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Szabadság
ÁTFOGO KÉPET tárunk az olvasó elé a szabadságról az 1976.

évi Evangélikus Naptárban. Bibliatanulmányok, történelmi fel-
dolgozások után vázoljuk, hogyan él ma egyházunk a szabadság
lehetőségéveI. De most mindjárt elöljáróban tisztázzuk, mit ér-
tünk szabadságon, milyen alapról beszélünk a szabadságról?

A SZABADSÁG BIBLIAI JELENTÉSE szerint Jézus Krisztus
szabadít meg az Isten fiainak szabadságára. Felszabadít a bűn
alól kereszthalála által, és az örök élet ígéretét nyújtja feltáma-
dásában. Ez a keresztyén embert hálára indítja Isten iránt, aki
Jézusban megajándékozta szeretete minden kincsével.

A SZABADSÁGNAK KETTŐS VONÁSA VAN a Szentírás
szerint. Egyrészt a Jézus Krisztus által szabaddá tett keresztyén
ember szíve telve van hálával, másrészt Isten ajándékát fele-
barátai körében hálálja meg a szeretet cselekedetei által. Pál
apostol ezt így fejezi ki: "Mindenkivel szemben szabad vagyok,
- magam mindenki szolgájává tettem" (1 Kor. 9, 19).

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETBEN senki sem határozta meg szeb-
ben és felemelőbben a keresztyén ember földi életcélját, mint
Luther, amikor azt tanítja, hogy a keresztyén embernek Krisz-
tussá kell lennie felebarátja számára, azt kell cselekednie vele,
amit Krisztus tett vele. Így folyik a hitből és a szeretetből a
szabad, szolgálatkész élet, amely örömmel munkálja a felebarát
javát. Az ember nem. egymagában, hanem más emberekkel
együtt. él a földön. Velük kell beszélnie, érintkeznie. Ezért az
emberi együttélés rendjének arra kell irányulnia, hogy ember-
társainknak szolgáljunk, javukat munkáljuk, előmenetelüket se-
gítsük.

EZZEL NEM EGYEZTETHETŐ ÖSS~E az a felfogás, amely
szabad és független akar lenni másoktól. Nem lehet elszakadni
a közösségtől az egyéni szabadság címén. Az ember nem lehet
önmaga mértéke, önmaga törvénye: nem szigetelheti el magát a
társadalorntól. A farkaserkölcs törvénye lenne a szabadság olyan
értelmezése, amellyel könyörtelenül akarnám a magam érdekét
szolgálni, nem lennék tekintett el senkire és semmire, hanem el-
szigetelném magam a környezettől, az emberektől, a társadalom-
tól, Az egyéni szabadságnak csak úgy van értelme, ha az addig
terjed, amig a közösség érdekével nem jut összeütközésbe. Az
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egyéni szabadság nem károsíthatja az egész közösség, a társa-
dalom szabadságát. A kettőnek benső összefüggésben kell lennie.

ISTEN AJANDÉKA AZ EMBERI EGYÜTTÉLÉS RENDJE.
Éppen ebben van Isten csodálatos bölcsessége. Nem ad készen
mindent! A föld nem kenyeret terem, hanem gabonát. A szén
nem a kályhák mellett található, hanem a föld mélyén, s csak
bányászás árán lehet birtokba venni. A fák és kövek nem borul-
nak úgy össze, hogy rögtön lakni lehessen bennük, hanem cél-
tudatos munkára van szükség, hogy létrejöhessen a lakás. A ru-
házati cikkek sem omlanak kinek-kinek a vállára készen, hanem
hosszas műveletek után készülhetnek csak el. Isten úgy alkotta
meg világát, hogy abban mindenkinek dolgoznia kell, különben
nem tud megélni. Kinek-kinek részt kell vennie az emberi kö-
zösség valamiféle szolgálásában, mert csak igy tarthat igényt a
munkamegosztás előnyeiben való részesedésre. Isten szerető
gondoskodása az, hogy az embert belehelyezi a társadalomba.
Ezért lehetséges, hogy nem vet mindenki gabonát, de kenyere
mindenkinek van, nem mindenki bányász, de fűteni mindenki
tud, nem mindenki foglalkozik gyapjúterrneléssel, de ruhája
mindenkinek van. Isten életünket a munkamegosztást végző tár-
sadalomba helyezte. Ez ad számunkra biztonságot, megélhetést,
békét.

A MI TARSADALMUNKNAK erkölcsi többlete van az elő-
zőkhöz képest, mert ez kizsákmányolástól mentes, az embert
szolgáló, humánus társadalom, amely céltudatosan építi az egyén
szabadságának és a társadalom szabadságának a közös érdekét.
Jézus Krisztus felszabadít minket az egyéni önzésből, a bűn kö-
zösségellenes megnyilatkozásaiból, az egyéni érdek vak hajhá-
szásától, és beilleszt minket az emberi együttélés rendjébe, ahol
közösségí magatartásban, keresztyén felebaráti szeretettel tud-
juk szolgálni oaközjót, a közügyet, a közérdeket. A világi er-
kölcsben megvalósuló humánus célok és a keresztyén erkölcs-
ben adott szeretetszolgálat egy célt szolgál: társadalmunknak és
tágabb értelemben az emberiség békéjének előrejutását.

AZ EGYÉN SZABADSAGA így tudja szolgálni a társadalom
szabadságát, javát és előmenetelét!
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1. Csütörtök I Újév I Lk. 2, 210 Zsolt. 149, 1-4.
2. Péntek Ábel Lk. 4, 16-21 Mk. 1, 1-8.
3. Szombat Benjámin I Ezs, 43, 16-19. Mk. 1, 9-13.

~. 1. hét: Az év első vasárnapja - Zsolt. 91, 11.
4. Vasárnap Leóna Mt. 2, 19-23. Zsdlt. 9, 2-9.
5. Hétfő Simon Jk. 4, 13-17. Mk. 1, 14-20
6. Kedd Vízkereszt Mt. 2, 1-12. Mk. 1, 21-28.
7. Szerda Attila Jn. 9, 1-110 Mk. 1, 29-39.
8. Csütörtök Szörény Jn. 9, 24-39. Mk. 1, 40-45.
9. Péntek Marcel

I
Mt. 5, 13-16. Mk. 2, .1~12.

10. Szombat Ágota 1. Jn. 2, 12-17. Mk. 2, 13-17.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
11. Vasárnap Melánia Lk. 2, 41~52. Zsolt. 112, 1-7.
12. Hétfő Veronika Jn. 1, 29-34. Mk. 2, 18-22.
13. Kedd Ernő Jn. 1, 35-42. Mk. 2, 2-28.
14. Szerda János Jn. 1, 43-51. Mk. 3, 1~.
15. Csütörtök Lóránt Ezs. 42, 1-8. Mk. 3, 7-12.
16. Péntek Gusztáv Jn. 10, 31-38. Mk. 3, 13-19.
17. Szombat Antal Lk. 10, 21-24. Mk. 3, 20-30.

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn. 1, 17.
18. Vasárnap Piroska. Jn. 2,1-110 ZsoI.t. 118, 1-9.
19. Hétfő Sára 5. Móz. 33, 1-4. Mk. 3, 31-35.
20. Kedd Fábián, Seb. 2. Móz. 20, 1-17. Mk. 4,1-20.
21. Szerda Agnes M~k. 6, 6-8. Mk, 4, 21-25.
22. Csütörtök Artúr Mt. 5, 17-20. Mk. 4, 26-29.
23. Péntek Zelma Jn. 1, 15-18. Mk. 4, 30-34.
24. Szombat Tímár Zsid. 12, 18-24. Mk. 4, 35-41.

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk. 13, 29.
25. Vasárnap Pál Mt. 8, 1~13. Zsolt. 87.
26. Hétfő Vanda Lk. 4, 22-30. Mk. 5, 1-20.
27. Kedd Lotár Jn. 4, 5-14. Mk. 5, 21-34.
28. Szerda Károly Jn.4, 15-26. 'Mk. 5, 35-43.
29. Csütörtök Adél Jn.4, 27-42. Mk. 6,1-6.
30. Pénteik Mártonlea Jón. 3, 1-10. Mk. 6, 7-13.
31. Szombat I Virgí lia Rm. 11, 13-22. Mk. 6, 14-29.
Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég! Kezedből indul el a világ.
az élet és il népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hír dett,
és megtér esürikra varó türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te
gondoskodsz rólunk, szabadításunk Istene, és taníts mí nket úgy számlálni nap-
jainkat. hogy bőlcs és értelmes sztvhez jussunk. Amen.
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5. hét: Vízkereszt utáni 4. - Zsolt. 66, 5.
1. Vasárnap I Ignác Mt. 8, 23-37. Zsolt, 29.
2. Hétfő Karolin Lk. 12, 2'2-32. Mk. 6, 30-44.
3. Kedd Balázs Jer. 8,4-7. Mk. 6, 40'5-56.
4. Szerda Ráchel Jer. 5, 20-22. Mk 7, 1-13.
5. Csütörtök Ágota Dán. 6, 11-19. Mk. 7, 14-23.
6. Péntek Dorottya Dán. 6, 20-28. Mk. 7, 24-30.
7. Szombat Tódor Hós. 2 20-22. Mk." 31-37.------

6. hét: Ví7lk,eresz,tutáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.

8. Vasárnap t\ranka Mt. 17, 1-9. Zsolit. 89, 20-30.
9. Hétfő Abrgall 2. Móz. 34, 29-35. Mk.8, 1-9. I

10. Kedd Elvira 2. Kor. 4, 7-12. Mk. 8, 1O~13.
11. Szerda Bertold 2. Kor. 4, 13-18. Mk, 8, 14-21.
12. Csütörtök Lídia Ap. Csel. 26, 1-3. 12-23. Mk. 8, 22-26. I
13. Péntek Ella Kol. 1, 24-29. Mk, 8, 27-30.
14. Szombat Bálint Fil. 3, 30-4, 1. Mk. 8, 31-33.

7. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.
15. Vasárnap Áldáska Mt. 20, 1-Hi. Zsolt. 115.
16. Hétfő Julianna Jer. 9, 22-24. Mk. 8, 34-9, 1.
17. Kedd Donát Fil. 1, 27-30. Mk. 9, 2-13.
18. Szerda Kenrád 1. Móz. 3, 1-15. Mk. 9, 14-29.
19. Csütörtök Zsuzsanna 1. Móz. 6, 9-22. Mk. 9, 30-37.
20. Péntek ÁJlmos 1. Móz. 7, 17-8,4. Mk. 9, 38-41.
21. Szornbat lillecmóra 1. Móz. 8, 15-22. Mk. 9, 42-50.

8. hét: Hatvanad - Zsolt. 95, 7-8. --
22. Vasárnap Gerzson Lk. 8, 4-15. Zsolt. 95.
23. Hétfő A'lfréd 5. Móz. 32, 44-47. IVI:k.10. 1-12
24. Kedd Mátyás, Rm. 10, 9-17. Mk. 10, 13-16.
25. Szerda Géza Lk. 10, 38-42. Mk. 10, 17-22.
26. Csütörtök Sándor Zsid. 3, 12-4, 1. Mk. 10, 23-37.
27. Péntek Akos Józs. 24,1-2,13-1'6,22-28. Mk. 10, 28-31.
28. Szombat Elemér Zsid. ,6. 4-8. Mk. 10. 32-40-------

9. hét: Ötvened - Lk. 18, 31.

29. Vasárnap I Román I Lk. 18, 31-43. Zsolt. 31, 10-17.

liondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményeidet
támadja és rontja a bűn. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted
óvjon, védj en és a kísértések tüzéböt megerősített hittel vezessen ki minket.
Amen,
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1. Hétfő Albiri Lk. 13, 31-33. Mk. 10, 41-45.
2. Kedd Lujza Lk. 9, 5,1-56. Mk. 10, 46-52.
3. Szerda Kornél!ia Lk. 9, 57--62. Mk. 11, 1-14.
4. Csütörtök Kázmér 1. Móz. 15, 1--6. Mk. 11, 15-19.
5. Péntek Adorján Ezs. 58, 5-12. Mk. 11, 20-26.
6. Szombat Aílpár Mt. 6, 1--6. Mk 11, 27-33.

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

7. Vasárnap Tamás Mt, 4,1-11. ZsoU.<t.142, 2-8.
8. Hétfő Zoltán Jób. 1, 6-22. Mk. 12, 1-12.
9. Kedd Franciska Jk. 1, 13-18. Mk. 12, 13-17.

Hl. Szerda Olimpia Zsid. 4, 14-16. Mk. 12, 18-27.
11. Csütörtök Aladár Zsid. 12, 1-7. Mk. 1,2,28-34.
12. Péntek Gergely 1. Móz. 22, 1---.14. Mk. 12, 35-37.
13. Szombat Krísztián Jel. 20, 1-6. Mk. 12 38-44.

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

14. Vasárnap Matild Mt. 15, 21-28. Zsolt. 5.
15. Hétfő Nemz. ünn. Jn. 7, 14-1·8. Mk. 13, 1-23.
16. Kedd Henrietta Ap. Csel. 5, 17-29. Mik. 13, 24-37.
17. Szerda Gertrúd 1. Sám. 3, 1-10. Jn. 14, 1--6.
18. Csütörtök Sándor, gde Ap. Csel. 16, 8-15. Jn. 14, 7-14.
19. Péntek József Ézs. 41. 8-13. Jn. 14, 15-26.
20. Szombat Hubert Ézs. 49, 7-13. Jn. 14, 27-31.

12. hét: Okuli - Böjt 3. - Mt. 20, 28.
21. Vasárnap Benedek Lk. 11, 14-28. Zsodt, 6.
22. Hétfő KataJin Jn. 10, 17-25. Jn. 15, 1-8.
23. Kedd Brunó Ap. Csel. 8, 1--6. Jn. 15, 9-17.
24. Szerda Gábor Lk. 22, 24-30. Jn. 15, 18-21.
25. Csütörtök Zsollt Ap. Csel. 18, 1-11. Jn. 15, 22-16, 4.
26. Péntek Erika Jer. 11, 18-20. Jn. 16, 5-15.
27. Szombat Hajnalka 2. MÓz.12, 3-14. Jn. 16, 16-23.
-' 13. hét: - Laetare - Böjt 4. - Jn. 12, 24.

28. Vasárnap Gedeon Jn. 6, 1-15. Zsolt. 136.
29. Hétfő Jónás Jn. 6, 22-29. Jn. 16, 23-28.
30. Kedd Izidor Jn. 6, 30-35. Jn. 16, 29-33.
31. Szerda Árpád Jn. 6,47-59. Jn. 17, 1-5.
Jézus Krísztus t Te vagy a mi reménységünk. Rád várunk. Amint egykor

rnegváltó szereteteddel eJjiittél a világba. j":ij el a mí gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megttszrítottad Isten templomát. tisztítsd szívünket is Isten
Szentlelkének templomáva, a l~lC!Y feléd tarja ajtaját és . Téged dicsér örökké.
Amen.
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Jn. 6, 60-65. Jn. 17, 6-8.

2. Péntek Aron Jn. 12, 20-26. Jn. 17, 9-13. i

3. Szombat Keresztély Jn. 8, 21-30. Jn. 17, 14-19.
l

14. hét: Judika - Böjt 5. - Jn. 17, 19.

4. Vasárnap Fels·z. ünn. Jn. 8, 46-59. Zsolt. 17.
5. Hétfő Vínce Zsid. 7, 23-27. Jn. 17, 20-23.
6. Kedd Cölesztin Zslid. 9, 16-22. Jn. 17,24-36.
7. Szerda Hermann Zsid. 9, 24-28. Mk. 14, 1-9.
8. Csütörtök Lídia Zsid. 10, 1-10. Mk. 14, 1O~16.
9. Péntek Erhardt Jn. 11, 47-55. MIk. 14, 17-25.

10. Szombat zscu 2. Móz. 32, 30-34. Mk. 14, 26-42.

15. hét: Palrnarurn - Virágvasárnap - 'Ézs. 53, 12.__ --_o .•.."- - Zsolt. 5.9 2-10, 17-18.11. Vasarnap Leo Jn. 12, 12 24.
12. Hétfő Gyula Jn. 12, 1-9. Mk. 14, 43-52.
1·3.Kedd Ida Jn .. 12, 25-33. Mk. 14, 53-65.
14. Szerda Tibor Zsid. 5, 1-9. Mk. 14, 66-72.
15. Csütörtök 'Dass Jn. 13, 1~15. Mk. 15, 1-19.
16. Nagypéntek Rudolf Jn. 19, 16-30. Mk. 15, 20-41.
17. Szombat j Enikő Jón. 2, 3--110. Mk. 15, 42-47.I---------~~--------_·----------------------------

Ilrna
Kocsárd
Tivadar
CsiBa
Anzelm
B€I1a
György

Z·solt. 118, 14-24.
Ap. Csel. 10, 3'4, 36-43.
1. Pt. 1, 1-12.
1. Pt. 1, 13-16.
1. Pt. 1, 17----:-21.
1.-Pt. 1, 22-23.
1. Pt. 2, 4--110..

16. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

18. Húsvétv.
19. Húsvéth.
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

M:k. 16, 1-8.
Lk. 24, 13-35.
Lk. 24, 36-47.
Jn. 21, 1-14.
Jn. 20, 11--118.
Mt. 28, 16-20.
Jn. 20, 1-9.I-------~--·,----------~------------------------------

17. hét: Quasirnodogeniti, - 1. Pt. 1, '3.-----------~~~~~~~~~~~~~~~~-=~------I25. Vasárnap M;irk Jn. 20, 19-31. Zso'lt. 75.
26. Hétfő Ervin 2. Tim. 1,6-10. 1. Pt. 2, 11-17.
27. Kedd Arisztid 2. Tim. 2, 1-5.. .., .1. Pt. 2, 18-25.
28. Szerda Valéria Jn. 5, 1~14. . 1. Pt. 3, 1-7.
29. Csütörtök Albertína 1. Tim. 1, 12-17. 1. Pt. 3, 8-12.
30. Péntek Katalin Rrn. 6, 3-11. 1. Pt. 3, 13-~

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



MÁJUS
Napok I Naptár I

1------
1. Szombat I Munka ünn. I 1. Móz. 32, 22-32. 1. Pt. 3, 18-4, 6.

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

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

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

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

Napi igék

20. hét: Kantate - Zsolt. 98. 1.
Mőzes Jn. 16, 5-15.
Bánk Ef. 5, 8-14.
Erik Jn. 6, 66-69.
Buda Kol. 3, 16-24.
Bernát Mt. 21, 12-17.
Konstantin 1. Sárn. 16, 14-23.
Júlia Jel. 4, 2-11.

2. Vasárnap Zsigmond Jn. ID, 11-16. Zsolt. 23.
3. Hétfő Irma Jn. ID, 1-10. 1. Pt. 4, 7-11.
4. Kedd F'lórián Mt. 26, 31-35. 1. Pt. 4, 12-19.
5. Szerda Gotthárd Jn. 21, 15-19. 1. Pt. 5, 1-5.
6. Csütörtök Frida Ez. 34, 23-31. 1. Pt. 5, 6-14.
7. Péntek Napóleon Jn. 18, 1-9. 1. Kor. 1, 1-9.

8. Szombat Gizella Jn. ID, 27-30. 1. Kor. 1, 10-17.

! --: __ 19. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 17.
Gergely Jn. 1,6,16-23.
Armín Ef. 4, 17-24.
Ferenc Jób. 38, 31-38.
Pongrác Bf. 4, 25-32.
Szervác Ezs. 40"26-31.
Bonifác Rm. 8, 18-23.
Zsófia Rm. 1, 18-25.

22. hét: Exaudi - J..n~2•.!2''----:=--:-:---:-:::-- 1
30. Vasárnap I Janka I Jn. 15, 26-16, 4. Zsolt. 42.
31. Hétfő Angélla Jer. 29, 11-14. 1. Kor. 7, 17-24.
Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az al áz atos saj is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mie í nk. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kiny.ilatkoztatott igét pedig hivő szívve1
fogadjuk. Amen.

21. hét: Rogate - Zsolt. 66. 20.
Dezső I Jn. 16, 23-30.
Gergely Mk. 1, 35-3'9.
Orbán Jk. 5, 13-18.
Fülöp Lk. ll, 1-13.
Mennyb. ünn. Mk. 16, 14-20.
Bmil Kol. 3, 1-4.
Keve Ef. 1, 15-23.

Zsolt. 36, 6-11.
1. Kor. 1, 18-25.
1. Kor. 1, 26-31.
1. xor. 2, 1-5.
1. Kor. 2, 6-11.
1. xor. 2, 12-16.
1. Kor. 3, 1-9.

zsoie. 146.
1. Kor. 3, 10-'-17.
1. Kor. 3, 18-23.
1. Kor. 4, 1-5.
1. Kor. 4, 6-8.
1. Kor. 4, 9-21.
1. Kor. 5, 1-8.

Z olt. 123..
1. Kor. 5, 9-13.
1. Kor. 6, 1-6.
L Korr. 6, 7-ll.
Zsolt. 110.

.,~' 1. Kor~ 6,12-20.
1. Kor, 7, 1....::.i6.
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1. Kedd I Tünde

I
Lk. 12, 8-12. 1. Kar. 7, 25-40.

2. Szerda Anna 1. Jn. 2. 24-29. 1. Kor. 8, 1-6.
3. Csütörtök

I
Ildikó Jn. 7, 37-39. 1. Kor, 8, 7-13.

4. Péntek Kadocsa I Zsid. 11, 3:2-40. 1. Kor. 9, 1-12.
5. Szorrrbat Fatime Ezs. 41, 17-20. 1. Kor. 9, 13-18.

23. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.
6. Pünkösdv. Norbert Jn. 14, 23-31. Zsolt. 108, 2-7.
7. Pünkösdh. Róbert Jn. 3, 12-21. Ap. CseLW·,34-36,~2-4g.

8. Kedd Medárd Ap. Csel. 2, 42-47. 1. Kor. 9, 19-23.
9. Szerda Fél'ix Ap. Osel. 4, 8-21. 1. Kar. 9, 24--27.

10. Csütörtök Margit Ap. Csel'. 4, 23-31. 1. Kor. 10, 1-13.
11. Péntek Barnabás Ap. Csel. 8, 14--25. 1. xor. 10, 14-22.
12. Szombat Virág Ezs, 44, 1-5. 1.Kor. 10,23-11, 1.

1---. 24. hét: Szentháromság ünnepe - ÉzS. 6, 3.
13. Vasárnap Tóbiás Jn. 3, 1-15. Zsolt. 99, 1-5-9.
14. Hétfő Vazul Elf. 3, 14-'21. 1. Kor. 11, 2-16.
15. Kedd Jolán Kol. 2,1-7. 1. Kor. 11, 17-22.
16. Szerda Jusztin Ef. 4,1-6. 1. Kor. 11, 23-27.
17. Csü törtök Laura 4. Móz. 6, 22-27. 1. Kor. 11, 28-34.
18. Péntek Arnold Ef. 1,3-14. 1. Kor. 12, 1-11.
19. Szombat Gyárfás Ez. 1, 4-6, 22-28. 1. Kor. 12, 12-31.

25. hét: Szentháromság utáni 1. -:- Lk. 10,,].6.
20. Vasárnap Rafael 1Jk. 16, 19-31. Zlsolt. 9, 10-19.
21. Hétfő Alajos Lk. 10, 1-11. 1. Kor. 13, 1-3.
22. Kedd Paulina Ez. 2, 1-7. 1. Kor. 13, 4--7.
23. Szerda Zoltán Jn. 5, 39-47. 1. Kor. 13, 8-13.
24. Csütörtök Iván Lk. 1, 57-68. 1. Kor. 14, 1-12.
25. Péntek Vii/mos Lk. 12, 49--53. 1. Kor. 14, 13-19.
26. Szcmbat János, 'Pál Jn. 10, 40-42. 1. Kor. 14, 20-25.

26. hét: Szenthéromság utáni 2. - Mt. 11, 28.
27. Vasárnap László Lk. 14, 16-24. Zsolt. 26.
28. Hétfő Levente Ap. Cse!l. 6, 1-7. 1. Kor. 14, 26-40.
29. Kedd Péter, Pál Jer. 3, 14--17. 1. Kor. 15, 1-9.
30. Szerda Pál Mt. 11, 25-30. 1. Kor. 15, 10-11.

Szentlélek Uristen ! Epíts be minket Isten szerit gyülekezetébe. Vezérelj el min-
ket rrunden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet. öröm.
békesség, béketűrés, hűség, szefidség és mértékletesség gyümölcseit. Amen.



JUlJus
Napok I Naptár I Napi igék

1---.
1. Csütörtök I Tibold I Lk. 14, 12-15. 1. Kor. 15, 12-19.
2. Péntek Ottokár ÉZ1S. 45, 22-25. 1. Kor. 15,20-28.
3. Szombat I Kornél I Jel. 22, 16-1.7, 2;0-21. 1. Kor. 15,29-34.------27. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk. 19, 10.
4. Vasárnap Ulrik Lk. 15, 1-10. Zsol[t. 10, 12-18.
5. Hétfő Errnese Mk. 2, 13-17. 1. Kor. 15, 35-49.
6. Kedd Ézsaiás Lk. 7, 36-50. 1. Kor. 15, 50-53.
7. Szerda CirHl Lk. 15, 25-32. 1. Kor. 15, 54-58.
8. Csütörtök Teréz Rm. 4,1-8. 1. Kor. 16, 1-9.
9. Péntek Veronika Rm. 5, 6-ll. 1. Kor. 16, 10-14.

10. Szombat Amália ÉZIS. 43, 22-28. 1. Kor. 16, 15-24.

28. hét: Szentháromság utáni 4. - Gal. 6, 2.
11. Vasárnap Lili Lk. 6, 36-42. Zsalit. 119, 33-48.
12. Hétfő Izabellla Jn. 8, 1-11. 2. Móz. 1, 1-14.
13. Kedd Jenő l. Sám, 24, 2-20. 2. Móz. 1, 15-2, 10.
14. Szerda Eörs Mt. 5, 43-48. 2. Móz. 2, 11-25.
15. Csütörtök Henrik Mt. 18, 15-20. 2. Móz. 3, 1-20.
16. Péntek Zalán An. Csel. 7, 54-95. 2. Móz. 4,1-17.
17. SzomJbat Elek Jel. 22, 1-5. 2. Móz. 5, 1-6, 1.

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

18. Vasál'nap Frigyes Lk. 5, 1-11. Zsolt. 1.
19. Hétfő Eimília Mk. 9, 38-41. 2. Móz. 7, 1-25.
20. Kedd Illés Fil. 3, 12-16. 2. Móz. 12, 1-20.
21. Szerda Dániel Mt. 19, 27-30. 2. Móz. 12, 2[1-33, !ll.

22. Csütörtök MáI1ia Magd. Ez 13, 17-23. 2. Móz. 13, 17-14', 14.

23. Péntek Lenke 1. Ts. 2, 13-20. 2. Móz. 14, 15--31.
24. Szombat Kmsztina Lk. 14, 25-33. 2. Móz. 15, 1-21.

30. hét: Szentháromség utáni 6. - Ézs. 43, 1.
25. Vasárnap Jakab Mt. 5, 20--'26. zsolt.ii39, 1-18, 23-24.

26. Hétfő Anna Ézs. 43, 1-7. 2. Móz. 16, 1-36.
27. Kedd Olga 1. Pt. 3, 18-22. 2. Móz. 17, 1-16.
28. Szerda Ince Gal. 3, 26-29. 2. Móz. 18, 1-27.
29. Csütörtök Már ta Mk. 10, 13-16. 2. Móz. 19, 1-25.
30. Péntek Judit Mt. 3, 13-17. 2. Móz. 20, 1-21.
31. Szombat Oszkár Jel. 3, 1-6. 2. Móz. 24, 1-18.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dekaert azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunJc Bocsána-
tod által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíve-
ket ajándékoztat nekünk. Töltsd be szívü nket a megbocsátás lelkével. Ámen.



~AUGUSZTUS
----------~~----~~--~~~----------------------I31. hét: Szentháromság utáni 7. - Rm. 6, 19.

1, Vasárnap Péter Mk. 8, 1-9. Zsolt. 65, 2-14.
2. Hétfő Lehel Mik. 8, 10-21. 2. Móz. 32, 1-14.
3. Kedd Csiila Rm. 6, 12-18. 2. Móz. 32, 15-35.
4. Szer da Domonkos Lk. 11, 33-36. 2. Móz. 33, 1-23.
5. Csütörtök Vajik Mk. 9, 42-50. 2. Móz. 3~, 1-10<.29-35.
6. Péntek Berta Jn. 19, 1-5. 1. T!im. 1, 1-11.
7. Szombat Ibolya Rrrn. 12, 1-2. 1. Tim. 1, 12-20.------ 32. hét: Szentháromság utáni 8. - [Ef. 5, 9. _

László Mt. 7, 15-2,1. Zsolt. 92, 13-16.
Emőd Jn. 8, 31-46. 1. Tim. 2, 1-15.
Lőrinc Mt. 12, 33-37. 1. Tim. 3, 1-13.
TibOr Kol. 1, 3-11. 1. Tim. 3, 14-16.
Klára FH. 1, 6-11. 1. Ti1m.4, 1-5.
Ipoly Fil. 2, 12-18. 1. Tim. 4, 6-16.
Ozséb Mt. 2,1,18-22. 1. Tim. 5, 1-16.---- --------------,..;---..,...---,......----------------------)

33. hét: Szentháromság utáJlli9. - Ef. 5, 15.
Mária Lk. 16, 1-9. Zsolt. 119, 16~"-'l,76.
Ábrahám Préd. 9, 13-18. 1. Tim. 5, 17-25.
Anasztáz Pé~d. 16, 1-9. 1. Tim. 6, 1-10.

- Ilona 1. Pt. 3, 1-6. 1. Tim. 6, 11-21.
Huha 1. Kir. 3, 16-28. 2. l'im. 1, 1-11.
Alkotm. ünn. Mt. 13, 44-46. 2. Tim. 1, 12-18.
Sámuel Lk. 12, 54-59. 2. Tim. 2, 1-13.

34. hét: Szentháromság utáni 10. - Zsolt. 33, 12.
Menyhért Lk. 19,41-48. Zsolt, 33, 12-22.
Farkas 5. Móz. 7, 6-11. 2. Tim. 2, 14-26.
Bertalan Neh. 4, 1-15. 2. Tim. 3; 1~15.
Lajos 1. Kil:-.21,1~16. 2. Tim. 3, 14-17.
Róza JeL 16, 14-17. 2. Tim. 4, 1-8.
Szilárd 5. Móz. 32,7-12. 2. Tim. 4, 9-22.
Agoston Rm. 9, 1-5. Tit. 1, 1-16.

-_·_----~-------:---.!--,..----:------:--------I
35. hé,t: Szentháromság utánlll. - 1. Pt. 5, 5.

29. V~s~ap I Li}la I Lk. 18, 9-14. Zsorrt. 113.
30. Hétfő I Rózsa I Mk. 9, 33-47. TIt. 2, 1-10.
31. Kedd Eri'ka 1. Sám. 17, 40-51. Ti't. 2, 11-15.
Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt j avalck al. Tes.fünk
táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret ajándékozol.
nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket, és teríts
asztalt nekünk a Te orszúgodban. Amen.

22. Valsárnap
23.Hétfő
24.Kedd
25. Szerda
26.Csütörtök
27. Péntek
28. Szornbat

Napok

8. Vasár:
9. Hétfő

10. Kedd
11. Szer dr
12. Csütö
13. Pénte]
14. Szoml

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

Naptár Napi igék
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1. Szerda Egyed Lk. 7, 1-10. Tit. 3, 1-15.
2. Csütörtök Rebeka Ap. Osel. 12, 18-25. Filemon. 1-25.
3. Péntek Hilda Gal. 1, ll-24. Jer. 1, 1-10.
4. Szombat Rozália Ezs. 57, 15-21. Jer. 1, 11-19.

1-'
36. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12. 20.

5. Vasárnap Viktor Mk. 7, 31-37. ZSOilt.70, 2-6.
6. Hétfő zakariás Mk. 1, 21-28. Jer. 2, 1-13.
7. 'Kedd Regina 2. Kir. 20, 1-7. Jer. 3, 1-10.
8. Szerda Márra Ezs. 38, 9-20. Jer. 3, 19-4,4.
9. Csütörtök Ádám Mt. 9, 27-34. Jer. 6, 9-21.

10. Péntek Erik Mt. 8, 14-17. Jer. 7, 1-15.
ll. Szombat Teodóra Ézs. 35, 3-10. Jer. 7, 21-28.

37. hét: Szeutháromság utáni 13. - Mt. 25. 40.
12. Vasárnap Szabolcs Lk. 10. 23-37. Zsolt. 74, 1-12.
13. Hétfő Ludovíka Jn. 2, 1-13. Jer. 9, 23-24.
14. Kedd Szerénke Rm, 3, 19-22. Jer. 14, 1-16.
15. Szerda Enikő Zak. 7, 8-14. Jer. 15, 10, 15-21.

16. Csütörtök Edit 2. Móz. 22, 20-26. Jer. 17, 5-17.
17. Péntek Haj nal ka Zsid. 2, 11-18. Jer. 18, 1-12.
18. Szombat Titusz Jer. 22, 13-19. Jer. 20, 7-18.

38. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt. 103, 2.
19. Vasárnap Vilma Lk. 17, 11-19. Zsolt. 50. 14-23
20. Hétfő Csendike Mk. 1, 40-45. Jer. 21, 1-14.
21. 'Kedd Máté 2. 'Ds. 5, 16-24. Jer. 23, 1-8.
22. Szerda Mór'ÍC 1.Krón. 17, 15-2'0,231-27. Jer. 26, 1-19.
23. Csütörtök Tekla Mk, 14,3-9. Jer. 28, 1-17.
24. Péntek GeNért Fil. 1, 12-18. Jer. 29, 1-14.
25. Szombat Kleofás FiL 1, 19-26. Jer. 3(). 1-3, 31, 1-4.

39. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pt. 5, 7.
26. Vasárnap Jusztína I Mt. 6, 24-34. Zsolt. 3T1, ~, ~9.
27. Hétfő Labore Pé'ld. 30, 5-9. Jer. 31, 1&-20, 31-37.
28. Kedd Vencel Lk. 16, 9-13. Jer. 36, 1-32.
29. Szerda Mihály Mt. 18, 1-10. Jer. 37, 1-21.
30. Csütörtök I Jeromos 2. IKíir. 6, 8-23. Jer. 38, 1-13.

-" ...
Szentséges Isten! Magasztalunk T.éged. hogv bepíüanthatunk törvényed tükrébe.
Belöle tanuijuk megísmerní .szentséges orcádat és bűnös lényünket. Taníts min-
ket szent orcád előtt félelernmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Ámen. ,.



t
~

OKTÖBER
Napok Naptár Napi igék

1 Péntek Malvin Jn. 12,27-33. Jer. 38, 14-28.
2. Szombat Petra Jel. 5, 111-14. Jer. 39, 1-14.

~. 40. hét: Szentháromság utáni 16. - 2. Tim. 1, 10.
3. Vasárnap Helga Lk. 7, 11-16. zson, 147.
4. Hétfő Ferenc 2. Sám, 12, 15-24. Jer. 39, 15-40, 6.
5. Kedd Aurél Zsid. 12, 4--11. Jer. 40, 7-16.
6. Szerda Brunó Jób. 2, 1-10. Jer. 41, 1-18.
7. Csütörtök Amá!lia Mk. 6, 14-29. Jer. 42, 1-22.
8. Péntek Etelka Ezs. 4<9,14-21. Jer. 43, 1-7.
9. Szombat Dénes Jel. 2, 8-ll. Jer. 44, 1-14.

41. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6, 8.
10. Vasárnap Gedeon Lk. 14, 1-11. Zsolt, 127.
H. Hétfő Fenyöke Mt. 12, 1-8. Jer. 44, 15-23.
12. Kedd Miksa Mt. 15, 10-20. Jer. Sir. 1, 1-8, 17-21.

13. Szerda Kálmán Mt. 17, 24-27. rer. Sir. 3, 1-9, 18-33.

14. Csütörtök Heil.én Ezs. 1, 10-17. Jer. Sir. 3, :Jt4-44, 55-59.

15. Péntek Teréz Gal. 6, 14-18. Jer. Si'r. 5, 1-5, 16>-22.

16. Szombat Gál Arnos. 5, 21-24. 2. Kor. 1, 1-7._. - - ---
42. hét: Szentháromság utáni 18. - 1. Jn. 4, 21.

17. Vasárnap Hedvig Mt. 22, 34-46. Zsolt. 128.
18. Hétfő Lukács 1. Ts. 4, 9-12. 2. Kor. 1, 8-ll.
19. Kedd Luciusz 1. Jn. 3, 11-18. 2. Kor. 1, 12-24.
20. Szerda Irén 1. Jn. 4, 7-16. 2 Kor. 2, 1-11.
21. Csütörtök Orsolya Ef. 6,1-9. 2. Kor. 2, 12-17.
22. Péntek Előd Ap. Csel. 5, 1-11. 2. Kor. 3, 1-11.
23. SzOlmbat Gyöngyí 1. Jn. 4, 16-21. 2. lKo[".3, 12-18.

43. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
24. Vasárnap Salamon Mt. 9, 1-8. Zso!l.t.40, 1-6.
25. Hétfő Blanka Mk. 8, 22-26. 2. KOT.4, 1-6.
26. Kedd Dömötör Kol. 3, 5-ll. 2. Kor. 4, 7-12.
27. Szerda Szabina Rm. 3, 21-26. 2. Kor. 4, 13-18.
28. Csütörtök Simon Dk. 19, 1--;10. 2. Kor. 5, 1-10.
29. Péntek Jenő Zsid. W, H-18. 2. Kor. 5, 11-17.
30. Szombat Farkas Júdás 2{)-25. 2. I~or. 5, 18-21.

44. hét: Szentháromság utáni 20. - 2. Móz. 20, 2-3.
31. Vasárnap I Reform. ünn.] Jn. 2, 13-22. Zsolt. 20.

IJézüs Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gyertyabelet nem ottod Iti. Evangéliumod tüzével új élet lángját
gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd.
hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétel
lelkével. Amen.
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I Naptár Napi igékNapok

I Jn. 6, 24-35.
Mik. 6, 32-44.
Jn. 15, 1-8.
1. Kor. 10, 14-22.
Z'sid. 7, 23-28.
JeL 19, 6-10.

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

Marianna
Achilles
Győző
Károly

I Irnre
Lénárd

2. Kor. 6, 1-10.
2. Kor. 6, 11-7, 1.
2. Kor. 7, 2-16.
2. Kor. 8, 1-6.
2. xoe. 8, 7-15.
2. Kor. 8, 16-24.

45. hét: Szentháromság utáni 21. - Mt. 24, 13.I-----------~----------~---------------------------------
7. Vasárnap
8. Hétfő
9. Kedd

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

Okt. Forr. Ü.
Gottfried
Tivadar
Luther sz. ü.
Márton
Jónás
Szaniszló

Zsolt. 125.
2. Korr. 9, 1-7.
2. Kor. 9, 8-15.
2. Kor. 10, 1-6.
2. Kor. 10, 7-18.
2. Kor. 11, 1-6.
2. Kor. 11, 7-15.

Mt. 24, 15-28.
Zsid. 2, 1-4.
1. Jn. 4, 1-6.
Zsid. 13, 1-6.
Zsid. 13, 7-9.
2. T's. 2, 13-17.
Mt. 24, 43-51.

46. hét·: Az egyházi es,ztendő utolsó előtti vasárnapja - 2. Kor. 5, 10.

Zsolt. 39.
2. Kor. 11, 16-33.
2. Kor. 12, 1-10.
2. Korr. 12, 11-18.
2. Kor. 12, 19-13,4.
2. Kor. 13, 5-10.
2. Ko!!:".13, 11-13.

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

Mt. 25, 31-46.
Jn. 5, 19-24.
1. Móz. 19, 15-29.
Lk. 13, 1-9.
Ez. 14, 12-23.
J,eIl.2, 1-5, 7.
1. Pt. 4, 1-7.

Klementina
Lipót
Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet
Jolán

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

Mt. 25, 1-13.
1. Ts. 5, 1-11.
Zsid. 12, 12-17.
Mk. 13, 31-37.
Mt. 25, 14-30.
Zsid. 10, 32-39.
Jel. 2Ll.,9'-1,4, 18, 27.

21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24.Szerda
25. CsütÖl'tök
26. Péntek
27. SZO'l11'bat

Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor
Tünde

Zsolt. 150.
2. Pt. 1, 1-15.
2. Pt. 1, 16-21.
2. Pt. 2, 1-22.
2. Pt. 3, 1-10.
2. Pt. 3, 11-13.
2. Pt. 3, 14-18.

48. hét: Advent 1. -Zak. 9, 9.

I

I Stefánia I Mt. 21, 1-9.
Noé Hab. 2, 1-4.
András KoQ. 1, 9-14.

nSO[t. 24.
Ézs. 56, 1-8.
Ézs. 57, 14-21.

28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd

Elet 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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1. Szerda Elza 1. Móz. 49, 8-10. Ezs, 58, 1-14.
2. Csütörtök Aranka 4. Móz. 24, 15-18. Ézs. 59, 1-15.
3. Péntek Olívia Zsid. 10, 19-23. Ézs. 59, 16-21.
4. Szombat Borbála Sof. 3, 14-17. ÉZ'S. 60, 1-11.

49. hét: Ádvent 2. - Lk. 21, 28._.
5. Vasárnap Vilma Dk. 21, 25-33. Zsolt. 80.
6. Hétfő Miklós Zsid. 6, 9-12. Ezs, 60, 16-22.
7. Kedd Ambrus 2. Ts. 3, 1-5. É,zs. 61, 1-7.
8. Szerda Mária Zak. 2, 10-13. Ezs. 61, 8-11.
9. Csütörtök Ernőke Agg, 2, 1, 3-9. Ezs, 6'2, 1-12.

10. Péntek Judit Jel. 1,4-8. Ézs. 63, 7-14.
11. Szombat Árpád Jel. 3, 14-22. Ézs. 63, 15-64, 11.

50. hét: Ádvent 3. - Ézs. 40, 3, 10.

12. Vasárnap Gabriella Mt. 1'1, 2-10. Zsolt. 85.
13. Hétfő Luca Mt. 11, 11-15. ÉZlS.65, 1-12.
14. Kedd Szilárdka Mt. 3, 1-11. Ezs, 65, 17-25.
15. Szerda Johanna Jn. 5, 31-36. Ézs. 66, 1--4.
16. Csütörtök Etel Hós. 14, 6-10. ÉzJS.66, 5-14.
17. Péntek Lázár Jn. 1, 29-31. Ezs. 66, 15-24.
18. Szombat Estike 2. T~!m. 4, 5-8. Lk. 1, 1-17.

51. hét: Ádvent 4. - Fil. 4, 4-5.

19. Vasárnap Viola Jn. 1, 19-28. Zsolt. 19.
20. Hétfő Csaba Ézs. 45, 1-8. Dk. 1, 18-25.
21. Kedd Ta:más Ezs. 7, 10-16. Uk. 1, 26-38.
22. Szerda Zénó Mk. 3, 31-3'5. Dk. 1, 39-56.
23. Csütörtök Viktória Rm. 1, 1-7. Lk. 1, 57-66.
24. Péntek Ádám, Éva Lk. 2, 1-14. Lk. 1, 67-80.
25. Szombat Karácsony 1. Lk. 2, 15-20. Zso:l:t. 98.

52. hét: Karácsony - Jn. 1, 14.

26. Vasárnap Karácsony 2. I Jn. 1, 1-14. Dk. 2, 1-20.
27. Hétfő János Jn. 21, 19-24. Lk. 2, 21-24.
28. Kedd Kamilla Mt. 2, 13---=-18. Lk. 2, 25~35.
29. Szerda Dávid Jn. 12, 35-43. Lk. 2. 36--40.
30. Csütörtök I Anikó Ézs. 49, 5-7, 13. Lk. 2, 41-52.
31. Péntek Szarveseter Lk. 12 35---:-40. Zsolt. 12'1.

Kegyelem Istene! Esztendők végén ·elénkállítod-nz új kezdetet jelentő bölesöt.
Ahol embert útunk elfogyott, Te }lj at JP?;itsz S~~~lmkra. Légy áldott kifogy-
hatartari szeretetedért. Amen. "0,' r
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Lk. 4, 18.

