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MÉLTAN ALLlTJA KÖZÉPPONTBA 1978.évi naptárunk igehirdetés-
sorozata az istentiszteletet, mert ez a keresztyén ember egész életének
összefoglaló tartalma. Diakóniai teológiánk nem osztja az életet szent-
vasárnapi és világi-hétköznapi területre, hanem Jézus Krisztus művét
állítja' középpontba, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember,
egyszerre érettünk meghalt és feltámadt Úr, s ugyanakkor embert segítő,
megmentő szolgálattevö, aki tanítványait is arra hívja, hogy kövessék őt
a jézusi cselekedetek útján. Az istentisztelet egyszerre jelenti a hirdetett
igét és az annak nyomán járó, Isten akarata szerinti életfolytatást. For-
mai istentisztelet és vallásosság az, amely emlegeti az "Uram-Uram"-ot,
de nem termi meg a Jézusban való élet gyümölcseit.

ISTEN TISZTELETE az életfolytatás irányát jelzi. Isten embere belső
önmegtartóztatásban él, úrrá lesz kívánságain és vágyain, amelyek bűnbe
és veszedelembe vinnék. Mindenekelőtt pedig óvakodik mások megkárosí-
tásától, az irgalmatlanság, embertelenség cselekedeteitől. Mivel Isten felől
tájékozódik, ezért életfolytatását Istenhez méri. Mivel az élet súlypontja
nála Krisztusban van, az a döntő számára, mit szól Jézus az élet konkrét
fordulataihoz, mít tenne Jézus az én helyemben, hogyan látná Jézus az
én tennivalómat és hogyan cselekedne. A Jézus felől tájékozódó ember
ezért életviszonylataiban önzetlen, szerény, szeretetteljes. Istent féli és
szereti, tehát úgy cselekszik és él, ahogy azt Ura kívánja. Jézus maga
életszabályozó erővé és tényezővé válik.

A KEGYESSÉGÉS ISTENFÉLELEM áthatja mindennapi életünket is.
Beviszi a hétköznapokba, életünk körülményei közé Isten tiszteletét úgy,
hogy hitünk gyümölcse meglátszik cselekedeteinkben. Isten emberének
kegyessége és intenfélelme megnyilvánul a legkisebb közösségben, a csa-
ládi otthonban. Meglátszik-e otthoni szokásainkon, víselkedésünkön, ma-
gatartásunkon az, hogy mi Isten akaratát követjük a szeretet útján? Az
emberek közötti forgolódásunkban és munkahelyünkön el lehet-e mon-
dani rólunk: ennek az embernek a hűségén, a szorgalmán, kedvességén,
barátságesságán keresztül lehet látni, hogy Isten akarata felől tájékozódik?
A mindennapok sodrában válik láthatóvá keresztyénségünk. Ott tündöklik
fel, hogy emberszeretetünk kiárad hazánk és népünk szeretetére, kíszélesül
az emberiség békés jövendőjéért érzett felelősségre. Ott tündöklik fel,
hogy emberszeretetünk szolídárís-e az elnyomás áldozataival.

AZ ISTENTISZTELETENTAMADT HIT nemcsak Isten létezésének el-
hívése, hanem annak az erőnek és hatalomnak az ismerete, amely a hit-
ből fakad. A hit azért emberformáló erő, mert ha hiszek Jézusban, aka-
rom is őt követni. Ha ő az emberszeretet Jézusa volt, én is az ő útján
akarok járni. Ha ő Emberfia volt, vagyis Isten létére annyira közel ke-
rült az emberhez, hogy annak mínden gondját, sorsát felvette, akkor én
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is ezt akarom tenni. Ha ő feltámadt és élő Jézus, akkor ma is megele-
venítő hatalom, aki engem is átvisz az életbe. A benne való hit gazdag-
ságától szívem megvídárnodik, bátor és erős lesz. Miért félnék bűnöktől,
miért lennék csüggeteg, mikor ő él, kormányoz, velem van? Ot Úrnak és
Krisztusnak elismerni annyi, hogy közösségben vagyok vele, együtt élek
vele, azt cselekszem, ami néki kedves, emberszeretetem hasonló az övé-
hez, a felebarátomról úgy gondoskodom, ahogy ő gondoskodott saját ko-
rában. így válik elevenítő és mozgatö erővé a benne való hit. Ezért cse-
lekvő és tevékeny dolog a hit, megnyitja az Istennek tetsző tettek soro-
zatát és áradatát. Az ember életútját szabályozza és irányítja, mert a hit
mindig engedelmesség is, annak, akiben hiszek, akit elfogadtam. akinek
követőjévé váltam.

AZ ISTENTISZTELET GYüMÖLCSE: AZ EMBERSZOLGÁLAT. A hit
gyakorlati oldala a szeretet. Aki Jézus Krisztusban hisz, az benne meg-
találja az élet új rendjét. Mert Isten maga azzal nyilvánította ki ember-
szeretetét, hogy Jézust adta a világnak, akiben az emberi együttélés új
rendjét mutatta meg. Ezért járnak tanítványai a szeretet útján, ezért
mondta Jézus a Hegyi Beszédben, hogy boldogok a békét szerzők. Jézus
ennek az új emberségnek az elindítója. Múvét a keresztyén anyaszent-
egyház folytatja a földön. Hirdeti Jézus szeretetét, de úgy, ahogy azt ő
képvi-selte, hogy azt nem maga felé fordítja, hanem az embertársak felé,
közöttük kell érvényesülnie Jézus lelkületének. A tőle tanult szeretet kész
a szolgálatra, önfeláldozásra, a másik javáért való élésre. Tekintettel van
embertársára, együtt örül vele, együtt dolgozik vele, együtt épít vele, ba-
jában, betegségében együtt szenved vele. Hordozza a közösségnek, az em-
bertársaknak a gondjait. Felépíti az összetartozást, helyrehozza a hibá-
kat, gyógyítja a bajokat, ott v-an, ahol cselekedni és segíteni kell. így vá-
lik konkréttá, gyakorlativá, hétköznapivá a szeretetben a keresztyén hit.

AZ ISTENTISZTELET ÁTFORMÁLJA AZ EMBERT. Ez azt jelenti,
hogy teljes és valódi élet, nem szakad el a földi világtól, nem feledkezik
meg az emberről és életviszonyairól, hanem megpróbál keresztyénül élni,
hitből cselekedni, Jézus tanítványaként viselkedni az élet mínden terü-
letén. Az igazság magatartása akkor is megszólal és érvényesül, amikor a
tételes törvény nem szabályoz semmit. Az élet legnagyobb része olyan,
amelyről a törvények nem szólhatnak, de amely mégis az emberi együtt-
élés döntő területe. Az emberekhez v-aló helyes viszony az igazságosság.
Az emberekhez való viszonyban az Isten embere az ő irányitása, parancsa
szellemét teszi magáévá. Igazságos a keresztyén ember mindenkihez, de
tudja azt, hogy Isten ítél, ő a bíró, ő megfizet. Ezért a keresztyén ember
az igazság végrehajtását az igazságosan ítélő Istenre bízza.

AZ ÚJ ESZTENDOBEN lsten tisztelete, félelme és szeretete határozza
meg életfolytatásunkat. Hozzá könyörögjünk: "Taníts minket úgy szám-
lálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt. 90, 12.)

Ottlyk Ernő
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'Díszdoktoravatás Kolozsvárott

Lengyel Lóránt professzor ismerteti az életrajzot

Káldy Zoltán püspök átveszi a díszdoktori okIevelet
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1. hét: Újév - Kol. 3, 1'7.
1. Vasárnap Újév Lk. 2, 21. Zsolt. 149, 1-5.
2. Hétfő Abel Lk. 4, 16-21. Jn. 2, 1-12.
3. Kedd Benjámin :€zs. 43, 16-19. Jn. 2, 13-22.
4. Szerda Leona Józs. 1, 1-2., 5-9. Jn. 2, 23-25.
5. Csütörtök Simon Jak. 4, 13-17. Jn. 3, 1-13.
6. Péntek Vízkereszt Mt. 2, 1-12. Jn. 3, 14-21.
7. Szombat Attila 1. Jn. 2, 12-17. Jn. 3, 22-30.

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn. 1, 14.
8. Vasárnap Szörény Lk. 2, 41-52. Zsolt. 112, 1-6.
9. Hétfő Marcel Mk. 1, 1-11. Jn. 3, 31-36.

10. Kedd Ágota Mk. 1, 12-15. Jn. 4, 1-14.
11,. Szerda Melánia Mk. 1, 21-28. Jn. 4, 15-18.
12. Csütörtök Veronika Mt. 4, 18-25. Jn. 4, 19-26.
13. Péntek Ernő Zsid. 2, 14-18. Jn. 4, 27-30.
14. Szombat János Lk. 10, 21-24. Jn. 4, 31-38.

3. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - 2. Kor. 4, 6.
15. Vasárnap Lóránt Mt. 17, 1-9. Zsolt. 89, 20-30.
16. Hétfő Gusztáv 2. Móz. 34, 29-35. Jn. 4, 39-42.
17. Kedd Antal 2. Kor. 4, 3-6. Jn. 4, 43-54.
18. Szerda Piroska 2. Kor. 4, 15-:-18. Jn. 5, 1-9a.
19. Csütörtök Sára Ap. Csel. 26,1-3.,12-23. Jn. 5, 9b-16.
20. Péntek Fábián, Seb. Kol. 1, 24-29. Jn. 5, 17-23.
21. Szombat Agnes Jel. 1, 9-18. Jn. 5, 24-30.

4. hét: Hetvened - Dán. 9, 18.
22. Vasárnap Artúr Mt. 20, 1-16a. Zsolt. 115.
23. Hétfő Zelma 1. Kor. 1, 26-31. Jn. 5, 31-40.
24. Kedd T'irnár Fil. 1, 27-30. Jn. 5, 41-47.
25. Szerda Pál Mt. 19, 27-30. Jn. 6, 1-15.
26. Csütörtök Vanda 1. Kor. 3, 5-10. Jn. 6, 16-21.
27. Péntek Lotár 1. Móz. 7, 17-8,4. Jn. 6, 22-29.
28. Szombat Károly 1. Móz. 8, 15-22. Jn. 6, 30-40.

5. hét: Hatvanad - Zsid. 3. 15.
29. Vasárnap I Adél

I
Lk. 8,4-15. Zsolt. 95.

30. Hétfő Mártonka Mt. 13, 10-17. Jn. 6, 41-51.
31. Kedd Virgtlía Mk. 11, 27-33. Jn. 6, 52-59.
Teremtő Istenünk I Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az
élet és a népek sorsa. Minden új esztendő megújult kegyelmedet hirdeti és
megtérésünkre várö türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról napra Te gon-
doskodsz r ólurik, szabadttásurik Istene, és taníts mírrket úgy számlálni nap-
jamkat, hogy bölcs és értelmes szívnez jussunk. Amen.
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Napok I Naptár I Napi igé k

1. Szerda Ignác Lk. 10, 38-42. Jn. 6, 60-65.
2. Csütörtök Karolin Mk. 4, 26-29. Jn. 6, 66-71.
3. Péntek Balázs 1. Kor. 2, 1-5. Jn. 7, 1-13.
4. Szombat Ráchel Zsid. 4, 9-13. Jn. 7, 14-18.

6. hét: ötvened - Lk. 18, 31.

5. Vasárnap Agota Lk. 18, 31-43. Zsolt. 31, 10-17.
6. Hétfő Dorottya Lk. 13,31-33. Jn. 7, 19-24.
7. Kedd Tódor Lk. 9, 18-23. Jn. 7, 25-30.
8. Szerda Aranka Mt. 6, 16-21. Jn. 7, 31-39.
9. Csütörtök Abigall 1. Móz. 15, 1-6. Jn. 7, 40-52.

10. Péntek Elvira l!:zs.58, 5-12. Jn. 7, 53-8, 11.
11. Szombat Bertold Mk. 9, 14-29. Jn. 8, 12-20.

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

12. Vasárnap Lídia Mt. 4, 1-11. Zsolt. 142, 2-8.
13. Hétfő Ella Jak. 4, 1-10. Jn. 8, 21-30.
14. Kedd Bálint Jak. 1, 13-18. Jn. 8, 31-36.
15. Szerda Aldáska 2. Móz. 24, 12-18. Jn. 8, 37-45.
16. Csütörtök Julianna Tób.1, 6-22. Jn. 8, 46-59.
17. Péntek Donát Mt. 16, 21-27. Jn. 9, 1-12.
18. Szombat Konrád Mt. 12. 38-42. Jn. 9, 13-23.

8. hét: Reminiscere - Böjt 2. - f:zs. 50, 4-5.

19. Vasárnap Zsuzsanna Mt. 15, 21-28. Zsolt. 5, 2-13.
20. Hétfő Almos 2. Móz. 33, 12-23. Jn. 9, 24-34.
21. Kedd Eleonóra Ap. Csel. 5, 17-29. Jn. 9, 35-41.
22. Szerda Gerzson 1. Sám. 3, 1-10. Jn. 10, 1-10.
23. Csütörtök Alfréd Ap. Csel. 16, 8-15. Jn. 10, 11-21.
24. Péntek Mátyás Ézs. 41, 8-13. Jn. 10, 22-30.
25. Szornbat Géza Mt. 21, 33-46. Jn. 10, 31-42.

9. hét: Oculi - Böjt 3. - Mt. 20, 28.

26. Vasárnap Sándor Lk. 11, 14-28. Zsolt. 6, 2-11.
27. Hétfő Akos 1. Pt. 1, 18-21. Jn. 11, 1-10.
28. Kedd Elemér Mk. 6, 7-13. Jn. 11, 11-19.

GondViselő Atyánk I Te vagy a szeretet Istene, Tudod, hogy teremtményedet
támadja és rontja a bűn. Ne hagyj elesnünk 'a kísértésben. Mentő szereteted
óvjon, védjen és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket.
Ámen.
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1. Szerda Albin Lk. 22, 24-30. Jn. 11, 20-27.
2. Csütörtök Lujza Lk. 4, 38-44. Jn. 11, 28-45.
3. Péntek Kornélia 1. Kor. 4, 9-16. Jn. 11, 46-54.
4. Szombat Kázmér 2. Móz. 12, 3-14. Jn. 11, 55-12, 11.

10. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn. 12, 24.

5. Vasárnap Adorján Jn. 6, 1-15. Zsolt. 136.
6. Hétfő Alpár Ézs. 52, 7-10. Jn. 12, 12-19.
7. Kedd Tamás 1. Kir. 19, 1-8. Jn. 12, 20-26.
8. Szerda Zoltán Mk. 12, 28-34. Jn. 12, 27-33.
9. Csütörtök Franciska Mk. 12, 41-44. Jn. 12, 34-36.

10. Péntek Olimpia 2. Kor. 4, 7-14. Jn. 12, 37-43.
11. Szombat Aladár Ézs. 30, 18-24. Jn. 12, 44-50.

ll. hét: Judica - Böjt 5. - Jn. 17, 19.

12. Vasárnap Gergely Jn. 8, 46-59. Zsolt. 17.
13. Hétfő Krisztián Zsid. 8, 1-4., 6-13. Jn. 13, 1-11.
14. Kedd Matild Zsid. 9, 16-22. Jn. 13, 12-20.
15. Szerda Nemz. ünn. Zsid. 10, 1-10. Jn. 13, 21-30.
16. Csütörtök Henrietta Zsid. 10, 11-18. Jn. 13, 31-35.
17. Péntek Gertrúd 2. Kor. 1, 3-11. Jn. 13, 36-38.
18. Szombat Sándor, Ede 2. Móz. 32, 30-34. Jn. 18, 1-11.

12. hét: Palmarum - Virágvasárnap - :f:zs.53, 12.

19. Vasárnap József Jn. 12, 12-24. Zsolt. 59, 2-10.
20. Hétfő Hubert Ézs. 50, 4-9. Jn. 18, 12-27.
21. Kedd Benedek J. SIr. 1., 12-17.,20-21a. Jn. 18, 28-40.
22. Szerda Katalin Jer. 15, 15-21. Jn. 19, 1-16a.
23. Csütörtök Brúnó Jn. 13, 1-15. Jn. 19, 16b-22.
24. Nagyp. Gábor Jn. 19, 16-30. Jn. 19, 23-30.
25. Szombat Zsolt Mt. 27, 57-66. Jn. 19, 31-42.

13. hét: Húsvét - Jel. 1, 18.

26. Húsvétv. Erika Mk. 16, 1-7. Jn. 20, 1-18.
27. Húsvéth. Hajnalka Lk. 24, 13-35. Jn. 20, 19-23.
28. Kedd Gedeon Lk. 24, 36-47. Jn. 20, 24-31.
29. Szerda T' • Ap. Csel. 3, 12-20. Jn. 21, 1-14 .•.onas
30. Csütörtök Izidor 1. Kor. 15, 20-28. Jn. 21, 15-19.
31. Péntek Arpád 1. Kor. 15, 35-49. Jn. 21, 20-25.

Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk, Rád várunk. Amint egykor
mcgváltó szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a rní gyümölcstelen éíetürrkbe
is. Amiképpen megtisztftottad Is ben templomát, ttsztftsd szívünket is Isten
Szentlelkének templomává, amely feléd tarja ajtaját és Téged dicsér örökké.
Aimen.
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1. Szombat I Hugó I 1. Kor. 15, 50-58. Ef. 1, 1-6.

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

2. Vasárnltp Áron Jn. 20, 19-31. Zsolt. 75.
3. Hétfő Keresztély Ez. 36, 22-27. Ef. 1, 7-10.
4. Kedd Felsz. ünn. 2. Tim. 2, 1-5. Ef. 1, 11-14.
5. Szerda Vince 1. Pt. 1, 22-25. Ef. 1, 15-23.
6. Csütörtök Colesztin 2. Kir. 5, 1-19a. Ef. 2, 1-10.
7. Péntek Herman Róm. 6, 3-11. Ef. 2, 11-18.
8. Szombat Lídia Jón. 1, 12-16 .• 2, 1-4. Ef. 2, 19-22.8-ll.

15. hét: Misericordia Domini - Jn. 10, 11.2'7-28.

9. Vasárnap Erhardt Jn. 10, 11-16. Zsolt. 23.
10. Hétfő Zsolt Jer. 23, 1-8. Ef. 3, 1-7.
ll. Kedd Leó Mt. 26, 31-35. Ef. 3, 8-13.
12. Szerda Gyula Mt. 18, 10-14. Ef. 3, 14-21.
13. Csütörtök Ida Ez. 34, 1-16. Ef. 4, 1-6.
14. Pétek Tibor Ez. 34, 23-31. Ef. 4, 7-16.
15. Szombat Tass Ap. Csel. 20, 28-32. Ef. 4, 17-24.

16. hét: Jubilate - 2. Kor. 5, 1'7.

16. Vasárnap Rudolf Jn. 16, 16-23a. Zsolt. 36, 6-11.
17. Hétfő Enikő Jób. 38, 1-11. Ef. 4, 25-32.
18. Kedd Ilma Jób. 38, 31-38. Ef. 5, 1-8.
19. Szerda Kocsárd 1. Jn. 4, 7-14. Ef. 5, 9-14.
20. Csütörtök Tivadar Ap. Csel. 17, 22-23. Ef. 5, 15-21.
21. Péntek Csilla 2. Kor. 5, 16. 21. Ef. 5, 22-33.
22. Szombat Anzelm Róm. 1, 18-25. Ef. 6, 1-9.

1'7.hét: Cantate - Zsolt. 98, 1.
23. Vasárnap Béla Jn. 16, 5-15. Zsolt. 146.
24. Hétfő György 1. Tim. 3, 16. Ef. 6, 10-17.
25. Kedd Márk Ap. Csel. 16,25-34. Ef. 6, 18-24.
26. Szerda Ervin Lk. 19, 29-40. Jn. 14, 1-7.
27. Csütörtök Arisztid Mt. 21, 12-17. Jn. 14, 8-14.
28. Péntek Valéria 2. Tim. 2, 8-13. Jn. 14, 15-21.
29. Szombat Albertina Jel. 4, 2-11. Jn. 14, 22-26.

18. hét: Rogate - Zsolt. 66, 20.
30. Vasárnap I Katalin I Jn. 16, 23b-30. Zsolt. 123.

Megváltó Urunk! Te vagy a fe1támadás és az élet. KeresztségUnkben mi ts
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltá-
madásed 'erejét: a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben
járni és az odafelvalókkal törl5dni. Amen.
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1. Hétfő Munka ünn. Mk. 1, 35-39. Jn. 14, 27-31.
2. Kedd Zsigmond Kol. 4, 2-6. Jn. 15,1-8.
3. Szerda Irma 1. Tim. 2, 1-8. Jn. 15, 9-15.
4. Csütörtök Mennyb. ünn. Mk. 16, 14-20. Zsolt. 110.
5. Péntek Gotthárd Kol. 1, 18-23. Jn. 15, 16-17.
6. Szombat Frida Lk. 18, 1-8a. Jn. 15, 18-21.

19. hét: Exaudi - Jn. 12, 32.

7. Vasárnap Napóleon Jn. 15, 26-16, 4. Zsolt. 42.
8. Hétfő Gizella 5. Móz. 34, 1-8. Jn. 15, 22-27.
9. Kedd Gergely Lk. 12, 8-12 Jn. 16, 1-4.

10. Szerda Arrrun 1. Kor. 2, 12-16. Jn. 16, 5-11.
11. Csütörtök Ferenc Jn. 7, 37-39. Jn. 16, 12-15.
12. Péntek Pongrác Ez. 11, 14-20. Jn. 16, 16-24.
13. Szombat Szervác Ézs. 41, 17-20. Jn. 16, 25-33.

20. hét: Pünkösd - Zak. 4, 6.

14. Pünkösdv. Bonifác Jn. 14, 23-31a. Zsolt 108, 2-6.
15. Pünkösdh. Zsófia Jn. 3, 16-21. Zsolt 81, 2-17.
ie. Kedd Mózes Ap. Csel. 2, 42-47. Jn. 17, 1-5.
17. Szerda Bánk Ap. Csel. 3, 1-21. Jn. 17, 6-13.
18. Csütörtök Erik Ap. Csel. 4, 8-21. Jn. 17, 14-19.
19. Péntek Buda Ap. Csel. 4, 23-31. Jn. 17, 20-23.
20. Szombat Bernát Ap, Csel. 8, 14-25. Jn. 17, 24-26.

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

21. Vasárnap Konstantin Jn. 3, 1-15. Zsolt 99.
22. Hétfő Júlia 5. Máz. 6, 4-13. Zsid. 1, 1-4.
23. Kedd Dezső Kol. 2, 1-7. Zsid. 1, 5-14.
24. Szerda Eszter 2. Kor. 13, 11-13. Zsid. 2, 1-10.
25. Csütörtök Orbán 4. Móz. 6, 22-2í. Zsid. 2, 11-18.
26. Péntek Fülöp 1. Kor. 12, 1-6. Zsid. 3, 1-6.
27. Szombat Helga Ez. 1, 4-6., 22-28. Zsid. 3, 7-19.

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

28. Vasárnap Emil Lk. 16, 19-31. Zsolt. 9, 10-19.
29. Hétfő Keve 2. Pt. 1, 16a. 19-21 Zsid. 4, 1-13.
30. Kedd Janka Ez. 2, 1-7. Zsid. 4, 14-15, 10.
31. Szerda Angéla Ap. Csel. 8, 26-35. Zsid. 5, 11-6, 8.

szentháromság Lsten! Magasságban és szentségben lakozol, de 'az atázatosok-
kal ls. A titkok a tieid, a kinyl1atkoztatott dolgok pedig a mieink. Taníts
minket arra. hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig
hivő sztvvet fogadjuk. Amen.
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1. Csütörtök I Tünde I Jer. 8, 8-11. Zsid. 6, 9-20.
2. Péntek Anna Ez. 3, 22-27. Zsid. 7, 1-10.
3. Szombat Ildikó Ézs. 5. 1-7. Zsid. 7, 11-17.

23. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt. ll, 28.

4. Vasárnap Kadocsa Lk. 14, 16-24. Zsolt.26.
5. Hétfő Fatime Jn. 4,4-14. Zsid. 7, 18-28.
6. Kedd Norbert Jer. 3, 14-17. Zsid. 8, 1-13.
7. Szerda Róbert Mt. 11, 25-30 Zsid. 9, 1-10.
8. Csütörtök Medárd Lk. 14, 12-15. Zsid. 9, 11-15.
9. Péntek Félix 1. Kor. 1, 20-2'). Zsid. 9, 16-28.

10. Szombat Margit Jak. 2, 1-9. Zsid. 10, 1-18.

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

11. Vasárnap Barnabás Lk. 15, 1-10. Zsolt. 10, 12-18.
12. Hétfő Virág Mk. 2, 13-17. Zsid. 10, 19-25.
13. Kedd Tóbiás Lk. 7, 36-50. Zsid. 10, 26-31.
14. Szerda Vazul Lk. 15, 11-32. Zsid. 10, 32-39.
15. Csütörtök Jolán Róm. 4, 1-8. Zsid. 11, 1-7.
16. Péntek Jusztin Róm. 5, 1-11. Zsid. 11, 8-22.
17. Szombat Laura Ez. 18, 1-4., 21-24. Zsid. 11, 23-31.

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

18. Vasárnap Arnold Lk. 6, 36-42. Zsolt. 119, 33-48.
19. Hétfő Gyárfás Jn. 8, 1-11. Zsid. 11, 32-40.
20. Kedd Rafael 2. Kor. 2, 5-11. Zsid. 12, 1-11.
21. Szerda Alajos Mt. 5, 43-48. Zsid. 12, 12-17.
22. Csütörtök Paulina Mt. 18, 15-20. Zsid. 12, 18-24.
23. Péntek Zoltán Ap. Csel. 7, 54-59. Zsid. 12, 25-29.
24. Szombat Iván Lk. 1, 57-68. Zsid. 13, 1-6.

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

25. Vasárnap Vilmos Lk. 5, 1-11. Zsolt 1.
26. Hétfő János, Pál Lk. 9, 57b-62. Zsid. 13, 7-14.
27. Kedd László Fil. 3, 12-16. Zsid. 13, 15-25.
28. Szerda Levente Lk. 9, 51-57a. 1. Sám. 1, 1-20.
29. Csütörtök Péter, Pál 2. Tim. 4, 1-5. 1. Sám. 1, 21-28.
30. Péntek Pál 1. Thess. 2, 13-20. 1. Sám. 2, 1-11.

Szentlélek Úristen! ll:píts be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el
minket mínden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet,
öröm, békesség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét. Amen
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Napok Naptár I Napi igék

1. Szombat I Tibold I Lk. 14,25-33. 1. Sám. 2, 12-20.
,

27. hét: Szentháromság ntáni 6. - Ézs. 43, 1.
2. Vasárnap Ottokár Mt. 5, 20-26. Zsolt. 139, 1-18.
3. Hétfő Kornél Tit. 3, 3-8a. 1. Sám. 2. 27-36.
4. Kedd Ulrik 1. Pt. 3, 18-22. 1. Sám. 3, 1-21.
5. Szerda Emese Gal. 3, 26-29. 1. Sám. 4, 1-18.
6. Csütörtök Ézsaiás Mk. 10, 13-16. 1. Sám, 7,2-17.
7. Péntek Cirill Mt. 3, 13-17. 1. Sám. 8, 1-22.
8. Szombat Teréz Jel. 3, 1-6. 1. Sám. 9, 1-14.

28. hét: Szentháromság utáni 7. - Róm. 6, 19.
9. Vasárnap Veronika Mk. 8, 1-9. Zsolt. 65, 2-14.

10. Hétfő Amália Mk. 8, 10-21. 1.Sám.9, 15-10,1.
11. Kedd Lili Róm. 6, 12-18. 1. Sám. 10, 17-27.
12. Szerda Izabella Lk. 11, 33-36. 1. Sám. 13, 1-14.
13. Csütörtök Jenő Mk. 9, 42-50. 1. Sám. 15, 1-31.
14. Péntek Eörs Róm. 12, 1-2. 1. Sám. 16, 1-13.
15. Szombat Henrik 1. Kor. 9, 24-27. 1. Sám. 16, 14-23.

29. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef. 5, 9.
16. Vasárnap Zalán Mt. 7, 15-21. Zsolt. 92, 13-16.
17. Hétfő Elek Jn. 8. 31-36. 1. Sám. 17, 1-11.
18. Kedd Fr-igyes Gal. 6, 7-10. 1. Sám. 17, 12-30.
19. Szerda Emília Kol. 1, 3-11. 1. Sám. 17, 31-51.
20. Csütörtök Illés 1. Kor. 12, 12-26. 1. Sám. 17, 52-58.
21. Péntek Dániel Fil. 2, 12-18. 1. Sám. 18, 1-16.
22. Szombat Mária Magd. I Mt. 21, 18-22. 1. Sám. 20, 1-23.

30. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef. 5, 15.
23. Vasárnap Lenke Lk. 16,1-9. Zsolt. 119,161-176.
24. Hétfő Krisztina Préd. 9, 13-18. 1.Sám. 20,24-21,1.
25. Kedd Jakab Péld. 16, 1-9. 1. Sám. 23, 1-18.
26. Szerda Anna 1. Pt. 3, 1-6. 1. Sám. 24, 1-23.
27. Csütörtök Olga 1. Kir. 3, 16-28. 1. Sám. 31, 1-13.
28. Péntek Ince Mt. 13, 44-46. 2. Sám. 1, 17-27.
29. Szombat Márta Lk. 12, 54-59. 2. Sám. 2, 1-11.

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

30. Vasárnap I Judit I Lk. 19, 41-48. Zsolt. 33, 12-22.
31. Hétfő Oszkár 5. Móz. 7, 6-11. 2. Sám, 5, 1-12.

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged ~ bűnbocsánat drága aján-
délcáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsánatod
által istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szívelcet
ajándékoztál nekünk. Töltsd be szívünket 'a megbocsátás lelkével. Amen.
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1. Kedd Péter 2. Móz. 17, 8-15. 2. Sám. 5, 17-25.
2. Szerda Lehel 1. Kir. 21, 1-21a. 2. Sám. 7, 1-16.
3. Csütörtök Csilla Jer. 16, 14-17. 2. Sám. 7, 17-29.
4. Péntek Domonkos Jer. 18, 1-6 .. 2. Sám. 9, 1-13.
5. Szornbat Vajk Róm. 11, 25-32. 2. Sám. 11, 1-13.

32. hét: Szentháromság utáni ll. - 1.Pt. 5, 5.

6. Vasárnap Berta Lk. 18, 9-14. Zsolt. 113.
7. Hétfő Ibolya Mk. 9, 33-37. 2. Sám. 11, 14-27.
8. Kedd László Dán. 9, 1-5., 14-18. 2. Sám. 12, 1-15a.
9. Szerda Emőd Lk. 7, 1-1~ 2. Sám. 12, 15b-25.

10. Csütörtök Lőrinc Ap. Csel. 12, 18-25. 2. Sám. 15, 1-23.
11. Péntek Tibor 2. Sám. 16, 5-14. 2. Sám. 15, 24-37.
12. Szombat Klára Ézs. 57, 15-21. 2. Sám. 18, 1-18.

33. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt. 12, 20.

13. Vasárnap Ipoly Mk. 7, 31-37. Zsolt. 70, 2-6.
14. Hétfő Ozséb Mk. 1, 21-28. 2.Sám. 18,19-19,1.
15. Kedd Mária 2. Kir. 20, 1-7. 2. Sám. 24, 1-25.
16. Szerda Abrahám Jak. 5, 13-18. Am. 1, 1-2., 3, 3-8.
17. Csütörtök Anasztáz Mt. 9, 27-34. Am. 3, 1-2., 9-15.
18. Péntek Iilona Mt. 8, 14-17. Am. 4, 1-13.
19. Szombat Huba Ézs. 53. 3-10. Ám. 5, 1-9.

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

20. Vasárnap Alkotm. ünn. Lk. 10, 23-37. Zsolt. 74, 1-12.
21. Hétfő Sámuel 1. Móz. 45, 1-15. Arn. 5, 10-17.
22. Kedd Menyhért Mt. 10, 40-42 Am. 5, 18-24.
23. Szerda Farkas Zak. 7, 8-14. Am. 7, 1-9.
24. Csütörtök Bertalan Filem. 4-25. Am. 7, 10-17.
25. Péntek Lajos 5. Móz. 24, 17-22. Am. 8, 1-3., 9, 1-6.
26. Szombat Róza Jer. 22, 13-19. Ám. 8, 4-12.

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

27. Vasárnap Szilárd Lk. 17, 11-19. Zsolt. 50, 14-23.
28. Hétfő Agoston Mk. 1, 40-45. Am. 9, 7-15.
29. Kedd Lilla 1. Thessz. 5, 16-24. Hós. 1, 1-9.
30. Szerda Rózsa 2. Kor. 9, 10-15. Hós. 2, 1-10.
31. Csütörtök Erika 1. Thessz. 1, 2-10. Hós. 2, 16-25.

Mermyeí Atyáink! Magasztal lelkünk, mert oetöltöd az éhezőt Javakkal. Tes-
tünk táplálására földi ,kenyeret, Ielkürik üdvösségére mennyei kenyeret aján-
dékozot nekünk. Kérünk, rendeid ki számunkra a mindennapi kenyerünket,
-és teríts 'asztalt nekünk a Te országodban. Amen.
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1. Péntek I Egyed I Fil. 1, 12-18. Hős. 4, 1-11.
2. Szombat Rebeka ru, 1, 19-26. Hős. 5, 8-14.

36. hét: Szentháromság utáni 15. - 1. Pt. 7.

3. Vasárnap Hilda Mt. 6, 24-34. Zsolt. 37, 3-6., 25-29.

4. Hétfő Rozália 1. Tim. 4, 4-8. Hős. 5, 15-6, 6.
5. Kedd Viktor 1. Tim. 6, 6-12a. Hős. 8, 1-14.
6. Szerda Zakariás 1. Kor. 7, 20-24. Hős. 11, 1-11.
7. Csütörtök Regina 1. Kir. 17, 1-6. Hős. 14, 2-10.
8. Péntek Mária 2. Thessz. 3, 6-13. Hab. 1, 1-11.
9. Szombat Adám Lk. 6, 20-26. Hab. 1, 12-17.

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

10. Vasárnap Erik Lk. 7, 11-16. Zsolt. 102, 2-29.
11. Hétfő Teodőra J. Sir. 22-33. Hab. 2, 1-14.
12. Kedd Szabolcs Jak. 1, 2-12. Hab. 3,1-4,8-19.
13. Szerda Ludovika Jak. 5, 7-11. Zof. 1, 1-9.
14. Csütörtök Szerénke Mk. 6, 14-29. Zof. 2, 1-7.
15. Péntek Enikő Ézs. 49, 14-21. Zof. 3, 6-20.
16. Szombat Edit Lk. 21, 10-19. Préd. 1, 1-14.

38. hét: Szentháromság utáni 17. - Mik. 6. 8.

17. Vasárnap Hajnalka Lk. 14, 1-11. Zsolt. 127.
18. Hétfő Titusz Mt. 12, 1-8. Préd. 3, 1-15.
19. Kedd Vilma Mt. 15, 1-20. Préd. 4, 17-5, 6.
20. Szerda Csendike Mt. 17, 24-27. Préd. 5, 9-16.
21. Csütörtök Máté 1. Kor. 9, 19-23. Préd. 6, 1-12.
22. Péntek Móric Ézs. 1, 10-17. Préd. 7, 1-14.
23. Szombat Tekla Jer. 7, 21-28. .,Préd. ll, 1-10.

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

24. Vasárnap Gellért Mt. 22, 34-46. Zsolt. 135, 1-l4.
25. Hétfő Kleofás 1. Thessz. 4, 9-12. Préd. 12. 1-8., 13-14.
26. Kedd Jusztina 1. Móz. 4, 3-15. Jel. 1, 1-9.
27. Szerda Labore 1. Jn. 7-16a. Jel. 1,4-8.
28. Csütörtök Vencel Ef. 6, 1-9. Jel. 1, 9-ll.
29. Péntek Mihály Mt. 18, 1-10. Jel. 1, 12-16.
30. Szombat Jeromos 2. Mőz. 23, 20-26. Jel. 1, 17-20.

szentséges Isten! Magasztalunk Téged, hogy bepütanthatunk törvényed tük-
rébe. Belőle tanuljuk megismerni szeatséges orcádat és bűnös lényünket. Ta-
ntts minket szent orcád előtt ~élelemmel leborulni, bűneinktől pedig mene-
külní. Amen.
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- 40. hét: Szentháromság utáni 19. - Jer. 17, 14.
1. Vasárnap Malvin Mt. 9, 1-8. Zsolt. 147.
2. Hétfő Petra Mk. 8, 22-26. Jel. 2, 1-7.
3. Kedd Helga Kol. 3, 5-11. Jel. 2, 8-ll.
4. Szerda Ferenc Kol. 3, 12-17. Jel. 2, 12-17.
5. Csütörtök Aurél Lk. 19, 1-10. Jel. 2, 18-29.
6. Péntek Brúnó 1. Jn. 1, 5-10. Jel. 3, 1-6.
7. Szombat Arnálla Jer. 17, 12-17. Jel. 3, 7-13.

41. hét: Szentháromság utáni 20. - Jel. 3, 5.
8. Vasárnap Etelka Mt. 22, 1-14. Zsolt. 119, 17-24.
9. Hétfő Dénes Jn. 6, 24-35. Jel. 3, 14-22.

10. Kedd Gedeon 2. M6z. 16, 2-7'a., 13-15. Jel. 4, 1-11.
11. Szerda Fenyőke Jn. 15, 1-8. Jel. 5, 1-5.
12. Csütörtök Miksa 1. Kor. 10, 14-22. Jel. 5, 6-14.
13. Péntek Kálmán 1. Pt. 2, 5-10. Gal. 1, 1-5.
14. Szombat Helén 2. Kor. 6, 11-18. Gal. 1, 6-10.

42. hét: Szentháromság utáni 21. - 2. Tim. 2, 5.
15. Vasárnap Teréz Jn. 4, 47-54. Zsolt. 119, 89-112.
16. Hétfő Gál Mt. 10, 34-39. Gal. 1, 11-24.
17. Kedd Hedvig 2. Tim. 2, 1-5. Gal. 2, 1-10.
18. Szerda Lukács Róm. 14, 13-21. Gal. 2, 11-21.
19. Csütörtök Luciusz 1. Kor. 9, 13-1S. Gal. 3, 1-5.
20. Péntek Irén Lk. 22, 31-38. Gal. 3, 6-14.
21. Szombat Orsolya 1. Kor. 7, 29-31. Gal. 3, 15-18.

43. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt. 130,4.
22. Vasárnap Előd Mt. 18, 23-35. Zsolt.4.
23. Hétfő Gyöngyí Mt. 7, 1-15. Gal. 3, 19-22.
24. Kedd Salamon Lk. 17, 1-4. Gal. 3, 23-29.
25. Szerda Blanka Mt. 6, 9-15. Gal. 4, 1-7.
26. Csütörtök Dömötör J. Sir. 3, 37-44., 49-50. Gal. 4, 8-20.
27. Péntek Szabina 1. M6z. 18, 20-33. Gal. 4, 21-31.
28. Szombat Simon l!:zs.64. 5-ll. Gal. 5, 1-12.

44. hét: Szeutháromság utáni 23. - 1. Tim. 6, 15-16.
29. Vasárnap I Jenő I Mt. 22. 15-22. Zsolt. 82.
30. Hétfő Farkas 1. Kir. 18, 21-40. Gal. 5, 13-24.
31. Kedd Reform. ünn. Jn. 2, 13-22. Gal. 5, 25-6, 10.
Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy 'a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gvertvabeíet nem oltodk!. Evangéliumod tüzével új élet láng-
ját gyújtod bennünk, evangéliumod natatmavat megmented 'a veszendőt. Ne
engedd, hogy véka alá rejtsük a Tőled kJapott tüzet. Ajándékozz meg a bí-
zonvságtétet lelkével. Amen.
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1. Szerda Marianna 1. Sám. 5, 1-5. Gal. 6, 11-18.
2.. Csütörtök Archilles 1. Kor. 1, 10-17. Jel. 6, 1-4.
3. Péntek Győző 1. Kor. 3, 11-15. Jel. 6, 5-8.
4. Szombat Károly 1. Kor. 3, 16-23. Jel. 6, 9-11.

45. hét: Szentháromság utáni 24. - Kol. 1, 12.

5. Vasárnap Imre Mt. 9, 18-26. Zsolt. 90.
6. Hétfő Lénárd Zsid. 11, 8-16. Jel. 6. 12-17.
7. Kedd Okt. Szoc. ü. 2. Tim. 1, 6-12. Jel. 7, 1-8.
8. Szerda Gottfried Mt. 22, 22-33. Jel. 7, 9-12.
9. Csütörtök Tivadar 2. Kor. 5, 1-10. Jel. 7, 13-17.

10. Péntek Luther sz. n. Zsid. 11, 17-22. Jel. 8, 1-5.
11. Szombat Márton Zsid. 11, 23-31. .Jel. 8, 6-9.

46. hét: Szentháromság utáni 25. - Mt. 24, 13.

12. Vasárnap Jónás Mt. 24, 15-28. Zsolt. 125.
13. Hétfő Szaniszló Mt. 24, 1-8. Jel. 8, 10-13.
14. Kedd Klementina Mt. 24, 9-14. Jel. 9, 1-12.
15. Szerda Lipót Mt. 24, 29-35. Jel. 9, 13-21.
16. Csütörtök ottmár Mt. 24, 36-42. Jel. 10, 1-7.
17. Péntek Jenő 2. Thessz. 2, 13-17. Jel. 10, 8-11.
18. Szombat Ödön Mt. 24, 43-51. Jel. 11, 1-6.

47. hét: Szentháromság utáni 26. - 2. Kor. 5, 10.

19. Vasárnap Erzsébet Mt. 25, 31-46. Zsolt. 29, 5-11.
20. Hétfő Jolán Jn. 5, 19-24. Jel. 11, 7-14.
21. Kedd Oltvér 1. Móz. 19, 15-29. Jel. 11, 15-29.
22. Szerda Cecília Lk. 13, 1-9. Jel. 20, 1-3.
23. Csütörtök Kelemen Ez. 14, 12-23. Jel. 20, 4-6.
24. Péntek Emma Zsid. 10, 26-31. Jel. 20, 7-10.
25. Szombat Katalin 1. Pt. 4, 1-7. Jel. 20, 11-14.

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

26. Vasárnap Csongor Mt. 25, 1-13. Zsolt. 150.
27. Hétfő Tünde 1. Thessz. 5, 1-11. Jel. 21, 1-6.
28. Kedd Stefánia Zsid. 12, 12-17. Jel. 21, 9-14.
29. Szerda Noé Mk. 13, 31-37. Jel. 21, 15-27.
30. Csütörtök András Mt. 25, 14-30. Jel. 22. 1-5.

:elet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagáneik és senki sem hal önrna-
gáruak. Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár
éljünk, akár haljunk, 'a Tieid vagyunk. Amen.

. ..~. .;. :.
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1. Péntek I Eilza I Zsid. 10, 32-39. Jel. 22, 6-15.
2. Szombat Aranka Zsid. 12, 22-29. Jel. 22, 16-21.

49. hét: Advent 1. - Zak. 9, 9.
3. Vasárnap OIívia Mt. 21, 1-9. Zsolt. 24.
4. Hétfő Borbála 2. Kor. 1, 18-22. Ézs. 6, 1-l3.
5. Kedd Vilma Mik. 2, 1-5., 12-13. Ézs. 1,1-9.
6. Szerda Miklós 1. Móz. 49, 8-10. Ézs. 1, 10-20.
7. Csütörtök Ambrus 4. Móz. 24, 15-18. Ézs. 2, 1-5.
8. Péntek Mária Zsid. 10, 19-23. Ézs. 2, 6-22.
9. Szombat Emőke 2. Sám. 7, 1-7., 12-16. Ézs. 5, 1-24.

50. hét: Advent 2. - Lk. 21, 28.

10. Vasárnap Judit Lk. 21, 25-36. Zsolt. 80.
11. Hétfő Arpád Zsid. 6, 9-12. ~zs. 7,1-9.
12. Kedd Gabriella 2. Thessz. 3, 1-5. Ezs. 7, 10-17.
13. Szerda Luca Zak. 2, 14-17. Ézs. 8, 1-8.
14. Csütörtök Szilárd ka Hag. 2, 1. 3-9. Ézs. 8, 23-9, 6.
15. Péntek Johanna Lk. 17, 20-25. Ézs. 11, 1-10.
16. Szombat Etel Mal. 3, 19-24. Ézs. 12, 1-4.

51. hét: Advent 3. - Ézs. 40, 3. 10.
17. Vasárnap Lázár Mt. 11, 2-10. Zsolt. 85.
18. Hétfő Estike Lk. 1,5-25. Ézs. 26, 1-21.
19. Kedd Viola Lk. 1, 57-70. Ézs. 29, 1-16.
20. Szerda Csaba Lk. 3, 10-20. Ézs. 29, 17-24.
21. Csütörtök Tamás Jn. 5, 31-36. Ézs. 33, 10-24.
22. Péntek Zénó Jn. 1, 29-31. Ézs. 35, 1-10.
23. Szombat Viktória Lk. 7, 29-35. Mt. 1, 1-17.

52. hét: Advent 4. - Fil. 4, 4-5.
24. Vasárnap Adám, Éva Fil. 4, 4-7. Mt. 1, 18-25.
25. Hétfő Karácsony 1. Lk. 2, 15-20. Mt. 2, 1-12.
26. Kedd Karácsony II. Jn. 1, 1-14. Mt. 2, 13-23.
27. Szerda János 1. Jn. 1, 1-14. Mt. 3, 1-12.
28. Csütörtök Kamilla Ézs. 63, 7-9., 15-16. Mt. 3, 13-17.
29. Péntek Dávid Jn. 12, 35-43. Mt. 4, 1-11.
30. Szombat Anikó Jn. 12, 44-50. Mt. 4, 12-17.

53. hét: Karácsony utáni vasárnap - Lk. 2, 29-30.
31. Vasárnap I Szilveszter I Lk. 2, 25-40. Zsolt. 121.

