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Az ,urvacsora

Közel két évtizede naptárunk szerkesztésében azt a rendet követjük,
hogy évről évre más-más fogalom köré gyűjtjük mondanivalónkat. Tavaly
az "istentisztelet" volt ez a fogalom. Az idén az "úrvacsora" áll a közép-
pontban.

Egy egyháztörténeti évforduló ösztönöz bennünket arra, hogy éppen az
úrvacsorával foglalkozzunk. Nevezetesen 1529-ben, tehát 450 évvel ezelőtt
folyt le az ún. "marburgi kollokvium", melyen Luther és Zwingli meg-
vitatta azokat a teológiai kérdéseket, melyekben egymástól eltérő állás-
pontot vallottak. Azt is tudjuk, hogy a vita során 14 kérdésben nagyobb
nehézség nélkül megegyezésre jutottak, csupán a 15. pontnál ütköztek
olyan mértékben álláspontj aik, hogy abban nem sikerült megegyezésre
jutniuk. Ez a 15. pont az úrvacsora volt. Luther az úrvacsora szereztetési
igéiré hivatkozva nem tudott engedni abbó'! a rneggyőződésébőí, hogya
kenyérben és borban Jézus "valóságosan" jelen van és a kenyérrel és bor-
ral együtt adja testét és vérét. Zwingli azt vallotta, hogy a kenyér és bor
csupán "jelképezik" Jézus testét 'és vérét és egyben jelenlétét, hiszen Jézus
a "mennyben van".

De nem pusztán a marburgi kollokvium jubileuma késztetett bennünket
arra, hogy az úrvacsorával foglalkozzunk. Sokkal inkább az a felismerés,
hogy gyülekezeteink életében az eddiginél is nagyobb jelentőséget kell ad-
nunk az úrvacsorának. Ezt a jelentőséget nem is nekünk kell adnunk az
úrvacsorának, hanem ebben is engedelmeskednünk kell annak a Krisz-
tusnak, aki az úrvacsorát rendelte, amikor ezt mondotta: " ... ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre". Krisztussal szemben való engedetlensé-
günk nemcsak igéjének megvetéseben és elhanyagolásában mutatkozhat
meg, hanem az úrvacsora lebecsülésében is.

Nem igaz az, hogy "az evangélikus egyház az ige egyháza". Az igazság
az, hogy az evangélikus egyház az ige és a szentségek (keresztség és úr-
vacsora) egyháza. Azok, akik "csak" az igére hivatkoznak, annak "egye-
düli" jelentőségét hangsúlyozzák, ugyanakkor nem élnek az úrvacsorával,
éppen azt bizonyítják, hogy végeredményben nem értették meg Isten
igéjét és nem engedelmeskednek annak. Hiszen ez az ige az úrvacsora
ajándékában való részvételre hív! Amilyen örvendetes, hogy számos gyü-
lekezetünkben szép számmal vannak igehallgatók. olyan szomorú, hogy
sok gyülekezetben - nemegyszer az ún. "igehallgató gyülekezet"-ben is!
- kevés az úrvacsorázók száma.

Az úrvacsora [elentőségét hangsúlyozzák nagyon sokoldalúan a nap-
tárunkban sorra kerülő cikkek. Ezért ezekben a bevezető sorokban nem
térek ki a részletekre. Mégis három szempontra nagyon erősen felhívom
a figyelmet.

Egyházunk "diakóniai teológiája" nemcsak hogy nem szürkíti el az úrva-
csora jelentőségét, hanem azt többszörösen aláhúzza. Éppen a diakóniai
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teológia oldaláról nézve növekedik az úrvacsora fontossága és nagyszerű-
sége. Hogyan és miért? Úgy és azért, mert pontosan a diakóniai teológia mu-
tat rá meggyőző erővel arra a Krisztusra, aki nem uralkodni, hanem szol-
gální jött, és ebben a szolgálatban azzal végezte el a legnagyobb szolgá-
latot, hogy "életét adta sokakért". Ez a nagy szolgálat pedig a legszorosabb
kapcsolatban van az úrvacsorával, hiszen 1 Kor 11, 26-ban ezt olvassuk:
"Mert valamennyiszer eszitek ekenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljön". Ha valahol, akkor éppen az úrvacsorá-
ban találkozunk a szolgáló Krisztussal, aki nem egyszerűerr "bűnbocsá-
natot" ad az úrvacsorában, hanem saját magát: testét és vérét. Ezért volt
igaza Luthernek a marburgi kollokvium során, amikor váltig ragaszkodott
ahhoz, hogy a kenyérben és borban Krisztus a "testét és vérét" adja ne-
künk. Nincs még egy olyan "alkalma" az egyháznak, amelyben olyan
közvetlenül fogadhatják el a gyülekezet tagjai Krisztus szolgálatát, mint
az úrvacsora vételekor. Még az igehirdetésben is több a "papi szolgálat
által" való közvetítése Jézus szolgálatának, mint az úrvacsorában. Itt szem-
től szembe találkozunk vele és fogadjuk el Tőle testét és vérét.

A diakóniai teológiában azért is nagy jelentősége van az úrvacsorának,
mert az erőforrás a gyülekezet tagjainak diakóniai szolgálatához. Az em-
ber természetes ereje, akarata, elszánása, fogadalma és lelkesedése csak
egy bizonyos útszakaszra elegendő az embereken és az emberek között
végzendő diakóniához. Sokszor elfogy a fizikai és lelkierő. Különösen ak-
kor, ha a diakóníát végző látja a diakóniai munka határtalanságát -
hiszen az nemcsak az egyház körére terjed ki -, máskor eredmény-
telenség, hálátlanság "veri le a lábáról". Gondoljunk arra, hogy mennyi
erő, türelem és szeretet kell a szellemileg fogyatékos gyermekek gondo-
zásához, hónapokig fekvő öregek ellátásához, idegbeteg emberek elhor-
dozásához, sokszor széles országúton járó fiatalok diakóniai jellegű ne-
veléséhez. De mindezeken túlmenően mennyi erő kell az állandóan veszé-
lyeztetett világbékéért való szívós fáradozáshoz, az igazságtalanságole fel-
számolásához, egyáltalán ahhoz, hogy egy keresztyén ember - látva a
gyakran "szélmalomharc"-nak tűnő erőfeszítéseket a jobb világrendért
- ne vonuljon vissza valamiféle "belső körbe", lelki szférába, hanem
újra és újra kezdje és folytassa a széles körű diakóniát a világban. Az úr-
vacsora az a forrás, amelyből mindig friss erő, felelős szeretet és élő re-
ménység buzog fel és árad bele azokba, akik abból "merítenek". Miért?
Mert maga Jézus végez diakóniát azokon, akik elfogadják az úrvacsorá-
ban az ő testét és az ő vérét. Ezek vele kerülnek közösségbe és kapják
meg az ő "energiá"-ját a szolgálathoz. Ezért a "diakóniai teológia élése és
gyakorlása elképzelhetetlen az úrvacsora nagyobb megbecsülése és vele
való gyakoribb élés nélkül. Ezzel összefüggésben is figyelnünk kell Pál
apostol szavaira: "Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék
abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik
és iszik, hogy megkülönböztetné az Ür testét más eledeltől, ítéletet eszik
és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért
halnak meg számosan." (1 Kor 11, 28-30.)

A diakóniai teológia szemszögéből még egy irányban kell hangsúlyoz-
nunk az úrvacsora jelentőségét. Az úrvacsora nemcsak közösséget teremt
a vele élők között, hanem olyan embereket is formál, akik az egyházban
és a társadalomban maguk is közösségformáló emberekké válnak. Vall-
juk, hogy az úrvacsorában elsősorban Krisztus teremt közösséget ve-
lünk és ugyancsak Krisztus az, aki megteremti a közösséget azok között,
akik az úrvacsorában hasonlóképpen elfogadják az Ö szolgálatát, bűneik
bocsánatát. Az úrvacsorázó gyülekezeti tagok nak egész életüket megha-
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tározó élménye lehet egy-egy úrvacsoravétel, amikor közösségbe kerültek
vadidegen emberekkel is, máskor olyanokkal, akikkel korábban nézet-
eltérésük volt vagy szinte "engesztelhetetlenül" haragudtak egymásra. Jó
volt megtapasztalni Krisztus hatalmát ebben az összefüggésben is: egy
közösséggé lettek. Éppen a közösség szépségének és nagyszerűségének át-
élése lendíti az úrvacsorázó keresztyén embert, hogy mind a gyülekezet-
ben, mind a társadalomban és az emberiség nagy családjában fáradha-
tatlanul munkálkodjék az emberek közötti közösség megvalósításáért.
Nagy hiba volna erre azt mondani, hogy csak a "hivők között" lehet kö-
zösség, és előbb "hitre kell juttatni" az embereket és csak azután mun-
kálkodhatunk a közöttük való közösség megtererntéséért. Nekünk keresz-
tyéneknek nem szabad lebecsülni a "természetes" közösségeket sem, mint
amilyen a család, a népi-nemzeti közösség, a társadalom közössége, sőt
egy kontinensen - pl. Európában - élő népek közössége. Mindannyian
"Isten nemzetségébe" tartozunk, hiszen Isten mindannyiunkat "egy vérből
teremtett". Bs még csak azt sem ikel:l folyton emtegetni, 'hogy ".azért ezek
a természetes közösségek minőségileg más közösségek, mint amivel Krisz-
tus ajándékozza meg az övéit az úrvacsorában". E helyen mi nem a kü-
lönböző fajta közösségekről beszélünk, hanem arról, hogy akik az úrva-
csorában ajándékképpen elfogadták a Kdsztu'8'sall és egymássaíl való közős-
séget, azok laz emberek az ebben a !közösségIben kapott erővel maguk is
munkálkodnak azért, hogy a természetes közösségekbe is beleáramoljon
az a szeretet, amely eltekint önmagától, ellenben odafordul a másik em-
berhez és önfeláldozóan szolgál érte. így formálódik az emberek együtt-
léte közösséggé, legyen az család, nép vagy társadalom. Itt tűnik ki, hogy
az úrvacsora nem az egyház "belső körébe tartozó emberek" ügye, hanem
világtávlatú "ügy", melyen keresztül megint csak Jézus akar szolgální az
egész világnak.

Káldy Zoltán

Meszlen 16. sz. eleji aranyozott ezüst kelyhe és patenája
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Napok Naptár Napi igék

1. hét: njév - Kol 3, 17
1. Hétfő Újév Lk 4,16-21 Zsolt 8
2. Kedd Abel Ézs 43, 1-7 Mt 4,18-25
3. Szerda Benjámin Ézs 43, 16-19 Mt 8,1-4
4. Csütörtök Leona Józs 1, 1-2, 5-9 Mt 8, 5-13
5. Péntek Simon Róm 14, 7-9 Mt 8, 14-17
6. Szombat Vízkereszt Mt 2,1-12 Mt 8,18-22

2. hét: Vízkereszt utáni 1. - Jn 1, 14
7. Vasárnap Attila Mt 3,13-17 Zsolt 100
8. Hétfő Szörény 1 Jn 4, 9-16 Mt 8,23-27
9. Kedd Marcel Jn 1, 35-42 Mt 8, 28-34

10. Szerda Ágota Jn 1, 43-51 Mt 9,1-8
11. Csütörtök Melánia Ézs 42, 1-8 Mt 9, 9-13
12. Péntek Veronika Jn 10, 31-38 Mt 9, 14-17
13. Szombat Ernő Jn 5, 19-24 Mt 9,18-26

3. hét: Vízkereszt utáni 2. - Jn 1, 17
~- János14. Vasárnap Jn 2, 1-11 Zsolt 105, 1-15

15. Hétfő Lóránt Ézs 61, 10-11 Mt 9, 27-34
16. Kedd Gusztáv 2 Móz 20, 1-17 Mt 9,35-38
17. Szerda Antal Mik 6, 6-8 Mt 10, 1-4
18. Csütörtök Piroska 5 Móz 4, 5-13 Mt 10, 5-15
19. Péntek Sára Jn 1, 15-18 Mt 10, 16-26a
20. Szombat Fábián, Seb. Zsid 12, 18-24 Mt 10, 26b-33

4. hét: Vízkereszt utáni 3. - Lk 13, 29
21. Vasárnap Ágnes Mt 8, 5-13 Zsolt 67
22. Hétfő Artúr Lk 4, 22-30 Mt 10, 34-39
23. Kedd Zelma Jn 4, 5-14 Mt 10, 40-42
24. Szerda Timár Jn 4, 15-26 Mt 11, 1-6
25. Csütörtök Pál Jn 4, 27-42 Mt 11, 7-15
26. Péntek Vanda Jón 3, 1-10 Mt 11, 16-19
27. Szombat Lotár Róm 11, 13-22 Mt 11, 20-24

5. hét: Vízkereszt utáni 4. - Zsolt 66, 5
28. Vasárnap Károly Mk 4, 35-41 Zsolt 93
29. Hétfő Adél 4 Móz 22, 21-35 Mt 11, 25-30
30. Kedd Mártonka Jer 8, 4-7 Mt 12, 1-8
31. Szerda Virgilia Jer 5, 20-22 Mt 12, 9-14

Teremtő Istenünk! 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 rólunk, szabadításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bőlcs és értelmes szívhez jussunk. Amen.
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Napok

FEBRUh
Naptár Napi igék

1. Csütörtök I Ignác
2. Péntek Karolin
3. Szombat Balázs

Dán 6,11-19
Dán 6, 20-28
Hós 2, 20-22

Mt 12, 15-21
Mt 12, 22-30
Mt 12, 31-37

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

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

10. Szombat

Ráchel
Agota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigall
Elvira

Mt 17, 1-9
2 Móz 34, 29-35
2 Kor 3, 12-18
2 Pt 1, 16-21
ApCsel 26, 1-3, 12-23
Kol 1,24-29
Jell, 9-18

Zsolt 97
Mt 12, 38-42
Mt 12, 43-45
Mt 12, 46-50
Mt 13, 1-9
Mt 13, 10-17
Mt 13, 18-23

11. Vasárnap
12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

18. VaSá.~nap
19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

25. Vasárnap
26. Hétfő
27. Kedd
28. Szerda

7. hét: Hetvened - Dán 9, 18

Bertold
Lídia
Ella
Bálint
Áldáska
Julianna
Donát

Mt 20, 1-16a
1 Kor 1, 26-31
1 Móz 3, 1-13
Róm 3,21-28
1 Kor 3,5-10
1 Móz 7, 17-8, 4,
1 Móz 8, 15-22

Zsolt 18, 2-20
Mt 1;3,24-:J0
Mt 13, 31-35
Mt 13, 36-43
Mt 13, 44-46
Mt 13, 47-52
Mt 13, 53-58

Zsolt 44, 2-27
Mt 14, 1-12
Mt 14, 13-21
Mt 14, 22-36
Mt 15, 1-20
Mt 15, 21-28
Mt 15,29-39

Zsolt 31, 2-9
Mt 16,1-12
Mt 16, 13-20
Mt 16, 21-28

Gondviselő Atyánk! 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.
Amen.

8. hét: Hatvanad - Zsid 3, 15

Konrád Lk 8, 4-15
Zsuzsanna 5 Móz 32, 44-47
Almos Ézs 55, 6-11
Eleonóra Lk 10, 38-42
Gerzson Józs 24, 1-20, 13-16,

22-28
Alfréd 1 Kor 2, 1-5
Mátyás Zsid 3, 12-4, 1

9. hét: Ötvened - Lk 18, 31

Géza
Sándor
Ákos
Elemér

Mk 8, 31-38
Lk 13,31-33
Lk 9, 51-56
Mt 6,16-21
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Napok I Naptár I Napi igék

1. Csütörtök I Albin

I
1 Móz 15, 1-6 Mt 17, 1-13

2. Péntek Lujza Ézs 58, 5-12 Mt 17, 14-21
3. Szombat Kornélia Jóel 2. 12-19 Mt 17, 22-27

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

4. Vasárnap Kázmér Mt 4,1-11 Zsolt 91
5. Hétfő Adorján Jak 4, 1-10 Mt 18,1-14
6. Kedd Alpár Jak 1, 13-18 Mt 18, 15-20
7. Szerda Tamás 2 Móz 24, 12-18 Mt 18, 21-35
8. Csütörtök Zoltán Zsid 12, 1-7 Mt 19, 1-'12
9. Péntek Franciska Zsid 2, 9-18 Mt 19, 13-26

10. Szombat Olimpia Jel 20, 1-6 Mt 19, 27-30

11. hét: Reminiscere - Böjt 2. - ~zs 50, 4-5

11. Vasárnap Aladár Mk 12, 1-12 Zsolt 25, 1-11
12. Hétfő Gergely Jn 7, 14-18 Mt 20, 1-16
13. Kedd Krisztián ApCsel 5, 17-29 Mt 20,17-28
14. Szerda Matild 1 Sám 3, 1-10 Mt 20, 29-34
15. Csütörtök Nemz. ünn. ApCsel 16, 8-15 Mt 21, 1-11
16. Péntek Henrietta Ézs 41, 8-13 Mt 21,12-17
17. Szombat Gertrúd Ézs 49, 7-13 Mt 21,18-22

12. hét: Oculi - Böjt 3. - Mt 20, 28

18. Vasárnap Sándor, Ede Lk 9, 57-62 Zsolt 25, 12-22
19. Hétfő József 1 Pt 1, 18-21 Mt 21, 23-27
20. Kedd Hubert ApCsel 8, 1-8 Mt 21,28-32
21. Szerda Benedek Jn 10, 17-25 Mt 21,33-46
22. Csütörtök Katalin ApCsel 18, 1-11 Mt 22,1-14
23. Péntek Brúnó 1 Kor 4,9-16 Mt 22,15-22
24. Szombat Gábor 2 Móz 12, 3-14 Mt 22,23-33

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

25. Vasárnap Zsolt Jn 12,20-26 Zsolt 122
26. Hétfő Erika Jn 6, 22-29 Mt 22, 34-46
27. Kedd Hajnalka Jn 6, 30-35 Mt 23,1-12
28. Szerda Gedeon Jn 6, 47-59 Mt 23,13-26
29. Csütörtök Jónás Jn 6, 60-65 Mt 23, 27-36
30. Péntek Izidor 2 Kor 4, 11-18 Mt 23, 37-39
31. Szombat Árpád Jn 8, 21-30 Mt 26,1-16

Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk, Rád várunk. Amint egykor
megváltö szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe
is. Amiképpen megtisztftottad Isten templomát, tisztftsd szívünket is Isten
Szentlelkének templomává, amely feléd tárja ajtaját és Téged dicsér örökké.
Amen.
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Napok I Naptár I Nap i igék

14. hét: Judica - Böjt 5. - Jn 17,19
1. Vasárnap Hugó Mk 10, 35-45 Zsolt 43
2. Hétfő Aron Zsid 7, 23-27 Mt 26, 17-25
3. Kedd Keresztély Zsid 9, 16-22 Mt 26, 26-30
4. Szerda Felsz. ünn, Jn 13, 31---,35 Mt 26, 31-35
5. Csütörtök Vince Zsid 10, 1-10 Mt 26, 36-46
6. Péntek Cölesztin Jn 11, 47-55 Mt 26, 47-56
7. Szombat Herman 2 Móz 32, 30-34 Mt 26, 57-68

15. hét: Palmarum - Virágvasárnap - f:zs 53, 12
8. Vasárnap Lídia Jn 12, 12-19 Zsolt 22, 23-32
9. Hétfő Erhardt Jn 12, 1-9 Mt 26,69-75

10. Kedd Zsolt Jn 12,25-33 Mt 27, 1-14
11. Szerda Leó Jn 12,34-48 Mt 27, 15-30
12. Csütörtök Gyula Jn 13, 1-15 Mt 27, 31-44
13. Nagyp. Ida Jn 19, 16-30 Mt 27, 45-56
14. Szombat Tibor 1 Pt 3, 18-22 Mt 27, 57-66

16. hét: Húsvét - Jell, 18
15. Húsvétv. Tass Mk 16, 1-8 Mt 28,1-10
16. Húsvéth. Rudolf Lk 24, 13-35 Mt 28, 11-20
17. Kedd Enikő Lk 24, 36-47 Fil 1, 1-11
18. Szerda Ilma Jn 21, 1-14 Fil 1, 12-18
19. Csütörtök Kocsárd Jn 20, 11-18 Fil 1, 19-26
20. Péntek Tivadar 1 Kor 15, 35-49 Fil 1, 27-30
21. Szornbat Csilla 1 Kor 15, 50-58 Fil 2, 1-4

17. hét: Quasimodogeniti - 1 Pt 1, 3
22. Vasárnap Anzelm Jn 20, 19-29 Zsolt 116
23. Hétfő Béla 2 Tim 1,6-10 Fil 2, 5-11
24. Kedd Győrgy 2 Tim 2, 1-3 Fil 2, 12-18
25. Szerda Márk 1 Pt 1, 22-25 Fil 2, 19-30
26. Csütörtök Ervin 1 Tim 1, 12-17 Fil 3, 1-11
27. Péntek Arisztid Kol 2. 9-15 Fil 3, 12-16
28. Szombat Valéria Jón 1, 12-16; 2, 1--1. Fil 3, 17-218-11

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

29. Vasárnap I Albertína I Jn 10, 11-16 Zsolt 33, 1-12
30. Hétfő Katalin Jn 10, 1-10 Fil 4, 1-7

Megvált6 Urunk 1 Te vagy a feltám••dás és az élet. Keresztségünkben mí is
meghaltunk a bűnnek, hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk reita-
madásod erejét; a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben
járni és az odafelvalókkal törődni. Ámen.
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Napok I Naptár I Nap i igé k

1. Kedd Munka ünn. Ef 2,4-10 Fil 4, 8-9
2. Szerda Zsigmond Jn 21, 15-19 Fil 4, 10-23
3. Csütörtök Irma 1 Pt 5, 1-4 Péld 10,8-12
4. Péntek Flórián Jn 18, 1-9 Péld 10, 17-23
5. Szombat Gotthárd Jn 10, 27-30 Péld ll, 17-21

19. hét: Jubilate - 2 Kor 5, 17
6. Vasárnap Frida Jn 15, 1-8 Zsolt 66, 1-12
7. Hétfő Naoóleon Ézs 40, 26-31 Péld ll, 24-31
8. Kedd Gizella Ef 4, 17-24 Péld 14, 29-34
9. Szerda Gergely Ef 4, 25-32 Péld 15, 13-18

10. Csütörtök Ármin ApCsel 17, 22-33 Péld 16, 1-9
ll. Péntek Ferenc ~ Róm 8, 18-23 Péld 16,7-8
12. Szombat Pongrác I Jel 21, 1-5 Náh 1, 1-8

20. hét: Cantate - Zsolt 98, 1
13. Vasárnap Szervác Mt ll, 25-30 Zsolt 98
14. Hétfő Bonifác Ef 5, 8-14 Náh 2, 1-14
15. Kedd Zsófia Jn 6, 66-69 Abd 1-21
16. Szerda Mózes Kol 3,16-24 1 Móz 1, 1-8
17. Csütörtök Bánk 2.Móz 14. 10-14. 24-31; 1 Móz 1, 9-2515, 1-3
18. Péntek Erik 2 Tim 2,8-13 1 Móz 1, 26-2, 4a
19. Szombat Buda Jel 4, 2-ll 1 Móz 2, 4b-17

21. hét: Rogate - Zsolt 66,20
20. Vasárnap Bernát Jn 15, 23b-23, 33 Zsolt 66, 16-20
21. Hétfő Konstantin Mk 1, 35-39 1 Móz 2, 18-25
22. Kedd Júlia Kol 4, 2-6 1 Móz 3, 1-8
23. Szerda Dezső Jak 5, 13-18 1 Móz 3, 9-24
24. Csütörtök Mennyb. ünn, Lk 24,50-53 Zsolt 47
25. Péntek Orbán Kol 3, 1-4 1 Móz 4, 1-16
26. Szombat Fülöp Ef 1, 15-23 1 Móz 4, 17-26

22. hét: Exaudi - Jn 12, 32

27. Vasárnap Helga Jn 15, 26~16, 4 Zsolt 27, 1-7
28. Hétfő Emil Jer 29, ll-14a 1 Móz 6, 5-22
29. Kedd Keve Jn 15, 17-21 1 Móz 7, 10-24
30. Szerda Janka 1 Kor 2, 12-16 1 Móz 8, 1-12
31. Csütörtök Angéla Jn 7, 37-39 1 Móz 8, 13-22

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatosok-
kal is. A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Taníts
minket arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig
hivő szívvel fogadjuk. Amen.
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JUNIUS~

1/1\'0·• •• • • ,

Napok I Naptár I Nap i igé k

1. Péntek I Tünde I Zsid 11, 32-40 1 Móz 9,1-17
2. Szombat Anna Ézs 41, 17-20 1 Móz 11, 1-9

23. hét: Pünkösd - Zak 4, 6

3. Pünkösdv. Ildikó Jn 14, 23-27 Zsolt 118,24-29
4. Pünkösdh. Kadocsa Mt 16, 13-19 Zsolt 106 1-12
5. Kedd Fatime ApCsel 2, 22-23,32-33'1Kir 1 1-?1

