
r ill /ljlllll"ll/IIIIII!IIIIIIIIIIII/' 111111"11/1'1" /Ill /1'1" "11'/11" "1/I"I'I"I'I/II"IIIII"\'l "\"" \1111\1111 \1111\1\\1 \1111\111111
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1975·

(50, 0'31- XVI



- ---- .-- -- - -- -

,
EVANGELIKUS

,
NAPTAR

AZ 1975. ÉVRE

KIADJ A

A )IAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
SAJTÓOSZTÁLYA

BUDAPEST



Engedély száma: 695/1974, 15000 példány

Felelős szerkesztő és kiadé:

D. KÁLDY ZOLTÁN

A címlap Dénes Pál munkája
A rajzokat Mezősiné Tóth Agata készítette

74, 1(-374 Győr-Sopron megyei Nyomdavállalat
Fnyv.: Mentler Endre igazgató



ÉPíTÉS
Az 1975. esztendőben hazánk felszabadulásának 30. évfor-

dulóját ünnepli népünk. Ebből az alkalomból választottuk Nap-
. tárunk vezérgondolatának az "építés"-t. Ahogy távolodunk
1945. április 4-étől, a felszabadulás eseménye nem szürkül el
bennünk, hanem inkább évről évre tartalmasabbá' és gaz-
dagabbá válik számunkra a felszabadulás ténye. Amint me-
gyünk előre az időben, egyben a fejlődés útján, egyre job-
ban látjuk, hogy mire is szabadultunk fel és milyen óriási
lehetőségeket adott népünknek a felszabadulás.

Az úton való előrehaladás közben, az elmúlt 30 esztendőben,
alig volt szó, amit annyiszor kimondtunk és leírtunk, mint
ez: építés. Nem lehet megszámlálni hányszor beszéltünk és ír-
tunk országépítésről, újjáépítésről, a szocializmus építéséről, a
társadalom építéséről, a béke világának építéséről, lakás-
építésről és még sok másról. Ebben a szóban benne van a
háború okozta romok eltakarításának verejtéke, a megrongált
épületek helyrehozatalának és új épületek százezrei építésének
fáradsága és öröme, a szocializmus építésének bonyolult,
mégis minden vonatkozásban való eredményes munkája. Új
hidak, új otthonok, iskolák, kultúrházak, utak, vasutak, új
városok és falvak építése. Benne van egy új szemléletmód,
gondolkodásmód építése, amely azt eredményezte, hogy a ko-
rábbihoz képest sokkal nagyobb felelősséggel egymás 'iránt
és egész népünk iránt végezhetjük munkánkat.

Ebben az építésben részt vettek és részt vesznek evangé-
likus egyházunk tagjai is. Nem kívülről néztük és nézzük az
építés' nagy munkáját, hanem népünkkel való azonosulás-
ban és egységben. Együtt voltunk és vagyunk dolgozó népünk-
'kel az épülő falakon, a mezőgazdaságban, az iparban, a keres-
kedelemben, a tudományos kutatómunkában, laboratóriumok-
ban, gyárakban, irodákban bányákban és a szellemi élet min-
den tedületén. Együtt építjük népünkkel világnézeti különbö-
zőség ellenére is társadalmi rendünket: hivők és nem vallá-
sosak, munkások, parasztok és értelmiségiek. Az építés nagy
munkája csak ebben a nagyszerű nemzeti egységben valósít-
ható meg.

De az egyház építése is folyt az elmúlt 30 esztendőben. Nem-
csak úgy, hogya háború által megrongálódott, vagy megsem-
misült templomainkat, lelkészlakásainkat és egyéb gyülekezeti
épületeinket újjáépítettük - sőt újakat is emeltünk -, hanem
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úgy is, hogy hirdettük Jézus Krisztus evangéliumát és ezzel is
gyógyítottuk a háború gyötrelme által megsebzett szíveket, bá-
torítottuk az erőtleneket, biztattuk a reményteleneket és nevel-
tükazt az új embert, aki az új társadalomban a felebaráti sze-
retettől hajtva végzi szolgálatát az egyházban és a társada-
lomban. A mi szolgálatunkkal is segíteni akartuk a becsületes.
munka végzését, az önzés legyőzését és az egész nép javának
előmozdítását.

Jézus Krísztus evangéliuma az elmúlt időkben is sokakban
hitet ébresztett és sokakat késztetett arra, hogya hitből fakadó
szeretet munkáját végezzék az egyházban és egész népünk kő.,
zött.

Hazánk ielszabadulásának 30. évfordulóján mindenekelőtt
áldjuk Istent, aki kivezette népünket a háború okozta mélység-
ből és megsegítette az építés nagy munkájában. De legyünk
hálásak népünknek is az országépítés nagy munkájáért.

D. Káldy Zoltán
püspök

J

Békeszerető Erők Világkongresszusa Mosskvában. - Balra Matulis érsek
(Riga), középen D. Káldy Zoltán püspök, jobbra Novák patriarka (Prága).
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Napok I Naptár I Napi igék

1. Szerda Újév Lk. 2, 21 Zsolt. 8.
2. Csütörtök Abel Lk. 4, 16-21. Mt. 4, 12-17.
3. Péntek Benjámin Ézs. 43, 16-19. Mt. 4, 18-25.
4. Szombat Leona Józs. 1, 1-2,5-9. Mt. 8, 1-J3.

1. hét: Az év első vasarnapja - Zsolt. 91, ll.

5. Vasárnap Simon Mt. 2, 19-23. ZSQlt. 107, 1-9.
6. Hétfő Vízkereszt Mt. 2, 1-12. Mt. 8, 14-17.
7. Kedd Attila Ap. Csel. 11, 1-18. Mt. 8, 18-22.
8. Szerda Szörény Jn. 9, 1-11. .. Mt. 8, 23-27.
9. Csütörtök Marcel Jn. 9, 24-39. Mt. 8, 28-34..-

10. Péntek Ágota Mt. 5, 13-16. Mt. 9, 1-8.
ll. Szombat Melánia Jel. 21, 9-12, 21-23. Mt. 9, 9-1,7.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, H.-
12. Vasárnap Veronika Lk. 2, 41-52. Zsolt. 100.
13. Hétfő Ernő Mk. 1, 1-11. Mt. 9, 18-26.
14. Kedd János Mk. 1, 12-15. Mt. 9, 27-38. ,
15. Szerda Lóránt Jn. 1. 35-42. Mt. 10, 1-15.
16. Csütörtök Gusztáv Jn. 1, 43-51. Mt. 10. 16-26a.
17. Péntek Antal Jn. 10, 31-38. Mt. 10, 26b-33.
18. Szombat Piroska Lk. 10. 21-24. Mt. 10, 34-42.

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

19. Vasárnap I Sára Mt. 17, 1-9. Zsolt. 97.
20. Hétfő Fábián, Seb. 2. Móz. 34, 29-35. Mt. 11, 1-19.
21. Kedd Agnes 2. Kor. 4. 7-12. Mt. 11, 20-30.
22. Szerda Artúr 2. Kor. 4, 13-18. Mt. 12, 1-14.
23. Csütörtök Zelma Ap. Csel. 26,1-3. l2-1l Mt. 12. 15-21.
24. Péntek Tímár Kol. 1, 24-29. Mt. 12, 22-37.
25. Szombat .: Pál Jel. 1, 9-18. Mt. 12 38-45.

4. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.
26. Vasárnap I Vanda Mt. 20, 1-16. Zsolt. 18, 2-20.
27. Hétfő Lotár l. Kor. 1, 26-31. NIt: 12, 46-50.
28. Kedd Károly 1. Móz. 3, 1-15. 11t. 13,1-9,18-23.
29. Szerda Adél Rm. 3, 21-28. Mt. 13, 10-17.
30. Csütörtök Mártonka I l. Kor. 3, 5-10. Mt. 13. 24-30. 36-43.
31. Péntek Virgilia l. Móz. 7, 17-8, 4. Mt. 13, 31-35.

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezclet és a vég! Kezedből indul el a ví lág,
az det és a népek sorsa, Minden új eszt.endő megúiult kegyelmedet hirdeti.
és megtérésünkre váró türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te

. gondoskodsz rólunk szabad-ításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs és értelmes szívb ez jussunk. Amen.



Naptár Napok I Napi igék

1. Szombat I Ignác I 1. Móz. 8, 15-":22. Mt. 13, 44-46.

5. hét: Hatvanád ~ZsoIt. 95, 7-8.

2. Vasárnap Karolin Lk. 8, 4-15. Zsolt. 44, 2-27.
3. Hétfő Balázs 5. Móz. 32, 44-47. Mt. 13, 47-52.
4. Kedd Ráhel Zsid. 3, 12-4, 1. Mt. 13, 53-58.
.5. Szerda Ágota Lk. 10, 38-42. Mt. 14, 1-12.
6. Csütörtök Dorottya Mk. 4, 26-29. Mt. 14, 13-21.
7. Péntek Tódor 1. Kor. 2, 1-5. Mt. 14, 22-36.
8. Szombat Aranka Zsid. 4, 9-13. Mt. 15, 1-10..

6. hét: Ötvcned - Lk. 18, 31.

9. Vasámap Abigall Lk. 18, 31-43. Zsolt. 31, 2-9.
10. Hétfő Elvira Lk. 13, 31-33. Mt. 15, 21-28.
11. Kedd Bertold Lk. 9, 51-57. Mt. 15, 29-39.
12. Szerda Lídia JÓel. 2, 12-19. Mt. 16, 1-:-12.
13. Csütörtök Ella 1. Móz. 15, 1-6. Mt. 16, 13-20.
14. Péntek Bálint Ézs. 58, 5-12. Mt. 16, 21-28.
15. Szombat Áldáska Mt. 6, 1-8. Mt. 17, 1-13.

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

16. Vasárnap Julianna Mt. 4, 1-11. Zsolt. 91.
17. Hétfő Donát Jób. 1, 6-22. Mt. 17, 14-21.
18. Kedd Konrád 5. Móz. 8, 2-5, 11":"18. Mt. 17, 22-27.
19. Szerda Zsuzsanna Zsid. 4, 14-16. Mt. 18, 1-14.
20. Csütörtök Álmos Zsid. 12, 1-7. Mt. 18, 15-20.
21.. Péntek Eleonóra Zsid. 2, 9-18. Mt. 18, 21-35.
22. Szombat Gerzson Jel. 20, 1-6. Mt. 1.9. 1-12.

8. hét: Reminisecre - Böjt· 2. - Ézs. 50, 4-5.

23. Vasárnap I Alfréd Mt. 15, 21-28. Zsolt. 25, 1-11.
24. Hétfő Mátyás Jn. 7, 14-18. Mt. 19, 13~26.
25. Kedd Géza Ap. Csel. 5, 17-29. Mt. 19, 27-30.
26. Szerda Sándor 1. Sám. 3, 1-10. Mt.20, 1-16.
27. Csütörtök Ákos I Ap. Csel. 16,8-15. Mt. 20, 17-28.
28. Péntek Elemér Jer. 20, 7-11. Mt. 2-O,29-34.

Gontlviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. 'rudoc, hogy teremtményedet tá-
m adj a es rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a krsértésben. Mentő szereteted óv-
jon. vedjen es a kís ér tések tüzébő! megerősített hittel vezessen ki m í n ket.
Amen.
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Napok Naptár I Napi igék

1. Szombat I Albin I Ézs. 49, 7-13. Mt. 21, 1-11.
9. hét : Oculi - Bőjt 3. - Mt. 20, 28.

2. Vasárnap Lujza Lk. 11, 14-28. Zsolt. 25, 12-22.
3. Hétfő Kornélia 1. pt. 1, 18-21. Mt. 21, 12-17.
4. Kedd Kázmér Ap. Csel. 8, 1-8. Mt. 21, 18-22.

o 5. Szerda Adorján Jn. 10, 17-25. Mt. 21, 23-27.
6. Csütörtök Alpár 1. Kor. 4, 9-16. Mt. 21, 28-32.
7. Péntek Tamás Jer. 11. 18-20. Mt. 21, 33-46.
8. Szombat Zoltán 2. Móz. 12, 3-14. Mt. 22, 1-14.

10. hét: Laetare - Bőjt 4. - Jn. 12, 24.
9. Vasárnap Franciska Jn. 6, 1-15. Zsolt. 122.

10. Hétfő Olimpia 1. Kir. 19, 1-8. Mt. 22, 15-22.
11. Kedd Aladár Jn. 6, 30-35. Mt. 22, 23-'-33.
12. Szerda Gergely Mk. 12, 41-44. Mt. 22, 34-46.
13. Csütörtök Krisztián Jn. 6, 47-59. Mt. 23, 1-12
14: Péntek Matild Jn. 6, 60-65. Mt. 23, 13-28.
15. Szombat Nemz. ünn. Jn. 8, 21-30. Mt. 23, 29,-39.

11. hét: Judica - Bőjt 5. - Jn. 17, 19.

16. Vasárnap Henrietta Jn. 8, 46-59. Zsolt. 43.
17. Hétfő Gertrúd' Zsid. 7. 23-27. Mt. 26, 1-16.
18. Kedd Sándor, Ede Zsid. 9, 16-22. Mt. 26, 17-30.
19. Szerda József Zsid, 9, 24-28. Mt. 26, 31-35.
20. Csütörtök Hubert Zsid, 10,,1-10. Mt. 26, 36-46,
21. Péntek Benedek Jn, 11, 47-55. Mt. 26, 47-56.
22. Szombat Katalin 2. Móz. 32, 30-34. Mt. 26. 57-68.

12. hét: Palmarum ~ Virágvasárnap - Ézs. 53, 12.

23. Vasárnap Brúnó Jn. 12, 12-24, Zsolt. 22, 23-32.
24. Hétfő Gábor Ézs. 50, 4-9, Mt. 26, 69-75.
25. Kedd Zsolt Jn. 12, 25-33. Mt. 27,1-14 ..
26. Szerda Erika Zsid. 5, 1-9. Mt. 27, 15-30.
27. Csütörtök Hajnalka Jn. 13, 1-15. Mt. 27, 31-44.
28. Nagypént. Gedeon Jn. 19, 16-30. Mt. 27, 45-56.
29. Szombat Jónás 1. Pt. 3, 18-22. Mt. 27, 57-66.

13. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.
30. Húsvétv. I Izidor

1
Mk. 16, 1-8. Zsolt. 16, 8-ll.

31. Húsvéth. Árpád Lk. 24, 13-35, Ap. Csel. 10, 34, 36-43.
Úr Jézus Krisztus! Te vagy a Ini reménységünk. Rád várunk. Amint egykor
megváltó szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mí gyümölcstelen életünklJe
is. Amiképpen megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd szívüriket is Isten Szent-
lelkenek tem plornává. amely Feléd tarja ajtaját és Téged dicsér ö rök ké. Ámen. I
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Napok I Naptár I Napi igé k

1. Kedd

·1

Hugó I 1. Kor. 15, 1-11. Fil. 1, 1-11.
2. Szerda Aron 1. Kor. 15, 12-19. Fil': 1, 12-18.
3. Csütörtök Keresztély

1

1. Kor. 15, 20-28. FH. 1, 19-26.
4. Péntek I Felsz. ünn. 1. Kor. 15, 35-49. Fil. 1, 27-30.
5. Szombat Vince 1. xor. 15,40-58. Fil. 2, 1-4.

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

6. Vasárnap Cölesztin Jn. 20, 19-31. Zsolt. 116.
7. Hétfő Hermann 2. Tim. 1, 6-10. Fil. 2, 5-ll.
8. Kedd Lídia Kol. 2, 9-15. Fil. 2, 12-18.
9. Szerda Erhardt 1. Pt. 1, 22-25. Fil. 2, 19-30.

10. Csütörtök Zsolt 1. Tim. 1, 12-17. Fil. 3, 1-'-:'11.
ll. Péntek Leó 1. PL 1, 3-9. Fil. 3, 12-16.
12. Szombat ' Gyula 1. Jn. 2, 12-17. Fil. 3, l7-2I.

15. hét: Misericordias Domini - Jn. 10, ll, 27-28.
13. Vasárnap Ida I Jn. 10, 11-16. ZS::llt.33, 1-12 .Ó:

14. Hétfő . Tibor Jn. 10. 1-10. Fil. 4. 1-7.
15. Kedd Tass EL 2. 4-10. Fil. 4,8-9.
16. Szerda Rudolf 1. Pt. 5, 1-4. Fil. 4. 10-23.
17. Csütörtök Enikő Ez. 34, 23-3I. Péld. 1. 1-7.
18. Péntek Ilma Jn. 18, 1-9.· Péld. l. 8-19.
19. Szombat Kocsárd Jn. 10, 27-30. Péld. 1, 20-33.

16. hét: Jubilate -2. Kor. 5, 17.
20. Vasárnap Tivadar Jn. 16, 16-23. Zsolt. 66, 1-12.
2I. Hétfő Csilla EI. 4. 17-24. Péld. 2, 1-9.
22. Kedd Anzelm Jób. 38, 31-38. Péld. 2, 10-22.
23. Szerda Béla Ef. 4, 25-32. Féld. 3, 1-12-
24. Csütörtök György Ap. Csel. 17,22-33. Péld. 3, 13-18.
25. Péntek Márk 2. Kor. 5, 16-21. Péld. 3, 19-26.
26. Szombat Ervin Jel. 21, 1-5. Péld. 3, 27'-35.

17. hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.
27. Vasárnap Arisztid Jn. 16, 5-15. Zsolt. 98.
28. Hétfő Valéria Ef. 5, 8-14. Péld.4. 10-19.
29. Kedd Albertina Ap. Csel. 16,25-34. Péld. 4. 20-27.
30. Szerda Katalin Kol. 3, 16-24. Jk. 1, 1-12.-
Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás \. és az élet. Keresztségü nkben m í is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltáma-
dásod erejét: a reménységet és az tgazságot. Taníts minket az új életben járni,
és az odafelvalókkal törődni. Amen.
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.Napok I Naptár I Nap.i igé k
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1. Csütörtök I Munka ünn. I 2. Móz. 14, 10~14, Jk. 1, 13-18.
2-:Péntek

I Zsigmond I 2. Tim. 2, 8-13. Jk. 1, 19-27.
3. Szombat Irma Jel. 4, 2-ll. Jk. 2, 1-13.

,

18. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
4.\Vasárnap Flórián Jn. 16, 23-30. Zsolt. 66, 16-20.
5. Hétfő Gotthárd Mk. 1, 35-39. Jk. 2, 14-26.
6, Kedd Frida Kol. 4, 2-6. Jk. o 1-I2.u,

7. Szerda Napóleon 1. Tim. 2, ~-8. Jk. 3, 13~18.
8. Csütörtök Gizella Mk. 16. 14-20. Zsolt. 47.
9. Péntek Gergely Kol. 3 1-4. Jk. 4, 1-3.

"10. Szornbat Arrnin Ef. 1, 15-23, Jk. 4, 4-12,

19. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.
ll. Vasárnap Ferenc Jn, 15, 26-16, 4, Zsolt. 27, 1-7.
12. Hétfő 'Pongrác Jer. 29. 11-14. Jk.4, 13-17.
13. Kedd Szervác Jn. 15, 17-21. .Ik. 5, 1-6.
14. Szerda B::mifác 1. Kor. 2, 12-16. Jk. 5, 7-12.
15, Csütörtök Z.sófia 4, Móz. 20, 2-12,. Jk.' 5, 13-20.
16. Péntek Mózes Zsid. ll, 32-40. Jud. 1-16
17. Szombat Bánk Ézs. 41, 17-20, Jud. 17-25.

2,0.hét: Pünkösd - Zák. 4, 6.
18. Pünkösdv. Erik Jn. 14, 23-31. zson. 118, 24-29.
19. Pűnkősdh. Buda Jn. 3. 16-21. Zsolt 106, 1-12,
20, Kedd Bernát Ap, Csel. 2, 42-47. 1. Móz, 1; 1-8.
21. Szerda Konstantin Ap. Csel. 3, 12-21. 1. Móz. 1, 9-25.
22. Csütörtök Júlia Ap. Csel. 4,23-31. 1. Móz. 1, 26-2,41
23. Péntek Dezső Ef. 2, 17-22, 1. Móz. 2, 4b-17.
24. Szombat Gergely Ap. Csel. 8, 14-25. 1. Móz. 2, 18-25.

21. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs, 6,3.
25. Vasárnap Orbán Jn. 3, 1~15. Zsolt. 145, 1-13.
26. Hétfő Fülöp Ef. 3, 14-21. 1. Móz. 3, 1-13.
27. Kedd Helga KoL 2, 1-7. 1. Móz. 3, 14-24.
28. Szerda Emil 'Ef. 4, 1-6. 1. Móz. 4, 1:---16.
29. Csütörtök Keve 1. Tim. 3, 14-16. 1. Móz. 4, 17-26.
30. Péntek Janka' Ef. 1, 3-14. 1. Móz. 6, 5-22.
31. Szombat Augéla Ez 1, 4-6, 22-28. 1. Móz. (7, 10-24.

szentnáromsag 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 k'iny tla tk.oz tato tt igét pedig hívő sz ívvel fo-
gadjuk. Amen.
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Napok I Naptár I Napi igék

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

1. Vasárnap Tünde Lk. 16, 19-3I. Zsolt. 13.
2. Hétfő Anna 2. Tim. 3, 14-17. r. Móz. 8, 1-12.
3. Kedd Ildikó I Ez. 2, 1-7. 1. Móz. 8, 13-22
4. Szerda Kadocsa Ap. Csel. 8, 26-25. 1. Mőz. 9, 1---'-17.
5. Csütörtök Fatime Jer. 8, 8-ll. 1. Móz. 11, 1-9.
6. Péntek Norbert Ez. 3, 22-27. 1. Móz. 12, 1-9.
7. Szombat Róbert· Ézs. 5, 1-7. 1. Móz. 12, 10-22.

23. hét: Szentháromság utáni 2. I Mt. 11, 28.
8. Vasárnap Medárd Lk. 14, 16-24. Zsolt. 18, 26-37.
9. Hétfő Félix Ap. Csel. 6,1-7. 1. Móz. 13, ~-13.

10. Kedd Margit Jer. 3, 14-17, 1. Móz. 13, 14-18
ll. Szerda Barnabás 1. Kor. 14, 26-33. -1. Móz. 14, 1-16.
12. Csütörtök Virág Lk. 14, 12-15 .. 1. Móz, 14, 17-24.
13. Péntek Tóbiás 1. Kor. 1, 20-25. 1. Móz. 15, 1-21.
14. Szombat Vazul Jel. 22, 16-17, 20-21. 1. Móz. 16, 1-16.

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

15. Vasárnap Jolán Lk. 15. 1-10. Zsolt. 32.
16. Hétfő Jusztin Mk. 2, 1-12. 1. Móz. 17, 1-9.
17. Kedd Laura l?ir. 10, 6-16. 1. Móz. 13, 1-15.
18. Szerda Arnold nzs. 12, 1-6. 1. Móz. 18, 16-33.
19. Csütörtök Gyárfás Lk. 19, 1-10. 1. Móz, 19, 12-29.
20. Péntek Rafael Ez. 18. 1--4, 21-24. 1. Móz. 21, 1-21.
21. Szombat Alajos Ézs. 43, 22-28. l. Móz. 22, 1-19.

-.

25. ;hét: Szentháromság utáni 4. - Gal. 6, 2.

22. Vasárnap Paulina Lk. 6, 36-42. Zsolt. 107, 10-22.
23. Hétfő Zoltán Jn. 8. 1-11. Rm. 1, 1-7.
24. Kedd Iván Lk. 1. 57-68. Rm. 1. 8-17.
25. Szerda Vilmos Mt. 3, 1-12. Rm. 1, 18-32.
26. Csütörtök János, Pál Ap. Csel. 19, 1-7. Rm. 2, 1-16.
27. Péntek László Lk. 12, 49-53. Rm. 2, 17-29'-
28. Szombat Levente 2. T.im. 4, 5-8. Rm. 3, 1-20.

26. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk. 9, 62.
29. Vasárnap I Péter, Pál I Lk.5, 1-11.. Zsolt. 27, 7-14.
?O. Hétfő" Pál Mk. 9, 38-41. Rm. 3, 21-26.

Szentlélek Úristen! Építs. be. minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el m í n-
ket minden igazságra. Serl<ents minket. hogy teremje életün'k a sze retet, öröm,
békesség, béketűrés, hűség, szelídség és :mértékletesség gyümölcseit. Am en.
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26. Vasárnap
21. Hétfő
22. Kedd
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat

JfJLlUS
Napok

1. Kedd I
2. Szerda
3. Csütörtök
4. Péntek I
5. Szombat

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

Naptár Napi igék

Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Emese

1. Kir. 19, 15-21.
Mt. 19, 27-30.
Ez. 13, 17-23.
1. Tess. 2, 13-20.
Lk. 14, 25-33.

Rm. 3, 27-31.
Rm. 4, 1-8.
Rm. 4, 9-25.
Rm. 5, 1-11.
Rm. 5, 12-21.

27. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs. 43, 1.

Jenő
Eörs
Henrik
Zalán
Elek
Frigyes
Emília

Mk. 8, 1-9.
Mk. 8, Hl-21.
Mk. 9,42-50.
1. Kor. 6, 12-20 .:
Gal. 4, '12-20.
Jn. 19, 1-5.
1. Kor. 9, 24~27.

Zsolt. 144.
Rm. 8, 12-17.
Rm. 8, 18-25.
Rm. 8, 26-30.
Rm. 8, 31-39.
Mt. 5, 1-12.
M!. 5,.}3-16:_

29. :hét: Szentháromság utáni 8. 1- Ef. 5, 9.

Illés Mt. 7, 15-21. Zsolt. 48.
Dániel Jn. 8, 31-36. Mt. 5, 17-20.
Mária Magd. Gal. 6, 7-10. . Mt. 5, 21-26.
Lenke Kol. 1, 3-ll. Mt. 5, 27-32.
Krisztina 1. Kor. 12, 12-26. Mt. 5, 33-37.
Jakab 1.Kor. 12,27-13,3. Mt. 5, 38-42.
Anna Mt. 21, 18-22. Mt. 5, 43-48.

6. Vasárnap Ézsaiás Mt. 5, 20-26. Zsolt. 28.
7. Hétfő Cirill Tit: 3, 3-8. Rm. 6, 1-11.
8. Kedd Teréz. 1. Kor. 6, 9-1'1. Rm. 6, 12-23.
9. Szerda Veronika Gal, 3, 26-29. ·Rm. 7, 1~.

10. Csütörtök Arnália Ézs. 43, 1-7. Rm. 7, 7-13.
ll. Péntek Lili Mt. 3, 13-17. Rm. 7, 14-25.
12. Szombat Izabella Jel. 3, 1-6. Bim. 8, 1-11.

28. ·hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.

27. Vasárnap I OIga I Lk. 16, 1-9. Zsolt. 54.
28. Hétfő Ince Préd. 9, 13-18. Mt. 6, 1-4.
29. Kedd

I
Márta Péld. 16, 1-9. Mt. 6, 5-15.

30. Szerda Judit I 1. Pt. 3, 1-6. Mt. 6, 16-18.
31. Csütörtök Oszkár 1. Kir. 3, 16-28. Mt. 6, 19-23.
Atyánk, a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot ny újtottu nk. Bocsána-
tod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvért szíve-
ket ajándékoztál nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amen.
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~AUGUSZTUS
Napok I Naptár I Napi igé k

/

1. Péntek I Péter I 1. Tim. 4. 12-16. Mt. 6, 24-34.
2. Szombat Lepel Lk. 12, 42-48. Mt. 7, 1-6.

31. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt. 33, 12.
3. Vasárnap Csilla Lk. 19, 41~8. Zsolt. 55, 2-17.
4. Hétfő Domonkos 5. Móz. 7, 6-11. Mt. 7. 7-12.
5. Kedd Vajk 2. Móz. 17, 8-15. Mt. 7, 13-20.
6. Szerda Berta 1. Kir. 21, 1-16. Mt. 7, 21-23.
7. Csütörtök Ibolya l.,Kir. 21. 17-21, 23, 2 Mt. 7, 24-29.
,8. Péntek Lászlo Jer. 18, 1-6. 1. Móz. 24, 1-23.
9. Szombat Emőd ~. Móz. 32, 7-'12. 1. Móz. 24. 29-49.

32. hét: Szentháromság utáni 11. - 1. Pt. 5, 5.
10. Vasárnap Lőrinc Lk. 18, 9-14. Zsolt. 68, 1-21.
11. Hétfő Tibor Mk.. 9, 33-37. '1. Móz. 24. 50---57. '
12. Kedd . Klára 1. Sám. 17, 40-51. 1. Móz. 25, 19-34 .
13. Szerda Ipoly Lk. 7, 1-10. 1. Móz. 27, 1-29.
14. Csütörtök Özséb Ap. Csel. 12,18-25. 1. Móz. 27, 30-40
15. Péntek Mária Gal. 1, 11-24. 1.Móz. 27,41-28, 9
16. Szombat Ábrahám Ézs. 57, 15-21. 1. Móz. 28, 10-22. :

33. hét: Szentháromság utáni 12. ~ Mt. 12, 20,·

17. Vasárnap Anasztáz Mk. 7, 31-37. Zsolt. 71, 1-16.
18. Hétfő Ilona Mk. 1, 21-28. 1. M6z. 29, l-14a
19. Kedd Huba 2. Kir. 20, 1-7. 1. Móz. 29, l4b-30
20. Szerda - Alkotm. ünn, Ézs. 38, 9-20. 1. Móz. 32, 1-22.
21. Csütörtök Sámuel Mt. 9, 35-38. 1. Móz. 32, 23:.......32.
22. Péntek Menyhért Ap. Csel. 9, 31-,-42. 1. Móz. 33, 1~20.
23. Szombat Farkas Ézs. 35, 3-10. 1. Móz. 37, 1-11.

34. hét: Szentháromság utáni 13. - Mt. 25, 40.
24. Vasárnap Bertalan Lk. 10. 23-37. Zsolt. 73, 1-12. 23-28.

25. Hétfő Lajos Jk. 2, 1-13. 1. Móz. 37, 12-36.
26. Kedd Róza Mt. 10, 40-42. 1. Móz. 39, 1-23.
27. Szerda Szilárd Zak. 7. 8-14. 1. Móz, 40, 1-23.
28: Csütörtök Agoston Filem. 4-"25. 1. Móz. 41, 1-36.
29. Péntek Lilla 5. Móz, 24, 17-22. 1. Móz. 41, 37-57.
30. S:wmbat Rózsa Jer. 22, 13-19. '1. Móz. 42, 1-28.

35. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
31. Vasárnap I Erika I Lk. 17, 11-19. Zsolt. 84.
Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. 'r estünk
táplálására földi kenveret, lelkünk üdvösségére mermyeí kenyeret ajándékozol
nelcürik, Kérünk, rendeld ki számunkr-a a mí nderinapí kenyerünket, és teríts
asztalt nekü nk a Te országodban. Amen.
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~ INapok Naptár Napi igék

1. Hétfő I Egyed Mk. 1. 40-45. 1. lVÍóz.42, 29-38.
2. Kedd Rebeka 1. Tess. 5, 16-24. 1. Móz. 43, 1-14.
3. Szerda Hilda 1. Krón. 17, 15-20. 23-; 1. Móz. 43, 15-34.
4. Csütörtök Rozália 1. Tes·s. 1, 2-10. 1. Móz. 44, 1-34.
5. Péntek Viktor I Fil. 1, 12-18. 1. Móz. 45, 1-24.
6. Szombat Zakariás F'il. 1, 19-26. 1. MÓz.45,25-46,7.

36. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. PL 5, 7.
7. Vasárnap Regina Mt. 6, 24-34. Zsolt. 86. 1-11.
8. Hétfő Mária 1. Tim. 4. 4-8. 1. Móz. 46, 28-34.
9. Kedd Ádám 1. Tim. 6, 6-12. 1. Móz. 47, 1-26.

10. Szerda Erik 1. Kor. 7, 20-24. 1.MÓz.47, 27-48,2l
ll. Csütörtök Teodóra 1. Kir. 17, 1-6. 1. Móz. 49. 1~28.
12. Péntek Szabolcs 2. Tess. 3, 6-13. 1.Móz. 49.29-50, 1
13. Szombat Ludovika Lk. 6, 20-26. 1. Móz. 50, 15-26.

37. hét: Szentháromság utáni 16. _ 2. Tim. 1, 10.'
14..Vasárnap Szerénke Lk. 7, 11-16. Zsolt. 86, 12-17.
15. Hétfő Enikő 2. Sám. 12, 15-24. Rm. 9. 1-5.
16. Kedd Edit Jk. 1. 2-12. Rm.9. 6-13.
17. Szerda Hajnalka Jk. 5, 7-ll. Rm. 9, 14-24.
18. Csütörtök Titusz Ef. 6. 18-20. Rm. 9, 25-29 ..
19. Péntek Vilma Ézs. 49. 14-21. Rm. 9, 30-33.
20. Szombat Csendike jel. 2, 8-ll. Rm. 10, 1-11.

38. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.
21. Vasárnap Máté Lk. 14. 1-11. Zsolt. 119. 1-16.
22. Hétfő Móric Mt. 12, 1-8. Rm. 10. 12-21.
23. Kedd Tekla Ézs. 1. 10-14. Rm. 11, 1-10.
24. Szerda Gellért 1. Kol'. 9, 19-23. Rm. ll, ll-24.
25. Csütörtök Kleofás Gal. 2, 11-21. Rm. ll, 25-32.
26. Péntek Jusztina Gal. 6. 14-18. Rm. ll. 33-36.
27. Szombat Labore Arn 5. 21-24. Rrn. 12,1-2.

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

28. Vasárnap I Vencel I Mt. 22, 34-46. Zsolt. 135, 1-14.
29. Hétfő I Mihály I

Mt. 18, 1-10. Rm. 12,3-8.
30. Kedd Jeromos Ap. Csel. 12,5-17. Rm. 12, 9-16.

szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepillantl1atunk törvényed tükrébe.
Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Taníts rnm-
ket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Ámen.
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OKTÖBER
Napok Naptár Napi igék

-1. Szerda Malvin Lk. 10, 17-20. Rm. 12, 17-21.
2. Csütörtök Petra 2. Kir. 6, 8-23. Rm. 13, 1--":'10.
3. Péntek Helga Jel. 12, 13-17. Rm. 13, 11-14.
4. Szombat Ferenc Jel. 5, 11-14. Rm. 14, 1-13 ..

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

5. VasáI11ap Aurél Mt. 9, 1-8. Zsolt. 104, 1-24.
6. Hétfő Brúnó Mk. 8, 22-26. Rm, 14,,14-23.
7. Kedd Arnálla Kol. 3, 5-11. Rm. 15, 1-13.
8. Szerda Etelka Kol. 3, 12-"'17. Rm. 15, 14-21.
9. Csütörtök Dénes 1. Jn. 1, 5-10. Rm. 15, 22-33.

10. Péntek Gedeon Zsid. 10, 11-18. Rm. 16, 1-16.
ll. Szombat Fenyőke Jer. 17, 12-17. - Rm. 16, 17-27.

41. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
12. Vasárnap Miksa Mt. 22, 1-14. zsou, 34, 1-20.
13. Hétfő Kálmán 2. Móz. 16,2-7. 13-15. Péld. 5, 1-14.
14. Kedd Helén 2. Móz. 16, 16-18. 22-26. Péld. 5, 15-23.
15. Szerda-. Teréz Ap. Csel. 20,7-12. Péld. 6, 6-ll.
16. Csütörtök Gál 1. Kor. 10, 14-22. Péld. 6, 12-19.
17. Péntek Hedvig 1. Pt. 2, 5-10. Péld. 6, 20-35.
18. Szombat Lukács Jel. 19, 6-10. Péld. 8, 1-11.

42. hét: Szentháromság utáni 21. - 2. Tim. 2,5.
19. Vasárnap Luciusz . Jn. 4, 47-54. Zsolt, 119,57-:-72.
20. Hetfő Irén Mt. 12, 22-30. Péld. 8, 22-36.
21. Kedd Orsolya 2. TimJ 2, 1-5. Péld. 9, 1-18.
22. Szerda Előd 1. Kor. 9, 13-18. Jób. 1, 1-12 ..
23. Csütörtök -Gyöngyi Tit. 2, 1-10. Jób. 1, 13-22.
24. Péntek Salamon Lk. 22, 31-38. Jób. 2, 1-10 ..
25. Szombat Blanka 1. Kor. 7, 29-31. Jób. 2, 11-3, 11.

43. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130,4.
26. Vasárnap I Dömötör Mt. 18, 23-35. Zsolt. 130.
27. Hétfő· Szabina Mt. 7; 1-5. Jób. 3, 20-26.
28. Kedd Simon Lk. 17, 1-4. Jób. 4, 1-11.
29. Szerda Jenő Mt. 6, 9-15. Jób. 4, 12-21.
30. Csütörtök Farkas I 1. Jn. 3, 19-23. Jób. 5, 17-27.
31. Péntek Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Zsolt. 46.
Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy a 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 en-
gedd hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyság-
tétel lelkével. Amen. .
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Napok Naptár Napi igék

1. Szombat I Marianna I Ezs, 64, 5-ll. Jób. 6, 1-10, 24-30

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

2. Vasárnap Achilles Mt. 22, 15-22. Zsolt. 138.
3. Hétfő Győző Mt. ió, 1-10. Jób. 8, 1-22.
4. Kedd Károly - Mt. 10, 11-15. Jób. 9,1-3,21-35.
5. Szerda Imre Mt. 10, 16-23. Jób. 11,1-5,13-20
6. Csütörtök Lénárd Mt 10, 24--33. Jób. 12.1-3. 13-2f
7. Péntek Okt. Forr. ü. 1. Kor. 3, 11-15. Jób. 14, 1-12.
8. Szombat Gottfried 1. Kor. 3, 16-23. Jób. 19, 21-29.

45. ,hét: Szentháromság !Utáni 24. - Mt. 24, 13.
9. Vasárnap Tivadar Mt. 24, 15-28. Zsolt. 124.

10. Hétfő Luther. sz. ü. Zsid. 2, 1-4. Jób. 28, 1-19.
11.,Kedd Márton 1. Jn. 4, 1-6. Jób. 28, 20-28.
12. Szerda Jónás Zsid. 13, 1-6. Jób. 29, 1-11, 3<1,1-9.
13. Csütörtök Szaniszló 2. Tess. 2, 1-12. Jób. 31, 29-40.
14. Péntek KIementina 2. Tess. 2, 13-17. Jób. 32, 1-5, 35, 1-16.
15. Szombat Lipót Préd. 3, 1-11. Jób. 38, 1-:-3, 22-39, 3.

46. hét: Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja - 2. Kor. 5, 10.
16. Vasárnap Ottmár Mt. 25, 31-46. Zsolt. 143.
17. Hétfő Jenő Dán. 5, 1-30. Jób. 40, 1-14.
18. Kedd Ödön Zsid. 10, 26-31. . Jób. 42, 1-9.
19. Szerda Erzsébet Lk. 13, 1-9. Zsolt. 51, 1-14.
20. Csütörtök Jolán Ez. 14, 12-23. Mt. 24, 1-8. -21. Péntek Olivér Jel. 2, 1-5, 7. Mt. 24, 9-14.
22. Szombat Cecília Jel. 20, 11-15. Mt. 24, 15-28.

47. hét: Örökélet vasáruapja - Lk. 12,35.
23. Vasárnap Kelemen Mt. 25, 1-13. Zsolt. 50, 1-15.
24. Hétfő Emma Ezs. 65, 17-19, 23-25. Mt. 24, 29-31.
25. Kedd Katalin Zsid. 12, 12-17. Mt. 24,32-41.
26. Szerda Csongor Jel. 3, 7-13. Mt. 24, 42-51.
27. Csütörtök Tünde Lk. 13, 22-30. Mt. 25, 1-13.
28. Péntek Stefánia Zsid. 10, 32-39. Mt. 25, 14-30.
29. Szombat Noé Zsid. 12, 22-29. Mt. 25, 31-:-46.

48. hét: Advent :1. ,-- Zak. 9, 9.
30. Vasárnap I András I Mt. 21, 1-9. Zsolt. 63, 2-9.

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagá-
nak. Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljunk, a Tieid vagyunk. Amen.
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I Napok I Naptár I Napi igé k

-
i. Hétfő Elza 2. Kor. 1, 18-22. Ézs. 6, 1-13.
2. Kedd Aranka Kol. 1, 9-14. ~zs, 1, 1-9.

'. 3. Szerda Olívia 2. Sám. 7, 1-7, 12-16, Ezs. 1, 10-20.
! 4. Csütörtök Borbála 4. Móz. 24" 15-18. Ezs. 2, 1-5.

5. Péntek vnma
,

Zsid. 10, 19-23. Ézs. 2, 6-22.
I 6. Szornbat Miklós Zof. 3, 14-17. Ézs. 3, 1-,15.
,

49. Ihét: Advent 2.- Lk. 2, 28.
: 7. Vasárnap Ambrus Lk. 21, 25-33. Zsolt. 77, 2-16.o'

8. Hétfő Mária Zsid. 6 9-12. Ézs. 4, 1-5.
9. Kedd -, Emőke 2. Pt. 1, 2-ll. Ézs. '5, 1-24.

10. Szerda Judit Zak. 2, 10-13. Ézs. 7, 1-8'-
ll. Csütörtök Árpád Agg. 2, 1. 3-9. Ézs. 7, 10-17.
12. Péntek Gabriella Lk. 17, 20-25. Ézs. 8, 1-15.
13: Szombat Luca Jel. 3, 14-22. Ézs. 9, 1~7.

50. hét: Advent ,3.- Ézs. 40, 3, 10.

14. Vasárnap SziIárdka Mt. ll, 2-10. Zsolt. 14.
15. Hétfő Johanna Lk. 1, 5-25. Ezs. ll, 1....:10.
16. Kedd Etel Lk. 1, 57-70. Ezs. 12, 1-6.
17. Szerda Lázár Lk. 3, 10-20. Ézs. 14, 3-17.
18. Csütörtök Estike Jn. 5, 31-36. Ézs. 25, 1-12.
19. Péntek Viola Mt. 11, 11-15. Ézs. 26, 1-12.
2.0,Szombat Csaba Lk. 7, 29-35. Ézs. 26, 13-21.

,51. hét: Advent 4 . ...,... Fil. 4, 4-5.