,1 J-~abadO-k I

"Szabadulást hirdessek a foglyoknak"

Amikor Jézus a názáreti zsinagógában ezeket a már akkor is majd fél
évezredes igéket idézte, azt adta tudtul hallgatóinak, hogy az ő megjele-
nésével aktuálissá vált azok tartalma. Amnesztiát hirdetett. Kihirdette a
Iegíőbb Úr rendeletét, parancsát: a foglyok szabadok! Ez a foglyoknak
örömhír, mert azt adja tudtul, hogy egy minden eddiginél hatalmasabb Úr
úgy határozott, hogy nem szabad őket többé rabságban tartani. Fogvatar-
tóiknak pedig ez a kihirdetett amnesztia parancs: engedjétek őket sza-
badon.

Jczus ezzel azt adja tudtul, hogy Isten nem a rabság Istene, ő szabadító
Isten. Ö nem a rabságban, hanem a szabad életben gyönyörködik. Nem az
az Isten szíve szerint való állapot, hogy az emberek rabságban sínylőd-
jcnek, hanem az, hogy felszabadultan, boldogan éljenek. Lukács evangé-
Iiumában ez a beszéd úgy hat, mintha Jézus "programbeszéde" lenne: ő
azért. jött, hogy ezt kihirdesse, tudtul adja mindenkinek, sőt Isten ezen
akaratának érvényt szerezzen, azt meg is valósítsa. Ezt az üzenetet bízta
Jézus tanítványain keresztül az egyházra, a ma élő egyházra is, hogy ezt
hirdessük, ennek megvalósításán fáradozzunk.

Annak a prófétai igének, amelyet Jézus itt idéz, eredetileg is kettős vo-
natkozása volt. Jelentett rabságból, száműzetésből, hadifogságból vagy
adósrabszolgaságból való kiszabadulást, elnyomás, kizsákmányolás, zsar-
nokság alóli felszabadulást. Ugyanakkor jelentett lelki megkötözöttségele-
tói, szenvedéstől, alacsonyrendűségí érzéstől, megalázottságtól, szenvedé-
Iyektől, bűnöktől, rettegéstől, félelemtől, szorongástól, kényszerképzetektől
való szabadulást is, merj hiszen mindezek ugyanúgy fogva tartják az em-
beri, sőt emberek közösségét, mint ahogyan az ellenséges nagyhatalmak,
zsarnok uralkodók és földes urak, vagy elvetemült rablók és gonosztevők
teszik.

Ma már tudjuk - orvosi és lélektani kutatások igazolják -, hogy rní-
lyen szoros kapcsolatban van egymással ez a kettő, a testi és a lelki "rab-
ság". Színte csodálnunk kell, hogy több ezer évvel ezelőtt milyen termé-
szetes egyszerűséggel kapcsoltak össze őket, és tudtak beszélni arról, hogy
Istennek mindezekre gondja van, ő mindenestül törődik az emberrel, és
amikor segíteni akar, akkor testestül-lelkestül segít rajta, az egész embert
segíti.

Egészen világos, hogy más, Isten igéjével és akaratával meg nem egyező
érdekek vezették azokat a teológusokat és egyházi embereket, akik egy-
mástól különválasztották az ember testi és lelki világát, és ez utóbbit
alacsonyabb rendűnek mondva, úgy irányították az emberek gondolatát,
hogy azt higgyék: Istennek nem olyan fontos a test, ezért az itt hirdetett
szabadulás is csak lelki értelemben veendő. így aztán legtöbben azt gon-



dolták, hogy az egyháznak semmi olyan kérdéssel és problémával nem kell
foglalkoznia mint amilyen a rabszolgaság, az elnyomás, az igazságtalan
társadalmi rendszerek vagy a szegénység-gazdagság ellentéte.

Ma a tudományos kutatások eredményei is figyelmeztetnek a "testi" és
a "lelki" élet egységére. így igaz: az elnyomás, a rabszolgaság rabszolga-
lelket szül, és sok bűnnek lesz forrásává, mert lealacsonyítja az embert.
Es az is igaz, hogy emberi gonosz indulatok, szenvedélyek, bűnök okaivá
válnak testi nyomorúságnak, betegségnek, szegénységnek és sok más baj-
nak. Ezt az összefüggést nekünk, keresztyéneknek is komolyan kell ven-
nünk. Meg kell értenünk, hogy Jézus a teljes ember számára hozott sza-
badulást. Amikor a szabadító Jézust hirdetjük, amikor a Szabadítóról te-
szünk bizonyságot, akkor ezt a Jézust hirdetjük, erről a szabadítóról te-
szünk bizonyságot.

Amit a Jézus által idézett prófétai ige szabadulásnak mond, annak első,
egyszerű értelme: "elengedés". Foglyoknak, rabszolgáknak a fogságból
való elengedését, adósságok elengedését jelenti. De ugyanezt a szót hasz-
nálja Jézus és az apostolok, az egész Biblia a bűnök elengedésére, vagyis
megbocsátására. Az a nagy dolog, hogy ennek mindkét értelemben felsza-
badulás, örömteli élet a következménye. Ez Jézus programja, és az ő nyo-
mán ez az egyház programja is: meghirdetni és ténylegesen megvalósítani
a testi és lelki fogságból való szabadulást.

Dr. Muntag Andor

"Ha a fiú megszabadít titeket"
Jn. 8, 36.

A szabadság lehetőség. Fel kell ismernem, s élni vele.
Katicabogár vergődött asztalomon. Az ablaküvegnek koppant s onnan

asz1alomra esett. A hátára. Kapált lábaival. Nyitogatta szárnyát. Képte-
len volt magán segíteni külső beavatkozás nélkül. Talpra állítottam. Fu-
tott sebesen. Szárnyat bontott s kirepült az ablakon a szabadba.

Jézus azért jött, hogy ne vergődjünk Szótárában a szabadság szó vastag
betűkkel van nyomtatva. Az üdvösség - szabadság. Az Üdvözítő - Sza-
badító. Üdvözölni - kiszabadulni, felszabadulni.

Ablaküvegnek koppant, tehetetlenül vergődő katicabogár volt az az
asszony is, akit a farizeusok Jézus elé hurcoltak. Meg akarták kövezni,
mert házasságtörésen érték. A földön kuporgót Jézus talpra állította:
"Eredj el ... " Nagy ajándékot kapott. Valóban szabad lett. Külső és belső
szabadsághoz jutott egyszerre. Jézus leleplezte, szétszélesztette vádolóit.
A megkövezés elmaradt. Felkelhetett és elmehetett. A szabad mozgás le-
hetőségével, a külső szabadsággal együtt, belső szabadsággal is megaján-
dékozta Jézus, amikor ezt mondta neki: "Én se kárhoztatlak ... " Hatalma
van arra, hogya bűnöket megbocsássa, hogy talpra állítsa az embert.
"Eredj el és többé ne vétkezzél!" Új lehetőség. Belső szabadság.

Tévedés azt gondolni, hogy Jézust csupán a belső szabadság érdekli.
Jézus objektív akadályokat hárított el azért, hogy embereknek vissza-
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adja cselekvőképességüket, életörömüket, amikor ebben őket betegségük
(benaságuk, vakságuk), elszigeteltségük (lepra), társadalmi előítéletek (fa-
nzeusok törvényeskedése), anyagi javakban (kenyérben, sőt borban!) va16
szúkölködés gátolta. Akik Jézus csodáival nem tudnak mit kezdeni, több-
nyir e az ő külső szabadságunk iránt érzett felelősségét nem értik.

Tévedés azt gondolni, hogy az a sajátos belső szabadság, amellyel meg-
ajándékozza Jézus követőit, kikapcsolja az embert a mostani élet felada-
taiból és küzdelmeiből. Ellenkezőleg: felelősségre, szolgálatra kötelezi el
őket. A külső szabadsággal is el kell számol nunk, mire és hogyan hasz-
náltuk fel. A házasságtörő nőt nem ösztönéletétől szabadította meg Jézus,
hanem ösztöne zsarnoki uralmától. "Eredj el és többé ne vétkezzél!" -;-
azt is jelenti, hogy mint nő ne engedd magad kízsákmányol ni és te se
akarj másokat zsákrnányoddá tenni.

Az evangélium nem csak Jézusról szól. Benne maga Jézus szól hozzám.
Azt mondja: ember, ütött szabadságod órája! Urad, barátod, testvéred
vagyok. Szövetségemmel ajándékozlak meg, hogy ne légy magános, kíta-
szított, tehetetlen a belőled vagy körülötted feltörő életidegen erők ost-
roma ellen. Szövetségem felszabadít és velem egyesít. Ne félj régi rabtar-
tóid támadásától. Amíg csak a földön élsz, nem lesz. tőlük nyugtod. Ha
olykor alulmaradsz, kelj fel. Kezdd újra. Reményteljes a küzdelem. Ma
főleg három kísértéssel kell megküzdenünk. .

1. A fásultsággal. "Nem érdemes" - mondja a fásult ember, mert nem
hiszi, hogy sokkal szabadabb, mintsem gondolná. Nem akarja tudomásul
venni szabadságát, mert akkor tehetne, tennie kellene valamit. Lebecsüli
azt, amije van. Magát ámítva szól: "Nem hagynak!" Pedig csak lusta és
gyáva. A hit a szabadság forrása.

2. A renyheséggel. amely kényelemszeretetből azt mondja: "Nem az én
asztalom", vagy gyáván így tér ki: "Nekem mindegy". A szabadság csak
fogy és nem növekszik, ha mind több szabadságot igénylünk magunknak,
de a szabadság irántunk támasztott igényéről hallani se akarunk. A sza-
badságot csak fáradságos munkával lehet biztosítani, kiterjeszteni pedig -
ezt mutatja a szabadságharcok és forradalmak története - csak áldozat-
tal és kockázatvállalással, A renyheség tönkreteszi a szabadságot, az
egyénéj és a közét is. A reménység a szabadság hajtóereje.

J. A szabadossággal. "Azt teszem, amit akarok." Ez nem szabadság.
A szabadság mindig korlátozott. A másik ember iránti szeretet és felelős-
ség korlátozza,

"Ha a Fiú megszabadít ... " hitre, reményre és szeretetre szabadít fel.
Ez egy sajátos belső szabadság. A keresztyén ember szabadsága.

Benczúr László

"Megszabadultatok a búntóI-
szolgáivá lettetek az igazságnak"

Km. 6, 18.

Nincs nagyobb öröme életünknek, mint amikor felismerjük Krisztusban
Isten szabadítását. Bűneim eltöröltettek ! Bocsánatot nyertem! Nem szá-
mít semmi, ami volt! Nem terhel a múltam! Újjá lett minden!
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A szabadság, azonban kétélű dolog. Elveszítjük, ha rosszul élünk vele.
Ha Isten bűnbocsátó kegyelme nyugvó párna lesz számunkra, akkor visz-
sza tér a múlt és bűneink ismét hatalrnukba kerítenek bennünket.

Ezért említi Pál együtt, egy lélegzetre, a szabadságot és a szelgálatot.
Ha megszabadultunk bűneinktől, tudnunk kell, 'míre szabadultunk f.el! Isten
szabadítása nem valami önkényes, szabados állapotot jelent, amelyben ké-
nyünk-kedvünkre azt teszünk, amit akarunk. Így ismét csak rabok len-
nénk. Önmagunk és ránk leső bűneink rabjai. A mindenkitől független
szabadság hiú, önző és hamis vágyálom. Önmagunk rabságának gonosz
álomképe. Nem az szabad, aki azt teszi, amit akar, hanem az, aki azt
akarja és teszi, amit Isten akar. "Isten rabjai" igazán szabadok!

* * *

De mit akar Isten? Igazságot! Ez a szó az egész Római levél kulcs-
szava. Pál Istennek azt a cselekedetét jelöli vele, amellyel Krisztusban
véghezvitte az egész emberiség üdvösségét. Amit az emberi bűn és go-
noszság elrontott, tönkretett a teremtettségben. azt Isten" kegyelmes jósága
helyrehozta, meggyógyította Krisztus halála és feltámadása által." Isten
szüntelenül azon munkálkodik, hogy ezt az ő kegyelmes igazságát tudtul
adja nekünk és érvényre juttassa életünkben.

Ha pedig átéltük, megtapasztaltuk Isten igazságának szabadító erejét,
akkur ezzel máris elkötelezést kaptunk, hogy egész emberi mivoltunkkal
szolgáljuk ezt az igazságot. Akarjuk és tegyük, amit Isten akar és tesz!
Ha Isten úgy tekint az egész világra, rnint megmentett világra, akkor mi
is ilyen lelkülettel éljünk az emberek között! Nem az a dolgunk, hogy
gőgös fölénnyel ítéletet mondjunk, hanem az, hogy mentő, gyógyító lé-
lekkel éljünk és cselekedjünk embertársaink javára. Aki valóban átélte
lsten szabadítását, annak a szeme is megnyílt, hogy felismerje a szolgálat
nagy és kis alkalmait.

* * *

Ritkán figyelünk arra, hogy Pál a Római levélben a hit által való meg-
igazulás titkait egy akkor is, ma is rendkívül aktuális összefüggésben
bontja ki. Nevezetesen az emberiség egysége kérdésének a hátterén. Zsi-
dók és pogányok egyaránt a bűn szolgái és menthetetlenek Isten előtt.
De Krisztus által egyaránt részesei Isten megmentő, kegyelmes igazságá-
nak. Nincs tehát egyiknek sem oka és joga a másikkal szemben sem a
kisebbségí érzésre, sem az elbizakodásra. Sőt Krisztusban egyaránt el-
kötelezettek az igazság szolgálatára, a mentő, segítő szeretetre.

Maga Pál is segítő szolgálatot végzett levelével. Segített, hogya római
gyülekezetben a faji gyűlölködésben élő zsidó és pogány keresztyének
békességre és testvéri egységre jussanak.

Az emberiség egységének szerteágazó kérdése ma még égetöbberr ne-
hezedik az ember-világra, mint Pál korában. A jövőben csak akkor re-
mélhetünk emberhez méltó életet a földön, ha mindnyájan rádöbbenünk,
hogy összetartozunk és mindenki felelős mindenkiért. Az önző, másokat
semmibe vevő, felelőtlen magatartás az emberi élet méltóságának és szép-
ségének pusztulásához vezet a földön.

Es ha mi, mai keresztyének, bátor hittel el merjük mondani Pállal
együtt, hogy "megszabadulva a bűntől szolgái lettünk az igazságnak",
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akkor nyilvánvaló, hogy szolgálatunknak konkrét segítséggé kell lennie
a faji gyűlölködéstől, igazságtalan társadalmi struktúráktól és elnyomás-
tól szétszaggatott emberiség egységének munkálásában. Keresztyénségünk
mai hitele azon múlik, hogy áradnak-e belőlünk mentő, gyógyító, segítő
erők az egész emberiség felé. Mert Isten ilyen szolgálatra szabadított meg
bennünket Krisztus által.

Dóka Zoltán

"Az igazság szabadokká tesz titeket"
Jn. 8, 32.

Olyan ügyek ötlenek szemünkbe Jézus igéjéből, amelyek állandóan na-
pirenden voltak az emberiség, a népek történetében. Általában egyszerre
volt kérdés ez a kettő: az igazság meg a szabadság. Viaskodott mind-
kettővel a politika, a bölcselet, a jogászat, a vallások és az egyház. Önma-
gában is arról tanúskodik ez, hogy sokszor félreértették, félremagyaráz-
ták vagy eltaposták, azért rnlndig keresni kellett, mindig küzdöttek érte
az emberiség legjobbjai. - Akkor is így volt, amikor Krisztus ajkán ilyen
összefüggésben találkozott a két ügy: az igazság megismerése szabadokká
tes? Az O szívében, szavaiban és tetteiben természetesen Isten és ember
viszonyát célzó ügy volt elsőrenden az igazság és szabadság összefüggése.
Mégis nagyon tudnunk kell, hogy lehetetlen, igaztalan úgy beszélni bár-
milyen Isten és ember viszonyát érintő kérdésről, hogy ne ölelje fel azon-
nal a mindennapi életünket. Krisztus sem gondolta és tette ezt másként!

Miféle igazság az, amelyik képes szabadokká tenni embereket? Az ilyen
nagy változáshoz kevés volna tapasztalatok alapján leszűrt bármilyen
igazság. Éppen úgy, mínt a nagy tehetségek következetes gondolkodása
révén nyert igazságok bármelyike. Szó sem lehet ugyan ezek lebecsülé-
sÉr61! Az életrevalót mindig felhasználja belőlük Isten gondviselő mun-
kájában. Igénkben azonban olyan igazságról van szó elsősorban, amelyik
minket Isten és a bűnös ember viszonyára emlékeztet. Vagyis: Istennek
azzal a valóságos arcával. szívével, szándékával van dolgunk, amelyikkel
kész lehajolni hozzánk bűnős emberekhez. Arra felel ez az igazság: Ki-
csoda Isten a Jézus Krisztusban? Szabadító Isten. Nem valami belőle,
nem szelet és ízelítő, hanem egész könyörülő jósága a Krisztusban. Álta-
lume pedig megismerhető, megragadható, mert e világi lett, az Ige testté
lett, mert hirdettetik az evangélium. Helyénvaló azért azt is megkérdez-
nünk ebben az összefüggésben:

Mitől tesz szabadokká ez az igazság? - Ne csak a bűnbocsánatra gon-
doljunk most, - bár ez a szabadulásunk szíve, közepe. Arra essék most
a hangsúly, ami ezzel együtt miridig valósággá válik. Megszabadít a go-
nosztól és a bűn következményétől, a kárhozattól. így szabadulunk a
gyötrő gondoktól, a kétségeinktől, félelmeinktől, különösen az önféltés
bénító rabságából. Mert gond a gonosz még annak is, aki tagadja. Hát
még annak, aki igézetébe kerül! Kételyeink melegágya pedig az "igazság"
felől való elbizonytalanodásunk. Visszatérő, tehetetlenné sanyaró félel-
meink gyökere viszont a haláltól, ítélettől való ijedezésünk és rettegésünk.
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Ezekre a bajairikra egyetlen hathatós orvosság az "igazság" megismerése.
Azaz: Isten oldozó evangéliumának megismerése, meghallása és megra-
gadása hittel, bizalommal. így tesz szabadokká az igazság. Másként: így
adjá Isten a szabadságot. Amennyire valóság Isten szeretete Krisztusban,
annyira valóság szabadítása is. Nem csak önmagunkért. Nagy célja van
lótennek itt a világban ezzel a szabadsággal. Azt is tegyük egészen ma-
gunkévá.

Mert mire is tesz szabadokká a megismert igazság? Arra, hogya min-
dennapi életben sürgető igazság és szabadság munkásai legyünk. Isten
szabadságajándéka kiirtja szívünkből a közönyt. Ugyanakkor lelkünkre,
értelmünkre és váll un kr a helyezi a környezetünk és a népek minden
ilyen gondját. Van belőle! - Akit Isten szeretete a legbénítóbb kötelei-
ből oldozott, annak izgatóan igaz ügye az egyes embert és a még mindig
egész népeket nyomorító igazságtalanság. Nem csak ellene kell megten-
nünk a magunkét. Még inkább azért, hogy a társadalmi, gazdasági és faji
igazságtalanság immár átadja helyét az igazságnak és az attól mindig
elválaszthatatlan szabadságnak. Ott, ahol erre sóhajtoznak embertársak,
csak úgy lesz ez beteljesedés vágyálmok helyett, ha minden e célból ki-
nyújtott és erre mozduló kézzel kezet fogunk. Isten igazsága, Krisztus
Urunk maga ismételten szabadokká tesz és ez a mi keresztyén szabad-
ságunk születése. Szabadságunk élete azonban aligha lehet más, mint az
igazság és a szabadság szolgálata,

Ilyen módon lehet ma hitünk, szeretetünk hiteles jeladás arról, hogya
szabadító -evangélíum talált szívünkbe.

Szabó Gyula

"Aholaz Úr Lelke-ott szabadság van"

2. Kor. 3, 17.

Ennek a valló mondatnak a ritmusa a háziáldás jól ismert mondatai-
nak az ütemére emlékeztet. Tudjuk kívülről : "Hol hit - ott szeretet ... "
és így tovább. Egészen addig, arníg a gondolatsor Istenig ér. Ott aztán
csomóra kötődik, mint a rózsakoszorús keret szalagmasnija és nincsen
tovább. Egy sereg óhajtás. Mí ebben az áldás? Aki kiakasztotta a szobája
falára, valószínűleg nem azt akarta bizonygatni, hogy ez a sok szép és jó
mind itt lakik vele egy fedél alatt. Ellenkezőleg: akaratlanul is a SZ2-

génységót sírta el, hogy mi minden hiányzik, és milyen jól jönne, ha
mindez meglenne.

Ne tévesszen meg bennünket a ritmusnak ez a külső hasonlósága! Ez
nem a háziáldás folytatása. Itt nem óhajtás sír fel tehetetlenül. Nem is
oktatás folyik valami örök igazságról. Ez a mondat tele van ámulattal.
A gyülekezet gazdagságán ámul, úgy, hogy közben a magáét is átéli. Nem
henceg, hanem ámul. A gyülekezet akkor leli meg a saját hangját, ami-
kor a vélt szegénység lamentációja helyett eláll még a lélegzete is, mi-
lyen gazdag. De gazdagsága nem gőgjét hizlalja, hanem mások gazdagí-
tására sarkallja.
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A gyülekezet azért gazdag, mert nem fogyó örökség morzsáin tengődik,
hanem élő Ura van. Ne zavarjon bennünket, hogy Pál az Úr Lelkéről
beszél, hiszen egy mondattal előbb Jézus Krisztust mondja Léleknek. Ez-
zel pontosan azt akarja mondani, hogy sem a régi gyülekezet, se őmaga,
sem a mostani gyülekezet nem a néhai Krisztus emlékéből él, idézget po-
rosodó emlékeket és próbálgat régi példát követni. Jézus Krisztus meg-
találta a módját, hogy gyülekezetével legyen. O maga találta meg, nem
a gyülekezetnek kell valahol az elragadtatás bizonytalan területén keres-
gélni Ot. Evangéliumát, szentségeit nekünk hagyta. De úgy, hogy bennük
O maga cselekszik ma is. Nekünk ez a gazdagság elég, hiszen munkája
természete sem' változott meg: szabadít ma is. Ezt a szabadító munkáját
nem könyvből tanuljuk. A gyülekezet érzékeli feloldozó szeretetét, fel-
lélegzést ajándékozó közelségét. Érzékeli hitében, hogy Lstenre gondolva
se szívnek, se toroknak nem kell összeszorulnia. Szeretetéből szabadon,
félelmek nyűgétől menten nézhetünk most is Rá és várhatjuk anagy nap
találkozását is. A gyülekezet azért gazdag, mert a szabadító Krísztus
nemcsak mögötte, hanem közte is van. Kortársunk. "

Ez az Élő Krisztus által munkált szabadság azonban több a "belső
ember" lelki klncsénél. Kűlső magatartást is formál. Szabadító Istennek
nem lehetnek foglár hívei. Ha Isten nem félelmetes, gúzsba kötő, rabtartó,
mj sem lehetünk félelmet keltő emberek. Aki boldog amiatt, hogy sza-
bad bejárása van imádságában Istenhez, hogyan merészelné osztályoz-
gatással elzárni ugyanezt az utat a másik elől? Aki ámul azon, hogy Isten
úgy szabadít, hogy közben nem öli meg a természetet, hanem egyéniséget,
személyiséget hagy, az szabadságot hagy a tőle eltérő egyéniségnek is.
Aki tudja, hogy őt Krísztus nem lelki agresszióval rohanta le, hanem
szelid vonzásával hódította meg, annak szabadsága van letenni a testi
vagy lelki erőszak minden faj tájáról. Isten ajándékozta szabadságunk
mindig a bocsánat szabadsága. Ezért engedjük hatni, dolgozni a bocsá-
natadás felszabadító hatalmát is.

Az Élő Krisztus gyülekezetében mindent arra használ fel, hogy hitünk-
nek a felszabadult bizalom adjon tartalmat. Gyülekezetét pedig arra sze-
retné alkalmassá tenni, hogy Krisztus-hitének szabadságában környezete is
fel lélegezzen.

Fehér Károly

1. Pt. 2, 16.

"Mint szabadok - Isten szolgái"

"Mint szabadok" - így szólítja meg az apostol keresztyén olvasóit.
A szabadságot tehát olyan állapotnak tekinti, amely a keresztyén élet-
forrr.a elengedhetetlen tartozéka. Akkor mennek rendjén Isten gyerme-
kének dolgai, ha gondolkodását és cselekvését a minden kényszertől men-
tes szabadság oxigéridús levegője élteti. Ezért nem tekinthetjük keresz-
tyéni nek azt az aggályoskodást, amely folyton ilyen kérdésekkel nyűg-
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Iódik: Szabad-e ezt vagy azt tennem? El kell jutnunk már a szabad dön-
tésekben megnyilvánuló nagykorúságral ' .

Sőt, ennél sokkal többet kell mondanunklA keresztyén ember szabad-
ságában Istennek minden emberre vonatkozó akarata ölt testet. Ez tűnik
ki abból, ahogy Isten velünk, emberekkel bánik. A legmesszebbre menően
tiszteletben tartja az ember szabadságát. Nem alkalmaz velünk szemben
kényszert, pedig megtehetné. A Krisztusban feltárt előlegezett szeretetével
és az ezt a szeretetet hordozó szavával közeledik hozzánk. Oly módon te-
hát, amely lehetövé teszi a visszautasítást is. Mert Isten nem legyőzni,
hanem meggyőzni akar bennünket.

Az Isten szándékait jól értő keresztyének soha nem is tudták elválasz-
tani a lelki szabadságot a minden ember által forrón óhajtott és az élet
minden területére kiható szabadságtól. Protestáns őseink egyszerre küz-
döttek a vallásszabadságért és a nemzet szabadságáért. Az Istentől kapott
szabadság jó ízét megízlelt keresztyén nem törődhet bele abba, hogy bá,rki
ezen a világon társadalmi, faji vagy gazdasági elnyomás alatt szenvedjen.

NEm rejti azonban véka alá az apostol, hogya szabadsággal nemcsak
élni, hanem visszaélni is lehet. A szabadság gátlástalansággá is fajulhat.
Takarójává válhat az ember bűnös önkényének. Már az első keresztyének
idejében előfordult, hogy egyesek Isten megszolgálhatatlan ingyen ke-
gyelmére hivatkozva minden erkölcsi gátlást sutba dobtak. De az apostoli
intelem igazságát mindennél jobban szemlélteti az elmúlt századok törté-
nelme. A polgárság a nagy francia forradalomban a születési előjogokra
épülö feudális renddel szemben a szabadság, egyenlőség, testvériség szent
igazságait tűzte zászlójára. De mi lett a gyakorlatban az ember szabad ér-
vényesülésének elvéből ? A francia forradalmat követő évtizedekben vi-
rágzott fel a rabszolgaság szégyenteljes intézménye, lett általános a fejlő-
désben elmaradt népek gyarmati leigázás a, a dolgozó tömegek, sőt gyer-
mekeik végsőkig menő kizsákmányolása. Nyilvánvalóvá lett, hogy' az
egyén szabadsága nem mehet az egész közösség szabadságának rovására.

Igénk világossá teszi, hogya szabadság közkeletű meghatározása kissé
sántít. Még nem nevezhető szabadnak az az ember, aki azt hiszi, hogy te-
het, amit akar. A szabadságnak nemcsak külső, hanem belső korlátai is
lehetnek. "Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek" - mondja Jézus (Jn.
8, 34.). A teljes szabadsághoz a külső és belső korlátoknak egyaránt le kell
dőlnie, különben a szabadság közveszélyessé válhat, mint az az országúti
kalandor. aki a közlekedés szabadságát összetéveszti a közlekedési szabá-
lyok felrúgásával.

A bűn kényszere alól csak úgy szabadulhatunk, ha egy nagyobb hata-
lom szolgálatába szegődünk. Úgy cselekedjetek mint szabadok - int az
apostol -, s akik egyszersmind Istennek szolgái. A kettő ellentmondás-
nak tűník, valójában azonban ugyanannak az éremnek két oldala. De
nem lesz-e az Istennek való engedelmesség új kényszerré? Ezt csak olyan
ember kérdezheti, aki nincs tisztában az Istennel való kapcsolat termé-
szetével. Isten bűnbocsátó szeretettel szeret bennünket, akit hálás szere-
tettel viszontszerethetünk. Ha pedig szeretünk valakit, a neki való enge-
delmesség már nem kényszer, hanem öröm.

Ha tekintettel vagyunk arra az összefüggésre, amelyben igénk áll, nem
lehet kétségünk afelől, hogy az Isten iránti engedelmességünket annak a
közősségí, társadalmi rendnek elfogadásával és szolgálatával gyakorolhat-
juk, amelyben hazánkban élünk. De az Isten szolgáía nem csak engedel-
mes alattvaló. Isten akarata tömören: a felebarát szeretete. A szeretet
pedig mindent meg akar tenni a felebarát javára akkor is, ha az nem
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tartozik a törvényben eWírt kötelességei közé. Mert "egy szabad, termé-
szetes készségnek kell bennünk lenni a jó cselekvésére és a gonosz mellő-
zésére. Ez a lelki szabadság és a megváltás a törvény nyűge alól."
(Luther.)

Dr. Cserháti Sándor

1. Kor. 9, 19.

~,Minclenkitől szabad -
mindenkinek szolgája"

Az újtestamentumból ismerjük Jézus tanításának módszerét, formáját.
Egyszer hasonlatokban, példázatokban beszél Isten országáról, s így pró-
bálja feltárni, vagy legalábbis megsejtetni annak mibenlétét, máskor vi-
szont ellentétes szavakkal, vagy gondolatokkal igyekszik rámutatni az ci
követésének lényegére. Az utóbbinak szemléltetésére elég, ha a Hegyi Be-
széd "boldog-mondásaira" utalunk, vagy pl. arra a jól ismert mondására:
"AkI meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő

életét énérettem, megtalálja azt" (Mt. 16, 25.).
Pál apostal is gyakran használja ezt a dialektikus, ellentétes "igehir-

detési módszert". Gondoljunk pl. 2. Kor. 4, 8-l2-re, vagy 2. Kor. 6,
8-ID-re.

Mostaní igénkben is ilyen ellentétpárral akarja érzékeltetni a Krisztus-
követő, keresztyén embernek egyidejű szabadságát és szolgaságát, kötött-
ségét. Az első pillanatra úgy tűnik, hogy szabadság és szolgaság egymást
kizáró ellentétek: senki nem lehet egyszerre szabad és szolga. így volt
ez a rabszolgaság fennállásának - Pál apostol működésének - idejében,
de joggal mondhatjuk, hogy így van ez ma is.

Társadalmi értelemben és viszonylatban valóban így van: vannak sza-
bad. felszabadított emberek és népek, akik politikai, gazdasági, társadalmi
vagy kulturális elnyomás ból, szolgasorsból szabadultak fel igazi bb, em-
beribb életkörülményekre. Ugyanakkor vannak még mindig olyan népek
és társadalmi osztályok, amelyek ma is szolgaságban élnek és a kizsák-
mányoltság keserű kenyerét eszik, vagy éppenséggel éheznek.

Igénkben azonban a szabadságnak és szolgaságnak egyidejűleg van val-
lási és társadalmi vonatkozása, ill. kötődése.

Amikor az apostol a szabadság és szolgaság egyidejűségéről beszél ön-
magára vonatkozóan, nyilván azt akarja kifejezni, hogy Krisztus meg-
váltói műve megszabadította őt a bűn rabságának kötelékéből, így a
szabadí-tó Krisztusban való hite által "mindenkitől szabad": lelki élete,
üdvössége nem függ emberek kényétől-kedvétől, de nem köti őt rabságba
az ószövetségi törvény betűje sem. Ugyanakkor boldogan vallja magát
"Krisztus foglyának" (Ef. 3, 1.; 4, 1.; 2. Tim. 1, 8. stb.). "Boldog rabság"
ez, amely ugyanakkor Isten gyermekeinek szabadságát is jelenti.

Ez a szabadság azonban senkit nem jogosíthat fel a szabadosság gya-
korlására. Aki visszaél a szabadsággal, az már tulajdonképpen nem is
szabad, hanem szolgájává lesz - legtöbbször rabszolgájává - a legkülön-
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bőzóbb kísértéseknek és bűnöknek: az önzéstől, a képmutatástói kezdve
egészen a zsarnokság ig (vö. 1. Kor. 6, 12.).

A Krisztusban elnyert szabadság ugyanakkor "szolgaságot", kötöttséget
is jelent. Aki Krisztus foglya, az elkötelezettnek érzi magát arra, hogy
a szolgáló Krisztus követésében másoknak is szolgáljon (Mt. 20, 28.). En-
nek a szolgálatnak gyökere a Krisztusban való hit, hajtóereje, motorja a
személyválogatás nélküli felebaráti szeretet.

Luther "A keresztyén ember szabadságáról" c. művében klasszikus tö-
mörséggel fogalmazta meg a keresztyén értelemben vett szabadság és
szolgaság ellentétének egységét és egyidejűségét, amikor azt mondja:
"A keresztyén ember hite által mindenkitől szabad ... ugyanakkor a sze-
retet által mindenkinek szolgája."

Ennek a krisztusi magatartásnak és a fenti lutheri megfogalmazásnak
jegyében lépett Magyarországi Evangélikus Egyházunk a diakóniai teoló-
giának útjára, amelynek lényege az, hogy egyfelől hitünkkel a szabadító
Krisztus felszabadítottjainak érezzük és valljuk magunkat, ugyanakkor
ebből a hitünkből folyóari a szeretet vonalán felelősnek és elkötelezettnek
tartjuk magunkat minden jóakaratú ember, tehát nem csak az egyházon
belüliele irányában.

Adjunk hálát Istennek, hogy a most már több, mint 30 esztendő óta fel-
szabadult hazánkban egyházunk nemcsak a gyülekezeti tagok, hanem
egész népünk és társadalmunk felé olyan tevékenységet fejthet ki, amely
bizonyságtétel arról, hogya keresztyén ember "mindenkitől szabad" s
ugyanakkor egyidejűleg "mindenkinek szolgája".

Mekis Ádám

"A szabadságban álljatok meg"
Gal. 5, 1.

A keresztyén ember szabadsága azt jelenti, hogy Jézus Krisztus uralma
alatt él és neki szolgál. A szabadságban csak úgy állhatunk meg, ha ezt
a függőséget fogadjuk el és ehhez ragaszkodunk.

A szabadság mindenekelőtt nem zabolátlanság, amikor azt mondják:
"teszem, amit akarok és ami jólesik", hanem meggyőződésből teszem a
helyeset, mert Jézus Krísztus arra szabadított meg, hogy az igazat és Jót
tegyem, és ne a bűnnek szolgáljak.

A Krisztusban kapott szabadságot nem lehet néhány - külsőséges vagy
bensőséges - tennivalóra szűkítení. Teljesen mindegy, milyen kegyességi
formákról is van szó, ha törvényként írjuk elő őket, azok lesznek a fon-
tosak, nem pedig az élő Krisztus. Pál apostol azért harcolt a zsidóság
ellen, mert a zsidóság is emberek cselekedetétől várt és tett függővé min-
dent. A Krisztussaí való eleven közösség formákat keres és talál, de a
formák 'túlhangsúlyozása vagy éppenséggel elvetése, mint központi kér-
dés, háttérbe szorítja Krisztus ajándékát.
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Ha azzal altatjuk magunkat, hogy tökéletesen urai lehetünk saját ma-
gunknak és nincs bennünk semmi hiba, ezzel máris .kivontuk magunkat
Krisztus uralma alól, szabadságunk elvesztése és elbukás fenyeget.

Akár arra gondolunk, hogy mindenre képesek vagyunk és Isten helyére
ülhetünk, akár arra, hogy "úgyse rnegyünk semmire, mert bűnösök va-
gyunk" - veszélyben van Krisztustól nyert szabadságunk. Az első eset-
ben alaptalanul vagyunk magabiztosak, a másodikban valami túlzott fé-
lénkség és vélt alázatosság uralkodik rajtunk. Az első esetben úgy gon-
doljuk, hogy a magunk ereje elég ahhoz, hogy szabadok legyünk - pe-
dig milyen messze vagyunk attól! A második esetben annyira raboknak
és elveszetteknek tartjuk magunkat, hogy még Krisztus se szabadíthat
meg.

Krisztus megszabadított : ez az üzenet és ez a tény új lehetőségeket tár
fel. Szabadulás bűntől, önzéstől, régi élettől. Nincs többé helye félelem-
nek, akár halálról, akár a holnapról, akár tulajdonságaimról van szó.
Senkitől és semmitől nem kell félnem. De Jézus Krisztus mégse a másik
embertől szabadít meg. Megszabadít attól, hogy féljek a másik embertől,
hogy rosszért rosszal fizessek, és hogy életem boldogulását a másik ember
ellenében keressem. Megszabadít Krisztus arra, hogya másik ember-
nek - akárki és akármilyen is legyen az - felebarátja, segítőkész társa
legyek. A Krisztustól kapott szabadságban ezért csak úgy lehet megállni,
hogy ezt a szabadságot nem megkülönböztető, hanem a felebarát mellett
Elkötelező ajándékként fogadom.

A keresztyén szabadság annyit jelent, hogy Jézus Krisztus uralma alatt
élek és neki szolgálok. Ehhez persze ismerni kell őt magát. Ha olyannak
tartjuk őt, aki mindenkinél jobban kiszolgál bennünket, akkor oda a sza-
badságunk: a magunk elképzeléseinek és vágyainak rabja lettünk. Ha őt
csak az egyház urának valljuk, akkor egy kisebbség szűk csoportérdeké-
nek rabjai lettünk. Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom meny-
nyen és földön, és aki engedelmes volt halálig, szolgálatába hív és szol-
gálatába állít. Öt szolgálva lehetünk szabadok, mert az Atya neki min-
dent átadott, s ő úgy szeretett és szeret, mint senki más.

Reuss András

Rm. 8, 21.

"A teremtett világ megszahadul"

Keresztyénségünk nemcsak a múltba tekint a hit szemével, J;.\emcsak
a jelenben néz körül a szeretet tekintetével, hanem reménységgel fordul
a jövő felé. Közös kincsünknek, a keresztyénség Apostoli Hitvallásának
harmadik hítágazatában vallott dolgoknak a foglalata Pál apostol szava:
"maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az
lsten fiai dicsőségének szabadságára".

E kijelentéssel kapcsolatos azonnal adódó, természetes kérdéseink a
"mikor" és a "hogyan". Vajon ki az közülünk, aki nem szeretne szaba-
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dulni a félelmetes és legyőzhetetlen hatalom, a mulandóság karmaiból?
Lesz-e egyszer orvosság a halál ellen?

Az eredeti görög szöveget inkább így lehetne fordítani: "a teremtett
világ is meg fog szabadíttatni". A Teremtő titokzatos újjáteremtő mun-
kájáról van itt szó, Isten hatalmas cselekedetéről, amelyet Jézus Krisztus
életén, halálán és feltámadásán keresztül jelentett meg nekünk, és Jézus
Krisztus óta elkezdett körülöttünk és bennünk.

Mivel Isten és nem emberi hatalom vagy tudás áll a mulandóság legyő-
zése mögött, ezért hamis és félrevezető minden számítgatás a világ vé-
géről. Vannak a Biblia egyes kijelentéseire, verseire hivatkozó szekták, de
akadnak üstökösök megjelenéséből jövendölő, sokszor a természettudo-
mányokra hivatkozó álpróféták is. A jehovisták szeletája például már
több meghatározott napot is megjelölt, amikor "visszajön az Úr", illetve
"itt a világ vége". Két évvel ezelőtt a Kohoutek-féle üstökös megjelenése
adott alapot azoknak, akik áltudományos érvekkel használták ki a tö-
megek hiszékenységét több nyugat-európai országban.

Istennek a jövőt formáló cselekedeteire is érvényes Pál apostol egy
másik szava: "most tükör által, homályosan látunk ... " Még nincs itt a
teljesség, de már most is részesei lehetünk Krisztus megváltói munkájá-
nak. Jézus lesz a Bíró, aki ítél majd élőket és holtakat, de mielőtt ítélne
minket, eljött meghalni értünk. A Bíró maga a Szabadító is! Ezért nem
végállomás a halál, hanem csak határállomás. Hasonló az országhatárok-
hoz, ahol meg kell állni útlevél- és vámvizsgálatra. Országhatárokon át
lehet vinni és át lehet hozni sok mindent, a halál határállomásán viszont
nagyon szigorú a vámvizsgálat. "Semmit sem hoztunk be erre a világra,
semmit sem fogunk kivinni innen." Itt marad mindenünk, amink csak
volt, itt marad mindenkink, akink csak volt, de megy tovább az út. Aho-
gyan a földi határállomásokon nem lenne elegendő ott az átlépés előtt
kapkodni, hogyan szerezhetek útlevelet, így van ez itt is. Jézus Istennpk
az a "nagykövete" közöttünk, aki eljött hozzánk, hogy kezünkbe adja már
itt az örök életre szóló útlevelet.

Krisztus szabadítása már itt a miénk, de csak "odaát" lesz teljes.
Az egyházban az igehirdetők megszakítatlan lánca az apostolok óta azért
prédikál Istennek Krisztusban adott szabadításár6l, hogy meghalljuk, elfo-
gadjuk és higgyünk benne. A keresztyén reménység nem ölbe tett kézzel
való tétlen életet jelent, elhanyagolva mindent, ami "földi" és "emberi",
várva a teljességet. A keresztyénség történetében jelentkező ilyen moz-
galmák vagy tanítások félreértését jelentik a Biblia üzenetének,

AH'li Istenre tartozik, azt Istenre kell bíznunk. Nem a mi dolgunk tehát
számítgatní a "végső dolgok" elkezdődését vagy életünk végét. Reánk az
tartozik, hogy a már most nyilvánvaló krisztusi szabadítást elfogadjuk és
e szerint éljünk. Isten akarja, hogy szeretetét másokkal is meg osszuk, bo-
csánatát továbbadjuk. Emberi értelmünk, tudásunk kihasználása, jobb
életlehetőségek. igazságosabb társadalmi és gazdasági read keresése, ez is
a mi feladatunk. Erről fog számon kérni a Bíró.

A "már most" és a "még nem" feszültségében élő keresztyén remény-
ség tudja, hogy "ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
rnínden embernél nyomorultabbak vagyunk". Aggodalmaínk és félelme-
ink hatalmából azonban megszabadít az a Krisztus, aki meghalt és fel-
támadott értünk és velünk van mindennap "a világ végezetéig".

Ifj. Harmati Béla
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Imúltunkban I

Mohács
Az európai történelem nagy színpadán utoljára 450 éve játszott fősze-

repet Magyarország. 1526. augusztus 29-én Mohácsnál másfél óra alatt
játszotta el drámai, szomorú szer epét, s ettől kezdve jelentéktelen epizó-
distak sorsára jutott. Nemzeti történelmünk hősi fejezetei, Mohács utáni
múltunk gazdag anyaga tulajdonképpen egy kelet-európai kicsiny nép
éjet-halál küzdelmévé zsugorodtak, a nagy játszmába sorsdöntően többé
nem tudtunk be avatkozni. Korábban, a középkor századaiban nagyha-
talmi pozíció ból a magyar kírályság számos kérdésben befolyásolta, ala-
kította Európa arculatát. Lényegében nem is a kis népek sorsa jelentett
katasztrófát, hanem az, amit Mohács következménye címén kellett tudo-
másul vennünk.

De, hogy 'CI sorrendet megtartsuk, néhány szóban tegyük vizsgálat tár-
gyává Mohács előzményeit. Ehhez a témához sok újat nem tudunk adni.
Egyértelmű az a történelmi látásmód, hogy a Mohácsot megelőző évtize-
dekben a feudális anarchia szabad prédává tette az országot. Hunyadi
Mátyás halálával, a Jagellök magyar trónra kerülésével olyan közálla-
potok alakultak ki, amelyben nemcsak a központi vezetés vált árnyékká,
de DZ oligarchák egymás elleni küzdelme bontakozott ki. Központi, királyí
hadsereg nem volt, de ehelyett "magánhadseregek" szép számmal, saz
egyéni önzés, kapzsiság, harácsolás és fosztogatás a legmagasabb társa-
dalmi szinten mindennapi jelenség volt. Eközben robbant ki Dózsa pa-
rasztforradalma, amelynek leverése érdekében e szomorú évtizedekben
utoljára látjuk együtt a főúri osztályt. '

A parasztforradalom riasztó jele volt a közállapotoknak, a magyar pa-
raszi sanyarú sorsának, melyet nemhogy orvosoltak volna, de még két-
ségbeejtóbb helyzetbe süllyesztett az elvakult nemesi bosszú. Lényegében
akik érintettek voltak a Dózsa-forradalom "Ieverésében, azok szinte vala-
mennyien szereplői lesznek Mohácsnak, hiszen a két alkalom között mind-
össze 12 év telt ,e1.~em véletlen tehát, hogy Mohácsnál hiányzott a ma-
gyar paraszú-az az osztály tömegeível, amely képes lett volna a korán
jelentkező végz-etnek más irányt szabni. De kezéből ki ütötték a fegyvert,
az úri gőg létbiztonságát jobban féltette tőle, mínt külső ellenségéktóJ.