36-39 ' ~
6. Szerda Norbert ApCsel 3, 1-21 1 Kir 1, 22-40
7. Csütörtök Róbert ApCsel 4, 5-21 1 Kir 1, 41-53
8. Péntek Medárd ApCsel 4, 23-311 Kir 2, 1-12,3, 1-3
9. Szombat Félix ApCsel 8, 14-25 1 Kir 3, 4-15

24. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3

10. Vasárnap Margit Jn 3, 1-15 Zsolt 145, 1-13
ll. Hétfő Barnabás Ézs 6, 1-8 1 Kir 3, 16-28
12. Kedd Virág Kol 2, 1-7 1 Kir 5, 9-32
13. Szerda Tóbiás Ef 4, 1-6 1 Kir 6,1-13
14. Csütörtök Vazul 1 Tim 3, 14-16 1 Kir 8, 1-13
15. Péntek Jolán Ef 1, 3-14 1 Kir 8, 22-30,54-61
16. Szombat Jusztin Ez 1, 4-6, 22-28 1 Kir 9, 1-9

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

17. Vasárnap Laura Lk 16, 19-31 Zsolt 13
18. Hétfő Arnold 2 Tim 3, 14-17 1 Kir 10, 1-13
19. Kedd Gyárfás Ez 2, 1-7 1 Kir 11, 1-13
20. Szerda Rafael ApCsel 8, 26-35 1 Kir 11, 26-43
21. Csütörtök Alajos Jer 8,8-11 1 Kir 12, 1-19
22. Péntek Paulina Ez 3, 22-27 1 Kir 12, 20-32
23. Szombat Zoltán Ézs 5, 1-7 1 Kir 12,33-13,19

26. hét: Szentháromság utáni 2. - Mt 11, 8

24. Vasárnap Iván Lk 14, 15-24 Zsolt 18, 26-37
25. Hétfő Vilmos Mt 3, 1-12 1 Kir 13, 20-32
26. Kedd János, Pál Mt 11, 7-15 1 Kir 16, 29-17, 6
27. Szerda László Jn 3, 22-30 1 Kir 17, 7-16
28. Csütörtök Levente Ézs 40, 1-8 1 Kir 17, 17-24
29. Péntek Péter, Pál Lk 12,49-53 1 Kir 18, 1-15
30. Szombat Pál Jn 10,40-42 1 Kir 18, 16-29

Szentlélek Úristen! Építs 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.
Ámen.
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* JfJLlUS UJ
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Napok I Naptár I Nap i igék

27. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk 19, 10
1. Vasárnap Tibold Lk 15, 1-10 Zsolt 32
2. Hétfő Ottokár Mk 2, 13-17 1 Kir 18, 30-46
3. Kedd Kornél Lk 7,36-50 1 Kir 19, 1-21
4. Szerda Ulrik Lk 15, 11-24 1 Kir 21, 1-16
5. Csütörtök Emese Lk 15, 25-32 1 Kir 21, 17-29
6. Péntek Ézsaiás Lk 19, 1-10 1 Kir 22, 1-23
7. Szombat Cirill Ez 18, 1-4. 21-241 Kir 22, 24-40

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

8. Vasárnap Teréz Lk 6,36-42 Zsolt 107, 10-22
9. Hétfő Veronika Jn 8, 1-11 Mt 5, 1-12

10. Kedd Amália 2 Kor 2, 5-11 Mt 5, 13-16
ll. Szerda Lili Ef 4,30-5,2 Mt 5,17-20
12. Csütörtök Izabella Mt 18, 15-20 Mt 5, 21-26
13. Péntek Jenő ApCsel 7, 54-59 Mt 5,27-32
14. Szombat Eörs - Jel 22, 1-5 Mt 5,33-37

29. hét: Szentháromság utáni 5. - Lk 9, 62
15. Vasárnap Henrik Lk 5, 1-11 Zsolt 27, 7-14
16. Hétfő Zalán Lk 9, 51-57a Mt 5, 38-48
17. Kedd Elek Lk 9, 57b-62 Mt 6, 1-4
18. Szerda Frigyes Mt 19,27-30 Mt 6, 5-8
19. Csütörtök Errúlia 2 Tim 4,1-5 Mt 6, 9-15
20. Péntek -Illés 1 Thess 2, 13-20 Mt 6,16-;.
21. Szombat Dániel Lk 14, 25-33 Mt 6, IP-

30. hét: Szentháromság utáni 6. - Ézs 43, 1
22. Vasárnap Mária, Magd. Mt 28, 16-20 Zsolt 28
23. Hétfő Lenke Tit 3, 3-8a Mt 6, 24-34
24. Kedd Krisztina 1 Kor 6, 9-11 Mt 7,1-6
25. Szerda Jakab Gal 3, 26-29 Mt 7, 7-11
26. Csütörtök Anna Mk 10, 13-16 Mt 7,12-20
27. Péntek Olga Mt 3,13-17 Mt 7, 21-29 I

28. Szombat Ince Jel 3, 1-6 Róm 1, 1-7

31. hét: Szentháromság utáni 7. - Róm 6, 19
29. Vasárnap I Márta

I
Jn 6, 1-15 Zsolt 144

30. Hétfő Judit Mk 8, 10-21 Róm 1, 8-17
31. Kedd Oszkár 1 Kor 6, 12-20 Róm 1, 18-32

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága aján-
dékáért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsánatod
által istenfiúságat nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testveri szíveket
ajándékoztál nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Amc n.
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~AUGUSZTUS
Napok I Naptár I Napi igé k

1. Szerda Péter Lk 11, 33-36 Róm 2, 1-16
2. Csütörtök Lehel Mk 9, 42-50 Róm 2,17-29
3. Péntek Csilla Jn 19, 1-5 Róm 3, 1-20
4. Szombat Domonkos 1 Kor 9, 24-27 Róm 3, 21-26

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

5. Vasárnap Vajk Mt 5, 13-16 Zsolt 48
6. Hétfő Berta Jn 8, 31-36 Róm 3, 27-31
7. !(,edd IIbolya Gal 6, 7-10 Róm 4, 1-8
8. Szerda László Kol 1,3-11 Róm 4, 9-25
9. Csütörtök Emőd 1 Kor 12, 12-26 Róm 5, 1-11

,10.Péntek Lőrinc Fil 2, 12-18 Róm 5, 12-21
11. Szombat Tibor Mt 21, 18-22 Róm 6, 1-11

33. hét: Szentháromság utáni 9. - Ef 5, 13

12. Vasárnap Klára Mt 25,14-30 Zsolt 54
13. Hétfő Ipoly Préd 9, 13-,18 Róm 6,12-23
14. Kedd Özséb Péld 16,1-9 Róm 7, 1-6
15. Szerda Mária 1 Pt 3, 1-6 Róm 7, 7-13
16. Csütörtök Abrahám 1 Tim 4, 12-16 Róm 7, 14-25
17. Péntek Anasztáz Mt 13, 44-46 Róm 8,1-11
18. Szombat (Ilona Lk 12, 42-48 Róm 8,12-17

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

19. Vasárnap Huba Lk 19, 41-48 Zsolt 55, 2-17
20. Hétfő Alkotm. ünn. 5 Móz 7,6-11 Róm 8, 18-23
21. Kedd Sámuel 2 Móz 17, 8-13 Róm 8, 24-30
22. Szerda Menyhért Jer Hl, 1-6 Róm 8, 31-,39
23. Csütörtök Fankas Jer 29, 1, 4-9 Jak 1, 1-12
24. Péntek Bertalan Mt 23, 34-39 Jak 1, W-18
25. Szombat Lajos 5 Móz 312,7-12 Jak 1,19-27

35. hét: Szentháromság utáni ll. - 1 Pt 5, 5
26. Vasárnap Róza Lk 18,9-14 Zsolt 68, 1-21
27. Hétfő Szilárd Mk 9, 33-37 Jak 2, 1-13
28. Kedd Agoston 1 Sám 17, 40-51 Jak 2, 14--'26
29. Szerda Lilla 1 Sám 24, 1-13, 17-21Jak 3, 1-12
30. Csütörtök Rózsa ApCsel 12, 18-25 Jak 3,13-18
31. Péntek Erika Gall, 11-24 Jak 4, 1-3

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Tes-
tünk táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret aján-
dékozol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a míndennapí kenyerünket,
és teríts asztalt nekünk a Te országodban. Ámen.
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Napok I Naptár I Nap i igék

1. Szombat I Egyed I Ézs 57, 15-21 Jak 4, 4-12

36. hét: Szentháromság utáni 12. - Mt 12, 20
2. Vasárnap Rebeka Mk 7, 31-37 Zsolt 71, 1-16
3. Hétfő Hilda Mk 1, 21-28 Jak 4,13-17
4. Kedd Rozália 2 Kir 20,1-7 Jak 5, 1--<6
5. Szerda Viktor ApCsel 9, 31-42 Jak 5, 7-12
6. Csütörtök Zakariás Mt 9, 27-34 Jak 5,13-20
7. Péntek Regina Mt 8, 14-17 Róm 9, 1-5
8. Szombat Mária Ézs 35, 3-10 Róm 9, 6-13

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

10. Hétfő ETik 2 Sám 3, 1-11 Róm 9, 14-29
11. K,edd Teodóra Mt 10, 40-42 Róm 9, 30-33
12. Szerda Szabolcs Zak 7,8-14 Róm 10, 1-11
13. Csütörtök Ludovika Filem 4-25 Róm 10, 12-21
14. Péntek Szerénke Zsid 2, 11--<18 Róm 11, 1-10
15. Szombat Enikő Jer 22, 13---'19 Róm 11, 11-24

38. hét: Szentháromság utáni 14. - Zsolt 103,2
16. Vasárnap Edit Lk 17, 11-19 Zsolt 84
17. Hétfő Hajnalka Mk 1, 40-45 Róm 11, 25-32
18. Kedd Titusz 1 Thess 5, 16-24 Róm 11, 33-36
19. Szerda Vilma 2 Kor 9, 10-15 Róm 1'2,1-2
20. Csütörtök Csendike 1 Thess 1, 2-10 , Róm 12, 5-8
21. Péntek MMé Fil 1, 12-18 Róm 12, 9-16
22. Szombat Móric Fil 1, 19-26 Róm 12, 17-21

39. hét: Szentháromság utáni 15. - 1 Pt 5, 7
23. Vasárnap Tekla Mt 6, 25-34 Zsolt 86, 1-11
24. Hétfő Gellért 1 Tim 4, 4-8 Róm 13, 1-10
25. K;edd Kleofás 1 Tim 6, 6-12a Róm 13, 11-14
Q6. Szerda Jusztina 1 Kor 7, 20-24, Róm 14,1-13
27. Csütörtök Labore 1 Thess 2, 9-12 Róm 14, 14-23
28. Péntek Vencel 2 Thess 3, 6-13 Róm 15, 1-13
29. Szombat Mihály Lk 10, 17-20 Róm 15, 14-21

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

30. Vasárnap I Jeromos I Jn 11, 1-3, 17-27 Zsolt 104, 1-24

SzentségesIsten! MagasztalunkTéged, hogy beptllanthatunk törvényed tük-
rébe. Belőle tanuljuk megismerni szentséges orcádat és bűnös lényünket. Ta-
níts minket szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig mene-
küíní. Amen.
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Napok I Naptár I Napi igé k

1. Hétfő Malvin JSir 3, 22-33 Róm 13, 22-33
2. K.edd Petra Zsid 12, 4-ll Róm 16, 1-16
3. Szerda Helga Ef 6, 18-20 Róm 16, 17-27
4. Csütörtök Ferenc Mt 6, 14-29 Jób 1,1-22
5. Péntek Aurél Ézs 49, 14-21 Jób 2, 1-10
6. Szombat Brúnó Jel 2, 8-ll Jób 2, ll-3, II

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

7. Vasárnap Amalia Mt 15, 21-28 Zsolt 119, 1-16
8. Hétfő Etelka Mt 12, 1-8 Jób 4, 1-7; 5, 17-27

9. Kredd Dénes Mt 15,10-20 Jób 6, 1-10, 24-30

10. Szerda Gedeon Mt 17, 24-27 Jób 7, 7-21
11. Csütörtök Fenyőke 1 Kor 9, 19-23 Jób 9, 1-2, 14-24

12. Péntek Miksa Gal 6, 14-18 J6'b ll, 1-6; 12,1-6

13. Szombat Kálmán Arn 5,21-24 Jób 13, 1-13

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

14. Vasárnap Helén Mk 12, 28-34 Zsolt 135, 1-14
15. Hétfő Teréz 1 Thess 4, 9-12 Jób 31, 29-40
16. Kedd Gál 1 Móz 4,3-15 Jób 32, 1-18
17. Szerda Hedvig Ef 5, 21-33 Jób 33, 1-30
18. Csütörtök Lukács Ef 6, 1-9 Jób 38, 1-21
19. Péntek Luciusz 2 Kor 8, 1-9 Jób 42, 1-6
20. Szombat lrén ApCsel 5, 1-11 1 Jn 1, 1-4

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

21. Vasárnap Orsolya Mk 2,1-12 Zsolt 78, 1-25
22. Hétfő Ellőd Mk 8, 22-26 1 Jn 1, 5-10
23. Kedd Györigyi Kol 3, 5-ll 1 Jn 2, 1-6
24. Szerda Salamon Kol 3,12-17 1 Jn 2, 7-ll
25. Csütörtök Blanka Lk 19, 1-10 1 Jn 2,12-17
26. Péntek Dömötör Zsid 10, 11-18 1 Jn 2, 18-29
27. Szombat Szabina Jer 17, 12-17 1 Jn 3, 1-10

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

28. Vasárnap Simon Mk 10,2-9 Zsolt 34, 1-20
29. Hétfő Jenő Jn 6, 24-35 1 Jn 3,11-18
30. Kedd Farkas 2 Móz 16,2-7a, 13-15 1 Jn 3,.19-24
31. Szerda Reform. ünn. Mt s, 2-10 1 Jn 4, 1-6

Jézus Krisztus Urunk! Aldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd
el és a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével új élet láng-
ját gyújtod bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne
engedd, hogy véka alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bi-
zoriyságtétel lelkével. Amen.

15



Napok

NOVE
Naptár

I IBER!
II

Napi igék

1. Csütörtök I Marianna
2. Péntek Achilles
3. Szombat Győző I 1 Kor 10, 14-22

1 Pt 2, 5-10
Jel 19, 6-10

1 Jn 4, 7-16a
1 Jn 4, 16b-21
1 Jn 5, 1-8

45. hét: Szentháromság utáni 21. - 2 Tim 2, 5

4. Vasárnap Károly Mt 5, 38-48 Zsolt 119, 57-71
5. Hétfő Imre Mt 10, 34-39 1 Jn 5, 9-12
6. Kedd Lénárd 2 Tim 2, 1-5 1 Jn 5, 13-21
7. Szerda Okt. Forr. ü. Ézs 51, 9-16 2 Jn 1-13
8. Csütörtök Gottfried 1 Kor 9, 13-18 3 Jn 1-15
9. Péntek Tivadar Lk 22, 31-{l8 péld 17, 1-5, 13-14

10. Szombat Luther sz. n. 1 Kor 7, 29-31 Péld 18, 8-15

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

ll. Vasárnap
12. Hétfő
13. Kedd
14. Szerda
15. Csütörtök
16. Péntek
17. Szombat

Márton
Jónás
Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Jenő

Lk 17, 20-30
Zsid 2, 1-4
Ézs 30, 15-18
Zsid 13, 1-6
Zsid 13, 7-9a
2 Thess 2, 13-17
Préd 3,1-11

Zsolt 124
Péld 19, 16-23
Péld 20, 6-12
Péld 20, 19-24
Péld 2,1,1-8
Péld 21, 13-16, 21-23
péld 23, 23, 15-26

47. hét: Szentháromság utáni 23. - 2 Kor 5, 10

18. Vasárnap
19. Hétfő
20. Kedd
21. Szerda
22. Csütörtök
23. Péntek
24. Szombat

Ödön
Erzsébet
Jolán
Olivér
Oecília
Kelemen
Emma

Mt 25,31-46
Jn 5,19-24
1 Móz 19, 15-29
Lk 13, 1-9
Ez 14,12-23
1 Pt 4,1-7
Jel 20, 11-15

Zsolt 143
Péld 23, 29-35
Péld 24, 10-12, 15-20

Péld 24, 23-34
Mt 24,1-8
Mt 24, 9-14
Mt 24,15-28

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

25. Vasárnap
26. Hétfő
27. Kedd
28. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntek

Katalin
Csongor
Tünde
Sltefánia
Noé
András

Mt 25, 1-13
Ézs 65, 17-19, 23-25

Zsid 12, 12-17
Jel 3, 7-13
Lk 13, 22-30
Zsid 10, 32-39

Zsolt 50, 1-15
Mt 24, 29-31
Mt 24, 32-41
Mt 24, 42-51
Mt 25, 1-13
Mt 25, 14-30

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

1. Szombat I Elza I Zsid 12, 22-29 Mt 25,31-46
49. hét: Advent 1. - Zak 9, 9

2. Vasárnap Aranka Mt 21, 1-9 Zsolt 63, 2-8
3. Hétfő Olívia 2 Kor 1, 18-22 Ézs 40,1-8
4. Kedd Borbála Kol 1,9-14 Ézs 40, 9-11
5. Szerda Vilma 1 Móz 49, 8-10 Ezs 40, 12-17
6. Csütörtök Miklós 4 Móz 24, 15-18 Ézs 40, 18-26
7. Péntek Ambrus Zsid 10, 19-23 Ézs 40, 27-31
8. Szombat Mária Jel 22, 12-13,17,20-21ÉzS41, 8-14

50. hét: Advent 2. - Lk 21, 28
9. Vasárnap Emőke Lk 21, 25-33 Zsolt 77, 2-16

10. Hétfő Judit Zsid 6, 9-12 Ézs 42, 1-9
ll. Kedd Arpád 2 Pt 1, 2-11 Ézs 43, 1-7
12. Szerda Gabriella Jel 2, 1-5, 7 Ézs 43, 8-15
13. Csütörtök Luca Hag 2, 1, 3-9 Ézs 43, 16-21
14. Péntek Szilárdka Jel 1, 4-8 J1:zs43, 22-28
15. Szombat Johanna Jel 3, 14-22 Ezs 44, 1-5

51. hét: Advent 3. - Ézs 40, 3, 10
16. Vasárnap Etet Mt 11, 2-10 Zsolt 14
17. Hétfő Lázár Lk 1,5-25 Ézs 44, 6-8, 21-23
18. Kedd Estike Lk 1, 57-70 Ézs 45, 1-17
19. Szerda Viola Lk 3, 10-20 Ezs 45, 18-25
20. Csütörtök Csaba Jn 1, 6-9, 15-16 Ezs 46,9-13
21. Péntek Tamás Jn 1, 29-31 Ezs 49,1-6
22. Szombat Unó Lk 7, 29-35 Ézs 49, 7-14

52. hét: Advent 4. - Fil 4, 4-5
23. Vasárnap Viktória Lk 1,46-55 Zsolt 89, 2-19
24. Hétfő Adám, Éva Lk 2, 1-14 Tit 2, ,11-14
25. Kedd Karácsony 1. Lk 2, 15-20 Zsolt 2
26. Szerda Karácsony II. Jn 1, 1-5, 9-14 Zsolt 119, 81-96
27. Csütörtök János Jn 21, 19b-24 Ézs 50, 4-9
28. Péntek Kamilla Mt 2,13-18 Ezs 52, 7-10
29. Szombat Dávid Jn 12, 44-50 Ézs 52, 13-53, 12

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

30. Vasárnap I Anikó I Lk 2, 25-40 Zsolt 62
31. Hétfő Szilveszter Lk 12, 35-40 Ézs 54, 1-10

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő böt-
Iesőt. Ahol emberi utunk eld'ogyott, Te újat nyit sz számunkra. Légy áldott ki-

fogyhatatlan szeretetedért. Amen.
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Ökumenikus istentisztelet a Deák téren
id. dr. Martin Luther King

látogatása alkalmából

Id. dr. Martin Luther King
igét hirdet

18

Ottlyk Ernő püspök
az ökumenikus istentiszteleten



Káldy Zoltán püspök igét hírdet

Id. dr. Martin Luther King az ökumenikus istentiszteleten
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" ... ezt cselekedjétek az
lék "em e ezetemre

,en

Lk 22, 19a, c

Kinek van közülünk szüksége az úrvacsorára? Kinek "kell" úrvacsorát
venni? Milyen gyakran szoktunk mi, a gyülekezet tagjai úrvacsorához
járulni? Ha egyenként kellene válaszolnunk a fenti kérdésekre, rádöb-
bennénk, nem is olyan egyszerű a válaszadás. Az vegyen úrvacsorát, aki-
nek valami különösen nagy bűn nyomja a lelkét? Vagy az, aki nagybe-
teg, talán közel áll a halálhoz? Vagy életünk döntő eseményei nél kell
úrvacsorát vennünk?

Sokan így gondolkoznak gyülekezeteinkben. Vajon Jézus is így gon-
dolta, mikor az úrvacsora vételére biztatott ezekkel a jól ismert szavak-
kal: "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"?

Ez a szó, melyet a magyar bibliafordítások a "cselekedjétek" szóval
adnak vissza, megismételt cselekvést, gyakorlást jelent. Miért szólít fel
Jézus a kitartó imádkozás, igéjének gyakori hallgatása mellett az úrva-
csoraí közösség gyakorlására? Miért tartotta az őskeresztyén gyülekezet
olyan fontosnak először az úrvacsora szerzésének mozzanatait feljegyezni
és gyakorolni az istentiszteleti rendjében?

Jól tudta Urunk - az első keresztyén gyülekezetek tagjai is megsej-
tették -, milyen törékeny a közösség közte és övéi között. Ott ülnek
együtt, utolsó alkalommal Urukkal az ünnepi asztalnál. Az elválás szo-
morúsága rányomja bélyegét együttlétükre ; az elszakadás, a hűtlenség
veszélyét azonban nem is sejtik. Itt hangzanak el Péter szavai: "Uram,
kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" A többi
sem gondol rá: álom nyomja el őket, mikor virrasztani kellene, magára
hagyják Jézust, elfutnak mellőle.

Az úrvacsorai közösség ajándékával Urunk ma is ezt a törékeny kő-
zösséget akarja megerősíteni, megújítani közöttünk. Nemcsak néha, ha-
nem állandóan. Mi erőseknek gondoljuk magunkat. Úgy hisszük: tudunk
imádkozni, állhatatosak tudunk maradni. Ö tudja: hitünk olyan, mint a
"változó hold", az imádság egyik napról a másikra elfogy az ajkunkon, a
leghűségesebbele válnak gyakran hűtlenekké. '

Ezért hív minél gyakrabban asztalához. Az úrvacsora vételén keresz-
tül erősíti, megújítja a vele való közösséget,

Erősíteni akarja azonban Jézus a köztünk levő közősséget is. A töré-
keny, hamar ízeire bomló emberi közösséget, Ismeri övéit. A tizenkettőt,
akik közt ott van az egymáson uralkodni vágyás, a széthúzás, az ellen-
ségeskedés indulata. És ismeri mai tanítványait: magukat a másiknál kü-
lönbnek tartókat, egymás iránt közömbösöket, egymásnak megbocsátani
képteleneket, az igazi emberi közösségről másoknak példát adni nem tu-
dókat ...

20



Egy német egyházi újságban elgondolkoztató rajz látható. A kép köze-
pén az úrvacsora jelei, a kehely és a kenyér, s körülöttük üres székek.
Alatta egy kérdés: kivel tudnál együtt leülni az úrvacsorai asztalhoz?
Írd nevüket a székek re !

Az úrvacsora vétele valóban mindig felteszi nekünk a kérdést: vál-
lalorn-e azokkal a közösséget, akikkel együtt veszek úrvacsorát? Nem vá-
laszt-e el tőlük harag, irigység, közöny, szeretetlenség vagy más emberi
indulat? Az egymás közt megtapasztalt közösség nyitottá, megértövé. se-
gítőkésszé tesz-e mindenki felé? Építi-e, szépíti-e az emberek közti na-
gyobb közösségek életét a Krisztustól kapott szeretet melegével ?

Ahányszor az úrvacsora vételénél arra a szeretetre emlékezünk, melyet
Jézus Krisztus a kereszten mutatott meg nékünk, összeszorul a szívünk
hitetlenségünk, hűtlenségünk láttán, ugyanakkor megújul szeretetünk
Jézus iránt, hitben testvéreink és minden ember felé. Igy újít ja, erősíti
az úrvacsorai közösségen keresztül Jézus a vele való kapcsolatunkat, s
tesz nyitottá egymás felé. Nincs-e erre minél gyakrabban szükségünk ?