21. Vasárnap Tamás Jn. 1, 19-28. Zsolt. 89, 2-19.
22. Hétfő Zénó Ézs. 45, 1-8. Ézs. 28, 14-22.
23. Kedd Viktória Jer. 31, 2--'-6. 14. Ézs. 29, 1-8.
24. Szerda Ádám, Éva Lk.2, 1-14. Lk. 1, 46-55.
25. Csütörtök Karácsony 1. Lk. 2, 15-20. Zsolt. 2,
26. Péntek Karácsony 2. Jn. 1, 1-14. Zsül.t. 119, 81-96.
27. Szombat János 1. Jn. 3, 1-6. Ézs. 29, 17-24.

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

28. Vasárnap Kamilla Lk. 2, 25-40. z.solt. 62.
29. Hétfő Dávid Jn. 12, 35-43. Ézs. 32, 1-8.
30. Kedd Anikó Jn. 12, 44-50. . Ézs. 33, 20-24.
31. Szerda Szilveszter Lk. 12. 35-40. Ézs. 35, 1-10.

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő bőlcsőt.
Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számun.kra. Légy áldott kírcgyha-
tatlan szeretetedért. Ámen.

16



2 Evangélikus naptár 17

Épül az új Teológiai Akadémia

Az .új Teológiai Akadémía homlokzata

D. Káldy Zoltán püspök-elnök munkatársaival látogatást tett
az új Teológiai Akadémia építésénél



•

Bokrétaünnepség

D. Káldy Zoltán püspök-elnök köszönti az építőket
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Készül az új épület tetőszerkezete

Folyosó
az épüIő Teológiai Almdémián

2'

Az új Teológiai Akadémia
utcai homlokzata
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1. Móz. 2, 15. 3, 23.

" 1- /" ""...IDuve Je es orlzze ...

Igénk szerinj az ember élete azzal kezdődött a földön, hogy Isten egy
kertet adott neki, hogy ott éljen, és rábízta ezt a kertet, hogy "művelje
és őrizze". Olyan természetes egyszerűséggel, szinte meseszerűen mondja
el ezt a Biblia, hogy nagyori sokan figyelmen kívül hagyják ezt a rövid
kis mellékmondatot. Az ókortól kezdve élt az emberekben egy elképzelés
a "Pani.dicsom"-ról, ahol az ember élvezte az életet, ahol nem kellett dol-
goznia, mert mindent készen kapott. Később ehhez azt a magyarázatot
is hozzáfűzték, hogy Isten büntetésképpen adta a munkát az embernek,
amikor kiűzte őt ebből a Paradicsomból. Pedig a bibliai szöveg egyszerű
és világos értelme ez: aZ emberiség élete ezen a földön azzal kezdődik,
hogy dolgozik, és őrzi azt a helyet, ahová Isten elhelyezte. Men nyir e ösz-
szecseng ez azokkal az eredményekkel, amelyeket az ősemberkutatás so-
rán vontak le, ti., hogy a munkának milyen döntő szerepe van az ember
emberré lételében. Ezen a tényen, hogy a rnunka az ember életének tartal-
ma és célja, az sem változtatott, hogy Isten az embert a bűn miatt kiűzte
az Éden kertjéből. ('3, 23.).

Annak a szónak, amit a magyar Bibliában így olvasunk: "művelje",
van egy másik ősi jelentése: "szolgálja". Idősebb emberek már a maguk
életében is rapasztalták, hogy egy-egy szónak külőnböző körülrnények kö-
zött mennyíre megváltozhat a jelentése. Így van. ez a "szolgálni" szóval
is. A történelem során sokszor értették úgy az itt olvasott kifejezést, hogy
a föld művelése a rabszolgák dolga. Voltak. akik ezzel akarták igazolni a
maguk "uraságát". és voltak olyanok is, akik büntetést láttak abban. hogy
az embernek dolgoznia kell.

Jézus azonban a szolgálat igazabb és mély ebb értelmére tanított min-
ket (Mt. 20, 25-28.). A Reformációban megújult egyház Isten igéjére fi-
gyelve újra ezt tanítja: A munka - szolgálat, Az a munka teszi igazán
emberré az embert, amelyet felebal'átaiért, az embel'iségért, az egész vi-
lágért végez. Az élei sok szép példája rnutatja, hogy vannak emberek,
akik a munkában nemcsak a fáradságot és terhet érzik, hanem valóban
szolgálni akarnak' az embereknek. Gondolhatunk azokra az orvosokra,
akik betegeiknek szentelik egész életüket. Vagy olyan munkásokra. akik-
nek a murikája azt tükrözi, hogy örömöt találnak benne és azért végzik,
hogy hazánk és az emberiség szebb és jobb jövőjét építsék. Vagy név-
telen pedagógusok ezreire. akik a jövő nemzedékének gondolkozásmódját
formálják, Mindezek között ott végezhetik szolgálatukat példamutató mó-
don a keresztyének is.

Luther így magyarázza az idézett igéket: "Ma is meg kell lennie ennek
a kettimek, ti., hogy a földet nemcsak művelní kell, hanem, amit mű-
veltünk. meg is kell őriznünk". Az emberévezredes munkájával hatalmas
dolgokat alkotott. Miriden nemzedéknek az is a feladata. hogy megőrizze
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és továbbfejlessze mindazt a szepet és jót, amit elődei alkottak. Ebben az
esztendőben felszabadulásunk 30. évfordulóján azokra az eredményekre
is gondolnunk kell, arrnelyeket a szocializmus építésében elérnettünk.

Isten igéje is arra kötelez, hogy kövessünk el mindent annak érdeké-
ben, hogy a technika vívmányai, a civilizáció fejlődése, a városiasodás
valóban szolgáíat legyen, amely előbbre viszi az emberiséget, és ne árt-
son, ne szennyezze a levegőt, ne pusztítsa a természetet, ne tegye tönkre
hajszájával és zajával magát az embert. Meg kell fékeznünk ' azokat a
meggondolatlanokat és barbárokat, akik tudatlanságból, felelőtlenségből
pusztítják. tönkreteszik a természetet és nem becsülik azt, amit az ember
alkotott. Meg kell akadályoznunk minden olyan törekvést, amely a tu-
domány és technika vívmányait háborúra, az emberiség és a világ el-
pusztítására akarja felhasználni.

Az igére figyelve újra megértjük: az ember hivatása az, hogy- két keze
munkájával, értelmével, teljes erejével szolgáljot! embertársainak, az
egész világnak. és vigyázzon mindarra, ami jót csak alkotott, és mindarra,
amit Isten szépnek és jónak teremtett.

Dr. Muntag Andor

"Aki műveli földjét,
jóllakik kenyérrel"

Péld. 12, 10.

Öreg földműves ember régi, 35 éves, sárga fényképet mutatott, melyen
falunk egy része látható. Kis vályogházak. a templom és egy szegényes
fogat. Elmesélte, hogy akkoriban, ha valaki bejutott Pestre, rögtön azt
kérdezték tőle: hány autót láttál? Arról már beszéltek, aki 2-3-nál töb-
bet látott. Ma gyönyörű új házakban laknak és majd' minden udvaron
áll az autó! Miért? Pedig akkor is ugyanúgy dolgoztak - reggeltől estig.
Csak egészen más volt minden. Az azóta eltelt 30 esztendő teljesen újat
hozott. A napi munka szeelalista felelősség lett. Nem önmagának dolgo-
zik csupán az ember, hanem az egészért, .a társadalomért. Így természe-
tesen ugyanazért a munkáért több a kenyér is. Az a soha nem látott fej-

.lődés és építés, ami felszabadulásunktól napjainkig ment végbe. az nem
a véletlen, hanem a nagyon is célszerű és felelősséggel irányított mun;;,
kánk nak a gyümölcse. '

AKI ,MŰVELI FÖLDJÉT, JOLLAKIK KENYÉRREL! A régi ótestamen-
tumí ige Istennek ezt a míndennapí életre szóló felhívását, egyszersmind
parancsát is tárja fel. A kapott hivatását, feladatát hűséggel elvégző em-
bernek a rnunkasikere ez. "A munkás méltó a maga bérére", vagy "Aki
nem dolgozik, ne is egyék" - proklamálta régen ésproklamálja ma is
Krisztus evangéliuma a munkásosztály, a dolgozó emberek sarkigazságát.
Soha nem értünk volna el ilyen fejlődést, ilyen mérvű építés elképzelhe-
tetlen lett volna mind társadalmi téren, mind pedig egyházunkban, ha
nem lettek volna olyanok, akik bátran nekifeszültek, hogy "megművel-
jék közös erővel a földet", amit Isten nekünk adott. A mai nagyon gaz-



dag és bő "kenyéráldás", amellyel naponta jóllakhatunk, az Isten paran-
csának a beteljesítése, Tőle kapott kegyelem.

AKI MŰVELI FÖLDJÉT, JOLLAKIK KENYÉRREL! A műveletlen
föld, ugar csak tövist és bojtorjánt terem. A tétlen, földjét nem művelő
ember lelke is ugar, termőtalaj a a bűnnek. A nem használt szerszám be-
rozsdál, használhatatlanná válik. A földjét nem művelő ember a reá-
bízottakban nem hűséggel' helytálló értéktelen, hasznavehetetlen tagja
egész népünknek. Isten arra teremtett mindannyiunkat, hogy elvégezzük a
munkát, amit ránk bízott. Így lehet csak reményünk arra, hogy [óllak-
hatunk annak gyümölcséből. Ez Istennek életilnket szabályozó törvénye.
Ez alól senki nem lehet kivétel.

Az a technikai fejlődés, melyet elértünk, a szociálís élet és üzemi gon-
doskodás .mínd könnyíti, veszélytelenebbé teszi mindennapi "földművelé-
sünket", de nem mentesít annak végzése alól! Isten törvénye szerínt, aki
a Tőle kapott rnindennapi kenyérrel jól akar lakni, aki élni és élvezni
akarja társadalmunk 30 éves nagy erőfeszítésének és példátlan építésének
gyümölcseit, annak naponta keményen kell megküzdenie a maga frontján
míndezekért. Erdeményeink, io életünk egy nagy egésznek, a mi népünk-
nek az együttes eredménye. A földműves, a munkás, az értelmiségi, a
lelkész, s az egyszerű gyülekezeti tag közös Töldrnűvelése. Minden egyes
ember, sejt, munkájára szükség van, hogy együtt élhessünk jól annak

- áldásaiból. Hogy így fejlődhettünk, annak az a gyökere, hogy társádal-
munkban minden rnunka egyformán fontos. Ha egyetlen kísember ki-
hagy, azt az egész megérezheti. Gyárban, üzemben, bányában, íróasztalok
mellett, iskolákban, szántóföldön, egyházban neki kell feszüini a felada-
toknak. s mindenki jóllakhat munkája "kenyeréből". De ezért MŰVELNI
KELL A RAM BÍZOTT FÖLDET!

IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL! Visszatekintve 30 esztendő oly sok
áldására. nehéz küzdelmeire, s reménnyel előretekintve a holnapra hála-
adó és ímádkozó lelkülettel mondhatjuk : Isten parancsát teljesitve értük
el mindezeket. _

Egy bányászváros főterén egy fejtőcsákányos bányász szobra áll. Ál-
landó figyelmeztetőjeként a naponta arra haladóknak. hogy a mindennapí
kenyérért nagyon becsülettel kell megdolgozni. Földeken, íróasztalok mel-
lett. iskolapadokban, szószékeken is így kell naponta látnunk az Isten-
től kapott hivatásunk, munkánk fontosságát. .'

Amikor jóllaktunk a kapott kenyérrel, el kell tudnunk mondani: szülő
vagyok, helytálltam, gyermekeimet becsületre neveltem, .keményen dol-
gozva kivettem részem a munkából. Gyermek vagyok, engedelmes vol-
tam, s teljesítettern gyermeki kötelességemet. Orvos, író, művész, mun-
kás, földműves, magyar ember. gyülekezeti tag vagyok, a rám bízott föl-
-det naponta rriegműveltem. Lelkész vagyok, Istennek szolgája. aki hűség-
gel művel.tem a rám 'bí-Wottföldet, a Te nyájadat .
. Ilyen keresztyén magatartásra, becsületes emberi életre feleli Isten örök
igéje mindannyiunknak: ..AKI MEGMŰVELI FÖLDJÉT, JOLLAKIK
KENYÉRREL !"

Solymár Péter
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"Jaj annak,
aki hűnnel építi házát"
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Jel'. 22, 13.

Az építés rníndig az élet jele. Ahol nem emelkednek új épületek, ahol
minden marad a rég-ben, ott a halál lehelete árad. Az új gyárak, az Úl
otthonok és az új templomok viszont arról beszélnek, hogy az emberek-
nek van életkedvük, nemcsak a jelennek élnek, hanem hisznek és bíznak
a jövendőben.

A történelem folyamán azonba-n voltak olyan építkezések, amelyek nem
az életről, hanem az emberi zsarnokságról beszélnek. Gondoljunk csak az
egyiptomi píramísok építésére; ahol a rabszolgák ezrei szenvedtek és pusz-
tultak el a robotmunkákon azért, hogy a fáraók dicsőségét megörökítsék.
Nagyon szemleletesen írja le ezt Madách Imre Az ember tragédiájában.

Hasonló építkezésról szól Jeremias próféta is.
A robotmunka modern változata,' a kizsákmányolás földünk nagyobb.

felén még ma sem szűnt meg. Istennek legyen hála, magyar népünk olyan
gazdasági rendben élhet, ahol a gyárakat. otthonokat magának építi. Ezért
van az, hogy országunkban, városokban és falvakban vidám és örömteli
emberek dolgoznak az építkezéseken. Azért folyik vidám munka a gyá-
rakban és a mezőkön, mert a munka gyümölcse egész népünk és társa-
dalmunk javát, szebb életét. szolgálja. .

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy mentesek lennénk a "bűnnel való
építés" kísértésétől. Ha nem is fáraói: vagy [ójákirni méretekben, de ma
is vannak emberek, akik. a szabályok lciibúvóit kihasználva a közösség ro-
vására szeretriének jobban élni, szebb lakásban, fényűző kényelemben
lakni. S a népi ellenőrzések jegyzőkönyvei és a rendőrségi króníkák arról
beszélnek, hogyegyeseknek ez sikerül is. Persze a bírósági krónikák azt
is elmondják, hogy az ilyen harácsolókat. a közösség rovására élőket
előbb, vagy utóbb utoléri társadalmunk ítélete. Valóban igaz ma is Je-
remiás szava: "Jaj annak, aki bűnnel építi házát!"

Amikor mí keresztyének mindent elkövetünk azért, hogy életünkben
legyőzzük az önzés és harácsolás kísértését, s úgy munkálkodjunk, hogy
környezetünk is mentes legyen ettől a bűntől, akkor nemcsak az emberi
humánumnak az útját járjuk, hanem az egyház Urának, Jézus Krísztus-
nak is engedelmeskedünk. Hiszen ő maga mutatott példát arra, hogy
egész életfolytatásunkkal ne a magunk hasznát keressűk, hanem mun-
kálkodjunk a kőrülöttünk élő emberek javán, boldogságan. S amíg mun-
kánkkal, építésünkkel embertársaink jövőjét és örömét mozdít juk elő,
megtaláljuk a magunk jövőjét és örömét is.

Ehhez a mások javát munkáló és boldogságát építő, szolgáló élethez
Jézus Krisztus nemcsak példakép, hanem erőforrás is. Aki engedi, hogy
Jézus Krisztus kegyelme naponként "megépítse" benne az új embert, az
nemcsak épületté, a Szeritlélek ternplomává válik, hanem maga is beáll
Isten épttői sorába, akik mem önző módon maguknak építenek, hanern
szeretettel és kegyelemmel építik az egész emberiség boldogságát.

Dr. Selmeczi János



Neh. 2, 17.

\

"Jertek, .épitsűk meg/
Jeruzsálem kőfalát'

Nehemiás biztatta így jeruzsálemi honfitársait Kr. e. 445-ben. A főváros
falai romokban hevertek, az elégett kapuk pernyéjét elhordta a szél.
A fogságból részben hazatértek utódai és az otthon hagyottak utódai sa-
nyarú helyzetben voltak. Vezető, pártfogó nem volt. Csüggedő és ellen-
ség annál inkább. Erre a hírre tért haza Nehemiás meghallgatott könyör-
gése alapján, királyi engedéllyel és Jeruzsálem helytartójaként. Sok te-
hetetlenség, akadály és gáncsvetés közepette vette szívére és vállára ha-
zája újjáépítésének gondját és terhét. Isten embereként azt tette, ami
hitéből következett. Ezt idézi fel majdnem 'két és fél ezer év után beszé-
des címmondatunk.

A főváros falainak újjáépítéséhez - akkor régen - Nehemiás sok kö~
nyörgése fűződött. Valódiságukat éppen aZ bizonyítja, hogy elűzte a tehe-
tetlenségre és tétlenségre kárhoztató félelmet; kényelmetés a felelőtlen
megalkúvást, Közelebbről: tettek követték az újjáépítés terhének, har-
cának áldozatos vállalása során. A romfalak megépültek. - Többségükben

'emlékszünk még hazánk romfalaira. Otthonok, gyárak, iskolák, kórházak,
templomok romjai kiáltottak a keresztyén hit és a humanizmus Nehe-
miásai után. Isten irgalmából egyre többen lettek, akik egész hittel, egész
emberséggel sürgették: Epítsűk újjá a romokat! Sőt, olyat is építsünk,
amilyen még nem volt! Sok szívben is új kezdődött akkor. Új társadal-
mi, gazdasági, kulturális viszonyok bontakoztak. Sok imádság meghall-
gatásának lehettünk részesei és tanúi, amikor vállalások, tettek követték
a könyörgéseket, Azok tetteivel együtt, akiket másfajta hit és más gyö-
kerű szerétet indított cselekvésre. /

Nehemiást hazavitte Isten előtt felelős hite és népe, hazája iránti tö-
retlen szeretete. Csak így érthető, hogy kényelmes és rangos babiloni tisz-
tét kétszer is felcserélte a harc, a munka, a törődés, az ellenséges intrika
kényelmetlenségével és kockázatával. - Sokan tértek haza 30 évvel ez-
előtt nálunk is idegenbe szor ított honfitársaink közül, Nem kencon való
osztozásra. Azért jöttek, hogy hazaszeretetükkel, emberszeretetükkel a
kezdeményezésben, a munkában, az építésben osztozzanak az itthonlak-
kal. - Nehemiás mozgósító mondata ezért idézi fel azokat is, akiket me-
nekülésre késztettek a romok. Akiket idegenbe hajtott a vállalástól, te-
hertől, a népünk és más népek akkori sorsától való félelem és kényelem.
Nem ítélkezünk! Az azonban bizonyos, hogy Isten és emberek, újjáépítésre
való felhívását csak itthon hallhattuk meg és osztozhattunk benne. Igé-
retté, hálává, örömmé is itt lehetett csak és lett is az indítás: Jertek,
építsük meg a falakat! Az egészen újat, aholnapit, de a szíveket és sorso-
k~ ~ ,

Nehemiás szándékának sikere volt, mert nemcsak másokat buzdított,
hanem maga is önzetlenül dolgozott. Még a falakon is (5, 16.). így kerül-
tek egymás mellé, dolgoztak egyszerre és együtt a falakon különböző fog-
lalkozású, különböző rendű és rangú városi és falusi emberek. - Egészen
más korban, más történeti, társadalmi és világnézeti viszonyok közö1t, de
ilyenformán történt ez a mi hazánkban is. Más-más volt a felelős részvé:..
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Szabó Gyula

tel és rnunkában osztozás indítéka. A közvetlen cél azonban azonos volt.
Azonos volt a józan ész mérlegelésének szükségessége is. Megértettük és
megélhettük .a nemzeti egységnek azt a nemes testetöltését, amelyiktől
mindig elválaszthatatlan a többi nép megértése, becsülése, szeretése, segí-
tése. A "jertek, építsük meg" közös és okos szándékában, gyakorlatában
méltán látjuk mi keresztyének Isten szándékát, ajándékát, szeretetét.

Az emlékezesen messze túl ezért késztet bennünket nagy hálára Isten
régi emberének tettekre mozgósítása. De így válik az hitelre méltó elkö-
telezéssé is. Halálig tartó töretlen hitre, hűségre, ernberségre, hazafiságra.
Az "itt élned, halnod kell" nem kokárdás, szóvirágos romantika többé.
Keresztyének esetében sokkal inkább hitbőlés hitben élő, mindig szere-
tetben tevékeny életformát jelent ez. Hiszen a nehemiási buzdítás Jeru-
zsáleme kettős értelmű a mi számunkra. Jelenti, itt és most, szeretett ha-
.zánkat. De jelenti azt a végső jövendőt is, amelyikben Isten minden üdv-
ígérete beteljesedik. Az igére figyelve aligha érthetjük és élhetjük más-
ként keresztyénségünket.

1111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!llllllllll!IIIIIIII.IIII!IIII!IIIII!;IIIIIIIII!IIIIIII!!

A metróépítés miatt védőácsolattai látták el a Deák téri templomot



D. Káldy Zoltán püspök-elnök beiktatja
országos egyházi felügyelői tisztségébe dr. Fekete Zoltánt

Az országos egyházi felügyelő beiktatása

Vendégek és résztvevők az országos egyházi felügyelő beiktatá:sán.
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Dr. Fekete Zoltán országos egyházi
felügyelő székfoglalóját tartja

D. dr. Ottlyk Ernő püspök köszönti az országos egyházi felügyelőt.
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dVulf-mine esetendi)

1945-1975
"Arma virumque can o ... " - kezdte Vergiltus Aeneisét. "Fegyvert IS

vitézt éneklek ... " - mondta s.Jnte szóról szóra Zrínyi a Szigeti vesze-
delem első sorában. Igen, a hősi eposz mindig valahogy így kezdődött.
Hősök, fegyverek, háborúk, vérontások mozgalmas, sűrű epizódjai képez-
ték az eposzok gerincét. És ez volt a körmyebbik.-rnódja az izgalom fel-
keltésének. De hallott-e valaki arról, hogy eposzt írtak a békés építésről,
a nyugodt, higgadt fejlődésről? Ez lenne a nehezebb feladat. Magam
sem lennék erre képes, mégis úgy érzem, a mögöttünk lévő harminc békés
esztendő új eposz különleges témája. Mert ennek a korszaknak is voltak
hősei. Igaz, egyszerű emberek, felszabadult parasztok, munkások és ér-
telmiségiek. Ennek a szakasznak is voltak küzdőterei. Igaz, szántófölde-
ken, gyárakban és írodákban zajlottak le a csaták. Ebben az időben is
volt drámai feszültség, egyéni és kollektív drámák egész sora. Igaz. a
dráma a mindennapi kenyérért, a munkalehetőség megteremtéséért jelent-
kezett, a társadalmi rnéretű átalakulásért folyt. Mondom, ez a harminc
esztendő, úgy amint előttünk áll, eposz a javából, csak meg kellene írni.

De félre a szójátékokkal, a távoli múltból vett hasonlatokkal. Nézzük
nagy vonásokban, mi történt hazánkban a harminc esztendő alatt.

A háttérben, - és ezt szükségas kiemelnünk - egy bukott háború rőt
fénye festi meg az- eget. Könny, vér, jaj, panasz, .hontalanság, árvaság,
fogság, füstölgő romok, tömegméretű nyomorúság. A második világhá-
ború keserves öröksége. Vagyis így indult eposzunk története és így' kö-
szöntött ránk 1945. április 4-én egy új hajnal. Méltán mondjuk, hogy
ez időtől szabadultunk fel, s kezdhettünk új életet.

Népünk életében, történetében egymást váltották a virágzás és hanyat-
lás korszakai, a győzelmek és vereségek. az öröm és gyász lapjai. Törte-
nelmileg természetesen nem elszigetelten jelentkeztek ezek az események,
hanem más népekkel együtt, az egész emberiség fejlődését meghatározó
nagy áramlatok sodrásában élt, fejlődött és győzött vagy bukott el. Tör-
ténetének utolsó nagy állomásán a szocialízrnussal találkozott, amely
együtt jelentkezett a felszabaduIással, s amellyel eljegyezte magát tár-
sadalrnilag, gazdaságilag és államíságának berendezettségét illetően.

KisLexi.kon a történeti áfitelkintéSlhez.
1944. ecember .21-én, amikor még az .ország fele hadszíntér volt, az

ellenállási mozgalmakban részt vett pártok soraiból Debrecenben meg-
választották az Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Ez a kormány üzent hadat
a hitleri Németországnak és W45-ben fegyverszünetet kötött a Szövetséges
Hatalmakkal.

Az új államhatalom első nagy horderejű lépése anagybirtokrendszer
megszüntetése, a földreform megalkotása volt. (1945. március 17.) Ekkor
dőlt el egy "évezredes per", a magyar parasztságnak földért, kenyérért,
szabadságért és haladásért folytatott pere. Felosztottak ·3222 ezer hekt.ár
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földet, az ország területének 35 százalékát, több rnínt 640 ezer személy
között.

A háború befejezése után legdöntőbb kérdés a gazdasági élet helyreáll í-
tása volt. A hosszú háború alatt több mint 400 ezer ember pusztult el, a
lakosság 4 százaléka. Az anyagi veszteség a nemze li vagyon 40 százalékát
tette ki. Néhány adat emlékeztessen bennünket a pusztulás méreteire: a
gyári par 46 %-a, az állatállomány 40 %-a, vasúti járműállományunk 85
%-a, hidak 83 %-a, Budapest lakóházainak 75 %-a pusztult el, illetve
sérül; meg. Hát ilyen helyzetből kellett elindulnunk! A gazdasági élet
megindítását, a romok eltakarítasát az újjáépítési láz vitte sikerre. Ki
ne emlékezne a hősi időkre? Éhesen, rongyosan mentünk közmunkára,
lapátol tunk, szemetet, törmeléket hordtunk, reménykedtünk és akartunk.

1946 márciusában a szénbányák államosítása után társadalrnasították a
három legfontosabb üzemet, az olaj- és bauxitbányákat.

1947 februárjában aláírták a magyar békeszerződést Párizsban .
. Idézzük meg a nehéz éveket! Az élelmiszerek szükségét, a tüzelőhiányt,
a pénzünk katasztrofális elértéktelenedését, a minden területen ránk sza-
kadó nyomorúságot. 1946 augusztusától új fizetőeszköz, a forint enyhí-
tett, a nehézségeken.

1947. novemberében államosították az összes nagybankot. ipart és ke-
reskedelmi vállalatot. Júniusban egyesült a két nagy munkáspárt, 1949-
ben a különböző társadalmi és törnegszervezetből megalakult a Függet-
lenségí Népfront. ,

Az országgyűlés 1949 augusztusában elfogadta az Alkotmányt, amely
Magyarországot népköztársasággá nyilvánította és amelyben már kife-
jezést nyert, hogy az ország a szocialízrnus útjára lépett.

Eközben fokozatosan átalakult a társadalom szerkezete is. Megszűntek
a földbirtokos és tőkés osztályok, a különböző rétegű parasztság nagy
része termelőszövetkezeti paraszt lett. A rnunkásosztály számszerű több-
sége megnőtt, megváltozott az értelmiség helyzete is, közelebb került a
dolgozók osztályához. Megszűnt, a munkanélküliség.

A háború előtt az ország iparát lényegileg 50 család tartotta kezében. '
Ők voltak a gazdái anagybankoknak és iparvállalatoknak. A munkás- és
para ztosztályból hatalmas munkanélküli tartaléksereg állt mindenkor
rendelkezésükre. Altalában 2-300 ezer volt a munkanélküliek száma és
ez a szám a világgazdasági válság idején megnőtt 7-800 ezerre. A me-
zőgazdaságban dolgozó föld nélküli munkások, cselédek száma megütötte
a 40 százalékot. Riasztó adatok ezek, amelyeket csak azért halásztam elő
a múltból, hogy érzékeltessern ezt a kifejezést: ..megszűnt a munkanél-
küliség".

1950-től az ötéves tervek biztosítottálc a szocialísta fejlődést. Az ipar a
népgazdaság vezető ágává vált, de a. mezőgazdaságban végbement fejlő-
dés, a nagyüzemi, korszerűbb termelés is komoly érdemeket könyvelhetett
el. A mezőgazdaság szeeialista átalakulása 196,1-ben fejeződött be, amikor-
tól is a paraszti lakosság majdnem kizárólag termelőszövetkezetben vé-
gezte munkáját.

li. fejlődésnek ez a graflkonja látszólag töretlen, egyenletes és zökkenő-
mentes. Életben és valóságban azonban nem mennek sohasem ilyen si-
mán a dolgok. A gazdasági és társadalmi élet egészének gyökeres és
nagyszabású átalakítása nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, útkeresé-
sekkel. hibákkal és sokszor megrázkódtatásokkal járt. A gazdasági élet-
Ben időnként jelentkező problémák szorosan összefüggtek a politikai hely-
zet' alakulásával. Amikor most visszatekintünk a harmincéves múltunk-
ra, sok álmatlan éjszakánk jut eszünkbe. Nem volt míndtg, -. főként az
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elején - biztos a kenyerünk és sok gondot jelentett a holnapunk. Érthe-
tetlen volt sok minden, ami körülöttünk zajlott, az életszínvonalunk na-
gyon alacsony volt. Alig mertünk hinni a jobb jövőben. Az 1950-es évek
első felében a vezetésben beállt hibák a rossz közhangulat irányába so-
dorta népünket. .'

Viszont, sokan későn vették észre, hogy 1956-ban milyen erők akarták
magukhoz ragadni a hatalmat. Valójában 1956-ban a szocíalízmus került
veszélybe, s a néhány napos megmozdulás ellenfonradalmí jelleget öltott.
B'zony időre volt szükség, míg világos lett, milyen nagy kérdés forgott
kockán.

1956-tól azonban kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb az 'ország fejlődese.
A gazdasági intézkedések mellett sor került a demokratizmus kiszéle-
sítésére, amely hozzájárult és lehetövé tette aktív és konstruktív közvé-
Iernény megszületését. Egyenletes, kiegyensúlyozott fejlődés - ez jellem-
zi a mögöttünk lévő tizenöt, húsz évet.

Ered.mények, számok, emberek

Mindaz, amit most dióhéj ban papírra Tögzítünk, összefügg szocialista
államrendünkkel, szocialísta fejlődésünkkel. Az előbbiekben vázoltuk már
azt a gyökeres gazdasági és társadalmi változást, amelyen a felszabadulás
után átmentünk, most álljon néhány adat rendelkezésünkre az eredmé-
nyekből, Valóban csak néhány adab! -

Életszínvonalunk, jólétünk mögött il népgazdaság két legjelentősebb
ágának - az iparnak és mezőgazdaságnak - termelése áll. Jelenleg
iparunk több mint hatszorosét termeli az 1938-as évnek. Vagyis. egy el-
maradt agrárállamból fej fett iparral rendelkező állam lettünk, amelyben
a mezőgazdaság nagyüzemi átalakulása és korszerűsítése révén szintén
elsők közé verekedte fel magát a világranglistán. A népgazdaság kettős
píl lérén nyugszik a szeeialista juttatások szerteágazó boltíve. -

Az új -élet teljesen átalakította Magyarország műveltségí térképét. Az
1937-38-as iskolaévben az ország 285 középiskolájának 52 ezer tanulóra
volt. Ma 593 középiskolában mintegy félmillió diák tanul. A felszabadulás
előtt 1.6 egyetem és főiskola 11 747 hallgatot oktatott, ma 90 és egynéhány
egyetem és főiskola 83 ezer hallgató számára nyújt felsőfokú képzést. .

Magyarországon a dolgozók egészségvédelmét, orvosi' ellátását, kórházt
kezelését széleskörű társadalombiztosítás látja el. Ez kiterjed a családta-
gokra is, úgy hogy gyakorlatilag majd mindenki biztosított (97 %). A bő-
vített és új kórházakban az ágyak száma (80 ezer) éppen kétszerese a há-
ború elöttinek. Az egészségügy. biztosítás vonalán nyújtott kedvezmé-
nyek, juttatások - gyógyszer, szülésí segély, szabadság, táppénz. nyugdíj
stb. - kimagasló helyre állítanak bennünket világviszonylatban.

Az elmúlt 15 évben nagyarányú lakásfejlesztési program megvalósitását
tűztük ki. E téren nagy lemaradást kellett pótolnunk. Nyomasztó volt a
lakásínség. a zsúfoltság. A program keretén belül százezrekre növekedett
az új lakások száma, amelyben szerepel a magánerőkból épített házak,
lakások száma is.

Az egyenletes, kiegyensúlyozott fejlődés leginkább az életszínvonal
emelkedesén látszik. Ha most számot kellene adnunk arról. rnít hozott
az elmúlt harminc esztendő a dolgozó emberek mindennapi életkörülmé-
nyeinek javítása terén, akkor csak egy rövid mondatban: általában két-
zeresére nőtt 1938-hoz viszonyítva az egy főre jutó reáljövedelem. Ennek

eredményét látjuk a lakások korszerűbb felszerelésén, hétvégi házak épí-
tésén. magángépkocsik számán, a jólöltözöttségen, jóltápláltságon, az üdülő-

30



31

és kirándulóhelyek telepítésén és mindenekfelett kulturáltságon és kép-
zettségen.

Előbb riasztó, majd 'örvendetes számok kerültek elő. De e számok,
adatok hozzáférhetők és ell enörizhetők. Nem .Jcozmeükáltam'' őket. De
ha valaki nem akar e számokkal és adatokkal farkasszemet nézni, men-
jen végig egy mai magyar falun, városon, térjen be találomra egy-két
hajlékba és én azt hiszem, amit ott lát és tapasztal, többet fog mondani
ezeknél a számoknál és adatoknál.

Eredmények. Harminc kemény esztendő eredményei. Sa. harminc év
eposza, míközben felépült a szocializrnus, Békés, virágzó fejlődés az élet
egész területén. A rnill.iókért, az emberekért. Mert mindennek a gyümöl-
csét az ember élvezi.

Dr. Rédey pál

Abeledi új parókia



Egyházunk három évtizede

Felszabadulásunk 25. évfordulóján, az 1970-es Evangélikus Naptárban
sorra vettük egyházunk színte valamennyi munkaterületét és szóltunk
arról, hogy negyedszázad alatt milyen változások mentek végbe szolgá-
latunkban. -Akkor keresztmetszetben néztük egyházunk életét. Most fel-
szabadulásunk 30. évfordulója alkalmából hosszmetszetben szeretnénk
bemutatni, hogy rnilyen fejlődés ment végbe. egyházunkban.

Egyházunk és benne gyülekezeti tagjaink népünkkel együtt ünneplik
hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját. Amilyen gyökeres és soha nem
látott változást jelentett népünk politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-
rális életében a felszabadulás, ugyanolyan hallatlanul újat hozott egyhá-
zunk számára is. Azaz egyház, amely az előző korszakokban össze volt .
nőve egy polgári társadalmi renddel, most 'egyszerre óriási forradalmi
változások közepébe került. Azok az emberi biztosítékok és támaszok,
amelyekben eddig bízott, kicsúsztak alóla, és .,kénytelen volt" rábízni
magát minden kikötések és feltételszabások nélkül Istenre. Ez jelentette
az egyház számára a legnagyobb "forradalmi tettet". De enélkül semmi-
képpen nem tudott volna sem magára találni, sem a forradalmi esemé-
nyek között helyet találni az új magyar világon. Az az Isten viszont, akire
az egyház és annak tagjai rá merték bízni magukat. úgy vezette egyhá-
zát, hogy az rátalált nemcsak helyére, hanem szolgálatára is a szocíalíz-
must építő társadalmi rendben. Ezt a vezetést Isten úgy végezte, hogy
megvilágosította az egyház vezetőinek és tagjainak nemcsak a' '~zívét,

, hanem az értelmétIs, hogy a döntések értelmesek is legyenek.
Az az lsten, akire ráhagyatkoztunk, nagyon megáldotta életünket. 8z01-

gálatunknak számos olyan gyümölcse van az elmúlt három évtizedben,
amilyenek az előző korokban alig mutathatók fel.

EGYEZMÉNY

DIAKONIAITEOLOGIÁNK

Felszabadulásunkat követő 3 esztendő bizonytalankodásai, visszahúzásai
és botladozásai után 1948. decemberében egyházunk megkötötte az uj
magyar állarnmal azt az egyezményt, amely rendezte egyházunk helyét és
államunkhoz való viszonyát a szocíalízmust építő társadalomban. Ebben
az egyezményben egyházunk egyértelműerr .Jgen't-t mondott az új társa-
dalmi rendre, a maga felsőbbségének ismerte el az új állam felsőbbségét,
ugyanakkorállamunk biztosította a lelkiismeret- és vallásszabadságot.
Noha, az állam -és az egyház zétválasztása csak 1949-ben létrejött Alkot-
mányunkban történt meg, mégis már az állam és egyházunk között meg-
kötött Egyezmény is' ezen az alapon született meg. Ma már tudjuk, hogy
ennek az egyezménynek esetleges meg nem kötése kultúrharcba sodorta
volna az egyházat, és erejét ebben az esetben nem az evangélium hirde-
tésére és a szeretetszolgálat végzésére tudta volna fordítani. hanem felőr-
lődött volna az új állammal való harcban. Hála legyen Istennek. hogy nem
igy történt!

Döntéseinket nem elvtelenül hoztuk és szolgálatunkat nem átgondolás és
egészséges teológia nélkül folytattuk három évtized alatt. Éppen ebben a
három évtizedben foglalkozott egyházunk olyan mértékben a teológia
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művelésével, a Szentírás és Hitvallási Irataink mélyreható tanulmányozá-
sával, amilyen mértékben történelme folyamán talán még soha. Kerestük,
kutattuk, hogy kicsoda Jézus Krísztus a maga legbensőbb lényege szerint.
Úgy vezetett bennünket Isten Szentlelke, hogy meglássuk Jézus Krisztus
elsősorban és mindenekfölött Diakonos, azaz Szolga, hiszen O maga ma-
gát nevezte így: "Én olyan vagyok közöttetek, rnint aki szolgál", Egy pil-
lanatra sem felej tettük el, hogy miközben Szolga, egyben Úr is, de éppen
abban mutatja meg uraságát, hogy szolgál az ember testi, lelki és szel-
lemi ínsége] között. Azt is felfedeztük, hogy nemcsak a "lélek"-nek akar
szolgálni, hanem az egész embernek, éspedig annak az embernek, aki
benne él a családban, egy nép közösségében, a társadalomban és az
emberiség nagy családjában. Ilyen értelemben végeztük és végezzük a
társadalmi és politikai diakóniát is. Miközben a nyugati országokban élő
egyházak a különböző teológiai áramlatok között sodródtak, mi kiépítet-
tük diakóniaí teológiánk at, amelynek alapján felszabadultan tudunk szol-
gálni az egyházban és a társadalomban egyaránt.

TER ÜLETI RENDEZÉS
Az új történelmi körülmények között újra át kellett gondolnunk egy-

házunk egész szervezetét, Hamarosan kitűnt, hogy semmi értelme nincs
a négy egyházkerület fenntartásának - melyből két egyházkerület alig
volt nagyobb, mint egy-egy egyházmegye - és át kell szervezni az egy-
házmegyéket is. Az 1952-53-a5 Zsinat végrehajtotta a területi átrende-
zést. létrehozta a két egyházkerületet és a 16 egyházmegyét. Mindkét
püspök székhelye Budapestre, az ország fővárosába került. Ezzel elindult
egy olyan folyamat, amely végül is oda vezetett, hogy aszó igazi értel-
mében beszélhetünk ma már "országos egyház"-ról. Ki merjük mondani,
.négy évszázados történelmünk során még' soha nem lehetett olyan egy-
értelműen "evangélikus országos egyház"-ról beszélni, mint ma beszél-
hetünk, mert azt megakadályozta korábban a kerületek elkülönülése, sok-
szor pedig szembenállása. Az új történelmi körülmények között "aranyat
ér", hogy van egy egységes Magyarországi Evangélikus Egyház.

TÖRVÉNYKÖNYVűNK
Egyházunk nem állt meg a területi rendezésnél. Végig kellett gondol-

nunk egész szelgálatunk alapját, tartalmát. Célját, rendjét és módszerét.
Ennek az alapos teológiai és jogi átgondolásnak a gyümölcse érett be az
1966-ban tartott országos zsinaton, amely megalkotta Egyházi Törvényein-
ket. Szemben minden korábbi törvénykönyvünkkel, rnost teológiailag ala-
poztuk meg minden törvényünk et, úgy, ahogy az egyházhoz illik. Ezek a
törvények többek között úgy szabályoztak a lelkészválasztást, hogy az ne
a gyülekezetek megbontását. hanem épülését szolgálja. Az egyházi szol-
gálatra való felkészítést sokoldalúan rendezte. Az egyház szeretetszolgá-
latáról, az egyház háztartásáról és az egyházi bíráskodásról szóló törvé-
nyek a gyakorlatban is nagyon jól beváltak.

ORSZÁGOS JELLEGŰ SZERETETSZOLGÁLAT
Mélyreható változások történtek egyházunk szeretetszolgálatában is. Azt

egyáltalában nem mondhatjuk, hogy a felszabadulás előtt nem. voltak
szeretetintézményeink, mert voltak és működtek. De ezek mögött a sze-
retetintézmények mögött akkoriban csak egy-egy egyházközség, vagy
egyesület, vagy esetleg egyesek álltak. A szeretetintézmények mögött ma
az egész egyház áll. Minden szerétetintézményünk ma már az egyház
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ÚJ BIBLIAFORDíTAS

egészének az ügye. Ez adódik egyfelől abból, hogy egész egyházunk a
diakóniai teológia alapján áll, másfelől abból, hogy egyházunk szervezeti-
leg is egyetlen egységes evangélikus egyházzá vált. Tizennyolc szerétet-
intézményünket magáénak vallja valamennyi egyházközségünk egyház-
megyénk, egyházkerületeink és maga az Országos Egyház.

ÚJ TEOLOGIAI AKADÉMIA

Az utolsó 30 esztendőnek egyik legnagyobb vállalkozása volt az. UJ
Teológiai Akadémia és Teológus Otthon megépítése. Ennek előzménye,
az, hogy 1950-től kezdve a Teológiai Akadémia nem az államhoz, hanem
az egyházhoz tartozik. Ez következett az állam és az egyház szétvá-
Iasztásából. Nem az állam nevezi ki a teológiai professzorokat és nem az.
állam jelöli ki a tananyagot, hanem az egyház maga választja meg teoló-
giai professzorait és maga határozza' meg a tanulmányi anyagot. Ez na-
gyon tiszta és becsületes. dolog, mert az egyház nincs az ideológiai kéve-
redés kényszerhelyzetében. Ez jó az egyháznak is és az államnak is. Végre
kijöhettünk az Üllői úti öreg épülétből is és Teológiánk beköltözhetett
egy modern és szép épületbe Zuglóban. Nagy áldozatot hoztak ezért gyü-
lekezeteink, óriási felelősséget vállalt magára az egyházvezetőség és nagy
'segítséget adtak külföldi testvéreink is. Nagyon reméljük. hogy új Teoló-
giai Akadémiánkról és új Teológus Otthonunkból olyan fiatal lelkészek
kerülnek majd ki, akik népünk és társadalmunk iránti szeretetben prédi-
kálják a szolgáló Krísztus evangéliumát és járnak Jézus nyomában.

