitatottan. .

Ez a rövid, bizonnyal el is nagyolt vázlat mutatja, míért beszélünk új
kapcsolatokról, s nem a régiek folytatásáról.

Uj kapcsolataink hosszú, csendes előkészítés után formálódtak ki.
1961-ben D. Káldy Zoltán püspök vezetett delegációt Finnországba,
1963-ban egy finn hivatalos delegáció járt Magyarországon. Lehtinen
püspök vezetésével. 1965-ben Simojoki érsek járt itt kíséretével, s
a magyar egyházvezetőséggel hét pontban, szögezték le egyetértésüket
és terveiket. Ennek lényege a kölcsönös egymástól tanulás készsége,. for-
mái pedig sokkal tágabbak, mint bármikor előbb. A kereken tíz év alatt
6 fiatal lelkészünk tanult egy-egy évig Finnországban, s 5 finn nálunk.
Ot finn püspököt láttunk hivatalosan vendégül, s mindkét püspökünk
többször járt Suomiban. Négy teológiai tanarunk tartott vendégelőadást
Helsinkiben az egyetemen, s három finn professzor a mí Teológiai Aka-.
démiánkon. Kölcsönösen adományoz tunk tiszteletbeli doktorátust. D.
Káldy Zoltán püspök pedig magas finn államí kitüntetésben részesült.
27 lelkész házaspárunk nyaralt 3-3 hétig Ftnnországban, és több finn lel-
kész házaspár fordult meg nálunk félhivatalos an. Egyszer 60, egyszer pe-
dig 40 tagú finn lelkészcsoport tett hazánkban egyhetes egyházi körutat,
az utóbbival közös lelkészkonferencíát tartottunk, amelynek előadásanya-
gát kölcsönösen megjelentettük.. Évente jelentős mennyíségű papírral
ajándékozza meg a finn egyház sajtóosztályunkat egyházi könyvkiadá-
sunk megsegítésére, Évente két-három finn egyházi énekkarral ismertet-
jük meg egyházi életünket s hallgatjuk meg gyülekezeteinkiben szelgála-
tukat. Kölcsönösen cikikezünk egymásról, s megjelent finnül D. Káldy
Zoltán doktori tanulmánya a diakóniai teológiáról. Lefordították a Som-
virág c. kiadványunkat, s megjelentették Turmezeí Erzsébetnek egy vá-
logatott verseskötetét. EzElken kívül számos hivatalos, félhivatalos és ma-
ganutat tesznek Ielkészeink kölcsönösen,

Kapcsolataink. tartalmában ott van a felismerés: kölcsönösen van ta-
nulnivalónk egymástól, s minél jobban és valóságosabb an ismerjük meg
egymást, annál jobban mélyül a szeretet bennünk, s annál segítöbben
ágyazódunk be azokba a szélesedő kulturális, társadalmi, gazdasági, po-
litikai kapcsolatokba, amelyek a két testvérnép között napról napra szö-
vődnek.

D. Koren Emil
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A Függetlenségi Népfront
JP-egalakulása -1949

-Kossuth. a magyar parasztságot 1848-ban "a fekete barázdák népé-
neik nevezte. Ezt a népet kellett mozgósítani egy eddig soha nem
tapasztalt szabadságforradalom sikere érdekében. 1848-49 két olyan év-
szám a magyar nép történetében, melynek fénye hosszú időre beragyogta
a nemzet egét. 'I'íszavirág-életű szabadságunk a nemzetközi re akció ál-
dozata lett, de a népben ott szunnyadt az olthatatlan vágy azért, hogy
szabadságát, függetlenségét és demokratíkus jogait visszaszerezze. Közel
száz esztendő viharai zugtak el felette, míg a szabadság országútján az
első lépéseket megtehette.

A szabadságharc centenáriumát már az "új hazában" ünnepelhette a
fekete barázdák és tegyük hozzá, a fekete bányák, kormos gyárak és mű-
helyek népe. 1949-et is éppen úgy, mint az előző évet, a centenárium
fénycsóvája világította be. Sennek' a centenáriumi évnek egyik legna-
gyobb belpolitikai eseménye a március 15-én megalakult Magyar Függet-
lenségi Népfront volt. Tudatosan választotta a Népfront március' 15-ét, a
legszebb, örökké fiatal magyar ünnepet megalakulásának napjául, mert
ezzel is ki akarta fejezni szabadságszeretetét, függetlenségi szándékát és
szociális, demokratikus haladásának vágyat. Vagyis mindazt, amelyért
1848-49-ben vérét áldozta a nemzet, s amelyet száz évre sárba tapostak.

Az ország valóban mérföldjáró csizmában és gyermekes lelkesedéssel
rótta a "hősök útját". 1949-ben már maga mögött tudta a földreformot,
az államosításokat, köztársaságí államformát vett fel s megsemmisítette
a fasiszta és reakciós erőket. Mindezt a Magyar Nemzeti Függetlenségi
Frontba tömörült demokratikus pártokkal egyetemben hajtotta végre.
Ez a szakasz véget ért és új korszak kezdődött, amelynek egyik jellegze-
tessége lett a Magyar Függetlenségi Népfront korszaka.

Tulajdoniképpeni alapítói a Magyar Dolgozók Párt ja, a Független Kis-
gazdapárt, a Nemzeti Para:sztpárt, a. Magyar Szakszervezetek Országos
Tanácsa, a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Szövebsége, a Magyar
Nők Demokratikus Szövetsége, valamint a Magyar Ifjúság Népi Szövet-
sége voltak. Utólag kérték felvételüket a Független Magyar Demokrata
Párt és a Radikális Párt. Ezzel együtt volt a Népfront, csak feladatkörét,
programját, szervezetí szabályát, országos tanácsát és a tanács elnöksé-
gét kellett rnegszabni, illetve megváüasztaní. Az ünnepélyes megalakulás
1949. március 15-én volt a Sportcsarnokban.

Az új Népfront megalakulásával tehát lezárult ,a magyar demokráciá-
nak az a szakasza, amely 1944 végén kezdődött Szegeden, illetve Debre-
cenben. A magyar népi demokrácia új politikai formája a jövőben a Nép-
front lett, amely nem jelentett szakítást a múlttal, hanem annak tovább-
fejlesztését szolgálta minden vonatkozásban. Végleg biztosítani akarta az
1848-49-es nemzeti szabadságforradalom igazságait. Mert mind annak,
mind pedig ennek az alapja ugyanaz volt: a magyar nép.

A sportcsarnoki eseményt a sajtó, rádió és az alapszervek propagáltak.
A kormány nagy súlyt helyezett az ünnepségre, az elnökségben helyet
foglaltak az akkori miniszterek, politikusok. Külön figyelemre méltó,
hogy a vezető szerepet a Magyar Dolgozók Párt ja képviselte, s ezzel
nyilvánvalóvá vált, hogya munkásosztály ebben a mozgalomban is élen
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kívánt járni. A két munkáspárt jnár egy éve ("fordulat éve") fuzionált,
és arról nem lehetett szó, hogy "két párt", vagyis a Dolgozók Párt ja és a
Népfront pobarízálja a magyar nép erejét.

Az ülésen, amelyen elfogadták a szervezetí szabályokat és megválasz-
tották. a tisztikart, nagyhorderejű bejelentésele történtek. Itt hangzott el
először a "népjogok kiterjesztésének, az alkotmány újjáalakításának és a
demokrácia fegyelme megszilárdításának" kérdése. Ezek a programok ké-
sőbb meghatároztak belpolitikai életünket. A gyűlésre egyébként jellemző
volt, hogy nem a szavak barnkádján akarták a szabadság és függetlenség
eszméit megvédeni, hanem munkával és ha kell, fegyverrel is. Nem sza-
oad elfelejtenünk, hogy a Népfront alakulása egybeesett a hidegháború
korszakával, nyugaton már létrejött a katonai paktum, a NATO és bel-
politikánkat is zavarta még egy-két tényező.

Külön ki kell emelnünk a Népfront programjaból a 8. pontban foglalt
"nyitott kapu" gondolatát, mely nyitva hagyta az egyház és állam meg-
egyezése számára az ajtót. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez elsősorban
a római egyház számára volt döntő jelentőségű, miután a protestáns egy-
házak néhány hónapja már megkötötték a megegyezést.) Mindenesetre
kijelentést nyert: "A demokrácia .fokozott fegyelmet 'a szabadságjogok fo-
kozott kiterjesztésévei jár együtt. E szabadságjogok között külön ki akar-
juk hangsúlyozni oa demokratikus építő kritíka jogát, valamint a vallás
szabadságát" .

Az egyházi vezetők és az állam között fennállt kultúrharcnak már csak
egy-két hullámverése volt érezhető, a hivő tömegek számára pedig két-
ségkívül sokat jelentettek e hivatalos nyilatkozatok. A vallásos életre is
új szakasz köszöntött, A szocíalízmust építő államnak lényegében nem a
vallással és a vallásos tömegekkel volt nehézsége, hanem azokkal az egy-
házvezetőkkel, akik ellenséges érzületet tápláltak az új magyar életvaló-

Az albertirsai szeretetotthon
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sággal szemben. Balogh István mondotta ezekben a napokban: "ne ül-
jünk fel semmiféle Amerika Hangjának, nem akar a magyar állam nem-
zeti katolikus egyházat létrehívní, csak nem fogja eltűrni az ellenséges
tevékenységet" .

Ezek a gondolatok minden -vallásos 'ember számára megnyugtatólag
hatottak.

A Hazafias Népfront -, mert közben ezt a nevet nyerte mozgalrnunk
- beváltotta a hozzá fűzött reménységet. Az ország politikai életében
aktívan részt vett. Soraiban, vezetőségében helyet nyertek egyházi sze-
mélyek, vallásos, hivő emberek. Községek, városok életében, szocíális kér-
désekben, humánus, hazafias megmozdulásokban stb. a szív szerepét ját-
szotta míndenkor, Inspirált, ötleteket adott, hogy a szocialízrnus felépí-
tése, 'a szebb, boldogabb, emberibb élet kiteljesedése végbemenjen. Ami-
kor megemlékezünk 25 éves új szakaszáról, akkor azt is megjegyezzük,
hogy történelmi feladatot vállalt és ezt a feladatát híven teljesítette.

Dr. Rédey Pál

:Együtt a néppel
Alkotmányunk huszonöt éves örömünnep ére

Előttem a Magyar Népköztársaság AlJkotmányának 1955. évi jubileumi
diszkiadása. Alkotmányunk törvénybe iktatásának tizedik évfordulója al-
kalmából jelent meg. Házi könyvtáramban 'a világi könyvek közt az első
helyen őrzöm, A borítólapon színes nyomással népköztársaságunk címere.
Majd néhai Dobi István előszava után piros-fehér-zöld zászló, ezzel az
aláírással: A Magyar Népköztársaság zászlaja.

Ebben az évben alkotmányunk törvénybe iktatásának huszonötödik év-
fordulóját ünnepeljük. Augusztus huszadikának napját méltán nevezzük
alkotmányunk ünnepének. Országgyűlésünk 1949. augusztus 20-i'kán ik-
tatta törvénybe.

Nagy lépés volt ez hazánk új rendjének megvalósításában. Amint a
Szovjetunió győzelmes hadainak áldozatos küzdelme nyomán megtörtént
a fellszabadulás (1945), az első négyesztendő a kibontakozás ideje volt.
Nemcsak a hazánk földjét elborító romokat kellett eltakarítani, hanem a
letűnt régi világ rossz emlékeit, helytelen gondolkodásmódját, emberte-
len politikai szemdéletét is el kellett tüntetni, meg kellett változtatni.
Az Embernek is meg kellett változnia, gyökeresen mássá, újjá kellett len-
nie. A demokráciát kellett rnegvalósítaní, éspedig a valóságos népi de-
mokráciát, hiszen maga az a görög szó, hogy demokrácia, annyi, mint
népuralom, la nép uralma, minden ember uralma. Vagyis nem egyes ki-
váltsagos egyének, családok, társadalmi csoportok és rétegek uralmáról
volt most már szó. Hanem arról, hogy mindenki osztozzon államunk ha-
talmában, részt vegyen országunk és népünk ügyeinek intézésében, gond-
jainak hordozásában, s részesüljön az anyagi javakban és a szellemi kin-
csekben, a műveltségben és a tudásban, minden jóban és szépben is.
Csakis így lehetett komolyan gondolni arra, hogy majd nálunk LS felépül-
hessen a Iegigazságosabb társadalmi rend: 'a szocializmus. Mert a szeeia-
lizmus építésének első lépcsőfoka a népi demokrácia.

Ma már nyilvánvaló, hogy a népi demokratikus, szocialísta állami és
társadalmi rendszer gyökeresen más és jobb, mint amilyen a régi rend-
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szer volt. A nép tulajdonába mentek át ("ál1amosíttattak") a magántulaj-
donban lévő gyárak, a nagy földbirtokok, a bankok, a, !kereskedelem, a
bányák, az iskolák, s egyáltalán mínden, amihez sok ember érdeke fű-
ződik. Munkája és kenyere lett minden dolgozni akaró embernek, a nők-
nek is. .

A régi rend haszonélvezői itthon és külföldről ís, ahová a háború
végén menekültek, 1945 után még évekig megpróbáltak visszaállítani a
régi rendszert. Velük együtt nem kevesen azt képzelték, hogy most is
úgy lesz, mint ahogylan az első világháború után volt. Kevés idő, egy kis
kitartás, és helyreáll a régi, világ. Ettől sokan féltek is. Mi lesz, .ha visz-
szajönnek a régi hatalmasságok? "J'aj lesz azoknak, akik akarták és csi-
nálták a népi demokráciát, a szocíalízmust, a javak népi birtokbavételét,
az iskolák államosítását" stb. Hisz a régi urak közt akadtak olyanok, akik
képesek lettek volna a harmadik világháború, az atomháború szörnyűsé-
'geit is riépünkre zúdítani, csak hogy megakadályozzák az új világ fel-
építését. Ebben sajnos, biztatást kaptak a régi rendszer Amerikában és
Nyugat-Európában élő hatalrnasságaítól, a világuralomra törekvő ("im-
perí alista") nagytőkésektől, akik maguk is 'azt vélték eleinte, hogy az
atomfegyver birtokában azt tehetik a népekkel, a mi népünkkel is, ami
nekik és a barátaiknak tetszik.

Allandó háborús veszély, atom-világháborús veszély és valóságos hideg-
háború idején született meg a mí alkotmányunk, És idehaza is irtózatos
küzdelmek között, Akik erre már nem emlékeznek, vagy erről nem vol-
tak kellőképpen tájékozódva, ajánlom, olvassák el Marosán Györgynek
Az úton végig kel; menni círnű könyvét, ezt a szokatlanul őszinte, meg-
rázó részletekben bővelkedő emlékíratot, s majd meglátják, hogyan is
volt, mi is történt annak idején, micsoda hallatlan küzdelmet kellett meg-
harcolni jobb és szebb jövőnkért.

Ebben a harcban egyházi emberek is részt vettek. Büszkén valljuk, mi
is részt vettünk. Es nekünk sem volt könnyű a dolgunk, sőt talán még
nehezebb. Minket is fenyegettek, például 'azzal, hogy ízekre fognak tépni,
ha egyszer megváltozik itt a világ. És a nyugati híttestvérekkel is mit
kellett csatáznunk, hogy megértsék: mi népünk jobb jövőjéért küzdünk,
s nem akarjuk többé egyházi cégér .alatt elkövetni azokat a bűnöket, ame-
lyeket elődeink közül némelyek elkövettek, hogy feltartóztassák azt a
fejlődést, melyért nemzeti történelmünk legnagyobbjai, az evangélikus
Kossuth Lajos és az ugyancsak evangélikus Petőfi Sándor is küzdöttek s
áldozták életüket. .,

Mindez ma már emlék. 1949 Óta nagyot változott a világ. Fejlett or-
szágunk lélegzetelállítóan termeli a nagyszerű alkotásokat. É!l nem lett
vílágháború! Megenyhült a vílágpolítikaí légkör. Földünk leghatalma-
sabbjai most már együtt törekszenek a világbéke bíztosításán s a még
meglevő háborús gócok felszámolásáért.

Huszonöt év nemcsak egy ember életében nagy idő; ma egy nép életé-
ben is az. Mi, akik annak idején küzdöttünk a sötétség ellen a világossá-
gért: megöregedtünk, meggyengültünk, s már többnyire csak pihenünk.
De népünk s a békeszerető, új világot, szocializmust építő, a békét vé-
delmező s a tudást művelő-terjesztő népeink egyre erősebbekké lesznek.
Es nem gyengült meg, semmit sem vesztett erejéből és igazságából al-
kotrnányunk sem. Ma is olyan friss, életteljes igazságok kincstára, mint
akkor volt, amikor az országgyűlés 1949. augusztus 20-án törvénnyá tette.

Unnepeljük hát hálás érzésekkel alkotmányunk 25 éves jubileumát.
Olvassuk, tanulmányozzuk át újra. Erősödni fogunk népünk-hazánk sze-
retetében, a minden népre kiterjedő emberszeretetben. D. dr: Vetó Lajos
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AZ EVANGÉLIKUS ÉLET

július 2-i száma "Akadémiánk
munkája egyházunk szolgálatában
áll" címen számol be a Teológiai
Akadémia tanévzárójáról, s részle-
tesen ismerteti D. dr. Pálfy Miklós
dékán évi jelentését.

VENDÉGSÉGBEN
A MAGYAR EVANGÉLIKUS

EGYHÁZNÁL

Ez a címe annak a cikknek, ame-
lyet Erkki Kansanaho finn püspök
magyarországi látogatásáról írt a
Kotimaa-ban. A püspök különösen
is kiemeli a magyar és finn egyház
kapcsolatait, valamint a magyar
vendégszeretetet.

LETT ÉS ÉSZT
TESTVÉREINK KÖZÖTT

címmel írt cikket D. Káldy Zoltán
püspök. Janis Matulis lett érsek és
Alfred Tooming észt érsek hívta
meg látogatásra D. Káldy Zoltán
püspököt és feleségét, valamint D.
dr. Ottlvk Ernő püspököt és fele-
ségét. Káldy püspök cikkében rész-
letesen ismerteti a szovjetunióbeli
két evangélikus egyház életét és
szolgálatát, valamint a látogatás
programját.

A FALU

és a falusi gyülekezetek megválto-
zott életéről közöl cikksorozatot az
Evangélikus Élet. A cikkek feltár-
ják azokat a nagy eredményeket,
amelyeket falvaink a gazdasági és
a kulturális élet területén elértek.
Ugyanakkor rámutatnak azokra az
új gyülekezett problémákra, ame-
lyek a falusi gyülekezetek arca
gyökeres megváltozásának a követ-
kezményei.

TESTVÉRI KÖSZÖNTÉS

Dr. Bartha Tibor, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke,
a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának lelkészelnöke 1972.
július l3-án töltötte be 60. élet-
évét. Ebből az alkalomból július

.13-án a Zsinati Elnökségi Tanács
kibővített ülést tartott. Az ülésen
jelen volt Balló István, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese
és Madai András főosztályvezető
is. Továbbá a református egyház-
kerületek püspökei és főgondnokai,
a teológiai akadémiák dékánjai, a
Zsinati Iroda munkatársai és az es-
peresek. Dr. Bakos Lajos püspök
imádsága után dr. Zsebők Zoltán
főgondnok, a Zsinat világi elnöke
nyitotta meg az ülést. Ezt követően
Szamosközi István püspök méltatta
dr. Bartha Tibor püspök szelgála-
tát. Az Ökumenikus Tanács nevé-
ben D. Káldy Zoltán püspök mon-
dott köszöntést.
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PETŐFI NYOMABAN

a címe annak a cikksorozatnak,
amelyet az Evangélikus. Élet július
16-i számában kezdett el, s ' amely
bemutatja az olvasóknak Petőfi
Sándor életútját.

POROS ODÚ IRATOK?
.KÖZÉRDEKŰ ,ÉRTÉKEK!

címmel érdekes beszélgetést közöl
az 'Evangélikus Élet dr. Sólyom Je-
nővel, az Evangélikus Országos Le-
véltár vezetőjével. Ennek befejező
mondata így hangzik: "a levéltári
munka, a levéltári-irattári anyag
őrzése minden szinten összekap-
csolja a múltat a jelennel s jövő-
vel, és gazdag lehetőséget kínál a
közérdekű összefogásra a történet-
írásban".