Ugyanakkor az úrvacsorai közösség mindig előre is mutat: a teljes kö-
zösségre Isten eljövendő országában. Minden úrvacsorai alkalom abban a
reményben folyik, hogy a mi törékeny, hamar széthulló közösségünk Is-
tennel és egymással, egyszer teljessé és maradandóvá lesz Isten országá-
ban. Nincs-e szükségünk ennek a reménységnek éltető, előretekintő, a
szeretet gyakorlására mindjobban buzdító erejére?

Ezért hív Jézus mindnyájunkat az úrvacsora közösségébe. Élünk-e elég-
szer vele?

A győr-nádorvárosi gyülekezet
18. századi, 1976-ban restauráIt

úrvacsorai boroskannája

Sárkány Tiborné

A telpécí gyülekezet régi,
1976-ban restauráIt oltárképe

Ismeretlen 18. századi festő műve
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"... az Úrnak halálát hirdetitek ..."
1 Kor 11, 26

Isten minden ajándékával vissza lehet élni. Az úrvacsorával is. Ez tör-
tént Korinthusban. A helyzet megértéséhez olvassuk el a 11, 17-34 sza-
kaszt. Ezen belül éppen a címben idézett 26. vers mutat rá a visszaélés
gyökerére. A mai bibliakutatók szerint a hagyományos fordításnál ("hir-
dessétek!") helyesebb a kijelentő mód: " ... hirdetitek ... ". Vagy is Pál
nem parancsot ad, hanem megállapít és tudatosít: az úrvacsorával akarva-
akaratlan az Úr halálát hirdetjük. Feltűnő, hogy az apostol többször is
hangsúlyozza a korinthusiaknak Jézus halálának [elentőségét. Nem akar
tudni közöttük másról, csak a Megfeszítettről (2, 2). Miért volt erre
szükség ?

1. A kereszten tűnik ki igazán, kicsoda Jézus nekünk és kik vagyunk
mi. A korinthusiak rajongásig buzgó keresztyének voltak. Uruknak val-
lották Jézust. De csak a mennyben dicsőségesen uralkodó Jézusra gon-
doltak és nem a Megfeszítettre. Jézus halálát nem emlegették, mert szé-
gyellték a pogányok előtt, hogy nekik olyan Uruk van, aki a kereszten
halt meg. Az úrvacsorát is - pogány vallások mintájára - úgy vették,
mint valami varázslatos eledelt, amely részesíti őket a mennyei világ ere-
jében és dicsőségében. Eközben önbizalmuk is túl nagyra nőtt. Másokat
lenéző gőg jellemezte őket. így ment feledésbe az úrvacsoránál a két leg-
fontosabb tudni- és emlegetnívaló : a bűn és a bűnbocsánat. Pál eszükbe
juttatja: az úrvacsora a bűnösök eledele. Hiszen a bűneikért halálba ment
Jézus vendégei vagyunk. Ezért idézi - nyilván megszégyenítésül - a
korinthusiak által ismert szerzési igéket (23-25. vk.). Az úrvacsora a leg-
főbb bizonyság, hogy mi Isten előtt mindig kegyelemre szoruló bűnösök
vagyunk és maradunk. De annak is bizonysága, hogy Jézus halála nem
szégyellni való negatívum, amit el kell felejteni, hanem mindig jelenvaló,
nélkülözhetetlen alapja hitünknek és reménységünknek. Minden úrva-
csoravétel ezt "hirdeti", ezt tanúsítja.

2. Jézus halála egyenrangú testvérré tesz szegényt és gazdagot. Korin-
thusban persze nem így történt. Ott nem akartak tudni a Megfeszítettről,
s ezért eltorzult egymáshoz való viszonyuk is. A gazdagok semmibe vet-
ték a szegényeket.

Tanulságos rekonstruálni a helyzetet. Náluk az úrvacsorát közös étke-
zés előzte meg. Aki tehette, hazulról hozott ételt és italt, sőt ebből hasz-
náltak az úrvacsoravételnél is. A jómódúak a megbeszélt időben jelentek
meg az összejövetelen. Azonnal hozzá is láttak az étkezéshez. Némelyi-
kük túl sokat is ivott és megrészegedett (20. v.). Lehet, hogy egyes ese-
tekben ezt az evést és ivást egyúttal úrvacsorának is tekintették, azaz
nem tettek külőnbséget a közönséges étkezés és az úrvacsora között
(29. v.). Mire a szegények - rendszerint rabszolgák - megérkeztek, már
elfogyott minden. Vagy ha maradt is, nem osztották meg velük a gazda-
gok. így a szegények, akiket "nem vártak meg" (33. v.) és nem is volt
rnít magukkal hozniuk, megszégyenülve. éhesen és úrvacsora nélkül tértek
haza (20-22. vk.). Ez a szeretetlenség mélyen felháborította Pált. A ke-
reszt evangélíumáből nyert szociális érzékkel veszi védelmébe a szegé-
nyeket és velük az egész gyülekezetet. Hiszen az ilyen önző és szeretetlen
magatartás egyúttal rombolja a gyülekezet közösségét is.
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Nyilvánvaló az összefüggés: aki nem akar tudni a mindnyájunkért ha-
lálba ment Jézusról, az "Isten gyülekezetét" is megveti (22. v.). De "vét-
kezik az Ür teste és vére ellen" is (27. v.). Hiszen éppen az úrvacsora a
kőzvetítője annak az egységnek és közösségnek, amelybe Jézus keresztfai
áldozatával von bele bennünket: "amint egy a kenyér, egy test vagyunk
sokan, akik az egy kenyérből részesedünk" (10, 17).

3. Jézus halála józanít. A hitbeli torzulás Korinthusban nemcsak az
emberi kapcsolatokat, a közösséget rontotta meg, hanem egész életszern-
léletüket is. Akárcsak a pogány misztériumvallások beavatottjai, ők is
abban a hitben éltek, hogy lelkileg már a "teljesség" állapotában vannak.
Ez a hamis öntudat súlyos következményekkel járt. Megvetették a "töké-
letlen" földi világot, annak ügyeit, emberi viszonyait. Tagadták a feltá-

Celldömölk úrvacsorai kelyhe
a 18. század elejéről

Huszita kehely a 15. századból
A csöngei gyülekezetnek

ajándékozta az Ostffy család

madást (15, 12). Szerintük a halálban a mulandó test lefoszlik a tökéletes
lélekről. Tehát nincs is szükség feltámadásra. Ez az égre néző vallásosság
elfelejttette velük a földi életért való felelősséget is. Ezért nem bántotta
őket a lelkiismeret, talán észre sem vették, hogy a szegény, rabszolga test-
vérekkel szeretetlenül bántak. Vagyis a földi világot mindenestül átadták
a múlandóság hatalmának és csak a mennyeI törődtek. S e hamis öntuda-
tot éppen az úrvacsora táplálta bennük. A tökéletesség mennyei táplálé-
kaként vették magukhoz.
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Pál azonban visszazökkenti őket a földre, amelyért Jézus meghalt, tehát
Isten számára is fontos hely, de ahol a teljességet még Isten jövendője
rejti: " ... az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön". Az úrvacsora még
nem a teljesség eledele, hanem a kereszttől az utolsó napig ívelő, .Jcöz-
beeső idő" ajándéka. Isten vándor népének útravalója. Ide szól a földre.
Újra meg újra részesít bennünket Jézus bűntől szabadító áldozatában,
hogy bűneink ránk ne telepedjenek, meg ne bénítsanak a hit harcában.
Erejét azért kapjuk, hogy azzal itt a földön éljünk, szolgáljunk ember-
társaink, testvéreink között. Vigasztalása felemeli csüggedő tekintetünket
s jelzi a végső jövendőt: jön az Úr! A rajongó korinthusiak túlértékelték
az úrvacsorát és éppen ezzel szegényítették meg. Pál helyreigazítja, józa-
nítja őket, hogy visszanyerjék igazi gazdagságát.

A korinthusi gyülekezet a múlté. Pál intése azonban nekünk, mai úr-
vacsorázóknak is szól: "Vizsgálja meg az ember önmagát ... " (28. v.).
Mert minden úrvacsoravétellel, akarva-akaratlan mi is az Úr halálát hir-
detjük, amíg eljön.

Dóka Zoltán

., k ~~" ... nérettete ...
Lk 22, 19/b

"Tiérettetek!" - ez a hangsúlyos szó Jézus szájából hangzik. Hittel-
boldogan vallhatja tehát minden gyermeke: "érettünk!". Érettünk adatik
teste, érettünk ontatik ki vére!

Máté és Márk evangelisták általánosan fogalmaznak: "sokakért". Pál
apostol - 1 Kor ll-ben - csak a kenyér megtörésénél említi ezt a szót:
érettetek. Lukács mindkét mondatban, tehát a pohár megáldásánál is új-
jongva kiáltja világgá Jézus szavát: "érettetek".

Érettetek - tehát érettünk. Íme Jézus Krisztus meg váltói művének ér-
telme egyetlen szóban.

így beszél erről már működésének elején is: "Én vagyok az az élő ke-
nyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni
fog örökké, és az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet oda
fogok adni a világ életéért" (Jn 6, 51).

Érettetek - amit ezzel a szóval mond Jézus, nem elvont tudományos
magyarázata ténykedésének, sokkal inkább közérthető baráti hang, ki-
csinynek-nagynak egyformán világos emberi szó. Mindnyájunknak fel-
ajánlja azt a kincset, melyet a mennyből hozott alá nekünk. Mindnyájun-
kat meg kínál áldozatának gyümölcsével: bűnbocsánatával, szabadításával,
a vele való közösséggel.

Érettünk van az ostyában drága teste, a keresztfán megtöretett. az úr-
vacsorában megszaporított Krisztus-test, hiszen Ö az, "aki Isten kegyel-
méből mindenkiért megízlelte a halált" (Zsid 2, 9), ugyanakkor "bement
magába a mennybe, hogy megjelenjen az Isten színe előtt értünk!" (Zsid
9, 14j.

Örvendeztünk-e már eleget áldozatának ajándékain ? Érettünk halálra
adott teste, hogy mi örökké élhessünk. Érettünk kiitta a keserű poharat, s
nekünk nyújtott poharában bűnbocsánat, élet és üdvösség van! Érettünk
hullt ki vére, hogy mi bűneinkből megtisztítottan élhessünk.

Érettetek! - áldott e szó aranyfedezete : Krisztus áldozata.
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Érettetek - érettünk, áldott e kifejezés személyes jellege. T,.udhatom,
mert Jézus mondja, hogyamegtöretett testéből, kiontott véréből jut ne-
kem is, az úrvacsorai tányéron és az úrvacsorai kehelyben ott van az én
porcióm is. Nincs okom kételkedni, bármennyi bűn és mulasztás terheli
vállamat, éppen ezektől akar megszabadítani Jézus az úrvacsorában.
Mienk e kincs, ez az ajándék! Ennek örülnünk, ebben hinnünk kell. A hi-
tet maga Jézus követeli, "mintha ezt mondaná: azért adom ezt és paran-
csolom, hogy egyétek és igyátok, hogy vegyétek és élvezzétek. Aki tehát,
magára veszi ezt és hiszi, hogy igaz, az megkapta. Aki pedig nem hiszi,
az nem kapja meg, mert csak kínáltatja magát, de nem akarja élvezni ezt
az üdvösséges jót" (Luther, Nagy Káté).

Érettetek! - áldott Jézus szavának többes száma. Élménynek is felejt-
hetetlen konfirmációnk ünnepe, amikor szülőkkel és nagyszülőkkel együtt
térdelhettünk az oltárhoz. A vér szerinti kapcsolatot még szorosabbra
fűzte a Krisztus vére. Együtt úrvacsorázó családtagok nem élhetünk
többé egymás ellen, de hűvös, tárgyilagos "békés egymás mellett élés-
ben" sem, csak együtt - egymásért! Hiszen érettünk adatott!

Érettetek! - ez a szó nagyobb közösségbe is állít. Az ő teste, a meg-
töretett, áttöri a megszokott emberi közösségek határait, s építi az egy-
házat - ugyancsak testét ebben a világban. A Krisztus-test "élvezője"
sokat kell tegyen a Krisztus-testért. Luther figyelmeztet "Krisztus való-
ságos szent testének sacramentumáról" c. cikkében így: "Aztán légy rajta,
hogy te is mindenkinek add át magadat közösségre, és senkitől ne külö-
nülj el gyűlölettel vagy haraggal; mert a közösségnek, szeretetnek, egy-
ségnek ezzel a szentségével nem fér meg a viszálykodás és egyenetleneke-
dés. Mások hibáit és szükségét a szívedre kell venned, mintha azok a
tieid lennének, és minden képességedet latba kell vetned úgy, mintha ez
viszont az övék lenne, amiképpen Krisztus teszi ezt veled ebben a szent-
ségben."

Érettetek! - ez a szó leleplezi az önző embereket, akik "nem akarnak
a közösséghez semmivel sem hozzájárulni, nem akarják a szegényt segí-
teni, bűneit ~elviselni, a nyomorultat gondozni, nem akarnak a szenve-
dőkkel együtt szenvedni, másokért könyörögní, nem akarnak az igaz-
ságért kiállni . .. Pedig ahol a szeretet nem növekszik naponként és nem
formálja át az embert úgy, hogy mindenkivel vállalja a közösséget, ott
nincs meg annak a szeritségnek a gyümölcse és a tartalma" (Luther, i. m.).

Érettetek! Figyeljünk hittel Jézus szavára s éljünk közösségben - a
közösségért. Erre kötelez példája is: ., ... az ő nyomdokait kövessétek!"
(1 Pt 2, 21).

Zászkaliczky Pál

"Ez az én testem ... "
Mt 26, 26 és 28

Jézus maga-odaszáriásának a legünnepélyesebb aktusa az utolsó va-
csora. A kiengesztelés ben eljárva mindent odaadott, az utolsó csepp vé-
réig. Kenyeret tört darabokra, mívelhogy a teste megtöretik. kelyhet adat
kézből kézbe, minthogy a vére kiontatik. O jaj, a megszokott szavak, ho-
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gyan elszürkülnek! Pedig talán minden úrvacsorázásnál helyénvaló lenne
egy meghökkent csodálat, mint amilyen a tanítványoké lehetett akkor.
Egy katolikus leány élménybeszámolóját olvastam: az átlényegülés alatt
volt benne része. Sursum corda! Fel a szívekkel! Jó, az, akinek gazdag
az érzelmi élete, de ezzel még nem úrvacsoraibb az úrvacsorázása. Túl ne
értékeljük, amit mi erőltetünk magunkra, vagy külső tényezők hatásáru
váltódik ki bennünk. Az irány nem ez: elvonatkozni attól, ami földies és
felemelkedni egy olyan szférába, ahol Krisztus van megdicsőült ember-
sége szerint. Ennek épp a fordítottja. Az úrvacsorát nem ember hangu-
lata teremti meg. Amit Isten cselekedett értünk, a Szentlélek egyebek kö-
zött így hozza közel.

Amikor közelebbről meghatározunk valamit, a megismerése céljából
besoroljuk. Azt moridjuk például: gyümölcs féle, gépalkatrész. Ha valakire
nem ismerek rá, azt mondom: Nem tudom, hová tegyem. Szellemi tar-
talom közel hozása szó útján történik személytől személyhez. Szóból ért
a magyar ember. Személyes módon ad utat a dolgoknak az ember ma-
gához. Bánt, lebecsül, ha nincs hozzánk a másiknak szava. Az ige első-
ségéből a protestantizmusban az ige egyedülvalósága lett. Az úrvacsorát
is besoroljuk az ige egy fajtájának, amolyan jelképekben való beszéd-
nek, mint Jézus példázatai, még inkább a jelképesen való eljárás egy
módjának. Az ótestámentumi próféták nemegyszer jelképes mozdulatok-
kal, viselkedéssel is kifejezték, mit akar Isten, mit végzett népe felől.
Az úrvacsora is ilyen. Jézus jelképekben megmondotta: most meghalok,
szeretlek benneteket, értetek halok meg, meghalva is a tietek maradok.
Az úrvacsorában nem kapunk valamit, hanem valljuk magunkat Valakié-
nek, aki megdicsőült személyében ott van, ahol emlékezetére kenyeret és
bort vesznek magukhoz a hívei.

A modern exegézts néhány eredménye ezt az úrvacsora-felfogást alátá-
masztani látszik. Jézus arameiül beszélt. A hébernek nincs a latin "est"-je,
anémet "ist"-je, se a görög "estin"-je az állítmányul szolgáló malléknév
mellett. A test szó a Bibliában az egész embert jelenti, a lelki valóját is
beleértve (gondolni lehet a "minden test" ótestámentomi fordulatra).

Igen ám! De Jézus azt is mondia: "Ez az én vérem." Miképpen illik ez
bele a fenti koncepcióba? Azonfelül nem csak az evangéliumok vannak.
Pál leveleibe előbb került bele az első gyülekezetekben volt úrvacsorai
hittudat. 1 Kor 10, 16-ban ez áll: "Az áldás pohara, amelyet megáldunk,
nem a Krisztus vérével való közösségünk-e ? A kenyér, amelyet rnegtö-
rünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?" Ugyanúgy a 11, 17 a
kenyér és az Úr pohara méltatlan vételét a "Krisztus teste és vére ellen"
való vétkezés nek mondja. A kenyeret és a bort tehát Pál nem Krisztus
megdicsőült személyéhez kapcsolja, hanem testéhez és véréhez, tekintet-
tel, hogy az úrvacsorában ezeket vesszük magunkhoz.

Mi tehát az eredmény? Hogy a fenti hely - értem az evangéliumból
kijelölt 26, 26-ot - igazat ad-e Luthernek, nyelvtudományi és kortörténeti
eszközökkel meg lehet és kell is vizsgálni, tárgyi és hitbéli érdek azon-
ban azon a bizonyos szócskán vagy mondaton áll vagy bukik, amit Luther
a más nézeten levőkkel vitatkozva a marburgi kollokviumon az asztal-
lapra írt. Vita során az asztalterítőt fel-fellibbentette, hogy ne csak az
agyában legyen, hanem képszerűen, vizuálisan, elbizonytalanodástói meg-
óvóan előtte legyen, ami "meg van írva".

Ha van egyház, amelyik az ige egyháza, akkor is, amikor úrvacsorázík,
ha van egyház, amelyik a szentséget (és vele tulajdon szentségét is) őrzi,
amikor szentbeszédet tart, a lutheri örökségünk: egyformán egyházává
válni az igének és az úrvacsorában a szeritségnek.
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Istennel az ő népének közvetített kapcsolata van. A Biblia olvasható
betűje, a prédikációban az emberi hang és mondatfűzés csak úgy "do!-
gok", mint ahogya kenyér és a bor az úrvacsorában, mrközben Krisztus
teste az, és Krisztus vére ez.

A kegyelmes lehajlásában dicsőül meg Isten népe javára. A rabbik
szerint a Mózessel való találkozásnál Isten dicsősége egy tenyérnyi re le-
begett a Sinai felett, azt nem érintette. Ami a zsidó teológiának éppúgy
lehetetlen, mint minden filozófiának, megtörtént: az ige testté lett, az
örökkévaló beleöltözött "ember romlandó képibe". Ennél az egyszeri ese-
ményénél nem állt meg, hanem a velünk való kapcsolatába mint a terem-
tettség Ura belevonja a "dologi"-ságot, ezzel az egész mindenséget felka-
rolva, minket is, testestül-Ielkestül. Ezzel a háttérrel az ige rnögött szólal
meg: Ez az én testem, vegyétek! Ez az én vérem, igyatok ebből mind-
nyájan!

Szabó Lajos

•••••••••••••••••••••••••• a:.~••••• eee •••••••••• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Úrvacsorai ostyasütő vas Nagysimonyiból
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"... bűnök bocsánatára"
Máté 26, 28

Az úrvacsora legkonkrétabb ajándéka a bűnbocsánat. Legtöbben azért
is keresik fel az úrvacsorai oltárt, hogy bocsánatot kapjanak, illetve meg-
bizonyosodjanak bűneik bocsánatáról. Nagy segítség ebben, hogy isten-
tiszteleti rendünkben az úrvacsora kiesztását rendszerint gyónás előzi
meg. Elkerülhetetlen, hogy szóba ne kerüljenek a bűnök és a bűnbocsánat.
Alkalom nyílik személy szerinti bűnvallásra - a gyülekezeti gyónásban
is! - és a bűnökből való feloldoztatásra. Nagyon jó rend ez, mert az úr-
vacsora cselekményét kapcsolatba hozza bűneinkkel és velünk bűnösök-
kel. Sokan gyónásnak nevezik magát az úrvacsoravételt is. Ha ezzel az
önvizsgálat, a bűnvallás és a bocsánatnyerés alkalmát akarják kifejezni,
akkor nem is cselekszenek helytelenül, mert az úrvacsora központi aján-
dékát emelik ki. Az úrvacsora kegyelmi eszköz, az isteni kegyelem csa-
tornája, közvetítője, a kegyelem pedig konkrétan mindig a bűnökből való
felmentést, a bűnök megbocsátását jelenti.

Fontos is és áldást hozó is, hogy úrvacsoravételnél eszünkbe jussanak a
bűneink, és bizonyossá legyen számunkra azok bocsánata. Hogyan segit
ebben bennünket az úrvacsora?

1. Jézus kiontott vérének a képével

A vérontás akaratlanul is bűnre emlékeztet. Az erekben rejtetten ke-
ringő vér az élet rendje, az élet fenntartója. A kiomló vér fájdalommal
jár, erőszakos cselekedet képzetet kelti. Jézus vérének a kiontása is.

Ahol vér folyik, ott kérdés támad: ki tette, ki a bűnös? S az úrvacso-
ránál mindig elhangzik: miattatok, a ti bűneitekért. Rendszeresen úrva-
csorázó híveknek gyakran fátyolozza könny a szemét, szorongatja sírás a
torkát, s éppen ezeknél a szavaknál: Krisztus vére, mely érettetek kion-
tatott. Itt érzi át a bűnbánó lélek, milyen súlyos dolog a bűne, hogy vé-
res következményeket von maga után: Isten Fia vérébe került. Döbbent-
sen meg, rázzon fel igaz bűnbánatra bennünket, hogy az úrvacsorában a
miattunk kiontatott Krisztus vérével találkozunk. Ez a bűnünk bére. Nem
mentegethető, ártatlan dolog a bűnünk, nem kimagyarázható kis ügy. Vér
tapad hozzá, Isten szent Fiának ártatlan vére.

2. Jézus bocsánathirdetésével

Az úrvacsora nemcsak ábrázolja, de megjeleníti Jézus váltságművét, tes-
tének, vérének értünk adását, hanem szavakba is foglalja, hirdeti, közli a
bűnbocsánatot. Mégpedig Jézus bocsánatát a szereztetési igében. "Ez az
én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára."
Az úrvacsorában Jézus vére nem vádoló vér, nem égbekiáltó vér, hanem
bocsánatot hirdető vér. Jézus vére hatalmasabban beszél, mint Abel vére.
(Zsid 12, 24). Azt hirdeti: elég tétetett, betelt az ítélet. Most már szabad
lehet a bűnös, az úrvacsorát vevő keresztyén.

A gyónásra hirdetett feloldozást még megerősíti, megpecsételi Jézus
szava: a szentségben láthatóan is kiábrázolt vér bűnök bocsánatára onta-
tott ki. Vegyétek! Igyatok ebből mindnyájan! Higgyétek: minden meg
van bocsátva, valóban meg van bocsátva. Ime a vér, ami eltörölte.
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3. A hit feUételével

Az úrvacsorában nemcsak kiábrázolódik, megjelenik a kegyelem, ha-
nem ugyanakkor el is rejtetik. A kenyér és bor színe alá. Azért itt nem-
csak a szemnek és a fülnek lesz dolga, hanem a szívnek is: a szív hité-
nek. Luther mondta: "Allítom, hogy a szeatségben való hitet kell a leg-
főbb dolognak tekinteni, annak az örökségnek, amely Isten kegyelmének
részesévé tesz ... A pap valóban megbocsátja a bűnt és a vétket, az úr-

A vad os fai gyülekezet 18. századi
ón úrvacsorai kancsója

Nagysimonyi ezüst úrvacsorai
kelyhe, 18. század

vacsorában Krisztus vérét osztja ki bűnök bocsánatára, de nem adhatja
meg a bűnösnek a hitet, amely a bocsánatot elfogadja és elnyeri ... Az
egész egyház tele van bűnbocsánattal, de kevesen fogadják és nyerik el,
mivel nem hiszik." (Luther: Három beszéd a bűnbánatról, a keresztségről
és az úrvacsoráról, 1519.) Az úrvacsorában is mindvégig függő viszony-
ban maradunk Istentől és a Szentlélek munkájától. Ezért kell a feloldozás
és az úrvacsora bűnbocsánat-hirdetéséhez mindig csatlakoznia a hit hang-
súlyozásának. Az igazán szegény bűnös bűnei felpanaszolásával együtt
mindig hitet is kér, Szentlélekért is esedezik, mert magában semmire
sem képes. De éppen az úrvacsora az a terített asztal, ahol Isten éhező-
ket tölt be javakkal és gazdagokat enged el üresen (Lukács 1,53). Hit dol-
gában is. Aki hisz, annak mindene megvan, de az, aki nem hisz, a kegye-
lem ilyen gazdagsága közepette is nincstelen és reménytelen.