Kegyelem Jjstene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő böl-
esőt. Ahol emberi utunk elfogyott, "I'e újat nyitsz számunkra. Légy áldott ki-
fogyhatatlan szeretetedért. Aimen.

- -
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Egyházunk elnökségének megbeszélése Mau főtitkárral

Az Egyházak Világtanácsa Elnöksége Budapesten
Scott érsek (elnök) Potter főtitkárral
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Lohse püspök igét hirdet
a Deák téren

tolmácsolja Harmati Béla lelkész

A Szlovák Evangélikus Egyház küldöttsége hazánkban
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Az istentisztelet: ajándék
Rm.9,4.

Régi kalendáriumot lapozgatok. Nem egyházi jellegű. Borítólapjának
belső oldaláról mégis számunkra már furcsa szó ugrik elém: "parancsolt
ünnep". Nemcsak furcsa, egyenesen zord. Szigorú előírás, kényszerű köte-
lesség és elmulasztás esetén felelősségre vonó megtorlás rémlik fel mö-
götte. Egy egész korszak és gondolkodásmód gyorsfényképe. Kellemetlen,
de letagadhatatlan tanú az ünnep és benne az istentisztelet félreértésé-
ről. Biztos, hogyatudatunkból is úgy eltűnt, mint a naptárak első olda-
lairól?

Pál apostol az érdem nélkül kapott ajándékok közé sorolja az istentisz-
teletet. Benne nem az ember kísérli meg a hídverést a "túlsó partra", ha-
nem Isten ad lehetőséget a találkozásra. Nem olyan ajándék, amelyet szent
és változtathatatlan előírásként bele lehet kötni egy könyvbe és rögzíteni
szertartásokba, hanem amelyet állandóan kezében tart az Ajándékozó.
Értelme és jelentősége pontosan az, hogy miközben az istentisztelet törté-
nik, O maga van munkában.

Látni nem látjuk. Az igehirdetőt látjuk és halljuk csupán. Ez is aján-
dék. Nem lenyűgöző fenségében, hanem a szolga egyszerűségében szólal
meg, ember módra és ezzel meghagyva ,a hit szabadságát és lehetőséget
adva a megszólítás szabad megválaszolására. Mégis hisszük, hogy amikor
az evangélium megragad bennünket, nem egy szónok szép szava font be
vagy okos beszéde győzött meg, hanem maga Krisztus szólított követé-
sére. Az a Krisztus, Aki azonosítja magát hűséggel tanuskodó szolgái
szavával.

Három csepp víz hull egy kisgyerek fejére. Közben szól Jézus Krtsztus
parancsa és ígérete. Névre szólóan mindkettő, Megelőzve minden emberi
lehetőséget a pólyánkba helyezi egész szeretete gazdagságát. Nem régi
szertartás folyik csupán, O maga fogad közösségébe.

"Vegyétek és egyétek ... " Nem mi áldozunk Néki, O ad. Nem szent ele-
delt, hanem saját magát. Közösségébe fogad bennünket újra és újra és
Vele együtt miénk mindaz, amit már megtett értünk és mindaz, ami fel-
foghatatlan gazdagságából még áldott meglepetésként vár ránk. Testünk-
lelkünk, életünk-halálunk és reltámadásunk társaként. megváltójaként és
uraként szolgál nekünk. Nagyon mélyre hajol: "Isten-volta rejtve volt a
keresztfán; itt ember-arcát is rejti e talány. De én mind a kettőt hiszem s
vallhatom, kérve amit kért a bűnbánó lator." "Szem, ízlés, tapintás meg-
csalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem, amit hinni Isten
Fia szab; igéd nél, Igazság, mi van igazabb?" (Aquinói T.: Ének Krisztus
testéről. Babi ts M.: Amor Sanctus, 195. 1.)

Az istentisztelet azért ajándék, mert Jézus Krisztus szavában és szent-
ségeiben nem fárad bele szevetetévei szolgálni gyülekezetének.

Az istentiszteleti gyülekezet is ajándék. Itt ragad meg bennünket an-
nak az élménye, hogy Jéius Krisztus szakadatlanul szolgáló, ajándékozó
munkában van. Olyan énekeket énekelünk, amelyek előttünk élt Krisztus-
hivők hitéből csiholódott. Sokszor évezredes imádságok segítik a mienket
megszületni. Az a reménységünk, hogy Jézus Krisztus a mi hitünkből is
fakaszthat majd olyan énekeket és imádságokat, amelyek azokat segítik
majd hinni és élni, akiket a következő keresztyén generációk tagjaiként
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remélünk. Középískolás diákként éreztem meg a liturgia ;,jó ízét". Nem
egyszerűerr az aktivitás lehetőségét, hanem azt, hogy jól ismert énekek
és imádságok hogyan segítik az enyémet. Nem helyettesíthetik, de segí-
tik.

Ajándék a jelenlevő gyülekezet is. Jobb és bal szomszédom, előttem és
mögöttern ülők, öregek és fiatalok, ezerféle természettel, különböző testi-
lelki alkattal nagyon tarka sereg, egyet azonban jelez: nem vágyálom szé-
dített meg, Jézus Krisztus másokhoz is utat tört és hűsége újra meg újra
egybegyűjti ezt a különben ezerútú társaságot, Az istentiszteleti gyüle-
kezet minden alkalommal felvillant valamit a közösséget ajándékozó Jé-
zus Krisztus munkájából.

Az istentisztelet nem csak nekünk ajándék. Jézus Krisztus a megaján-
dékozott gyülekezetet is ajándéknak szánja. Emberszeretetének evangé-
liuma sokkal gazdagabb annál, hogysem egy templomnyi csoport felél-
hesse vagy magának kisajátíthassa. A templomkapuk újra kinyílnak. Tá-
rulásuk beszédes jelkép is a gyülekezet számára: megajándékozottan ki-
nyílni mindazok előtt és mindazok számára, akikkel együtt vagyunk meg-
ajándékozottak. Az áldásra emelt kéz és a fölénk rajzolódó keresztjeI a
minden hatalommal és irgalommal bíró Urunkr.a emlékeztet: áldó keze
alatt és áldó keze ügyében gyülekezetére szép munka vár: szétosztani az
ajándékot!

Fehér Károly

Az egész élet istentisztelete

Zsolt. 27, 4.

Az egyik észak-magyarországi gyülekezetben nem volt segédlelkész-
lakás. A munkájára ellenben szükség volt. Nem volt mit tenni, lakást
kellett teremteni a tisztelendő úrnak. Egyéb megoldás nem lévén, a
templom karzatán rendeztek be neki egy helyet: heverő, íróasztal, szek-
rényke. Ez volt minden. Akkoriban kérdeztem tőle, mílyen érzés temp-
lomban lakni? Tulajdonképpen nem rossz - válaszolta -, mégis szíve-
sebben laknék lakásban, mint templomban. Ez olyan rendkívüli szükség-
megoldás, ami álta-lánossá nem tehető.

S 'valóban, hogy valaki az Úr házában lakjék, evangélikus templomban,
az ilyen kivételes helyzetektől eltekintve elképzelhetetlen. Hogy a zsol-
táros óhaját ma meg valósítsa valaki, hogy az Úr házában lakjék egész
életében, aligha elképzelhető, hiszen telente még az egy órát is alig bírja
ki a gyülekezet, mert a templom hideg s gyülekezet nélkül kihalt.

A régi Izraelben más volt a helyzet. A templom olyan szerepet töltött
be, mint a görögöknél az agora vagy 'a rómaiaknál a forum, állandó talál-
kozási helyeként külföldi és belföldi turistáknak, kereskedőknek, filozó-
fusoknak és politikusoknak. A jeruzsálemi templom tulajdonképpeni épü-
lete előtt sok hatalmas előudvar terült el, oszlopcsarnokkal és épületekkel
övezve, melyekben részint a papok és a személyzet lakott, részint az olyan
különlegesen kegyes emberek húzták meg magukat, mint akiről az Újszö-
vetség is tudósít, amikor Annáról ír, aki "nem távozott el a templomból,
mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal" (Lk. 2, 37.).
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Mégsem lehetetlen, hogy a zsoltáros imáját a mai templom viszonyaink
között és ellenére is a mai hivő is magára alkalmazva elmondja: csak azt
kérem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben!

Nem 'Úgy, hogy a templomba költözünk, hanem hogy Isten költözött a
templomon kívülre.

Természetes és jó dolog, ha a keresztyén ember szeret templomba járni
és szeret ott lenni. Nagy öröm az, ha egy templom szép és tiszta, ha az
oltár ápolt és ízlésesen díszített. Még nagyobb öröm, ha a család együtt
jár templomba; jólesik rendesen felöltözni és együtt énekelni: "Örül mi
szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szerit
igéjét halljuk".

Mégsem a templom az Istennel való találkozás egyedüli helye. Régebbi
korokban talán inkább úgy gondolták, hogy az Úristen a templom szen-
télyében ·lakik. Aki tehát Vele akart lenni, legjobb volt, ha templomba
ment. Jézus ellenben megígérte nekünk, hogy velünk lesz míndennap a
világ végezetéig (Mt. 28, 20.). Míndennap, tehát nem csak vasárnap. Velünk
van Isten nemcsak a templomban, hanem a templom falain kívül is. Aki
Vele akar találkozni, jól teszi, ha templomba rnegy, de ha már ott talál-
kozott Vele, nem lehet őt otthagyni, amikor 'kilépünk a kapun. De hiszen
énekeljük is, mielőtt kilépnénk: "Maradj meg szent igéddel Velünk, ó
Megváltónk, Földi vándorpályánkon Te légy útmutatónk", Márpedig Jézus
nem a templomból mutatja az utat, hanem földi vándorpályánkon ve-
lünk együtt járva, velünk maradva.

Nem úgy, hogya templomban éjjel-nappal imádkozunk, hanem hogy
mindennapi munkánkat imádság ként végezzük.

"Ora et labora" - imádkozz és dolgozz, volt némely szerzetesrend jel-
szava a középkorban. Nem rossz, de mégis kettészakít ja az életet az "és"
szócskával, Mintha ugyan lenne külön imádságos élet függetlenül a mun-
kától és külön hétköznapi tevékenység, függetlenül az Imádságtél. Míntha
külön lenne a szent és a profán. Ma inkább úgy fogalmazunk, hogy a kettő
egységét hangsúlyozzuk. Imádságodban benne legyen a hétköznapok min-
den gondja; s hétköznapi dolgaidban benne legyen Isten állandó szere-
tete. Mindkettőre egyszerre legyünk tekintettel.

Befejező énekversnek szoktuk mondani, amit a templomban utoljára
éneklünk. Pedig valójában csak a templomi istentiszteletet fejezi be, az
élet istentiszteletét éppen elkezdi. Ezért a befejező ének egyben bevezető
ének is: az élet istentiszteletébe. A vasárnapi ebédhez, a hétfői felkelés-
hez, a keddi munkához, a szerdai tanuláshoz. a csütörtöki beszélgetés-
hez, a pénteki utazáshoz, a szombati kikapcsolódáshoz.

Nem úgy, hogya templomban gyönyörködünk, hanem hogy életünkben
gyönyörködhessenek mások.

El lehet gyönyörködni még a legegyszerűbb templom belső terében,
architektúrájában, szerkezetében is. Hát még a nagy templomok, kated-
rálísok csodálatos ívein. Amerre csak járunk, mindig érdemes megnézni
a templomokat, hogy gyönyörködhessünk bennük.

Mégis, ennél sokkal érdemesebb úgy élni, hogy ha mások látják éle-
tünket, dicsőítsék a mi mennyi Atyánkat (Mt. 5, 16.). Úgy, mintha temp-
lomban lennének! Hogy olyan szép legyen az életünk, mint amilyen szép
egy templom tud lenni. Hogy olyan gondolatokat ébresszen másban éle-
tünk látása, mint amilyen gondolatok egy-egy szép templom megtekinté-
sekor támadnak bennünk.

Templomból otthont? Nem. Otthonból templomot. Csak így lehet egész
életünkben az Úr házában lakni.

Bízik" László
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A kedves istentisztelet
Zsolt. 51, 19.

Minden ember személyiségének van egy belső, rejtett magja, egy olyan
"intim szférája", amelyet szinte szentélyként őriz, ahová "idegeneknek be-
lépni tilos". Ezt a lélekdarabot ami önmagunkká tesz minket, énné, ne-
vezik a Biblia szívnek. Ebben ápolgatjuk álmainkat, tervezgetünk, vágya-
ink, reménységeínk itt ébrednek. De itt vannak elrejtve életünk egyál-
talán nem "szent" dolgai is. Titkaink önmagunk árnyoldala, az "igazi ar-
cunk", amellyel magunk sem szívesen nézünk szembe. A személyiség mé-
lyén - Jézus így mondja, a szív mélyén - vannak azok a gondolataink,
amiket nem merünk kirnondaní, azok a vágyaink, amelyek magunkat is
megdöbbentenek. a kapzslságunk, a csalásaink, az indulatosságunk, az
irigy természetünk, a kárörvendő, a hazug, a sértődékeny énünk. És Hl
van, ebben a .Jomtárban' elrejtve a múltunk is. Mennyi titok soha el
nem mondott, teherként hordott bún húzódik meg sok élet felszíne alatt.

Senki nem tekinthet bele a másik ember szívébe. Sokszor még a saját-
iába sem képes. Rejtett .,szentély" egy-egy szív, amelynek kulcsát féltve
őrzi mindenkí. Mert mi is történne, ha egyszer valaki olyannak ismerne
meg minket, amilyenek valójában vagyunk, ha rájönnének, hogy ez is én
vagyok. Nem egy házasság akkor kezd megromlani, amikor együtt lakva a
házastársak kezdik kölcsönösen megismerni egymás gyengélt. az eddig
gondosan takargatott hibáit, hogy a másik valójában önző. hogy indula-
tos. hogy igazán csak magát szeréti. Hogy ki ne derüljön, hogy el ne ve-
szítsük környezetünk szeretetét. ezért zárjuk be a szívünket a másik és
még önmagunk előtt is. Nem akarunk tudomást venni, el akarjuk dugni
negatív tulajdonságainkat. A lélektan azt moridja, hogy elfojtjuk, eldugjuk
egymás és önmagunk elől a problémáinkat.

Bezárt szívvel élünk. de ez egy életen keresztül végül is magányossá
tesz. Sorra veszítjük el barátainkat, gyermekeinket, házastársunkat. Be-
zárt szívvel élni annyi, mint rabnak lenni. Ezért vagyunk zárkózottak és
magányosak, mert nem lehet. hogy belénk lássanak, hogy meglássanak
úgy. amilyenek valóban vagyunk.

Ebbe a rabságba, kitárulkozni nem tudásba nem egy élet ronpant már
bele. A lélektan legalább ötven éve tudja már, hogy rejtett. elfojtott dol-
gokat hordozni életveszélyes. Betegségek egész sorának gyökerét nem ki-
vül kell keresni, hanem bent. a lélek mélyén. Nem üres kifogás. ha az
orvos azt mondja; kérem. az ön betegsége idegi alapon van. A migrénje,
az asztmáia. agyomorfekélye. és lehetne sorolni, hogy még mí ie. És a
széttört házasságok. megromlott szülő=-gvermek kapcsolatok. feszült mun-
leahelyi légkör okát sem kívül, a másikban kell keresni. Hanem bent, a
saját szívünk mélvén,

Azért olyan nehéz segíteni orvosnak, lelkigondozónak sokszor egy-egy
ember életén. mert elzárkózik. nem enged belátni a bélvbe, Ritka az.
mikor egy ember szíve egyszer csak megnyílik; itt vagyok, ilyen vagyok
belülről ez mind én vazvok, Segítsetek! Semmi más nem segít, csak ha
egyszer kitárul a ..szentélv".

A zsoltáríró azt mond ia. hogv Isten semmi mást, csak ezt a kítárulko-
zást várja az embertől. Hozv p.gvszer kezünkbe vegyük a belsőnkhöz ve-
zető ajtó kulcsát. és egy csendes órában odaálljunk Elé; Uram. én most
kinyitom előtted az életemet. Ne borzadj el attól, amit meglátsz. Ismerj
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meg mindent bennem, ez is én vagyok, az indulatos, az irigy, a gyűlöl-
ködő, a kárörvendő, a hiú, az önző. Nem könnyű így leltárt készíteni egy-
szer az Isten színe előtt. Lehet, hogy egyedül nem is megy. Lehet, hogy
meg kell kérni rá egy lelkígondozót, egy testvért; gyere, én most gyónni
akarok, segíts kinyitni, kihordani mindent az Isten színe elé, a világos-
ságra. Lehet, hogy véres áldozat lesz, és közben majd belehalunk a szé-
gyenbe, belehal a büszkeségünk, összetörik a kép, amit eddig magunkról
mutattunk. Mit fognak szólni, ha be kell vallani, el kell rnenni bocsánatot
kérni, rendezni dolgokat azokkal, akik ellen vétkeztem? Áldozat mezte-
lenül odaállni Isten Szentlelkének világosságába. Engedni, hogy az Isten
mindent megítélő fénye hulljon az életünkbe. Arn Isten igéje azt is
mondja, hogy Istennek kedves áldozat, ha bűnbánattal együtt történik.
Örül neki! Mert ezzel kezdődik el egy ember életének gyógyulása.

A töredelmes és bűnbánó szív az Istennek megnyílt szív. És a nyitott
ajtón keresztül Isten lép be, gyógyító, megbocsáto szeretetével. Küldi az
egyedüli Orvost, a Mestert, Jézust, aki aztán rendet teremt a "szen-
télyben", Hogy kikerüljenek onnan az oda nem való dolgok. Hogya "szen-
tély" valóban szentély legyen, a Szentlélek temploma. Isten lakóhelye.
Hogy ne a negativ lélek, a Gonosz, a Kísértő lakhelye legyen. Ne a ne-
gatív hatások sugározzanak ki a belsőnkből a testünkbe, a 'kőrriyeze-
tünkbe, hanem Jézus Lelkének a hatásai. Az Ö tisztasága, derűje, szere-
tete, ereje.

Így leszünk igazán emberek, olyanok, amilyennek Isten álmodott meg
minket, jézusi emberek, akiken keresztül Vele találkozhat a Reá váró
világ.

Balicza Iván

A hála istentisztelete

Zsolt. 50, 23.

Amikor Isten gyermekei felnőttnek képzelik magukat, akkor kezdő-
dik a keresztyén élet csődje. Egyik pillanatról a másikra értékét veszti,
amijük van. Természetes járandóság ma; ami tegnap még ajándék volt.
Közönyös arccal fogadják, aminek hajdan örültek. Lényegében semmi
sem elég jó számukra vagy épp jobb is lehetne. Mintha egyszeriben szűk-
markúvá vált volna az az Isten, akit határtalan ajándékozó kedvéről is-
mertek meg.

Egyik napról a másikra gondterheltté válnak, rengeteg "problémájuk"
lesz, csak megvitatni való kérdéseket, összekuszált, rendezetlen ügyeket,
nyugtalan éjszakákat ismernek.

Imádkozó emberek döbbenten veszik észre, hogy egyre ritkuló imád-
ságaikból tökéletesen eltűnt a hálaadás. S következik a lázas és nagyon
szánalmas keresgélés: mit is lehetne Istennek megköszönni. Mintha idő-
szakos nekibuzdulást jelentene a hálaadás vagy többé-kevésbé mesterkélt
listák fölállításából állna. Megüresedik, erejét veszti, kimerül olcsó "há-
lálkodásban", unalomig ismert lemezekben s egyre terhesebb, kötelező
programpontjává válik imádságnak és keresztyén érzületnek.
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Pedfg korántsem naponkénti feladatunk a hála, sokkal inkább Isten
gyermekeinek legtermészetesebb jellemvonása, ismertetőjele, az életfor-
mája. Ha jól értjük, sohasem kell keresni életünkben Isten ajándékait,
nem lesz rá szükségünk, hogy aprólékos gonddal kinyomozzuk: mi a há-
lára és köszönetre méltó.

Ha Isten gyermekei vagyunk, tökéletes a bizalmunk Atyánk iránt. Min-
dent a kezéből kaptunk, hivatást és körülményeket, embereket a környe-
zetünkben és egész személyiségünket. Különleges szeretettel formált
olyanná, amilyenek vagyunk, utat és feladatot álmodott számunkra. Színe
előtt zajlik minden percünk. Ismeri kérdéseinket, pontosan látja a ne-
hézségeket, tisztában van kudarcainkkal és hibáinkkal. De rnindig a sze-
retete kísér. Korrigál vagy irányít, utakat nyit vagy túlzott ésalaptalan
önbizalmat tör le - számtalan formában bizonyítja meg jelenlétét, de
hogy szeretetében kételkedjünk, arra nem találhatunk okot.

Ebben a környezetben természetesen fogalmazódnak meg a kérés ek.
Ha valamire szükségürrk van, ,a legbiztosabb helyen kérhetjük. Bajban,
"nyomorúság idején" honnan várunk segítséget, ha nem az egyetlentől, aki
valóban ismer minket? S ugyan kinél könyöröghetnénk lendület ért, új
kezdetért, amikor zsákutcába keveredtünk?

Aki így, tudatosan él Isten gyermekeként, annak nem kell görcsösen
keresnie imádságában, életében a hálát. Csendes imádságban időnként
megköszöni Atyjának, hogy valóban semmiben sem szenved hiányt, de
önmagáért beszél kiegyensúlyozottsága, elégedettsége, mondjuk így: bol-
dogsága. Biztos, hogy nem keres nagy szavakat. Csendben teszi, amit rá-
bízott Isten. Nem fut újabb és újabb, megvalósíthatatlan álmok után.
Képes adni, mert ő is míndig mindent kap. Felszabadult arra, hogy tud-
jon másokért élni, mások gondjával törődni, mert a sajátját a legmeg-
bízhatóbb helyen tudja: Atyja kezében. Nem emberektől vár elismerést,
helyeslést, támogatást, szolgálatot. Szabad a keze, képes tenni a jót, ön-
feledten tud szeretni. Ha jól meggondoljuk, a hálás, derűs keresztyén em-
ber a legkellemesebb partner s a leghasználhatóbb ia felebaráti viszony
bármely síkján.

Embernek adni, Istennek örömöt szerezní - valahol erre kell keres-
nünk a keresztyén élet célját és értelmét. Isten nem fogad el más áldo-
zatot, mint gyermekeinek hálás, derűs életét. De van valamí más, amit
adni tudnánk? A zsoltáros arról beszél, hogy megpróbál az ember földi
javaiból valamit átadni Istennek. Csakhogy hol talál egyetlen dolgot, ami
régtől fogva, kezdettől ne volna Isten tulajdona? Álljunk egy sorba a
mai, hamis istentiszteletet folytatókkal? Akik úgy gondolják, megtiszte-
lik Istent a jelenlétükkel, figyelmükkel, imádságaikkal, énekeikkel vagy
épp a "jócselekedeteikkel"? Amint kapcsolatba kerülünk vele, Isten azon-
nal átveszi a házigazda szerepét. Vendégül lát, ajándékoz, gondoskodik
- Ö szolgál nekünk, ezért nem tud és nem akar elfogadni semmiféle
áldozatot. Gyermekeinek odaszánt, hálás, tudatos életében azonban örö-
mét leli s elfogadja mint egyetlen lehetséges istentiszteletet.

Szabóné Mátrai Marianna



"Lélekben és igazságban ... "
János 4, 24.

Mi minden kell egy jól siker ült istentisztelethez? l1:rdekes lenne meg-
kérdezni erről a harangozót, az egyházfit, a kántort, a lelkészt, sőt az
egyszerű gyülekezeti tagot is. Bizonyára hosszan sorolnák a "kellékeket".
Jézus csak kettőt említ: "Isten Lélek és akik imádják őt, azoknak Lélek-
ben és igazságban kell imádniok." Minden egyéb felesleges tehát? Az egy-
háztörténetben mindrnáig gyakran feleltek e kérdésre igennel éppen a
fenti ige alapján: az igazi istentiszteletnek az emberi lélek elmélyült
csendjében, spontán őszinteségében kell történnie. Ezért minden külső for-
ma, liturgikus kötöttség csak akadályozza a lélek szabad, közvetlen meg-
nyilatkozását Isten felé. Sok hivő ember indokolja így a gyülekezeti is-
tentisztelettől való távolmaradását: "otthon jobban tudok imádkozni, mint
a sok képmutató között!"

Első pillanatra szimpatikus ez az álláspont. Hiszen mindnyájan érez-
zük a veszélyt: a legszebben "megrendezett" istentisztelet is lehet gépies,
lélektelen formaság. Mégsem oszthatjuk ezt a véleményt. Jó szándéka el-
lenére is önző rajongás rejlik mögötte s félreérti Jézus szavát. Jézus nem
visszahúzódó, a lélek magányába rejtőző életre biztatta tanítványait, ha-
nem közösségí életre. Egy asztal köré gyűjtötte őket míndíg újra, egészen
az utolsó vacsoráíg. Imádságot is többes számban tanított nekik: "Mi
Atyánk ... " Ha pedig csupán két ember is együtt akarja imádni Istent,
máris elkerülhetetlen, hogy közös szándékuknak valamilyen külső for-
mája, rendje, "liturgiája" legyen, amelynek mindketten alárendelik magu-
kat. Imádatukban így már nemcsak Istenhez, hanem egymáshoz is kö-
tődnek. Együtt kell megtartanluk azt a rendet, amelyben megállapodtak.
A gyülekezetek istentiszteleti rendje is ilyen közös megállapodás ered-
ménye. így pl. a Magyarországi Evangélikus Egyház minden gyülekezeté-
ben ugyanazon rend szerint tartjuk az istentiszteleteket. Ez már magában
is kifejezi összetartozásunkat, s ebben nagy erő rejlik. Persze istentiszte-
leteink rendje, liturgiája nem örök, isteni, hanem csak emberi rend. Bár-
mikor javítható, megváltoztathatő, de nem önzőegyénieskedéssel, hanem
csak együtt, az egész egyház egyetértésével.

Önző rajongás tehát, ha valaki Jézus tanítványi seregében formáktól
mentes, az emberi lélek egyéni szabadságában és közvetlenségében történő
istentiszteletre törekszik. Az elgépiesedés és képmutatás veszélye viszont
legalább olyan közel van az ilyen egyénieskedő kegyesekhez. mint a temp-
lomozó gyülekezethez. Ha nem közelebb!

• • •
De mit jelent akkor Istent "lélekben és igazságban" imádni? Azonnal

elhárul a fenti félreértés lehetősége, ha felismerjük, hogy ebben az igé-
ben nem a mi lelkünkről és igazságunkról, hanem Isten Lelkéről és igaz-
ságáról van szó. ,

Lélekben imádni Istent - azt jelenti, hogy csak a Szentlélek vezethet
el bennünket az igaz istentiszteletre. Neki vagyunk kiszolgáltatva. Mind-
az, amit mi cselekszünk az istentiszteleten, csak eszköze lehet a Szerit-
lélek munkáiának, aki szabad kegyelméből használja fel az emberit az ő
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isteni céljának megvalósításában, hogy minket hitre juttasson és újjá-
szüljön (Jn. 3, 8.). Jézus szava tehát éppen attól a tévedéstől óv, hogy
bármi emberi teljesítményben lássuk Isten igaz imádatának garanciáját.
Ezért volt hamis az istentisztelet Jeruzsálemben is, a Garizim hegyén is
(Jn. 4, 21.) és ezért válhat hamissá a miénk is minden alkalommal. Való-
ban Istent tisztelő, imádó emberekké csak a Szeritlélek formálhat ben-
nünket.

Hogyan teszi ezt a Lélek? Úgy, hogy részesít bennünket Isten "igazsá-
gában". E szónak három árnyalata van János evangéliumában. Először is
kifejezi Isten kinyilatkoztatását, amelyet Jézusban adott nekünk (Jn. 1,
14., 17., 18.). Isten olyan, róla az az igaz, amit Jézusnál látunk és hallunk.
Ezért maga Jézus "az igazság" (Jn. 14, 6.). Aki őt befogadja, az imádja
Istent igazán. Másodszor: Isten Jézusban feltáruló igazsága az ige által
jut el hozzánk. Ez a Lélek eszköze (Jn. 16, 13.). Ezért Isten igéje, mint
Isten igazságának hordozója, maga is "igazság" (Jn. 17, 17.). A reformáció
helyes felismerése szerint ezért áll az igazi istentisztelet középpontjában
az igehirdetés és minden más ennek van alárendelve. Még a szentségek-
ben is nem a látható, fizikai elemek (víz, kenyér, bor), hanem a hangzó
ige a döntő. Ez visz végbe "hatalmas dolgokat", ahogy Luther a Kis Ká-
téban mondja. Harmadszor: a Lélek az ige által úgy részesít bennünket
Isten igazságában, hogy újjászüli, átformálja egész életünket. Olyan életre
vezet, amelyben "igazságot cselekszünk" Isten akarata (Jn. 3, 21.) és Jézus
példája (Jn. 13, 34.) szerint.

Isten "Lélekben és igazságban" való imádása tehát átfogja egész éle-
tünket. Nem áll meg az ige hallgatásánál, nem szűkül le az istentiszteleti
órák eltűnőalkalmaira, hanem kitör a templom falai közül, és a szolgáló
szeretet cselekedeteiben válik teljessé.

* * *
Zúgjanak hát a harangok, zengjen az orgona és a gyülekezet éneke, 01-

tárainkon égjenek a gyertyák és illatozzanak a virágok, szóljon a prédi-
káció és az imádság, de kettőt ne feledjünk: mindez nem garanciája az
igaz istentiszteletnek, hanem csak eszköze, medre lehet a Szentlélek mun-
kájának. És: mindez csak kiindulópontja, starthelye lehet az igaz isten-
tiszteletnek, amely akkor válik teljessé, ha engedjük, hogy a Szentlélek
ereje magával ragadjon, megújítson és Jézus szeretetének igazával vigyen
embertársaink közé.

"Jöjj, Szeritlélek Isten r' Ezzel a könyörgéssel kezdődhet minden igaz
istentisztelet.

Dóka Zoltán

Értelmes istentisztelet
Rm.12,1.

Szokatlan és feszültségeket rejtő párosítás : értelem és istentisztelet.
Mert sok mai keresztyén gondolkodik úgy, mint a középkor némely egy-
házi tanítója. Azt hiszi ugyanis, hogy az Istennel való kapcsolata érde-
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kében "sacrificium intellectus"-t kell elkövetnie, vagyis fel kell áldoznia
értelmét. Pál szavaiból egyértelműen és világosan következik, hogy az
értelmünket nem feláldozni kell, hanem használni.

És jól kell használni! Mert nem jól használjuk az értelmünket, ha azzal
Isten igéjét akarjuk megrostální. Megtartva mindazt, amit emberi értel-
münk el tud fogadni és elvetve az értelmünk számára megbotránkoztatót.
Mert amennyire valljuk, hogy a világ dolgaiban az emberi megismerő-
képesség határtalan, ugyanilyen mértékben felismertük azt is, hogy az ér-
telmünkkel nem tudjuk Isten titkainak zárait felfeszíteni. Róla annyit tu-
dunk, amennyit O jelent ki magáról. Ezért az "értelmes istentisztelet" kö-
vetelménye is csak azt jelentheti, hogy értelmünk segítségével helyes
következtetéseket vonjunk le Isten igéjéből az Isten iránti magatartá-
sunkat illetően. Mégpedig - és ezen van a hangsúly - Istennek a Jézus
Krisztusban megnyilatkozott irgalmas szeretetéből kell helyes következ-
tetésekre jutnunk.

Az Isten irgalmának, mint az O ígazí valój ának felismerése ugyanis az
Isten szolgálatának gyökeresen új értelmezését vonja maga után. Ha Is-
ten irgalmas érdemeinktől függetlenül, akkor értelmetlenné vált az a
sok szertartás, főként áldozati szertartás, amellyel az ember igyekezett
megengesztel ni joggal haragvó Istenét. Ha Jézus Krisztus értünk hozott
áldozata örök engesztelést szerzett, akkor felesleges ezt megtoldani bár-
miféle áldozattal. Adósságunk ki van fizetve. Miért is kellene tovább tör-
lesztgetnünk nyomorúságos filléreinkkel ? Megváltozott tehát az isten-
tisztelet értelme. Az az alkalom, amit mi, evang-éliumi keresztyének isten-
tiszteletnek nevezünk, többé már nem lehet az Isten befolyásolásának al-
kalma. Az istentiszteleten Isten szolgál nekünk szeretetének sokféle aján-
dékával, és mi hálás szívvel vesszük át azokat. Ezért Istent semmivel sem
lehet jobban megtisztelni, minthogy hagyjuk magunkat szeretni általa.

De azt sem lehet elhal'lgatnunk, hogy a nekünk irgalmas szeretettel
szolgáló Isten értelemszerűen tőlünk is szolgálatot vár. De az Istennek
végzett szolgálatunk nem merülhet ki egyes vallásos kötelességek telje-
sítésében. Ha O feltétel nélkül szeret bennünket, akkor természetes, hogy
nekünk is fenntartás nélkül, egész valónkat az O szolgálatára kell szen-
telniink. A szó igazi értelmében vett áldozat ez. "Véres áldozat" a szó
eredeti jelentése szerint. Kemény, nehéz döntések során kell feladnunk a
magunk terveit és törekvéseit, hogy belesírnulhassunk Isten szándékaiba.
A legnagyobb áldozat ez. Nem az időnk, erőnk, anyagi javaink egy részét
kéri, hanem önmagunkat. De másképp nincs is értelme Istent szolgál-
nunk. "Nem lehet két úrnak szolgálni !" - figyelmeztet Jézus (Lk. 16, 13.).
A bűn rabszolgaságából csak úgy szabadulhatunk, ha Istennek szolgá-
lunk. A legenda szerint a szászok, amikor Nagy Károly a folyóba terelte
őket, hogy így keresztelje meg őket, az öklüket kitartották a vízből. Azt
nem adják Istennek. Sok keresztyén ma is "kitart valamit a vízből". Az
ilyen fenntartásoknak azonban. nincs értelme Isten irgalmasságának fé-
nyében.

De az Istennek való odaszáriásunk nem maradhat a lélek belső ügye.
Pál a testünk odaáldozásár61 beszél. A test az, amely ideköt bennünket
ehhez a világhoz, és a tagjaink azok, amellyel alakítjuk életünket. Nem
kevesebbről van tehát szó, mint az élet minden területén végzett szolgá-
latról, kössön bár a testünk a családunkhoz, munkahelyünkhöz, népünk-
höz vagy az egész emberiséghez. Az értelmes istentisztelet túlnő a temp-
lom, a kegyes szív falain. Ezért mondhatta Luther Márton, hogy a kis
cselédlány ha hűséggel végzi munkáját, istentiszteletet végez. Végered-
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ményben Isten szolgálata a felebarátnak végzett szolgálatban ölt testet.
Csak ez lehet a mí értelmes istentiszteletünk. Mert miben is segíthet-
nénk mi Istent? Ha hálásak vagyunk életünket megújító szeretetéért, há-
lánkat igazán csak kerülő úton, a felebarátnak végzett önzetlen szolgá-
latban mutathatjuk meg neki. Ebben a szellemben igyekszik végezni
egyházunk is szolgálatát, amikor küldetésébe az evangélium hirdetése
mellett beleérti a szeretetnek a világ békéjéért, az emberiség haladásáért
végzett kis és nagy cselekedeteit ..

Ebben a nagy és átfogó istentiszteletben fontos szerepet kap az értel-
münk. Isten nem adta meg a tennivalók minden korra, érvényes recept-
jét. Értelmünkre bízta a segítség legcélravezetőbb útjának megkeresését.
Az evangéliumi keresztyénség nem félhet új felismerésektől. Használjuk
hát értelmünket a reánk bízott szolgálat rnind teljesebb betöltésére!

Cserháti Sándor

Az igaz istentisztelet: diakónia

Jak. 1, 27.

Miért megyünk a templomba? Csupán azért, hogy "meghallgassuk a pré-
dikációt", mint valami érdekes és élvezetes vagy éppenséggel unalmas és
semmitmondó előadást? Hallgató és - esetleg - élvező közönség, "fo-
gyasztó publikum" maradunk-e az istentiszteletben, akár egy színházban?
"Az igének pedig cselekvői legyetek és ne csupán hallgatói"! - int Jakab
apostol ugyanennek a szakasznak a 22. versében. Isten igéje tetté, életté
akar válni bennünk, meg akar minket ragadni, felrázni és cselekedetekre
indítani. Hiszen Isten szava, beszéde mindig is életet teremtő, embereket
átformáló erő, cselekedet volt s ma is az.'

Az istentiszteletben élő Urunk, a Jézus Krisztus akar találkozni ve-
lünk s cselekedni velünk s általunk is. O,a szolgálattévő Úr szolgál ne-
künk, hogy mi is szolgálhassunk másoknak. S ha valóban találkoztunk
vele az istentiszteletben, akkor vele is térünk haza, vissza az életbe, ahol
majd újra találkozunk vele - az ő "kicsinyeiben".

Mert "az igazi istentisztelet Isten az Atya előtt ez: meglátogatni az öz-
vegyeket és árvákat nyomorúságukban". Az igazi, tehát az Istennek tetsző,
Őelőtte kedves, szíve szerint való. Csak így lehet helyesen Istent dicsérni,
neki tisztességet adni, nevét magasztalni: a cselekedetek intentiszteletével.
Bibliai eredetű szóval élve: a diakóniával. Minden templomba járásunk,
prédikációhallgatásunk, éneklesünk és imádkozásunk értelmetlen és hiá-
bavaló, hamis és hazug a szeretet és irgalmasság cselekedeteinek isten-
tisztelete nélkül. Sőt ez az utóbbi az igazi istentisztelet! Bonhoeffer, a né-
metországi Hitvalló Egyház és az ellenállási mozgalorn vértanúja mondotta
a hitleri zsarnokság dühöngése idején: Csak az énekelhet tiszta szívvel
most egyházi énekeket, aki egyidejűleg hangosan kiált az üldözöttek, meg-
kínzottak érdekében!

Ebben az igazi istentiszteletben a keresztyén gyülekezet, a hivő ember
a szolgálattévő Jézusnak:

szeme, szája, keze, lába.
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Szeme, mert a segítségre, szeretetre, irgalmasságra szorulót mindenek-
előtt meg kell látni, észre kell venni. Figyelmesnek kell lennünk a reánk
váró diakóniai alkalmak megtalálásában.

Jakab apostol árvákat és özvegyeket említ. A szeretetre, támogatásra
leginkább rászorulókat említi, akik - akárcsak a "kicsinyek", az ala-
csonysorsúak, a szegények - Isten különös oltalma alatt állottak. Már az
egész Otestamentom is erről tanúskodik: Isten a "föld szegény népének"
pártját fogja a gazdagok, a hatalmaskodók, az elnyomók ellenében, és
igazságot szolgáltat az árvának, özvegynek, szigorúan bünteti ezek nyo-
morgatóit, Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében keményen megdor-
gálja a külsőséges szertartásokban, istentiszteletben kimerülő vallásossá-
got s végül ezt mondja: "Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, ve-
zessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét".

"Arva", tehát elhagyott a magányos és öreg, a beteg és a káros szen-
vedélyek rabja is, s ki tudná mind felsorolni azokat, akik segítségre vár-
nak. Csak észre kell venni őket. És vannak "árva", mert elnyomott és ki-
zsákmányolt népek is, például Chilében és Dél-Afrikában - hogy csak e
kettőt említsük a sok közül.

A szolgálattévő Jézus szája is kell legyünk. A maga idejében és helyén
mondott szó életet menthet. Éppenséggel nem kell ennek "vallásos" szó-
nak lenni. Csak emberségesnek, szívből jövőnek és szívhez szólónak.
Évekkel ezelőtt a napilapok hírt adtak' egy kilencéves gyermek öngyil-
kossági kísérletéről. Megmentették. Az újságíró megkérdezte tőle: miért
követte el végzetess é válható tettét. "Mert senki sem játszott velem" -
volt a gyermek válasza. Néha csak azt várja tőlünk Jézus, hogy leüljünk
valaki mellé és meghallgassuk. Talán széljunk is hozzá egy jó szót. S ta-
lán labdázzunk egy gyermekkel, akinek a számára a játék - az élet.

A szolgálattevő Jézus lába is kell legyünk. Az apostol is "meglátoga-
tásról" szól. Az utolsó ítéletben (Máté 25.) Jézus azért tesz szemrehá-
nyást, hogy "beteg voltam, '" fogoly voltam és nem látogattatok meg en-
gem ... " Az igazi szeretet leleményes: megkeresi, felkeresi, megtalálja az
irgalmasságra szorulót. Utánamegy oda, ahol van. S ez azt is jelenti: ki
kell lépni önmagunkból, saját gondolataink és gondjaink önző, szűk kö-
réből s megpróbálni belehelyezkedni a másik ember, a reánk szoruló
felebarát helyzetébe. Felvenni az ő gondját, alátenni vállunkat az ő ter-
hének - milyen nehéz ez! - legalább egy kicsit, részt venni bánatában,
hogy - talán - kisebb legyen. Hányszor nyilvánít juk "részvétünket" -
s vajon valóban mennyire vállalunk részt a másik gyászából, bánatából ?
Valahol, sokfelé - várnak ránk. Induljunk el, hogy lába lehessünk a szol-
gálattevő Krisztusnak.

És végül keze is kell legyünk ennek a Jézusnak. Sok szorgos kézre van
szüksége, mert dandárnyi a tennivaló. S az emberek tettekre várnak, mert
a tettek - beszélnek. Igaza van a közmondásnak: Minden szónál szebben
beszél a tett! Bibliaolvasó keresztyéneknek feltűnt-e vajon, hogya pél-
dázatbeli irgalmas szamaritánus Jézus elbeszélése szerint egyetlen szót
sem szólt a bajbajutotthoz, csak cselekedett. Gyorsan és szakszerűen, ha-
bozás nélkül azt tette, amit 'ennie kellett. Magától értődően adta oda ide-
jét, pénzét, tudását s kockáztatta - az útonállók visszatérhettek volna! -
saját biztonságát, sőt életét is. S ezzel istentiszteletet végzett, Istennek
tetsző, kedves cselekedetet s ezzel dicsőítette a mennyei Atyát.

Mert az igazi istentisztelet a szeretet, az irgalmasság cselekedeteinek
végzése: diakónia, a szolgálattevő Jézus Krisztus, élő Urunk nyomában
járás.

Groó Gyula
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A hiábavaló istentisztelet

Jak. 1.26.

Szomorú ténymegállapítást közöl igénk. A legszentebb dolog is ered-
ménytelenné, gyümölcstelenné. sőt haszontalan hiábavalósággá válhatik
életünkben. Ebben a tekintetben az istentisztelet sem kivétel. A keresz-
tyén ember templomozása, ígehallgatása, imádságos élete és ezzel kapcso-
latos kegyessége is üres szalmacsépléssé, gépiesen megszokott rutinná vál-
hatik, ha nincs ott mögötte a mindennapí élet "aranyfedezete". Az ige
szerint, amelyből diakoniai teológiánk alapállását és annak megvalósi-
tását merítjük, az életvitelünk, hétköznapjaink magatartása, viselkedése
az istentiszteleteink próbaköve.

Semmit sem ér, sőt teljesen hiábavaló a templomozásunk, Igehallgatá-
sunk, imádságos életünk és a gyülekezeti életben való kegyes "nyüzsgé-
sünk", ha életünket két részre szakít juk. Aki nem érti meg, hogy az is-
tentisztelet nem ér véget a templomban, hanem annak folytatódnia kell
a templomon kívülí mindennapi életünkben, annak az istentisztelete vá-
lik öncélú üresjáratta. Nem lehet az egységes, egész életünket kettéosz-
tani egy kegyes, megszokott ünnepi magatartásra egy-egy órácskára, ami-
kor kegyeseknek érezzük magunkat és egy profán hétköznapi életformára,
amikor minden marad a régiben, mintha semmi' se történt volna velünk
az istentiszteleten. Maradunk tovább ebben a régi életstílusban, éljük a
magunk önző életét. Kritizálunk másokat, mindent jobban akarunk tudni.
Felelőtlenül sértegetjuk embertársainkat, belegázolunk becsületükbe. Min-
dig találunk ürügyet testvéreink megszólására és gyalázására.

Ki ne ismerné gyülekezetében az ilyen külső látszatra kegyeseknek tűnő
gyülekezeti tagokat? Ahítatosaknak, szeriteknek tartják magukat, majd
szétpattan a torkuk, úgy énekelnek, fejüket mélyen lehajtva imádkoz-
nak, "ájtatos manókén+" hallgatják az igehirdetést, de alighogy kilép-
nek a templom ajtaján, márís találnak témát embertársuk megszólására,
szapulására. A legnagyobb öncsalás, hogy az ilyen gyülekezeti tag azt hi-
szi, hogy istentiszteletet végez azzal, hogy megjelenik a gyülekezeti al-
kalmakon, részt vesz azokon, de élete, magatartása és viselkedése marad
olyan, amilyen volt azelőtt. Az ilyen gondolkodás és magatartás tulajdon-
képpen tudathasadás. A legmegátalkodottabb lelki vakság, mert képtelen
rádöbbenni, hogy az ilyen istentisztelet teljesen hiábavaló önámítás. Sem az
Istennek, sem az embereknek nem tetsző, sőt utálatos, és Krisztus ügyé-
nek a lejáratása az ilyen életforma. Sem az Istent, sem az embereket nem
lehet megtéveszteni. csak önmagával tudja elhitetni, hogy istentiszteletet
végzett.