A FÚTI\KÁNTORKÉPZŐ
INTÉZET

huszonhatodik nyári tanfolyamá-
nak záróünnepségén öröm volt vé-
gignézni azt a nyolcvankét részt-
vevőt, akik között most is a gyer-
mekek és a fiatalok voltak túlsúly-

.ban. A tizenhét önkéntes előadó
most is nagy lelkesedéssel vett
részt az oktatás munkájában.

LELKÉSZAVATÁS
AZ ÉSZAKI

EGYHÁZKERÜLETBEN

Augusztus 6-án a szombathelyi
templomban avatta lelkésszé D. dr.
Ottlyk Ernő, az Eszaki Egyházkerü-
let püspöke Feyér Zoltán és Lehel
László végzett teológusokat. (A Dé-
li Egyházkerületben történt lelkész-
avatásról az 1973. évi Evangélikus
Naptárunk emlékezett meg.)

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
HOLLANDIÁBAN

Az Egyházak Világtanácsa Köz-
ponti Bizottsága a holland tagegy-
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házak meghívására Utrechtben tar-
totta ülését augusztus .13-23 kö'-
zött. A bizottság .tagjaként részt
vett az ülésen D. Káldy Zoltán
püspök is.

EGYHÁZUNK RlÉSZVÉTELE
A NEMZETKÖZI

MŰEMLÉKVÉDELMI
KONFERENCIÁN

Budapesten tartotta kongresszu-
sát a Műemlékek és Védett Együt-
tesek Nemzetközi Tanácsa, az
ICOMOS. Egyházunkat e jelentős
nemzetközi tanácskozáson a múze-
umí ügyek megszervezésével meg-
bízott dr. Fabiny Tibor teológiai
akadémiai tanár képviselte.

AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
SZERKESZTÉSE

D. Koren Emil, a Budai Egyház-
megye esperese lemondott az Evan-
gélikus Élet szerkesztői tisztéről. A
lapot" D;'''Káldy Zoltán püspök ve-
zetésével a rovatvezetői munkakö-·
zösség szerkeszti, amelynek tagjai:
ifj. Harmati Béla, Karner Ágoston,
Mezősi György, dr. Rédey Pál, dr.
Selmeczi János, dr. Vámos József.
A szerkesztésért Mezősi György, a
kiadásért Harkányi László felel.

PHILIP POTTER
AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

ÚJ FŐTITKÁRA

Dr. Eugene C. Blake, az Egyhá-
zak Világtanácsa volt főtitkára
1972 őszén nyugalomba vonult. Az
Egyházak Világtanácsa Központi
Bizottsága megválasztotta az új fő-
titkárt, dr. Philip Potter személyé-
ben. A választás teljes egyhangú-
sággal történt.

Az Egyházak Világtanácsa Köz-
-ponti Bizottsága ü1ésén D. Káldy
Zoltán püspök és dr. Bartha Tibor
református püspök személyesen



juttatták kifejezésre [ókívánságai-
kat dr. Phílip Potternak, és kérték
reá és szelgálatára Isten gazdag ál-
dását.

AZ EVANGÉLIKUS TEOLOGIAI
AKADÉMIA

felvételi bizottsága második ülésén
döntött arról, hogy kik nyernek
felvételt az akadémiára. Az első
évfolyamra összesen tíz hallgatót
(8 fiút és 2 leányt) vettek fel. Ezzel

~a hallgatók száma 35-re emelke-
dett.

PAPP IVÁNNÉ KITÜNTETÉSE

Az alkotmány ünnepe alkalmából
- s annak szellemében - a műve-
lődésügyí miníszter három egyházi
könyvtárost is mínísztert dicséret-
ben részesített, köztük központi
könyvtárunk vezetőjét, Papp Iván-
nét, Papp Ivánné az Evangélikus
Országos Könyvtár vezetése s az
evangélikus könyvtárak muzeális
értékeinek feltárása terén végzett.
munkájáért, valamint a más
könyvtárakkal kialakított jó mun-
katársi kapcsolatok elismerésekép-
pen részesült miniszterí kitüntetés-
ben.

HARMINCHAROM ÉVE

címmel az Evangélilms Élet szep-
tember 3-Í száma megemlékezik ar-
ról, hogy 1939. szeptember l-én·
tört ki a második világháború.

A TANULÁSNAK SOHA
NINCSEN VÉGE

címmel beszámolót közöl az Evan-
gélikus Élet a huszonhetedik kán-
torképző tanf'olyamról, amelyen.
nyolcvannégyen vettek részt.

5 Evangélikus naptár

BEIKTATTÁK
A BORSOD-HEVESI
EGYHÁZMEGYE ÚJ

FELtJGYELÖJÉT

Szeptember 2-án a diósgyőr-
vasgyári templomban beiktatták
tisztségébe Szalipszki Endrét, a
Borsod=-Hevesí Egyházmegye egy-
hangú bizalommal megválasztott új
f!llügyelőjét. A beiktatást D. dr.
Ottlyk Ernő, az Északi Egyházke-
rület püspöke végezte, Pásztor Pál
esperessel és Abaffy Gyula arnóti
lelkésszel.

DR. GROO GYULA PROFESSZOR
STRASBOURGBAN

Dr. Groó Gyula professzor a
strasbourgí Ökumenikus Tanulmá-
nyi Intézet meghívására részt vett
a 'szeptember 11-12-én tartott
Nemzetközi Tanulmányi Konferen-
cián. A konferencia címe: Jézus -
megoldás vagy megváltás ? A kori-
ferencián mintegy hatvanan vettek
részt a világ minden tájáról és szá-
mos keresztyén felekezetből.

DR. PRőHLE KÁROLY
PROFESSZOR

A SZOVJETUNIOBAN

Teológiai, Akadémiánk professzo-
ra, dr. Prőhle Károly, szeptember
11-17 között egyházunk képvisele-
tében részt vett a Keresztyén Bé-
kekonferencia Teológiai Bizottsága
ülésén Moszkvában. .

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
A DEBRECENI REFOR~IÁTUS

TEOLOGIAI AKADÉMIA
TISZTELETBELI DOKTORA

D. Káldy Zoltán püspököt szep-
tember 17-én tiszteletbeli doktorá-
vá avatta a debreceni Református
Teológiai Akadémia.

A Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészelnöke,
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A Sajtóosztály kiadásában meg-
jelent a "Hitünk-életünk" ermu
szórványhittankönyv, amelynek al-
címe: "Isten szeretetének útja". A
szórványhittankönyv az Országos
Katechetikai Bizottság több éves A Bécsi Egyetem Protestáns Te-
munkájának az eredménye. A mun- ológíaí Fakultása rendezésében ok-
ka irányítója D. Káldy Zoltán tóber 2-6 között Bécsben tartot-
püspök volt. A. szór\rányhittan-, ták a II. Európai Teológus Kong-
könyv HO-nél több kétszínű képet resszust. Ezen a Teológiai Akadé-
is tartalmaz. mía részéről dr. Vámos József pro-

fesszor vett részt.

dr. Bartha Tibor püspök D. Káldy
Zoltán püspökhöz írt levelében
többek között ezt írja: "Egész egy-
házunk nagy figyelemmel és osz-
tatlan elismeréssel kísérte nyomon
Püspök Úr kiemelkedő munkássá-
gát, amelyet hazai vonatkozásban
mind az Evangélikus Egyház és az
Okumenikus Tanács területén,
mind a magyar társadalom életé-
ben, nemzetközi tekintetben pedig
a Lutheránus Világszövetség, a Ke-
resztyén Békekonferencia, az Egy-
házak Világtanácsa munkájában, az
ökumenikus kapcsolatok ápolásá-
~an és a béke szolgálatában, vala-
mint a teológiai tudományok mű-
velésében kifejtett".

HITtJNK - ÉLETtJNK

LELKÉSZVIZSGA
AZ ÉSZAKI

EGYHÁZKERtJLETBEN

Az Északi Egyházkerület Lel-
készképesítő Bizottsága előtt, szep-
tember 21-én a következő segedlel-
készek tettek lelkészi vizsgát és
kaptak lelkészi oklevelet: Kalácska
Béla (Ösagárd), Turchányi Sándor
(Óbuda), ifj. Weltler Rezső (Győr).

TANÉVNYITÚ
A TEOLÚGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia szeptem-
ber 29-én tartotta tanévnyitó isten-
tiszteletét és ünnepélyét. Igét hir-
detett D. Káldy Zoltán püspök.
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D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
KÖSZÖNTÉSE

Szeptember 29-én köszöntötte az
Országos Elnökség D. Káldy Zol-
tán püspököt abból az alkalomból, ••
hogya' debreceni Református Teo-
lógiai Akadémia tiszteletbeli dokto-
rává avatta. Az Országos Elnökség
nevében D. dr. Ottlyk Ernő püspök,
a Teológiai Akadémia nevében dr.
Prőhle Károly prodékán köszöntöt-
te a püspö köt. .

A köszöntésen megjelent Miklós
Imre államtitkár, az Allamí Egy-
házügyi Hivatal elnöke, Balló Ist-
ván elnökhelyettes . és Madai And-
rás főosztályvezető-helyettes. '

Jelen voltak az ünnepségen Kar-
ner Agoston országos főtitkár, a
Teológiai Akadémia tanárai és dok-
torai, valamint az egyházkerületek
elnökséget.

DR. VÁMOS JÚZSEF
PROFESSZOR BÉCSBEN

KARlNER ÁGOSTON FÖTITKÁR
A LUTHER-SZÖVETSÉG

KÖZGYŰLÉSÉN

A Gyülekezeti Segély országos
vezetője, Karner Agoston főtitkár
október 3-16 között Nyugat-Né-
metországban tartózkodott. Részt
vett az NSZK-beli Luther Bund
évi közgyűlésén és tárgyalásokat
folytatott a hamburgi és a schles-
wig-holsteini tartományi egyházak
vezetőivel.

D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
DÁNIÁBAN

Az amerikaiak indokínai háborús
bűntetteit vizsgáló nemzetkézi bí-



zottság október 10-16 között Dá-
niában rendezett ülésén a Keresz-
tyén Békekonferencia képviseleté-
ben D. dr. Ottlyk Ernő püspök vett
részt.

DR. TÓTH KAROLY
LATOGATASA

D. KALDY ZOLTAN PVSPÖKNÉL

Dr. Tóth Károly, a Keresztyén
Békekonferencia főtitkára október
12-én felkereste hivatalában D.
Káldy Zoltán püspö köt és tájékoz-
tatta a Keresztyén Békekonferen-
cia elmúlt évi munkájáról, továbbá
a Békekonferencia vezetőségének
jövő évi terveiről. A megbeszélés
alkalmával D. Káldy Zoltán püspök
kifejezésre juttatta, hogya Magyar-
országr Evangélikus Egyház öröm-
mel támogatja a Keresztyén Béke-,
konferencia munkáját, és minden
segítséget megad a munka sikeré-
hez.

ÜL'ÉSEZETT EGYHAZUNK
ÖSZTÖNDlJAS-BIZOTTSAGA

Egyházunk ösztöndíjas- bizottsá-
ga október 13-án ülést tartott.
Meghallgatta Benkő Béla (Kissom-
lyó), dr. Selmeczi János (Budapest),
Szebik Imre (Miskolc) és Vető Bé-
la (Veszprém) külföldi tanulmány-
út utáni beszámolóját és Cse-
lovszky Ferenc (Bénye), Mezősi
György (Budapest), Missura Tibor

"(Pécs-Vasas) és Ríbár János (Sze-
ged) tanulmányi terveit külföldi ki-
küldetésük tartamára. Nagy gondot
fordított az ösztöndíjas-bizottság
az ösztöndíjat kapott lelkészek
nyelvi felkészüItségének megvizs-
gálására és azokra a tervekre, ho-
gyan vonhatja be fiatal lelkészein-
ket a tanulmányi csoportok mun-
~ájába.

D. KALDY ZOLTAN PÜSPÖK
'LATOGATASA SZEGEDEN

Komócsin Mihálynál, a Csengrád
megyei Tanács V. B. elnökénél. A
megbeszélés során a püspök tájé-
koztatta a Megyeí Tanács V. B. el-
nökét a Csongrád megyében levő
evangélikus gyülekezetek és lelké-
szek szolgálatáról. Ismertette a Ma-
gyarországiEvangélikus Egyház
békemunkáját. A megbeszélésen je-
len volt dr. Rátkai János, a Me-
gyei Tanács egyházügyi tanácsosa
is.

A MAGYARORSZAGI
EVANGÉLIKUS EGYHAZ

ORSZAGOS PRESBITÉRIUMA

dr. Mihályfi Ernő országos egyházi
felügyelő és D. Káldy Zoltán
püspök elnökletével október 17-én
ülést tartott. Az Országos Presbíté-
rium fontos határozatokat hozott.

Az Országos Presbitérium elhatá-
rozta új Teológiai Akadémia és
Teológus Otthon építését közel 9
millió forint értékben.

'Az Országos Presbitérium hatá-
rozatot hozott arról, hogy a zuglói
szeretetotthont az Országos Egyház
veszi kezelésébe, .s az a jövőben
egyházunk nyugdíjas lelkész ei és
szolaálattevöí otthonaként működik
az Üllői úton.

Az Országos Presbitérium elhatá-
rozta, hogy Kovács Etelka csöglei
lelkészi munkatársat teljes jogú
lelkészi szolgálatba állítja, és lel- •
késszé avatását engedélyezi.

Az Országos Presbitérium hatá-
rozatot hozott a lelkészlakások
megüresítésével kapcsolatosan.

Az Országos Presbitérium hatá-
rozatot hozott egyházunk négyszáz-
ötven éves jubileumának méltó
megünnepléséről, valamint Petőfi
Sándor születésének százötven éves

.évfordulójával kapcsolatosan.

D. KALDY ZOLTAN PVSPÖK
A NÉMET SZÖVETSÉGI

KÖZTARSASAGBAN

D. Káldy Zoltán püspök október D. Káldy Zoltán püspök október
14-én látogatást tett Szegeden dr. 19-28 között Hans attó Wölber
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hamburgi püspök meghívására fe-
leségével és ifj. Harmati Béla kül-
ügyí titkárral a Német -Szövetségi
Köztársaságban tartózkodott. A lá-
togatásról "Nyílt beszélgetések
négy NSZK városban" címmel be-
számoló cikk jelent meg az Evan-
gélikus Élet november 26-i számá-
ban.

D. DR. OTTLYK ERNŐ PÜSPÖK
AZ EURÓPAI EGYHAZAK
KONFERENCIAJA ÜLÉSÉN

/
Az Európai Egyházak fionferen-

ciája elnöksége október 22-28 kö-
zött az ausztriai Welsben tartotta
ülését. Ezen egyházunkat D. Dr.
OHlyk Ernő püspök, az elnökség
tagja képviselte.

REFORMACIÓI
EMLÉKÜNNEPÉLY

A· Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa ez évben a
Deák téri templomban tartotta meg
a reformációi emlékünnepélyt. Ün-
nepi beszédet dr. Bajusz Ferenc re-
formátus teológiai tanár mondott,
igét hirdetett Vir ágh Gyula pesti
esperes.

DR. PRŐHLE KAROLY
PROFESSZOR AUSZTRIABAN

A Lutheránus Világszövetség
Egyházi Együttmiiködési Bizottsága
tanulmányi konferenciáján, Vil-
lachban (Ausztria) november 1-7
hözött dr. Prőhle Károly professzor
képviselte egyházunkat és előadást
is tartott.

HÚSZ ÉV
AZ EGYHAZI ZENE
SZOLGALATABAN

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Gáncs Aladárral, a
nyíregyházi gyülekezet lelkészévei
és tőorgonásával - szolgálatáról.
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KETTŐS VAGANYON:
KIFELÉ ÉS HAZAFELÉ

Ez a címe annak abeszámolónak,
ami ifj. Harmati Béla külügyi tit-
kár munkakörét ismerteti meg az
Evangélikus Élet olvasóival.

AZ ÖKUMENIKUS TANACS

közgyűlése három tanulmányi cso-
port megalakítását határozta el. A
tanulmányi csoportok feladata,
hogy. az adott témakörben tanul-
mányozzák a rendelkezésre álló do-
kumentumokat, elemezzék a fejlő-
dés irányvonalát és ajánlásokat
dolgozzanak ki az elnökség részére.

DR. BARTHA TIBOIt
REFORMÁTUS PÜSPÖKÖT

TISZTELETBELI DOKTORA vA
AVATTA AZ EVANGÉLIKUS

TEOLÓGIAI AKADÉMIA

Dr. Bartha Tibor református
püspököt, a Református Egyház
Zsinatának lelkészelnökét novem-
ber 15-én tiszteletbeli doktorává
avatta az Evangélikus Teológiai
Akadémia. A doktori értekezésben
- amelynek címe: A keresztyén
szolgálat ekklesiologiai összefüggé-
sei - az új doktor összefoglalta,
miben látja egyházaink közös fára-
dozásainak eredményeit, egyben
megemlített néhány időszerii fel-
adatot, amelyek közös figyelmünket
igénylik.

A GYÜLEKEZETI SEGÉLY
EGÉSZ EGYHAZUNK .

KÖZÖS·SZOLGALATA

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Karner Agoston orszá-
gos főtitkárral, a Gyülekezeti Se-
gély országos előadójával.



Dr. Prőhle Károly prodékán köszönti D. dr. Bartha Tibor református
püspö köt, a Református Egyház lelkész-elnökét, az Evangélikus

Teológiai Akadémia 'tiszteletbeli doktorát

KÖZLEMÉNY

jelent meg a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinati Irodájának
és a Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Irodájának össze-
gezésében a vegyes házasságokról
folytatott római katolikus és pro-
testáns megbeszélésekről.

ELSŐ NAGY ADOMÁNYOK
AZ ÚJ TEOLÓGIAI AKADÉMIA

ÉPÍTÉSÉRE

Az, Országos Presbitérium októ-
ber 17-én tartott ülésén elfogadta
az új Teológiai Akadémia és a Te-
ológus Otthon építésének költség-
vetését. Az alberti gyülekezet no-
vember '19-én 30000 forintot. aján-
lott fel az építés költségeire azzal,
hogy ezt az összeget évi 10000 .to-
rintos részletekben fizeti ki.

A Deák téri gyülekezet az 1973.

évi költségvetése terhére 10000 fo-
rint adományt ajánlott fel az új
Teológiai Akadémia építési költs é-
geire.

ÜLÉSEZETT .
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET

PRESBITÉRIUMA .
r;

Az Északi Egyházkerület Presbí-
térfumaD. dr. Ottlyk Ernő püspök
és dr. Fekete Zoltán egyházkerületi
felügyelő elnökletével december
5-én tartotta ülését. A püspöki je-
lentés kiemelkedő pontjai: lelkészi
tudatformálás és a béke ügye
haladó hagymányaink útján- ál-
dozatkészszeretet.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET
PRESBITERIUMANAK ULESE

A Déli Egyházkerület Presbitéri-
uma D. Káldy Zoltán püspök és
Szent-Ivany Ödön egyházkerületi
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félügyelő elnökletével december 7-
én ülést tartott. .

D. Káldy Zoltán jelentésében öt:
problémára hívta fel a figyelmet:
1.Egyházunk létkérdése a diakóniai
teológia szétágaztatása és gyakorlá-
sa a gyülekezetekben, 2. Ennek ' a
szolgálatnak a végzéséhez nagyobb
anyagi áldozatvállalás ra van szük-
ség, 3. A gyülekezeti tagok elván-
dorlásával kapcsolatos feladatok, 4.

I A kazuális alkalmak fontossága, 5.
A gyermekek és az ifjúság között
folyó munka.

E FÖLDÖN BÉIiESSÉG

összefoglaló cím a témája az Evan-
gélikus Élet karácsonyi számának.
A lap bemutatja az olvasóknak az
egyes földrészeket, á földrészeken
élő egyházak és népek életét és
problémáit. Az egyes földrészekről
származó képek szemléletesen ele-
venítik meg az illető földr észt.

, Dr. Prőhle Károly teológiai
akadémiai tanár, az Ökumenikus

Tanács főtitkára
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DR•.PRŰHLE KÁROLY
AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS

FŰTITKÁRA

December 29-én rendkívü li köz-
gyűlést tartott a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A
közgyűlés új Szervezeti Szabályza-
tot fogadott el. .

A közgyűlés teljes egyhangúság-
gal dr. Prőhle Károly teológiai
akadémiai tanárt, az újszövetségi
teológia professzorát választotta
meg az Ökumenikus Tanács főtit-
kárává.