Az államvezetés képtelen volt felismerni az európai nemzetközi életben
végbement változásokat is és azokat a tényezőket, amelyek Magyarország
sorsát régen elintézettnek tudták. Egy dolog tűnt csak fel, hogy "jGn a
török", s erre nézve szorongó érzéssel hoztak egyre-másra törvényeket.
Szükség lett volna úgyis a déli védelmi vonal megerősítésére, az elavult
banderiális hadsereg felcserélésére korszerű zsoldoshadra, fegyverzetre.
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Az országgyűlések a végzet előszelétől hajtottan mindent megszavaztak.
de végrehajtásról nem volt, aki gondoskodjék. A befolyt silány összegek
is elsikkadtak, katonát, felszerelést ebből nem Iátott az ország. Ehelyett
sovány reménységgel kilincseltek a nyugati szomszédok - V. Károly, a
pápa stb. - ajtajain segélyekért.

Eközben két nagyhatalom, a török és német tengelyébe került az or-
szág. Volt-e akkor világosan látó magyar politikus, aki észrevette volna a
nyugati monarchiák ádáz küzdelmét az európai egyensúlyt fenyegető né-
met-Habsburg császársággal szemben, s hogy ebben a küzdelemben mí-
lyen szerepet szántak a felnövekvőben levő keleti birodalomnak, a tö-
rőknek ? Magyarország sírját több helyen ásták egyszerre! Valahol Párizs,
Roma és Sztambul .tájékán, de a német-római szent birodalomban és
elsősorban idehaza, a legpuhább talajban. Aligha lehetett volna ilyen em-
berekre, mint Werbőczire, a hírhedt törvénykönyv szerkesztőjére, Bá-
thorira, a fosztogató nádorra, Thurzóra, a Fuggerek rokonára, Zápolyára.
Dózsa leverőjére és mindenekfelett II. Lajosra, aki Mohácsnál volt ép-
pen húszesztendős, számítani. Sorolhatnánk egyébként az ország méltó-
ságait, akik magánvagyonuk gyarapításával voltak inkább elfoglalva,
mintsem közügyekkel, és szomorúan kellene megállapítani, hogy fogalmuk
sem volt mi történik körülöttük a nagyvilágban.

Mindenesetre egy szövetségi rendszer kibontakozott azért, hogy V. Ká-
roly hatalmát gyöngítse. Ebben a szövetségben Franciaország, Anglia, Fi-
renze, Velence, Róma és a félhold benne volt és így első pillanatban Ma-
gyarország csak mint átvonulási terület jött számításba, hogy Károlyt
keleten hátbatámadja a török. Allítólag Szulejmán császár mást sem kért
a magyar kírálytól, minthogy szabadon átvonulhasson az országon. De er-
ről az udvar hallani sem akart, sőt a török követtel rosszul is bánt, és ez
lett volna a "casus belli", a közvetlen ok ahhoz, hogy teljes erejével el-
lenünk forduljon.

A déli védelmi vonalat viszont már a húszas évek elején szétrombolta,
ill. megszál lta. Sabác, Belgrád elesett, a Duna, Száva, Dráva átkelőhelyei
nyitva álltak. Korábban is minden ellenállás nélkül jöhetett volna Bu-
dáig a török.

1526 augusztusat jelölte mégis a történelem a katasztrófa dátumául.
A szerencsétlen király, aki néhány ezer emberrel és azzal a reménnyel,
hogy útközben csatlakoznak hozzá a rendek, egy hónappal korábban már
Pakson tartózkodott, a seregnek még nem tudott vezért kijelölni. Leve-
lek és utasítások mentek Zápolyához - aki a legnagyobb sereggel ren-
delkezett -, s a többi főúrhoz, de ezek csigalassúsággal szivárogtak a
hon védelméhez. így kb. 20-30 ezerre tehető az a magyar sereg, amely-
nek fel kellett vennie a harcot a világ egyik legképzettebb, fanatikus ha-
dával, amely számszerűleg is legalább kétszer akkora volt, s rendelkezett
a modern tüzérség ütőképességével. Tomori Pál kalocsai érseket a tanács-
kozások eredményeképpen fővezérül választották, s annak hírére, hogy a
török átkelt a Dráván, a magyar sereg is Mohács alá húzódott.

Azon a szerdai napon, augusztus 29-én, tikkasztó forróságban, délután
2-3 óra tájban szinte minden értelem nélkül támadást kezdett a magyar
had. A hadrend összeállítása, a támadás levezetése hadtörténészek meg-
állapítása szerint hozzá nem értésről tanúskodott. így nem csoda, ha más-
fél óra leforgása alatt eldőlt a küzdelem, s mintegy 15 ezer ember lelte
halálát. Kisfaludy elégiáját: "Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mo-
hács"-ot Nemeskürty így cáfolja: "Mohácsnál ugyanis mindössze annyi
történt, hogy egy szedett-vedett, rosszul vezetett és begyakorlatlan sereget
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augusztus 29-én, egy zivatarral végződő tikkasztó délutánon megfutamí-
tottak." Ez így igaz! De Mohácsnál lényegében az igazolódott be, hogy egy
uralkodó osztály, amely az uralkodásra képtelenné vált, pontot tett saját
torténete után és egyben hosszú időre a vezetése alatt álló ország függet-
len léte után is.

Mohács nemzeti történetünk nagyon is kiheverhető csatavesztése lett
volna. Igaz, hogy meghalt a kírály. Valószínűleg gyilkosság áldozata lett.
Gyanúsítható a gyilkossággal mindkét trónra pályázó párt, - a nemzeti,
Zápolya Jánosé (állítólag öccse követte el a gyilkosságot), és anémet
Márla-Ferdinánd - párt ja. De az adott történelmi körülrnények között
ez mellékes volt. Az ország tulajdonképpen Mohács után bukott el. Nem
bonyolódunk a kettős királyválasztás kérdésének taglalásába. Abba, hogy
a győztes török sereg néhány hét múlva kiürítette az országot és minden
lehetőség megvolt ahhoz, hogy kiheverjük a szerencsétlen csatavesztést.

Mohács következményeiben jelentett nemzeti katasztrófát. Mert egy-
felől a két nagyhatalom - német, török - másfél száz esztendőn ke-
resztül az ország területén vívta eldöntetlen küzdelmét, másfelől anémet
kírály választás következtében a szerencsétlen ország közel négy évszáza-
don át, az első világháború végéig az osztrák-nérriet birodalom gyarrna-
tává süllyedt. Külön tragédia volt az átmeneti 150 esztendős török meg-
szállás, s az ország három részre szakítása. Ebben az összefüggésben kell
taglalnunk társadalmi, gazdasági helyzetünket és szerepünket Európa tér-
képén. Mindkét állam, a ném et, a török, mindkét politika a magyarság
érdekeitől merőben idegen volt, mindkettőt mélyen gyűlölte az ország népe
es a történelem balszerencsés végzete következtében a magunk erejéből
egyiktől sem tudtunk szabadulni. Szabadságharcaink, függetlenségi moz-
galmaink, roppan.t véráldozatunk mindannyiszor a két hatalom - utóbb
elsosorban anémet - ellen sorakoztatta fel a nemzetet és mindannyiszor
elbuktunk.

A reformáció ebben a szerencsétlen történelmi szituációban nemzeti
üggyé vált. Korábban is találunk nyomokat. de általában korábban "német
ügynek" tekintették a reformációt. Mohács után magyar ügy lett. Utal-
junk a nemzeti nyelv, irodalom, érzés művelői re és arra, hogy a protes-
tantizmus tudatosította elsősorban a tömegekben, mégpedig a jogait vesz-
tett paraszttömegekben a nérnet-, törökellenes érzést. Példátlan nemzeti
mísszíót végzett a gyászos évszázadok alatt! Anémetellenes szabadság-
mozgalrnak hősei túlnyomó többségükben protestánsok voltak. A pápista
egyház igen hamar kompromisszumra lépett a Habsburg-uralkodókkal.

Mohácsnál csak csata volt, nem háború. De a mohácsi csatavesztés el-
indította azt a katasztrófálís lavinát, amely maga alá temette népünket
négy évszázadra. Ezért nevezhetjük mégis Mohácsot katasztrófának.
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Luther vigasztaló sorai

Mária királynéhoz
(1526)

"Legkegyelmesebb Királyné Asszony! Kegyes emberek indítására el-
határoztam, hogy e négy zsoltármagyarázatot Felségednek megírom buz-
dításul, hogy Felséged Isten igéjének Magyarországon terjesztésében fris-
sen és örömmel kitartson, mivel kedvező hírt kaptam, hogy Felséged az
evangéliumhoz vonzódik, bár ezt akadályozzák és hátráltatják ...

De sajnos közben Isten hatalmából úgy alakult, hogy a török siralmat
és nyomort hozott, Felséged kedves fiatal férjének, Lajos királynak ne-
mes vérét is kiontva , szándékomnak is meg kellett változnia... azért
mégis folytatt am munkámat s a zsoltárokat kiadtam Felséged vigasztalá-
sára ebben a váratlan szerencsétlenségben, amellyel a Mindenható Fel-
ségedet meglátogatta nem haragból, hanem, amint remélnünk kell, hogy
megpróbálja és megtanítsa, hogy Felséged egyedül -az igaz Atyában bíz-
zon, s vigasztalódjón Jézus Krisztusban, ki testvérünk is ... "

450 évvel ezelőtt indultak útjukra a fenti sorok. A levél természetesen
hosszabb az idézettnél és Luther Márton soraihoz valóban 4 zsoltár ma-
gyarázatát is csatolta. így lett belőle "Négy vigasztaló zsoltár a magyar
királynénak", II. Lajos özvegyének. Má1"iának.

Milyen alkalomból sziüetett meg az írás? Már az idézet tartalma is el-
árulja. Az előző cikk olvasása után már nem szükséges Mohácsról szól-
nunk, Témánkhoz tartozik azonban: holtan maradt a csatában Magyar-
ország fiatal, 23 éves királya, II. Lajos is. A tragikus tényen túl figyelemre
méltó az is, hogy halála enyhén szólva tisztázatlan volt. Valószínűleg nem
csatában esett el, nem is a Csele-patakba fulladt. A csatatér egyetlen sír-
halma alatt, egyedül őt találták elhantolva. "A királyt ellenséges kezek
ölték meg" - olvassuk egy titkos bécsi iratban. Szerémi GYÖ1'gy, a ki-
r ály udvari papja pedig megírja, hogy a királyt Záp olya János öccse,
György szepesí gróf ölte meg három késszúrással. Mit hallott meg erről
az özvegy, nem tudjuk. De bár a mohácsi csata után így ír: "Ami kedves
személyér illeti, úgy mondják megmenekült, Isten adná, nincs biztos tu-
domásom róla" - mégis, amint Mária megkapja a mohácsi veszteség hí-
rét, menekül Budáról kíséretével, Pozsonyba költözik, itt kapja meg LlJ..-
ther írását is.

A levél címzett je tehát: Má1'ia, a megözvegyült maquar ki1"ályné. M3.r
1515-ben megszületett a házassági szerződés Ulászló és Miksa között: La-
jos Habsburg Máriát, Ferdinánd pedig Lajos nőtestvérét, Annát kapja fe-
leségül. A Habsburg-ház első lépése a magyar trón felé 1 1522-ben kötöt-
tek Lajos és Mária házasságot. Nemeskürty István így ír Máriáról: "Fi-
gyelemreméltó egyéniség. Mindenesetre bölcsebb, uralkodásra termettebb.
mint férje. 1526-ban éppen 21 éves; .kisportolt', férfias megjelenésű.".
határozott, makacs, energikus nő. Atlagon felül művelt, sokat olvas ...
A Habsburg-érdek fanatikus híve."

Természetesen Magyarországon Máriának és kísérőinek meg ielenése
nem volt népszerű. Talán ezért is menekült hirtelen Budáról Mohács után
- a magyarok elől 1Még előzőleg így ír: "A magyárok a németek nek nagv
ellenségei, sejtem, hogy egy nap botrányt támasztanak azzal az ürüggyel,
hogy nem tűrik a lutheránusokat."
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Ez utóbbi szavak nemcsak arra vetnek fényt, hogy ekkor a vallás és
nemzeti érzés még összekavarodott, hanem arra is, hogy Máriának kap-
csolata volt a reformációval.

1524-ben így ír a velencei követ: "az udvarnál vannak lutheránusok, és
őfelsége kedvez nekik". Burgio pápai követ - túlozva - ezt jelenti: a ki-
rály és királyné lutheránusok. Mária udvari papja (Henckel János) né-
metül és nyílt an a páp a ellen prédikált. S amikor a lutheránus ok üldözése
elindul, Mária védelmébe veszi az elítélteket, különösen Fortunatus Imrét.

Nagyon valószínű, hogy Mária szívében megoszlott a rokonszenv a hu-
manizmus - e korabeli tudományos áramlat - és a reformáció között.
Mint "sokat olvasó" természetes, hogy kezébe kerültek mind Erazmusnak,
mind Luthernek írásai. Ennél azonban többet is mondhatunk. Hitének
egyik szép "jele", énekeskönyvünk 364. éneke. Eldönthetetlen, hogy ki
írta. A ném et versek kezdőbetűi nevét adják: Ma-Ri-A. Róla énekelték,
biztos, hogy ő is szívesen olvasta:

,,0, Uram, hát ez éltemben, ahol minden, Változik oly hirtelen,
Halld meg esdő kérelmemet, Védd ügyemet, S oltalmad dal légy velem.
Ez ha kísér, Bármi sors ér, Nem rettegek, Vigaszt lelek,
Mert velem van Istenem."

Magyarországot elhagyva is a katolikus tábor kibékítésére igyekezett.
1530-ban Melanchton ezt írja Luthernek: "Mária igyekszik bátyját (V.
Károly!) csillapítani." Mint Németalföld kormányzója sem tűrte az ink-
vízicíót a protestánsok ellen. Kétségtelen, hogy gondolataiban keveredtek
a humanizmus, a Habsburg-érdek és a reformáció igényei és tanításai,
ahogy ma megítélik. De, hogy ez utóbbi, az evangéliumi hit is élt szívében,
tagadhatatlan.

Élete legválságosabb pillanataiban kapta Luther levelét. "Látom, hogy
doktor Luther Márton szeretettel gondol rám" - ez a mondat került visz-
sza Lutherhez Máriától.

Hogyan értékeljük ezt a levelet, illetve a 37., 62., 94. és 109. zsoltár el-
küldött magyarázatait?

Ez az írás annak jele, hogy reformátorunk mennyire érdeklődött mín-
den iránt. Korának eseményeiről tudott és szava is volt mindenhez. Ha-
zánk életén is rajta tartotta szemét. Ezért ír magyarázatában a törökről is,
meg arról, hogya fejedelmek és püspökök nem velük - a fő bajjal -
törődnek, hanem csak az "eretnekekkel".

Belső célja szerint ez az írás Máriát igyekezett buzdítani, hogy bátran
álljon a reformáció ügye mellé. A zsoltármagyarázatokat Luther Máriá-
nak még a mohácsi csata előtt kezdte írni, de már ekkor is szorongatott-
nak ismerte az evangéliumhoz hajló királyné helyzetet egy katolikus or-
szágban. Ezért biztatja, hogy az ige terjesztésében tartson ki. Luther mín-
denesetre a reformáció nyereségének tartotta volna, ha Mária világosan
állást foglal a reformáció mellett.

Végső fokon azonban a levél "lelkipásztorivá" lett, hiszen akinek szólt,
az "oly korán özveggyé és férjvesztetté" lett. Ezért mutat Krisztus ke-
resztjére, mínt egyetlen vigasztalásra: "mi nem vagyunk olyan erősek a
türelemben, min t Isten, azért a mi csekélyebb keresztünk fájdalmasabb
nekünk, mint Krisztus keresztje". Így kéri Isten vigasztalását, ebben a
szomorúságban szeretné kezébe adni az igét, most már csak szolgálni sze-
retne, hogy a bajba jutott özvegy "e csapást elfelejtse, illetve férfiasan
elviselhesse".

Ilyen értelemben a vigasztaló sorok szolgálattá lettek, bízvást mond-
hatjuk hogy hazánkban "az új", az evangélikus egyház diakóniai szolgá-
latának egyik legelső megnyilvánulása és jele volt ez az írás.

Keveházi László
38



A gályarabok kiszabadítása
A debreceni Református Kollégium tanácstermében egész falat betöltő

olajfestmény örökíti meg a magyar protestáns gályarabok 300 év elötti ki-
szabadulásának nagy pillanatát. A kollégium előtti téren is hatalmas em-
lékoszlop, a budapesti református zsinati székházban pedig márványtábla
hirdeti a 26 életben maradt, Ruyter holland tengernagy által kiszabadított
protestáns hitvallónak az emlékét.

Minek volt köszönhető az előbb halálra ítélt, majd "örökre száműzött"
raboknak e váratlan szabadulása?

Magas szintű diplomácia

Ami a csaknem két éven át, bíróság előtt és börtönben, majd gályán
szenvedő prédíkátoraínk alig remélt szabadulásakor történt, elsősorban
égy hosszas, magas szintű diplomáciai erőfeszítés eredményeként értékel-
hető.

Már az összes magyarországi protestáns prédikátor és tanító beidézésé-
nek, majd bebörtönzésének és kínzásának a hírére megmozdultak EU1'ópa
p1'otestáns államai. Mivel a statáriális "összeesküvési per" szálai Bécsben
futottak össze, elsősorban az itteni diplomáciai képviseletek emelték fel
szavukat a hallatlan erőszakosságole ellen.

Elsőnek gróf Oxenstierna Bernát bécsi svéd követ nyújtott be merno-
randumot Bécsben még 1674 decemberében, majd 1675 februárjában Lipót
császárhoz. Uralkodója, a svéd király megbízásából sürgette a magyar-
országi és sziléziaí protestánsok szabad vallásgyakorlatának a biztosítását.
"Ezt parancsolja a hit, a lelkiismeret, a keresztyén eljárás és a humaniz-
mus" - írta, és kemény szavakkal bélyegezte meg azt az eljárást, amely
"az ártatlan prédikátorokat kegyetlenebbül sújtja, mint a legnagyobb go-
nosztevőket vagyapagyilkosokat".

Oxenstiernának ez az első, nagy jelentőségű dokumentuma nyomtatás-
ban is megjelent, abból a célból, hogya protestáns országokat informálja
a történtekről, 1. Lipót ingerült hangú válaszlevelet íratott tiktos tanácso-
sával, báró Abele Kristóffal, és igyekezett kizárólag rebelliseknek feltün-
tetni az elítélteket. Nem átallotta a báró azt is állítani, hogya birodalom
területén vallásáért senkit sem üldöznek.

A többszöri svéd próbálkozást nemsokára az angol, brandenburgi és
szasz udvar intervenciója is követte, - látszólag sikertelenül. Eredménye-
sen végződött azonban Németalföld bécsi követének, Hamel-Bruyninx
Henriknek: a közbenjárása, akinek a fia mint békeközvetítő, utóbb Rá-
kóczi diplomáciájában játszott fontos szerepet.

A holland követ míndent elkövetett, hogy mozgósítsa az európai közvé-
leményt és nyomást gyakoroljon a bécsi udvarra. Kapóra jött a protes-
táns hatalmaknak a Franciaország ellen harcoló Ausztria hadi helyzetének
kedvezőtlen alakulása. A követí jelentések bepillantást engednek ebbe az
érdekes külügyí és hadügyí helyzetbe, amely végül is - mint látni fog-
juk - megoldáshoz segítette a végsőkig megpróbált gályarabok ügyét.

Aldozatkész diakónia

E zárt ajtók mögött folyó és csak részleteiben ismertté vált diplomáciai
erőfeszítés mellett a szabadulás előkészítésében egyszerű, neves és név-
telen hittestvérek áldozatkész szolgálatáról is meg kell emlékeznünk.
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Akiszabadító: Ruyter Mihály holland tengernagy

Két fókusza volt ennek az alig felbecsülhető nagy összefogásnak : Ve-
lence és Nápoly. Az előbbiben Zaftius Miklós doktor, a nürnbergi szár-
mazású, lelkészi oklevéllel is rendelkező orvos tett meg minden tőle tel-
hetőt a rabok kiszabadítása érdekében. Fáradhatatlan, kiterjedt levelezése
- amely zömében fennmaradt a bécsi és zürichi levéltárakban - hűen
tükrözi az evangélium és az igazság ügye iránti tántoríthatatlan buzgó-
ságát.

Akik azonban a fenti nél is nagyobb, személyes diakóniai szolgálatot vé-
geztek a szerencsétlen gályarabokkal, hivő nápolyi evangélikus kereskedők
voltak. Méltó, hogy különösen Velz György és testvére, Velz Fülöp nevét
jól megjegyezze az utókor, de jelentős volt Lauber Mátyás és Schorer
János, Velencében pedig még Gennatius Illés segítsége is.

A nápolyi ak egyfelől állandóan Iátogatták a rabokat a kikötőben, hajón,
vagyarabkórházban, és ott igyekeztek feltáplálni őket, másfelől ők is tol-
lat ragadtak és nem nyugodtak, amíg a rabok kiváltásához szükséges
váltságdíj magas összegét össze nem gyűjtötték, Eközben maguk is nagy
fejenkénti összeget ajánlottak fel - fejenként 100 aranyat, kétszeresét
eladási áruknak - egy-egy rabtársuk kiszabadítása érdekében.

Amíg a 26 főre eső hatalmas summa össze nem gyűlt, felajánlották an-
nak megelőlegezését; Zaffius doktor gyakori svájci levélváltás a éppen azt
a célt szolgálta, hogy a zürichi egyház gyűjtése végül is fedezze a Velz-
féle kezdeményezés kiadásait.

A sokirányú fáradozás végül eredményre vezetett. Igaz, nem maradék-
talanul, hiszen a gályák csaknem hetente szedték áldozataikat, így pl.
négy evangélikus prédikátorunk életét is követelték (Borhidai, Mazári,
Paulovítz és Tinkovitz).

Amikor már a holland katolikusok is kérték a gályarabok szabadon bo-
csátását, hogy ezzel saját kísebbségi helyzetükben is javulás álljon be, a
nápolyi alkirály törvényszékileg kivizsgáltatta az ügyet és ártatlanoknak
nyiivánította a rabokat. I. Lipót pedig a kényszerítő körülmények hatása
alatt leiratban közölte "legkegyelmesebb határozatát" - ami egyben vá-
lasz volt Hamel Bruyninx ismételt memorandumára -, hogy késznek
mutatkozík a gályaraboknak megkegyelmezni, azzal a feltétellel, hogy
bosszút nem állnak és hazájukba vissza nem térnek.

Ekkor futott be hajóhadával a nápolyi kikötőbe de Ruuter Mihály ad-
mirális. Spanyolország szövetségese, Az alkirály elrendelte a rabok sza-
badon bocsátását. Huszorinégyen voltak életben - köztük heten evan-
gélikusok -, akiket a gályákról, ketten, akiket a theatéi börtönből szaba-
díthatott ki. Amikor Ruyter meglátta a 46. zsoltárt könnyek közt éneklő,
csonttá soványodott prédikátorokat, ez az emlékezetes mondat hagyta el
ajkát: "Sok győzelmet vívtam életemben ellenségeim felett, de ez az én
legfényesebb diadalom, amellyel Krisztus ártatlan szolgáit az elviselhe-
tetlen terhek alól kiszabadíthatom."

Nápolyban a Velz testvérek házában, Velencében a Rialto híd melletti
vendégfogadóban szállásolták el őket. Hittestvéreik élelmet, szállást, ru-
hát. költőpénzt adtak nekik. Az Oxfordban őrzött Gennatius-emlékkönyv,
nálunk pedig Masznyik, Nikléczi és Ladmóczi szép bőrkötéses albuma ta-
núsítja a sok jóbarát, testvér és pártfogó szeretetét.

Ruyter nem sokkal élte túl e győzelmét. 1676. április 22-én egy tengeri
csata során halálos francia lövés érte. E kettős 300. évfordulón gondolat-
ban mí is letesszük a hála emlékkoszorúját amszterdami sírjára, és szi-
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vünkbe véssük Bátorkeszi Istvánhoz írt egyik utolsó levelének a két pro-
testáns felekezet viszonyára vonatkozó, ma is érvényes sorait: "Menje-
tek és igyekezzetek ki-ki övéivel arra, hogy hazamenvén egyek lehessetek;
ennél kedvesebb hálát sohasem nyerhetek tőletek."

Dr. Fabiny Tibor

II. Rákóczi Ferenc születésének
háromszázadik évfordulójára

1676. március 27-én, egy pénteki napon született a Zemplén vármegyei
borsi kastélyban 1. Rákóczi Ferenc címzetes erdélyi fejedelem és Zr ínyí
Ilona fia: II. Rákóczi Ferenc, a nagy kuruc szabadságharc vezérlő feje-
delme. 1953-ban, a szabadságharc 250. évfordulóján a Magyarországi
Evangélikus Egyház méltó módon újította fel személyének és független-
ségi háborújának emlékét, Ez alkalommal is megilletődve: tisztelettel és
hálával gondol reá.

1703. június l6-án történt, hogy a fiatal fejedelem, akit a bécsi udvar:
1. Lipót császár oktalan és embertelen kormányzata halálra keresett, né-
hány száz főnyi csapatával a Kárpátok vereckei szorosán át elindult a ma-
gyar nép felszabadítására "a képtelenül hatalmaskodó, zaklató, szabadsá-
gunkat rongáló, törvényeinket megvető, jószágainkat erőszakkal foglaló,
becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó és
kegyetlenkedő" Habsburg-ház ellen. Július l8-án Naménynál átlépte a
Tiszát. Mire beállt az ősz, a kuruc hadsereg elérte a nyugati határt, már
Bécs alatt portyázott. A kuruc tábor, amely kis csapattal indult támadás-
hoz áprilisban, májusban hétszáz, júniusban hétezer, decemberben hetven-
ezer főre növekedett. Rákóczi és a fegyvert fogó nép szövetségéből ki-
bontakozott történelmünk egyik legjelentősebb, dicsőségben és tanulság-
ban gazdag eseménysorozata, egy nyolc esztendőn át tartó nemzeti ellen-
állás: a Rákóczi-szabadságharc.

Midőn Rákóczi tizenöt esztendő múltán visszatekintett szabadságharcá-
nak kezdetére, emlékirataiban ezeket a sorokat írta: "Nem félek kijelen-
teni, hogy minden cselekedetem célja egyedül a szabadság szeretete volt
és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem a
bosszúvágy indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam ke-
resni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem, az vezérelt, hogy eleget te-
gyek kötelességemnek hazám iránt." A fejedelem egyéniségének valóban
e két - minden cselekedetét irányító - vonása van: rendületlenül ra-
gaszkodott hazája szabadságához és mindenkor teljesítette kötelességét
a haza iránt. E két nagy tulajdonságával tündöklik előttünk, mint mú l-
tUL!; nagy hőse és mint nagy példamutató jelenünkben és jövőnkre nézve.
Elete és népe érdekében való szolgálata azt az igazságot példázza előt-
tünk, hogy a szabadságról nem elég csak beszélni. Aki szereti a szabad-
ságot, az ráteszi életét és dolgozik érette. Rákóczit - születése jeles év-



fordulóján - most nem nyilatkozatai val, hanem tetteivel akarjuk szem-
léltetni, Mert cselekedetei még vallomásainál is szebbek, tanulságosabbak.

A magyar nagybirtokos osztály legelőkelőbb és leggazdagabb tagja volt.
Erdélyi fejedelmek sarjadéka, a Római Szent Birodalom hercege. Mégis
elfogadta földönfutó jobbágyainak feléje kinyújtott kezét. Egyedül reájuk
támaszkodva, hűségükben és hazaszeretetükben bízva indította meg sza-
badságharcát - az egész nemzet felszabadításáért. Osztályának tagjai
megvetették, vagy csak teherhordozó s igavonó élőlénynek tekintették
jobbágyaikat. Ha valahol megmozdult a nép, riadoztak és a császár várai-
ban kerestek előlük menedéket. Rákóczi ellenben rájuk bízta magát és a
tiszaháti jobbágyfelkelőkkel indult el a haza felszabadítására lengyelorszá-
gi bujdosásából. Ezzel - a Rákóczihoz és a magyar néphez méltó - csele-
kedettel kezdődött a roppant méretű erőfeszítés a Habsburg-járom lerá-
zására.

Mindjárt kezdetben két nehéz feladattal kellett szembenéznie a feje-
delemnek: egy élesen tagolt, osztályokra és felekezetekre bomló társada-
lomban nemzeti egységet kellett teremtenie a szabadság kivívása érde-
kében. Hiszen csak az egész nemzet erejére támaszkodva remélhette a
háború győzelmes befejezését. Katonai feladata még epolitikai feladatnál
is nehezebb volt: a kezdeti népfelkelésból olyan hadsereget kellett for-
málnia, mely képes felszabadít ani és meg is tudja védelmezni egész Ma-
gyarországot.

Rákóczi politikai alkotása az ország rendjeinek a szécsényí országgyű-
lésen alkotott szövetsége. Ez a nevezetes gyűlés a korábbi Habsburg-el-
lenes törekvések régi, nemes hagyományait idézte a nemzet emlékezetébe,
és azt jelentette, hogy Rákóczi megnyerte, s a haza nagy ügyének szol-
gálatába állította a nemességet is. Megnyerte őket anélkül, hogy a job-
bágysorsú magyarokat elveszítette volna.

A szabadságért fegyvert fogó jobbágyok vérük hullásáért, a szabadság-
harc megindításában szerzett érdemeik jutalmául felszabadulást kívántak
a gyűlölt főldesúri hatalom alól. Megnemesítésükre nem is gondoltak,
szabad hajdúvárosokban való megtelepítésüket kívánták. Rákóczi jobbágy-
felszabadító akciói, hajdúváros-alapításaí arra figyelmeztetnek minket,
hogy a felkelés győzelme esetén a társadalmi fejlődés új kerszaka indult
volna a magyar társadalom életében.

Messze előre mutatott Rákóczi valláspolitikája is: a vallást alárendelte
a hazaf'íságnak. Először ő a magyar történelemben, azt vallotta, hogy val-
lása senkit sem akadályozhat az ország szolgálatában. S azokat, akik val-
lásos meggyőződésükre hivatkozva akadályozták a magyarság harcát, bol-
dogulását, könyörtelenül eltávolította az útból. Egy remek írásában lel ep-
lezte a jezsuita rend kétarcú csalárdságát, s kiűzte őket az országból.

Oriási erőfeszítést végzett annak érdekében, hogy népfelkelésből támadt
hadseregéből reguláris ezredeket teremtsen. Szervező talentuma létre is
hozta azt a magyar hadirendet, amelyről Zrínyi Miklós álmodott. Ered-
ményei méltók csodálatunkra: 1707-ben 51 lovas- és 27 gyalogezred állott
fegyverben. S a kuruc vitézlő rend nyolc esztendőn át bírta a küzdelmet
- diadalokat is aratva - Európa legjobb hadseregével, a császári árrná-
diával szemben.

A szabadságharc kezdetén Rákóczi rövid háborúra számított. Azt re-
mélte, hogy Bécs alatt egyesülhet a győzelmesen előrenyomuló bajor-
francia hadakkal, s igazságos békére kényszerítheti a császárt. Mikor
azonban szövetségesei Höchstadtnél vereséget szenvedtek, ez a nagy re-
ménység meghiúsult. A nemzetnek vállalnia kellett egy hosszú háború
erőfeszítéseit egy háború közben kialakuló hadsereggel és egy gazdasá-
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gilag a török-német háborúban tönkretett országgal. Ha nagyszerű terve:
a magyar-francia-orosz szövetség angol ármány következtében meg nem
hiúsul, a szabadságharc még mindig győzelemmel végződhetett volna.
S ennek eredményeképpen megvalósulhatott volna az az európai fejlődés
szintjére emelt modern magyar állam, amelyet gondosan eltervezett.

A szabadságharc bukását a nemzetközi helyzet kedvezőtlen alakulása
es a belső bajok elhatalmasodása idézte elő. A háború első szakaszában
az országigazgatás és a hadsereg szükségleteit rézből vert szükségpénzzel
fedezték. A falvak élelmiszer-szolgáltatásai és a szegényes hazai ipar ter-
mékei nem voltak elegendők a harc folytatására. A rézpénz elértéktele-
nedett, a bányák arany- és ezüsttermése nem volt elégséges, óriási gaz-
dasági válság állott elő, s a bajokat csak fokozta a hadiadó bevezetése.

A gazdasági bajokhoz járult a nemzeti egység megbomlása a nemes-
ség osztályönzése következtében. A földesurak 'visszakövetelték a hadse-
regből jobbágyaikat, az adó terhét áthárították jobbágyaikra. Egyre erő-
södött a reakció: mikor a páp a eltiltotta a katolikusokat a kurucokkal
való együttműködéstől. Mit sem törődve azzal, hogy Rákóczi buzgó és hű
katolikus, a papok akciót kezdtek a katolikus főtisztek átcsábítására. A két,
vitezségéről híres kuruc brigadérost: Ocskay Lászlót és Bezerédj Imrét
egy katolíkus püspök csalta át a császár pártjára. Betetőzte a romlást
egy Délkelet-Európaból támadt irtózatos méretű pestisjárvány. A hábo-
rúban 85 000 ember pusztult el, a járvány következtében 410 000.

Rákóczi még ekkor sem kötött békét a császárral, a bujdosást válasz-
totta: Rodostóban, török földön halt meg 1735 nagypéntekjén.

Ez volt a jelmondata: Cum Deo pro Patria et Libertate = Istennel a
Hazáért és a Szabadságért. Ez Rákóczi szellemi öröksége. Mi is vállaljuk.

Esze Tamás

Evangélikusok
Rákóczi udvartartásában

Köztudomású, hogy a magyarság színe-java nagy lelkesedéssel támo-
gatta Rákóczi Ferenc szabadságharcát. Az is közismert, hogy különösen a
protestánsok álltak szívvel-lélekkel a fejedelem mellett, aki katolíkus
létére protestáns ősei legnemesebb hagyományainak a letéteményese volt
és a rég óhajtott vallásszabadságot teljes mértékben biztosította. Csak
egyetlen érdeket helyezett a vallás érdeke elé: a haza szabadságát.

Azt viszont már kevesebben tudják, hogy éppen a magyar evangélikus-
ság mílyen nagy és fontos szerepet vitt Rákóczi udvartartásában.

* * *

Jelképes jelentőségűnek mondhatjuk, hogy egyházunk egy-egy képvi-
selője ott volt a nagy szabadságharc bölcsőjénél, és ott virrasztott a buj-



dosó fejedelem koporsójánál is. Az első egyik apTódja volt: Berzeuiczu
János Adám, Caraffa egyik eperjesi áldozatának, Keczer Andrásnak le-
anyági unokája. Ö volt az, aki 1701. november 6-án kiszöktette az akkor
25 éves Rákóczit a bécsújheLyi bÖTtönbőL Egy szepességi postamester ál-
tal szerzett lovakkal, majd a podolíní piaristák segítségével ő, a 22 éves
apród vágtatott ki Lengyelországba a dragonyos őrmesternek álcázott Rá-
kóczival. Hálából a fejedelem utóbb geneTáLadjutánsává tette.

A másik evangélikus, aki elkísérte a bujdosó fejedelmet törökországí
száműzetésébe, báró Zay Zsigmond lovas-gránátos ezredes volt, Zay Lő-
rinc szenátornak a középső fia, egy olyan család sarja, aki Rákóczi ol-
dalán tanulta a hazához, s utóbb - egyetemes felügyelőkként - az egy-
házhoz való hűséget.

Milyen szerepet vitt a szabadságharc bölcsője és a fejedelem rodostói
halála közötti időben a magyar evangélikusság ? Erre a kérdésre keressük
most a feleletet.

A királyi Magyarország birtokos köznemessége a XVII. század véres
ellenreforrnációja ellenére hűségesen kitartott a reformáció ügye mellett.
Nagy meg prób áltatás ok érték a század közepe óta, különös en a gyász-
évtizedben és Caraffa vérengzése idején. Összetartó erejét azonban mindez
csak fokozta. Annyi bizonyos, hogy a XVIII. század hajnalán, a szabad-
ságharc kitörésekor feUűnően sok feLvidéki nemes család vaUotta magát
az Agostai HitvaUáshoz tartozonak: Szinte természetes volt tehát, hogy a
szabad vallásgyakorlat reményében zömük örömmel csatlakozott Rákóczi
felkeléséhez és lelkesedéssel sereglett a "Cum Deo Pro Patria et Liber-
tate" zászlaja alá.

Az 1705-ös szécsényí országgyűlés idején, amikor a Szövetkezett Ren-
dek szenátoTOkat választottak, felmerült azok felekezeti számarányának
a kérdése. Ifjú Keczer András országgyűlési naplójában ezt olvashatjuk
erről: "A Status ok azt kívánták, hogy a három Religiobul egyaránt vá-
lasztassanak a Senatorok. Melyet a Mélt. Fejedelem megértetvén, így re-
solvált: hogya Senatorok választásában nem lehet a vallást nézni, hanem
az arra érdemes Embereket, mert azok nem a vallást, hanem az ország-
nak külső dolgait fogják igazgatni."

Ennek ellenére, nyilván rátermettségük és politikai súlyuk alapján a
három történelmi felekezet közül a köznemesség somibóL az evangéHkus-
ság adta Rákóczinak a legtöbb szenátoTt. Az evangélikus főnemesek közül
báró Petroczu István tábornokot (a költőnő fivérét, Thököly Imre unoka-
testvérét) és báró Zay LŐTincet választották be. Köznemeseink közül öten
lettek a fejedelem tanácsosai: Gerhara GYÖTgy (Ráday Pál sógora), Já-
noky Zsigmond (aki egyben a fejedelem alkancellárja lett), KajaH Pál
(Ráday apósa), Platthy Sándor (Vay Adám sógora), Radvánszky János (a
Caraffa-áldozat Radvánszky György fia) és telekesi Török István ezredes,
a dunántúli evangélikusok patrónusa.

Egyházunk e legmagasabb politikai rangú képviselői jelen voltak min-
den jelentős kül- és belpolitikai, pénz- és hadügyí döntés nél, és együt-
tesen hordozták hazájuk és egyházuk sorsát.

A protestánsok sok évtizedes elnyomása volt bizonyára az oka annak,
hogya felekezeti szempontokat sokszor e tanácsurak némelyike is előbbre
helyezte a haza érdekeinél. Ilyenkor azonban a bölcs fejedelem végső,
határozott döntéséveI soha nem hagyott kétséget afelől, hogya PatTi a ér-
deke meg kell, hogy előzze a Religio érdekeit.

Az evangélikusság soraiból tette főudvarmesteTévé Rákóczi Ottlyk
Györgyöt, akit - nemrég újonnan kiadott - Önéletírásából jó és rossz
oldaláról kőzelebbről is megismerhetünk.
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További két érdekes megfigyelést tehetünk, ha őseinknek a Rákóczi-sza-
badságharc idején vitt szerepét vizsgáljuk. Az egyik az, hogya. várme-
gyei közigazgatás élén különösen is sok evangélikus köznemes állt, fő-
ként, mint aUspánok. E bizalmi állás egyszerre tükrözte az államvezetés
és a megye bizalmát. Hadd említsünk meg néhány fontos politikai szere-
pet vivő evangélikus alispánt ebből a korból: Görgey János a Szepesség-
ben (róla mintázta szabadon Mikszáth A f.ekete város Görgeyjét) , Jánoky
Zsigmond és Kajali Pál Hontban, Lányi Pál Gömörben, Radvánszky János
Zólyomban (neves költő is volt, ránk is maradt értékes verseskönyve),
Róth Mihály Sárosban (fiainál Bárány György volt utóbb nevelő), Szir-
may András Abaújban és Szirmay Péter Zemplénben viselte ezt a tisztet.

A másik említésre méltó és érdekes jelenség, hogy Rákóczi környeze-
tében evangélikus szakemberek foglaltálc el a legfontosabb gazdasági 'po-
zíciókat. íme néhány példa: Bulyovszky Dániel - ugyancsak Ráday Pál
sógora - fejedelmi titkár a Gazdasági Tanács számvevője, báró Hel-
lenbach János Gottfried főbányagróf - egyben kiváló orvos -, a bánya-
városok admínisztrátora, a Kereskedő Kompánia elnöke, Lányi Pál bánya-
birtokos, vasipari vállalkozó és szállító, Ottlyk György, a Gazdasági Ta-
nács elnöke, Radvánszky János, a fejedelem kincstárnoka, Török István
pedig annak élelmezési biztosa volt.

Említhetnénk továbbá, hogy már a fentiek közül is többen, de más
Iutheránusok is, magas katonai beosztást kaptak Rákóczitól. így Petrőczy
István tábornoka, Török István, Róth János György és Zay Zsigmond ez-
redese, Sréter János dandárnoka, Szent-Ivány János és Czelder Orbán
brigadérosa, Zay András pedig főstrázsamestere volt a fejedelemnek.
A diplomáciai szolgálatban kítűnt - a császáriak által kivégzett - Kray
Jakab, a bártfai evangélikus lelkész fia, a jogi apparátusban Okolicsányi
Mihály államügyész, a pedagógusok között Missovitz Mihály Rozsnyón és
Rezik János Eperjesen.

Végül kevesen tudják, hogy sok neves orvosunk állt Rákóczi szolgálatá-
ban. Udvari orvosa nürnbergi lelkész fia: Langh Ambrus volt - aki urát
'I'örokországba is elkísérte, ő temettette el díszes szarkofágban Konstanti-
nápoly keresztyén temetőjében; a pozsonyi MoHer Károly Ottót pedig "a
felkelő hadak tábori orvosává" nevezte ki, aki utóbb nemzetközileg i5
elismert nevet szerzett magának és hazájának.

Történetírásunknak érdemes részleteiben is foglalkoznia a fenti kérdé-
sekkel . Egyelőre a még publikálatlan iratok alapján olvasóink figyelmét
akartuk a haza és egyház szabadságát szerető őseink szolgálatára irá-
nyítani.

Dr. Fabiny Tibor

Hallj új hírt!
Rákóczi hírlapja az Evangélikus Országos Könyvtárban

Egy Rákóczi -kori ének szólít így fel: "Hallj új hírt!" A jó tájékoztatás
erőt ad s mozgósít. Tudta ezt Rákóczi a harc kezdetétől. Ellensúlyozni
kellett Bécs célzatos rossz híreit is. A sereg szervezésében, a hazai közvé-
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lernény formálásában, nemzetközi érintkezésben Rákóczi a tájékoztatás
sokféle módját használta: napiparancs, ünnepélyes nyilatkozat, személyes
levelezés és diplomáciai irat, a megbízottak és követek rendszeres hírrel
és magyarázattal ellátása. Rákóczi maga és hűséges személyi titkára, Rá-
day Pál szívet és értelmet megmozgató módon írták a hagyományos mű-
fajokat is, igyekeztek megértetni a felkelés jogos voltát, a hadakozás okát,
levonták a vereségek tanulságát.

Rakóczi a napiparancs elé is elemző bevezetést írt. Minden során jól
látszik: jól ismerte a külföldi kortárs irodalmat s a hazai tudományos
munkákat. Jól fogadta hát egy tábornoka, Esterházy Antal javaslatát:
adjanak ki nyomtatott, rendszeresen megjelenő lapot. Esterházy 1705-ben
írt levelében elsősorban hazája lakosainak vigasztalására gondol, bár kész
külföldi terjesztésre is. Az ellenséges hírveréssel szembe akar szállni, ja-
vasolja, állítsanak be állandó szerkesztőt, sőt maga munkáját is felajánlja.
A fejedelem válaszát nem ismerjük, de utasításait igen: a tábornokok és
várparancsnokok küldjenek rendszeresen híreket, saját kancelláriája pe-
dig latinra fordítja, megszerkeszti a lapot hétről hétre.