Hiábavaló istentiszteletünkről életfolytatásunk és nyelvünk tesz elle-
nünk bizonyságot. Egyszerűen elárul, leleplez minket. Ami a szívünk mé-
lyén van, arról árulkodik cselekedetünk és beszédünk. Az emberi nyelv
gonosz beszéde félelmetes rombolóerő. Az emberi szervezetünk kicsiny
tagja, mégis ezzel vétkezünk a legtöbbet Isten és embertársaink ellen.
Amint egy szál gyufa képes egy hatalmas erdőtüzet előidézni, ugyanúgy
a felelőtlen emberi beszéd lángba tud borítani emberi életeket, sőt a gyü-
lekezeti életben is a legnagyobb rombolóerő. Embereket tud egymással
szembeállítani, gyülekezetben szakadást, pártoskodast szítani és állandó
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feszültséget teremteni. Milyen megdöbbentő ellentmondás! Nyelvünkkel
áldjuk az Istent és ugyanavval rágalmazzuk, gyalázzuk egymást. Van-e
értelme akkor az istentiszteletünknek? Az ilyen ellentmondásos élet egy-
általán nem vonzó, hanem utálatos és taszító. Elveszti hitelét és ami még
elszomorítóbb, lejáratja Isten ügyét a kívülállók előtt is. Lehet-e olyan
embernek becsülete mások előtt, akinek ellentmondásos az élete? Mást
mutat, istenfélő embernek tartja magát, de cselekedetei és szavai éppen
ellenkezőek, szeretet nélküliek és embertelenek. Ezért az ilyen keresztyén
ember megcsúfolja önmagát. Az egyház szolgálatának és a szelgálatra
indításnak egyik alapvető eleme az istentisztelet. Az istentiszteleti éle-
tünknek meg kell szabadulnia ettől a súlyos tehe rt ételtől. Látszatkeresz-
tyénekkel, zabolátlan nyelvű emberekkel nem tudja elvégezni egyházunk
Urától kapott szolgálatát, Önámító és öncsaló emberek alkalmatlanok
Krisztus egész világot átölelő szeretetszolgálatánaka hordozására.

Tanítson minket ez az ige mélységes bűnbánatra. hogy ne legyen hiába-
való az istentiszteletünk, mert akkor természetes következményként, hi-
telt vesztetté válik az emberek között végzett szolgálatunk és egész éle-
tünk. Tudatosítanunk kell önmagunkban, kinek-kinek saját életében,
hogy Jézus Krisztus egész életünknek, istentiszteleteinknek, hétköznapja-
inknak, nyelvünknek az Ura egyaránt. Nem lehet életünknek egy zuga
sem, mely nem az O uralma alatt áll. Nem osztható fel életünk két részre.
Egy ünnepi és egy hétköznapi életre. Krisztus Szentlelkének ereje világo-
sítsa meg szívünket és értelmünket, hogy megérthessük: az istentisztelet
folytatása az életünk mindennapi értelmes és tudatos istentisztelete. Ir-
galmas, bűnbocsátó szeretete, újjáteremtő hatalma formáljon minket olyan
emberekké, hogy ne legyen hiábavaló istentiszteletünk.

Garami Lajos

A befejezhetetlen istentisztelet

Jel. 5, 12.

A Jelenések könyve sokak számára titokzatos könyv. Pedig János láto-
másai, melyeket Pathmosz szigetén átélt és könyvében leír, segítenek ben-
nünket abban, hogy Jézus világraszóló győzelme - halála és feltáma-
dása - után következő dolgokat, napjaink eseményét éppen úgy, mint
azokat, amik még hátravannak, megértsük, Jézusunk kezében lássuk és
Tőle vegyük.

Abban a részben, melyben a fenti verset olvassuk, Jézus a mennyei
istentiszteletbe enged bepillantást szolgájának, Jánosnak. Ott is folyik az
istentisztelet!

Érdemes erre a látomás ra figyelnünk, mert belőle földi életünk isten-
tiszteletére is útmutatást kapunk. A mennyei istentisztelet középpontjá-
ban a "megöletett Bárány" áll. Ott is, de mennyivel inkább itt. Jézus gol-
gotai halála, halálával szerzett váltsága, a bűn és halál felett aratott győ-
zelme döntő fordulatot hozott. Egész világunk élete nem hiábavaló, nem
szükségszerűen a bún martaléka, nem tehetetlen vergődés, amint azt Pál
Rm 7-ben leírja és a végén így kiált fel: "Én nyomorult ember ... ", ha-
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nem úgy van, ahogyan a mondatot folytatja: "Hála az Istennek, a mi
Urunk Jézus Krisztus által" (Rm 7, 24-25). Ez ad értelmet istentiszte-
letünknek. Van egy önmagát megüresítő, szolgaí formát felvevő, mind-
halálig engedelmes Jézusunk, aki meg is halt, de fel is támadott, hogy
bennüket kiváltson hiábavaló életünkből és értelmet, feladatot, szelgála-
tot, Istennek tetsző, egész életet betöltő "istentiszteleti szolgálatot" ad-
jon. Ebből az ő áldozatából fakad a mi diakóniánk! Nem tudunk érte
eléggé hálásak lenni. Hálából szolgálunk azok között, ahová elhelyezte
Isten életünket.

A mennyei istentisztelet magasztaló éneke Jézusról úgy szól, mint aki
már nemcsak megöletett, de meg is dicsőült. Királyi székben ül. Most
már nem a Szolga, hanem dicsőségében élő Úr, akinek kezében van min-
den hatalom mennyen és földön, és aki él is ezzel a hatalmával Atyja
akarata szerint.

Magasztalására a mennyei kórus énekében hét szó csendül egymás
után. Tartalmuk szerint két csoportba foghatjuk össze ezeket. Az első
négyben azt sorolják fel, ami hatékonnyá teszi uralkodását: erő, gazdag-
ság, bölcsesség, hatalom. Ha ez kell ahhoz, hogy valaki uralkodói módon
vigye véghez akaratát, jót tegyen alattvalóinak, boldogságot, békességet
hozzon az embereknek, akkor Jézus az az Úr, aki ezt feltétlenül meg tudja
tenni. Nála van minden erő és képesség, gazdagsága bőséges, isteni, hi-
szen az Atya mindent neki adott át, tudása, ismerete és hatalma végte-
len. Hatalmas Úr, aki szolgaí formába alázkodva elment a legvégsőkig,
vállalta a halált, alászállt a poklokra, de feltámadott és megnyitotta az
új élet kapuját nekünk. Életünk istentisztelete sem nélkülözheti ezt a
magasztalást. Hiszen hatalmából ad nekünk is erőt, bölcsességet és bősé-
get arra, hogy szolgáljunk evilágban.

A második három szóval az Ot megidlető 'hódolatot fejezik ki: tisztes-
ség, dicsőség és áldás. A mennyei istentiszteletnek ez a magasztaló éne-
ke bennünket arra figyelmeztet, hogy bármilyen jól, hűségesen és ponto-
san végezzük is szolgálatunkat, nem a mi érdemünk, mert egyedül Ot illeti
a dicsőség és áldás azért, hogy minket régi énünktől, bűnös, önző önma-
gunktól elszakított, és képessé tett arra, hogy embertársainkért éljünk és
szolgáljunk.

A mennyei istentisztelet elénk táruló képe még valamiről meggyőz ben-
nünket. Ez az, amit sokan az egyházban - olykor tudatosan is - meg-
próbálnak felcserélni. Arról van ui. szó, hogy ott a mennyben így folyik
az Istentisztelet: mindenki Isten előtt és Istennek szolgál éjjel és nappal.
Megvalósul. 'amit Pál mondott: "Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké, föld alattiaké és minden nyelv vallja, hogy Jézus
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil. 2, 10-11.) Ott már min-
denki feléje fordul, mert nincs már szűkölködő, szenvedő embertárs, ki-
z-sákmányolt, jogaitól megfosztott ember, nincs betegség, könny és halál.
Ezek már elmúltak, minden szem a Bárány felé fordul és csak Istennek
szolgál mindenki. De addíg l? Itt a földön az istentisztelet a felebarát felé
fordulás, a diakóniai magatartás. Úgy szolgálunk Istennek, hogy szolgá-
lunk a felebarátunknak, benne látjuk meg a felénk jövő Jézust, aki éhe-
zik, beteg, vagy fogoly, vagy kisemmizett, aki szeretetre, megértésre, segí-
tésre, jó szóra vagy irgalmas c-selekedetre szorul. És ez így lesz, míg a vi-
lág áll. Persze, hogy hangzik itt is a dicséret Jézusnak és Istennek, de a
szolgálat cselekedetei az ernbertársaínkét Ott azután bekapcsolódhatunk a
mennyei istentiszteletbe és minden tisztesség, dicsőség és áldás egyedül
feléje irányulhat.
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Tóth-Szöllős Mihály

Folyik az istentisztelet a mennyben. Ez most itt igehirdetés-sorozatunk
végén azt is jelenti, hogy ami elkezdődött itta földön, az folytatódik a
halál után, feltámadásunk után az örök-téletben és így nyugodtan mond-
hatjuk: istentiszteletünk befejezhetetlen!: Nem' fejezi be áldásmondás vagy
ének, mert áldásra újabb áldás hangzik, éneket újabb ének követ egészen
az örökkévalóságig. Így lesz majd életünk azzá, aminek Isten a teremtés-
kor szánta; amit a bűn közbejövetele elrontott, amit Jézus halála és vált-
sága így hozott helyre. Azután már az ember, a megdicsőültek seregében
nem a maga hasznát nézi, nem szűk "lelki" körben akar Istent imádni,
hanem teljes életével magasztalja az Urat és szolgál neki.

Ebbe' az istentiszteletbe kell beletanulnunk földi életünk serén, hogy ott
lehessünk a mennyei istentiszteletben ísés együtt szóljon a mennyei sere-
gek sokaságával "hatalmas hangon" a mi énekünk is' abefejezhetetlen is-
tentiszteletben.

Pest megyei presbiteri konferencia
Keveházi László esneres mond zárszót
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Nők kiküldése lelkészi és lelkészi munkatársi
szolgálatra

Pintér Károlynét lelkésszé avatja
. Ottlyk Ernő püspök

Nobik Erzsébet felavatása Szarvas on
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Luther: Krisztus vacsorájáról

Négyszázötven éve jelent meg Luther
Vom Abendmahl Christi című műve

A lutheri reformáció megerősödésének éveiben Svájcban is megindult
az egyház megreformálása. A mozgalom vezetője Zwingli Ulrik lelkész
volt. A pestisből való gyógyulása, Luther iratainak tanulmányozása ha-
tása alatt mind közelebb került a Szentíráshcz.

Zwingli reformátori munkásságában az ész játszott nagy szerepet. Ke-
resztyén világnézetet akart kiépíteni. 1525-ben megjelent könyvében az
Úrvacsora szereztetési igéinek jelképes jelentőséget tulajdonított. Későbbi
írásaiban kifejtette, hogy csak emlékünnep az Úrvacsora. Lelki eledel
csupán. Krisztus a mennyben van, ezért teste nem lehet jelen az Úrva-
csorában.

A svájci reforrnátcri irány visszhangra talált a német teológusok között
is. Luther egy ideig nem sokatt-örődött vele. Később azonban látva a té-
ves tanítás terjedését, 1526-ban ,egy értekezésében kifejtette véleményét.
Zwingli válasza arra kényszerítette, hogy 1527-ben megírta "A tévelygők
ellen" című vitairatát. Szenvedélyesen szembeszállt Zwinglivel és köve-
tőivel. Kimutatta az általuk vallott felfogás tarthatatlanságát. A Biblia
alapján állva a szereztetési igék szó szerinti értelmezéséhez ragaszkodott.

Luther tá:madására Zwingli válaszolt. 1527. április 1-én kelt levele kí-
séretében megküldte könyvét Luthernek. Utasításokat adva meg is fenye-
gette a reformátort. Luthert ez az esemény .arra indította, hogy elké-
szítse az Úrvacsoráról ·szóló könyvét, így született meg a "Vom Abend-
mahl Christi", az Úrvacsoráról szóló irat. Az Úrvacsora kérdésében a leg-
részletesebb, gondosan kidolgoz ott, minden felvetődött kérdésre választ
adó, a hit melegségét tükröző műve a reformátornak.

Az Ürvacsoráról szóló irat bevezető sorarban Luther választ ad arra
a kérdésre, hogy mi indította könyve megírására. Örömmel állapította
meg, hogy a rajongók - így nevezte Zwinglít és követőit - által meg-
zavart lelkek békességet nyertek az Úrvacsoráról írt könyvei elolvasása
után. A jól végzett munka öröme serkentette Luthert arra, hogy részlete-
sen kifejtse tanítását. Beszámol arról is, hogy kézhez kapta Zwingli kőny-
vét. Ezt nem hagyhatta válasz nélkül. Olvasói tudomására hozza, hogy
az ellenfeleivel való további vitatkozást feleslegesnek tartja. Övéihez for-
dul tehát, hogy tovább tanítsa oket. .

Előszavának közlése szerínt három dolgot akar könyvében szóvá tenni.
Először is óvni akarja követőit a rajongók tanításától. Másodszor azokat
az érveket tárgyalja, melyekkel ellenfelei tanításukat védelmezik. Har-
madszor vallást akar tenni hitéről.

Luther könyvében így válaszolt ellenfeleinek : , "Krisztus a mennyben
és teste az Úrvacsorában van". Ez azért lehet a hit számára megragad-
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ható igazság, mert Isten megteheti, hogy Krisztus egyszerre a mennyben
legyen, teste pedig az Úrvacsorában. Jézus Krisztus teste mindenütt jelen
van, mivel Isten jobbja mindenütt ott van. Luther számára 'a menny nem
egy távoli helye a mindenségnek. Avval érvel, hogy Krisztus a menny-
ben volt akkor is, amikor a földön járt. Még ennél is tovább megy ér-
velésében, amikor így ír: "Nemcsak Krisztus volt a mennyben, amikor
a földön járt, hanem mi mindnyájan, földi halandók, mi is a mennyben
vagyunk, amennyiben a Krisztusban hiszünk."

Az Úrvacsora szereztetési igéinek értelme - tanít Luther - ugyanaz,
mint az evangélium értelme. Mind a kettő Isten kegyelmét közli. 19y fo-
galmazott a reformátor: "Itt Isten a te számodra van jelen!" Az Úrva-
csora a Krisztussal való egyesülés alkalma. Urunk valóságos testét és vé-
rét vesszük magunkhoz.

Úrvacsorai hitvallásában Luther annak is bizonyságát adta, hogy fon-
tosnak tartja a szeretetszolgálat gyakorlását. "A keresztyén szeretet: bár-
mely szűkölködőnek különféle jókkal szolgál. Az éhezőket etetjük, a szom-
júhozókat itat juk, megbocsátunk ellenségeinknek, könyörgünk minden
földön lakó emberért."

Igen nehéz körülmények között írta Luther könyvét. Wittenbergben pes-
tis pusztított. Barátai az egyetemmel együtt Jénába költöztek. Önfeláldozó
szeretettel a városban maradt azért, hogy a szenvedőket az evangélium-
mal vigasztalja és segítsen a bajbajutottaken. Felesége megbetegedett.
A mérhetetlen sok munka, az állandó lelki feszültség, a magát legkevésbé
sem kímélő életmód tönkretette a reformátor egészségét, Erős fejfájások
s egyéb 'betegségek is gyötörték. Bizony többször gondolt közeli halálára.
Könyvében utalt is erre. Azért írta le hitvallását, hogy halála után senki
tanítását félre ne magyarázhassa.

Luther 1527 őszén avval az elhatározással kezdett könyve megírásá-
hoz, hogy az Úrvacsora-kérdésben az utolsó szót mondja ki. 1528 febru-
árjában kézirata már a nyomdában volt. A következő hónapban megjelent
a könyv. Ellenfelei nagy felháborodással olvasták. Zwingli 1528 júliusá-
ban Zürichben adta ki válaszát. Lutherhez is eljutott ez a könyv. De a
reformátor hü maradt leírt szavához. Nem válaszolt az újabb támadásra.
1544-ben, kevéssel halála előtt még egyszer megszólalt az Úrvacsora-kér-
désben. Nem akart ekkor sem vitát kezdeni. Hitbeli állhatatosságának. a
Krisztus evangéliumához való hűségének akarta tanújelét adni.

Ferenczy Zoltán

A négy apostol festője
Négyszázötven évvel ezelőtt halt meg Dürer

"Ami Albrecht Dürerben halandó volt, e hant fedi azt." Igazmondó,
szép sírfelirat. Dürer barátja, Nűrnberg városának egykori polgármestere,
a humanista Pirkheimer fogalmazta. Ilyen egyszerű a sír maga is, Dürer
felesége családjának, a Frey családnak a "mauzóleoma" a János apos-
tolról elnevezett régi temetőben. Akik ma kisebb lakás költségét kitevő
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összeget tékozol nak beton- és cementöntvény kriptáikra, el se tudják kép-
zelni. A legnagyobb német festőművész sírja egyszerű kőkeretre helyezett
vaskos kőlap. Rajta a Frey család címere és egy bronzlap Pirkheimer
emlí tett felírásával. Az élet és halál evangéliumi szemlélete - úgy tűnik
- hatékonyan óv a temetőkben burjánzó giccsektől ...

Ötvenedik éve után többször betegeskedett. A brémai múzeum őrzi
egyik kései önarcképét. Ezen maga vall testi fájdalmairói. Ráírta a képre:
"A sárga foltnál, ahová ujjam mutat, ott fáj." Váratlanul, viszonylag fia-
talon, 56 éves korában halt meg. Megadatott néki azonban, hogy a halál
árnyékában saját nyomorúságánál valami nagyobbra is mutathasson. Utolsó
alkotása lett életművének betetőzése, A "Négy apostol" két hatalmas kép-
táblájával az annyira szeretett szülőváros, Nürnberg iránt akarta leróni
háláját. A városi tanácshoz levelet írt. Benne szerényen mentegette ma-
gát. Eddigi munkáit fogyatékosnak találta hálájának kifejezésére. "Az el-
múlt időkben azonban olyan képet festettem - írja -, amelyre minden
eddigi festményemnél több gondot fordítottam ... Kérem azért, fogadják
szeretettel csekélyke ajándékomat és szolgálja tetszésüket."

Kiváló művészettörténészünk, Lyka Károly így jellemezte Dürer re-
mekművét: "Élete minden festői törekvését a legmagasabb szinten som-
mázta Négy apostol c. alatt ismert két nagy olajképén. amelyeken csak-
nem szoborszerűen, cselekménytelenül, mint négyféle vérmérséklet kép-
viselői, a sziklaszilárd hit örök emlékjeleként áll a Biblia négy hőse. Ün-
nepélyes méltóságukkal, amely mély lelkiséget takar, leghatalmasabb al-
kotásai a német monumentális festészetnek." A két táblán előtérben áll
baloldalt, János apostol piros köpenyben, jobboldalt Pál apostol, válláról
nagyívű redőben aláhulló fehér köpenyben. János látnoki szeme elmé-
lyülten tekint a nyitott könyvbe, amelyet együtt olvas a mögötte álló, ke-
zében kulcsot tartó, lobbanékony Péter apostollal. A másik táblán Pál
apostol bezárt könyvet tart egyik kezében, másik kezével hatalmas, kétélű
pallosra támaszkodik. Tekintete előrenéz, tetterőt sugároz. Mellette, mö-
götte kutató, éles tekintetű szempár izzik elő Márk izmos arcából,

Dürernek sikerült e két képen elérnie, amit a festészet legnagyobb eré-
nyének tartott: a magasztos egyszerűséget. Melanchthonnak, akiről ugyan-
csak ez időben készített nagyszerű rézmetszetet, elpanaszolta, hogy meny-
nyire fájlalja művészí munkájának tökéletlenségét, Valószínűleg Melanch-
thonra vonatkozhat a Bornemissza Péter által feljegyzett anekdota: "Egy
képíró, Dürerus, mondotta ezt barátjának: Midőn valamely képet írok,
egyelőre igen gyönyörködöm benne; azután, hogy jobban megnézem,
ugyan szégyerilem is."

Dürer remekműve száz évig ékesítette a nürnbergi városháza tanács-
termét. Akkor a bajor választófejedelem szerezte meg magának. Helyebe
jól sikerült másoLatot adott a nürnbergieknek. A tábla aljára festett, Dürer
által fogalmazott szöveget azonban lefűrészeltek és a másolathoz illesz-
tették. Dürer ugyanis mind a négy apostol jalakjáhozaz evangéliumokból
és az apostolok leveleiből egy-egy idézetet fűzött. Idézetei nemcsak az
akkori német viszonyok feszültségét tükrözik, hanem arról is tanúskod-
nak, hogy Dürer a lutheri reformáció elkötelezett híve volt. Saját fogal-
mazású szöveg ével viszont a hatalommal rendelkezők felelősségére akart
rámutatni: "Minden evilági hatalommal rendelkező jól ügyeljen e mos-
tani vészterhes időkben, hogy az emberi tévelygéseket ne azonosítsák Is-
ten Igéjével. Mert Isten nem akarja, hogy Igéjéhöz bármit hozzátegyünk.
vagy abból bármit elvegyünk. Figyeljetek ezért e négy kiváló férfiú: Pé-
ter, János, Pál és Márk szavára."
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Amikor 1942-berl Karner Károly teológiaí tanár "Isten igazsága" cí-
men kiadta Pál apastainak a Rómábeliekhez írt levelével foglalkozó
kommentárát, a borítófedél címlapját művész lelkű, tehetséges fiatal segéd-
lelkészünk, a második világháború által elsodort Révész István tervezte
meg. Találóan metszette ki a címlapra Dürer Négy apostola közül a leg-
manumentálisabb alakot, a Pál apostolét.

Békéscsaba tudós papja, Haán Lajos kutatása nyomán vált világszerte
köztudottá és elismertté a tény, hagy a legnagyabb német festő magyar
származású. Apja az alföldi Ajtós községből származott, ötvös volt Gyu-
lán, és innen vándorolt ki Nürnbergbe. Elgondolkoztató tény. De - Dü-
revhez illő szerénységgel - mégis azt kell vallanunk: nem mi adtuk őt
anémeteknek és az egész emberiségnek.

Benczúr László

"Annak növekednie kell,
nekern pedig kisebbé lennem"

Négyszázötven éve halt meg Grünewald,
.az isenheimi szárnyasoltár festője

Ez a János evangélíumából vett és Keresztelő Jánostól származó mon-
dat olvasható a német reneszánsz festészetnek. de talán az európai fes-
tészetnek is egyik legkiemelkedőbb, legmegrendítöbb alkotásán, a fran-
ciaországi (elzászi) ·Calmar városkában található isenheimí szárnyas ol-
tárnak Krisztus kereszthalálát ábrázoló festményén. A kép festőjének
élete is ennek a mondatnak igazságát példázza, hiszen szinte teljesen ha-
mályba vész, még nevét sem ismerjük bizonyossággal, azt sem tudjuk
róla, ki valta mestere, hogyan alakult az élete. Művei azonban - és
azok közül is elsősarban az isenheimi Szent Antonius-kolostorban levő há-
ram szárnyas oltár csodálatos festményei - ma is élő és beszédes bizony-
ságtételek Isten hatalmáról és Jézus Krisztus valóságos szenvedésében és
feltámadásában nyilvánvalóvá lett szeretetéről. Aki megáll e képek előtt,
szemében és szívében érzékeli, hagy az alkotónak is, a nézőnek is kisebbé
kell lennie, hagy Az növekedjék, Aki megváltónkká, bűn és halál hatal-
mából szabadítónkká lett.

Mí az a kevés, amit tudhatunk a művészettörténet által aschaffenburgi
Mathis Grünewaldként számon tartott festőről? Ezen a néven mindössze
egyetlen tizenhetedik századbeli író tesz róla említést, képeinek aláírása
és az egykari feljegyzések alapján. egy Mathis Gothardt Niethart nevű
német festővel azonosítják, aki Dürer és Holbein kartársa volt és Aschaf-
fenburg közelében élt. Ugyanabban az évben halt meg, amikor nagy kar-
társa.i Albrecht Dürer, 1528-ban, tehát 450 évvel ezelőtt, a németországi
Halle városában. Élete főművét, az isenheimi szárnyas oltárokat 151~-ben
fejezte be, ezeken kívül táblaképei és tanulmányai ismertek még.

39



A modern realista festészet németországi előfutárának tartják, aki nem
volt forradalmi újító, noha ismerte korának és a reneszánsz olasz és né-
metalföldi mesterek újításait. Festészete mégis egyedülátló a maga ne-
mében és művészete a bizonyság tevő hit őszinteségében is és mesterség-
beli tudásában is előremutató és ma is töretlen fénnyel ragyog. Különös
tény, hogy festői módja a mai embert megdöbbenti és lenyűgözi, saját
korában azonban szinte teljesen hatástalan maradt, követői, tanítványai
nem voltak, nevét nem ismerték és nem emlegették a kor ünnepelt festői
között. Valószínűleg ez is egyéniségének része volt, mivel nem tartotta
magát többnek, mint festői ecsetjével az evangéliumot képi módon hir-
dető Isten-szolgának, egyszerű iparosnak, aki nem a művészet szépségeit
kutatta, nem iskolát akart alapítani, hanem csupán Krisztusra mutatni,
ahogyan a keresztre feszítést ábrázoló képén Keresztelő János.

Művészetének kegyetlenül őszinte és realista ábrázolásmódján kívül a
legjellemzőbb alapvonása a festőiség és a színek tudatos ábrázolása. A gó-
tika formanyelvévei él, ebből erednek képeinek ,a valóságtól eltérő mé-
retezései, vagyis az az elv, hogyalakjainak méreteit azok fontossága ha-
tározza meg, fény-árnyék hatásban és színezésben azonban olyan újsze-
rűen alkotott, amely a korábbi német festészetben ismeretlen volt.

Meg kell kísérelnünk azt, ami majdnem, lehetetlen, hogy az isenheimi
oltárképekből néhány részletet szavakkal bemutassunk és ilyen módon
kíséreljük meg Grünewald képeinek művészetét és drámai hatását ér-
zékeltetni.

A keresztre feszítést megörökítő képen az alacsony, durva fából ácsolt
kereszt nem áll pontosan a kép közepén, ezzel is jelezve, hogy nem sza-
bályos és előírásos elrendezésű festményt, hanem drámai, üdvtörténeti
eseményt látunk. A sötét háttérből előtűnő alakok más-más méretarány-
nyal és színekkel készültek. A halott Jézus testén a borzalmas kínok
nyomai láthatók: ostorhasította, tövisvájta sebek, sötétvörös vérfoltok,
meggyötört arckifejezés. Két kezének görcsbe merevült, fölfelé meredő
ujjait soha nem felejtheti el az, aki csak egyszer is látta ezt a képet.
Nagyheti prédikáció ez a halott Krisztus-kép arról, hogy mi vitte Krisztust
a keresztre és mit jelentett a kínos halál a mi bűneinkért! Krisztus alakja
messze túlnő a kép többi alakján. A kereszt tövében Mária és János
apostol, valamint a térdelő és kezét tördelő Mária Magdolna. Mária gyász-
ruhában, talpig fehérben, az őt támogató tanítvány vörös köntösben. Má-
ria imára emelt kezei és János őt mindenekben megtartó és támogató
kezei mindent kifejeznek. A kép másik oldalán Keresztelő Jánosnak a
többi alaktol eltérő, életteli alakja Krisztusra mutatá ujjal és fölötte a
címben idézett csodálatos bizonyságtétel. Az egész festőművészet csúcs-
pontja, felülmúlhatatlan alkotása ez a kép és azon belül is Keresztelő
ujja. Szavak nélkül is mindent elmond arról: Krisztus az Isten ama Bá-
ránya, aki íme betöltötte küldetését és aki halálában is az életet nyitja
meg előttünk, fölénk magasodik, üdvösségünket szerezte meg, Ot lássuk
szüntelen!

Á kimeríthetetlenül gazdag képekből még egyet válasszunk ki. Az
előbbi, zöldes fényű, rettenetesen megkinzott Krisztus-test után a feltá-
madott Krisztust mutatja. Ez a test a feltámadás dicsőségében, mennyei
fénnyel körülvetten mint egy valóságos és mégis földöntúli látomás je-
lenik meg előttünk. Kezén, lábán, oldalán még ott vannak a sebhelyek,
de a kozmikus tereket ábrázoló sötét hattérből mint az élet varázsa és
megfejthetetlen sugárzása vörös, sárga és kékes színekkel ragyog elénk
áldó kezeivel Krisztus. A lepel, amelybe holttestét becsavarták, visszaveri
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a sugárkoszorú fényeit. A kép alján a sírt őrző páncélos vitézek rémülettől
el káprázott, vonagló alakjai, eltorzult formákkal, mozdulatokkal. A képet
néző is átéli a vitézek rettenetét, kicsinységünk és tehetetlenségünk kín-
ját, ugyanakkor azonban Jézus megdicsőülésének tiszta, fenséges nyugal-
mát, vigasztaló erejét.

Még sokat kellene beszélnünk ezeknek a minden részletében sugárzó
hitet és máshoz nem hasonlítható művészi erőt árasztó képeknek bizony-
ságtételeiről. Amilyen keveset tudhatunk alkotójuk életéről, olyan sokat
mondanak e ránk maradt alkotások. Ezért lehet példa számunkra is a 450
évvel ezelőtt meghalt Grünewald, hogyan is kell a szolgálatban elégni
úgy, hogy mások gazdagodhassanak szolgálatunkon keresztül és Krisztus,
életünk és örök életünk Ura, növekedjék bennünk és az emberek között.

Szirmai Zoltán

Építő papi bűnvallás
Négyszáz éve jelent meg Bornemisza Péter:

Ördögi kísértetek címíí műve

Bornemisza Péter (1535-1584) vagyonos polgárcsaládból származott.
Szüleit akkor vesztette el, amikor a török elfoglalta Budát. Pártfogok ol-
talma alatt felvidéki udvarokban nevelkedett. A három részre szakadt
országban már ifjúságában olyan borzalmak tanújáva vált, amelyeket
soha nem tudott felejteni. "Cantio optirna (Igen szép ének)" című versé-
ben, a magyar világi líra első gyöngyszemében sírva búcsúzik töröktől,
némettől, nagyuraktól dúlt hazájától, de refrénjében már induláskor meg-
szólal a hazavágyódó szeretet: "Vajjon s mikor leszön jó Budában laká-
som?" Bécsi diákként magyarra dolgozta át Szophoklész "Élektrá"-ját, s
ez lett első ismert magyar nyelvű tragédiánk. Hitéért fogságot is szenve-
dett. Wí ttenbergi tanulmányai véglegesen a lutheri egyház szolgálatának
kötelezték el. Megfordult az itáliai Padovában és Velencében, s az itt ka-
pott antik művészetek és tudományok hatását egész életében kamatoz-
tatta egyháza és népe szolgálatában. Hazatérve a bécsi kancelláriában
vállalt állást, majd Huszár Gálnak lett segítőtársává magyaróvári nyom-
dájában. Az ő hatására kassai "di.akonus"-sá, majd később reformátorrá
és püspökké lett. Gyülekezeteket szervezett, énekeskönyvet adott ki, sok
XVI. századi énekünk egyetlen forrását. Három kötet prédikációja is meg-
jelent, amikor 1577-ben élete olyan válságba jutott, amelybe meggyötört
kora nagyjai közül sokan kerültek.

Felesége két esztendeje meghalt, s a magános ember teste kísértéseit
szenvedte. A nagyszombati érseki székhelyen Telegdi Miklóssal és felbé-
relt gyilkosokkal kellett élethalálharcot vívnia. A helyzet kilátástalanná
vált, amikor a protestantizmussal rokonszenvező Miksa helyett Rudolf
lett királlyá. Nyárról nyár ra visszatért a szörnyű pestisjárvány, s elra-
gadta tízéves kedves "Peti" fiát. Oltalmazója, a költő Balassi Bálint apja
is meghal t. Saját bajai, egyházi, országos gondok mellett ránehezedett a
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mások ,terhe, a bűnvallások nyomán lelkébe lerakódott sok szenny. S ek-
kor szinte összeroskadva, szokása szerint felment "felházába" Isten színe
előtt "gyónni", s megtapasztalta, hogy az "Isten kegyelmes volt hozzá".
A felszabadult ember örömével és szolgálatkészségével meg is írta művét
"az utánnunk leendő hívek épületíre", 1577-ben készült el, s az 1578
pünkösd táján kiadott "Postillák" negyedik kötetéhez csatolva jelent meg
nyomtatásban.

Nem rnentségeket ír hanem bűnbánatQt tart, s keményen elítéli önma-
gát, "hogy senki feljebb ne vélne annál, ami vagyok". Lelkét a mélységekig
feltárja, hogy igazabb életre serkentsen: az "ördögi kísérteteket ... akara-
tom ellen is nagy pironkodva ki kelleték ez világ láttára bocsátanom,
hogy azokból, - kinek szeme volna; - úgy nézné undokságát, mint egy
tükörbe".

Meg akar óvni a közösségi élet felborulásának kísértésétől. "Tudok
olyan napot" - s kezdi sorolni, hogy jobbágyai morogtak, felesége apró-
ságokkal háborította, engedetlen gyermekei verekedésre ingerelték, apr a-
juk naphosszat sírt, némelyik beteg volt, könyvnyomtatói lerészegedtek,
könyvkötői "bocsóztak", kutyái megették a tyúkokat, lovai szétszaladva
összemarakodtak, iskolamestere, diákjai szomorították, tanulásában bará-
tai panaszaikkal zavarták, a városiak, a gróf, a tiszttartó zaklatták, ő ha-
ragra gerjedt az emberek ellen, de ismét felment a "felházába".

Népét és az emberiséget a bűn rontásától féltő ember kitartó fárado-
zásával szedi össze a Szentírásból, az egyházatyáktól. ókori irodalomból,
krónikákból, tapasztalataiból a mindenkit fenyegető kísértéseket: "Hol pe-
dig néhol ki is neveztem az szömélyekben, nagy urakban, asszonyokban,
nemesekben, bölcsekben, nagyokban, kicsinyekben, - azért mieltem, hogy
ne vélné valaki, hogy ez utálatosságokra a Sátán csak ez világnak a gaz-
zát vinné; hanem meggondolná, hogyő is ember." Például állítja az egy-
háziak közül Melanchthon Fülöp házsártos feleségét, Sylvester János pa-
rázna házastársát, Telegdi Miklós félrelépéseit, Sztárai Mihály dühkitöré-
seit, Kálmáncsehi Márton titkolt viszonyát, de világi nagyságokat is: Miksa
király vallási kérdésekben Pilátuséhoz hasonló magatartását, hatalom-
vágyát: szinte "meghala mérgében", hogy Báthori István lett lengyel ki-
rállyá, pedig "elein két lóval való szolgája volt", Rudolf király talpnyaló
fóúrí szolgahadát, Fráter György emberi gyengeségeit, Török Bálint paráz-
naságát, a hős Dobó István fukarságát. Mindezeknek páratlan kertörté-
neti' jelentősége is van.

A művet lehet olvasni botránykrónikának, pletykálkodásnak, Borne-
misza szándéka azonban az volt, amit Enyingi Török Jánosnak, a kiskorú
főúrnak ír ajánlásában : "még most gyenge kerodban úgy adom az én
könyvemet kegyelmed kezébe, hogy ezután is élj vele, mind magad, mind
azok lelke épületire, kiket az Úr Isten reád bizand".

A kípellengérezettek haraggal fordultak ellene. Salm Juliussal, patró-
nusával együtt felségsértés és hazaárulás vádja alá kerültek. A semptei
ítéletről írja: "hideg, fagyos esőbe, félesztendős kicsi szoptatós gyermecs-
kéimmel cselédestül űzettem ki". Balassi Istvánt azonban éppen ez az
igazsággal gyógyító mű tette Bornemisza tántoríthatatlan hívévé. Detrekő
várába fogadta, s a reformátor folytathatta Isten "onszolására" népe szol-
gálafát.

Botta István
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A kuruckirály
Háromszáz éve állt Thököly Imre a bujdosók élére

Két érdekes jelenségre figyelhetett fel háromszáz évvel ezelőtt az
európai közvélemény a magyarországi protestánsok gyászévtizedének vé-
res és forrongó eseményei során.

1678 májusában a már nyolc éve Erdélyben bujdosó, 21 éves Thököly
Iml'e a felső-tiszavidéki felszabadító harcok egyik vezéreként titkos meg-
bízatással francia követségbe küldi díplomatáját, Absolon Dánielt. A vele
küldött levélben, amelyet XIV. Lajoshoz írt, reményét fejezi ki, hogy a
franciák uralkodója segít majd helyreállítani a szabadságjogokat Magyar-
országon. Az év vége felé pedig, novemberben, amikor győztes hadai előtt
sorra hódolnak meg a bányavárosok, Körmöcön - ahol 180000 aranynak
és számos ezüstrúdnak a birtokába jutnak a felkelők - saját nevével és
PRO LIBERTATE ET JUSTITIA (a Szabadságért és Igazságért) felirat-
tal pénzt veret a kuruc háborúk költségeínek a fedezésére.

Mit jelentett ez a két esemény? Megértésükhöz kíséreljük meg vissza-
pergetní az eseményeket.

Kettős öl·ökség

Thököly István és Gyulaffy Mária Késmárkon, 1657. szeptember 25-én
született Imre fia apai ágon Thul'ZÓ György nádornak, anyai ágon pedig
Bethlen Gábor fejedelem testvérének volt a leszármazottja. Korán tuda-
tosította magában a haza és a protestantizmus· szabadsága kettős szent
örökségének a kötelezését. Apja - a buzgó lutheránus Wittnyédy István
javaslatára - tízéves fiát az akkor nemrég alapított eperjesi kollégiumba
adta, ahol azután három éven át tanult. Sok későbbi bujdosó barátjától
körülvéve itt még inkább tudatosodott benne eljövendő nagy feladata.
A Poma1·ius Sámuel által vezetett kollégiumban Ladiver Illés professzor
két hazafias jellegű iskoladráma főszerepét is rábízta. Különösen jelentős
az "Erőslelkű Papinianus" című színdarab, amelyben - aligha véletlenül
- "Imre király" szerepét kapta, aki nem hajlandó országába beengedni
a római császárt.

A bujdosók között

Az események ekkor váratlan fordulatot vettek. A Wesselényi-féle ösz-
szeesküvést nagy anyagi áldozattal támogató Thököly István árvai sas-
fészkét 1670-ben feldúlták a császári csapatok. Ö maga is ott lelte halálát.
A tizenhárom éves Imrét a Keczer család oltalma alatt Likava, majd
Huszt várába kísérik, s végül sok ezer hontalanná vált bujdosóval együtt
édesanyja pátriája, Erdély ad szállást neki is.

Apafi Mihály fejedelemsége idején Erdély hazánk oly sokat szenvedett
többi területéhez képest ekkor "Pathmosz szigete volt, hol hűvösen csor-
gott a Jézus beszéde", bár - Bethlen János történetíró szavaival - "Kréta
szigetéhez hasonlóan két tenger csapdosta". Az Udvar és a Porta hullá-
mai voltak ezek. Petrőczy István, aki Thököly István nővérét vette fele-
ségül, s aki egyike volt az erdélyi "elégedetlenek" fővezérei nek, ki is je-
lentette, hogy "inkább ezer ördög alatt, mint a német alatt". Nem csoda:
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Arva ostromával egyidőben az ő Trencsén megyei várát is földig rombol-
ták a császáriak, bosszúból, vakmerő Habsburg-ellenes terveiért.

A serdülő Thököly ekkor kezdte megérteni, miért nem talál osztatlan
támogatásra a bujdosók több tízezres hontalan serege Erdélyországban.
Apafi fejedelem és sógora, Bánffy Dénes végvári főkapitány veszedelmes-
nek láttak minden hidat felégetni Bécs felé és csak a török segítségére
számítani. Az egymást is maró erdélyi főurak ettől függetlenül féltéke-

Thököly Imre, mint az evangélikusok védője

nyen szemlélték Petrőczy István és Szepessy Pál, de még a soraikból való
Teleki Mihály vagy Wesselényi Pál fővezéri ambícióit is; a "malconten-
tus" bujdosó kurucokban pedig inkább csak kóborló, fosztogató csőcseléket
láttak.

A gyászévtized középső éveinek eseményei részben igazolni is látszot-
tak ezt az aggodalmat. A "Szent Had", a magukat IGAZ MAGYAROS
MAGYAROK néven emlegetett és "Lelki és testi szabadságokért" fegy-
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vert fogott vitézek vezéreit nem kis mértékben sarkallta a bosszúvágy
is: visszaszerezni felégetett. lerombolt, lefoglalt bírtokaikat. Ehhez segít-
séget egyedül a töröktől reméltek. Ezért mentek Petrőczyék személyesen
a nagyváradi és budai basához - olykor még örmény papnak is öltözve
-, sőt még a szultánhoz is.

Báthori Zsófia egyenesen "új törököknek" csúfolta' "a futott magya-
rocska bujdosék" vezéreit, Bethlen János pedig azzal vádolta őket, hogy
"nem pirulnak oly diadalt óhajtani, hogy a basák és vezírek Patakon,
Kassán, Pozsonyban és Bécsben székeljenek, ami nélkül ők nem remél-
hetik a magyárok testi-lelki szabadságának a biztosítását". A zsold he-
lyett a zsákmány fizetségével megelégedő bujdosó sereg pedig kezdetben
valóban sokfelé "csiripolt az ellenségen" : végbeli katonák és "odafutott
szolgaemberek" sokat fosztogattak, leöldözték az állatokat, sőt jó üzlet
reményében olykor még békés katolikus földesurakat is foglyul ejtettek.

A felkelés élén

A fiatalon éles eszű polí tikussá és bátor hadvezérré váló Thököly Imre
világosan látta, milyen sors vár a "szegény hazátlan fejű bujdosókra", ha
nem nyerik meg az erdélyiek bizalmát és ha nem kovácsolódnak "kegyes
vitéz haddá". Mert nemcsak Bánffy Dénes mondta, hogy "a bolondok jé-
gen építettek és ezért nyakuk szakad", hanem Szőnyi Nagy István tábori
prédikátor is kemény szavakkal rótta meg a kuruc kilengéseket. Ö a "ke-
gyességgel szükségesképpen egybe-köttetendő Vitézségre" buzdította a rá-
bízottakat, Gusztáv Adolf svéd királyt állítva eléjük példaképül. Thökölyt
pedig az Eperjesról velejött oktatója, Hieronymi András buzgó egyház-
szeretetre, a késmárki Lilienberg Absolon Dániel pedig bölcs diplomáciára
tanította.

lü76-ban a kétoldalú csatározásokban bizonyos fordulat állt be egyfelől
Spankau, másfelől Köprili Ahmet halálával. Strassoldó és Kara Musztafa
kerszaka kezdődött, s mintha a belső erdélyi nyugtalanságok átmeneti-
leg nyugvópontra jutottak volna Bánffy Dénes kivégzése után.

Bár ekkor még nem a túl fiatal Thökölyt, hanem az összeesküvő nádor
unokaöccsét, Wesselényi Pált választották a bujdosók vezérévé, Apafi fe-
jedelem a következő években egyre több helyettesítéssel bízta meg a las-
san felnőtté váló, vezető egyéniségű ifjút. A "főgenerális képeként" előbb
1677-ben a Szilágyságban arat kimagasló harci sikereket, majd a kuru-
cok egyik szárnyának az élén 1678 őszén sorra foglalja el ősei földjét
Sároson át Szepes, Liptó és Arva városait és várait. A bányavárosok is
meghódolnak ekkor előtte. A [ogaikba visszahelyezett evangélikusok és
reformátusok zúgó harangszóval és hálaadó istentiszteletekkel köszöník
meg Istennek a súlyos megpróbáltatásokból való - sajnos többször csak
átmeneti - felszabadításukat.

Véglegesen csak az 1680-as szoboszlói gyűlésen választották meg Thö-
kölyt - a nagy vetélytárs, Wesselényi ellenében - az egész kuruc sereg
vezérévé, Az 1678-as nevezetes esztendőben azonban már egész Európa
előtt bizonyossá vált, hogy felkelt a "kuruc király" csillaga.

A felső-magyarországi protestánsok, főleg a lutheránusok nagy többsé-
gükben lelkesedéssel fogadták a vallásszabadságukat és politikai függet-
lenségüket biztosító Thököly Imre seregeit. Nem véletlen, hogy egy fel-
vidéki mester metszetén az evangélikusok védőjeként - Luther és egy
jezsuita társaságában - ezzel a verses kommentárral ábrázolja a szabad-
sághőst (az eredetileg német verset Hajnal Gábor fordításában közöljük):
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Mit Doctor Luther megcsinált, Thököly érte síkraszállt,
Az ördög bíz nem erre várt.
Alant csavargó papi had üldözi a lutheri tant,
De hős Thököly közbelép és szól: Ebből most már elég,
Fejbe váglak, ti ördögök, mint villámcsapás, úgy ütök.
Örül majd az angyalsereg, 'vígan hozsannát zengenek.

Fabiny Tibor

Kétszázötven éve született
Nagy István dunántúli püspök

A maga nemében mindmáig páratlan ajándékot kapott az életének 75.,
papi szolgálatának 50. évfordulójához érkezett, megöregedetterr is fiatalos
és tevékeny Nagy István dunántúli püspök és sárszentlőrinci lelkész.
Az ugyancsak kiváló Hrabovszky György várpalotai lelkész az egyre na-
gyobbra táguló és lendületesen fejlődő Dunántúli Egyházkerület 130 pap-
jának rövid életrajzát és a szolgálatban megtett út legfontosabb állomá-
sainak adatait gyűjtötte össze és adta ki nyomtatásban a ritka papi ju-
bileum alkalmából. Az előszó ajánlásából kiérződik az őszinte tisztelet,
valamint a mély szeretet. A legszebb és leggondosabban ápolt virág is
elhervad pár hét alatt; ez a különleges "csokor" túlélte a megajándéko-
zottat, sőt valamennyi ajándékozót is; felcsillantva valamit abból a re-
ménységből, ami a mulandóság törvényszerűségéri túlmutat a megmaradó
értékekre.

Ki volt Nagy István- dunántúli püspök? Hrabovszkynál jobban és ava-
tottabb tollal aligha írhatná le bárki is az utókor krónikásai közül, hogy
nemcsak életidejére és szolgálatának hosszúságára nézve volt ő "az Egy-
házkerület első embere", nemcsak a püspöki tiszt hordozása emelte ki
kortársai közül, hanem elsősorban az a tartalom, ami megtöltötte ezt a
munkás fél évszázadot.