EGYETEMES AGENDANK

1963 húsvétján jelent meg az első egyetemes Agendank. Bár már
1936-ban Raffay Sándor, az akkori bányakerületí püspök nagy erő feszí- ,
tést tett azért, hogy legalább a délelőtti főistentiszteletek folyjanak egy-
séges liturgia szerint az egész egyházban, mégis lényegében nagy rende-
zetlenség volt egyházunkban ezen a téren. Különösen a keresztelések,
temetések és az úrvacsoraosztás mutatott tarka változatokat helyi szoká-
soknak és hagyományoknak megfelelően, Noha korábban is próbálkeztak
eleink egy egyetemes Agenda kiadásával, de amikor ezek az Agendák
megjelentek, valójában soha sem lettek egyetemessé. Az első eset egyhá-
zunk életében, hogy egy Agerida ténylegesen egyetemessé lett. Külön.
öröm, hogy ebben az Agendában, mintegy 60 lelkészünk imádsága is
benne van. Ez az Agerida is segíti egyházunk egységét.

Az a Biblia, amely jelenleg magyar nyelven a kezünkben van, Károli
Gáspár fordítása. Az első kiadása 1590-ben Vizsolyban jelent meg. Kőzel
400 éven keresztül számtalan revízión esett át, de nem fordították újra.
Most rövid időn belül olyan teljes Szentírás kerül gyülekezeti tagjaink
kezébe, amelyet az utolsó 30 esztendőben fordítottak le református és
evangélikus tudós professzorok és lelkészek eredeti héber és görög nyelv-
ből. Hihetetlen sok munka van az új magyar fordításban. Istennek legyen
érte hála. De nagy elismeréssel kell szólnunk államunkról is ebben az
összefüggésben, hogy lehetővé tette az új magyar Bibliának kinyomatását.
Amikor kezünkbe vesszük az új magyar fordítást, gondoljunk hálával
azokra - élőkre és holtakra egyaránt -, akik sokszor éjt nappallá téve
fáradoztak azért; hogy mai magyar nyelven olvashassuk Isten örök
igéjét.
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ORSZÁGOS SAJTOSZOLGÁLATUNK

Az akkori egyetemes presbitérium 1950-ben határozta el az Országos
Sajtóosztály felállítását. Korábban egyesületek vagy kiadó társaságok fog-
lalkoztak egyházunk sajtószolgálatával. Most ez is országos egyházi üggyé
lett. Sajtoosztályunk adja kezünkbe hétről hétre' az Evangélikus Életet
és havonta a Lelkipásztort. Az Evangélikus Naptár sokaknak kedves ol-
vasmánya, a bibliaolvasó Útmutató sokakat segít naponként az ige tanul-O
mányozásában, Itt nem lehet felsorolni azokat a könyveket, amelyek az
elmúlt 30 esztendőben megjelentek. Mégis, emlékeztetünk több bibliai
könyv magyarázatára, énekeskönyvre, hittankönyvre, konfirrnációi kátéra,
a teológia különböző területeit feldolgozó nagyobb lélegzetű munkára,
elbeszélő kötetekre és versekre. .

ORSZÁGOSSÁ LETT
KÖNYVTÁRUNK ÉS LEVÉLTÁRUNK

Joggal mondhatjuk el, hogy mind a Könyvtár, mind a Levéltár vo-
natkozásában csak az utolsó 30 esztendőben beszélhetünk "országos" jel-
zővel. Korábban is volt Leváltárunk és volt Könyvtárunk is. De ma már
mind a kettő valóban országos méretű a rendelkezésre álló anyagban
ésszolgálatban egyaránt. Nagy út vezetett eddig. Ebben a vonatkozásban
is le kellett győzni az egyházkerületi, egyházmegyei és sok esetben egy-
házközségi ·partikularizmust. Csak így fejlődhetett mind Könyvtárunk,
mind Levéltarunk odáig, hogy ma mindkettőre büszkék lehetünk és egy-
házi határainken kívül is szolgálhatunk egész társadalmunknak.

SZ O R V Á N Y AIN K SE G Í T'É S E

Igen nagy erőfeszítéseket tettünk különösen is az utolsó másfél évti-
zedben a kis lélekszámú szórványok és Ielkészeink megsegítésére. Ezért
hoztuk létre a Központi Alapot, a Gyülekezeti Segélyt és vezettük be a
szórványoffertóriumot. Sok kís gyülekezetünk hálás azért, hogy épületei-
nek fenntartásában segítettünk. "lelkészeik fizetését kíegészítettük és álta-
lában részt vállaltunk terheikben. Mindenkí előtt világosnak kell lennie,
hogy tervszerű és átgondolt segítése folyik aszórványoknak és szórvány-
lelkészeknek Itt kell megemlítenünk, hogyelsősorban külföldi testvéreink
segítségével szinte minden szórványgyülekezetünket elláttunk gépkocsival,
hogy lelkészeink könmyebben közelíthessék meg a sokszor nagyon távol eső
kis gyülekezeteket.
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ÉPÍTKEZÉSEK

Nem hiszem, hogy volt még egy olyan 30 esztendő egyházunk történe-
tében, amelyben olyan sok templomot, lelkészlakást, -ímaterrnet újítottak
volna meg, vagy építettek, mint a mi utolsó 30 esztendőnkben. Alig le-
hetne forintban összeszámolni ait az összeget, amelyet elsősorban gyüle-
kezeteink, de külföldi testvéreink is erre. a célra adtak. A legtöbb gyüle-
kezetünkben jóleső érzéssel lehet felnézni templomainkra és megújított
paplákjainkra, mert azok nagyobbrészt gondozottak. Számos paplakunk



modernizálódott. Így egyházunk is a maga, területén nyomon követi az
építkezésben is megújuló falvakat és városokat.

+++
Még sokáig lehetne sorolni azokat a gyümölcsöket, amelyeket Isten sze-

retete, gyülekezeti tagjaink áldozata, az egyházvezetőség felelőssége és ál-
lamunk jóakarata érlelt az elmúlt 30 esztendőben. Gondolunk a Lelkészi -
Munkaközösségekre, a kántorképzésünkre, hazai és nemzetközi ökume-
nikus kapcsolatainkra stb. Mindenért Istennek legyen dicsőség!

D. Káldy Zoltán

D. Káldy Zoltán püspök Békéscsabán lelkésszé ava.tja Balogh Andrást
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Egyházunk szolgálata
társadalmunkban -

harminc éven keresztül

EGYHAZUNK SOHASEM VOLT KÖZÖMBÖS népünk sorsával szem-
ben, hanem múlt jának legértékesebb hagyományai szarint vállalta a nép-
pel való közösséget, A felszabadulás utáni években alakult ki egyházunk
magára találásának az a hagyományos - de a kiegyezés óta megszakadt
- útja, amelyen népünkkel való egységben' végezte küldetését és szol-
gálatat. Ez nem is lehetett másként, hiszen egyházunk is hatása alá ke-
rült annak a hatalmas társadalmi átalakulásnak, ami Magyarországon
végbement. A társadalmi igazságtevésnek, az egykori szegények és el-
nyomottak felemelésének óriási eredményei, a soha nem látott lendületű
országépítő munka eredményei lényegében a szociális és társadalmi igaz-
ság szellemében valók, amik keresztyén szernmel is csak helyeselhetők.

1. Együtt a békemozgalommal

DÖNTÖ TUDATFORMALÖDASON ment át egyházunk - sok más egy-
házhoz hasonlóan - az elmúlt idő alatt. Amilyen nagy utat tett meg a
béke-világmozgalom, ugyanolyan jelentős az egyházak megtett útja is a
békét illetően. A mí korszakunkban kétségtelen, hogy Isten a békéről szóló
igékre irányította az egyház figyelmét. Érdekes volna kimutatni ennek
a történetét. Ahogyan először néhány prófétai egyéniségen keresztül nyi-
togatta lsten a szemeket akarata meglátására. Sok értetienségen és félre-
magyarázasi kísérleten (pl. hogy csak a belső lelki békére int az ige, s
többre nem) keresztül vezetett az út, Egyik egyház hamarabb jutott tisz-
ta látásra, mint a másik, míg ma már teljesen elfogadott dolog, hogya
békemunka szervesen hozzátartozik az egyház szolgálatához. Ez ma már
nemcsak a rní lelkészi karunk egyöntetű hitbeli meggyőződése, hanem a
nyugati egyházak is egyre inkább felemelik szavukat a béke és a teljes
leszerelés érdekében. Nem ment máról holnapra, de végül is általánossá
vált az a nézet, hogy az emberiség békekorszakának a megteremtéséből az
egyház sem maradhat ki, hiszen Urához válna hűtlenné, ha ebben a kér-o
désben passzív vagy éppen tehetetlen volna.

A HIDEGHABORÚT kényszerítette rá a második világháború után az
imperializmus a nemzetközi kapcsolatokra. A második világháború után
az Egyesült Allamok kezdeményezésére megalakult az Észak-atlanti Szö-
vétség, a NATO, amelynek katonai ereje a Szovjetunió és a szocialísta or-
szágok ellen írányult. A béke megvédésére hamar felsorakoztak Keleten
és Nyugaton a békeszerető émberek. 1948 nyarán a lengyelországi Wroc-
lawban a világ kiemellkedő tudósai, írói és művészei - negyvenöt ország-
ból ötszáz küldött, köztük húsz magyar - indították el a békemozgalom
gondolatát. Még abban az évben megalakult a. magyar tagozata is a bé-·
kéért küzdő értelmiségieknek. 1949 márciusában az egyházakat is csatla-
kozásra hívták fe} a béke megvédése érdekében. .
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AZ ÖSSZES MAGYAR PROTESTANS TEMPLOMBAN 1949. viragva-
sárnapján valamen-nyi püspök, egyházkerületi felügyelő és egyházi vezető
által aláírt közös pásztorlevelet olvastak fel. A pásztorlevél az evangé-
lium hangján a béke mellett tesz bizonyságot. A békéért való imádkozásra
szólította fel a magyarországi evangélikus, református és más protestáns,
felekezet templomos népét. .

MEGSZAMLALHATATLANUL SOK területen vettünk részt innentől
kezdve a békeszolgálatok széles frontján, a béke-világmozgalomban, a
Keresztyén Békekonferenciában, a hazai békemozgalomban, egyházi gyű-
léseinken és gyülekezeteinkben. Gyülekezeteink tagjai részesei szocialísta
hazánk építésének és a mindennapi élet tapasztalataiból tudják. hogy a
nép felemelkedésének záloga a függetlenség és a békés építő munká le-
hetősége. Híveink szeretik hazánkat. Természetesnek tartják, hogy a sza-

• badságért és függetlenségért olyan sokat küzdött magyar nép támogatja
a jogaiért, szabadságaért harcoló hős vietnami népet. Gyülekezeteink
egyek népünkkel és társadalmunkkal ezeknek a céloknak a munkálásá-
ban. .

EUROPA BIZTONSAGA egyre inkább központi témája az európai pár-
beszédnek Kelet és Nyugat között. Ma már senki sem vallja, hogy Európa
biztonsága leszűkíthető volna a német kérdésre. Ezért hangzott el a bu-
dapesti felhívás európai konferencia megtartására az európai -biztonság
tárgyában. Ezért tartozik hozzá Europa biztonságához mindenekelőtt a
harc az atomfegyverek ellen, az atommentes övezetek megteremtése érde-
kében és a második 'világháború után kialakult határok tiszteletben tar-
tása tekintetében. Mindezek a célok korunk emberi együttélésének az er-
kölcsi igazságát jelentik, Ezért szílárd a reményünk ezeknek győzelmében.

JÉZUS KRISZTUS határtalan emberszeretete pedig arra indítja a Krísz-
tust követőket, hogy teljes felelősséget érezzenek a világért, .az embe-
rekért, az emberiség jövendőjéért, népek, országok, városok, falvak meg-
maradásáért. Ez a krísztusí szolgáló szeretet nem azon töpreng, hogy
hatáskörébe tartozik-e a nemzetközi kérdésekkel való foglalkozás, s nem

.volna-e jobb behúzódní valami modern kelostor szemlélődő életformájába,
ahol az ember csak önmaga kegyességének az ápolgatásával törődhet, ha-
nem ez Kr isztussá akar lenni a felebarát iránt, segíteni, építeni akar
mindenütt, ahol err EOalkalom kinálkozik.

MINKET EZ A TANÍTV ANYI HŰSÉG hajt a nemzetközi kérdésekkel
való foglalkozás felé. A mai helyzetben ezekkel a kérdésekkel való fog-
lalkozás békeszolgálatunkkal van szeros összefüggésben. Mi nem a "po-
Íítlzálás" kedvéért -törődünk ezekkel a kérdésekkel. hanem azért, mert az
emberiség békéjének biztosításához hozzá akarjuk adni a magunk sze-
rény erőfeszítéseit .. ,

AMIKOR RÉSZT VESZÜNK A BÉKEMOZGALOMBAN, az erkölcsi
igazságnak való engedelmeskedés jegyében tesszük, így békemunkánk
összhangban van keresztyén tanításunkkal hitünkkel és meggyőződé-
sünickel. A világ 'békéje olyan ügy, hogy annak érdekében háttérbe kell
szorítaní minden világnézeti ellentétet és felszabadult szívvel együtt kell
dolgozni azokkal, akik az emberiség békéjének, jövőj ének, haladásának
munkálói. Minden teológiai érv, amely ezt az együttműködést ellenezni
kívánja, tarthatatlan és haszontalan. Hálát adunk Istennek, hogy az a
társadalmi rend, amelyben élünk, a békére épül, és a lényegéhez tartozik
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hozzá a béke, ez a béke társadalmi rendje. A béke ügyének sikere: az
erkölcsi igazság győzelme !

1:'

2. Együtt a Hazafias Népfronttal

HALADÓ HAGYOMANYAINK örököseként veszünk részt a szocialista
haza szolgálatának feladatában. A Hazafias Népfront 1954-es megalaku-
lásától kezdve több min] két évtizeden át igen sok szelgálaton át vettek
részt egyházunk vezetői és lelkészei a Hazafias Népfront munkájában.

KADAR JANOS, az MSZMP első titkára mondotta a X. pártkongresz-
szuson elhangzott beszédében, hogy a Hazafias Népfront-mozga1omban·
együtt vannak hivők és nem hivők, állami tisztviselők és az egyházak
képviselői. "Társadalmunk értékelni tudja, hogy az ország minden bevett
felekezetének egyháza elismerte, önmagára nézve kötelezőnek tartja a _
Magyar Népköztársaság alkotmányát, törvényeit és elfogadta népünk
törekvéseit, szeeialista célkitűzéseit. A népfrontmozgalomban való közös
részvétel pedig jól példázza, hogy különböző világnézetű emberek között
is lehetséges kölcsönös megbecsülés és jó együttműködés olyan közös cé-
lok érdekében, amelyek a nép' boldogulását, hazánk javát szolgálják,"

Mi, evangélikusok, őszinte hálával fogadjuk a pártnak és az államnak
az egyházak felé és így felénk is tett gesztusait, s hazafiakhoz méltó,
állampolgári hűséggel szeretnénk viszonozni azt.

AZ ALLAMPOLGARI HŰSÉG egybefűzi mindazokat, akik a Magyar
Népköztársaság iránti hűségre esküt tettek, 13 annak szellemében élnek
és cselekednek. ,

Állampolgári kötelességeink keresztyén teljesítése Isten akaratán nyug-
szík, Elég itt Jézus Krisztusnak, és az ő szavai nyomán Pál apostolnak a
keresztyén ember világi felsőbbséghez való viszonyára vonatkozó szavai-
ra utalnunk.

A MAGYARORSZAGI EVANGÉLIKUS EGYHAZ hazafias magatartá-
sa négyszázötven éves múltra tekint vissza. Mindannyian ismerjük azok-
nak a nagy papoknak a nevét, akik előttünk jártak a hazaszeretetben ~S
a nép szeretetében. Amikor most hazánk jogos örököse míndazoknak a
nagyeszméknek, amelyek annak idején prédikátor eleinket is lelkesítet-
ték, 13 amikor új hazafias célkitűzések során át akarja egységbe fogni-
népünket nagy feladatok teljesítésére, akkor természtes, hogy mi magyar
evangélikusok, nemcsak az állampolgári hűség jogi kategóriái között,

.hanem ennél sokkal melegebben, a meggyőződés elszántságával veszünk
részt hazánk javának munkálásából.

A NEMZETI EGYSÉG TARTALMA: a- társadalom valamennyi dolgozó
osztályának és rétegének szövetsége a szocializmus építésére. A szocializ-
mu építése érdeke a haza minden fiának, míndegyíkünk boldogul a kö-
zösséggel, együtt gyarapszik a hazával. Ilyen nemzeti egység ellentétes
érdekű osztályokból álló társadalomban soha nem alakulhat ki.

NÉPÜNK EGYSÉGE egyre jobban kiteljesedik. Mindazoknak, akik l~é-
-szek együttműködni a' haza f'elvirágoztatásán, helyet és- munkát ad a Ha-
zafias. Népfront-rnozgalorri. A népfrontmozgalomban fog össze minden
osztály és réteg, párttag és pártonkívüli, minden hazafi, legyen bármi-
lyen foglalkozású vagy világnézetű, ha társadalmi törekvése a szocialista
építés.



AZ EMBERI EGYÜTTÉLÉS RENDJE mindig igen sok társadalmi,
politikai gazdasági kérdést vet fel. Ezeknek ismeretére feltétlenül töre-
kednünk kell. Ismereteink birtokában szolgálhatunk a ma emberének,
amikor az a feladat, hogy Isten emberi együttélés rendjéről szóló kinyi-
Iatkoztatását megszólaltassuk, konkrétan víszonyaínkra nézve. Ezért vál-
tak olyan hangsúlyossá azok a teológiai problémák, amelyek az emberi
együttélés rendjére vonatkoznak, mint például "Ne lopj !", vagy a "Ne
kívánd!" parancsolatnak a magyarázata, a tulajdonhoz, vagy a munká-
hoz való viszonyról szóló tanításunk kialakítása, vagy a keresztyén em-
ber közösségi magatartásának, a világ békéjéért és jövendőjéért érzett
felelősségének megszólaltatása, vagy a felebaráti szeretet elágaztatása.

. a kiszélesített értelemben vett diakóniai szolgálat felé.

A SZOCIALISTA HAZAFISÁG, a nemzeti egység, az állampolgári hű-
ség, közös jövendőnk szolgálata, természetes velejárója a keresztyén em-
ber gyakorlati magatartásának, a felebaráti szerétetnek. Ebben a nagy.
összefogásban hivők és nem hivők egyek, mert az emberért, hazánk jö-
vőjéért, mindnyájunk jobb és gazdagabb életéért történik. Ezen a terü-
leten vagyunk egyek szocíahzmust építő népünkkel. évszázadok alatt ki-
küzdött haladó hagyományaink nyomán.

D. dr. Ottlyk Ernő

Az állam és az egyházak közötti egyezmény megkötésének huszonötodík
évfordulója alkalmából kítüntetett egyházi személyek - D. Káldy Zol.tán

püspök a kitüntetettek nevében köszönetet mond.
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Az Egyezmény '25 éves jubileuma

Dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő megnyitója,

D. Káldy Zoltán püspök-elnök ünnepi előadását tartja
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D. dr. Ottlyk Ernő püspök felszólalása.

Vendégek és hallgatóság

42



Karner Agoston országos főtitkár felszólalása

Mekis Adám esperes, püspökhelyettes felszólalása.



Dr. Selmeczi János igazgató felszólalása
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balassagyarmatí lelkész felszólalása

Dr. Vámos 'József dékán felszólalása



,dlkik eIJj,e mutaitale

A magyar múvelődésért
Háromszázötven éve született Apáczai Csere János

Három lovas kocsí és nyolc ökrös szekér hajtott be 1653. augusztus 29-én
a gyulafehérvári kollégíum udvarára. Az egykori számadáskönyv tanú-
sága szerirtt "Apalczai János Deáket Czornpó Lőrinc... portékájokat Fo-
do- Istuán hozta" a messzi Hollandiából haza a szülőföld re. Kerek öt évet
töltött Franeker, Leyden, Utrecht és Harderovicum egyetemén a barca-
ságí esángó szabadparasztok tehetséges ivadéka, akit a XVII. század
húszas éveinek művelődésí hulláma - Bethlen Gábor és Szenczi Molnár
Albel't kultúrpolitikája - emelt ki Erdély határai közül. A Bethlen-alap
jövedelméből tanára, ;,a tudós Arkosi Benedek úr javallatára" Geleji Ka-
tona István püspök, a fejedelem egykori udvari papja küldte ki külföld-
re. Nem is sejtette a kálvini ortodoxia keménykezű képviselője, hogy
Csere tehetséges és fogékony szellemet a konzervatív protestantizmus
számára veszedelmes tűz, a pU1·itanizmus haladó eszméj ének szerit lángja
járja majd keresztül, amely Descartes, Amesius és Voetius eszméivel pá-
rosulva új korszakot nyit majd a magyar teológiai gondolkodás és a mű-
velődés történetében. A 28 éves fiatal tudással együtt érkező ifjú hitves,
a törékeny utrechti Aletta van der Maet pedig nem gondolta, hogy bol-
dogságuknak a kegyetlen sors csak röpke hat esztendőt engedélyezett:
3-3 szép, de küzdelrnes gyulafehérvári, majd kolozsvárí tanévet, s hogy
1660-ban már a házsongárdi temetőben pihennek meg kicsiny gyerme-
kükkel együtt... .

• • •

- Mit tett- Apáczai Csere János a magyar rnűvelődésért ? Miben mutatott'
messze előre kortársaí közül? Lapozzuk fel írásait: belőlük megkapjuk
kérdésünkre a feleletet.

Időrendi sorrendben,de talán fontosságban is, első forrásunk a még
Utrechtben megírt MCligyar Encyclopaedia (1653). Tudásszomja mellett
hazafias elkeseredése is íratta ezt a főművét: a fájdalom, hogy a magyar-
ságnak nincs nemzetinyelvű, világi műveltsége. "Hogyan segíthetnék ha-
zám állapotán?!" - jajdult fel németalföldi magányában. így született
meg az első magyar nyelvű tankönyv, amely a hasznos és szükséges is-
.mereteket tudományos igénnyel, korszerű rendszerbe foglalta, és amely
elsők között fogadta el nyíltan - mint késmárkí kartársa. az evangélikus
Frőlich Dávid - a kopernikuszi világképet.

"A szabad igazság zászlaja alatt" írt nagy művén kívüí másik forrá-
sunk a gyulafehérvári kollégium alsó gimnáziumi osztálya tanáraként el-
mondott Székfoglalója (1653), amelyben már a magyar társadalom dík-
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tálta feladatok megoldására tesz kísérletet. Céljában az az újszerű, hogy
á humanista enciklopédikus célkitűzés mellé a nemzeti párosul, s hogy
bár a tudományokra szerí nte is a Szentírás magyarázata céljából van
szükség, a tudományszakek "dicsérete" révén mégis főleg a világi tudo-
mánvosságra irányítja a tekintetet; Ilyen igénye mellé pedig egy gyakor-
lati cél,is párosul: a mennyiségtan megismerését pl. nemcsak azért sür-
geti, mert az egész világegyetemet a matematikai törvényszerűség ker-
mányozza, hanem azért is, mert - mint írja - ez az iparnak éISa had-
vselésnek is az alapja. Fájdalommal ismeri fel, hogy minden íparosunk
idegen eredetű, s rni is, mint egykor a zsidók, a filiszteus táborba vagyunk
kénytelenek vinni ekevasainkat és kapáinkat élesítés végett, mégpedig
nem a fegyveres erőszak vagy rabságunk miatt, hanem "szégyenletes tu-
datlanságunk, aluszékony tespedésünk, szamár tunyaságunk, elfásult lel-
kiismeretünk és vakságunk míatt, amellyel Isten megvert".

Az ugyancsak gyulafehérvári tanársága idején írt Magyar Logikácska
című kis művében (1654) az egyház és a társada.lom viszonyában mutat
messzíre előre, amikor kimondja, hogy "nyomorék gondolkodás" az, hogy
tudós ember csak pap lehet, s hogy a világi tudományokra nincs szük-
ség. Másfelől kifejti, hogy az egyház sem vil'ágozhatik, ha a "politika",
azaz az állam rendje nincs jó karban: "ide penig tudomány kívántatik."

Rövidre szabott életének utolsó, 3 éves kolozsvári rektorsága idejéből
ottani beköszöntő beszédél'e kell továbbá felfigyelnünk. Itt éri el csúcsát
társadalmi kritikája. A magyar bajok forrásainak vizsgálata során osto-
rozza a tanulókat - akik lusták éISnem vállalják a fáradalmakat -, a ta-
nítókat - akiknek nincs nevelői hivatásuk éIS csak egyházi pályákra tö-
rekednek -, az egyházi férfiakat - akiket csak a "kleba" érdekli, akik
felfuvalkodottak, lenézik a tanítókat és érzéketlenek a közjó iránt -
és a gondnokokat -, akik aluszékonyak, halcgatók éIS kicsinyesek. Ke-
gyetlen szavai húsba és esontba vágtak: pocakos bérenceknek nevezte a
papokat, iskolai rókáknak a tanítókat, a nép sanyargatóinak a nemessé-
get. A tudatlanságban tartott nép felemelésére célozva idézte a külföldön
hallott mondást, hogy ha Luther nem jött volna, a klérus még a széna-
evésre is rávette volna a népet. Ezért azt követelte, hogy a nép tanítói ne
a papok mögött, hanem azok mellett foglalják el ezentúl a.helyüket.

Élete utolsó évében - amikor a török-tatar hadak feldúlták szülőfalu-
ját és a gyulafehérvári iskolát is - a puritánusokat támogató Barcsay fe-
jedelem elé terjeszti még legszebb álmát, az erdélyi univerzitás gondo-
latát, hogy ezzel orvosolja "a szegény magyar nemzetnek académiája
nemlétéből kiszármazott és az egész világon széljelterjedett barbarus ne-
vét s honjaban is rettenetes kárát". Az eddigi idegen professzorok "magok
csudáltató nagy tudománya" helyett magyar tanárok alkalmazását és a
tudományos verseny érvényesülését sürgeti, s azt javasolja, hogy az Aka-
démia diplomájával rendelkezők nemességet kapjanak. így tölti meg az
,.igaz nemesség" humanista gondolatát nemzeti tartalommal.

Dr. Fabiny Tibor

* * *

A magyarság' nagy nevelője, a' "docta pietas" messzire mutató képvi-
selője azt hagyta ránk örökül, hogy az embert csak a tudás és embertár-
saiért való munka teszi igazán emberré.
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A betű művésze a Bibliáért
Háromszázhuszonöt éve született

'1ótfalusi Kis Miklós

A magyar társadalom 1952-ben is megemlékezett róla, halálának két és fél
évszázados fordulóján. Akkor a figyelem főképpen a legnagyobb magyar
nyorndászra irányult, de szornorú és engesztelést igénylő sorsára is. Koráb-
ban is tudtuk: különleges hely illeti meg a magyar könyvnyomtatás történe-
tében. De az az emlékezés új szempontokat is alkalmazott, Nemcsak úgy
méltatta, mint nemzetközi hírű könyvnyomtatót, hanem úgy is, rnínt
.a közművelődés termékeny munkását, és mint a polgárcsodás megpróbált
képviselőjét. A közjót elébe tette magánérdekének. A szépirodalom mű-
velőit is jó ideje foglalkoztatta az önérzetes polgár alakja. A róla szóló
irodalmi alkotások közül bizonyára a legkiválóbb Németh László drá-
mája, az Eklézsia-megkövetés, Példás arányú benne a társadalom és a.
személy rajza. A dráma tévéváltozata pedig sokakhoz hozta közel a ko-
lozsvárí könyvnyomtató küzdelmét - a jó könyvekért.:

Élete valóban a szépen és jól nyomtatott könyvek szolgálatában telt el.
Harmincéves korában, háromévi fogarast tanítói működ es után ment ki
Hollandiába, Amsztardamba, hogy tovább tanuljon, anagyenyedi kellé-
giurn után immár egyetemen, és hogy közreműködjék a magyar nyelvű.
Biblia újabb kiadásában. Ez az utóbbi tennivalója aztán háttérbe szorí-
totta egyetemi tanulását. Viszont megtanulta a könyvnyomtatás mester-
ségének összes mozzanatát: a betűmetszést, betűöntést. szedést, a sorok-
nak dúcokra rakását ... Mindazt, ami ma külön szakma a könyvnyomta-
tásban. Ö egymaga tudta a mesterség minden csínját-bínját. Sőt művészi
szintre vitte a mesterségbelí tudást, főként a betűk kimetszésében, Európa-
szerte híressé és keresetté vált mint betűmetsző. Még a grúz nyomtatott
ábécé megalapítása is az ő nevéhez fűződik. .

Nagy vagyont gyűjthetett volna mint nyomdász, de hollandiai jövedel-
mét egészen a magyar Biblia kiadására fordította. Ez 1685-ben került ki
a nyomdából. Ez az új bibliakiadás eredetileg hivatalos egyházi kezdemé-
nyezés volt, Erdélyből, de a kezdeményezők időközben bizalmatlanná vál-
tak Tótfalusi Kis Miklóssal szemben. Valóban nem követte szolgai módon
az 1645-ben, színtén Amszterdamban megjelent magyar Bibliát, hanem a
jobbra törekvés szolgálatával, felelősen végezte a munkát. A megbízók
ebben nem a jobbra igyekezetet látták, hanem a réginek a megmásítá-
sát. Úgy, ahogyan Németh László mondatja egy öreg pappal ~ igaz, egy'
helyesírási kérdésről, de a Bibliára is értendően - .,Ami [ó volt az apá':
inknak:. ebben maradjunk mi is".

Ezzel már el is jutottunk az újabb emlékezési alkalom mai mondani-
valójához .. Az 1650-ben született Tótfalusi Kis Miklós ezúttal és itt úgy
kívánkozík emlékezésünk gyújtópontjába, mint aki előremutatott a Bib-'
liáért vállalt munkájával : éjt nappallá tevő fáradozásával, teológiai és
tipográfiai (nyomdászi) hozzáértésével. felelősséggel, egészségér is kockáz-
tatóbátorsággál. Életműve ma is példa. Életsorsa ma: példázat. Az értet-
lenséggel, vádaskodással szemben védekezésre kényszerült. Bibl lakiadásá-
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nak a védelmére, és a maga mentségére írt kőnyveinek ma különleges a
jelentőségük az új magyar bibliafordítás kiadásának a küszöbén.

Erdélybe hazatérése, kolozsvárí letelepedése után az a csalódás pró-
bálta meg, hogy nem volt sikere az "aranyos bibliának". Így emlegették
az 1685-ös kiadást, mert a könyvkötő alapszéleket aranyozta, A "kis for-
mában" kibocsátott Bibliát áron alul vagy ajándékul kellett adnia. Ami-
kor aztán sokasedtak az összeütközései a hatóságokkal, az ir igyei - így
nevezte ellenségeit - éppen abibliakiadásra Irányítottak mérges nyi-
laikat. Először egy latin nyelvű védőiratban, személyeket kímélve, iga-
zolta eljárását. A gáncsoskodások folytatása már egy szókímondó magyar
nyelvű irat: A maga mentsége megírására keserítette.

Tótfalusi Kís Miklós aTatim nyelvű Apolőgíá'ban meg az ellen a vád
ellen is védekezni kényszerült, hogy egyáltalán változtatott az 1645-00
szövegen. Miért, miért nem azt tekintették szerit mértéknek; érdekes mó-
don nem a vízsolyí bibliát, a Káro~~ Gáspár fordításának legelső kiadá-
sát. Még azt is védenie kellett, hogyasajtóhibák kiküszöbölésére ipar-,,

_ kodott. Ezenkívül teológiai képzettségének önérzetével a fordítási hibákat
is bátran bírálta. I-rata második részében felsorolta mindazokat a helye-
ket, amelyekben a kimaradt szavakat helyreállította, vagy változtatás
szükségét vette észre. A harmadik részben számot adott a rnegvalósítandó
helyesírásról. Erre vonatkozó, mindkét magavédő művében terjedelmes
fejtegetéseivel iránymutató érdemeket szerzett a magyar helyesírás tör>
ténetében.

Mindez pedig most nekünk azért közhasznú tanulság, mert lesznek, akik
idegenkedni fognak az új bibliai szövegtől, éS ők is azt mondják majd:
maradjunk a régi mellett; azt szekták meg szent szövegnek, és valamiféle
hamisítast gyanítanák majd a szokatlanban. Ezért tanulságos 'I'ótfalusl>
Kis Miklós küzdelmeés munkája a Bibliáért: a minél jobb magyar Bib-
l iáért, Nemcsak emlékezetes, hanem példás a magatartása.

Sólyom 'Jenő
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"Nyugodtan megyek a halálba, s igazi jótéteménynek tekintem, hogy
a bíróság ítéletét nem változtatták át börtönre. Szándékaim nemesek
voltak, polgártársaim javára irányultak, lázadásra sohasem gondoltam,
s mind mostanáig azt hiszem, hogy az a katekizmusok közlése útján
sohasem tört volna ki. De annál nyugodtabban távozom a világból, mert
derűvel gondolok rá, hogy hazámban hamarosan megteszik azt a lépést
a törvényhozás nagyobb tökéletesítésére, melyet azáltal (ti. a káték révén)
el akartam érni és vallomásomban kifejtettem."

Hajnóczy József írta le a fenti sorokat, egyik legjobb barátjától bú-
csúzva, A róla, illetve édesapjáról szóló tanulmányát Payj- Sándor egykori
történészprofesszorunk pedig e mondatokkal kezdi:

"A csendes. szerény paplakokból is a régi, nehéz időkben nemegyszer
véres szomorújátékok indultak ki. Nemcsak a vallási üldöztetések, hanem
olykor a politikai események is gyászba borították a papi családokat.

Ismeretes, micsoda nagy tragédiát élt át a felvidéki Zabán Izsák, wiu-
nyédy István soproni prókátor egykori íródeákja, majd eperjesi tanár és
'ennek a János fia. Erdélybe menekültek, az apa ott nagyszebeni tanár,
majd orbáci és sebesi lelkész lett. Fia, Johann VOn Harteneck néven; mint
a szászok grófja, sokat tett a Habsburg-házért, 1. Lipót aranylánccai tün-

I tette ki s rendesen csak egy második Hans Sachsnak nevezte. De mégis
féltek tőle, hogyakurucokhoz pártol s 1703-ban fejvesztésre ítélték. Apja,
a lelkész, kísérte a vesztőhelyre. Többen írtak róla regényt és drámát.

Ezt a papfiút bűnösnek jellemzik az életirók. De Hajnóczy lelkész fiáról
Kazinczy, Fraknóí Vilmos, Concha Győző, Marczali, Gárdonyi Albert a
legszebb jellemképet festi. Tragikus volt nemcsak a fiúnak, hanem már
az apának, a tudós győri tanárnak, majd aszódi lelkésznek élete is."

A "tudós tanár és lelkész", Hajnóczy Sámuel, Modorban, Sopronban,
Besztercebár.y'án, Győrött és Pozsonyban, majd Jénában és Wittenberg-
ben tanult. 1745-ben Győrött lett tanár; két évvel később Modorból háza-
sodott. - 1749-ben, Mária Terézia rendeletére, elvették a győri evangé-
likus templomot és iskolát s Hajnóczy Sámuelnak tanártársaival együtt el
kellett menekülnie. Ö maga Modorban, felesége családjánál, keresett me-
nedeket s innét került 1749 májusában a Tolna megyei Majos községbe,
lelkésznek. De nem telik bele fél esztendő sem, Majosról is menekülnie
kell: a helybeli földesúr, a pécsi katolikus püspökhelyettes "segédletével"
elűzi a községből, mert - úgymond - ..Majosnak nincs joga k ű lőn lel-
készt tartani". (Hajnóczy József édesapjának majosi lelkészkedese idején
született, 1750. május 3-án. Modorban.) Az idősebb Hajnóczy ezután Hont
megyében vállal lelkészi állást; előbb Derzsenyben, majd Csánkon. 1755
őszéri családjával együtt Aszódra kerül, ahonnét 1768 nyarán utolsó szol-
gálati helyére, Dunaegyházára megy, Itt 1774-75-ben felépíttette a még
ma is impozáns templomot. Megérte fia életének sikeres esztendeit. de
elérte elfogatásának és perbe fogásának híre is. Fia perének ideje alatt,
1795. január 24-én halt meg.

Hajnóczy Józsefet édesapja -' a maga hányatott sorsát tekintve -
biztonságosabb életpályára indítja el: aszódi alsóbb iskolai és pozsonyi

A vérmezőig
Hajnóczy József
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gimnáziumi tanulmányai után, I770-ben, patvarístának (joggyakornok-
nak) rnegy Győrbe és Pestre. (Mint protestánsnak és mint csenem nemes, '
se nem jobbágy ivadéknak a jogászi pálya volt, a kevesek között, a tár-
sadalmi felemelkedés egyik lehetösége.) 1774-ben ügyvédi vizsgát tesz,
majd Forgách Miklós nyitrai főispán és később Széchenyi Ferenc - a
Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója - titkára lesz, Horpácsen. Itt, a
szabadelvű, felvilágosult főúr környezetében jogtörténeti, történeti kuta-
tásokba kezd és mindez együttvéve - a környezet écs kutatásaí
- meghatározzák politikai-társadalmi nézeteinek további fejlődését.

A közhívatalí pályát II. József közigazgatási reformja nyitja meg előtte,
amikor is 1786 elején a király - Iutheránus és nem nemes létére - Sze-
rém megye alispánjául nevezi ki. ·Ekkormég olyan illúziókat táplál ma-
gában, hogy az .uralkodó "felvilágosult-abszolutisztikus" politikája képes
lesz megoldani a magyar jobbágyság, általában véve a magyarországi
gazdasági-társadalmi elmaradottság minden problémáját. Reményeiben
csalódnia kellett, mert amikor II. József halála előtt, 1790-ben, kettő kivé-
telévei minden rendeletét Visszavonja, Hajnóczynak le kell mondania
jól és a lakosság érdekében végzett alispání szolgálatáról,

Innen már csak rövid út vezetett nézeteinek radikálizálódásáig és a
vérpadig ".

A közbeesó út következő állomásai: Pest, Pozsony, Buda. A Pozsonyban,
ülésező nemesi országgyűlés elé két, névtelenül írott tanulmányt terjei>zt;
mindkettő a független magyar polgári állam programját adja. Amikor pe-
dig a királlyal kibékülő nemesség elveti ezeket a javaslatokat, Hajnóczy
tovább ír: tanulmányokat, cikkeket - ez utóbbiakat a "Hadi Történetek"
és a "Magyar Hírmondó" folyóiratokba. Gyorsan ki teljesedő nézeteit ek-
kor már a francia forradalom táplálja és erősíti. (Ö az, aki elsőnek fordítja
le az Emberi Jogok Deklarációját és később ő az, aki latinra fordítva ter:" '
jeszti a francia "jakobínus alkotmányt".)

A "Ma,gyar irodalmi lexikon"-ban a Hajnóczyt jól ismerő Bónis György
így fejezi be életút jának ismertetését:

,,1793-ban megismerkedik Martinoviccsal, lefordít ja császárellenes Nyílt
levelét, és beavatja őt a magyar demokraták eszmevilágába. 1794-ben
készséggel vállalja a köztársaságí mozgalom egyik igazgatói tisztségét;
fordítja és terjeszti a két kátét, melynek gondolatai jórészt tőle származ-
nak; megnyeri a mozgalomnak többek között Verseghyt és Szentjóbi Sza-
bót. az ő nevének hallatára csatlakozik Kazinczy is. A magyar jobbágyság
történetéról készülő murikáján dolgozik, amikor 1794. augusztus 16-án
letartóztatják. A bécsi vizsgálóbizottság, majd a magyar királyí és a hét-
személyes tábla előtt lehetőség szerint menti vádlott-társait. Az a férfi,
aki elsőnek kapcsolta össze a nemzeti függetlenségnek és a jobbágyok
felszabadításának kérdését és elsőnek körvonalazta a független magyar
polgári állam alkotmányát, szókráteszi nyugalomrnal fogadja a. halált
1795. május 20-án a budai Vérmezőn."

225. születése napján sok helyütt fognak emlékezni rá hazánkban és a
testvéri szomszédos országokban: Ott, ahol haladó eszmél korunkban

. megvalósultak
Dr. Vámos József
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A magyar óvoda úttörője
Brunszvik Teréz 1775-186 l

Brunszvík Teréz amartonvásári Brunszvík család első gyermeke volt.
1793-ig öccsével és húgaival együtt a szülői háznál nevelkedett. Oktatá-
sukra nagy gondot fordítottak. Mikor Teréz három-, Ferenc öccse kétéves
lett, házitanítót fogadtak a gyermekek mellé. 1787-ben egy bécsi intézet-
ben zongorázní, énekelni és olasz nyelvet tanult. A korabelí német szen-
tímentálís irodalom nagy hatással volt Terézre, aki családjában, isme-
rősei között egyedül érezte magát. "Sok erő gyűlt fel a lelkemben, de
a nagy tétlenségben csak elzsibbadt újra. Sehol semmi megértés, minde-
nütt ellenállás, sem vezetés, sem serkentő példa."