Értesülünk korabeli adatokból a nyomtatás és a terjesztés körülmé-
nyeiről is: Bertóthy Ferenc, főképp Ráday Pállevelezéséből. A lap kiadás-

Mercurius Veridicus 1710. évi 2. számából

történetet ma már sok gazdag részlettel együtt ismerjük. A harcok közt
nem lehetett heti- vagy akár havilapról szó. Nem a tervezett folyamatos-
sággal, de mégis végül bizonyos rendszerességgel jelent meg öt éven át az
első Magyarországon nyomtatott hírlap. Legyőzte a távolságot, a hadi ne-
hézségeket, 270 évvel ezelőtt maiakat megszégyenítő frisseséggel követte
az eseményeket. Ha nem lehetett nyomban kiadni, nem is jelentették meg
az elkészült számot, meghaladott híreivel. Voltak évek, míkor egyetlen
szám sem jelent meg, majd újra kiadják, most már Bercsényi kancellá-
riájan, Ebeczky Sándor munkájával.

A Mercunius Veridicus történetével a felbukkanása óta eltelt több mint
110 év alatt sokan foglalkoztak, sok ismeretet (s néha téves elméletet
vagy adatot) köszönhetünk nekik: Szalay László, Thaly Kálmán, Marczali
Henrik, Hellebrant Arpád, Géresi Kálmán, Markó Arpád, Szimonidesz
Lajos, Máté Károly, majd Esze Tamás, Benda Kálmán. A kutatás ered-
ményeit Esze Tamás vette vizsgálat alá s tárta fel a tévedéseket. Éppen
az 1710-es számokat, könyvtárunk példányait érte az "újrafelfedezés"
sorsa; mivel Heflebran t jó 50 évvel korábbi tanulmánya, 1895-ből, fele-
désbe ment. Ma, 20 meg 15 évvel Esze és Benda tanulmányai után lépten-



nyomon látjuk: a korábbi téves elméletek makacsul élnek tovább. Ezért
a részletek elismétlése nélkül álljon itt egyszerű táblázatban, amit a Mer-
curíus megjelent számai ról, ránk maradt példányairól, a lelőhelyekről s a
kéziratos példányokról tudunk:

másolat.

másolat.

Tehát: 6 szám, 9 nyomtatott példány, 4 kézirat. Megjegyzendő: 1895 óta
eddig nem ismert szám nem került elő, csupán már ismertek további
példányai, ezért mondhatjuk, hogy összesen 6 szám jelent meg nyomta-
tásban. Levéltárunk kéziratos példánya Schulek József iratai közt ta-
lálható. A könyvtárunkban őrzött, csupán egyetlen példányban ismert
Mercurius-számokat különös gonddal őrizzük. Eredeti méretű fénykép en
adjuk kézbe érdeklődő olvasónak. szakkutatónak. Csak kivételesen [elen-
tős alkalommal, így a magyar könyv 400 éves ünnepén állít juk ki, szí-
gorú biztonsági intézkedések után. Még a művelődési-népszerűsítő felada-
tokat is megelőzi a hű őrzés kötelessége.

A feltűnően kevés példányt az is magyarázza, hogy félhivatalos kiad-
ványként eleve kevés példányban készült, hiszen nem széles kőrű ter-
jesztés, hanem az európai udvarok tájékoztatása volt célja. Pusztulhatott
is példánya hadak idején.

Erdekes a könyvtárunkban őrzött 3 szám útja. Egy gyűjtőkötetben ma-
radtak fent, mely 17 értékes nyomtatványt tartalmaz. A kötet a Podma-
niczky-könyvtárral, ajándékként került 1929-ben az evangélikus egyház
tulajdonába. Egykori tulajdonosaik 1891-ben igen gazdag gyűjteménnyel
gyarapították könyvtárukat, megszerezték Tóalmásról Prónay Sándor
könyveit. Ennek emlékét szöveges ex libris őrzi. Korábbi adataink a gyűj-
tőkötetről nincsenek, valószínű, hogy a könyv-, tudomány- és művészet-
pártoló, egymással rokon Podmaniczky, Radvánszky, Prónay családok va-
lámelyik tagja őrizte meg a Mercurius-számokat. E családok kapcsolatai
mind az ország északkeleti részéhez vezetnek, ugyanide mutat a gyűjtő-
kötet legtöbb darabja. A nyomtatványoknak több, mint fele Bártfán jelent
meg, köztük a három Mercurius. Korábban a lapot Lőcsén nyomtak, míg
a várost 'a császáriak el nem foglalták. A bártfai nyomda betűi, néhol
könyvdíszei is kopott dúcra mutatnak, mégis első oldalaik egész kiállítása,
díszes kezdőbetűik és a szép vonalú zásódíszek igényességről vallanak.
Tartalmuk, mint a többi számé hadiesemények és diplomáciai hírek, meg-
emlékeznek az eperjesi vértanúk sírjának feldúlásáról, a lőcsei árulásról.
Néhány' jellemző bevezető mondatuk magyar fordításban: Szerencsésen
keztlődött nekünk az új év ... Tegnap csodálatos eset történt nálunk ...
Erősen vísszaszörítottuk (az ellenséget) ... Szívszorító az utolsó szám egyik
zárómondata : Majd ád Isten jobbat is. .
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A lap mindvégig latinul jelent meg, mivel Rákóczi udvarában ez volt a
német, lengyel, svéd és angol udvar számára a diplomácia nyelve. A Mer-
curius Veridicus vonalvezetése, Rákóczi elgondolásai mégsem maradtak
csupán a külföldi s vezető körökben. Közös kinccsé lett, részben a hírlap
révén is, amiért a Rákóczi-szabadságharc küzdött. Eljutott a vigasztalásra
szoruló szegény néphez is, ezt a kor irodalmi emlékei, az egykorú s ké-
sőbbi daloskönyvek énekei bizonyítják.

Méltán lehetünk büszkék Rákóczi hírlapjára, az említett kritikai tanul-
mány szavaival szólva "a kurucság szellemi teljesítménye nem kevésbé
értékes, mínt katonai erőfeszítése ... Számunkra különösen jelentős, hogy
a szabadságért harcoló magyar nép lapjával kezdődik a magyar sajtó tör-
ténete."

Papp Ivánné

Mercurius Veridicus 1710. évi 3. (utolsó!) számából

Berzsenyi kétszáz éve

Széchenyi István jól tudta, kit idéz, midőn hazáját és nemzetét átgyúró
fejtegetései élére, [eltgeként, Berzsenyí-strofát rakott. Ugyanazt a levegőt
szívták magukba mindketten szűkebb pátriájuk gócában, Sopronban.
A soproniaknak van kit becsülniük szívb éli érzéssel. Széchenyi ma is ott
áll a téren, pár lépésnyire a nevezetes evangélikus líceum tói, mely most
Berzsenyi nevét hordozza. Már működött ott az intézet s benne a diákok
köre, ahol "egyházas-nagyberzsenyi" Berzsenyi Dániel fürkészte a versek
szépségét, s nem tudott betelni erejükkel. Ugyanolyan pajkos ifjonti hév-
vel indult, mint egykor a nagycenki gróffiú. "Én egykorúiru között legelső
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magyar tánczos voltam, lovat, embert, asztalt átugraní nékem játék volt.
Sopronyban magam tizenkét németet megvertem, és azokat a város ta-
vába hánytam," - írta 1811-ben Kazinczynak. Ez a Herkules szövegezte
meg nemzetének, hogy: "Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz
csuda dolgokat." Berzsenyi nemzetnevelőnkké vált, éppúgy mint Szé-
chenyi, aki ugyancsak korán faképnél hagyta cilinderes, párizsi sétabotot
Iorgató, asszonyokat mustráló fícsúrságát s nőtt fel a Kossuth adta jel-
zővé, a legnagyobb magyarrá. Földiek voltak. Jártam Nagycenken, az
1974-ben megnyitott kastélymúzeumban, Széchenyi emlékei közé belehe-
gedült Berzsenyi ébresztő szövege.

Tudták kortársai is, kit tiszteljenek benne, habár félrevonult, mimóza-
érzékenységű lélek mozgott az elnehezült testben, mely tulajdonképpen
korán vetett véget vérkeringésének. Kétszáz évvel ezelőtt született .-
1776. május 7-én, Egyházashetyén, régi evangélikus nemesi családban -,
s úgy rémlik, nem kell ébreszteni emlékét, hogy föllobbanjon a lángja.
Frantisek Palack)" a csehek nagy történetírója és politikus a, aki pozsonyi
l íceumí diákévei után a' magyar Zerdahelyí családnál nevelősködik. meg-
ismerkedik Berzsenyi költészetével, s felhívja rá cseh írók figyelmét. Ez
még Berzsenyi életében történt. Ez az adat mutatja, hogyan hatott saját
társadalmi rétegén keresztül a szomszédokra is. Ugyanakkor fordították
oroszra is. Azóta tizenegy idegen nyelven jelentek meg Berzsenyi-versek,
1880-ban önálló kötetben latinul. Elképzelhetjük, mennyire örvendezett
volna, ha ezt életében megéri, ő a latin verselés magyar művésze. 1895-
ten kiadták Váczy János Berzsenyi-életrajzát. Emlékezetes Németh László
Berzsenyi-monográfiája, a "mély magyarság" költőjének arcképe, melybe
Németh szokása szerint önmagát is belerajzolta. Füst Milán költészete
tudatos Berzsenyi-átvétel, s Berzsenyi-tanulmánya a költő modern jel-
lemzése, költészetének összeforrasztása korunkkal. Lírájának nemzeti hi-
vatástudatot erősítő szellemét XX. századi költőink egész sora idézi va-
lami formában. Tanulmányok, cikkek érzékeltetik jelentőségét és jelen-
létét.

A soproni líceumban szerezte meg klasszikus műveltségét, latin és né-
met költők ismeretét, s ezt fejleszti tovább dunántúli magányaiban, sehol
se lelve nyugalmat. Iskoláit éppúgy nem fejezte be, mint Petőfi, meg-
próbálkozott a katonáskodással, ugyancsak mint Petőfi. Végül is gaz-
dálkodni kezd Niklán, majd Sömjénbe költözik, onnan ismét Niklára,
ahol végképp letelepszik) családostul. 1819-20-ban Sopronban találjuk.
néhányszor fölmegy Pestre is, de iszonyodik a városi nyüzsgéstől. A rop-
parit test csupa rezgő ideg, gyanakvás, korai mélabú, lankadó életkedv.
Nem szabad Berzsenyit gazdag. henye életformájú vidéki földesúrnak el-
képzelni. Tiszta szívű, gyermeki hitű hazafi. Szemérmesen rejtegeti ver-
seit; mint ismeretes: Kis János fedezi fel, s három versét elküldi Ka-
zmczynak, az ország másik Végére, később egész kötete kéziratát. A ver-
sek különös módon jelentek meg, katolikus káplánok, szerzetesek, ifjú
plébánosok pénzgyűjteményéből fizette ki a költő a nyomdaszámlát. Nem

. áll egy szigeten, hanem az egész ország ismeri és szereti a földesurat, aki
éppúgy szánt-vet, mínt a parasztok. A níklai valóság érleli a görög-latin
ruhába bújó leöltészetet magyarra, reálissá, kézzelfogható szemléletűvé.

Ez az érlelődés Iassúnak rémlik, az ókori klasszikus nemzetek mitoló-
giáját hívja segítségül első éveiben. Mintha nem merne szólni természetes
élményeiről. Aki nem ismeri a görög-római isten világot, nem is érti meg
ezt a latin s görög nevekkel, hasonlatokkal álcázott körképet, Képei me-
rev vonalúak, általánosak. Képzelete földön jár, szavai "Cynthia fény-
szekerén". Híressé vált krífíkáiában Kölcsey tulajdonképpen ezt kifogá-
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solta, "Berzsenyi fiatal, vidám lelke a görögök felé repdes vissza" - írta.
Miért nem hagyta ki kötetéből a fiatalkori verseket? Meghajol ódái és
elégíáí előtt, a cikk végén azonban gúnyolódik Berzsenyi némely .Jcöny-
nyűségén". Ez a szigorú kritika haláláig bántotta Berzsenyit. Éveket szánt
rá, hogy szóról szóra megcáfolja, de nem ért vele célba. Kölcsey elismerte,
hogy hibázott, amikor túlment a jogos bírálaton, de engesztelő beszédét
már csak a halott Berzsenyi szellemének mondhatta el az akadémiai köz-
gyűlésen 1836-ban. Igen, csak az ember költözött el Berzsenyi halálával:
"A költö a míénk, a nemzeté maradt végiglen."

Berzsenyi a Dunántúlról jött, a magyar szó s a magyar jellem ősi föld-
jéről s amint rátalált, boldogan, szülőföldje látványaira - a messze söté-
tedő Ság tetejére, a Bakony mély erdői re, a Balaton partja virányaira -
már élmény és erő miriden szava, versformája ép és szép. Valóban, Köl-
cseynek igaza van: ódái és elégiái mesteri művek. Nem feledjük el meg-
rendítő intelmeit a magyar nemzethez:

Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,

Róma ledűl s rabigába görbed.

Tóth Arpád írja remek Berzsenyi-szonettjében, hogy "a bús magyar
szók, sok kevély oroszlán", miként szolgák : félve és juházva várták ma-
gánya vén barlangjában Dánielt. Ezeket az oroszlánokat hajtotta ki nagy
költeményeiben egész nemzetünk okulására. Minden igazi költő olyan író,
aki érthetően formál érzelmeket és gondolatokat minden olvasó épülé-
sére. Berzsenyi jobbá tette önmagát, hogy jobbá tehesse a rá hallgató ma-
gyarokat. 1807-ben írta a második A magyarokhoz című versét, amely így
kezdődik: "Forr a világ bús tengere, ómagyar!"... Ez reá és költésze-
tére a legjellemzőbb. Oroszlánszavainak hinnünk kell föltétlenül. Most
mái' Kodály Zoltán kantátája formájában zúgnak, fölemelnek s erősíte-
nek, testi-lelki tisztaságra, országformáló szabadságra. A nemesi világkép
keretéből. amelyben éveken át tétovázott, így lépett át mindenkihez, át-
ölelve az egész nemzetet.

Szalatnai Rezső

~~Ahaza minden előtt ..."

Száz éve halt meg a Pesti Evangélikus Egyház
első magyar lelkésze : Székács József

A címet adó mondat a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848. decem-
ber 31. számában szerepel s abból a nyilatkozatból való, amelyben Szé-
kács József pesti lelkész a haza akkori helyzetét festi s a lap kényszer-
beszüntetésének okát magyarázza. Hadd álljon itt még néhány mondat
Székács tollából, ugyanabból a számból: "A haza veszélyben van! Nem-
zeti önállóságunk, szabadságunk, sőt lényünk is fenyegettetik ... Ilx..~n-
kor a magánérdekeknek háttérbe kell vonulniok, a magánjogot követelő
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szózatoknak el kell némul niok, a haza minden előtt ... A mindenható Is-
ten, ki minket szent fia által a szabadságra hívott, áldja meg nemzetünk
szabadsági küzdelmeit dicsőséges diadallaL"

Ki volt az az ember, aki telve volt hazafiúi féltő szeretettel? Ki volt az
a lelkész, aki imádkozott a szabadság ügyéért? Ki volt az a tekintélyes
térfi, aki minden erejét latba vetette, hogy hazája és egyháza szabadsá-
gáért küzdjön?

Székácsnak több esze volt, mint legtöbb kertársának. "Székácsnak több
esze van, mint nektek mindnyájatoknak összevéve" mondta állítólag Jó-
zsef nádor feleségének, Mária Dorottyának, amikor hosszú huzavona után
végre sikerült, Székács irányításával, budai telket vásárolni, hogy a budai
evangélikusok felépíthessék templomukat. Székácsnak több esze volt az
átlagnál és nemcsak telekvásárlásnál mutatkozott meg. A nyolcgyermekes
orosházi tímár, Székács János, fiát ezért taníttatja a mezőberényi ev. gim-
náziumban, minden anyagi nehézséget vállalva. Később Sopronban a
nagy tekintélyű szuperintendens, Kis János is felfigyel Székács ritka éles
eszére. Székács éles eszét egész élete során Istentől kapott ajándékként
használta.

Szorgalma is több volt az átlagosnál. Már mint házitanító tanul is és
rrunt jó pap, holtáig művelődik. Sok helyütt megfordult, sok nyelvet meg-
tanult. Németül és szlovákul is szolgált, Szerbül nevelősködése közben a
gazdag szerb családnál, Nikolrtséknál görögül egy ortodox paptól tanul,
akit ő latinra tanít. Népdalokat és népballadákat fordít szerbből (éppen
az elmúlt években figyeltek erre fel irodalmi körökben), franciául tár-
salgási színten beszél, németből Goethe-epigrammákat, ógörögből Plu-
tarkhoz párhuzamos életrajzait és Platón-szövegeket fordít.

Székács sokoldalú ember. Jó igehirdető, újságíró, tudós, egyházjogász,
egyházszervező és mindezzel együtt hazafi, aki nem egyéni érdekeit né~i,
hanem hazája érdekeit. Életében valósággá vált a mondat: "A haza min-
den előtt ... "

Jó prédikátor szószéken és koporsó mellett. Beköszöntő beszéde, vagy
a nagy árvíz idején mondott igehirdetése túlnő egy templom keretein.
S amikor megszólal Mária Dorottya sírjánál (1855),Berzsenyi Dániel niklai
síremléke előtt (1860), vagy Balassa János sebészprofesszor koporsója mel-
lett (1868), arra az egész ország figyel.

Újságíró és tudós egy személyben. Lapot szerkeszt és könyvet íro Van-
nak nyelvészeti tanulmányai és Török Pállal Bibliai Szókönyvet állít
össze. - Tankönyvet és költeményeket íro Kátéja 1885-ig hét kiadást ér
meg. Költeményei jelennek meg az Aurórában, a Nemzeti Almanachban,
a Nemzetőrben. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Tár-
saság tagja.

Rugalmas ember, aki a belső szoba csendjét éppoly fontosnak tartja,
rnínt az európai látókört. Imakönyvet ír és szerkeszt. Egyik imakönyve
hat kiadást ér meg. Utazik és egyházi diplomáciai szolgálatot lát el.

Egyházjogász és egyházszervező. Névtárat készít és lelkészek, valamint
tanítók számára konferenciákat rendez, mert nem elégszik meg a tapasz-
talt alacsony színvonallal.

Gyülekezetében s felekezetközi vonalon egyaránt tevékeny. Híveit sorra
lá togató jó lelki pásztor és a protestáns felekezetek uniójáért lelkesedő köz-
egyházi személy.

Lelkészként és közéleti emberként egyaránt nagy hazafi. Az akkori
bonyolult nemzetiségi kérdés útvesztőiben nem vész el, a békesség és.....p; .....~;: .
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.szcret€t útját keresi. Jól látta, hogy a Habsburg-politika egyik eleme
a nemzetiségi békétlenség szítás a s átélte saját egyházán belül is, mit
jelent ez. Vallotta minden nép anyanyelvi jogait, de nem tartotta elkép-
zelhetetlennek az együttműködést. - Hazaszeretetét két időszakban mu-
tatta meg leginkább. 1848 március a és decembere között, valamint a XIX.
századi "gyászévtized" szívós küzdelmeinek idején 1850 és 1860 között. -
A szabadságharc kitörésekor Székács még úgy vélte, hogy vér nélkül jut
el nemzetünk a teljes szabadság kivívásához - ezért fér bele írásába ki-
rály és nádor éltetése éppen úgy, mint az alkotmányos reform, á szabadság,
egyenlőség, béke, rend magasztalása. Később odajut, hogy híveit fegyver-
fogásra, agyülekezeteket harangjaik feláldozására biztatja. Mint kortár-
sai, az egyházi vezető emberek: Szeberényi János, Haubner Máté, Pákh
Mihály, Stromszky Sámuel, ő is keresztyén emberként feladatának te-
kinti, hogy szolgálja a haza ügyét. "A haza minden előtt ... "

Az elnyomás évtizedében a maga módján mindent megtett. hogy egy-
háza ne legyen a szabadság elnyomásához segédkező tényező a Habsburg-
hatalom kezében. "A Magyar Protestantizmus az abszolutizmus idején"
cirnú Bauhefer-kéziratból tudjuk milyen is volt ez a gyászos évtized és
milyen vezető szerepet vitt Székács a szívós küzdelemben. Egyházi vo-
nalon a két legnagyobb megmozdulásban Székács vezéregyéniség. Az egyik
ilyen megmozdulás az 1850 szeptemberében tartott pesti egyházi ülés volt.
A gyűlés végén a jelenlevők Székács javaslatára úgy döntöttek, hogy a
császárhoz küldöttséget menesztenek az 1850 februárjában hozott 9 pontos
rendelet visszavonására. Ez a hírhedt rendelkezés megtámadta az egyház
akkori alkotmányát, megszüntette az egyetemes és kerületi felügyelői tiszt-
ségct, a lelkészek szabad választását. "- A másik nevezetes ülés az 1859.
szeptemberi, ún. Pátenssel kapcsolatos decemberi pesti csperességi ülés
volt s rá két napra a rendőrileg megzavart kerületi ülés. Székács sza-
vaival és imádságával megmutatta hol áll, mint ahogyan nem titkolta ezt
kevésbé látványes alkalmakon sem. Szívósan folytatta küzdelmét nemzete
és egyháza szabadságáért. Magatartásával beleilleszkedik haladó kortár-
sai sorába és életét 100 éves halálévfordulóján emlékezetünkbe idézve ki-
tűnik, egyházunk miként vett részt a magyar szabadság ügyének megse-
gítésében a maga sajátos módján, megmutatva, hogy az egyháznak min-
dig saját korában, a kor konkrét eseményei és problémái között kell hí-
ven szolgálni. Székács megmutatta, hogy egy olyan nagy tehetségű és
népszerű ember, mint Ő, nem használhatja fel tehetségét és befolyását
önző célra, hanem az emberi együttélés kérdéseiben együtt kell tusakodni
a nép névtelen és neves tagjaival, mert a közösség, "a haza minden
előtt ... ".

Dr. Hafenscher Károly



Gyenge mécsvilágtól tűzfolyamig.
Az.,.,Erős vár" fordításairól

"A világnak kevés költője volt oly szerencsés, - írja Luther diadalmi
énekével kapcsolatban Nelle Vilmos himnológus -, hogy legmélyebb belső
mívoltát, személyiségének titkát, jellemének sajátszerűségét egyetlen köl-
ternényben oly teljesen és világosan fejezze ki, mint ahogyan Luther tette
ezt akaratlanul is ebben az énekében."

A meghatározás találó, igaz. S ha igaz, hogy minden vers teljes értékű
keresztmetszet az alkotó életének egy adott pillanatáról, az Erős vár nem-
csak az adott pillanat, de Luther egész életének és művének teljes értékű
keresztmetszete. Persze az adott pillanaté is. Megszületése körülményei-
nek ismeretében még zengőbb, tartalmasabb, ízesebb és bizonyságtevőbb,
mint egyébként. 1527 végén írta. (A vitatott dáturnok között ez Payr Sán-
dor határozott megállapítása.) Korántsem volt még eldöntött a reformáció
megújító erejének zavartalan győzelme. Akkor égették meg Luther jóba-
rátját, Kaiser Lénárd lelkészt Passauban. Wittenbergben kitört a pestis.
A 95 tétel kíszögezésének tízéves fordulójára emlékezett családi körben a
reformátor. Mennyí emlék zughatott át a lelkén: pápai átok, wormsi út,
tízéves szívós küzdelem egy erjedő korban a tiszta levegőért. Valláshá-
ború indulásának koholt híre izgatta a kedélyeket. Feszültség a speyeri
birodalmi gyűlésben. Egy ez időben mondott prédikációja erősen emlé-
keztet az Erős vár gondolataira és kifejezéseire. Harcban született ének
ez a győzelem biztatásával, sőt bizonyosságával.

Nem véletlen, hogy világszerte győzelmi dalnak értékelik, s mint ilyen
vívott ki magának megbecsült helyet nemcsak a vallási élet területén, de
a világirodalomban is. A XX. század elejéig mintegy hetven nyelvre for-
dították le, s énekelik. Zeneművék sora született a hatására, klasszikusok
éppúgy megörökítik, mint ahogy szimfonikus feldolgozásban a Mantovani
zenekar is játssza, vagy Paul Robeson hatalmas basszusán élvezhető hang-
lemezről.

Magyar nyelvterületen - azon túl, hogy evangélikus egyházunk him-
nuszává lett - a szabadságküzdelem jelképes énekévé is vált. Bocskai
hajdúi ezt énekelve indultak harcba. Összekovácsolódott a magyar pro-
testantizmus szabadságtörekvéseivel és veretezte annak igaz, nemes vol-
tát s az erő sodrásával támogatta.

Az 1566-os Váradi Énekeskönyv a zsoltárénekek közé sorolja 46. zsol-
tárként, s ez az egyetlen zsoltár, amely nem szöveghű fordítás, hanem
átköltés. (Később természetesen aMarot-féle zsoltárfordítás került a he-
lyébe.) Gyulai Pál egyetemi előadásaiban külön méltatta a magyar költé-
szetre gyakorolt hatását. Református testvéreink is használják, bár a múlt
században 108 éven át kihagyták énekeik közül, 1921 óta ismét felvették,
bár sokáig egy régebbi fordításhoz ragaszkodtak. Mai énekeskönyvükben
- a közös énekelhetőség érdekében - a nálunk használatos szöveget vet-
ték át, egészen csekély változtatással. Ökumenikus erejére mutat, hogy a
XVII. és XVIII. században több magyar katolikus énekeskönyvbe is fel-
'Tették, eredeti szövegével és dallamával.
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A múlt században s a századforduló idején külön reneszánsza volt a
fordításának. Harmincnál több fordítás forgott kézen, közöttük az akkori
protestáns költészetnek és teológiának ilyen alakjai birkóztak vele: Csen-
gey Guszdáv, Kozma Andor, Masznyik Endre, Sántha Károly, Stromp Lász-
ló, Székács József, Torkos László, Vietorisz József. Énekeskönyvünkben
használt mai szövege több javító kézen ment át, utolsó simításait Payr
Sándor végezte az Énekeskönyv 1911-es kiadásában.

Megszokott, s szívbe íródott szövegünk, Kisebbségi sorsban beléfogo-
zunk, hitünk erejét vele fejezzük ki. És éppen mert ilyen, törekednénk
még jobb fordításra. 1934-ben írt ki egyházunk napilapokban is publikált
széles körű pályázatot ú] fordítás készítésére. A feltétel lényegében hár-
mas volt: szöveghű ség, költői erő, énekelhetőség. Különösen is a költői
erőre nézve volt kemény a feltétel: "mintha Luthernak e műve valamely
magyar lélek költői alkotásvágyaból született volna ... " A 136 beérkezett
pályamű ellenére is sikertelen pályázat eredménytelenségének okát ma
már inkább abban látjuk, hogya sikeresebb művek nem voltak énekel-
hetők, prozódiában zökkentek, s így a megszokott és szívbe íródott régi
szöveg kicserélés ére nem volt egyértelmű en alkalmas fordítás. A pályá-
zatot lezáró értékelés - Kovács Sándor tollából - mégis a költőiség kér-
désében tett elgondolkoztató, súlyos megjegyzést: "a mi korunk nem
congeniálís Luther korával s így hite is gyenge mécsvilág az ő hatalmas
lángú hite mellett." A fordításokból hiányzott "az a tűzfolyam, amely az
eredetit jellemzi, s amely csak győzhetetlen erős hitből eredhet".

Bár eredménytelen maradt a pályázat - a kitűzött célt tekintve -,
mégsem volt hiábavaló. Már a kiírásában termett egy rövid, de igen ér-
tékes művet: Payr Sándor kis tanulmányát az ének történetéról és ere-
deti német szövegének magyarázatáról ("Jegyzetek az Erős vár magyar
szövegéhez"), Maga az a tény is emelte a pályázat jelentőségét, hogy 136-
tal szaporodott a magyar fordítások száma. Ha hozzávesszük az azóta szü-
letett próbálkozásokat is, ma kerek kétszázra tehető az "Ein' feste Burg ist
unser Gott" magyar fordításainak száma.

Anélkül, hogy bírálnánk az akkori értékelők irodalmi ízlését-látását, rá
kell mutatnunk, hogy két, azóta joggal irodalmi magaslatokra emelkedett
fordítás értékét nem vették észre. Az egyik József Attiláé. Egyházunk
büszke lehet arra, hogy őt is megragadta ennek az éneknek ereje-sodrása,
s Luther énekéből József Attila szívén át a magyar poézis gyöngyszeme
lett. Egyházi Levéltarunk őrzi kéziratát, s azt a még kel1őn nem értékelt
magyarázó szöveget, amit József Attila saját fordításához mellékelt.

A másik mű, amire újkori Erős vár-fordításaink között rá kell mu-
ta tnunk, Szabédi László erdélyi költő műfordítása. (Megjelent Telehold c.
kötetében, a bukaresti Irodalmi Könyvkiadónál 1967-ben.) József Attila
fordítása többször megjelent egyházunk sajtójában is azóta. Kevésbé
Szabédié. Pedig magas éntékű irodalmi gyöngyszem ez is. S ha Kovács
Sándor korunk "gyenge mécsviIág"-hitéről panaszkodott a harmineas
években, Szabédi fordítása igazabb forrás fényét csillantja fel az utolsó
versszak kezdősorában:

Az ige rontatlan megáll ...

D. Koren Emil
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Ökumenikus ünnepély
hazánk felszabadulásának 30. évfordulóján

D. dr. Bartha Tibor református püspök, az Ökumenikus Tanács
elnöke ünnepi előadást tart

A Lutheránia énekkart WeltIer Jenő karnagy vezényli



D. Káldy Zoltán püspök-elnök felszólalása

D. dr. Ottlyk Ernő püspök és dr. Berki Feriz, az Ortodox Egyház
esperes-adminisztrátora az ökumenikus ünnepélven
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U'. , "," J szantas
az új Teológiai Akadémián

Egyházunk életében az elmúlt esztendő legkimagaslóbb eseménye az új
Teológiai Akadémia felavatása volt. Gyükezeteink nagy áldozatával és.
külföldi hittestvéreink jelentős segítségével felépült az új Teológiai Aka-
démia és a jövendő lelkészei birtokukba vehették új otthonukat, ahol
modernül felszerelt épületben, nyugodt körülmények között készülhetnek
a szelgálatra. D. Káldy Zoltán püspök felavató igehirdetésében elmon-
dott szavaival azonban új intézményünk csak akkor felel meg igazán ren-
deltetésének, ha a Teológiai Akadémia munkájában "új szántás" kez-
dődik, ami azt jelenti, hogy professzoraink a szolgálatba készülő új mun-
kasokat úgy készítik fel a szolgálatra, hogy az új történelmi körülmé-
nyek között, új társadalmi rendünkben. a szocialista társadalmi rendben
tudják közvetíteni a feltámadott Krisztus szeretetét az emberek felé. Mi-
vel ez a felkészítés küldetésünknek új átgondolását, szolgálatunknak ú]
megfogalmazását jelenti, a tanári kar első jelentős munkája az új épület-
ben az akadémia tanulmányi rendjének megreformálása volt. Az elké-
szült új tanulmányi rendnek néhány érdekesebb vonását az alábbiakban
ismertetjük.

Mivel egyházunk szclgálatát legsummásabban a diakóniai teológia fog-
lalja össze, az új tanulmányi rend elsőrendű feladata ennek a teológiá-
nak alapos megismertetése, elemzése. Erre a rendszeres teológiai előadá-
sok keretén belül kerül sor. Eddig a rendszeres teológia hároméves for-
góban így került előadásra : dogmatika, etika, szociáletíka. Az egyéni eti-
kának a szociáletikától való elválasztása nem volt szerencsés, mert az
egyéni etikának míndíg tekintettel kell lenni a közösségre, Az új rend
szerínt a jövőben dogmatika, etika (beleértve a szociáletíkát is) és diakó-
niai teológia felosztásban fogják hallgatni a jövő lelkészei a rendszeres
teológiát. Ez azt jelenti, hogy egy esztendőn keresztül fognak foglalkozni
a diakóniaí teológia tételeinek elemzésével.

Azonban nem elég egy tantárgyon belül foglalkozni a diakóniai teoló-
giával, hiszen a diakóniaí teológia nem "tantárgy", hanem szemléletmód,
amely kell, hogy egész életünket és szolgálatunkat áthassa. Ezért az új
tanulmányi rend feladata ennek a szemléletmódnak a tudatosítása minden
tantárgy előadásában. Ez azt jelenti például, hogy a bibliai teológiában
és exegézisben elsősorban azokat a fejezeteket kell kiemelni, amelyek
arra utalnak, hogy a keresztyén ember Istent csak embertársain keresztül
szeretheti, Isten szolgálata az emberek konkrét szolgálata nélkül mit sem
ér. Az egyháztörténetet is aszerint a szempont szerint kell előadni, ho-
gyan érvényes ült, vagy nem érvényes ült az egyháznak ez az embereket



segítő, az emberi haladást támogató szolgálata a történelem során, Ezért
adatok halmazának rögzítése helyett a nagy összefüggésekre kell rámu-
tatni, úgy, hogy minden fejezetnél kiderüljön, hogy a történelem az élet
tanítómestere, vagyis, hogy a történelmi eseményeknek van mai monda-
nivalójuk. A diakóniai teológia tudatosítása során talán a gyakorlati
teológi ára hárul a legnagyobb feladat, hiszen itt kell megtanítani a jövő
Jelkészeit arra, hogyan érvényesítsék a feltámadott Krisztusnak az em-
berekhez lehajló szeretetét az igehirdetésben és a pásztori szolgálatban,
Ehhez igen nagy segítséget nyújtanak az egyház és társadalomtudományi
tanszéken előadott társadalmi ismeretek, hiszen a társadalmi és nemzet-
közi problémák alapos ismerete és elemzése nélkül a keresztyén ember
nem tudja, hol van segítő szolgálatára a legnagyobb szükség a világban.

Egyházunk életében egyre nagyobb hangsúly esik a nemzetközi szol-
gálatra, hiszen az emberiség jövendőjét nagyban meghatározza a nemzet-
közi helyzet alakulása. Ezért a lelkészképzésben is igen fontos a nem-
zetközi szelgálatra való felkészítés. Ez az új tanulmányi rendben az öku-
menika keretén belül történik, ahol egy előkészítő év után két éven át
ilyen csoportosításban foglalkoznak ökuménikus, illetve nemzetközi prob-
lémákkal: 1. Ökumené az interkonfesszionális dialógusok tükrében. 2.
A Keresztyén Békekonferencia szolgálata, 3. Az egyházak szolgálata a
harmadik világban. 4. A magyarországi egyházak hozzájárulása az egyház
nemzetközi szolgálatához, S hogy a hallgatók nyelvileg is felkészüljenek
a nemzetközi szolgálatra - a többi főiskolai hallgatóhoz hasonlóan -
négy éven át tanulnak modern nyelvet heti négy órában.

A lelkészképzésben világszerte egyre fontosabbnak tartják a gyakorlati
képzést. Ezt a szempontot érvényesíti akadémiánk új tanulmányi rendje
is. Meg kell találni a módját annak, hogy a jövő lelkészei a gyakorlati
tanszék vezetőjének· irányításával ne csak igehirdetések során, hanem
gyermekbibliaórákon, ifjúsági órákon, lelkipásztori látogatások alkalmá-
val is találkozhassanak a gyülekezetekkel, s így a szolgálat minden te-
rületén gyakorlatot szerezhessenek. Az igehirdetésre való jobb felkészü-
lést szolgálja, hogy az új tanulmányi rend szerint lehetőség nyílik arra,
hogy egyházunk kíváló igehirdetői átadhassák tapasztalataikat a jövendő
lelkészeinek. Az igehirdetések színvonalának emelése és az egyházi sajtó-
szolgálatra való felkészülés céljából a hallgatók magyar nyelvhelyesség
és retorika címen két éven át képezni fogják magukat az irodalmi nyelv
fokozottabb elsajátításában.

Az "új szántás" során elvetett mag növekedésére, majd beérésére Isten
áldását kérjük.

Dr. Selmeczi János

A második nagy építési vállalkozás
A nyíregyházi ÉLIM Gyermekotthon is, - mint a legtöbb szeretetin-

tézményünk - mustárrnagnyí kezdet után nőtt napjainkig a szolgáló
.>zeretet fájává. Ha jól összeszámláljuk az 55 éve fennálló otthon "épít-
kezéseit", bizony 6-7 évenként vált szükségess é épületeinek bővítése.
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Nemrég még álltak - a Soltész Gyuláné által adományozott - haj-
dani nyaraló 70-80 éves vályogfalai. ahol az első nyomorék gyermek,
I92G-ban menedéket talált. A földbe süllyedt, öreg épületrész apró abla-
kain nemhogy fény, de levegő is csak kevés jutott be a szobákba. Meg
aztán kezdett újra szűk lenni az ÉLIM, az egyre gyarapodó gyermeksereg
számára. Harminckét kisleányt gondoztunk ekkor. Ez adta az első bizta-
tást: itt tenni kell valamit! - Ehhez jött, hogy - 10 év takarékos gaz-
dalkodásából - már 1970-ben volt közel félmillió foriritunk. Ez unszolt
másodjára minket: van lehetőségünk az újjáépítésre! - Az Országos Mód-
szertaní Intézet tájékoztatása és az Egészségügyi Minisztérium illetékesei-

A.lapkőletétel a nyíregyházi Élim szeretetotthonban 1975. május l6-án
- Virágh Gyula esperes, a Díakéníaí Osztály ügyvivő-lelk'észe, dr. ~arner

Agoston országos főtitkár és Csizmazia Sándor igazgató-lelkész

vel való megbeszéléseink világossá tették: több ágyra van szükség, az
elhelyezésre váró beteg gyermekek gondozásahoz. Ez adta a döntő lökést,
hogy merjük tovább álmodni az ÉLIM jövőjét, s bízzunk abban: itt ér-
demes több áldozatot hozni! - Utoljára említem - bár először kellett
volna - még a következőt: egyházunkban - ahol egyre világosabban
bangzik az igehirdetés a szolgáló Krisztusról és népe mai, korszerű út-
jaról -, valóban nem nézhettük tovább, hogy ez a régi szeretetotthon,
meg nem felelő körülmények között végezze szolgálatát.

Isten iránti hálaadással említeném meg az újjáépítéssel kapcsolatos
"eseménynaptár" dátumait: az első határozat, amit az ÉLIM Igazgató-
tanácsában a teljes felújítással kapcsolatban hoztunk, 1972. szeptember
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Csizmazia Sándor

IB-án született meg. Az előkészítő munkákat 1974. október 1-én kezdtük
el. A hivatalos "alapkőletétel" pedig 1975. május 16-án volt, ünnepség
keretében. S ha Isten engedi, ez év végén fejezzük be az ÉLIM rekonst-
rukcióját.

Mit is rejt magában ez a sok imádságot, áldozatot és munkát jelentő két
szó : "élimi rekonstrukció"? Először is 10 új kis ágyat. Illetve annak le-
hetőségét, hogy mire végéhez érünk, 40 leánykát tudunk megfelelő körül-
mények között gondozni és ápolni. Ehhez kialakítottunk egy új hálószo-
bát ; építettünk foglalkoztató helyiséget és betegszobát ; ebédlőt, tálalóval
és mosogatóval, Két újabb fürdőszobát, raktárhelyiséget, irodát és négy
nővérszobát is létrehoztunk. Az egész intézetet központí fűtéssel láttuk el.
S még ennek az évnek a feladata lesz a konyha, kamra és előkészítő
helyiségek megfelelőbb kialakítása és a szennyvízelvezetés megoldása ..

Az értő olvasó a felsoroltak láttán, most bizonyára azt kérdezi: de hol
van mindennek a fedezete? Mindez valóban meghaladja bármelyik sze-
retetotthonunk saját lehetőségeit. S örülök, hogy elmondhatom, kik jöt-
tek segítségünkre. - Először is mellénk álltak püspökeink, az Országos
Egyház és a Diakoniai Osztály vezetői. Mi valóban átéltűk, amit D. Káldy
Zoltán püspök fejtett ki, a múlt évi diakóniai konferencián tartott előadá-
sában : a szeretetszolgálatot az egész Magyarországi Evangélikus Egyház
"egy testében" végezzük! Anyaszentegyházunk igazán az "édesanya" sze-
retetével hordozza ezt a nagy munkát, kezdetétől napjainkig. Egyházunk
vezetői hívták fel az Egészségügyi Minisztérium illetékesei nek figyelmét
erre a vállalkozásunkra. Ezért államunk nyújtott segítő kezet - nagyon
jelentős anyagi áldozattal. Ez az általunk őszinte köszönettel vett tá-
mogatás jelzi: az egyházunk és államunk közti jó viszonyt, ma min-
denütt az emberért végzett "közös szolgálat" szintjén kell rnegvalósí-
tanunk! - De segítségünkre jöttek - egyházunk Gyülekezeti Segély-
szervének közvetítésével - külföldi evangélikus hittestvéreink is, na-
gyon számottevő adományukkal. Személy szerint is köszönjük Dieter
Knallnak, a nyugatnémet Gusztáv Adolf Gyámintézet főtitkárának, az
élimi rekonstrukcióért vállalt fáradozásait. - És végül, sokan támogat-
ták az újjáépítés munkáját nyíregyházi híveink közül is. Főként a bon-
tásnál, de később is mindig akadtak kezek, melyek készségesen megmoz-
dultak, ha szükség volt rájuk.

Maradt még egy utolsó kérdésünk: és ha készen lesz az átépítés, mi lesz
a következő feladat? Hivő szíveket, szolgáló életeket kell keresnünk.
Akik a megújított falak között krisztusi szeretetüket - szakértelemmel,
a korszerű követelményeknek megfelelően - adják oda beteg, sérült gyer-
mekeink goridozásához. - Ezért örülünk a közeljövőben meginduló dia-
kóniai munkásképzésnek. Mert ez nazv lépést jelent a szolgálat folyama-
tosságának biztosítása felé. Ezért akik felelősséggel imádságaikban hor-
dozzák a diakónia munkásutánpótlásának gondját, könyörög ienek azért
is, hogy az ÉLIM-be is küldlön Isten munkásokat. Legyenek, akik át-
vegyék ezt a szolzálatot azoktól a testvéreinktől, akik egy egészen odaál-
dozott élet "pecsétjével" bizonyítják. meghallották Urunk küldő szavát:
"Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok ... " S ha a diakóniai szol-
gálatra is igaz Jézus igéje: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" -
igaz erre Krisztus ígérete is: "Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy
küldjön munkásokat az ő aratásába."
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Könyvtől könyvig a Sajtóosztályon
Sajtóosztályunk kiadványai olyanok nekünk, mint a gyerekeink.
Több, mint 160000 gyermek születik évente hazánkban, de bármilyen

kedve legyen is minden kis újszülött honfitársunk, mégiscsak más az,
ha közülük néhányan rokonaink, gyermekünk, keresztgyermekünk.

Tobb, mint 6000 könyv jelenik meg évente hazánkban, de bármilyen
szivesen vesszük is kezünkbe olvasásra ezek bármelyikét, mégiscsak más
az, ha ebből a hatezerből 6-8 könyv sajtóosztályunk kiadványa. Ezekről
nem tudunk az objektív krí tikus elfogulatlan és pártatlan hangján szólní,
ahogy az ember gyermekeiről sem tud csak jót és szépet mondani, legye-
nek bármely csintalanek. Sajtóosztályunk nem nagy, néhány helyiség
csupán Budapesten a Puskin u. 12. sz. első emeletén ; de tartja a kap-
csolatot az ország minden helységevel. A munkatársi gárda sem nagy,
egy vezető és három alkalmazott csupán; de a gond és öröm nem az övék
csak, hanem megosztja velük püspöktől segédlelkészig az egész lelkészi
kar. Az ilyen Evangélikus Naptártól és az Útmutató nagyobb példányszá-
maitól eltekintve a kiadott könyvek példányszáma sem nagy: csekély
szám az 50 000 a magyar könyvkiadás 50 milliós példányszámához ké-
pest. De ahogy egy-egy személyes levél felmérhetetlenül értékes lehet az
embernek, pedig csak egyetlen példányban létezik: tartalmuk miatt ér-
tékesek és személyhez szólóak számunkra ezek a könyvek.