Csepregi Béla.
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"Ez a pohár az új szövetség"
Lk 22, 20

Manapság a szövetség helyett inkább azt mondják: szerződés, egyez-
mény. De azért beszélünk szövetségesekről is, ha azt akarjuk kifejezni,
hogy valakik egy bizonyos szerződés, egyezmény részesei. A párhuzamos
kifejezések és az a gyakorlat, amelynek kifejezésére használjuk ezeket a
szavakat, csak részben fedik azt, amit az evangélisták és az apostolok
Jézus szavaiként feljegyeztek. Az idézett ige latin fordításában a "testa-
mentum" szó áll, amelyet sokan ismernek, és amely azt is jelenti: végső
rendelkezés az örökösök számára. Az első keresztyének közösségében ket-
tős értelemben élt ez a kifejezés. Egyrészt úgy őrizték Jézus szavait, mint
drága végrendeletet, másrészt azonban megértették, hogy Jézus által abba
a népbe tartoznak, amelyet már a próféták Isten népének neveztek. Csak-
hogy Jézus ezt a szövetséget egészen másképpen értelmezte, mint Izráel
tanítói. Ez a magyarázata annak, hogy az egyházban később azoknak a
szent iratoknak a gyűjteményét, amelyek erről a testamentum ról vagy
szövetségről szóló igéket tartalmazzák, egyszerűen Újtestamentumnak
vagy Újszövetségnek nevezték.

Az úrvacsorával kapcsolatban azonban most elég a legegyszerűbbre
gondolni: arra, hogy a szövetség, a testamentum szoros kapcsolatot létesít
aközött, aki rendelkezik, és azok között, akik részesei a testamentumnak,
akik belekerültek ebbe az új szövetségbe, Jézusról és tanítványairól van
szó, természetesen a mai tanítványokról, rólunk, keresztyénekről.

Először is azt kell mondanunk, hogy az új szövetség olyan szövetség,
amely Jézussal köt össze minket. Ennek a kapcsolatnak az úrvacsoráról
szóló hagyomány két fontos vonását emeli ki.

"Ez a pohár az új szövetség az én vérem által" - így olvassuk Lukács-
nál, aki a Pál apostól által őrzött hagyományt ismerte. Márk és Máté
egyszerűen a "szövetség vére" kifejezést használja. Ha talán időben távol
van tőlünk ez a régi kifejezés (2 Móz 24, 8), a szabadságharcok és forra-
dalmak korában értjük és értékeljük a másokért, a népért, az emberiség
javáért kiontott vér [elentőségét. És azt is tudjuk, milyen nagy jelentő-
sége van a mások életének megmentésére adott vérnek, amellyel szeren-
csétlenül járt, operáció alá kerülő vagy beteg emberek életét menthet-
jük meg. Akár a régi, bűnt elfedező áldozati vérre, akár a másokért kion-
tott vérre, az élet odaáldozására, akár pedig a gyógyító vérre gondolunk,
mindegyikre azt mondhatjuk, hogy a szeretet áldozata és kifejezője. Így
értjük helyesen, hogy az új szövetség Jézus vérével, az Isten szeretetével
köt össze minket.

Az úrvacsorai hagyománynak egy másik fontos vonása, hogy említés
esik benne Jézus szolgálatáról. Lukács éppen az utolsó vacsorával kap-
csolatban jegyezte fel Jézusnak ezt a mondását: "Én pedig olyan vagyok
közöttetek, mint aki szolgál" (Lk 22, 27). De János is arról szól, hogy az
utolsó vacsora előtt Jézus megmosta a tanítványok lábát, és így fejezte
ki, hogy Ő, "az Úr és a Mester" szolgál övéinek (Jn 13, 1-17). Az úrva-
csorai hagyománynak ez a vonása is az új szövetség lényegét mutatja:
Jézus nemcsak halálával, hanem életével is az Isten szeretetét mutatja,
tanúsítja, amikor Ő, az Úr szolgál nekünk. így azt is mondhatjuk, hogy
az új szövetség Jézus szolgálatával köt össze minket.

Jézus úgy hozta el Isten szeretetét, hogy megnyitotta azt a határt, amely
valamikor elválasztotta Izráelt a többi néptől. Ha valamire mondhatjuk,
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hogy új a régivel szemben, az éppen ez; a legrégebbi evangelium úrva-
csorai hagyománya a pohárral. a szövetség vérével kapcsolatban ezt az
egyszerű kijelentést tartalmazza: "sokakért kiontatik" (Mk 14, 24). Ez a
kijelentés nyilvánvalóan túlutal a Jézus korabeli zsidóság határain.

Ezért másodszor így kell mondanunk: az új szövetség olyan szövetség,
amely az emberekkel, az emberiséggel köt össze minket. Jézuson, a szol-
gáló Úron keresztül embertársainkhoz jutunk. Az új szövetség nem el-
választ tőlük (mint ahogy a régi szövetséget nagyon sokan így értel-
mezték!), hanem összeköt velük. '

Összeköt a szeretet által. Arról sokszor szoktunk beszélni, hogy az úr-
vacsora szeretetközösséget jelent mindazokkal, akik velünk együtt élnek
ezzel a szentséggel. De szoktunk-e arra gondolni, hogy az úrvacsora, az
új szövetség közössége Isten szeretetét az emberek közé kiáraszto kö-
zösség?

Ez a szeretet persze nem csupán szép szólamok szemforgato hangozta-
tása. Jézus aktivizálja az úrvacsorai közösséget a szelgálatra (Jn 13, 15!).
Lehet, hogy vért, akár életet is odaadó szolgálatra, lehet, hogy nagyon
egyszerű, hétköznapi apró szolgálatokra. Ennek a szevetségnek az újaága
éppen abban van, hogy tagjai nem önmagukra néznek, hanem mindig a
másik emberre. így követik Jézust és így tanúskodnak Isten szereteéről.

Muntag Andor

"Az áldás pohara"
1 Kor 10, 16

Ne keressük most, hogy az úrvacsora poharát Pál apostol miért éppen
az áldás poharának nevezi. Nézzük inkább, milyen következtetést von le
ebből. A hangsúly a vételen van: akik isszák a poharat, azoknak Krisz-
tus vérével van közösségük, Ezért, számoljuk fel a bálványokkal való kö-
zösséget.

Ott és akkor tényleges bálványistenekről és azok imádóinak közössé-
géről volt szó. A kétféle közösség, a Krisztus vérével való közösség és a
bálvánnyal való közösség összeférhetetlen. Vagy a Krisztus vérével való
közösség szorul háttérbe és bálványisten és imádóinak közössége lesz a
fontos, vagy fordítva.

Természetesen ma keressük ennek a felhívásnak az aktualitását, az idő-
szerűségét: mi az a bálvány, aminek imádása ma összeférhetetlen a
Krisztus vérével való közösséggel? Tenger sok bálványistent jelölhetnénk
meg, amit imád a modern ember és meghatározói életének. Itt azonban
nem beszélhetünk ilyen általánosságban, hanem önmagunkról kell szólni,
azokról, akik élnek az úrvacsorával. Legyen elég azonban csak egy bál-
ványisten megemlítése: az Önmagunk-isten, az önimádat. Önmagunk
bálványozása vagy önimádatunk összeférhetetlen a Krisztus vérével való
közösséggel. Az úrvacsoravétel élesen válaszút elé állít, aki úrvacsorával
él, számolja fel azt, hogy önmaga legyen önmaga istene. A Krisztus véré-
vel való közösségünk nem tűri önimádaturikat.

A Krisztus vérével való közösség a legnagyobb szeretet és annak leg-
nagyobb áldozata árán szerzett közösség. Az egyszülött Fiú feláldozása és
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Krisztus vére ontásával szerzett közösség, Vére ontása áldozat bűneinkért.
A benne való részesedés gyümölcse a megbocsátó, feloldozó szeretet: a
bűnbocsánat.

Ennek a nagy isteni szeretetnek, kegyelemnek fedezete alatt élhetünk.
Védelmet, oltalmat jelent teljes emberi életünk veszélyeztetettségében.
Felszabadultunk a gond, az aggodalom és a félelem szorító vasmarkaiból.
Kimeríthetetlen erőforrás számunkra ez a szeretet. Van erőnk állni az
életet, szembenézni nehézségekkel, megküzdeni akadályokkal, terhet ci-
pelni, vagy szenvedést elviselni. Ez a szeretet felold a szorongásoktól és
minden körülmények között tág távlatot nyit az életre. Aki ebből a sze-
retetből merített, annak mindig van élő reménysége még a halállal való
viaskodásban is.

A Krisztus vérével való közösség feddhetetlen életre kötelez. A megtisz-
tított élet tisztaságára vigyázni kell. A bűnbocsánattal nyert szabadságot
meg kell őriznünk. Az úrvacsorával élő nem parolázhat bűnnel, gonosz-
sággal vagy bármivel, ami a nyíltság, világosság, igazság, becsület, tisz-
tesség vagy jó lelkiismeret mérlegén meg nem állhat. Krisztusnak nincs
közössége a bűnnel, világos, hogy a Krisztussal való közösségben élőnek
sem lehet. Mindez természetesen nemcsak individuális, egyéni vagy sze-
mélyes életünkre, vagy éppen vallásos életünkre, hanem kihat minden-
féle közéleti tevékenységünkre is.

Az úrvacsoravétel asztalközösség. Mindnyájan egy asztalhoz járulunk,
egy eledelben, egy áldásban, Isten szeretetében részesülünk. Egy áldozat,
a Krisztus áldozata árán miénk, mindnyájunké a bűnbocsánat. Éppen
ezért egy szeretetközösség is. Mint a családi asztalközösség is szeretet-
közösség,

Ez a szeretetközösség azonban nem alkalmi közösség, Nem szorítkozhat
az úrvacsoravétel alkalmára. Szétszéledve is egy szeretetközösség va-
gyunk. Nem lehetünk idegenek, közömbösek egymás számára. Egymásért
és egymásnak élünk. Ha mégis ennek az egybefűző szeretetnek különös
ismertetőjét akarjuk megemlíteni, kettőt emelek ki: úgy szeressük egy-
mást, mint Krisztus szeretett minket és a kölcsönösséget, Ez a szeretet-
közösség a kölcsönös szeretet közössége, Tartozunk vele egymásnak és el-
várhatjuk egymástól.

Sajnos ezt a kölcsönösséget már nem várhatjuk a nem úrvacsorázó test-
vérektől. Mégsem jelenthet az úrvacsorázók szeretetközössége elzárkózó
közösséget. Szeretetével nyitott a többi testvér felé is, akkor is, ha nem
várhatjuk tőle a viszonzást. Még élesebben vetődik fel a kérdés a világ
felé, azok felé, akik nem tartoznak nemcsak az úrvacsorai közösséghez,
hanem a gyülekezethez sem. Rájuk vonatkozóan is áll: személyválogatás
nélkül tartozunk velük szemben is ugyanazt a szeretetet gyakorolni anél-
kül, hogy viszonzásra várnánk. Tőlük nem követelhetjük meg, hogy a
Krisztus szeretetével és kölcsönösen szeressenek. Ezért jelent mindig bi-
zonyosságot a világban, hogy vajon őszinte-e a keresztyéneknek az a
szeretete, amellyel a világhoz és annak gondjaihoz viszonyulnak. A Krisz-
tussal való közösségünk, az úrvacsorai közösségünk szabad. Semmi sem
kötheti meg. Csak egyetlen dolog. az tudniillik, hogy szükség van sze-
retetünk-:- ~T. meg tagadnánk. Krisztust tagadnánk meg, és a testvé-
rekkel való közösséget, Hisz ennek a szeretetünknek nem szabad másnak
lenni, mint amiben mi éppen az úrvacsorában részesültünk.

Az áldás pohara áldottá teszi a vele élőket és áldássá lesznek.

Kovács Géza
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"Én vagyok az élet kenyere"
Jn 6, 35

A mai keresztyén embernek, amikor Jézus fenti szavait olvassa, hall-
ja, óhatatlanul is négy tény juthat az eszébe. E tények közül lehet, hogy
az egyik ma már nem olyan égetően magától értetődő, mint volt valaha,
de ugyanakkor fordítva is igaz a dolog: a másik meg éppen napjainkban
lett követelődzően aktuálissá. Elmélkedésünket azért kezdjük el az előb-
bivel és fejezzük be az utóbbi megemlítésével.

1. Az emberiség életében, ősidőktől fogva, a kenyér magát az életet je-
lentette. Jelentette úgy, hogy a kettőt tartalmilag fel is lehetett cserélni
egymással: a kenyér az élet, az élet a kenyér maga.

Így volt ez Palesztinában - Jézus szülőföldjén -, és így a magunk
népének történetében is. így, mert az ember sok mindent nélkülözhetett
- és gyakran nélkülözött is -, de ezt az "alapvető" élelmiszert már nem.
Nem, mert mindent pótolhatott, de őt nem pótolhatta semmi sem. Ennek
valóságát a magunk - az ötvenévesek - már régen elmúlt gyermekko-
rának egy-egy emléke vagy egy-egy elfelejthetetlen mozdulata (hogy az
elejtett falatot fel kellett venni és meg kellett csókolni) csakúgy bizonyít-
ják, mint az, hogy a föld szinte fel sem sorolható tájain ma is kenyér
után sóvárognak az emberek.

Igen, a kenyér az élet maga és az még akkor is, ha az orvosok állan-
dóan figyelmeztetnek bennünket, hogy lehetőleg tartózkodjunk a fogyasz-
tásától. Az, mert akoronként és népenként változó formájú, változó ösz-
szetételű élelmiszer egyúttal magában foglalja az élet fenntartásához fel-
tétlenül szükséges földi javak összességét is és nemcsak jelképesen, ha-
nem valóságosan is. Maga Jézus tanította ezt így, amikor a semmivel sem
pótolható földi jóként a Miatyánk közepébe helyezte a mindennapi ke-
nyérért való kérést.

2. A kenyérnek erre, az emberi élet számára a maga valóságában és ál-
talánosságában is nélkülözhetetlen voltára hivatkozik Jézus akkor, amikor
magát az élet kenyerének mondja. Ennek a négy kijelentett szónak a
tartalma olyan magátólértetődően egyértelmű, hogy alig merem leírni: az
örök életet, az üdvösséget egyedül csak Jézus adja, Jézus nyújthatja ne-
künk. Ugyanakkor az, hogy tudniillik Jézus Krisztus ugyanazt jelenti az
üdvösségem, mint a mindennapi kenyér az életem számára - az tőlem
független valóság. Mégis, itt: a puszta ténymegállapításnál - mint min-
den hivő keresztyén - nem tudok, nem tudhatok megállni. Nem, mert
nekem személy szerint vallanom kell róla; vallanom kell azt, hogy szá-
momra is a minden. Tehát: az élet, az élet értelme, az üdvösség. Csak
ő és senki más!

Nélküle nem létezem - vele vagyok. Nélküle elvesztem - vele meg-
menekülök. Nélküle "kegyetlen" vagyok - vele szerethetek. Nélküle a
világ értelmetlen kuszaság - vele számomra is eléri szép célját.

Még egyszer: igen, ő az élet, a nundenség maga - itt és mindenkor.
3. A kenyeret, az élet fenntartásához, előbbreviteléhez nélkülözhetetlen

javakat az ember csak közös erőfeszítéssel teremtheti elő, és igazán, em-
berségesen csak a .Jcözös asztal" mellett élvezheti. A megterített asztal
ezért - és ismét csak azt mondjuk, hogy ősidők óta - a közösség válla-
lásának, elfogadásának, megélésének a valóságos és szimbolikus helye.
A megterített asztal ezért azokat ülteti egymás mellé, akik tudják egy-
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mást szeretni, a másik sorsát vállalni és - ha kell - másokért áldozatot
hozni.

Amikor Jézus Kriszus azon az utolsó estén kezébe vette a kenyeret és
megtörte, akkor az "ezt cselekedjétek" szavaival mindenkor látható, meg-
tapasztalható jelét adta annak, hogy ő valóban és mindenkor az üdvös-
ség, a bűnbocsánat egyetlen és kízárólagos ajándékozója. S ugyanakkor
a tanítványainak, az egyháznak azt is értésére adta, hogy Isten minden
áldását és az üdvösséget csak közösen, közös hálaadással fogadhatja el.
Ma ezért a kenyér, az úrvacsora ezt jelenti: a közös hit, az egyugyanazon
szeretet együttes megélése a Jézus Krisztusban.

Ezüstözött réz úrvacsorai
ostya tartó - Celldömölk

Dabrony úrvacsorai kelyhe
a 17. századból

4. Ami pedig új : ökumenizmus korszakát éljük, azt az időt, ami-
kor a hivő és nem hivő emberek annak a tudatára ébredtek, hogy evilági
sorsuk közös. Ebben, az egyházat és a világot átfogó helyzetben mi, ma-
gyar evangélikus keresztyének csak igent tudunk mondani Jézus Krisz-
tusnak ebben az igében is kifejezett 'kizárólagossági igényére akkor,
amikor üdvösségünkről, az egész keresztyénség egységének megvalósításá-
ról van szó. A hitünk és a Krisztustól kapott szeretetünk ugyanakkor ar-
ra kényszerít bennünket, hogy annak a jó hírnek a továbbadását csak
akkor teljesíthetjük, ha észrevesszük mások - százmilliók - "étlensé-
gét", testi-lelki nyomorát és éppen az "élet 'kenyere" nevében segítünk
világunk ezernyi nyomorúságának enyhítésében, elhárításában.
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""Azért" aki méltatlanul eszi ... ""

1 Kor 11, 27-30

Alapigénk komoly figyelmeztetése is az úrvacsora áldásáért és a vele
való visszaélés kirekesztéséért hangzik. Az úrvacsorával élésnek ugyanis
míndig következménye van. A hivő számára - a bűnök bocsánatával
együtt - élet és üdvösség. A "méltatlan" számára azonban ítélet, kárho-
zat. Nem az az igazság tehát, amit némelyik gyógyszerrel kapcsolatban
mondanak: Legfeljebb nem használ, de ártani nem fog. Az összefüggésból
megtudjuk. miért tartotta Pál fontosnak igénk figyelmeztetését. Néhány
gazdag számára ürüggyé vált az úrvacsora fegyelmezetlen evés-ivásra.
A szép szokássá soványodott gyakorlat során a szegények megszégyenül-
tek. A gazdagok pedig fölényesen nagyzoltak. Az egység megbomlott,
mert elharapódzott az Úrhoz méltatlan szeretetlenség.

Aki pedig méltatlanul eszi az úrvacsorai kenyeret és iszik az úrvacsorai
kehelyből, az Úr teste és vére ellen vétkezik. Az élő Krisztus ellen, Isten
ellen, a gyülekezet ellen, az embertársak és önmaga ellen vétkezik. Fé-
lelmetes dolog! Csak azért van így, mert Urunk önmagát adja szent va-
csorájában. így köt össze bűnbocsánatra és új életre önmagával. így kö-
telez el az úrvacsorával élők, a gyülekezet és mindazok számára, akikért
meghalt és feltámadott. Tehát minden ember számára. Ezt a szeretetet
veszi semmibe és csúfolja meg, aki méltatlanul eszik és iszik. Egyrészt
az veszi tehát méltatlanul a kenyeret és a bort, aki nem őt fogadja el
benne és vele. Aki nem vállalja őt, mert nem éhezi bocsánatát és közös-
ségét, Másrészt az él méltatlanul vele, aki a Krisztussal együtt megveti a
gyülekezet közösségét, a testvérekkel való összetartozást és általában az
embertársakat. Urunk valóban szeretettel szolgál nekünk a szent vacsorá-
ban. De szolgálatba is állít azonnal a szeretet indulatával mindenki ja-
vára.

Azért mindig vizsgáljuk meg önmagunkat, mielőtt élünk vele! Erre nézve
is van tanulnivalónk. Az önvizsgálat terén ugyanis nagyon megszegénye-
dett a keresztyén ség. Kevesen gyakorolják igazán még az úrvacsorázók
közül is. De még inkább gyengéje az önvizsgálatunknak az, hogy csak
befelé nézünk. Pusztán a lelkiismeretünket, a személyes véleményünket
és nemritkán a hangulatunkat tesszük meg pillanatnyi helyzetünk, jól t1,1-
dott vagy felejtett bűneink mértékévé. Ezek pedig csalóka fórumok! Vagy
nagyon elnézők, azért Krisztusnak és jótéteményeinek lebecsülésére ve-
zetnek. Vagy éppen kétségbe ejtenek és elríasztanak az Úr asztalától. Két
dologról azért soha ne feledkezzünk meg önvizsgálatunk során! Isten tör-
vényének tükréről, valamint az evangélium hatalmáról és vigaszáról. De
még ez sem minden! Isten előtt és igéje alatt sem szakadhat el önvizs-
gálatunk attól a szűkebb és tágabb közösségtől, amelyikben élünk. Igazán
kegyelemre szoruló, arra éhes emberekké csak a közeli és távoli embe-
rekhez képest válhatunk. Valóságos embertársaink és a velük kapcso-
latos vétkeink teszik tudatossá bűnös voltunkat és szívünket bűnbánó
szívvé. Élő Urunk teste és vére, bocsánata, új szívet, erőt és vigasztalást
ajándékozó hatalma, szeretete így nő naggyá szívünkben. Aki így eszik
a kenyérből és iszik az Úr poharából, méltó vendége }lesz asztalának.
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Méltó voltunk éppen abban igaz, hogy nem magunkra nézve vagyunk
azok, hanem Krisztus Urunk méltó voltára tekintettel. Arra számítunk
hittel, arra építünk alázattal, azt tartjuk elégnek. Nagy becsülete csak így
lehet valóságos jelenlétének. Szent vacsorája így lesz sokkal több szá-
munkra minden más ételnél és italnál. Azzal a testéhez és véréhez mél-
tatlan kérdéssel sem lesz dolgunk ez esetben: hogyan lehetséges a je-
lenléte ilyen roppant egyszerű külső körülmények között. Nem a külsőre
és a "látszatra" támaszkodunk az úrvacsorával élésünk közben, hanem
igéjére, ígéretére, hatalmára, jóságára, szeretetére. Ha ezt komolyan vesz-
szük, semmit se féljünk a méltatlanságtól, annak ítéletet felidéző átkától.

Aki azonban e nélkül a "megkülönböztetés" nélkül járul asztalához,
ítéletet eszik és iszik. Vagyis nemcsak az úrvacsora áldása válik nyil-
vánvalóvá a mindennapi életben, és végül is. A vele való visszaélés ítéle-
tes volta is kiütközik máris és majd is. Pál erőtlenségről, betegségről, ha-
lálról tesz említést. Mi egészen más viszonyok között élünk, mint a ko-
rinthusiak. Nem hozunk kapcsolatba az úrvacsorával való visszaéléssei
minden nyomorúságot. Bonyolultabb világunkban sok más ok is fellel-
hető. Keresztyének esetében mégsem tehetjük vissza a középkorba vagy
az ókorba azt az összefüggést, amelyikre alapigénk utal. A valódi keresz-
tyén hit igen is számol - babonás hiedelem nélkül - a visszaélés olyan
következményeivel, mint az erőtlenség, betegség és a tehetetlen, halállal
fel érő bénultság, megkötözöttség, halál, kárhozat. Az úrvacsorával élés és
visszaélés egyúttal arra az igazságra is rádöbbent het bennünket, hogy
osztatlan testi-lelki-szellemi egységünkben vagyunk emberek. Ahogyan
áldása egész emberségünk áldása, ítélete, átka is egész emberségünket
sújtja, ha nem különböztetjük meg minden más ételtől és italtól, Aki pedig
ítéletet eszik és iszik itt és most, az a kárhozat ítéletét is nyakába zúdítj a

Amikor igénk a méltatlan úrvacsorázás következményeire figyelmeztet,
megtérést sürget az ítéletes úrvacsorával élés bűnéből. A Krisztus testét
és vérét mindennél többre becsülő, életet, üdvöt szerző úrvacsorás életre.

Szabó Gyula

"Boldogok, akik hivatalosak ... ~'
Jel 19, 9

Egyik vasárnapon vendég igehirdető szolgált gyülekezetünkben. Elkészí-
tettem számára a hirdetőkönyvet, beírva, hogy: "A következő vasárnapon
kiszolgáltat juk az Úr szent vacsoráját". Vendégünk ehelyett ezt hirdette:
"A következő vasárnapon az Úr asztala megterítve várja a gyülekezetet".
Igaza volt, mert az én mondatom úgy hangzott, mint egy közlemény, az
övé pedig úgy, mint amikor gazdagon megterítve lakodalmas asztalhoz
hívnak. Sajnos, nagyon helytállóak ma is a negyven évvel ezelőtt leírt
sorok a borús, komor úrvacsorázásról: "Úgy mennek oda a buzgó úrva-
csorázók is, mint valami terhes adólerovásra. Időnkénti rovancsolás, me-
lyen jó minél előbb átesni ... Hálaadás, magasztalás, dicséret, újjongás,
nagy -nagy öröm: ennek kellene lennie az úrvacsorának!"