1973

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN

újév napján fogadta D. Káldy
Zoltán püspök hivatalában a Vi-
rágh Gyula esperes vezetésével
megjelent pesti lelkészeket, felügye-
lőket és a gyülekezetek presbitériu-
mainak képviselőit. Jelen volt
Szent-Ivány Ödön egyházkerületi
felügyelő is. Az egyházkerület, az'
egyházmegye és a gyülekezetek sze-
retetét és áldáskívánásait Virágh
Gyula esperes fejezte ki.

D. Káldy, Zoltán püspök a 121.
zsoltár igéjét idézte, amely emlé-
keztet arra a változásra, amit az
óév és az új év jelent a számunkra.
"Utunkon problémák is jelentkez-
nek. De nekünk ezekkel kapcso-
Iatban is Istenre kell tekintenünk,
mert hit nélkül nem tudjuk egyhá-
zunk népét a zarándokúton vezet-
ni . " A zarándokút, amelyen jár-
ni akarunk, a diakónia útja"
mondta többek között D. Káldy
Zoltán püspök.



JÚ EREDMÉNYEK -
BIZTATÚ REMÉNYSÉG

Január 2-án került sor az Orszá-
gos Egyház elnökségének köszönté-
sére. D. Káldy Zoltán püspököt és
dr. Fekete Zoltán országos egyházi
felügyelőhelyettest D. dr. Ottlyk
Ernő püspök köszöntötte egész egy-
házunk nevében. Köszöntésében
összegezte azokat az eredményeket,
amelyeket egyházunk az 1972. év-
ben elért.

A köszöntésre D. Káldy Zoltán
püspök válaszolt. Beszédét az aláb-
bi címszavakban lehetne összefog-
lalni: Az elért eredmények 're-
ménységre adnak okot - Jól érez-
zük magunkat hazánkban - Amit
közösén elhatároztunk, azt kell
megvalósítanunk.

A JÖVÖT CSAK A MÚLT
ÉRTÉKEINEK

MEGBECSÜLÉSÉVEL LEHET
ÉPÍTENI

címen beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet dr. Fabiny Tibor pro-
fesszorral, egyházunk múzeum-
ügyének megbízott szervező jével.

UJJAALAKULT A MAGYAR
BIBLIATANACS

A Magyar Bibliatanács január
lO-én az Ökumenikus Tanács által
elfogadott új szervezeti és működé-
si szabályzatának megfelelően újjá-
alakuló ülést tartott. A Magyar
Bibliatanács elnöke ismét D. dr.
Vető Lajos nyugalmazott püspök
lett.

ÜLÉST TARTOTT
A SAJTÚTANACS

Harkányi László tördelőszerkesz-
tő előterjesztésében meghallgatta és
elfogadta az 1972. évi munkáról
szóló jelentést, majd megtárgyalta

és megállapította az 19'73. évi ki-
adói tervet.

A Sajtótanács megválasztotta a
Lelkipásztor szerkesztő bizottságát
és az Evangélikus Élet szerkesztő
bizottságába -néhány új tagot vá-
lasztott.

SZEMÉLYIVALTOzASOK
EGYHAZUNKBAN .

D. dr. Pálfy Miklós professzor el-
hunytával rnegüresedett a Teológiai
Akadémia dékáni tisztsége és az ó-
testamentumi tanszék, Időközben a
Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának közgyűlése dr.
Prőhle Károly professzort az
Ökumenikus Tanács főtitkárává és
a Theológiai Szemle felelős szer-
kesztőjévé választotta. Ezek a vál-
tozások tették szükségessé a meg-·
ürült tisztségek betöltését.

A Teológiai Akadémia tanári ka-
ra a megüresedett dékáni tisztségre
dr. Vámos Józsefet, az egyház-, és
társadalomtudományi tanszék pro-
fesszorát választotta meg.

A D. dr. Pálfy Miklós professzor
elhunytával megüresedett ótesta-
mentumi tanszékre a Teológiai
Akadémia tanári kara meghatáro-
zott időre helyettesként Bodrog
Miklós gyulai lelkészt hívta meg.

A Magyarországi Evangélikus
Egyhaz Sajtótanácsa a dr. Prőhle
Károly lemondásával megüresedett
szerkesztői tisztségre a Lelkipásztor
felelős szerkesztőjévé dr. Nagy Ist-
ván tatai lelkészt a Fejér-Komá-
rofni Egyházmegye esperesét vá-
lasztotta meg.

A Sajtótanács úgy határozott,
hogy az Evangélikus Élet. impresz-
szumába kerüljön bele a következő
mondat: "A szerkesztésért felel Me-
zősi György".

NEGYVEN ÉVVEL EZELÖTT
JELENT MEG-AZ ELSÖ
EVANGÉLIK"US ÉLET

1933. január 29-én jelent meg az
Evangélikus Élet első száma. Az év-
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fordulóval kapcsolatosan az Evan-
gélikus Élet január 28-i száma ve-
zércikkében emlékezik meg az év-
fordulóról, 's közi a lap az 1933.évi
első lappéldány első oldalának fo-
tóját is.

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

Január 30-31-én országos espe-
resi értekezletet tartottak. Az ér-
tekezlet nyilatkozatot tett közzé,
amelyben örömmel üdvözölte a vi-
etnami fegyverszüneti egyezmény
létrejöttét.

Az értekezlet a jubileumi ünnep-
ségekről, az elvándorlásról, .a gyü-
lekezetek társításáról és az anyagi
problémákról tárgyalt.

MINDEN JÓ RENDBEN
TÖRTÉNJÉK

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Szemerei Zoltán or-
szágos egyházi pénztárossal.

AZIDEGENFORGALOM
ÉSEGYHÁZUNK

címmel cikk jelent meg D. Káldy
Zoltán püspök tollából az Evangé-
likus Élet február 4-i számában. A
cikk főbb alcímei: A népek barát-
sága - Egyháziak a külf'őldiek kö-
zött - Miről érdeklődtek? - "Be-
táplált kérdések" - Ellenséges pro-
paganda a Bibliával - Hivatalos
"zászló" alatt - Segíteni kell az
együttműködést.

BUDAPESTI EGYHÁZI
SZEMÉLYEKET

fogadott hivatalában Szépvölgyi
Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke,
akiknek az időszerű városfejleszté-
si kérdésekről adott hosszabb tájé-
koztatót. Egyházunk részéről részt
vett a tájékoztatón· D. KáhÍy Zoltán
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és D. dr. Ottlyk Ernő püspök, Kar-
ner Ágoston országos főtitkár, dr.
Prőhle Károly teológiai professzor,
D. Koren Emil és Virágh Gyula es-
peresek ~ Blázy Lajos újpesti lel-
kész.

D. DR. WILHELM DANTINE
BÉCSI PROFESSZOR

BUDAPESTEN

A kialakult osztrák és magyar
evangélikus egyházi, közelebbről a
Bécsi Egyetem Evangélikus Teoló-
giai Kara és a budapesti Evangéli-
kus Teológiai Akadémia közötti
csereprofesszori kapcsolatok kereté-
ben február 5-10 között Budapes-
ten tartózkodott D. dr. Wilhelm
Dantine professzor, a bécsi Teoló-
giai Fakultás rendszeres teológiai
tanszékének vezető tanára, aki elő-
adásokat tartott a Teológiai Akadé-
mián.

ALBERTUS J. MAASDORP
A LUTHERÁNUS

VILÁGSZÖVETSÉG
FŰTITKÁRHELYETTESE

A Délnyugat-Afrikai Evangélilms
Egyház színes bőrű adminisztratív
főtitkára, Albertus J. Maasdorp lett
a Lutheránus Világszövetség genfi
központjában az új helyettes fő-
titkár. /

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
KAIRÓBAN

A Béke-világtanács elnökségi cso-
portja február 13-14-én ülést tar-
tott Kairóban. A Magyar Béketa-
nácsot Sebestyén Nándorné főtitkár
és D. Káldy Zoltán püspök, a Béke-
világtanács tagja képviselte.

DR. LEOPOLDO NIILUS
LÁTOGATÁSA

Az Egyházak Világtanácsa Nem-
zetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizott-



ságának igazgatója, dr. Leopoldo
Niilns, február 19-20-án rövid lá-
togatást tett Magyarországon. Ta-
lálkozott a protestáns egyházak ve-
zetőivel.

nr TEOLÓGIAI AKADÉMIÁT
ÉpíTÜNK

címmel írt cikket D. Káldy Zoltán
püspök az Evangélikus Élet márci-
us 4-i számában. Az épülö Teol6-
giai Akadémia homlokzati rajza te-
szi szemléletessé a cikket.

TESTVÉRI KÖSZÖNTÉS

címmel jelent meg cikk dr. Selme-
czi János, a Teológus Otthon igaz-
gatója 50 éves születésnapja alkal-
mából.

MEGTARTOTTA ALAKULÓ
ÜLÉSÉT AZ EVANGÉLIKUS

GYŰJTEMÉNYI TANÁCS

AZ EUROPAl EVANGELIKUS
ES REFORMÁTUS EGYHÁZAK

TANÁCSKOzAsA

A svájci Leuenbergben került sor
'március 10-17 között az európai
evangélikus és református egyházak
közötti fokozottabb gyakorlati
együttműködést elősegítő tanbeli,
egyházszervezeti és ökumenikus
együttes szolgálati kérdéseket meg--
vitató konferenciára az Egyházak
Világtanácsa, a Lutheránus Világ-
szövetség és a Református Világ-
szövetség rendezésében. A konfe-
rencián egyházunk képviseletében
ifj. Harmati Béla külügyi titkár
vett részt.

BEIKTATTÁK A BÁCS-KISKUN
EGYHÁZMEGYE ÚJ ESPERESÉT

Március 13-án Kecskeméten is-
tentisztelet és egyházmegyei köz-
gyűlés keretében iktatta be D. Kál-
dy Zoltán püspök a Bács-Kískun
Egyházmegye új esperesét, Tóth-
Szöllős Mihály kecskeméti lelkészt.
Ugyancsak beiktatták az immár ne-
gyedik alkalommal újraválasztott
dr. Rajnai Károly egyházmegyei
felügyelőt is. '

Az Országos Presbitérium 1973.
január hó l-i hatállyal létrehozta
az Evangélikus Gyűjteményi Taná-
csot. Egyházunk elnöksége a Gyűj-
teményi Tanács ügyintézői teendői-
nek ellátásával Papp Ivánné
könyvtárvezetőt, az ugyancsak ja-
nuár l-ével megszervezett Evangé-
likus Országos Múzeum vezetésével
dr. Fabiny Tibor teológiai akadé-
miai tanárt bízta meg. Az Evangé- Kállai Gyula, a Hazafias Nép-
likus Országos Levéltár vezetőjévé front Országos Tanácsának elnöke

"'* február l-i hatállyal dr. Sólyom t.Te- március 14-én Budapesten it Haza-
nőt nevezte ki. ,A Déli Egyházke- fias Népfront Belgrád rakparti
rület gypjteményi előadója Keve- székházában fogadta a magyarcr-
házi László pilisi lelkész, az Északi , szági egyházak vezetőit és felelős
Egyházkerület gyűjteményi előadó- tisztségviselőit. A találkozáson részt
ja Németh Tibor vanyolai lelkész vett Bencsik István, a Hazafias
lett. Népfront Országos Tanácsának fő-

A Gyűjteményi Tanács D. Káldy titkára, S. Hegedüs László és Szent-
Zoltán püspökelnök vezetésével istványi Gyuláné titkárok. Az Álla-
március 6-án megtartotta első, ala- mi Egyházügyi Hivatal részéről je-
kuló ülését. len volt Miklós Imre államtitkár,

NÉPFRONTVEZETÖK
TALÁLKOZÁSA EGYHÁZI'

VEZETÖKKEL
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Virágh Gyula esperes, a Diakóniai Osztály ügyvivő lelkésze vezette
az NDK-ban járt diakóniai kiildöttséget. Beszámolót tart az NDK··ban

a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai munkájáról

DIAKÓNIAI KÜLDÖTTSÉGÜNK
A NEMET DEMOKRATIKUS

KÖZTÁRSASÁGBAN

elnök, valamint Balló István elnök-
helyettes.

A Magyarországi Evangélikus
Egyház részéről D. Káldy Zoltán
püspök, az Országos Egyház
püspökelnöke és D. dr. Ottlyk Ernő
püspök vett részt a találkozáson. .

ANémet Demokratikus Köztár-
saság diakóniai szervezetének meg-
hívására március 30 - április 8.
között Virágh Gyula esneres orszá-
gos diakóniai ügyvivő lelkész veze-
tésével hattagú diakóniai küldött-
ség járt a Német Demokratikus
Köztársaságban az ottani diakóniai
intézmények meglátogatás ára.

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A Lutheránus Világszövetség és a
Vatikán párbeszédének folytatására
közös megállapodás szerint új ve-
gyes bizottságot jelöltek ki. Magyar-
országi Evangélikus Egyházunk
megbecsülését jelenti, hogy az új
bizottságba a kisebbségi sorsban
élő evangélikus egyházak képvise-
letében egyházunk elnökségének ja-
vaslatára beválasztották dr. Hafen-
scher Károly Deák téri lelkészt is.
Az első bizottsági ülésre Genfben
került sor március 20-24 között.

EGYHÁZUNK KÜLDÖTTSÉGE
A NÉMET DEMOKRATIKUS

KÖZTÁRSASÁGBAN

A Német Demokratikus Köztár-
saság -Egyesült Evangélikus Egyhá-
zai vezető püspökének. D. Ingo
Braecklein thüringiaí tartományi
püspöknek a meghívására április
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2-14 között egyházunk küldöttsége
fölkereste a szászországi, a greifs-
waldi, a mecklenburgi és a thürin-
giai tartományi egyházakat. Egyhá-
zunk küldöttségének tagjai D. Kál-
dy Zoltán püspökelnök vezetésével:
D. dr. Ottlyk Ernő püspök, dr.
Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, dr. Nagy István tatai lelkész,
a Fejér-Komárömi Egyházmegye
esperese és ifj. Harmati Béla kül-
ügyi titkár. Küldöttségünk tagjai
tárgyalásokat folytattak a tartomá-
nyi egyházak és az Egyesült Egy-
ház vezetőivel, istentiszteleteken
igét hirdettek, egyházi intézménye-
ket látogattak meg és előadásokat
tartottak lelkészi összejöveteleken
egyházunk életéről és teológiai
munkájáról.

Luther emlékmű Möhrában -
Möhrából származott Lnther

családja

RÉSZVÉTELVNK
A KERESZTYÉN

BÉKEKONFERENCIA
MUNKÁJÁBAN

A Keresztyén Békekonferencia
Ifjúsági Bizottsága április 3-5 kö-
zött Szófiában tartotta ülését. Egy-
házunk képviseletében Baranyai
Tamás domonyi lelkész vett részt a
konferencián.

NEM HIÁBA VALÓ ...

Ezt az összefoglaló cím et viseli
az Evangélikus Élet húsvéti száma,
s Krisztus halálától és feltámadá-
sátói kiindulva szemügyre veszi az
igehirdetést, az imádkozást, az egy-
házi szolgálatot, az ökumenikus fá-
radozásokat, a hazáért, Európáért
és a nagyvilágért végzett munkát.

A HAZAI REFORMÁCIÓ
NYOMÁBAN

címmel cikksorozatot közöl az
Evangélikus Élet a magyarországi
reformáció megindulás ának négy-
százötven éves évfordulója alkal-
mából.

. ÜNNEPI ORSZÁGOS
KÖZGYŰLÉST

tartott április 24-én Magyarországi
Evangélikus Egyházunk a Budavá-
ri templomban a magyarországi re-
formáció megindulásának négyszáz-
ötven éves évfordulója alkalmából.

Álljatok meg a szabadságban -
volt a témája D. Káldy Zoltán
püspökelnök megnyitó igehirdetésé-
nek, míg D. dr. Ottlyk Ernő püspök
"Négyszázötven éves utunk" címen
t.artotta az ünnepi megemlékezést.

Az ünnepi országos kezgyűlést
köszöntötte Miklós Imre államtit-
kár, az Allami Egyházügyi Hivatal
elnöke, .valamínt Szamosközi István
református püspök.
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Az ünnepi közgyűlésen részt vet-
tek és egyházunkat köszöntötték:
Janis Matulis lett érsek, D. dr.
Jan Michalko szlovák egyetemes
püspök, dr. Juro Struharik jugo-
szláviai evangélikus püspök, Albert
Klein romániai evangélikus püspök,
Szedressy Pál bukaresti evangé-
likus püspökhelyettes, dr. Hans Fi-
scher bécsi egyházfőtanácsos és dr.
Hanfried Krüger frankurti egyház-
főtanácsos.

Az ünnepi országos közgyűlés
ünnepi Nyilatkozatot fogadott el a
Magyarországi Evangélikus Egyház
négyszázötven éves jubileuma al-
kalmából.

TISZTELETBELI
DOKTORRÁ AVATÁS

A TEOLÚGIAI AKADÉMIÁN

Aprilis 25-én akadémiai ünnepi
ülés keretében a Teológiai Akadé-
mia tiszteletbeli doktorává avatta
Janis Matulist, a Lett Evangélikus
Egyház érsekét és dr. Hanfried
Krüger frankfurti egyház-ffítaná-
csost.

ESPERESIKTATAS
A CSONGRAD-SZOLNOKI

EGYHAZMEGYEBEN

Aprilis 27-én Szolnokon iktatták
be a Csongrád-Szolnoki Egyház-
megye új esperesét, Fodor Ottmár
szolnoki lelkészt. A beiktató isten-
tisztelet szolgálatát D. Káldy Zol-
tán püspök végezte 'I'óth-Szöllős
Mihály kecskeméti lelkésszel, a
Bács-Kiskun Egyházmegye espere-
sével és Takács János hódmezővá-
sárhelyi lelkésszel, a Csongrád-
Szolnoki Egyházmegye espereshe-
lyettesével.

D. KALDY ZOLTÁN
PtJSPÖKELNÖK

CHILÉBEN

A Lutheránus Világszövetség
Egyházi Együttműködési Bizottsága
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a Chilei Evangélikus Egyház meg-
hívására május 3-ll között San-
tiagóban tartotta évi rendes ülését.
A bizottság első alelnökeként részt
vett az ülésen D. Káldy Zoltán
püspökelnök is.

AZ EURÚPAI EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJÁNAK

ELNÖKSEGE HAZÁNKBAN

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa tagegyházai meg-
hívására az Európai Egyházak Kon-
ferenciája elnöksége május 7-10
között hazánkban tartotta ülését.
Az elnökség tagjaként részt vett az
ülésen D. dr. Ottlyk Ernő püspök
és a szervezet következő nagygyű-
lését előkészítő bizottság vezetője-
ként dr. Nagy Gyula teológiai aka-
démiai tanár, aki jelenleg a Luthe-
ránus Világszövetség genfi központ-
jában a Tanulmányi Osztály mun-
katársaként dolgozik egyházunk
képviseletében.

KITtJNTETEs

Az Országos Béketanács elnöksé-
ge D. dr. Ottlyk Ernő püspöknek a
békemozgalom ban végzett eredmé-
nyes munkájának elismeréseként a
Magyar Békemozgalom kitüntető
-jelvényét adományozta. A kitünte-
tés ünnepélyes átadására május 9-
én, a béke és barátsági hónap meg-
nyitása alkalmából a Parlament
Impolacsarnokában került sor.

ORSZAGOS EGYHÁZUNK
PETŰFIEMLEKUNNEPE

KISKŰRÖSÖN

Május 20-án az Országos ..••Egyház
Petőfi emlékünnep et rendezett Kis-
kőrösön. Az emlékünnep en több ez-
ren vettek részt. Az ünnepi köszön-
tőt D. Káldy Zoltán püspökelnök.
az ünnepi előadást Szalatnai Rezső
író tartotta. Petőfi-verseket adott



D. dr. Janis Matulis észt érsek,
. a Teológiai Akadémia

tiszteletbeli doktora

D. dr. Hanfried Krüger .
frankfurti egyházfőtanácsos,

a Teológiai Akadémia tiszteletbeli
doktora

elő Bánffy György érdemes művész.
Turmezeí Erzsébet: Szonettkoszorú
című versciklusát Németh Judit
szavalta.

Az evangélikus templomban el-
helyezett emléktáblát egyházunk
nevében D. Káldy Zoltán püspök-
elnök, a Petőfi-házon elhelyezett
emléktáblát D. dr. Ottlyk Ernő
püspök koszorúzta meg.

Az ünnepségen közreműködött a
kiskőrösi gyülekezet énekkara, va-
lamint a Lutheráma-énekkar.