Az 1950-ben megalakított Evangélikus Sajtóosztály munkájának jelen-
tősége felmérhetetlen. A lapkiadás. a könyvkiadás és az iratterjesztés sok-
oldalú munkájával olyan szolgálatot végez, melyért a szabadságban - a
betű szabadságában is - élő egyházunk csak hálát adhat. Hálát adhat a
nyomtatott szó eme nagyszerű lehetőségéért Istenen kezdve, felelős mun-
katársakon és szerzőkön át míndazokig, akik a kéziratok ból "jólesik kéz-
be venni" könyveket varázsolnak a nyomdákban.

Előttem könyvek sora. Olyan érzés vesz erőt rajtam, mint könyvnapi
böngészésekkor. azzal a kűlőnbséggel, hogy ezek a könyvek már jó isme-
rőseim. Könnyen el tudom képzelni, hogy az ország valamelyik gyüle-
kezetében melyik könyvet kik és miért olvassák. Gyermekeink, a kisis-
kolások ezekből a hittankönyvekből ismerkednek a jézusi üzenettel, kon-
firmandusaínk a Konfirmációi Kátét, vagy a "Hitünk-életünk" oldalait
lapozgatva csodálkoznak rá a keresztyén tanítás dimenzióira. Ezeket kéz-
be véve először azt hiszik, hogy mindent tudnak már, de éppen amikor
végígolvassák, döbbennek rá, mennyi minden van, amit még nem tud-
nak. Ekkor jöhet a következő könyv! Akit a bibliai kortörténet érdekel,
olvassa el "Az Ötestámentom világa" című könyvet s megelevenedik szá-
mára a bibliai kor emberének hétköznapi élete. Evangélikus szülők és
nagyszülők, akik az egész Bibliát szeretik olvasni, de valószínűleg mínd-
egyiküknek van egy-egy "kedvenc", a többinél is szívesebben olvasga-
tott könyve, levele, prófétája, vagy evangélistája, vágjanak bele egy-egy
írásrnagyarázatí mű, kommentár végigolvasásába. Jeremiás Könyve, Zsol-
tárok. Könyve, Jakab Levele vagy János Levelei. Egy-egy evangélium-
kommentár elolvasásával nem lehet megspórolní az önálló elmélyülést,
de segítséget és szempontokat kaphatunk ahhoz, hogy megértsük Lukács
evangéliumát, vagy a közeljövőben megjelenő Márk evangéliuma segít-
ségével Márkot.
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Lelkészkollégáimra gondolva látom, amint a Lelkipásztor folyóiratot ol-
vassák készüléskor, istentiszteleten az Agendát tartják kézben, keresztelé-
sektöí temetésekig. Vannak a gyülekezetben olyanok, akik a szépirodalmat
ked velik: verses- és novellás köteteket. Olvassák a "Kalásztépés" -t, vagy
ha megszerezték annak idején, a "Somvirág"-ot, az "Így leszel áldás"-t.
Ferfiaink, akiknek bár nincs lelkészi oklevelük, mégsem akarnak "laikus
szinten" maradni, hanem bővíteni akarják egyháztörténeti ismereteiket,
megismerkedhetnek a magyar evangélikusság történetével a "Hűség" cí-
mű könyvből, vagy az általam még csak kéziratban látott "Egyházunk
útja a szocializmus ban" jubileumi kiadványból.

Presbitereknek, akik nem csupán tisztség-j.betöltők", hanem a gyüle-
kezeti szolgálat felelős betöltői, irányt mutató tájékoztatást nyúltanak az
egyházunk mai helyzetével foglalkozó könyvek. Egyházi Törvények, mint
életünk jogi alapja, az "Új úton" izgalmas és elkötelezett állásfoglalást
provokáló felismerései, a "Tovább a dia kónia útján" jelentésgyűjtemény
egész diakóniai teológiánk perspektíváját, távlatát felvázoló gondolat-
indításai.

Az imádkozás lehetőségét és örömét átérzök számára modellt és példát
adnak imádságos- és áhitatgyűjteményes könyveink. A "Ma így imádkoz-
zatok!", a "Csendes szobák: - nyitott ablakok" már címükben is mutat-
ják aktualitásukat. Akik énekelni szeretnek, az Énekeskönyv mellett itt
az Irgalmadat éneklem énektörténet; vagy ha muzsikálni, a Korálkönyv.

A könyvkiadást - éppen úgy, mint a családot - tervezik. Éves kiadói
tervvel és távlati tervvel. Többnyire a könyv jellegének megfelelően so-
rozatok formájában. Mindenki érdeklődésére számot tarthat a világos
mondanivalójú, szép kiállítású, életközeli kérdésekkel foglalkozó sorozat
"Igaz emberségé1·t". Hegyi Beszéd-magyarázat és "Az ember védelmében"
című gyűjtemény, mely családi, közösségí életünk hétköznapjainak vizs-
gálatára vállalkozik, rnintegy illusztrációs magyarázataként az Egyház a
mai világban szociáletikának.

Minden könyvnek története van. Ha rákérdezünk, a szerkesztő kézira-
tokról, nyomdákról, betűtípusokról, kötéstervekről, illusztrátorokról be-
szél. Szép és izgalmas, amíg megszületik egy-egy kötet. Mint egy újszü-
lött gyermek. Minden könyvnek története van a könyvespolcokon meg-
jelenés után is. Mint egy felnövekvő gyermek története.

Ezt a további történetet ellenben már nem én, hanem az olvasók je-
gyezzék!

Bizik László

Prágától Madagaszkárig
Gyermekkoromban misszionárius szerettem volna lenni. Különösen Af-

rika egzotikus tájai és .sokat szenvedett népei vonzottak. Amikor két és
fél éve a Keresztyén Békekonferencia prágai központjának munkatársa
lettem, nem gondoltam, hogy hivatalos útjaim során Afrikába is eljutok.

Szu dán fővárosában, Khartoumban léptem először afrikai földre. A M-
mérő árnyékban 40 fokot mutatott, pedig még csak reggel 7 óra volt. Szu-
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dánban a hőmérséklet gyakran emelkedik 50 fok fölé és "télen" sem megy
+25 fok alá. Európaiak számára nagyon nehezen elviselhető ez a klíma ..
A levegő száraz és forró, árnyékban is égeti az ember bőrét.

A repülőgépből mindenütt a végtelen homoksivatagot lehetett látni,
amelyet csak a Nílus keskeny csíkja szakított meg. A Nílus két oldalán
húzódó 4-500 méteres sávban növénytermesztés folyik. Ettől jobbra és
balra homoktenger borít mindent, sehol egy fa, amely árnyékot adna.
Khartoum kihalt városnak tűnt, az iszonyú hőségben egy ember sem
mutatkozott az utcákon: csak homok és lapos tetejű házak mindenütt.
K1s ízelítőt kaptam a Szahara tikkasztó reménytelenségéből.

A következő egyórás pihenőt az ugandai Entébbé ultramodern repülő-
téren töltöttük. Közvetlenül az egyenlítő mellett voltunk. Ugandában az
egyenlítő közelében uralkodó párás levegő és dús növényzet fogadott ben-
nünket. A repülőból gyönyörű képként tárult elénk a Viktória-tó és az
azt kőrülvevő sűrű afrikai őserdő látványa.

Nemsokára átrepültünk az egyenlítő felett és alig egy órai repülőút
után Kenya fővárosában, Nairobiban landoltunk. Képzeletben egy év-
vel előre pergettem az időt, amikor majd a világ minden részéről keresz-
tyének százai érkeznek erre a repülőtérre, hogy részt vegyenek az Egy-
házak Világtanácsa V. nagygyűlésén.

A felszállás után néhány perccel a repülőgép parancsnoka arra hívta fel
frgyelmünket, hogya kőzel 6000 méter magas Kil imandzsáró, Afrika leg-
magasabb hegye fölött repülünk el. Csodálatos látványt nyújtott a trópusi
szavannából kiemelkedő örök hó borította hegy.

Tanzánia fővárosában, Dar es Salaamban két napot töltöttünk a re-
pülőgép-csatlakozásra várva. Az evangélikus misszió épületében laktunk.
A misszió irányítását teljesen átvették a bennszülött lelkészek, csak né-
hány fehér lelkész teljesít még szolgálatot. Tanzániában az európaiak
száma alig néhány ezerre tehető, a lakosság döntő többsége bantu nége-
rekből áll. A gyarmatosítás utolsó maradványait is igyekeznek felszá-
molní, a közhívatalok, közintézmények vezetését átvették az afrikaiak.

Tanzánia trópusi övezetben fekszik, melynek fő jellemzője a levegő
magas páratartalma és magas hőmérséklete. Éjjel is 30-35 fokos meleg
volt és a szobánkban működő négy ventillator ellenére is nehezen tud-
tunk elaludni. Az afrikai fertőző rovaroktói az ágyunk felett függő mosz-
kitóháló védett meg. Az ablakon csak egy sötétítő rács volt, ablaküvegre
nincs szükség, mivel fűteni sohasem kell. Az utakon baloldali közle-
kedés folyik. A fekete gépkocsivezetők ördöngös ügyességgel vezették
autóikat a nagy forgalmú, szűk utakon a sok kerékpáros között.

Az európaiak által kiépített városközpont szegélyén pálmalevél tetejű
vályogviskók sorakoznak. A bennszülöttek egyszerű körülrnények között
élnek, gyakran a techníka legelemibb vívmányai nélkül. Az országban
többnejűség van, amelyet fokozatosan kívánnak megszüntetni. Az első fe-
leségek világos, színes ruhákban járnak, a többiek és az özvegyasszonyok
feketében. Az utóbbiak végzik a házi munkát: a patakok partján mosnak,
a banánligeteket gondozzák vagy faszénnel főznek az udvar közepén.

A bennszülöttek sokszor félénken, de általában barátságosan fogadtak.
Legtöbbjük írástudatlan és csak bennszülött nyelven beszélt. A fényké-
pezőgéptől babonásan féltek. Elszaladtak vagy öklüket rázták, ha fel-
emeltem a fényképezőgépet. Mások üzletet akartak csinálni. Egy nagy fa
tövében sérénykedő utcai borbély csak akkor akarta megengedni a fény-
képezést, ha előbb megnyiratkozom nála. A gyerekek viszont, ha meg-
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látták a fényképezőgépet, akkor csapatostul szegődtek utánam és addig
nem hagytak nyugton, amíg 2-3 képet nem készítettem róluk. A külső
kerületek tarka színfolt jához tartozik az afrikai piac, a maga nyüzsgésé-
vei, narancs- és banánhegyeivel.

Madagaszkár fővárosában, Tananarivében esteledett már, amikor gé-
pünk a betonra ért. Szeptember volt, a déli földrészen a tavasz kezdete.
Erről az egzotikus szígetről legtöbben csak azt tudják, hogy az Indiai-
óceánban, Afrika partjai mellett fekszik, a világ harmadik legnagyobb
szigete és 8 millió lakosa van. Magyárok számára külön érdekesség, hogy
a XVHI. században itt élt a magyar származású Benyovszky Móric, akit
az őslakosság királlyá választott.

Ennek a távoli országnak a kultúrája, építészete, szokásvílága rend-
kivül hasonlít a maláj, távol-keleti kultúrához. Az utcákon kétkerekű
riksakocsikban vendégeket szállítottak mezítlábas, kis termetű malájok.
Az étkezés, az öltözködés, a házak formája az indonézre emlékeztet.

Legnagyobb hatással a madagaszkári keresztyének aktív gyülekezeti
élete volt rám. A KBK-konferencia megnyitó istentiszteletére egy nagy
szabadtéri színházban került sor, 8000 ember részvételével. A fővárostói
170 kilométerre fekvő Antsirabéban a zsúfolásig megtelt evangélikus,
református és anglikán templomban mondtam üdvözlő szavakat. Különö-
sen megragadó volt az evangélikus templomban való szolgálat, ahol ép-
pen a konfirmációi ünnepélyt tartották. A hatalmas templomban 3000
gyülekezeti tag örült a 160 új konfirmandusnak. Megható érzés volt Ma-
gyarországtól több ezer kilométer távolságban testvérekre találni.

-

ifj. Görög Tibor

Útinapló
Japán

Japán rendkivüli, felejthetetlen élmény mindazoknak, akik először lá-
togatják meg hosszabb időre a "felkelő nap országát". Ami az európai
látogatot talán a leginkább meglepi, az az ősi, nagyra becsült, sok évszá-
zados japán hagyományok és a magas fejlettségű technikai civilizáció bé-
kés harmóniája ebben a száztíz milliós szigetországban.

Aki Japánba látogat, annak először Kyotóban és Narában, a két ősi
japán fővárosban kellene mindig kezdenie útját, és csak azután felke-
resnie Tokiót, Oszakát és a többi milliós, XX. századbeli nagyváros]!
Japán legjellegzetesebb szimbólumai: Kyoto és Nara sok száz, nemegyszer
ezeréves. csodaszép templomai és a "Shinkanzen", ez a komputerektől irá-
nyított szuperexpressz vasútvonal, a világ leggyorsabb és legmodernebb
vasút ja, amelyen mindkét irányban tízpercenként közlekednek a színes
televízióval és telefonnal felszerelt motorvonatok. De ha a milliós nagy-
városokat összekötő vomilon - mint ez velem is megtörtént Kobe és
Oszaka között - a legkisebb hiba keletkezik a komputerrendszerben,
gyufaszálként roppan össze és áll le a forgalom az egész 800 kilométeres
vonalon.
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Az egyetemek köztudomásúan Japán életének neuralgikus pontjai ma.
Kyoto legnevesebb, keresztyénektől alapított egyeteme a Doshisha Egye-
tem, több mint tízezer, nagy többségében nem keresztyén hallgatójaval.
A sztrájkok, a tüntetések mindennaposak az "egyetemvárosban". Előadá-
saimat a Teológiai Fakultáson nemcsak teológiai hallgatók látogatták, ha-
nem nagy számban lelkészek, tanárok és más karok hallgatói is. Az egy-
ház életéről akartak hallani egy távoli, szocialista országban. A kérdé-
seknek nem akart vége szakadni. Öthetes utam legmaradandóbb élményei
közé tartoznak ezek a több órás viták, amikor - természetesen tolmácso-
lás segítségével - kicseréltük gondolatainkat, tapasztalatainkat az egyház
küldetéséről egy nem keresztyén társadalomban.

Mert az egyházaknak nem könnyű a soruk Japánban. A keresztyének
száma - a több mint százéves, nagy erőfeszítések ellenére - nagyon
alacsony és igen lassan növekszik. Ennek sokféle oka van. Mindenekelőtt
az, hogya japánok a keresztyénséget még ma is idegen, .Jcültöld; vallás-
nak" tartják. Az ősi tradíciók iránti, mélyen gyökerező, áhítatos tisztelet
az egyik legnagyobb akadálya az "új vallás" terjedésének. A legelterjed-
tebb sinto vallás igazában nem is más, mint a legtöbb japánnál egy-
szerűen a múlthoz, a tradíciókhoz, az ősökhöz való hűség, minden mé-
lyebb vallásos hit nélkül. A sinto templomokban az imádságnak két sa-
játságos formáját figyelheti meg az európai látogató. A templompark
fáin fehér cédulák tízezrei, mintha hó borítaná őket: papírra írt imádsá-
gok, amelyeket így bíznak rá a szentély isteneire. És a bejáratnál egy kis
harang, hosszú kötéllel, amelyet megránt a japán hívő és kétszer-három-
szor hangosan tapsol, hogy az istenség figyelmét felhívja imádságára. Lé-
nyegében ennyi az istentisztelet, nem több. Viszont annál viharosabb
gyorsasággal terjednek a modern "etikai vallások", mint a Risso-kosei-kai
mozgalom vagy a még elterjedtebb, húszmillió hivőt számláló Komeito.
Ezek a "modern japán vallások" ősi, buddhista és sinto vallási elemeket
ötvöznek össze mai erkölcsi tanítással és némi lelkipásztori gondozással
(csoportösszejövetelek, a mindennapi élet kérdéseinek megbeszélése egy-
egy vezető irányítása alatt). Emellett a legmodernebb technikát is fel-
használják: az elsőnek említett mozgalom hatalmas tokiói temploma tíz-
ezer ülőhellyel, nyolcemeletes karzatokkal. úgy oldja meg helyproblé-
máit, hogy több száz színes televíziós készülék közvetíti a templom min-
den szögletébe azt, ami a Buddha-oltár körül történik.

A protestáns gyülekezetek legnagyobbrészt kicsinyek és szegények. So-
hasem felejtem el Kyoto egyik elővárosának kis templomát, ahol a re-
formációi istentiszteleten szóltam a gyülekezethez. Másnap újra felkeres-
iem otthonában a lelkészt, aki már hazánkban is járt és boldogan mu-
tatta magyar emlékeit. Bevezetett újra a templomba: meglepődve láttam,
hogy 30-40 apró gyermek feküdt a ternplompadlón, matracokon és aludt
a templomban. A gyülekezet olyan szegény, hogy nem tudja eltartani a
a lelkészcsaládot. Ezért a lelkészcsalád a munkanapokon bölcsődét tart
fenn, és a kicsik a templomban pihennek. Ki merné azt mondani, hogy
ez méltatlan Isten házához?

Tokióban, ebben a modern Bábelben, ma már több mint 20 millió em-
ber él együtt, mert a főváros már összeépült kikötőjével, Yokohamával,
és egy sor más közeli elővárossal. A városközponttél harminc kilométert
utaztunk gyorsvasúttal, arníg kiértünk vendéglátóimmal az Evangélikus
Teológiai Főiskolára - pedig ez még a város belső részében van! Mint-
egy ötven hallgató tanul ott is a teológiai főiskolán, amely pár éve épült
fel. Egyik kis gyülekezetben, az egyetemi hallgatók templomában, ige-
hirdetésem után a gyülekezet lelkésze azzal mutatott be gyülekezetének.
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Dr. Nagy Gyula

hogy ez a professzor abból az egyházból jött, ahonnan három évvel ez-
előtt D. Káldy Zoltán püspök. Így nem volt nehéz meg teremteni a kap-
csolatot a nagyobbára fiatalokból álló, kedves japán gyülekezettel.

A hazafelé vezető úton hatalmas gépünk Vietnam hegyei és őserdei,
vérző földje fölött repűlt át; éjszaka pedig az arab félsziget olajfinomítói-
nak lángjai világítottak a mélységből. Újra Európa felé tartottunk Azsiá-
ból - arról a földrészről, amely gyötrelmesen küzd a saját jövőjéért és
nem akar többé mások gyámsága alatt élni. Arról a földrészről, hol a
keresztyének és az egyházak hallatlan felelősséget hordoznak a jövőért.

Egyházunk küIdöttségén ek látogatása Pozsonyban

Dr. Karol Gábris, a pozsonyi Teológiai Fakultás dékánja, Mekis Adám
CSP eres, püspökhelyettes, D. Káldy 7JoItánpüspök-elnök, dr. Ján Michalko
szlovákiai egyet em ei püspök, D. dr. OttIyk Ernő püspök és dr. Prőhle

Karoly teológiai akadémiai tanár, az Ökumenikus Tanács főtitkára
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Dr. Philip Potter főtitkár látogatása

D. Káldy Zoltán püspök-elnök köszönti dr. Phrlíp Potter főtitkárt

Dr. Philip Potter főtit.kár dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelővel
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Dr. Philip Pot ter főtitl,ár D. dr. Otflyk Ernő püspökkel és dr. Fabiny
Tibor teológiai akadémiai tanárral

Dr. Philip Pot ter főtitkár köszönti Weltler Jenőt, a Lutheránía
karnagyát
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1974

VOLT ÉRTELME

címmel vezércikkben emlékezett
meg az Evangélikus Élet a magyar
békemozgalom 25. évfordulójáról.
A cikk befejező mondata: "Ott va-
gyunk az együtt ünneplők táborá-
ban és szeretnénk a továbbiakban
is ott lenni az együttküzdők sere-
gében egy más, egy új világért."

A KAPOTT SZERETET
VISZONZAsRA INDÍT

Olivier Beguinné Mansfeld Ag-
nes, a Nemzetközi Bibliaszövetség
néhai főtitkárának felesége Ma-
gyarországra látogatott és a fenti
címmel interjú jelent meg róla az
Evangélikus Életben.

AZ EGÉSZ EMBERÉRT

Ez a címe a D. Káldy Zoltán
püspök tollából megjelent cikknek,
amelyben az Egyházi Együttműkö-
dési Bizottság Lundban tartott ülé-
séről számol be.

A KÖZELEDÉS
ELVI ALAPOKON TÖRTÉNT

Az Evangélikus Élet beszélgetést
közöl D. Palotay Sándorral, a Sza-
bad egyházak Tanácsának elnöké-
vel.

D. KÁLDY ZOLTÁN PŰSPÖK
AZ ÉSZAK-AMERIKAI

EGYESŰLT ÁLLAMOKBAN

A Lutheránus Világszövetség
Végrehajtó Bizottsága július 21-
27. között tartotta ülését North-
Iieldben (Minesota állam). Az ülésre
meghívást kapott D. Káldy Zoltán,
egyházunk püspök-elnöke. A Vég-

AAAAAAAAAAAAAAAAA~

A lundi dóm (Svédország)
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mintegy 150 lelkésznek. Az elő-
rehajtó Bizottság ülése után a
püspök látogatást tett Cleveland-
ben, ahol találkozott Brachna Gá-
bor főesperessel, az Amerikai Ma-
gyar Konferencia elnökével, majd
Pittsburgban megbeszélést folyta-
tott Mészáros Sándor lelkésszel.
Fogadta a püspököt dr. Kenneth
Sauer, az Ohio Synod elnöke, vala-
mint dr. David Preus, az Amerikai
Lutheránus Egyház elnöke. Végül
meglátogatta Springfieldben a
"Wittenberg Egyetemet".

DR CARL MAU
A LUTHERÁNUS

VILÁGSZÖVETSÉG
ÚJ FŐTITKÁRA

A Lutheránus Világszövetség
Végrehajtó Bizottsága ülésén dr.
Carl Mau amerikai lelkészt válasz-
tották meg a Világszövetség új fő-
titkárává.

DR NAGY ISTVÁN ESPERES
KITÜNTETÉSE

Dr. Nagy István tatai lelkészt, a
Fejér-Komáromi Egyházmegye es-
peresét. a Lelkipásztor felelős
szerkesztőjét a nemzetközi és a
magyar békemozgalom 25 éves év-
fordulója alkalmából a magyar bé-
kemozgalom kitüntető jelvényévei
tűntették ki.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
NYILATKOZATA

A MAGYAR NEMZETBEN

A Magyar Nemzet közli D. Kál-
dy Zoltán püspök nyilatkozatát,
amelyben elítéli a chilei terrort,
teljes szívvel és meggyőződéssel tá-
mogatja a Béke-világtanács felhí-
vását, amely azt célozza, hogy az
üldözött és fogva tartott chilei ha-
zafiaknak adják vissza szabadsá-
gukat, szüntossék meg üldözésüket
és kínzásukat.
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D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

NYUGAT-BERLINBEN

Az Egyházak Világtanácsa Köz-
ponti Bizottsága augusztus 11-18.
között tartotta ülését Nyugat-Ber-
linben, amelyen részt vett D. Kál-
dy Zoltán, egyházunk püspök-elnö-
ke.

A FELEKEZETKÖZI
DIALÓGUSOK

TANULMÁNYOZÁSA

A Lutheránus Világszövetség bí-
zottságot alakított a felekezetközi
dialógusok összefüggéseinek tanul-
mányozására. A bizottság augusz-
tus 19-23. között tartotta első ülé-
sét a dániai Aarhus melletti Ska-
deban. A hét főből álló bizottság
rnurikájában részt vett D. Káldy
Zoltán püspök-elnök is.

DR. VÁMOS JÓZSEFET

választotta meg az 1974/75. tanév-
re dékánjául az Evangélikus Teo-
lógiai Akadémia.

VENDÉGÜNK VOLT
H. GIENKE GREIFSWALDI

PÜSPÖK

Horst Gienke evangélikus püspök
és felesége egyházunk hivatalos
vendégeként augusztus 22.- szep-
tember 2. között hazánkban tartóz-
kodott. Igét hirdetett a kötcsei
gyülkezetben, valamint a Deák téri
templomban, és előadást tartott a
lelkészek számára. A vendégeket
fogadta D. Káldy Zoltán és D. dr.
Ottlyk Ernő püspök. A vendégek
megtekintették az új Teológiai
Akadémiát, valamint más egyházi
intézményeket és néhány napot
töltöttek a balatonszárszói üdülő-
ben.



"SZÁNTSATOK MAGATOKNAK
ÚJ SZÁNTÁST!"

Az Evangélikus Élet egyik szá-
mát szinte teljes egészében az új
Teológiai Akadémia szeptember
25-én történt felavatásának szen-
teli. Bő képanyaggal közli a fel-
avatás rendjét, D. Káldy Zoltán
püspök-elnök avató igehirdetését,
a Teológiai Akadémia építkezésé-
nek történetét. Beszámol a Teoló-
giai Akadémia évnyitó ünnepi ülé-
séről, ismerteti dr. Vámos József
dékán ünnepi megnyitóját. Bemu-
tatja azokat a teológusokat akik
az új épületben kezdik meg 'tanul-
rr;ányaikat. "Emlékeztető ajándék"
címmel bemutatja azt az ünnepi
plakettet, amellyel megajándékoz-
ták a külföldi vendégeket a hazai
testvéregyházak képviselőit, a pro-

A Szabadegyházak Tanácsa a fesszorokat és azokat, akik a leg-
Baptista Egyház országos lelkész- többet tették az új Teológiai Aka-
értekezletét kibővítve, valamennyi démia építéséért. Az emlékérmeket
tagegyház lelkészeinek és prédiká- dr. Fekete Zoltán országos egyházi
torainak részvételével szeptember felügyelő adta áto A lap ismerteti
13-án országos összejövetelt tartott azokat a testvéri köszöntéseket,
Budapesten. Az ökumenikus együtt- amelyek közelről és távolról ér-
munkálkodás és ezen belül az keztek, s amelyek elhangzottak az
Evangélikus Egyház és a Szabad- ünnepi ülésen. Beszámol a lap az
egyházak tagegyházai között meg- új Teológiai Akadémia első mun-
levő jó viszony és további együtt- kanapjáról. amelyen Teológiai
működés elmélyítése érdekében Konferenciát tartottak a hazai és
felkérték D. Káldy Zoltán püspö- a külföldi résztvevők számára.
köt egyelőadásra. A püspök o o - -

"Együttmunkálkodásunk teológiai HUSZONOT EVEl?oA ~EMET
alapjai" címen tartott előadást DEMOKRATIKUS KOZTARSASÁG
mintegy 150 lelkésznek. Az elő- Az Evangélikus Élet vezércikk-
adást megbeszélés követte. ben emlékezik meg arról, hogy ok-

DR. MUNTAG ANDOR
KINEVEZÉSE

Az Országos Egyház Elnöksége a
Teológiai Akadémia ószövetségi
tanszékének vezetésével 1974. szep-
tember 1-i hatállyal Muntag An-
dor volt monori lelkészt bízta meg.

REUSS ANDRÁS KINEVEZÉSE

Az Országos Egyház Elnöksége
1974. szeptember l-i hatállyal
Reuss András volt kelenföldi má-
sodlelkészt külügyi titkárrá nevez-
te ki.

AMAGYARORSZÁGIEGYHÁZAK
ÖKUMENIKUS TANÁCSA

NYILATKOZATA CHILÉRŐL

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa szeptember l1-én
tartott ülésén nyilatkozatot foga-
dott el Chiléről, a chilei ellenfor-
radalom évfordulója alkalmából,
amelyben felemeli szavát a chilei
nép brutális elnyomása és megfé-
lemlítése ellen, és követeli vala-
mennyi hazafi azonnali szabadon
bocsátását.

Do KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
SZOLGÁLATA

A SZABADEGYHÁZAKNÁL

"AZ IGÉNEK
CSELEKVŐI LEGYETEK"

összefoglaló témá val tartotta hete-
dik Nagygyűlését az Európai Egy-
házak Konferenciája a svájci En-
gelsbergben szeptember 16-22. kö-
zött. D. dr. Ottlyk Ernő püspök, a
Konferencia egyik alelnökeként,
Mekis Ádám esperes egyházunk
képviselőjeként, dr. Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár az Öku-
menikus Tanács főtitkáraként vett
részt az ülésen.

71



-
tóber 7-én ünnepelte fennállásá-
nak huszonöt éves évfordulóját a
Német Demokratikus Köztársaság.

EGYHÁZUNK VENDÉGE:
D. ING O BRAECKLEIN

)
A Thüringiai Evangélikus Egy-

ház püspöke, a német demokra-
tikus köztársaságbeli Egyesült
Evangélikus Egyházak vezető
püspöke, D. Ingo Braeckleín (Eise-
nach) és felesége október 9-én egy-
házunk meghívására hivatalos lá-
togatásra hazánkba érkezett.
Braecklein püspök megismerkedett
egyházi intézményeinkkel, megbe-
szélést folytatott egyházunk veze-
tőivel, előadást tartott lelkészek-
nek, és október 13-án a Deák téri
gyülekezet istentiszteletén igehir-
detéssel szolgált.

ORSZÁGOS
DIAKÚNIAI ÉRTEKEZLET

PÉCSETT

Október 9-11. között Pécsett
ülésezett az Országos Diakóniai
Értekezlet .közel negyven személy
részvételével.

AZ EMBERI JOGOKRÚL

rendezett konzultációt október 21-
26. között St Pölten ben (Auszt-
ria) az Egyházak Világtanácsa
Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottsága. A Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa képvi-
seletében dr. Prőhle Károly főtit-
kár, teológiai akadémiai tanár vett
részt a tanácskozáson.

SZENT-IV ÁNY ÖDÖN
EGYHÁZKERÜLETI FELÜGYELŰ

KÖSZÖNTÉSE

Hatvanadik születésnapja alkal-
mából a Déli Egyházkerület püspö-
ki hivatalában köszöntötte D. Kál-
dy Zoltán püspök-elnök Szerit-
Ivány Ödön egyházkerületi fel-
ügyelőt az egyházi vezetőség és a
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munkatársak jelenlétében. Megje-
lent a köszöntésen Madai András,
az Allamí Egyházügyi Hivatal fő-
osztályvezető-helyettese is. Miklós
Imre államtitkár, az Allami Egy-
házügyi Hivatal elnöke levélben
köszöntötte Szent-Ivány Ödön egy-
házkerületi felügyelőt.

KOSZORUS OSZKÁR
KITÜNTETÉSE

Koszorus Oszkár orosházi lel-
készt, a Nyugat-békési Egyházme-
gye esperesét, az Országos Béketa-
nács, negyedszázados békemunká-
jának megbecsüléseként a "Béké-
ért" jelvénnyel tüntette ki. D, Kál-
dy Zoltán püspök-elnök az Orszá-
gos Egyház nevében levélben kö-
szöntötte Koszorus Oszkár esperest.

KARNER ÁGOSTON
ORSZÁGOS ,FŰTITKÁR

A TEOLÚGIA DOKTORA

Október 16-án avatta a teológia
doktorává a Teológiai Akadémia
Karner Agoston rákosszentmihályi
lelkészt, az Országos Egyház főtit-
kárát. Doktori értekezésének cí-
me: A Magyarországi Evangélikus
Egyház népességvál tozásának vizs-
gálata 1523-1973.

D. DR. VETŰ LAJOS
KÖSZÖNTÉSE

D. dr. Vető Lajos ny. püspök ok-
tóber 17-én töltötte be 70. életévét.
Ebből az alkalomból október 22-én
az Országos Egyház Elnöksége ün-
nepi vacsorát adott Vető Lajos
tiszteletére. A vacsorán D. Káldy
Zoltán püspök-elnök köszöntötte az
ünnepeltet, és méltatta azt a szol-
gálatot, amelyet egyházunkban el-
végzett. Az ünnepi alkalmon részt
vett Balló István, az Allami Egy-
házügyi Hivatal elnökhelyettese és
Madai András főosztályvezető-he-
lyettes, Balló István elnökhelyettes
üdvözölte dr. Vető Lajost, és érté-
kelte azt a jó szolgálatot, amit a



Karner Agoston országos főtitkár doktorrá avatása

püspök az állam és az egyház jó vits Béla, Széll Bulcsu, Ribár Já-
viszonyának kialakításában és a nos és Zátonyi János tett vizsgát.
társadalomban elvégzett.

ÖKUMENIKUS REFORMÁCIÚI
EMLÉKŰNNEPÉLY

Október 27-én ökumenikus re-
formációi emlékünnepélyt tartottak
a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa tagegyházai a
Deák téri templomban. Az igehir-
detést dr. Fabiny Tibor teológiai
akadémiai tanár, az ünnepi elő-
adást dr. Bajusz Ferenc reformá-
tus teológiai akadémiai tanár tar-
totta.

LELKÉSZVIZSGA A DÉLI
EGYHÁZKERÜLETBEN

Október 22-én lelkészvizsgát tar-
tottak a Déli Egyházkerületben,
amelyen Csepregi Zsuzsa, Janko-

EGYHÁZUNK A HARMINCÉVES
ÚJ MAGYARORSZÁGON

címmel cikksorozatot közöl az
Evangélikus Élet, amelyben. be-
mutatja egyházunk harmincéves
múltját és szolgálatát a felszaba-
dulása harmincadik évforduló-
jának megünneplésére készülő szo-
eialista Magyarországon.

DIAKÚNIAI LÁTOGATÁS
AZ NSZK-BAN

D. dr. Ottlyk Ernő püspök Vi-
rágh Gyula esperessel, a Diakóniai
Osztály ügyvivő lelkészévei látoga-
tást tett az NSZK p.7angélikus egy-
náza diakoniai központjában és
intézményeiben.
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November 14-én D. Káldy Zol-
tán püspök dr. Vámos József teo-
lógiai akadémiai dékán és dr. Kar- Dr. Mihály Dezső,
ner ,Ago~t~n országos egyházi f'ő- az Észaid Egyházkerület felügyelője
titkár kíséretében latogatast tett
Szekszárdon Szabopál Antalnál, a.
Tolna megyei Tanács elnökénél. A fjJf.@.@ jffJ jfj jfj jfj jffJ jffJ fff jffJ ~
fogadáson jelen volt Sárosdi Tibor
egyházügyi titkár. A találkozás az
állam és az egyház jó viszonyát
jellemző jó légkörben folyt le. A
megbeszélés során szóba kerültek
azok a kérdések, amelyek a Tolna
megyében élő evangélikus gyüle-
kezeteket érintik.

DR. MIHÁLY DEZSÖ
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET

FELÜGYELÖJE

Az Északi Egyházkerület gyüle-
kezetei egyhangúan dr. Mihály
Dezsőt választották meg az egy-
házkerületi felügyelői tisztségre.

ESPERESEINK
KÉTNAPOS TANÁCSKOZÁSA

November 4-5-én Országos Es-
peresi Értekezletet tartottak. Az
első napon az egyházkerületek
püspökei külön-küln folytattak be-
szélgetést a 8-8 egyházmegye es-
peresevel.

D. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
LÁTOGATÁSA A TOLNA

MÉGYEI TANÁCS ELNÖKÉNÉL

MIHÁLYFI ERNÖ
SÍREMLÉK ÉNEK FELAVATÁSA

November 20-án avatták fel a
budapesti Mező Imre úti Nemzeti
Sírkert művészparcellájában dr.
Mihályfi Ernő síremléket, amelyet
Somogyi József Kossuth-díjas
szobrászművész alkotott. A sírem-
léket a Hazafias Népfront és a Ma-
gyar Újságírók Országos Szővetsé-
ge, valamint a Magyar-Szovjet
Baráti Társaság állíttatta fel. Az
emlékműavatáson dr. Ortutay
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Gyula akadémikus mondott beszé-
det. Az avatóünnepélyerr a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház
nevében a volt országos felügyelő
síremlékére D. Káldy Zoltán
püspök-elnök D. dr. ottlyk Ernő
püspök és dr. Karner Agoston fő-
titkár kíséretében helyezte el a
megemlékezés virágait.

D. KALDY ZOLTÁN PÜSPÖK
DÁNIÁBAN

A Lutheránus Világszövetség no-
vember 25-30. között a dániai
Nyborgban konferenciát rendezett,
amelyen az európai egyházak ve-
zető püspökei vettek részt. A kon-
ferencia az európai evangélikusok
és reformátusok között létrejött,
ún. Leuenbergi Konkordia ügyével
foglalkozott. A találkozón egyhá-



zunk képviseletében D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök vett részt.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

NYILATKOZATÁT

közli a Standpunkt című német
egyházi folyóirat októberi száma.
A lap az NDK fennállásának 25
éves jubileuma alkalmával fordult
körkérdéssel neves egyházi szemé-
lyekhez, véleményüket kérve az
NDK-ról és az NDK-ban élő evan-
gélikus egyházakról.

ÜLÉSE ZTEK BIZOTTSÁGAINK

Az Evangélikus Élet beszámol
az Országos Egyház bizottságainak
üléseiről, így az Egyházi Építkezé-
seket Jóváhagyó Bizottság, a Dia-
kóniaí Osztály Tanácsa, a Gyűjte-
ményi Tanács, a Nyugdíjosztály
Tanácsa a Sajtóosztály Tanácsa, a
Gyüleke'zeti Segély országos elő-
adói értekezlete üléséről, illetve
munkájáról.

DR. FEKETE ZOLTÁN

országos egyházi felügyelő környe-
zetvédelmi előadást tartott Párizs-
ban az UNESCO keretében, majd
meglátogatott néhány szakintéze-
tet.

EURÓPÁÉRT,
ÉS EURÓP A EGYHÁZAIÉRT

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet dr. Nagy Gyula teol~-
giai akadémiai tanárral az Euro-
pai Egyházak Konferenciája köz-
pontjában végzendő új munkájá-
ról.

EGYHÁZKERÜLETI
KÖZGYŰLÉSEK

December 4-én. a Bécsikapu téri
templomban tartotta közgyűlését
az Északi Egyházkerület. Ezen a
közgyűlésen került sor dr. Mihály

Dezső egyházkerületi felügyelő be-
iktatására.

December 6-án a Déli Egyházke-
rület tartotta közgyűlését, amely-
nek gerincét a püspöki jelentés al-
kotta.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
KÖZGYŰLÉSE

December 12-én tartotta közgyű-
lését az Országos Egyház, amelyen
jelen tések hangzottak el az Orszá-
gos Egyház különböző munkaágai-
ról. A közgyűlés legkiemelkedőbb
pontja D. Káldy Zoltán püspök-
elnök jelentése volt, amelynek ösz-
szefoglaló témája: A diakóniai teo-
lógia ritmus ával az egyházban -és
a társadalomban. Ebben megemlé-
kezett a püspök-elnök hazánk fel-
szabadulásának 30. évfordulójáról.
A közgyűlésen megjelent Balló
István, az Államí Egyházügyi Hi-
vatal elnökhelyettese. és Madai
András főosztályvezető-helyettes. A
közgyűlés határozatot hozott az ún.
Leuenbergi Konkordia elfoga-
dásáról és megválasztotta az Or-
szágos 'Egyház és bizottságai új
tisztségviselői t.

REUSS ANDRÁS
TANULMÁNYÚTJA

ANGLIÁBAN

Reuss András külügyí titkár ok-
tóber közepétől december közepéig
nyelvtanulás céljából Londonban
tartózkodott.

KRÁMER GYÖRGY
TANULMÁNYÚTJA

AZ NSZK-BAN

Krámer György pécsi segédlel-
kész októbertől Marburgban foly-
tatott tanulmányokat a Gustav
Adolf Werk ösztöndíjával.

AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSE

Az Ökumenikus Tanács D. dr.
Bartha Tibor református püspök
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elnökletével december 17-én ülést
tartott. Az ülésen megjelent Miklós
Imre államtitkár, az Allami Egy-
házügyi Hivatal elnöke Madai
András főosztályvezető-helyettes
kíséretében.

VÁLTOZATLAN ÖSSZEGŰ
ÁLLAMSEGÉLY

AZ EGYHÁZAK NAK

A magyarorszagr egyházak és'
vallásfelekezetek vezető testületei-
nek kérésére a korrnány úgy dön-
tött, hogy az egyházaknak folyósí-
tott államsegélyeket változatlan
összegben, 1979. december 31-ig to-
vábbra is folyósít ja. Az Evangé-
likus Élet vezércikkben foglalko-
zott az államsegély további folyó-
sításának jelentőségével.
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ERŰSÖDNÜNK KELL
A HŰSÉGBEN ÉS A

SZERETETBEN

Ezzel az összefoglaló címmel
számol be az Evangélikus Élet az
Országos Elnökség újévi fogadásá-
ról, valamint a Déli Egyházkerü-
letben történt újévi köszöntésről.

D. KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

GENFBEN

D. Káldy Zoltán püspök-elnök
aki a Lutheránus Világszövetség
Egyházi Együttműködési Bizottsá-
gának alelnöke, január 20-21-én
részt vett a bizottság és osztály
vezetőinek genfi ülésén.

DR. VÁMOS JÓZSEF ÉS
DR. H~FENSCHER KÁROLY

NYUGAT-BERLINBEN

Dr. Vámos József, a
Akadémia dékánja és

Teológiai
dr. Ha-
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fenscher Károly Deák téri lelkész
január 23-29. között részt vett
Nyugat-Berlinben a Teológiai Aka-
démián tartott konterencián,
amelynek rendezésében közremű-
ködött a Keresztyén Békekonfe-
rencia is.

DR. PRŰHLE KÁROLY
TANZÁNIÁBAN

A Dar es Salaam-I egyetem kori-
ferenciát rendezett "Az imperializ-
mus és a forradalom Afrikában"
témáról. A négynapos konferenci-
án a Keresztyén Békekonferencia
felkérésére részt vett dr. Prőhle
Károly teológiai akadémiai tanár,
az Ökumenikus Tanács főtitkára.

"íGY ADOM ÁT SZAVÁT"

címmel egész oldalas interjú je-
lent meg az Evangélikus Életben,
amelyet D. Káldy Zoltán püspök-
kel Turchányi Sándor készített az
igehirdetésről.

FILM A FINNEKNEK
RÓLUNK

Cikk jelent meg az Evangélikus
Életben D. Koren Emil tollából ar-
ról a filmről, amelyet a Finn Evan-
gélikus Egyház készíttetett a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház
életéről és szolgálatáról.

BEIKTATTÁK
DR. MUNTAG ANDOR

TEOLÓGIAI AKADÉMIAI
TANÁRT

Február IO-én beiktatták dr.
Muntag Andor teológiai akadémiai
tanárt, az ószövetségi tanszék elő-
adóját. A beiktatást D. Káldy Zol-
tán püspök-elnök végezte. A szék-
foglaló előadás címe: "Micsoda az
ember?" volt.



ÖRÖM ÉS HÁLA AZ,
AMIT AZ EMBER ÉREZ

D. Káldy Zoltán püspök beiktat ja dr. Muntag Andor teológ'íaí
akadémiai tanárt
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EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK
A FŰV ÁROS ÉS AZ ORSZÁG

LAKOSSÁGÁVAL

Február l3-án ünnepségen em-
lékezett meg a Teológiai Akadémia
Budapest felszabadulásának 30.
évfordulójáról. Az ünnepi előadást
dr. Selmeczi János, a Teológus
Otthon igazgatója tartotta.

DR. KAROL GÁBRIS
POZSONYI TEOLÓGIAI DÉKÁN

BUDAPESTEN

Dr. Karol Gábris, a Pozsonyi
Evangélikus Teológiai Fakultás
dékánja és felesége - a magyar-
szlovák egyházi kapcsolatok kere-
tében - február 17-21. között
Budapesten tartózkodott, előadást
tartott a Teológiai Akadémián és
látogatást tett egyházunk vezetői-
nél.

Asmark svéd püspök feleségének
tollából cikk jelent meg a MED
című svéd egyházi újságban,
amelyben beszámol a Teológiai
Akadémia felavatásáról és ma-
gyarországi élményeiről.

EGY NAP AZ ÉVBŰL?

címmel cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben a nemzetközi nő-
nappal kapcsolatosan.

A HAZA VALÓBAN HAZA LETT

Az Ökumenikus Tanács hazánk
felszabadulásának 30. évfordulója
alkalmából március l1-én ünnepi
közgyűlést tartott. A közgyűlésen
megjelent Miklós Imre államtitkár,
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'az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nöke Madai András főosztályveze-
tő-helyettes kíséretében. Az ünne-
pi előadást D. dr. Bartha Tibor re-
formátus püspök, az Ökumenikus
Tanács elnöke tartotta. Magyaror-
szági Evangélikus Egyházunknak
a felszabadulást ünneplő népünk-
kel közös örömét, háláját és elkö-
telezését D. Káldy Zoltán püspök-
elnök juttatta kifejezésre.