Igaz, vannak úrvacsorai alkalmak, melyek önmagukban is örömöt hor-
doznak: szeretteink konfirmációja, házassági évfordulók, de mindnyájan

36



tapasztaljuk, hogy ami örömünk, boldogságunk beárnyékolt, gyorsan
megszakad és nem tartóztatható.

Tartós boldogság ot és örömöt akkor jelent az úrvacsora, ha betölti szí-
vünket a Jelenések könyvének örömhíre. Boldogok, akik hivatalosak a
Bárány menyegzőjének vacsorájára!

Erre a boldogságra Jézus, Isten Báránya szabadít fel minket. Örömhírt
közöl a lelkész, amikor elmondja az úrvacsora szereztetési igéit és öröm-
mel válaszol reá a gyülekezet, énekben magasztalva Krisztust, az ártat-
lan Bárányt, aki érettünk meghalt a keresztfa oltárán. Bethel szeretet-
intézményében megtekinthettem az ostyasütő műhelyt. Izzó acéllapok
szorításában sült, sístergett az ostyalap. Rajta a kereszt emlékeztetett ar-
ra, hogy Krisztus a kereszten a szenvedés tüzébe, a halál acélszorításába
ment érettünk azért, hogy mi megismerhessük a bűnbocsánat örömét és
boldogságát.

Boldogok lehetünk, mert ez a vacsora menyegzői vacsora! A sok-sok
vacsora között a rnenyegzői vacsora páratlansága az, hogy azon a vőle-
gény és menyasszony van jelen, akiknek élete ezután egymásba kapcso-
lódik. Krisztus, a Vőlegény hív: Jövel, a menyasszony, a gyülekezet bol-
dog igen mondása minden úrvacsora.

Mindent betöltő öröm az is, hogy hivatalosak vagyunk menyegzőjére.
Vannak meghívások, melyeket elintézhetünk távirattal vagy levéllel. Má-
soknak eleget kell tennünk, és alig várjuk, hogy részt vehessünk. Ilyen
Jézus hívása is. Nem angyalokat hív asztalához, hanem bennünket, bűnö-
söket!

Az úrvacsorázó gyülekezet boldogsága az is, hogy egységben tudja ma-
gát a Krisztushoz előrement gyülekezettel. Igénk megelőző verseiben azok
kiáltanak négyszeres halleluját, akik már az Úrnál vannak. Az ő győ-
zelmi éneküknek visszhangja minden úrvacsorai istentisztelet. Soha se
felejtsük ezt, amikor ahhoz az oltárhoz járulunk, amelyhez őseink is já-
rultak, abból a patenából és kehelyből kínálnak meg minket, melyből
őseinket is megkínálták.

Igen, boldogok az úrvacsorának részesei, mert erőforrás nyílt meg előt-
tük. Ahányan asztalához járulunk, annyiféle terhet, gondot hordozunk.
Az agyonhajszolt Illéssel együtt tapasztaljuk, hogy ennek az ételnek és
italnak erejével megtehetjük a reánk váró utat. Ne szűnjünk meg ma-
gasztalni Istent azért, hogy "hány hivő érte el az égi célt", de azért is,
hogy Jézussal elérhetjük földi célunkat is: tartalmas és felelős emberhez
méltó életet.

Az Ö menyegzői vacsoráján mindenki vendég! Csak vendég! Ez is hoz-
zátartozik örömünkhöz. Oly sok választóvonal húzódik köztünk: érdek-
ellentétek, vagyoni állapot, iskolázottság, nemzedékek közötti feszültsé-
gek. A hitnek is vannak "bajnokai" és elesettek, akik ingadoznak hitük-
ben. De az Úr vacsoráján senki se jog szerint vesz részt, csak a kegyelem
vendégeként. Egy szinten térdelünk mindnyájan, alacsonyan, mert ebben
az alacsonyságban talál meg és tart jól bennünket Jézus.

Egy személyes örömöt is meg szeretnék osztani testvéreimmel, hátha
találkozik mások örömével. Nekünk, lelkészek nek ritkábban osztanak úr-
vacsorát. Mi leggyakrabban csak osztjuk az úrvacsorát. Ez feladatunk is.
Valahányszor úgy mehetek az Úr asztalához, hogy nem osztanom, hanem
vennem lehet Jézus Krisztusnak érettem is megtört testét és kiontott vé-
rét, mindig betölt az az öröm, hogy most nem vár reám semmilyen fel-
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adat. Most Jézus szolgál, nekem csak vennem, elfogadnom kell Ot, Akii
érettem adatott! A térdelő, a kolduló kegyelmet kap. Mert Előtte mindig
megajándékozottak vagyunk, ezért igaz az, hogy boldogok, akik hivata-
losak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!

Józsa Márton

"... majd újat iszom veletek"
Mt 26, 29

Az úrvacsora szerzési igéit az utolsó vacsorán Jézus meglepő mondattal
fejezi be: "Mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőnek a
terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országá-
ban." Jézusnak ezeket a szavait, az úgynevezett "második pohár-igét"
mindhárom szinoptikus evangéliumban megtaláljuk. sőt Lukácsnál a ke-
nyérre vonatkozóan is olvasunk hasonló utalást. Sokan úgy értelmezik
ezeket a szavakat, hogy az utolsó vacsorán Jézus maga is együtt evett és
ivott tanítványaival. Az utolsó vacsora leírása azonban ezt a feltevést
nem támasztja alá. Jézus e mondatával sokkal inkább arra az asztalkö-
zösségre céloz, amelyben egész földi élete során részesítette tanítványait,
de a vámszedőket és bűnösöket is. Az utolsó vacsorával azonban Jézus
asztalközösségének egy új korszaka kezdődik el, amikor Jézus nem iszik,
hanem maga lesz az asztalközösség étele és itala. Jézusnak ez a mondata
azonban utal Jézus utolsó megjelenésére is, Isten országa teljességére,
amikor Jézus "újra iszik övéivel". Az úrvacsora tehát olyan a gyülekezet
életében, mint egy fénygyűjtő lencse, amely magába gyűjti a múltnak és
az eljövendő dicsőségnek a fényét és megvilágítja a gyülekezet jelenét is.

1. Az úrvacsorában összesűrítve részesülünk mindabban az ajándék-
ban, amelyért Jézus eljött, vagyís eljövetelének, szenvedésének és halá-
lának ajándékában. Mindenekelőtt abban a kimondhatatlan örömben,
hogy ő teljes szolidaritást, asztalkőzösséget vállal velünk bűnösökkel. Ha
életünkben voltunk már kivetett ség és megalázottság állapotában, akkor
nem sokat kell szólnunk arról, mit jelent számunkra ez a közösségválla-
lás és szolidaritás. Jézus a velünk való közösségvállalást azzal tetézi,
hogy vállalta helyettünk és értünk bűneink büntetését. Akinek szívét már
egyszer is betöltötte a bűntudat súlya, tetteinek következményeitől való
rettegés, az tudja, mit jelent a bűnbocsánat, a bűn terhétől való meg sza-
badulás. Az úrvacsorában mindezt megkapjuk Urunktól. De ezekkel az
ajándékokkal együtt jár a felszabadultság öröme. Az úrvacsorában átél-
hetjük Zakeus örömét, amely a szívét eltöltötte, amikor meghallotta Jézus
szavát: A te házadban kell megszállnom. De megtapasztalhatjuk a bűnös
asszony megkönnyebbülését is, amikor a reá zúduló kövek halálos csapá-
sai helyett meghallotta Jézus szelíd szavát: Én nem ítéllek el téged, menj
el és többé ne vétkezzél, valamint a meg tért lator boldog reménységét is,
amikor élete utolsó órájában meghallotta Jézus szavát: Még ma velem
leszel a paradicsomban.

2. Az úrvacsorában átélt öröm azonban csak kóstoló abból a teljesség-
ből, 'amelyben akkor lesz részünk, ha Jézus újra visszajön, és Isten or-
szágát teljességre juttatja, Hogy e földön kapott kóstolókhoz képest ez
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adat. Most Jézus szolgál, nekem csak vennem, elfogadnom kell Ot, Akii
érettem adatott! A térdelő, a kolduló kegyelmet kap. Mert Előtte mindig
megajándékozottak vagyunk, ezért igaz az, hogy boldogok, akik hivata-
losak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!

Józsa Márton

"... majd újat iszom veletek"
Mt 26, 29

Az úrvacsora szerzési igéit az utolsó vacsorán Jézus meglepő mondattal
fejezi be: "Mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőnek a
terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országá-
ban." Jézusnak ezeket a szavait, az úgynevezett "második pohár-igét"
mindhárom szinoptikus evangéliumban megtaláljuk. sőt Lukácsnál a ke-
nyérre vonatkozóan is olvasunk hasonló utalást. Sokan úgy értelmezik
ezeket a szavakat, hogy az utolsó vacsorán Jézus maga is együtt evett és
ivott tanítványaival. Az utolsó vacsora leírása azonban ezt a feltevést
nem támasztja alá. Jézus e mondatával sokkal inkább arra az asztalkö-
zösségre céloz, amelyben egész földi élete során részesítette tanítványait,
de a vámszedőket és bűnösöket is. Az utolsó vacsorával azonban Jézus
asztalközösségének egy új korszaka kezdődik el, amikor Jézus nem iszik,
hanem maga lesz az asztalközösség étele és itala. Jézusnak ez a mondata
azonban utal Jézus utolsó megjelenésére is, Isten országa teljességére,
amikor Jézus "újra iszik övéivel". Az úrvacsora tehát olyan a gyülekezet
életében, mint egy fénygyűjtő lencse, amely magába gyűjti a múltnak és
az eljövendő dicsőségnek a fényét és megvilágítja a gyülekezet jelenét is.

1. Az úrvacsorában összesűrítve részesülünk mindabban az ajándék-
ban, amelyért Jézus eljött, vagvis eljövetelének, szenvedésének és halá-
lának ajándékában. Mindenekelőtt abban a kimondhatatlan örömben,
hogy ő teljes szolidaritást, asztalközösséget vállal velünk bűnösökkel. Ha
életünkben voltunk már kivetettség és megalázottság állapotában, akkor
nem sokat kell szólnunk arról, mit jelent számunkra ez a közösségválla-
lás és szolidaritás. Jézus a velünk való közösségvállalást azzal tetézi,
hogy vállalta helyettünk és értünk bűneink büntetését. Akinek szívét már
egyszer is betöltötte a bűntudat súlya, tetteinek következményeitől való
rettegés, az tudja, mít jelent a bűnbocsánat, a bűn terhétől való megsza-
badulás. Az úrvacsorában mindezt megkapjuk Urunktól. De ezekkel az
ajándékokkal együtt jár a felszabadultság öröme. Az úrvacsorában ~tél-
hetjük Zakeus örömét, amely a szívét eltöltötte, amikor meghallotta Jézus
szavát: A te házadban kell megszállnom. De megtapasztalhatjuk a bűnös
asszony megkönnyebbülését is, amikor a reá zúduló kövek halálos csapá-
sai helyett meghallotta Jézus szelíd szavát: Én nem ítéllek el téged, menj
el és többé ne vétkezzél, valamint a megtért lator boldog reménységét is,
amikor élete utolsó órájában meghallotta Jézus szavát: Még ma velem
leszel a paradicsomban.

2. Az úrvacsorában átélt öröm azonban csak kóstoló abból a teljesség-
ből,amelyben akkor lesz részünk, ha Jézus újra visszajön, és Isten or-
szágát teljességre juttatja. Hogy e földön kapott kóstolókhoz képest ez
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teljesebb és tökéletesebb lesz, azt Jézusnak ez a kifejezése is mutatja:
akkor majd újat iszom veletek. Bármilyen kellemes meglepetés is Jézus
közösségvál lalása, bűnbocsátó szeretete, új életet adó kegyelme, a teljes-
ségben ennél sokkal nagyobb meglepetés vár ránk. Amint Pál apostol
mondja: Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem
sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek (1 Kor 2, 9). Hogy szí-
vünk valóban sejteni sem tudja a reánk váró örömöt és boldogságot, az
is mutatja, hogy a Szeritírásban nagyon kevés részletezést találunk Isten
eljövendő országáról. Amikor Isten egy kicsit fellebbenti a fátylat, csak
dadogó szavakkal tudnak szólni az apostolok. János apostol többek között
ezeket mondja: Nem éheznek többé és nem szemjaznak többé, sem a nap,
sem más hőség nem tűz rájuk, mert a Bárány, aki középen a királyi szék-
nél van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Is-
ten letöröl szernükről minden könnyen (Jel 7, 16-17). Csupa kép, csupa
hasonlat, amelyek valóságának igazi fényét valóban még sejteni sem
tudjuk. Egy azonban bizonyos: Ha valamit is megsejthetünk belőlük, eh-
hez az úrvacsora boldog élménye segíthet el bennünket.

3. Isten talán azért nem mutat meg többet az ott reánk váró örömből,
nehogy ennek részletezésében vagy az erre való sóvárgásban merüljön ki
földi életünk. Ha egy kis részletet meg is mutat Isten, azért teszi, hogy
ennek segítségével annál jobban összpontosíthassuk erőnket földi felada-
tainkra. Az úrvacsorában átélt késtoló is ezt a célt szolgálja. Isten azért
adja a közösség és szolidaritás élményét, hogy mi magunk is szolidaritást
tudjunk vállalni elesett és megalázott embertársainkkal. A közösség él-
ményét pedig azért kóstoltatja meg Isten, hogy mi magunk is közösség-
formáló tényezőkké váljunk családunkban, munkahelyünkön és társadal-
munkban egyaránt. A megbékélés boldog élmény ével pedig arra ösztönöz
bennünket a Békesség Ura, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk ne
csak lelki békességünkért, hanem a világ és az emberiség békéjéért is.
Az éhezés, szomjazás és egyéb nyomorúság megszűnéséről pedig azért tu-
dósít bennünket Urunk, hogy teljes erőnkkel munkálkodjunk azért, hogy
már ezen a földön minél kevesebb legyen az éhező, megalázott és nyo-
morúságban vergődő ember. Az a tudat, hogy a teljes harmónia úgyis
csak Isten eljövendő országában valósul meg, nem fékez, hanem serkent
bennünket, hiszen a teljesség fényét csak fokozza az, ha belőle e földön
mínél több megvalósul.

Selmeczi János
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a Teológiai Akadémián

Dr. Ján Michalko,
a Szlovák Evangélikus Egyház
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Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár átveszi
a tiszteletbeli doktori oklevelet

Erkki Kario, a Kotimaa főszerkesztője, Palotay Sándor, a Szabadegyházak
Tanácsának elnöke, Szedressy Pál, a Romániai Zsinatpresbiteri

Evangélikus Egyház püspöke és dr. Ján MichaIko, a Szlovák Evangélikus
Egyház egyetemes püspöke (balról jobbra)
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Dr. Paul Hansen,
a Lutheránus Világszövetség

Európa-titkára

Dr. Bartha Tibor
református püspök

Nagy Gyula, Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár,
Muntag Andor dékán (balról jobbra)
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Az magyar nípnek
A négyszázhetvenöt éve született
Sylvester János élete és szolgálata

Próféták által szólt rigen néked az Isten,
Az kit igirt, imé, vigre megadta fiát,
Buzgó lilekvel szól most és néked ezáltal,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess ....
Az ki zsidóul és görögül, és vígre diákul
Szól vala rigen, szól néked az itt magyarul:
Mi nden nipnek az ü nyelvin, hogy minden az Isten
Törvényin íljen, minden imádja nevit.

Az idősebbek emlékeznek még, talán el is tudják "skandálni" ezeket a
híres sorokat. Érdemes is megtanulni. hiszen a rímtelen időmértékes ver-
selés, a disztichon első sikerült magyar termékei ezek. S ráadásul az első
Magyarországon nyomtatott, teljes magyar nyelvű könyv, s hozzá az első
teljes magyar Újszövetség előtt olvashatók. Szerzője pedig, akire idén több
okból is emlékezünk, 475 éve született, 450 éve írta be nevét a witten-
bergí egyetem anyakönyvébe: "szinyérváraljai Sylvester Ambrus fia Já-
nos", 440 éve jelent meg tollából az első magyar nyelvtankönyv, s bár
ez utolsó nem kerek szám: 438 éve adta ki az első magyar Üjszövetséget.

Élete gazdag, színte kalandos. 1504 körül született Szinyérváralján, való-
színű Nagybánván kezdett tanulni. 23 éves korában a krakkói egyetem
hallgatója, itt érintette meg a kor divatos eszméje, a humanizmus, főként
annak nyelvekkel foglalkozó iránya. Latinul, görögül és héberül kiválóan
megtanult. 1529-ben már Wittenbergben tanul, s később is hálásan írja
Melanchthonról : "praeceptor noster".

Sok utazás, sőt zaklatás után Sárváron telepszik meg Nádasdy Tamás
oltalma alatt. Iskolát épít, tanít, nyomdát alapít, ír és fordít fáradhatat-
lanul. Közben megnősül. nyelvtankönyvét kisfiának ajánlja, Néhány esz-
tendő múltán a bécsi egyetem professzora, görögöt, hébert és történelmet
is tanít, ezután élete homályba vész, de amit tudunk róla, az így sűrít-
hető össze: szolgálatban élt.

A tudomány szolgálatában. Németh László így emlékezik róla: "egy-
szerre volt füle Ovidius, a biblia, a középkor nyelvészete, Luther és a
magyar virágénekek számára". Weöres Sándor pedig ezt írja róla: "korá-
nak egyik legműveltebb elméje, kísérletező, kezdeményező". S tegyük a
szép sorhoz Nemeskürty István szavait: "szövegkritikai felkészültségben.
filológiai ismeretben, nyelvi tudatosságban minden bibliafordító elődjét
túlhaladta". Az ő fordítása már nem a száz évvel azelőtti huszita prédiká-
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torok módszerével, hanem a filológiai pontosság tudományos igényével szü-
letett.

A magyar nyelv szolgálatában. Újszövetség fordításában nemcsak a
magyar nyelv volt új, hanem versei is. S nemcsak az ajánlóvers, hanem
szinte minden könyv verses összefoglalása. Így okolja meg: .Jcísön vivők
eszünkbe a mü nyelvünknek mindenben nagy nemes voltát" - vagyís,
hogy alkalmas "diák verselésre" is. Fordítása közben született magyar
nyelvtankönyve is. Meg kell jegyezni, hogy tollából valók a legrégebbi is-
mert magyar nyelvű nyomtatványok is. Életének célja a magyar nyelv
tudatos, sőt öntudatos művelése, annak a "három szent nyelvvel" és min-
den más nyelvvel egyenrangúvá tétele. Komoly része van a magyar iro-
dalom nemzetivé válásában is.

A magyar nép szolgálatában. Világos, hogy az Újszövetséget akkor nem
olvasta "az magyar nép". Inkább csak a gazdagabb polgárok, urak és
azoknak fiai, akik azonban talán éppen így lettek a reformáció pártolói,
egyengetői. De Sylvester célja mégis az volt, hogy népét tanítsa írni, ol-
vasni, Bibliát olvasni. "Ez a könyv ugyanis szól egyházak nak és papok-
nak, uraknak és szolgáknak, gyermekeknek, ifjaknak, öregeknek. erősek-
nek és gyengéknek, gazdagoknak és szegényeknek, férjeknek és asszo-
nyoknak, özvegyeknek és szüzeknek, mindenkinek ... " És talán nem vélet-
len, hogy Újszövetsége éppen Buda elfoglalásának évében jelent meg,
írja is, hogya "sok nyomorral, különösen a törökkel küzdő magyar nem-
zetnek vigasztalást nyújtson" - volt célja. Idetartozik, hogy később is írt
egy török elleni harcra buzdító verset, az ősi örökért harcolni kell, "a
harc célja a béke, amely hitet, törvényt, művészetet és tudományt véd".
Élete műve nemzeti szolgálat is volt.

Az evangélium szolgálatában. Kétségtelen, hogyelsősorban tudós ember
volt, de vitathatatlan, hogy az evangélíum ereje megragadta. Ezek a so-
rok: " ... szól niked ez itt magyarul, minden nipnek az ü nyelvin ... " -
Krisztusra vonatkoznak és a reformáció egyik alapgondolatát tükrözik.
Erről a meggyőződéséről árulkodnak a következő sorok is - Újszövetsége
végén szavakat is magyaráz -: "Keresztyén: ez szónak az mü nyelvün-
kön nem az keresztrül, sem az keresztelisrül lőn eredete, hanem a Krisz-
tusrul. Megtetszik ez a görög szóból: Christianos, mellyel az diákok ez
ilnek. A keresztelis nem tiszen keresztyénné, hanem az keresztyén hüt az
jó iletvel egyetembe ... az kik mostan keresztyéneknek hivattatnak, tisz-
tábba.n és igazban hivattatnának Krisztus népének."

Talán e rövid megemlékezés is nyilvánvalóvá tette, hogy Sylvester Já-
nos élete valóban szolgálat volt. Alázattal vallotta ezt. Amikor Újszövet-
sége kész volt, örömmel írja Nádasdy Tamásnak: "Ezért dicsőség, dicsé-
ret és örökkévalóság jár ki ... " - mégis így folytatja: "Mi csak méItatlan
szolgák vagyunk."

Keveházi László
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A speyeri birodalmi gyűlés
négyszázötven éves

A REFORMACIO BIRODALMI ÜGGYÉ VALT. Luther mindig helyte-
lenítette, hogy az Isten igéje alapján meg tisztított egyház ügye átcsapjón
a fegyveres összecsapás veszélyével járó küzdelembe. De abban a feudá-
lis társadalomban, amikor a trón és oltár szövetsége olyan szoros volt,
nem lehetett megakadályozni azt, hogy a német-római császár és a né-
met fejedelmek ne üssenek akardjukra, s ne próbálják hatalmi szóval el-
dönteni az egyházi problémákat.

AMIOTA LUTHERT A WORMSI BIRODALMI GYŰLÉS ELÉ idézték
(1521), a reformáció ügye állandóan szerepelt a birodalmi gyűlés ek előtt.
Bölcs Frigyes szász választófejedelem és a birodalmi gyűlés tagjainak nagy
része meg volt elégedve Luther wormsi vallástételével. V. Károly császár
terveibe azonban nem illett bele a reformáció, ezért fogadkozott, hogy ki
fogja irtani a lutheránus eretnekséget. Luther a császárhoz intézett levél-
ben részletesen megindokolta. hogy miért nem vonhatja vissza tanait,
majd április 26-án szabadon elhagyhatta Wormsot. V. Károly azonban a
birodalmi gyűlés végén megbízta Aleander pápai követet, hogy szerkessze
meg a birodalmi átok kimondását Lutherre. A május 8-án megjelent
"wormsi edictum" Lutherre kimondta a birodalmi átkot azzal, hogy senki
se adjon neki ételt, italt, szállást, s aki csak őt vagy híveit kézre kerítheti,
fogja el és szolgáltassa át a hatóságnak. Luther iratait meg kell semmi-
síteni, s a jövőben az összes teológiai művet cenzúra alá kell bocsátani.

A WORMSI BIRODALMI GYŰLÉS UTAN V. Károly császár a francia
királlyal folytatott háborúja miatt elhagyta Németországot, s az augsburgi
gyűlésig (1530) nem is tért vissza. Távollétében öccse, Ferdinánd osztrák
főherceg s a mel lé rendelt birodalmi kormány helyettesítette, amelynek
Nürnberg volt a székhelye. Az 1522-ben Nürnbergben tartott birodalmi
gyűlésen Ferdinánd főherceg és Chieregatt pápai követ a wormsi edictum
végrehajtását sürgették. Követelésüket azzal akarták enyhíteni, hogy egy-
házi reformokat is kilátásba helyeztek. De a rendek száz sérelmet gyűj-
töttek össze és adtak be a pápai kúria ellen, s az edictumot ezek elinté-
zéséig végrehajthatatlannak tartották, s német földön tartandó egyetemes
zsinatot követeltek. Az 1524. évi második nürnbergi birodalmi gyűlésen
Carnpeggio pápai követ erélyesen lépett fel, ezért a rendek azt ígérték,
hogy "amennyire lehet", végrehajtják az edictumot. De mivel egyetemes
zsinatot nem remélhettek, Speyerben tartandó birodalmi gyűlés egybe-
hívását követelték, amelyen az egyházi ügyek rendezésére is sor kerül.