1808-ban Jozefin húgával és annak gyermekeivel külföldi útra indult,
hogy Németországban, Svájcban, Olaszországban nevelőt keressenek
Jozefin fia mellé. Yverdunban megismerkedtek Pestalozzíval, aki rend-
kívül nagy hatást tett a két nővérre, különösen Terézre. Élete új, hatá-
rozott tartalommal telt meg. "Yverdunban tanultam meg azt, amiért a
lelkem szomjazott ... Mint a nép nevelője, a hazának akartam szentelni
életemet. A tömegeké lesz erőm, s időm és a jövő nemzedéké szeretetern."
Hazaérve megkísérelte Pestalozzí nézeteinek terjesztését, óvodák, nőegy-
letek szervezését, de miridenütt gúny: ellenállás fogadta. Az 1810-es évek-
ben Jozefin gyermekeit nevelte Bécsben, Wittchapban, Martonvásáron.
Beethoven és Pestalozzi halálának évében, 1827-ben jelent meg Wil-
derspin kísdedóvásról szóló könyvének német fordítása. és Brunszvik
Teréz- nagy lelkesedéssel kezdett régi eszméj ének megvalósításához, 1828
június elején nyílt meg az első magyar óvoda Budán a Míkó utcában,
Angyalkert néven; a következő évben Budán még kettőt alapított és
rendezett be. Minden óvoda, mellé 1829-1832 között pártoló egyesületet
ezervezett. Ezeknek a Kisdedóvó Intézeteket Terjesztő Egyesületeknek
tagjai közé - az akkor jelentékeny tagsági díj nak, 105 forintnak a lefi-
zetése után - Kossuth Lajos is belépett, sőt Kossuth 1837-ben lefordított
egy óvodai-nevelésí szakkönyvet is. .-

Ovodáiban a foglalkozások a nevelés' minden területére kiterjedtek.
Az oktatásról. nevelésről vallott nézetei humánusak, szinte teljesen meg-
egyeznek mai pedagógiai elveínkkel. "Utasítás a tanító uraknak" című
kéziratában hangsúlyozza, hogy az óvoda fő feladata a nevelés. Kiemeli
a nevelő személyes példájának jelentőségét, felhívja figyelmüket a gyer-
mekek megfigyelésére, egyéniségük megismerésére. Elítéli a durva neve-
lési módszereket, a kisgyerrnekek fenyegetését. ijesztgetését. Fontosnak
tartja az óvoda és növendékei tisztaságát, a csendes, nyugodt hangnemet,
a tanító, szolgáló és a gyermekek közti egyetértést, szerétetet. Pestalozzi
hatásával és Brunszvik Teréz gyermekszeretetével magyarázható, hogy
az első budai óvodákban sokkal szabadabbak a gyermekek, mint a min-
tául szolgáló angol intézményekben. Egy angol ,utazó, Johann Georg Wirth
Írja: " ... a budai kisdedískolákban a gyermekeket nem kényszerítik a ta-
nulás elkezdésére. hanem addigvárnak, amíg saját jószántukból követik a
többiek példáját." .

1830-ban felkérték. hogy Bécsben szervezzen magyar mintára kisded-
óvót. Távollétében azonban 1832-ben az óvodapártoló egyesületeket József
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nádor feloszlatta. Brunszvik Teréz fájdalmas keserűséggel írja: "József
nádorral elhitették, hogy óvodáimban kís carbonarikat nevelek ... Buda-
pesten nem működhettem többé semmiféle egyesület- nevében." 1834-ben
hétéves külföldi tanulmányútra indult. Előadásokat tartott a kísdedóvás-
ról Párizsban, Drezdában, .óvodákat szervezett Münchenben, Augsburgban,
Regensburgban, Laibachban, Wellsben. Spitalfieldsben meglátogatta Wil-
derspin intézetet, aki felajánlotta, hogy a kisdedóvóknak készülő magyar
fiatalokat ingyen kiképzi. A magyar Terjesztő Egyesület azonban ezt vlsz-
szautasította. A feudális ország kormányzata nem nézte jó szemmel az'
egylet működését s azt, hogy mindenféle óvodák nyífnak. Az 1843~4. évi
országgyűlés ellenzéke állami üggyé szerette volna tenni az óvodák ügyét,

?: 1
., 'p }
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de az továbbra is a társadalom ügye maradt, melynek haladó elemei jó
munkát végeztek. 1847-ben már 74 óvoda volt az országban, sőt Óvónő-
képző Intézetet 'is létesítettek Tolnán. A 40-es években támogatta Teleki
Blankát abban, hogy megnyissa az első magyarországi leánynevelő inté-
zetet.

Brunszvik Teréz az emberi humani tás kimagasló egyénisége volt. Ovo-
dáalapításai csak egy részét képe zték nagyszabású társadalmi tevékeny-
ségének. melynek célja a nemzet polgárosodását, a szegényebb néposz-
tályok megélhetésének biztosítását, a nevelés éIS.oktatás eszközeivel előse-
gíteni. Bár ő csak idősebb korában kezdett magyarul tanulni. felismerte

52



a kisdedóvodák szerepét a magyar nyelv terjesztésében. Ovodáinak szer-
vezete, foglalkozási anyaga mintaként szolgált az osztrák és délnémet kis-
dedóvodák számára, az étkezésés állandó orvosi felügyelet bevezetésévei
megelőzte Európa legfejlettebb államait is. Pedagógiai tájékozottsága,
gyermekismerete, áldozatkészsége ma is példát mutat. Halála után papír-
kosarában egy cédulát találtak: "Je höher wir im Range stehen, desto
wíchtiger sind -unsere Handlungen." (Minél magasabban vagyunk rangban,
annál fontosabbak a cselekedeteink.) Ezek a szavak jellemzik legjobban
Brunszvik Teréz egyéniségét.

Dr. Keken Andrásné

"Hazádnak rendületlenül ... "
Vörösmarty M~hály

A Szózat szerzoie 175 éve született. Önálló nemzeti irodalmunk meg-
szilárdulásának záróköve volt, de egyszersmind a nemzeti, politikai fele-
lősségre ébresztés új kiindulópontja is. Személyes és közösségí élmény,
lelki érzékenység és tettre sürgetés a közért egységbe fonódtak művében,
éspedig hazánk történelmének abban a döntő korszakában, amelyet a re-

,formkorként és a negyvennyolcas forradalomként tartunk számon.
A személyes átélés mélysége vulkánszerűen izzik költészetében, de úgy,

hogy ő egyéni küzdelmein túlmenően közösségi síkon épít világot magá-
ban s maga körül. Lelkialkatát nem mondhatjuk derűsnek: "a század beteg-
sége", a borongás és halálvágy benne táptalajra találhatott, amint arról
számos verse tanúskodik. De nem.ez nála a különös, hanem az, ahogyan
ezzel felveszi a harcot, "az ifjúság háborgó napjai múlván". Még csak 25
éves, amikor a Zalán futása egycsapásra híres költővé teszi, s ebben nem-
csak műve irodalmi színvonalának van döntő része, hanem annak is, hogy
azt írta, amire népének abban a helyzetben szüksége volt: a nemzeti ön-
tudatot hatalmasan erősítő hőskölteményt. Kerának tipikus kísértése volt
a tunya belenyugvás a rosszba, a kollektív tétlenség. a nemzethalállal
fenyegető, "tettpótló" álmodozás-fe1e~ős és a közösségért is cselekvésre
kész beállítottság helyett. Akár ösztönösen, akár tudatosan, Vörösmarty
az ellen küzdött, ami voltaképpen egyszerre fenyegette őt egyénileg s
ugyanakkor nemzetét is: a reményvesztett, önfeladó elkötelezétlenség el-
len, a hazaszeretet jegyében: "És újra felvirul a föld / Amerre a szem
néz. / És mir:den, aki rajta él, / Munkára, tettre kész."

"ELOTTÜNK EGY NEMZETNEK' SORSA ALU' - mondta ki program-
szerűen, s ennek megfelelőerr széles összefüggésekben gondolkozott. A tö-
megeket-nemzeteket leigázó zsarnoksággal nem tud és nem akar megbé-
külni, felháborít ja a kollektív igazságtalanság, a népzsaroló gazdag önzése,
amellyel saját magát is csak zülleszti, holott mindennek nem kellene így
lennie. "Mi dús a föld, semberkezek még. / Dúsabbá teszik azt, / És
mégis szerte dúl az ínség / S rút szolgaság nyomaszt." Ezzel szemben
bizony nem segít a sültgalamb-Iesés l "Kívánod, ami nincs, / S nem kap-
ható, / S mid van, kezed között / Olvad, mínj hó." Mellesleg szólva,
korunk egyéni és közősségí problémáinak napirendjéről még mindig nem
kerültek le ezek a témák .. JellemzŐ, ahogyan a vashámor termékei meg-
mozgatják fantáziáját: "Kard s lánc kínszer lesz hódító s zsarnoki kéz-
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ben: I Csak használni tud a pór-eke, ártani nem." Messze előremutatóan
s nemzeti bajainkon 'is túllátóan vHágp1'oblémát ragad meg a faji meg-
különböztetést kípellengérezve : " ... a teremtés ősi jogai IE névhez ,em-
ber!' advák örökül - / Kivéve akt feketén született, / Mert azt baromnak
tartják e dicsők I S az .Isten képét szíjjal ostorozzák."

Tényleg rendületlenül· volt híve a hazának, azért volt megrendítő szá-
mára szabadságharcunk bukása. Bámulatos, hogy élete vége felé, elboru ló
elmével is tudott olyan briliáns verset írni, mint A vén cigány, hátbor-
zongató képben idézve önmagát IS mozgósítva végső 'szellemi tartalékait:

"Véred forrjon, mint az örvény árja, I Rendüljön meg a velő agyad-
ban, / Szemed égjen, mínt az üstökös láng, / Húrod zengj en vésznél szila-
jabban." Személyes kín, nemzeti tragédia és világínség szövődnek itt a
fájdalom háromságává, s ő eközben rendületlenül, a reménységben, hogy
mégis eljöhet "Noé bárkája, mely egy új világot zár magába", s hogy
"Lesz még egyszer ünnep a világon". _

Evangéliumi hiWnkből nem kevesebb, hanem több reménység és elkö-
telezettség következik az ·emberi közösségekre nézve. Sok hát a tanulni-
valónk a Szózat szerzőjétől, mindenekelőtt azért, hogy személyes, mély
átéléssel legyünk jobb hívei hazánknak, mely közösségi felelősségvállalá-
sunknak, tettkészségünknek elsőrendű terepe.

Dr. Bodrog Miklós
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Széchenyi István tettének hódolunk 150 év távlatából, s közben egész
személye is megvilágításba kerül a nemzeti tudat hálás fényében. 1825.
november 3-án hangzott el az országgyűlésen Felsőbüki Nagy Pál szen-
vedelyes hangú beszéde a magyar nyelv érdekében. Felszólította a főura-
kat, hogy adományaikkal tegyék lehetővé egy tudós társaság megalapí-

,~Ujjaita kor ütőerére tevé" .
Széchenyi István -'

A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása

.-

tását. Elsőnek Széchenyi István felajánlotta egyévi jövedelmét. Példáját
három nagybirtokos követte még azon az ülésen. A megajánlások után az
országgyűlés törvényt hozott az Akadémia megalapítására, de ezt a tör-
vényt az uralkodó csak egy év múlva hagyta jóvá.

Az alapszabályok >1828áprilisára készültek el. A társaság neve Magyar
Tudós Társaság lett. Később, a negyvenes években kezdték használni a
Magyar Tudományos Akadémia elnevezést, Címerét Széchenyi tervezte:
sast itató istennőt ábrázol. Jelmondata a reformkor, a nemzeti újjászü-
ietés lelkes reménységét fejezte ki: "Borúra derű". Az alapszabály szerint:
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"Mindenek előtt kötelessége e Társaságnak ahonni nyelvet mívelni és
gyarapítani." A nyelvtudományi osztályon kívüj bölcseleti, történeti, ma-
tematikai, törvénytudományi és természettudományi osztállyal kezdte meg
működését. A Magyair Tudományos Akadémia megalakulása tehát több,
éves folyamat volt, de a születését a megújhódó nemzeti 'közszellem 'sür-
getése közben Széchenyi példaadó önzetlen tette szolgálta hathatósan,

Kossuth szavát- idéztük, aki a "legnagyobb magyarv-nak nevezte, mert
"ujja;t a kor ütőerére tevé és megértette lüktetését, százados hatásra szá-
mított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek",

Jelen éveinkben egyre több szó esik nálunk a hazaszeretetről, a nem-
zeti tudat erösítéséről, nemzeti hagyományaink fokozott .ápolásáról, mert
- ahogyan a közelmúltban éppen egyik, akadémikusunk kifejezte -
"a nemzethez,a hazához, a szülőföld höz való tartozás, az ahhoz fűződő
kötelékek azok, amelyek minden körülmények között ide kötík vagy ide
köthetik az embereket", S "a nemzeti hagyomány egyúttal egyetemes ér-
ték is, az egyetemes emberi kultúra egy szektora, melyért felelősek va-
gyunk" (Klaniczay Tibor), Örülnünk kell ennek a hangnak, mert a ma-
gyar protestantizmus minden időben drága kincsnek tartotta a nemzeti
múlt hatóerejének ápolását a haza jelenének és jövőjének szolgálatában,
a' hazához fűző belső szálak erősítésében, Ebben az értelemben lehet
szolgálattá a mai nemzedék számára jelen megemlékezésünk is,

Megható és 'felemelő egy pillanatra elgondolkodnunk Széchenyi tettének
személyi hátteréről, mert élesen mutatja azt a vonzóerőt, amelyet a ma-
gyar föld reá gyakorolt. A bécsi Széchenyi-palotában született, de gyer-
mekkorát nagyrészt a nagycenkí kastélyban töltötte, hová megújítása óta
az utolsó másfél évben százezer magyar zarándokolt el. A fél világot be-
járta, több nyelvet beszélt, az íparosodó, fellendülő Anglia ragadta meg
főként képzeletét. Mint a korabeli hazai arisztokraták, ő sem tudott jól
magyarul, De rnélyen érdeklődött a .lJleginduló' magyar irodadom iránt.
a magyar írók vitték szét eszméit, és ő maga is írásaival gyakorol nagy
hatást, sokat olvasott művei számos nyelvújítási új szót fogadtattak el.
S Ő, a világlátott férfi, ennek a kís, végtelenűl elmaradt ország kerekének
lesz gazdaság', művelődési, közjóléti kímozdítója a feneketlen, évszázados
sárból. Pedig nem volt illúziója: a korabeli nemesi közgondolkodás hamis
öntetszelgésévei szemben ő az országot Nagy Parlagnak látta, IS csak a
jövőtől várt szebb et. "Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt
szeretném hinni - lesz!"

Hogyan lehetne e rövid írásban mélyére érni a honszerétet titkos erői-
nek, amely ezt a fiatalkorában könnyed életű, európai lát6körű, nagy
műveltségű főurat belevonták ennek a földnek kűzdelrnes életébe minden
idegszálával. alkotó tehetségével?! Belevonták később a nemzetféltés
rémlátásába, az önkényuralom idején' egy nagy leleplező mű írásába a
magyar szabadságharcot vérbe fojtó osztrák uralom ellen, nem kímélve
a császár személyét sem. Az osztrák titkosrendőrség gyanújának ráeső
árnyékában, a zaklatások és fenyegetések elől a hazához kötött sorsának
vége, az önmagára emelt pisztoly tompa dörrenése volt.

Ma, amikor többeket - akár csupán gondolatban - igézve vonz más,
fejlettebb ország és jobb megélhetés, azok lépnek Széchenyi nyomába,
akiket valami megfoghatatlan, belső erő kötöz ide a magyar táj hoz, kul-
túrához, nemzethez, nyelvhez és néphez, feladatokkal birk6zni a haza
javára.

Veőreős Imre
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"A nincstelenek élményei
kísérik évekig ..."

Munkácsy Mihály

Először nagyapámtol hallottam róla. Mindketten 1844-ben születtek.
Békéscsabán. tanoncéveik idején találkoztak össze. Nagyapám könyvköté-
szetet tanult, Munkácsy asztalossegéd volt.' Koporsódeszkákat gyalult, tu-
lipántos ládákat festett. Még egy dalt is elfütyörészett nagyapám. Poh a-
rázás közben énekelték együtt. De erre már nem emlékszem.

Az asztalossegéd néhány esztendő múlva 1870-ben a festészet fővárosá-
ban, Párizsban, Siralomház c. képével világhírnévre tett szert, 1750 kiál-
lító között az elsők sorába szökött. Aranyéremmel tüntették ki. Nevét
felkapták az újságok. Egyszerre ünnepelt és gazdag emberré vált.
25 éves vol t.



A hírnév és jómód nem feledtette vele gyermekkora és ifjúsága nehéz
élményeit. Apját 1849-ben vesztette el. Sójövedéki hivatalnok volt. Anyját
egy év múlva. Az ö.t árvát anyai nagybátyja vette magához. Így került
szülővárosából, Munkácsról, Békéscsabára a Reök családhoz. Asztales-
inasnak adták. A Bach-korszak sötét idejét goromba, zsarnokoskodó mes-
tere még sötétebbé tette számára . Aradra került asztaloslegénynek. Raj-,
zolni tanult. 1863 őszéri Pestre utazott, 186'5-ben Bécsben, egy év múlva
Münchenben tanult. Súlyos szembajon esik át. A Siralomház-at Düssel-
dorfban festette meg. 1871-ben Párizsban telepedett meg. 1874-ben fele-
ségül veszi de Marches báró özvegyét. Otthonát fényűzően rendezi be.
Kastélyt vásárol .vidéken. Régi betegsége kiújult. Tünetei a nyolcvanas
években súlyosbodtak, Több ízben látogatott Magyarországra rövid időre.
Londonban, Velencében és New Yorkban is járt. A budapesti millenniumi
ünnepségek után összeomlott. Az endenichi szanatóriumban halt meg
1900-ban.

Párizsi letelepedése után is hazai élményei ihlették. A Siralomház,
amellyel feltűnt, a negyvennyolcas szabadságharc emlékeit idézi. A Té-
péscsinálók (1873) szintén. Képei nem lefestett jelenetek, hanem szenve-
délyes látomások. Nem égi szép köntösben jelennek meg. hanem megté-
pett gúnyában, hétköznapi ban, földhözragadtan. Az Éjjeli csavargók (1874),
a Búcsúzás, az Újoncozás (1877), a Köpülő asszony, az Ásító inas mind
"idegen modellekről, de magyar szívvel festett kép". A ZáZogház (1874)
már Párizs légkörét hozza, de ott is lecsúszott emberek között. A proletár-
sors felé tartó volt jobbágyok, nincstelenek élményei kísérik még évekíg.
Munkácsy jó ideig azt festette szenvedélyes hévvel, sötét tónusú képekben,
amiről Petőfi költészete szólt volna, ha életben marad. Sajátos magyar
élményeit az európai közérthetőség szin tjén tudta megjeleníteni.

A magyar festészet Petőfijének lehetne nevezni. A különbség mégis
nagy. Petőfi is· álmodozott a gazdagságról, de sose érte el. Munkácsyt
rendkívüli tehetsége, - de a műkereskedők üzleti leleménye is - dús-
gazdag emberré tette. Petőfi üstökösként húnyt el idehaza. Munkácsy
rakétaként emelkedett a nyugati égbolton. Bármilyen büszkék vagyunk
rá, olyan mértékben mégsem képviseli neve nemzetünket anagyvilág
tudatában, mint Petőfié.

Munkácsy Párizsban hamarosan felismerte. hogy a meggazdagodott'
polgárság a szegény emberek életének kendőzetlen ábrázolása helyett
szívesebben veszi, ha ecset jével fényűzően berendezett szalonjaikat örö-

, kíti meg. Ebben a művészí szempontból nem sok lehetőséget biztosító té-
makörben is meg tudta mutatni zsenialitását. Közben nagyszerű tájké-
peket és néhány egészen kiemelkedő arcképet is festett (Pl. Liszt Fe-
rencről). Figyelme mindinkább egy akkor már elvirágzott festői irány felé
fordul. Történelmi tablókat kezd festeni. Első ilyen képével (1877), a
Milton-nal nagy sikert- aratott. Műkereskedője tíz évre évi 100 ezer frank
járadékot biztosított számára képeiért és újabb nagy táblák festésére
biztatja. Két nagy alkotása születik: Krisztus Pilátus előtt (1881) és a
Golgota (,1884), ezeknek külön bemutató helviséget építenek. Amerikába
is elviszik. '

Merész vállalkozás volt vallásos tárgyú képpel lépni a nagyközönség I
elé olyan időben. amikor a vallásos hajlandóságok a társadalom felsőbb
rétegeiben meglehetősen szunnyadoztak, amikor a műveltek nagy -része

,.Jézusban a múlt egy emelkedetten gondolkodó, de tőlük távol eső alakját
látta csupán. Hogyan lehet Jézus pörét es megfeszítését minden dicsfény
nélkül úgy vászonra vinni, hogy kortársaínak valamiérvényeset mond-
jon róla es ugyanakkor érzékeltesse. hogy többről, másról van szó, mint
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ahogyan elképzelik, A feladatot mégis sikerült megoldania. Valamit el tu-
dott mondani Jézusról úgy, hogy arra kerának vallásos, kétkedő és hi-
tetlen emberei egyaránt felfigyeltek.

Nem állítható ez utolsó nagy kísérletéről az Ecce homo-ról. Ez a kép
inkább illusztráció, szokványos értelemben vett hatalmas méretű "szent-
kép". A kompozíció szétesett, a színek megfakultak, a Munkácsyt any-
nyira jellemző drámai feszültséget .egy megmerevedett pillanat váltja fel.
l\z "fme az ember"-t nem ezen az óriási méretű tablójan festette meg
Munkáesy. Inkább azokon a kisebb méretű képein, amelyeken ifjúságának
fájdalmas emlékei ütnek át.

Utolsó nagy alkotását, a Honfoglalást már súlyosan betegen festette.
A millennium délibábos hangulatában azt kívánták tőle, hogy 16 méter
hosszú és 6 méter magas megadott képsíkon mutassa be: Ime a magyar
nemzet. A képet mámoros örömmel fogadták. De ma mar úgy érezzük,
hogy a nemzetet is az ifjúsága emlékeire alapozott képeken mutatta be
hitelesebben.

Benczúr László

"S a hozzáértő dolgozó nép
okos gyulekezetében"

József Attila

A magyar irodalom forradalmi vonulatának Petőfi és Ady mellett ki-
emelkedő csúcsa József Attila. Petőfi polgári forradalomért, Ady demok-
ratikus forradalomért, ő egy újabb Tanácsköztársaságért, a szeeialista for-
radalomért harcolt.

Ma is köztünk élhetne még, mint költőtársaínak és nemzedékének nem
egy tagja. hiszen ez év április ll-én lenne hetvenéves. Egy ferencvárosi
szappanfőző munkás és egy szabadszál lásí születésű szegényparaszti csa-
ládból származó mosóriő házasságából született. (Származása később meg-
határozó jelképpé is vált számára: "az utca és a föld fia vagyok'? -
vallotta.) Sorsa korán megismertette őt az élet nehézségeivel és egy
igazságtalan társadalmi rend minden ridegségével. Hároméves, amikor
apja végleg eltűnik a család életéből, s ezzel megkezdődik kíszolgálta-
tottságuk és "pokoljárásuk". A családfő és kenyérkereső nélkül három
gyermekkel magára maradó aIlYja lelenebe adja, Öcsödre kerül, ahol liba-
és disznópásztorkodik. Majd a. betegeskedő anyja a világháború viszon-
tagságai között az alig hétéves fiút visszahozza Pestre: moziban vizet,
meg maga készítette papírforgótárul, leosarakat és csomagokat hord a vá-
sárcsarnokban. hogy segítse fenntartani a családot.

E gyermekkori pokoljárásból századunk legmegrendítöbb költészete me-
rítette alapinspirációit. Hiszen ha igaz - már pedig igaz -, hogy a
gyermekkor egy életre meghatározó nyomokat hagy az emberben, akkor
ez különösen vonatkozik egy érzékeny művészember gyermekkorára.
Valóban József Attila költészetéhez ez a nyomorban, apátlan, s nem sok-
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kal később anyátlan eltöltött proletár gyermekkor adja a kulcsot, de
ide kell visszatérni nemcsak költészete elemzőjének, hanem az orvosnak
és a lélekelemzőnek is, aki betegsége és későbbi tragédiájának (32 éve-
sen Balatonszárszón vonat elé vetette magát) kialakulását kutatja.

Ez a keserves életsors végigkíséri egész életútján. Hivatásszerű foglal-
kozásra sohasem tud szert tenni.tIegtöbbször foglalkozás és állás nélküli
költő, aki csekélyke honoráriumából él. (Harminckét évem elszelelt, s
még havi kétszáz sose telt, az ám, Hazám - vallja keserűen.)

József Attilát származása, emberi és-költőí nyomorúsága a társadalmat
megváltoztatní akaró szocialísta költővé érlelte. De nemcsak ez. Erősen
vonzódott a tudományokhoz is. Elvi dolgokban, a tudományban is csak
azt fogadta el, amit igaznak és ésszerűnek tartott. E három tényező tu-
datosan kapcsolta őt a munkásosztályhoz és tette annak világviszony-
latban is kiemelkedő költőjévé.

Költőnk tehát elsosorban .a munkásosztályé, mert ő emelte először a
munkásságot magas színvonalon az irodalomba. Mint ahogy Petőfi meg-
hódította és a költészetbe emelte a jobbágylakta tájat, ahogyan színte
kézen fogva bevezette a költészet birodalmába a bérest és a juhászlegényt,
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ugyanezt tette József Attila is a külvárossal, 15 annak népével, a mun-
kásosztállyal. S költészetében a munkásság immár nemcsak az ínség,
a nyomorúság, de a harc, a jobb jövendő örökségének az osztálya jelenik
meg, aki magáénak érzi ugyan a múlt rninden fájdalmát, de mínden
értékét is.

József Attila költői és emberi nagysága azonban túlnő az osztályhatá-
rokon. Nemcsak a munkásságé, . de a szegényparasztságé és az egész
magyarságé is. A külvárosok 'népéről szóló versritmusaiban nemcsak a
gyári pörölyök kemény csengése érződik, hanem a csizmás paraszti léptek
tompa döngése is, amellyel a tanyák, majorox, faluszéli viskók szegényei
elindulnak .a külvárosok felé, magukkal cipelve a sokszázados múlj min-
den terhét, hogy a gyárak iramában érjék utol a kenyeret, amely otthon,
a földön elfutott előlük. .

Költészete és emberiessége azonban túlnő az országhatárokon is és elér
az egyetemességig. Sőt költészete még az időkategóriákon is átnő, 15 ver-
seiben az idilli szegénység ősi emlékezete él és évezred ek óta felhalmozó-
dott szenvedése. (Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem őket -
mondja A Dunánál című versében.) .

Az eddig elmondottakat a testamentumként ránk hagyott Hazám és A
Dunánál című versei igazolják. A Hazám hét szonettből álló verskoszorú,
Ady Iírája mellett a XX. század legszebb hazafias verse. Együtt van ben-
ne magyar múlt, jelen és jövő. Behízelgő szépségű, dallamos természeti
képpel indul, a költő esti sétáiával a jázminí llatú langymeleg tavaszi
utcán. De hirtelen változik a kép. Lakás nélküli, utcán alvó embereket pil-
lant meg, az akkori nemzeti nyomort, s márís csörömpöl ajkán a szó.
Nem beszél többé jázminillatú tavaszról.' Verse egyszerre társadalmi és
történelmi körképpé és kórképpé válik, a feudális ország kör- és kór-
képévé. Bemutatja a nyomorban vergődő falut. a munkanélküliség ré-
métől fenyegetett munkást és a három forintért havat lapátoló értelmi-
ségit. Az ország minden búját, keservét. Gátlástalan áradásban és agita-
tív jellegű lázító felsorolásban tör ki belőle a bajok felsorolása: Ezernyi
fajta népbetegség, szapora csecsemőhalál, árvaság, kor ai öregség. elmebaj.
egyke és sivár bűn, öngyilkosság, lelki restség, mely hitetlen' csodára
vár. .. (2. szonett.)

A költő azonban itt nem áll meg hanem összefoglalja a legégetőbb
problémákat: a ferencjózsefi és betlehemi kívándorlást (Kitántorgott
Amerikába másfélmillió emberünk ... ), a munkások kizsákmányolását, az
alacsony munkabéreket, a rendszer ama törekvését, hogy tudatlanságban
tartsa a rnunkásokat (A szövőlány cukros ételekról álmodik, nem tud
kartellekről ... ), a szegényparasztság nyomorát (A summás sárgul, mint
az asztag), a terror és a fásultság és a félelem légkörét. Sötét kép a
fasizmus, a nagybirtok, a nagytőke halálos ölelésében vergődő ország
képe.

A legkönnyebb megoldás lenne a költő számára visszavonul ni ennyi
baj láttán a művészet eletántcsonttornyába, vagy a hatalomhoz szegődni,
mint tette több köl tőtársa. De a szegénység költője nem alkuszik, és "nem
fogja be peres száját". s kiáll értük, mint a kémény. hogy lássák és meg-
hirdeti nemcsak a bajt, hanern az orvosságot is: ,.Fel kéne szabadulni
már, / S a hozzáértő dolgozó / Nép okos gyülekezetében / Hányni vetni
meg száz bajunk". Tehát a dolgozó nép gyülekezete határozza meg a nép
sorsát.

Költői feladatát azonban nemcsak az országhoz. hanem a világhoz is
méri. mint erről A Dunánál című verse tanúskodik. ahol a Duna menti
népek összefogását, együttműködését, s a ma megvalósul- szocialista prog-



ramját hirdeti meg: "A harcot, melyet őseink vívtak, / Békévé oldja az
emlékezés, / Rendezni kell végre közös dolgainkat, / Ez a mi munkánk
és nem is kevés". A költő IVtvallása annál értékesebb, merj háborús
soviniszta úszitás közben hangzott el.

Eszméinek megvalósulását. a 30 év elötti felszabadulást nem érte meg.
Azzal kezdtem: még köztünk 'élhetne. Köztünk is él. Nemcsak a múltban,
a jelenben és a jövőben is útitársunk és vezetőnk. Eszméi hazánkban
megvalósultak és valósulnak, hiszen a felszabadult nép okos gyülekeze-
teiben - falusi tanácstói az országgyűlésig a nép fiai hányják-vetik meg
a nép sorsát a nép javára. A költő által meghirdetett eszméket pedig
törvények és miniszteri rendeletek öntik formákba. Megvalósult prófétai
látomása: ,Rám tekint pártfogón e század / Rám gondol, szántván a
paraszt. I Engem sejdit a rnunkás teste ... / Két merev mozdulat között."

Matuz László
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Dr. Bodrog Miklós rákospalotai lelkész beiktatása.
két oldalon a gyűlékezet vezetői
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Új templomaink egy része

A ménfőcsanaki templom

A balatonszemesi imaház

Az őrboityáni templom

Az erdőtelki imaház
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'Vasas-Maráza
1948

Mindig érdekes egy-egy gyülekezet keletkezési történetet vizsgálni. Sok-
szor olyan érzés fogja el az embert, hogy sikerült "meglátni" a rejtetten
munkálkodó Istent, hisz annyi "véletLen", "szerencsés fordulat", "nem
mindennapi esemény" találkozik egy-egy gyülekezet születésénél, hogy
önkéntelenül felvillan a gondolat: Isten cselekedett itt.

Megszoktuk a Bibliából és a mísszióí történetekből. hogy egy-egy apos-
tol, mísszíonáríus igehirdetésére alakul egy-·egy gyülekezet. Nálunk for-
dítva volt. Bibliás családok munkássága következtében alakult a gyü-
lekezet, 15 került végül igehirdető lelkész a gyülekezethez.

Marázára a XIX. század végén telepednek evangélikus rnagyarok. Vas,
Sopron, Tolna megyei otthonaik elhagyására az olcsón megvásárolható
föld, a jobb megélhetés biztosítása indítja őket. Nemcsak szorgalmukat
hozzák magukkal, hanem egyházszeretetükej is. Drinóczi, Somogyi, Ma-
gyar stb. családok haranglábat építenek a katolikus faluban, s kérik a
legközelebb lakó (35 km) hidasi lelkészt, majd később a pécsi lelkészt,
hogy szekérre ülve jöjjön el s tartson vasárnapi istentiszteletet. Évi két
vasárnapi igehirdetés azonban kevés nekik, s mikor a szórványgyülekezet
megerősödik. iskolát alapítanak s lévita, tanítói állást szervezriek. Legto-
vább Bakó Béla tanító munkálkodik köztük igen áldásosan. Az. ő munká-
ja tudatosítja, hogy áldozatvállalással még kis gyülekezet is fenntart-
ható ...

Az iparosodás világszerte elősegíti a városiasodást és a belső népván-
dorlást is. Vasasori kíváló minőségű szenet találtak, s ezért még Tolna
megyéből is több család, főleg némer njkúak, költöznek Vasasra. Adám,
Küszter, Scherer bibliás családok révén Weyse Sámuel evangélikus tanító
kerül a bányaiskolához az első világháború után, 'aki családjával össze-
fogja és megszervezí a rendszeres istentiszteleti alkalmakat.

A gyülekezet önállósulásához a döntő lökést a Felsőszeliból át-telepített
rnagyarok adják. Egykori papjuk, Podmaniczky Pál munkássága révén
(1916.) elindult életet az utódok megtartják, s új otthonuk elfoglalása
után a Kontár, Kukoricza. Pónya, Szőcs stb.' családok. noha elszórtan,
hat faluban laknak, keresik az evangélikus istentiszteleti alkalmat. El-
jönnek Vasasraés részt vesznek a marázai istentiszteleten is, ahol éppen
betöltetlen a lévita tanítói állás. Így adódik a gondolat, hogy az eg~-
mástól 30'kil:ométerr~ lévő Vasas és Maráza, s a közötte lévő falvak be-
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telepített evangélikussága, mintegy 500 lélek, alakítson közös, önálló gyü-
lekezetet. .

A pécsi anyagyülekezet Káldy Zoltán lelkész kezdeményezésére támo-
gatja ezt a tervet, hisz félmegyényi területen úgy is rengeteg a munka.
Gröbl Emil, a gyülekezet első felügyelője kijárja, hogy a lelkész Vasason
a bányától kapjon lakást. "Szerencsénkre" van. is lakás. Majd sokak
hitetlensége ellenére megérkezik az államsegély is az új lelkészi álláshoz.

A gyülekezet 1M8-ban mondja ki önállóságát. "Modern" gyülekezet,
rnivel eleve motorizált járműre építi a lelkészi szelgálatot a távolságok
miatt. A célszerűség ugy kívánta, hogy 40 község területén lássa el a
lelkész az evangélikusok pásztorl ását, s 10 helyen tartson rendszeresen
istentiszteletet. A gyülekezetnek ugyan még akkor nincs temploma, csak
Marázán imaháza, de megnyílnak a családi házak, s kialakulnak az azóta
is jellemző családias istentiszteletek. 1950 őszén templornépítésbe is kez-
denek. 13 évig építik. Sokan 20-30 km-ről is eljönnek segíteni, hisz főleg
közrnunkával készül. -

.Ma a gyülekezet lelkésze fizikailag sokkal könnyebben végzi a szol-
gálatait. Végre mindenüvé jó kövesútja van, s az utakhoz egy fürge kis

A vasasi templom

Trabant is. De ma már nemcsak ő jár autón, a gyülekezetben vagy 40
családban van már gépkocsi. Szórványnap, esküvő vagy konfirmáció al-
kalmával csak úgy sorakoznak a templom körül az autók, s megtelik a
templom szórványhívekkel. Ezek az alkalmak igen fontosak, mível a
szórványban élő embert míndig fenyegeti egy hamis kísebbrendűségi ér-
zés. így együtt azonban látjuk, hogy azért mí is -sokan vagyunk, csak
éppen távol lakunk egymástól.

A falusi gyülekezeteink problémája, hogy sokan városba költöznek, s
ezért fogy a gyülekezet létszáma. Mióta Komló gondozását is mí látjuk
el, azóta a gyülekezet létszáma növekszik, noha egyes falvakból sokan
elköltöztek. Komló modern város, ahová sokan bek öltöznek, s ahol már
imaházra is gyűjtenünk ken.

Nem szerenesés véletlen, hanem emberek imádsága, Isten gondviselése
hozta létre és tartotta meg ezt a nagy kiterjedésű, de kislétszámú szór-
ványgyülekezetet. Missura Tibor



Gyömrő
1948

A két világháború között az ún. "keresztyén Magyarország" idejében az
egyház nemcsak a saját eszközeivel, tehát az evangélíum hirdetésével
és a szentségek kíszolgáltatásával munkálkodott céljai eléréséért, hanem
igénybe 'vehette az állam segítségét is. Az állam gondoskodott a kötelező
egyházi adó behajtásáról és még több más egyházi célkitűzések meg-
valósításáról. Pedig egyházunk Luther tanítása alapján azt vallja, hogy
egyedül az evangélíum ereje az, amire az egyháznak céljai elérésében
támaszkodnia "kell.

1948-ban, á. gyömrői gyülekezet megalakulásánakévében, gyülekezetünk
akkori szervezőí és vezetői felismerték annak helyességét és szükség-
szerűségét, hogy Gyömrőnek legyen saját lelkésze és önálló szervezete.
Eddig Mendéhez tartozott mint fiókegyházközség. Úgy gondolták, hogyha
Gyömrőn egyre több evangélikus család telepedik le, a jövőt illetően a
gyülekezet fenntartása biztosított. Az állam további támogatása is számí-
tásba került. sőt a magyarországi evangélikus gyülekezetek offertóriuma
és adománya. Györnrő a felszabadulás óta hatalmas fejlődésnek indult és
Budapest "kapujában" ma már egy t~zenötezer lakosú nagyközséggé nőtt.

A gyömrői templom

Minden kétséget kizáró és elismerést érdemlő ténymegállapítás, hogy a
gyömrői gyülekezet 'akkori szervezői mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy Gyömrőn önálló egyházközség legyen.

Ugyancsak az önállósulás évében 1948-ban létrejött a Magyarországi
Evangélikus Egyház és a Magyar Népköztársaság közötti Egyezmény. Ez
szükségessé tette mínden gyülekezet számára azt, hogy tisztán lássa és
számításba vegye azokat az anyagi forrásokat, amelyekre ezután támasz-
kodhat. A régi egyházias gondolkodást némi javítgatással már nem le-
hetett tovább élni a gyülekezetben. Az "eg~esületi" elképzelést az egyház-
ról, mert ez is volt, meg kellett szüntetni. Még kevésbé, hogy a magunk
gyülekezetét másokkal építtessük, Az évek folyamán ide költözött evan-
gélikus családok a volt gyülekezetükből kíszakadva, itt, vagy sehogyan,
vagy csak nehezen tudnak a számukra új gyülekezetben gyökeret verni.
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Vancsó József

A gyülekezet majd teljes egészében vegyes összetételű. Sok család pedig·
Gyömrőt csak átmenetnek, "átjáróháinak" tekinti Budapest felé. A gyü-
lekezet temploma három ütemben épült fel. 1944. tavaszán felépültek a
falak, de a háborús események következtében megsemmisült a tetőhöz
szükséges anyag. 1948-ban módosított tervvel. tovább épült a templom,
teljes befejezést azonban anyagiak hiányában nem nyerhetett. Végre 196.2
nyarán új tervek szerint végleges formát öltött és felszentelést nyert ..
1962.október 14-én D. Káldy Zoltán püspök felszentelte az új templomot.

Gyömrő nagyközségnek megvannak a maga jellegzetes vonásai, élet-
formája. Szerintem itt Gyömrőn, nem a templomba járási statisztika méri
le a lelkészi szolgálat értelmét, és határozza meg a gyülekezeti életet.
A családok látogatása és a velük való szeros kapcsolatok azok az esz-
közök, melyek nélkül itt Gyömrőn gyülekezeti élet soha nem [öhet létre.
A tudatformálás egyedüli lehetősége. Mindig tapasztalom. hogy ezek a
beszélgetések nagyon jók arra, hogy amit még fenntartással fogadtak a
templomban vagy olvastak ae. Evangélikus Életben, vagy istentiszteletre
csak ritkán, vagy egyáltalán nem járók, hogy közvetlen beszélgetésben
előkerüljenek és helyes megértésre találjanak. .

Az elmúlt 26 évben a gyömrői gyülekezetben elhangzott sok igehirde-
tés és családlátogatás nyomán sok :kiszikkadt lelkű gyülekezeti tag
lelki életében szárba szökkent, sőt virágba borult Isten vetése. A templom
és annak berendezése, a lelkészlakás, az önkéntes megajánlások. a per-
selypénzek és offertóriumok, a református gyülekezettel közösen tartott
rendezvények, mínd-mínd virágai a gyömrői gyülekezetnek.

Isten áldását kérjük további szolgálatunkra, hogya gyülekezet tudat-
formálását továbbra is végezhessük egész egyházunk és gyülekezetünk
javára.
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Hévízgyörk
1950

Örömmel jelentkezünk mí is a felszabadulás óta önállósult gyülekeze-
tek sorában. E különös, láthatatlan találkozó valóban ide illik e Naptár
lapjaira, amelynek írásai mind a felszabadulás és építés gondolatával szü-
lettek. Hiszen e fiatal gyülekezetek puszta létükkel cáfolják azt a felsza-
badulás előtti propagandát, amely a "bezárt templomok, elnémult haran-
gok, elkergetett lelkészek, szétszórt gyülekezetek" sötét jósképeivel riogat-
ta háborútól meggyötört népünket. Az ellenkezője lett igaz! Élünk, épí-
tünk és szolgálunk. A templomajtó nyitva. Harangjaink zúgnak. A lelkészi
szolgálat sok lehetőségét alig győzzük kihasználni. A gyülekezetek idegen
mankó nélkül is járni tudnak az új világ új útjain. A hívek közösségének
összetartásához nincs szükség államilag kötelezővé tett vallásosságra, ál-
lami adóként behajtott egyházadóra. Elég az Isten népének egyetlen igaz
köteléke, az ige, és a hit felséges szabadsága, amelyben ·Isten szavára
együtt mondunk igent.
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S e fiatal gyülekezeteknek Isten éppen ebben a korszakban adott erőt,
hogy elengedjék anyagyülekezeteik kezét és az önálló élet útjára lépje-
nek. Hogyne kívánkoznék ajkunkra a hálára biztato zsoltár: "Aldjad én
lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről!" (Zsolt. 103,2.}

* * *
Múltját tekintve, Hévízgyörk viszonylag későn önállósult .Utolsóként

az aszódi anyagyülekezet filiái közül. Pedig rnínt filia közel 250 éven
át élt lelkileg és anyagilag egyenletesen stabil gyülekezeti életet. A késői
önállósulás okát keresni, izgalmas egyházszociológiai feladat, de ben-
nünket most messze vezetne. Viszont annál pozitívabb tényként kell fel-
fedeznünk: a felszabadulás után hazánkban elindult hatalmas társadalmi
és gazdasági átalakulás olyan háttérnek bizonyult ebben a gyülekezetben,
hogy amire 250 éven át nem tudott, nem mert, vagy nem akart vállal-
kozni, azt most megtette. Megragadó kontraszt, hogy 1950-ben, amikor
bel- és külföldön oly sokan számítottak egyházi életünk vísszaesésére,
vagy éppen elhalására. Hévizgyörkön egy 800 lelkes gyülekezet elkezdi
önálló életét és beiktat ja első lelkészét, Fekete Istvánt.