A MARTIN LUTHER BUND
VEZETOl HAZÁNKBAN

Március 13-16. között hazánk-
ban jártak a Német Szövetségi
Köztársaságban működő Martin
Luther Bund vezetői: Peter Schel-
lenberg főtitkár, Uwe Hammen
lelkész, valamint a kíséretükben
levő Hans Grössing bécsi lelkész,
a Martin Luther Bund osztrák szer-
vezetének vezetője is. A vendége-
ket fogadta D. Káldy Zoltán
püspök-elnök és D. dr. Ottlyk
Ernő püspök, valamint dr. Karner
Agoston országos főtitkár, a Gyü-
lekezeti Segély országos előadója.

D, VÁMOS JÓZSEF
VENDÉGELOADÁSA

HELSINKIBEN

Dr. Vámos József, a Teológiai
Akadémia dékánja március 16-tól
Helsinkiben tartózkodott, és elő-
adást tartott a Helsinki Egyetem
Teológiai Fakultásán,

VIKSTRÖM PÜSPÖK
HAZÁNKBAN

John Vikström, a finnországi
svéd egyházkerület püspöke és fe-
lesége - egyházunk vezetőségé-
nek meghívására - március vé-
gén tíznapos látogatásra Magyar-
országra érkezett.
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AZ EURÓPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TANÁCS
KONFERENCIÁJA

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági
Tanács március 26-tóI április 5-ig
tartotta idei konferenciáját a hol-
landiai Dribergenben, amelyen
egyházunk képviseletében Gáncs
Péter budavári segédlelkész vett
részt.

MUNCZ FRIGYES
EISENACHBAN

Az NDK-beli Evangéliumi Egy-
házak Szövetségének Belmissziói
és Segélyosztálya március 31-től
április 4-ig pszichiátriai szakkon-
ferenciát rendezett. Egyházunk
képviseletében Muncz Frigyes, a
Budai Szeretetotthonok igazgatója
vett részt a konferencián.

SÁRKÁNY TIBOR
TANULMÁNYÚTJA

AZ NDK-BAN

Sárkány Tibor hartai lelkész áp-
rilis elején NDK-beli tanulmány-
útra indult, Háromhónapos tanul-
mányútja során részt vett az eise-
nachi Predigerseminar idei tanfo-
lyamán, és megismerkedett a Thü-
ringiai Evangélikus Egyház életé-
vel.

PÜSPÖKI- KÖRLEVÉL
HAZÁNK

FELSZABADULÁSÁNAK
30. ÉVFORDULÓJÁN

Püspökeink hazánk felszabadulá-
sának 30. évfordulója alkalmából
körlevelet adtak ki. "Ezekben a
napokban hazánk felszabadulásá-
nak 30. évfordulóját ünnepli egész
népünk. Magyarországi Evangélikus
Egyházunk és benne gyülekezete-
ink örömmel ünnepelnek együtt
népünkkel. Igazán a szívünkből
fakad a zsoltár szava: Istenünk,



Te szabadítottál meg minket szo-
rongatóinktól, ezért magasztaljuk
nevedet örökké" - hangzik a kör-
levél bevezető szakasza. "Felszaba-
dulásunk 30. évfordulója alkalmá-
ból testvéri szívvel kérjük gyüle-
kezeteinket, hogy újuljanak meg a
szolgáló szeretet munkájában az
egyházban és a társadalomban, és
a felszabadult országban felszaba-
dult szívvel segítséle társadalmunk
további fej lődését Isten iránti há-
lából és népünk iránti szeretet-
ből."

EURÓPAl DIAKÓNIAI VEZETŰK
KONFERENCIÁJA

Az ausztriai Bad Hallban ápri-
lis 12-18. között tartották ez évi
konferenciájukat az európai diakó-
niai vezetők. Virágh Gyula esperes,
a Diakóniai Osztály ügyvivő lelké-
sze képviselte ezen a konferencián
egyházunk diakóniai munkáját.

"TANULJÁTOK MEG A JÓT -
SZOLGÁLJATOK MÉG JOBBAN!"

Kétnapos segédlelkészi konferen-
cia volt Budapesten, amelyen elő-
adást tartott D. Káldy Zoltán és
D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

NEMZETKÖZI NŰÉV 1975

címmel cikksorozatot
Evangélikus Élet.

közöl

"AZ IFJÚSÁG
BÉKÉRE NEVELÉSE"

címmel beszámoló jelent meg az
Evangélikus Életben Baranyai Ta-
más tollából, a Keresztyén Béke-
konferencia Ifjúsági Bizottsága Za-
gorszkban tartott üléséről.

D. KOREN EMIL
KÖSZÖNTÉSE

Április 9-én az Országos Egyház
Elnöksége, az országos munkaágak
vezetői, az Északi Egyházkerület
elnöksége jelenlétében köszöntötte
D. Koren Emil esperest hatvana-

dik születésnapja alkalmából.
Egész egyházunk nevében D. Kál-
dy Zoltán püspök-elnök köszöntöt-
te D. Koren Emilt. Jelen volt a
köszöntésen Madai András, az Ál-
lami Egyházügyi Hivatal főosztály-
vezető-helyettese. Balló István, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnök-
helyettese Miklós Imre államtitkár-
nak, az Állami Egyházügyi Hiva-
tal elnökének és a hivatal dolgo-
zóinak nevében meleg hangú leve-
let juttatott el D. Koren Emil es-
peresnek.

"GYÜLEKEZETI CSOPORTOK"

A greifswaldi (NDK) evangélikus
egyház április 16-24. között Züs-
sowban tanulmányi konferenciát
rendezett lelkész ei részére "Gyüle-
kezeti csoportok" címmel a külön-
böző gyülekezeti csoportok szerve-
zésének, vezetésének. egymáshoz és
az egészhez való viszonyának kér-
déseiről. A konferencián egyhá-
zunkat Reuss András külügyí tit-
kár képviselte.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

NEMZETKÖZI
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia
az Nemzetközi Bizottsága április 22-

26. között Berlinben ülésezett. A
l;>izottság munkájában, annak tag-
[aként, részt vett Virágh Gyula
esperes is.

EGYHÁZI KINCSEINK
NEMZETI ÉRTÉKEK

Április 22-23-án ülésezett az
Evangélikus Gyűjteményi Konfe-
rencia. B. Nagy Ernő főelőadó, a
Kulturális Minisztérium Könyvtári
Osztálya képviseletében, dr. Veres
Miklós főelőadó, a Kulturális Mi-
nisztérium Levéltári Igazgatóságá-
ról, és dr. Dávid Katalin múzeum-
ügyi referens, kandidátus, a Kul-
turálís Minisztérium Múzeumi Fő-



osztálya küldöttjeként vett részt
az ülésen.

SZERETETSZOLGÁLATUNK
ÜJABB MÉRFÖLDKÖVE

Május 16-án került sor Nyíregy-
házán az Élim Egészségügyi Gyer-
mekotthon udvarán az átépítésre
kerülő épületrész alapkövének le-
tételére amelyen részt vett. dr.
Karner ' Agoston országos egyházi
főtitkár és Virágh Gyula esperes,
a Diakóniai Osztály ügyvivő lelké-
sze.

MEGBECSÜLTEN

CÍmmel vezércikkben számol be az
Evangélikus Élet arról a május 16-
ben lezajlott együttlétről, amelyre
Sarlós István, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, a Hazafias
Népfront Országos Tanácsának fő-
titkára hívta meg a magyarországi
egyházak vezetőit, képviselőit. Je-
len volt az együttléten Miklós Im-
re államtitkár, az Allamí Egyház-
ügyi Hivatal elnöke, Balló István,
az Allamí Egyházügyi Hivatal el-
nökhelyettese és Szentistványi
Gyuláné, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának titkára. D. Kál-
dy Zoltán püspök-elnök felszólalá-
sában megköszönte azt a megtisz-
teltetést, hogy az állam képviselői
közvetlen beszélgetésre hívták meg
az egyházak vezetőit. Örömét fe-
jezte ki a püspök afelett, hogy né-
pünk gazdasági előrehaladásával
párhuzamosan egyre nagyobb hang-
súly kerül az erkölcsi előrehala-
dásra is, ezt mutatja többek kö-
zött az országgyűlés en megszava-
zott törvény a családról és a há-
zasságról, továbbá az a társadalom-
biztosítási törvény is, amelyet az
országgyűlés legutóbbi ülésén ho-
zott. Végül hangsúlyozta, hogy az
utolsó harminc esztendőnek egyik
jelentős eredménye az állam és az
egyház jó viszonya, amely csak
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úgy jöhetett létre, hogy az áll~ a
maga részéről türelmes egyhazpo-
litikát folytatott, az egyházak pe-
dig felismerték, hogy jó lelkiisme-
rettel támogathatják a szocialista
társadalmi rendet.

DR. NAGY ISTVÁN
ÖSZTÖNDíJA

Dr. Nagy István esperes, a Lel-
kipásztor b felelős szerkesztője ösz-
töndíjat kapott a Lutheránus Vi-
lágszövetségtől. Háromhónapos ta-
nulmányútját április közepén kezd-
te meg. Ennek során lehetőséget
kapott arra, hogy aNémet Szöv~t~
ségi Köztársaságban az egy~azl
sajtó elméletévei és gyakorlataval
megismerkedjék.

MIK KO JUWA PROFESSZOR
LÁTOGATÁSA A TEOLÓGIAI

AKADÉMIÁN

Május első felében a 150 éves
fennállását ünneplő Magyar Tudo-
mányos Akadémia hivatalos ven-
dégeként hazánkban tartózkodott
dr. Mikko Juwa finn teológiai pro-
fesszor, a Finn TudomáfolYos Aka-
démia elnöke a Helsinki Egyetem
kancellárja. Május 8-án megláto-
gatta a Teológiai Akadémiát, ahol
beszélgetést folytatott a reformáció
kerának sajátos magyarországi vo-
násairól. Jelen volt az együttléten
dr. Lukács József professzor, a Vi-
lágosság című folyóirat főszerkesz-
tője, dr. Esze Tamás, a történettu-
dományok kandidátusa, a Duna-
melléki Református Egyházkerület
főgondnoka. A vendégeket D. Kál-
dy Zoltán püspök-elnök fogadta, s
dr. Vámos József dékán kőszőntöt-
te.

DR. PRÖHLE KÁROLY
BUKARESTBEN

Dr. Prőhle Károlv teológiai aka-
démiai tanár, az Ökumenikus Ta-
nács főtitkára, május 27-én Buka-
restbe utazott, hogy részt vegyen



a Keresztyén Békekonferencia Te-
ológiai Bizottságának munkájában.

DR. HAFENSCHER KAROLY
GENFBEN

A Lutheránus Világszövetség
európai konzultációt szervezett ez
év őszére a dániai Liselundba. Az
egyházi struktúrákkal foglalkozó
konferencia munkáját háromtagú
bizotttság készíti elő, amelynek
munkájába meghívást kapott dr.
Hafenscher Károly Deák téri lel-
kész, aki május 26-27-én vett részt
a bizottság munkájában.

SZERETETSZOLGALATUNK
IDEI SEREGSZEMLÉJE

Május 27-30. között
Diakoniai Konferenciát
az alberti gyülekezetben.

Országos
tartottak

KANTATA A GALY ARABOK
EMLÉKÉRE

Interjút készített Szokolay Sán-
dor Kossuth-díjas zeneszerzővel
Trajtler Gábor, a gályarabokkal
kapcsolatos új művéről.

A HAZAÉRT ÉS
AZ EGYHAzÉRT

Június 1-én a Deák téri
templomban emlékünnepélyt ren-
dezett a Magyarországi Evangélikus
Egyház a háromszáz évvel ezelőtt
nápolyi gályarabságra vitt prédi-
kátorok és tanítók emlékére. Az
igehirdetést D. Káldy Zoltán
püspök-~lnök, az ünnepi előadást,
dr. Fabirty Tibor teológiai akadé-
miai tanár tartotta. Az emlékünne-
pélyen került bemutatásra Szoko-
lay Sándor: Kantáta a gályarabok
emlékére című műve a Lutheránia
Ének- és Zenekar előadá sában a
szerző vezényletével, közreműkö-
dött Bánffy György érdemes mű-
vész és Berezelly István operaéne-
kes.

6 Evangélikus naptár

BEIKTATTAK A NÚGRADI
EGYHAZMEGYE

ÚJ ELNÖKSÉGÉT

Június 7-én egyházmegyei kőz-
gyűlés keretében Balassagyarmaton
iktatta be D. dr. Ottlyk Ernő
püspök, az Északi Egyházkerület
püspöke a Nógrádi Egyházmegye
új elnökségét: Garami Lajos ba-
lassagyarmati lelkészt és Fehér
Míhály egyházasdengelegí kántort
esperesi, illetve egyházmegyei fel-
ügyelői tisztébe.

D. KOREN EMIL
KITÜNTETÉSE

Az Országos Béketanács Elnök-
sége a Magyar Békemozgalom ki-
tüntető jelvényét adományozta D.
Koren Emil budavári lelkésznek
a Budai Egyházmegye esperesének
a békemozgalomban végzett ered-
ményes munkája elismeréséül. A
kitüntetést Pethő Tibor, az- Orszá-
gos Béketanács elnökhelyettese
adta át a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának székházában
június 9-én. A kitüntetés átadásá-
nál jelen volt Balló István, az AI-
lami Egyházügyi Hivatal elnökhe-
lyettese is Herling Jakab kíséreté-
ben.

"TEKINTS KEGYELMESEN
JÚZSEF SZOLGADRA"

címmel méltató cikk jelent meg az
Evangélikus Életben D. Káldy
Zoltán püspök-elnök tollából dr.
Ijjas József kalocsai érsek pappá
szentelésének ötvenedik évforduló-
ja alkalmából.

"EMLÉKIRAT HELYETT"

címmel közöl cikket az Evangélikus
Elet dr. Karner Agoston országos
főtitkár tollából a dr. Mihályfí
Ernő összegyűjtött írásai ból meg-
jelent kötet méltatásaképpen.
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Bolla Arpád dunakeszi-göd-sződi
lelkészt beiktat ja D. Káldy Zoltán

püspök és Rédey Pál esperes-
helyettes

••••••• ., •••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••

D. KALDY ZOLTAN
PÜSPÖK-ELNÖK

ÚJRA ORSZAGGYŰLÉSI
KÉPVISELÖ

Budapest XVII. kerületében, az
53-as választókerületben D. Káldy
Zoltánt, a Magyarországi Evangé-
ljkus Egyház püspök-elnökét újra
országgyűlési képviselővé válasz-
tották.

TANÉvzARÓ A
TEOLÓGIAI AKADÉMIAN

Az Evangélikus Teológiai Aka-
démia június 18-án a Zuglói Egy-
házközség templomában tartotta
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tanévzáró istentiszteletét és tanév-
záró ünnepi ülését. A végzett hall-
gatók nevében Bálint László mon-
dott köszönetet egyházunk vezetői-
nek és a Teológiai Akadémia ta-
nárainak nevelő- és oktatómunká-
jukért.

BLAzy LAJOS
AMERIKAI ÚTJA

Blázy Lajos újpesti lelkész meg-
hívást kapott, hogy tegyen három-
hónapos utat az Egyesült Államok-
ban, melynek során megismerked-
het az amerikai evangélikus egy-
házak életével és szolgálhat ame-
rikai magyar gyülekezetekben. Az
utat D. Káldy Zoltán püspök-el-
nöknél Brachna Gábor főesperes,
clevelandi lelkész kezdeményezte.
Blázy Lajos június 21-én utazott
az Egyesült Államokba, és már
másnap szolgált a torontói (Kana-
da) magyar evangélikus gyüleke-
zet istentiszteletén.

EGYHAZUNK
KÜLDÖTTSÉGÉNEK

MEGHfV ASA SZLOV AKIABA

A Szlovákiai Evangélikus Egy-
ház vezető püspöke, dr. Ján Mich-
alko professzor, testvéri látoga-
tásra hívta meg a Magyarországi
Evangélikus Egyház küldöttségét,
A látogatásra június 21-25. kő-
zött került sor D. Káldy Zoltán
püspök-elnök vezetésével. A kül-
döttség tagjai voltak: D. dr. Ottlyk
Ernő püspök, dr. Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár, az Öku-
menikus Tanács főtitkára és Mekis
Ádám esperes, püspökhelyettes. A
látogatás során megbeszélésekre
került sor a szlovák egyházi veze-
tőkkel, és a küldöttség tagjai gyü-
lekezetekben is szolgáltak.

Összeállította:
Harkányi László



Dr. Fabiny Tibor
teológiai akadémiai tanár

ünnepi előadást tart

Ünnepély a gályarabok emlékére,
s-,
.-"

D. Káldy Zoltán püspök
igét hirdet

6· 83



Z·súfoltak a karzatok is

Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző vezényel, ,közreműködik
Bánffy György érdemes művész
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.{jlJülekeuleink ilele
Hazai evangélikus gyülekezetcink fennmaradt emlékei - már ahol

Habsburg-elnyomás, ellen reformációs törekvések, török uralom, a Horthy-
kerszak rejtett római katolikus restaurációs politikája, a II. világháború
szörnyű pusztításai után egyáltalán maradtak - jelentős részükben arról
a kűzdelemről tanúskodnak, amelyet több mint négy évszázadon keresz-
tül eleink, sőt még a ma élő nemzedék egy része is hitéletünk szabad
gyakorlásaért vivtak. Arról pedig, hogy ez a küzdelern miképpen fonó-
dott egybe magyar népünknek a szabadságért vivott harcával egészen a
Ielszabadulásig, arra nézve bőven talál .illusztrációt az Olvasó ez idei
naptárunk ban is.

A SZABADSÁGÉRT VALO KÜZDELEIM az emlékek tanusága szerint
nem "elvi síkon" folyt, mint ahogy napjainkban vitatkozunk, modern ki-
fejezéssel élve "pár,beszédet folytatunk" más hiten lévő vagy nem vallá-
sos kertársainkkal hitünk igazságairól, hanem a gyülekezetek területén
- ahol a tét a megmaradás vagy a megsemmisülés volt. Isteni csoda, a
hűséges helytállás drága gyümölcse, hogy ennyi megpróbáltatás után ma
kb. háromszáz anyagyülekezettel számolunk ebben az országban, s hogy-
ha szétszórtan is, de színte az ország mínden településén, várostól tanyá-
ig találunk evangélíkusokat, akik igénylik egyházunk szolgálatát. Van-
nak templomaink, irriaházaink, gyülekezeti termeink, ahol együtt hall-
gatjuk Isten igéjét és énekeljük az elődöktől ránk maradt énekeket is.

A "tizenkettedik órában" ér.te meg magyarországi evangélikus egyhá-
zunk a felszabadulást, nyomában a minden állampolgárra érvényes val-
lás- és lelkiismereti szabadságot deklaráló alkotmányt, az új szocialista
állam és az egyház rendezett viszonyának alapjait megteremtő egyez-
ményt - majd ezek keretén belül az egyház jó rendjét biztosító új egy-
ház] törvényeink megszületését. Mindez pedig megint csak a helyes teoló-
giai és gyakorlati útmutatás és jól átgondolt, felelős egyházkormányzás
nyomán, elsősorban is a gyülekezetek életében termi kézzel fogható és
szernmel látható gyümölcseit. Itt valósulnak az évszázados tervek és re-
ménységek, s itt éli meg az új társadalomban helyét megtalált egyház
megujult életét.

A SZABArDSÁGGAL IS TUDNI KELL ÉLNI. Lelkészeinknek és gyüle-
kezeteink tagjainak meg kellett tanulnluk átértékelni mindazt, amit sok
keserű tapasztalat alapján vallottak elsősorban a környezetükről, amely-
ben éltek: felsőbbségről, hazáról, társadalomról - s azt is, hogya hom-
lokegyenest megváltozott világban a gyülekezeti és közegyhází életnek
melyik formáját választják. milyen útra lépnek. Ebben mindenekelőtt
azok a teológiai, egyházpolitikai és politikai felismerések nyújtották a leg-
nagyobb segítséget, amelyek végül is a dinamikusan fejlődő diakóniai
teológiában találták meg összefoglaló egységüket. Ez a teológia nyitott
jól járható, bevált utat a gyülekezetek élete számára is, amelyen egyre
felismerhetőbben bontakozott ki és alakul a diakóniailag strukturált
gyülekezet arca. Azé a gyülekezete, amely immár harminc év óta nem
cllenséges közegben, hanem a szabad hazában, a dolgozó nép társadal-
mában éli belsőleg megújult életét az egész társadalomnak is javára.



Gyülekezeteink életéről nem csak az egyházkormányzati szervek mva-
tales [elentéseíből tájékozódhatunk. Az Evangélikus Élet című országos
hetilapunk folytonosan, a legkülönbözőbb formákban és a legkülönbözőbb
oldalakról megközelítve igyekszik a gyülekezeteket egymás. életéről infor-
málni. Az elmúlt esztendő során az aktuális eseményekhez kapcsolódó
beszámolókon túl sorozatban foglalkozott a ma két legjellemzőbb és leg-
inkább átalakulóban lévő gyülekezeti típussal: a szórványban és a nagy-
városokban élő gyülekezetekkel. De rákérdeztünk gyülekezeti tisztségvi-
selőínkre is, hogy hogyan látják ma az egyház szolgálatát és miképpen
töltik be tisztüket. S legutóbb, e sarok írása közoen jelennek meg azok
a cikkek, amelyekben a legkülönbözőbb gyülekezetek presbitértumai val-
lanakaz 1974. év végén elhangzott 3 püspöki jelentés nyomán arról, hogy
miképpen Iéphetünk egY1Ütttovább a diakónía útján.

AZ A RÖVID, S CSAK PILLANATKÉPEKIBÖL ALLO ÖSSZEÁLLÍ-
TÁS, amit a következőkben közlünk, csak jel arról, hogy gyülekezeteink
élni tudnak azzal a belső és külső szabadsággal, amit az egyház Urától
ajándékul kaptak. Az igazi tükör a hétköznapokban való helytállás, amit
Ielkészeink és gyülekezeteink tagjai tanúsítanak a míndennapi munká-
ban, gyárakban, földeken, ihivatalokiban, a családban és a közélet fóru-
main együtt építve és együtt szolgálva egész népünkkel hazánk még
szebb holnapját és egyházunk életének további kibontakozását.

BÉ~KÉSCSABA

Százötven évvel ezelőtt, a nyár fordulóján ünnepi esemény színhelye
volt Békéscsaba. Péter-Pál napján szentelték fel hazánk máig is legna-
gyobb evangélikus templomát. A másfél évszázados évfordulóról ünnepi
esemény keretében emlékezett meg a gyülekezet az 1974. év Szenthárom-
ság utáni 3. vasárnapon az egyházkerület püspökének, D. Káldy Zoltán-
nak igehirdető szolgálatával. Az ünnepi esemény arra is lehetőséget
adott, hogya püspök ezen az istentisztelen szentelje fel a lelkészi szol-
gálatra Balogh And1·ást, a gyülekezet szülöttét.

AJKÁN

régóta várt és sok munkával, lelkesedéssel előkészített ünnepnap kö-
szöntött a gyülekezetre a fent említett napon. D. dr. Ottlyk Ernő püspök
kettős avatási szolgálatot végzett az istentisztelet keretében. Megszólalt
a gyülekezet új· harangja, amellyel az 1944-ben háborús célra a torony-
ból ledobott harangot pótolták. De ezen a napon nyílt meg az új lelkész-
lakás ajtaja is, amely szépen illeszkedik be az újjáépülő bányász- és
iparváros modern környezetébe.

VÁRPALOTA
is az ország rohamosan fejlődő ipari és bányászvárosai közé tartozik.
A gyülekezet Németh Fe1·enc lelkésszel egyetértésben természetesnek
tartotta, hogy az új környezetben megújultan illeszkedjék bele a Veszp-
rémi Egyházmegye legnagyobb gyülekezetének temploma. A felújítás
a modernizálásra, a templom fűtésének megoldására és a harangozás
vHLamosítására is lehetőséget adott. Az egyházkerület püspöke, D. dr.
Ottlyk Ernő augusztus ll-én ünnepi szolgálat keretében adta át rendel-
tetésének a megújított templomot, az egyházmegye esperese, Síkos Lajos
segédletével.
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VÁOEGRES

kicsiny község, amely Pest megye északi részének egy szép völgykatlaná-
ban húzódik meg. Lakosai között mindössze 240 evangélikus él. E kis
csapat a helybeli baptista testvérekkel együtt mégis 100 ezer forintos ál-
dozattal épített a közős temetőben új ravatalozót, amelyet szeptember
első vasárnapján D. Káldy Zoltán püspök avatott fel, aki ünnepi igehir-
detésének alapjául Lázár feltámasztásának történetét választotta.

Százötven éves
a szepetneki templom

A megújított
angyalföldi templom

SZEPETNEKEN

a gyülekezetet szép őszi nappal ajándékozta meg Isten szeptember 8-án.
A gyülekezet tagjai már Nagykanizsától felvirágozott autókon kísérték
a százötven éves jubileumát megért, megújított templomot és 1·enovált
lelkészlaíoist rendeltetésének újra átadó D. Káldy Zoltán püspököt. Az
ünnepi alkalmon Dubovay Géza esperessel az élen sokan vettek részt
a Somogy-Zalai Egyházmegye lelkész ei és gyülekezeti tagjai közül is.

NYíREGYHÁZA

Százötven évvel ezelőtt zárult le az a küzdelem, amelyet a nyírségí
tirpákole (a Felvidékről először Békéscsaba és környékére, majd onnan
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MIHÁLYHÁZA

A dunakeszi parókia

tovább a Nyírségbe települt szlovák nyelvű evangélikusok) vivtak annak
érdekében, hogy megszabaduljanak a főúri gyámkodástol és magukérrak
mondhassák a földet, amelyet megmunkáltak. Az ún. örökváltság lefize-
tésének emlékére nagyszabású ünnepségek voltak Nyíregyházán és kör-
nyekén. A gyülekezet ehhez kapcsolódva hívta meg ünnepi szolgálatokra
D. dr. Ottlyk Ernő püspököt, aki látogatást tett a helyi városi és megyei
állami vezetőknél és a volt anyagyülekezetek küldöttségeit 'I'áoorszku
Láezlo békéscsabai és Kovács Pál szarva si lelkészek vezetésével.

DUNAHARASZTI

szórványgyülekezetének nagy áldozattal összegyűjtött pénze és az ima-
ház építésére vásárolt anyaga 1944-ben a háború martaléka lett. Az el-
múlt esztendő őszén végre megérhette a missziói gyülekezet, hogy saját
gyülekezeti helyisége van. Az örömünnep igehirdetési szolgálatát D. Kál-
dy Zoltán püspök végezte. Kedves vendége volt az ünneplő gyülekezet-
nek Zeuthen Mogens, néhai dán lelkész egykori ösztöndíjasunk, később
LVSZ-titkár özvegye és fia.

'Az aratási hálaadó vasárnap azzal is kiemelkedett a szokott alkalmak
sorából, hogya gyülekezet a mindennapi kenyér mellett hálát adhatott
megújított templomáért, gyülekezeti házáért, a Basilides Sándor festette
úJ oltárképért és azért a testvéri kapcsolatért, amely immár 25 éve fűzi
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MISKOLC

egybe a mezőlaki gyülekezettel Tóth Sándor lelkész vezetésével. Az ün-
nepi szolgálatokat D. dr, Ottlyk ETnő püspök végezte.

22 reqiszteres, 3 manuálos modeTn oTgonává bővítette a gyülekezet az
1845-ben épült orgonáját TmjtleT GáboT orgonaművész lelkész útmuta-
tásai alapján A nagy értékű hangszer azon az istentiszteleten szerzett
először gyönyörűséget és keltett áhítatot, amelyen D. dr. Ottlyk ETnő
püspök végezte az igehirdetés szolgálatát és a tervező művész játéka bon-
totta ki a megújított orgona hangszíneinek gazdagságát.

Az új bakonyszombathelyi parókia

PUSZTASZ.EtNTLÁSZlLÚ
Kívül-belül tatarozták, modernizálták az egykor eldugott kis göcséji

falu evangélikus paTókiáját. A hálaadó ünnepségen jelen volt és igehir-
detéssel szolgált D. Káldy Zoltán püspök.

SOMOGYiSZOB
A baTs-nagyatád-somogyszobi szórványgyülekezet északi állomá-

sára gyülekeztek egybe hálaadásra a környék evangélikusaí, amikor
a megújított templomot újra rendeltetésének adta az egyházkerület
püspöke, D. Káldy Zoltán. A templom megújítása az alig félszáz evan-
gélikust magába foglaló községben, egyúttal az ország evangélikussága
egészének felelős szeretetéről is tanúskodott a nyújtott segélyekben.

89



89

egybe a mezőlaki gyülekezettel Tóth Sándor lelkész vezetésével. Az ün-
nepi szolgálatokat D. dr. Ottlyk Ernő püspök végezte.

MISKOLC

22 regiszteres, 3 manuálos modern orgonává bővítette a gyülekezet az
1845-ben épült orgonáját Trajtler Gábor orgonaművész lelkész útmuta-
tásai alapján A nagy értékű hangszer azon az istentiszteleten szerzett
először gyönyörűséget és keltett áhítatot, amelyen D. dr. Ottlyk Ernő
püspök végezte az igehirdetés szolgálatát és a tervező művész játéka bon-
totta ki a megújított orgona hangszíneinek gazdagságát.

Az új bakonyszombathelyi parókia

PUSZTASZENTLÁS:lJLÓ

Kívül-belül tatarozták, modernizálták az egykor eldugott kis göcséji
falu evangélikus parókiáját. A hálaadó ünnepségen jelen volt és igehir-
detéssel szolgált D. Káldy Zoltán püspök.

SOMOGYSZOB

A bars-nagyatád-somogyszobi szórvány gyülekezet északi állomá-
sára gyülekeztek egybe hálaadásra a környék evangélikusai, amikor
a megújított templomot újra rendeltetésének adta az egyházkerület
püspöke, D. Káldy Zoltán. A templom megújítása az alig félszáz evan-
gélikust magába foglaló községben, egyúttal az ország evangélikussága
egészének felelős szeretetéről is tanúskodott a nyújtott segélyekben.



IiKLAD

ZALAEGERSZEG
A gyülekezet kívülről megújított templomát és a nagymértékben reno-

vált lelkészlakást D. Káldy Zoltán püspök látogatása alkalmával vette
ú ira birtokába a gyülekezet 1974. november 17-én.

IPOLYSZÖG
Temploma felszentelésének 25. évfordulóját ünnepelte a Balassagyar-

mathoz tartozó leánygyülekezet. Az alig 270 lelket számláló hivősereg
ezúttal is bizonyította temploma iránti szeretetét a templom belső meg-
újításával, a harang villamosításával és más, templom környékét szépítő
munkával. A jubileumra meghívták D. dr. Ottlyk Ernő püspököt,

CSŰVÁR
Nemcsak a hívek anyagi áldozatkészségét hirdette a megújított

templom, amelyben 1974. december 8-án D. Káldy Zoltán püspök végezte
az igehirdetés szolgálatát, hanem a 300 munkanapot is, amelyen kétkezi
munkával szépítették templomukat.

HELVÉGlA
A kecskeméti tanyavilág egy részén, Helvécián élő maroknyi evan-

gélíkusság 40 évvel ezelőtt imaházat épített magának és azt azóta is hű-
séggel fenntartja. A hálaadó emlékezés napján Tóth-SzőlZős Mihályespe-
ressel, akinek gyülekezetéhez tartozik Helvécia is, együtt emlékezett a kis
szórványgyülekezet.

FERENCVÁROS
A felszabadulással egyidőben nye1·t otthont Budapest IX. kerületének,

Ferencvárosnak a gyülekezete. Természetes módon fonódott egybe hála-
adásuk a főváros felszabadulására való emlékezéssel az 1975-ös év ele-
jén. Az ünnepi alkalmon számos közegyhází tisztségviselő, vendég és
nagyszámú gyülekezet jelenlétében D. Káldy Zoltán püspök végezte az
igehirdetés szolgálatát.

Március 2-án kedves ünnepség keretében emlékezett a gyülekezet az
azóta elhunyt lelkésze 25 éves ottani szolgálatáról és adott hálát a
templom belső megújításáért és aharangok villamosításáért. Az ünnepi
szolgálatot D. Káldy Zoltán püspök végezte.

BAKONYSZOMBATHELY
új lelkészlakást avatott virágvasárnap D. dr. Ottlyk Ernő püspök.

A gyülekezet nagy áldozatkészségével és közegyházi segítséggel megépült
modern lakás átadásánál jelen volt dr. Mihály Dezső, az Északi Egyház-
kerület felügyelője, dr. Karner Agoston országos főtitkár, dr. Nagy István
esperes és számos más vendég.
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Hálaadó istentisztelet aaangyaltöldí templomban a templom
megújításának ünnepén

ANGYALFÖLD
350 ezer forintos leöltséggel újította meg külsőleg templomát a gyüle-

kezet. Ezzel végleg eltüntette a II. világháború okozta sebeket. A hálaadó
istentiszteleten D. Káldy Zoltán püspök végzett szolgálatot és adta át
rendeltetésének a külsejében is megújított templomot.

SOLTVAD.KERT
Június 8-án ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében D. Káldy Zol-

tan püspök szolgálatával adott hálát a gyülekezet azért, hogy megújít-
hatta külsőleg templomát. Az ünnepi alkalmon a helyi és a szomszéd
gyülekezetek tagjain és lelkészein kívül számos vendég is részt vett. Je-
len volt Bács-Kiskun megye egyházügyi titkára, Fekete János és a helyi
társadalmi szervek képviselői is.

Összeállította: Mezősi György
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Tanévzáró a Teológiai Akadémián

Dr. Vámos József előterjeszti dékáni jelentését

D. dr. OttIyk Ernő püspök
igét hirdet a tanévzáró

istentiszteleten
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Vendégek és a hallgatóság

Bálint László a végzős
hallgatók nevében búcsúzik
a Teológiai Akadémiától



"Csak halandó, elmulandó
b ' I "az em er e ete

HAlOTTÁI NKRÓl

NOVA,K ELEK (1907-1974). A legnépszerűbb es a legrokonszenvesebb
papjaink. egyike volt. Barlahidán, Zala megyében született, Kiváló tehet-
ségével és szorgalmával már a soproni líceumban és a teológiai fakultá-
son becsületet szerzett a zalai szórványevangélíkusságnak. Négy évtizedes
hűséges szolgálat kötötte Nemeskérhez, ehhez a régi, artíkulárís gyüle-
kezethez, de a közegyházban is értékesült tehetsége és alapossága. az
egyházmegyei és egyházkerületi számvevőszélei elnöki tisztségben, Lel-
készképesítő Bizottságban és Egyházi Bíróságban. Gondolkodásban és
megnyilatkozásaiban a hitvallásos lutheri teológia tudatos és meggyőző-
déses képviselője. Értett a falusi ember nyelvén. Család és rokonság,
Győr és Vas megye papsága, barátok és évfolyamtársak és az egész falu
népe felekezeti különbség nélkül elkísérte utolsó útjára.

TÁTRAI KÁROLY (1899-1974). Budapesti, csépaí, szegedi, gyulai se-
gédlelkészí évek után Csorváson volt parókus 36 évig. Értékes társadalmi
tevékenységet is folytatott. Nyugdíjáztatása után Pécsett ,telepedett le,
és az ottani gyülekezetnek hűséges, templomos tagja volt. Hitvestársa
halála után diosszú es nehéz szenvedés próbálta meg és készítette fel az
utolsó útra.

RUZICSKALAsz,LÚ (1904-1974). Befelé é16, zárkózott természetű,
fmom lélek. Hivatását szerető lelkészpedagógus. Szarvason született.
Edesapja postás volt. A család szép hitélete, gyülekezetének akkori ke-
gyessége nagy hatással van rá a szelgálatra induláskor. Segédlelkész
Budán, Hartán, Kelenföldön. Ez utóbbi helyen később hitoktató is. 1932-
től a Deák téri leánygimnázium vallástariára. E munkaköre mellett 1944
-1952 közt ellátja az országos Protestáns Árvaház igazgatását is. 1953-
ban egyházunk központi díakóndaí szervénél gondnek lesz. Részt vesz
ő is felszabadulásunk utáni Intézményes díakőníánk megszervezésében
es kiépítésében. Vezeti a Modori úti szerétetotthont. Nem éveinek növek-
vő száma, hanem súlyosbodó betegsége késztette munkájának befejezésé-
re. Csendesen szolgált, alig észrevehető módon távozott,

KEMÉNY GABOR (1898-1974). A Bács-Kískun Egyházmegye széniora,
Két szolgálatí adat is sokat mond róla. 52 évig volt aktív lelkész sebből
47 évet a kis bajai gyülekezetben töltött. Pontos, lelkiismeretes, igényes
volt a szolgálatban. Családját, gyülekezetét és városának népét egyfor-
mán szerette. Alázatos lelkülete indította arra, hogy míndvégíg a kevé-
sen való hűséget gyakorolja. A soltvadkerti parókiáról indult az életbe.
Annak idején Gyulán ő szervezte meg a gyülekezetet.

MOLITÚRISZ JÁNOS (1891-1974). Pitvaroson született. Makón,
Szarvason, végül Pozsonyban tanult. Első szolgálatí helye Rákospalota
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volt, onnan Szombathelyre került. Itt csak néhány hónapot töltött, Püspö-
ke igen fiatalon alkalmasnak ítélte arra, hogy az önállósuló ostf!fyasz-
szonyfai gyülekezetbe küldje. A szervezés munkáját elvégezve azután
csaknem két évtizeden át szolgál Ostffyasszonyfán, 1929-1benesperes lett.
Nevével szinte összenőtt a vasi esperesi szolgálat, mert a kemenesaljai
gyülekezetek bizalma ebben a tisztében újra és újra ottmarasztalta. 24
évig volt esperes, 1938-1953 közt azonban már az ősi nemesdömölki
JCel1dömölk) gyülekezetnek lelkipásztora. Szolgálata egész egyházunk
életébe beleépült. Sok kerületi tisztséget hordozva a közmegbecsülés az
egyházi főjegyzői tisztre emelte. Egykori zsinati atya, rangidős esperes,
s így püspökhelyettes is. Közben néhány éven át a Lelkipásztor szerkesz-
tője. Egyházmegyéjét sohasem tekintette egyházközígazgatásí területnek,
hanem inkább olyan nagy gyülekezetnek, amelyben mindenkor szívesen
es örömmel szolgált, Inkább volt szolgatárs, mínt hivatali felettes. Életé-
nek felét - egy súlyos műtét után - testi gyengeségekkel küzdve tölti,
de gyakran tapasztalja, hogy amikor erőtlen, akkor lesz igazán Isten
Kegyelme által erős. Temetésén szolgadársa a maga választotta Ige meg-
szólaltatásával az igehirdetés szerelmesének mondotta. Valóban az is volt.

BEVER pA'L. (1909-1974). Törékeny testben is erős lélek. Életét és
munkásságát sok betegség terhelt le, de hosszú gyógykezelésele után Isten
kegyelme újra és újra visszaadja őt a gyülekezetnek. Megfogyatkozott
erejével is rníndíg örömmel végzi szolgálatát s bár magáról azt mondja,
hogy ő a gyülekezet "öreg, beteg papja", mégis sokakat megtéveszt fiata-
los megjelenésével és humorával. Jól képzett igehirdető. Erlan,gend tanul-
mányi esztendő után szülővárosából, Kós,zegről indul a lelkészi szolgálat-
ba. Segédlelkész Agfalván, majd Szentgotthárdon és Sornogydöröcskén
adminisztrátor. 1936~ban Finnországban folytat tanulmányokat. Ezután
ismét segédlelkészként szolgál Sopronban és Kőszegen. Parókusként Ag-
falván 4 évet, Sopronban pedig 32 évet tölt. Pénzét és kenyerét míndig
szívesen osztja meg a szegényekkel. Egyik keze míndíg Istenbe kapasz-
kodott, a másik az Isten gyermekei felé nyúlt.

KNABEL IMRE (1903-W'74). Sopronban szűletett, tanulmányait is itt
végezve, 1928-ban avatták lelkésszé. Segédlelkészként Szentgotthárdon.
majd Kószegen szolgált. Ott hatalmasedott el betegsége, s ennek követ-
keztében a lelkészí szolgálattól meg kellett válnia. Hosszú betegeskedés
után Sopronbánfalván 'hunyt el.

AI~ENPRlEISZ DEZSÖ ('1909'-119'74).A kevésbé ismert szolgatársak
kőzé tartozik. A Tolna megyei Hidasen volt lelkész, de korán nyugdíjba
került és világi állást vállalt Dunaújvároson. Ott is halt meg 1974. év
végén.

KOVACS LAJOS (1911---'1975).ötgyermekes családból, a Sopron me-
gyei Mihályiban született. Szülei :később Sopronkőhidára kerültek. Mint
diák, gyalog járt naponként a líceumba és a teológi ára. Segédlelkész
Nagyszokolyon, Vadosfán és Bakonyosernyén. Néhány háborús éven át
a muraszombati diákotthonban nevelő. 1945 őszén - otthonukat elhagyva
- Szentantalfára került, családostul. A szórványlelkész nehéz sorsa idő
előtt felőrölte szívét. Sokszor kérges lett a tenyere, hogy gyermekeit fel-
nevelhesse. Isten a zánkai hívek szívét indította szeretetre iránta. Gond-
jaiban ók álltak mell ette igazán, és sok könnyet töröltek le az arcáról.
Igy tanult meg a morzsáknak is örülni, s - mint esperese írja - övé
volt a nagyobb öröm,

KALA VSZKY KALMAN (1900-1975). A Felvidéken, Lőcsén született.
Mödlingben katonaiskolát végezve, korán alapított családot, 25 éves



koráoan - három gyermekkel - otthagyta a katonai pályát, Sopronba
kbltözöttés elvégezte a teológiát. 1930-lban 'I'atabányára került, megezer-
vezte a gyülekezetet, és hét év leforgása alatt két templomot építtetett.
Szarvasori 1952-64 között szolgált. Rövid idő alatt kezébe vette az irá-
nyítást és kettéválasztotta az addig egységes egyházközséget. Tíz éven
át nyugdíjban volt, de akkor is Szarvason maradt. A szarvasi ótemető
lelkészpar-cellájában temettek el.

KEVE LAJOS (l9t10-1975). Budapesti születésű. Segédlelkészi szolgá-:
latban is a fővárosban volt. Fiatalkori nyugodt anyagi körülmények után
korán rászakadt a nyomorúság, amikor Nagymágoosra, egy sok gonddal
küzdő alföldi tanyagyülekezetbe küldte püspöke. Innét ragadta ki a há-
ború, mely életéből éveket szakított le. Ikladon nyugodt szolgálatí helye
van, mégis sok nehéz, szívós munka vár rá 25 éven keresztül. Sokat épít,
renovál, korszerűsít, fáradtságot nem ismerve. Azt írja régi [óbarátjá-
nak: "A harangvillamosítás után még a járdát akarjuk megújítani. S ha
sikerül a templom jó fűtését is megoldani, akkor talán már «csak» prédi-
kálni kell." Halála előtt 3 hónappal, az ikladi templom belső megújítása
örömünnepén - sokak szeretetétől körülölelve - ő is megünnepelhette
még ikladí szolgálatának 25 éves jubileumát, utána azonban kórházba
került s hirtelen halállal hazahívta Isten. Dolgait szívesen végző, hatá-
rozott, célratörő ember volt. Derűs jókedv, az igazság bátor megvallása
jellemezte. Koporsóját több száz híve állta körül a Farkasréti temetőben.
D. Káldy Zoltán püspök hirdette temetésén az örök élet vígasztaló Igéjét.

SZALAY SÁNDOR (1909-.1975). Egész szolgálatí ideje egy gyülekezet-
hez, a Sopron megyei T'arádhoz kötötte. 44 éven át pás.ztorolta itt a jó
Pásztor nyáját, amelynek minden bárányát sajátjaként szerette. Pontos,
leLkiismeretes pap, igazi pásztor, ragaszkodo jóbarát, a Gyülekezeti Se-
gély régi munkása, körültekintő és odaadó előadója. Nagy hirtelenséggel
távozott, sazok között talált pihenést, akiket előbb ő kísért a temető-
kertbe.