D. KÁLDY ZOLTÁN
ES D. DR. OTTLYK ERJNÖ
PÜSPÖK MOSZKVÁBAN

A Keresztyén Békekonferencia
Folytatólagos Bizottsága május 25
-28 között Moszkvában tartotta
ülését. Egyházunk képviseletében
D. Káldy Zoltán püspökelnök és D.

dr. Ottlyk Ernő püspök vett részt
a bizottság tagjaként a tanácskozá-
son.

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A Lutheránus Világszövetség Ta-
nulmányi Bizottsága Genfben tar-
totta rendes évi ülését május 26 -
június 2 között. Egyházunkat az
ülésen dr. Nagy Gyula professzor,
a Világszövetség genfi központjá-
ban a Tanulmányi Osztály munka-
társa és ifj. Harmati Béla külügyí
titkár képviselte:

EURÚPAIEGYHAZAK
KONFERENCIÁJA

Az Európai Egyházak Konferen-
ciája május 28 - június 2 között a
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Dr, Vámos József dékán jelenté-
sében összefoglalta az 1972/73. tan-
év eseményeit. A végzett hallgatók
nevében Győri János Sámuel bú-
csúzott a Teológiai Akadémiátói.
Felszólalt Samuel Misiak szlovák
ösztöndíjas teológus is, aki köszöne-
tet mondott azért, hogy az elmúlt
évben Budapesten tanulhatott.

Dr. Vámos József dékána Teológiai Akadémia tanévzáÍ'óján
dékáni jelentését terjeszti elő

svajcr Engelbergben nemzetközi
szemináriumot rendezett az európái
béke és biztonság kérdéseiről. Egy-

.házunk képviseletében Lehel Fe-
renc szombathelyi lelkész vett részt
az ülésen.

KRISZTUSBAN SZERETETT
VILÁG

.Ezt a címet választotta Cserháti
Sándor szegedi lelkész teológiai
doktori értekezésének. Június 5-én
került sor a Teológiai Akadémián
a doktori értekezés nyilvános meg-
védés ére, s ezt követően a Teológiai
Akadémia tanári kara a teológia
doktorává avatta.

TAN~VZÁOO
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Június 15-én tartotta tanévzáró
istentiszteletét és ünnepélyét a Te-
ológiai Akadémia. Igét hirdetett D.
dr. Ottlyk Ernő püspök.
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AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA
NEMZETKÖZI ÜGYEKKEL

FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGA
HAZÁNKBAN ÜLÉSEZETT

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa meghívására jú-
nius 15-19" között Visegrádon ta-
nácskozott az Egyházak Világtaná-
csa Nemzetközi Ügyekkel foglalko-
zó Bizottsága. A megnyitó isten-
tiszteletet D. dr. Bartha Tibor re-
formátus püspök, az Ökumenikus
Tanács elnöke tartotta.



Dr. Cserháti Sándor szegedi lelkész

ALBERT GREINER
PÁRIZSI PÜSPÖK

MAGYARORSZÁGON

A Magyarországi Evangélikus
Egyház elnökségének meghívására
június 17-24 között Magyarorszá-
gon tartózkodott. Albert Greiner
párizsi evangélikus püspök és fele-
sége. Magyarországi tartózkodása
alatt megbeszéléseket folytatott. \'

egyházunk elnökségével a két egy-
ház kapcsolatának erősítésére.
Greiner püspököt hivatalában fo-
gadta D. Káldy Zoltán püspökelnök
is. Greiner püspök ineglátogatta a
Teológiai Akadémiát, a diakóniai
intézményeket, a Sajtóosztályt. Elő-
adást tartott a budapesti lelkészek-
nek, igét hirdetett a Deák téren és
Hévízgyörkön, Programjában sze-
repelt Budapest nevezetességeinek
megtekintése és egy balatoni kirán-
dúlás is.

EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

Az Egyházak Világtanácsa Világ-
szolgálati Osztálya június 20-23
között Genfben ülésezett. Az ülé-
sen dr. Prőhle Károly professzor, a
Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa főtitkára vett részt.

KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

Június 27 július 1 között a
nyugat-németországi Düsseldorfban
megrendezésre került XV. Evangé-
likus Egyházi Napok rendezvénye-
in a Keresztyén Békekonferencia
küldöttséggel képviseltette magát.
A küldöttség tagjaként hazánkból
ifj. Harmati Béla külügyi titkár
vett részt az Egyházi Napokon.

Összeállította:
Harkáúyi László

I
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Albert Greiner párizsi püspök igét hirdet a Deák téri templomban,
tolmácsa Lehel Ferenc szombathelyi lelkész
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{}lJÜleke~eteink- élete
Kissé szokatlan, új meghatározás került egyházi szóhasználatunkba a

közeLmúltban, a gyenesdiási lelkészkonferenciákat követőleg: diakóniailag
strukturált gyülekezet. .Nem, fordítottuk le a benne előforduló két idegen
származású szót, úgy éreztük, erőteljesebben, gazdagabban fejezi ki gyü-
lekezeteínk most formálódó új vonásait, mintha hevenyészve gyorsan l~
akarnánk fordítani. Mindenesetre arra a gyülekezetre gondolunk, amely
egész életmegnyilvánulásában a krísztusí diakónia lelkületét tükrözi.

Idei naptárunk ennek a diakóniai lelkületnek és ezzel a diakóníailag
strukturált gyülekezetnek egy kulcsszavát adja a kezünkbe: együtt mun-
kálkodás. ,

Együttes munka a szolgálat széles területén az egyes emberért, fiata-
lokért és öregekért, betegekért és egészségesekért. gyülekezetért és társa-
dalomért, népünkért és világunkért.

Együtt lelkészek és presbitérium. Gyülekezetek együtt a gyülekezetek
vezetőivel és együtt azokkal, akik felelősen irányítják az egy test, egész
hazai egyházunk életét.

Lelkészek, felügyelők, presbiterek, kegyelmi ajándékkal megáldott gyü-
lekezeti munkások és gyülekezeti tagok együtt egyházunk vezetőivel
azokban az újabb és újabb feladatokban, amelyek a diakónia útját járó
egyház elé kerülnek.

Részt vállalás azokban a közös munkákban, amelyet szocíalízmust
építő népünk a maga adottságaival, tapasztalataival és kincseivel az új
világot forrnáló népek családjában földrészünk és világunk békésebb és .
gazdagabb holnapjáért végez.

Ez az egyre szélesebb horizontú együtt munkálkodás rajzolja ki az uj
típusú, díakónlailag etrulcturált gyülekezet arcát. A gyülekezeti élet szo-
kásos, talán évszázados formái is így telnek rneg ú] tartalmmal és segítik
gyülekezetcink tagjait az együtt munkálkodásból rájuk jutó rész mínd
hűségesebb. mind teljesebb elvégzésére.

Az együtt munkálkodás elöljárói és irányítói a gyülekezetekbená lel-
készek és a melléjük rendelt szolgálattevők: felügyelők, gondnokok, pénz-
tárosok, presbiterek, gyülekezeti munkások.

Közös feladatunk az is, hogya gyülekezetek ne nélkülözzék a jól fel-
készült és széles tájékozottságú, a részfeladatokban is hűséges és a· na-
gyobb közösségekért is felelősséget hordozó, együtt munkálkodásra kész,
GYUL~KEZETI VEZETŐKET. .

KECSKEMÉT
I .

egyhangúlag meghívott új Ielkészének, Tóth-Szöllős Mihálynak a beikta-
tása kezdte meg azt a sort amely beszámolónk idejére esik. A beiktatás
szolgálatát a bács-kiskuni egyházmegye területéről összesereglett népes
gyülekezet jelenlétében D. Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület püspöke
végezte július 9-én.
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CSOMAD

DUNAEGYHAzAN

a Kecskemétre meghívott Tóth-SzöIlős Mihály espereshelyettes iktatta a
lelkészi állásba utódját, Szabó István vdlt ősagárdí lelkészt július 30-án.

DOMONY

gyülekezete Baranyai Tamást hívta meg egyhangúlag lelkészének. Az
ünnepi istentisztelet igehirdetői szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök vál-

- lalta, a beiktatast Detre László esperes végezte.

B:ÉK:ÉSCSABAN

zsúfolt templomban végezte el Mekis Adám esperes a gyülekezeti szolgá-
latban új lelkésztársa, Táborszky László beiktatását, D. Káldy Zoltán
püspök igehirdetői szolgálatával. Az ünnepi közgyűlésen jelen volt Gre-
gor György Békés megye egyházügyi' tanácsosa is.

új fiatal lelkipásztorát, Eszlényi Lászlót július 16-án iktatta be szelgála-
tába Detre László esperes.

DOMBÚVARON

a nyugdíjazással megüresedett lelkészi állást az egyházkerület püspöke
Vértesy Rudolf addig bábonymegyeri lelkész kIküldésével töltötte be;'aki-
nek beiktatásat szeptember 3-án végezte el Sólyom Károly, a Tolna-Ba-
ranyai Egyházmegye esperese.

SAJÚKAZAN

Buchalla Odön volt tokaji lelkészt október l-én iktatta be Pásztor Pál, a
Borsod-c-Hevest Egyházmegye esperese,

ŰSAGARDON

szeptember 24-én D. dr. Ottlyk Ernő püspök végzett vendégszolgálatot
azon a napon, amelyen az egyházmegye esperese, Gartai István beiktatta
az új lelkészt, Kalácska Bélát.

MISKOLCON

a város növekedésévei együtt nőttek meg a szolgálat terhei is, ezért a
gyülekezet másodlelkészéül választotta segedlelkészét Veczán Pált, akit
október 15-én Pásztor Pál esperes iktatott be.
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SÁTORALJAÚJHELYEN

október 22-én ünnepi istentiszteleten vezette be szolgálatába Pásztor Pál
esperes Nagy Ilona lelkészi munkatársat.

CSOGL:f:N

az Országos Presbitérium hozzájárulása alapján lelkésszé avatta és gyü-
lekezeti lelkészi szolgálatába beiktatta D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület püspöke Kovács Etelka lelkészi munkatársat.

AKONDOROSI

gyülekezet megüresedett lelkészi állásába Deme Károly lelkészt iktatta
be december lO-én Mekis Adám esperes. Az ünnepi ígeszolgálatot
D. Káldy Zoltán püspök végezte. Jelen volt az ünnepségerr Gregor György
Békés megyei egyházügyi tanácsos is.

BEKÉSCSABA ERZSEBETHELYI

körzetébe D. Káldy Zoltán püspök Kutyej Pál eddigi ambrózfalvi lelkészt
küldte ki, akinek beiktatását március 4-én Mekis Adám esperes végezte.

IPOLYVECÉN

Rezessy Miklóst, a gyülekezet egyhangúlag meghívott új lelkészét június
3-án iktatta be a Nógrádi Egyházmegye esperese, Gartai István.

MEZŰTÚR

gyülekezetébe a Bártfai Lajos esperes elhunytával megüresedett lelkészi
állásra az egyházkerület püspöke Riesz György lelkészt küldte szeigálat-
tételre, akinek beiktatása május 20-án volt Fodor Ottmár esperes szolgá-
latával.

CSORNA

GYŰR-NÁDORVÁROS

segédlelkészi állását másodlelkészi állássá szervezte át és arra Bödecs
Barnabást hívta meg. Beiktatása június 3-án volt azon az ünnepi alkal-
mon, amelyen D. dr. Ottlyk Ernő püspök vendégszolgálatával Weltler
Rezső esperes beiktatta a gyülekezet új tisztikarát is.

Július 2-án iktatta be a felügy,elői tisztségbe Hubert István lelkész Hor-
váth Dénest. Ugyanakkor tett esküt a presbitérium három új tagja: Borza
Gábor, Farkas Ernő és Kovács László.

6* 83



OZDON

a templomszentelés jubileumán iktatta be a gyülekezet 5 új presbiterét
szeptember 3-án Pásztor Pál esperes, az igehirdetés szolgálatát ezen a na-
pon D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.

RÁKOSSZENTMIHÁLYON

Macher Ad4m felügyelőt, dr. Tóth Attila másodfelügyelőt, Garas Jenő és
Pamer Mátyás gondnokokat, Szemerei Zoltán pénztárost, Tiering Gyula
ellenőrt, dr. Jónás Dezső kántort, Muszka Zoltán [egyzőt, valamint a
presbitérium 15 tagját· szeptember 17-én iktatta tísztségükbe Karner
Agoston főtitkár, a gyülekezet lelkésze. .

gyülekezet Husz Róberfet választotta felügyelőjéül. Vele együtt 12 új
presbiter beiktatására is sor került október 8-án.

Az ecsenyi templom
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SZEGEDEN

december 3-án iktattá:k be az újra megválasztott tisztikart és presbitériu-
mot. Délután szeretetvendégségen találkozott <agyülekezet régi és új pres-
biterei vel.

CSENGŐDÖN

a szomszéd gyülekezetek képviselőinek jelenlétében iktatta tisztségükbe
Huley Alfréd lelkész a gyülekezet új tisztségviselóit és presbitere it.

DEAK TÉREN

március 4-én Szent-Ivány Odön egyházkerületi felügyelőt a gyülekezet
felügyelői tisztségébe, Szirmai Tibort a másodfelügyelői tisztségbe iktatta
dr. Keken András lelkész

FERENCVAROSBAN

kiemelkedő ünnepi alkalmon, D. Káldy Zoltán püspök igehirdetői szolgá-
latával került sor a gyülekezet új kántorának. Koch Istvánnak, valamint
26 presbiternek, köztük 12 asszonynak a beiktatására.
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DIÓSGYŐR-VASGYAR

gyülekezete Andrássy István ny. főmérnököt választotta felügyelőül, aki
ifjúkorában részt vett a templom tervezésében és megépítésében is.

FELSŰPETÉNY

gyülekezetében március 4-én történt meg az őrségváltás, amikor Ocse-
nás Pál és Kohári János felügyelőket, Bakos Pál gondnokot, Hugyecz J6-
zsei pénzt áro st, Brinyiczky János jegyzőt, Kiss János és Trsztyánszky Já-
nos számvevőszéki tagok-at, Kovács János diakóniai előadót, 12 férfi és 6
nó presbitert iktattak be tisztségükbe.

, VÉSÉN

március ll-én kezdte meg szolgálatát Bert6k István pénztáros, Bertók
Imre gondnok és Lébár Ferenc presbiter.

A SZARV ASI ÓTEMPLOMI

gyülekezet. Dénes Mátyást választotta gondnokává, akinek beiktatása már-
cius 19-én volt.



SZÜGY

.,
LAJOSKOMAROMBAN

Czéh István presbiterrel töltötte be a gyülekezet a megüresedett gond-
noki tisztséget.

A PORROGSZENTKIRALYI

gyülekezet jubileumi ünnepsége, amelyen D. Káldy Zoltán püspök vál-
lalta az ígehirdetés-szolgálatot, adott alkalmat. arra, hogy az egyházme-
gye esperese Dubovay Géza tisztségébe iktassa a gyülekezet új felügye-
lőjét, Csók Istvánt.

gyülekezetének új felügyelőit: Paulovics Sámuelt és Osztrozics Jánost,
Kovács Sámuel és Vrbovszky János egyházfikat és 19 presbitert március
18-án iktatta tisztségükbe Gartai István esperes.

IPOLY SZÖGÖN

Balássagyarmat filiájában Szabó József ny. püspök, a gyülekezet lelkésze
április 15-én iktatta tisztségükbé Labát Mihály gondnokot, Selmeczi Já-
nos egyházfit, Cserni János és Krupa Mihály presbitereket.

KISVÁRDÁN

a maj us 13-i konfirmációi istentiszteleten iktatta be tisztségükbe Ben-
kóczy Dániel esperes Bánszky József felügyelőt, Darida Gyula gondnokot,
Romhalmi Katalin pénztára st, [egyzőt és 11 presbitert.

MEZŐBERÉNY II.

gyülekezetében Gy. Kovács Pált felügyelővé, Litausztky Pált másodfel-
ügyelövé. Stefanovics Mihályt gondnokká, az addigi .felügyelőt, Mada-
rász Mihályt pedig örökös tiszteletbeli felügyelőyé választották.

GYŐRÚJFALUBAN

Németh István eddigi gondnokot tiszteletbeli gondnokká választották, utó-
dát, Mesterházy Lajost és a helyettes gondnokot, Vingler Józsefet május
20-án íktatták be tísztségükbe.

DEBRECENBEN

Scherfell László felügyelő és Karádi Pál másodfelügyelő beiktatása már-
cius 25-én volt Benkóczy Dániel esperes szolgálatával.
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ATAKAcSI

gyülekezet új felügyelőjét, Horváth Dénest Jubilate vasárnapján iktatta
tisztségébe Sikos Lajos esperes.

GYÖR-NADORVAROS

gyülekezetében 73 új tisztségviselő, presbiter és képviselő-testületi tag tett
esküt Ráskay Ferenc másod felügyelővel, Schmikli Zoltán és Káldy Barna
gondnokokkal, Dolp Károly jegyzővel, Jakab Sándor ny. lelkész, pénztá-
rossal június 3-án, a gyülekezet kiemelkedő ünnepnapján.

A kondorosi templom A polányi templom

MISKOLCON

Barna Zoltánt, Csengery Dénest, Doloviczi Miklóst, Halász Józsefet, dr.
Márkus Eleket, Miskolczi Lajost, Müller Margitot, Ribényi Tibort, Mo-
soni Zoltánt, Szebensji Gyulánét és Tavassy Gyulát választották meg
presbiterül.

DUNAEGYHAZA

három új presbitere: Németh László, Bognár Ferenc és Bognár Dénes .

•
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Az együtt munkálkodásra az útmutatást és az erőt az igehirdetésből
meríti a gyülekezet. A TEMPLOM; az IMAHAZ !és a gyülekezet egyéb
helyiségei adnak helyet az együtt munkálkodás iskolájának.

FELSŰPETÉNYBEN

a gyülekezet július első vasárnapján tartott hálaadó istentiszteletet, hogy
befejezhette temploma tornyának és a lelkészlakásnak részbeni felújítá-
sát. A hálaadó istentiszteleten Gartai István 'esperes szolgátt,

AZ IRSAI

gyülekezet kívül-belül felújította templomát. A július 16-i hálaadó isten-
tisztelet szolgálatát Mekis Adám, a Déli Egyházkerület püspökhelyettese
végezte.

SIKATOR

gyülekezete villamosítottd harangjait. A gyülekezet asszony tagjai pedig
új oltárterítőkkel gazdagították a templom felszerelését.

SOMOGYSZIL

tatarozta templomát. A hálaadó ünnepségerr D'llbovay Géza esperes vé-
gezte a szolgálatot és beiktatta az új tisztségviselőket is: id. Jetter And-
rás gondnokot, Schwerzl József jegyzőt, Blázer József, ifj. Jetter András,
Klein János, Koch Jakab, Sasvári József, Schuiteisz István, ~rapp Imre
és Weil József presbitereket'.

ÚJCSANALOSON

a gyülekezet új harangot' öntetett, amelyet D. dr. Ottlyk Ernő püspök
szentelt fel szeptember 2-án, Pásztor Pál esperessel.

vAsAROSFALUN

D. dr, Ottlyk Ernő püspök adta át rendeltetésének a megújított imahá-
zat. Az ünnepi szolgálatban részt vett Weltler Rezső esperes is.

DOROGHAzAN,
I

Kísterenye filiájában kívül-belül felújították a templomot.

SOPRONBANFALVAN

5 év nagyszabású templom- ésgyülekezetiterem-építő munkára tekintett
vissza a gyülekezet hálaadással szeptember lO-én D. dr. Ottlyk Ernő
püspök szolgálatával. .
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BALATONZAMARDI

A Kardos József lelkész tervezte új zamárdi imaházzal tovább gazda-
godott a Balaton-kornyéki istentiszteletek helye. A lelkész részvételével
sok társadalmi munkával és áldozatkészséggel valamint az LVSZ támo-
gatásával megépült imaházat D. Káldy Zoltán püspök szentelte fel szep-
tember 24-én Dubovay Géza esperes segédletévei.

HEGYFALU

imatermét Szabó Lajos esperes szentelte fel szeptember 24-én.

PILIS

A gyülekezet 250 éves jubileumára kívül-belül felújították a templo-
mot mintegy 220 ezer forint költséggel. A többszörösen is ünnepi esemé-
nyen D. Káldy Zoltán püspök, Szent-Ivány Odön egyházkerületi fel-
ügyelő, Detre László esperes, a helyi és szomszéd gyülekezetek lebkészei
végezték az ünnepi szolgálatokat, A gyülekezet történetét Csilló Mihály
kántor mutatta be gazdag kiállítás sal.