A nagy fordulat persze nem ment simán. Eres viták közepette jutottak
el, a pozitiv döntésig. De az ellenkezésben sem egyszerűen maradiság
nyílvánult meg. ~okkal inkább telepes .őseík máig ható, józan óvatossá-
ga. Ez a nép mindent átszűr a faluközösség belső szűrőjén s csak amit
magához szelídített és össze tudott kapcsoini saját Ielkiségével, arra mond
igent. Arra viszont egész szívvel. Így volt ei 10 évvel később is, a tsz-
szervezés idején. A vita mindig abból adódott, hogynem mindenki látta
át egyformán gyorsan, hogy miről van szó. Mindenesetre ma már talán
senki sincs a faluban, aki akár az önálló .gyülekezetí :életet, akár a tsz-
szel elindult. egyre tágabb perspektívájú, urbanizálódó életformát vissza-
csérélné a régire. Sőt, ma érdekes módon együtt jelentkezik a társadalmi
fejlődés és a gyülekezeti élet fejlődésének igénye. Az egyház sem marad-
hat le! Ezt a biztatást legalább 'annyiszor hallom a hívektől, mint ők
~~. '

* * *
Pedig az indulás egyébként sem volt könnyű, A gyülekezetnek a

templomon kívül semmi helyisége nem volt. Az első lelkész itt élő roko-
nainál lakott családostul. Az önálló élet nagyobb anyagi felelőssége csak
lassan tudatosult. Mégis sikerült 1954-re megépíteni a mai parókia egy
részét. Igaz, jelentős közegyházi kölcsönnel. Amikor 1959-ben második
lelkészként ide kerültem, még mindig volt törlesztenivaló. A meglévő
épület pedig távolról sem volt elég. hogy kiegyensúlyozott gyülekezeti
élet centruma legyen. A "lelkészi hivatal" a hálószobánkban volt. Elő-
fordult, hogy az egyetlen fűtött szeba egyik sarkában beteg 'leányomat
vizsgálta az orvos, a másikban temetésre készülő gyászolókat vigasztal-
tam. Abibliaórákat és a konfirmációi oktatást családi otthonokban tar-
tottuk. E nehéz időszak mégsem volt csüggesztő! Az igealkalmakon olyan
nagy és.Ielkes volt a részvétel, hogy az engem is magával ragadott. Kezdő
parókusként lelkesen terveztem tovább a kezdő' gyülekezet holnapját.

Es egyre jobban belelendültünk. A gyülekezet igére éhesen, ragaszkodó
szeretettel vett körül és a szívek után az erszények is egyre nagyobbra
nyíltak, hogy kifizessük az adósságot és megvalósítsuk új terveinket. Már
1959 őszén felszenteltük alagsorban épült, Hx5 m alapterületű, új ima-
termünket. Ez a barátságos, jól fűthető helyiség az otthona mlndmáig
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valamennyi hétköznapi alkalmunknak. Sőt, itt tartjukvasárnapi gyermek-
istentiszteletünket is, amelynek létszáma 60-100 között mozog, Majd a
templom következett. Rozsdás tornyát lefestettük, avult tetőzetét palával
borítottuk, rossz ablakait színes mozaikablakokra cseréltük, végül egész'
külseje új, kőporos vakolást kapott. Ezután ismét nagyszabású munka
jött: a parókia befejezése. Az új épületrészben .vendégszoba, irattár és
külön bejáratú iroda készült, amely így megnyugtatóari választja szét a
h'vatali munkát a család életétől. Sőt, még arra is jutott erőnk, hogy
az udvaron négyhelyíséges melléképületet építsünk és valamennyi épü-
letünket betonjárdákkal kössük össze. 1968-ban a parókia közművesítését
is elvégeztük s így a kezdetben szűkös kis épület összkomfortos, modern
otthonná változott, ahol nemcsak rní, de a vendég is jól érzi magát.
Ezután lassítottuka tempót és gyűjteni kezdtünk, mert a tervekből még
bőven maradt. 1971-ben aharangok 'villamosításával, majd 1973~ban a
templom egesz belsejének felújításával és modernizálásával ismét jelentős
lépést tettünk a gyülekezet fejlődésének útján. .

E sok építkezés értékét növeli, hogy 1959 óta rníndössze kétszer kaptunk
közegyházi segélyt - az imateremhez 20 ezer forint közegyhází segélyt, a
közművesítéshez 15 ezer forintot a Gyülekezeti Segélyből - és mínden
egyebet a gyülekezet saját erejéből fedezett. .

Ami pedig a legörvendetesebb, hogy e sok munkával párhuzamosán
erősödött, érett a fiatal gyülekezet lelki élete is. Ez a gyülekezet szereti
templomát, mert szenTti az igét és e nagy áldozatokat nem kényszere-
detten hozta, hanem a hit örvendező szabadságával. Ennek legújabb bi-
zonysága a jelenlegi, eddig talán legnagyobb tervünk fogadtatása. A
templom már veszélyesse váló fakarzata és lassan használhatatlan, 135
éves orgonája helyett 1975-re új betonkarzat és ú], művészi játékra is
alkalmas orgona építését javasolta a presbitérium. Összkőltsége mintegy
250-ezer forint lesz. A közgyűlés lelkes helyeslése után három héten belül
2·52ezer forint felajánlás érkezett a lelkészi hivatalba. A negyedévi rész-
letfizetéssel kért felajánlásokból pedig 2 hónapon belül (1974. június vé-
géig) 9:1 ezer forint befizetés . történt. Senagy munka elvégzése után
ismét nagy feladat vár reánk: a templomtorony 145 éves, korhadt faszer-
kezetét kell majd felújítanunk ...

"Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dicső-
séget a Te kegyelmedért és hűségedért l" (Zsolt. 115, 1.)

Dóka Zoltán

Bócsa
1950

Bócsa, mínt közigazgatási egység, ma is tanyasorokból és. szétszórt ta-
nyákból áll. A különbség csak annyi, hogy ma már van központja is: az
50-es évek legvégén egy új helyen, ahol az árvízkárosultaknak épített
néhány ház állt, megkezdték a faluközpont kialakítását azzal, hogy a
fölparcellázott területre kezdett építkezni a falusi életre vágyó lakosság,
Egyi~ első házépítő gyülekezetünk jelenlegi felügyelője, \!lapító tagja volt.
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45 előtt egyetlen motorkerékpár volt Bócsán, ma a legtöbb helyen autó
van. A homokbuckák helyén jelenleg az ország egyik legmodernebb
-borkombinátja és épülő palackozója, két mg-szövetkezetí központ, gép-
javító, iskola és épülő kollégium, posta, orvosi rendelő, tanácsháza; bolt
és sok új ház áll.

A faluval együtt épült gyülekezetünk is, mely idén 25 éves. A falu
építésében is részt vettek egyházunk tagjai, templomaink építői.

A környezo falvak és városok szívó hatása következtében mindig fogyó,
de szívós kis gyülekezetünk 1950-;g Soltvadkerthez tartozott. Onnan jart
ki lelkész időnként istentiszteletet tartani .az evangélikus iskolába és a
tanyaközpontokba 20 kilométerre is a kanyargós-rázós utakon a gyüle-
kezeti tagok kocsíjaín fölváltva. Az alkalmak folyamatosságát Kosztra
Pál lévita tanító szolgálata biztosította. Igy sem lehetett összefogni li
szétszórt területen élőket, s hogy ne kényszerüljenek katolíkus imaházba

A bócsai szórványj{özpont

jarru, öt presbiter: Gáspár István Molnár, Font Miklós, Hachbold Imre,
Hachbold János és Meskó János döntő lépésre szánta el magát. Fölke-
resték a soltvadkerti anyagyülekezetben Sikter András esperest. Kérték,
hogy evangéliumi hitük megtartása és erősítése érdekében önálló gyüle-
kezetük lehessen, saját lelkésszel. Az csperes engedett kérésüknek. s ak-
kori segédlelkészét, Mezősi Györgyöt bízta meg a gyülekezet megszerve-
zésével. Ö vezette be a körzetrendszert, mely ma is működésünk alapja,
mert enélkül a nagy tanyavilágban csak magának a lelkésznek nehéz
összefogni a gyülekezet életét. .

A következő lelkész, Huley Alfréd építette templomainkat. Font Miklós
presbiter telket adományozott egyházunknak. A számba jött lehetőségek
közül olyan bölcs előrelátással választottak, hogy az ma országút mellett,
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a mai központban, és a tanyákról is könnyen elérhető helyen fekszik.
Itt alakult ki a gyülekezet központja is. Szinte méterenként épült össze-
hordott anyagból a lelkészlakás, mely istentiszteleti hely is volt, majd
többszöri bővítéssel kialakult a mai "központi kápolna és lelkészlakás".
Szentelését 1963.október 27-én D. Káldy Zoltán püspök végezte, s az LVSZ
részéről jelen volt és igét hirdetett Muetzelfeldt igazgató is. Ok már az
új, kialakult faluba ésa nemrég átadott új műúton érkezhettek ...

A tázlári templom építése 19.51-----'54-igtartott, közösen az ottani refor-
mátusokkal, A heti öt munkanap ból kettőn csak az evangélikusok dolgoz-
tak, akkori pénzben több mint 30000 forint értékben; Nehezen folyt a
munka. A református gyülekezet egyszer már fö~ is akarta adni a templom.
építését. Egy közös presbiteri gyűlésen azonban a mieink sorra szólaltak
föl, hogy mindenképp tovább folytatják az építkezést. Buzgóságuk és
buzdításuk nem volt hiábavaló: folytatódott a megkezdett munka, s ez
az eset is szép példája lett, hogyan támogathatja egymást a két testvér-
egyház. .

Harmadik templomunk egy év alatt (!) épült, teljesen önerőből. Föl-
szentelése 1956. május 21-éÍ1 vo1t. 1969-lben Erkki Kario, a Finn Evangé-
likus Egyház Tájékoztatási Hivatalának vezetője is meglátogatta, s erről
így ír: "Gondo1okaz alkonyodó estére a pusztában a kísbócsaí templom-
ban, amit egy 1·60tagú gyülekezet épített föl. A templomban nincs fűtési
lehetőség, a világítás karbidlámpával történik. Távol a pusztából jött
a templomot megtöltö gyülekezet... miattunk gyakoroltak a gyerekek'
műsorszámaikat - azt a hangulatot nem lehet leírni. Amikor az együtt-

, létünk befejezéseképpene1énekeltük a magyar Himnuszt úgy, ahogyan
esténként láttuk a magyar istentiszteleteken, "Ist~m áldd meg ... ", a ven-
dégek 'szeme is könnyben úszott." .

Így épültek föl templomaink, s ilyen élményekben lehetett része gyüle-
kezetünknek és vendégeinknek. Ezáltal is "lelki házzá" épült közösségünk,

Ma már könnyebb eljutni a templomokba. Templomaink előtt néha 6--8
autó '5 áll, A három faluban névleg is csak 380-an vagyunk. Sajnos,
vonzóak a környező nagyobb falvak és városok. Mi pedig az ittmaradók
életét próbáljuk boldogabbá, szebbé és kőnnyebb é tenni. Hangzik az ige.
S részt veszünk a .falu életében is. Nálunk készült el elsőnek a járda és
építettük egy darabon tovább is. Gyülekezeti vezetőink közül a felügyelő
a Takarékszövetkezet vezetője, gondnokunk a Vadásztársaságé. két pres-
bitérünk a szakszövetkezet vezetőségi tagja. A tázlár! szakszövetkezet
elnöke presbiterünk, És még sorsoihatnánk kiemelkedő munkájú agro-
nómus, könyvelő, főkőriyvelő, földműves és munkás gyülekezeti tagjainkat.

Épületeinket azért emeltük, hogy hitben épülhessünk, s építhessük gyü-
lekezetünk és községünk közösségét!
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Pesti gyülekezeteink ijnálIósulása
1953

A természetes az volt, hogy egy városnak, településnek egy evangélikus
gyülekezete legyen. Templommal, vagy templom nélkül, de így találjuk I

meg az annálesekben. Pest-Budának, amely ugyan száz évvel korábban s
még ikét város volt, soikáig (1844) csak egy egyházközsége volt. Ne berhel-
jük emlékezetűnket száraz történeti adatokkal, de nagy vonásokban fus-
suk át Pestnek, a Duna bal partján, az "ingoványra épült" városnak
evangélikustörténetét. ~Az első nyomok a reformáció idejéből' valók.
A török megszállás alatt egységes gyülekezet nem alakult itt ki. Ha vol-
tak evangélikusok, - márpedig voltak -, azok Cinkotán, messze a Duna-
parti településtől találtak lelki vigaszt. Budaés Pest török megszállás alóli
fölszabadulása után olyan politikai körülmények alakultak ki, hogy ma-
gyarok és protestánsok ezekbe a városokba nem telepedhettek le. Csak
II. József híres rendelete adott "pOlgárjogot" az evangélíkusságnak, s a
XVIII. század végén alakult meg "hivatalosan" a pesti evangélikus gyüle-
kezet. 1787. október 24-én tartottak először nyilvános istentiszteletet, S
mintegy 400 lelket tudtak összeszámlálni. 1799-1811-ig épült Pollack Mi-
hály tervei szerínt a Deák téri templom. "

Ennyit röviden az "őstörténetből". Egy gyülekezet élete, fejlődése szám':'
talan körülmény, tényező összessége. Demográfiai, politikai, társadalmi,

.gazdasági stb. tényezők Ínélyen barázdálják fejlődésének arculatát. Az
elnyomás évtizedei, évszázadaí lehetetlenné tették látható szervezet ki-
alakulását, s a gazdasági válságok, hogy rövid idő alatt gyülekezetet ösz-
szetartó és 'formáló templomot építsen. Igy külső tényezők hátráltatták,
vagy ösztönö zték egészséges fejlődését. Minden esetre a pesti evangélikus
egyház története szorosan összefüggött az ország -és a város történetével,