+
Gyors egymásutánban tűntek el szolgatársaínk a templomok oltára

mellől, a szószékekről, a gyülekezetekből, Fájdalom tölti el a szívünket,
ha arra gondolunk, hogy sok-sok fáradozásuk, törődésük után itt a földön
közülük többen nem is, érhették el a megérdemelt pííhenést. De - "mint
a felhő hegyek vállán, eltűnik gyors szelek szárnyán, siet életünk, tova
szállván." Hitünk szerint Istenünk dicsőségébe fogadta őket. Bennünket
pedig további szolgálatba rendel. Boldog az a szolga, akit munkában
talál ...

Pásztor Pál
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TVRCHANYI SANDOR íRAsA:

Ő az - semmi kétség
Midek úr örök ihletője volt környezetének, mely órákon belül titkos

gúnynevekkel illetve ezt a jó szándékú, körülményes hivatalnokot, aki
egész életében nem akart mást, mint könnyed, és szeretetre méltó lenni.
Ve pepita füzetekben gyűjtött vicc ei, kiterjedt anekdótagyűjteménye elle-
nére is az iskolában "halálsikoly"-nak, hivatalában "bájhorror"-nak -
itt az üdülőben pedig "finom bagoly"-nak nevezték. Valahogy megérezte
elkereszteléseinetc idejét - ettől kezdve meghátrált, és már csak apró
előzékenységekre telt erejéből. Ijesztően sovány felesége és nagy fogú
csúnya lánya látták ezt, és amikor bekövetkezett, aggódva közelebb hú-
zódtak hozzá.

Már napok óta így volt: Midek úr vizet töLtögetett asztaltársainak, tü-
zet adott és tompa illendőség-nevetéssel kísért bármilyen tréfának szánt
megjegyzést. Gyötrődve, verejtékesen üldögélt a fülleiLt augusztusi dél-
utánokon, nézte az üdülőtelep ügyetlenül nyírt"élőSöv.ényét, és szívdo-
Logva újból és újból későbbre halasztott valami érdekes történetet, melyre
már előző nap felkészült.

Pedig egyszer vele is történt valami, ami rendkívüli, ijesztő, és szív-
szorítóan igaz - amire ha rászánná magát, mindenki eltűnődne és meg-
borzongva tovább mesélné. - De ezt sohasem tudta megtenni. A fügefa-
levelek nem csupán a testnek valók, tovatűnt napjaink sem lehetnek meg
nélkülük, mert az emberek előtti túlzott őszinteség legtöbbször haszonta-
lanság, kölcsönös szégyen marad. '

- Igen, a háború végén függönytartó rúddat verték ezt a finomkodó,
figyelmes hivatalnokot - egy kisajátított zsidó vegyeskereskedés raktá-
Tliban üvöltött, a huzatban eldőltek a zamakas tiobozok, kínzói semmit
sem akartak megtudni tőle, így vad kiáltásaitól csak az arcába lógó pók-
hálók szakadtak el. Katonaszökevény sógora aludt náluk, egy éjszaka, -
de az is lehet, hogy csupán a l'émuralmak végén kapkodóvá váló meg-
torlás csapott le rá találomra, és elég felületesen ahhoz, hogy túlélje.
Az iqaztolanul. büntetett gyermekek és törvénytisztelő polgárok emléke-
zete időt állóbb minden obeliszknél - Midek úr is örökre megjegyezte
azt az ökörnyálas, kora őszi napot - a kőpadlós raktár békebeli iűszer-
szagát és kínzóját, aki téglavörös arcú volt, szeme kék, mint a megdöntött
teknőkből kiömlő szappanos víz, és kifulladt ütlegelés közben - akár az
asztmás házmestel'ek, a közös poralóállványok alatt.

* * *
Aztán itt, a tóparton a hullámtörő mellvéd előtt egyszer csak felismerte

azt az embert! Fagylaltat árult átizzadt reklámsapkában, melyen vala-
melyik csokoládégyár jelvénye fityegett. Törődött volt, lebarnult - mégis
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ugyanolyan, mint akkor, abban a raktárban. Midek úr hunyorogva beátlt
az aprópénzt nyújtogató lármás gyerekek közé, de mire sorra került volna,
ravaszul előreengedte őket. Olyan volt, mint a vadász, aki nem sieti el a
lövést egy jobb rálátás miatt. De nem lőtt. Nem volt szüksége meaton-
toltabb azonosításra, azonnal felismerte a vadat, de nem tudoU mit kez-
deni vele. Megrökönyödést érzett - nem bosszúvágyat, de kényszerítő
szükségét is annak, hogy tegyen valamiIt. A gyerekek lassan elfoíJytak és
ő szemben állt egykori kínzójával, aki nem ismerte fel, és 'előzékenyen
mutogatott párás tartályaira.

Ettől kezdve gondterhelt lett és tanácstalan. Hangtalan párbeszédeket
folytatott önmagával bűnről és bűnhődésről, sérelemről és megbocsátásról
- szorongva megpróbált magába pillantani és eldönteni, hogy tényleg a
személytelen igazságot keresi-e, vagy örömét lelné az elégtételben? Úva-
tosan körülnézett a sétány árnyas fordulóiban és amikor meggyőződött

1'óla,hogy egyedül van - megtapogatta görnyedt hátát, és gyenge vékony
nyakát -, ilyenkor úgy tűnt, még mindig érzi a lesújtó függönyrúd okozta
elviselhetetlen fájdalmat.

Némán, önmagában vádat emelt az egykori keretlegény ellen, de mivel
töprengő, méltányos ember volt, gondolt a védelmére is:

- Vádollak, ártatlan, ,semmiért sem felelős ember megkínzásáért, aki-
től nem akartál kicsikarni semmit, mert nem is tudott semmiről. Verted,
látszott, hogy általában élvezed ezt, - de akkor téged is fárasztott már,
unott kötelességből csináltad, mintha szőnyeg volnék. - Vádollak, mert
vakon, élvezett kegyetlenséggel szolgáltál egy gonosz, nyilvánvalóan el-
veszett hatalmat, mely itallal, cigarettával, az önkényeskedés hatalmával
fizetett rossz ösztöneidért!

.- Mégis - mindennek ellenére is: nem tudni, mi tett ennyire hit-,
vannyá. A gödör és a szemét eredendően vonzzák egymást - vannak,
akik egy korty pálinkáért mindenre készek - és egy korty pálinkától
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mindenre kaphatók. Es végül: bá1'mennyire magától értetődő nyomm
vezetni az igazságszolgáltatást - eltagadható-e mindebből a személyes
elégtétel, a jog mindenekfelett valósága mögé rejtett egyéni bosszú?

Midek úr nem érezte meggyőzve magát egyik állásponttóI sem, nyug-
talan maradt és kételkedő.

Naponta őrjámtot tartott a hullámtörő gátnál, és nem tudta eldönteni,
örül-e a gyanútlan fagylaltosnak, vagy legbelül inkább azt szeretné, hogy
tűnjön el, minél hamarabb. Csakhamar rádöbbent, hogy fél tőle, rafinál-
tabban, nyomasztóbban, mint akkor, amikor verte ott a raktárban.

Felesége és lánya nyugtalanul figyelték, aggódva tapasztalták, hogy
már nem akar előzékeny és kellemes lenni.

Aztán egy borús szerdai napon, nem sokkal a nyaralás vége előtt, el-
tűnt a fagylaltos. A rozoga kocsi mögött zsémbes öreg nő állt, és csak
kelletlenül tuita vissza az aprópénzt. Midek úr százszor nekirugaszkodott,
hogy megkérdezi, hogy hová lett, de végül mindig meggondolta magát,
csüggedten a tó felé fordult, mely ónos őszi színt öltött már, és ingerülten
átloccsant a mellvéd alacsony betonfalán.

Eljött az utolsó nap is, a kirámolt, nyikorgó szekrényt gondosan újra és
újra átVizsgálták; a papucsokat talpukkal kifelé újságpapírba csomagol-
ták ée cukorspárgát szereztek a régi bőröndök bizonytalan zárai mellé.
Szomorú művelet volt, olyan, mintha egy víg, korán elhunyt barát szegé-
nyes hagyatékát szedegették volna össze.

Midek úr utoljára kiballagott még a mólóhoz, de már az öreg nő sem
volt ott a kocsijával. Itt-ott már rácsokat szereltek a vikendházakra, a
csöppnyi állomáso11, birkákkal zsúfolt tehervonat vesztegelt, az állatok mit
sem sejtve bégettek odabenn, mintha legelnének.

Midek úr már egészen közel járt az üdülőhöz, amikor fiatal párt pil-
lantott meg a parton. Gyámoltalanul fogták egymás kezét, mint a gyer-
mekek az útkereszteződéseknél - a fiú bal karjára vasmacska és sziv
volt tetoválva. De a lány - az ő lánya volt, száját szigorúan összeszorí-
totta, _hogy ne látszódjanak ormótlan kapafogai. Midek úr egy fa mögé
húzódott és nézte őket.

- O az - semmi kétség, az én lányom, akit észre sem vesznek, aki
csöniles, engedelmes és olvasott - aki ajándékokat vesz a házassági év-
iordulónkra, és megbocsátja, hogy jelentéktelen, mint én.

Egy pillanatra mély megindult-ság és bűntudat fogta el - azok még
mind~g ugyanúgy álltak ott, nézték a vizet, mely siváran betöltötte a
látóhatárt, és nem történt rajta semmi.

Az üdülő ben nem szólt semmit a tetovált fiúról - cipelte a bőröndöket,
jegyeket és hűsítőket vett, néha kimutatott a vonatablakon, ha fácánokat,
l'agy gabonászsákokkal megrakott vontatókat látott, és ők ketten mindig
mosolyogva bólintottak.

Már működött a központi fűtés, amikor egy őszi péntek délután rövid
hírt olvasott az újságban: "Huszonöt év után elfogták K. JA, a kegyet-
len Hungarista pribéket, százak szadista megkínzóját ... " Midek úr bár-
yyún a hírre meredt, mely fölött semmitmondó alkalmi karikatúra volt,
és életében először, elpirulva, gyenge jobbját keményes összeszoritva res-
telkedett.

- En láttam, felismertem, ott voltam, és mégsem csináltam semmit!
Féltem. Azt hiszem, féltem, mint akkor. Pedig azok sosem félnek, rejtőz-
nek, megbújnak - de nem félnek. Igen, van a kislányom gyerekkori hol-
mija közt egy mesekönyv a farkasról, aki elbújik a vadász elől, de ott is
csak vigyorog, várja, hogy elmenjen, előmász'hasson,és felfalhassa a véd-
telen nyuszikat és fürjeket. Ott van a benyíl,6ban, kopott játékok és ki-
nOtt kiscipők között.
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CjYARMA THY IRÉN IRAsAI :

És a többiek?
Amikor felhozták, már alig volt benne élet. Verítéktől nedves haja el-

takarta arcát. Meztelen mellén vastagon feketéllett a szénpor. A nyakán,
a kezén megszáradt vércseppek, mintha vért izzadt volna. Félig lehunyt
szemhéja alól kísértetiesen világított szemefehérje, karja élettelenül fe-
küdt mellette a földön.

Amikor felnyitotta a szemét, úgy nézett körül, mint az idegen, aki más
országból jön. Lassan-lassan megismerte ezt is, azt is. Világosság ömlött
el agyán.

- Megmenekültem! Élek!
Meglátta bányásztársait. Fel akart állni, de visszahullotta földre. A fér-

flak összenéztek, utánakaptak.
A lapok hosszú cikkekben számoltak be a bányaszerencsétlenségről,

amelynek egyetlen életben maradott ja Márton volt. Az újságírók eljöttek
hozzá, felkeresték a kórházban.

Amikor benyitottak hozzá, csak bámulta őket, mint aki nem érti, mit
akarhatnak. Meghallgatta kérdéseiket, azután elfordította a fejét és csak
ennyit mondott:

- Nem emlékszem semmire!
Kiábrándult arcok, csodálkozó szemek nézték a furcsa embert. Másnap

a lapok megírták, hogy az egyetlen élve menekiiit nem' emlékszik sem-
mire.

Tavasz felé járt az idő. A bányatelepen esküvőt tartottak. Márton volt
a harmonikás. Az egyik legény többet öntött fel a garatra. Odafordult
Mártonhoz:

- Szorakoztass bennünket! Meséld el, hogy volt, hiszen te is majdnem
otthagytad a fogadat!

Mártont mintha mellbe vágták volna. A harmonika széthúzva megállt
a kezében s nyújtott, síró hangot adott. Akkor Márton felemelte és úgy
vágta a földhöz, hogy darabokra tört. Aztán mint akit üldöznek, rohant
ki az éjszakába. A többiek fejcsóválva néztek utána. A felesége követte.
Ott állt az udvaron és a csillagokat nézte.

- Valami bajod van? - kérdezte szelíden az asszony.
Nyomasztó csend volt a válasz. Az asszony megborzongott, mert a fér-

fiból nehéz sóhaj tört fel.
-- Hiába mondanám el, mi történt odalenn. Azt csak átélni lehet, el-

mesélni soha. Atélni kínos borzalommal, megőszüléssel, de úgy ... azt ...
soha. Aki még nem járt ott, az sohasem fogja megérteni. Aki még nem
halt meg, nem ismeri a halált. Amikor tüdő, szív, agy, minden felmondja
a szolgálatot és mégis érzel, hörögsz, kínosan nagyot dobban a szíved és
tudod, hogy mi van veled, hogy mi vár rád. Amikor élve temetnek sírba
és körülötted minden a haláls a mutat. Nézd a csillagos eget! Olyan mesz-
sze van és mégis, sokszor mintha a két kezemmel elérném. Lenn, a föld
mélyén olyan végtelenül messze van a világosság. Ha onnan lentről jön
az ember, akkor tudja csak mekkora ajándék az élet.

Az asszony nem egészen értette a férfit.
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- Ha nem szeretsz a bányába járni - mondta megértéssel - menj
a városba, kapsz ott is munkái.

A férfi arca teljesen megváltozott. Mintha egy titkos virág nyílt volna
ki benne, amely most teljesedett ki teljes szépségében. Csak ennyit kér-
dezett:

- És a többiek?
- A többiek?
- Akit kiástak a föld alól, az sohasem hagyhatja el a többieket. Meg-

mentették az életemet, hozzájuk tartozom. Azót'a százszorosan az övék
vagyok. Annak a napnak az emléke benne van a véremben, az agyamban,
az orromban. Azóta megérzem a veszélyt, mint a madarak a közelgő
vihart.

Könnyű szél lengette a fák leveleit. A férfi felfigyelt.
- Valami baj lesz - mondta és futni kezdett a tárnák irányába.
És már szóltak a szirénák, emberi beszédtől, asszonyi jajveszékeléstől

lett hangos minden.
- A tízes tárna beomlott!
- Vannak halottak?
- Nincsenek. Mindenki megmenekült. Márton megérezte.
Az asszony csak állt a tömegben, úgy, ahogy a férfi otthagyta. Szívére

szorította a kezét, úgy mondogatta:
- Akit a föld alól kiástak, az sohasem hagyhatja el a többieket ...

101



* * *

••

A kiengesztelődés padja
Vaw.hoL egy messzi országban déLen, ahoL oLyan hirteLen nőnek ki a

sziklák: a föLdbőL, hogy az ember csak értetLenül nézi őket, ahol rohanó
hegyi patakok bukmak a méLybe és vízgyöngyökben fürdenek a sziklákhoz
simu Ló fák, ott húzódik meg egy kis falu. Ez a falu nem egészen olyan,
mint amilyet mi megszoktunk. Mintha egy játékos kéz szórakozottan szét-
dobáIta volna a házakat. Hol itt, holott bukkan elő egy-egy belőlük va-
lamelyik tisztáson. Olyan szótlanok, csendesek, mintha nem is lenne la-
kójuk. Sziirke, nagy terméskövekből épült földszintes házak ezek, puritán
egyszerűségükben nagyszerűek, mintha az emberi kéz úgy alkotta volna
meg őket, hogy időtlen időkig menedéket nyújtsanak.

Az idetévedt idegennek szokatlanul furcsa ez a táj, ezek az elszórt há-
zak. Születésük idejét keresve messzi évszázadokba kell visszamenni, még
a vallásüldözések korába, amikor egy-egy ilyen hajlék erős várnak szá-
mított. A házakhoz kert tartozik, a kertekben régi és .új sírok. Az ősök
Talaha csak a kertjükbe temetkezhettek és az utódok már nem kíván-
koztak el. A családban akartak maradni.

A kis, kerti temetőkben a sírok között egy kőpad áll.
Ez a történet egy iLyen kőpadról szól. Üljünk le vaLamennyien erre a

kis kőpadra, amelyet arrafelé a kiengesztelődés padjának hívnak és hall-
gassuk meg a történetét.

Egy híres í1'Ó jött haza hosszú külföLdi útjá1·ól. Amik01' a kiadója meg-
kértiezte tőle:

- Mi szépet látott hosszú útja során?
- Egy pálmafát, válaszolta, ezért a pálmafáé1·t érdemes volt a 'világot

megkerülni.
Ha ma valaki meakérdezné tőlem, mi fogott meg a legjobban hosszú

utamon, azt válaszolnám:
- Egy szürke kőpad egy kis kerti temetőben.

* * *

A férfi magas termetű voLt, erős. Ösei sok vihart látott, megedzett al-
katát hordta, elpusztíthatatlanságában hasonlított a szürke kőházhoz,
amelynek szülei halála után gazdája lett. Amikor az ideje eljött, asz-
szonyt hozott a házhoz, magához illőt, szép alkotút, büszke tartásút. Sze-
rette ezt az asszonyt. Megbecsülte. Igy látta ezt szüleinél, megtanulta,
hogy a családnak össze kell tartania és összetartozott a szüi1~e elszórt há-
zak sok-sok családja is. Ha néha útjuk egymás portája felé vitt, leszáll-
tak a kocsiról, megölelték egymást és ha a szükség úgy hozta, úgy adtak
egymásnak, mint ahogy azt mindig és mindenütt kellene.

Más házaknál is volt ilyen kőpad a ke1·ti temetőben. - Öregnek, fia-
talnak, ha megvitatnivalója volt, csak kiiiitek: a kispadra és ott, pihenő
elődeik körében beszélték meg a vitás dolgokat, ott döntöttek életbe vágó
kérdésekben. Valamennyien együtt: élők és holtak. Azt tartották, hogya
holtak is élnek, nem lehet őket kihagyni. Igy aztán a halál, az elmúlás
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gondolata ebben a tiszteletre méltó közelségben természetes, magától érte-
tődő voU. Sohasem maradtak tisztázatlan dolgok; az élet. csendes, békés
meder ben folyt, csak nagy viharok idején zúgtak jobban az erdők, sírtak
hangosabban a fák, a hegyek erősebben visszhangozták az összecsapódó
felhők hangját és az ifjú fák, döbbenten nézték, ha az égi tüzes nyíl fel-
gyújtott néha egy öreg, korhadt testű, vén fát.

Egy késő nyári délután a férfi és az asszony künn ültek a kerti kőpa-
don. Gyermekük és a maguk sorsát beszélgették. Az a hír járta, hogy
hábcirú lesz, viszik a férfiakat. Az asszony az erős férfi karjának oltal-
mában nem félt a jövőtől. Erősen fogták egymást. Hallgattak. A sírok
lakóí küzdelmekről, harcokról beszéltek, vallásüldözésekről, amikor még

titokban imádhatták csak Istenüket, amiko?' ba1'langokban, erdőkben buj-
káltak és minden nélkülözést vállaltak, de hitüket meg nem tagadták. Ide
menekültek a hegyek oltalmába, tortéíc a követ és abból építették ottho-
nukat, templomukat. .

A kutya ott ült a lábuk előtt. Figyelt. A csaladhoz tartozott, talán az ő
ősei is itt pihentek gazdáik mellett a kerti temetőben. Addig ültek itt a
ke?·ti padon, amíg a hűvösség megborzongatta őket. Akkor bementek a
iuizba,

Ejszaka váratlanul hideg szél kerekedett. Megrázkódtak a fák és las-
san peregni kezdtek lefelé a levelek. Vége volt a nyárnak.

Másnap megjött a behívó.
A férfit egy darabon mindhárman elkísérték. Az asszony, a gyermek

és a kutya. És amikor már régen nem látták a gazdát, akkor is ott áll-
tak még az úton. Akkor az asszony megfogta fia kezétés ment vissza az
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úton. Kiment a kertbe, leült a kőpad ra. Beszélgetett. Elmondta szíve bá-
natát, megkérdezte, induljon-e új munkára ez új napon. A kutya ott ült
fl, lábáná! a megnőtt felelősség komolyságával. Múltak a hónapok. Kez-
detben még jött posta, aztán elmaradt. Néha hír jött arról, hogy idegenek
törtek az ország földjére, ismeretlen fegyverekkel irtják a népet, 1..üzes
lángcsóvákkal égetik fel a termést és a kertek virágait. Nyomukban pusz-
tulás, halál jár.

Abban az időben az asszony gyakran járt gyermekével a kerti kispadra.
- Apád visszajön - mondta fiának -, abban biztos lehetsz. Bármi tör-

ténjék, te maradj itt. Várd. Biztosan jönni fog.
- Igy igaz! - vakkantott a kutya, mert ő is biztosan tudta, hogy így lesz.
- Itt várj rá! A kamrában van élelem elegendő. Én holnap reggel mun-

kába megyek. A hét végére itthon leszek. Ha bajod van, gyere ki a kis-
padra. A kutya mindig melletted lesz. Ne félj. Szólj a virágokhoz, beszélj
az erdő fáival, a levelekkel, a patakkal, Istennel. Körülötted az egész te-
-remtett világ értünk van.

Másnap elment és soha többé nem tért vissza.
És amíg múltak a hetek, ők ketten csak vártak, ahogy meghagyták ne-

Jeik. Vártak az örök reménykedők, a soha el nem csüggedők hitével. .

* * *
Egy napon, amikor ültek ketten a padon, a kutya hirtelen felkapta a

fejét. Minden csendes volt, levél nem rezdült, alváshoz készülődtek a ma-
darak, csak szendergésük közben ejtettek egy halk madár.sóhajt. A kutya
erősen figyelt. Az utat nézte. Aztán felugrott és rohant lefelé. Futott, mert
megérezte, hogy eljött az, akire úgy vártak. Vitte a vágy, hogy beszámol-
jon hűségéről, a kicsi ház sorsáról, s hogya reménykedők sohasem vár-
nak hiába.

A borostás arcú, rongyos ruhájú férfi magállt. Nézte azt a kis gomolygó
felhőt, amelyből egy sovány, göthös kis jószág bontakozott ki. Amikor
találkoztak, nem tudtak szólni. A kutya lefeküdt lába elé, két kis tap-
pancsát rátette a poros bakancsra, csak lihegett, vakkantásnyi ereje sem
volt. A férfi csak állt és nézte ezt a kis hűséges állatot. Fáradt arcán vé-
gigcsordult egy könnycsepp és lehullott a kis állat fejére, mint megáldott
keresztvíz.

Együtt mentek fel a házhoz. Első útjuk a kertbe vitt. Ott, a kis padon,
az ősök oltalmáb an, ott ült a fia. Melléje ült, átölelte. Így ültek, amíg hű-
vösödni kezdett. Akkor bementek a házba, ahol minden úgy volt, mint
amikor elhagyta.

Másnap a férfi elindult, hogy haza hozza asszonyát.
Így mesélték nekem egy kis kőpad történetét valahol, egy messze or-

szágban, délen, ahol olyan hirtelen nőnek ki a sziklák a földből, hogy az
ember csak értetlenül nézi és ahol a házhoz tartozó kiskert ben mindenütt
megtalálni a kiengesztelődés padját.

* * *
Mióta megjöttem, van egy visszatérő álmom.
A világ virágoskertjében sírkeresztekkel övezett szürke kőpad áll. Em-

berek ülnek rajta és a világ békéjéről beszélgetnek.
A padot úgy hívják: a kiengesztelődés padja.
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Palatábla
Múzeumban járok. ,Egy parasztszobában,
kemence, rokka és díszpárnák honában,
fabölcső, tekenő, 'barna pad és lóca,
kiégett pipaszár, földön a lenkóca,
asztal mellett kis pad, rajt faragott ábra,
s fakeretben régi, spongyás palatábla.
Felnevet egy kamasz: tábla, palavessző?
Hogy tanulták meg, hogy kétszer egy az kettő?
Allok a tömegben, a kis táblát nézem,
a gyermekkoromat csendben felidézem.
Egy kis iskolában, falumbéli, szegény,
ültem a fapadban, mint megszeppent legény,
előttem a táblám fekete palából,
kezemben ceruzám a pala javából,
s írom a betű ket, gömbölyűt, hegyes et,
írom a szótagot, felváltva vegyeset,
írom .a mondatot, leekémet az elsőt,
felnövök s elhagyom a kis palavesszőt.
De néha éjszaka haza-hazajárok,
s a régi iskola előtt meg-megállok.
Kis palatáblámra az életről írok,
s arra ébredek, hogy keservesen sírok.
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Mi lenne - gondoltam - ha virag nem nyílna,
ha napfény nem lenne s az Író nem Irna.
Mi lenne, ha egyszer nem lenne új élet,
hogyha a fájdalom sohsem érne véget.
Nem lenne madárdal, a (kakukk nem szólna,
nem lenne karácsony s a tél csak jég volna.
Mi lenne, .ha minden érték elpusztulna,
ha minden igaz szó, örökre kimúlna,
ha nem lenne remény, nem lenne bizalom,
csak büntetés lenne, de soha irgalom,
Hogyha a szivárvány szénfekete lenne,
és az esti égen egy csillag sem lenne,
ha a szív kő volna s az agyunk metsző kés
és a kettő együtt ártatlant ölni kész,
nem lennének mezők, hajlongó fűszálak,
döngicsélő méh ek, virághímes ágak,
gyermektekíntetek, a láncfű sárgája,
vidéki kiskert ek árnyas diófája.
Mi lenne, ha minden vakfekete lenne,
ha az éltető nap örökre elmenne,
nem lenne barátság, nem lenne szerelem,
csak ellenség lenne s illem Ienne kegyelem.
Isten, ha nem lennél utolsó mentsvárunk,
kire gondban, bajban mindig rátalálunk,
akit örömünkben gyakran eIfelejtünk,
de rögtön keresünk, hogyha könnyet ejtünk.
Mind, ami nem lenne r- veszteség nem volna,
de iha Te elhagynál, 'szívünk megbomolna
s járnánk jeges ,télben, sötét éjszakában,
élettelen földön örök némaságban .
. . . De Te vagy a világ, Te vagy a bizalom,
Te vagy a reménység, Te vagy az irgalom,
Te vagy a Karácsony, az égen a csillag,
Te vagy a !madárdal, Te a virágillat.
Te vagy a születés, az első mozdulat,
az első szívverés, az első fordulat,
Te vagy az életünk, fehér kenyerünk vagy,
a végső sóhajunk, Uram, az is Te vagy.
Magad vagy a minden s mindenben csak Te vagy,
mi pedig Tebenned, Istenünk, el ne hagyj!
Ne hagyj el bennünket, maradj mindig velünk,
világmindenséget kormányzó Istenünk.

Mi lenne, ha ... ?
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Egész életemben mindig, mindig adtam.
Igaz hittel, vággyal csak a jót akartam.
Adtam számolatlan, vissza sohse kértem,
hogy örömet vigyek, egyre csak azt néztem.
Kezemmel, eszemmel keményen dolgoztam,
mások búját, baját ezerszer hordoztam.
Kezem a munkától repedezett, barna,
a szívem elfáradt, már sok a heg rajta.
Öszül a hajam is, szemüveget hordok,
barázdát szántanak arcomon a gondok.
Hogy mi a fontosabb, el tudom dönteni,
búza közé konkolyt nem szoktam önteni.
Megtanultam tűrni, reménykedve várni,
tolakodás nélkül sor végére állni.
Nem tartok haragot, nem lépek virágra,
szeretettel nézek az egész világra.
Szeretek olvasni és szeretek írni,
és örömömben is - szoktam néha sírni.
Szeretem a telet. És a tavaszt -várni,
s ha az ősz búcsúzik, az erdőben járni.
Úgy szeretek adni! Úgy szeretek élni!
Isten csodáiról veletek beszélni!
Egész életemben mindig, míndíg adtam,
és ha gyengeségből bármit is feladtam,
vezekeltem érte. S kezdtem százszor újra
de hittel indultam százszor az új útra.
És ha e pár sorral Neked adni tudtam,
hogyha a szívedhez néha eljutottam,
legyen áldott a láng, amely bennem égett:
s a fogant gondolat, mely benned is fény lett.

Vallomás
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Virrasztók

f:jszaka van, sötét.
Csak egy ablak ragyog.
Valaki még virraszt,
olyan, mint én vagyok.

Mi tarthatja ébren?
Öröme, vagy gondja?
Kérdem a légen át,
háthogyha elmondja.

Suttognak a lombok,
tetsír egy kis madár,
búcsúzik a félhold,
sötét lesz a határ.

Te virrasztó társam,
búcsúzom most én is.
Nem is ismerlek még,
de szeretlek, mégis.

Jó éjt! Pihenj te is.
Zárd le ezt a napot!
Adjon a jó Isten
derűs, szép holnapot.
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Lélek a viharban

JAKVS IMRE IRASAJ:

Fiatal volt és elkötelezett. Jézus Krisztus elkötelezett je, akit ifjan Urá-
nak és Megváltójának vallott már. Ezért is iratkozott be 1927 őszén a
soproni teológiára. Pappá szentelésének napját azonban csak buktatókon
át érhette meg. A papi vizsgára készített prédikációja kergette akkor lelki
válságba. Az egyházkerület püspöke ugyanis, aki írásaiban mindig egy-
szerűen, tőmondatokban fogalmazott, a benyújtott igehirdetésben nemcsak
az idegen szavakkal teletűzdelt, nagylélegzetű összetett mondatai ellen
emelt kifogást, hanem a prédikáció egyes mondanivalói ellen is; így azt
nem is fogadta el.

"Isten totalitása", ez a cím ékeskedett a prédikáció felett. Amikor meg-
irta, világviszonylatban gondolkozott. El akarta mondani, milyen az ő Is-
tene. Nagy, mérhetetlenül nagy Isten, és nincsen rendjén, hogy törpévé
teszi az ember. Az egyházak kerítésein belül jelöljük ki a helyét, gettóba
zárjuk és hirdetjük, hogy csak ott végezheti el lelkeket kereső, mentő és
üdvösséget szerző munkáját, pedig a világteremtő Isten mindenkié, hivőké
és hitetleneké egyaránt. Az egész teremtettségé! Jézus Krisztusra hivat-
kozott, aki nem volt személyválogató, aki lehajolt minden elesetthez, aki
szerette ezt a "bűnös" világot s aki a "világ" bűneiért áldozta életét a
Golgotán. Arról a Jézus Krisztusról vallott,aki letérdelt a porlepte, büty-
kös lábú tanítványok előtt és megmosta azok lábait, tanítgatván őket a
ezouuüatra. Az ő Krisztusának szavait idézte: "aki közöttetek nagy akar
lenni, legyen a ti szolgátok." Nem cirádás, kupolás dómokra, nem evilág
[elette hatalomra van szüksége Isten. gyel'mekeinek, hanem arra, hogy Jé-
zus lába nyomába lépjenek és az onnan, felülről kapott szeretettel tiégez-
zék a világban a szereiet szolgálatát. Mindenki felé, aki arra rászorul és
elfogadja azt, mert az Isten az egész világra számot tart, Ö a minden te-
remtmények Ura és jaj a kegyeseknek, akik szemellenzővel néznek rá és
iörpévé akarják tenni. Ilyeneket írt le akkor prédikációjában a fiatal lel-
kész ésa szíve ott izzott a tenyerén, amikor fogalmazott.

Egyházunk másik akkori püspöke szentette később lelkésszé és Isten
egy Tolna megyei, templom nélküli gyülekezetbe állította szolgálatba. Ott
hamarosan templomot épített és családot is alapított. KUűnően beszélt
németül, német ajkú hívei szereiték: is. Azt ugyan felhúzott szemöldökkel
vették tudomásul, hogya "Hangya" kel'etén belül diótörő üzemet szer-
vezett és évi tiszteletdíjából felruházta faluja mezítelen kis gyermekeit,
;,de ha bónája papunknak ez a pénzpocsékolás, tegye, lelke rajta, bár job-
ban tenné, ha a családra fordítaná a tiszteletdíját". A szemébe is mond-
ták azt az "igazságot", de a fiatal pap csak mosolygott és megköszönte
féltő szeretetiiket.

Gondolt Ő, hogyne gondolt volna a családjára, de szeretteinek jobblétét
a méheitől várta. Nem is csalódott zümmögő bogál·káiban. Jó méhész volt,
amire az is bizonyság, hogy ma az "Országos Méhészeti Szövetkezeti Vál-
lalat" elnöke. Szerette Isten apró kis teremtményeit, nagyon szerette.
Amikor akácnyílás idején vándol·tanyára indult állományával, vele men-
tek már tanítványai is, akiket beavatott a méhészei titkaiba. Ö, szép volt
ti. vándortanyán eltöltőtt minden óra. Virradatkor ébred az erdő. A le-
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vegő megtelik énekesmadárkák csattogásával és a Sámson-üstökű fák
Lombkoronái közül hófehér akácfürtök milliói integetnek s bódító illa-
tukkal mintha csak mondanák: jertek méhecskék, szabadítsatok meg
bennünket az éjszaka felgyülemlett édes nektártól, hiszen mi vagyunk a
ti megterített asztalkátok, a ti eldorádótok. A méhecskék szót is fogad-
tak, zümmögésükkel megtelt az egész erdő, tie mégsem törte meg a csen-
det, amibe belemártotta a hajnal az egész teremtettséget.

Milyen jó is lenne mindig békében élni, dolgozni és örülni a csendnek,
de a sima víztükröt is fel-felborzolják időnként a viharok, akárcsak az
emberek életét. Igy történt a második világháború kitörésekor is. A csen-
det pillanatok aLatt elfújta a háború szele.

Soroztak. A fiatal lelkész is behívót kapott. A SOTOZÓ bizottság elnöke,
egy morc képű ezredes felszólította, álljon mérce alá. A lelkész vetkőzni
kezdett, mert abehívottak testmagasságát ruha nélkül mérik. Az ezredes
figyelmeztette: lelkészeknek nem kell levetkőzni. A fiatal pap válaszul
csak ennyit mondott: én tábori lelkész nem leszek soha, életet kioltó
fegyvert nem áldok meg, mert az ötödik parancsolat tiltja, hogy öljék
egymást az emberek. Paciiista vagyok.

Lelkész Úr, szólt elvörösödve a meglepett ezredes, tényleg nem akar
tábori lelkész lenni? Hangsúlyozom, nem egyszerű bakaként vonul be,
hanem tiszti ranggal. Ez nem változtat elhatározásomon, hangzott a la-
konikus válasz. A sorozó bizottság elnökét most már elöntötte a méreg.
Ordítani kezdett. Akkor beosztom munkaszolgálatosnak a zsidók kiizé,
Ezt akarja?' Vállalom - válaszolt a lelkész és nem sok idő múltán ma-
sirozoit is már a zsidó munkaszolgálatosokkal együtt ki a frontra. Akna-
szedő századba osztották be és mivel a rendszer mégiscsak adott eh-
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hez a gyilkos munkához valami előképzettséget, sebtében kitaníttatták
vele a villanyszerelő-mesterség alapelemeit. A halálraítéltek között szedte
az aknát. Elöljárt az aknamezőn, hogy mentse társait. Ott is szolgált az
ő Urának emberségével, szeretetével, a zsidó munkaszolgálatosok között,
mert nem lehetett másként, a diokóniára, a szolgálatára küldte el az ő
nagy Istene.

Amikor hazakerült, már front volt szinte az egész ország. Támadást el-
lentámadás követett, az oroszok ejtőernyősöket dobtak le a front mögé,
ae hol volt már a front? Mozgásban volt minden. A német SS-katonák is
ott voltak a térségben, ahol földet értek az ejtőernyősök. Akit közülük
elfoghattak, abból nem lett hadifogoly. A gyilkolás vágya az egekig csap-
kodott már ekkor.

Isten szolgája talált rá az egyik ejtőernyősre. Próbálta szóra bírni. Szólt
hozzá magyarul, németül, franciául, de az nem értette egyik nyelvet sem.
Oroszul pedig a lelkész nem tudott. Csak egyet tudott: a bajba jutotton se-
gítenie kell! Egy földbe ásott bunkerban rejtette el az orosz katonát és
táplálta hosszú időn át, a térség felszabadulásáig. Életével játszott min-
den napon, de ő tudta, hogy nem tehet másként, mert az ő Istene maga a
Szeretet. Hát valahogyan ezt akarta elmondani abban a régi prédikáció-
ban, amire pecsétet tett később egész papi életével.

Hanem azért abban mégiscsak igaza volt a Főpásztornak, hogy azok az
idegen szavak, no meg a körmönfont körmondatok - ha később is így
prédikált volna - ugyancsak próbára tették volna egyszerű falusi híveit,
akik jobban értik, és szeretik a tőmondatokban hirdetett Igét, amilyenek-
kel az azóta már rég a temetőben pihenő öreg Főpásztor prédikált. Isten
nyugosztalja.

)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

A gyenesdiási szeretetotthon régi épületét is megújították
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Mózes két napja
I.

A bálvány születése
Mózes már fölfelé ment,
Rótta a Sinai hegyét.
Alant maradt a völgy,
alant maradt a nép.
A szenvedés ,is lent maradt,
a test hevült, a vér szaladt,
a léleklámpák összetörtek,
kilobbanéban volt a fény,
torzók születtek, vak szavak
a megJlagyott imák helyén.
A Iélekélet ,megvakult!
Ködökbe tűnt az Isten arca,
s az eget, mínt egy setét kárpit,
a sűrűsödő bűn takarta,
Pogányság épült, magas tornyú,
s rníg ,Mózes messze-messze járt,
megöntetett az aranyborjú.
Uralkodott; főpap \Szolgálta, Aron,
volt lelke is, a {,üggők aranyából
forró asszonyok vágy'ait beitta,
jó isten volt s Jósága (titka
abban állott, hogy sose vádolt,
vérnek keresztet sose ácsolt,
békés magányban ült a trónon,
vétót nem intett, áment mondott,
abból sem csinált semmi gondot,
hogy pocsolyába fúl a ,tábor,
megértőn feküdt, borjú volt,
velük együtt a pocsolyában.
Mózes nem látta, messze jád ...
megkésetten szállott a völgy,be
s mikor leért, mint írva van,
a kőtábláit összetörte.

112



II.

Ritka pillanat
Csak csont és bőr.
A lépte roska tag,
de lelke tűz és megfeszült erő!
Negyven napig járt étlen, szomjasan
a pusztaságban s így készült elő
a pitlanatra, melyre várt, -

ha szólna hozzá népe Istene
s ra bőjt Ietelvén, felcsendült a ,Hang
és reszketett a teste, mindene .
míg itta, itta, mint a részegek
a bort, a Hangot: Mózes kőbe vésd,
két táblára a törvényt, írn adom
a régen Igért szővetségkdtést,
És Mózes írt ... majd elnémult a Hang
és hallgatott a Sinai hegye,
pedig a tájék, zuzmókés hegyek
Ővele voltak mindenütt tele,
és nem csicsergett ekkor már madár
és áhítatban izzott fenn a nap
és nem suttogott ekkor már a lomb
és nem csobogott ekkor már p3lta:k,
a teremtettség feszülten figyelt,
pórusaival itta a csodát
a fényben álló Isten emberén
sugárként ülő égi glóriát,
mert úgy sugárzott ekkor ,Mózesarca,
mint fény-ölben a hegycsúcson a hó
és f.ény ringott a mindenség szívén,
mint eget ringat szélcsendben a tó.

Mózes nem tudta .
mit se sejthetett .
gyarlónak látta most is önmagát,
pedig az Isten - ritka pillanat -
Mózes arcával akkor prédikált.

8 Evang-éJ.ikus naptár



Jónás
Ajtót csukott mikor a Hang szólt:
"Jónás indulj el Ninivébe";
Inkább Tarziszba, ült a vágy
kísértően Jónás szívére
s vágya után ment, hajóra szállt,
de vihar lett a tengeren
s mivel miatta ,támadott,
tengerbe dobtá:k: csend legyen!
S háromnapi irtózaton
szelídült meg: Uram megyek
s szólt a városnak, térjetek meg
ti bűnös niniveiek,
mert negyven nap és itt a vég
s bár látott gyászt és bánatot,
a meghirdetett szö után
pusztulást várt, irtózatot
s a városon túl, csendben ülve
várt a percre, földindulás,
pestis, villám, vagy bár akármi,
csak jöjjön már a pusztulás,
és látta is; megállj te város,
két lábon futó gyehenna,
majd meglátod, hogy ki az Úr
s ki a próféta, a fia.

Igy izzott Jónásnak s ti'kkadt hőben
ült e megszállott s ily csodát,
egy tököt rendelt fölé lsten,
árnyéka fedte homlokát,
mi 'jólesett a lázasultnak,
s mikor letelt a szólt idő,
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a negyven nap és élt a város,
csak a tök izzott, mint a kő,
kemény, hideg lett szíve ekkor,
pusztulást várt és írn hiába,
s most jajongott a becsapódott
s törten vergődött hite szárnya,
de szólt az Úr ... a tököt szánod?
míg Ninivét sirattam én?
Tizenkétszer tízezer ember
s ha vétkeztek is, mind enyém.

Jónás hallgatott, nem értette,
és felnyögött, mi van velem?
Majd megszédüIt a gondolatra,
hogy ekkora a K egyel e m.
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Illés a Kármelen
Hatszor dobatta föl vele
fQnalát az égig a hit
s hatszor dobta vissza az Ég
a próféta kéréseit.

Hatszor küldte a szolgáját
ha nézne a tenger felé
s hatszor tette le a szolga
a semmit a lába elé.

"Nincsen semmi", dobolt a hír
csukott a kapu odaát
s hetedszer is fonni kezdte
Illés az ima fonalát

s hetedízben jött a szolga,
"Uram az ég boltozatán
felhő jő fel a tengerből
tenyérnyi csak, ha van talán"

és a hírre a térdein
a .'jáJkobi~úsakodó
hálatüze -égní (kezdett,
mint az égen a n3lpgolyó.

Elég volt az egy tenyérnyi
felhő is az azúr égen
Istenének akisujja,
hogy a lelke tűzben égjen.

S ekkor felkelt térdeíről
és a meghallgatott ima
záporként hullt le a földre
és Izrael fiaira.
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BÖDECS BARNABAs íRAsA:

A szerenesés család
Jövő vasárnap keresztelés lesz. Az ötödik unokánkat hozzuk - mondja

istentisztelet után filiánk egyházfia. - Ez a kisfiú már a második soro-
zatból való a házas gyermekeknél - fűzöm hozzá. Úgy látszik nem félnek
a verükből való élet gondjától a gyerekek sem, ahogyan maguk örömmel
válialták egykor négyüket.

Pedig az idén építjük a negyedik házat is. Most nekünk, öregeknek.
Mondtuk a vőmnek, nekünk má7' megteszi a 7'égi is, az udvarban. De ők
csak erősködtek: Nem úgy idesapám! Élvezzék maguk is a komiortot.
Nem akarunk szégyenkezni senki előtt, hogy nekünk kastélyunk van a
maguk kunyhója előtt. Aztán meg az unokák közül is jó lesz majd vala-
melyiknek az, mit most felhúzunk. - Mert nálunk mindegyik gyerek az
öreg házból indult a házasságba. Egyik se költözött el nehezteléssel ké-
sőbb a magáéba. Ahogyan köztünk a feleségemmel 30 év alatt rossz szó
nem volt.

De abban a házban, amit most eldöntöttünk, én közel hetven évet töl-
töttem el. - Hogy nézett ki valamikor! - Három család bírta a fundust:
apánk, bátyánk, meg egy idegen. De azokkal is úgy voltunk, mintha ro-
konok lettek volna, közös konyha volt a földes szobák között. Az első
szobát a nagyobb család lakta. - Apánk sokfelé vándorló napszámosfaj-
tából származott. Az ilyent nem nagyon tartották számon valamiko7' az
egyházak se. Csak akinek földje volt.

Apánk 30 éves sem volt, miko7' a tizennégyes háborúba mozgósítottak.
Hajnalban doboltak. Mindenki az utcára tódult. Akadt néhány bolond,
aki a kalapját dobálta örömében. De a többség csak néma döbbenettel
állt. Az asszonyok sírtak. - Addig is nyomorúság volt a magunkfajtá-
nak az élet. De mi jött azután! Kapálás, meg aratás a gazdáknál hajnaltól
napszállatig. Októberben sziiletett még egy öcsénk. De nem sokáig élt.
Apánk csak a frontra küldött levélből tudott róla. Január végén meg jött
az írás, hogya keleti fronton ő is meghalt. Nyakán meg a lábán sebesült
meg és elvérzett. 19y hozta hírül valaki később.