TÉSEN

villamosította harangjait a gyülekezet Kajos János nagyvelegi lelkész irá-
nyításával.

BAKONYCSERNYE

Október 19-én D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgálatával vették haszná-
latba az új parókiát. Délután zenés áhítattal folytatódott az ünnepség,
amelyen dr. Nagy István esperes végzett szelgálatot.

SOMLÚSZŐLŐSÖN

új parókia avatására került sor november 19-én. Az ünnepi alkalmon
D. dr. Ottlyk Ernő püspök, dr. Prőhle Károly prodékán és Sikos Lajos
esperes szolgáltak.

KÖTCSÉN

villamosították a három harangot. Az ünnepi alkalomra új oltárterítókkel
is gazdagodott a gyülekezet templomi felszerelése.

A FELSŐNÁNAI

műemlék templomot teljes renoválása után Sólyom Károly esperes adta
át újra rendeltetésének.



SOMOGYMEGGYES

A felsőnánai templom

gyülekezete 1951-ben kezdte meg temploma építését. A már korábban
befejezett épületen az elmúlt évben elvégezték a végső simításokat is és
a hálaadó Lstentiszteletre D. Káldy Zo~tán püspököt hívták meg, akit
Dubovay Géza esperes is elkísért útjára.

A somogycsicsói templom

VÁRPALOTA

műemléktemplomában felújítása alkalmából, amelyből részt vállalt az
Országos Műemléki FeZügyelőség is, D. dr. Ottlyk Ernő püspök és Sikos
Lajos esperes végeztek ünnepi szolgálatot. A megújított orgonát, délután
Trajtler Gábor orgonarnűvész szólaltatta meg, énekelt Kovács Erzsébet és
a gyülekezet énekkara.

CSOMADON

december 3-án tartottak hálaadó ünnepséget az orgona és aharangok vil-
lamosítása alkalmából D. Káldy Zoltán püspök igehirdető szolgálatával.
Az ünnepségen jelen volt Szent-Ivány Ödön egyházkerületi felügyelő és
dr. Eszlényi Gyula egyházmegyei felügyelő is.
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TOKORCS,

Celldömölk filiája muzeális értékű, védett kis,harangot mondhat magáé-
nak, amit most szakemberek tervei és irányítása alatt új harangláb bal
láttak el. E ritka eseményen, a haranglábavató istentiszteleten Szabó La-
jos esperes hirdette az igét, akit elkísért útjára Berzsenyi MiKlós egy-
házmegyei felügyelő is.

PORROGSZENTKIRALY

125 éves jubileumára teljesen felújított templomát március 25-én
D. Káldy Zoltán püspök szolgálatával vette újra használatába a gyüle-
kezet.

NAGYVELEG

templomát felújították, oltárterét Foltin Brúnó teológiai hallgató tervei
alapján képezték ki A felszentelés szolgálatát D. dr. Ottlyk Ernő püspök
végezte dr. Nagy István esperes segédletével.

SZERECSENYBEN

a takácsi-gecsei gyülekezet kis filiájában harangot szentelt május 13-án
Sikos Lajos esperes.

SZENT~SEN

befejezte a gyülekezet a második világháborúban megsérült temploma
éveken át tartó felújítását. Nemrégen vásároltálc új pa1'ókiájukat is. A
hálaadó istenti·szteleten D. Káldy Zoltán püspök végezte az igehirdetés

*
A zene és ének csodálatosan tudja közösségbe vonni a sokszor sok te-

kintetben egymástól nagyon különböző embereket. Ezért is nyert nagy
fontosságot minden időben az evangélikus egyház életében. EGYHAZI
ZENENK azonban már túlnőtte az egyházi kereteket, Sok szép darabja
lett közkinccsé, összefogó erővé.

BUDAVARBAN

az elmúlt nyáron is alkalomról .alkalomra felhangzott ak az orgona nag·y
mestereinek művei a TIT által szervezett hangversenyeken Peskó György
orgonaművész szakavatott előadásában.

KÉTBODONYBAN

több ezer forint ráfordítással rendbe hozták a több mint 140 éves szép
hangú orgonát.
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OROSHAzAN
egy vonóstrió és énekikvartett közrernűködésével egyházzenei áhitatot tar-
tottak Bach-orgonaművek bemutatásával július 3-án.

SZARVAS-ÚTEMPLOM
orgonáján július 23-án Regős Imre zeneiskolai tanár Bach-, Píkéty- és
Hindemith-műveket szólaltatott meg. Szólót énekelt Regős Erika.

DEAK TÉREN
október 15-én Trajtler Gábor orgonaművész-Ielkész, valamint a Luthe-
ránia közreműködésével, Weltler Jenő vezényletével került sor Bach-mű-
vek bemutatására.

OROSZLÁNY
A templom felszentelésének 185. évfordulóján a gyülekezet Gárdonyi:

Tékozló fiú című oratóriumát adta elő. Ezenkívül Liszt-, Leeve- és Hal-
mos-művek kerültek bemutatásra.

MESZLENBEN
végzett vendégszolgálatot szeptember 10-én a Lutheránia énekkara. Az
igehirdetés szolgálatát ez alkalommal Szabó Lajos esperes végezte, az or-
gonát Nyirő Gábor szólaltatta meg.

OROSHÁZÁN
július-október hónapokban havonta rendeztek mvos egyházzenei áhita-
tokat neves művészek és a gyülekezet énekegyüttesének közreműködésé-
vel.

DEÁK TÉREN

a Lutheránia november 19-én Bach h-moll miséjét mutatta be Lá-szló
Margit, Sándor Judit, Kerényi Mária, 'Korondy György, Berczelly István,
Mezőfi Tibor és Trajtler Gábor közreműködésével. Az előadást novem-
ber 26-án megismételték.

KELENFÖLDÖN
Schütz- és Kodály-műveket adott elő haláluk évfordulóján a 40 éves
fennállását ünneplő énekkar, a gyülekezeti zenekar és Sulyok Imre köz-
reműködésével december 3-án.
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NYÍREGYHÁZÁN

a november 6-i orgonafélórán Trajtler Gábor orgonaművész szólaltatta
meg a templom orgonáját.

Bl]DAVÁRBAN

- a gyülekezet Schütz kórusa és a budahegyvidéki gyülekezet énekkara
tartott egyházzenei áhítatot Schütz és Kodály emlékére december 10-én
Peskó György orgonaművész, valamint Vághelyi Gábor közreműködésé-
vel. Az énekkarokat Csorba István és Veöreös Enikő vezényelték.
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Vizsgáznak a Fóti Kántorképző hallgatói

DEÁK TÉREN

karácsonyi műveket mutatott be a Lutheránia december 17-én Trajtler
Gábo1' orgonakíséretével. Az egyházzenei áhítat· kiemelkedő száma s=:
kolay Sándor Karácsonyi pasztorálja volt.

NAGYTARCSÁN

a gyülekezet zenekara Győri János Sámttel modern hangvételű Krisztus-
orató1'iumát mutatta be november 6-án.



DEAK TÉREN

OROSZLÁNYBAN

november 12-én tartott egyházzenei áhítaton Sztruhár András és Gerő
Erik orgonált, Bálint László oboaszólót adott elő, a gyülekezet énekkarát
Nagy Dániel vezényelte.

MÖRICHIDA-ÁRPÁS

új kis méretű elektromos orgonát vásárolt és azt december 3-án haszná-
latba vették.

BUDAHEGYVIDÉK

A gyülekezet énekkara böjti egyházzenei áhítatán Gumpelzhaimer-,
Schütz-, Bach- és Haydn-műveket adott elő.

virágvasárnap és nagyszombaton a Lutheráma neves művészek közremű-
ködésével adta elő Bach: János passióját. Nagyszombaton az igehirdetés
szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte.

BUDAVAR

Schütz műveiből adott bemutatót a róla elnevezett gyülekezeti kórus
halála 300. évfordulóján. ünnepi megemlékezést mondott dr. Gárdonyi
Zoltán.

KELENFÖLDÖN

régi és mai szerzők művei szerepeltek a műsoron a május 13-i egyház-
zenei áhítaton.

NYIREGYHAZA-KISKÖRÖS-BALASSAGYARMAT-
OROSZLANY-VANYARC-KELENFÖLD-BUDAHEGYVIDÉK-

DEAK TÉR-BUDA VAR

jelentkeztek a "vonal másik végén", amikor hetilapunk, az Evangélikus
Elet munkatársa sorra kérdezte az énekkarokat, hogy számoljanak be
Kantate vasárnapi számunk részére munkájukról. Nehéz volt gazdag szol-
gálatukat a lap néhány hasábjárt összefoglalni. Ebben a nehéz helyzet-
ben van ennek az összefoglalónak a megírója ts. Ezért a beszámoló idő-
szakára eső egyházzenei események közül már csak 'két jelentóset em';
lítünk meg: .

A LUTHERANIA ÉNEK- ÉS ZENEKARA

pünkösdi egyházzenei áhítatán Bach és Franek művei mellett közkívá-
natra újra előadta Szokolay Sándor Pünkösdi énekét neves szólóénekesek
közreműködésével.
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OROSZLÁNYBAN

pedig június 17-én bemutatásra került Bach: János passw]a ugyancsak
neves művészek szólóénekével, Trajtler Gábor orgonakíséretével és Nagy

. Dániel vezényletével.

*

A közösség építésére, az együtt munkálkodás feladatainak megismeré-
sére és a gyakorlati együtt munkálkodásra számtalan lehetőséget talál-
tak gy~ekezeteink a szokásos alkalmak sorából kiemelkedő GYÜLEKE-
ZETI ESEMÉNYEKEN.

SZARVASON

kettős jubileumot tartott a gyülekezet 1972. október l-én. 250 éves meg-
alakulását ünnepelte a város és a gyülekezet, 75 évvel ezelőtt került sor
az Ujtemplom felszentelésére. A zsúfolásig megtelt templomban D. Káldy
Zoltán püspök hirdetett igét. Tessedik városának hivatalos képviselői je-
len voltak az ünnepi alkalmon. A gyülekezet két és fél évszázados törté-
netéből kiállítás adott ízelítőt a Iátogatóknak,

NAGYBÖRZSÖNY

templomának 120. felszentelési jubileumán Mekis Adám püspőkhelyettes
szolgált igehirdetéssel.

VECSÉSEN

az októberi szeretetvendégségan Kiss János, a fóti Mandák Otthon gond-
noka, kántorképzésünk hűséges munkása szolgált előadással.

DIÚSGYŰRÖTT

a templom felszentelésének 70. évfordulójára emlékeztek D. dr. Ottlyk
Ernő püspök szolgálatával október 8-án.

A MISKOLCI

templom 175 éves jubileumán D. dr. Ottlyk Ernő püspök hirdette Isten
igéjét.

KŰBÁNYÁN

OSZI szeretetvendégség keretében foglalta össze ifj. Harmati Béla külügyí
titkár "A világkeresztyénség örömeit és szomorúságai"-t.
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PUSZTAFÖLDVÁRON

Fecske Pál egyházmegyei sajtóelőadó tartott előadást az október 29-i sze-
rétetvendégségen "Egyházunk reformáció korabeli és mai sajtószolgála-
táról".

LAJOSKOMAROMBAN

a templom felszentelésének 150. évfordulóján dr. Nagy István esperes
szolgált igehirdetéssel.

SZEPETNEKEN

és Szőkedencsen október 31-én Hernád Tibor a gyenesdiási szeretetott-
hon vezetője szolgált igehirdetéssel és adott tájékoztatást az otthon szol-
gálatárol.

KELENFÖLDÖN

december. 2-án D. Koren Emil esperes tartott előadást "Egyházunk szol-
gálata és fővárosunk száz éve" címen.

SOMOGYVÁMOS

50 évvel ezelőtt kezdte meg önálló életét. A jubileumi szelgálatra no-
vember 5-én D. Káldy Zoltán püspököt hívták meg. A püspök ezen a na-
pon felkereste Dubovay Géza esperessel a hácsi gyülekezetet is és ott ige-
hirdetéssel szolgált,

ZUGLÖBAN

november 12-én Harkányi László tördelőszerkesztő tartott előadást egy-
házunk sajtószolgálatáról.

RÁKOSpALOTÁN

120 éve épült meg az öregtemplom és 1ÓOéve önállósult a gyülekezet. Az
emlékezés napján Virágh Gyula esperes szolgált a gyülekezetben és lTe-
iktatta a megújított presbitériumot.

DEÁK TÉREN

reformáció hetében dr. Fabiny Tibor teológiai tanár tartott egyháztörté-
neti előadás-sorozatot.
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BÉKÉSCSABÁN

OSTFFYASSZONYFÁN
az aratási hálaadó ünnepen Lehel Ferenc szombathelyi lelkész szolgált
finrwrszági úti beszámolóval és Cranach születésének 500. évfordulójára
való emlékezéssel. .

a november 12-i gyülekezetí napon Garaini Lajos egyházasdengelegi lel-
kész tartott előadást "A diakóniai teológia gyakorlati alkalmazásáról".

SZOMBATHELYEN
háromnapos igehirdetés-sorozaton szolgált dr. Selmeczi János, a' Teoló-
gus Otthon igazgatója.

DEBRECENBEN

FASOR

"sajtóvasárnapot" tartottak Bárdossy Tibor egyházmegyei sajtóelőadó
szolgálatával.

A január 21-i szeretetvendégségen Bolla Arpád tartott élménybeszá-
molót kö~el-keleti útjáról.

ZUGLÓBAN
Szent-Ivány Odön, a Déli Egyházkerület felügyelője tartott előadást feb-
ruár Iü-én a presbitereknek a "Diakóniailag strukturált gyülekezetről".

ANGYALFÖLDÖN
március 18-án S?abó József ny. püspök Madáchról. tartott előadást.

FASORBAN
Szalatnai Rezső Író, egyházkerületi presbiter tartott előadást Petőfiről.

CSABACSÜDÖN
presbiteri szeretetvendégségen február 25-én Kovács Pál szarvasi lelkész
tartott előadást a presbitercsaládok szolgálatáról.

CSOVÁRON
február 25-én Veörei:is Imre kőbányai lelkész "Egyház.a változó világban"
címen tartott előadást.
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KÖBÁNYÁN

dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igazgatója élménybeszámolót tar-
tott háromhónapos angliai utazásáról.

PILISEN '.
Mezősi· György csepeli lelkész az NDK-ban folyó egyházi sajtómunká1'ól
és hazai egyházunk sajtószolgálatáról adott tájékoztatót szeretetvendég-
ségen. Mezősi Györgyné színés felvételekkel tartott svájci úti beszámolót.

KÖSZEGEN

Karner Ag9ston országos főtitkár tartott előadást vallásos esten április
8-án "Egyházunk a mai világban" címen.

BÜKÖN

születése helyén emlékezett a gyülekezet a nagynevű Gyurátz Ferenc
püspökre emléktábla elhelyezésével, D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgá-
latával az év tavaszán.

HARTA

gyülekezete június Iü-én pünkösdkor ünnepelte 250 éves jubileumát.
Templomát pedig 175 évvel ezelőtt szentelték fel. A kettős nagy jubi-
leumi ünnep szolgálatai ra D. Káldy Zoltán püspököt hívta meg a gyüle-
kezet.

MONORON

a templomszentelés évfordulóján, június 17-én dr. Vámos József dékán
tartott elődast Teológiai Akadémiánk szolgálatáról és jövő terveiről.

A SOMOGYCSICSÓI

gyülekezetben tett látogatást a templom 50 éves jubileuma alkalmából
D. Káldy Zoltán püspök a Szentháromság ünnepén.

MINDENÜTT OTTHON

voltak teológusaink a gyülekezetekben az elmúlt esztendő során is szám-
talan Teológusnap és szuplikáció alkalmával. A dr. Selmeczi János ott-
honigazgató vezetésével folyó látogatások nemcsak arra voltak alkalma-
sak, hogy közel hozzák egymáshoz a gyülekezetek et és a jövendő lelké-
szeket, hanem növelték a gyülekezetek áldozatkészségét új Teológiai Aka-
démiánk megépítésére. .
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A népünk életét sokféleképpen gazdagító együtt munkálkodást nem-
csak egyházi vezetőink vállalják szívesen és -hüségesen jelentős hazai és.
külföldi- szolgálatokkal. Gyülekezeteink lelkészei és tagjai is örömmel
vesznek részt falujuk, városuk és ezzel egész népünk életének gazdagítá-
sában. Ezt a TARSADALMI EGYUTTMŰKÖDÉST hadd mutassam be a
sok közül kíemelt három példával.

\

DEBRECEN

CSORvAS

Szabó Gyula lelkészt Debrecen Megyeí Város Tanácsa "Kiváló társa-
dalini munkás" jelvény ezüst fokozatával tüntette ki július 12-én.

A gyülekezet októberi szeretetvendégségén Zsiga János, a községi Ta-
nács vb-elnöke tartott tájékoztatást a község életéről és a soron követ-
kező feladatokról.

LELKÉSZEINK KÖZUL

. sokan vesznek részt a helyinéprajzi munkában. így nyert többek kö-
zött rnunkájával elismerést az elmúlt esztendőben id. Dedinszky Gyula
ny, békéscsabai, Koppány János tótkomlósi, Huley Alfréd páhi lelké-
szünkés Hernád Tibor, gyenesdíásí szeretetotthonunk vezetője.

Összeállította: Mezősi György

____ o
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Képek a kiskőrösiPetőfi-ünnepségről

A Petőfi-ünnepség elnöksége - D. Káldy Zoltán püspök-elnök
köszöntőt mond



Szalatnai Rezső Író az ürinepi
előadást tartja

Bánffy György érdemes művész
szaval

"

D. dr, Ottlyk Ernő püspök elhelyezi egyházunk koszorúját'
a Petőfi-ház falán
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Vendégek a Petőfi-ünnepségen (balról jobbra): dr. Groó Gyula
teológiai tanár, dr. Fabiny Tibor teológiai tanár, Németh Judit,

dr. Prőhle Károly prodékán és Szalatnai Rezső Író

Bánffy György érdemes müvész
a Petőfi-háznál
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A maga idejében

EMLÉKEZÉS HALOTTAINKRA

DR. l\UHALYFI ERNŰ (1898-1972). Az egykori béri esperes fia, orszá-
gos egyházunk felügyelője Isten kegyelméből két évtizeden át töltötte be
ezt a magas tisztet. Azok, akik befelé fordulva, csendben Isten előtt vele
együtt megköszönték ennek a húsz évnek sok-sok áldását, néhány nappal
Pálfy Miklós búcsúztatása után az őravatala mellett, kellett hogy meg-
álljanak. - Mihályfi Ernő már közvetlenül a felszabadulás után világos
előrelátással dolgozott azért, hogy az evangélikus egyház rendezze viszo-
nyát a népi állammal, és találja meg szolgálatát a szocialista állam rend-
ben. Egyházunk nevében D. Káldy Zoltán püspökelnök búcsúztatta: "Is-
ten iránti hálával moridjuk el koporsója mellett, hogy ami a felszabadu-
lásóta egyházunkban előremutató, ·a szocializmusban folyó szolgálatunkat
segítő történt, abban Mihályfi Ernő munkája, szeretete, ereje, bölcsessége
és hazafisága benne van." Sokunknak a fülébe cseng ez a mondata: "Egy
nyelvet ismerek: a tisztességes, az őszinte, az igaz emberek nyelvét." Le-
gyen áldott és megszentelt egész egyházunkban az emlékezete!