ERÉL YES LÉPÉS KÖVETKEZETT: a katolikus tömb szövetségbe tömö-
rítette a pártján levőket. Regensburgban 1524-ben jött létre az első ka-
tolikus szövetség, amelyet déli szövetségnek neveztek. Ennek tagjai vol-
tak: Ferdinánd főherceg, Vilmos és Frigves bajor hercegek, a salzburgi
érsek és 11 délnémet püspök. Ezek elhatározták, hogy területükön végre-
hajtják a wormsi edictumot: Luther könyveit elégetik, az ifjúságot el-
tiltják Wittenberg látogatásától, s egymást katonailag kölcsönös segítség-
ben részesítik. Ezzel Németországnak két vallási pártra való szakítását
a katolikus fél kezdte meg.
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AZ ÉSZAKI NÉMET FEJEDELMEK 1525-ben György szász herceg ve-
zetésével alakítottak hasonló katolikus szövetséget Dessauban. A fenye-
gető lépésekkel szemben Bölcs Frigyes öcsse és utóda, Allhatatos János
szász választófejedelem és Fülöp hesseni tartománygróf 1526-ban a torgaui
szövetségben egyesítették az evangélikus fejedelmeket és városokat. Luther
egyedül Isten igéjére bízta a reformáció ügyét, s az ilyen politikai és
katonai szövetségeket nem helyeselte.

v. KAROLY CSAszAR 1. Ferenc francia király ellen folytatott máso-
dik háborújával volt elfoglalva, s ezért ismét Ferdinánd főherceg helyet-
tesítette az 1526. évi speyeri birodalmi gyűlésen. A rendek erélyesen til-
takoztak a wormsi edictum ellen, s olyan határozatot hoztak, hogy vallási
dolgokban a legközelebbi zsinatig mindenki a maga birtokán úgy csele-
kedjék, hogy Isten és a császár előtt megfelelhessen. Ezzel először mond-
ták ki a fejedelem jogát vallási kérdésekben (ius reformandi), amely azt
jelentette, hogy a fejedelem a maga felségterületén szuverén módon dönt
a lakosság vallási hovatartozása felől (cuius regio, eius religio). Ez kez-
detben hasznára volt a reformációnak, később azonban sokat ártott.

HESSENI FÜLÖP ELHAMARKODOTT HADIKÉSZŰLÖDÉSBE FO-
GOTT, s ezzel kiélezte a helyzetet. Közben a hadiszerencse Itáliában
v. Károly császárnak kedvezett, s 1527-ben Rómát is bevette és fel dúlta.
Ezért Ferdinánd főherceg az 1529-es második speyeri birodalmi gyűlésen
már megerősödött katolikus pártot tudott maga köré gyűjteni, amely
megsemmisítette az 1526-os határozatot, s a katolikusokat a wormsi edíc-
tum végrehajtására utasította, az evangélikusoknak pedig megtiltott rnín-
den újítást, különösen a mise eltörlését és az egyházi fejedelmek jogainak
korlátozását.

E TÖBBSÉGI HATAROZAT ELLEN János szász választó, Fülöp hesseni
tartománygróf, György brandenburgi herceg és 14 német város április
19-én ünnepélyes tiltakozást (protestációt) adtak át először a birodalmi
gyűlésnek. azután pedig küldöttség útján az olasz földön tartózkodó csá-
szárnak. Erről a tiltakozásról kapták a reformáció hívei a protestáns elne-
vezést. Tiltakozásukban Isten ügyéről és a hívek üdvösségéről volt szó,
ezért azt kívánták, hogy biztosítsák számukra a lelkiismeret szabadságát.
Ilyen ügyekben mindenki Isten előtt tartozik számadással, a vallási kér-
dést többségi határozattal elintézni nem lehet. Kijelentették, hogy to-
vábbra is az 1526-os határozathoz tartják magukat, és ezért fellebbeznek
a császár és a zsinat elé. V. Károly nem titkolta haragját a protestáció
miatt, a hozzá küldött követeket le akarta tartóztatni. Hesseni Fülöp, ve-
szélytől tartva, ki akarta szélesíteni a protestánsok szövetségét azzal, hogy
egységfrontot hoz létre anémet és svájci reformáció között.

A "PROTESTANS" SZÖ az 1529-es speyeri birodalmi gyűlés óta ter-
jedt el. Összefoglaló fogalomma lett mindazok számára, akik az evangé-
liumi reformáció ügyéhez tartoztak. Ennyiben a régi harcok jelentősége
a máig, jelenünkig hat.

Ottlyk Ernő
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Marburgi kollokvium
Fülöp hesseni tartományi fejedelem, a német protestantizmus politikai

vezére 1529 októberében - 450 évvel ezelőtt - Marburgba gyűjtötte össze
a reformáció legkiválóbb teológusait egy megbeszélésre, .Jcollokvlumra''.
Azt szerette volna elérni, hogy a reformáció egyre határozottabban elkü-
lönülő két főága: a svájciak és a németek megegyezésre jussanak azok-
ban a teológiai kérdésekben, melyekben egymástól eltérő nézeteket val-
lottak. Az egyik oldalt Zwingli, Oekolampadius, Hedio és Bucer, a má-
sikat Luther, Melanchthon, Jonas Justus és Brenz képviselte ezen a meg-
beszélésen.

Hesseni Fülöp törekvését akkor értjük meg, ha Európa politikai hely-
zetére figyelünk. A török 1526 augusztusában Mohácsnál nemcsak a ma-
gyar királyság fölött aratott látvány os diadalt, hanem egész Európát is
megfélemlítette és a védekezés hathatósabb megszervezésére ösztönözte.
A kor közvéleménye is azt tartotta, hogy csak "egy egységes keresztyén
Európa" tud gátat vetni a "pogány török" félelmetes hatalmi terjeszkedé-
sének. De hol volt "egységes keresztyén Európa" 1517 óta?! Rómában
nem is győzték hangoztatni, hogy "a wittenbergi lázadó: az eretnek Luther
az oka a szép keresztyén egység megbomlásának", ennélfogva ő a felelős
az Európát fenyegető veszélyért. Ebből következik a gondok megoldásá-
nak legjobb módja is: Luther mozgalmát el kell tiporni, s ezután helyre-
áll a hőn áhított egység is. Ez a tetszetős - és azóta is sokszor felelevení-
tett - érvelés azonban nem fedte a valóságot: az európai keresztyénség-
ben már Luther előtt is voltak szakadások, és a reformáció sem "új vallás-
ként" indult útjára.

Protestáns világi vezetők szükségesnek látták, hogy a pápai hatalom tá-
madásával szemben védekező ellenerőt hozzanak létre, s a szervezkedés
svájci irányítói az akkor még Luther mellett álló Hesseni Fülöpöt sze-
melték ki vezérül, őt akarták ügyük számára megnyerni. Luther - bár
az évek óta tartó viták nem tették optimistává - elfogadta a meghívást,
és leült tárgyalni Zwingliékkel.

Az előterjesztett 15 vitás pont közül 14-ben rövid időn belül megegyezés
született, a 15. kérdés körüli ellentétek azonban áthidalhatatlanoknak bi-
zonyultak. Ebben a nevezetes ,,15. pontban" az úrvacsora tanítása került
szőnyeg re. A mai olvasó talán csodálkozik: ugyan miben áll a különb-
ség, és vajon miért nem sikerült az egyesség?

Zwingliék főérve az volt a vitában, hogy mivel Jézus "felment a rnenny-
be", ezért nyilvánvalóan képtelenség azt állítani, hogy jelen van az úr-
vacsorában. Az igék: "ez az én testem, ... vérem" pedig csak egyféle-
képpen érthetők helyesen, mégpedig úgy, hogy "jelképezik" a krisztusi je-
lenlétet. Az úrvacsora ennélfogva emlékvacsora csupán, nem szeritség.
Luther viszont azt vallotta, hogya szerzési igékben Jézus szava félreért-
hetetlenül az Ö valóságos jelenlétére utal. Nem tud felelni arra a kérdés-
re, hogy "ha felment a mennybe, akkor mégis hogyan lehet benne az
úrvacsorában", mivel erre nézve még csak utalás sincs a Bibliában. De
nem is akar felelni erre a kérdésre, mivel neki elég a Biblia világos ki-
jelentése. Ami túlmegy ezen, azt csak üres bö1cselkedésnek tartja.

Felvetődhet a kérdés: hogyan lehetséges ilyen lényeges tanításbeli el-
térés olyan vitapartnerok között, akik előtt ugyanaz a bibliai szöveg fek-
szik? A kérdés még ízgatóbbá válik akkor, ha hozzátesszük: hogyan le-
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hetséges ilyen nagymérvű eltérés olyan tudósok között, akiknek azonos a
világnézetük: elfogadják - mint a középkor valamennyi tudósa is! - a
világ úgynevezett "hármas felosztását", mely szerint fent van a térben
is körülhatárolható ég (a menny), középen a föld és lent az alvilág (a po-
kol)? Nos, mindezt az magyarázza, hogy a svájci teológusok koruk világ-
képébe helyezték a bibliai üzenetet, s az ellentmondásokat a "korszerű
világkép" sértetlensége érdekében a Biblia kárára oldották fel. Luther
viszont ebben a kérdésben is a Biblia alázatos tanítványa maradt. Nem
csinált titkot abból, hogy az úrvacsora szereztetési ígéíben közölt krisztusi
kinyilatkoztatás ellentétben áll a "tudományos világképpel" - az övével
is! -, és hogy szétfeszíti azt. A felismert bibliai igazsághoz azonban ak-
kor is ragaszkodott, amikor az a világszemlélet "szép egységén" hasított
szakadékot.

Luthernak ezt az "érthetetlen" nézetét a vitapartnerok nem tudták át-
venni. Hesseni Fülöp őrgróf is a svájciak mellé állt végül. Nyilvánvalóvá
vált közben az is, hogy az egységet nem lehet helyreállítani. A reformáció
végérvényesen két ágra szakadt. Sőt, még több történt. Az ellenfelekből
rövidesen ellenségek lettek: felhangzott a vád is Luther ellen, hogy "ma-
kacskodásával" ő tette lehetetlenné az ellentétes nézetek áthidalását, s
ezzel nemcsak a keresztyénség egységét törte szét, hanem immár a refor-
mációét is.

A következmények más területen is súlyosak voltak. Nemcsak Svájc,
hanem Németalföld és Skócia reforrnációja is a helvét példa nyomán
fejlődött tovább. Hozzánk az ellentétek hullámverése csak egy emberöltő-
vel később jutott ugyan el, ekkor azonban a kiváló reformátorok egész
sora fordult helvét irányba: a Tiszántúlon Melius Péter, Abaúj-Zemplén
megyében Kopácsi István, a Duna-Tisza közén Szegedi Kis István, a Du-
nántúlon pedig Beythe István. S természetes, hogy mindez nemcsak nagy
területek, hanem tömegek reformátussá válását is eredményezte.

Sokáig úgy tűnt, hogy még a reformáció népe sem tud mit kezdeni
Luther úrvacsora tanával. Amde néhány évszázad elteltével a helvét irány
követőinek - a tudományos világkép formálódása következtében - éppen
azokat a filozófiai és világnézeti tételeket kellett kiemelniük teológiai
érvkészletükből, melyeket Luther Marburgban hiába igyekezett cáfolni.
Nem azért említjük, hogy Luthernak "megkésett elégtételt" szolgáltas-
sunk, vagy hogy az őt ért vádak alól "felmentsük", hanem azért, mert a
történtek elévülhetetlen tanulságot hordoznak: azt, hogy a bibliai kinyi-
latkoztatás igazságtartalma nincs semmiféle világképhez kötve. Mindig
javunkra válik, ha Isten igéjét nem "felfogni", hanem "befogadni" vá-
gyunk.

Magassy Sándor
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Isten szerelmetes vitéze
Négyszázhuszonöt éve született

Balassi Bálint
Születése idejét unokabátyja jegyezte fel a családi krónikában, szokás

szerint a családi Biblia üres lapjaira: ,,1554 lett Balassa Bálint 20. október
9 órakor délelőtt szombat napon Zólyomban".

A kor, amelyben élt, forrongó, megújulásra vágyódó, tudományt igénylő,
hitet szomjazó kor volt; a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció kora.
A reneszánsz a csak felfelé néző középkori ember számára, így az ő szá-
mára is felvillantotta a világ, a természet gazdagságát és szépségét, ame-
lyet Isten az embernek ajándékozott élete, alkotásai, örömei és bánatai
színteréül. Balassi szívvel-lélekkel reneszánsz ember volt. Éles szemmel
figyelte, szomjú lélekkel szívta magába a természet szépségeit, s magasz-
taló verseiben magyarul elsőként énekelte meg. "Áldott szép pünkösd-
nek gyönyörű ideje" kezdetú versében pazar színekkel rajzolja meg a ta-
vasz új életet serkentő erejét. A humanizmus a tudományok felé fordí-
totta. Bornemisza Péternek a kora tudományát összefoglaló könyvébe írt
gyermekes próbálkozásaitól a szülei vigasztalására németből magyarra
fordított "Beteg lelkeknek való füves kertecske", a jezsuita szerző "Tíz
okok" című hittani fejtegetéseinek magyaritása vagy pörei védőiratainak
széles érvkészlete mind erről tanúskodnak. A reformáció pedig lelke mé-
lyéból fakadó vallásos költészetét ihlette.

A család látszatra magasba ívelő pályát biztosíthatott volna számára, de
egész életében súlyos örökség terhét kellett hordoznia. Apja, Balassi János
dúsgazdag báró volt, de szertelen természete, amelyet Bálint is örökölt,
nem volt biztosítéka a fényes jövőnek. Anyja, Sulyok Anna ellen Bálint
születése idején folyt már az első férje utáni örökösödési per, amely az-
zal végződött, hogy kétszeresen is súlyosbítva kiátkozták a római egy-
házból, mise alatt, harangzúgás közben, égő gyertyákat földre taposva, hogy
Isten így oltsa ki életét és élve vesse pokolra az egyháznak nem engedel-
meskedő asszonyt.

Nevelőként a szertelen apa és a kiátkozott anya mellett a gyermek és
ifjú Bálint emberré faragasán a kor egyik legnagyobb reformátor a mun-
kálkodott: Bornemisza Péter. A megpróbáltatások közt felserdülő ifju
lelkében élesztgette a hit lángját, irodalmi munkásságával egyengette a
költői pálya útját tanítványa számára. Példája ennek, hogy a magyar
"Élektrá"-t író Bornemisza után Balassi alkotta meg a "Szép magyar ko-
médiá"-t.

A haza, amelyet szolgálnia kellett, három részre oszlott állandó csata-
tér volt: vitézeket kívánt. S ő vállalta a végek nek, a török elleni védő
övezetnek, a végváraknak védelmét és dicséretét. Harcolt Erdélyben, szol-
gált a rosszul fizetett egri katonák között, Érsekújvárott, Báthori István
seregében Lengyelországban, "Danska" alatt, eljutott az "Oceánum"-ig,
részt vett Fejérvár ostromában, a győzelmes pákozdi csatában, visszafog-
lalta a töröktől családi birtokai közül Divényt és a rommá lett Kékkő
várát A végbeli katonák életének gyönyörűségeít, veszedelmeit és szo-
morúságait páratlanul szép versekben örökítette meg. Ezek :közül talán
1 legáltalánosabban ismert a "Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb
dolog az végeknél" kezdetű. Életét is a haza védelmében áldozta fel.
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Az igazi élet azonban, amely után vágyódott, a szeretetnek, a házasság-
nak, családnak, harmóniának, békének a világa volt. Harcok és életveszé-
lyek között is ezt kereste kalandjaiban és szerelmeiben. Az élet teljessé-
gére való vágyakozásából, szeretetet hajszoló kívánságaíból született sok
szép szerelmes verse. Ezek avatták őt a szerelem költőjévé. A temesvári
hős leányával, Losonczi Annával életének és anyagi helyzetének rende-
zésére tervezett házassága meghiúsult. 1585 karácsonyán feleségül vette
unokatestvérét, Dobó Krisztinát, de a vérrokonság miatt házasságát nem
ismerték el érvényesnek, gyermekét törvénytelennek minősítették, s vé-
gül sok keserves kudarc után házassága felbomlott.

A harmónia és egyensúly életében nem valósult meg, de megterem-
tette alkotásaiban. A híres Balassi-strófa, a három pílűérre épített versszer-
kezet és a három részre tagolt versciklus páratlan teljesítményei s máig
élő remekei a korabeli magyar irodalomnak.

Az erő, amely mélységeket megjáró, küzdelmes életében tartotta, az az
Istenben való bizodalom, amely az összetörettetés mélységéből újból és
újból fel tudta emelni a hit magasságába. Erről istenes énekei tanúskod-
nak, amelyeket nemcsak evangélikus és református énekeskönyvek, ha-
nem unitáriusok is felvettek, sőt utolsó istenes énekét Pázmány Péter, a
jezsuita is bevette imakönyvébe. Enekeskönyvünk ma két énekét őrzi:
"Ó, én kegyelmes Istenem" (316) és "Áldj meg míriket Úristen" (425).
Méltó lenne éneklésre a "Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét" kez-
detű éneke is. Gyülekezeti énekkarok sokszor éneklik Gárdonyi Zoltán
feldolgozásában a "Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem" kezdő-
sorú énekét.

Keresve a hősi halált, Esztergom visszafoglalására indult a sereggel
1593-ban, amikor kitört a törökkel a tizenöt éves háború. A "vízi vár" ost-
romakor egy ágyúgolyó mindkét combját eltalálta. A kor sebészei, a bor-
bélyok közül a németek a magyar szakemberekkel szemben azt javasol-
ták, hogy mindkét lábát amputálni kell. A műtét okozta halálát a családi
krónika így írja le: "Vesztette az barbély, Mátyás hercegé, nem akarván
szót fogadni az magyar barbélyoknak". Halála előtt meggyónt, s az őt vi-
gasztaló katolikus paphoz intézte utolsó szavait: "Krisztus megholt éret-
tem, hát én hogy kételkedjem? Te katonád voltam, Uram, és a Te sere-
gedben jártam." Negyvenéves korában, 1594. május 30-án, amikor már
szépen zöldellt a sokat megnyargatt és megénekelt tavaszi mező, a kor leg-
nagyobb magyar költője átköltözött az "égi mezőkre", ahol nehéz külső
és belső harcok után Isten csendes békéje várta.

Családi birtokán, a csehszlovákiai Hibbe templomában van eltemetve,
s ahányszor ott jártam, a halott költő síremlékét mindig élő virág díszí-
tette.

Botta István
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Bethlen Gábor
Halála 350. évfordulóján

1629. november 15-én halt meg Gyulafehérvárott. "Erdély legkiválóbb
fejedelme s a 17. század legnagyobb magyarja" csak 49 évet élt. Szíve ki-
fáradt annak a felelősségnek a súlya alatt, amelyet mint erdélyi feje-
delem 16 éven át nemzetéért és a protestáns vallásszabadságért hordozott.
Érezve halála közeledtét papírt és íróeszközt kért, s a halállal szemben
állók lényegét látó erejével e két mondatot rótta papírra: "Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk? Senki nincsen, bizonyára nincsen."

Olyan fejedelem élettapasztalatát rögzítik e mondatok, ki felismerte,
hogya béke megvédéséért elvakult és önző érdekek érvényesülésévei
szemben áldozatot vállalva harcolni kell, s hitéből fakadóan felvette ezt a
küzdelmet. Korában a vallásszabadság biztosítása és a nemzeti érdek el-
választhatatlanul összekapcsolódott. A nemzetéért és a szabad vallásgya-
korlatért érzett felelősségét saját nyugalma, sőt biztonsága elé helyezte.
Jellemzően ad számot erről első hadjárata előtt, 1619-ben Rákóczi
Györgyhöz írott levele, amelyben elmondja, hogy döntése milyen nehe-
zen született meg. Számot kellett vetnie a Habsburg-ház hatalmával, szé-
les körű kapcsolataival. Számot kellett vetnie azzal is, hogy Erdély békes-
ségét veszélyezteti: " ... az én kicsiny állapotom szerént fejedelemségem-
nek mostani megerősödött szép csendes, békességes voltáról is nem keve-
set gondolkodtam, kellessék-e ilyen fundamentumos állapotomat bizony-
talan reménységért koczkára vetnem?" Azt is tudta, hogy "ilyen dologhoz
a ki kezdeni akar, mélységes tanácsos embernek kévántatnék lenni, nagy
értékűnek", s retteg, hogy ez nincs meg benne. A magyar nemzet nyo-
morult sorsáról és a reformáció egyházainak "láb alá való tapodtatására"
irányuló gonosz törekvésről érkező hírek hatására azonban elhatározza,
hogy "az Isten tisztessége mellett nemzetünknek szabadságáért" kitámad-
jon Erdélyből. Segítségét mind a felső-magyarországi, mind a szövetséges
csehországi protestáns főurak kérték.

Ekkor már hat év békés építőmunka állt Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem mögött. 1613-ban az önkényeskedő és állhatatlan Báthori Gábor
fejedelemmel szemben török segítséggel került a fejedelmi székbe. 1613.
október 21-én a kolozsvári országgyűlés választja fejedelemmé. Ettől
kezdve Erdély függetlenségéért és békéjének fenntartásáért fáradhatatlan
buzgalommal küzdött. Arra törekedett, hogy Erdélyt a török hatalommal
való szövetségben egészen függetlenné tegye Bécstől, hogy az a Hasburg-
ház abszolutisztikus törekvésévei és a vele szorosan összefonódott ellen-
reformációval szemben a magyar alkotmányos rend és a protestáns val-
lásszabadság támasza legyen. Trónját a bécsi udvar és a katol ikus fő-
papok, elsősorban Pázmány Péter által ellene felbújtott és támogatott
Homonnai Györggyel szemben sikeresen megvédte. Fejedelmi esküjében
nemcsak biztosítja a vallásszabadságot, hanem 1614-ben országgyűlés en
rendelteti el a püspöki vizitációkat, az iskolák helyreállítását és építését.
A belső rend megszilárdítására és az erkölcsi lazaságok felszámolására
nagy gondot fordított. Iskolák felállítására, tehetséges ifjak taníttatására,
könyvkiadásra, értékes könyvek beszerzésére egész uralkodása alatt so-
kat áldozott. A gyulafehérvári kollégiumot akadémiává akarta fejleszteni.
Ennek előmozdítására neves külföldi tanárokat hívott Gyulafehérvárra, és
értékes könyvtár megtererntéséről gondoskodott. 1624-ben ugyancsak 01'-
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szággyűlés hoz törvényt arról, hogyaföldesurak jobbágyaik gyermekeit
az iskolalátogatásban nem akadályozhatják, "kedvek ellen onnan ki ne ve-
hessék".

Bethlen Gábor fejedelemségének ideje nemcsak kulturális, hanem gaz-
dasági vonatkozásban is folyamatos fejlődést tett lehetővé Erdélyben.
A belföldi kereskedelem szabadon fejlődött, nem akadályozta fej lődését
gátló vámrendszer. Fellendült a bányászat, és a kézműipar sokféle támo-
gatásban részes ült. Az ipar fejlesztése érdekében telepíti le Bethlen AI-
vinczon a Morvából menekülni kénytelen anabaptistákat, hogy azok
.mínden névvel nevezendő mesterségek szerint való munkájokat" szaba-
don gyakorolhassák, és számukra adómentességet is és szabad vallásgya-
korlatot is biztosít.

Bethlen Gábor művészet- és tudománypártolását életművének méltatói
Mátyás királyéhoz hasonlítják. Az építésben szinte "telhetetlen", és "még
a Mátyás könyvtárát is ki akarta szerezni a töröktől".

Erdély békés fejlődésének a biztosítéka azonban egy állandó poli-
tikai és többször megismétlődő fegyveres harc volt. Háromszor fog fegy-
vert, elsősorban a magyar királyságban élő protestánsok, de a velük szö-
vetséges cseh és ausztriai protestánsok védelmére és megsegítésére is.
Harcai a protestáns fejedelmek szövetségében beleszövődnek a harminc-
éves háborúba. Eredményes harcainak kihasználását károsan befolyásolták
szövetségeseinek vereségei. így is három békekötésben biztosította a ma-
gyar protestánsok vallásgyakorlatát: 1621 Nikolsburg, 1624 Bécs, 1626 Po-
zsony. 1620-ban a pozsonyi országgyűlés Magyarország fejedelmévé, majd
a besztercebányai országgyűlés II. Ferdinánddal szemben Magyarország
királyává választja. Bár a korona kezében van, nem érzi a politikai hely-
zetet arra érettnek, hogy magát megkoronáztaasa. Magatartása bölcs és
előrelátó volt. A protestáns fejedelmekkel való kapcsolata szorosabbra
fűzése érdekében 1626-ban feleségül veszi Brandenburgi Katalint. Mcssze-
tekintő terveinek megvalósulását azonban korai halála megakadályozta.

A református Bethlen Gábor történelmi szerepe védelmi szerep volt.
A vallásszabadság védelmezésével nemzete politikai szabadságát is védte,
Isten segítségében bízó hittel és élettapasztalattal.