Amikor a gyülekezet "hivatalos,an" is megalakult. Pest lakossága nem
érte el az ~O ezret, s hogy ezen belül 1 százalékot' sem tett ki a Iutherá-
nusság, annak okát mélyen a politikai körülményekben kell. keresnünk.
Vtszont, hogy a többi felekezethez képest aránytalanul növekszik az evan-
gélíkusság Iélekszáma., abban közrejátszott, hogy a betelepülő lakosság
túlnyomó többsége nemzetiségi - német, szlovák - és azoknak hite evan-
gélikus volt. Ez teszi érthetővé, hogy hosszú Időn keresztül német és
szlovák istentiszteletek voltak és elég későn szólal meg magyarul az ige
~~~ .

Pest-Buda egyesítése (1872) a fővárosi jellegnek megfelelően elindította
a még rohamosabb fejlődést. Ez az 'idő egybeesik a nálunk késve jelent-
kező ipari forradalommal. A város lélekszámában "demográfiai robba-
nás" állt be; felduzzadtak a peremvárosok lakosságaí, s az eredeti pestr
határok is kiszélesedtek. Nem hagyta érintetlenül ez a forradalmi válto-
zás a pesti evangélikus egyházat sem. 1886 után Horváth Sándor lelkész
küldte munkatársait, a' vallástanítókat, segédlelkészeket. hogy a kültelki
iskolákban, - külső Váci úton, Szív utcában, Kőbányán. Csobánc utcá-
ban, de még Kispesten is! - prédikáljanak. Ennek az .agítatív munká-
nak eredményeképpen 1906-ban már megépülhetett - saját erőből - a
Fasorí templom. 1910-ben a kőbányai, 1938-ban az angyalföldi stb.

1344-től lényegében a pesti egyház csak a Duna bal partjával volt el-
foglalva'. Igaz, felvetődött olykor, hogy a századfordulóra 40 ezer lélekre
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duzzadt evangélikusság egyetlen egyházközséget képezzen. vagy is állítsák
vissza Budával is az' egységet, de ugyanakkormegszólalt a józanabb,
reálisabb hang is, mégpedig az alaposabb munka érdekében 5-8 ezer
lelkes önálló Ielkészköröket. kellene szervezní. Ez már a decentralizált-
ság irányába mutatott. Végső fokon azután ezen az 'úton haladt a pesti
egyházközség- ötven esztendőn keresztül, mígnem a teljes függetlenség
szárnyaira bocsátotta a lelkészköröket. A lelkeszkörök száma hét volt:
Deák tér, Fasor, Angyalföld, Ferencváros, Józsefváros, Kőbánya, Zugló,
nagyfokú önállósággal. Ez így speciálls és országosan párját ritkító jelen-
ség volt egyházunkban. '

A lelkészleörök önállósági törekvése elsősorban a háztartás független-
ségében jelentkezett, de valamennyi sietett az idők során templomot,
paplakot építeni s lelkipásztorát a szolgálatban véglegesíteni, noha egy
egyházközség egyenjogú lelkésztagja volt valamennyi. Egységes volt vi-
szont az egyházközség a háztartásban, közös pénzkezelésben. adózásban,
iskolák, épületek fenntartásában, tehervállalásban stb.

A második világháború utáni időszak új problémák elé állítottta ezt a
"mammut-egyházat". A már korábban jelentkező cenrifugális erő társa-
dalmi és politikai téren egyaránt hatottak. A súlypont a peremkerületekre
esett, a decentralizált munkát intenzívebben lehetett ellátni. Az önálló-
sághoz az anyagi fedezet biztosítottnak látszott, amennyiben tehermente-
síteni tudják az iskolák, épületek stb. nyomasztó gondjaitól. Az ötvenes
évek eleje a nagy krízís ideje volt. A sűrűsödő gondok az anyagi bázis
megrendülésében jelentkeztek elsősorban. Az egykorú jegyzőkönyvek a'
fraternitás szellemében történt útkeresésről beszélnek. A válságot csakis
az együttérzés és szolídarítás jegyében lehetett .megojdaní és a régen meg-
érett elvet Ioganatosítanl, hogy az önállóság útjára térjen a hét lelkészkör.

1953. január l-től, hosszas tárgyalások és vívódások után öt egyházköz-
ség: Angyalföld. Ferencváros, Józsefváros, Kőbánya és Zugló megalakult.
Deák tér és Fasor maradt a régi lelkészkörí formában. Ez utóbbiak szét-
válása í957 január l-el történt, úgy hogy a Deák tér megtartotta régi
nevét: "Pesti evangélikus egyházközség".

A lelkeszkörök a belső centrumból sugároztak szét, s egymás után ala-
kították ki önálló életüket. A felszabadulás után ez még nagyobb léptek-
kel haladt előre s még határozottabb jelleget öltött a Ielkészkörök önálló
élete, Igaz, a lelkeszkörök 'határa korábban nem volt kérdéses, s ez újabb
problémát jelentett, amelyet izgalmas tárgyalások után vontak meg. Nagy
vonásaiban az egyházközségek határai követték a főváros politikai kerü-
letelnek határait. '

A szétválás, önállósodás nagy megpróbáltatását az összegyház alig vette
észre. Alig figyeltek fel arra, hogy az igehirdetés még jobb biztosítása
érdekében történt- a, nagy horderejű lépés, s hogy mennyí közös törődés
volt az elhatározásokban. hogy senki nem érezte, "kilökték" az utcára és
képtelen lesz megélni. Az újonnan megalakult egyházközségek tanácsai
vállalták a közös múlt terheit és ugyanakkor saját háztartásuk gondjait.
Félő volt ugyan, hogy ilyen forradalmi átalakulásnál önző szellem üti
fel fejét. De a legnagyobb élmény az volt, hogy az önálló egyházközségek,
amint megízlelték .az önállóság lelki es háztartásbeli gyönyörűségét, azon-
nal a gyengébbek segítségére siettek. Az összekovácsolódott gyülekezetek a
közös terheket példásan vállalták. Öröm volt látni, amint tervezni mer-
tek, amint kinyílt előttük a látóhatár s a szolgálat leleményessé tette őket,
az Igehirdetések. a diakónia munkája meggazdagodott soraikban.



Isten megáldotta a két évtizeddel ezelőtt történt nagy vállalkozást. de
A közös adósságokat lassan Ietudták, s míndegyik háztartása egyénsúlyba go
került. Ma Pest "belső" területén hét virágzó evangélikus egyházközség m
végzi szolgálatát. SZl

Dr. Rédey Pál
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Putnok
1954

Il!
s:

A nógrádlak emlékeznek még egy esperesükre, aki beszédében gyakran CI
emlegette a nógrádi tájat. Minden bizonnyal azért, mert [ellegzetesnek ta- e
lálta azt, és mert odanőtt il szívéhez. Amikor Putnokra kerültem és el- II
kezdtem ismerkedni a környékével, akkor én is gyakran mondogattam il
magamban, hogy most a gömöri tájon, most meg a borsodi tájon járok. l:l
Különösen a gömöri tájat éreztern annyira jellegzetesnek, minthogyha más
országban jártam volna. A pútnoki halastavak, a keleméri mohostó kör- li
nyéke és a gömörszőlősí szilváskertek álmomban is visszatérő, magukkal 1
ragadó tájnak tűntek előttem. u

~Mindezt azért írtam Le elöljáróban, mert a putnokigyülekezet területe
különböző tájakat foglal magába. Az íróasztalom előtt a falon egy tér-
kép látható. Rajta ez olvasható: a putnoki evangélikus gyülekezet terü-
lete. Északon Aggtelek, délen Sáta, keleti irányban Vadna és nyugaton
Sajópüspöki határolja. Kelet-nyugati irányban vasútvonal, észak-déli
irányban pedig autóbuszvonal hálózza bé. Több mint húsz falu, a lélek-
szám pedig 263. Ez a tény azután azt jelenti, hogy erosen szórvány jellegű
ez a gyülekezet és egyúttal azt is, hogy egy alkalommal egy helyen még
soha nem volt együtt, tulajdonképpen a lelkész szolgálata köti össze.

Hogyan lett Putnok önálló? A putnoki gyülekezet önálló élete akkor
kezdődött, amikor Pásztor Pál lelkész lelkes szervező munkája nyomán
ez 1954-ben lehetségessé vált. Az önállósulásnak azonban előzményei
voltak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A gyülekezet szem-
pontjából döntő jelentőségű esemény volt az, hogy Marcsek János közre-
működésével, aki akkor ózdi lelkész volt, 1939-ben templomot épített a
putneki kis szórvány. Tulajdonképpen imaház ez, torony és karzat nélkül,
(1 a gyülekezet méretére szabott, télen jól fűthető, barátságos, meghitt
..pület. Ezután volt már hová összegyülekezni. a reformáció kora óta
rnindig meglévő maroknyi evangélikusnak. Ugyancsak az önállósulást se-
gítette elő az is, hogy egy lelkészlakásnak megfelelő épület került a gyü-
lekezet birtokába. Ez pedig Lénárt Sándorné adománya volt. Ű már a
templomépítéshez is jelentős összeggel hozzájárult. Halála után pedig a
lakása az egyházé lett. Mindenképpen megérdemli azt, hogy a nevét itt
leírjuk, mert az anyagiakon túl a sugárzó hitének is része volt abban,
hogy ez a kis gyülekezet összetartott. A következő lépés Kovács István,
előzőleg torrraljai lelkész, putneki szolgálaba volt. Részére ,a püspök
állam segélyt biztosított és ezt az államsegélyt Kovács István tragikus
hirtelenségű halálá. után is megkapta Putnok. Amikor már ennyi min-
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den megvolt. akkor már csak a szükséges lélekszám hiányzott. ErrŐl
gondoskodott Ózd és Sajókaza, amelyek átadtak területeket. Sőt, Ózd
még egy kicsi harang ajándékozásával is segítette Putnok önállósulási
szándékát.

Ilyen előzmények után érkezett el 1954.október 31-e. a putnoki evangé-
likus gyülekezet önálló életének születésnapja. Az. egyházkerületi jóvá-
hagyás 1955. december 20-án történt meg. Az első Ielkészbeíktatásra pedig
1956. május 13-án került sor. Pásztor Pál nagy lendülettel látott a szol-
gálathoz és munkája nyomán egyre növekedett a gyülekezet teherbíró
képessége és mindenekelőtt a hívek részvétele a különböző gyülekezeti
alkalmakon. Öt esztendeig szolgált ezen a helyen. A stafétabotot én vet-
tem át. Nekem jutott az a feiadat, hogy az alapvetés és szervezés után
gondozzarn az önálló életre elindult kis gyülekezetet. Másfél évtizede vég-
zem ezt a szelgálatot ,1959novembere óta.

Mi jellemző erre a szórványgyülekezetre? Jellemezni nem könnyű, mert
nem egységes. Szó sincs itt gyülekezeti tradícióról, nincsenek kialakult
szokások. Eléggé általános az, hogy valamelyik nagyobb evangélikus vi-
dékről kerülnek ide a gyülekezet tagjai. Legtöbben a Felvídékről, Nyír-
egyházáról, Ózdról vagy Sajókazáról. Most már nagyon könnyen meg le-
hetne számolni azokat, akik eredeti putnoki evangélikusok. Jellemző az
is, hogy a szórványokban egy-egy lelkes hívünk vonzást gyakorol a töb-
biekre és ez összetartó erőként hat. Az ilyen' drága lelkeknek nagyon
tudok örülni, mert látom, hogy Isten milyen nagy mértékben tudja őket
használni. Azt sem lényegtelen hangsúlyozni, hogy családlátogatás nélkül
lehetetlenné válna a gyülekezeti élet. A kicsi számokat nagyon szeretní
kell, ha valaki ilyen helyen szolgál, Elengedhetetlen az utánajárás és a
hitből hitbe, személyesen hirdetett ige. Adjunk hangot gondjainknak is!
Azok mindenekelőtt az állandóan apadó lélekszámmal kapcsolatosak.
Szórványfalvaink képe az elmúlt három évtized alatt óriásit változott.
Szebbnél szebb korszerűen berendezett családi házak és jó utak épültek.
Aggtelek ma olyan színtet ért el, amelyet a külföldiek is méltányolnak.
A körzetesített iskolákba buszok hordják a gyerekeket. Putnok üde és
tiszta levegőjű iskola- és bevásárló központtá alakul. A fejlődés nem állt
meg, tovább halad a görnörí és borsodi tájakon is. Mindennek ellenére
a gyülekezet lélekszáma két okból csökken. A fiatalok elköltöznek a közeli
ipari központokba. Az idősek pedig meghalnak és a helyükre nem kerül
más. #

Reménységgel fejezem be mégis. Arra gondolok, hogy Jézusnak drágák
lesznek a jövőben is, itt az egykori végeken élő hívei. Megtartja őket
bizonnyal.

'15
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Kisapostag_
1957

30 évvel ezelőtt Kisapostag az elmaradottság igáját viselte. Közlekedési
eszköze a szekér, a csónak volt. Igényei alig voltak, akár szellemi, akár
társadalmi téren. S ha voltak is, kimerült a bekötő út építésében, vagy a
katolikusság részéről 'egy új iskola építésében. Társadalmi különbségek
sem voltak olyan különlegesen nagyok, s az ellentétek is kímerültek ki-
sebb-nagyobb felekezeti villongásban, A .Ielszabadulás hozza meg azokat
a döntő változásokat, amelynek eredménye a magasabb iskolai képzés, az
ellentétek megszűnése és az ország vérkeringésébe való bekapcsolódás.
De ezzel együtt a kisapostagi evangélikusság határozott lépéseket tesz a
dunaegyházi anyagyülekezettől való elszakadásra és önálló életre.

,1943-1950 között elsődleges célként a templom felépítése [elentkexlk
''a leányegyházközségben. 1950.október 15-én Dezséry László akkori püspö'<
felszenteli a templomot, 1951-ben önálló segédlelkészt kap az evangél.»
kusság Komoly Sámuel személyében. Ez hozzájárul a kisapostagi evangé-
likus hfvektudetos hívővé válásához. Ez annál is inkább így alakul, meet
a régi népegyházi keret is kezd átalakulni, s az egyházfenntartás is \,j
formában [elentkezik. A gyülekezet életéré azonban az új szeeialista város
épülése is hatással van. A parasztság egy része az iparban helyezkedik el.
S nem míndegy, hogy hogyan alkalmazkodnak a számukra teljesen- új

környezethez. A másik része a faluban marad és lerakja a nagyüzem;
mezőgazdaság alapjait. Ahogyan az egyház vezetősége kereste és megta-
Já1taázt az utat, amelyben az egy/ház nem kerékikötője lett az új szeeia-
lista társadalmi rendnek, ugyanúgy a gyülekezetem vezetőségének is lát-
nia kellett ezt. Ezért ment simán a gyülekezet részéről az. 1951. évi föld-
felajánlás. Ekkor ismerték fel döntő módon azt, hogy az egyháznak. is
meg kell t-enni míndent azért, hogy a szeelalista össztársadalmí célok
megvalósuljanak. Ezek alapja az iparfejlesztés, a nagyüzemi mezőgaz-
daság, s a köztulajdon erkölcsi alapjainak megteremtése. A boldogabb
jövőt kellett látni. Ahogy a mindennapi gondok közőtt kibontakozik a
nagyüzemi mezőgazdaság és az iparosodás előnye; úgy bontakozik ki a
gyülekezet új útja is, s találják meg helyüket a gyülekezeti tagok mind
a társadalomban. mind az egyházon belül.

1953. Új egyházfenntartási rendszer indul meg önkéntesség alapján.
Személy szerint érzik felelősségüket az evangélikus hívek a gyülekezet
anyagi terheinek hordozásában. Ennek köszönhető, hogy közegyhází -se-
gítséggel, de 1954-ben a lelkész részére parókiát vásárolnak 18000 fo-
rintért. Szükségletnek megfelelően adakoznak a leánygyülekezet kiadá-
saíra. Templomba székeket vásárolnak. Szószéket építenek. Lépcsőt, ke-
rítést állítanak fel. Parókiát tatarozzák, Temetőt teszik rendbe.

1956-ban- elszakad a leánygyülekezet Dunaegyházától. 1957-ben önálló-
sulnak, s november 10-én beiktatják első lel készüket, Komoly Sámuelt.
Az íktatáson részt vesznek az állam és társadalmi szervek vezetői. Ez
viszont jól tükrözi a: kisapostagi evangélikusság jó helytállását azokon a
világi posztokon, amelyekre állíttattak. 1964-68 között dr. Szikszay Zol-
tán a gyülekezet lelkésze. Ez időszak alatt a gyülekezet nem végez épít-
kezési munkát. Meglévő értékeit erősíti. 1968-69-es évek azonban új
feladat elé á1lítják a gyülekezetet. Új lelkészt kapnak, akdt egyrészt anya-
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gilag is segíteni kell, másrészt új parókiát is kellett építenie a régi elavult
'helyébe. A gyülekezet helytállt ismét a szükségletnek megfelelően, s a
parókiát D. Káldy Zoltán püspök átadhatta rendeltetésének. Néhány szó-
val hadd emlékezzern meg a mindenkor helytálló Szurma Jenő felügyelő-
ről, a templomépíttető Chalupka Pálról, a nyugalmasabb idők gondrio-
ka.iról: K. Váczi János, Vida János, ö. Varga Andrásné, az új parókia-
építtető Tóth Imre, a jelen gondnoknője Fülöp Mihályné, akik a mindig
cselekvőképes presbitériummal olyan légkört teremtettek, amely megfe-
lelt egyházunk és szeelahsta hazánk szellemének. EOOrtvannak jó kap-
csolataimk az állami és társadalmi szervekkel. Ezért látják el önállóan is
feladataikat ésazokat meg is oldják. Legyen Isten áldott ezért!

Éltes Gyula

~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~g~.

A mátyásföldi templom



"Tanévzáró a Teológiai Akadémián

D. dr. OttIyk Ernő püspök igét hirdet a tanévzáró istentíszteleten.

Vendégek és hallgatóság



Gáncs Péter
a végzős hallgatók nevében búcsúzik

a Teológiai Akadémiától

Dr, Vámos József dékán beszámolóját tartja
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VISEGRÁDON ÜLÉSEZETT
AZ EGYHÁZAK

VILÁGTANÁCSÁNAK
NEMZETKÖZI ÜGYEKKEL

FOGLALKOZO BIZOTTSÁGA

Visegrádon ülésezett az Egyházak
Világtanácsának Nemzetközi ügyek-
kel Foglalkozó Bizottsága. Ebből az
alkalomból 37 külföldi érkezett ha-
zánkba, a bizottság tagjai és állan-
dó munkatársai. A vendéglátásról
a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa gondoskodott. A ta-
nácskozás vezetőit fogadta 'Miklós
Imre államtitkár, az Állami Egy-
házügyi Hivatal elnöke.

DR. VÁMOS JOZSEF
A TEOLOGIAI AKADÉMIA

DÉKÁNJA

A Teológiai Akadémia tanári kara
az 1973-74. tanéne újra dr. Vá-
mos József professzort választotta
dékánjává. Az Országos Egyház El-
nöksége az Országos Presbitérium
nevében a választást megerősítette.

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

A Lutheránus Világszövetség evi
rendes ülését a Német Demokra-
tikus Köztársaság Luther városá-
ban, Eisenachban tartotta július
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29-augusztus ,5. között. Egyházunk
képviseletében vendégként Weltler .
Rezső esperes, püspökhelyettes vett
részt az ülésen.

ALBERT GREINER
PÁRIZSI EVANGÉLIKUS PÜSPÖK

LÁTOGATÁSA

Az Evangélikus Élet augusztus 5-i
száma részletesen ismerteti Albert
Greiner párizsi evangélikus püspök
magyarországi látogatását és annak
eseményeit.

A KÁNTORKÉPZÉS
EGÉSZ EGYHÁZUNK ÜGYE

címen olvashatunk cikket az Evan-
gélikus Életben a 28. nyári kéthe-
tes kántori tanfolyam záróvizsgá-
[áról, amelyen 84-en vettek részt.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
GENFBEN

Az Egyházak Világtanácsa Közpon-
ti Bizottsága augusztus 21-30. kö-
zött tartotta ülését Genfben. Az
iiIésen, mint a központi .bizottság
tagja, egyházunk képviseletében D.
Káldy Zoltán püspök vett részt.

VIETNAMI VENDÉGEK
EGYHÁZUNK VEZETÖSÉGÉNÉL

Az Országos Béketanács meghívá-
sára hazánkban tartózkodó vietnami
delegáció tagjait, Luu Phuong
Thanh-t, a Dél-vietnami Politikai
Foglyok Kiszabadításáért Küzdő
Bizottság titkárát és Thich Vien
Hoa buddhista szerzetest egyházunk



elnöksége nevében fogadta D. dr.
Ottlyk Ernő püspök.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA
HUSZONÖT ÉVES

Ebből az alkalomból nyilatkozatot
tett közzé a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsa.

A jubileum alkalmából augusz-
tus 26-án a genfi St. Pierre-kated-
rálisban ünnepi istentiszteletet tar-
tottak. Az igehirdetést dr. Philip
Potter főtitkár tartotta, az isttm-
tisztelet szolgálatában pedig a két
volt főtitkár: dr. W. A. Visser't
Hooft és dr. Eugene Carlson Blake
volt a közreműködő.

MEKIS ÁDÁM
PÜSPÖKHELYETTES

KITÜNTETÉSE

A Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsának elnöksége a "Népfront-
munkáért" kitüntető jelvényt ado-
mányozta 61 személynek, köztük
Mek.is Adámnak, a Kelet-békési
Egyházmegye esperesének, a Déli
Egyházkerület püspökhelyettesének.

DR. ALAN A. BRASH
LÁTOGATÁSA

Dr. Alan A. Brash, az Egyházak
Világtanácsának főtitkárhelyettese,
aki a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának meghívására
hazánkban tartózkodott, szeptember
4-én felesége és dr. Prőhle Károly
ökumenikus főtitkár kíséretében
hivatalában felkereste D. Káldy ,
Zoltán püspököt, egyházunk püspök-
elnökét és átadta neki az Egyházak
Világtanácsa elnökségének és a
genfi központi iroda munkatársai-
nak köszöntését.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

FINNORSZÁGBAN

Dr. Martti Simojoki . érseknek, a
Finn Evangélikus Egyház vezetőjé-
nek meghívasára D, Káldy Zoltán

6 Evangélikus naptár

püspök-elnök, egyházunk vezetője
és felesége szeptember 6-16. kö-
zött hivatalos látogatást tett Finn-
országban,

KARNER Á,GOSTON
ORSZÁGOS FÖTITKAR

AZ NSZK-BAN

A Gyülekezeti Segély országos ve-
zetője, Karner Ágoston országos
főtitkár a nyugat-németországi
Gustav Adolf Egyesület meghívá-
sára szeprember 6-12. között részt
vett az egyesület közgyűlésén.

SZOLIDÁRIS AK VAGYUNK
A CHILEI NÉPPEL

A Magyarországi Egyházak Öku-
rneníkus Tanácsa nyilatkozatot fo-
gadott el a chilei eseményekkel
kapcsolatosan és szolidaritásáról
biztosította a chilei népet.

ESZE TAMÁS KÖSZÖNTÉSE

Hetvenéves születésnapja alkal-
mából köszöntötte egyházunk Esze
Tamást, a Dunamelléki Református
Egyházkerület főgondnokát, a Re-
formátus Zsinat világi alelnökét, s
méltatta munkásságát.

DR. FEKETE ZOLTÁN
AZ ORSZÁGOS EP-YHÁZ

ÚJ FELÜGYELŰJE

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház gyülekezetei dr. Fekete Zoltán
egyetemi tanárt, az Északi Egyház-
kerület felügyelőjét választották
meg az Országos Egyház felügyelő-
jévé.

KARNER ÁGOSTON
ORSZÁGOS FÖTITKÁR

KITÜNTETÉSE

A,z Országos Béketanács a béke-
mozgalomban végzett eredményes
munkássága elismeréséüI 'a Magyar
Békemozgalom kitüntető jelvényét
adományozta Karner Ágoston or-
szágos főtitkárnak.
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AZ EGYHAZAK
BI!:KEMUNKAJANAK

MINDENUTT
CSATLAKOZNIA KELL

A SZERVEZETT
BI!:KEMUNKAHOZ

Az Evangélikus Élet teljes terjedel-
mében közli D. Káldy Zoltán
püspöknek a VIlI. Magyar Béke-
kongresszuson elhangzott felszóla-
lását.

ÚJ TANI!:V-
ÚJ FELADATOK

A Teológiai Akadémia szeptember
17-én tartotta tanévnyitó ünnepé-
Iyét. Az új tanévben tíz elsőéves
hallgató felvételére került sor, így
a hallgatók létszáma az utőbhí esz-
tendők maximumát érte el.

WICHERN-EMLI!:KUNNEPSÉG
WITTENBERGBEN

A Nérriet Demokratikus Köztársa-
ság diakóniai szervezete szeptemher
2il-24. között' Wittenbergben Wi-
chern-emlékünnepséget rendezett.
Százhuszonöt évvel ezelőtt ugyanis
a wittenbergi egyházi' napokon tar-
totta Johann .Heinrich Wichern azt
a beszédet, amelynek hatására meg-
alakultak Németországban, majd
más országokban is az evangélikus
egyházak szeretetszolgálatát végző
diakóniai szervezetek és íntézmé-
nyek. Egyházunkat az emlékünnep-
ségen Virágh Gyula esperes, a dia-
kóníaí munka országos vezetője
képviselte.

DR. PRÖHLE KAROLY
PROFESSZOR

SPANYOLORSZAGBAN

Az Egyházak Világtanácsa Hit és
tember 24-október 1. között a spa-
nyolországi salamanca városában
teológiai konferenciát rendezett,
amelyen .egyházunkkat dr. Prőhle
Károly professzor, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa fő-
titkár.a képviselte.

!:I2

" ••• HOGY gN IS öRALLO
LEGYEK"

Szeptember 25-én rendkívüli 01'-
szágos közgyűlés keretében került
sor dr. Fekete Zoltán országos
egyházi felügyelő beiktatás ára. A
beiktatást D. KáldyZoltán püspök-
elnök végezte.

Dr. Fekete Z.oltán országos egy-
házi felügyelő székfoglalójában
többek között a.következőket mond-
ta: "Egyházunknak a nagyviJ ágban
is vannak fontos feladatai... Em-
berszeretetünk mai konkrét fel-
adatai világnézeti külörrbség nélkül
odavisznek bennünket a békemoz-
galom világot átfogó tömegéhez. A
keresztyén embernek felelősséggel
kell odaállnia minden jó ügy érde-
kében való emberi összefogás mel-
lé. Az egész világon tettekkel kell
küzdeníe a jóakaratú haladó em-
berekkel együtt a népek együttmű-
ködéséért, a békés világrendért, a
lefegyverzésért, . a faji egyenlősé-
gért, a kizsákmányolás felszámolá-
sáért és a javak egyenlő elosztá-
·sáért. .. Az a bizalom, amellyel
megválasztották és a fontos prob-
lémákban vezető szerepre jelöltek
ki, arra kötelez, hogy én is őrálló
legyek, mind a szűkebb egyházi,
mínd a magyar hazai vonatkozású,
mind pedig a nagyvilág idevonat-
kozó kérdéseinek he yes szolgálatá-
ban ... "

A MAGYARORSZAGI
EVANGI!:LIKUS EGYHAZ

RENDKtVlJLI
ORSZAGOS KÖZGYŰLÉSÉNEK

NYILATKOZATA

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház rendkívűll országos közgyíílé-
se nyilatkozatban ítéIte el a Chilé-
benfolyó terrort es szoIidaritásáról
biztosította azokat, akik Chile fel-
emelkedéséért munkálkodtak és
most üldöztetést szenvednek.
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ORSZÁGOS
DIAKÓNIAI ÉRTEKEZLET

GYENESDIASON

Október ,4-5-én Országos Diakó-
niai Ertekezletet tartottak a diakó-
niai munka vezetői Gyenesdíáson.

A BÉKESZERETŐ ERŐK
VILAGKONGRESSZusAN

D. Káldy Zoltán püspök-elnök ok-
tóber 25-31. között az Országos
Béketanács küldöttségének tagja-
ként részt vett Moszkvában a Bé-
keszerető Erők Világkongresszusán.

SZEMÉLYI VALTOzAsOK

Az Evangélikus Teológiai Akadé-
mia tanári kara tanszékhelyettesítő
megbízást adott Muntag Andor
monori lelkésznek az ószövetségi
tanszékre az 1973-74. tanévre. A
tanári kar az Országos Egyházi El-
nőkséggel egyetértésben dr. Nagy
Gyula professzor külföldi tartózko-
dása idejére ifj. Harmati Béla lel-
készt előadónak hívta meg a Teoló-
giai Akadémiára.
Az Országos Egyházi Elnökség ifJ.

Harmati Béla lelkészt. a Teológiai
Akadémia meghívása után rel-
menrette a külügyí titkári szelgála-
ta alól.
Az Országos Egyházi Elnökség a

külügyí titkári szolgálat elvégzésé-
vel Reuss András budapest-kelen-
földi másodlelkészt bízta meg, aki
a külügyi titkári szolgálatával pár-
huzamosan továbbra is elvégzi a
kelenföldi gyülekezetben a másod-
lelkészi szolgálatot.

DR. F'EKETE ZOLTÁN
ORSZÁGOS

EGYHAZI FELÜGYELÖ
ESKÜTÉTELE

Dr. Fekete Z-oItán országos egyhá-
zi felügyelő október lS-án Losonczi
Pál ,az Elnöki Tanács elnöke 'előtt
esküt tett a Magyar Népköztársa-
~ág alkotmányára, Az eskütételnél

Elhunyt ,Kökény Elek
rákospalotai lelkész

jelen volt Cseterki Lajos, az Elnö-
ki Tanács titkára, Miklós Imre ál-
lamtitkár, az Allami Egyházügyi
Hivatal elnöke és D. Káldy Zoltán
püspök, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház püspök-elnöke.

D. DR. OTTLYK ERNŐ P'ÜSPÖK
TORINÓBAN

A Keresztyének Nemzetközi Indo-
kínai Szolidaritási Tájékoztatási
Koordinációs központja meghívásá-
ra D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke november
1-4. között részt vett a Torinóban
tartott harmadik nemzetközi köz-
gyűlésen.

"VALÓsAGOS EGYHAz ...
AZ EGÉSZ VILAG

SZOLGALATÁBAN"

Az Evangélikus Élet részleteket
közöl Albert Greiner párizsi
püspöknek a Fraternite Evange-
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Iique-hen megjelent cikkéből,
amelyben magyarorszagi látogatá..:'
sáról számol be.

CSALADUNK ÜNNEPE

Csak a munkatársak szűk köre volt
jelen azon a szép alkalmon ame-
lyet D. Káldy Zoltán tizenöt éves
püspöki szolgálata alkalmából tar-
tottak. A köszöntőt D. dr. Ottlyk
Ernő, az Északi Egyházkerület
püspöke mondta. Balló István, az
Allami Egyházügyi Hivatal elnök-
helyettese Miklós Imre államtit-
kárnak, az Állami Egyházügyi Hi-
vatal elnökének és a hivatal dol-
gozóinak köszöntését hozva kívánt
újabb gazdag eredményeket a ju-
biláló püspöknek.

FINN VENDÉGPROFESSZOR
ELŐADAsA

TEOLOGIAI AKADÉMIANKON

Dr • Kauko Pirinen, a' Helsinki
Egyetem Teológiai FakuItásának
egyháztörténeti professzora, egyben
dékánja, feleségével együtt hazánk-
ban tartózkodott november 4-11.
lrözött. A professzor előadásokat
tartot,t TeOlógiai Akadémiánkon,
akit fogadott D. Káldy Zoltán, egy-
házunk püspök-elnöke. és D. dr.
OttIyk Ernő, az Északi Egyházke-
rület püspöke.

KARNER ÁlGOSTON
FŐTITKAR

FRANCIAORSZAGBAN

Karner Agoston országos főtitkár
november 4-10. között részt vett a
Martin Luther Bund teológiai kon-
ferenciáján ,a franciaországi Lieb-
frauenbergben.

EGYETJ!:RTÜNK
J!:STAMOGATJUK

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának elnöksége no-
vember 15-én ülést tartott. Ezen

84

/,

nyilatkozatot fogadott el a Békesze-
rető Erők Világkon,gresszusának
Moszkvában 'tartott ülésévei kap-
csolatosan.

LUTHERANUS
VlLAGSZÖVETSJ!:G

A genfi központban a Tanulmányi
Osztály az egyházi .struktúrákról
szóló jövő évi konferencia előkészí-
tő ülését tartotta. meg november
19-21. között. A tanácskozáson
egyházunkat dr. Haíenscher Károly
D~á:~ téri lelkész képviselte.

ELHUNYT DARV AS JÓZSEF

Elhunytávalkapcsolatosan méltató
cikk jelent meg az Evangélikus Élet
hasábjain.

SZÜNTELEN
MAGAS FESZÜLTSÉGBEN

címmel olvashatunk beszámolót az
Evangélikus' Életben az egyházke-
rületek presbitériumainak munká-
járól. Az Északi Egyházkerület
Presbitériuma november 27-én, a
Déli Egyházkerület Presbitériuma
december 6-án tartotta ülését.

AZ ORSZAGOS PRESBITÉRIUM
MUNKAULJ!:SE

Az Országos Presbitérium decem-
ber IO-én tartotta rendes évi ülését.
Az ülés gerincét a munkaágakról
szóló jelentések elhangzása előtt D.
Káldy Zoltán püspök-elndk beszá-
molója alkotta, amelyben számba
vette egyházunk életének egész te-
rületét. Így kíemelten foglalkozott
a Teológiai Akadémia, a Teológus
Otthon, az Országos Egyházi Iroda,
a Diakóniai Osztály, a Nyugdíjosz-
tály, a Gyüfekezeti Segély, a Sajtó-
osztály, az Országos Könyvtár, az
Országos Levéltár; az Országos
Múzeum, akántorképzés, az Egy-
házi Építkezéseket Jóváhagyó Bi-
zottság munkájával.



AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
ÜNNEPI ÜLÉSE

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Presbitériuma az ál-
lam és az egyház között kötött
egyezmény huszonöt éves évfor-
dulója alkalmából ünnepi ülést tar-
tott. Az ünnepi előadást D. Káldy
Zoltán püspök-elnök tartotta. Az
ünnepi előadás főbb fejezetei a kö-
vetkezök voltak: Ott és akkor -
Saját tanításunk alapján - Vallás-
szabadság - A gyülekezetek - A
társadalomban A szeeialista
forradalom folyamatában szolgáló
egyház - Az emberért - Nem ide-
genek - Jézus tényleges követése
- Előretekintés.

Az ünnepi ülésen jelen volt és
felszélalt Miklós Imre államtitkár,
az Allamí Egyházügyi Hivatal el-
nöke.

Felszólalt az ünnepi ülésen dr.
Vámos József, a Teológiai Akadé-
mia dékánja, Karner Agoston, or-
szágos főtitkár, Mekis Adám espe-
res, .püspökhelyettes és Garami
Lajos egyházasdengelegí lelkész.

Az Országos Egyház Presbitériu-
ma az egyezmény megkötésének
huszonötödik évfordulója alkalmá-
ból nyilatkozatot fogadott el. .En-
nek befejező szakasza a következő:
"A negyedszázados évforduló ün-
nepi órájában Isten iránti biza-
lommal és népünk iránti szerétet-
tel nézünk a jövő felé. Tudjuk,
hogy lényegében egy dolgunk van:
Krisztus hűséges követése, mert az
O követésében oda tudjuk szánni
magunkat a jövőben is embertár-
saink és szeretett népünk szolgá-
latára."

ZINNOW DIAKÓNUS
LÁTOGATÁSA

Hans Zinnow diakónus, a Berlfn-
Brandenburgi Evangélikus Egyház
diakóniai intézményeinek vezetője
december 14-én látogatást tett D.
Káldy Zoltán püspök-elnöknéi és
beszélgetést folytatott vele a két

egyház diakóniai intézményeit
érintő kérdésekről.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
AZ ORSZÁGGYŰLÉS

KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
TAGJA

Az Országgyűlés téli ülésszakán a
Hazafias Népfront Országos Taná-
csának javaslatára D. Káldy Zol-
tán püspököt az Országgyűlés Kül-
ügyí Bizottságának tagjává válasz-
tották.
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ÚJÉVI KÖSZÖNTÉSEK
,AZ ORSZÁGOS EGYHÁZNÁL

ÉS A DÉLI
~YHÁZKERÜLETBEN

Új~v napján a Déli Egyházkerület
elnökségét köszöntötték a Pesti
Egyházmegye lelkészei és presbite-
rei. A köszöntést ebben az évben
Szirmai Tibor, a Deák téri gyüleke-
zet másodfelügyelője szólaltatta
meg. A köszöntésre D. Káldy Zoltán
püspök válaszolt, amelyet ebben a
mondatban foglalhátunk össze: az
egyházban minden a gyülekezete-
kért van.

Az év első munkanapjának dél-
előttjén az Országos Egyház Elnök-
ségét Itöszöntötték a munkatársak
és az országos munkaágak vezetői.
A munkatársak köszöntését D. dr.
OttIyk Ernő, az Északi EgyházIn!-
rűlet püspöke foglalta össze. Az
egyházi vezetés és a gyülekezetek
szoros összetartozása tovább erősö-
dött - mondotta többek között.
Tovább léphetünk előre -·volt az
összefoglaló témája D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök a köszöntésre vá-
laszként elhangzott beszédének.
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"INNEN VISZ AZ ÚT
EZENTÚL ... "

címmel D. Koren Emil tollából
cikket közölt az Evangélikus Élet
abból az alkalomból, hogy ötven-
éves a finn-e-rnagyar egyházi kap-
csolat.

FOGADÁS
A SOMOGY MEGYEI

TANÁCSNÁL

Kocsis László, a Somogy megyei
Tanács elnökhelyettese fogadta
D. Káldy' Zoltán püspököt, dr.
Bakos Lajos református püspÖkö.t,
Dubovay Gézát, a Somogy-Zalai
Evangélikus Egyházmegye espere-
sét, dr. Szigethy Gyulát, a Somogyi
Református Egyházmegye espere-
sét. A fogadáson jelen volt dr. Kas-
sai János, a Somogy megyei Tanács
vb-titkára és Nagy Árpád, a Me-
gyei Tanács egyházügyi tanácsosa.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

TANÁCSKOZÁSA
BUDAPESTEN

A Keresztyén Békekonferencia
Nemzetközi Bizottsága január 17-
21. napjain Budapesten tartotta
ülését a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa vendégeként.
Az ülés fő témája "A békés egy-
más mellett élés politikájának ered-
ményei, az egyházak és a keresz-
tyének feladatai" volt.

KÁ~OSZTA LAJOS
BUCKOWBAN

Káposzta Lajos soItvadkerti lelkész
január 22-25. között Buckowban
(NDK) részt vett a Keresztyén Bé-
kekonferencia 'l'anulmányi Bizott-
ságának üIésén és beszámolót tar-
tott "Keresztyének és egyházak he-
lye a szoeializmusban" címmel
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A NAGYVILÁG MAGYARJAI
- ITTHON

Cikket közölt az Evangélikus Élet
D. Káldy Zoltán püspök tollából a
Magyárok Világszövetsége üléséről.

KUZMICS-UNNEPSÉG
JUGOSZLÁVIÁBAN

A Jugoszláviai Szlovén Evangélikus
·Egyház Kuzmics István szülőfalu-
jában, Strukovciban (Sürüházán) az
egykori szülőház udvarán tartott
reformációi ünnepélyen emlékezett
meg nagy fiáról, annak születése
250. évfordulóján. A magyar evan-
gélíkus egyház és a surdí gyülekezet
köszöntését dr. Pusztay László sur-
(li lelkész tolmácsolta.

TÁRSADALMI SZOLGÁLATUNK
ÉS

KÖZEGYHÁZI FELADATAINK
AZ ESPERESI MUNKAULÉS

ASZTALÁN

Február 7-én Országos Esperesi
Értekezletet tartottak D. Káldy
Zoltán püspök-elnök vezetésével,
és számba vették mindazokat az idő-
szerű gyakorlati kérdéseket, ame-
lyek további indíttatásokat, tisztá-
zásokat, állásfoglalásokat igényel-
nek. Lelkészeluk társadalmi szol-
gálata a diakóníaí teológia vetülete.
- A diakóriiai teológia a szíve lel-
készemk tudományos és gyüleke-
zeti munkájának. - Egyházunk
rendezett viszonya korszerű meg-
oldásokra ad lehetőséget - témák
köré csoportosultak a mondani-
valók.

SZÓFIÁBAN

A Béke-világtanács február 16-21.
o között Szófiában tartotta ülését,

amelyen foglalkozott a Békeszerető
Erők Világkongresszus ának határo-
zataival és meghatározta a Béke-



D. Káldy Zoltán püspö,k igét hirdet
a megújított fasori templomban

világtanács soron következő fel-
adatait. A Magyar Béketanács de-
legációjában részt vett D. Káldy
Zoltán püspök-elnök is. '
A Béke-világtanács ülésén meg-

választották az elnökség, az elnöki
iroda, a nemzetközi titkárság, a
tiszteletbeli elnökség tagjait és a
főtitkárt. A Béke-világtanács tag-
jai sorába választották harmadíz-
ben is D. Káldy Zoltán püspök-el-
nököt.

HELYZETKÉP
A TENGERENTÚLI

\iAGYAR 'EVANGÉLlK1;JSOKRÖL

Cikket olvashatunk az Evangélikus
Életben D, Káldy Zoltán püspök
tollából, s ennek főbb fejezetei:

Észak-Amerika - A szervezet -
Latín-Amerika Ausztrália
Kérés a tengerentúli magyar evan-
gélikus lelkészekhez.

BETŰK SZERELMESEI

Az egyházmegyék sajtó előadói D.
Káldy Zoltán :püspök vezetésével
egész napos ülést tartottak, D. Káldy
Zoltán püspök felmérte és értékelte

,azt a munkát, amelyet a sajtóelő-.
adók két éven keresztül végeztek.
Dr. Prőhle Károly teológiai akadé-
miai tanár, ökumenikus főtUkár a
Theológiai Szemle, Mezősi [György
az Evangélikus Élet, dr. Nagy Ist-
vánesperes a Lelkipásztor, Harká-
nyi László tördelő-szerkesztő a
Sajtóosztály munkájáról számolt be.

GENFBEN TALÁLKOZTAK
AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA

ÉS A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

KÉPVISELŐI

Az Egyházak Világtanácsa és a
Keresztyén Békekonferencia főtit-
kárainak vezetésével a két szerve-
zet képviselői megbeszéléseket foly-
tattak február 23.-március 1. kö-
zött Genfben. Az egységről, a bé-
kéről, az igazságosságról és a sza-
badságról kialakult teológiai esz-
mecserében az egyházaknak a vi-
lág iránti szolgálata értelmezését
mélyítették el.

DR. VÁMOS JÓZSEF DÉKAN
POZSONYBAN ~

Dr. Vámos József, a Teológiai Aka-
démia dékánja március 11-14. kö·
zött Pozsonyban tartózkodott a
Szlovákiai Evangélikus Egyház
Teológiai Fakultásán - a kialakult
testvéri kapcsolatok keretei között
- és vendégprofesszori eladásokat
tartott.

87



DR. FEKETE ZOLTAN
KITÜNTETf'.SE

Dr. Fekete Zoltán országos egyházi
felügyelőt a művelődésügyi mínísz-
ter a népművelés terül etén kifejtett
kiváló rnunkájáért "A szocialista
kultúráért"- ~ kitüntető jelvénnyel
tüntette ki.

D. PALOTAY SÁNDOR ELNÖK
LÁTOGATÁSA

D. Palotay Sándor, a Szabadegyhá-
zak Tanácsának elnöke március 11-
én látogatást tett D. Káldy Zoltán-
nál, egyházunk püspök-elnökénél.
A meleg hangú megbeszélésen szám-
ba vették azokat a területek et,
amelyeken a Szabadegyházak Ta-
nácsa és annak tagegyházai együtt
munkálkodhatnak az evangélikus
egyházzal az ökumenizmus jegyé-
ben és a társadalomban való közös
feladatok végzésében. Megállapod-
tak abban, hagy a sajtóban az ed-
diginél rendszeresebben közölnek
híreket egyházaik életéről. Mind-

Elhunyt dr. Keken András
Deák téri lelkész
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ketten úgy ítélték meg a szívélyes
hangú beszélgetést, hogy az hasznos
és a jövőt illetően minden bizony-
nyal gyümölcsöző lesz egyházaik
életében.

D. DR. OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
KRÉTA SZIGETÉN

Az Európai Egyházak Konferen-
ciája március 24-31. között Kréta
szigetén tartotta elnökségi ülését.
D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület püspöke a konferencia
egyik alelnökeként vett részt az
ülésen.

KÁNTOROK VIZSGÁJA
FOToN

Március 23-án zajlott le a 30. téli
kántori tanfolyam ünnepélyes záró-
vizsgája. A mostaní tanfolyamot is
számítva 179 segédkántori oklevelet
adtak ki Fóton.

VETÉS ÉS ARATÁS
KEMENESALJÁN

Március 24-én Celldömölkön -egy-
házmegyei díakóniai napot tartot-
tak.

MAGYAR DELEGÁCIO
A LUTHERÁNUS

VILÁGSZÖVETSÉG
EUROPAl KONFERENCIÁJÁN

A Lutheránus Világszövetség áp-
rilis 1-6. között tartotta európai
konferenciáját Varsóban. A magyar
küldöttség tagjai: dr. Selmeczi Já-
nos vezetésével dr. Nagy István,
Káposzta Lajos és Reuss András.
voltak.

KITVNTETÉSEK
AZ EGYEZMÉNY

JUBILEUMA ALKALMÁBÓL

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
az állam és az egyházak közöbtl
egyezmények aláírásának 25. év-



fordulója alkalmából az állam és
az egyház közötti jó viszony kiala-
kításában és fejlődésében .kifejtett
tevékenységük elisrneréséül D. Kál-
dy Zoltán püspöknek, egyházunk
püspök-elnökének' a Magyar Nép-
köztársaság Zászlórendje I. fokoza-
ta; D. dr. Vető Lajos nyugalma-
zott püspöknek a Munka Erdem-
rend arany fokozata; Grünvalszky
Károly józsefvárosi 'lelkésznek é6
Karner Agoston országos főtitkár-
nak a Magyar Népköztársaság

.Zászlórendje Ill. fokozata krtünte-
tést adományozta.

A kitüntetéselket április 3-án az
Országház Munkácsy-terrnében Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke
adta át. A krtűntetések átadásánál
jelen volt Miklós Imre államtitkár,
az kllami Egyházügyr Hivatal el-
nöke' is.
A kitüntetések átadását követően

az Elnöki Tanács a kitüntetettek
tiszteletére fogadást adott, amelyen
részt vett dr. Fekete Zoltán orszá-
gos egyházi felügyelő is.
Az Evangélikus Elet teljes ter-

jedelemben közlí Losonczi Pálnak,
az Elnöki Tanács elnökének a ki-
tüntetések alkalmával elmondott
beszédét, valamint b. Káldy Zol-
tán püspök-elnök köszönő szavait.

A kítüntetések alkalmából Míklós
Imre. államtitkár, az Államí Egy-
házügyi Hivatal elnöke fogadást
adott.

Aprilis 16-án az Országos Egyház
székházában dr. Fekete Zoltán or-
szágos egyházi felügyelő és D. dr.
Obtlyk Ernő püspök a munkatár-
saik jelenlétében köszöntötte a. ki-
tüntetetteket.

EGYHÁZUNK
A HUSZONÖT :ÉVES

B:ÉKEMOZGALOMBAN

címmel cikksorozat ot közöl az
Evangélikus :Élet a békemozgalom
megindulásánaU huszonöt éves év-
fordulója alkalmából.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

ÉS FELESÉGE
FRANCIAORSZÁGBAN

D. Káldy Zoltán, egyházunk
püspök-elnöke feleségével meghí-
vást kapott a franciaországi evan-
gélikus egyházak meglátogatására,
Felkereste mindhárom egyházkerü-
letet, találkozott lelkészek kel és is-
tentiszteleteken szolgált Strasbourg-
ban és Párizsban. Az útra április
27. és május 6. között került sor.

D. DR. OTTLYK ERNÖ
PŰSPÖK

ÉS FELES:ÉGE
AUSZTRIÁBAN

D. dr. Ottlyk' Ernő püspök felesé-
gével meghívást kapott a burgen-
landi szuperintendencia 50 éves.
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségekre, amelyeket április 28.
és május 5. l,özött tartottak. Az
Északi Egyházkerület püspöke
igehirdetésekkel és előadásokkal
szolgált több gyülekezetben.

MAGYAR
ÖKUMENIKUs KŰLDÖTTS:ÉG
A NÉMET DEMOKRATIKUS

KÖZTÁRSASÁGBAN

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának küldöttsége az
Evangélikus Egyházak Szövetségé-
nek meghívására május 6~14. kö-
zöbt látogatást tett a Német De-
mokratikus Köztársaságban. A kül-
döttséget D. dr. Bartha Tibor re-
formátus püspök, az Ökumenikus
Tanács elnöke vezette, ta,gja'i pedig
a következők voltak: D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök, D. Palotay Sán-
dor, a Szabadegyházak Tanácsának
elnöke, dr. Bakos Lajos református
püspök, az Ökumenikus Tanács
alelnökeí, dr. Prőhle Károly teoló-
giai. akadémiai tanár, az Ökume-
nikus Tanács főtitkára; továbbá
WeItJer Rezső esperes, püspökhelyet-
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tes, dr. Küntí László professzor, a
Debreceni Református Kollégium
főigazgatója, a Zsinati Iroda 'tanul-

o mányi osztályának vezetője, dr.
Vám06 József teológiai akadémiai
tanár, az Evangélikus Teológiai
Akadémia dékánja, Nagy József
baptista teológiaí tanár, az Ökume-
nikus Tanács 'titkárat, ifj. Bartha
Tubor refor:rnátus teológiai tanár, a
Zsinatí Iroda tanulmányi osztályá-
nak ügyvezetője. A látogatás,
amelyre D. dr. Albrecht Schönherr
püspök, az Egyházszövetség elnöke
küldött meghívást, a maga nemében
első hivatalos találkozásra nyúj-
tott alkalmat a két szervezet ve-
zető képviselői .roözött.

BÉKÉT A VIL~GNAK!

Május 8-án és 9-én Prágában ta-
lálkoztak az Európai Egyházak
Konferenciájának és a Keresztyén
Békekonferenciának a küldöttségei,

SZÚRVÁNYOKBAN

címmel cikksorozatot közöl a Evan-
gélikus Élet arról a szolgálatról,
amelyet Ielkészeink végeznek. s
amely igen sok lelki és fizikai erőt,
igényel. A cikksorozat célja: reflek-
torfénybe állítani a szórvámyokat
és a szórványokban folyó munkát
abból a célból, hogy növeljük a
szórványgyülekezetekkel való szo-
lídar itást, a szórványlelkészek
murrkájának megbecsülését és tá-
megatását.

FELKÉSZÜLÉS
A~NAGY FELADATRA

címmel olvashatunk beszámolót az
Evangélikus Életben az Országos
Béketanács elnökségének üléséről,
Az ülésen részt vett és felszólalt
D. Káldy Zoltán püspök-elnök, az
Országos Béketanács és a Béke-
világtanács tagja. A "világ béke-
szerető erői előtt most az a feladat
áll, hogy visszafordíthatatlanná te-
gyék az enyhülés folyamatát az
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imperializmus mesterkedéseit hát-
térbe szorítva" - olvashatjuk a be-
számolóban.

SVÉDORSZÁGBAN

A Lutheránus Világszövetség Egy-
házi Együttműködési Bizottsága,
amely mínt amlékezetes, 1974. má-
[us 23-30. között Magyarországon.
Kecskeméten ülésezett, majd a
múlt esztendőben, néhány hónappal
a tragikus események előtt Chile
fővárosában, Santiagó de Chilében'
május 3-11. napjain, ez évi ülését
a svédországi Lundban tartotta
'május 20-29-ig. Az ülésen, mint
a bizottság első alelnöke, részt vett
D. Káldy Zoltán püspök-elnök is.

KITÜNTETÉS

Szent-Ivány Ödön, a Déli Egyház-
kerület és a Deák téri gyülekezet
felügyelője, a Tégla- és Cserépipart

Doktorrá avatták,
Bodrog Miklós rákospalotai lelkészt



Égyesülésnél betöltött osztályvezetői