D. DR. PALFY MIKLOS (1911-1972). November 21-én a FarkasréÚ te-
metőben egy gyorsan sötétedő őszi délutánon lelkészi karunknak egy je-
lentős része élén püspökeinkkel, a testvéregyházak vezetőivel, államunk
és a külföldi egyházi világszervezetek képviselőivel, valamint hatalmas
gyászoló gyülekezettel, kísérte utolsó útjára D. dr. Pálfy Miklós teológiai
akadémiai tanárt, dékánt, az ószövetségi tanszék professzorát, a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát. Személye és 35
éves szolgálata teljesen összenőtt egyházunkkal. Nagyon megbecsült volt
itthon és külföldön, Dunántúli kisparaszti családból származott. Életre ha-
lálra összekötöttnek tudta magát az új magyar szocialista társadalmi rend-
del. Szerette egész szívével, építette egész tudásával ezt a rendet. Az ótes-
támentum mondanivalóját belehelyezte a mába, és összefüggésbe hozta a
mai egyházi és társadalmi kérdésekkel. Olyan ökumenizmusnak volt a
híve, amely az egyházak testvéri közösségének ápolásán túl minden tőle
telhetőt megtesz az emberiség egységének, előrehaladásának, a társadalmi
igazság megvalósításának és a világbéke biztosításának érdekében. A
munka gyors ritmusában élt. Néhány társával együtt életének majdnem a
felét áldozta arra a szent .munkára, hogy az ótestamentum mai magyar
nyelven is megszólaljon. Teológiai akadémiánk egész életművét értékelte
azzal, hógy halála előtt két évvel tiszteletbeli doktorává avatta. Váratlan
halála mély sebet ütött a Magyarországi Evangélikus Egyház szívén, de
Isten vígasztaló igéje azt hirdeti: "Behegesztem és meggyógyítom sebü-
ket".
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MINA JANOS (1908-1972). Tanítócsaládból született a Brassó megy ei
Zajzonban, de 'a világháború végén családja Budapestre ík:öltözött. Teoló-
giai tanulmányait Sopronban elvégezve, Orosházán, Kondoroson, majd Ve-
csésen szolgált. 1936 tavaszán került Kiskőrösré. Önálló hitoktató lelkész-
ként 36 éven át végezte itt nehéz feladatát. Különös szeretettel és hűség-
gel viselte gondját tanyai körzetéhez tartozó tanítványainak és az ott élő
családoknak. Szerénység, kötelességteljesítés, pontosság jellemezte. Szűk-
szavú, csendes természetű ember volt. Igehirdetéseit a gyakorlati vonat-
kozások, a frappáns illusztrációk tették életközellé. Élete végén súlyos
betegség, négy nehéz műtét készítette el az utolsó útra. Olyan csendben
távozott sorainkból, ahogyan élt.

BARTFAI LAJOS (1914-1972). Üjpesten született. Segédlelkészi szol-
gálatot Hódmezővásárhelyen, Cegléden, Gyulán és Irsán végzett. Magyar-
bánhegyesen 1942-1955 között, Mezőtúron 1955-tól haláláig szolgált. Tíz
éven át a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye espereseként is munkálko-
dott. Tipikus szórványlelkész, aki szívesen gyakorolja magát a kevésen
való hűségben. A templomok építésének szerelmese. Hordozza a fizikai
terhet is törékeny testével. Le tud mondani sokmindenről, csak a gyüle-
kezete mehessen előre. Háza és szíve mindig nyitva van mások előtt. Sok
diák és munkás talált szállást kis otthonában. Csendes, halk szavú em-
ber volt, akinek inkább a mondanivalójában, és nem a hangjában volt
az ereje. Boldog volt, hogy elvégezhette a kis mezőtúri templom és parókia
teljes renoválását. A mezőtúri templomban ádvent utolsó hetében gyász-
istentiszteleten búcsúztaták hívei és lelkésztársai. Porait - hamvasztás
után - az újpest-megyeri temetőben helyezték nyugovóra.

VERTE SI ZOLTÁN (1881-1972). Lelkészi karunk neszfőra, aki 48 év-
vel ezelőtt elindította útjára az első magyar lelkészi szakfolyóiratnak, a
"Lelkipásztor"-nak első példányát -, 91 éves korában hunyt el. Zalaist-
vándon született. Edesapja is lelkész, édesanyja pap leány. Itthoni és kül-
földi tanulmányai után Gyurátz püspök oldalán kezdte meg szolgálatát.
Itt tanult meg kerületi, sőt országos szinten gondolkozni. Atmeneti ideig
Keszőhidegkúton, majd 35 éven át Magyarbolyban lelkész. Emberfeletti
erőt igénylő nagy szórvány területet gondoz. Ugyanakkor szinte ontja ki-
sebb-nagyobb irodalmi műveit, a hittankönyveket, az imakönyveket. Út-
törő szolgálatot végzett a méh észet tudományában. Vesződött régi héber
zsoltárok szövegével, de felfigyelt a bölcs mondásokban jelentkező gon-
dolati kincsekre is. Nagyon idős korában is - hályogosodó szeme elé tar-
tott nagyítóval - olvas, ír, nyomdába készít kiadványokat. Végre a fény-
kör bezárult. "A zalaistvándi otthon és a pécsi temető kriptája kőzt szik-
rázik a régi zsoltár: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Urnak
cselekedetei t".

TAVAS SY ZOLTÁN (1890-1972). Miskolcon született. A teológiát Eper-
jesen végezve, 1915. júniusában szeritéltetett lelkésszé. Néhány hónapig
Kecskeméten, majd két és negyed éven át Mískolcon volt segédlelkész.
1918 elejétől 1953-ban történt nyugdíjazásáig Ujcsanáloson parókus. (35
éven át.) Nyugdíjas éveiben - amíg testi ereje képesíti rá - világi- ál-
lást tölt be ,és presbiterként részt vesz a miskolci gyülekezet életében is.
A csendes és szelíd lélek romlatlanságával szolgál, sokaknak nyújt
anyagi segítséget, szívesen támogatja egykori gyülekezetét. Hosszas bete-
geskedés után a miskolci Szociális Otthonban halt meg.
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DR, PASS LASZLO (1893-1973), Szentesen született. A különböző tu-
dományok és az irodalom iránti érdeklődése a pozsonyi teológián bonta-
kozik ki. Osztöndíjas a greifswaldi egyetem hittudományi karán, majd
Budapesten filozófiát hallgat. A fővárosban és Szentesen segédlelkész,
majd az első világháborúban tábori lelkészként szolgál. A szenvedőknek,
különösen a sebesülteknek minden elérhető eszközzel és leleménnyel se-
gítségükre siet. 1921-ben került parókus lelkésznek a kölesdi gyüleke-
zetbe. Tízéves kölesdi szolgálata mély nyomokat hagyott az egész falu
népének szívében. 1931-ben a debreceni gyülekezet választotta meg lelké-
szének. Ott szolgált 24 éven keresztül, nyugalomba vonulásáíg. Előre-
haladott korában is folytat jogi, esztétikai tanulmányokat, és sumér
összehasonlító nyelvészeti kutatásokat végez. Az esztétikából doktorátust
is szerez a debreceni egyetemen. Szinte kora íf'[úságától kezdve szívesen
írogatott. Nyugdíjas éveit Ajkán töltve tovább tanult, tanított, segített,
dolgozott, egyre hatalmasodó betegsége azonban erősen akadályozta eb-
ben. Hosszú szenvedés után halt meg.

SZENDE (SZTOLAR) MIKLOS (1894-1973). Az ősi lucfalvai gyüleke-
zet 8. Jelkésze. Születése, egész szolgálata, szíve szerétetc Nógrádhoz köti.
Amikor Baltik Frigyes Dunán inneni püspök 1918-ban lelkésszé szentelí,
Sámsonházán kezdi meg szolgálatát. (Kiss István főesperest 1921-ben
püspökké választják.) 1921-től 1924-ig püspöki másodlelkész. 1924-ben a
szomszédos Lucfalva népe egyhangúlag lelkészévé választja. Közel 45 éven
át pásztoroíja melegszívű híveit. Élete utolsó esztendeit Gyenesdiáson, Ka-
pernaumban töltötte. Hogy mennyire szerette volt gyülekezetét,öizonyítja
az is, hogy végakarata szerint örök pihenőhelyét Lucfalván jelölte meg,
ahol édesanyja is s egyetlen fia is pihen. Hamvait hatalmas gyülekezet
részvétele mellett helyezték nyugalomra.

MOL~AR LAJOS (1912-1973). újmalomsokon született. 1935 júniusá-
ban - 17 ifjú társával együtt avatta lelkésszé D. Kapí Béla püspök. Rö-
vid szendi káplánkodás után ideiglenesen a soproni Hittudományi Narra
kerül, könyvtárosí minőségben. Azon a munkaterületen, melyen aztán 36
éven át példamutató igyekezettel és szorgalommal szolgált: a barcs-
nagyatád-somogyszobi szórványgyülekezetben, 1936 őszétől találjuk. Dél-
Somogynak közel 2/3 részét gondozza, egyéntől egyénig rnenő figyelmes-
séggel, kis szórvány templomokban és családi .otthonokban, mindíg olyan
hűséggel, mintha több százan hallgatták volna. Mindennapi élete, igehir-
detői és lelkipásztori hűsége maga is prédikáció volt. Megbecsült embere
a községnek, a környéknek, a társadalomnak. Sok ember gondját-baját

. átvette és segített tanácsával. "Karrierje, pályafutása a somogyi dombok
kanyargó, végtelenbe futó útjai voltak."

SMID ISTVAN LEHEL (1906-1973). Rozsnyón született, lelkészcsalád-
ból származott. A teológiát Pozsonyban végezve, I928-ban állt szolgálatba,
Eletének első felét Csehszlovákiában töltötte. Igló, Rozsnyó, Aranyosma-
rót, Bártfa, Rimaszombat a működésí helyei. 25 évvel ezelőtt jött Nyír-
egyházára, s vallástanárként, illetve hitoktatóként működött, A tanyákon
érezte magát otthonosan. Szívesen foglalkozott egyháztörténeti kutatások-
kal, s megírta a nyíregyházi gyülekezet történetét. Állandóan olvasott, s
nagy fájdalmat jelentett neki, amikor elhatalmasodó betegsége következ-
tében élete végén már az olvasás-nehezen ment. Az igét és a szolgálatot
szerető lelkésztestvért sok száz hivő lélek imádsága és, éneke kísérte pi-
henőhelyére, a nyíregyházi Északi temetőbe.
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Pásztor Pál

KUTHY DEZSŰ. (1888-1973). Az idősébb lelkésznemzedék még Ismerte,
vagy találkozott vele az Üllői úti székházban, mínt az országos egyház
főtitkára. Szép ezüst rejeés karakterisztikus lutheri vonásai azonban leg-
többünk előtt elmosódtak 30 év alatt. A húszas évek elején Budapesten
bontakozik ki energikus, színes, gazdag egyénisége. A Dunán inneni egy-
házkerület 1944-ben választja püspökévé. Balassagyarmatra kerül. Több-
szörösnek számító négy éven át a szolgálatban való elégés vágyával látja
el főpásztori tisztét. De amikor a háborúban szerzett hangszálbaja lehetet-
lenné teszi szolgálatának maradék nélküli teljesítését -, nyugalomba vo-
nul. lVIegrendítő elhatározása szinte példa nélkül áll az egyház történel-
mében. Lutheri cselekedet. A nagyenergiájú ember meghajol Ura aka-
rata előtt. A nyugalom hosszú éveit pestlőrinci otthonában tölti, megosztva
szeretetét a család': és a gyülekezet között. Patriarkális kort ért meg.
Kuthy Dezső ny, püspök elhunytával egyháztörténelmünk egy darabja
szállt a sírba.

WEI GEL ADAM (1891-1973). Népes iparoscsaládból, Gyönkről szár-
mazik. Neveltetése, szolgálati helyei is teljesen Tolna magyéhez kötik.
Györkönyben esperesi segédlelkész, s ebben a beosztásban gondozza az
l. világháborúban Bikácsot is. Egész fiatalon kerül lVIucsfára, ahol majd-
nem 50 esztendőt tölt. Ott maradt tovább szolgální nyugdíjas korában is.
Egyéni és családi élete erős megrázkódtatásat közepette mindig hűsége-
sen látta el munkakörét, a 2. világháború után számban erősen megfo-
gyatkozott hívei között és az újonnan alakult fiókegyházakban .: Pásztori
szívéval magához ölelte azokat is, akik messze kerültek a nyájtól. Élet-
alkonyat a gyenediási Kapernaumban töltötte. Ott is halt meg, pontosan
82 éves korában.

*
Végignézve a körünkből örökre eltávozott pályatársaink hosszú során,

majdnem mindegyikükre úgy gondolunk, ahogy az ige rájuk mutat kü-
lön-külön, személy szerint: "Érett korban térsz a koporsóba, amint a
maga idején takaríttatik be a learatott gabona". (Jób .5, 26) lVIegérlelte
őket is a kalászokat érlelő perzselő nyár. Nekünk is példát adtak a hű-
séges sátárkodásra. Kérjük az aratás .Urát, takarítsa be őket' a mennyei
csűrökbe.,s küldjön ezután is munkásokat az Ö aratásába!
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Mekis Adám esperes,
püspökhelyettes felolvassa
az Ünnepi Nyilatkozatot
a jubileumi közgyűlésen

I

Harangláb a nyugati határszéleri,
Nemesmedvesen - Harangja
hirdette 1945-ben Magyarország

felszabadulását
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CjYARMATHY IRÉN íRAsAI:

Két· magyar a nagyvilágban
Esténként mindig nyugtalan volt. Éjszaka, álmában mindig otthon járt.

Egy hét óta már majdnem minden éjszakán. I
Egyik naP egyszen·e tűrhetetlenné vált körülötte minden. Egyszerre

mindent ellenszenvesnek, idegennek, elviselhetetlennek talált. Még reggel
bement a munkahelyére, azután ahogy dolgozott, hirtelen úgy érezte, ha
most nem mehet, belehal. Abbahagyta a munkát, kiment a levegőre,
mintha csak egy cigarettát szívna el, azután a kis zakóban, mintha csak
ide ugrana a szomszédba, lefutott a lépcsőkön, végigment az udvaron, ki
a kapun. Még mosolyogva odaköszönt a portásnak, mintha csak pár
percre átugrana a szomszéd üzletbe.

Végigment az utcán, megtapogattg,. belső zsebében az okmányokat, az-
tán elindult haza, Magyarországra.

Nem mérlegelt, nem gondolkozott, csak ment, amerre a határt tudta.
Kezdetben könnyedén szedte a lábát, volt még tartalék ereje bőven, vitte
a vágy, amely most legyőzött minden megfontolast, mert olyan hatalmas
lánggal lobogott benne. Vitte a honvágy.

Ahogy múltak a napok, fogyott az ereje és amúgy is kevéske pénze.
A belga hatá1·on egy sofőr hozta át, az meghívta egy csésze meleg ká-
véra, aztán kezet fogtak, jó szerencsét kívántak egymásnak és elváltak.
Az Új oj·szág nyelvét nem ismerte. A töb.b napos út megviselte, a sza-
kálla kinőtt, nem kereste hát az emberek társaságát. Ovatosan bánt a
pénzzel, szegényes szállásokon aludt, míg egy reggel arra ébred, hogy üre-
sek a zsebei, kevéske pénzét is ellopták.

Kiment az állomásra. Leste a vonatokat, a szeme lázasan csillogott az
éhségtől. Ejszaka a váróteremben aludt. Mellette egy asszony ült, a szatyra
félig nyitva és benne pirosra sült kenyér. Behunyta a szemét, hpgy ne
lássa. Kényszerítette magát, hogy így maradjon. De a behunyt szemek
mögött is azt a kenyeret látta, piros an, kívánatosan, érezte az illatát, ízé-
nek gondolatára összefutott szájában a nyál. Becsületes embernek nevel-
ték. Soha nem nyúlt még olyasmihez, ami a másé. De az éhség kínozta,
adta a rossz tanácsot és a legyengült test, a fáradt lélek nem tudott el-
lenállni. Nézte a szunyókáló asszonyt, a várakozókat a teremben, aztán
egy óvatlan pillanatban kiemelte az asszony szatyrából a kenyeret, gyor-
san a hqna alá dugta és félkarjával takarta, hogy ne lássák. Az asszony
szunyókált, ő pedig óvatosan felállt és megindult az ajtÓ' felé.
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Az asszony, mintha megérezte volna a mellette támadt ürességet, fel-
nézett. És már kiáltott is:

~ A kenyerem! A kenyerem!
A fiú futott. Hallotta maga mögött az asszony kiabálását. Űgyesen kí-

gyózott az emberek között, és amikor a kijárathoz ért, szembetalálkozott
egy rendőrrel. -Az könnyedén megragadta, ő meg nem tiltakozott. Pisz-
kos, sovány kezéoei letépett egy -darabot a kenyérből ésgyömöszölte a
szájába, nyelte a rosszul megrág ott belét, míg majdnem megfulladt tőle.

*
'- Délután a rendőrségről kerestek. Egy kis tolmácsolás lenne - mond-

ták.
Sietve vettem a kabátomat, s már indultam is. Amikor az őrszobába ve-

zettek. egy b01·otválatlan, sovány, züllött külsejű fiatalembert találtam ott.

\

Zakója kopott, lábán töredezett, ócska cipő. Hazámfia volt. Akkor val-
lotta be mindazt, amit az előzőekben leírtam. Szótlanul néztem, amint
beszélt. Figyeltem láztól csillogó szemét, amint mondta: úgy éreztem, ha
nem megyek, belehalok. Haza -akarok menni, kérem, tessék nekik meg-
mondani, hazavágyom. Nem akartam lopni, negyedik napja nem volt fa-
lat a számban. .

A rendőrtisztviselő kérdően rámnézett.
Belekezdtem a tolmácsolásba. Nem az eszemmel, a szívemmel fordítot-

tam .. A rendőr megcsóvá.lta a fejét. Új kérdéseket tett fel, és én megint
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fordítottam. A fiú nem értette, mit fordítok, a rendőr nem értette, a fiú
mit mond. A fordítást átszűrtem a szivemen.

A fiút elvezették.
Másnap a bíróság előtt találkoztunk. A bíró ídős férfí volt, emberis-

merő. Sokat láthatott az életében, gyorsan és hozzáértéssel vezette a tár-
gyalást. A törvény szava megmásíthatatlan. Ez az ember -bűntetést érde-
melt a fennálló jogszabályok szerint. Mielőtt itélethozatalra került volna
a sor, odafordultam a bíróhoz:

- Bíró úr, ez az ember szereine hazamenni És haza fog menni élve
vagy halva. Tudja-e bíró úr, mi a honvágy? Érezte-e már? Segít ennek
g, szerencsétlen embernek most a büntetés? - Nagy léleqzetet vettem,
úgy mondtam: adja nekem ezt az embert!

A bíró harminchat éve ismert. Tudta, nem döntök meggondolatlanul.
Néhány percig csend volt, azután elhangzott az ítélet .

. . . Saját otthonunkba vittem. Leszedtem róla a piszkos ruhát. A teste
csont-bőr volt. Fürdőt, tiszta ruhát kapott, meleg ételt, puha ágyat. Majd-
nem két napig aludt. Akkor pénzt adtam neki, útravalót, elvittem a kö-
petségre, aztán feltettem a vonatra.

Ahogy a vonat ablakából visszanézett rám, nagyon fiatalnak láttam"
majdnemhogy gyermeknek. Beesett, sápadt arcában nagyon mélyen, na-
gyon égőn világított két fekete szeme.

A vonat megindult, én pedig elfordultam, hogy ne lássa, mit érzek.
Azokban a hetekben boldog vidámság volt a szívemben. Elkísért hét-

köznapjaimba, velem volt ünnepnapjaimban. Egy fiatal hazámfia adta
ajándékba. '

A történetre senki nem szólt. Volt, aki sokáig maga elé nézett, volt,
aki lenyelte a könnyét, volt, akiből kibuggyant.

Aztán az elbeszélő csak annyit mondott:
- Hazaérkezett!
Es a szobában, amelyben ültünk; kigyulladt az öröm lángja. Nőtt, szét-

terült e fölött a picinyke ország felett, amelyet Isten kegyelméből hazánk-
nak nevezhetünk.
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Ul a szobában egyedül, maga.
A férje rég holt, nem várja haza.
Ahány gyermeke, annyi felé jár,
elkopott kulcsa csikorogva zár.

Kevés a munka, kevés a remény,
nagy lábas helyett csak kicsi edény,
kevés a ruha, korhadt a teknő,
sok kicsi gyermek, de gyorsan felnő!