Magyar László

Thököly - a huszonkét éves fővezér
Reménység és kétség között vergődtek háromszáz <évvel ezelőtt magyar

népünk fiai, köztük evangélikus őseink családjai. A Kárpát-rnedence né-
pei számára közös keresztet jelentett a török immár csaknem másfél szá-
zados jelenléte az ország szívében. A protestantizmus külön keresztet is
hordozott: a gyászévtízed (1671-1681) súlyos megpróbáltatásait.

A még mindig három részre szakadt országban mégis mintha oszlani
kezdett volna az éjszaka félelmetes sötétsége.

Csaknem egy évtized múlt már el a Wesselényi-féle összeesküvés lelep-
lezése óta. A véres megtorlás elöl zömében Erdélybe menekült bújdosók
felkészültek a visszavágásra és felperzselt otthonaik visszafoglalására.
A "malcontentes"-elégedetlenek készen álltak a végső leszámolás ra, hi-
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szen évek óta idegenben, családjuktól távol hordozták keresztjüket, a
"crux"-ot, amelyről "cruciferi" - kurucok lett az általános megjelölésük.

Nehezítette a visszavágást a külpolitikai helyzet rosszabbodása. 1679
elején XIV. Lajos francia király és 1. Lipót osztrák császár megkötötték
a nymwegení békét, amely véget vetett a két hatalom között hét éve folyó

Thököly Imre arcképe

háborúnak. Így a párizsi udvar sem tartotta magát többé a korábbí, var-
sói megállapodáshoz. és fokozatosan visszavonta Magyarországról a fran-
cia és lengyel segédcsapatokat. Lajos a bújdosóknak küldött segélypénzek
összegét is lecsökkentette. ha nem is szűntette még be teljesen. Mindezzel
arra kényszerültek a kuruc ok, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolatukat a
Portával.

A belső helyzet sem volt kedvező. Régi, lappangó, majd nyílttá váló el-
lentétek feszültek a bújdosók soraiban a fővezérség és a követendő straté-
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gía dolgát illetően. A hatalmi versengés éles ellentétei törtek felszínre
előbb Thököly Imre és Teleki Mihály, utóbb ennek sikertelen csatái után
Thököly és Wesselényi Pál között. A kurucok zömének bizalma, sőt lelke-
sedése már 1679 elején az alig 22 éves Thökölyt övezte, annál is inkább,
mert az előző év őszén - ha átmenetileg is - nagy harci bravúrral be-
vette a felvidéki bányavárosokat. Amikor pedig 1679 egy nyár végi éjsza-
káján szétugrasztotta Weselényi Pál kismarjai táborát, a legszélesebb
körök őt ismerték el az egyesült kuruc hadak fővezérének.

* * *
Az 1679. esztendő mindezek ellenére nem hozott sem külső sikereket,

sem belső egységet. Kíséreljük meg nyomon követni a gyorsan pergő ese-
ményeket.

Béketárgyalás Bécsben

Politikai tekintetben figyelemreméltó jelenség, hogy már jó ideje béke-
tárgyalások folytak Bécsben az udvar és a bújdosók megbízottja, Szalay
Pál között. Egyes hírek arról szóltak, hogy a bécsiek a busás apai örökség
kedvező elintézését ígértéle a felkelő fiatal vezérnek arra az esetre, ha
"rugalmasan" kezeli a béketárgyalások ügyét. Mások tudni vélték - ami
igaznak is bizonyult -, hogy 1679 elején Thököly megkérte 1. Rákóczi
Ferenc özvegyének. Zrínyi Ilonának a kezét, s ettől azt remélték - ez vi-
szont nem vált valóra -, hogy ennek érdekében talán még katolizálni is
hajlandó lesz. Az áttérés re sohasem, a házasságkötésre 1681-ben került
azután sor.

Tanácsülés Miskolcon

Annál fontosabb eseménye volt azonban az 1679. évnek az október 12-re
összehívott miskolci tanácsülés. Ennek hátterében azt a belső feszültséget
kell keresnünk, amely a Habsburgokkal alkudozó Apafi Mihály, a "sze.
gény, együgyű fejedelem" (1632-1690) és kancellárja, Teleki Mihály
(1634-1690) politikai koncepciója és a felkelők többsége között állt fenn.

A miskolci gyűlés résztvevői arra kérték Apafit, hogy adjon a bújdosó
seregeknek hathatós anyagi segítséget, pénzt és fegyvert, s ne akadá-
lyozza, hogy ők maguk foghassanak "az tractához" - tehát a béketárgya-
lásokhoz -, ha azt jónak látják.

A fejedelem habozó válaszának azután az lett a következménye, hogy
a felkelők elhatározták: a jövőben Erdélytől függetlenül maguk intézik
dolgaikat.

Győzelem Szikszónál

Az ú] hadi terv első bravúros állomása Szikszó volt. Ehhez közel, a
Hernád-parti Dobszán táborozott ekkor a sárospataki császári helyőrség.
Parancsnoka, La Bortie tábornok éppen szüretre készült. A kiáradt Sajó
felől érkező fiatal fővezér, Thököly Imre négyszáz lovassal a császári tá-
bor irányába küldte alvezéreit: Petneházy Dávidot, Sziics Jánost és Har-
sányi Istvánt. Amikor La Borde helyettese, Gerstorj alezredes ugyanak-
kor 150 lovassal gyanútlanul Aszalóra ment élelmezés végett, a kuruc
csapatok megtámadták és a temetőbe szorították őket. Az aszalói tüzelés
zaja áthallatszott a dobszai táborba, ahonnan La Borde ezerfőnyi csapatot
küldött Gerstorf megsegítésére. Thököly ekkor - egy korabelí feljegyzés
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szerint - "sebes nyargalással" oldalba támadta a biztosnak hitt diadalra
készülő császáriakat. A menekülő labancok nagy része a Hernádban lelte
halálát.

* * *

A tüzes tekintetű, nagy harci kedvű fiatal Thökölynek különösen a ko-
mbeli külföldi sajtó vetette szemére, hogy mozgalmával a török biro-
dalmat erősíti és a keresztyén szolidaritást gyengíti. A bécsi udvar értette
a módját, hogy az európai közvéleményt erőteljesen Thököly és a ma-
gyarországi felkelés ellen hangolja. Így lett ez a hamis jelszó: "Magyar-
ország a keresztyénség ellensége" ideológiai fegyverré azok kezében, akik-
nek politikai, társadalmi vagy gazdasági érdekük fűződött a Kárpát-me-
dence népeinek további elnyomásához.

A hontalan bujdosók s velük együtt az egész magyar nép számára azon-
ban a pirkadatot jelezte Thököly hajnalcsillagának a fénye.

Fabiny Tibor

Lelkészi karunk nesztora
Beszélgetés a kilencvenöt éves

Bakay Péterrel
Amikor ezeket a sorokat írom, éppen annak az ideje van egyházunkban,

amikor az új szolgatársakat köszöntjük. Az egyház Ura évről évre küld
új rnunkásokat szőlőjébe. A lelkészek nagy családjának azonban az is
öröme, hogy tagjai a legfitalabbaktól elindulva sok-sok kerosztályon ke-
resztül számláltatnak, és igen sokan közülük a "tisztes öregkort" is meg-
érik. Lelkészi karunk legidősebb tagja - nesztora - ma Kecskeméten él:
Bakay Péter ny. ap ostagi lelkész, a volt Pest megyei alsó egyházmegye ny.
főesperese. 1978 őszéri töltötte be 94. életévét, ugyanebben az évben volt
72. évfordulója annak, hogy Baltik Frigyes püspök Balassagyarmaton lel-
késszé szentelte. Életkorra is, szolgálati időre nézve is a legidősebb kö-
zöttünk.

A lüktető életű város egyik forgalmas átkelő útvonala mellett fekvő
csendes otthonban - ahol fiával, menyével és unokái val él együt - be-
szélgetünk arról, mennyi minden emléket, feladatot, szolgálatot, bánatot
és örömet ölel magába ez a közel évszázadnyi életidő.

Először arról faggatom, milyen nagy eseményekre emlékszik vissza.
"Gyermekkorom nagy élménye volt, ogy édesapámmal együtt mint kis-
gyermek ott voltam Budapesten a »milléniumi ünnepségeken«. Édesapám
is lelkész volt Zólyom megyében, esperesi tisztet is viselt. Az ünnepsé-
gekre vele utaztam Budapestre." Nagy eseményként említi az eperjesi
teológiai akadémiára történt beiratkozását is. Azután az Apostagra való
megérkezés és az ott töltött kereken hatvan esztendő. Mert 52 évi lel-
készi szolgálat után a nyugdíjaztatáskor sem vált meg szeretett gyüleke-
zetétől, hanem még 8 évig mint kántor szolgált tovább. "Sajnos ebbe a
hat évtizedbe két súlyos esemény is belefért: a két világháború. Ezeknek
minden testi-lelki gyötrelmét a gyülekezettel együtt mi is átéltük. Együtt
szenvedtünk a családokkal veszteségeikben és ők is velünk, amikor német
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bombatámadás következtében fiunkat vesztettük el." Kétszer kellett elöl-
ről kezdeni a háború miatt, de még többször árvizek és a tűzvészek
miatt. Mert régen a tűz és víz sokkal nagyobb ellenség volt, mint ma-
napság.

Fordítunk egyet a beszélgetés menetén. Milyen volt a lelkészi szolgálat
évszázadunk első felében? "Hát bizony sokkal csendesebb, nyugodtabb.
Egy kis faluban eléggé zárt élet folyt. Nem utaztunk olyan sokat, nem vol-

tak bejáró dolgozók, amit a falu határa adott, abból igyekezett élni a falu
népe. Ha voltak olyanok, akik máshol próbálták keresni kenyerüket, azok
hamarosan el is költöztek. Nem volt rádió, televízió még úgy sem. A híre-
ket a nagyvilágból sokkallassabban kaptuk meg. Lassúbb volt az élet.
Ilyen körülmények között különösen nagy esemény volt évenként, időn-
ként egy-egy közegyházi gyűlésre Budapestre utazni, lelkésztársakkal
összetalálkozni, beszélgetni és híreket cserélni. Az ilyen találkozásokból,
ezek emlékeiből sokáig éltünk... Az sem volt szokásban, hogy évente
többször találkozzanak akár csak egy egyházmegye lelkészei is valamiféle
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munkaközösségben. A lelkészek között voltak családi vagy baráti kapcso-
latok - ezek sokszor nagyon meghittek és erősek voltak -, de a hivatali
kapcsolatot leginkább csak levelezés útján tartottuk. Ma a lelkészek sok-
kal többet vannak együtt, rendszeres, tervszerű teológiai továbbképzés-
ben van részük és gyorsan, friss en tájékoztatják őket. De ez így van jól
a mai életünkben ... "

A lelkészi szolgálat kicsit olyan volt, hogy a lelkész a falu közéletének
"mindenese" volt. Szinte naponként volt meghívás valamilyen testületbe,
közösségbe: gazdakör és iparoskör, óvodai és iskolai ügyek, a községi kép-
viselő-testület, ünnepségek előkészítése, szociális kérdések megoldása -
bizony sok kérdés volt, de kevés megoldási lehetőség -, Vöröskereszt,
különböző egyesületek és szervezetek mind igényt tartottak a falu lelké-
szének segítségére.

A lelkészi szolgálat azért mégis a gyülekezet pásztorolásában kulminált.
"Oly sok év alatt a gyülekezet apraját-nagyját személyes en ismertem, lá-
togattam. Aldott emlékű, szeretett feleségemmel együtt fáradoztunk azon,
hogy gyermekek bibliaórája, felnőttek alkalmai, vasárnapi istentiszteletek
és hitébresztő igehirdetés-sorozatok mind közelebb kerüljenek az embe-
rekhez. Az egyházunkban a két világháború alatt elkezdődött ébredés
egyik kis erecskéje az ap ostagi gyülekezethez vezet vissza." Egy alka-
lommal Raffay Sándor püspök is részt vett egy gyülekezeti alkalmon egy-
házlátogatás során, s a legközelebbi kerületi ülés kapcsán példaként állí-
totta a kerület gyülekezetei elé ezt az akkor új formát, mellyel a gyü-
lekezethez igyekeztük közelebb hozni az ige üzenetét.

"Nem lehet a lelkészi szolgálatot abbahagyni" - vallja meg végül is.
Csak amikor már a testi erő fogyatkozik, amikor már a szédületes tempót
nem bírja az ember. Bizony a nyugdíjas évek elején még "tovább szol-
gált". Büszkén emlegeti, hogy itt a kecskeméti gyülekezetben még volt
"szórvány káplán" és tartott éveken keresztül gyermekbibliakört is. És ha
ma már a szolgálatra nem is futja ereje, azért a gyülekezet egyik legak-
tívabb tagja, minden vasárnapos templomlátogató és egyházi sajtónk szor-
galmas olvasója. Lelkes híve diakóniai teológiánknak, csodálkozva mon-
dogatja: "milyen nagyszerű teológiai eszmélkedés, mennyire korszerű hoz-
záálíés látszilk a Lelkdpásztorban megjelenő írásokból". Minden érdekli, ami
egyházunkban történik. Lelkészi munkaközösségről, országos gyűlésekről,
találkozókról, egyházunk mai útjának napi eseményeíről időről időre be
kell számolnom, mert mindent számon tart és nagyon tud örülni annak,
hogy az egyház megtalálta útját, szolgálatát a mában.

Ösi papi család gyermeke, az ősök között olyan is van, aki a witten-
bergi egyetem tanulója volt. Egyik testvére is lelkész volt, két nőtestvére
pedig papné. A legutolsó időben ehhez a sorhoz csatlakozik az unoka is.
Azokban a napokban, amikor a 94. évet betölti 'lellkésl'Jikarursk nesztora,
elindul unokája is Teológiai Akadémiánk kapúí felé, hogy felvegye a
szolgálat letett fonalát. Egy pillanatra most egyházunkban a lelkészi
szolgálat vonalának első helyén a legidősebb szolgatárs neve és a most
induló ifjú teológus neve azonos: Bakay Péter.

Tóth-Szöllős Mihály
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Tengelictől Szombathelyig
Riport Lehel Ferenc hetvenéves lelkészről

Mint Szókratész jár fel és alá a kicsiny szobában. Jobb kezét álla alá
helyezi, s ebben van valami Rodin Gondolkodójából. S amit mond, abból
sugárzik ís a gondolat. Nyugtalanság, lobogás még mindig ez az ember,
a múlt heve, fiatalságának emlékei magával ragadjak, szárnyakat kapnak
a gondolatok. Szűk a szoba a sok emlék számára. A falak elmozdulnak.
Strasbourg, Párizs, Bázel, Berlin fordul be az ablakon, könnyedén libben
be Voltaíre, Rousseau s a felvi.llágosodás szehlemében csevegnek velünk,
Francia idézetek röppennek fel, de adott pillanatban a szellemnek ezek az
óriásai kapitulálnak az egyszerű názáreti Rabbi előtt, akinek szolgálatába
szegődött Lehel Ferenc. Koinéra vált, az evangéliumokból idéz, s a szel-
lemi élet nagy metropolisai kicsivé zsugorodnak, s az elmozdult falak
résein rálátás nyílik egypár ezer lelkes dunántúli falucskára, a jobbára
zsellérek, szolgák, cselédek lakta községre. Sarat kell taposni, meg kerék-
párt, ha az evangélíumot el akarjuk juttatni a szívekhez. Le kell szállni
a franciás könnyedség magaslatairól egy tengődő falucskába, ahol meg
kell keresni a nyomorból a kivezető utat, ahol teológiát, filozófiát, elmé-
letet gyakorüattá kell váJ.tani úgy, ahogy erre a Názáreti tanította.

* * *
Fein János, volt tengelici kocsmáros: "Amikor Lehel Ferenc 1935-ben

községünkbe jött, nem volt evangélikus templom a faluban. Házaknál, is-
kolában tartott istentiszteletet. Szépen prédikált, szerették, értették az em-
berek. De jobban emlékszünk arra, amit a községben csinált. Nagy dol-
gok voltak azok, kérem! A Hangya, a gyümölcsszárító szövetkezet, mé-
hészkedés. Sok embert segített ki a bajból. Kitűnő ember volt, minden-
kin segített."

* * *
Idézet Lehel Ferenc 1953-as tengelici búcsúbeszédéből : "Amikor 18 évvel

ezelőtt ebbe a gyülekezetbe kerültem. azzal fogadták, nekünk nem kell
pap és nem kell templom. Megvallom nektek, ez a fogadtatás sebet ütött
rajtam. Szívem egész szeretetével jöttem közétek, lelkészi pályám első
szolgálati helyére."

* * *

Raffay Sándor bányakerületi püspök: "Lehel Ferenc nyugtalan lélek,
mégérnie kell. Felavatásáról később történik gondoskodás."

* * *
- Felavatásom után a Dunántúli Egyházkerület vett át, s Kapi püspök

olyan helyre küldött, ahol senki sem tudott eddig meggyökerezni. Kol-
légáím "internáló" helynek tartották Tengelicet. Munka szempontjaból
azonban valóságos paradicsom volt. A nagy Tessedik alakja lebegett előt-
tem. Strasbourg, Párizs, Bázel, Berlín katedrái elől a falu mélyvize. Már
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korábban felfigyeltem a magyar falukutatókra, Erdei, Jócsik, Boldizsár
hatottak rám. Szinte egy hörpintésseI akartam kiinni a falu nyomorúságát.
A szövetkezeti gondolat látszott megoldásnak. Létre is hoztuk a Hangyát,
kisparaszti tőkével olyan független szövetkezetet, amely nem volt a piac
függvénye.

* * :o;.:

Vallomások 1953-ból: "Szegény asszonyok jöttek be Szőlőhegyről Ten-
gelicre, majd fejükön kosárban vittek sót a hosszú útra. Megkérdeztern

tőlük, miért tesznek meg ilyen hosszú utat? Elmondták, a mi falunkban
44 fillérbe kerül egy kiló só, és a tisztendő úr által vezetett szövetkezeti
boltban csak 38 fillér. Nekünk ez a 6 fillér is igen nagy összeg ... "
"Parner Jánossal a tolmai piacra menbünk. Begyiszlóról parasztasszonyok
fejükön hozták be a zöldbabot. Az asszonyok 20 fillérre tartották a por-
tékát, de a nagy kereskedők tartózkodtak a vételtől. Szegény asszonyok
nem akarták a hosszú utat még egyszer fejükön a terüvel megtenni. Két-
ségbeesésükben már 15 fillérért kínálták árujukat. Ekkor az egész tételt
tengelici aszalónk részére megtartotnam 20 fillérért."

* * *
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Papok, teológusok véleménye az 50-es években a lelkészi munkáról:
..A lelkész feladata kizárólag az igehirdetés." "A pap legyen pap és csak
az evangéliummal törődjék." "Tessedik akácával, lucernájával nem vált-
ható meg az ember." "Az örök élet nem gyökerezik a futóhomokban."
"A bálvány Tessediket le kell dönteni!" Szabó Dezső ezt írta: "Trágya-
papokra nincs szükség."

* * *
Vallomás a Szombatnap és hétköznap círnű igehirdetésből : "Láttam be-

gördüini a téglákkal megrakott szekereket. Talán mind a 80 ezer tégla
keresztülment a kezemen. Olyan nagy öröm volt számomra, mégis sike-
rűlt! Amikor a torony legfelső betonkoszorújáról az utolsó zsaludeszkát
letaszítottam, akkor már éreztem, hogya templom az egész gyülekezeté
lesz." (Széchenyi a Tudományos Akadémiára, Lehel Ferenc a tengelici
templomra adta egy évi jövedelmét.)

* * *
Fein János: "Egyház volt Tengelicen, de templom nem. Közösen építet-

tünk templomot, legalább százan vettünk részt a munkában. Amikor el-
fogyott a pénz, a tisztelendő úr kerékpárra pattant, s járta a sok gyüleke-
zetet s hozta a szükségeset.'

* * *
- Akkor egy fiatal kol légám, Káldy Zoltán pécsi lelkész sokat erősített

abban, hogy jó úton járok ...

* * *
- A méhészkedésbe bántódottságból "menekültem". Nem akartak meg-

érteni az emberek. Emlékszem, három tönkrement kereskedő manipulálta
akkor a közvéleményt. Ekkor már volt permetezőszövetkezetünk, értéke-
sítő-, aszalószövetkezet stb. Lényegében a méhészetet is szövetkezeti síkra
akartam terelni. Tessediktől mindig jó impulzusokat kaptam.

* * *
Tengelle 3500 lelkes község. Fiatal település, nevét is csak a 30-as évek

elején kapta. Illyés Puszták népének egy része lakott a környéken, de a
faluban is. Cselédek, zsellérek, szolgák, tengődő kisparasztok a Benyovsz-
kyak és Schellek szorító karjai között. A település divatos betegsége a sze-
génység volt. Felső-, Alsóhidvég. Felső-, Alsótengelic, Katalin- és Csapó-
puszta volt az egyház terrénuma. Szűk kis világ, mégis vasárnaponként
50krn-t kellett kerékpároznia. Lehelnek, hogy Igéhez [ussanak a Faddig
terjedő szórványban evangélikusaínk. A szövetkezeti mozgalom enyhí-
tett valamelyest nyomorúságukon. De a szöveükezeti gondolathoz szokott
parasztság sokkal kisebb megrázkódtatással fogadta a felszabadulás után
a szocialista típusú termelőszövetkezeti változásokat.

* * *
Fein János: "Lehel Ferenc mindenkin segített. Az ártatlanul a kitelepí-

tési listára kerülteket Nagydorogról. ahol már bevagoníroztak őket, visz-
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szahozta. Ezekre emlékszem: Sebestyén Ferenc és felesége, Wiegand Ka-
talin stb. Más nem jut eszembe."

* * *
- Magányos farkas maradtam. A háboru eltorzította a lelkeket. Itt

Tolnában különös en is sokat ártott a háborús és fasiszta agitáció. Ki ér-
tett meg abban, hogy "milyen nyomorúságos lenne az az élő Isten, akit
német és magyar fegyverekkel kellene megmenteni"? Szörnyű árat fizet-
tünk a háborúban való részvételünkért. 1948-ban, a kitelepítés második
hulláma érte el falunkat. Valóban adódtak adminisztrációs tévedések.
Ennek kapcsán magyar nemzetiségűek is listára kerültek. A belügyi szer-
vek messzemenő támogatása mellett sikerűlt olyan családokat kimenteni,
amelyek nem voltak fasiszták. Hálaadó istentiszteletet tartottunk örö-
münkben.

* * *

Fein János: "A falu megsiratta, amikor a tisztendő úr Szombathelyre
került. Még mindig emlegetik őt."

* * *
1953-ban Lehel Ferenc Szombathelyre került. Tisztázatlan körülmények

között félreértéssel fogadták. De alig múlt el néhány hónap, a kapcsolat
megerősödött gyülekezetével, megértették és támogattak, a hívek szíve
megnyílt a szüntelen új terveket kovácsoló, fáradhatatlan lelki pásztor
előt.t. ,. ,. ,.

Idézet Kádár János, a párt első titkárának 1963-ban, a népfrontkong-
resszuson tartott előadásából: "Beszélgettem egy lelkésszel. Érdekes dol-
gokat mondott. Azt mondta, köztünk marxisták és hivő keresztyének kő-
zött az a különbség, hogy mi Istent kis »í-s-vel, ők pedig nagy »Iv-vel
írják. De az embert ők is és mi is nagy »Ev-vel írjuk."

* * *
- A népfrontmozgalornba 1954-ben kapcsolódtam be. Több ciklus óta

a megyei bizottság elnökségének tagja vagyok. 1963-ban Kádár János, a
párt első titkára Vas megyében járt és ez alkalommal nagyon meghitt be-
szélgetésünk volt. Erre mindig emlékezni fogok. 1964-ben a népfront or-
szággyűlési képviselőnek jelölt, bekerültem a parlamentbe. Három ciklu-
son keresztül voltam képviselő. 1966-ban tartottam "szűzbeszédemet" a
külpolitikai és társadalomközi kapcsolatokról. Háromszor szólaltam fel ez
idő alatt, természet- és környezetvédelmi, valamint szövetkezeti és család-
védelmi kérdésekben. Az Örség, vendség 40 faluja volt választókörzetem.
Évente 50 alkalommal jártam kinn a területen. A nemzetiségi kérdés volt
legégetőbb problémánk. Vendek és cigányok éltek nagyobb számban itt.
Pankaszban pl. a lakosság 20%-a cigány, de az iskolás gyermekeknek
50%-a. Itt elértük, hogy a cigányok jó munkalehetőséghez jutottak, s így
beépülhettek dolgozó társadalmunk kötelékébe. Szakonyfaluban óvodát
építettünk. A vendség hét községének problémáiban is sokat segíthettem.

* * *
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Kívágott úiságcíkkek, újságok, a Vas Népe, Méhészet, Lelkipásztor,
Evangélikus Élet hevernek az asztalon. Köztük egy rádiós jegyzet kézirata.
DezséryLászló készítette a méh ész Lehelről.