Anyánk keserűen hadakozott minden fillérért. Hajnalban járt mosni
jobb módú házakhoz. Mi akkor három- meg nyolcévesek voltunk. Még sö-
téttel elment és ránk zárta az ajtót. Lestiik: az ab laknál szurtosra mázolt
arccal, sírva-7·íva. Azt gondoltuk: nincs már idesanyánk se. - Időbe telt,
mi1'e meg tudott vigasztalni bennünket.

A forradalom jobbat hozott volna, de csak a7'ra emlékszem, hogy utána
sok elszó7·t töltényt találtunk. Összeszedtük és egy napon felrobbq,ntottuk
vele a tűzhelyt. Akkor kellett eladnunk egyetlen tehenünket. Az infláció
elvitte mindjárt az árát. Akkor kerültünk igazán nyomorúságba.

Tavasztól már libát őrzött az iskolás szegény gyerek. Később beállha-
tott igei előtt járó, vagy lovat vezető meztéllábasnak. Azután már ahogya
kar.ia bírta, vállalt mindenféle gyalogmunkát. - De a bátyám azt mondta:
Ne légy te is ganéjtaposó, más lába kapcája. - Volt a faluban egy rok-
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kant csizmadia. Ahhoz adtak inasnak tizenkét évesen. Nem akartam én
sehogyse az árat, meg a dikicset forgatni. De nem volt apelláta. Két évig
reggeltől éjszakáig ültem a mester mellett.

Foltoztam, szegeltem, taka1·ítottam. Vittem a cipőket, olyankor kaptam
pár krajcárt. Egyébként semmit. Csak a harmadik évben kosztot. - Aztán
elszegődtem vásári csizmadiákhoz. Télen azonban mindig másnál kellett
kopogtatni. Biztosítás? SZTK? - Két évet se tudtam a tízből nyugdíjhoz
igazolni. - Nagy nehezen lettem önálló. A második világhábo1'ú alatt ha-
diüzemi munkás. Ezért nem vittek el katonának. A nagy gYő1'i bombá-
zást csodával határosan megúsztam.

Valamikor kocsmás öreglegény voltam. No nem a részeqesséqiq. Csak
nem volt társasága az embernek. Reggeltől estig a kaptafánál görnyedve
elunja magát. A söntéspult körül össze lehetett szedni a falu meg a világ

hí1·eit. Ott vettem föl a rendeléseket. Megbiztattam az adósokat. - Éjjel
mentem oda. Már azt mondta a kocsmáros: Zárunk emberek! De az utolsó
iddogálók azt mondták: A Sanyi még nem volt itt. - Látja, attól fogva,
hogy megnősültem, nem lát engem hónapszám a kocsma.

A bátyám a húszas években elment a vasútra. Nagy protekció kellett,
hogy kocsimosó lehessen. De az megvolt a mi egyházunk papjaiban, hogy
igyekeztek a szegény hitsorsost följebb segíteni. Kocsimosóból fűtőházi
mindenes lett. Neki is négy családot adott az Isten. Amikor az elsőt a
polgáriba íratta, így szólt az igazgató: Mit akar ebből a gyerekből? Nem
lesz neki jó a vasút, mint magának? - Lehet ebből még miniszter is -
igazgató Ú1' -, mondta a bátyám. Akkor már a felszabadulás után vol-
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tunk. Hát kinyílt a gyerekek előtt mindenféle pálya, csak tanulniuk kel-
lett. Mi szülők persze még sokat küzdöttünk. De ahogy az évtizedek múl-
tak békében és demokráciában, szinte hihetetlen, mire jutottunk. A gye-
rekeknek meg az hihetetlen, amit mi elbeszélünk nekik a múltról. Hogy
60-70 fillér volt a napszám, amikor 14 pengőbe került egy pár lábbeli és
1 pengő egy kiló cukor ára. De boldog volt az, aki munkát kaphatott.

Akkor épült a mi kis templomunk is, lassan ötven éve. Mint a szegé-
nyek Istenháza. Háromszáz évvel azután, hogy a reformáció korabelit el-
vették. Az egész országban gyűjtöttek rá. Presbiterek, leányok elmentek
más megyékbe is. Az volt akkor a kirándulás, életre szóló élmény. Ezért
kedve~ nekünk a templomunk. Mostanában több gyermek születik. A ki-
csinyek is szeretnek idejárni. - Felépítettük a gyülekezeti szobát. Aki hű-
seges, szívesen ad támogatást a templom céljára. Csak megbecsüljék a
fiatalok, amire jutottunk. - Mert ma már nem az a gond, ami nincs.
Hanem az a baj, hogy nem tudunk megelégedetten élni, egymásért szépí-
teni azt, amink van. Nem mondom, hogy nálunk ebben hiba lenne. Olyan
a terebélyes rokonság, mint egy kis család. Ezért nem félünk eldönteni a
házat. A kölcsöntől se félünk úgy, mint régen, amikor uzsoráztak.

Hogy is hívják a kicsit? - kérdezem az adatokat jegyezve. Majd elha-
rapom a nyelvem. Azt akarom mondani, hogy "Szerencsés" Istvánnak. -
Mert - tudja vagy nem Sándor bácsi - így nevezik őket egy ideje a köz-
ségben: a Szerencsésék, Pedig szerencséről szó sincs életük történetében.
Kemény, nehéz küzdelemmel, szívós, türelmes rátermettséggel alakított
sorsról annál inkább. Korszakot váltó történelmi és társadalmi fordulat-
1·ól,melyben Isten kegyelméből hazája lett e táj azoknak, akik földjén
uerejtékeznek, Maguk és mások javára. Józan becsületességgel verejté-
keznek. Maguk és mások javára. Józan becsületességgel takarítják azt,
amit más talán könnyen herdál. Egykor a szűkösségben is vendégszeretők
voltak. Most a megérdemelt jólétben is nyitott szívű, mindenki iránt se-
gitőkész embe1·ekmaradtak.



BODROq MIKLÓS VERSFORDíTAsAI:

Luther Márton:

Esti lma

Szentháromság, ki mínekűnk
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, Urun-k, Fiúisten,
néked szóljon a dicséret
mindörökké, ó Szentlélek.
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Luther Márton :

Ballada
Krisztus földreszállásáról

Örvendjetek, ujjongjatok,
ti drág-a keresztyének,
vigaszt nyervén mindnyájatok
ajkán zendüljön ének
dicsérve, mit Isten szerzett,
ezt a drága csodatettet -
nagy árat adott érte!

Az ördögnek foglya voltam
halálban elveszetten,
így kínozott minduntalan
bűnöm, melyben születtem.
És mind mélyebbre süllyedtem,
jó nem volt életemben,
a bűn vont hatalmába.

Jótettem mit sem segített,
nem értem semmit vele,
gyűlölte az ítéletet,
jóra nem volt ereje.
Kétségelmben ezalatt
nékem csak a halál maradt
és a pokol borzalma.

De végre nagy gyötrelmemet
az örök Úr megszánta.
irgalmára emlékezett:
szívét felém kitárta,
Ö hű segítséget hozott,
ez nem volt ám tréfadolog:
megízieltette kincsét.

19y szélott Fiához végre:
Itt a kegyelem napja,
szállj le, szívem ékessége,
légy a szegények atyja.
Öld meg a keserű halált,
mentsd meg bűnből, ki rádtalált.
hadd éljen együtt véled.
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Elrabolják majd életem:
véremet ontom érted;
míndezt javadra szenvedem -
hivő szívvel ezt értsd meg.
A halálnál több az élet:
szentségem viseli vétked,
így jutsz az üdvösségre.

Én innen Atyámhoz megyek,
ám el nem hagylak téged:
ott leszek én, a Mestered.
A Lelket adom néked:
Ö igazságban vezetve
visz igaz ismeretemre
s kísértésben vigasztal.

És Ö engedelmeskedett:
eljött a földre értem,
szép, tiszta szűztől született
testvérem kellett légyen.
Nagy hatalmát elrejtette,
én szegény formám fölvette,
hogy a Gonoszt legyőzze.

Igéje szólt: Mögém kerülj,
én menthetem meg élted,
most lehet csak, most menekülj,
majd én megküzdök érted.
Én tied vagyok s te enyém,
így ott leszel Urad helyén,
s az ellenség nem árthat.

Úgy tégy és csak úgy taníts hát,
mint én, hogy hozzám térve
terjesszed Isten országát
az Ö dicsőségére,
és jól vigyázz, hogy emberek
meg ne rontsák nagy kincsedet -
ezt hagyom neked végül.
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DR. NÉMETH SAROLTA íRAsA:

Karácsonyi pelyhek
Hullanak a pelyhek! Fehér, csillogó, hideg kis virágok. Itt is sok és oU

is sok. Fámdtan telepszenek kabátra, kalapra, háztetőre. Némelyek hir-
telen eltűnnek a semmibe. Mások kíváncsi an néznek a világba.

Ni csak! Ott a nagy házak hosszú ablaksora előtt milyen kecsesen tán-
colva száll alá egy ikerpár. A sűrű pehelyhullástól sötét lett az ég, s az
ablaksorokban lassan kigyulladnak a fények. A kis ikerpelyhek meg-meg-
csillannak a fénycsóvákban. Hirtelen egymásra kacsintva szétválnak, s rá-
telepesznek egy-egy ablakra, hogy megszemléljék mi is lehet odabenn.

Az egyik ablakon át félhomályos szobát látni. Hideg lehet odabent. Le-
hajtott fejű férfi magyaráz valamit a térdére könyöklő kisfiúnak; aki k~-
rekre nyílt szemmel figyel, s izgatottan tart kacsójában két fából faragott
kis alakot; a betlehemi jászolt és a benne fekvő gyermeket. Az asztalon
fenyőágak, fehér kis gyertyák.

- Bácsi, igaz amit mondasz, nem mese, igazán nem mese a Kis Jézus?
S a két szempár találkozik egymással a meleg szelíden kéklő, szevetetet

sugánó férfiszem, s a kíváncsian csillogó gyermeké.
- Bizony nem mese - hangzik a halk férfi hang.
- Akkor megmutatom anyukának is, ugye megengeded dráqa Bácsi? -

ujjong a gyermek.
S már szalad is az ajtó felé, kis kezében a kincse. S mil·e a fél·fi utána-

kapna, hogy visszatartsa, már be is csapódik mögötte az ajtó.
Erős csattanással csapódik a szomszéd lakás ajtaja. Szegény kis pehely

az ablakon, majd elolvad ijedtében. Egy ~ömök termetű férfi lép be a
meghittnek látszó családi otthonba. A csendet és békét felveri hal·sogó
szava.

- Asszony, hol vagy mál· megint? Hol a kávé? Tudod, hogy pontosan
szeretem!

A harsogó hang tulajdonosa kabátját az előszobában felületes mozdu-
lattal az akasztóra csapja, s mál· indul is a szoba felé. Onnan sietve sza-
lad eléje egy ijedt asszonyka, s igyekszik rosszul sikerült kis mosollyal
üdvözölni a belépőt, gyors léptekkel hozva is máj· a követelt kávét.
A zsörtölődés azonban tovább tart.

- Miért olyan meleg ma ez a lakás? Nem szellőztetsz eleget! Hiszen
megfullad itt az ember!

Bútorokat félrelökve kemény léptekkel megy az erkélyajtóhoz, és fel-
rántja, hogy repül a függöny és minden körülötte.

- Na, hol az a kávé? - fordul vissza. Lezökken egy kényelmes székre,
s már inná is a fekete levet, de már megint felmordul a hangja.

- Hát a gyerek! Hol a gyerek? - Az asszony odatekint a ketrecre, ahol
egy mozgó kis gombolyag minden erejét megfeszítve szereine kitörni éle-
tének szűk kis köréből.

- Nem azt keresem, az jó helyen van, azt nem féltem ... De a má-
sik! - Gyors kis lábak zaja, s már is a szobában van az a másik, a csil-
lagszemű kisfiú, görcsösen tartua kezében kincsét, szalad az apjához. -
De az keményen rámordul: hol jártál már megint? Mindig csak csava-
TOgSZ!
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- Apa, nem csaoaroqtaml A "Bácsi" ... oiuan. szép voLt náLa. Ijedten
haLLgat el, mert az apja viLLámLó szemmeL ragadja meg kis csukLóját. -
Már megint a Bácsi, nem megmondtam, hogy oda pedig nem mész! ÉrteL-
metlen doLgokkaL töLti tele a fejedet. - Gúnyos, reezelos hangú kacagás.
- GondoLom megint mirőL beszéLt, hiszen ma ka1'ácsony este van, szere-
tet, békesség, segítés. Ugye ez kell?

- Dobd Le azokat a játékokat; vagy kirepítem az abLakon. Mi veszünk
heluette majd mást, szépet, csiLLogót; mert mi gazdagok vagyunk; enyhül
meg kissé a hang és a szorítás a kisfiú csuklóján. - Te asszony, jó »olrui
már, ha hozzálátnál a fa díszítéséhez, ha a gyereknek csiLLogás kell.

- De nekem az én játékom keü - csuklik fel a félig ijedt sírás. A Bá-
csi jó, a Bácsit mindenki sze1'eti, mert mindenkin segít és szép szelíd kék

szemébőL mindenkil'e csak szeretettei néz, mint a Kis Jézus. Ne bántsd a
Bácsit! - és zokogó hangja szinte kiáltásba iuüad.

- De iuülqa csak, mintha a kiáltásnak visszhangja lenne. De vajon
honnan? Az erkély feLőlI A nagy fehérségben egy kis piros gombolyag
nyöszö1'ög, gÖ1'csösen kapaszkodva az erkély külső pá1·kányába. A család
egy pillanatra megdermed. Az asszony sikoltani sem mer, a férfi harsogó
szava is elhal, s a csillogó szemű kisfiú ijedten kapja kezét a szája elé.
A szemek keretere nyílnak a megdöbbenéstől. De hát mi történt?! A félt-
ve őrzött, jó helyen levő kicsike hogyan keriüt oda?

Az élénk kis jószág a család viPája alatt megunta ketrecfogságát, s el-
ind'ult a felfedezések útjára. Először szép óvatosan kimászott egy puha
székre, amely örömére a kis ketrec mellett állt, s onnan lágy huppanás-
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sal egy pillanat múlva a vastag szőnyegen volt. Kezdődött a szemlélődés,
a tájékozódás, merre is volna jó mászni? Mel·t hiszen még csak mászni
tudott a piros kis gombolyag. Valami nagyon felkelthette figyelmét, mert
gyors lendülettel elindult, éspedig az erkély felé, közben kis ujjongó
hangokat hallatva izgalmában. Hogyne lenne izgalmas a nagy fehérség,
ami ott kinn fekszik, és az a sok szép csillag, ami valahonnan úgy hull.
Már el is érte az erkélyajtót, már kint is volt a nagy fehérségben. Érez-
te, hogy a jó meleg szoba helyett egyszerre hideg lett körülötte minden,
de felfedező kedvét ez nem zauarta. Izgatták a hulló csillagok. Szeretett
volna megfogni egyet-kettőt, de mire a tenyerébe hullottak, már el is tűn-
tek. De talán ott magasabban, ott meg tudna egyet fogni; s már indult
is a magasba egy alacsony kis székre mászva. S kitárta karját a kis hó-
TJelyhek felé. De hirtelen megmozdult a világ körülötte, s ő csak egy fé-
lénk mozdulattal, egy halk sikollyal kapaszkodott meg a hideg vasban,
kicsi lába kifelé keresve támasztékot.

Es a család? Az asszony már az el'kélyajtóban van, de megelőzi más.
E'gy nagy fekete kabát borul a kis pi1"Osság fölé, s egy erőteljes, de mégis
lágy, fehér férfi kéz fogja meg nagy óvatosan a kis kalimpáló emberpa-
lántát; akiből a nyöszörgés helyett most hirtelen sikoly tör fel. De a kö-
vetkező pillanatban már az erkélyajtóban ül a térdeplő édesanya előtt;
s a megmentő kéz hirtelen el is tűnik.

Most megmozdulna a család többi tagja is. Rohannának az ajtóhoz, de
alig bírja őket a lábuk. Térdre esnek, s közben az ijedtségtől magához
tért kis csöppséget zokogva tartja karjában az édesanya. A férfi még
nem tud szólni, csak térdel ziháló lélegzettel, s a nagyobbik fiára néz,
feléje nyújtva kezét. Ez megérti őt. S ez kezébe teszi a jászlat a betlehe-
mi kisdeddel. Halkan kérdezi az előbb még olyan komor hang:

- Hát igazán van, hát nem mese? - Van, van - feleli a boldog, csilinge-
lő gyermekhang. A férfi előbb olyan durva hangja lágyan öleli magához
nagyobbik fiát, s szeméből lassan megindulnak a könnyek.

Karácsony van, gyújtsuk meg a kal'ácsonyi gyertyákat, hogy mindenki
lássa, a mi számunkra is megszületett Betlehemben a Kis Gyermek, a
Kisded Jézus - szól meleg hangon asszonyához a fél·fi.

S a négy ember számára igazán km'ácsony lett a karácsony.
De a csillogó szemű kisfiú most örömujjongással pattan fel, és a "Bá-

csi" kiáltással má,' ki is szalad a lakásból.
Egy fenyőágon néhány fehér kis gyertya ég. Mellette Bibliát olvasó

féj'fi ül, összekulcsolt kézzel. Szőke fürtjén meg-megcsillannak a gyer-
tyák fényei. A csendet azonban hirtelen felveri a gyermekhang. Ujjong
és kacag, majd ráteszi kezét a férfi összekulcsolt fehér kezére. Bácsi!
Bácsi! Te voltál? Te fogtad meg?! Ugye Te? Csak egy meleg tekintet a
telelet. De az ujjongó hang még csilingelőbb lesz.

Tudtam! Tudtam!, hogy a Kisded Jézus ma Téged küldött hozzánk!
Megmentetted apukát is. Már nem haragos, nem kiabál. - Két gyer-
mekkéz öleli át a csendesen mosolygó férfit. A fülébe súgja könyörögve.
Játsszál ott az orgonán, a kis orgonán a Kisded Jézusról, Te ezt olyan
szépen tudod.

A férfi leül a harmónium mellé, a kisfiú az ölébe kúszik, s a fenyőtől
illatos gyertyáktól bevilágított szobában halkan felcsendülnek a legszebb
karácsonyi énekek örömmel ujjongva Krisztus születésén.

S a szomszéd lakásban a fenyőfán égő gyertyák mellett meghatott t-z-
kintettel figyel a kis család. Nézi a betlehemi jászlat a Kisdeddel. A csil-
!ogő szemű kisfiú kedves kincsét és hallgatja a hozzájuk átszűrődő egy-
másba csendülő férfi- és gyermekhang Jézus születését hirdető boldog
énekét.
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TVRMEZEI ERZSÉBET VERSEI:

Kyrie

1975
"Bizonyára keresztyénné lennék, ha egy ke-
resztyén a nap mind a 24 órájában keresztyén
lenne."

Mahatma Gandhi

Volt Bibliád, Újtestamentomod.
HÍveidnek is olvastál belőle:
elolvastad, kik a boldogok.
Es szeretted a Megfeszített képét,
a róla szívből szóló éneket.
Keresztyén mégse lettél, ó Mahatma,
mert nem ismertél
24 órás keresztyéneket.
Csak felemásakat,
vagy álszent kizsákmányolókat,
Mesterük szavát meghazudtolókat.
S talán éppen te, a pogány, szerettél,
ahogyan Jézus Krisztus szeretett.

Szavad szíven ,talál,
mínt téged a gyilkos golyó.
Hisz ezer meg ezer
szem kérdi ma is,
amit a tied kérdezett:
Hol, merre látni
24 órás keresztyéneket,
egészeket, nem felemásakat?!

8 szívemből a Kyrie felszakad:
Uram, irgalmazz!
Krisztus, irgalmazz!
Bárhova rendelsz és bármit tegyek,
csak arra adj erőt, hogy én is
24 órás keresztyén legyek!
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Február tizenegyedike volt ...

Gályarabjaink emlékének

Holland hajók a szabadulást vitték
gályákra láncolt mégis-szabadoknak.
Mögöttük maradt kín, gyalázat, ínség,
amikor sorra elővánszorogtak.

A rab bilincs, a Krisztusért viselt,
aranynál drágább rab bilincs lepattant.
Szabadság! Csak szívü,k zengte a szent,
a drága nevet, a kfmondhatatlant.

Vánszorogtak, mínt a halálraváltak.
De rájuk tárt testvéri szívek vártak.
S még a tenger is ujjongott, dalolt,

a fellegek is örömkönnyet sírtak!
1676-ot írtak.
Február tízenegyedíke volt.

* * *
1676-ot írtaik.
Február tizenegyedike volt.
De valakit hiába vártak, hívtak:
a lesti prédíkátor haldokolt.

Lázálmaiban otthon járt megint.
Örömhírt mondott, igét hirdetett,
Es újra látta kedves híveit,
a templomot, a gyülekezetet ...

Szabadság! rabtársai rátalálnak.
De őt már eljegyezte a halálnak
"a héthónapi evezővonás".

S elindul abba az örök hazába,
hol a még teljesebb szabadság várja,
"melyen nem esik többé változás".
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Tessedik \Sámuel emlékének

Mégis kivirultak

Nemsokára tele lesz a tavasz
akácok édes illatával.
S rád emlékezem, akácültető,
kedves pásztor, Tessedik Sámuel ...
:téged látlak csüggedt-szomorúan,
kezedben egy gyökerestől kitúrt,
összetördelt, szánalmas, kicsi fával.

Hat napon át hét bíka dúlta alkkor
drága falskolád, csemetekert ed.
Pedig lelkedet js belélehelted.
S azok forduItak balgán ellened,
akikért szegény fáidat nevelted.

Azon a keserű napon kísért.ő
hang súgta egyre, hogy minden hiába,

De parancsod volt, hogy ültess tovább.
S te könnyek között ültettél tovább
a Nagya!föld s a szívek talajába.

Évek múltak és évszázadok múltak.

Nemsokára tele lesz a tavasz
akácok édes illatával.
Legyen dalom virágaikból font,
sírodon illatozó koszorü!
Mert az akácok mégis kivirultak.
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SACjHY ILDIKÓ íRAsA:

Teljes élet
Krisztina sokáig kutatott a sírfelimtok között, míg Emília néni nevére

rátalált. Temetésére nem tudott kijönni, így most a temetőirodán kellett
útbaigazítást kérnie. A vakító napfényben ugráltak szeme előtt a sírke-
resztfelirat betűi, s K1'isztina félhangosan olvasta a jól ismert nevet: Pál-
völgyi Zoltánné, élt 85 évet. A csupa-virág temető inkább nyugalmat,
mint szomorúságot árasztott, s ő azon kapta magát, hogy szívesen ül le
a közeli kispadra.

Amikor felnézett, eltűnődő tekintete egy 50 év körüli nő figyelő pillan-
tásával találkozott. Az asszony, aki a szomszédos sírt hozta rendbe, szem-
mel láthatólag szeretett volna vele beszélgetésbe elegyedni, s éppen azt
latolgatta, hogyan kezdjen hozzá. Amit mondott, azt is inkább indítás-
nak szánta:

- 85 évf Érte már nem kell szomorkodnia. Teljes életet élt. -
Krisztina nem válaszolt.

Milyen is az a "teljes élet" f De ez az odavetett mondat indította el töp-
renaését. Az már rég nem volt szokatlan Krisztina számára, hogy szomo-
ru történeteket hallott. Tudomásul kellett vennie - bár a szíve mélyén
belenyugodni soha nem tudott -, hogy az otthonban, ahol utolsó másfél
évét Emilia néni is eltöltötte, szinte kivétel nélkül mindenkinek megvan
a 1'egénybe illő története. Emília néni "története" azonban mégis más
»olt. Nemcsak azért, mert csapásokból, szerencsétlenségből neki túl sok
jutott, több, mint ami egy-egy hosszú élethez már általában társulni szo-
kott.'De azért is, mert mindezt ő másképpen, valamiféle többleterővel
hordozta végig.

Krisztina Emília néniről sem tudott többet beköltözésekor, mint a töb-
bi újonnan érkezett lakóról általában, Ismerte az adatait. Tudta, hogy
Besztercebányán sziiletett öt testvérével együtt. Edesapjukat, aki ott volt
rajz tanár és festőművész, csak aZ elmúlt években "fedezték fel", mint
tehetséges művészt. Tudta rola azt is, hogy később SátomljaújhelYf!n 6,
mint tanítónő, féTje pedig mint újságíró működött, Ismerte a budapesti
lakcímét, ahonnan beköltözött az otthonba, tudta, hogy mennyi a nyug-
dija, tehát mindazt, amit a nyilvántartási karton tartalmazhatott. A töb-
bit csak jóval később hallotta meg tőle magától.

Az igazat megvallva Emília néni nehezen szánta el magát arm, hogy
beköltözzék az otthonba. Félszegen, szégyenlősen vallotta ezt be Kriszti-
nának, s csak akkor derült fel az arca, amikor ő megnyugtatta; a legtöb-
ben így vannak ezzel.

- Pedig az az Andrássy úti társbérlet (ő már csak így emlegette vé-
gig) minden volt, csak nem az otthonom, Idegen emberek között, a kikö-
zösítés szenvedésével éltem. A keresztlányom már régen szeretett volna
elhozni onnan, hiszen ő is itt él ennek az otthonnak a szomszédságában,
Vtlágos és tárgyilagos pillanataimban én is tudtam, hogv ez az egyetlen
jó megoldás számomra. és mégis raqaszkodtam az utolsó percig ahhoz a
lakáshoz. Mert odakötöttek életem legsúlyosabb eseményei,
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Ezeket az eseményeket - az életét - mondta el Krisztinának néhány

nappal a halála előtt. Ő is úgy kezdte, mint mindenki ilyenko1', sorba
megmutatta az agyondédelgetett, kedves fényképeket. Mégis, ez a tudat
- hiszen Emília néni ugyanúgy tudta, mint Krisztina, hogy ez az utolsó
beszélgetésük - szorongatóan ünnepélyessé avatta a szokásos módon
uunüo beszámolót.

A közös családi fénykép1'ől két nagyon szép fiatal lány mosolygott
K 1·isztinára.

- A lányaim. - Emília néni a képre mutatva folytatta. - Anikó az
idősebb, tisztviselőnő volt, Klári a kisebbik, tanítónő, mint én is. Ekkor
még csodálatosan és önfeledten szép volt az életünk.

Krisztina nem kérdezett semmit, tudta, hogy ez most felesleges és bántó
lenne. S ahogyan kirajzolódott előtte ennek a családnak a sorsa, úgy
nótt benne a döbbenettel vegyes tisztelet az előtte ülő törékeny asszon'll
iránt.

I~

Klári, a fiatalabbik ment először férjhez. Frissen végzett tanítónő volt,
amikor megismerte későbbi férjét, Sándor Istvánt. Pálvölgyi Zoltá,n, a
lányok édesapja szívbeteg ember volt, s Klári különös en is rajongott
édesapjáért. A balatonfüredi szívkórházba is elkísérte. Sándor István, az
ottani bank igazgatója felfigyelt a melegszívű kislányra. Az emberi von-
zalom hamarosan szerelemmé érett és házasság lett belőle. Klári alig
múlt húszéves, amikor megszületett kislányuk, Erika.

- A kis Erika egyéves sem lehetett még, amikor egy szívroham el-
'Vitte a férjemet. - Emília néni természetellenesen csendesen folytatta.
- Akkor sokat lázadoztam emiatt, ma már tudom, hogy így volt a leg-
jobb. Mert ezzel az Isten megkímélte beteg férjemet mindannak átélésé-
től, ami ezután következett.
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Klári heves természetű, de nyíltszívű, őszinte lány volt, s az maradt
asszonyfejjel is. Füreden a hozzájuk hasonló fiatalok társaságában meg-
ismerkedett Raskó Jánossal, az ottani tisztviselők egyikével. Szenvedé-
lyes, minden meggondolást elsöprő szerelem lett a vége. Emília néni két-
seqbeesett mozdulatot tett:

- Mit tehettünk volna? Nem hallgatott meg egyetlen tanácsot sem,
nem akart időt adni sem magának, sem másnak, nem volt hajlandó vár-
ni. Az egész család pánikba esett. Pedig István, a férje türelmes lett vol-
na hozzá. De végül ő sem tehetett mást, mint beleegyezett az elválásba,
amikor Klári őszintén feltárta előtte a helyzetet.

A folytatást nem volt nehéz kitalálnia Krisztinának. Raskó János ek-
kor kezdett rádöbbenni arra, mit is tett tulajdonképpen. A következő
napokban közte és Klári között a füredi strandon heves szóváltás játszó-
dott le. - Csak nem gondoltad komolyan? - Raskónak ez a mondata a
kozei állók fülét is megütötte. Azután már csak azt látták, hogy Klári
felkapva köpenyét elrohan. S az élet végzetes játéka: a budapesti gyors
éppen akkor húzott el a fürdő mellett, s a fiatalasszony ésalódottságának
első felindulásában a 1'ohanó vonat elé vetette magát.

- Akkor én már Budapesten az Andrássy úton laktam Anikóékkal, aki
időközben· férjhez ment. A barátnőim hozták a hírt, a Pesti Hírlapban
olvasták.

Krisztina mozdulni sem mert, úgy hallgatott. Emília néni talán már
nem is érzékelte, hogy jelen van valaki, nem a kis szobában járt már ő
,·égóta.

Klári kislányát, nem volt még négyéves sem, Anikóék vették maguk-
hoz. Szekeres András, Anikó férje akkor mint minisztériumi tisztviselő
dolgozott .. Csakhogy közben kitört a háború, s a legegyszerűbb gépírónő
is exponált helyzetbe került náluk. Anémet megszállás megpecsételte
ezeknek az embereknek a sorsát. 1945 elején a pánikba esett németek
menekülésre kényszerítették az egész személyzetet, mintegy 250-300 em-
cert. Bécs volt az úticél.

-,.. En megmondtam a gyerekeknek, hogy nem megyek. - Emília néni
hangja nagyon távolról csengett. - Próbáltam őket is visszatartani, de
hiába. Utnak indultak ők is Bécs felé, én pedig itt maradtam egy kiégett
lakásban (néhány nap múlva a németek megpróbáltak menekülés előtti
idő hiányában mindent felégetni truuruk: möqött), és két évig nem hallot-
tam hírt sem a lányomékról, sem Erikáról, az unokámról, akit szintén
magukkal vittek.

Két év múlva a háború után visszatért Magyarországra Bécsből a me-
7íekülő csoport egyik tagja, aki életben maradt, egy fiatal adminisztrá-
tornő. A lábát neki is amputálták, éppen hogy csak életben tudták tar-
tani. O mondta el, mi is történt valójában. Az osztrák határnál, Rohonc
falu szélénél angolszász repülőraj kezdte bombázni a menekülő kocsi-
oszlopot. Aki csak tehette, még kiugrált a kocsikból és az út menti bok-
rok között ke-resett menedéket. Ezt tették Anikóék is a kislánnyal együtt.
A repülőraj azonban visszafordult és alacsony repülésben elhúzva a fejük
felett, gépfegyvertüzet nyitott a bokrok közé rejtőzött emberekre.

Anikó és a férje azonnali halálos lövést kaptak. De az unokámat, Eri-
Iait - Emília néni hangja görcsös zokogásba torzult - comblövés érte,
és még órákon keresztül kiabálta egyre elhalóbban: Anyukám ... Na-
gyikám . " Végül elvérzett.

A továbbiakban a falu plébánosa vezette a mentést, de segíteni már
csak néhány emberen lehetett. Annyit tudtak csupán megtenni, hogy
két hatalmas tömegsírban helyezték nyugalomra az ottveszett embereket.
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- Később ez a plébános volt segítségemre, hogy az enyéimeket meg-
találjam. - A kimerültségtől Emília. néni már alig tudott beszélni. -
JllIinden értékemet eladtam és Rohoncra utaztam. Exhumálták a sírt, s a
plébános meg tudta mutatni az én családomat. Katonaköpennyel letakar-
va, együtt voltak eltemetve mind a hárman. Akkor ott még futotta arra
az erőmből, hogy külön eltemettessem őket. -

Krisztina bénultan ült még sokáig a helyén. Sem megszólalni, sem
megmozdulni nem tudott. Kérdezni meg nem is mert volna semmit, csak
nézte a lehunyt szemeket, elkínzott arcot. S tudta má1' azt is, mi az a
megmagyarázhatatlanuI szép és iszonyatos vonás, melyet sokáig nem
értett ebben az asszonyban, de most már [eiismerte. A fájdalom, mely
ó1'ökös és egyedüli tá1'sául szegődött Emília néninek, most leplezetlenül,
elemi erővel ült ki a törékeny arcra.

Képek sora villant Krisztina elé. Egyszerű, mindennapi esetek képe,
melyek ezzel a hátté1"Tel kaptak jelentőséget. Emília néni, aki másokat
vigasztal. Kis, hétk.öznapi bánatok, aggodalmak fölött kesergőket runui-
tat. Emília néni, aki Krisztina zsebébe csokoládét csempészett, hogy fel-
vidítsa, ha fáradt vagy megkeseredett volt.

- Tudod fiam, a többiek helyett is, akik már nem tudnak köszönetet
mondani.

Kl'isztinának nem volt szüksége ana, hogy megkérdezze, Emília néni
·honnan vette mindehhez az erőt. A választ tudta jól, kérdezé» nélkül
is. De megtudott még valamit: ez az élet, szenvedései és veszteségei elle-
nére. így mégis teljes volt. Nem azért, mert hosszú volt, sokkal inkább a
többleterőért, amivel ezt az életet élte. Teherbíró élet voU, amelyben
tapasztalattá vált az ige: "Mindenre van erőm a Krisztusban."

Krisztina arna riadt [el; hogya szomszéd sírt gondozó asszony újra
ott áll mellette és kíváncsian méregeti.

-.,. Talán a -nwgymamája.,nolt .0.' néni?
- Nem volt anagymamám, de lehetett volna,
Krisztina már felállt, úgy válaszolt, S mielőtt az asszony é1'tetlen pil-

lantásától kísérve továbbindult volna, még equszer megpihent a szeme a
név alatt a sirkereszt feliratán: "Megváltottalak! Enyém vagyF'



SACjHY JENŐ íRAsA:

Kövön rózsa
Száguldó Wm'tburgból kitekintve pillantottam meg,
Május utolsó napján a város felé haladtunk, szemerkélő, enyhe eső-

ben, jó, "nőtető" időben, A makadámút sotétszilrke vonulata tisztán ka-
nyargott a fehér útjelző kövek és zöld szántóföldek között, A nap éppen
előbújt a felhők mögül, amiko1' a nyugtató zöld egyhangúságán pihenő,
már-már lecsukódó szemem pillantása VÖ1'ÖSrozsák csokrám esett, Gyö-
nyörű látvány volt, Mintha az útjelző kő növesztett volna magának pom-
pázatos fejé ket. A kő hófehérsége üde zöldbe és égővörösbe bomlott:
királyi koronába, Rajta, mint megannyi apró gyémánt tündököltek az
imént hullott eső cseppjei,

Megélénkültem, Nemcsak a látvány szépsége mgadott meg, hanem ez-
zei egyidejűleg belém mart a nyugtalanító gondolat, Hogyan került ide
ez a rozsacsokor? Mié.rt vam ~tt az útjelző kövön? Csak nem 'Utalami gyá-
szos évfordulót jelez?! Olyan gyászos eseménynek, tmgikus balesetnek az
évfordulóját, amely pontosan ezen a helyen történt?

Nem sajnáltam a fámdságot, utánajártam a dolognak. Mint a virág
Q kövön, kibomlott előttem a történet.

Kovács G. István tanárember volt. Felesége is pedagógus. A férj gim-
nriziu.mban, a feleség általános iskolában tanított,

Egy vauaszi wapon, 1'eggeUjük fogyasztása közben K.ovácsék az asztalra
állított tranzisztoros rádió hÍ1'eit hallgatták. Az időjárás-jelentés követ-
kezett.

- Napos, meleq, számz idő. A hirmérsékler napközben 23-27 fok,
Magda asszony, aki hosszában kettévágott kiflijét kente vajjal, férjére

nézett.
Jó idő lesz, Meglátogathatnánk délután apámékat. Régen voltunk

mrir náluk.
- Lehet, Ma fél kettőko1' végzek agimiben. Délutánom szabad. Pisti-

két is visszük, ugye?
- Persze, Kire bíznánk? Este lesz, mire megjövünk. Meg aztán hadd

örüljenek apámék az unokájuknak. Két hónapja látták utoljám,
- Tehát mindhá1'man megyünk. Háromko1' indulunk. Egy óm sem

kell hozzá, hogy odaérjünk.

Nagy öröm bontott szárny.at Bálint Lánoeék. portájá,n, amikor a vajszínű
Trabant begördült az udvan'a és Magda asszony a szőke fürtű Pistikét
odaplántálta az udvar közepére. Mindkét nagyszülő a veteményeskert-
ból rohant elő, ott kapálgattak éppen, nyugdíjasok módján,

Bálintné - hajlott derekának, hajlott k01'ának ellentmondó gyo1'sa-
sáqqa; - bőséges uzsonnát varázsolt az udvan'a kitett asztalkára. Tojás-
rántottát, friss, ropogós fejes salátával. Utána Pistike kedvence, bíbor-
színű, nagy szemű földíepe1' következett,

Pistike elvonult homokdomb uira, várat építeni, a felnőttek az asztal-
nál beszélgettek. Kovácsék megállapodtak anagyszülőkkel abban,_ hogy
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hamarosan beköszöntő nyári szabadságukból legalább két hetet náluk
töltenek mindhárman. Utána a szülők olaszországi IBUSZ-társasutazáson
vesznek részt és Pistike ennek tartamára még a nagyszülőknél marad.

Fél hét volt már, amikor újra felbúgott a Trabant motorja. Pistike ri-
mánkodni kezdett.

- Hadd üljek előre, apu mellé. Engem sohasem engedtek oda, pedig
nagy vagyok, már az oviban sem a kiscsoportosokhoz járok.

Apja szigorúan rászólt.
- Nem lehet. Pont a legveszélyesebb ülésre! Még hogy nagy; hogyne,

már ötéves lesz.
A gyerek tovább nyafogott. Nagyanyja segítségére sietett.
- Engedd hát magad mellé, apja. Miért éppen most lenne baj? Eddig

sem volt, pedig már fél éve vezetsz.

- Még csak fél éve - helyesbített dÖ1·mögve az apa. Kisfia felé for-
dult.

- No, gyere. De aztán nyugton légy.
A város felé i1·ányuló út nagyobb részét már megtették, amikor a veze-

eó melletti ülés gyönyöreit elmerülten élvező Pistike újabb kívánságát
nyilatkoztatta ki.

- Szeretném látni ma is a Macit. Mi1·e az esti mese következik, haza-
é1·ünk ugye, apu?

- De kedves neked az a Maci. Megpróbáljuk elcsípni.
Gázt adott. Nagy iramban haladtak. Pistike ujjongott, ahogy egyre-

másra hagyták maguk mögött a lassabban gördiilő járműveket.
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Az út kanya1'góssá vált. Egyik kanyar a másikat követte. Merev, fehér
útjelző kövek vigyázták a közöttük kanyargó hamuszínű úttestet.

Előttűk halványkék Trabant haladt. Kovács G. István eWzésbe fogott.
A felezővonalat átlépve áthúzódott az úttest bal oldalára. A halványkék
Trabant is jó iramban futott. Kovács, melléje érve csak centiméterekkel
tudta előbbre vinni a maga kocsiját.

Ujabb kanuar. Akkor vette észre Kovács, hogy szemből egy Skoda kö-
zeletiik, nagy gyorsasággal. Kovács még nem hagyta el annyira a hal-
ványkék kocsit, hogy vissza tudott volna térni az út jobb oldalára. Fékez-
nt már késő volt. Hirtelen balra rántotta a kormányt és a [ékbe taposott.

A vajszínű Trabant kitért a száguldó Skoda ú.tjából. Szabálytalanul és
- tragikusan. Nagy reccsenésseI leta1"Olt egy útjelző követ, aztán tompa
puffanással vágódott bele az út menti árok túlsó oldalába.

Kovácsné a kórházi ágyon tért magához... Agyrázkódás, bordatö1·és.
- A férje? A kisfia? Azoknak koporsójává vált a vajszínű Trabant. Már
ami megmaradt belőle.

Egy év múlva fekete ruhás fiatal nő jelent meg a helyszínen - gyötrő
fájdalmával és hatalmas rézsccsckorrut. A letört útjelző követ már új-
jal pótolták. Magda asszony reszkető kézzel, könnyeit hullatva kötözte rá
fajdalomtól égő szívének égővörös virágait.

Az autóbuszmegállóban várakozva átengedte magát a kínzó miértek-
nek, amelyek egy esztendő óta annyit ma1'cangolták halálra sebzett, sze-
gény szívét. Jöttek hívatlanul, sorjában.

- Miért engedte, hogy kisfia a "halál-ülésre" üljön? O legalább élet-
ben maradhatott volna.

- Maci ide, Maci oda - mié1·t nem vezetett férje lassabban, óvato-
sabban?

- A halványkék Trabant vezetője is mié1·t nem lassított, amikor a
mogötte haladó gépkocsi eWzési szándékát észrevette? Elkerülhető lett
volna a szerencsétlenség.

- És legfőképpen: az a szembejövő Skoda? Vezetője látta a veszély-
helyzetet, miért ragaszkodott mégis olyan makacsul a sebességéhez és
titvonalához. Ha fékez és lehúzódik az út szélére. akár az útpadkára is,
az ijedségen kívül más baj nem lett volna. Ot különben felelősségre is
vonták. Azzal védekezett: ő nem volt szabálysértő. Megengedett sebes-
séggel haladt a maga útvonalán. Még első vezetési gyakorlatai alkal-
mával, amikor bizonytalanul kanyargott ide-oda az úttesten, oktatója
nemegyszer rántotta jobbra a kormányt: haladjunk csak a jobb olda-
lon, mert ez a mienk! Hát ő jobb oldalon haladt, a saját kötelező és jo-
gos útvonalán. Nem ő volt a szabálysértő, hanem a szerencsétlenül járt
gépkocsivezető, aki kellő óvatosság, körültekintés nélkül kezdett előzés-
be. O erről nem tehet. Akár a bibliabeli Kain szavaival is védekezhetett
volna, gondolta Kovácsné: Avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiá-
nak? !

Védekezése nem használt. A bíróság fejére olvasta, ha tételes szabályt
látszólag nem sértett is, igenis megszegte a közlekedés többi résztvevői
iránt tanúsítandó előzékenység szabályát:

- A támogatásra szorulókat segítjük, szükség esetén még elsőbbségi
jogunk meggondolt feladásával is.

Magyarán: a vádlattat elmarasztalták, mivel megszegte az emberség,
a KRESZ által is kötelezővé tett emberség szabályát.

- Nem vigasz ez nekem - állapította meg magában keserűen Magda:
asszony, ki tudja hányadszor. - Meddő töprengés, meddő kérdések,
meddő miértek.
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Kovács G. István tanár és szőke fürtű fiacskája számám valóban azok.
Ve vajon meddők-e közúti közlekedésünk sok százezernyi gépjárműve-
zetine szempontjából is? Meggyőződésem szerint: nem.

Június derekán újra a városba utaztam. Az emlékezetes kanyarhoz ér-
ve, tekintetemmel a rózsacsokrot kerestem. Ott volt még a csokor, de
tetiesen. fonnyadtan, fakó rozsdaszínre váltottan. Néhány hét még és "tel-
jesen megsemmisül. Úgy lett volna jó, ha nem is került volna oda, hiá-
nyozván az ok, ami miatt odaplántálódott. És egyáltalán, ha nem kelle-
ne ilyen gyászos virágcsokroknak kivirítaniuk útjaink mentén.

Reális emberi számítás szerint ezt a célt elérni lehetetlen. Ám kezeli-
teni feléje, igenis lehet. Több józan ésszel és még inkább:

Több emberséggel.
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Kósa László rákoskeresztúri lelkész beiktatása - Virágh Gyula esperes,
D. Káldy Zoltán püspök és dr. Kósa Pál ny, ,rákoskeresztúri lelkész
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