Van idő bőven készülni csendben,
mindenütt mindent elrakni rendben,
kidob ni, ami fontos volt, drága,
mi másnak lim-lom s nincsen már ára.
Egy csöpp kis cipő, egy barna hajtincs,
ez minden kincse, egyebe 'már nincs.
Ul a szobában egyedül, maga,
hol a sok gyermek? Nem járnak haza?
VI a szobában, nincsen már könnye,
kezében nyitva az Élet Kdnyve:
s ki egy élten át önmagát adta:
orcáját csak a nap símogatja,
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Van egy s,zép álmom, melengetem régen.
Sok pici gyermek" mint csillag az égen
körül venne. És ülnének nagy körben,
várva mesémet izgatott örömben.
Es én középen, szívemmel a kézben,
s amit egy élet adott, most mesében
mondanám el én nékik mosolyogva.
Összebújnának, figyelve szorongva.
S amíg mesélném sok-sok nehéz harcom,
tiszta, szép szemük tükrőzné arcom.
S amíg kérnének; mesélj nekünk sokat!
Megsimogatnám drága kis arcukat,

~ mutatnék nékik ezernyi szép csodát,
templomi csendben felbúgó orgonát,
dalos pacsirtát, puha bársony kelmét,
fényes bogarat és a barka selymét,
beszélnék jóról, beszélnék a rosszról,
beszélnék szépről, s a sötét gonoszról,
beszélnék télről, beszélnék a nyárról,
édesapákról, az édesanyákról
s hogy Isten 'velünk van, nem hagyna el soha,
.legyen az élet bár nehéz, mostoha.
En csak mesélnék. Űk csak hallgatnának,
én mindig adnék, ők elfogadnának,
régi álmom, ha így 'valóra. válna,
tán nem hiába jöttem a világra.

II
I

• e.•
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Egyetlen magányos csillag
Még ma is pontosan emlékszem arra a napra, pedig sok-sok évvel ez-

előtt történt. .
December 24-e volt. Az időjárás már a reggeli órákra viharos szelet,

kemény havazást jelzett; aki teheti, ne induljon útnak, mondták.
Edesapám ott állt az ablak előtt és az eget nézte. Évről évre ezen a na-

pon egy nehezen megközelíthető kis falucskába ment istentiszteletet tar-
tani. Akkor is oda készült. Lovas kocsi jön érte a déli órákban -,
ígérték - és ha az időjárás-jelentésnek igaza van, nem lesz könnyű do-
log a faluba eljutni. Bizony, a városi ember nemigen emlékszik azokra
az időkre, amikor esőben, hóban, szélben, zötyögő szekéren, lépésben ha-
ladva· vagy kerékpárt taposva índultak lelkipásztoraink a távoli kis te-
lepülésekbe, hogy Isten igéje mindenüvé eljusson.

Még ma is pontosan emlékszem arra a december 24-ére.
Dél felé a nyugati égbolt teljesen elsötétült, mintha az éjszaka köze-

ledne. A sötét felhők fenyegetően terpeszkedtek a falu fölé. Időnként
furcsa fény villant, s a tegnap hullott hó egy pillanatra vakítóan, ezüs-
tösen csillámlott. Allat, ember menedéket keresve védett helyre húzó-
dott. l'IIinden elcsendesült. Félelmetes volt ez a csend. Mintha még a föld
is feszült rémületben várná az elkövetkezendő percek ismeretlenségét.
Aztán equszerre távoli morajlás hallatszott. Valahonnan hideg, metszi;
szél kerekedett, belehasított a félelemtől remegő, várakozó kis világba.
Felkapott egy-két hópelyhet, játékosan megpergette, azuttin kegyetlenül
visszavágta a földre. Ujabb és újabb széllökések jöttek, egyre ~öbb volt
a kavaTgó hópehely, a szél orkánszerűvé nőtt, összefog ta a táncoló pely-:'
heket és tölcsérbe csavaTva vitte magával ismeTetlen útra. Tombolt, ka-
vargott minden, a sötét felhők már-már a földig mprészkedtek, a szél fel-
korbácsolt mindent, kettétört a villanyoszlop, eiszaktuitak: a vezetékek,
járhatatlaná váltJk az utak. És a hóvihar egyre erősödött. Megszakadt a
telefon-összeköttetés, elmaradtak a megbeszélt találkozasok. Éjfélre, a há-
zak köré méteres hótorlaszo:~ emelkedtek.

*

K~l'ékpuszta kis német ajkú település volt. Lakói szorgalmas, istenfélő
emberek voltak, földművelésből,állattenyésztésből éltek. CseTmák József
nem tartozott a gazdag emberek közé. Eredetiieq asztatcs volt, de mivel
nem sok megl'endelője akadt, ·hát pásztoTkodást is vállalt. A háza zsúp-
fedeles volt, kissé iéireesett a falutól. A ház végében kisebb csűr állt az
állatok részére.

A házban egy szoba és egy konyha. A konyhában petróleumlámpa, ke-
mence, a falon polcok, a kemence mellett, a földön agyagkorsó. Tiszta-
ság, rend honolt mindig ebben az egyszerű birodalomban, ametynek telj-
hatalmú ura Mária volt, Csermák felesége. Mária telt, jól formált .fiatal-
asszony volt, úgy húsz év körüli. Barna hajú, barna szemű, a hangja kel-
lemes, alaptermészete vidám. A szeme mindig mosolygott és mozdulatai
mindig követték elbeszéléseit. Szerette d,z erős színeket, a pirosat, a sár-
gát, a zöldet, a kel·tjében mindig volt virág, szerette a természetet, a ma-
darakat, a fákat, szerette maga körül az egész életet.
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Gyermeket várt. Az elsőt. Egész lényét betöltötte a boldog várakozás.
Néha magában el-elmosolyodott. Ilyenkor a kicsire gondolt, akinek a jö-
vetele már nagyOn a küszöbön állt. Bajra, rosszra nem gondolt. Istent
hordozta. Nem félt. Ilyen volt a természete.

A férje, József, nyolc évvel volt idősebb nála. Valamivel magasabb,
mint az asszony, kevés beszedű, komolsj, de nem barátságtaLnn. Ritkán
szólt, tie ha valamit mondott, azt komolyan, határozottan tette. Teste iz-
mos, arcbőre kreolos, vonásai markánsak, mint azoké, akik sokat vannak

.lL-----_~--

a levegőn. A mozgása rugalmas, kiegyensúlyozott. Jó pásztornak tartot-
ták és asztalosmunkáját is dicsérték. .

•

- Csermákné elég előrehaladott álapotban van - mondta édesapám,
amikor négyórás késéssel aznap hazaérkezett. - Az orvosok szerint nem
sok lehet neki már hátra. '

- Jaj, csak ez az ítéletidő meg ne zava1·ja a dolgok rendjét -r-' aggó-
dott édesanyám. <,

- Ott volt az istentiszteleten is - mondta édesapám -, vidáman vi-
seli a terhességet, egészséges, boldog.

A rádióból meg csak egyre hallatszott a figyelmeztetés:
- A vihar ereje nem szűnik. Akinek nem feltétlenül kell, az ne hagyja

el otthonát. A hófúvások miatt megbénult a forgalom, életveszélyes a
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közlekedés. Segélyosztagok indultak a bajba jutott emberek megmenté-
sére. Aki csak teheti, maradjon otthon.

*
Azon a 24-én este kilenc órakor elkezdődtek Mária fájdalmai. József

tudta, nincsen segítség, orvosért nem juthat be ebben az ítéletidőben a
községbe, feleségét sem viheti be. Odatérdepelt hát az ágy mellé, és csak
fogta az asszony kezét. Az meg behuny ta oa szemét és szorította az övét,
de amikor a férjére nézett, mindig csak mosolygott .

. . . - A csűrben haloványan világított az istállólámpa - mesélte más-
nap az orvos. - Az áporodott levegőben meglátszott az állatok lehelete.
Szemem nehezen szokott a fényhez a szörnyű út után, amit a hókotrón
tettem meg. Először az állatokat vettem észre a csűrb en, csak azután a
három falubéli segítőosztagost. Az egyik fáradtan ült a földön, a fajászol
előtt, a másik a lámpát tartotta, a harmadik a jászol fölé hajolt. Oldalán
mentőtáska volt. A lámpa fényében sárgás an sápadtak voltak az arcok.

A megrepedezett fajászolban a szénára terített takarón apró gyermek
feküdt. A lámpa fény köre körülölelte, az állatok lehelete melegítette. A
fénykörön kívül ott állt az apja, József és mellette teljesen felöltözötten
az anya, Mária. Künn dühöngött a vihar. A nyitva felejtett ajtón át tisz-
tán látható volt a hó súlyától földre rogyott zsúpfedeles ház.

Elnéztem ezt a boldog kis családot. Hallgattam azt a békés csendet a
jászol körül, amelynek egyetlen hangja volt az állatok lélegzése. Ránéz-
tem a férjre, akiben ezen az éjszakán hármas egység testesült meg: férj,
pásztor és asztalos az orvos helyettese ként.

Mire útnak indultunk, elállt a vihar. A hold nem sütött, de a havas
mezők mégis csodálatos fehéren csillogtak. Egyetlen magányos csillag ra-
gyogott az égen. Csak ettől jöhet a fény - gondoltam. Mert a csillag
mintha a dühöngő, rohanó felhők alá szállt volna, hogy fényével meg-
védje a földet. Es egész úton úgy éreztem, hogy a fejem fölött ragyog .

•
Néhány -nap múlva keresztelőre hozta Mária a fiát. Amikor édesapám

megkérdezte tőle, mi legyen a kisfiú neve, azt mondta:
° - A fiút elhunyt nagyapja után, aki nagyon jó ember volt, és egész
bizonyosan a mennyországba jutott, kereszteljék a gyermeket Jézus,
névre ...

Igy történt. Még ma is emlékszem rá, pedig sok-sok évvel ezelőtt tör-
tént.
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TVRMEZEI ERZSÉBET VERSEI:

Keszthelyi reggel

Felborult aranypohárból
végigömlik a tó tükrén a fény .

.Virágos part színei felragyognak.
Üj reggel új poharából kínál
Isten megint
új kegyelmet a szomjasoknak.

Most már egyetlen napfényt ringató
arany tükör a tó.
Szobámban állok még: sötét vagyok.
De csak egy lépés: kint vagyok a fényben,
s ragyogok, mert minden ragyog.
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Tanulgatorn a csendet

Nézem a tó fodrozó tükrét,
a felhők, fények játékát a vízen,
szeptemberi fák színesedő levelét •.•
és tanuigatom a. csendet.

Nem az üreset, a némát:
a beszédes et. Hiszen
Valaid mindig megszólal a csendben.
Tó tükrére, sirályok szárnyára,
hulló aranylevélre
üzeneteket ír nekem.

Ölembe perdül egy őszi 'levél ...
Uzenetét betűzgetern.
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"Lefelé növünk"

Ki is mondta? Juliska néni?
Szeretetházi kis körünk
melyik fehérhajú lakója?
"Mi már csak lefelé növünk!"

Tréfába bújtatott lemondás!
Vagy nem isaz l Boldog titok!

, Valami, amit egyre jobban
és sürgetőbb en áhítok.

Minden nap csak lefelé nőni!
Kisebbé lenni szüntelen,
hogy Krisztus növekedjék bennem,
s míndenben minden Ö legyen!

Öt dicsérje minden Iehelet,
Öt áldja minden szívverés!
Így nőni lefelé! Van enn~l
boldogítóbb növekedés?!

Ez legyen a mi édes titkunk,
aranymosolyú örömünk,
hogy Ö lesz bennünk mind nagyobbá,
s "mi már csak lefelé növünk".

I
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Hátha még utolér!

Ahogy azok a néger teherhordók
hajszolt menet után
egyszer csak leültek,
se parancsra, se fenyegetésre

nem indultak tovább,
mert be akarták várni,
amíg "a lelkük utoléri őket":
huszadikszázadvégi rohanók,
nem kellene egy kicsit megállnunkv!

Mért ez a tempó? Hova a rohanás?
Jaj, ha lemarad ebben a rohanásban a lélek!

Jó volna megállni és várni!
Hátha még utolér!

*
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Ha nem teszek semmit sem ...

Kedves betegeinknek

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeress en az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény,
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem"
csak engedem, hogy szeress en az Isten;

új gyümölcs terem .••
másoknak terem .••
érik csendesen
erő, győzelem ...
ha nem teszek semmii sem,
csak engedem, hogy szeress en az Isten.
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Mint a madár szárnya ...

"Krisztus keresztje olyan teher, mint madárnak a
szárnya - az emel a magasba" (Clairvauxi Bernát)

Teher a szárnyad, suhanó madár?
Repülsz! Kék egek végtelenje vár.
Repülsz - fényében aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.

Teher a kereszt, a Krisztus keresztje?
Lehet, gyenge vállad már felsebezte.
De olyan teher, mint a madár szárnya.
Nélküle magasság hiába várna.
Nélküle a célt soha el nem éred.
A kereszt emel egyre feljebb téged.
Repülsz, fényében aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.
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Egy ágy a tízennegyesből

SACjHY ILDIKÓ íRÁSAI:

Mindazt, ami történt, az első pillanattól kezdve felfogta. Az esemé-
nyek hihetetlensége és gyors egymásutánja csak külső érzékszerveit
zsibbasztották el. Tudata azonban nem volt képes a védekezésre, kiszol-
gáltatottan fogadta magába a képtelen eseményeket. Már amikor a homá-
lyos kórházi folyosóról az egyre erősödő hóesésbe kilépett, tisztában volt

.azzal, mi vár Tá ezután. A féltve őrzött kor, melyet nem érinthettek a
küzdelmes, fáradságos esztendők sem, mert nem volt függvénye ezeknek,
a biztonság kora, melyről néha-néha már azt gondolta, érdemtelenül hosz-
szúra nyúlik az életében, most végérvényesen és visszavonhatatlanul le-
zárult. Egyetlen óra zárta le, amely azzal a pillanattal kezdődőtt, amikor
számlákkal, iratokkal borított íróasztalán' megszólalt a telefon, s nagy-
nénje érdes, szinte már nyers hangon közölte vele a kórház címét és a
kórterem számát, ahol öccsét megtalálhatja.

Nem ájult el, nem jajveszékelt. Nem mintha olyan erős"lett volna, csak
egyszerű en nem 'hitte, hogy igazán komolyra fordulhat, bízott· benne,
hogy még minden visszafoTdítható és jóvátehető. Munkatársai mégis be-
letömtek néhány nyugtatót indulás előtt. (Szánalmas emberi kiszolgálta-
tottság: szívesen és készségesen igyekezünk segíteni a tragikus esemé-
nyeknél másoknak, azzal a titkos és babonás megkönnyebbüléssel, hogy
most sem én voltam az áldozat, talán egy időre megint megúsztam, ta-
lán egy idő1'e javultak az esélyeim.)

Végig a villamoson, de a kórház előtt topogva eltöltött keserves. fél
óra alatt is, megpróbálta távol tartani magától a legrosszabb eshetősé-
gének gondolatát. Volt ideje bőven a töprengésre, mert 1'iadalmában el-
jeleitett borravalót adni aportásnak, s a szabályok szigorú őre egysze-
1'űen nem engedte belépni a kapun.

Isme1·te nagynénjét, gyakran szinte kíméletlen élességgel fogalmazott.
Most ebbe igyekezett kapaszkodni .: Talán mégsem olyan súlyos, hiszen
szinte mindenkit sikerül megmenteni, miért éppen nála volna hiábavaló
a beavatkozás?! Még a portás is, aki közben levetkőzött valamit hivatá-
sos é1'zéketlenségéből, így próbálta megnyugtatni.

- Ma már nem olyan könnyű az ilyesmit eredményesen vég1·ehajtani.
Különben is, E1'délyi Péternél, amióta be hozták, legalább tízen fordultak
meg az osztályon.

Ez utóbbit többé-kevésbé magyarázatképpen fűzte hozzá, Ő. azonban
nem szólt semmit, nem látta értelmét válaszolni. Magya1'ázza meg ennek
az embernek, hogy Ő, a nővére, csak negyedórával ezelőtt tudta meg, 'mi
történt, hogy az édesanyja százötven kilométerről előbb ideérhetett, mint
Ő, mert neki a fejvesztett hozzátartozók elfelejtettek telefonálni?

Pontosan négy órakor végre bemehetett. Futva tette meg a rövid tá-
volságot a földszinti folyosóig, de hirtelen megállt a rosszul világított for-
dUlónál, mert éppen akkor emelte le a nyilvános kórházi telefon kagyló-
ját egy alig 22 éves ápolónő. O megmagyarázhatatlan rémülettel a szívé-
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ben várt, míg az ápolónő zavartan fordult vissza a mögötte álló orvos-
hoz.

- A tizennégyesből Erdélyi Péter után érdeklődnek. Mit mondjak?
Az orvos, ő sem volt több huszonhét évesnél, egészen rövid ideig ta-

nácstalanul meredt a teieionra, majd maga lépett a készülékhez.
- Meghalt. - Csak ennyit mondott, aztán anélkül, hogy helyére akasz-

totta volna a kagylót elfordult, s hagyta, hogy az tehetetlenül him@álóz-
zék a zsinór végén Ott a túloIdaIon azonban nem válaszolt senki, csak
a kattanás hallatszott be néhány másodperc után.

Az orvos és az ápolónő ebben a pillanatban equszerre vették észre,
hogy ő is ott áll, egyszerre fordultak feléje és nézték meg alaposabban,
majd mintha csak összebeszéltek volna, egyetlen szó vagy kérdés nélkül,
eauszerre tüntek el a sok fehér ajtó egyike mögött. Ö azonban maga szá-
mára is érthetetlen makacssággal kezdett föl-alá járkálni a keskeny fo-
lyosón, míg végül, nem is é1'zékelte mennyi idő után, újra előkerült a kis
ápolónő (az orvost nem is látta tÖbbet), és csak ennyit kérdezett.

- Mindenképpen be akar hát menni hozzá?
O meg csak rábólintott, kapva az alkalmon, hogy szólnak hozzá, hi-

szen maga sem tudta, mit is akar tulajdonképpen. Talán azt várta, végül
kiszól valaki, hogy tévedés volt, már jobban van a testvére. Igy csak be-
lépett az ápolónő után a zsúfolt kórterembe. Úgy látszik, ezek a kórter-
mek mindig ilyen zsúfoltak. Járt má1' egyszer évekkel ezelőtt ezen az osz-
tályon, tie nem a férfi, hanem a női oldalon. Csakhogy akkor nem az
öccsét hozták be ide, hanem egy távolabbi ismerősét, egy lányt, akit a
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- gyárban isme1·t meg, ahol a nyá1'i szünidőben dolgozott, s aki nevetve
mesélte neki, amikor meglátogatta, hogy újra meg fogja próbálni, ha ki-
engedik innen.' Akkor is így tele volt a kórterem, s ő megrettenve és
mégis kíváncsian figyelte a különböző eseteket, az élet elutasításának le-
leményes próbálkozásait.

Most azonban nem nézett körül. Csak a lepedővel letakart ágyat nézte,
az összegörnyedt test kirajzolódó körvonalait. Aztán a fellebbenő takaró
alatt az arc. Nézte a keskeny, még most is komoly arcot, mely mintha
nem is változott volna, csak most má1' végleg eluralkodott a vonásokon
a szenvedés, megszabadulva az önfegyelem és önuralom örökös szorítá-
sától. Látta a nyakon a vékony vörös vágást, az utolsó orvosi erőfeszítés
jelét, a mindent megtettünk immár kárba veszett próbálkozását. Úgy fe-
küdt ott felhúzott térddel, meggörbült háttal, mint amikor kisgyerek ko-
rában a gyomra fájt éssápadtan, összekuporodva tűrte, hogy anyja meg-
próbáljon segíteni rajta. ~

Amikor munkahelyére visszatért, már nem talált ott senkit. Gépiesen
nyitotta ki az ajtókat, s mere» végtagokkal ült le egy útbaeső székre. Ér-
zékszervei szinte megszűntek közvetíteni a külvilág behatásait, agya azon-
ban kíméletlen következetességgel hívta elő az elmúlt óra reflexszerűen
felvett képeit.

Még a telefon berregése sem tudta egészen magához téríteni. Értetle-
nül bámult az éles hang forrására és kívülállóként kezdte számolni a
csengetés eket. Egy ... kettő .. : három ... Vajon ki lehet? Hiszen már
rég vége a munkaidőnek! Végre a kilencedik csengetésnél felvette a kagy-
lót. Tamás aggódó, szemrehányó hangja annyira közel hatolt a fülébe,
hogy összerezzent tőle.

- Te vagy, Júlia? Mi van veled? Már másfél órája várlak, s közben
többször is próbáltalak hívni, de nem vette fel senki ...

Talán a jól ismert hang tette, hogy idegei átmenet nélkül mondták fel
a szolgálatot, s a jótékony zsibbadtság egyik pillanatról a. másikra hullott
le róla. Furcsa, idegenszerű, távoli hq,ngon kezdte, s mire befejezte, már
torka szakadtából üvöltött.

-' Péter meghalt ma délután négy órakor a Korányi Kórházban. Nem
hallod, mit mondtam? Hát nem érted?! Nem érted! ... '

Nem is emberi hang voU már ez, hanem artikulátlan, iszonyatos üvöl-
tés, a lélek ösztönös védekezése az orvul kapott ütéssei szemben. Csak
foszlányokban jutott el hozzá Tamás könyörgő hangja.