munkaköréből nyugalomba vonult.
Ebből az alkalomból az "Építőipar
kiváló dolgozója" miniszteri kitÜn-
tetésben részesült.

~GYMÁS MEGISMERÉSE
ES SEGITÉSE A CÉLUNK

Beszámolót olvashatunk az Evan-
gélikus Életben a Berlin-Branden-
burgí Egyház diakoniai küldöttsé-
gének magyarországi látogatásáról.

KESZUL' AZ ÚJ
SZLOVAK.ÉNEKESKÖNYV

Dr. Selmeczi János ismerteti a
szlovákiai evangélikus egyház li-
turgikus nyelvének megújítását és
számol be az Evangélikus Élet ha-
sábjain az új szlovák énekeskönyv
kiadásának munkálatairól.

A MAGYARORSZAGI
EGYHAZAK

ÖKUMENIKUS TANAcSANAK
ELNÖKSÉGE

nyjlabkozatot tett közzé a békemoz-
galom huszonöt éves fennállásának
alkalmából. Ennek befejező része
így hangzik: "A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
tagegyházai - hiveik, lelkészeik,
vezetőik - saját ügyüknek tekin-
tik a világ békeszerető erőinek cél-
kitűzéseit, a békés egymás mellett
élés és az együttműködés eszméjét,
Ezért továbbra is minden tőlük
telhető módon, készséggel és oda-
adóan kívánják támogatui a népek
békeakaratát kifejezésre juttató
nemzetközi békemozgalmat, a Bé-
ke-világtanács munkáját."

FINN FILMESEK
EGYHAZUNKBAN

A finn evangélikus egyház Tájé-
koztatási Hivatala filmet készíttetett
a magyarországi evangélikus egy-
házról. Ebből a célból háromtagú
forgatócsoport járt egyházunknál.

HUSZONÖT ÉVES
JUBILEUM

KOLOZsvAROTT

Május 14-én ünnepelte Kolozsvá-
rott az Egyetemi Fokú Egységes
Protestáns Teológiai Intézet fenn-
állásának 25. évfordulóját,

DOKTORAVATAs
A TEOLóGIAI AKADÉMIAN

Május 29-én a Teológiai Akadémia
tanári kara doktorrá avatta Bodrog
Miklós rákospalotai lelkészt.

TEOLóGIAI
TAPASZTALATCSERE

BUDAPEST ÉS GENF KÖZÖTT

Június 11-12-én három genfi ven-
dég és huszonöt magyar részvevő
közös konferenciát tartott Buda-
pesten egyházunknak a Lutheránus

Doktorrá avatták
Muntag Andor monorí lelkészt
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Világszövetség nemzetközi teológiai
munkájában való részvételével
kapcsolatosan.

DOKTORAVATÁS
A DEBRECENI REFORMÁTUS

TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Június 20-án a Debreéeni Reformá-
tus Teológiai Akadémián doktorrá
avatták Muntag Andor monorí lel-
készt, az Evangélikus Teológiai
Akadémia ószövetségi tanszékének
helyettes tanárát.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

I
Június 21-én tartotta a Teológiai
Akadémia tanévzáró isten tiszteletét
és ünnepélyét. Ezzel a tanévzáró-
vala Teológiai Akadémia és a
Teológus Otthon elbúcsúzott attól
az üllői úti öreg épülettől. amely
tíz éven át adott otthont a lelkész-
képzésnek. Dr. Vámos József dékán

ezekkel a szavakkal fejezte be dé-
káni jelentését: "viszontlátásra
szeptember 25-én, a Lőcsei úti új
Teológiai Akadémia felavatásán és
az ott tartandó tanévnyitó ünnepé-
lyen". .

LELKÉSZAV ATÁS

D.•Káldy Zoltán, a Déli Egyházke-
rület püspöke június 23-án Alberti
ben lelkésszé avatta Roszik Miklóst
és Zelmann Pált; lelkészi munka-
társként egyház! szelgálatra bocsá-
totta Mátrai Mariannt, június 30-án
Békéscsabán lelkésszé avatta Ba-
logh Andrást; július 7-én Cegléden
lelkészi' munkatársként egyházi
szolgálatra .bocsátotta Tóth Ildikót.

D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke június 23-
án Budavárban lelkésszé avatta ifj.
FoItin Brúnót és Gáncs Pétert.

Összeállította:
Harkányi Lászlé

D. ~r. Ottlyk Ernő püspök Budavárban lelkésszé
ifj. Foltin 'Brúnőt és Gáncs Pétert
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Új templomaink egy része

A vecsési templom

A révfülöpi templom

A hernádbüdi templom

A mezömegyeri imaház
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(iljiilekeffleink élele

Pál apostol Ieveleiben a gyülekezetet gyakcan hasonlíeja épülethez, amely
a Krisztuson, mint "szegeletkövön" szép.; renddel rakva növekszik
"szent templommá.". A gyülekezet élete tehát szünte1en építés. Célja, hogy
egyrészt "hajlékot" biztosítson azoknak, akik ebbe az épületbe maguk
is "élő kövekként" akarnak beépülni, másrészt, hogy az épület egésze
szépen dokumentálja Jézus Krísztus szolgáló szeretetét abban a környe-
zetben. amelyben felépül. A gyülekezet, az egyház épülete tehát nem mú-
zeumí tárgy, amely pillanatokra köti le az átutazó turista figyelrnét, ha-
nem a szolgálat örök fonrása, ahoonan a hitben növekedve építő emlberek
lépnek ki a mindennapi életbe. Ezek az "élő kövek" nemcsak a "lelki
ház" felépüléseben vállalnak részt, hanem az ott kapott erővel és szere-
tettel veszik ki részüket abban is, hogy ez a világ az együtt lakó emberek
boldog megelégedett otthonává váljék. -

Közel harminc esztendővel ezelőtt magyarországi evangélikus egyházunk ,
és benne gyülekezeteink élete közel volt ahhoz, hogy külsőleg és belsőleg
teljesen összeomoljék. Nemcsak az "idő vasfoga" rágta megítéltetvén ben-
ne az, ami emberhez, kerhoz kötve elavult és újjáépítésre szorult, hanem
végveszéllyel fenyegette a fasizmus által kírobbantott második világ-
háború népünket,' kontinensünket és talán a világot is· a megsemmisülés
határára sodró pusztító vihara.

Hazánk felszabadítása" nyomában az új magyar szoclalísta állam és az
egyház között létrejött építő szándékú egyezmény, az immár harminc
esztendeje tartó békés kerszak lehetőséget vadott egyházunknak. gyüle-
kezeteínknek, hogy ne csak megrongált, vagy elpusztulj épületeit hozza.
rendbe, vagy pótolja, hanem új létesítményekkel is gazdagítsa, csinosítsa
az egyház ,.házának" állagát. -

Ami ennél is fontosabb és a küleő építésnek is feltétele, hogy ikJülö-
nösen is a diakóniai teológiának a krísztusí szegeletkövet, az apostoli
és prófétai alapköveket feltáró szolgálata nyomán megindulhatott
a lelki újjáépítés, majd szép renddel rakva épülhettek a falai annak az
új lelki háznak, amelyben otthonosan rendezkedhettek be a magyaror-
szági evangélikus egyház gyülekezetei.

E fenti kettőnek a kölcsönhatása következtében gyülekezeti tagjaink, a
gyülekezetek és egyházunk egésze élő kövekként épültek bele a szocía-
lizmus alapjain felépülő magyar társadalomha a maguk helyén részt
vállalva az új haza és egy új világ felépítésében.
- Gyülekezeti krónikánk e szűk helyen nem ad lehetőséget arra, hogy a

ma is folyó és növekvő épülésnek és építésnek a gyülekezetek életében
jelentkező minden egyes mozzanatát az olvasó elé tárjuk. Meg kell elé-
gednünk azzal, hogy az 1973-a8 esztendő közepétől kezdve szűk kereszt-
metszetben érzékeltessüle az építés és épülés jellegzetességeit.

NAGYTARCSA ÉS TÓTKOMLÓS

volt a színhelye annak a mínden esztendőben visszatérő fontos építő
mozdulatnak.amikor püspökeink azegyházépítés szolgálatába ál'lítják :a
teológiai tanulmányaikat befejező fiatalokat.

Nagy tarcsán Gyári János Sámue-l avatásán mondotta többek kö~ött
D. Káldy Zoltán püspök: Isten cselekedett Jézus Krisztuson keresztül,
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Garami Lajos balassagyarmatí lelkész beiktatása .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
amikor ő halálával vállalta Isten és emberek között a békéltetés szelgála-
tát. Ennek a továbbadása apostoli tiszt, melyre minden lelkész vállalkozik.
Ez szelgálatunk alapja. - A lelkész szolgálata ki kell hogy terjedjen az
ember , és ember közti megbékéltetés szelgálatára is. Ezt a -szolgálatot
azonban, még tovább kell szélesíteni a népek és az egész világ felé is.

Lehoczks; Endre tótkomlósí beiktatásán a püspöki igehirdetésben ezt
hallottuk: Jó úton jár a Magyarországi :Evangél,iikusEgyház, mert nemcsak
az egyéni nyomorúságon akar segíteni, hanem segíti a mai magyar társa-
dalom felépítését, az egyetemes békét és a társadalmi igazságosság kitel-
jesedését.
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OROSHÁZA

példa arra, hogy az elmúlt 30 év alatt egy egykor-í magyar falu, ha: talán
a legnagyobb is, hogyan alakult át dparí várossá. A több mint kétszáz
esztendős gyülekezet az átalakuláshoz alkalmazkodva más gyülekezetek-
hez hasonlóan dolgozta ki távlati tervét, hogya kétszáz éves templom és a
hozzá tartozó gyülekezet múlt jához és új környezetéhez méltóan töltse be
szolgálatát, Ennek egyik fázisaként újra teljes szépségében mutatja magát
a barokk templom belseje. De a kor követelményeinek megfelelően. folyik
az élőkészítése egy gázzal fűthető gyülekezeti teremnek és téli templomtér
kialakításának is. Mindebben felhasználja a gyülekezet az Országos Mú-
emlékfelügyelőség szakértői segítségét is. A gyülekezet vezetői megálla-



pitása ezerint pedig az újjáépítés és építés szolgálata közben egyre
inkább kirajzolódnak a diakóníailag strukturált gyülekezetnek az arcvo-
násai is.

.'

Imaház Vásárosfalun

CSÖMÖRÖN

a 100 éves templom színes ablaküvegeí, a. művészi templomfestés. az UJ
harang, oltárterítők és szőnyegek, a megújítqtt orgona, a toronysisakig
felújított templom igazolta az ünnepi istentiszteleten igehirdetési szolgá-
latot végző D. Káldy Zoltán püspök szavait: Isten megújítva alkalmassá
tesz arra, hogy szolgáljunk a családban, gyülekezetben és új szívvel részt
vegyünk társadalmunk építésében. - A szép hálaadó ünnep szeptember

. 2-án bizonyságát adta annak, hogy a gyülekezet megértve egyházi vezeté-
sünk célkitűzéseit megtalálta helyét és feladatát a társadalomban és a
község 'életében.

BALASSAGYARMAT

Az egykor itt diákoskodott egyházi riporter is alig ismert rá az évtize-
dekkel ezelőtt ítthagyott, ma színte háromszorosára nőtt palóc fővárosra,
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amikor szeptember 9-én szinte az egész Nógrád megye képviseltette magát
az új lelkész. Garami Lajos beiktatásán. Az igehirdetés szolgálatát végző
D. dL Ottlyk Ernő püspök többek között ezekkel a szavakkal indította
közös útjára a lelkészt és gyülekezetet: Induljatok a szolgálatba pásztor
és gyülekezet az emberért. Az emberért, bárhol is éljen az: a gyülekezet-
ben, a drága magyar hazában, vagy bárhol a világon. - Az új lelkész
beköszöntő beszédében így válaszolt: Szeretném én is magamra venni
gyülekezetern minden tagjának, magyar népünknek és az egész emberi-
ségnek a problémáit, hogy a Jézus szerétetével szolgáljam minden ember
javát. .

annak lehettünk tanúi, hogy egy falusi gyülekezet célszerű és tervszerű
munkával hogyan tud átvarázsolní egy régi. korszerűtlen épületet. Az
újjáépített parókia korszerű, mellékhelyíségekkel ellátott szép lelkészi ott-
hont, irodát és gyülekezeti termet rejt magában. D. dr. Ottlyk Ernő püspök
ünnepi igehirdetése a szerető és szolgáló Jézus Krísztusra mutatott, aki
a sok bajt okozó önzésből és kapzsiságból elvezet a másik embert szol-
gáló szeretetre. .

Azon az ünnepi napon, amelyen a püspök Welter Rezső esperes közre-
rnűködésével megáldotta az ú] paplakot, a gyülekezet filiájában, Vásáros-
faluban az egyszerű, de kedves falusi imaházban 17 férfi fogadta meg az
egyházmegye esperese előtt, hogy nagy áldozattal kialakított imaházuknak
és a benne otthont talált kis gyülekezetnek hűséges gondozója lesz.

A somogymeggyesi templom

7 Eva ngé li k us naptár

A magyarkeresztúri templom

BELEDEN
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MEZŐBERENY
250 évve~ eze~őtt néhány szlovák, német és magyar család vert tanyát

a 'Körös menti pusztaságon. Ok rakták le az alapjait a községnek is, meg
az itteni evangélikus gyülekezetnek is. Két és fél évszázadon keresztül
járták az iitt Lakók a kü:lön!bözőnemzetiségű és nyeívű emberek együtt-
élésének és egyűttszolgálásának iskoláját. A jubileumi ünnepségen

c D. Ká~dy Zoltán püspök a segesvárt csatába innen índuló Petőfi példáját
idézve mutatta meg, hogy az evangélikus ember hogyari tud összeforrni
a közös hazában egész népünkkel.

SARSZENTMIKLÓSON
forró nyara volt a gyülekezetnek -1973-ban. A megkopott öreg szazeves
templ..Qma gomba módra szaporodó modern családi házak között meg-
újulás után sóhajtott. A múlt értékeinek a megbecsülése közben kellett
megtalálnia a gyülekezetnek a hit kifejezésének új formáit és a közös
munka áldozatával' meg is valósítani azt, a gyülekezet lelkésze Pálffy
Mihály vezetésével. D. dr. OtUyk Ernő, aki dr. Nagy István esperes és
Kőszeghy Tamás püspöki titkár 'kíséretében kereste fel az ünneplő gyüle-
kezetet, szolgálatában annak akívánságának adott kJUiejeZlést,hogy a meg-
újított templomban, megújuló gyülekezet dicsérje urát.

ANGYALFÖLD
35 évvel ezelőtt, amikor _a proletárnegyed lakossága mindennapi ke-

nyérgondokkal küzdött, hősi vállalkozás után felszentelésre került az an-
gyalföldi templom. A templom iránti nagy szerétet még nyilván ebből az
időből kelteződik és ösztönözte a, gyülekezetet temploma belső megújítá-
sám. Az iste!l1~isztelethezkapcsolödva, amelyen részt vett Virágh Gyula, a
pesti egyházmegye esperese is, a gyülekezet felhasználta az alkalmat, hogy
sokak [ókívánságát fejezze ki D. Káldy ZoLtán püspöknek, aki 15 évvel
azelőtt ugyanazon a napon kezdte meg püspöki szolgálatát, A püspök, aki
a magyar delegáció tagjaként akkor tért haza, Moszkvából, a békeszerető
erők nagy találkozójáról, dgehilrdetéslében Isten míndeneket átfogó szere-
tetéről tett bizonyságot.

BONYHAD
A Tolna megvei dombok között meghúzódó egyháztörténeti múltú gyü-

lekezet 1972-ben megkezdett parókiáját a gyülekezet anyagi forrásainak
és a kapott nagy összegű testvéri segítségnek a felhasználásával felépí-
tette. A felavatás szolgálatát D. Káldy Zoltán püspök végezte Sólyom
Károly esperes segédletévei. A püspök emlékeztetett arra, hogy anagy
múltú gyülekezet igehirdetői úgy tudták hirdetni Isten szavát, hogy
a gyülekezet tekintetét odafordították a nép és társadalom szolgálatárc.

CSESZTVE
Madách neve tette ismeretessé ezt a, festői-környezetben fekvő kís nóg-

rádi falucskát, amely néhány száz lelkével a szügyí lelkész gondozása
alatt él. Régi kís templomukat már nem lehetett tovább [avítgatní. A ki-
csi gyülekezet 8 hónap alatt, kétszázezer forint adományt és fel nem be-
csülhető értékű munkát áldozva hazai és külföldi testvéri segítség támo-
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Új templom épült Csésztvén

ÚJPEST

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
gatásával felépítette új templomát. A felszentelés szolgálatát D. dr. Ottlyk
Ernő végezte Gartai István esperessel. -
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100 éve áll fenn a nagy ipari kerület temploma, amelyet nem sokkal
felépülte után - dolgozó népünk és egyházunk akkori helyzetét ~S jel-
lemző módon - elárvereztek, majd 18'87-ben visszavásároltak. Most bel-
sőleg megújítva és modem kovácsoltvas felszereléssel gazdagítva (ami
Kardos JÓLBeflelkész munkáját dicséri) várta az egyházkerület és az egy-
házrnegye elnökségét, D. Káldy Zoltán püspököt, Szent-Ivány Ödön fel-
ügyelőt és Virág'h GyukL esperest. A meghívott vendégek iközött volt
Váczi Miklós tanácselnök-helyettes is. Az istentiszteletet követő közgyűlés
ünnepi -nyilatkozatot fogadott el, amelyben a gyülekezet hitet tett egyhá-
zunk teológiai. egyházpolitikai és politikai felismerései és döntései mellett
és kifejezte szándékát, hogy diakóniai lelkülettel, élet-, ember- és békés-
ségszeretettel indul a holnap, a jövendő felé.

KÖTCSE
(

Thüringiából érkezett telepesek népesitették be 1730-ban a törökök
által elpusztított falut. Első templomukat a veszprémi katolíkus püspök
felégettette. Százhetvenöt évvel ezelőtt került sor végre a mai templom fel-



szentelésére, A jubileumi alkalomra meghívták D. Káldy Zoltán püspökö],
Dubovay Géza esperest, a helyi tanács és a' tsz vezetőit. A püspök ünnepi
igehirdetésében hangsúlyozta, hogya. gyülekezet földi vándorút ja ebben
a hazában vonul és nem mindegy, hogy ez miképpen történik. Az együtt-
léten a, gyülekezet régi hagyományú templomszentelési emlékjátékot mu-
tatott be.

FASOR

MISKOLC

Új felügyelőt és p1'esbitereket iktattak tísztségükbe 1974 februárjának
elején azon az istentiszteleten, amelynek igehirdetését D. dr. Ottlyk Ernő
püspök végezte. Székfoglaló beszédében Vámai Ernő felügyelő többek kö-
zött ezt mondta: A gyülekezet csak akkor képes beépülni mai társadal-
rnunkba, ha egyedi tagiadnak munkájáj és cselekedeteit annak szelgála-
tába állítja.

Fővárosunk ma legszebb temploma - álLapították meg elismerőleg
azok, akik részt vehettek a közel 70. "születésnapjához" megújított
templomban a hálaadó istentiszteleten. D. Káldy Zoltán püspök ünnepi
igehirdetésében a művészet és a keresztyén ség összefüggéseiről szólva ezt
mondta: az egész élet templom lehet. A családi otthon, a kenyeret adó
munkahely,a budapesti utcavaz egész főváros és mai élet az evangélikus
ember számára templom, ahol Jelen van Isten, s ahol mindent széppé
kell tenni. - A közgyűlés, amelyen jelen volt dr. Fekete Zoltán, országos
egyházi felügyelő, a gyülekezet korábbi felügyelője, Szent-Ivány Ödön, a
Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője, Hecker Adám metodísta szu-
perintendens és sok más neves vendég ünnepi nyilatkozatában örömmel
tett bizonyságot állarnunk és egyházunk jó viszonyáról megállapítva, hogy
akik e templomba járnak, egyúttal szocialízrnust építő társadalmunknak
és magyar népünknek becsületes, hasznos életű tagjai.

BÉKÉSCSABÁN

minden évben kiemelkedő esemény a férfiak szeretetvendégsége több száz
résztvevőjével. A múlt évi együttlétre az egyházkerület felügyelőjét,
Szent-Ivány Ödönt kérték fel szelgálatra. A felügyelő hangsúlyozta, hogy
bár a keresztyén férfi nem valami különleges ember, felelőssége mégis
fokozott, mert rajta keresztül ítélik meg többek között egyházát. Szüksé-
ges, hogy az egyházban ma élő' férfiak ismerjék egyházunk diakóniai
teológiáját, tájékozottak legyenek mind a társadalom, mind az egyház
dolgaiban. '

SZEKSZÁRD

Az akkori "juhszélen" épült fel 50 évvel ezelőtt a templom. Ma modern,
új városközpont veszi körül, A kís. templom megújításra szorult, amely-
nek áldozatát vállalta a gyülekezet és testvéri segítséget nyújtott a Gyü-
lekezeti Segély is. A húsvét fényében ünneplő gyülekezetet meglátogatta
D. Káldy Zoltán püspök s a vendégek sorában ott voltak a. helyi tanács,
a Hazafias Népfront és az egyházmegye képviselői is. - Adja az Úr,
kedves gyülekezet, hogy eu mondják rólatok ebben a városban: ezek az
evangélikus templomos emberek ú :~!J, zeret~k és dolgoznak' kö-
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Társuk orgonajátékát hallgatják a vizsgázók a-fóti Kántorképző Intézetben

COOOOOOOOO,OOOO~XXXX~~OOOO~~XXXX~OOOOOOOOOOO

zöttünk, hogy már ezért is érdemes volt ezt a templomot megépíteni -
mondotta igehirdetésében a püspök,

PÉCSETT

a gyülekezeti tisztségviselőknek mindenütt tapasztalható megbecsülése
jutott kifejezésre azon az ünnepségen,ahol a gyülekezet 25 év ótá szol-
gáló felügyelőjét köszöntötte. Szilágyi Béla köszöriő szavaiban ezt rnon-
dotta: Szívem óhaja, hogy folyjék a bizonyságtétel és virágozzon a
dakónla.

A DEAK TÉIÚ

gyülekezet Lutheránia énekkara ragyogó "fin:ssel' zárta az egyházi esz-
tendőre betervezett programját. A Trajtler Gábor orgonaművész-lelkész
által bemutatott Bach-művek, Benezur Erzsébet ékes technikájú szóló-
éneke méllett újra megszólaltatta Szokolay Sándor Pünkösdi énekét is,
amelyet a szerző 1972 pünkösd jére szerzett a Lutheránia számára. Most
a szerző vezénylőpálcájának intésére hangzott fel a remekmű. amelyben
annak idején a Lutheránus Világszövetség Egyházi Együttműködési Bi-
zottságának tagjai is gyönyörködhettek magyarországi ülésezésük alkal-
mával. D:. Káldy Zoltán püspök ígeszolgálatában arra. utalt, hogy a Pün-
kösdi énekben jól megfestett pünkösdi szél é6 tűz ma is életre kelt és új
lelkesedést ad.
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RÁKOSPALOTA
Az új esztendő új kezdetet hozott a gyülekezet életében is. A kedves

emlékű Kökény Elek utódául Bodrog Miklós gyulai lelkészt hívta meg a
gyülekezet. A beiktatás ünnepének, amelyen igét hirdetett D. KáZdy Zol-
tán püspök, valamint részt vett Virágh Gyula esperes, dr. Vámos József
teológiai dékán, Kocsis János, a Hazafias Népfront kerületi elnöke és sok
más vendég, kedves színfoltjai voltak a népviséletbe öltözött leányok.

TÉTEN

GYÖRBI):N
is új lelkészt fogadott a. gy-ülekezet Tekus Ottó személyében május 12-én.
D. dr. Ottlyk Ernő püspök igehirdetése Isten emberközpontú ezeretetére
irányította a figyelmet. Ez a szeretet az egyház életének is a szíve. Fele-
lősségünket kíszélesítí az egész világ dimenziójára.

Az ünnepségerr jelen volt dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő.
köszöntésében hangsúlyozta, hogy a gyülekezet -történelrní öröksége arra
ösztönözze. hogy mérlegre tegye: vajon a folytonos fejlődés közepette az
emberi viszonylatokra nézve jól- végzi-e szolgálatát.

Az új lelkész többek között arról szólt, hogy részt kell vállalnunk a.
világnak abban a megváltozásában, amely majd a jövendő nemzedék bol-
dog életét is szolgálja,

if>váltotta egymást a lelkészek nemzedéke. A nyugalomba ment Lukácsy
Dezsőt Kardos József váltotta fel. A püspöki ígehirdetés hangsúlyozta,
hogy imádkozni csak az tud Jézus nevében, aki két lábbal a földön áll és
él, Aki észreveszi, hogy van miért hálát adnia és m+ért kell könyörögníe.
A beiktatott új lelkész lelkészi munkáját abban látja, hogy szolgál, nem-
csak a gyülekezetben, hanema faluban és mindenütt. A beiktatásorr részt
vett itt is dr. Fekete Zoltán, országos felügyelő és Kovács István, a Győr-
Sopron megvei Tanács egyházügyi tanácsosa.

CSORVAS
A Viharsa1'Ok itteni pusztaságára a múlt század közepén telepedett le

egykori cselédek és zsellérek csapata. Száz évveZ ezelőtt mégis állt már
templomuk. A jubileumi alkalomra meghívták D. Káldy Zoltán püspö-
köt,aki az igehirdetés Borán azt kívánta, hogy a templom legyen a. gyü-
lekezet otthona, ahonnan .megújulj erővel indulhat a szelgálatra. Az ün-
nepi résztvevők között volt és szolgált Mekis Adám esperes, a békés-
csabai és az orosházi énekkar is. Az ünnepi közgyűlésen felszólalt dr. Len~
ouei Dezső, a Hazafias Népfront helyi elnöke is,aki a hivők és nem hivők
együtt munkálkodásának szükségességéről és lehetőségéről szólott.

KISSOMLYŰN
a 70 éves templom új köntösbe öltözött a gyülekezeti tagok áldozatából.
D. dr. Ottlyk Ernő püspök szolgált a megujult templomban június 16-án.
Isten szeretetéről szólt, amely pozitiv viszonyulást hoz a család, gyüleke-
zet, társadalom javára és a szavak és a, kezek áldozatos cselekvő szol-
gálatává alakul.

Összeállította: Mezősi György
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KÖKÉNY ELEK (1914-1973). Bényén született. Tanulmányait a Fásori
gimnáziumban és a soproni Hittudományt Karon végezte. Pestlőrincen, '
Rákospalotán, majd a Fasorban volt káplán. Már dúlt a háború, amikor
Budafokra hívták lelkésznek. Itt öt évig járta a végtelen városi szór-
ványt. A háború után a rákospalotaiak visszahívták papjuknak, s közöt-
tük szolgált 26 esztendeig - haláláig. Szerette a csendet, és a szívek
csendjéért igyekezett megtenni mindent. Mindíg mosolyogva, derűs lé-
lekkel szolgált kis családjában, szeretett gyülekezetében, az Országos Egy-
házban és a társadalomban. 9 évig volt városi tanácstag, s haláláig a Nép-
front aktív és megbecsült munkása. 14 évig espereshelyettes. Az anyagi
gazdálkodásnak is önzetlen, biztos hitelű embere, legutóbb az Országos
Egyház számvevőszékének elnöke. Két templomának állapotáért minden
áldozatot megmozgatott. "Nem volt 'nagy szónok, a gondolatok szövögeté-
sének lebilincselő mestere; ennél sokkal kiválóbb utat mutatott nekünk:
a szeretetnek és a szolgálatnak az útját." Míg ravatalát nagyszámú hivő-
sereggel körülálltuk, Istennek köszöntük meg szolgáló életét és a jó
Pásztor szeretetében gazdagodtunk meg, akinek karjai felé tárultak, S
akinek simogató keze ott is könnyeket törölt.

SZABÓ ALADAR (1900-1973). Urának csendes, igénytelen szolgája,
Pozsonyból kerül Budapestre, és szolgálatj idejét két gyülekezetben: Ke-
lenföldön, majd Kőbányán tölti. Előbbi helyen szervező munkát fejt ki,
é is irányítja a templomépítést, utóbbi helyen csaknem teljes munkaidővel
szolgáló vallástanár és biztos támasza parókusának. Élete utolsó idejét
csendes visszavonultságban, egyik szeretetotthonunkban tölti. Innen hívta
haza számadásra a szolgálattal megbízó Isten.

ENDREFFY JANOS (1891-1973). Az év utolsó napján szólította el kö-
rünkből - 82 esztendős korában - egyik sokat próbált, nehéz posztokon
míndíg hűségesen megállott pályatársunkat az Úro Felsőszeliben szüle-
tett. Édesapja is lelkész volt. Káplán Selmecbányán volt, majd Lajos-
komáromban, Felsőszellben, Pozsonyban a nemet-magyar nyelvű gyüle-
kezetben, Mezőhegyesen, Mágócson rendes lelkész. Sokáig a Szlovenszkói
Evangélikus Lap szerkesztője, aki cikkeiben Ismételten síkraszáll ,,,\ szlo-
vák és a magyar gyülekezetek közeledése mellett. Sok hányattatás után
1953-ban ment nyugdíjba, Lelkészfiához költözik, Nyíregyházára. ott is
szívesen és buzgón szolgál. A nyíregyházi szerétetotthon gondnoka, "min-
denese" haláláig. Temetésén egykori - Nyíregyházára telepített - hívei
is megrendülten álltak koporsója mellett.'

KAKAS E. JÓZSEF (1885-1973). Mint családjának tizenegyedik gyer-
meke, Pápán született. Atyja molnár volt. Pápán, Sopronban, majd'-
ösztöndíjasként - Halléban is tanult. Nagybábonyban segédlelkész, majd
1909-1953 között Dabronyban rendes lelkész. 44 esztendős hűséges szol-

l r , l'" ezus e ..
,
En is Vele!"

EMLÉKEZÉS HALOTTAINKRA

103



gálata köt] Ehhez a Veszprémmegyei faluhoz. A lelkek építése példaadó
életfolytatással, külső építés, szervezés mindig friss erővel, ez jellemzi
hosszú és áldásos életét. Csöglén és Adorjánházán új templomot épít, uj
gyülekezetet szervez, Új parókiák épülnek az ő irányításával. Sokat és
rnindig önzetlenül fáradozik a földosztással, szeréti a virágokat és a fá-
kat. Falujában fa iskolát létesít. Százszámra neveli a fenyőket, a díszbok-
rokat, a rózsatöveket. Szép parkot létesít a templom körül. Balaton-
szepezden, nyugdíjas lelkészként még tíz éven át szolgált, azután Gyenes-
diáson pihent meg. Csendes halállal távozott, s ott is temették el, a fele-
sége porai mellé.

MACzAK GYÖRGY (1887-1974). Békéscsabán született, földművescsa-
ládból. A Teológiai Akadémiát Pozsonyban elvégezve, egy évig Rostock-
ban tanult még. Négy évig volt Békéscsabán segédlelkész, dr. Szeberényi
Lajos Zsigmond esperes mellett. 1914-ben a derenycsényi (Gömör m.)
gyülekezetbe hívták meg, s ott másfél évig szolgált, Maga mondta el azt
a kedves emlékét, hogy csaknem az egész szlovák ajkú falu népe kereszt-
komaságban volt a magyar ajkú balogpádáriakkal. 1916-1953 közt, tehát
37 évig vo't a nagybánhegyesí gyülekezet lelkésze. Széles körben úgy'
ismerték, mint "a rózsák atyját", a "magyar Gül Babát". Szenvedélyesen
gyűjtögette a különféle rózsafajtákat. Európa minden részéből 1400 rózsa-
fajtát szedett össze, s ezekkel kísérletezett. Élete alkonyát fiánál, Rákos-
ligeten töltötte. Ott is szívvel-lélekkel kertészkedett. Hosszú szenvedés
után halt meg. A budapesti új köztemetőben temették el.

PALYI D1i:NES (1898-1974). Makói születésű. Egész szolgálati ideje szór-
ványrnunkában telik el. Komádiban 14 éven át igen nehéz helyzetben
látja el munkáját. 1952-72. közt Debrecenben kísegítő segédlelkész.
Utolsó idejét Budapesten töltve, ott halt meg. Az új köztemetőben D. dr.
Ottlyk Ernő püspök szolgálatával temették el.

SOKORAY KAROLY (190(}-1974). Rövid életrajzi adatai: Pozsonyból
indul. 1920-ban tesz érettségít Kecskeméten. 1924 őszéri avatja lelkésszé
Raffay Sándor püspök. Lelkészi szolgálatát Kecskeméten kezdi meg, de
alig tölt ott fél évet, pestlőrinci szervezéssel bízza meg püspöke. Ott
szolgál 36 éven át, 1966. július 1-ig. Erős önfegyelem, pontosság, lelki-
pásztori hűség, .messzemenő figyelmesség jellemzi életét. Nehéz és min-
dig súlyosbodó betegség után távozik a földi életből, s egykori híveinek
és tisztelőinek hatalmas serege kfsérí sírjához, a lőrinci temetőben.

BALQGH pAL (1910-1974). Rábaszentandráson született, Pápai diák-
évei után teológiai tanulmányait Sopronban végezte. Szolgálatí helyei:
Csögle, Felpéc, Alsódörgícse, Siklós és Szeghalom. Aránylag korán meg-
rokkant, s 1973. július 1-ével nyugállományba került. Ettől kezdve a bu-
dai szerétetotthon lakója volt. A pesterzsébeti új temetőben pihent meg.
Szerettei, egykori gyülekezetei, az otthon lakói és szolgálattevői hálásan
őrzik meg emlékezetét.

DR. KEKEN ANDRAS (1909"':'1974). Lelkészí karunknak egyik legis-
mertebb, legképzettebb tagja váratlanul távozott körünkből. Széles körű
műveltség, igényes szellemiség, féltő pásztoní szeretet, a szolgálat oltha-
tatlan vágya és öröme jellemezte. Szívet és értelmet összhangba hozó
igehirdetéseit nem lehetett belső megrendülés nélkül hallgatni. Szelíd
lelkipásztori tanácsolása sokaknak jelentett hosszú távon továbbvivő erőt.
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Mindenüvé szívesen ment, ahová szelgálatra hívták, de - mint maga
mondotta - a Deák téri templomnak a szószékén érezte magát otthon.
Ott szolgál, mint kezdő segédlelkész is, hétévi hódmezővásárhelyi szór-
ványszolgálat után oda tér vissza, hogy sokak szeretetétől övezve, öröm-
mel végezze el futását. Összesen 35 évig szolgált az ország első templo-
mában. - Atyja kántortanító volt a Nógrád triegyel Bokor községben.
Kilencéves korában félárvaságra jutott. Tanulmányait míndvégig kitün-
tetéssel végezte, középiskolai tanári okleve1et is szerzett, és korán elnyerte
a teológiai doktorátust. Sokat tet1j az árvákért, az elesettekért, fajuk
míatt megalázott embertársaiért, a legnehezebb időkben. Gyógyszerekkel
visszaszorított lázas állapotában is szolgální akart, mert Krisztus szarelme
szerongatta. A temetési igehirdetés úgy jellemezte, hogy ő az a mesebeli
vándor, aki egyet kívánt és abban ezret kapott, hogy Isten szeretete Jé-
zusban ezreket újítson meg szolgálata által. A Farkasréti temetőben meg-
rendült híveinek és szolgatársaínak serege köszőnte meg Istennek szolgá-
latát.

SOLYMÁR JANOS (1909-1974). Békéscsabán született. Lelkészi' szol-
gálatának voltak átmeneti jellegű állomáshelyei; így Szeged, Ambrózfalva,
Bénye, utolsó éveiben a budapesti szlovák ajkú gyülekezet -, de volt két
olyan helye is, ahová hosszabb szolgálatí idő kötötte, Nyíregyházán 12,
Csömörön 22 évig működött, Csömörön az utóda .lelkészfía lett, akinek
meghatódva adta át a stafétabotot. Mindenütt magyarul és szlovákul hir-
dette az igét, és meleg szívvel viszenyult híveihez. Emlékét kegyelettel
őrzik meg azok. akik között általmenve terjesztette az Isten országát.

SZTEHLÓ GÁBOR (1909-1974). Neve ide kívánkozik, hiszen velünk
indult és együtt is szolgáltunk vele. Fiatalon Nagy tarcsán kezdte parókusi
szolgálatát, de hamarosan az intézményes szeretetszolgálatba szegődött.
se szeri, se száma azoknak a nyomorultaknak, elhagyottaknak, szenve-
dőknek, akiket meleg szívvel segített. "A fasizmus és nyilas téboly apát-
lan-anyátlan üldözöttjer bizton rejtőzhettek széles válla, jóságos kerek
arca, csillogó szeme mögé", A második világháború után intézményes
diakóniánkat ő tette helyes vágányra. Amikor Svájcba került, az
itthoniakért akkor is erősen dobogott a szíve, Áldozatos szeretetének gyü-
mölcseiből sokan részesültek. Távoli sírjára lélekben igen sokan helyezik
el a kegyelet virágait.

* • •
Nagyrészt jólismert arcok tűntek el örökre. szemünk elől. Melegen érző

pásztori szívek szűntek meg dobogni. Szolgálatban elfáradt munkatár-
sainkra ráborult a. sír homálya. Amíg éltek, az építés élvonalában halad-
tak, mutatva az utat híveiknek is. Az őket síri pihenőre kísérő gyüleke-
zetek bizonyságtevéssel énekelték a húsvéti éneket: "Jézus élt Én 's
Vele! - Egy-egy hangfoszlány megüti a fülemet most is, és arra kész-
tet, hogy ezzel a századokon átzengő hivő bizonyságtevéssel fejezzem be
emlékezésemet :

"J ézus él! Már a halál
Nem egyéb, mint édes álom.
Lelkem boldog helyre száll,
Mikor innen el kell válnom.
Hittel zengjed én ajkam:
;Tézus én bizodalmam 1"

Pásztor Pál
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CjVARMATHY IRÉN íRAsAI:

Karácsony ... otthon

- HamaTOsan karácsony lesz! - mondta édesanyám és elgondolkodva
rámnézett.

- Hol van az még! - válaszoltam, mert még csak szeptemberben vol-
tunk.

Pedig neki volt igaza. Az ö1'ömszerzéstsohasem lehet elég korán kez-
deni.

Együtt dolgozgattunk a szobában és biztos az jutott az eszébe, hogy
mivel iS lephetne meg, de persze ezt nem akarta nyíltan megmondani.
Ettől kezdve mindig volt valami kis rejtegetnivalója. Ha váratlanul lép-
tem a szobába, hirtelen becsukta a szekrényajtót, bezárta a kredenc fiók-
ját, ami máskor mindig nyitva volt. En meg úgy tettem, mintha semmit
sem vettem volna észre, sőt, még egy kicsit túl is játszottam a gyanútlant,
hogy örüljön. De a szívemben én is boldog várakozásban éltem. Ez a
boldog várakozás, ez a másnak-örömet-szerezni-vágy, ez jellemezte a ka-
rácsony felé haladó hónapokat, napokat. Azután jött Advent s vele az
igazi Nagy Várakozás, a nagy előkészület a Megváltó szüJetésére. Vár-
tuk a biblia6rákat, ahol a sokszor hallott drága történet évről évre meg-
ismétlődve fos mégis örökké új mondanivalójával elgondolkodtatott ben-
nünket.

Ez a karácsonyvárás életem folyamán más és másképpen nyilvánult
meg. Legerősebben ét bennem az az idő, amikor gimnazista voltam, távol
a szülői házt6l. Hogy vártam a nagy ünnepeket, a karácsonyt, a húsvétot,
a pünkösdöt!

Hadd idézzem most vissza, hogy ünnepeltük a karácsonyt valamikor,
amikor még én is gyermek voltam, hogyan me lengetem a szívemben át-
adva a stafétabotot, hogy semmi el ne vesszen belőle, hogy szépsége,tisz-
tasága csorbítatlan maradjon. Lám, ilyen volt, ilyen felemelően szép, ilyen
drága, hogy ma is, meglett emb.erként olyan hamisítatlanul él a szívünk-
ben, hogy éppen úgy tudunk örülni, akkor is, ha tudJUk, hogy szüleink,
barátaink küldik a meglepetést, hogya piacon, az utcán vesszük a fe-
nyőfát, de mégis mindez a kis Jézus. ugyanúgy, mint akkor, amikor még
minden hangra figyeltünk, 'amely az-O érkezéséveI lehetett kapcsolatban,
amikor még félelemteli örömmel néztünk fel a fa tetejére, a ragyogó
betlehemi csillagra.

Hogy döcögött a kis vicinális, amely az út utolsó szakaszát tette m~g
velünk. A rosszul világított harmadosztályú kupéban pipafüst, az. ázott
ködmön szaga, kendős asszonyok nagy kosarakkal és a hatalmas nagyúr,
a kalauz bácsi. aki számon kéri a menetjegyeket; miközben vidáman mo-
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solyogva pödör a bajuszán, amikor látja csodálkozó szemem. Egyik ke-
zem anyáméban. Olyan jó, biztonságos. Tudom, megvéd, ha a kalauz vala-
mit nem találna rendben. De nem, megy tovább, mindenkihez van szava.
A hátizsákból előkerül valami itóka. Kínálgatják, de csak elhárítja. Szol-
gálatban van. Kinézek az ablakon. Az ismerős táj biztonságot sugall. Kö-
zeledünk szülőfalumhoz, ahová mostanában nem merek hazamenni, mert
félek a rámzúduló emlékek erejétől, félek, megölik elkopott szívemet.

Vidám fütty hallatszik. Legalábbis vidámnak hallom. A kis mozdony
azt jelzi: közeledünk. Felállok. Orromat odaszorítom az ablaküveghez.
Nézem az elsuhanó fákat, utakat, földeket, kis falum határát. A falut,
ahol születtem,· ahol gyermek voltam, az utakat, ahol bolyongtam, az
utcákat, ahová behunyt szemmel eltalálok, a sok vihart megélt öreg
templomot, amelyet szebbnek látok ma, mint a világ katedrálisait.

Emlékkerekeken fut az idő és hipp-hopp! már itt a valóság. Nagyokat
lökve rajtuk, megáll a vonat. Szuszoq a kis mozdony, miközben kiszál-
lunk. Én a legfelső lépcsőről egyenest édesapám karjaiba ugrom. Kicsit
meg is inog a nem várt rohamtól, tie nem szid meg érte. Indulunk haza.
Szorosan fogom édesapám kezét, elvész benne az enyém és a kesztyűn
át is érzern milyen simogató, oltalmat adó. Köszöntenek a régi házak, a
fahidak a l:JUjkáló patakocska felett, a hepehupás, emelkedő Fó utca, a
foghíjas házsorok. Mindenünnen fény terül az útra a kicsi ablakokból.
Kutyaugatás hallatszik, egyébként minden csendes. Elfogynak a megérke-
zett utasok, kapuk, ajtók nyílnak. Már csak mi igyekszünk hazafelé.

Feltűnik a házunk. Előrefutok. Kutyánk már vár. Jó ideje nem láttam,
de úgy ugrik a nyakamba, mintha tegnap lett volna, hogyelváltunk, az-
után 1·ohan fel a templom hosszú járdáján, megint vissza, megnyalja
örömében az arcomat és megint lerohanja a ki tudja hányadik örömkört.
Kettőt ugorva versenyben, úgy vesszük a lépcsőket a kutyával. Megmámo-
rosodtunk a viszontlátás örömétől. Apám a kulcsokat CSÖ1geti, kinyitja az
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ajtót. Meüérkeztem; Otthon vagyok. Most is, ma is, mindig. Hány év óta"
Számolni sem merem.

Frissen sikált padló, mindenütt tiszta, szépen vasalt terítők, fenyőUlat,
foszlós kalács szaga, a vázákban fenyőág, a nappaliban terített asztal.
Mindenüvé benézünk. Ez sem volt még. Hol a régi bögre, a könyveim, II
kiskésem, jaj, ez egy új festmény, egy új növény, másképpen rendezték
a bútorokat? Ezer a kérdés. Majd a vacsoráná!! - figyelmeztetnek -
.meg előbb a Jézuska jön.

Rendbe szedjük magunkat. Apám sötét ruhában, hófehéren ragyog rajta
az ing. Anyácskám sötétkékben. Mi is ünneplőt öltünk, leülünk a kisszo-
bában, várunk. Apánkkal beszélgetünk. Millió a mondanivalónk, ele a
karácsonyra egyre visszatérünk. _

Anyánk csenget. Megcsendíti a .régi csengőt. Hányszor hallottam, hány-
szor vártam szoronaoa. Kinyitja az ajtót. Lassan felállunk, indulunk.
Úgy lépünk a kinyitott szobába, mint paloták tükörtermébe., félénken,
óvatosan. Erre vártunk, erre a csodálatos' pilLanatra, hónapok óta. Erre
készültünk szívünkben és most itt van. Mi ez? Minden é» semmi. Valóság
és élom. Életünk értelme: egy gyertyáktól csillogó zöld fenyő fényében.
egymást átölelő család képében. Ez a béke, ez a tiszta, nagy' öröm, ami
a szívünket élteti, itt a csoda: megszületett! Itt? Mindenütt, ahol szeretet
van, harmónia. Ebben a kicsi faluban, ebben il kicsi szobában is és ott i.~,
a nagy világ nagy városaiban is, mindenütt, ahol várták, bíztak benne,
hittek az eljövetelében. Körülálljuk a karácsonyfát. Édesapánk imádko-
zik. Hálát ad, hogy van karácsonyunk, hogy együtt lehetünk, hogy meg-
tartattunk. Hálát ad· a meleg szobáért, a terített asztalér,t, az életért.
Azután énekelünk.

Krisztus Urunknak, áldott születésén ... meg
Boldog örömnap derült ránk ...

Valamennyien kívülről tudjuk. A gye1·tyák fényében sokáig visszhangzik
a mélyebb értelmet kapott ének. .

Megöleljük egymást. Kevés ilyen ajándékpillanata van az életnek, mint
amilyen egy ilyen drága összeborulás a karácsonyi este egyedülálló vará-
zsában. És előkerülnek a féltve őrzött titkok. A lopva készített, titokban
vett ajándékok, megspóraLt zsebpénze-kcsodái, a másikra gondolás beszé-
des bizonyítékai. Nem drága kirakati holmik versenye ez az este, de elej-
tett szavakból, elsóhajtott vágyakból összeállított ajándékcsomag. Milye.n
jó most átadni. Milyen jó látni, hogya másik örül. Nincs ennél tisztább
öröm a világon, talán csak az, amikor nem kapunk semmit és mégis !JOl-
dogok vagyunk, hogy mi adtunk. És felidézzük régi karácsonyok emlékét,
amikor az első kézimunkát adtuk anyánknak, az első horgolt szalvéta-
gyűrűt, az első kivagdosott pápírlapot, amit hónapokig a dívány alatt
tartogattunk abban a hitben, hogy oda anyánk seprője nem é,' el. Meny-
nyi a mondanivaló... egymás szájából kapkodjuk a szavakat. Szüleink
csak hallgatnak, nézik ezt a túláradó boldogságot, amely szűkös kere-
setükből, a ezeretet leleményéből boldoggá tett bennünket.

Asztalhoz ülünk. Együtt kérjük Jézust, jöjjön el hozzánk, üljön le ide
közénk, legyen a ve;ndégünk, úgy örülnénk, úgy érezzük, örömünk csak
így lenne teljes. •

Ott áll az asztalon a fehér porcelán tejeskanna, az arany szélű fehér
teáscsészék. amit még jó szüleink kaptak esküvőjükre éscsak nagy ünne-
pekkor vesszük elő. Aranyosan sárga a gőzölgő tea, ahogy megcsillan a
fehér csészákben. Az asztalon kocsonya, a tetején csodálatos minta tojás-

. ból, nyel'!1b5l, zöldségből. Dicsérjük anyánk ügyességét, apánk még valami,
tréfás megjegyzést is tesz, hogy kétsze,' készítette, megfordítva rakta !Jele.
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De ki figye! most erre. A tormás cékla szaga izgatja orrunkat. At!yánk
oszt. Először apánknak, azután nekünk. Most azt se bánjuk, ha vélet-
lenül az egyik többet kap, mint a másik. A fejlődő fiatalok mohóságával
látunk az evésnek, és közben beszélÜnk, tele szájjal is, de most nem fi-
.iJyelmeztetnek érte, csak néznek bennünket boldogan, miközben ők eszik
a bőrkés, csontos falatokat. De mi ezt nem vesszük észre! Akartok még?
- kérdi anyánk. Hát hogyne akarnánk! Csak nyújtjuk -a tányért. Mi ez
a diákmenzához képest! Paradicsomi csoda. Azután jön a diós-mákos
kalács. Nincs válogatás, egyformán kapunk mindkettőből. Utolsónak jön
{J kompót, amit csak akkor kaptunk, ha betegek voltunk, vagy nagyon jó
magaviseletűek. Mindkettő l'itkán fordult elő. De ez most meglepetés! És
kétféle is van belőle. És a talpas poharakból ehetjük. Mennyi öröm!

Imádkozunk. FeláZZunk és megköszönjük anyánk fáradozását, apánk
.iJondoskodását. Kezet csókolunk, futólag, gyorsan, nem értve még egészen
mit miért teszünk. Istenem, milyen szívesen lehajolnánk ma, hogy meg-
-csókoljuk szüleink kidolgozott, kiduzzadó erektől átszőtt kezét!

Elfáradtunk. Beszéd, öröm, izgalom és a jó vacsora elbágyasztott ben-
nünket. Má:r csendesebb a mese, anyánk mellé húzódunk, ölébe hajtjuk
-a fejünket, szemünk le-lecsukódik.

- Menjetek szépen aludni - mondja a.pánk s már megyünk az' első
.szóra. Ki-ki magával visza ajándékait, hogy az ágya meZZé tehesse, mert
holnap 1'eggel, ahogy a szemünket kinyitjuk, játszani szeretnénk.

Szüleink is készülődnek. Anyánk még benéz hozzánk, mégegyszer meg-
·ölel bennünket, azután eloltja a lámpát. Csend borul a házra., kialusznak.
a fények, elpihen az élet.

- Alszol már? - kérdem testvéremet.
- Én már igen - válaszolja és igazat is mond, mert még jóformán

ki sem mondta, már hallatszik egyenletes szuszogása.
A nagy karácsonyi csendben, valaki halkan kinyitja az ajtót, végigmegy

o szobákon, végig a nagy előszobán, azután kinyitja a bejárati ajtót. Nyo-
mában fény. A fenyőfák mélyen meghajolnak előtte, madarak nyitnak rá
szemei s régi ismerősként köszöntik. Megy végig a' kerten, a falun, a vá-
rosokon, át a nagy tengereken, idegen földl'észekre is, mert sokfelé hív-
ták. Mert ahol hívják, oda mindig elmegy.

1975! Ebben az évben is, megfogyatkozva bár, távol a szülői háztól,
Uram Jézus, gyere el, légy a vendégünk, hogy szívünkből ki ne haljanak
a drága, régi karácsonyok ... otthon!
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A nyúl
(Akár az emberek)

A NYÚL MEGJELENT; a küszöbön állt és lefelé nézett ..• Már min-
denki lent élt a pincében. Már elkészült néhány összetákolt fekvőhely, fel-
áll.ították a takaréktűzhelyet, beszereztek hozzá a fát. Majd csak felfűré-
szeli valaki.

A pince előterében, hárman-négyen ácsOTogtunk. A mérnök sárga arc-
cal, komoran szívta cigarettáját és a levegőben úszó [űstre bámult. Aztán
mondott valamit a hidegről és az elmúlt rossz éjszakájáról, de a többiek
türelmetlenül 'legyintettek. .

Én a felvezető lépcsőt néztem, a lépcső tétején a kertre nyíló ajtót,
amely most tárva-nyitva állt, az ajtókeret ben a kerti fal egy darabja és