Nagy István püspök 1728. május 2-án született Beziben, egy kis rába-
közi falucskában. Iskoláit 1737-1750 között helyben, Győrött és Sopron-
ban végezte, majd ezután 3 évre a híres wittenbergí evangélikus egyetem-
nek lett a hallgatója, ahol egyben a sok ritkasággal rendelkező "Magyar
Könyvtár" gondozójaként is tevékenykedett. Bizonyara itt kapott indítást
arra, hogy az eljövendő papi munkálkodást ne csupán a mindennapok kü-
lőnféle feladatainak hűséges ellátásában lássa; hanem abban is, hogy túl-
lépve a gyülekezeti határokon az egész, magyar evangélíkusságnak szol-
gáljon. Ennek.a belső indításnak gyümölcseként fordította le és adta ki
két kötetben, összesen 1742 oldalon áhítatos irodalmunk egyik nagy kin-
csét: Rambach elmélkedéseit Jézus szenvedéséről (1790). És ő volt az, aki
az első mai értelemben vett "Konfirmációi Kátét" is megírta (1800), és
ezzel több mint száz éven át megbízható könyvet adott az első úrvacsora-
vételre készülő konfírmandusnemzedékek. egész sorának kezébe.

Amikor wittenbergi tanulmányait befejezte, Modorban (Pozsony szorn-
szédságában) Mohl Illés püspök 1753. rrovemoerI-én lelkésszé avatta. Még
ebben az évben Nagyalásony.ipapja lett, majd 1756-tól Várpalotán, 1765-
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től pedig Sárszentlőrincen végezte a szolgálatot. Sárszentlőrincí- munkál-
kodásának kiemelkedő állomásai a régi templomban felállított orgona
(1768), az 'új . - ma is használatban levő - templom megépítése (1775),
valamint a gimnázium létrehozása (1806) - ott tanult egy ideig Petőfi is!
- és felvirágoztatása.

A megbecsülés és tisztelet növekedéséveI tágult a munkatér is. 1768-ban
Tolna-Baranya-Somogy egyházmegyéj ének alesperese, 1775-ben pedig
esperese lett. Hivatalos küldöttként tevékeny részt vállalt az 1791-es Pesti
Zsinat munkájából. De nem csak egyházunk megbecsülését tapasztalnatta
meg. 1796-ban a "Nemes Tolna Vármegye" táblabírái közé választotta;
jeléül annak, hogyahűségesen végzett egyházi munka az <egész társada-
lomra nézve sem marad hatástala,n. .

Püspökké lételének külön története van. Az még szinte természetes,
hogy egy ilyen színvonalas és tevékeny élet a bizalmat növeli és a fő-
pásztori tiszt várományosává avat. Így hát semmi csodálnivaló sincs ab-
ban, hogy Perlaky Gábor püspök halála után az egyházkerület 1786-ban
szetöbbséggel püspökének választotta. A szokatlan lépés akkor következett
be, amikor Nagy István -' megköszönve a bizalmat - a választáson va-
lamivel kevesebb szavazatot kapott ugyancsak kiemelkedő képességű Hra-
bovszky Sámuel javára lemondott, és az ily módon püspökké lett lelkész-
társának egyik legodaadöbb munkatársa, segítője lett! A csaknem érthe-
tetlen lépés okát abban lehet megtalálni. hogy igazi és mély alázat élt a
szívében, mely "ama másikat" alkalmasabbnak láttatta önmagánál a ke-
rület vezetésére. Ez a csendes mozdulat ma, az idő távolából már szinte
jelentéktelenné válik, pedig közben felnyit egy ablakot, melyen belatha-
tunk egy szív rejtett titkaiba.

Hrabovszky Sámuel 1796-ban bekövetkezett halála után, amikor újra
feléje fordult a közbizalom, már nem hárította el magától ezt a szolgá-
latot, hanem - közel a 70. életévéhez ! - átvette a kerület kormányát
barátja kihűlt kezéből és vezére lett Dunántúl evangélikus népének 16
éven áto 1812. február 3-án mondott le lelkészi és püspöki tisztéről, s pár
hét múlva: április 19-én csendesen elhunyt Sárszentlőrincen.

Halála 150. évfordulóján gyülekezete hálás szeretettel emlékezett meg
érdemes papjáról és püspökéről. Most, születése 250. évfordulóján a gyüle-
kezeti kegyeletes megemlékezés szavaiból idézünk, mely tanulságot és in-
dítást jelenthet a mai nemzedéknek: "Mint hű magyar, fáradhatatlan lel-
kipásztor, bölcs egyházkormányzó és alázatos keresztyén beírta nevét a
magyar protestantizmus történetébe. Emléke ott él a mostani gyülekezet
szívében is, és hisszük, hogy életpéldája még sokakat indít követésre."
Mert emlékezni sokféleképpen lehet ugyan - de csak így érdemes.

Magassy Sándor

Baldauf Gusztáv
Születése 100. évfordulóján

Németújváron, kisiparos családban született. Teológiai tanulmányait
Sopronban és Erlangenban végzi. Lelkészi szolgálatát 1901-ben kezdi meg,
de már 1902-ben Magyarboly rendes lelkészéve választja. Kitűnő gyüle- .
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kezeti munkája, tudományos cikkei és nagyszerű szervezési készsége fel-
tűnik Gyurátz Ferenc püspöknek, aki 1905-ben Pápára hívja titkárául. Itt
egyházkerületi szinten ismerkedik meg történelmünk e vajúdó, az első
világháborúba torkolló korának egyházi és politikai problémáival. Szám os
külföldi útja európai látókört biztosít neki. Adyhoz kapcsolódó, szilárdan
"népi" irányzatú, haladó szellemű politikai meggyőződése élete végéig
meghatározta minden cselekedetét. Tudatosan maradt lelkész és "ember
az embertelenségben".

Az 1868-ban önállósitott fiatal pécsi gyülekezet második lelkészének be-
tegsége, majd lemondása (1915) után a megsemmisülés küszöbén állott a
nagy világégés kellős közepében. Az 1916-os püspökváltás után Kapi Bela
Baldauf Gusztávot ajánlja Pécs nek, kit a gyülekezet 1917-ben meg is vá-
laszt. Beiktatásakor Gyurátz püspök így köszönti: "Teljes reményem van
arra, hogy a gyülekezet, mely a múlt években a hanyatlás aggasztó jeleit
mutatta, avatott vezetése mellett már a közeljövőben mint követendő minta
áll majd mások előtt." A dinamikus lelkületű lelkész kész tervekkel kezdi
meg a gyülekezet újjászervezését. Új tisztikart választat. A gyülekezet
néhai alapítójának unokáját, Nendtvich Andort, Pécs polgármesterét vá-
lasztja meg felügyelőnek. A tisztikart az értelmiségből,a polgárságból és
a munkásságból állítja össze. Már 1917. október 31-én, a reformáció 400
éves évfordulóját zsúfolt templommal és lelkes közgyűléssel ünneplik meg.

Baldauf Gusztáv nem volt "kitűnő" szőnok, de mélységes hite, krisz-
tusi szeretete, becsületessége, diakóniai lelkülete hamarosan hívei "lelki
Atyjává" emelik. Lelkészi irodája "bethániai ház", mely éjjel-nappal
nyitva áll bárki számára, s nincs olyan közös vagy egyéni probléma, mely-
ben ne tudott volna döntést, tanácsot vagy segítséget nyújtani. Hamaro-
san városszerte ismertté válik puritán, társadalmi és felekezeti különbsé-
geket áthidaló diakóniai szolgálata által, amely megalapozza köztisztele-
tét, tekintélyét és befolyását. Önzetlensége, krisztusi alázata és "gyurátzi
szerénysége" az a fegyver, mellyel a rászorultak érdekében harcba száll.

Munkabírása szinte határtalan, törékeny teste ellenére. Vasárnaponként
kétszer, felváltva magyarul és németül prédikál, jó ideig maga végzi a
népes tanulóifjúság hitoktatását; ismeri híveinek otthonát, gondjait, örö-
meit; látogatja az árvaházakat, kórházakat, börtönöket, és az 1931-es ki-
mutatása szerint 98 szórványközség híveivel tarbja a kapcsolatot gyalog,
vonattal, kézírással!

A gyülekezeti tagok rendszeres tájékoztatására megindítja az "Értesí-
tések" című gyülekezeti lapot; A Tolna-Baranya-Somogy Egyházmegye
német ajkú lakossága számára megindítja, szerkeszti és nagyrészt írja is
a "Christlicher Hausfreund" című hetilapot. Megírja a pécsi gyülekezet
51 oldalas, a Taizs Nyomda által kiadott történetét a 16. századtól 1917-ig.

Szervezési készsége páratlan. A gyülekezet mozgatható tagjai közt alig
akad egy is, ki ne lenne valamilyen szervezetnek aktív tagja. Nők részére
"Hölgybizottság"-ot, férfiak számára "Evang. Társaság"-ot, "Leánykör".-t,
"Egyetemi Hallgató Köré"-t, "Középiskolások Köré"-t, énekkart stb. stb.
szervez. A szervezés művészete: minden szervezetnek van elnöke, tiszti-
kara s mindezek spiritu sz rektora: Baldauf Gusztáv.

Az 1918-as pécsi katonai lázadáskor egyedül ő emeli fel tiltakozó sza-
vát a tizedelés és a kívégzések ellen. Nem ért egyet a Horthy-rendszer
"Keresztény-kurzusával", nyíltan hangoztatja annak formalizmusba sűly-
lyedt, felületes vallásosságát. 1927-ben, pécsi szolgálatának 10. évforduló-
ján a felügyelő így köszönti : "A háború, a szerb megszállás és az utána
következő inflációs idők sok és nagy nyomorain át bölcsen és nagy hoz-
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záértéssel vezette gyülekezetünket. Hatalmas munkabírása, nagy lendü-
lete a már-már elpusztu ló gyülekezetünkből számban erős, tekintélyekiben
gazdag, vallásosságban elmélyült, öntudatos gyülekezetet teremtett. Bel-
missziói egyesületei a bizakodó jövő zálogai, ezért hála és elismerés illeti
szeretett lelkészünket." 1930-ban aggódva vettük észre, hogya "lélek kész,
de a test erőtelen". Betegszabadságra kellett mennie. 1931. február 28-án
még megünnepeltük lelkészi szolgálatának 30. évét. Aprilis 21-én, rövid
szenvedés után, váratlanul meghalt. Az egész város siratta. Külön kell
szólnunk az ő nevét viselő "Baldauf Gusztáv Szeretetotthon"-ról. 1919-ben
nejével együtt csodával határos módon menekül meg egy hajókatasztró-
fából. Ennek emlékére az ún. Baldauf Alapot létesíti, mellyel az evan-
gélikus árvák és a magukra maradt nők számára otthont akart biztosítani.
Egész szolgálatát ez a gondolat töltötte be, de a pénzügyi helyzet miatt
csak álma maradt. Halála után Nendtvich azt mondotta: "Baldauf em-
lékének akkor adózunk a legméltóbban. ha életének legkedvesebb gon-
dolatát és tervét megvalósítjuk." A koszorúmegváltásból befolyt 1160 P-ből
létesítette a gyülekezet a mai otthon alapjait. Ez az otthon és a pécsi
temetőben levő sírja, mely ma már áldott emlékű hitvesét és egyetlen
fiát is magába zárja, úgy őrzi emlékét, hogya nemzedékek sora áldja
Istent, aki Baldauf Gusztávot adta a pécsi gyülekezetnek.

SZil.ágyi Béla

Hetvenöt éve született Peskó Zoltán

A fa sori templom orgonáján réztábla őrzi Peskó Zoltán nevét s orgona-
művészetének irányító alapelvét: "Istennek mindig a legszebbet kell nyúj-
tani."

Ez év őszén lenne 75 éves, ha élne.
Zsolnán született, ahol apja vasúti tisztviselő volt; s mint ilyet, a vad-

regényes kárpáti tájakon különböző helyekre vitte hivatása. Ahol meg-
telepedett, mindig született egy gyermeke. A sorban Zoltán volt a ne-
gyedik.

Hatéves volt, amikor vörhenyt kapott. A gondos édesanyai ápolás ki-
gyógyította a fiút - az anya belehalt.

Később visszakerültek Zsolnára. Itt adtak kezébe először hangszert.
Hegedű volt. De egy év múlva zongorát vettek s mind a négy gyermek
zongorázni tanult.

Az első világháború kitörése Kassán találta a családot. Még a "mire a
falevelek lehullnak " ." császári ígéretének romantikus reménységében él-
tek, amikor a fiút egy nagyobb, életreszólóbb "romantika" szállta meg.
A középiskolás diákot itt ültette először orgonahoz Schürger Jenő zene-
iskolai tanár. A hangszerek királyának uralma az ő játéka során ejtette
rabul a szívét. Döntését is, hogy muzsikus lesz, Schürger sugallta.

Érettségi után Budapestre költözött. A zongora tanulást egy magán-zene-
iskolában folytatta, orgonára pedig a Zeneakadémiára iratkozott be. Za-
lánfy Aladár volt a tanára, de a nagy lendületet nem tőle kapta, hanem
az Európa-hírű Antalffy-Zsiross Dezsőtől.
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"Kitűnő orgonaszérző volt - emlékezett reá élete alkonyán. Hangver-
senyein lapozója voltam. Tőle tanultam meg az orgona .színeinek művészi
felépítését s az előadott művek művészi dinamikáját."

Alig volt huszonöt éves, amikor két súlyos zenei diplomája volt: orgo-
naművészi, valamint tanítóképezdei ének- és zenetanári oklevele. Tíz év
múlva állami ösztöndíjjal Berlinbe került, ahol a "Staatliche Hochschule
für Musikerziechung und Kirchenmusik" hallgatója volt. Orgonát Fritz
Heitmanntól, egyházzenét Wolfgang Reimanntól tanult. Itt szerezte har-
madik zenei díplornáját. Peskó Zoltán a magyar evangélikus egyház tör-
ténetében mindmáig az egyetlen, akinek ilyen fokon kifejezetten egyház-
zenei képesí tése volt.

Külföldi tanulmányút jának emlékeit orgonák és orgonisták töltötték
meg. Egyházi kórusokra és hangversenyekre tekintett vissza. A nevek és
hangszerek zene történeti adatok. Oriásokat hallgatott és óriások játszó-
asztalánál ült. Silbermann-orgonákat szólaltatott meg, játszott lübecki or-
gonákon, ahol egykor Buxtehude, Tunder és Bach ujjai futottak a billen-
tyűkön. Különösen a lipcsei Tamás-templom karnagyának. a zeneóriás
Bachnak műveit szívta magába s a régi nagy mestereket.

"Két legkiemelkedőbb zenei élményem Bach Máté-passiója volt a ber-
lini dóm énekkarának előadásában, és a Klavierübung III. Teil a char-
lottenburgi Eosander-kápolnában Hei1mann előadásában" - mondta. Ez
Bach korálelőjátékainak Luther Kiskátéja alapján való elrendezése.

Itthon két esztendeig volt a soproni tanítóképző zenetanára és Sopron
akkori zenei életének egyik kiemelkedő oszlopa kórusvezetésben, orgo-
nában és zeneelméleti oktatásban. 1929-ben, nősülésekor került Buda-
pestre, ahol különböző iskolákban tanított, majd a fasori gimnáziumnak
lett énektanára. Itt került kezébe igazán az egyházi muzsika. Adám Je-
nővel és Arokháty Bélával fogott össze' s a Zeneakadémián rendezett nagy
sikerű hangversenysorozatokig mozgatta Budapest protestáns egyházzenei
életét. Énekkarokat és zenekart szervezett, klasszikus nagy műveket ad-
tak elő, de ugyanakkor volt türelme a korál ok egészen alapfokú tanítá-
sához és megszerettetéséhez. Fasori gyülekezeti énekkara híressé vált.
A mai Luterániának több tagja Peskónál tanult karban énekelni, s van-
nak operaénekeseink, akik az éneklés első komoly oktatását tőle kapták.

Egyházunk liturgikus életének fejlődésében is komoly szerepe volt. O
biztatta Raffay Sándort, hogy Stráner Vilmos liturgiájával foglalkozzék,
amely végül is Raffay átdolgozásában használatba is került. Középfokú
kántortanfolyamot szervezett és vezetett az üllői úton, amelynek kereté-
ben 60-70 kántornak adtak oklevelet és tudást. Az Énekeskönyv Új Ré-
szének szerkesztésében is részt vett.

A Zeneakadémián önálló orgonaestjel vonzották a közönséget. A ma-
gyar orgonistageneráció nagyjai közé tartozott. Előszeretettel hívták más
felekezetek templomaiba is. Egyszer Óbuda kapujánál, a hatalmas bér-
házak közé szorult zsinagógába hívták helyettesíteni. A zsidó liturgiát is
könnyed biztonsággal kísérte. Az ároni áldás régi héber dallama nagyon
megfogta. Önálló, finom tónusú mű írására ihlette. Sokszor hallottuk tőle
ezt a Chaconne-t. Ott voltam élete utolsó orgonakoncertjén a Zeneaka-
démián. Közönsége a régi volt. Elnehezült testtel ült fel az orgonapadra,
de játékában visszafiatalodott. Három ráadásra is kitapsolták. A harma-
dik, élete utolsónak eljátszott hangversenydarabja az ároni áldás ihlette
Chaconne volt.

De az alkony nem itt kezdődött. Amikor megszűnt a fasori gimnázium,
a zenepedagógus. zenetudós, orgonaművész Peskó Zoltán átminősítette
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magát biológia szakra, s különböző iskolákban tanított. Fasori orgonistá-
nak megmaradt. Beszűkült' világa a régi orgonapadon a régi bőséggel on-
totta a szépséget. Kicsiny fasori énekkarába a város másik végéből is el-
jártak a régi tagok. Egyénisége mély talajában rejlő hallatlan jó humora
átsegítette a'-muzsikust a "változás évein". Derűs piUanatokra emlékezett,
s ami fájt, anekdotázásba rejtette. Egykor két zsebórát hordott magával.
Az egyik öt percet késett, a másik ugyanannyit sietett. Ha ő késett meg az
istentisztelet előtt, s a sekrestyében Kemény Lajos szelíd szemrehányó
pillantásával találkozott, előhúzta a megfelelő órát: még van három perc!
Ha ő jött korábban, s Kemény Lajos utána érkezett, előhúzta a másik
órát, amelyik sietett, s diadalittasan mutatta fel: ejnye, ejnye, esperes úr!

Vajon melyik óráját húzta elő, amikor 60 éves korában lehúzta a ját-
szóasztal redőnyét, lassú léptekkel lejött a kórusról 1963. augusztus utolsó
vasárnapján, mint a mester, aki műhelyében letette a művészi produkciók
szerszámát s csendesen betette maga mögött az ajtót. Nyugdíjba ment.
Több mint 30 éven át ült ennél az orgonánál. Ujjai alól klasszikus veretű,
klasszikusan kidolgozott és előadott művek szálltak és megszámlálhatat-
lan ünnepi perccel ajándékoztak meg a gyülekezetet.

Az alkonypír már felsejlett, amikor élete egyik maradandó művét meg-
tervezte: a Bécsikapu téri templom orgonáját. Azon ritka hangszerek közé
tartozik, amelyen egyetlen koncertsorozatban, egyetlen orgonarnűvész elő-
adásában elhangzott az összes Bach-orgonamű, A művész fia, Peskó
György. Azt pedig bizonnyal kevesen tudják, hogy amikor a tv esti me-
sére hívja a gyermekeket, a Mackó fel kattant ja a mese gombját, a zenei
szignál a másik fiú, ifj. Peskó Zoltán feldolgozása.

Az óra tovább jár.
Ma az óbudai temetőben várja a feltámadás óraütését az, aki az orgo-

napadról leszálltában elmondotta:
Mí ndig, mindenütt tanítottam. Zenével építettem Isten országát. Har-

coltam a dilettantizmus ellen, mert Istennek mindig a legszebb et kell
nyujtaní.

Koren Emil

"A hatalom Istenének ... "
Ötven éve halt meg Sántha Károly

A Budapest-Farkasréti temetőben, repkénnyel befutott szép síremlék
alatt nyugosznak Sántha Károly csontjai. A síremléken lantpengető an-
gyalok és egy verssor - "Lement a nap nyugovóra ... " - sejtetik, hogy
az itt pihenő Isten 'dicsőségét éneklő költő volt. Gyakran csendül ének-
szó is kegyeletet lerovó látogatók ajkán emlékeztetve, hogy a porladó
köl tő hagyatéka ma is él: énekei.' ismertek és szívesen énekeltek.

"Tudomány s költészet a mező, ahol jár ... "

Sáritha Károly 1840. október 22-én született Kecskeméten. Veleszüle-
tett költői hajlamát környezeti hatások is tudatósították és érlelték. "Me-
gyek iskolába, leülök apadba, S faragom, mint a kis Petrovics faragta."



Petőfi is a kecskeméti evangélikus elemi iskolában tanulta - alig 18 év-
vel előtte - a betűvetést. A kecskeméti református gimnáziumból az 5.'
osztály elvégzésére Sopronba látogatott, talán csak azért, hogy Lehr And-
rásnak, Petőfi tanárának a lábaihoz is odaüljön, hacsak egy esztendőre is.
Kecskeméti magyar tanára Obernyik Károly, a drámaíró, Tompa Mihály
lelkes méltatója, s az Ibolya álmait Sántha Károllyal szavaltatja. Pesti
teológusként Székács József és Szász Károly biztatják versírásra sArany
Jánosnak is bemutatják, aki helyet ad verseinek a Koszorúban. "Arany,
a nagy költő, dalomat ifjonta Feselő bimbóként Koszorúba fonta." Lel-
készi szolgálatát közvetlenül felszentelése után (1866) segédlelkészként
Sárszentlőrincen kezdte, ahova 9 év múlva - miközben már 3 gyüleke-
zet: Tolnanémedi, Sand, Várpalota lelkésze volt - vissza is tért végle-
gesen. A falusi gyülekezethez talán leginkább annak Petőfi-hagyományai
kötötték s az a Petőfi-kultusz, aminek kifejlesztésében és elmélyítésében
senkinek nem volt nagyobb része, mint Sántha Károlynak. Dr. Sas;' Ist-
vánnal és Lehr Alberttal együtt fáradhatatlanul cikkezett, agitált, áldo-
zott Petőfi sár szentlőrinci diákoskodása ismertté tétele, emlékhelyeinek
márvány táblával való megjelölése, országos ünnepségek rendezése mel-
lett. Sántha Károly Petőfi költői fejlődésével kapcsolatban írja le: "Kecs-
kemét és Lőrincz magyar levegője, lesz a nagy költőnek magyar neve-
lője", de tudat alatt tartalmilag ezeket a helyeket saját költői pályája böl-
csőjének és táptalajának is érzi. Sárszentlőrincen minden emlékeztetett Pe-
tőfire: a templornpad, amiben vasárnaponként prédikációt hallott, az is-
kolaépület, ahol tanult, a jegyzői lak, tanítói lak, ahol kosztos diák volt,
a parókia elötti utca, aminek a gyalogjáróján kis csizmájában nap mint
nap végigkopogott. Sárszentlőrincen Sántha Károly Petőfi játszótársaival,
emlékező falubeliekkel lehetett együtt. Nem lehet csodálni, hogy, innen
már csak a nyugalomba tudott elmenni. Sárszentlőrinci tartózkodása (1876
-1911) volt költői pályájának a delelője s gazdag irodalmi munkássága
legjelentősebb helyszíne. Ezt igazolja nyomtatásban megjelent műveinek
a puszta felsorolása is: Egyházi költemények (Kecskemét 1869), Buzgóság
könyve (Bp. 1888), Úrangyal (Bp. 1896), Adventi és böjti imák (Brassó
1898-99), Konfirmációi áldások (Bp. 1899), Szent hangok (Bp. 1899), Zsi-
vora György, a nagy emberbarát (Bp. 1899), Olajfalevelek (Bp. 1901),
Dalok kis unokámról (1909), A sárszentlőrmci evangélikus egyházközség
története (Bp. 1910). Ezeken a köteteken kívül Sántha Károly cikkei, ver-
sei, énekel nagy számban jelentek meg a korabeli újságokban, folyóira-
tokban, egyháziakban és világiakban egyaránt. Korának nagyon szívesen
publikált, olvasott, szavalt szerzője volt.

"Lantornat ihlették anya és unokák ... "

Hazafias versei jobbára óda szerű alkalmi költemények, amelyek sok-
szor hangzottak el ünnepi rendezvényeken. Családi verseit édesany jához,
feleségéhez, lányaihoz, unokáihoz írta. A nyolc gyermeket nevelő kecs-
keméti iparosasszony édesanya emléke öregkorában is hálás tiszteletadásra,
gyermeki hódolatra indítja a neves költőt:

"Anyám, anyám, szegény anyám,
Ki meghajolsz bú-gond miatt,
Húnyó napod nak alkonyán
Kezed csókolni jött fiad.",

(Áldásom az ő szent nevén)
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Feleségét, a szelíd lelkű, gondoskodo Kirchner Idát elsirató (1923) vers-
ciklusa az 1924. évi Luther Naptárban jelent meg.

"Ott vagy te már a magasban,
Csak tested a mélyben,
Úgy hull rád a göröngy, mint gyöngy
Egy falu nevében."

(Ne sírj!)

Melegséggel, bensőséggel, szépséggel, zenével telnek meg sorai, amikor
unokájáról dalol:

"Mitől oly balzsamos, üde a levegő?
Galamb száll, ezüstös szárnyakon lebegő,
Köszöntik hajlongva liliomlevelek -
Az én kis aranyos, szépséges unokám
Gyors lépte közeleg."

(Dalok kis unokámról)

"Lelkemnek az ének lőn a szivárványa ... "

Költői munkásságának legmaradandóbb értékét mégis énekei jelentik.
Énekeiben tündöklik a keresztyén hit igazsága, üzenete, biztatása és ereje
a szivárvány minden színében. Szinte minden ünnepre, alkalomra írt éne-
ket. Ezek olykor égbetörö himnuszok a hit zengzetes pátoszával : "A ha-
talom Istenének zendüljön ajkunkon ének!" (22), máskor meleg családias
hangulatúak : "Én Istenem bemutatom én estéli áldozatom" (103), szűk-
szavúak és mégis mindent elmondóak, mint a 314. úrvacsorai ének:
"Atyám, kegyelmezz ... Törüld el én vétkem!", a próbatételek mélységeít
megj árt s közben a hit diadalát tapasztalók, mint a 393. ének: "Elvehetsz,
Ó, sors, mindent, ami drága, Omolhatsz könnyem, mint árvíz utána; De
hogy nyugalmam végképp elraboljad, Nincsen hatalmad. (5. v.) Mondani-
valójának a központja leggyakrabban Jézus személye, váltságműve, bűn-
bocsánata, mint a "Hullj, ó Jézus drága vére én szegény szívem sebére."
(194)

A sárszentlőrinci szolgálatából 1911. április 16-án nyugalomba vonuló
énekk öltő Budapestre költözött, ahol még írogatott 1928. szeptember 6-án
bekövetkezett haláláig. Halála napján is még versét közölte a Harangszó,
amit nem sokkal előbb írt (Epilogus). "Miután eldalolta utolsó dalát a
Harangszónak, mely valamikor az ő versével indult meg, anyaszentegy-
házunk dalos pacsirtája örökre elaludt ... " - búcsúzott tőle a Harangszó
és az evangélikus gyülekezetek népe. De amíg énekeit éneklik, addig él
lelkének gazdag öröksége.

Csepregi Béla
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Ha a hajó mozog, lehet kormányozni
Vető Lajost ötven éve avatták lelkésszé

és harminc éve püspökké
Csak mozgó hajót lehet kormányozni. Az egyház hajója pedig mindig

mozog ...
A csengőt sem kellett megnyomnom. Első emeleti . lakásán már nyitott

ajtó várt, s felesége - mint húsz évvel ezelőtt - fürgén kávét kínált.
Illatozott, gőzölgött a fekete ital, s a szoba hatalmas méretű terepasztallá
alakult, hegyek, völgyek, folyók, városok, események suhantak el alat-
tunk, mintha két órán keresztül repültünk volna téren és időn keresztül.

Dr. Vető Lajos nyugalmazott püspök lakásán vagyunk. Múltját idézzük,
hogy a jelent megértsük, a jelenen tűnődünk, hogy a jövendőbe lássunk.
Vető Lajos legalább húsz éven keresztül állt egyházunk reflektorfényé-
ben, vajon megtudunk-e még valamit életéről, ami akkor elkerülte fi-
gyelmünket? Engem mindig az a kérdés izgatott, hogy egy ember életé-
ben mikor és hol adódnak olyan fordulópontok, amelyek egy életet elő-
relendítenek vagy megtorpanásra késztetnek. O az a kortárs, akin velünk
együtt átzúgott a forradalom szele, s aki a nagy társadalmi földrengés-
ben szerephez jutott, s a magyar evangélikus egyház hajójának kormány-
kerekét tarthatta húsz éven keresztül. Nem volt sem könnyű, sem irigy-
lésre méltó a helyzete.

Hol találta meg önmagát, milyen úton kellett végighaladnia és hogyan
jutott oda, ahová kevesen jutottak? Kondorosról indult ell904-ben, het-
vennégy évvel ezelőtt. Szarvason érettségizett, Sopronban végezte a teoló-
giát. 1928-ban, éppen ötven éve, Péter-Pál napján minden ünnepélyesség
nélkül avatta lelkésszé Raffay Sándor a Deák téren. Egy év múlva a ber-
lini Collegium Hungaricum ösztöndíjasa. Itt már izgalmas események
kereszttüzébe került a valláspszichológiával foglalkozó ifjú. A május el-
sejei felvonulások mély nyomokat hagytak lelkében. Szociáldemokraták és
kommunisták sokszázezres tüntetése ment végbe szeparáltan, ezen el kel-
lett gondolkodnia. Kollégiumtársai Erdey-Grúz Tibor, Keresztury Dezső,
Gárdonyi Zoltán voltak, hogy csak a nevesebbeket említsük. Az akkor
divatos liberális teológia uralkodott a berlini fakultáson s ez rányomta
bélyegét a püspök teológiájára is.

Itt két indítást kapott, egyfelől kedvet nyert a valláspszichológia beható
műveléséhez, másfelől figyelmet a munkásság ereje iránt.

- Berlin után - fűzte beszélgetésében tovább Vető Lajos -, 1931-ben
Szolnokra kerültem. Kissé talán büntetés jellege volt beosztásomnak. Ti. a
berlini hősök temetőjében tartott beszédem miatt Kánya Kálmán - a
volt külügyminiszter - fegyelmit akart indíttatni ellenem. Szolnok akkor
szomorú város volt egyházi szempontból. Temploma nem volt, hét város
és megszámlálihatatlan szórvány tartozott hozzá. A legtávolabbi hely 80
km-re esett, akadt község, ahová hajóval kellett mennem istentiszteletre.
Hét évig dolgoztam itt, két templom építése fűződik nevemhez, s tömén-
telen munkám mellett 1935-ben doktoráltam.

- De itt Szolnokon valami már feltűnt előttem - fűzte tovább elbe-
szélését. A szegények között sok volt a "vörös", köztük hívem is, és fé-
lelmetes szakadék tátongott a földbirtokosok és a nincstelenek között.
Súlyos tapasztalatokkal gazdagodva kerültem tovább.



- 1937-ben Diósgyőr-vasgyár gyülekezetébe választottak. Félig kész temp-
lom és villódzó osztályfeszültség várt rám. Emlékszem, egy munkáste-
metés ezreket mozgatott meg, s a gyárvezetőség bizalmatlansága, gyanak-
vása nehezítette munkámat. 1942-től Amos prófétát magyaráztam. s ak-
kor már azzal fenyegettek, hogy becsukatnak. A börtönben több munkást
látogattam meg, politikai rabok voltak, időnként a Népszavát olvastam,
s azon vettem észre magamat, hogy "baloldali" vagyok. Legalábbis annak
tartottak.

Talán ekkor érkeztünk a keresett fordulóponthoz? Nehéz idők lehettek
- próbálom magam elé képzelni az összeomlás körülí napokat. - A pro-
pagandától megmérgezett lelkeket, Miskolc és Diósgyőr bombázását, az
utcai harcokat, meneküléseket, s mindezen belül a vasgyár dolgozóinak
öntudatát, akik a fasiszta érzelmű vezetőséggel szembeszálltak, akik az
utolsó hetekben a bányák mélyére rejtették a fontosabb alkatrészeket,
hogy el ne hurcoltassa a német-nyilas érzelmű vezetőség. Az üzem 80
mérnöke közül csak 9 maradt a helyén. Mit is tehet ilyen helyzetben egy
evangélikus lelkész?

- Egyre inkább éreztem, kik között van a helyem - beszéli el törté-
netét a püspök. - Megtanultam időközben oroszul, de soha nem gondol-
tam arra, hogy valaha nyelvtudásom révén .Jculcsszemély" leszek Diós-
győrben. Én tolmácsoltam a vasgyárban is. Közben azt a híremet költöt-
ték, hogy kommunista vagyok.

- 1948-ban, éppen 30 éve választottak püspökké. Ismét új szakasz kezdő-
dött életemben. Először Nyíregyházán, később Budapesten volt a püspöki
székhely. Ekkor vettem észre, hogy alig van politikai képzettségem. Bele-
cseppentem az egyházvezetésbe a legnehezebb politikai kurzus idején, és
az Úristenen kívül alig kaptam valakitől jó tanácsot. Nem panaszképpen
mondom, de gáncsvetések, intrikák közepette kellett szinte naponként
megküzdeni a helyes döntésekért. Lehet-e csodálkozni azon, hogy hibáz-
tam is? Meg nem értés, bizalmatlanság, vád és hitelrontás ma már a
múlté, de akkor sok fájdalmat okozott. Éjszakákon át viaskodtam lelki-
ismeretemmel.

- Nem mondom, akadtak megértő társaim is, akikkel a forradalmi át-
alakulásban a jövőt fürkésztük. Bereczky Albert, MiJhályfi Ernő, később
Dezséry László hűséges tanácsadóm és munkatársam volt.

- Eközben szélesedett egyházunk tennivalójának horizont ja és egyre
többen vállalták egyházunk új útját. Már 1949-ben bekapcsolódtam a bé-
keszolgálatba. Egyházunk hajója is gyorsabb ütemben haladt, könnyebb
volt kormányozni. Nemzetközi kapcsolataink vévén sok barátot szeréz-
tem egyházunknak. köztük Niemöllert, Hromadkát stb. és sok világi poli-
tikus, közéleti személy kezdett felfigyelni egyházurikra és tevékenysé-
günkre. Joliot-Curie, Picasso és mások társaságában vitattuk nemegyszer
hevesen a jövőt.

- Négy cikluson keresztül parlamenti képviselő voltam. Allamunk ki-
tüntetett a Népköztársaság Érdemrendje II. fokozatával, a Munka Érdem-
rend arany fokozatát kétszer nyertem el. Rendelkezem a Köztársaságí Ér-
demrenddel, s a koreai háború ellen kifejtett tevékenységemért a Koreai J

Érdemrendet kaptam.
Hogyan látja most püspök úr a megtett utat - vetettem fel a kérdést.

Ady. szavaival válaszol: "Aki elment, annak legyen könnyű a batyuja".
- Sok mindent letettem már - mondja halkan -, nem rózsaszirmokon
vezetett az utam. De akadt tiszta, öröm is az úton. Munkám felett az egy-
ház Ura mond ítéletet. Én úgy vélem, hogy megérte a fáradságot. Ha
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visszatekintek az évtizedekre, azt mondhatom, alapjaiban időtálló, amit
tettem. A jelen engem és társaimat igazol. Azokat, akik a történelem
egyik legválságosabb szakaszában mertek felelősen döntésekre vállal-
kozni.

Akadt még egy kérdésem. Ha újra kellene kezdeni az életet, vállal-
kozna-e ugyanezekre a feladatokra ?

- Ha újrakezdeném - tűnődik el a múlton dr. Vető Lajos -, ugyan-
erre az útra lépnék. Újra végigcsinálnám. Akkor kritizáltak és támadtak,
de ma már látom, hogy nehéz tájékozódás után helyesen találtuk meg az
egyház útját a szocializmusban. Ezt ma már az akkori kritikusoknak is
tudniuk kell.

Csak a mozgó hajót lehet kormányozni. Az anyaszentegyház hajója
pedig szüntelenül mozog ...

Rédey Pál

"A magyar nemzet lelkiismeretéhez"
Keresztyén magyar írók felhívása 1938-ban

Az 1938-as esztendőt úgy szoktuk emlegetni, mint utolsó békeévet.
Valóban - negyven év távlatából - csendesnek, békésnek tűnhet ez az
esztendő. Hazánk gazdasági élete fellendült, a mulatók tele voltak, a ci-
gányok vidáman húzták a talpalávalót. Az operettmuzsika és aszívekig
ható tangó dallamai a rádión keresztül - ami akkor kezdett népszerűvé
válni - mind több otthonba lopott be valamit a látszólag kiegyensúlyo-
zottnak vélt keresztyén Magyarországból. "Szép vagy, gyönyörű vagy Ma-
gyarország" - már ami a felszínt s az irányított propagandát jelentette.
A díszlet valóban nagyvonalú volt. Volt itt minden, ami díszként kell ah-
hoz, hogy egy nép a katasztrófa felé rohanjon.

Béke volt, de már minden a háborút szolgálta. Hazánk társadalma ezer
fekélytől szenvedett, a gazdasági emelkedés mögött anémet hadigépezet-
nek való termelés húzódott meg. Mi, akkori kisiskolás ok fennhangon imád-
koztuk: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország
feltámadásában. És a gépezet beindult ... A fasizmus szekerét újra ola-
jozták. S a magyar nép vezetői segítettek ebben a veszélyes játékban ...

A német fasizmus jármába önként, talmi sikerek reményében odasze-
gődött hazánk is. S a tanuló igyekezett jó diák lenni!

1938. március 5-én, Darányi Kálmán miniszterelnök Győrött beszédet
mondott. A kormány feje ebben a beszédében jelentette be "nemzet-
mentő" programját, amely anémet militarizmus elképzelésének megfe-
lelően a magyar hadsereg felfegyverzését jelentette. És ugyancsak ebben
a beszédben hangzott el - a katonai program egyensúlyozására - a zsidó
vallású magyar állampolgárokat érintő törvény kidolgozásának a "szük-
ségessége" is.

E törvény tervezete hamar elkészült, hiszen a szövetséges Németország-
ban már kialakult menetrendje volt a fajüldözésnek. 1938. május 5-én
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nyilvánosságra került az első zsidótörvény (melyet később még két másik
követte) tervezete. Május végén a tervezet törvénnyé is emelkedett.

Ez az ún. első zsidótörvény a zsidó vallású magyar állampolgárok mun-
ka vállalását korlátozta. Meghatározta százalékbeli arányukat az ügyvédi,
orvosi és más értelmiségi munkakörben. Ez az intézkedés áttételesen az
egész magyar társadalmat érintette.

A törvény tervezet nyilvánosságra kerülése alkalmából - 1938. május
5-én - a magyar szellemi élet kiválóságaí deklarációban tiltakoztak a
törvény elfogadása ellen s annak elutasítására hívták fel a közvéleményt.
A deklarációt ötvenhatan írták alá. Mindegyikük nevét nem tudjuk most
felsorolni, de néhány nevet az aláírók közül mégis megernlítünk, azok kö-
zül, akik merték vállalni a nemzet lelkiismeretének a megszólalását. így
az aláírók közt találjuk többek között: Bartók Béla, Csók István, Ferenczy
Noémi, Kodály Zoltán, Móricz ZSigmond, Tersánszky J. Jenő, Vaszary
János, Zilahy Lajos nevét. De az aláírók közt találjuk Darvas József, Mi-
hályfi Ernő és Szimonidesz Lajos nevét is. Hármukra különösen is ke-
gyelettel és az utódok hálájával emlékezünk, hiszen mindhárman a fel-
szabadulás után, egyházunk útkeresésének az időszakában igen magas
egyházi tisztségeket töltöttek be.

Negyven esztendővel ezelőtt a csak szórványos an jelentkező s mind
halkabb tónusú hivatalos egyházi tiltakozás helyett e három, evangélikus
hátterű szellemi kíválóság fejezte ki egyházunk tiltakozását az elaljasodás
útjára lépő fasiszta faj üldözés ellen.

"Mi, akik valamennyien keresztyén családok leszármazottai vagyunk -
hangzik a deklaráció -, az emberi becsületérzés és igaz keresztyénség,
a józanság és hazafiság magától értetődő egység ével és szllárdságával
emeljük fel szavunkat az állampolgári jogegyenlőség elvéért, melyet az
úgynevezett »társadalmí egyensúly hatályosabb biztosításáról szóló tör-
vényjavaslat- megvalósulása esetén törölne a magyar alkotmányból."

A törvény tervezet készítői megpróbálták az egész kérdést a belső, társa-
dalmi bajok orvoslására áthárítani. A deklaráció aláírói előtt azonban vi-
lágos a megtévesztő díszlet: "Ez a javaslat még a zsidóságot sem alázza
meg annyira, mint amennyire megsérti a keresztyén középosztály fiait,
amikor azt teszi fel róluk, hogy ... jogfosztásból, megszégyenítő gyámko-
dásból, kényszeralkalmaztatástói várják megélhetésük biztosítását. S fel-
teszi róluk azt az erkölcsi eltévelyedést, hogy polgártársaik egy részének
vallása miatt való megbélyegzése. polgári jogai teljességéből való kifor-
gatása árán akarnak érvényesülni és boldogulni."

Egyházunk hivatalos képviselői hallgattak vagy a törvény tervezet egyes
szavainak a megváltoztatásáig "bátorkodtak" csak szót emelni, Krisztus
evangéliumának mindenkire kiterjedő egyeternességét azonban nem állí-
tották az embertelenség elleni harc szolgálatába. Ebben az esetben e me-
morandum aláírói fejezték ki a magyar keresztyén egyházak hangját.
"Minket keresztyén hitünk, hazafias meggyőződésünk, az ország európai
hiteléhez és nemzeti függetlenségünkhöz való ragaszkodásunk késztet arra,
hogy soha ne tágítsunk az állampolgári jogegyenlőség elvétől." A meg-
szólítás, az érvelés, a meggyőzés ereje annyira kézenfekvő, hogy joggal
várhatták a deklaráció "sikerét". Az aláírók nagyon komolyan gondolták
azt, hogy szavuk nem válik pusztába kiáltott szóvá.

" ... hisszük, hogy szavunk nem marad hatás nélkül abban a hazában,
amely minden dicsőségét a hit- és gondolatszabadságért. az emberi jo-
gok teljességéért vívott hősi harcának köszönhette, E belső parancsra for-
dulunk a magyar törvényhozás mindkét házának tagjaihoz, a keresztyén
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egyházakhoz . .. a politikai, társadalmi és kulturális egyesületekhez. az
egész ország józan és hazafias népéhez azzal a kéréssel:

tegyenek bizonyságot önérzetűkről, bátorságukról, önzetlenségükről és
lépjenek sorompóba a mindannyiunkat sértő javaslat ellen.

Gondolja meg minden kortárs, mekkora felelősség terheli, ha a lelki-
ismereti tiltakozás ellenére is megszületík egy törvény, melyre valamikor
minden magyarnak szégyenkezve kell gondolnia!"

E felhívást a mi egyházunk akkori vezetősége sem hallotta meg s a reá
nehezedő felelősséget nem tudta vállalni. S a törvényhozás mindkét háza
- benne egyházunk képviselői is! - megszavazta a törvény javaslatot,
majd a második és a harmadik zsidótörvényt is.

Es a felhívás utolsó szavai prófétai jóslattá váltak: még ma, negyven
esztendő távlatából is szégyenkezve emlékezhetünk arra, hogy egyházunk
is némaságával cinkosává lett egy embertelen fasiszta rendszernek, amely
százezreket bélyegzett meg faji és vallási hovatartozásukért s küldött ken-
centrációs táborokba csak azért, mert nem voltak keresztyének.

Viszont tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik emberek tudtak ma-
radni ezekben az időkben is, s hitükre és lelkiismeretükre hallgatva oda-
álltak az üldözöttek mellé.

Karner Agoston

"Szolgai formában, szolgai alakban,
szolgai alázatossággal ... "

Húsz éve iktatták be püspöki tisztébe Káldy Zoltánt

Ma sincs okunk szépíteni a dolgokat: az 1958-·as esztendőre - az ellen-
forradalmi eseményeket követően - olyan súlyos válságba került ma-
gyarországi evangélikus egyházunk - elsősorban annak Déli Egyházke-
rülete -, hogy már-már veszélyeztetve volt ha nem is a léte, de a létét
biztosító szolgálata, Ennek a válságnak az előidéző okait azóta még job-
ban, még pontosabban ismerjük: voltak egyházunkban olyan vezetők,
olyan lelkészek, akik elbizonytalanodtak hitükben, és ebben a félelemér-
zettel párosult bizonytalanságukban az evangéliumtól idegen, külső és
már többször is rossznak bizonyult politikai eszközökkel kívánták "meg-
menteni" az egyházat. Hogy kitől vagy mitől óhajtották volna mentegetni
a Krisztus testét: a saját népünktől, a saját társadalmi rendünktől vagy
esetleg a haladó Ielkészektől, az akkor sem volt és mindmáig sem lett
világos. Nem, mert az akkori kisszámú hangadó csoportoknak semmiről
sem volt világos véleményük és főleg nem volt biblikus, igeszerű, a re-
formáció nemes hagyományait folytató teológiai látásuk. Mindezek helyett
- mondvacsinált prófétákként - egyházunk közeli tragédiáját, "végrom-
lását" [ósolgatták és hosszú hónapokig úgy is tűnt, hogy igazuk lesz, mert
az az út, amelyre ráléptek és amelyre lelkészeinket. gyülekezeteinket is.
rá akarták kényszeríteni, csak a végveszélybe vezethetett.
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Ebben a válságos helyzetben - hála az egyház Urának - nagy szám-
ban voltak olyan vezetőink, lel'készeink és gyülekezeti tagjaink, akik mer-
ték vállalnia hit és a józan ész döntésének kockázatait s szükséges ren-
det teremtve magukra merték vállalni az újrakezdés és az útmutatás szol-
gálatát. Ezek közül a Szentíráshoz, az egyházhoz és népünkhöz hű em-
berek közül emelkedett ki az a fiatal pécsi esperes, akit a Déli Egyház-
kerület híveinek bizalma püspökávé választott meg: Káldy Zoltán.