- JÚlia ... kedvesem ... nagyon kérlek, várj meg! Ne indulj el, míg
oda nem érek! ... Júlia, ugye hallod, mit mondok?!

Miután a kagylót helyére tette, önuralma ie kezdett visszatérni. -Der-
medten, mozdulatlanul nézett maga elé. S ekkor, a szobára visszatelepe-
dett csendben, a várakozás percei alatt, egyszerre mindent megértett.
Maga mögött hagyott huszonnyolc esztendejét, mint a kegyelem idősza-
kát látta megvilágosodni. S tudta azt is, hogy ennek most már vége van.
Hogya békés álomban eltöltött, éjszakák megszakítatlan sora után, meg
kell ismerkednie az álmatlan, lidércnyomásos éjszakákkal is. Tudta,
hogy a szorongás eddig ismeretlen napjai hónapokat és éveket töltenek
majd meg az életéből.

A félelem nélküli évek szépséges sora, a boldogság felhőtlen kora im-
már lezárult. S mindazt, ami ezután következik majd az életében, örömöt
és bánatot, sikert és kiuiarcot, egészen új síkon; más dimenziók között
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kell megélnie, hiszen sebezhetőségének tudaJát többé semmi· sem tudja
vele elfeledtetni.

Mielőtt azonban szívét a rettegés végleg elborította volna, saját sutto-
gása, öntudatlan és akaratlan suttogása térítette magához.

- Uram Istenem, engedd meg, hogy nálad újra t(tlálkozzunk majd
vele!

S ekkor egyszerre megértette és megérezte azt is, hogy ez a dadogva
elmondott, félszeg imádság lesz most már számára a kétségességek között
az egyetlen lehetséges bizonyosság.
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Miért csak néha-néha szólítottál?
- Azok sem voltak sors-pillanatok! -
S ha osztottál,
Miért elfödött arccal játszottál,
S vetted vissza végül a lapot?

ÁR-APÁLY
Uram! - hisz így szólít meg végül
Az együgyű szava, épp úgy,
Mint a költő éneke -
Uram, meddig játszol velem?
Agyonpásztorolt teremtményeid végtelen sorában
Miért hagysz éppen engem őrizetlen ?
Vagy miért nem engedsz el véglegesen?

Tudom, hálás szerep lenne,
- Mint kis szó-pecérek gyakran megteszik -
Beállni ssavammal i Istennel nyelvelők
Lármázó, divatos körmenetébe.
De mi lesz akkor Veled,
S velem Uram?
S a mi kettőnk ügyévEl!?

Vagy mégis úgy van,
Te tudod mit teszel?
Szelíd, csöndesnek békévé leszel?
Békétlenkedőnek Te .vagy a nyugtalanság?
Zajongónak háborút hozol?

Es így lesz végig - árad vagy apad -
Én kereslek,
S Te keresteted magad ...
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HARKANYI LAsZLÓ íRAsA:

A legtöbb ember szeret fényképeket nézegetni. Ilyenkor eszünkbe jut-
nák régi, kedves emlékek, magunk előtt látjuk szüleink ifjúkorát, kedves
nagyszüleinket, vagy az évek során felnőtté lett gyermekeink önfeledt,
gyermeki mosolyát.

A fényképek között van régi, s van újabb is. Mert gondolatban most én
is fényképeket nézegetek.

Az elsőn a dátum: 1942-43 tele. Csikorgó hideg volt akkor is, s mi
mégsem éreztük. Pedig akkor körülvett minket a világháború dermesztő
hidege is. Mégis boldogan töltöttük szabad időnket, délutánjainkat a jég-
pályán.

Egyik délutánon új arc jelent meg a korcsolyázók között. Egy pilla-
natra mindenki megdöbbent, amikor észrevette. Hófehér gézpólya takarta
el a szemek helyét. Vak katona próbált a jégre lépni. Talán itt korcso-
lyázgatott ő is éveken keresztül boldog ifjú ként ... Most is fiatal még,
de egy lépést sem tudott megtenni egyedül. A háború poklában elvesz-
tette szeme világát. Mégis eljött, mert bízott abban,hogy talál majd olyan
embert, aki melléje áll, aki kezét nyújtja neki, aki vezeti. Egy fiatarfiú
ment oda hozzá, bemutatkozott neki, karon fogta. Azután jó barátok let-
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tek. Sok délutánt töltöttek együtt komoly beszélgetésben, s mondataik
legtöbbször az emberekről, a bizalomról szóltak. A vak katona gyakran
mondta ki ezt amondatot: én bízom az emberekben, mert bizalom nél-
kül nem lehet élni.

Való igaz: az élethez bizalom kell ...
A második kép 1945-ben készült Budapesten. Kietlen utcák, romok, le-

szakadt vilLamosvezetékek mindenfelé. Az emberek gyalog indultak egy-
más felkutatására, és gyalog tettek meg kilométereket, hogy elérjék po-
ros, piszkos munkahelyüket, üzemüket.

Zátonym futott hajó volt akkor az ország. Voltak emberek, akiket a
látvány el keserített, reményvesztetté, bizalmatlanná tett. Nem volt célja
az életüknek. Es akkor, amikor a jövendőre, az újjáépítésre került a
szó a beszélgetésekben, csak lemondóan intettek: "hogy itt ismét élet le-
gyen? lehetetlen" - mondták. Bizalmatlanok voltak.

Nem nekik lett igazuk! Akadtak emberek, akiket bizalom töltött el,
akik elmondták gondolataikat, akik csákányt és lapátot ragadtak, akik el-
kezdték az újjáépítést Ezrek és százezrek csatlakoztak hozzájuk, s alig
telt el néhány hónap, ismét megindult az élet. Soha nem felejtem el azt
a képet, amikor munkások jelentek meg aNagykörúton, és a piszokkal,
törmelékkel eltömítődött villamossíneket kezdték tisztítani, s a felső ve-
zetékeket felszerelni. Es mindig emlékezetemben marad az első megin-
duló villamos képe.

Mi kellett ehhez? Nagyon sok munka és még több bizalom. Azok iránt,
akik kormányozni kezdték az ország hajÓját, de azok iránt is, akik re-
ménykedve emelgették az ásók és csákányok nyelét.

A bizalom eredményekre vezetett. Ma boldog ország boldog polgárai-
ként élhetünk. Mi kellett ehhez? Bizalom és ismét csak bizalom ...

A következő kép is 1945-ből való. Ehes, kócos gyermeket ábrázol. Ott
áll édesapja mellett egy egyszerű kis parasztház romjai előtt. A háború
romba döntötte az otthont, gyilkos ágyúgolyó megölte az édesanyát. Ket-
ten maradtak csak a családból: apa és fia. A gyermek szeme a fájdaImon
túl reménységgel, bizalommal néz az apára. "Ugye, felépítjük, édes-
apám ?" - hangzik a kérdés. A válasz csak ennyi: "Igen, fiam!"

Es elkezdték az életet ketten újra. Eltakarították a romot, új falat húz-
tak, tetőt ácsoltak. Elkezdték és be is ieiezték.

Hogyan? Erőfeszítéssel és bizalommal. Mert csak így lehetett. Bizalom-
mal ...

A negyedik kép kórházi ágyon fekvő édesanyát ábrázol. Már túl van
az életveszélyen, pedig nem sok kellett ahhoz, hogyelköltözzék az élők
kiiziil, Súlyos betegség nehezedett reá, becsületesen szedte az előírt or-
vosságot. Egyik óráról a másikra lélegzete zihálóvá lett, hangja elgyen-
gült, nyelve megdagadt, torka összeSZOj·ult. Az éjszaka kihívott orvos
megállapította a diagnózist: gyógyszermérgezés. Szervezete nem bírta az
előírt gyógyszert.

A mentőautó pillanatok alatt meqérkezett, s végigszáguldott vele az
alvó városon. Az orvosok máj' váj·ták a kórházban. Pillanatok alatt min-
dent elkövettek azért, hogy életben tartsák. Ott ültek az ágya mellett
egész éjszaka. Vigyáztak red. Es meg is tartották az élet számára

Es a beteg? Amint bizalommal volt akkor, amikor az orvos által meg-
állapított gyógyszert beszedte, ugyanolyan bizalommal tekintett az éjsza-
kai félhomályban mellette ülő orvosra. Az emberi segítés, az embej'ekbe
vetett bizalom az elmúlás küszöbéről visszahozta az életbe.

Az utolsó képen egy család látható. Férj, feleség, gyej·mek. De valami
mégis olyan furcsa ezen a képen. Valami hiányzik a képről, hiányzik a
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család életéből. Hiányzik a bizalom. Ami nélkül pedig nem lehet élni,
mert a bizalom hiánya tönkreteszi, megkeseríti az életet.

Bizalmatlan a feleség, de taltÍn egy kicsit bizalmatlan a férj is. Jó szót
akar mondani a férj, de a feleség letorkollja. Simogatni akar a feleség,
de a férj tekintete megállítja a simogatni készülő kezet.

Igy élnek. Pedig talán ők is jól tUdják, bizalom nélkül nem lehet élni.
De talán egyszer mégis kialakul közöttük az igazi légkör, az őszinte, fenn-
tartás nélküli bizalom. . . '

Nagy dolog a bizalom! Nem lehet nélküle élni és mégis olyan nehéz
megszerezni. Es nagyon könnyű elveszíteni. Erre vágyik minden ember,
és a bizalommal mégis úgy takarékoskodunk.

Bizalomra van szüksége annak, aki embereket vezet. Az emberek bi-
zalmából vezethet másokat, s erre a bizalomra mindig vigyáznia kell na-
gyon. Mert nagyon nehéz az emberek elveszített bizalmát másodszor is
visszaszerezni.

Bizalomra van sziikséqe annak is, aki a mezőn dolgozik, a munkapad
mellett áll, vagy az íróasztal mögött ül. Bizalomra a vezetők részéről, és
bizalomra a munkatársak részéről is. Enélkül nem lehet jó munkát vé-
gezni.

Bizalomra volt szüksége a vak katonának; a világháború után új or-
szágot építőknek. Bizalomra van szükségük az édesapáknak és az édes-
anyáknak a gyermekeik részéről, denem élhetnek szüleik bizalma nélkül
a gyermekek sem. Bizalomra van szükség a családi tűzhely mellett is. De
bizalomra va,n szüksége az emberiségnek, az egymás mellett élő nemze-
teknek is.

A tavasz simogató napsugarára megenged még a legfagyo.ol:;bb, legcsi-
korgóbb tél is. Igy kell megenyhülnie a nemzetek közötti bizalmatlanság
de1·mesztő hidegérvek is, hogy ember és ember, nép és nép között a bi-
zalom legyen a:::úro

Bizalom ... Bizalom ... Milyen drága kincs! Ha részesei vagyunk, vt-
gyázzunk. rá nagyon. Es tekintsünk őszinte bizalommal a másik emberre!

,
_9 Evangélikus naptár
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Ennyire egy még nem volt a magyar,
nem hallgatott még így senkire: -
Petőfi tudta, népe mit akar,
Petőfi volt a nemzet szíve!

ESTI C;YVLA VERSEI:

Petőfi örök arca

Ott lett ő tűz a puszták .honában,
hol vihar lován nyomor vagtat,
és korb ácsajkú "Apostol""á,ban
hadat üzent a zsarnokságnak.

Ö nem mást küldött ... maga járt elöl,
halálba ment, mint Jézus tette:
s minden zsibbadás mélyébe beJör
lázadása és hősi tette ..•

Elő szavában új fénnyé érik
egyszerű ben - az ősi nagyság,
s először izzik eggyé az égig
magyar táj és Világszabadság!
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Istennel nő a világ:'

az élet árad,

a titok nyílik,

és szívtől szívíg

zendül a szép,

A mának

minden rög rügyet érlel,

hogy aki lát:

ne szálljon széllel

szanaszét.

Hűség himnusza

Istennel IÍő a világ:

tagul a vért

és tárul a szív.

Romok ,-

mélye is templomod,

s új tudás szava virradat:

munkával vív], .

tetted mond imát

a testvéredért,

s te remény fia vagy!
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Mózes nyomdokán

Nem szólít már a tüzek csipkebokra,

az élet alkonyán, ködökbe zártan,

kutatok a mind dúsabb Kánaánban

ígéretes, igéző holnapokra.

Követ - kövekre rakni nem tudok már,

erőm kevés ... de hitem végtelen.

Akikről álmodom: a nép legyen,

mely többre szomjas biztató soroknál!

De úgy legyek ma itt a büszke vártán,

elnémuljak az eredmények láttán,

s úgy hulljon ki a toll hűlő kezemből:

mind elcsitul az eget tépő tenger;

egymást testvérnek látja majd az ember,

és mindent újjá tesz - békét teremtőn.



H. NÉMETH ISTVAN íRAsA:

Még ma is sajnáljuk, hogy a finn atyafiak annak idején északnak for-
dultak, az ugorok délnek, mert jól jönne ma a szomszédság. Atkurjantani
egymásnak a határ kerítésen, és a régi közös nyelven diskurálni.

A magyar ember sógo~-komaszerető, be-behívja a szomszédot, s maga
is szívesen átballag a barátokhoz pinceszerre.

A királyok mindig vigyáztak an·a, hogy a magyar ne barátkozhassék
nagyokat a szomszédokkal. Mert ha a magyar egyszer néhány pohár bor
mellett keblére öleli a szottiszédoi, már aztán soha többé nem lehet el-
lene háborúba parancsolni. Odafenn Bécsben nem örültek semmiféle ba-
rátkozásnak, mivel abból rendszerint rebellió született, merthogy a jó
szomszéd szívesen besegített a magyarnak egy kis csdszér elleni háború-
zásba.

Például egy-egy óvatlan pillanatban összeölelkeztek jó bor mellett
őseink a lengyel szomszéddal, hát ebből olyan barátság született, hogy
két oldalról vágták állon a bécsi császárt -, többször is a történelemben.
Az meg fogcsikorgatva nyitotta meg a börtönöket, és adott egy kis sza-
badságot, de csak addig, amíg össze nem szedte magát. Utána még szo-
rosabbra húzta a gyeplőt. Majd elküldte százszámra a bajkeverőket, hogy
rontsák a levegőt a magyarok és más nemzetek között, nehogy ez a bo-
lond magyar kedve szerinti szövetségest találjon.

Az osztrák-német sógor a szomszédság jogán időnként átölelgetett min-
ket, de a magyar ezt csak ímmel-ámmal tűrte. Tudta nagyon jól, hogy
kolbászt, kenyeret és katonát kell adnia ezért a nagy szíveskedésért. De
hát mit tehetett? Bécsből elrontottak minden más barátságot, messzire
utazni meg' sose szeretett a magyar, hát leült az egyetlen asztalhoz, ahova
a helyét kijelöltek. Osszekoccintotta poharát a mostoha sógorral, aztán
jókedvvel kieresztette a hangját: - Ne higgy magyar a németnek, akár-
mivel hitegetnek ... ! Az meg úgysem értette, mit énekel a magyar, csak
a jókedvet látta, s máris azt hitte, hogy minden rendben van. Azt gon-
dolta, hogy többet már nem öklel a magyaj· bika, meg lehet fejni a ma-
gyar teheneket. ' '

Most hogy nyugdíjba kerültek felénk a királyok, és szíves parolákért
váltunk mindenfelé az európai béke szép tavaszában, forró öleléssel nya-
láboljuk át az egyetlen európai j·okont, finn öcsénket. Ilyesmi történt a
napoko.an is.

- Hüvelyk - pelyva Pekka öcsém!
- Janopot - kivonok Miska batjam!
A magyarnak eikereketiik szeme az örömtől. Suomi fia is vígan hu-

nyorog, mindkettő azt hiszi, hogy tökéletes az üdvözlés. No de mi szük-
ség most nyelvészre, ha nevet a száj, és egy hosszú percig nem ereszti el
egymást két szorosan egymásba fogódzkodó tenyér.

Aztán jön a másik gyönyörűség.
- Eleven kalá uszinen a vizen ...
Ezt se tudja jól Miska, csak a nyelvészek, de hasonlit a pontos rokon

mondathoz, miszerint az eleven hal a vízben úszik finnül is, magyarul is.
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Ez a mondat már boldog örömöt teremt, gyorsan melegszik Magyaror-
szágon a tartózkodó finn temperamentum, vígan veregetik egymás vállát.
Mindkét kacagás finnugor felhangokat kap -, minden folytatódhat ott,
ahol másfél ezer évvel ezelőtt abbahagytuk.

Ezután mi jöhetne más, mint halászlé. Magyar Miska lovagiasan át-
emeli magához Pekka tányérjából a cseresznyepaprikát, szétnyomja a ma-
gáéval együtt, és krákog az élvezettől, míg forrázza gégéjét a paprikás
l.ével.

Pekka homlokán ve1'ejték gyöngyözik, eszi-eszi a hallét, aztán egyszer-
csak leteszi a kanalat. Miska megérti, hogya hal úszni kíván, lenyúl az
asztal alá, felragadja az üveg szekszárdi kadart, és megtölti a rubintos
itallal a poharakat.

Tósztot mond.
- Paprikás kala uszinen a borban! - és akkorát kacag hozzá, hogy

reng a pocakjft belé.
Az ebéd után kocognak egyet. Pekka a hegyre aka1' menni, hogy lássa

az egész városkát. Miska megadón ballag mellette, bár nem érti, minek
teli gyomorral hegynek menni. Ott fenn aztán a birtokos örömével nézi
a sárga-zöld táblás síkságot, a meleg napfényben sütkérező óvárost, új-
vá1·ost.

Pekka időnként finnüZ mondja a jelzőket, Miska mégis ért mindent.
Látja, mennyire tetszik a mi hazánk az északi testvérnek, az óriási ter-
mé,keny síkság, a hegyoldali szőlők és erdők pasztell zöldje, a közeli ba-
rackos édes illata.
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Meg-megkattan a fényképezőgép, havas finn éjszakákon de jó lesz me-
legedni a testvérhazából hazavitt szikrázó. napsütésben. .

Feljebb az erdőszélen - mintha csak megrendelésre jött v_olna- ki-
,sétál a fák közÜl az itteni erdők nemes vadja, az ágas-bogas koronáj ú
szarvas.

- Cervi - mutatja Pekka.
- Az, szarvas - mondja Miska meghatottan.
Mozdulatlanul nézik egymást, a szarvas és az emberek. Másodpercek

alatt száz generációt rohan vissza velük az idő, izmaik ösztönösen 'meg-
feszülnek, mint akkor, amikor két halász-vadász ősük egymás mellett
vágtatott felvont íjjal az ázsiai ingoványok között a gímszarvas után. Kar-
juk megmozdul, bár nem akarták az íj idegét keresik-e ősi mozdulattal,
vagy köszöntik a kedves állatot, ki tudja? A szarvas visszaugrik az er-
dőbe, és eltűnik nyomtalanul.

Majd lesétálnak a múzeumhoz, felmennek a római kőtár mellett az
emeletre, a néprajzi kiállításhoz. Pekka új filmtekercset tesz 'be, és fény-
képezi boldogan az ősi bödönhajókat, halászhálókat, a paraszti tiszta szoba
bútorait. Megáll a szőttesek előtt, közelhajol, megböködi Miskát, izga-
tott.

- Karjalainen ... finn ... karjalai - mondja.
- Sárközi ez - mondja Miska -, a legrégibb szőttes.
Hát akkor ez a szép benne, hogy egyszerre mind a kettőjüké lehet,
Később leballagnak a szállóhoz, ahol Pekka au~ója áll. Még van egy

kis ideje,
A szálloda mellett egy kis templom áll. Pekka mutat a templomra, be

is mennek. Egyszerű kis templom, szép a famennyezete, faragott szó-
széke. Meghitt, akár az otthon. Fényképezi a vendég, aztán leül apadba,
és nézegeti a szép, színes ablakokat.

Egyszercsak oldalba böki Miskát. Felmutat a karzat fölé, az egyik ab-
lakra. Ismerős a sapkás férfi, kezében biblia. -

Pekka rázendít egy énekre finnül, egy taktus után vele énekel Misk-a is.
- Erős vár a mi Istenünk ... !
Két verset énekelnek Luther himnuszából.
- ... Ö a mi diadalmunk!
Utána csendben ülnek. Jó most így ülni, testben-lélekben közel egymás-

hoz. Nagyon közel. Együtt, mint édes testvérek.
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