a kerten túl egy családi villa teteje látszott. Ez még ép és sértetlen volt.

A küszöb tölé hó gyülemlett és a fehér, puha hóban valaki közeledett.
Nem hallottuk .'.. hiszen odakint megint rázendítettek és a tér sarkán álló
tank okádni kezdte a lÖvedékeket, hogy válaszoljon a 'láthatatlan mesz-
szeségben álló ütegnek és aknavetőknek. A hangverseny idegtépő volt és
amikor éppen a leghangosabbá'-v4lt, akkor jelent meg a nyúl.

Szürkésbarna volt. Két füle merészen fölfe,lé állt, mellét kidomborította,
mellső lábát a küszöbre tette és riadt szemével lefelé nézett. Remenett.
Én megértettem. Tttdtam, mi történt vele.

Valahol a mezŐn éldegélt, játszadozott, fiait nevelgette, hancúrozott
velük, megtanította őket arra, hogy mire vigyázzanak. Bölcs lehetett, ki-
Tanulta a világ huncutságait,

Teliek-rnúltak a napok, Jó volt élni, jó volt az élet apró örömeit él-
vezni, a tegnapi és a holnapi örömökre gondolni, látni az égbolton a fehér
bárányfelhőket, a mezők színes virágait.

De egyszerre nyugtalanná váltak az éjszakák. Az esti égbolton nem-
csak hulló csiLlagok keltek vándorútra, hanem színes rakéták is. Bevilágí-

. .fották a mezőt.
Először ritkábban, később e~yre sűrűbben megremegett a föld, hányta,

vetette magát és ve1'gődött vajúdó kínjában. A távoli házakról lehullobtak
a tetők, a kémények kifordultak a helyükből, aztán a mélybe zuhantak.
Ablakok, ajtók keretestül repültek a levegőbe és a házfalak felfakadó se-
bein keresztül bútorokat okádtak az épületek.

- Ember embernek a farkasa! - gondolta- a nyúl, de még mindig nem
féLt, At hitte, hol1lJaprami1lJdenelmúlik, mi1lJta futó esq és ő megint me-
het vissza a rétre, a földekre.

De semmi nem múlt el. Nappal is alig mert a réten csavarogni, annyira
zengett az ég és a föld. A füstös, rojtos, terhes fellegek másnap is ro-
hantak az égbolton, mintha tüzet fogtak volna: rőt színben égtek.

A harmadik napon fátyolos lett a -nyúl szeme, mert két kicsinyét dara-
bokra tépte egy vasgalacsin. Pedig hogy szerecte őket, a kis Locskát, aki-
nek olyan huncut volt a szeme, meg a Csapottiiüűt, aki állandóan komo-
ran üldögélt a bokor tövében.

A nyúl riadtan nézte a viLágot, amely korommá, füstté és tűzzé válto-

.•..
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zott körülötte. Nem evett, nem volt nyugodalma. Pedig nem tudta, hogy
életének legnyugtalanabb éjszakája következik.

Azon a borzalmas éjszakán nem az alkony bíborozta be az eget. Valami
más, amit még sohasem látott. Csak bámuUa az eget, mint a kapubáb és
úgy érezte magát, mintha megbénult volna. Égett az egész falu. A nyúl
lapult, de alJudni nem ·tudott. Haj.nalra minden e~szüriké.s,ede1i,tés az ágyúk
egyhangú orgonája megint rázendített. Azután hatalmas dörrenés és olyan
szélvihar kooetkezett, amely megemelte a jÖldet, vele együtt a nyulat,
azután megint lacsapta. Elkábult. Amikor magához tért,. egyedül volt.
Párja, a kicsinyei eltűntek mellőle. Egyedül maradt, fázott. Legszíveseb-
ben lefeküdt volna a földre, hogy soha ne keiljen felkelnie. Életét üres-
nek, céltalannak Látta.

Maradni akart, de mennie kellett, mert félelmes gépmadarak húztak el
felette és a megmaradt házak felé kergették.

Vitte az életösztön, a felfokozott rémület és egyszerre azon vette magát
észre, hogy fut, fut valamerre,maga sem tudta hova. Néha megállt, mert
magas házak vették körül és úgy látta, mintha a házak is remegtek volna.

Atcsúszott egy kapu alatt, végigügetett egy folyosón, betoppant egy
kertbe, átbújt a, sövény alatt és meglátta az óvóhely vasajtaját.

Oda kellene bemenni. Ott, a falak mögött talán nem fogja hallani a
szörnyű dörgést, a rémítő szélvihart nem érzi. Ment megállás nélkül. Csak
a küszöbön torpant meg.Odalent a Piszkos, sziirke félhomályban embe-
reket látott. Fáradt,elcsigázott, borostás arcú embereket. Hallgattak és ót
bámulták. .

Mögötte ágyúlövés; szélvihar, előtte aZ Ember. Mit tegyen? Merre for-
duljon, merre menjen? Jó lenne odalenn a mélyben, ahová talán semmi
sem hallatszik. Odabújni az ember mellé, eltűrni, hogy bundáját simo-
gassák.

Az egyik ember megmozdult. A mozdulat megriasztotta a nyulat.
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, .
- Nini, nyuszi! - mondta az elevenné éledt ember és kinyújtotta feléj~

a kezét. - Ez is idejött, az óvóhelyre akar bújni. .
- Ez is kibújt a vackából - ásított a borostás képű és eltiporta a ci-

garettáját.
- Nyuszika - kedveskedett a harmadik, de hangjában érdek bújkált.

- Gyere nyuszika, ez jó betonház, itt védelmet kapsz, fuvolázott - de
hamisan.

A nyúl csak állt becövekeZten.Valami húzta. valami taszította. Dönteni
kellett. Újabb légnyomás és a nyúl átbukott a küszöbön, le az óvóhelyre.

- Talán Jobb az ember - gondolta, amikor' ki tudta nyitni li. szemét.
Talán jobb, mint az ismeretlen veszedelem mögötte. Bíznom kell az em-
berben, ő is bajban van, mint én. Talán ő is elvesztette párját, gyermekeit,
megértő, segit a bajban.

- Gyere bundás! - hallatszott megint a hívogatás, azután egy csiz-
más láb eZőrelendült, két kar széttárult, de nem ölelésre. Lecsapott a
nyúlra, elcsípte a fülét és a magasba emelte.

- Megvan! - kiáltotta diadalmasan.
- Megva'l. a pörkölt! - toldotta meg a másik.
Mintha szíven ütöttek volna. Nem értették meg hát a nyúl dilemmáját,

a háború elől menekülő nyúl verg_fidését,az útját vesztett élet utolsó ne-
kirugaszkodását, a szörn.yű menekülést, a bizalmat az emberséges em-
berben. '

Nem értették: meg egy remegő kis nyúlszív tragédiáját, hogy érthették
'Volna meg egymást? '

Néztem az Embert, aki a hozzá menekülő élőlényben az ételt látta.
A hozzá menekülő nyúl ban a pörkö!tet és talán magát is 'látta, amint az
étel fölé hajlik kezében marokra fogva a villát.

Az utolsó élől,ény, ameJy bizalommal jött az emberhez az óvóhelyre, 10
percen belül kimúlt. Ott feküdt a cementpadlón. Egy szürkésbarna mezei-
nyúl, aki a háború viharaiból az Emberhez menekült.

És az Ember nem értette meg. Megölte.



Reggel
járj mindig a fényben,
pihenjen a sorsod,
Isten tenyerében.
Jó reggelt szép földem,
,hegyek, erdők, rétek,
falvak és városok
és a messzi végek,
Jó reggelt 'nagyvilág!
A kezemet nyújtom:
s a béke oltárán
a tüzet meggyújtom.
Jó reggelt Istenem!
Jó reggelt szép világ,-
jó reggelt napsugár,
jó reggelt kis virág.
Galambok, jó, reggelt!
Jó reggelt sok levél,
jó reggelt öreg fák
s lágy szél, amely zenél.
Jó reggelt ,kis szobám,
képeim, könyveim
tolIam és zongorám,
a búm és könnyeim.
Jó reggelt gondjaim,
jó reggelt 'örömöm,
mindkettőből, hogy van,
köszönöm, köszönöm.
Jó reggelt kis utcánk,
szép templomunk benne,
nélküled életem,
jaj de szegény lenne.
Jó reggelt felnőttek,
jó reggelt gyerekek,
kívánok jó napot,
ég legyen veletek.
Jó reggelt barátok,
ismert drága arcok,
jó reggelt magányos,
fel ne add a harcot.
Jó reggelt dolgos kéz,
amely mindig szépít,
jó reggelt jó szándék,
amely mindig épít,
Jó reggelt kis hazám,
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Este
Jó éjt én Istenem!
Jó éjt dolgos napom,
köszönöm az ételt
az esti asztalon.
Köszönöm a sok jót,
amit a nap adott,
köszönöm a rosszat,
mely új erőt adott.
Jó éjt magányosok,
jó éjt betegágyak,
álmatlan öregek,
jó éjt apró vágyak.
'J'ó éjt virágszirmok,
jó éjt öreg. nyárfa,
esti susogásod
legszebb eol-háría,
Jó éjt ki a napot
becsülettel állta,
kezével, eszével
hazáját szolgálta.
Jó éjt én Istenem,
csend borul a tájra,
kérlek, add áldásod
az egész világra.
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Éjfél
A legcsendebb csendben egy éjjeli percben,
amikor hallottam a tollam, hogy percen,
mikor kialudtak ablakban a fények
(a sötétben szálltak ismeretlen lények)
és érezni tudtam az idő múlását
egy magányos Ievét szótlan lehullását:
nyitott ablakon át papíromra kábult
egy apró pillangó, amely fénybe bámult
és feküdt mereven, ezüst szárnya tárva,
forrón izzó körtém bűvkörébe zárva.
- Mi néked ez a fény ~ kérdezgettem tőle,
- mért akar,tál kapni még többet belőle?

. Mi űzött, hogy ,elhagyj virágot és berket,
megszokott vidéket, éjszakai kertet,
elhagyd a sötétet, felcseréld a fénnyel,
é ne számolj bölcsen a biztos veszéllyel?
Néztem a remegő ezűst lepkeszárnyat,
ezt a vak sötétből idetévedt árnyat;
tán a sötétség is csak álcázza magát,
ez a csöppnyi lepke olyan mínt az achát ...
és szókat hallottam, gyengédet és halkat:
honnan ez a szépség? - a kis lepke hallgat .

... Valahol távolról a .hajnal elindult,
sötétség szívében egy halvány gyertya gyúlt
holdsugár szőnyegen a hajnali égen
valaki közeleg, szél fut át a légen
Az éj királynője. Ezüst köpeny rajta,
sétál és az ujján kis lepkémet tartja,
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Por ,
es hamu

TVRCHANYI SANDOR íRAsA:

Földönfutók, szökött front katonák és csavargók pihenőtanyája volt a
düledező urad!tlmi magtár, melyet a jegyző, a nagytiszteletű és a plébános
rendeztek be a község határában, - részint irgalmasságból, részint féle-
lemből, a véget ért háború emberi hordalékától, melytől 6vni kívánták a
kis hegyi falut,

A test szükségleteit a községházáról idehozott lócák és a két templom
kiszolgált padjai szolgáltatták, a léle két hatósági felhívások, köpködést és
ocsmány beszédet tiltó feliratok légypiszkos, kincstári fakeretben -; va-
lamint a két lelkészi hivatalból származó falitáblák: .a Szűzanya, tőrökkel
átdöfött, szívét mutatva és Luther, mint ellene mond a tiarával kísértő
gonosznak, Az országos romlás és a féleleV" közepette mindez j61 megfér!
a váiyoghombár síkos falai közt, riadt parasdgyerekek tejet hoztak fel
horpadt bádogkannában és a borostás katoná.k legyekre vadásztak gom-
bos sapkájukkal a törmelékszag,ú homályban,

* * *
A katonák nem szívesen időztek a magtárban, harctén tapasztalataik

még most is bizalmatlanná tették őket minden célba vehető objektum iránt,
ezért inkáb'J a közeli szilvásban lézenqtek, A civilek, akik tartottak tő-
lük, nem értették ezt és meghunyászkod va szüntelen felajánlották a benti
fekvőhelye ket, azok' aZonban csak keresziiilnéztek: rajtuk, Hárman heve-
résztek az eJvadult szilvás szélén, Egy szakas~vezető, aki már megjárta
az elhanyatlott országot és most céltalanul visszafelé tart valahová, mert
nem talált senkit, Penk tizedes, aki már egy hete rostokol itt, mert rossz
híreket hallott ez asszonyról és nem mer továbbmenni, meg egy közle-
gény, aki ,egyedül indult neki a háborúnak és akit nem is vár senki,

A háborúk után úgy nő a fü, mint betegség idején a haj, - sietve, sű-
rűn, buján, heverésznek benne, kézéllel törlik le a harmatot és tárgyilago-
san beszélgetnek olyasmikről, amiktől jobb időkben sírva fakadnának.

A szakaszvezető, akiről sosem lehet tudni alszik-e, vagy ébren van,
így szól: El kellene menni valahová, ahol mindig nyár van, csend, kevés
embe?' és sok páfrány, meg kagylók a fövényen, Gyerekkoromban olvas-
tam ilyesmirŐL és a fronton is erről ábrándoztam még a bevetések előtt
is, Most már nem maradt senkim, akiért ittmaradnék, azt hiszem az a
'7€.ghelyesebb,ha nekivágok, elmegyek és megkeresem ezeket a ezuieteket.
Én mindig bámészkodtam, álmodoztam, utáltam az apám asztalosműhe-
lyét, a forgácsokat, facsavarokat - most mászik, vánszorog,. vonaglik az
egész világ; minden összeomlott, én is nekivágok és megkeresem őket,

Penk tizedes, aki töb b mint másfél ezer kilométeren keresztül magával
Cipelte gázálarctokját, melyet felesége leveleivel tömött tele -, így vélte,
hogy a nyúl rágta gyümölcsfák törzse közt derengő napfelkelte hasonlít a
konyhájukat elöntő hajnali fény játékra és sokáig nem tudott megszólaIni.

Aztán el'őt vett magán és ezt 'mondta: Azt hiszem, nem a 1'omok, a
kiégett falak jelentik az igazi pusztulást a háborúk után -, nem is azok,
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akik.elestek, hanem az olyanok, mint én, a túlélők, a rosszkedvvel haza-
tartók. Akik nem biztosak abban, hogy érdemes .volt életben maradni,
akiket szemlesütve elkerült a szabadságról visszatérő földijük, mert nem
akm·ta elmondani, hogy az asszonynak többre telik, mint -együtt békeidő-
ben és az esküvői képet meg a családi bibliát a fiókos szekrénybe zárták.

Igen, mi vagyunk az igazi veszteséglista, meg azok, akik ebédlőszek-
1ényeket és 1ézüstöket visznek el a beomlott házakból és elveszik a félre-
tett szalonnát az elhullott bajtársak hátizsákjaiból. Nagyapám mondo-
gatta mindig: ha villám sújt a diófába, még a bodza tenyere is tiszteleg
neki, de ha féreg esik bele, a komló is lemászik róla. A törmelék elhor-
dásához elég egy talicska is, de amiket láttunk, amibe belekényszerítettek,
amiért hazatérve bűnhődnünk kell, azt nem tudjuk valamivel odébb ki-
önteni, az nem múlik el attól, hogy kibeszéljük, vagy elfelejtjük, mert
vége van és ezen túl mást csinálunk majd. Amióta hazafelé tm·tok, két
szó motoszkál bennem, egy régi imádságból, vagy temetői beszédből, amit
még a polgári ban tanultam: "por és hamu vagyunk", Amerre csak jöttem,
semmi más, csak por és hamu.

A közvitéz sérves volt, mgyás, szemüvegét talán már a sorozóirodá-
ban elvesztette. A mindenkori vert hadak szégyenletes, utolsó feltöltésé-
ből való, akinek csatasorba állítása fegyverletételt jelent Zámától Wa-
terloon át Sztálingrádig -mindenkoron. Most nyögve felült. zavarbaejtően
mély, szép hangján így szólt a háború utáni legigézőbb májusi hajnalon:

- Akárhogy is, tie vége van és mi otthoni fűben ülünk, öt hosszú há-
bor'Ú:sév után. Mindenki vesztett -, ki az életét, ki a lábát, ki az otthonát
- egy hiiborúban csak veszteni lehet, csak a történelemkönyvek ismernek
győzteSeket, akik végigcsinálták, mind vesztesek. A szakaszvezető úr el-
vesztette azokat, akik annak előtte az övéi voltak -, a tizedes úr talán
azt, aki csak a jóban volt hajlandó mellette maradni. Lám, nekem előtte
sem, utána sem volt veszíteni valóm, kihullottam a nagy világcséplés



dobján, mint a mag nélküli kalász, üTesen, egyedül, ahogy belé vetettek.
Nem volt, aki zsebkendőt loboqtatott induláskor az állomáson, nem kap-
tam gyűrött leveleket és sehol sincs senki, aki, a szemét törölgetné, hogy
megjöttem. Úgy hiszem, elviselhetőbb elveszteni valamit, mint eleve sl1?l't-
mit sem bírni -,. a "volt" mindig édesebb, mint a "soha semmi". Mégis
boldog vagyok.

Tanulatlan, esett ember vagyok én, sosem hallottam messzi sZigetekről,
amikről a szakaszvezető úr beszélt, polgári iskolának még csak egy padját
se láttam soha, nem úgy, mint a tizedes úr. Mégis, talán mert 'éntőlem
soha, semmit sem lehetett elvenni, én bizakodom. Mert a, vihar, a halál,
meg a háború akármilyen iszonyátosak is, de legalább nem válogatnak,
letarolnak mindent, nemcsak a szépet, meg a jót, de a csúnyát és go-
noszt is.

Amikor az öreg kegyelmes kastélya leégett, egyetlen éjszaka odalettek
a szép talján képek, de megégtek az adósságkönyvek is. Most is így van
ez. Odalett 'megannyi, ,sok-sók időn át kivirágzott szép, de még több igaz-
talan és hitvány ügy is. Valami új kezdődik majd itt, a nagy kopárság
helyén és miért ne hihetnénk, hogy különb lesz az eddigvalóknál?

Bizony, nem sok tudományom van - olvasni és írni, ezt tudom csupán.
Írás. Hát én csak az Írást olvasgatom. A Moravay főhadnagy úr, az a
vakmerő, bikaerős tiszt, ha csak látta nálam, kikapta a kezemből és pa-
pokat utánozva olvasott belőle néhány sort, nagyokat neveive hozzá. Aztán
fordítva adta vissza a kezembe, gúnyosan figyelve, mert csak, egy pa-
raszt vagyok.

De mert igen hp,sonlóak--az idők, hadd olvassak beTőle most, félúton se
hazafelé, itt a szilvásban, ezen a szegény Magya'rországon. Zsoltár, ősi,
igaz és épp minékünk való: '

"Mikor visszahozta az ÚT Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az'
álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor
így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr t

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Hozd vissza
Uram a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!

Akik könnyhullatással vetnek, vigadozássd.l aratnak majd. AId vető-
magját sírvCL emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve."

- Nagy fényesés mégis hideg csend volt '-, hajnali, titkos, tavaszi
csend, amikor harmatot helyez az Isten a fűszálak reszkető hegyére, ami-
kor mindenki alszik még, csupán Öneki van ereje új naoo: kezdeni, ilyen-
k01' is, háború után. Aztán fecskék jöttek, talányosan körözve, mint a
bombázók, de csak he,lyet kerestek fészkeiknek az erős, kusza ágak kozt.,
A katonák bámulták őket fáradtan, tétován, belső 'parancsra vá1·va. Nénal
;'enn, az embernél alig magasabb ágak közt már ökölnyi sártottoíe sötét-
,Lerbbekés a leszáZ,Ló,vilUás farlkú 'I1lkbdamik sikJoltVla mkJtlÍik Le a fonnyadt
fűszála kat.

Aztán felá.Htak, elsőnek a szakaszvezető, legvégül a közvitéz és úgy
nézték a madarakat, hogy közben ne kelljen egymást Látniuk. Libasorban
kimentek a szilvásból, háttal az uradalmi magtárnak, az út felé, ynely in-
nen nem volt lá,tható. Cser iések: mögött vezetett, messze lenn, egy kap-
tató alatt, be az országba, mely fölött por terienaett és hamuba roskadt
akkor, tavasszal.

118



ne törj -el, gyógyíts - hátha másnap
felállván újra indulok
s vad hevében a rohanásnak
lánggal ég el a kín-hurok _.

mint sokszor azelőtt,
adj pennamnak erőt.

BODRoq MIKLÓS VERSEIÉS FORDíTAsAI:

Hadd legyen eny~rn

Hadd legyen enyém az igaz szeretet.
Nem gyengének jutó szükségmegoldásként,
nem a tehetetlen félszet palástolní,
nem azért, hogy "nemes" bosszút tudjak állni,
nem embertársaim lefegyverzésére,
nem kérkedő, sunyi, gazképmutatásra,
nem azért, hogy jobbat gondoljanak rólam
és nem is önmagam megnyugtatására,
nem fitogtatásra, nem uralkodásra,
nem titkos szándékok sima eszközéül;
ne csak Iehetőség legyen, egy a sokból,
de a lehetséges, egyedül szükséges,
egyes egyedül jó, szent és igaz ösvény.
Add nekem, Istenem, arcod másaként,
hogy ne kelljen többé 'kérdeznem: mílyen ne-
legyen s milyen legyen - ömöljék belőlem,
mert erődet élve mást nem tehetek.
Ennyit: mindent kérek. Add nekem magad,
hadd legyen enyém a te szereteted.

Invokáció

Mikor a toll l.ihull kezemből,
mert ami tartja: életem
ropog, fáj, és a sejtelemtől
felkúszik rám a félelem,
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Niklaus Bolt ~

Reggeli ima

Szent Igéd legyen úr e nap relett.,
ha öröm ér, s ha talán szenvedek,
és Szent Igédben hadd pihenjek én
titkos mélységek hordozó ölén.

Luther Márton :

Esti lma

Szentháromság, kV minekűnk
egy örök igaz Istenünk,
leszállt a nap, már este lett -
világoltasd szent fényedet!

Jó reggel téged zeng dalunk
és este is magasztalunk,
te voltál és te vagy velünk
dicsér méltatlan énekünk.

Dicsőítünk, Atyaisten,
áldunk, Urunk, Fiúisten,
néked szóljon a dicséret
míndörökké, ó Szentlélek.

/
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Albr-e-ofrt Goes

Kezek,
Álmodom bár, de szívem éber."
Mély szurdok alján egyedül megy ek
és~jobbra-balra-'sűrű-sűrű erdő"
s az ösvény oly szűk, (mlndíg' ez az álom!)
hogy egy embert is alig enged áto
Mert szinte már a földtől ág-bogak
fonódnak térdem, csípőm, vállam mellett
a fejemig föl, és éle sövény,
mert csupa kézből áll, esdő kezekből,
és értem nyúlnak mind, egytől egyig.

. 'Ez a kéz forró, .amaz jéghideg,
van kemény is, és van bátortalan,
.ez ragyog, mínt az élet, azt a gond
terjengeti, itt meg mínt maga
az elhagyottság ős rimánkodása
vonaglik egy - s nekem csak két kezem van
és sürgetően hív a hosszú út. --
Sietnék - ahogy álmában siet
az ember - szökném, félretolva mind
(finoman, persze,) a kérő kezet,
mert int acél, s az este rámhanyatlik.

De itt egyszerre elszakad az álom.
Ébren .van mínden - bár legéberebben
egy kérdés éget: azt a sok kezet,
mely reád vár, amerre elhaladsz.
hagyhatod-e életed útfelén?

/
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JAI<VS IMREIRAsAI:

Egy szállásmester vallomásai

122

Má1' nem ismerek mep senkit, csak szürke foltokat látok s maholnap
már azt sem. A házból ezért ritkán járok ki, itthon is inkább befele, élek.
Az ember öregkorában nem előre, hanem hátrafelé néz. Emlékeim kö-
zött matatgaiok hát én is. Minden napom hálóvetés. Olyan vagyok, mint
a. halász, aki áttekinti a zsákmárJyt és az apró halacskákat visszadobja a
vízbe. Csak a legszebb, a legtisztább, vagy a legmegrázóbb élmények€t
érdemes ringíJ,tni. Így gondolom. S ezt is teszem. Szinte naponta gondo-
lok mostanában a megtérésem történetére, amint ti mondanátok. Én nem
szeretem. használni ezt a szót. Lehet, hogy igazságtalan vagyok, de egyik
matróztársam életén mérem le régóta már a súlyát. Ha jól emlékszem,
Alexandriában lázasult be a lelke a "hivők" egyik összejövetelén. Attól
kezdve a kérhozattot riasztgatott engem is, valahányszor nóta csordult ki
a lelkemből. vagy pár pohár itallaloLtottam szomjamat. Eleinte elgondol-
koztam szavain,később már rá sem hederítettem. Fukar természetű volt
és a megtérése után sem változott meg. Tudtuk, hogy gazdag. Nagy ház
és 80 hold föld várt 7'á' itthon. , '

Egyszer így szóltam hozzá: jó neked bajtárs, tele vagy pénzzel és ha
hazakeriilez, sokszegény emberen segíthetsz. Ezt csak úgy motuitam, hogy
éppen valamit szóljak. Nagy szemet meresztett rám s ingerült hangon vá-
laszolt. Ahogy ti elképzelitek, "Először az Isten országa s a többiek mind
megadatnak néktek." Ha én csak úgy adnék, osztogatnék valamit ingyen,
az emberek nem az Úr kezéből vennék és a könnyelmű maradna 'köny-
nyelmi!, az iszákos továbbra is iszákos és a parázna parázna.

Ha leszerelek, énaz Úr igéjét osztom majd, azt szel em karajra az "el-
esetteknek".

Nem tehette, Nem került haza, A tenger Lett az ő temetője is. Szóval
én a megtérés helyett élő hitre juw'st mondok azóta is. Élő hit alatt azt
é7·tem, ami a viharokból, békétlenségekből, az ide-oda csapódásokból fé-
nyes ég alá vezette az életemet.

Azt kérded. hol és hogyan jutottam el élő hitre? A tenger sós vizében,
a polai kiköiőtől pár kilométernyire, ahol ruháim tóI megválva úsztam á
part felé. A hajótörés után, amit átéltem. Hogyan történt mindez? El-
mondom, talán tanulságos is, hiszen egy darJ,b történelem. 1me az előz-
mények: hajónk az Osztrák-Magyar Monarchh egyik legszebb hajója volt.
Tengerészetünk első divíziójaként telJesített szolgálatot. 12 00'0 fő volt a
Viribus unitis személyzetérrek a létszáma. A hajó Vukovics sorhajókapi-
tány parancsnoksága. alatt állott. Később ő lett a szerb flotta parancs-
noka. Népszerű ember volt, emberséges, szerettiik:

1910-et írtunk akkor. Október 24-én tört ki a forradalom. Károlyi Mihály
kiáltványt intézett a frontokon küzdő katonákhoz, hogy határaink őrzésé-
re vár haza minden katonát. Felhívása a Népszavában jelent meg, de ez
a példányszám ·nem jutott el a hajóra. A parancsnokság az újságot lefog-
laltatta. Valahogyan mégis megtudtuk. Wolf nEvezetű osztrák származású
kapitányunkat kérdőre is vontuk a lap elmaradása miatt. Arca sápadt
lett, amíg vallattuk. '



Nem mondtam még, hogya 31. bóján h01'gonyzott' ekkor hajónk.
Az állt, de a fedélzetén nagyeseményekkel lépett előre a mi történel-
münk. 13 tagból álló komité alakult, hogy kézbe vegye sorsunkat. E hír
hallatán Wolf kapitány lement a kabinjába és főbe lőtte magát. A komité
pedig intézkedett. Felszólította a hajó tisztjeit, hogy' ellenállást ne tanú-
sítsanak s adják- át fegyvereiket. Tisztjeink a felhívásnak ellenállás nélkül
eleget is tettek.

A forradia.lmárok közé tartoziani én is, bár nem voltam a komité tagja.
Wolf kapitány halála után a flotta főparancsnoka, Horthy Miklós szólt
hozzánk. Arra kért bennünket, vonjuk be a kitűzött vörös lobogót és en-
gedelmeskedjünk újra tisztjeinknek. Szavai vihart váltottak ki a tenge-
részek lelkében. A hangzavarbóL ez a keserű mondat emelkedett a többiek
fölé: Parancsnok úr, itt nem -le'sz "lkatJaró". (1917-ben ott is amnesztiát
ígért, ám a fegyverek átadása után mégis megtizedeltette a legénységet.)
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19y a szavának nem adott hitelt senki. Amikor látta Horthy, hogy nincs
v.isszaút,azt kérte tőlünk, haJózzunk ki polai magánlakosztályába, ahová
még az est leszállta előtt elkísérte az őrség. A komité pedig házi ő1'izetbe
vételét elrendelte.

Az események gyorsan követték -egymást. Hajónkat az olaszok és szer-
bek vették át s bár felszólították a magyar legénységet, hogy maradjunk
továbbra is szolgálatban, mi haza akartunk jönni. Az volt a terv, hogya
magyarokat a .Baron-kautch" nevű szállítóhajó viszi el Fiuméba. Na-
·vember l-én a reggeli ima helyett a hajó elhagyására szólított a kürtös.

A mentőcsónakokban sokasi elhagyták a haJót. Ekkor történt, hog'l!.ha-
jónk mellett két ballonszerű test ,tűnt fel s Vukovics sorhajókapitány pa-
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vaneset tuiot; kíemelésükre. Gyors motorosunic szállt vízre s fedélzetre
hozta" a két olasz búvárt, kik közül az egyik mérnök, a másik orvos volt.
Az olaszok eleinte némák voltak, Vukovics közölte velük, hogy éjjel 12
óra óta fegyverszünet va1J"dea hírt hitetlenkedve fogadták. Bizonyítását
kérték s miután meggyőződtek annak igazságiról, elmondták, hogy mág-
neses aknával aláaknázták a hajót, azonnal meneküljön róla mindenki.

Reggel 5, éra volt. Sokan mentőcsónakba száüiok; de sokan, többek" közt
én sem hittem az olaszoknak. Telt múlt az tdő, a robbanás elmaradt, az
olaszok valami oknál fogva félre akartak vezetni bennünket, ez volt a
hiedelem. 19y látta a parancsnokunk is és elrenáette a hajóra való visz-
szatérést. Eközben történt, hogya nagy ttLmultusl;>an őrizetlenül hagyott
olaszok a tengerbe ugrottak. Miért mentenék életüket, ha nincs veszély-
ben a hajó? A mentőcsónakok ismét vízre kerültek és -megkezdődött It
menekülés. Egymást tiporva igyekeztek elérni a cs"ónakokat a menekülők.
Sajnos, a bennük :ülők sem keriühették el a katasztrófát, mert az evezőket
tartó matrózok egyetlen evezőcsapással sem tudták a veszélyzónától el-
távolítani a csónakokat, a kinyúló evezőkbe is a tengerbe ugrók kezei
kapaszkodtak. A detonáció után oldalára dőlt a hajó s ekkor menekültem
már én is. Hárman futottunk a hajó orra felé s az elsőnek ugró bajtárs a
hajólánc áldozata lett. Mi ketten egy Schmidt nevű bécsi matrózzal már
szerencsésebben ugrottunk. Idejében is, mert a hajónk végzete betelt. A tra-
gédia percek alatt bekövetkezett. Ö, azt a halálordítozást nem lehet soha
elfelejteni! Sokan az ányjuk, feleségük, gyermekeik nevét kuittozták: Is-
ten segítsek, kárornkodások, a halálra ítélt lelkek kétségbeesése s mind-
ezt több száz_torok sírta, imádkozta, jajgat;t;a, be~eaz esőbe és a bömbölő
szélbe, ami végigszántott a haragos tenger hátán abban az órában. Aztán

, csendes lett minden, csak a szél zúgott s a mqlybe hullotta kat siratták 'lZ
ég könnyei, a nagy szemű esőcseppek. 500-7lJO főre becSülik az áldozatok
számát, akiket elnyelt akkor a tenger.

Távol, messze, kilométerekre várt' ránk a p,)lai kikötő. Kétségbeesetten
és,mégis reménykedve úsztunk a part felé. Erőm elhagyott, karjaim ólom-
nehezek lettek, hiábá minden ...

Ekkor egyszerre láttam meg egész életemet. Képek villantak elém, talán
a pillanat törtrészénél is gyorsabban láttam meg a falut, ahol születtem,
a házunkat, az édesanyámat, amint a kertben gyomlálgat meghajolva s a
templomot... .

Szombathely; térdeltem az olté» előtt, a pap megáldott, Az igét is tisz-
tán hallott'lm: "aki Istenben bízik, nem csalatkozik." Én bízom benned,
Istenem, kiáltottam el hangosan, nyelve a sós vizet, amivel kinyílt szá-
mat itatta a tenger. És akkor ott, a tenger hullámai között. a remény-
telenség ellenére is bizonyosság szállt be a szívembe, a hit bizonyossága,
hogy kiáltáscm szavát meghallgatta az Úr, akihez eddig olyan hűtlen
voltam. '

, HJSSZÚ lenne azt elmondani, mennyi viszontagság között, mennyi há-
nyattatás után kerültem később haza. Barc~'ra, ahol édesanyám régen
megkavta má.r a Vöröskereszt értesítését arról. hogy "eltúnt"· a fia. Drága,
kicsi' édesanyám, hogyan sírt és kacagott egyszerre. amikor meglátott.
Mennyit imádkoztam érted fiam, édes fiam, h'Jgy csak még egyszer lássa-
lak! Ez volt az első szava hozzám. Ö. én a papír ellenére bíztam Istenben
és nem is csolaikoztara benne, 4ldott legyen szen: neve, zokogta.
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A béke

Huszoneg!! éves voltam ekkor, még félig gyerek. Később ismét hajóra'
szálltam, a Balatonon járó Jókai gőzösön lettem a gépüzem vezetője. 1957.
május 17-én mentem nyugdíjba. Hosszú volt az út, mégis, mintha csak
egyetlim szempillantás lett volna az élet... Már az utolsó' nagy útra ké-
szülök, az örök kikötő felé tartok, vM rám, a Viribusz unitis egykori szál-
lásmesterér'! az én Uram, az én Istenem. Tudom, haza is érkezele hozzá.
Hogyan is csalatkozhatnék e hitemben, mikor hitre jutásom idejétől fogva
szívem minden dobbanásával bízom benne.

(Schweitzer Albert szemével)

A béke: dallam.
kottáját
Isten írta be
az ember szívébe
meg kell tanulni
a világnak
énekelni érte.

A béke: forrás.
friss vize nélkül
szomjan hal
a vándor
mínt lyukas tömlőjű
vándor.
a Szaharában.

A béke: a csók.
a szeretet örök
pecsétje
rá kell hát ütni
.e földkerekén
mínden színű
Élet-Ievélre.
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A hit
A hit: botom,
nélküle már
járni Sein
tudok,
de vele
a hegycsúcsokra
is felfutok.

A remény: bárkám.
ha sosem szállok .
ki belőle
átjutók benn
az égi Ararát
tetőre.

A .rcmény

A szeretct

A szeretet:· kar.
a két kitárt kar
a tékozlót is megindító,
mí térdre hullva ejteti:
"nem vagyok immár méltó."
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Kérés mai 'prédikátórokhoz
Nem igaz
hogy míndíg fönn vagytok Vele
a Tábor hegyén
ahol örökké zöldell
a hit fájának lombja
nem igaz -

mért beszéltek hát úgy
mintha mindig fönn
lennétek Vele
mindig fönn
miért

vetkőzzétek le
a századok óta beidegzett
szómozdulatokat
amik a könyökén jönnek ki már
az agyon prédikált világnak
és az üzenettel
két lábon járjatok a földön
mint a zsoltár írója
akinek volt bátorsága
a "mélységből" is felkiáltani
bűnbocsánatért
mégsem húzta le népe
a prófétál, durva
darócát róla
de mellé térdelt
és reménységgel fogódzott meg
elesettségben is erős hitében

vetkőzzétek le hát
beidegzett szőmozdulataítokat
vetkőzzétek le végre

vagyelfelejtettétek már
hogy az, apostota
lélek legőszintébb mondatát
fogalmazta meg könyörgésében
amikor lelki tükrébe nézve
hívő létére is
segítségért esengett
"hitetIenségében"
noha választott volt
aki többet munkálkodott
az Úr szőlőjében
mínt a többi apostol

- együttvéve
gondoljátok csak meg
hogy a legmélyebb szónak
van egyedül aranyfedezete

Isten bankjában
és ti sem fizethettek kí senkit
más pénzverdében vert
gondolat-pénzzel

töltsétek meg hát erszényeteket
tiszta igével
mert a teremtett világ
"sóvárogva várja Isten fiainak
megjelenését"
akiknek keze tele van
az Evangélium aranyával
mert arra vár a szegény
csak arra.
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TVRMEZEI ERZSÉBET VERSEI:
s. o. s .

. Órámra pillantok: sietni kell. _
Vár a vonat, a busz, a munkahely,
várnak a feladatok, küldetések •.•
És Mesteremre gondolok.
Neki nem volt órája, mégse késett.
Sohg egy percet se késett. ,

,Mesteremre, Aki gyalog járt.
Megállt betegek és virágok mellett,
Mégis odaért vonat, autó, repülő nélkül
míndenhova, amikor kellett.

Mesteremre, Aki nem ismert
rohanást, hajszát, időzavart.
Csak égy láthatatlan órát figyelt,
egy láthatatlan vezérlő kezet ...
s mindent elvégezett.

* * *
Élő Mesterem, irgalmazz! Segíts!
Szent titkodra taníts meg engem is.
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Újévi kéres

Isten erejével a mázsás teher olyan, mint a
szalmaszál - nélküle mázsás súly a szalmaszál
is. (Luther) .

Láttam, Uram!
Az egyik béna volt, a másik aszott sárga ...
vagy nem volt lába ...
de a Te fényed hullt a betegágyra.
Hitükkel elrejtőztek nálad.
És úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mínt a szalmaszálat.

1':sláttam szalmaszál alatt roskadozókat.

Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Voi!led.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

* * *
Új évbe indulok, és nem tudom, mí vár rám.
Csak azt tudom, velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom, utam' már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyíkbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállai -
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.
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:;: * *

_Homokóra

Jó öreg homokóra,
tik-takkoló és ketyegő
utódok kedves őse,
mióta képed szembenéz velem,
új meg új kérdés ébred bennem,
s titkaid csendben figyelem.
Hol álltál? Szószéken talán,
ahol megmérni, jó,
meddig -éber a figyelem,
meddig tarthat a prédikáció?
Vagy szakállas, szorgalmas patikus
munkáját segítetted?
Körülötted csillogó tégelyek?
Mindegy, jó öreg homokóra!
Mérted a perceket.
Megálltad a helyed.

S míg egy homokszemed Ieperdűlt,
hány gyermek született a földre,
hány szív dobbant utolsót,
hány sóhaj szállt, hány liÖU"IYfakadt?
Hány ezer, millió?
Hiszen egy pillanat
élni-jó, halni-jé,
elbukni és megtérni-jó,
gyűlölni és szeretni-jó,
menny, pokol kapuja lehét ...
S Valaki számol minden
leperdülő homokszemet.

* * *
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* * *

Talán te példázod nekem
lepergő életem?
De benned látni pontosan,
már mennyi lenn,
még mennyí fenn.
Én meg csak a lepergett órák, évek
homokszemeit számláIgaihatom,
s hiába kérdeném, még mennyi fenn,
hány perc em, hány napom!

De ha minden homokszemed lepergett,
téged megfordítanak, homokóra,
és lesz a végből ismét kezdet.

Hitem előre néz.
Életem Jiomokóráját is
így fordítja meg majd az égi kéz.

Lepereg mínden év-homokszemem ...
és lesz a végből boldog kezdet,
amikor a időtlen időbe,
örök örömbe hazaérkezem.
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Ablakok

/

Volt ablakom, ahonnét messzeláttam:
városokra" ,tavakraés hegyekre,
csillagvirágos, végtelen egekre. .

S ahonnét csak a túlsó házig látni,
csak az ntcára és a forgalomra,
darabka éire ..• ' mintha nem is volna!

Mégis! Szeretnék míndíg messzenézni !
Szem-ablakot nagy távlatokra tárni!
Imáimmal nagyutakat bejárni!

Be nem szűkülni ! A mindennapoknak
kicsiny teendőiben el nem veszni!
Kicsinyben híven a nagyot keresni!

-- Az egyet szerétettel meghallgatni,
míntha az enyém lenne' baja-dolga,
míntha őmost az egész világ volna},

Es szeretni az egyben az egészet,
de az egészért esedezni, élni!
Es nagyot várni! Es mindent remélni!

Az örökre, a végtelenre nézni,
és hűségesen szolgálni a mában!
Menni az úton - Mesterem nyomában!

(
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H. NÉMETH ISTVAN íRAsA:

DOMBOLDALON
MihálY1'ól mindig tudtam, hogy makacs, mint egy öszvér, Már csak

ezért is nagyon szeretem, mert a makacs emberek viszik előbb1'e a vilá-
got, ha ugyan meg nem keserednek a saját leviikben, mert akkor már
csak annyit érnek, mint az összegömbölyödött tüskésdisznó.

Mihály segédmunkás a gyárban, benne van jól az ötvenben. Felesége
aktív nagymama, az egyik lányuk velük lakik családostul. A négy uno-
kából az egyik már kész ember, fűtésszerelő. Itt van a baj, mert éppen
ez a Kismiska már a katonaidejét tölti, leányt is választott magának,
hely kéne nekik is. '

Ezzel kapcsolatosan rontott rám a napokb ,/,TI Maris néni,
- Jöjjön el hozzánk tüstént ,tisztelendő úr, mert a Mihály 1!tegbolon-

dult! Nem lehet bírni vele, annyira van már,
- A mentőknek szóltak-e? - kérdezteni Q.yorsan,
Ma1'is néni tÜ1'elmetlenül hessegetett.
- Ejnye hát, nem úgy bolondult meg az uram".! Más b'aj van a

fejiben, amit senki sem tudhat már kibeszélni belőle, csak maga, Min-
denkit megbolondít, hetek óta se éjjelem, se nappálom, csak sírok" meg
eszem magam. Gyöjjön már, mert a vége úgyis az lesz, hogy elemész-
tem magam,

Amíg kié1'tünk hozzájuk a szu1'diksorra, megtudtam mindent.
Van egy kis TÍssz-rossz házuk, ami helyett már régóta egy szép tég-

laházat kívdnnak, erre takarékoskodik a család évek óta. Igen ám, de
kicsiny a porta, oda má1' nem építhetnek. Csak úgy, ha megvennék a
szomszéd há.zát is hozzá, vályog az is, tie az meg nem adja el, Ezért
Ma1'is néni kinézett egy telket a város másik szélén, ahol még ugyan
vízvezeték nincsen, meg út sem lesz mostanában, de olyan olcsón adják,
hogy nagyon' megéri.

Ott egy kis ksmuhakertaiek; való is lenne, baromfit is lehet tartani,
lugast nevelni. Egyedül a vőnek nem tetszett a terv, mert megint csak
messze lenne a hivatalához, ahol kézbesítő. Annak meg úgysincs szava
otthon, hát csak biciklizzen továbbra is.

Kíváncsian vártam Mihály meghábo1'odásának történetét, ami való-
színű az lehet, hogy keresztülhúzta Maris néni terveit.

Ami aztán ezután jön, abból minden le nem írható, mert erős-fűszeres
kitételek vannak benne, amiket Maris néni még summáslány koráb61
őrzött meg, amikor a kis birtok még elérhetetlen álom volt, És nemcsak
ás6val-kapával, hanem szájjal is verekedni kellett azelőmenetelé.rt,

Elnéztem a megpi1'osodott;- még mindig szép paraszti asszonuarcot,
amit sem az évek, sem a nehéz k6rházi takarít6munka nem tudott
elnyűni: De a felháborodás most kiforgatta a megszokott valójáb6l,

- És most képzelje, ez a vén tökéletlen, három hete azzal jött haza,
hogy asszony! - nem a Poros dűlőben [oqurzk: építkezni, hanem a vá-
1'Oska szíve fölött, a baktai domboldalon. Elő~zö1' csak nevettem a mar-
háját, hogy miket talál ki, amikor azt mi pénzzel úgysem érhetjük fel.
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- Nem is kell már elérn-ünk, mondta, mert éppen annyit kapunk a kis
szőlőcskénk kisajátításáért, mint amennyi ennek a házhelynek aZ ára.
Már be is jegyezték a nevünkre. - Te eszetlen, mondom, hát ott finom
népek laknak, ott csak emeletes házakat építhetnek, hát mit keresne J,
mi egyszerű kis házunk közöttük? Erre elővett egy képeskönyvet, amibe
emeletes házak voltak belerajzolva, amikre még egy emele~ is van rá-
módolva, de még ez sem volt elég neki. A következő lapon olyan képet
mutatott, ahol az ilyenből kettő volt egymáshoz építve, és arra mondta,
hogy ez a miénk lesz. Erre már nem tudtam mást csinálni, mint sírni,
mert rájöttem, hogy megháborodott, hiszen ilyen iker ház még félmillió
forint is lehet, tízszer ánnyiba kerül, mint ami nekünk most van.

- Mindennap kitalál valamit, sokszor már úgy érzem, hogy megüt a
guta. Ez meg csak leveleket ír, vadidegen embereket hoz a házhoz, nem
mondom, finom emberek, de az biztos, h;;gy kiforgatnak bennünket
mindenünkből. Valamit te,nni kell ezzel az emb~rrel, mert a vesztibe
rohan, a többieket már mind megbolondította, de engem nem! Nem is
megyek ki oda, engem ebből a házból ki nem mozdítanak,' legfeljebb
lábbal előre, de akkor már csak a temetőbe.

Hallgattam Maris nénit. Mindent elmondott, ami il szwen volt. Tíz-
szer ennyit, néha újr€! kezdve. Nem mondanék igazat, ha Mihály bácsi
pártján állónak tartottam volna magamat. Mert a baktai domboldalt
RózsiL-dombnak is mondják mostanában, a legszel)b emeletes villák épül-
nek oda, amiknek az ára legalább félig előre a zsebben kell hogy legyen.
De Mihály bácsi zsebe még szép építési kölcsön esetében is csak kis ott-
hont bír el, miért kell neki a legrangosabb?
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Bejordultu-nt« aZ öreg [ehérre meszelt kis házba, amelyik úgy tapad
a szurdik ouialánoz, mint a fecskefészek, Egy falat az udvar, kis veréb-
szemek az ablakok, háromméteres a kis nyári konyha, amibe még a
nagyszüZök ágya is belefér.

Nyitva volt a ~ház ajtaja. Maris néni ment elöl, aztán mégsem lépett
be, csak meglapult a lugas mellett. Odaálltam én is melléje. Odabentről
hangokat hallottunk. Ezt a hangot ismertem, a városi mérnök é volt .

. - [gy most már rendben vagyunk. Mi ad~nk markolót, betonkeverőt
és amikor kell, darus kocsit a betongerendához, A gyári brigád kubikol és
falaz. A százados bajtárs idehozza a Kismiska századát a nyári táborm,
két hétig segítenek Mihályéknak. Egy részük kitermeli az ingyen bontási
anyagot egy főutcai házból, és a honvédségi teherautókon ideszállítják.
Másik részük segít az építkezésben. Ajtó, alJlak, gerenda is kikerül a
bontási anyagból. A tervet elkészítettük társadalmi munkában, három
nap múlva kijÖn az engedély. A bank meg!2dta a kölcsönhöz az előze-
tes hozzájárulást; cementre, sóderra, homokra most nem a magukéból
kell adniuk Mihály bácsi. De még abból is sokat elengednek, ha Kis-
miskáéknál meg születnek Maris. néni dédunokái.

- Meglesz a házuk Mihály bácsi, meg 'kell. lennie,: mert magának
nag y iga z s ága van azokban a levelekben, amiket Kismiska pa- t

1'ancsnokához, meg agyárba és hozzánk írt.
Maris néni nem bírta tovább. Beszaladt az ajtón. Látta a főmérnököt,

a századost és a gyárigazgatót. Aztán Mihályt, Kismiskát és az egész
családot. Máskor a megtiszteltetéstől talán szóhoz sem jutott volna, de
most mint egy sárkány nekiszaladt Mihálynak, megrázta a vállát és
kiabált, kiabált. -

- Vén eszetlen, minek Magának a palota tlyen finom helyen?! Minek
a kŐiség, az adósság?! Azt hiszi, hogy Maga is csak urizálhat ott a domb-
oldalon, mint aKorbay méltóságosék, akiknek a vincellérjük vót .•. ?!
Miket írt Maga azokban a levelekben ezeknek az uraknak?!

Mihály fölállott. öíes termete kimagasodott a többiek közül. Nem
kiabált vissza, nem is tudott volna, mert potyogtak a könnyei.

- Mit írtam Marisom? Hát az igazat. Azt, hogy szegények voltunk jó
harminc évt:el ezelőtt, mint a templom egere. Aztán meg azt, hogyan
túrtuk aKorbay méltóságosék nagy szőlőjét, de a napszámból alig tud-
tuk etetni a gyerekeinket. Aztán amikor a szüretkor kilukadt a nagy
kád ott a dombon, az emeletes présházban, emlékszel ugye, akkor kap-
tam én azt a nagy pofont a méltóságos úrtól. Dühében engem vágott
5zájon, mert én voltam a cselédje.

Magához ölelte az akkor már pityergő assztmut,
- Hát akkor fogadtam- meg, hogy nekem egyszer majd házam lesz,

nem is akármilyen. És ott lesz, ahol velem ez a csúfság esett. Olyan ház,
mint az akkori uraké, de még különb is! Hát ezért voltam én hónapokig
bolond a sz~medben, mert Te nem tudtad, hogy nekünk így ád az Isten
igazságot. -

Elengedte az asszonyt, Az meg csak sírt, szipogott, de már harag nél-
kül. Úgy fogta Mihály karját, mint a gyer"k, Belekapaszkodott a ci-
gánybarna arcú, ősz, tüskés hajú emberbe, aki erős oszlop volt negyven
év 'szelében-viha1'ában a termő asszony-lugas mellett, Az meg ránk
mutatoti. '

- Ltulti-e, ők is igazat adnak nekünk, A főmérnök Józsi, a százados
bajtárs, az igazgató elvtárs és a mi kedves tisztelendőnk. Mert ez" a .
törvénye mindegyiküknek, hogyan nak a pofonnak a helyén háznak
kell épülnie!
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Letette az öklét az asztalra, aetám tenyérrel felfordította, mint aki vár
vaLami1·e. Elsőnek az igazgató tette rá a magáét, majd a többiek, a leg-
végén én. Szólni. egyikünk sem tudott, csak pislogtunk, mint a megha-
tott lakodaímae szülők. Vagy egy perc után mondtam mindenre a mi
áldásunkat.

- Egy hétre mi is eljövünk Mis,ka bátyám, tízen ...
Eddig bírta Miska. Fejét ráejtette kezünkre, aztán kitört belőle a zo-

kogás. Isten a tanúm, hogy egyszerre blettiik: át mind az öten.

A viszáki templom
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H. Németh-Mátis-Turchányi: Kalásztépés (elbeszélések)
Pálfy-Muntag-Solymár: Az Ötestámentom világa.
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