"Magam előtt - de azt hiszem mások előtt is - világos, hogy nehéz
szelgálatra hivattam" - vallja meg őszintén az 1958. november 4-én el-
mondott székfoglaló beszédében a nagy hatású igehirdetőnek, melegszívű
pásztornak, jól képzett teológusnak, biztos kezű vezetőnek megismert új
püspök. Majd így folytatta: "Mégis reménységgel indulok, mert nemcsak
az előttem álló feladatok dandárjával, hanem Isten hatalmával is szá-
molok. Személyileg Isten szeretetéről, hűségéről olyan mély, az egész életre
szóló tapasztalataim vannak, hogy azok alázatos, de bátor előrenézésre
serkentenek. Dél-Dunántúl fővárosában, az utolsó tíz évben hatalmas fej-
lődésnek indult Pécs területén élő evangélikus gyülekezetűnkben folyó
munka közben, a sáros és az őszi esőben sokszor végtelennek látszó szór-
ványutakon, a tolna-baranyai egyházmegye sok kis gyülekezetében meg-
tanultam Istent nagyobbnak látni, mint azt sok mindenféle félelemben
élő kispolgári keresztyén látja. Somogy megyei szülőfalumban, evangé-
likus parókia levegőjében, az édesapám szolgálatán keresztül megtanul-
tam evangélikus egyházunkat és népünket nagyon szeretni. Mindezek arra
lendítenek most, hogy abban a szolgálatban, amelybe szeretett egyhá-
zunkért és magyar népünkért beállok, csüggedetlen szívvel nézzek előre."

A szép önvallomás mondatai akkor megragadták a jelenlevők figyel-
mét, de még inkább fel kellett figyelni arra, amit a püspök il maga szel-
gálata céljának látott és egész egyházunk számára célként kitűzött, Fel
kellett figyelni, mert ezekben a szavakban nyert először megfogalmazást
az a teológia, amely azóta áthatotta egyházunk életét, annak minden élet-
megnyilvánulását: .

"Amikor püspöki szelgálatom megkezdésekor előre tekintek és össze-
foglalóan meg akarom jelölni, hogy szolgálatom révén mit is szeretnék
elérni, akkor azt mondhatom, hogy a gyülekezetek és azokon belül az
egyes gyülekezeti. tagok eljussanak a Jézus Krisztusban való hitnek és az
Ö megismerésének egységére, »érett férfiúságra« s ennek nyomán a ke-
resztyén istentiszteleti élet teljesebb felfogására és élésére. Arra tudni-
illik, hogy egész életük - tefiát nemcsak a templomi, hanem a templomon
kívüli is - a családban, a társadalomban, munkahelyen - istentiszteletté
legyen. I

Nagyon fel kell figyelnünk most erre az igére: »Kérlek azért titeket,
atyámfiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent
és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti .okos ístentiszteletetek«, (Rm.
12, 1.) Innét világos előttünk, hogya keresztyén ember egész életének
egyetlen istentiszteletté kell lennie, amelyben nem választható el a szak-
rális terület a profáutól. A gyülekezeti istentiszteleten, az igén és a szerit-
ségeken keresztül a megdicsőült Krisztus szolgálsaz ő népének és az ő
népe, ezt a szelgálatot elfogadva, a templomon kívül is folytatja az okos
istentiszteletet, vagvis új iéletével is az, embereknek szolgálva, Istennek
szolgál. A templomi istentisztélet a" rövidebb istentisztelet, a templomon
kívüli élet pedig a hosszabb istentisztelet. Ez az okos istentisztelet valósul
mindennap a gyülekezeti tagok egymást kölcsönösen támogató szereteté-
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ben, a szeretet parancsának mindenki felé való élésében, alárendeltsé-
günkben és engedelmességünkben a felsőbbség iránt, politikai tevékeny-
ségünkben, a világban és békét kereső igyekezetünkben. Így lesz a gyü-
lekezet mindig istentiszteleten a világban, amennyiben valóban és tuda-
tosan Istennek szolgál minden tevékenységével."

Ha azt állít juk, hogy ezek a mondatok - a' diakóniai teológia megjele-
nése egyházi köztudatunkban - fordulópontot jeientettek újkori egyház-
történetünkben, akkor igazat mondunk. De ha azt is hozzátesszük, hogy ez
a fordulat végeredményben annak a természetes folytatása, amit az első
tanítványok Jézus Krisztusnak, az Úrnak és a Szolgának indíttatására
kezdtek el, akkor mondjuk ki "a még teljesebb igazságot. Mert nekünk
nincs más dolgunk - ahogyan ez D. dr. Káldy Zoltán egyik igehirdeté-
séből hangzik felénk -, mint követni azt, aki "szolgai formában, szolgaí
alakban, szolgai alázatossággal" van közöttünk. S ha van mit megköszön-
nünk -a püspöknek - márpedig sok mindenért kell köszönetet monda-
nunk ezen a jubileumon neki -, akkor elsősorban ezért az útért, a dia-
kóniai útért kell szívből jövő köszönetet mondanunk. Az útért, amelyen
"csüggedetlen szívvel", élő hittel és bátorsággal vezet bennünket.

Vámos József

Bizik László lelkész beiktatása GOdÖllőn
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A világvallások képviselői
a leszerelésért, a békéért

és igazságosságért

Történeti esemény színhelye volt 1977. június 6-10. között Moszkva.
A történelemben először itt került sor a Világvallások Világkonferenciá-
jára. A világkonferencia ezt a nevet viselte: "A világvallások képviselői
a tartós békéért, a leszerelésért és a népek közötti igazságos kapcsola-
tokért". A világkonferencián keresztyének, zsidók, mohamedánok, buddhis-
ták, hinduisták, sintoisták és más kisebb vallás képviselői vettek részt.
Mírrtegy hétszázan voltak jelen.

1973 októberében volt a Békeszerető Erők Világkonferenciája Moszk-
vában. Ezen a világkonferencián a hat világrészből mintegy 300 vallásos
ember is részt vett. Számukra egy külön összejövetelt is rendeztek a
szovjetunióbeli Orosz Ortodox Egyház Központjában, a Moszkvától mint-
egy 70 km-re fekvő Zagorszkban. Itt Pimen pátriárka tartott nagy hatású
beszédet, amelyben arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy a vallásos
embereknek az eddiginél nagyobb mértékben kellene részt venniük a bé-
kéért való munkában, hiszen erre kötelezi őket a hitük. Ezt követően elő-
ször a szovjetunióbeli ortodox, evangélikus, baptista, mohamedán, buddhis-
ta egyházak, illetőleg vallásos közösségek hoztak létre egy bízottsagót az-
zal a céllal, hogy előkészítsenek egy világkonferenciát. Ez a bizottság nem
sokkal később nemzetközi előkészítő bizottsággá lett, amely rníntegy 50
tagot számlál. Ennek az előkészítő bizottságnak elnöke Juvenalij metro-
polita lett. A magyar egyházakat Káldy Zoltán püspök és Kacziba József
római katolikus püspök kép viselték. A nemzetközi előkészítő bizottság
többször ülésezett Moszkvában, majd június 6-10-re tűzte ki a világ-
gyűlés időpontját.

Azok, akik a világkonferencia megrendezését elindították - elsősor-
ban az Orosz Ortodox Egyház vezetősége -, abból a meglátásból indul-
tak ki, hogy a 4,5 milliárdot számláló ernberiségoől mintegy 3 mílhárd
ember tartozik a különböző világvallásokhoz. Köztudomású, hogy földün-
kön megközelítőleg 1 milliárd keresztyén ember él és több mint 2 rnil-
liárd ember tartozik az ún. világvallásolohoz, tehát a zsidó, a mohamedán,
a buddhista, a sintoista stb. vallásokhoz. Ha ez a 3 milliárd vallásos ~m-
ber egymással összefogva az eddiginél nagyobb aktivitást fejt kf a béke,
a leszerelés és a társadalmi igazságosság érdekében, nyilván nagy segít-
séget tud adni azoknak a jóakaratú kormányoknak és embereknek, akik
fáradoznak az emberiség békés holnapjáért. Ennek a gondolatnak és cél-
nak jegyében született a világvallások világkonferenciája.
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Nem volnánk igazságosak, ha nem ismernénk el, hogy a különböző ke-
resztyén egyházak és a világvallások képviselői kisebb-nagyobb mérték-
ben már eddig is munkálkodtak a béke érdekében. Tudjuk, hogy VI. Pál
pápa nem is egyszer hívta a világ népeit a békéért való aktív cselek-
vésre. A protestáns felekezeti világszövetségek - a Lutheránus Világ-
szövetség, a Református 'Világszövetség, a Baptista Világszövetség stb. -
kivették részüket a békéért és leszerelésért folyó munkából, az Egyházak
Világtanácsa legutóbbi, Nairobiban tartott nagygyűlése pedig igen határo-
zottan lépett fel a leszerelésért és a békéért. A keresztyén békekonferencia
pedig igen következetesen és sokszor tette ezt meg. A mohamedánok,
hinduisták, buddhisták is hoztak létre .olyan mozgalmakat, amelyek eze-
ket a célokat szolgálták, Mégis hiányzott valami: az, hogy keresztyének
és a világvallások képviselői összefogj-anak és egyesítsék erőiket a békéért
és a leszerelést való küzdelemben. E tekintetben történt nagy lépés előre
a Világvallások Világkonferenciáján Moszkvában.

A világkonferencián ismételten kiderült, hogyakeresztyéneket és a
világvallások képviselőit összeköti az a tény, hogy mind a keresztyének
hitében, mind a világvallásokban igen drága értéket képvisel a béke, az
igazságosság és az emberi boldogság. Így van közös alap az együtt mun-
kálkodásra és a közös erőfeszítésekre ezeknek a nagyszerű céloknak az
elérése érdekében.

A világkonferencián négy előadás hangzott el. Babakhanov taskenti
mufti előadásában megállapította, hogy az emberiségnek lényegében csak
egy választása van és ez az egy a béke, mert minden más az egész em-
beriség pusztulásához vezet. Viszont a békéhez csak a leszerelés útján ju-
tunk. A vallásos embereknek nagy lehetősége, hogy együtt munkálkodnak
a békéért, leszerelésért és igazságosságért és támogatják az ENSZ, a Béke-
világ tanács és a nem kormányszervezetek akcióit ebben az irányban. Fel
kell számolni a válsággócokat, segíteni kell a fejlődő országokat és bizto-
sítani kell szerte a világon az alapvető emberi jogokat.

Raymond Goor belga római katolikus kanonok a leszerelésröl tartott
előadást. Számadatokkal mutatta ki, hogy a kormányok egyre több pénzt
költenek a felfegyverkezésre. A legutolsó statisztikai adatok szerint ma
már évente 400 milliárd dollárt pazarol az emberiség fegyverekre. A vi-
lág legkiválóbb tudósai nak több mint fele tudományát arra tékozolja, hogy
újabb és újabb pusztító eszközöket talá'ljanak ki. Ugyanakkor százmilliók
éheznek és százmilliók évi jövedelme száz dollár alatt marad. Az előadó
szerint nem elég tiltakozni a felfegyverkezés ellen, hanem mozgósítani
kell a közvéleményt a leszerelés ért.

Paulos Cregorios indiai ortodox metropolita a népek közötti igazságos
kapcsolatok megvalósításáról szólt. Hangsúlyozta, hogy egy új, igazságos
nemzetközi gazdasági rendet kell létrehozni, mert a béke igazságosság
nélkül nem valósítható meg. Drámai erővel mutatott rá arra, hogy ezt
az új nemzetközi gazdasági rendet nem lehet addig megvadósítani, amíg
az amerikai és nyugat-európai tőkés körök változatlanul kizsákmányolják
a szegény országokat. Az új nemzetközi igazságos gazdasági rend csak
úgy jöhet létre, ha szocialista alapon valósítják azt meg.

Burqess earr anglikán lelkész a tartós békéről tartott előadást. Ki-
emelte, hogya neokolonializmus és a faji megkülönböztetés, amely Afrika
számos országában még mindig fennáll, nemcsak Afrika békéjét veszé-
lyezteti, hanem az egész világ békéjét is.

K. Z.
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A Lutheránus Világszövetség június 13-26. között tartotta VI. nagy-
gyűlését Tanzánia fővárosában, Dar es-Salaamban. A hat világrészben 98
tagegyházat magába ölelő Lutheránus Világszövetség életében mindig ki-
emelkedő szerepet játszottak a nagygyűlések, mert meghatározták a
Lutheránus Világszövetség munkáját a következö 6-7 évre, és a hozott
határozatok mindig iránymutatók voltak a tagegyházak számára. A ma-
gyarországi evangélikus egyházat hattagú delegáció képviselte Dar es-Sa-
laamban: Káldy Zoltán püspök-elnök, Ottlyk Ernő püspök, Prőhle Ká-
rOly teológiai professzor, Hafenscher Károly lelkész, Takácsné Kovácsházi
Zelma lelkészi munkatárs és Káldy Zoltánné. Naptárunk szerkesztője
megkérte az öt hivatalos delegátust, hogy számoljanak be a legnagyobb
Dar es-Salaam-í éleményükről. A soron következő cikkekben küIdötteink
vallanak élményeikről.
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Hafenscher Károly:

Túl az Egyenlítón ...

A világgyűlésen tapasztalt eseményeket és élménycimet három szó köré
csoportosítom : Afrika, spiritualitás, munka.

Afrika. Nemcsak a Lutheránus Világszövetség hivatalos nyilatkozatai,
neves egyházi emberek beszámolói kezdődtek így: "ez az első a világ.
gyűlések sorában, amely afrikai talajon jött létre ... " -, hanem egyéni
élményem is, mindenekelőtt ez: Afrikában voltam, Afrikában voltunk
együtt és Afrika mindenre rányomta bélyegét egyházi és nem egyházi vo-
natkozásban egyaránt. Ezzel kell tehát kezdenem, mint ahogy a világ-
gyűlésre kiadott, versenypályázatra beküldött és díjnyertes 21 énekből álló
énekgyűjtemény is egy afrikai énekkel kezdődik ...

Már utazásunk is érzékeltette a távolságot, a repülés Zürichig - egy
óra húsz perc - nyitány volt csupán az egész éjszakai repülőúthoz ké-
pest. A Swiss Air DC lü-es óriás gépe 7 óra 20 percet volt a levegőben
Nalrobiig, Kenya fővárosáig, majd még egy órát repültünk 50 perces szü-
net után Dal' es-Salaamig. Délben értünk földet. Bár Afrikában az Egyen-
lítő alatt ekkor éppen tél volt, tűzö napban szálltunk ki, de a levegő nem
volt olyan nedves, mint vártuk. A tél száraz évszak ott. Afrika megkö-
vetelte a magáét európai szervezetünktől, szinte minden próbára tett: a
hőség, a bizonytalan ivóvíz-lehetőségek, a sokféle' rovar és csúszómászó,
a hajnal és alkony nélküli hirtelen nappal- és éjszakaváltozás - mind-
mind idegen volt, csakúgy, mint az állandó gyógyszerelés, ami trópuso-
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kon kötelező a különböző itthoni oltások után is. - Afrikai volt a szín-
pompás növényzet: kókuszpálmával, fügefával, datolyával, nagy piros vi-
rágot nyitó, sosem látott fákkal. Afrikai volt az építészet Ls: a pompás
egyetemi campus lyukacsos falaival és a nagyszerű főépület, ahol a gyűlés
plenáris ülései és istentiszteleti élete zajlott. Ablakok helyett nyílt fal-
felipet mindenütt. Afrikai stílusú templomban voltunk a városban is és
szokatlanul, a harang mellett dobszó is hívott istentiszteletre.

Segített az afrikai életet megismerni és megérteni aDar es-Salaam kö-
zepén fekvő múzeum. Allandó kiállítás sejtet meg valamit ott a nép múlt-
jából, ízlés- és kultúrvilágából, művészetéből és hétköznapjaiból. Több
egyházi és nem egyházi dokumentumfiImet is láttunk a vendéglátó ország
és egyház életéből. Cikkeket s könyveket olvastunk el már előre, hogy ne
legyünk egészen tájékozatlanok, mégis más és új volt találkozásunk az
afrikaiakkal. Nagyon megszarettem a tanzániaiakat: a kis szégyenlős gyer-
mekeket, a déleeg járású, kitűnően futó fiatalokat, a korán öregedő fel-
nőtteket, az ősz hajú egyszerű néger öregeket. akikkel együtt utaztunk, ét-
keztünk, találkoztunk a városban, autóbuszon, mindenütt. Melegszívű, ba-
rátságos emberek, hálásak a jó szóért, sokáig rázzák az ember kezét, hogy
biztosítsák a vendéget barátságukról és kezükkel együtt szívüket is ad-
ják. A világ egyik legszegényebb országában nagyszerű vendégszeretet-
ben volt részünk. Ez is mutatta, nem csak beszélni tudnak az új közös-
ségről.

Eleven afrikai egyházi élettel találkoztunk mindenütt! A világgyűlésen
istentiszteleteinken mindennap más kórus énekelt, néha kettő is. A helyi
templomban, ahol első vasárnap délelőtt, még a világgyűlés megnyitása
előtt jelen lehettem, 860 felnőtt résztvevőt számoltam meg, amellettünk
levő épületben pedig 241 vasárnapi iskolás figyelt az evangéliumra. A lel-
kész elmondta, van még reggeli és a délelőttinél nagyobb létszámú esti
istentisztelet is templomukban. Az egyik teológlájukon (Morongoro) 130
fiatal tanul. Van ápolónőképzőjük és bibliaiskolai vezetőképző intézetük,
sajtóközpontju'k, sokféle egyházi mezőgazdaságí létesítményük, rengeteg
énekkaruk, sok-sok keresztelésre jelentkező felnőttük. 16 év alatt meg-
háromszorozódott a számuk! A sokféle adódó probléma ellenére míndíg
nagy, reménységgel beszéltek jövőjükről.

Sok mindenben mások az afrikaiak, mint mi. Hangosabbak, érzelmei-
ket jobban nyilvánítják - örömöt is, fájdalmat is -, énekükkel együtt
jár egyfajta ritmikus mozgás, Mások és mégis testvéreink: ernberek és
keresztyének. Boldog vagyok, hogy evangélikus hittestvéreim között él-
hettérn néhány hetet Afrikában.

Spiritualitás. Ezt az idegen szót (a lelki élet hangsúlyozását jelenti)
már szinte unalomig olvastam és hallottam a világgyűlés előtt, de most
megfényesedett és jelentőssé vált számomra, nem maradt üres jelszó,
megtelftődött tartalommal. Dar es-Salaamban nagyobb jelentőségű volt a
napi két istentisztelet, a bibliaórák, a nyitó és záró istentiszteletek, az
úrvacsoraosztások sora, mint az előző világgyűléseken. Úgy éreztem, a
hangsúly nem is a fő előadásokon vagy új teológiai irányzatok bemuta-
tásán volt, hanem a spirí tualitáson. Kedvessé tette reggeli és esti isten-
tiszteleteinket a már említett kórusok szolgálata. A gyülekezeti éneklés
is testvérekke formált. A tanzániaiak szívesen énekelnek sokszor csörgő,
pengető hangszerekkel, esetleg dobbal kísért énekeket. Élményt jelentett
számomra, mikor észrevettem, hogy nevetve imádkoznak. A Miatyánkban
Istent (Mungu) Babának (Édesapám) nevezik, ami a legbarátságosabb
családi megszólítás és ez mosolyt fakaszt az ajkon, családi légkört teremt.
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Azóta nem is olyan természetes, ha kornolyan, sőt kemoran imádkozom.
Tanzáníaí testvéreink az első szerétet örömével imádkoznak. A lelki élet
hangsúlyozása nem jelentette a világgyűtésen hétköznapi életünk semmi-
bevételét, sőt Pál apostol kifejezése szerint ez vezetett az "okos" isten-
tiszteletre (Róm. 12, 1-2.). Ide tartozik, hogy a világgyűlésen mindenki
egy kis bibliaórás csoport tagja volt és a csoport tagjai mindennap ta-
lálkoztak, ez volt az igazi motorja a vídággyűlésnek. Együtt tanultuk és
meditáltuk végig, a Római levelet és foglalkoztunk a mai világ és ke-
resztyénség dolgaival.

Munka. Hallatlan sokfízíkaí és szellemi munka eredménye volt, hogy
a világgyűlés 'gépezete olajozottan működött, jelentős fennakadás nem
volt, a 820 állandó résztvevő valóban megfelelő ellátásban részesült.
A kéthetes programot órára, sőt percelere beosztották, irodalommal gaz-
dagon elláttak. Nevesek és névtelenek, világszerte ismert egyházi vezetők
és kis diáklányok és -fiúk, akik stewardként vagy stewardessként szol-
gáltak, mind beleadták önmegtagadó munkájukat a világgyűlés energia-
raktárába. Ki tudná megszámolní, hány munkaóra 'Jan a világgyűlésben
a több éves előkészítést is beleszámítva? A kegyelmet hangsúlyozó evan-
gélikus világ megint valamit megmutatott abból, hogy nincs mit szé-
gyenkeznie a felekezetek nagy családjában: az evangélikusok tudnak dol-
gozni. Minden anyag: 'a bibliatanulmányoké, témacsoportoké, szemínáriu-
moké,előadásoké, referáturnoké, plenáris üléseké megjelent sokszorosi-
tott formában és minden résztvevő időben kézhez kapta. Allandó négy-
nyeívű tolmácsolás folyt: angol, német, francia és szuahili nyelven. A for-
dítók és ,gépírónők néha egész éjjel dolgoztak, hogy másnap ott legyen az
anyag mindenki postarekeszében, azon a nyelven, amelyen az illető kí-
vánta. Mindermap megkaptuk a helyi újságet (Daíly News) és a világgyű-
lés saját kís újságját (Day by Day). Helyileg a konferencia központiában
információs szolgálat állt rendelkezésünkre, így bárki megtalálhatta, hol
lakik 'a másika városnak is beíllö egyetemi campuson, vagy milyen cso-
portba van beosztva. Sok munkát jelentett a rengeteg ember kítűnő el-
látása is.

Volt, aki nem bírta a munka:tempót. Volt, aki betegsége miatt mulasz-
tott alkalmakat" vagy nem birta a nehéz terepet. a sok lépcsőjárást, a
szekatlan klímát. Volt, aki a sok benyomás míatt vagy a Látogatóprog-
ramon tapasztalt szegénység miatt búskomorságba esett, étvágytalan lett
vagy aludni nem tudott. Egyesek szerint óriási merészség ilyen tempójú
és zsúrolt programú konferenciát rendezní utríkaí talajon két hétre" hi-
szen ez a munkatempó a hűvös északra való vagy kisebb létszámú talál-
kozó'kra. Magam részéről azt hiszem, a bátraknak volt igazuk. Nagyon
becsültem az ezerágú, sok munkát igénylő, dolgos életet lehelő világgyű-
lést, Úgy tapasztal tam, hogy minket, magyar evangélikusokat is, többek
között, munkánk miatt beesülnek. Köztudott volt, hogy minden világgyű-
lésre írásbeli hozzájárulást azoktunk készíteni, -hogy püspökeink, lelké-
szeink és professzoraink a Lutheránus Vídágszövetség sok bizottságában
és konferencíáján eddig ts kivették részüket a munkából és hogy ezen a
világ gyűlésen is, több vonatkozásban is, benne volt a mí egyházunk mun-
kája is. Munkánkkal jó szelgálatot tehettünk népünknek is e jelentős
egyházi alkalmon.

Az ezerélményű világgyűlésről e három szót, fogalmat emeltem most
ki jellemzőllíént. Ezek jelentették számomra a Dar es-Salaam-í világgyű-
lés legdöntőbb benyomásait.
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Ottlyk Ernő:

Az afrikai ember

ISTEN TEREMTETTE AZ EMBERT és mégis milyen sok!éle! Az Apos-
tolok 'CSelekedeteiről írott könyv 17. fejezetében Pál apostol az ókori Athén
központiában, az areopagoson elmondott igehirdetésében, a 17. versben
arról szól, hogy lsten az egész emberi nemet egy vérből teremtette. Az
egész emberiség tehát Isten akaratábó] egyenlő, és a közös atyának egy-
forma gyermeke. Mégis az emberi bún miatt, mégpedig közelebbről a
gyarmatosítás, a kízsákmányolás, az imperializmus búne miatt a fekete
Afrikiában az ember a szegénység, nyomor, betegség míatt szenved Hálás
vagyok egyházamnak, hogy részt vehettem a Lutheránus Világszövetség
VI. nagygyűlésén a tanzáníai Dar es-Salaarnban, és így közvetlen és él-
ményszerű benyomásom van az afrikai emberről.

A MEGNYITO ISTEN'I1ISZTELET FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYT jelen-
tett. Az LVSZ nagygyűlésének első istentiszteletére magyar Ikarus buszok
vitték a delegátusokat forró melegben az újonnan épített, modern mago-
meni templomba. Itt wo.(} lelkes evangélikus gyülekezet van, de 3000 ember
gyúlt össze. Nem is fértek be a templomba, hanem körülötte lócákon
ültek a fák alatt. ünnepi rnenet volt az istentisztelet előtt, amelyben
rendőrzenekar játszott a menet elején, azután következett az LVSZ ve-
zetősége, majd a 270 delegátus vonult be a templomba. Igazi afrikai ün-
nep volt. Tizenöt különböző dobon vert élénk ritmust a dobos. A mi fo-
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galrnaink szerint ez számított bevezető zeneszámnak. vagyís prelúdium-
nak. Az istentiszteleten Kolova, evangélikus püspök-elnök prédikált, majd
12 lelkész osztotta az óriási tömegnek az úrvacsorát. Az istentiszteleten
két énekkar felváltva szerepelt. Jól ismert közös evangélikus énekek
csend ültek fel a tanzáníaí egyházi kórus ajkán. Összekapcsolt minket a
közismert, lelkesítő Handel : Halleluja-szám. De ugyanakkor afrikai do-
bokkal kísérték az egyházi éneket. Nagy hangerővel, lelkesen, állandó rit-
mikus mozgással kísérve énekelt a kar. Mély benyomást keltett, hogy
milyen odaadással élték bele magukat a fekete hivők az istentiszteleten
elhangzottakba. Mindenben szívvel-lélekkel vettek részt, nyoma sincs ri-
deg közönynek. Itt átélt és hangosan megvallott a hit.

NYERERE, TANZANIAI ALLAMELNÖK az evangéllkus egyház iránt
tett gesztussal nemcsak az LVSZ nagygyűlésének megnyitójan vett részt,
hanem aznap este palotájának kertjében állami fogadást adott. Igazi af-
rikai ünnep volt. Felettünk a felhőtlen égbolt, a tiszta levegőben fénye-
sen ragyogtak a csillagok, az Indiai-óceán felől fújó szél felfrissítette a
levegőt, a parkban megrendezett fogadáson felváltva játszott a rendőr-
zenekar, majd pedig afrikai népi ének- és tánckar és különleges dobokon
mutatták be a tanzániai népi zenét és táncot. Szédületes ritmussal fejez-
ték ki örömüket, vidámságnkat. A végén pedig extázisig fokozódott a han-
gulatuk, amit a dobok egyre gyorsabb és hangosabb üteme emelt a tető-
fokra. r

A TANZANIAI EVANGÉLIKUS EGYHAZ természetesen nemcsak a
fővárosban, hanem vidéken is él. Ezt filmbemutatón keresztül láthattuk
igen szemléletesen, Egyszerű falusi templom jelent meg a képen, amely
nem különbözött a szalmafedélű afrikai házaktól, csak azzal, hogy ke-
reszt állt a homlokzatán. Ugyanakkor láttunk modern betonépítésű temp-
lomot is. Másik képen az ifjúsággal foglalkeztak. Van egyházi kórház is,
ami igen fontos szerepet tölt be, mert általában kevés egészségügyi in-
tézmény van, s emiatt a betegség jobban pusztít, mint máshol. A filmek
közben egyházi énekkar mutatta be jellegzetes számaikat. Nemzeti ele-
mekkel volt átszőve az ének, újra meg újra ez a szó lüktetett a dallam-
ban: "Tanzánia". A szöveget nem értettük, de azt igen, hogy mélyen sze-
retík Istenüket és hazájukat. Megkapo az előadásmód, ahogyan szívvel-
lélekkel énekelnek, s amibe a ritmikus mozgás is beletartozik.

FOKOZATOSAN HALAD A NÉP FELEMELKEDÉSE Tanzániában.
Igen mélyről kell indulniuk. 1964-ig gyarmat volt az ország. Az iskolás
gyermekek mellett igen elterjedt a felnőttek iskolája. Most pótolják azt,
amire gyermekkorban nem volt módjuk. Gyárak is létesülnek és megszer-
vezik az orvosi ellátást is. Filmen láttuk, hogyan törik fel a szavanna
földjét, s ahol semmi sem volt, miként építenek 200 új házat fából, sár-
ból, szalmából. Majd benépesül az új falu asszonyokkal, gyerekekkel, s
megindul a háztáji gazdasági élet. Hiányzik az individualizmus, mindent
kollektív szellemben végeznek. a törzsi hagyományok szabályozzák az
életet. Egyes törzsek még ma is nomád vagy félnomád életmódot foly-
tatnak. Öriási a gyermekhalandóság. Előttünk vánszorog egyetlen rongyes
lepelbe öltözött, igen sovány néger férfi. Ugyanakkor olyan afrikai orszá-
gokban, amelyek nem szocialista alapon rendezkednek be, mint T'anzá-
nia, hanem tőkés alapon, sokkal nagyobb a fény és az árnyék. Egyes dík-
tátorok a világ leggazdagabb embereivé lettek, nyilvánvalóan nem tisz-
tességes munkabérből szerezték hatalmas vagyonukat. Azokban az orszá-
gokban a gyarmatosítók után a gazdag feketék zsákmányoljak ki a sze-
gény feketéket.
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I

A DÉL-AFRIKAI FEKETÉK NYOMORÚSÁGA ugyancsak szembeötlő.
Illegális felvételekből készített filmet láttunk Dél-Afrikáról (tehát nem
Tanzáníáról). Az egyik képen kemény munkával vágják férfiak a cukor-
nádat. Utána láttuk a cukornád-ültetvényes pompás kastélyát. Megdöb-
bentő volt a fekete gyermekek temetője. Dél-Afrikában 50 százalékos a
gyermekhalandóság. Az apróságok kedvesek voltak szüleiknek. A sírra
kitették a cuclisüveget. agyerekjátékot, s egyszerű, saját készítésű fel-
irattal látták el a parányi fejfát. A parkokban álló lócákra ki van írva:
csak fehéreknek. Ugyanez a tábla látható a legtöbb étterem homlokza-
tán is. Az elnyomó fasiszta stílusú államhatalom csillogó egyenruhás had-
sereget, rendőrséget tart fenn, sokat költ modern katonai harci repülő-
gépekre. Az elnyomás gépezete erősen megszervezett.

A BÉKE üGYÉVEL foglalkozott az a bizottság, amelynek tagja voltam.
Vegyes összetételű volt, a világ minden részéről voltak ott delegátusok,
mégis egyértelmű volt az enyhülés politikájának szívből jövő helyeslése,
ugyanakkor a dél-afrikai fajüldüző rezsimek elítélése. Mindez tükröző-
dött a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésének záróhatározataiban is,
amelyben a helsinki szel'lem mellett és a fajüldöző rezsimek ellen fog-
laltak állást. Mindehhez jó alapot adott az afrikai környezet és maga a
"szenvedő világrész". -

A pesthidegkúti szeretetotthon
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Prlilile Károly:

Dar es-Salaam - a béke kapuja

Legnagyobb élményem? Maga Afrika! Nem először jártam Afrikában.
Sok évvel ezelőtt volt első találkozásom a fekete földrésszel. 'Tanzániában
ismételten jártam, Dar es-Salaamot láttam évekkel ezelőtt. Jól emlékeztern
a tengerparti vár felett dombokra épült hatalmas egyetemi városra. afrikai
stílusú, de modern épületefre. Nagy élmény volt akkor számomra azafri-
kaiak rneleg barátsága, az evangélikus gyülekezet és gyülekezeti vezetők
testvéri szeretete, mégis újra nagy élmény volt Afrikával találkozni, még-
pedig éppen az afrikai evangélikus világgal, Dar es-Salaamban. Felejthe-
tetlen marad számomra az a percekig tartó viharos taps, amely arra a
beielentésre tört ki, hogy a nagygyűlés a tanzániai Kibira püspököt válasz-
totta elnökévé. Még magasabbra tört fel a lelkes taps, amikor az új elnököt
elsőként üdvözölte Habelgarn dél-afrikai püspök, aki csak néhány szava-
zattal kapott kevesebbet. Az a tény, hogy a Lutheránus Vílágszövetségnek
fekete elnöke van, mindennél világosabban mutatja, hogy a nagygyűlés
történeti fordulatot jelent a világszövetség életében. Mert távolról sem
arról van szó, hogy a vendéglátó egyház és földrész iránti udvariasságból
került Kibira püspök a Lutheránus Világszövetség és az evangélikus nagy
család élére, mögötte ott áll az élő hitű afrikai evangélíkusság és ember-
sége tudatára ébredő, gyors ütemben fejlődő és múvelődő atríkaí nép. Az
egyházi élet elevenségét mutatták a nagy számban felvonuló, kifogástalan
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teljesítményű gyülekezeti énekkarok, a rendezések - a körülmények
minden szerénysége mellett is érezhető volt, nemcsak a vendégszeretet,
hanem a szervezőképesség. A megnyibatkozásokban pedig világossá vált,
hogy Afrika keresztyén vezetői egyenrangú partnerekként vesznek részt
a világszövetség munkájában. Világosan tudják követni a teológiai vitákat,
és ugyanakkor a kellő időben tudják az elméletivé vált eszmecseréket
lehozni az afrikai élet realitásaira. Éppen azért, mert már korábbról
ismertem Afrikát, ez a hihetet1en gyors felemelkedés nagy élmény volt
számomra.

Milyen kérdéssel kellett különösen is foglalkoznom? Az előrejelzések
úgy szóltak, hogya nagygyűlésen két probléma áll majd a megbeszélések
középpontjában :az egyház küldetése, missziója és az emberi jogok kérdése.
Ez 'az előrejelzés egészben véve igaznak bizonyult. Beosztásommal kap-
csolatban a második problérnakörrel kellett foglalkoznom. Eléggé köz-
ismert az a tény, hogy ma talán nincsen egyetlen olyan világi vagy egyházi
nemzetközi szervezet, amely valamilyen formában ne foglalkoznék az
emberi jogok kérdésével. Ez ma nemcsak divatkérdés. hanem harci eszköz
is. Örömmel kellett megáblapítanorn, hogy a világszövetségben az emberi
jogok kérdését távolról nem emelték olyan módon első helyre, ahogyan
azt várni lehetett, hanem sokkal inkább beleépítették a keresztyénségnek,
benne az evangélikusság emberért és világért valő felelősségének egészébe.
Örvendetes volt, hogy most már nemcsak nekünk kellett hangsúlyoznunk,
hogyakeresztyénség lutheri típusára jellemző eredeti alapjai ból köz-
vétlenül következik a világi felelősség és az emberiség javát szolgáló
feladatok vállalása. A kérdések megvitatása tapasztalatom szerint két
irányban haladt. Egyfelől komoly kísérletek történtek a világért való
felelősségünk teológiai alapjainak tisztázására. És itt német, skandináv,
amerikai és afrikai teológusok - és mi is - egyetértettünk abban, hogy
a lutheri reformáció öröksége még sok kiaknázatlan etikai értéket tartal-
maz, amelyet világszerte tudatosítanunk és felelevenítenünk kell, hogy a
világ evangélikusságát mozgósítsuk a világban végzendő szolgálatokra.
Másfelől örömmel kellett dátnunk, hogy ,az eszmecserék nem maradtak
elméleti szinten, néhány konkrét kérdésben, pl. a rasszizmus ügyében
vagy a helsinki egyezmény támogatása érdekében jó, konkrét határozatok
ls születtek.

Eredmények? Idő kell még ahhoz, hogy a nagygyűlés eredményeit le-
mérjük és kiértékeljük. Néhány tényt azonban máris világosan látunk. Az
egyik az, hogy alig lehetne olyan egyházi világkonferenciát említeni a kö-
zelmúltból, amely olyan gondosan és mélyrehatóan lett volna előkészítve,
mint a Dar es-Salaam-i nagygyűlés. A másik észrevétel már ebből szinte
magától következik az, hogya nagygyűlés nem mindenben érte el az elő-
készületi munkák mélységét és színvonalát. Ez azonban általában jellemzi
a nagygyűléseket. Viszont nagy összefüggésekben értékelve az eredménye-
ket azt kell mondanunk, hogy a korábbi nagygyűlésekhez képest valóban
eredménynek kell tartanunk, hogy a nagygyűlés helyes egységben tudta
látni az egyház missziói felelősségét és világi elkötelezettségét, Az nem
volt várható, hogy a konkrét kérdésekben, főként a világi feladatok meg-
ítélésében teljes egyhangúság alakuljon ki. De éppen ezen a téren látok
jelentős fejlődést. A nagygyűlésen nemcsak az egész világ evangélikus-
sága, hanem rajtuk keresztül az egész világ is képviselve volt. Nincs
olyan egyházi vagy világi kérdés, amely valamilyen formában szóba ne
került volna. Eközben különbségek is nyíltan felszínre kerültek. De azt
tartom igen nagy dolognak, hogy az egész nagygyűlésnek olyan testvéri
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atmoszférája volt, amely eleve kizárta a provokációkat, lehetetlenné tette
a gyanúsítást, szabaddá tette az utat minden kérdés felvetésére és hom-
loktérbe állította a kölcsönös megértés és megsegítés szándékát. Az evan-
gélikus nagy családnak ezt a különbségeket átfogó testvériségát tartom
a nagygyűlés legnagyobb élményének, legnagyobb eredményének és leg-
nagyobb biztatásának a jövő felé.

A Pesti Egyházmegye presbiteri konferenciája a Deák téren
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Káldy Zoltán:

A megteremtett világért való
felelősség

Eddig én kérdeztem a Dal' es-Salaam-i nagygyűlés magyar' résztvevőit,
hogy mi volt a legnagyobb élményük Tanzániában. Most magamat kell
megkérdeznem efelől.

Míg delegációnk tagjai nagyobb része számára maga Afrika, az afri-
kai ember, a tanzániai evangélikus egyház élete és szolgálata jelentette
a legnagyobb élményt, számomra - aki már a tizennegyedik afrikai or-
szágban voltam - a nagygyűlésnek a teremtett világért való felelőssége
és ezzel kapcsolatos határozatai jelentették a legnagyobb eseményt. Noha
az előző két nagygyűlésen is, Helsinkiben és Evianban, érezhető volt va-
lami ebből a felelősségből és néhány határozat is született ennek nyomán,
mégis a múlthoz képest igen nagy volt az előrehaladás Dar es-Salaamban.
Gyakran esett kritika alá az LVSZ konzervativizmusa a társadalmi és
politikai kérdésekben, különösen is Helsinki óta. A mi magyarországi
evangélikus egyházunk képviselői is gyakran tették szóvá az LVSZ ille-
tékes vezetői előtt, továbbá különböző bizottsági üléseken és konferenciá-
kon, hogy az LVSZ-nek sokkal nyitottabbnak kellene lennie a teremtett
világ nagy problémái felé és sokkal több segítséget kellene adnia e prob-
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lémák megoldásához, mint 'azt eddig tette. De nemcsak a mi egyházunk
képviselői mondták ezt nagyon gyakran, hanem egyre inkább szaporodott
azoknak a száma más evangélikus egyházakban is, akik ezt újra és újra
előhozták. Ehhez tartozik hozzá az is, hogy az emberiség nagy családjának
problémái egyre növekedtek, és már az LVSZ sem maradhatott meg eddigi
óvatos és tartózkodó magatartása mellett. Előbbre kellett lépnie, ha nem
akarta, hogy a "pálya szélére sodródjék" és megtagadja ezzel, kűldetését.

Úgy tűník, hogy Dar es-Salaamban megtört az LVSZ konzervativizmusa.
Ezt előre jelezte az a tény, hogya 3. szeminárium kijelölt témája ez volt:
"Felelősségünk a teremtett világért". Ez a téma alkalmat adott arra, hogy
a hat világrészből érkezett evangélikus delegátusok nyíltan megbeszéljék,
miben is áll a keresztyének, ezen belül az evangélikusok és evangélikus
egyházak felelőssége a világért. Az ezzel kapcsolatos megbeszélések kisebb
csoportokban, szemínáríumokban és a plenáris üléseken a felelősség növe-
kedéséről és a cselekedni akarásról tanúskodtak.

Több olyan határozat született a nagygyúlésen, amelynek szívből örül-
hetünk. Az alábbiakban ezekből a határozatokból szeretnénk néhányat
közölni vagy inkább idézni.

A IX. SZÁMÚ HATÁROZATNAK EZ A CíME: "AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZAK TÁRSADALMI, POLITIKAI FUNK CIOl ÉS FELELOSSÉGE"
így indul a határozat: "A Lutheránus Világszövetség tagegyházai fokozott
mértékben tudatában vannak a közösségük globális jellegének és ugyan-
csak tudatában vannak az egyház társadalmi-politikai funkcióinak és fele-
lősségének és annak, hogy szükséges teológiai és etikai alapvetést nyújtani
a funkcióhoz." Majd ezeket olvashatjuk a határozatban: Az egyházak
nem vonulhatnak vissza a felelősségt&l,mivel annak a társadalomnak,
amelyben élnek, szerves részei. Utat kell találniuk a társadalmi és politikai
felelősség helyes gyakorlására. Ezt ú.gy tehetik, ha óvakodnak egyfelől a
környezethez. való teljesalkalmazkodástól, másfelől a teljes vísszahúzódás-
tól, Luthernak a "két birodalomr6l" sz6l6 tanítása segíthet a helyes maga-
tartásra. E tanítás világosan mutatja egyfelől Isten szuverenitását az
egész teremtett virlág fölött, másfelől a keresztyéneket ösztönzi, hogy vegye-
nek részt azokban a struktúrákban, amelyek a napi életet keretbe foglalják
és amelyek egy adott formái a teremtettség iránti felelősségnek. a felebarát
kölcsönös szolgálatának, az egész emberiség szolgálatának. Ez a tanítás
lehetövé teszi, hogy részt vegyenek 'a nagyobb szabadságért és igazságért
folytatott küzdelemben is. Az igazság érdekében való szó az egyház
missziójának lényeges és alkoto része, Jellemző velejárója az igehirdetés-
nek. Tekintettel erre, mostanáig is számos egyház vett tevékenyeri részt a
Kelet-Nyugat békéjének elérésében, mások a hangsúlyt arra tették, hogy
tanulmányozzák Észak-Dél ellentétét és tevékenységükkel elősegítsék az
igazságot ezen a téren. Az LVSZ tagegyházai rnegkísérelhetik, hogy aktív
lépéseket tegyenek a béke érdekében és a gazdasági struktúrák radikális
megváltoztatása érdekében.

Ezt követően a határozat fontosnak tartja, hogy az LVSZ tanulmányi
munkát folytat annak érdekében" Ihogy mínden irányban megismerhesse
a társadalmi és gazdasági Tgazságtalanságok gyökérokait. Egyértelműerr
állapítja mega határozat, hogy a vílág gazdasági rendjében szükséges a
radikális változás és ez döntő lépés a béke elérésében.

Külön is beszél a határozat a helsinki zárookmány nagy jelentőségéről
és hangsúlyozza, hogy ezzel kapcsolatban szelgálatot kell vállalniuk az
egyházaknak is. Szó szerint ezt mondja a határozat: "A helsinki záró-
okmány alkalmazása szolgálhatja a béke ügyét 'az egész világon csakúgy,
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mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok demokratizál6dását és egy új
gazdasági és nemzetközi rend létrehozását." .

A nagygyűlés az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia
belgrádi találkozójára a következő üzenetet küldte: "A Lutheránus Világ-
szövetség Dar es-Saalam-i ülésén megelégedéssel veszi tudomásul a hel-
sinki megállapodás pozitiv hatásait. VilággyűlésünJk tisztelettel üdvözli az
előbbi következményeként a belgrádi konferenciát. Reménységünket fe-
jezzük ki, hogy konferenciájuk erősíteni fogja azokat a törekvéseket, ame-
lyek a helsinki záróokmányban lefektetett alapelvek teljes mérvű alkal-
mazását célozzák."

Az üzeneten kívül a nagygyűlés a helsinki záróokmánnyal kapcsolatban
még két határozatot hozott. Ezek így hangzanak: "A Lutheránus Világ-
szövetség bátorítja tagegyházait, melyek a záróokmányt aláíró országokban
élnek, hogy emeljék fel szavukat kormányaíknál a helsinki megállapodás
elveinek alkalmazása biztosítása érdekében, továbbá a béketörekvésekben
való szélesebb bekapcsolódásra." Végül: "A nagygyűlés kéri magát a Luthe-
ránus Világszövetséget, hogy folytassa tovább erőfeszítéseit a helsinki
záróokmány érvényesülése érdekében."

SZÓLNUNK KELL A X. SZÁMÚ HATÁROZATRÓL IS, AMELYNEK
EZ A CíME: "AZ EMBERI JOGOK". Szól a határozat bevezetése arról,
hogy noha már Evianban is érintette ezt a kérdést az LVSZ, azóta az
emberi jogok kérdése a világ közvéleményének érdeklődési fókuszába
került. Morális és jogi kérdésbél politikai problémává vált. Sajnos, rnínden
földrészen valamilyen formában áthágják az emberi jogokat. Mivel a
nagygyűlés Afrika ,földjén folyik, az emberi jogok áthágás ával kapcsolat-
ban elsősorban erre a földrészre vonatkozólag nyilatkozik a nagygyűlés.
"Bizonyos, hogy semmi újat nem mondunk akkor, amikor kifejezzük érde-
keltségünket és tiltakozásunkat az emberi méltóság állandó fenyegetettsé-
géveI kapcsolatban rés azzal összefüggésben, ami a dél-afríkai, namíbíaí és
zimbabwei fehér kísebbség által történik, tí., hogy sokszorosan áthágják
az emberi jogokat. Ugyancsak nem maradhatunk csöndben azzal a ténnyel
összefüggésben, hogy száznos iparulag fejlett ország, amely sokféle kapcso-
latban van Dél-Afrikával és a jelenlegi rendszerrel" különösen is jelentős
felelősséget hordoz ezekben az ügyekben."

Szól az ide vonatkozó határozat arról, hogy az LVSZ tagegyházai ,,5Z0-
lidárisnak tudják magukat mindazokkal, akik az emberek emberségével
törődnek". Felszólítja a nagygyűlés a tagegyházakat. hogy közbenjáró
imádságot mondjanak "mindazokért, akik az emberi jogok megtiprásá-
nak estek áldozatául". Ezzel az imádsággal együtt jár és annak következ-
ménye, ,;hogy ugyanekkor teljes erőbedobással gyakorlati segítséget pró-
bálunk nyújtani és hatásos lépéseket akarunk tenni az emberi jogok
megtiprásának áldozatai érdekében". A határozatnak igen fontos része
ez a mondat: "Az emberi jogok teljes alkalmazását kell sürgetni, bele-
értve a munkához, Iskoláztatáshoz, társadalmi szolgáltatásokhoz való
elemi jogot."

Még egy mondatot idézünk a határozatból : "Szükséges az emberi jogok
hathatós védelme a hatalom újraelosztása tekintetében is, olyan struk-
túrákat és rendszereket kell teremteni, amelyek egyaránt védik az egyéni
és társadalmi jogokat hathatós módon." Itt szól a határozat a vallássza-
badságról és a lelkiismereti szabadságról. A Lutheránus Világszövetség
történetében először mondja ki a nagygyűlés, hogy "A vallásszabadság
magába foglalja azt a jogot is, hogy valaki egyáltalában ne tartozzón egyik
valláshoz sem".
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A HATAROZATOK KÖZüL MÉG A XI. SZAMÚBÓL IS IDÉZüNK
NÉHÁNY SORT. ENNEK CíME: "DÉL-AFRIKA". Lényegében ez a ha-
tározat felszólítja a Dél-Afrikában élő fehér és fekete evangélikus egy-
házakat, hogy éljék meg a Jézus Krisztusban való közösséget, Adjanak
példát a világnak arra, hogy a faji megkülönböztetés országában az evan-
gélikus 'keresztyének ellene vannak minden faji megkülönböztetésnek.
Ezt csak úgy tehetik, ha vállalják a fehér és fekete evangélikusok egy-
mással az istentiszteleti és úrvacsorai közösséget,

Nagyon jelentősnek tartjuk a határozatnak a következő szakaszát: "Nor-
mális körülmények között politikai kérdésekben a keresztyéneknek lehet
különböző véleményük. Azonban politikai és társadalmi rendszerek olyan
bűnössé és elnyomóvá válhatnak, hogy a hitvallással egyetértésben nem
lehet mást tenni, mint megtagadni azokat és egy változásért munkálkodni.
Dél-afrikai fehér tagegyházainkhoz fordulunk különösképpen, hogy ismer-
jék fel: a dél-afrikai helyzet ma status confessionist jelent. Ez azt jelenti,
hogy hitük alapján ésazért, hogy az egyház egységét megmutathassák.
az egyházaknak nyilvánosan és egyhangúan meg kell tagadniuk az
apartheid rendszer létjogát."

Akik e határozatokat olvassák, bizonyára igazat adnak nekem, amikor
azt mondom: a Lutheránus Világszövetség nagyot lépett előre a társa-
dalmi és politik-ai kérdésekben és a teremtett világért való felelősség meg-
vallásában.

Mau főtitkár igét hirdet a Deák téri templomban
Hafenscher Károly lelkész tolmácsolja
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Takácsné Kovácsházi Zelma:

Dar es-Salaam után ...

ADar es-Salaam-i világgyűlésen való élményeimet jórészt az hatá-
rozta meg, hogy (1) férfitöbbségű konferencián a női kisebbséghez tartoz-
tam ; (2) egyházi címek, rangok, méltóságok viselői között cím és rang
nélküli voltam; (3) rutinos világutazók és nemzetközi konferenciázók kö-
zött kezdőként és tanulóként vettem részt.

Férfitöbbségű konferencián a női kisebbséghez tartoztam. A Dar es-
Salaam-i repülőtér várója zsúfolásig tömve június 27-én este 9-kor .. Lé-
pésben haladunk a mérleg és a pult felé, ahol poggyászunkat ellenőrzik
és jelzéssel látják el. Amikor az én bőröndömet továbbítják, az ott haj-
longó és emelgető tanzániai panaszosan magyarázza és mutogatja nekem,
hogy valami tű áll ki a táskámból, ami elszakította a nadrágját és vé-
resre karmolta a lábát. Rögtön tudtam, hogy milyen tűről van szó. Gyer-
mektenyérnyi zöld zománcos jelvény, amelyet a konferencia női részt-
vevői és a szimpatizáns férfiak viseltek. A világszövetség női osztályának
titkárnője olykor 8-10 darabot is viselt egyszerre; fejkendőjén kettőt-
hármat és földig érő szoknyáját hat-nyolccal összetűzve. A jelvény fel-
irata a világgyűlés főtémájár.a - Krisztusban - új közösség - utalva ez
volt: The New Community Includes Women, tehát az új közösség a nőket
is magában foglalja. - A jelvény csomagolásker utoljára került a ke-
zembe, s így bőröndöm bélésébe tűztem, azonban észrevétlen átszúrtam
vele a táska bőrét is, és így okozta a csomagomat vivő tanzáníai bal-
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esetét. Miután Káldy püspök úr míndezt látta, nevetve megjegyezte:
"Látja, a »nőrnozgalom« így szúr, Hagyja csak itt ezt a szúrós jelvényt."
Ezzel ki is vette a kezemből s a rakodópult puhafájú szegélyébe tűzte.
Beva:llom, nem hagytam ott; bár a kenferencián nem víseltem, de itthonra
szemléltetőeszköznek szántam. így kabátern felső zsebébe dugtam. ami-
vel elértem, hogy a hosszú utazás alatt néhányszor engem is megszúrt,
S tha már a női egyenjogúságért folytatott harcnak szimbóluma lett ez a
tű, akkor így is értelrneahetjük vezt.:olyan ez a mozgalom, amiben szú-
runk és sokszor ártatlanokat is sebzünk, sőt önmagunkat is megszúrjuk,

Azután a várakozás és a repülés folyamán továbbgondolkoztam: való-
ban, a női egyenjogúságra törekvés csak bajt és fájdalmat okoz? De hi-
szen nem valakik ellen irányul, hanem valakik érdekében. S még csak
nem is egyedül a nők érdekében, 'hanem a kétnemű emberiség érdekében,
hogy az emberi méltóságot, az emberlét gazdagságát szélesebb színskálán,
rnélyebben és teljesebben élhesse meg.

A két nem csak együtt képes a jövőt harrnonikussá és boldoggá tenni,
olyanná, amiben mindenki - férfiak is és nők is - jó közérzettel élnek.
(Jó, hogy hazánkban és egyházunkban míndez a megvalósulas útján van.)

Címek, rangok, méZtóságok viselői közt cím és rang nélküli voltam.
A világgyűlés altémáit 31 csoportra oszolva tárgyalták a résztvevők. Vá-
lasztott csoportom témája ez volt: Tükre vagy sója-é a társadalomnak
az egyház? Többségükben skandináv püspökök, németés skandináv teoló-
giai professzorok, amerikai. izlandi nagy létszámú gyülekezetek lelkészei
vo.ltak csoporttársaírn.

Már második napja folyt a vita arról, hogy nem kell-e alapjában véve
elutasítani azt a lehetőséget, hogy az egyház tükre lehet a társadalomnak.
Hiszen ez azt jelentené, hogy a világhoz szabja magát, és ezzel elárulja
hivatását. Az egyháznak éppen 'hogy egészen másnak kell lennie, mint
a társadalom, IS 'az egyház vezetőinek - a püspököknek és teológiai taná-
roknak elsősorban - éberen őrt kell állniuk, és teljesitve a prófétai szol-
gálatot, felemelni intő szavukat a társadalmi kérdésekben.

Azután a jelenlevő svéd püspök előhúzta táskájából a vídággyűlés té-
májához készített magyar hozzászólás angol nyelvre fordított és minden
delegátusnak megküldött fehér füzetét, felolvasott belőle néhány mon-
datot, amely a mi csoportunk témájához kapcsolódott, és felém fordult a
kérdéssel: Úgy érzi, hogy mi Magyarországon pozitívan értelmezzük ezt
a képet, 'hogy az egyház a társadalom tükre. Kifejteném-e neki bővebben,
hogyan értjük és milyen viszonyban látjuk a másik képhez, hogy az egy-
ház 8Ó lehet a társadalom életében.

Válaszomban elmondtam, hogy valóban úgy valljuk, hogy az egyház
tükre is a társadalomnak és jó is, hogy így van. S ezen azt értjük, hogy
szolidáris az egyház a társadalommal. Nem különül el a társadalomban
folyó jó törekvésektől, hanem őszinte meggyőződéssel kiveszi részét be-
lőle, és örömmel élvezi az elért eredményeket is. Hiszen az egyház népe,
a hivők olyan emberek, akik előbb lettek a magyar nép és társadalom
tagjai és csak ezután, hitre ébredve az egyház közösségéé, S mint hivők
és az egyházi élet résztvevői sem kivonulni és e1különülni akarnak a vi-
lágtól és a társadalom tóI, hanem azért gyülekeznek össze, hogy "felte-
kintsenek arra az Istenre, aki szerette és szeréti a világot, és hogy figyel-
jenek arra a Jézusra, aki az ember ügyét mindenestül magáévá tette",
földi-testi boldogságáért, lelki-örök üdvösségéért, teljes, igaz, értelmes éle-
téért élt és halt meg. Az egész egyházi és istentiszteleti élet célját ebben
látjuk és valljuk, hogy a hivők Jézus követőiként másokért élő emberek
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legyenek. Az egyház küldetésének eleget tenni és a rábízott szelgálatot
eHátni az egyház vezetői egymagukban nem képesek, bár természetesen
szavukat hallatni olyan fórumokon is módjukban van, egészen a parIa-
mentíg, ahol másoknak nincs. Az egész keresztyén hivő népnek kell a
társadalomban sóvá lennie: az életet, az "élet ételét" jóvá, ízessé, élvez-
hetővé, egyáltalán ehetövé tenni.

Rutinos világutazók és nemzetközi konferenciázók között kezdőként és
tanulóként vettem részt. A magyar delegáció minden tagja többször húzott
már repülőgép fedélzetén óceánok és kontinensek felett - én először re-
pültem. Megmutatták, hogyan ke],] a biztonsági övet bekapcsolni és ki-
nyitni, a szellőzőberendezést kezelni; figyelmeztettek, hogy melyik olda-
lon nézzek ki, ha Sopront, ha Bécset, ha az Alpekat vagy a zürichi re-
pülőteretakarom látni. Repülni csodálatos dolog. S talán a legcsodálato-
sabb, hogy az ember teljesen otthonosan érzi magát a levegőben és a
gépen. Semmi sem Iepett meg. Ilyennek képzeltern, mintha már egyszer,
talán álmomban átéltem volna. Zürichből este indulva, órákon át sötét-
ben repültünk. Reggel 6-kor a Szahara felett egyik pillanatról a másikra
világos lett. Mint egy kiterített térkép, úgy feküdt alattunk Afrika. Régi
földrajzórák emlékéből savilággyűlésre készülés hónapjainak olvasmá-
nyaiból és ülésszomszédom, Prőhle professzor magyarázatából most min-
den a valóság minden elképzelést felülmúló szépségében bomlott ki előt-
tem: szélhullámozta homoktenger. kiszáradt folyárkok, a Kilimandzsáró
napfényben csillogó hava, az Indiai-óceán türkizzöldje, Zanzibár szigete.
A visszaút is tartogatott még újságót. Kissé más vonalon és végig nap-
pali világosságban repültünk. így láttuk az ún. afrikai nagy árkot, ami az
afrikai ésázsiai kontinens egymástól való elszakadásakor roppant be.
Mikor a Benghazi-öböllel magunk mögött hagytuk Afrikát s a Földközi-
tenger s Dél-Olaszország felett repültünk, akkor az Újtestamentum pro-
fesszora szólalt meg Prőhle Károlyban: "Itt vitték Pál apostolt fogolyként
Róma felé." Jó, hogy mondta. A mai Olaszország és Pál apostol talán soha-
sem jutott egyszerre eszembe. Pál apostol Itáliája más képet viselt tuda-
tomban, mint a XX. század turístáínak kedvelt úticélja. Most pedig va-
lami osztatlan kép keletkezett bennem arról a kozmikus méretű isteni
szeretetről, amelyet Pál apostol megértett és világszéles horizontot szem
előtt tartva hirdetett, s amely szeretet és hirdetésére s megvalósítására
való megbízatás ma is változatlan s számomra élményszerűen válik tuda-
tossá a nagy lutheránus világtalálkozóról hazafelé repülve, ahol 'a téma
ugyanez az isteni szerétet és a belőle következő elkötelezés volt. De nem-
csak az utazás folyamán, hanem a világgyűlés egész idején is tanítvány
voltam. Káldy püspök úr mutatta meg a tolmácskészülék kezelését, ke-
reste meg velern először a pigeon-hole-t,azt a nevemre szóló rekeszt,
amibe az előadások szövegét tették be számomra, mint minden résztvevő
számára. Ugyancsak ő informált a szavazási rendszerről s figyelmeztetett,
hogy mikor míre vigyázzak.

Ismerkednem kellett a sok új arccal és névvel. Delegátustársaírn fárad-
hatatlanok voltak a felvilágosításban, hogy ki kicsoda, míről nevezetes,
milyen tisztséget visel és mire fogják feltehetően most megválasztaní.
A konferencia egész ideje alatt a magyar delegáció tagjaitól nagyon so-
kat tanultam azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amikkel ott foglalkoz-
tunk. a mcstaní világgyűlés sajátosságáról összehasonlítva az előzőekkel.
hazai egyházunk számára való jelentőségéről és általában teológiai és
egyházpolitikai kérdésekről.
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Tanévzáró a Teológiai Akadémián

Mekis Adám esneres igét hirdet

A Teológiai Akadémia hallgatói
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KRÓNIKA
1976. JÚLIUS - 1977. JÚNIUS

1
1976

1

A HAZAFIAS NÉPFRONT
VI. KONGRESSZUSÁRA

KÉSZÜLÜNK

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Elnöksége a Hazafias
Népfront VI. kongresszusával kap-
csolatosan nyilatkozatot fogadott el,
amelyben állást foglalt a nemzeti
egység, a szocialista hazafiság, az
állampolgári hűség, közös jöven-
dőnk szolgálata kérdéseiben, s a kö-
zösség szolgálatára hívott minden
hívőt a krisztusi felebaráti szeretet
parancsa értelmében.

HELSINKI FONTOS
FELADATOT JELENT,
AZ EGYHÁZNAK IS

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Nagy Gyula teológiai
akadémiai tanárral, az Európai Egy-
házak Konferenciája' Tanulmányi
Osztályának igazgatójával.

HELSINKI
ÉS A HARMADIK VILÁG

A Keresztyén Békekonferencia "Az
Európai Biztonsági és Együttműkö-
dési Konferencia eredményei és je-
lentősége a harmadik világ számá-
ra" témáról szemínáriumí tanácsko-
zást tartott Szófiában.

A SZOLGÁLATOK SODRÁBAN
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

ÉS IiANADÁBAN

címmel egész oldalas beszélgetést
közöl az Evangélikus Élet dr. Káldy
Zoltán püspök-elnökkel egyhóna-
pos útjáról.

TRAJTLER GÁBOR
ORGONA ESTJE

Trajtler Gábor orgonaművész a ti-
hanyí apátsági templomban nagy
sikerű ergonaestet tartott.

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN,
SZÉPEN

A Somogy=-Zalaí Egyházmegye új-
raválasztott elnökségét, Dubovay
Géza esperest és Horváth Lajos
egyházmegyei felügyelőt Káldy Zol-
tán püspök iktatta be szolgálatába.
Dubovay Géza esperes a József At-
tilától vett gondolat köré csoporto-
sította székfoglalója mondanivalóját.

SARLÓS ISTVÁNNAK,
A HAZAFIAS NÉPFRONT

ORSZÁGOS TANÁCSA
FŰTITKÁRÁNAK LEVELE

A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

ELNöKSÉGÉHEZ

"Egyetértéssel és örömmel olvastuk
a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház kibővített elnökségének a Ha-
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zafias Népfront közelgő VI. kong-
resszusával kapcsolatban nyilvános-
ságra hozott NYILATKOZAT-át.
Meggyőződésünk, hogy a nemzeti
egység, a szocialista hazafiság, az
állampolgári hűség, közös jöven-
dőnk szolgálata - miként a rnúlt-
ban - a jövőben is biztosítéka lesz
annak, hogy lelkészeik, híveik lel-
kiismeretükkel összegyeztethető,
hasznos munkát végezhessenek
mozgalmunkban. Megtisztelő fi-
gyelmüket, állásfoglalásunk támo-
gatását köszönöm. Üdvözdettel :
Sarlós István."

BÉKEMUNKÁSOK
KITÜNTETÉSE

A Hazafias Népfront Országos Ta-
nácsa székházában ünnepélyes ke-
retek között adták át az Országos
Béketanács kitüntető jelvényét több
tömegszervezet, társadalmi szervezet
és az egyházak békemunkásainak.
A kitüntetettek között volt Mezősi
György csepeli lelkész, az Evangé-
likus Élet szerkesztője is.

A nemzetközi és a magyar béke-
mozgalom érdekében végzett ered-
ményes munkájáért az Országos
Béketanács emléklappal tüntette ki
Baranyai Tamás domonyi lelkészt.

LELKIGONDOzAS
A DIAKONIÁBAN

Az NDK Egyházszövetségének Dia-
kóniai Osztálya diakóniai konfe-
renciát rendezett Berlinben "Lelki-
gondozás a diakóniában" címmel,
amelyen egyházunk részéről BIázy
Lajos újpesti lelkész, a Diakóniai
Osztály ügyvivő-lelkésze vett részt.

EMLÉKEZETES MŰSOR

címmel ismertette az Evangélikus
Élet azt a beszélgetést, amelyet "A
Hét" című televízióműsorban Káldy
Zoltán püspök-elnökkel folytatott
Polgár Dénes főszerkesztő.
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KÁLDY ZOLTÁN
PÜSPÖK-ELNÖK

AZ LVSZ
VÉGREHAJTO BIZOTTSÁGÁNAK

ÜLÉSÉN

A Lutheránus Világszövetség Vég-
rehajtó Bizottsága augusztus 23-
28. között a svédországi Uppsalában
tartotta ülését, amelyre meghívást
kapott Káldy Zoltán püspök-elnök,
hogy az Egyházi Együttműködési
Bizottság első alelnökeként tanács-
adói minőségben részt vegyen az
ülésen.

A FELEKEZETKÖZI
DIALOGUSOKKAL FOGLALKOZO

LVSZ-BIZOTTSÁG ÜLÉSE

A dániai Vaerlosében augusztus 28.
-szeptember l-ig tartotta ülését a
Lutheránus Vii1ágszövetség feleke-
zetközi dialógusokkal foglalkozó bi-
zottsága. A héttagú bizottság tagja
Káldy Zoltán püspök-elnök is.

PESKO GYÖRGY
FINNORSZÁGBAN

HANGVERSENYEZETT

A Filharmónia szervezésében finn-
országi orgonistálc meghívása alap-
ján tíznapos hangversenyúton Finn-
országban járt Peskó György ergo-
naművész.

DR. HORVÁTH RICHÁRD
HETVENÉVES

Horváth Richárdot, az Országos Bé-
ketanács Katolikus Bizottságának
főtitkárát 70. születésnapja alkalmá-
ból a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa a Béke és Barátság Érdem-
érem adományozásával tüntette ki.
A 70. születésnap és a kitüntetés
alkalmából egyházunk is őszinte
szívvel kívánt minden jót. Horváth
Richárdnak, a békemozgalom ki-
váló munkás ának és a Katolikus Szó
című lap főszerkesztőjének.



Ottlyk Ernő püspök
lelkésszé avatja Balicza Ivánt

~~
)- -

SZERETNEK SEGITENI
AZ EMBEREKNEK,

HOGY BOLDOGABBAK
LEGYENEK

címmel beszámolót közöl az Evan-
gélikus Élet a Teológiai Akadémia
felvételi vízsgájáról.

KÉSZÜLÜNK
A LUTHERÁNUS

VILÁGSZÖVETSÉG
NAGYGYŰLÉS ÉRE

Szeptember 10-én Káldy Zoltán
püspök-elnök vezetésével megala-
kult a Lutheránus Világszövetség
VI. nagygyűlésével kapcsolatban a
magyar tanulmányi anyaget előké-
szítő bizottság, amelynek mintegy
húsz tagja van. '

FEKETE ZOLTÁN
ORSZÁGOS

EGYHÁZIFELUGYELO
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Fekete Zoltán országos egyházi fel-
ügyelő a tanévkezdet előtt látoga-
tást tett a Teológiai Akadémián,
ahol vázolta azokat a követelmé-
nyeket, amelyek tudományos, peda-
gógiai és hitbeli feladatokat rónak
a tanári karra.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

TEOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK
ÜLÉSE

Az indiai Bangalore-ban szeptem-
ber 12-20. között tartotta ülését a
Keresztyén Békekonferencia Teoló-
giai Bizottsága. Az ülésen egyhá-
zunk képviseletében Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár, az
Ökumenikus Tanács főtitkára vett
részt.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

EURÓPAI KONFERENCIÁJA

A Lutheránus Világszövetség két
évtized óta rendszeresen konferen-
ciát rendez az Európában élő evan-
gélikus egyházak számára. Ebben
az évben szeptember 19-25. között
rendezték meg a konferenciát a
Strasbourg melletti Liebfrauenberg-
ben. Egyházunkat Ottlyk Ernő
püspök vezetésével Lehel Ferenc
szombathelyi, Balikó Zoltán ;;>écsi
lelkész és Reuss András külügvi tit-
kár képviselte. Ottlyk Ernő püspök
a lelkésztovábbképzésről tartott be-
számolót.

AZ EURÓPAI
BAPTISTA SZÖVETSÉG

TANÁCSÜLÉSE BUDAPESTEN

Palotay Sándornak, a Magyarországi
Szabadegyházak Tanácsa elnökének
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és Laczkovszki Jánosnak, a Magyar-
országi Baptista Egyház elnökének
meghívására szeptember 15-20.
között Budapesten ülésezett az
Európai Baptista Szövetség Tanácsa.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
LÁTOGATÁSA

A CSONGRÁD MEGYEI
TANÁCS ELNÖKÉNÉL

Káldy Zoltán püspök szeptember
21-én Szegeden tisztelgő látogatást
tett dr. Perjési Lászlónál, a Cseng-
rád megyeí Tanács elnökénél. A ta-
lálkozón jelen volt Szabó G. László,
a megy ei tanács elnökhelyettese és
dr. Rátkai János, a megyei tanács
egyházügyi titkára.

A szívélyes légkörű találkozón
időszerű társadalmi és egyházpoli-
tikai kérdéseket beszéltek meg a
Csengrád megyében élő evangélikus
gyülekezetek összefüggésében.

AZ LVSZ
VÉGRE HAJTŰ BIZOTTSÁGA

nyílt levelet intézett Vorster dél-
afrikai miniszterelnökhöz a Dél-
Afrikában folyó kegyetlenkedések-
kel kapcsolatosan.

NÉMET EGYHÁZI CSOPORT
LÁTOGATÁSA

EGYHÁZUNKBAN

A nyugat-németországi Pfalzi Evan-
gélikus Tartományi Egyház lelké-
szeinek és tisztségviselőinek har-
minctagú csoportja szeptember
20-29. között látogatást tett ha-
zánkban. Szeptember 21-én este a
Deák téri templomban és gyüleke-
zeti teremben ismerkedtek egyhá-
zunk életével. Káldy Zoltán püspök-
elnök előadást tartott egyházunkról
és válaszolt a csoport tagjainak
kérdéseire. A Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa részé-
ről a vendégeket Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár, az Öku-
menikus Tanács főtitkára üdvözölte.
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LENGYEL VENDÉGEK
EGYHÁZUNKBAN

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa meghívására ha-
zánkban tartózkodott a Lengyel
Ökumenikus Tanács küldöttsége
dr. Voldemar Gastpary evangélikus
egyháztörténész professzornak, a
Varsói Kresztyén Teológiai Akadé-
mia rektorának vezetésével.

A HAZAFIAS NÉPFRONT
MINDENKIHEZ SZŰL

ÉS MINDENKIT
MUNKÁRA HÍV!

címmel egész oldalas beszámolót
közöl az Evangélikus Élet a Haza-
fias Népfront VI. kongresszusáról
és teljes terjedelemben közli D. dr.
Bartha Tibor református püspök
felszólalását.

TÁRSAINK
A KÖZÖS ÚTON

címmel köszöntést közöl az Evangé-
likus Élet D. dr. Moritz Mitzenheim,
a thüringiai tartományi egyház nyu-
galomban levő püspökének 85. szü-
letésnapjával, illetve D. Ingo
Braecklein, a thüríngíaí tartomá-
nyi egyház püspökének 70. szüle-
tésnapjával kapcsolatosan, s éle-
tükre, szolgálatukra Isten gazdag
áldását kéri.

KERESZTYÉNEK
ÉS A VILÁGVALLÁSOK

KÉPVISELŐINEK
TANÁCSKOZÁSA

A "Vallásos emberek világkonfe-
renciája a tartós békéért, a lesze-
relésért és a nemzetek közötti igaz-
ságos kapcsolatokért" elnevezésű
konferencia Nemzetközi Előkészítő
Bizottsága szeptember 29-30-án
tartotta ülését Moszkvában. Az ülé-
sen részt vett mint az előkészítő bi-



zottság tagja Káldy Zoltán püspök
és dr. Kacziba József római kato-
likus püspök.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
ÚTJA

A SZOCIALIZMUSBAN

címmel jelent meg Ottlyk Ernő
püspök könyve, amely felöleli egy-
házunknak az elmúlt harminc esz-
tendőben megtett útját.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

MUNKABIZOTTSÁGÁNAK
ÜLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia
Munkabizottsága az NDK-beli Re-
gionális Bizottság meghívására ok-
tóber 1-6. között Bad Saarovban
ülésezett.

SZEDRESSY PÁL PÜSPÖK
LÁTOGATÁSA

A Román Szocialista Köztársaság-
ban élő Ágostai Hitvallású Evangé-
Iigus Zsinat-Presbiteri Egyház püs-
pöke, Szedressy Pál, Matos Pál te-
mesvári esperes kíséretében Káldy
Zoltán püspök-elnök meghívására
október 5-8. között baráti látoga-
tást tett egyházunk elnökségenél.
Káldy Zoltán püspök-elnök Fekete
Zoltán országos egyházi felügyelő-
vel munkatársaik jelenlétében fo-
gadták a vendégeket. Egyházunk
elnöksége október 6-án a Gellért
Szálló különtermében ünnepi ebé-
det adott a vendégek tiszteletére.

D. EDUARD LOHSE PÜSPÖK
MAGYARORSZÁG ON

D. Eduard Lohse hannoveri püspök,
az NSZK-beli Egyesült Evangélikus
Egyház (VELKD) vezető püspöke

és felesége egyházunk elnökségének
meghívására október 9-13. között
hazánkba látogatott. Lohse püspök
igehirdetéssel szolgált a Deák téri
és a pusztavámi templomban, elő-
adást tartott a Teológiai Akadé-
mián és a Vasi Egyházmegye lelké-
szi munkaközösségi ülésén. Káldy
Zoltán püspök-elnök munkatársai,
az Országos Egyház tisztségviselői
jelenlétében fogadta a vendégeket.

VENDÉGÜNK: DR. CARL H. MAU
LELKÉSZ,

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

FŰTITKÁRA

Egyházunk elnökségének meghívá-
sára látogatást tett egyházunkban
dr. Carl H. Mau lelkész, a Lutherá-
nus Világszövetség főtitkára és fe-
lesége. Magyarországi tartózkodása
során megbeszéléseket folytatott
egyházunk vezetőivel, igehirdetéssel
és előadással szolgált és megismer-
kedett egyházunk életével és intéz-
ményeivel.

MIKLÓS IMRE
ÁLLAMTITKÁR KITÜNTETÉSE

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Miklós Imre államtitkárt, az Álla-
mi Egyházügyi Hivatal elnökét az
állam és az egyház közötti együtt-
működés fejlesztése terén végzett
kiemelkedő munkája elismerése-
képpen a Munka Érdemrend arany
fokozatával tüntette ki. A kitün-
tetést Aczél György, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese nyújtotta át,
jelen volt Győri Imre, az MSZMP
Központi Bizottságának titkára.
Káldy Zoltán, egyházunk püspök-
elnöke egyházunk nevében levél-
ben köszöntötte Miklós Imre állam-
titkárt, az Állami Egyházügyi Hi-
vatal elnökét.
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Az ÉLIM felavatása Nyíregyházán - Karner Ágoston országos főtitkár,
Káldy Zoltán püspök és Csizmazia Sándor igazgató-lelkész (balról jobbra)

NEGYED SZÁZADA
EGYHÁZUNK

VÉRKERINGÉSÉBEN

címmel emlékezik meg az Evan-
gélikus Élet arról, hogy huszonöt
évvel ezelőtt költözött Budapestre
a Teológiai Akadémia.

SZOLIDARITAS CIPRUSSAL

Október 29-31. közöff Frankfurt-
ban tartotta ülését a "Ciprussal való
Szolidaritás Világkonferenciája",
amelyen részt vett Káldy Zoltán
püspök is.

LELKÉSZ AVATÁS
NYÍREGYHÁZÁN

Október 31-én Nyíregyházán avat-
ta lelkésszé Ottlyk Ernő, az Északi
Egyházkerület püspöke Balicza
Iván végzett teológust.
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REUSS ANDRÁS TEXASBAN

A "Young Men's Christian Associ-
ation" elnevezésű keresztyén világ-
szervezet világkonferenciát rende-
zett az egyesült államokbeli Pala-
ciosban (Texas) november 7-14-ig.
Egyházunk elnökségének javaslatá-
ra Magyarországról Reuss András
külügyí titkár vett részt a konfe-
rencián, és ott megfigyelőként 'a Ke-
resztyén Békekonferenciát is kép-
viselte.

HOGY TELJES
EMBERRÉ LEGYENEK!"

címen számolt be az Evangélikus
Élet arról, hogy november 13-án
Káldy Zoltán püspök-elnök felavat-
ta a nyíregyházi ÉLIM Egészség-
ügyi Gyermekotthont.

VENDÉGEINK VOLTAK
A SZLOVÁK EVANGÉLIKUS

EGYHÁZ VEZETŐI

Az Országos Elnökség meghívására
november 18-22. között hazánk-



ban tartózkodott dr. Jan Michalko
egyetemes püspök, Rudolf Kostial
zólyomi püspök, dr. Julius Filo kas-
sai püspök és dr. O. L. Bartho
egyetemes' főtitkár. A vendégek
megbeszélést folytattak egyházunk
vezetőivel, s négy gyülekezetben
szolgáltak, elsősorban Békés me-
gyében, ahol szlovák nyelven pré-
dikáltak.

POLITIKA ES GAZDASÁG

A Keresztyén Békekonferencia "Po-
litika és gazdaság" elnevezésű bi-
zottsága november 24-23-ig tartot-
ta ülését a csehszlovákiai Brnóban.
Egyházunk részéről a bizottság tag-
jaként Vámos József teológiai aka-
démiai tanár vett részt a bizottság
munkájában.

KONFERENCIA A MUNKÁRÓL

Az Egyházak Világtanácsa Világ-
misszió és Evangélizációs Osztályá-
nak szervezésében nemzetközi kon-
zultációt tartottak az ausztriai St.
Pöltenben. A konzultáció témája:
"A munka értelmezése a szocializ-
musban és a kapitalizmusban"
volt. Egyházunk elnöksége Muntag
Andor teológiai akadémiai tanárt
küldte ki a konzultációra.

NŰK A BÉKÉRE
NEVELÉSRŰL

November 17-22-ig Mátraházán
tartott ülést az "Ökumenikus Kap-
csolatok Európai Lelkészsége" női
résztvevők számára, amelynek fő
témája a "békére nevelés" volt.

A MAGYARORSZÁGI
GÁLYARAB PRÉDIKÁTOROK

EMLÉKEZETE

A Magyar Helikon az Európa
Könyvkiadó gondozásában könyvet

adott ki, amelyet dr. Makkal
László szerkesztett Fabiny Tibor
teológiai akadémiai tanár és dr., La-
dányi Sándor református levéltár-
igazgató közreműködésével.

HÉTKÖZNAPI ÜNNEP
A FASORI TEMPLOMBAN

Egy novemberi hétköznap estén
bocsátotta ki szolgálatra Káldy Zol-
tán püspök Pecsenya Anna lelkészi
munkatársat,

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET
PRESBITÉRIUMA

november 25-én tartotta ülését,
amelyen Ottlyk Ernő előterjesztett
püspöki jelentésében többek között
foglalkozott külföldi utazásaival, a
Hazafias Népfront munkájával, a
lelkésztovábbképzésseI, a diakóniai
munkával, az egyházmegyék életé-
vel és a gyülekezetek meglátogatá-
sával.

BÉKÉS MEGYEI VEZETŰK
FOGADTÁK

DR. KÁLDY ZOLTÁN PtlSPÖKÖT

Káldy Zoltán püspök-elnök novem-
ber 29-én tisztelgő látogatást tett a
Békés megyeí Tanácsnál, ahol fo-
gadta Nagy János, a megyei tanács
elnökhelyettese és Nyári Sándor, a
Hazafias Népfront Békés megyei
Bizottságának titkára, akik tájékoz-
tatást adtak a Békéscsabán és a
Békés megyében folyó építkezési
munkákról és tervekről. Szóltak az
evangélikus lelkészek tevékenysé-
géről a Hazafias Népfront kereté-
ben. A fogadásen jelen volt Oregór
György, a Békés megyei Tanács
egyházügyi titkára, Mekis Adám, a
Kelet-békési Egyházmegye espere-
se és Povázsay Mihály békéscsabai
igazgató-lelkész. Gregor György
egyházügyi titkár megmutatta a
püspöknek a Békéscsabán folyó
építkezéseket. Majd Káldy Zoltán
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Rafael Józsefné Pecsenya Anna kiküIdése
lelkészi munkatársi szolgálatra

püspök alkalmat kapott arra, hogy
megnézhesse a békéscsabai Kner
Nyomdát, ahol Huszár Mihály, a
nyomda igazgatója fogadta és ve-
zette a nagyszerű létesítményben.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET
PRESBITÉRIUMA

december 8-án tartotta ülését. A
megnyitó után Káldy Zoltán püspök
terjesztette elő jelentését, amelynek
főbb pontjai a következők voltak:
A diakóniai gondolkodás erősödése
- Keresztség és úrvacsora - A
presbiterek diakóniai életvitele -
A nők szolgálatának igénybevétele.

KÜLFÖLDI CIKK
TEOLÚGIAI AKADÉMIÁNK

MUNKÁJÁRÚL

figyelemre méltó cikket közölt
Teológiai Akadémiánkról ""Tanul-
junk egymástól" címen.

"MINDNYÁJAN A FÖLDÖN
MEGKÉRDEZETTEK LETTÜNK"

Az országgyűlés december 16-17-én
tartotta téli ülését amelyen fel szó-
lalt Káldy Zoltán, egyházunk
püspök-elnöke. Felszólalásában
többek között az alábbi kérdésekkel
foglalkozott: Világunk kihívásaira
adott feleletek - Egyház a szocia-
lizmusban - Az emberi jogok -
Bátorítás a "harmadik világ" egy-
házai számára - Szolgálat az egy-
házi világszervezetekben. "

AZ ORSZÁGOS
PRESBITÉRIUM ÜLÉSE

A Potsdamer Kirche círnű NDK December 21-én tartotta ülését az
egyházi újság december 12-i száma Országos Egyház Presbitériuma. A
Uve Dittmer sajtolelkész tollából Káldy Zoltán püspök-elnök által
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előterjesztett püspöki jelentés töb-
bek között az alábbiakkal foglalko-
zott: Egyház a szocialista társada-
lomban - Hazafias Népfront - Or-
szágos Béketanács - Magyárok Vi-
lágszövetsége - Állam és egyház.
Foglalkozott a jelentés az 1976. év-
re előirányzott tervek végrehajtá-
sával, külön is kiemelve a gyeries-
diási lelkészkonferenciák megtartá-
sát, a nyíregyházi ÉLIM Egészség-
ügyi Gyermekotthon felújítását. De
foglalkozott a püspök-elnöki jelen-
tés egyházunk életének egészével
is: az országos egyházi iroda műkö-
désével, a Teológiai Akadémiával,
a Teológus Otthonnal, a Diakóniai
Osztállyad, a Sajtóosztállyal, a
Nyugdíjosztállyal, a Gyülekezeti Se-
géllyel, a Központi. Alappal, az
Evangélikus Gyűjteményekkel. a
Könyvtárral, a Levéltárral, a Mú-
zeummal, a Kántorképző Intézet-
tel, az Egyházi Építkezéseket Jóvá-
hagyó Bizottság munkájával.

Az ülésen felszólalt Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke.

1
1977

1

ÚTJELZÉS 1977-RE

Január l-én, újév napján a regi
szép szokás szerint köszöntötték a
pesti gyülekezetek lelkészei. fel-
ügyelői és presbiterei Káldy Zol-
tánt, a Déli Egyházkerület püspökét
és Szent-Ivány Ödön egyházkerületi
felügyelőt. Ebben az esztendőben
Sikter Marika rákospalotai presbi-
ter tolmácsolta a gyülekezetek kö-
szöntését.

Január 3-án, az új esztendő első
munkanapján az Országos Egyház
munkatársai köszöntötték az Orszá-

. gos Egyház elnökségét. Ottlyk Er-
nő, az Északi Egyházkerületi püspö-
ke mondta el egyházunk [ókíván-
ságaít. Káldy Zoltán püspök-elnök
azokról a feladatokról beszélt, ame-
lyek az 1977. esztendőben egyhá-

zunk ban és társadalmunkban előt-
tünk állnak.

KOLOZSVÁRI ÜNNEPNAPOK
A Kolozsvárott és Nagyszebenben
működő Egyetemi Fokú Egységes
Protestáns Teológiai Intézet Szená-
tusa és Tudományos Tanácsa Káldy
Zoltánnak, egyházunk püspök-elnö-
kének tiszteletbeli doktori címet
adományozott. A tiszteletbeli dok-
tori oklevél átadására január 21-én
ökumenikus ünnepség keretében
került sor. Január 23-án Káldy Zol-
tán püspök-elnök a kolozsvárí Fe-
hér-templomban szolgált.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

NYUGAT-NÉMETORSZÁGI
BIZOTTSÁGA ÜLÉSE

A KEK Nyugat-németországi Re-
gionális Bizottsága január 23-30.
között Frankfurtban tartotta ülését.
Egyházunk képviseletében ifj. Har-
mati Béla Deák téri lelkész vett
részt az ülésen.

MEKIS ÁDÁM KÖSZÖNTÉSE

Mekis Ádám, a Kelet-békési Egy-
házmegye esperese, a Déli Egyház-
kerület püspökhelyettese január
22-én töltötte be 65. életévét. Ebből
az alkalomból az egyházkerület el-
nöksége február 4-én Békéscsabán
a Körös Szálló különtermében ün-
nepi ebédet adott. Miklós Imre ál-
lamtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke levélben köszöntöt-
te Mekis Ádám esperest.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
CIPRUSON

Európai parlamenti képviselők kon-
ferenciát terveztek a ciprusi kér-
désről. A konferenciát előkészítő
bizottság tagja volt Káldy Zoltán
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Keveházi László esneres beiktatása

püspök is, aki február 19-20-án
Nicosiában részt vett az előkészítő
bizottság munkájában.

. .. MUNKÁJUKÉRT NAGYON
SZERESSÉTEK ÖKET

Országos egyházunk elnökségének
és az országos munkaágak vezetői-
nek körében köszöntötte Káldy Zol-
tán püspök-elnök Fekete Zoltán or-
szágos egyházi felügyelőt kítünte-
tése, Mthály Dezsőt, az Északi Egy-
házkerület felügyelőjet 65. szüle-
tésnapja és Vámos József teológiai
akadémiai tanárt 50. születésnapja
alkalmából.

DR. PRÖHLE KÁROLY
AZ LVSZ VÉGREHAJTÓ
BIZOTTSÁGA ÜLÉSEN

A Lutheránus Világszövetség feb-
ruár 20-26-ig tartotta ülését a
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franciaországi Divonne-ban. Egy-
házunk képviseletében Prőhle Ká-
roly teológiai akadémiai tanár, az
LVSZ Magyar Nemzeti Bizottságá-
nak titkára vett részt az ülésen .

MEGJELENT
DR. KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK

PRÉDIKÁCIÓS KÖTETE

Március l-én a Sajtóosztály kiadá-
sában megjelent Káldy Zoltán
püspök: Hanem hogy Ö szolgáljon
című prédikációs kötete, amely 80
igehirdetést tartalmaz.

GREGORIOS METROPOLITA
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Paulos Gregorios, az indiai Szir
Ortodox Egyház metropolitája, a
Teológiai Akadémia tiszteletbeli
doktora március 2-án a Teológiai
Akadémián előadást tartott.



Elhunyt Szalatnai Rezső Író

AZ EURÓPAI EGYHÁZAK
KONFERENCIÁJA

március 7-ll-ig az ausztriai Gall-
neukírchenben konferenciát rende-
zett "Európa Helsinki után és a
fejlődő régiók - Egyházaink lelki,
erkölcsi és gyakorlati felelőssége"
címmel. Egyházunkat Ottlyk Ernő
püspök képviselte a kenferencián.

KOREA EGYSÉGÉÉRT
ÉS BÉKÉJÉÉRT

A Magyarországi Egyházak öku-
menikus Tanácsa ülést tartott, ame-
lyen Korea egysége és békéje ügyé-
ben nyilatkozatot fogadott el.

A RÓMAI KATOLIKUS-
EVANGÉLIKUS KÖZÖS

MUNKABIZOTTSÁG ÜLÉSE

A Vatikán és a Lutheránus Világ-
szövetség közös római katolikus-

evangélikus munkabizottságának
negyedik ülésére március 7-12. kö-
zött került sor Paderbornban
(NSZK). Az ülésen, a bizottság tag-
jaként részt vett Hafenscher Károly
Deák téri igazgató-lelkész.

TALÁLKOZÁS
MAGYARORSZAGGAL

A Berlín-branderburgi egyház ke-
retében működő Evangélikus Teoló-
giai Akadémia március 12-13-án
programot rendezett "Találkozás
Magyarországgal - Egyház és kul-
túra a történelemben és a jelen-
ben" címmel. Az akadémia vezető-o
sége Káposzta Lajos soltvadkerti
lelkészt kérte fel egyházi tájékoz-
tató tartására.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG EURÓPAI
KISEBBSÉGI EGYHÁZAINAK

PUBLICISZTIKAI
SZEMINÁRIUMA AZ NDK-BAN

Március 13-18. között a mecklen-
burgi Güstrovban (NDK) találkoz-
tak Európa tizennégy országából a
Lutheránus Világszövetség meghí-
vására az egyházi saitó munkásai.
Egyházunk képviseletében Vámos
József teológiai akadémiai tanár és
ifj. Harmati Béla Deák téri lelkész
vett részt a szeminárium munkáiá-
ban.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
MOSZKVÁBAN

A "Vallásos dolgozók a tartós bé-
kéért, leszerelésért és a népek kö-
zötti igazságos kapcsolatokért" el-
nevezésű világkonferencia előké-
szítő bizottsága március 15-17-ig
tartotta ülését Moszkvában, Káldy
Zoltán püspök, a bizottság tagja-
ként vett részt az ülésen.
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AZ EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSA VEZETOl

HAZÁNKBAN

Az Egyházak Világtanácsa vezetői:
dr. E. Scott kanadai érsek, a köz-
ponti bizottság elnöke, dr. Philip
Potter főtitkár és dr. Konrad Rai-
ser társfőtitkár március 29-31. kö-
zött Magyarországon tartózkodtak
és tanácskozást folytattak hét euró-
pai szocialista ország egyházi kép-
viselőivel.

PSZICHIÁTRIAI
SZAKKONFERENCIA

Az NDK Egyházszövetségének Dia-
kóniai Osztálya márciusban Herrn-
hutban pszichiátriai szakkonferen-
ciát rendezett a fogyatékos gyerme-
kek gondozásával kapcsolatosan.
Meghívásukra egyházunk vezetősé-
ge Blázy Lajost, a Diakóniai Osz-
tály ügyvivő-lelkészét és Muncz
Frigyest, a Budai Szeretetotthonok
igazgatóját küldte ki.

A VILÁG GYŰLÉS TÉMÁJÁT
A GYÜLEKEZETEKBE

Az NDK-beli evangélikus egyházak
lelkészkonferenciát tartottak arról,
hogyan lehet a Lutheránus Világ-
szövetség nagygyűlésének témáját
a gyülekezetekben megszelaltatni.
Meghívást küldtek egyházunknak
is. Egyházunk vezetősége Baranyai
Tamás domonyi lelkészt és Reuss
András külügyi titkárt küldte ki a
konferenciára.

KRISZTUSBAN -
ÚJ KÖZÖSSÉG

Az NDK-beli evangélikus egyhá-
zaknak a Lutheránus Világszövet-
ség VI. nagygyűlésére Dar es-Sa-
laamba kész ülő küldöttei részére
előkészítő konferenciát rendezett
nemzeti bizottságuk Bad Saarov-
ban április 1-3-ig. Egyházunk ré-
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szére is meghívást küldtek megfi-
gyelő küldésére. Egyházunk veze-
tősége Hafenscher Károly Deák téri
igazgató-lelkészt küldte ki a kon-
ferenciára.

PROHLE KÁROLY
ANGLIÁBAN

Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, az Ökumenikus Tanács főtit-
kára április 13-15-ig Londonban
részt vett az Egyházak Világtaná-
csa nemzetközi ügyek kel foglalkozó
bizottsága emberi jogok tanácsadó
tervező ülésén, majd április 17-23-
ig az ugyancsak angliai Eghamban
az EVT nemzetközi ügyekkel fog-
lalkozó bizottságának és az Igaz-
ság és Szolgálat egyesí tett ülesén.

A PEST MEGYEI
EGYHÁZMEGYE

UJ ELNÖRSÉGÉNEK
BEIKTATÁSA

A Pest megvei Egyházmegye gyü-
lekezetei Keveházi László pilisi lel-
készt választották meg esperessé,
Kiss Pált pedig egyházmegyei fel-
ügyelövé. Az egyházmegye új el-
nökségét Káldy Zoltán püspök ik-
tatta be Pilisen.

KBK TANULMÁNYI ÜLÉS

A Keresztyén Békekonferencia ta-
nulmányi osztálya konferenciát ren-
dezett a Moszkva közelében fekvő
Zagorszkban április 17-19-ig a
forradalmi erőszak kérdéséről. A
konferencián Káposzta Lajos solt-
vadkerti lelkész vett részt és tar-
tott előadást.

AZ EGYHÁZ IDENTITÁSA

A Lutheránus Világszövetséggel
szorosan együttműködő Strasbourgí
Ökumenikus Kutató Intézet április
18-22-ig konferenciát rendezett a



Munkatársi értekezlet a Puskin utcában - Fabiny Tibor dékán,
Papp Ivánné főkönyvtáros, Vető Béla levéltáros, Szemerei Zoltán

pénztáros, Mezősi György csepeli lelkész, szerkesztő (balról jobbra)

Liebfrauenberg egyházi konferen-
ciai központban "Lutheránus iden-
titás" címmel. A konferencián Fa-
bíny Tibor teológiai akadémiai dé-
kán referátumot tartott.

LVSZ TANULMÁNYI
KONFERENCIA

A Lutheránus Világszövetségnek a
marxizmussal foglalkozó tanulmá-
nyi bizottsága április 19-22-ig kon-
ferenciát rendezett a dániai Aarhus-
ban. A konferencián részt vett ifj.
Harmati Béla Deák téri lelkész.

AZ LVSZ EGYHÁZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI

BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

Az LVSZ Egyházi Együttműködési
Bizottsága április 20-23-ig tartotta
ülését a Genf melletti Chambesy-
ben. Az ülésen - a bizottság tag-

jaként - részt vett Káldy Zoltán,
egyházunk püspök-elnöke.

LÁTOGATÁS MEGYEI
TANÁCSELNÖKNÉL

Otblyk Ernő, az Északi Egyházke-
rület püspöke április 26-án Nyír-
egyházán látogatást tett dr. Pénzes
Jánosnál, a Szabolcs-Szatmár me-
gyei Tanács V. B. elnökénel. Jelén
volt Magyari Béla megyei egyház-
ügyi titkár. A szívélyes légkörű be-
szélgetésen Szabolcs-Szatmár me-
gye gyors fejlődéséről és az evan-
gélikus egyház társadalmi szelgála-
táról volt szó.

LESZERELÉSITANACSKOZÁS
GENFBEN

Az Egyesült Nemzetek Szervezete
Gazdasági és Szociális Tanácsa a
nem kormányszervezetek részére
április 25-28. között Genfben ta-
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Ottlyk Ernő püspököt köszöntik tízéves püspöki jubileumán

nácskozást rendezett. A Keresztyén
Békekonferencia képviseletében ifj.
Harmati Béla Deák téri lelkész vett
részt a tanácskozáson.

EGÉSZ NÉPÜNK ÖRÖME

címmel adott hírt az Evangélikus
:elet Kádár Jánosnak, az MSZMP
első titkárának a Lenirt-békedíjjal
történt kitüntetéséről.

KÁLDY ZOLTÁN ptJSPÖK
PARLAMENTI FELSZÓLALÁSA

A "NEUE STIMME"-BEN

A "Neue Stimme" círnű nyugatné-
met evangélikus folyóirat áprilisi
száma csaknem teljes terjedelmében
megjelentette Káldy Zoltán püspök
tavaly decemberben elhangzott par-
lamenti felszólalását.
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A MIOK ELNÖKÉNEK
LÁTOGATÁSA

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖKNÉL

Héber Imre, a Magyar Izraeliták
Országos Képviseletének és a Bu-
dapesti Izraelita Hitközségnek meg-
választott új elnöke dr. Salgó
László főrabbi kíséretében május
2-án tisztelgő látogatást tett Káldy
Zoltánnál, egyházunk püspök-elnö-
kénél.

MARTIN NIEMÖLLER
MAGYAR KITÜNTETÉSE

Dr. Martin Niemöller ny. egvházi
elnöknek a Magyar Országos Béke-
tanács a békemozgalom kitüntető
jelvényét adományozta. Az OBT ki-
tüntetését Hamburger László, ha-
zánk bonni követe adta át dr. Mar-
tin Niemöller wiesbadeni otthoná-
ban.



Presbiteri konferencia Albertiben

EGYHÁZUNK DELEGÁCIÓJA
AUSZTRIÁBAN

Káldy Zoltán püspök-elnök vezeté-
sével egyházunk hivatalos delegá-
ciója tartózkodott Ausztriában má-
jus 12-16-ig az Osztrák Evangéli-
kus Egyház vezetőjének, Oskar
Sakrausky püspöknek a meghívá-
sára. A küldöttség tagja volt Vámos
József teológiai akadémiai tanár és
Reuss András külügyi titkár. Egy-
házunk püspök-elnökét útjára el-
kísérte felesége is.

A NÉMET DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG

EGYHÁZAINAK ZSINATA

Ottlyk Brnő, az Északi Egyházke-
rület püspöke a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa nevé-
ben köszöntötte május 13-án az
NDK Egyházainak Zsinatát, ame-

lyet ezúttal Görlitz városban tar-
tottak.

TOVÁBB A DIAKÓNIAI
TEOLÓGIA GYAKORLATI

MEGVALÚSlTÁSAÉRT

Ülést tartott az Országos Esperesi
Értekezlet. Az ülésen Káldy Zoltán
püspök-elnök tájékoztatója széles
távlatokban helyezte el egyházunk
és gyülekezeteink napi ügyeit és
holnapi feladatait.

DIAKÚNIAI MUNKA
FINNORSZÁGBAN

A Finn Evangélikus Egyház meghí-
vására diakóniai intézmények meg-
látogatására Finnországban körutat
tett május 15-27. között Ottlyk
Ernő, az Északi Egyházkerület
püspöke és felesége, valamint Blázy
Lajos, a Diakóniai Osztály ügyvivő-
lelkésze.
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TÖBBET TEHETNEK
A VILAG BÉKÉJÉÉRT

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa köszöntést kül-
dött a vallásos békeerők moszkvai
kongresszusához.

HELSINKI CSAK A KEZDET

címmel közli az Evangélikus Élet
az Európai Egyházak Konferenciája
felhívását a tagegyházakhoz.

PRÖHLE KÁROLY A KBK
MUNKACSOPORTJÁNAK

ÜLÉSÉN

Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, ökumenikus főtitkár május
18-20. között részt vett Prágában
a Keresztyén Békekonferencia egyik
munkacsoport jának ülésén.

OTTLYK ERNÖ
TÍZ ÉVE PÜSPÖK

Ebből az alkalomból az Országos
Egyház Elnöksége nevében Káldy
Zoltán püspök-elnök, az Északi
Egyházkerület nevében Mihá'ly De-
zső egyházkerületi felügyelő kö-
szöntötte Ottlyk Ernő püspököt, az
Országos Egyház székházában tar-
tott együttléten.

PÁRATLAN TÖRTÉNETI
ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETI

ESEMÉNY

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Káldy Zoltán püspök-
elnökkel a világvallások moszkvai
nagygyűlésévei kapcsolatban.

KEZDÖDIK
ADAR ES-SALAAM-I

NAGYGYŰLÉS

címmel. beszélgetést közöl az Evan-
gélikus Élet Káldy Zoltán püspök-
elnökkel.
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BLÁZY LAJOS AZ NDK-BAN

A Német Demokratikus Köztársa-
ság egyházainak diakóniai szerve-
zete június 15-én kibővített köz-
gyűlést tartott, melyre egyházunk
is meghívást kapott. Blázy Lajos, a
Diakóniai Osztály ügyvivő-lelké sze
képviselte egyházunkat ezen a gyű-
lésen.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA
ÚJ DÉKÁNJA

A Teológiai Akadémia tanári kara
egyhangúlag Muntag Andort, az
ószövetségi tanszék tanárát válasz-
totta meg dékánná az 1977-78.
tanévre.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG
VI. NAGYGYŰLÉSE

A Lutheránus Világszövetség juru-
ÚS 13-26. között tartotta VI. nagy-
gyűlését a tanzániai Dar es-Salaam-
ban. Egyházunkat Káldy Zoltán
püspök-elnök vezetésével a követ-
kező küldöttség képviselte a nagy-
gyűlésen: Ottlyk Ernő püspök,
Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, Hafenscher Károly Deák téri
igazgató-lelkész, Takács Dánielné
Kovácsházi Zelma Ielkészi munka-
társ és dr. Káldy Zoltánné. A dele-
gáció tagjaitól több szolgálatot kér-
tek. A nagygyűlés a végrehajtó bi-
zottság tagjává választotta Káldy
Zoltán püspök-elnököt.

A KBK ANTIRASSZIZMUS
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

ST. ALBANSBAN

A Keresztyén Békekonferencia An-
tirasszizmus Bizottságának ülését
június 27.-július 1-ig tartották az
egyesült államokbeli st. Albansban,
és az a presbiteriánus gyülekezet
volt a házigazdája, melynek lelké-
sze Charles Gray, Teológiai Aka-



démiánk tiszteletbeli doktora.
bizottság tagjaként részt vett
ülésen Ottlyk Ernő püspök.

·A HAJDÜ-SZABOLCSI
EGYHA~MEGYE

A Gyula debreceni lelkészt választot-
az ták esperessé, s Karády Pál deb-

receni másodfelügyelőt egyházme-
gyei felügyelővé. Az egyházmegye
új elnökségének beiktatására júli-
us 9-én Debrecenben került sor.

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye
gyülekezetei egyhangúlag Szabó

Összeállította:
Harkányi László

Az Evangélikus Élet tördelése
Nagy István csoportvezető Faragó Jánossal és Szalay Lászlóval
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Az Evangélikus Életrovatvezetői
munk aközössége

Káldy Zoltán püspök, Harkányi László tördelőszerkesztő
és Karner Ágoston országos főtitkár

Vámos József teológiai akadémiai tanár,
Rédey Pál ferencvárosi lelkész és Mezősi György szerkesztő
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Múlt évi összefoglalóm bevezetésében azt írtam, hogy a cikk írása ide-
jén várjuk dr. Káldy Zoltán püspök-elnökünk hazátérését egyhónapos
észak-amerikai és kanadai útjáról. Most pedig, amikor e sorokat írom,
már felemelkedett a Ferihegyi repülőtér kifutópályájáról az a gép, ame-
lyen magyar 'evangélikus egyházunk küldöttsége=ugyancsak Káldy püspök
vezetésével útra kelt, hogy' részt vegyen a Lutheránus Világszövetség VI.
nagygyűlésén. Reménység szerint még belekerülhet ennek a naptárnak az
anyagába az a beszámoló is, amelyet a hazatért küldöttség tagjaitól ka-
punk a hosszú és fáradságos útról és az 'afrikai Dar es-Salaamban tartott
nagyon jelentős együttlétről.

A VI. nagygyűlés fontosságát sejteti maga a főtéma is, amely a tanács-
kezásnak medret szab: Krísztusban - új közösség. S itt máris érintve
érezzük magunkat, mert hiszen gyülekezeteinket a Jézus Krisztusban való
közösségeknek valljuk. Magyarországi 'evangélikus egyházunkban pedig
közelebbről úgy ismertük meg ezt a Jézus Krisztust, mirit aki Úr es
Szolga. Aki uralmát úgy gyakorolja, hogy közösséget váblal velünk em-
berekkel és szolgál nékünk. Szolgálatának egyik legdrágább alkalma szá-
munkra a gyülekezeti istentisztelet, ahol nemcsak mi léphetünk vele kö-
zösségre, de 'arra is felkészít bennünket, hogy szolgálata ritmusát átvéve
istentiszteletté válhassék egész életünk a többi embertársunkkal való kö-
zösségvállalásban, Ezért fontos számunkra az istentisztelet és drágák azok
a helyek is, ahol közösségünk vele megvalósul és ahol a közösségi szoiqá-
latra minket is felkészít.

Istentiszteleteink közepében mindíg az igehirdetés áll, amely összekap-
csol bennünket J"ézus Krisztussal és egymással. De akármilyen más jellegű
gyülekezeti alkalomról is legyen szó, azon feltétlenül megszólal az Úr és
Szolga evangéliuma. így van ez akkor is, ha egyházunk valamelyik na-
gyobb felelősségű szolgálattevőjét hívják látogatásra gyülekezeteink. Már
az egybegyülekezésre felhívó híradásban is általában kiemelten olvassuk:
igét hirdet ...

Az igehirdetés mindig azért hangzik, hogy megújítsa az Úr és Szolga
Jézus Krtsztussal való közösségünket és új erőt adjon újabb szolgálatok
vállalására embertársaink földi és örökkévaló boldogságáért.

KAPOSVÁRON
mái' nagy izgalommal várta a gyülekezet Káldy Zoltán püspök hazaté-
rését amerikai útjáról, mert az 1976. június 20-án tartott Istentiszteleten
erősítette meg szolgálatában a Somogy-Zalai Egyházmegye elnökségét,
Dubovay Géza esperest és Horváth Lajos egyházmegyei felügyelőt. A gyü-
lekezet nagy áldozattal megújított templombelsővel adott méltó keretet
az ünnepi alkalomnak.

ÚJPEST
A gyülekezet 16 tagból álló küldöttsége kereste fel apiliscsabai szeretet-
otthonainkat, hogy testvéri szóval és a szeretet ajándékaival tegyen bizony-
ságot a közösségről, amely szelgálatra kötelez a kicsinyekért, betegekért
és öregekért.
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SOMLÚVECSE

Somló szőlős filiája rnegújította az 1848-49-es szabadságcare korában
épült kis templomát. Az alig 80 lelkes gyülekezet áldozatának megbecsü-
lését jelezte a közegyház segítsége és az is, hogy a hálaadó istentisztelet
szolgálatát Ottlyk Emő püspök végezte.

Harmati Béla lelkész beiktatása a Deák téren

CSENGOD

A gyülekezet népes csoportja látogatta meg az Albertiben levő szevetet-
otthonunkat és adta át a gyülekezet adományait az idős testvéreket gon-
dozó intézményünk vezetőinek.

DEÁK TÉREN

nemcsak. azért volt nagy esemény ifj. Harmati Béla beiktatása a lelkészi
szolgálatba, mert neve közegyházi szolgálataiból ismert egyházunk népe
előtt, hanem azért is, ahogyan a beíktató szelgálatot végző Káldy Zoltán
püspök igehirdetésében mondotta: nem akármilyen templomban történt
ez az esemény. A gyülekezet első parókusa szavai ezzel arra az útmutató
szelgálatra utaltak, amely az ország fővárosának. középpontjában élő gyü-
lekezetet múltban és jelenben elkötelezette tette a példaadásra,
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DUNAEGYHAZA

A testvéri összetartozás tudatát erősítette, hogy az őszi munkaévadot kezdő
istentiszteleten Keveházi László lelkész és a pilisi gyülekezet énekkara
szolgált Csilló Mihály vezetésével.

CSÉKÚT

150 éves múltra tekinthet vissza Ajka leánygyülekezetének temploma.
A kis gyülekezet tervszerűen, okos beosztással és folyamatos áldozatvál-
lalással, évek munkájával tette széppé a jubileumra templomát. A hála-
adó istentisztelet igehirdetését Ottlyk Ernő püspök végezte.

FASOR

A gyülekezet őszi szeretetvendégségén Szalatnai Rezső író Comeniusról
tartott előadást.

NAGYMAGOCS

A Szenteshez tartozó társgyülekezetben dr. Karner Ágoston országos fő-
titkár végzett vendégszolgálatokat és adta át a reneváló gyülekezetnek az
országos Gyülekezeti Segély adományát.

KAPOLCS, TALIANDÖRÖGD, ÖCS

A három kis falu a szép Balaton-felvidék hegyei .között bújik meg. Nevük
is a messze múltba visz, amikor népünk otthont talált e hazában. De az
egyháztörténet is úgy tartja őket számon, mint reformációi gyökerű gyü-
lekezeteket. A nagy múlt számontartása mellett azonban számba kell venni
a megváltozott körülményeket, s ahhoz igazítani a szolgálat rendjét és
fejlesztési terveket, Erről folyt a beszélgetés Ottlyk Ernő, az Északi Egy-
házkerület püspöke és a három gyülekezet vezetői és tagjai között egy
szeptemberi vasárnap.

PUTNOK

Lelkésziktatás színhelye volt a gyülekezet temploma október 24-én. A gyű-
lekezet Pintér Károlyné Nagy Erzsébet eddigi lelkészi munkatársat hívta
meg lelkészéül, Az Országos Egyház Elnöksége hozzájárulásával Ottlyk
Ernő püspök lelkésszé avatta Özdon, majd Szebik Imre esperes szelgála-
tába beiktatta a putnoki gyülekezet új lelkészét.

GYŰN

Meleg szeretettel köszönte meg nyugdíjba vonuló lelkész ének, Ruttkay
Miklián Gézának és a huszonöt éven át kántori szelgálatot teljesítő pap-
néjának köztük való munkáját a gyülekezet. Majd ezt követőleg az elő-
legezett bizalom szeretetével fogadta ú] lelkészét, Kertész Gézát. A be-
iktatás igehirdető szolgálatát Káldy Zoltán püspök végezte, a beiktatást
Keveházi László espereshelyettes, a funkciókban segédkezett a gyülekezet
eddigi lelkésze. A beiktatás jelezte a Pesti Egyházmegye lelkészí karának
további megfíatalodását, Az ünnepségen jelen volt és a lengyel testrvér-
egyház köszöntését tolmácsolta dr. Woldemar Gastpary, a Lengyel Öku-
menikus Tanács vezetője.
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ANGYALFÖLD
Hallatlanul rövid idő aLatt, nagy összefogással épült meg a gyülekezet új
orgonája. TrajUer Gábor tervezte, a baptista egyház hangszer-karbantartó
mestere, Tarnai Endre irányította az építés munkáját, Székács László, a
gyülekezet kántora pedig a munkában elöljárva segítette a terv megvaló-
sulását. Az avató istentiszteleten pedig a debreceni Református Kollégium
híres Kántusa énekelt új karnagya, ifj. Berkesi Sándor vezetésével. Az
ökumenikus eseménnyé széLesedett felszentelést ünnepen Káldy Zoltán
püspök hirdette az igét és értékelte a gyülekezet és vezetői áldozatkész
szolgálatát. Az új orgonát Trajtler Gábor országos egyházzenei előadó és

Kertész Gézát beiktatták
a gyóni lelkészi állásba

A szügyi templom

Karaszon Dezső kollégiumi zenetanár szólaltatta meg a délutáni egyház-
zenei áhítaton; Turcsányiné Benczur Erzsé bet szólót énekelt, Az igehir-
detés szolgálatát Virágh Gyula esperes végezte, Az is örömérle szolgált a
gyülekezetnek, hogy Kajos János lelkész munkája nyomán villamosították
harangjukat. .

KÖBÁNYA
volt az egyike azoknak a gyülekezeteknek,amelyek helyet adtak az utóbbi
időben egyre gyakrabban megszervezett körzeti presbiteri konferenciák-
nak. Itt a vendégfogadó gyülekezet presbiterein kívül a kíspestiek, pest-
erzsébetiek, pestlőrinelek és rákoskeresztúríak gyülekeztek egybe, hogy
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számba vegyék szolgálatuk feladatait és beszélgetést folytassanak a gyü-
lekezetüket foglalkoztató kérdésekről. A konferencíán, amelyet Ódor István
egyházmegyei felügyelő és Szirmai Zoltán egyházmegyei főjegyző, az es-
peres helyettese vezetett, közösen tanulmányozták a résztvevők Káldy
Zoltán püspök és Prőhle Károly teológtat tanárnak a gyenesdiási lelkész-
konferenciákon elhangzott előadásait, amelyek útmutatással szelgalnak a
gyülekezeteknek is a diakóniai életvitelre.

NAGYBÖRZSÖNY

Sok gyülekezetünkhöz hasonlóan Nagybörzsönyben is minden évben meg-
tartják a templomszentelési évforduíót. A reforrnációi örökségét híven
őriző gyülekezetben ebben az évben az ünnepi igehirdető Ottlyk Ernő
püspök volt. Az évek óta építkező, renováló gyülekezet erre az alkalomra
fejezte be a templomtorony újrafestését.

SÁRVÁR

adott helyet az idén a minden esztendőben sorra kerülő vasi egyházme-
gyei diakóniai napnak. A gyülekezet, amely részesedett Blázy Lajos or-
szágos ügyvivő lelkész és Garam Zoltán egyházmegyei előadó igeszolgá-
latában, a több mint kétezer foriritos istentiszteleti offertóriummal is je-
lezte egyházunk szeretetszolgálata iránti felelősségét.

MISKOLC

Finn-magyar testvéri találkozó helye volt a templom, amikor az isten-
tiszteleten részt vett a tamperei dómtemplom hazánkban turistautat tett
diakóniai csoportja. Az igehirdetést Koren Emil, a Budai Egyházmegye
esperese végezte, énekelt a nyíregyházi gyülekezet éneiücara Gáncs Aladár
lelkész-orgonista vezényletével.

MEDGYESEGYHÁZA

A gyülekezetben tartott sajtónap, amelyen ifj. Kendeh György gyulai lel-
kész hirdetett igét és tartott ismertetést egyházunk sajtószolgálatáról, része
volt annak a szolgálatnak, amelyet egyházmegyei sajtóelőadóink végeznek
azért, hogy egyházunk saitószolgálata gyümölcsözzék a gyülekezetekben.

ASZÓDON

tartották Selmeczi János igazgató vezetésével az új tanév első teológus-
napját alcadémíánk hallgatói, amelynek keretében különböző szolgálato-
kon keresztül adták bizonyságát annak, hogy komolyan veszik Isten szol-
gálatra hívó szavát.

MOHÁCS

A szornorú történelmi eseményről nevezetes városka evangélíkussága a la-
kosságnak mintegy 1%-a, szórványterülete egész járásra terjed Iki. Har-
minc évvel ezelőtt, éveken át a háborútól akadálycztatva épült meg és
szentelték fel templomát. Az emlékező istentiszteletí ralkalmakon Koren
Emil esperes szolgált a gyülekezetben és.tartctt előadást Gerhardt Pálról,
halála 300 éves évfordulója al!kalmából.A':gyülekeZJeti nap alkalmat "adott
az egymástól távol esőszórványokban élő hitben testvérek találkozására.
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VÁCKISŰJFALU

Pest rnegyeí filia evangélikussága éppen úgy igényt tart egyházi vezetőink
szolgálatára, az egész egyházat érintő és a világ keresztyénségét foglal-
koztató kérdésekről szóló átfogó tájékozódásra, mint egyházunk minden
gyülekezete. 1976. október 10-ére Káldy Zoltán püspököt hívták meg ige-
hirdetésre és előadásra.

IRSA

temploma felszentelésének százhetvenöt éves jubileumát tartotta. Ünnepi
szolgálatra, a gyülekezet történetének felidézésére Fabiny Tibor teológiai
tanárt kérték fel.

MEDGYESEGYHÁZÁN

istentiszteleten és szeretetvendégségen Vámos József teológiai tanár szol-
gált október 24-én. A 1·eformáció emlékünnepét itt is együtt ünnepelték a
protestáns gyülekezetek, mint szerte az országban, A helyi lelkészek szol-
galata mallett a Zielbauer József evangélikus kántor által vezetett bap-
tista, református és evangélikus tagokból álló fúvószenekar gazdagította
az együttlét programját.

SÁRVÁR

100 évvel ezelőtt épült parókiáját építette újjá, miután előzőleg templo-
mát is renoválta és megoldotta a gyülekezeti terem gondját a turistafor-
galom szernpontjából is jelentős város gyülekezete. Ottlyk Ernő püspök
hirdetett igét a hálaadó istentiszteleten, akit erre az alkalomra elkísért
Mihály Dezső, az Északi Egyházkerület felügyelője is. Az egyházkerületi
elnökség útközben Beleden is látogatást tett és megbeszélést folytatott a
gyülekezet vezetőivel templomuk újjáépitéséről.

CSOMÁD

új parókiát szen telt fel Káldy Zoltán püspök a Pest megyei gyülekezet-
ben. A gyülekezet nagy áldozatkészségét mutatja, hogy átlagban 1400 Ft-ot
és 4 nap társadalmi munkát váHa'l,t magára egy-egy család. Az avatás ben-
sőséges ünnepén jelen volt a helyi tanács vb-elnöke és a Hazafias Nép-
front elnöke is, jelezve, hogy társadalmunkban szívesen osztják meg egy-
mással a miridennapt életben együtt élők a feladatokat is, de egymás örö-
meit is.

FASOR

A gyülekezet adventi szeretetvendégségén dr. Fekete Zoltán országos egy-
házi felügyelő beszámolót tartott amerikai útjáról.

ALBERTIBEN

három ünnepi esemény is gazdagította a gyülekezet életét egymást köve-
tőleg. A gyülekezet szeretetotthonát meglátogatta az Utasellátó Vállalat
Zrí nyi Ilona szocialista brigádja, amely hosszú idő óta patronalja az ott-
hont. Igehirdető szelgálatot végzett ra gyülekezetben Valdemar Lucer,
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wroclawí szuperintendens, a Lengyel Ökumenikus Tamács hazánkban tar-
tózkodó küldöttségének tagja Muntag Andor teológiai tanár tolmácsolásá-
val. Végül Keveházi László espereshelyettes szolgálatával emlékezett a
gyülekezet arra, hogyagyülekezetalapító elődök 265 évvel ezelőtt tele-
pültek ide a Felvidékről.

KÖLCSE

A november 7-i orgonaest keretében Bach-, Buxtehude-, Pachelbel- és
Vivaldi-műveket adott elő özv. Balczó Andrásné.

A csomádi parókia

PILISEN

november 14-én tartottak teológusnapot. A Selmeczi János otthonigazgató
vezette szolgáló csapatban ott volt Paavo Kettunen, az akadémián tanuló
finn ösztöndíjas is.

KŐSZEGEN

a november 14-i egyházzenei áhítaton Valtinyi Gábor orgonaművész-Iel-
kész mutatott be barokk és modern szerzőktől való műveket és a gyüle-
kezet énekkara szolgált,
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DEÁK TtR
A Lutheránia ének- és zenekara az elmúlt év során is újra és újra a ma-
gas szintű egyházzene iránt érdeklődök sokaságát vonzotta a Deák téri
templomba. Az 1976. évegyik legnagyobb eseménye volt az az egyház-
zenei est, amelyen az éppen azokban a napokban magas nemzetközi díjat
nyert Szokolay Sándor műveiből adott elő a Lutheránia a szerző vezény-
letével, Trajtler Gábor orgonakíséretével és neves művészek részvételé-
vel. A rendkívüli nagy érdeklődést kiváltó alkalom igehirdetője Káldy
Zoltán püspök volt.

Istentisztelet a Deák téren

GYULA
Adventi istentisztelet és szeretetvendégség keretében szolgált a gyüleke-
zetben Harkányi László, a Sajtóosztály tördelőszerkesztője.

BUDAVÁR
Vidéki egyházmegyék és gyülekezetek életével ismerkedett a fővárosi gyü-
lekezet ezeretetvendégség-sorozaton. Ennek 'keretében szolgált a gyüle-
keretben többek között Benkő Béla és Sikos Lajos esperes.

PAKS
Adventi teológusnap keretében végzett szolgálatokat a gyülekezetben Fa-
biny Tibor dékán és a teológusok csapata. A gyülekezet több mint 8 ezer
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Ft perselyadománnyal jelezte, hogy fontosnak tartja lelkészképzésünk
ügyét.

MEZŐBERÉNY II.
Adventi szeretetvendégségen nagy érdeklődéasel hallgatta a gyülekezet
Reuss András külügyi titkár vetítettképes útibeszámolóját NDK-beli ta-
pasztalatairól.

A soltvadkerti templom A csabacsűdi templom

GALGAGUTA
200 évvel ezelőtt szentelte fel a ma is jó karban levő templomot Pohl Mi-
hály szuperintendens. Az évfordulót idéző ünnepi istentiszteleten Schultz
Jenő egyházmegyei főjegyző hirdette az' igét a zsúfolásig megtelt temp-
lomban. Osztoztak -a hálaadó örömben a szomszédos gyülekezetek lelké-
szei és tagjai is.

ŐSAGÁRD
Három év alatt elvégezte a kis nógrádi gyülekezet a lelkészlakás felújí-
tását, temploma harangjainak villamosítását és végül kívül-belül felújí-
totta templomát. A templom újraszentelésének ünnepén Ottlyk Ernő
püspök hirdette az igét a nógrádi gyülekezetekből nagy számmal egybe-
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sereglett hívek előtt. A gyülekezet példamutató áldozatot hozott anya-o
gíakban és természetbeni munkában.

DEÁK TÉR

Evangélikus egyházunk jellegzetes tájegységeivel ismerkedett a gyüleke-
zet szeretetvendégség-sorozat keretében. Ennek során ifj. Hannati Béla
Nógrádról, a Kiskunság evangélikusságáról Tóth-Szöllős Mihályesperes,
a Pest megyei gyülekezetekról Keveházi László lelkész tartott előadást.

BÉKÉSCSABA

Férfi-szeretetvendégségen tartott előadást és igehirdetést' Balikó Zoltán
pécsi lelkész.

CSŐVÁR-PENC

Advent.i áhítat keretében szolgált a gyülekezetben Keveházi Lászlóné lel-
készi munkatárs.

BÉKÉSCSABA-ERZSÉBETHELY

100 évvel ezelőtt, 1876. advent 1. vasárnapján szentelték fel a csabai gyü-
lekezet erzsébethelyi templomát. A jubileumra a gyülekezet kívül-belül
megújította templomát és gáz hősugárzók felszerelésével fűthetövé tette.
A gyülekezet Káldy Zoltán püspöket hívta meg a hálaadó istentisztelet
szelgálatára. Az ünnepi közgyűlésen jelen volt Békés rnegye egyházügyi
titkára, Gregor György és a Hazafias Népfront városi titkára, Banadics
Antalné is.

ÚJKWYÚS

is felújította a csabai anyagyülekezet segítségével erre a napra templo-
mát. így az ünneplő sereg Erzsébethelyről ide vonult át délután és hall-
gatta meg Káldy Zoltán püspök igehirdetését.

SOLTVADKERT

Belül megújított templom, újjáépített oltár, új padok, melegpadló és mo-
dern megoldású fűtés, Ez volt a soltvadkertí gyülekezet 1976. évi kará-
csonyfája a1att abból a 650 ezer Ft adomány ból, amit a gyülekezet tagjai
a templom felújítására ajánlottak fel. Az ünnepi istentisztelet szolgálatát.
Káldy Zoltán püspök végezte. A közgyűlésen a vendégek között megje-
lent Fekete János megyei egyházügyi titkár is,

FELPÉC

A régi keresztelőkannán olvasható 1566-os szám azt jelzi, hogy Felpéc je-
lentős szerepet játszott a magyar reformáció idején. A mai utódok is meg-
becsülik az egyház szolgálattevőit. Lehkészük, Dombi László felpéci szol-
gálatának 25. évfordulójára igehirdető szolgálatot kértek Ottlyk Erné
püspöktől. A jubi1áló le1késznek nemcsak a köszöntő szavak jelentettek
örömöt, hanem az is, hogy a gyülekezethez tartozó Gyömöre felszabadulás
után épült temploma erre ,a napra kívül-belül megújítottan várta hála-
adásra az ünneplő gyülekezetet és a szolgálatot végző püspököt.
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GYÖR-N ÁDORV ÁROSBAN

a hazai protestantizmus 1976. évi legszebb karácsonyi ajándékáról, az UJ
fordítású magyal" Bibliáról tartott előadást szeretetvendégségen Muntag
Andor teológiai tanár.

CSEPEL

Nagy értéku kalocsai hírnzésű oltál"-, szoszék-, keresztelőkút-terítőkészlet-
tel ajándékozta meg a gyülekezetet az egyik asszonytestvér. A szép aján-
dékot Ottlyk Ernő püspök szolgálatával vette használatba a gyülekezet.
Ugyanezen a napon tartották a közös ökumenikus imahét záró összejöve-
telét a helybeli protestáns gyülekezetek. Az együttléten a püspök a helyes
ökumenikus magatartásról szólt igehirdető szolgálatában.

A dörgicsei templom A megújított
Békéscsaba-erzsébethelyi templom

A BUDAPESTI SZLOVÁK AJKÚ GYÜLEKEZETBEN

Kollár János egykori pesti lebkészre, a szlávság kiemelkedő költőjére em-
lékeztek halála 125. évfordulóján Virágh Gyula esperes és Cselovszky Fe-
renc lelkész szolgálatával,

GYÖR

Gerhardt Pálról, az "lsten náríásáról" hallgatott a gyülekezet ünnepi elő-
adást halála 300. évfordulóján Bencze Imre kelenföldi lelkésztől. Az esti
egyházzenei áhítaton pedig a nemrég felújított orgonán Sulyok Imre or-
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gonaművész-karnagy P.achelbel-, Walther-, Brehm- és Reger-rnűveket szó-
laltatott meg, Ferenczy Judit énekszólóval szolgált.

NYÍREGYHÁZÁN

Hatenseber Károly Deák téri lelkész az egyházi világszervezetekről és a
Lutheránus Világszövetség Dar es-Salaam-i nagygyűlése magyar előké-
szítő munkájáról tartott előadást.

GYULÁN

Nagy István esperes, a Lelkipásztor szakfolyóirat szerkesztője tartott elő-
adást az igehirdetésről.

OROSHÁZÁN

szeretetvendégségen tartott előadást Hulej Alfréd gerendási lelkész "Bib-
lia és régészet" CÍmen.

KISKŐRÖSÖN

Koren Emil esperes tartott előadást a gyülekezet énekkarának szeretet-
vendégségéri az új énekeskönyv előkészítő munkájáról.

ZUGLÓ-FASOR

Passiójátékot mutattak be a két gyülekezet templomában 1977 böjtjében
Teológiai Akadémiánk hallgatói.

NAGYGERESD

nevét a hazai protestantizmusnak történelme folyamán gyakorolt testvéri
összetartását jelző, itt kötött egyezségról és a szabadságharc idején bátor
magatartásáról neves Haubner Máté püspök itteni szolgálatáról ismeri
egyházunk népe. Az új, modern parókia falaiba beleépült a Gyülekezeti
Segély révén egész egyházunk és külföldi hittestvéreink szeretete is.
A szombathelyi gyülekezet felügyelője, Kovács Viktor építész által terve-
zett új parókiát Ottlyk Ernő püspök szeritelte fel.

FÓTON

Takács Dánielné Kovácsházi Zelma lelkészi munkatárs szolgált előadás-
sal szeretetvendégségen : "Mit ér az ember, ha asszony?" - címen.

RÁKOSPALOTÁN

a fiatal házasok sze'retetvendégségén Bolla A1'pád dunakeszi lelkész tar-
tott előadást: "Bibliai földeken mai keresztyén szemmel" CÍmen.

KECSKEMÉTEN

egyháztöl·téneti előadássorozatot tartottak 1977 tavaszán Bucsay Mihály
református teológiai tanár, Szigeti Jenő, a Szabadegyházak Tanácsa Lel-
készképző Intézetének dékánja és Fabiny Tibor, teológiánk dékánj ának
előadásaival.
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DUNAEGYHAzAN
Gyarmathy Irén olvasott fel Írásaiból gyülekezeti szeretetvendégségen,

GERENDAs

egyszerre ünnepelte megalakulásának 50., temploma szentelésének 40. év-
fordulóját Káldy Zoltán püspök igeszolgálatával. A püspök az ünnepet
követőleg a fehér asztalok mellett beszámolt egy nemzetközi országgyűlési
képviselőcsoporttal Cipruson tett látogatásáról.

A teológus ifjúság passióelőadása a fasori templomban

SZARVAS

Az óternplomban avatta lelkésszé a templomot zsúfolásig megtöltö gyü-
lekezet előtt 13 évi lelkészi. munkatársí szolgálat után Nobik Erzsébetet
Káldy Zoltán püspök. Egy hétre rá Csabacsűdön Koszorús Oszkár esperes
lelkészi hivatalába iktatta Nobik Erzsébetet ugyancsak olyan nagy érdek-
lődés mellett, hogya templom falai be sem Jogadhatták a gyülekezetet.
Ezt az eseményt a putnokival együtt azért vettern be összefoglalómba,
holott általában nem szóltam a többi Ielkésztktatásról, mert a nagy rész-
vétel az eseményeken, a meleg szeretet, amellyel a női lelkészeket befo-
gadták ezek a gyülekezetek, azt jelzik, hogy egyházunkban éppen úgy,
mint a bennünket körülvevő szeeialista társadalomban. jelentős mérték-
ben változott meg a gondolkodás a nők emberi értékét' és munkáiát ille-
tően. S ma úgy látjuk, hogy ez nem idegen az Újszövetség gondolkodá-
sától, ahogyan erről Káldy Zoltán püspök a lelkésszé avatáson is szólott.
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NYíR EG YHAZAN

Lehel Ferenc szombathelyi lelkész végzett szolgálatokat. A gyülekezet;
szeretetvendégségen a keresztyén ember kozéleti feladatairól és a béke-
munkában való j'észvételéről szólott. A nyíregyházi gyülekezettel együtt
töltötte a húsvéti ünnepeket Ottlyk Ernő püspök, bekapcsolódva az ün-
nep gazdag szolgálati programjába, A nagy templomi főistentiszteletet 12
gyermek megkeresztelése is emlékezetessé tette.

BUDAHEGYVIDÉK

adott helyet a budai gyülekezetek hagyományos Cantate vasárnapi egy-
házzenei est jének. A közel száztagú egyesített kórust Csorba István, Ga-
rádi Nóra, Muntag Judit, Rezessy László és Sulyok Imre vezényelte. Az
igehirdető Koren Emil esperes volt.

OROSZLANY

gyülekezetében is hagyományos már a Cantate vasárnapi magas színtű
egyházzenei program, Ez alkalommal a gyülekezet énekkara neves művé-
szek részvételével Bach János passióját adta elő.

ŐRIMAGYAROSD

a Vas megyei szórványevangélikusság egyik 'központja. Az új parókia bi\"-
tokbavétele után a templom renoválásába fogott 'il gyülekezet. A 800 lel-
kes gyülekezet 240 ezer Ft-ot és sok ezer Ft értékű önkéntes munkát áldo-
zott templomára, Az ünnepi istentiszteleten Ottlyk Ernő püspök hirdette
az igét a megújított templomban. '

KISPESTRE

úgy gondolnak a dél-budapesti gyülekezetek, mint az egykori szülői ott-
horira. Innen indult Pesterzsébet, Pestlőrinc és Csepel is az önállósodás
útjára. Itt épült ennek a területnek az első temploma is 50 évvel ezelőtt;
Az emlékező hálaadó istentiszteleten Káldy Zoltán püspök hirdetett igét.

HANTAN

BUDAI GYÜLEKEZETEKBEN
szolgált Káldy Zoltán püspök az 1976. év első felében több ízben is. Ke-
lenföldön, Budaváj'ban és Obudán is szívesen vették a gyülekezetek
püspök-elnökünk látogatását. Öbudán a kerület polittkat és,társadalmi éle-
tének vezetőivel is találkozott a püspök.

175. évfordulója volt a templomszentelésnek, a hozzá tartozó Aszáron pe-
dig a 150. A jubiláló gyülekezetben Ottlyk Ernő végzett szolgálatokat.
Kisbéren a református testvéregyház templomában hirdetett igét.

TENGE LIC
A templom felszentelésének 40. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet má-
jus 22-én. Az ünnepi istentisztelet igehirdetője Káldy Zoltán püspök volt,
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Lehel Ferenc szombathelyi lelkész, a gyülekezet akkori lelkésze mondta
el a templomépítés történetét. Az ünnepség után Káldy püspök találko-
zott a helybeli politikai és társadalmi szervek vezetőivel is.

* * *
ISTENTISZTELETEK, szeretetvendégségek, egyházzenei estek, avatá-

sok, iktatások és szentelések híreinek sokaságából emeltünk ki egy sort,
amely talán alkalmas arra, hogy keresztmetszetben adjon képet egyhá-
zunk gyülekezeteinek mozgalmas -életéről. JI;. háttérben míndig ott érez-
zük a nekünk. szolgáló Jézus Krisztust és célként az emberért vele vég-
zendő szobgálatot gyülekezetben, családban, társadalomban, világunkban.

Összeállította: Mezősi György
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Harminc István gyóni felügyelő
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"Itt csak vándor vagyok"

HALOTTAINKRÓl
EGYED ROBERT (1910-Í976). Mint teljesen árva kezdte meg tanul-

mányait a soproni teológián, de anyagi okok miatt kénytelen volt abba-
hagyni. 13 évig egy ásványfinomító vállalat alkalmazottja volt. Önélet-
rajzában ezt írja: "Az 1947. év hozta meg számomra, hogy lsten kegyel-
méből vissza térhettem tanulmányaimhoz. 1949. október 9-én avattak lel-
késszé." Békéscsabai segedlelkészkedés után Gádoroson szolgált hosszabb
ideig. Betegsége míatt korábban vonult nyugdíjba, egy ideig azonban dol-
gozott még a Budai Szeretetotthonoknál.

HANIFFEL SÁNDOR (1883-1976). Tanári családból származott. Apja a
soproni líceum sok nyelvet beszélő, ismert tanára volt. 28 évig szolgált a
sárszentrniklósi gyülekezetben. Betegsége miatt korán nyugdíjba kellett
vonulnia. Szerettei körében előbb Sopronban, majd lharosban, végül Du-
naföldváron talált meleg családi otthonra. Majdnem 60 évet élt boldog
házasságban, 4 gyermeket felnevelve . .l!:lete két utolsó évében elveszítette
látását, de turelemmel viselte a próbát. 94 éves korában hunyt el Duna-
földváron, ahol volt gyülekezete és a nagyszámú helyi hívek megbecsü-
lése kísérte el utolsó útjára.

KÜRTÖSI KÁLMÁN (1899-1976). Hosszú időn át hitoktató lelkészként
működött s nemzedékek egész sorát nevelte, de alázatosan és hűségesen
szolgált a pestújhelyi fiókgyülekezetben is. Pontosság, figyelmesség és
pásztori hűség jellemezte. Tanítványai és volt hívei a rákospalotai teme-
tőben kísérték utolsó útjára.

ROHÁLY .~lIHÁLY (1893-1976). Szarvason született, kisparaszti csa-
ládból. Csorváson, Gyulán, végül Békéscsabán volt lelkész. Hosszú időn
keresztül a régi Arad-Békési Egyházmegye esperese. Szolgált szlovákul
és németül is. Idősebb korában angolul is megtanult. Becsületes, hűséges
lelkész, jó principális volt. Csorváson a kisembereket segítette egy akkori
lakásépítő szövetkezet létesítésével, egy egész lakőtelepi lakásépítési ak-
cióval. Ravatalánál az általa kijelölt igék alapján hangzott a vigasztalás
evangéliuma: "Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz." A békéscsabai Felvégi temetőben helyezték végső pl-
henőre.

DR. JÁNOSSY LAJOS (1901-1976). Komáromban született, s az ottani
bencés gimnáziumban érettségizett. Már pályája elején nagy hatással volt
rá lelkész édesapja. Külföldön - ösztöndíjasként - Lipcsében, Rostock-
ban és Uppsalában járt. 1927-ben avatták Ielkésszé, 1932-ben tett teológiai
doktorátust a gyakorlati teológia tárgyköréből. 1934-ben rendkívüli egye-
terni tanár, 1938-50-ig nyilv. rendes tanár, 1950 óta nyugdíjba vonultan
élt. Hosszú és egyre súlyosbodó betegség után hunyt el. A 2000 éves ke-
resztyén tradícíó nagy tisztelője volt, teológiai tájékozódására pedig nagy
hatást gyakorolt a svéd evangélíkusság, annak ún. magasegyházi irány-
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vonala. Fiatal teológiai tanár korában főleg az evangélikus istentiszteleti
élet megújításán fáradozott.

BOTYANSZKY JANOS (1894-1976). Az egykori Békési Egyházmegye
12 éven át volt esperese Szentesen 8 évig, Mezőtúron 22 éven át szolgált.
Hosszú, de békességgel viselt szenvedés után hunyt el Mezőtúron. Földi
maradványait korábban meghalt hitvestársa mellé helyezték el két egy-
házmegye több lelkészének és két volt gyülekezetének őszinte részvéte-
lével. Ökumenikus lélek. A nagyobb egyházak jeles ünnepein ugyanúgy
szívesen szolgál, mint a sorsüldözöttek mártíremlékezésein. Városának
megbecsült; közügyek ben fáradhatatlanul buzgőlkodő polgára. Végtelenül
udvarias, szerény ember. Kis gyülekezete lelkészi állását akkor sem cse-
réli fel nagy lélekszámú lelkészi állással. amikor ezt ismételten felkínál-
ják neki. Lelkének gazdag kincseit hosszú időn át kamatoztatja az ószö-
vetségi bibliafordításban és revfzióban.

DR. SOLYOM JENO (1904-1976). Rövid, de súlyos betegség után 1976
karácsony estéjén távozott el körünkből a tudós egyháztörténész. Néhány
hónap híján 50 éves lelkészi és kutatói munka volt mögötte. A hit és a
tudás elmélyítésére oktatott és nevelt előbb középfokon. a Budapesti Fa-
sori Gimnáziumban, majd felsőfokon, li Pécsi Tudományegyetem evan-
gélikus hittudományi karán. 1959-tól az egyházvezetőség mint nyugdíjas
teolóalai tanárt tudományos munkatársként alkalmazta az Evangélikus
Országos Levéltárban. A Luther-kutatás területén alapvető fontosságú
doktori disszertációja, középiskolai tankönyve mellett több száz tanul-
mánya jelent meg egyházi és irodalomtörténeti folyóiratokban. Előadá-
sait. cikkeit és értekezéseit míndíg a tárgyilagossággal párosulf ügysze-
retet hatotta áto Példamutató volt, ahogy csaknem 20 éven keresztül a
nehéz, áldozatos levéltári munkát végezte. Puritán, határozott, megalku-
vást nem ísmerőember volt s önfeláldozó családapa, aki örülhetett gyer-
mekei célhoz érkezésének.

HARMATI GYÖRGY (1917-1977). Az egyszerű. napszámos családból
származó tehetséges diáknak korán megiősolta a szarvasi gimnázium igaz-
gatója, hogy pap lesz. Több társával ezvütt indult 1937-ben a teolóztára.
19U-ben avatta lelkésszé hetedmazával dr. Raffav Sándor püspök. s pJfíbb
Gvulára. maid a budapesti Fasori f!YÜlekezetbe osztotta be sef!~dlelk~!<7.-
nek. Sokoldalú szolzálatban szornoskodott Kemény Lajos esperes mellett.
s mintegy jutalmul kapta közvetlenül a felszabadulás után a maglódí ki-
küldetést, A maglódlak hamar measzarették és meghívták. ci is measze-
rette egyszerű, megérti), kegyességében szűlővárosára hasonlító híveit. El is
tudrák szenvedni egymást szeretetben. 32 év - egész parókusi ídeie -
köt.ötte falujához. Zárkózott. de mindenkivel együtt érző ember volt. Mint
a Pesti El'!:yházmegye Számvevőszékének elnöke hasznos gyakorlati taná-
csokat adott a gyülekezeteknek. Hosszú szenvedés után, néhány hónap-
pal 60. életévének betöltése előtt halt meg.

KINCSES LAJOS (1915-1977). -elete, szolgálata szinte kízárólazosan
Nógrádhoz kötötte. Itt szolzálta Urát az Ipoly két oldalán. Nógrád északi
és déli részén, Csehszlovákiában és hazánkban. szlovákok és magvárok
között. Óriási szórvánvban, gyalog, kerékpáron. szekéren, faluról falura
járva vitte lsten igéjét. Szolgálatának terhe gyönge szervezetére neheze-
dett. Látása korán meggyöngült, megbénult egyik karja is, magatehetet-
lenné vált. Nyolc éven át tartó betegségében hitvese ápolta. Egykori év-
folyamtársa szép emléket áIIított neki azzal, hogy azt írta a lelkészi szak-
folyóiratban: "Ha valaki megrajzolni akarná ezt a nehéz pályát, a való-
sághű ábrázoláshoz megtalálhatná Kincses Lajosban a modellt."
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KLENNER ADOLF (1888-1977). Felsólövón született, Eperjesen és Hal-
léban tanult. Rövid ideig segédlelkész Gyékényesen és Udvariban. Báta-
apátiban 1911-tól 1953-ig szolgál parókusként. nyugdíjba vonul, de el sem
tudja képzelni életét továbbszolgálat nélkül. Az akkor már igen elnép-
telenedett bátaapáti gyülekezet Alsónánával társul, s ő mint besegítő lel-
kész haláláig hirdetheti Isten igéjét. Gondja van a gyülekezet épületeire
is. 80 éves korában is renováltatja a templomot, teljesen maga intézve
mindent. Rövid betegség után, 89 éves korában hunyt el. Nagyon boldog
és szép családi életet élt. Feleségével akkor voltak igazán boldogok, ha az
apáti parókián együtt lehettek gyermekeik, unokáik és dédunokáik.

ERDÖS MIHALY (1893-1977). Nagycsecsen született. Katolikus káplán
korában határozta el, hogy evangélikus lelkész lesz. El is végezte a teoló-
giát, Sopronban. Nyíregyházán volt segédlelkész, utána került Hernádvé-
csére, ahol 1929-50 közt szolgált, Ekkor ment nyugdíjba. Idős korában.
is tevékeny volt. Keze munkáját dicsérték a gyümölcsfák, szőlóskertje és
rózsái. Feleségével 54 éven át élt boldog házasságban. Kis falusi fizetéséből
3 gyermekét nevelte fel. Igehirdetései emberközeliek, szívhez szólóak vol-
tak.

KEVEHAZI OTTMAR (1901-1977). Pozsonyi születésű. A teológiát is
részben Pozsonyban végezte. Felavatása 1923 júniusában volt a Deák téri
templomban. Segédlelkészi éveit Orosházán, Soltvadkerten, Hartán és Me-
zőberényben töltötte. Később Kispesten helyettes lelkész, azután Pilisen,
Békéscsabán, majd Tótkomlóson szolgál hitoktatóként. A háború vihara
elsodorta szolgálatától. 1956-68 között Battonyán gyülekezeti lelkész. Ezt
követően Albertirsán segítkezik mint nyugdíjas a gyülekezeti és szeretet-
otthoni munkában .Utolsó éveit Pilisen, fiánál tölti. Gyorsan, szinte három
hét alatt megy el szerettei köréből. Nagy hatású igehirdető és mindvégig
ifjúsági =rnber volt.

LAGLER Bf:LA <1905-1977). Nagypéntek volt, Krisztus Urunk halá-
láról prédikáltunk, amikor megkaptuk a szomorú hírt, hogy a porrog-
szentkirályi gyülekezetnek 44 éven át volt lelkésze, a Somogy-Zalai Egy-
házmegye két cikluson át volt esperese elhunyt. Még legalább két esz-
tendeig szerette volna hirdetni az igét. Isten azonban másként határozott
felőle. Temetésén az igehirdetői szelgálatot Káldy Zoltán püspök végezte,
nangsúlyozva, hogy Lágler Béla bölcsességgel látta el szolgálatát és re-
ménységgel hirdette azt az igét, amely megmarad örökké.

LEHOTSZKY LASZLÚ (1907-1977). Békéscsabán született. J!:desapja
kántortanító volt. Tanulmányait a békéscsabai gimnáziumban, majd a
soproni, végül a pozsonyi teológián végezte. Mint segédlelkész működött
Nagylakon, majd Selmecbányán. 1936-72 közt csehszlovákiai gyülekeze-
tekben szolgált. Hívei nagyon szerették, mert akin csak tudott, meleg szív-
vel segített. Évek óta tartó érbetegsége vetett véget áldásos életének.

* * *
Az evangélikus temetési szolgálat szerves része az éneklés. J!:nekszóval

kísérik utolsó földi útjára és helyezik a sír ölére szeretteik et híveink. Pá-
lyatársainkat is a szent énekkel áldjuk meg most, hogy vele bátorságossá
tegyük szívünket s bizonyságot is tegyünk boldogító hitünkról : "Hazavá-
gyom, Ottan boldogságom Szép napja felragyog; Ott van nekem Örökös
lakásom, Itt csak vándor vagyok ... "

Pásztor Pál
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H. NÉMETH ISTVAN:

Egy zsák zab

Ezerhétszázharmincnyolcat írtak a naptárban. Haj6 jött lefelé a Dunán,
és rajta volt Lisbeth, aki már egy hónapja utazott Hessenból. Csúnya volt
szegény lány, nemigen állt sz6ba vele senki sem. Ott ült a hajó háts6 tat-
jában. Oda nem kívánkozott senki sem, mert ha zátonyra fut a hajó, fel-
ágaskodik és legelőször a vége kerül víz alá. Annyi moty6ja volt csak,
hogy széles szoknyája alatt elfért a három batyu. Egyikben az ennival6ja
volt, másikban a ruhái, harmadikban meg zabot vitt. Zabos zsák volt,
amit a 16fejére akasztanak. .

Hendrik, a kormányos, mindennap odajárt röhögni.
- Nuu, alz6, Lisbeth, megvan még a hozomány?
A hosszú útnak ez volt a naponkénti fénypontja. Mert az út hallatlanul

unalmas volt. A haj6 mindennap annyit mehetett csak, amennyit a Duna
vize vitte, és mindössze négy evezős-kormányos vigyázott arra, hogy part-
nak ne menjenek. Mellettük gyors evezős haj6k hajtottak el napjábim öt-
ször is, de ott pénz és hatalom volt, és sürgős volt a gazdag emberek útja.
De ez a hajó csak kis kecskének számított az öszvérek és paripák között,
érkezése nem volt sürgős, mert a fuvardíjat nagyrészt befizették az út
elején, Ulmban. Egy volt a fontos: célba érni Tolna községnél, ott kirakni
a kivándorlókat, aztán a fuggerek vontatólovaival visszakerülni Ulmba.

Lisbeth megszokta már a nagy szakállú Hendrikek durva tréfáit, egy
hétig ekhós szekérrel rázatta magát Kasselból Ulmig, ott szállt haj6ra.
Ez a Hendrik már a harmadik gazdája a hosszú útnak, mind a három út-
nak megvolt a Hendrikje, aki bohócot csinált belőle mindennap a többiek
mulatságára.

- Lisbeth őrzi a hozományát a magyar pusztára.
Lisbeth nem mérgelődött, szégyenkezve mosolygott mindennap, amiTwr

Hendrik vele szórakoztatta a többieket.
- Lisbeth zabja a mitgift, a hozomány ... Megtudtuk, hogy még a bécsi

császári katonák is hasukat fogták a kacagástól; amikor végigvizsgálták a
brautschiffet. Ez volt a haj6 rakománya, csupa menyasszony. Menyasszo-
nyokat szállított, akik nem ismerték még a vőlegényt a török idők utáni
.féliq üres Magyarországon, csak annyit tudtak az ügyes szervező embe-
rektől, hogy a hosszú háborúk után a gazdag parlagföldeken leszerelt né-
met katonák szívesen elvennének egy hasonló anyanyelvű leányt, ha ...

. . . Ha hozományként hozna magával ekét, boronát, veté5magot,vásznat,
tallért. De föliratkoztak olyan leszerelt katonák is, akik iparoskodtak.
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Suszterszerszám, bőr, fonal elég lenne, hogy elvegyék ismeretlenül is a
hozományost.

Lisbeth csak egy zabos zsákot hozott, ahogy mondtam már, tele zab-
baI, ezen nevetett egész úton a hajó. Pedig a fedélzeten szép szövőszé-
kek, nagy bála gyapjúfonalak tulajdonosai feszítettek, másutt pénzes zacs-
kót őrzött a meHkendője alatt a szomszéd, tie volt, aki bútort, birkát, sőt
tehenet hozott.

Lisbeth vigyázott a zabos zsákra. Nem is álltak vele szóba a tehetős
menyasszonyjelöltek. Nekik írásuk volt a tarsolyban, azon a pusztai vő-
legény neve, címe. Lisbethnek nem volt Hyen igazolása, csak egy zsákra
felírt név, amin Adám Hoff várja a tolnai kikötőben, ha meghozza a za-
bos zsákot.

Egy ember tudta csak Lisbethnek a titkát, a menyasszonyhajó szerve-
zője. Egy fürge kis sváb ember, aki a magyarországi német telepeseknek

menyasszonyokot szerzett az óhazából. O járta a falvakat Hessenben,
Svábországban, Thüringiában. Elővette a listáját, elmesélte, hogy milyen
szép ember a házasulandó gazda, mennyi földje van, milyen takaros kis
házat épített. Ahol éhség volt a vidéken, ott szép számmal jelentkeztek
is az özvegyasszonyok és a csalódott menyasszonyok.

Lisbethnek nem sokat ígért, mert az árvalánynak nem volt semmije.
Már-már otthagyta, amikor egyszerre a homlokára csapott, előráncigált
a hátizsákjából egy gyűrött zsákdarabot, amire egy cím és név volt szép
piros ökörvérrel ráírva és mellette egy nagy "B" betű. Elmondta aztan a
már első fiatalságon túljutott Lisbethnek, hogy mit jelent ez a betű. Va-
laki elvenne egy leányt vagy özvegyasszonyt, akinek még lehet gyermeke,
nem baj, ha koldusszegény is, ha hoz magával egy Bibliát. Lisbeth arca
megszépült az örömtől, befutott a kamrácskájába, az ágy alól kihúzta
fehérneműs ládáját és annak a legaljár6l elővette a nagy kapcsos, képes
bibliát, az egyetlent, ami a szülei után maradt. Fél méter hosszú volt,
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arasznyi széles, fényes borjúbőrbe kötötték, és csillogtak a rézveretek az
oldalán. A képek meg egyenesen gyönyörűségesek voltak benne!

Lisbethet megtanította az apja olvasni. Amíg éUek a szülők, gyakran ő
olvasta az igét esténként nekik is belőle. De imádság is volt benne és a
Reformátor Kis-Kátéja a keresztyén hitről.

Megörült a kis sváb ember a hozománynak. Csak akkor savanyodott
el a képe, amikor Lisbet11 pénze után érdeklődött, mert kiderült, hogy a
lánynak szinte semmije sincs, amiből a hajóútra előleget adhatna. Aztán
legyintett egyet, leakasztotta a lány nyakáról a vékony ezüst kis nyak-
láncot és kegyesen megengedte, hogy a szekérkaravánhoz csatlakozzék,
amin három nap múlva a Dunához utaznak.

Meghagyta még azt is a lánynak, hogyabibliát dugja el egy zabos
zsákba, öntsön rá zabot, nehogy Bécsben vagy Budán elvegyék tőle. Mert
igaz, hogy az új földbirtokosok fűt-fát ígérnek Magyarországon a bete-
lepü'lőknek, például vaUásszabadságot is a lutheri keresztyéneknek, de
Bécsben tuiraqszanak. minden bibliára, ami a nép kezében maradt. A ró-
mai püspökök zsoldosai és a jezsuita atyák időnként végigkutatják a
telepesek hajóit, elveszik a bibliákat, és nagy tüzet gyújtanak belőlük a
Duna-parton.

Ez volt hát Lisbetr~ titka. A zabos zsákban biblia volt. Maga is látta út-
közben, hogy részeg zsoldosok turkálnak a ládákban, ae csak könyveket
vittek el és tüzet gyújtottak belőlük a vízparton. Nála meg sem áZZtak,
szinte semmije sem voU.

- Nuu, Lisbeth, megvan még a hozomány?! .
Összerezzent. Hendrik vigyorgó arcát látta a feje felett. Hangosan ne-

vetett mindenki. Hendrik elégeaetten ballagott vissza. Túljutottak egy fo-
lyókanyaron. Elbődült a kürt. Henarik fújta kiaagaaó pofával. Kikötőbe
értek.

Templom magasodott a folyóparton. Vagy száz ház is volt körülötte.
Aztán lovas szekerek, tömegével emberek. Kendőket lobogtattak, virággal
integettek és énekeitek. Ismert volt az ének, odahaza a vándort koezcm-
tötték ezzeL. Több szólamban énekettek. A hajón kivirult minden arc,
könnyes lett minden szem, elcsukló hangon vették át ők is az éneket.

- Willkommen, willkommen ... Isten hozott itthon ..•
Aztán lecsapódott a hajópalló a partra, és megindult legelöl a kis sváb

ember, kezében a listával. A szekeres emberek nézték a lejövő nőket, akik
görnyedtek a nagy csomagok alatt és aggódva néztek vissza a fedélzeten
maradt állatokra.

Aztán egyszerre kitört a hangzavar. Neveket kiabáltak innen is, onnan
is, hiszen még nem is ismerték egymást. Ki kap szépet, ki kap jót, ki kap
sokcsomagost? Néhányan már integettek, akik az ismert nevet meghal-
lották. Majd hirtelen csend lett. Négy fegyveres zsoldos érkezett a hajó-
hídhoz, mögöttük két fekete csuhás pap sietett. Megállították a lejövőket.
Az egyik zsoldos németül többször is ezt kiáltotta:

- Lutheránusok ide ... katolikusok oda!!
Amikor elrendeződtek, három katona odalépett a lutheránusnak mon-

dott csoporthoz és felszakították az első zsákokat. A papok odaálltak mel-
léjük és nézték a motozást .

.Il várakozók kiiziil. először csak egy-két ember ordított, aztán mindenki.
Megindultak a szekeres emberek a katonák felé. Egy-egy balta is felemel-
kedett a kezekben, dühtől kivörösödött arcú szabad parasztok, lutherá-
nusok és katolücusok együtt trappoltak az asszonyaikért. A négy katona
megfordult és rájuk szegezték a puskát. De még a puskák Csöve is resz-
ketett. A két pap mögéjük futott, mindenki kiabált, fenyegetőzött.
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Lisbeth utolsónak jött le a hajóról, reszketett keze-lába, alig bírta a há-
rom kis batyut. Megérezte, hogy most veszít el mindent.

MieLőtt összecsaptak volna, patkó csattogott a kövesúton. Ekkor tűnt fel
a nehéz parasztszekerek mögött egy könnyű hintó. Köpenyes úr ült a ko-
csis mögött. Sokan megismerték.

- A gróf úr •.. Mercy Ú1·... a gazdánk ... a patrónusunk ...
Elhallgatott mindenki. A fejszék és a mordályok lekerültek a földre,

a katonák utat engedtek a fél megye urának, aki ráérősen odalépett a két
pap felé. Rájuk nézett és megcsóválta a fejét.

De nem szólt semmit, csak intett. A katonák fegyverrel tisztelegtek és
elvonultak. Majd a két rákvörös pap is utánuk futott. A gróf ott maradt
a hintóban egy óráig, amíg a szekerek megteltek.

Ezalatt Lisbeth sokáig várt, hogy sorra kerüljön. De nem kellett meg-
várnia a listás kis sváb embert, itiert egy széles vállú, hullámos szőke
hajú, mosolygós ember megállott előtte és nézte a zabos zsákot. Lisoeth
nem mert visszanézni, csak a kis zsákdarabkát szorongatta, amin az ott-
hon kapott cím volt piros ökörvé1·rel felírva: Adám Hoj], Bonyhád, "B"!
Nagy sokára megszólalt az ember.

- Meghoztad-e a zabos zsákot? - kérdezte egyszerűen.
- Meghoztam - mondta Lisbeth, és maga sem tudta hogyan, odalé-

pett a maga emberéhez, ráborult a vállára és úgy sírt, mint még soha az
életben. Az meg átvette tőle a zabos zsákot bibliástul, bal karjával a szíve
felől magához szorította, jobb karjával átölelte Lisbeth vállát és elindul-
tak a szekér felé.

Igy érkezett meg Lisbeth ősanyám és bibliám szülőföldemre.

Gastpary lengyel professzor a Teológiai Akadémián
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TVRMEZEI ERZSÉBET VERSEI:

Őszi üzenet
Őszi fák,
őszi fák
üzengetnek, integetnek.
Szárnya kél,
szárnya kél
üzenetnek, leveleknek ...
Búcsúzik a falevél.

Jó-e így,
jó-e így
fáradtan és megszedetten,
ha a tél,
ha a tél
zord fagyától élet retten,
ha-lehull a falevél?

Őszi fák,
őszi fák ...
Virág nyílott, termés érett.
Tava-sz volt,
nyár dalolt.
Minden iz a gyümölcsé lett.
S az ősz mindent letarolt.
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Őszi fák,
őszi fák,
álljak, mint ti, megszedetten,
dísztelen,
dísztelen,
csak ne meddőn, terméketlen! .
Gyümölcstermés - kegyelem!

Őszi fák,
őszi fák ...
mint a munkás, ahogy este
megpihen,
megpihen,
napi dolgát elvégezte:
úgy álltok most szelíden.

Őszi fák,
őszi fák,
itt az ősz és este száll rám.
Mit terem,
mít terem,
ring-e gyümölcs minden ágán,
hoz-e áldást életem?
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Pünkösd
,utan

Köszönöm!
Harangszó hív zengőn és melegen.
Benne a Te hívásod hallhatom,
s oltáraidnál megtalálhatom
fészkem fáradt madárként, Istenem.

Testvérek énekével száll feléd,
milliók énekével énekem.
Irgalmadat velük dicsérhetem.
Milliókkal borulhatok eléd.

Szegényen, koldusmódra érkezem.
Feléd nyújtom kérő, üres kezem.
Tied a gazdag ajándéközön.

Gazdagokat elküldesz üresen,
de éhezőt-szomjazót sohasem.
Terített asztallal vársz! Köszönöm!

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
mínden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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" Magány"
Réti Zoltán festményének visszhangja

Messze a kis falu minden háza.
Ősz öregember nyitja meg árván
a rozzant léckerítés ajtaját.
Senki se várja.
Nincs, kinek elmondja búját-baját.
Nincs, aki asztalt terítsen,
elébesiessen, segítsen.
Kunyhó, kert, gazda ... árva mindahány.
"Magány!"

* *
Rozzant ház mellett rozzant, faluszéli
feszület. A pléh-Krisztus karja tárva.
S rozsdamart arcán mennyi fájdalom!
Mert Ő is árva.
Vérzik a szíve, ha nincsen,
ki hozzá segítségért föltekintsen,
terhét keresztje tövében lerakja.
Csupa gyötrelem rozsdás, tört alakja.
Hiszen a rohanó világban
ha Őhozzá találna,
hány szív lelhetne békességre, hány!
"Magány!"

* **
De ahol a Megfeszített,
s az árva ember egymásra találnak,
örökre vége "
mínden magánynak!



AD""

Ajtósi Dürer Albert emlékének

Ajtós talán csak ködös messzeség volt:
onnét indult ötvös-édesapád.
Hallottál-e, értettél-e magyar szót?
Kié vagy, és kinek van jussa rád?

Neved kezdőbetűit odavésted,
rajzoltad, írtad képeidre: A D.
S az ismeretlen magyar jeleutésnek
títka szerint adt á 1: adtad magad.

Mint biztatás és csendes intelem,
az "imádkozó kéz" van itt velem
remekeidből: egy másolatod.

"Kérj bátran!" - szüntelen ismételed.
"AD!" - ragyog a kétbetűs felelet.
Igen, Ö ad! ... Téged is Ö adott.
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CjYARMATHY IRÉN íRAsAI:

Hűség
Egy őszi napon, amikor korán leszálLt az este és a kályha melegében

felengedtek a sok hideget próbált végtagok, az ősz hajú férfi mesélni kez-
dett. Félhangosan, a távolba nézve, mintha csak magának mondaná, pedig
ketten hallgattuk: én és a kutya .

. . . Itt ül velem szemben - kezdte és a kutya, mintha csak megérezné
a hang remegéséből a belső megindultságot, felemeli a fejét .

. . . Meleg, barna szeme engem néz. Én meg szégyenlem magam. Eszembe
jut az a nap, amikor elmentem. Mindenkit megöleltem, csak őt nem. Pe-
dig ott álLt szorosan mellettem. Ugyanez a barna szem nézett rám, ugyan-
ilyen hűséggel és én figyelemre sem méltattam. A hűséget nem mindig
vesszük észre. A hűség nem valami külső dolog. Nem lehet felvenni, mint
a j·uhát. Nem lehet mutogatni, mint a kincset. És mégis néha látni. Mint
például én is most. Mert úgy sugárzik a szeméből. Tudja, hogy róla szö-
lok. De akkor, a búcsúzás lázában, ilyesmire nem gondoltam. Most szé-
gyenlem. Ott lábatlankodott körülöttem, rá is szóltam, pedig hűséges volt
hozzám. Búcsúzni akart ő is. Miért ilyen az ember? Miért azt bántja min-
dig, akit szeret? Most lágyan, szeretettel megsimogatom a fejét. Tudja,
mi játszódik le bennem. Megérzi.

Amikoj· azon az őszön búcsút intettem a többieknek, észre sem vettem
őt. Pedig ő kíséj·t el a legmesszebbre. Sokáig ott álLt a kaszárnya kapuja
előtt és várta, hogy visszajöjjek. Sötét lehetett már, amiko1· megfordult
és hazaindult.

Megjál·tam a [rontokat. Délt, keletet, északot. Ha néha elhallgattak a
fegyverek, hazagondoltam. Az otthonomra, a feleségemre, a [aiutüera.
A képben ő is benne volt. A családhoz tartozott. Természetesnek vettem,
hogy van, talán azért nem hiányzott. Úgy voltam vele, mint ember a hű-
séggel. Tudomásul veszi, hogy van, s csak akkor hiányzik, ha elvesztette
azt, akinek a hűségét egyszerűen elfogadta és elfelejtette megőrizni.

Múltak az évek. A háború egyre közelebb jött, és bombaszőnyegeket
borított falura, városokra. Nyomában elpusztult ember, állat, virág, temp-
lom és kórház, otthon és család. És bennünk, akik évekig a frontokat jár-
tuk, egyre erősödött a viszontlátás vágya. Emlékünkben már a legkisebb
részletek is nagy fontosságot kaptak. A diófánk a kertben, az első piros
alma a magunk ültette fán. Anyám magról nevelt kis citrombokra, amely
napra éhesen nyújtózkodott a sárga cserépben, a kitörött pinceablak, a
körtefánk az udvaron. Jelentéktelennek látszó apróságok megnőttek, olyan
tisztán emlékeztem rájuk.

HÍ1·ek jöttek, hogy az én falum nem létezik többé. Helyén hadszíntér
van. Aki valami csoda folytán megmaradt, elmenekült, ki amerre tudott.
És senki vissza nem tért. Nem volt kiért, nem volt miért. Csak néha járt
valaki a romok között, hogy elborult lélekkel keresse azt, akit a romok
eltemettek, vagy éppen a szétfutó patkányok tanyáján ottfelejtett kincs
után kutasson.

126



Én nem hittem a híreknek. Hiába mondták, ne menjek haza, nem ér-
demes, nincs aki várjon. Mentem, mert kellett. Valami belső erő hajtott,
amely erősebb volt, mint az emberek beszéde. Mentem és kerestem a falu-
mat. De nem volt sehol. Meghalt. Eltűnt a föld színéről. Csak romsírjai
beszéltek hangosan és a hűség, amelyet ott ismertem meg a romok között.
Mert ott, ahol az út a falum felé ágazott, ott voltak azok, akik megma-
radtak.

Nyolcan voltak. Sovány, göthös, lompos párák. Gubancos szőrük poros,
piszkos. Csomókban lógott róluk a megszáradt sár. Ültek az úton és vár-
tak. Hátha visszajön az, akire várnak. Nem mozdultak, mert hűséges ku-
tyalelkük egész hitével várták vissza azt, aki elhagyta őket.

il.mikor befordultam az útra, csak egy sötét foltot láttam a távolban.
Aztán a folt mozgásba jött s'megindult felém. Jött a megmaradt sereg.
Ö futott legelöl. Kiéhezett, sovány testét vitte az öröm. Beleszimatolt a le-

vegőbe, és orrcirnpája megremegett az ismerős szaara. Sovány lába szár-
nyakat kapott. Futott, ahogy csak bírta. A többi meg utána. De nem érte
utol egyik sem. Mert amit ő érzett, nem érezte a többi. Nem a lába vitte,
ó nem! Azé?·t volt utolérhetetlen.

Én meg csak álltam. Rongyos ruhában, szakadt, lyukas bakancsban.
Néztem, amint futott felém. Kócosan, piszkosan, sárosan, soványan, csil-
logó szemmel, farkcsóválva.

Egymásra ismertünk. Ö volt az, akire sohasem gondoltam és aki mégis
várt rám. Kutyahűséggel. Ott, ahol minden meghalt, ahol az emberek
már nem remélték a viszontlátást.

Mikor odaért hozzám, lerogyott. Remegő lába nem bírta tovább. Lefe-
küdt elém, hűségtől csillogó szemmel. Le, a porba. Lenaioitam. Magam-
hoz oleitem, Nem tudtam szólni. Itt volt minden, ami előző életemből
megmaradt. Embert így nem öleltem, mint akkor, ott, ezt a remegő testű
kis állatot.

127



A többi megtorpant. Nézték boldog találkozásunkat. A megmamdottak
a metmuiradtat. Jaj, de beszédes volt a szemiik! Nem tnertem. szórni, meg-
rabolni hitüket az emberben. Hadd éltesse őket a -remény. Elfo1"dultam.
Kettesben megindultunk az úton.

Visszafordulni nem mertem, Féltem. Lassan leszállt az este és sírásuk
utánunk jött. És ez a fájdalmas vonítás úgy vágott a szívembe, mint a
könny telen emberi zokogás.

A Teológiai Akadémia énekkara
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Az én szemüvegem
Furcsa Isten teremtménye az én drága, öreg néném. Már évek óta fi-

gyelgetem. Annyiféle tulajdonság keneredett benne össze, hogy semmi-
képpen sem tudtam rajta eligazodni. Honnan ez a sok változás?

Mert egysze1' olyan zsörtölődő, mintha az ördög bújt volna beléje, más-
kor meg olyan mennyeien jó, mintha a szentlélek szállta volna meg. Néha
olyan fukar, hogy egy szál virágot sem adna, máskOr meg a ruháját is
levetné, hogy a szűkölködőnek ajándékozza. Van úgy, hogy majd meg-
szakad a szíve, ha az unokáit nem láthatja, máskor meg moroq, hogy
minek terhelik velük az öregeket, akik már nem bírják a gyermekeket
megrendszabályozni. Egyik nap ír, hogy látogassuk meg, mert nagyon
egyedül van, a másik nap meg arról panaszkodik, hogy mindig jön valaki,
akit ki kell szolgálni. Fájlalj::l a lábát, a hátát, minden porcikáját, de ha
megyünk, jön velünk kirándulni órákon át egyetlen zokszó nélkül. Szidja
a tv-műsort, hogy ezt a sok sűletlenséget ki hordta össze, de ugyanakko?"
még tíz óra után sem lehet elmozdítani a karosszékből, ahol az egész mű-
sort végigaludta.

- Milyen szép vagy ma gyermekem - mondja -, nem úgy, mínt a
múltk01', hogy éppen csak hálni járt beléd a lélek. - Aztán egy óra múlva
kijelenti:

- Sápadt vagy, rossz 1'ád nézni, bezzeg a múltkor, akkor igen, látszott,
hogy pihentél.

Hányféle arc: Hányféle szemlélet egyetlen öreg nénémben! Beszélgetünk
róla, vitat juk ezt a furcsa változást benne.

- Valahogy csak most, hogy idősebb lett - mondogatjuk.
- De akkor is érthetetlen. Világéletében istenfélő ember volt, most

meg vannak napjai, amikor azt mondja, azért nem megy a templomba,
mert nem szívelheti Bözse nénit, pdaül melléje, és olyan hamisan énekel,
hogy azt egy arkangyal sem bírná ki. Minek énekel az olyan, aki nem
hallja meg a hangját?

És ezt a legjobb barátnőjéről mondja,
- És hallottátok a múltkor? Azt mondta Bözse néninek, hogy olyan

szép hangja van, kár, hogy nem iskoláztat ja!
De nem folytatom. Még a túlzás gyanújába esnék.
Sok-sok éves lelki vívódásunkra tegnap végre fény derült.
Amikor néném elmosogatott, bejött a szobába, leült a nagy bársony

karosszékbe, aztán körülnézett:
- Nem láttátok a szemüvegemet?
- Melyiket? - kérdeztem -, az olvasót vagy a messzelátót?
- .4zt, amelyiket Bozse nénédtől kaptam.
Itt még nem gyanakodtam. Elengedtem a gyanúmat.
- Jó lesz az is, amit apátok hagyott rám - mondta -, alighanem az

ágyam mellett van.
- Mi az, néném, maga a másoktól levetett szemüvegeket használja?
- Hát csak nem adok szemüvegre pénzt, ha van belőle vagy egy tucat.
- De hát lát velük?
- Hogyne látnék, a legtisztábban azzal, amit anyámtól kaptam.
Agyamban akkor gyúlt világosság. Gondolatban végigmentem a rokon-

ságon, ismerősökön, barátokon. Van köztük istenfélő, van hitetlen, fukar
és adakozó, jóságos és gonosz, szelíd és gőgös, bölcs és bolond, beszédes
és hallgatag, annyiféle, ahányféle az ember. Lehetséges lenne - gondol-
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tam -, hogy jó oreq nenem annyiféleképpen lát, ahány ember szemüve-
gén át néz? És kerestem a szemüveg hez a megfelelő jellemet. Gondolatban
magam elé idéztem valamennyi szemüvegviselőt.

- És az a szemüveg, amelyet én adtam? - kérdeztem hirtelen Témü-
lettel.

- Azt mindjárt az első nap összetörtem - mondta.
Felsóhajtottam. Olyan bolondosnak, örökké bizakodónak, reménykedő-

nek, reménytelenül optimistának, életigenlőnek, örökké Istenre forduló-
nak eddig nénémet nem láttam.

- Majd az enyémet megcsináltatom - mondtam gyorsan.
- Az jó lesz ~ hagyta rá. - Az uraméval rosszul látok. BOTúlátó,

pesszimista te1'1nészete volt szegénynek, Isten nyugasztalja.

Könnyes lesz a szeme, leveszi a réqi, dTótkeTetes szemüveget.
- Nem jó ez már, édeském - mondom -, majd ha újra eljövök, ho-

zom az enyémet, azt tessék hordani.
Kifutok a lábzsámolyé1·t, vissze1'es lábát Táteszem és mesélni kezdek,

szívemmel, szemüveg nélkül.
- Ha ti láttátok volna nénénket, milyen szép volt lány korában. Milyen

vidám, gondtalan. Hányszor vitt engem kimenőre az internátusból, hány-
szor ültünk vele egymás mellett a templomban, és amikor az esküvője
volt és abban a szép fehér ruhában, hosszú fátyollal a vőlegénye oldalán
bevonult a templomba, és szólt az orgona és odaálltak az oltár elé ...

Néném csak bólogatott könnyes szemmel. Láthatatlan rózsaszín szem-
üveg van rajta. És amikor ezt viseli, nem fáj neki semmi, nem panasz-
kodik, nem zsörtölődik, úgy érzi, az élet szép, érdemes élni.

- Te csak mindig gondolsz rám - simogat meg.
- Hozom a szemüveget - mondom zavartan és agyondolgozott, eres

kezére hajtom az arcomat.
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BODROCj MIKLÓS íRAsAI:

Zürichi mozaik
CHAGALL! Az ő csodálatos színes ablakait avatták fel azon a szep-

temberi napon a Fraumünsterben. Azóta nem csak istentiszteletre járnak
oda az emberek. ülnek, nézik az üvegbe-színekbe költött üdvtört~netet.
Tiszta egyszerűség, mélység, melegség sugárzik a szemünkbe az öt kes-
keny, magas ablakról. Egy óra alatt sem lehet eléggé megnézni.

Jeruzsálemben az egyik zsinagóga ablakait is ő festette, tie azok néme-
lyike odalett a hatnapos háborúban. Kérték az izraeliek a művészt, hogy
pótolja a károsodásokat. Nagyon szívesen - felelte ő erre -, csak előbb
kössenek békét. (Igy még jobban esett méternyiről látni ezt a rendkívüli
embert.)

*' * *

LANGALÉTA fiatalember a felvonónál, szombaton késő délután. Ismer-
kedési kísérletemre keservesen mutogat. Végre kinyögi, hogy "ungarisch".
Nagyot csapok a vállára: "Hát akkor szervusz, tudtam már rólad!" Kiderül
azonban, hogy ő azt várja, akinek én őt hittem: a sporttársát. Jönnie kell
egy oiasszal, sétáljunk ki addig, jó a levegő a hegyi negyedben.

Alig tisztázódik, hogy a hosszú fiú csak pár hete "felejtette kint magát",
amikor már itt is a kocsi. .Pastore protestante" - teszem oda a nevem
után bemutatkozáskor, de utána izzadhatok, mert az olasz nem lelkese-
dik a német, francia, de az angol nyelv iránt sem. Csak "italiano". Már
kérdezi is: mi van várakozó barátunk édesanyjával? Mi lehetne? - gon-
dolom, miközben tolmácsolom a kérdést. A közel kétméteres fiatalember
szemét elfut ja a könny. "Két napja kaptam levelet, hogy meghalt."

Torkomban dobog a szívem. "La sua madre e morte" - mondom az
olasznak. Az is csak áll földbe gyöke1·ezett lábbal, elfordul, a szeme körül
babrál. Nyelek én is nagyokat; pillanatok alatt ott találtam magam va-
laki nyomorúságának mélységes közepében. Mert - mint hamar meg-
tudom - súlyos idegbeteg volt az édesanyja. Mit gondolhat most a fia,
vajon miért halt meg?

Fél órája még nem ismertem, s nem is igen látom őket többet. Az alá-
ereszkedő alkonyban lent ragyogni kezd a város. De milyen sötét felhők
jönnek fel néha így estefelé.

* * *

ESOBEN JODLIZIK Zürich kellős közepén, de őt sem ez nem zavarja,
sem a furcsálló pillantások. Szépen zengő, erös hangja van. Ölében sok
csokor virág, alighanem azoknak énekel reklámot. Ahogy befejezi a pro-
dukciót, nyílt tekintete az enyémmel találkozik, pedig jó tíz méternyire
lehetünk egymástól. Érzem, hogy most valami nagyon közvetlent, pont
ide illőt kell mondanom a különös jódliművésznek - cserzett arcán ott
a várakozás, és aki közvetlen mellette áll, annak a mosolygására rá van
írva, hogy bolondnak tartja.
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- Uram, ez klassz volt! - mondom alkalmi énekesünknek, aki erre
elárulja, hogy egyszer már a 7'ádió is felvette a hangját. Különben apja
"nem volt", anyját kéthetes korában vesztette el, hányódva-vetődve nőtt
fel; nélkülözés, karácsonykor is hideg szoba, s 45 éves koráig egyedül.
Egyszer valami kis pénzhez jutott és szállodában töltött egy napot, hogy
legalább akkor legyen melegen. Rendőr jött, megkérdezte, mért van ott,
mé7·t nem otthon. A válaszra aztán egyszer fölment a "lakására", ellen-
őrizni.

- Sírt a rendőr, kérem, amikor látta, hogyan élek. Hazavitt, adtak va-
lami ruhát, meg ennivalót. Rendes volt a felesége is. Nem tudják már a
mai fiatalok, mi volt az.

- Azt hiszem, az akkor önnek nemcsak anyagi segítséget jelentett, de
lelkit is, hogy bírja az életet.

- A számból vette ki a szót, uram. Sokkal inkább lelkit. Karácsonyon-
ként mindig azéTt imádkoztam, hogy az Úristen mindenkinek adjon bé-

kesséqes szívet. Aztán tizenöt éve találtam rá a feleségemre. Tudja, uram,
én a legnagyobb nyomorúságban is ilyen vidám voltam. Szeretem az éle-
tet, szeretek énekelni.

Ömlik belőle a szó. Válaszolgatok, bele-belekérdezek, mond két-három
magyar szót is, amikor megtudja, ki vagyok. Harminc-negyven autó sza-
ladt el mellettünk és három-négy perc fölöttünk. Közli, hogy mennie kell,
várja a felesége.

- De ezt a csokrot hadd adjam önnek, uram. Csak úgy, a szóért. Isten
áldja meg.

Szabadkozás nincs; emberem már megy is, sőt egy ve7'snyire rá is zen-
dít. Megmosolyogják, nem érthetik. Magam is alig sejthetem, hogy mi
lehet annak a szívében, aki apa-anya nélkül nőtt fel, de szereti az életet,
s talán ösztönös védekezésül énekli bele hitét a zürichi esőbe.
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J. W. Johnson néger lelkész
prédikációja

Fiam,
fiam,
Istennel nem bokszolhatsz: túl rövid a karod.

De Jézus példázatot mondott és így szólt: Egy embernek két fia volt.
Jézus nem nevezte meg ezt az embert, de az ő neve: Mindenható Isten.
Jézus a fiúkat sem nevezi néven, de minden fiatal - bárhol, akárki -
egyik a kettő közül.

S az ifjabb így szólt atyjához: Oszd ki az örökségünket, apám, és add
ki most a részem. Az apa szomorú lett és így szólt: Fiam, ne menj el
atyád házából. De a fiú keményfejű volt és büszke szívű, kivette a részét
atyja vagyonából és messze költözött.

Eljön a nap,
eljön a nap,
amelyen minden fiú elvágyik az atyai házból
távoli táj ra.

S a fiatalember, amint vándorolt, így szólt útközoen : Ez ám a sima út;
bezzeg más ez, rnint a göröngyös barázdálc apám ekéje nyomán!

Fiam,
fiam,
sima és hívogató az út, amely romlásba, pokolra vezet.
Mind jobban lejt az út,
minél messzebb mégy, minél gyorsabban szaladsz.
Egyáltalán meg sem kell erőltetned magad,
egyszerűerr csak csúszhatsz-gurulhatsz,
míg döngve odavágódsz a pokol vaskapujához.

S a kisebbik fiú mind tovább vándorolt, s estelielé megérkezett egy vá-
rosba. E város este is olyan fényes volt, mint nappal, az utcákon nyüzsög-
tek az emberek, trombita- és hegedűszó hallatszott, s miridenütt, ahová
csak nézett a fiú, dalol tak, nevettek, táncoléak. Megkérdezett egy járó-
kelát: miféle város ez? Az nevetett és azt mondta: Hát nem tudod? Ez
Babilon, a nagy Babilon. Gyere, öregem, tarts velünk. S a fiú belevegyült
az áradatba.

Fiam,
fiam,
Babilonban sosem vagy magad,
mindíg sodró áradatban vagy Babilonban.

133



Fiam,
fíam,
Babilonban sosem lehetsz egyedül,
egyedül Jézussal Babilonban.
Nem találsz helyet, magános helyet,
nincs nyugodt hely, hogy letérdelj
s beszélj Istennel Babrlonban.
Arra mégy,amerre raj zik Babilon.

S a fiatalernber új barátaival tartott, új Iruhát vásárolt, s naphosszat
a kocsmákban lebzselt és pokol tüzét nyelte. A játékpokoJban éjszakán-
ként az ördöggel kockázott a lelkéért. S a babiloni nőkhöz ment. 0, a ba-
biloni nők! Sárga, kék és skarlátruhában, fülükön, kezükön nehéz ék-
szerek, ajkukat méz lepi el, íltatuk édes-bódító, rnínt a jázminé: a ba-
biloni nők jázminillata orrodba hatol s fejedbe száll.

Szórta a vagyonát, dőzsölt és vedélt fekete szegélyű éjszakák homá-
lyán .a bűnös édességű babiloni nőkkel. Kicsalták a pénzét, még a ruhá-
ját is, és rongyosan dobták ki Babilon utcáira. Akkor más barátok közé
került a fiú, Babilon koldusaí és betegei közé. Elment kondásnak, de éhe-
sebb volt, mint a disznók. Hasra feküdt a mocsokba, s falta ő is, amit a
disznók. De egyik disznó sem ért olyan keveset, mint ez az ember Babilon
píszkában. Akkor magába szállt a fiatalember, magába szállt és így szólt:
Apám házában van lakás bőven, minden béresnek megvan a kenyere,
mindegyik tudja a házában, hol alhat ; fö1kerekedem, s apámhoz megyek,

Atyja meglátta messziről, s elíbe szaladt az úton. Tisz,ta ruhát adott rá,
s aranyláncot a nyakába. Hízott borjút vágatott le s ünnepre hívta a szom-
szédokat.
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Te, a bűnben:
Ha nyeled a bort babiloni módon
s babiloni nők után kujtorogsz,
elfelejted Istent s nevetsz a halálon -
ma erősnek érzed nyakad, mint egy bikáét
s medve-izmele táncolnak karodban,
de néhány napra rá,
csak néhány napra rá
közelharcba lszállsz a csontos halállal,
akinek zsebében a győzelem. .

Fiam, gyere ki Babilonból, a pokol elővárosából,
hová félelmeid elől s vágyaid után futottál,
térdelj le és mondd a szívedben:
Elindulok és atyámhoz megyek.

(Műfordítás)

Uram, ráérek már
Kijöttem az utcára, Uram.
Járnak-kelnek az emberek,
jönnek, mennek, sietnek, szaladnak.
Futnak a kerékpárok, száguldanak a kocsik,
teherautók robognak,
szalad az utca, fut a város, mindenki rohan.
Sietnek, mert az idő drága: Ioholnak az idő után,
hogy beérjék, hogy időt nyerjenek.

- Viszontlátásra, asszonyom, uram;
bocsánat, nem érek rá.
- Majd ha legközelebb erre járok,
de most nem várhatok, sürget az idő.
- Zárom soraim, mert sok a dolgom.
- Szívesen segítenék, de most nem lehet.
- Olvasni, imádkozni, Istenre figyelni
jó volna - csak lenne rá időm!

Uram, te megérted: nem érnek rá.
A gyermek játszik, momentán nem ér rá, majd később.
Az iskolás - őt a leckéje várja, nem, most nem, majd máskor.
A gimnazista: neki különóráí vannak
és annyi dolga, nem ér rá ; talán idővel ...
A fiatalember? Ö sportol, dehogy ér rá.
Az ifjú házasok? Új lakást kaptak, most rendezik be. Majd.
A családosak? Egy gyerek, kettő! Hogy érnének rá! Majd!
Anagyszülők : nekik meg unokáik vannak,
nem érnek rá, Majd ha ... Majd talán ...

Haldokolnak. Dermedt kezükból kicsurran az idő utolsó csöppje.
A végső nem lepecsételt ajkukat.
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így futunk mi, emberek, az idő után, Uram.
Atszaladunk a földön: sietős en, megrakottan.
mogorván, furakodva, túlterhelten.
És soha célhoz nem érünk, mert épp erre nincs időnk;
pedig erőnket megfeszítjük, de életre jutni:
Benned meggyökerezní, másokat Hozzád szeretni -
nem, erre nem érünk rá.
Ezért hát egyaránt nya'kunkra romlik az idő
s amit segítségével összekapartunk.
Ez az alapvető hiba. Ezért túl rövidek az órák,
túl rövidek a napok, túl rövidek az életek.
Te csak mosolyogsz rajtunk, Uram, kívül az időn,
amikor látod, hogy hadakozunk vele.
Nem számolsz rosszul, midőn kiméred az időt az ernbereknek.
Mindenkinek eleget adsz ahhoz, amit szerinted meg kell tennie.
Am időnket nem szabad eltékozolni, agyonütni,
mert Tőled kapott ajándék. Illanó ajándék:
bankba, fridzsiderbe, megőrzőbe hiába tennénk.

Uram, ráérek már fényednél szembenézni magammal.
Mindaz az idő, amit adsz nekem, azért az enyém,
hogy színültig betöltsem és Hozzád vigyem
s áporodott vizéből nemes bort teremts,
mint Kánában tetted, emberek menyegzőjére.
Uram, ezúttal nem időt kérek Tőled, erre-amarra,
hanem azt a kegyelmet, hogy az íegalmad adta időben
észrevegyem, elhiggyem, megragadjam újjáteremtő szeretetedet
s mást ne is kívánj ak tenni, mint amit akaratod szab elém.
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