•••
Szombathely a Perint folyócska lapályán, az egyik legszebben fejlődő

dunántúli városunk. Lakossága már elérte a 80 ezret. Büszke római múlt-
jára, idegenforgalma igen jelentős. Belvárosát éppen napjainkban re-
konstruálják, pompás új lakótelepek sorakoznak városszerte. Elsősorban
a könnyűípar, (textil-, bőripar) fejlesztése acél. Katolikus püspöki szék-
hely. II. József rendeletéig protestánsok nem ds telepedhettek a városba.
Olaszklasszicista püspöki székesegyháza a harmadik nagyságú hazánkban.
Azevangélikusok száma 1500 körül mozog. Necgót temploma szépen lá-
togatott. Lehel Ferenc a város és a gyülekezet megbecsült személye. Szen-
vedélye a teológia művelése. Tudományosan foglalkozik a környezetvé-
delemmel, változatlan odaadással pedig a társadalmi kérdésekkel. A szö-
vetkezeti gondolat ma is szíve mélyén van. A Szövetkezetek Országos Ta-
nácsának tagja, a méhészeti szakbizottság elnöke, a'SZÖVOSZ arany jel-
vényes kitüntetett je, a megyei népfrontbizottság elnökhelyettese.

* * *
Dietrich Bonhoeffer : "Vannak dolgok, amelyekért érdemes kornpro-

misszum nélkül az embernek magát bevetnie. Ilyen a béke és a szociális
igazságkérdése. Tulajdonképpen ezt tette Krisztus is."

* * *
- Bonhoeffer, a mártírhalált halt teológus egyetlen magyar tanítványa

vagyok. O meglátta, hogy nagy társadalmi változás előtt állunk. Felis-
merte, hogy az egyháznak le kell mondania, méghozzá sértődöttség és ke-
serűségnélkül történelmi privilégiumairól. Önzetlenül kell szolgálnunk az
egész társadalmat. Ez a látása segített abban, hogy belső szabadságból
fakadóan azonosuljak egyházunk diakóniai teológiájával.

Rédey Pál

"Szolgáljon
a hazai közművelődésnek! "

Ötven éve mienk
a Podmaniczky-Dégenfeld Könyvtár

A PODMANICZKY NÉV ma már elég keveset mond. Még tán Pod-
maniczky Frigyesre (1824-1907) emlékezhetnek olvasóink, a főváros Köz-
munkatanácsában s a Nemzeti Színház érdekében tevékenykedett. Sokan
ismerték a teológiai tanár Podmaniczky Pált, azonban csak az egyház-
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történészek tartják számon az 1791-i zsinat neves alakját, Podmaniczky
Sándort. Mányoki Ádám szép kettős arcképéről eszébe juthat némelyek-
nek Podmaniczky János és felesége, Osztroluczky Judit. Ugyane János-
nak áhítatosság! könyvecskéje, a magyar pietista irodalom terméke, a
Boldog halálnak hajócskája is fel rémlik esetleg némelyeknek, I738-ból.
Ezzel végére is értünk nagyjából a Podmaniczkyról való ismereteinknek.

A KÖNYVT ÁRALAPÍTO és gyűjtő Podrnaniczky-król Géza és felesége,
Dégenfeld-Schornburg Berta személye nemcsak hogy nem közismert, még
a hosszas kutatásnak is jóformán ellenáll. Így tudta 1929-fben is Kovács

Sylvester János Újtestamentum-fordításának címlapja

Sándor professzor, kinek emlékbeszéd készítésére volt megbízatása il

könyvtár átvétele alkalmából. Személyi adatok, élő kortársak után keres-
gélt, nem sok eredménnyel. Beszédét - ha ugyan elkészült - nem sike-
rült sem hagyatéktöredékeiben, sem másutt (levéltárunkban) feltalálni.
Mit tudunk hát ma e két emberről - életművük - a könyvtár isme-
retén kívül ? Jóformán meghúzódnak rnögötte. Podmaniczky Géza (1839-
1923) részt vesz a megyei és országos közéletben, ismert sportember, szak-
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értő gazda s műkedvelő csillagász. Kortársa és sógora Tisza Kálmánnak.
A kart ali jól felszerelt csí llagda neves tudósoknak ad munkalehetőséget
(Kövesligethy Radó, Wonaszek Antal). A felszerelés saszakirodalom még
1922-ben az egyetem, majd a Magyar Tudományos Akadémia tulajdona
lesz. Podmaniczkyné maga is csíllagászkodík, fel is fedez egy csillagot
18.... -ben. Könyvtári munkájára jól felkészült, segítséget is szerzett: egy
ideig itt dolgozott a Tisza családban nevelősködő későbbi debreceni kol-
légiurní tanár, Géresi Kálmán. Zsigmond Ferenc úgy tudja, "megvolt a
tudós képzettsége, hiányzott (belőle) a tudós becsvágya ... ki nem állhatta
a vaskalaposságot, megvetette a nagy szólamokban jelentkező hazafiasko-
dást". Bátran feltételezhetjük: ifjúkorában kartali gazdái hathattak rá.
Korabeli híradások szerint a könyvtárat 1890-ben alapították. Inkább ak-
kor rendezték át s készítették el méltó berendezését. Hiszen a tulajdono-
sok 1889-ben megszerzlk Aszódról Podmarríczky Lajos, 1891-ben pedig
Tóalmásról Prónay Sándor remek gyűjteményét. E két régi könyvtárral
emelkedik a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár magasan az átlagos fő-
úri könyvtárak fölé. Ha csupán szokványos kastélykönyvtár lett volna,
akkor is jelentős művelődéstörténeti emlék a második világháború sok
pusztítása után. Ma csak híréből ismerjük pl. a dégi és a nádasladányi
könyvtárat, páratlan volt 18. sz.-i szabadkőműves és aufklárista irodal-
mávaL Kiskartalon is megvan a mindenütt fellelhető, jellegzetes főúri
könyvtári anyag: görög-latin klasszikusok, jogi és történeti művek bő-
sége, életrajzok és útleírások, az elmaradhatatlan divatos olvasmányok.
Allománya azonban az átlagnál jóval gazdagabb, sokoldalúbb, főképp
azonban a komoly munka teszi többé más hasonló könyvtáraknál: a szak-
értő gyarapítás és az igényes feldolgozás. Az említett két régi könyvtár
minden kötetében, de az egyes darabokban is rögzíti ügyes megoldással
Degenfeld Berta a beszerzés módját és idejét, a könyv árát is. A kettős
címeres nyomtatott ex Iibrisen helyet hagytak a kézírásos bejegyzésekre.
így olvashatunk antikvár beszerzésekről, pl. Dobrowskytól 5 frt 1894,
Kendétől 24 frt, 1894. Az emlí tett két régi könyvtár arányát az egészhez
képest ma - levéltári anyagok híján - nem tudjuk megállapítani. Ha az
egész könyvtár minden darabját kézbe vehetnénk, megállapíthatná nk, rneny-
nyi és milyen darab került be Aszódról s Tóalmásról. Nyoma van viszont
annak, magában az állományban (könyvészeti munka : magyar 167, külföldi
610 lévén a gyűjteményben), mílyen élénk figyelemel kísérték a tulajdono-
sok a hazai és külföldi aukciókat. Jelentős a régi és a korukbell gazdasági,
főképp kertészeti anyag: 291, illetve idegen nyelven 2644 (annak idején
Nagyváthy János és Széchényi Ferenc köréhez tartozott Podmaniczky
József is). A történeti művek száma, szintén különválasztva 920 és 2487.
Az idegen nyelvűek közt sok a francía forradalom eseményeivel fog-
lalkozó. Teológiai-egyháztörténeti mű 992, ill. 1876. A hatalmas, mintegy
30000 kötetnyi anyaget a kor szokása szerint teremkönyvtár módján,
körbe a falakon helyezték el, vitatható, de használható szakrendben. 32
csoportot alkották, azokat tovább tagolták.

Katalégusok is készültek, Podmaniczkyné kézírással vezette a szerzői
betűrendes katalógust, kötetben, így a betűrend et újabb gyarapításker újra
kezdve. Cédulakatalógus formájában írta meg, jó részletességgel a szak-
katalógust. Ma is őrizzük a több száz kis tékát, a cédulákkal, Mindkét
helyen pontosan közli a könyvek egyedi jelzetét. Kézírása lassanként öre-
gesebb lett, de nem engedett a pontosságból. Felszínes társasági élet he-
lyett sok napot, évet töltött tartalmas munkában. Láthatjuk fényképen.
amint íróasztalánál dolgozik, derűsen és fáradhatatlanul. Férje halála után
bizonyosan egyre többet foglalkoztatta könyvtáruk további sorsa.
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ÖRÖKÖSE, unokaöccse bizonyára okkal írja, amit Podmaniczkyné ko-
rábbi szándékának vélhetünk, írás os bizonyíték nélkül is. Degenfeld Pál
1929-i levelében közli: meggyőződése, hogy nagynénje kívánságának meg-
felel az, hogy a könyvtár egészében együtt maradjon és "így szolgálion a
hazai közművelődésnek. Ez leginkább azáltal érhető el, ha ez a könyvtár
erkölcsi testület tulajdona." Tekintve a Podmaniczky család s Prónay
Sándor evangélikus egyházi szerepét, "könyvtáramat ezennel ajándékul
felajánlom a magyarhoni evangélikus egyetemes egyháznak". Az adomá-
nyozás feltétele a tulajdonosok nevének megőrzése, a könyvtár elidege-
níthetetlen együtt tartása, megfelelő elhelyezése és gondozása. Az ado-
mányozó iratot az említett Degenfeld-Schomburg Pál, a református egy-
ház későbbi főgondnoka írta alá. Tette valószínű sugalmazója, az irat két-
ségtelen megfogalmazója pedig a volt egyetemes felügyelő, a már 81 éves
Prónay Dezső volt. Lehet, hogy már a Prónay Sándor-könyvtár bekerülé-
sében is volt szerepe, most dokumentumok sora mutatja, mennyire szor-
galrnazta az értékes könyvtár mielőbbi beszállítását a székházba. Sőt:
hangsúlyozta az épület egyes helyiségeinek elmaradó bérei felől aggo dal-
maskodókkal szemben: ilyen ajándékot nem szabad el nem fogadni!
Áldozatot is érdemes érte az egyháznak hoznia! Maga pénzadománnyal
segítette elő az ügy kibontakozását. Példáját az egyetemes felügyelő, Rad-
vánszky Albert is követte, majd megszerezte - ajándékráadásul - a
könyvtár eredeti bútorzatát is. A felügyelő siettette a rendezést, az egye-
temes levéltáros, Scholtz Oszkár mellé segítséget állított Baross Imre akkor
egyetemi hallgató személyében. Neki köszönhető Podmaniczkyné említett
fényképe megszerzése is. Az egyetemes gyűlés 1929. november 15-én fo-
gadta el ünnepélyesen az ajándékot. Egy év múlva Radvánszky fontosnak
tartotta Degenfeld Pál főgondnoki beiktatasán is kiemelni az adományo-
zást, mint ami "a testvéri érzésnek minden beszédnél ékesebben szóló ki-
fejezése".

KINCSEKET tartalmaz valóban a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár.
Elég arra rámutatni: szinte minden sokat emlegetett ritkaságunk a gyűj-
teménnyel került az egyház tulajdonába. így Székely István Zsoltáros-
könyve (1548), Scultetus német, ill. latin munkája Bártfáról (1599), az
utóbbi unikum. S nem utolsósorban a más alkalommal részletesen ismer-
tetett, II. Rákóczi Ferenc-féle hadilap, a Mercurius Veridicus 3, mind uni-
kum száina (1710). Sorolhatnánk a sok régi magyar nyomtatványt, a lelasz-
szikusok első kiadásait. A részletező felsorolás ugyanazt eredményezné,
mint ez az igen szűkre szabott ismertetés. A magyar századforduló ez
osztályából magasan kiemelkedő, két szerény tagja szívére s eszébe vette
Arany János 1877-ben írt soraát: "Nem elég csak emlegetni, Tudni is ken
jól szeretni, Tudni bölcsen a hazát." Podmaniczky Géza és felesége jól
szerette a hazát. Tiszteljük emléküket, személyük elé helyezett életmű-
vüket. A könyvtárt feltáró munka megindult 1895-ben, Hellebrant Árpád
Mercurius-ismertetésével. Tárjuk fel a könyvtár további értékeit, valóban
a hazai közművelődés javára!

Papp Ivánné
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Háború vagy béke?
Beszélgetés. D. dr. Vető Lajos püspökkel

a párizsi békekonferencia 30. évfordulója alkalmából

Tolsztoj idejében még lehetett így fogalmazni: "Háború és béke". Még
el lehetett képzelni háborúskodó uralkodókat és a csatatér eseményeiről
alig valamit tudó békés hátországot. De napjainkban már minden józanul
gondolkodó ember beláthatja, a háború vagy a béke kérdése korunk leg-
nagyobb hamleti dilemmája: lenni vagy nem lenni, élni vagy elpusztulni.
A neutronbomba kortársai vagyunk, s többé nincs front és hátország, ha
elszabadul a pokol, az atom, a hidrogén, a neutron, valóságga válhat Bódás
János hátborzongató víziója:

"Egész népeket elpusztítani
könnyebb ma már, mint férget irtani.
S ha fegyvert fog a világ két fele,
mind a kettő megsemmisül bele
s vonszolhatja a nap az űrön át
az emberhség nagy ravatalát." (Mí ndig igaz volt)

Persze "könnyű" ezt most így belátni, amikor világméretű békeharc fo-
lyik, s amikor emberek széles tömegei fáradoznak azon, hogy minél töb-
ben jussanak el arra a felismerésre, hogy az emberiség számára nincsen
más alternatívája a túlélésnek, csak a politikai, katonai enyhülés, a lesze-
relés, a világbéke megteremtése. De vajon ennek a tengerré szélesedő
mozgalomnak a forrásánál hogyan látták mindezt apionírok, és egyálta-
lában kik is voltak ott az indulásnál, a forrásnál?

Egyikük Vető Lajos, nyugalmazott püspökünk, akit már 1949-ben ott
láttunk a párizsi békekonferenciá!n. Azóta harmsnc esztendő telt el, és az
esemény, melyről kérdezem, számomra már történelem, hiszen akkor
még nem is éltem.

- Először talán, ha valamit hallhatnánk a konferencia hátteréről, előz-
ményeiről.

- A legdöntőbb előzmény és egyben a legsötétebb háttér az a két vi-
lágháború, melynek borzalmai ból akkor kezdett felocsúdni az emberiség.
Éreztük, a béke olyan törékeny kincs, melyet védeni, őrizni kell. Ennek
érdekében már 1948 nyarán a lengyelországi Wroclawban a világ kiemel-
kedő tudósai, írói és művészei gyűltek 'össze 45 országlbó'l. mintegy ötszá-
zan, köztük magyarok is. Ha a békemozgadom elsö forll'ását keressük, tu-
lajdonképpen egészen idáig kell visszamennünk.

- Hogyan jelentkezett ez a békekezdeményezés egyházunkban?
- 1949 virágvasárnapján templomainkban az egyházi vezetők által alá-

írt pátsztorlevelet olvastak fől lelkészeínk 'a szószéken, mely a békéért való
imádkozásra és harcra szólította föl a templomok népét.

- Ez egyben már szinte a párizsi békekorferencia előzményeként is te-
kinthető.

- Valóban, hiszen ez a konferencia is 1949 tavaszán, pontosabban április
20-án nyílt meg.
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- Milyen volt az érdeklődés, a részvétel?
- Joggal nevezik ezt az első béke-vílágkongresszusnak, mivel 72 or-

szág 2190 küldötte jelent meg, akik míntegy 600 millió embert képvisel-
tek. A magyar protestáns egyházakat ketten képviseltük D. Bereczky Al-
bert református püspökkel.

- Kik voltak még jelen?
- Csak egy-két ismertebb nevet említek: Jol íot-Curíe volt az egyik

vezéregyéndség, akit elnöknek is megvádasztottunk. De ott volt Paul

Robeson, a világhírű amerikai néger énekes, Nyikolaj metropolita a Szov-
jetunióból, Martin Niemöller és még folytathatnám a sort. Volt olyan
ülés, amikor például Picasso ült mellettem. Köztudott, hogy éppen az Ő
békegalambja vált az egész mozgalom jelképévé.

- Hallhatnánk valamit az egyháziak részvételéről?
- Az egyházak képviselői számára külön papi összejövetelt is szervez-

tek, ahol megvítattuk, hogy mit tudnánk mi segíteni a béke ügyének elő-
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remozdításában. Meg kell még említeni Bereczky püspök beszédét, mely-
nek jelentős visszhangja volt.

- Miben lehetne summázni az első béke-világkongresszus munkájának
jelentőségét és eredményét?

- A második világháború utáni feszültségektől terhes, bizonytalan út-
keresés idején egyértelmű irányt mutatott az egyedül járható út, a béke
felé. Továbbá itt kezdődött meg a békernunka vídágméretű megszervezése,
melynek mai gyümölcsei a Béke-világtanács, a Keresztyén Békekonferen-
cia, a vallásos békeerők moszkvai találkozója s ezek megfelelő regionális,
nemzeti szervei.

- S ezzel lényegében visszaérkeztünk a jelenbe. Hogyan látja püspök
úr a békemunka mai helyzetét és feladatát?

- Ma már a legszélesebb tömegeket mondhatja magáénak a világméretű
békemunka. De sajnos nemcsak a békeszervezetek fejlődtek az utóbbi
három évtizedben, hanem a tömegpusztító fegyverek is, és így a béke-
munka felelőssége és fontossága változatlanul óriási.

- Kikre számítanak ebben a felelős szolgálatban?
- Az első számú bázis kezdettől fogva a szocialista országok egyre

erősödő közössége, hiszen a szocializmus egyik alapismérve a következetes
békeharc. De emellett minden jóakaratú ember közreműködésére szükség
van, köztük nem utolsósorban a keresztyén hivők összefogására is, hiszen
nekünk Urunktól kapott küldetésünk a békéltetés szolgálatának munká-
lása, melyben nektek, fiataloknak egyre növekvő szerep jut.

- Örömmel vesszük át a stafétabotot, és igyekszünk hűségesen tovább
vinni a béke szent ügyét.

Gáncs Péter

A Népköztársaság Alkotmánya
harminc éves

Még el sem feledtük a sivító bombák hangját. Az ezer sebből vérző
ország sebei még be sem gyógyultak, amikor 30 évvel ezelőtt 1949-ben
népünk megalkotta alkotmányát. Az 1949. éVli XX. törvény módosítását,
a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegét az ország-
gyűlés 1972. április 19-én egyhangúlag elfogadta és törvényerőre emelte.

A 30 évvel ezelőtt megalkot ott és 1972-ben módosított alkotmány tükör-
képe annak a történelmi változásnak, amely hazánkban a felszabadulás
után végbement.

Isten történelmi ítélete után a történelem mély sírjába temettük a sokat
hangoztatott "ősi", "történelmi", "ezeréves alkotmány" korszakát. Egy ez-
redéven keresztül hazánkat az a nép tartotta fenn munkájával, társadal-
mat formáló erejével, amelyik jogfosztottan is hű maradt könnyével, vé-
rével, verejtékével áztatott magyar földünkhöz, hazánkhoz.

"Jogot a népnek, az emberiség nagy, szent nevében adjatok jogot", só-
haitottáka :költők, követelték 'hazánk olyan Ihű fiai, mínt Petőfi, Kossuth,
Táncsics és mások.
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A felszabadulás után népünk lerakta a szocialízmus alapjait. A Magyar
Népköztársaság szocialista állam. A szocialista társadalom igaza erejével
hódított és nemzeti egységbe fogta össze hazánk minden állampolgárát a
munkásosztály vezetésével.

Egyházunk a feltámadott, történelemben munkálkodó Jézus Krisztuson
tájékozódó hitével és a felelős, munkálkodó hit bizonyosságával állást
foglalt a szocializmust építő társadalmunk mellett. Ezzel a döntésévei
egyházunk az igazság és haladás mellett foglalt állást. A szocialista tár-
sadalom egész népünk érdekeit szolgálja. Javaiban részesíti a vallásos és
nem vallásos, munkás és értelmiségi tagjait, gyermekeket és munkában
megfáradt öregeket.

Allamunk harcol az ember ember általi kizsákmányolásnak minden
formája ellen. A béke és emberi haladás érdekében együttműködésre tö-
rekszik a világ valamennyi népével. A tőkés világ törvénye az imperia-
lista agresszív háborúk törvénye. A szocializmusé az imperialista háborúk
megakadályozásának törvénye. A kettő, mint törvény, szükségszerűen üt-
közik. Az imperializmus törvényszerűsége a frontális ütközés megvalósi-
tásahoz - hála Isten - már nem bizonyult elég erősnek. Mí keresztyé-
nek az élet élő Istenétől 'kapott elJkötelezéssei - karöltve 'az egyházi vi-
lágszervezetekkel - munkálkodunk azért, hogy atom- vagy neutronbom-
bák soha ki ne olthassanak életeket. Isten akarata szerint éljünk béké-
ben. Olyan békében, ahol emberi kezek összesimulnak egy szebb és bol-
dogabb világ felépítésére.

A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka. Min-
den munkaképes állampolgárnak joga és kötelessége, hogy képessége sze-
rint dolgozzék.

Isten teremtői akarata az emberrel, hogy munkálkodjék. Egyedül a
munka, a becsületesen és jól elvégzett munka biztosítja hazánk életszín-
vonalának emelkedését. Boldogabb életünket. Hálát adunk Istennek azért,
hogy ma hazánk minden állampolgár a élhet az alkotmány biztosította jo-
gával. Akkor, amikor a világ más részein milliók munkanélküliek, nem
szabad elfelejteni azt, hogy kötelességünk is a becsületes munka. A ke-
resztyén ember úgy végzi munkáját, mint aki tudja, hogy egyszer Isten
munkájáról is számon kéri.

Alkotmányunk védi a házasság és a család intézményét. A társadalom
legkisebb sejtje a család. Alkotmányunk védi annak harmonikus életét,
boldogságát. Mit jelent ez a védelem? Otthont, nagyobb otthont, egészsé-
ges otthont több gyermekes családoknak. akik tegnap még albérletben vagy
egyszobás lakásban laktak. Kedvezményt meleg családi fészkek felépíté-
séhez. Családi pótlékot. - Édesanyám, aki nyolc gyermeket nevelt özve-
gyen, de boldog lett volna a családi pótlékkal ! -

Az Isten általlétrehívott családi élet tisztaságban, boldogságban, öröm-
ben és megelégedettségben telhet. A szülők szeretetét megacélozó gyermek
kacagása betöltheti az otthonokat. A férjeknek le kell szállniuk maguk épí-
tette arany trónjaikról, hogy a család, a gyermeknevelés munkájában se-
gítőtársakká válj ának feleségük mellett.

Az állampolgárok lelkiismereti szabadságát, a vallás szabad gyakorlá-
sának jogát biztosítja alkotmányunk. Ott, ahol az "ezeréves alkotmány"
csak a földesuraknak biztosított szabad vallásgyakorlatot, a lutheri refor-
máció után evangélikus templomaink százait vették el. A jobbágyok kény-
telenek voltak a földesúr vallását követni. Ma szólnak a harangole. Isten
örök életet munkáló igéjét hirdetjük. Gyermekeinket és if jainkat Krisztus
ismeretére neveljük. Templomokat és lelkészlakásokat építünk. Bizonyo-
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sak vagyunk abban, hogy örvendezve végezhetjük az Istentől reánk bí-
zott missziói küldetésünket.

Alkotmányunk védi az állampolgárok életét, testi épségét, egészségét.
Betegség, munkaképtelenség, öregség esetén támogatja őket. Allampolgári
jogon minden magyar állampolgár ingyenes orvosi és kórházi kezelésben
részesül.

A Balaton partján, hegyeink erdős sétányain fejkendős néniket, mun-
kától acélozott kezű bányászokat és munkásokat, tudósokat és pajkos gyer-
mekeket találunk. Alkotmányunk biztosította jogaikkal élve csodálják az
Isten által olyan szépnek teremtett természetet és élvezik a munka után
a pihenés örömeit.

Kezünkben könyv és újság. Hazánkban az emberi jogok fogalornköre a
szorosan vett személyi és politikai [ogokon túl kibővült gazdasági, szo-
ciális és kulturális [ogokkal. Ilyen a munkához, szociális ellátottsághoz.
üdüléshez és művelődéshez való jog.

Lelkészeink hazánk többi állampolgárához hasonlóan részesülnek nyug-
díjban.

Az egyetemeken a tanulás lehetősége biztosított minden tehetséges fia-
talnak. Könyvek százai jelennek meg. A legnevesebb színészek szerepel-
nek falusi kultúrotthonokban vagy üzemi kultúrtermekben. Televíziók an-
tennái tanúskodnak arról, hogy szinte minden házba eljut a világ minden
eseménye.

A Magyar Népköztársaságban "olyan új világot építünk, amely megvaló-
sítja legjobbjaink álmait, olyant, amelyben a haza valóban szerető édes-
anya minden állampolgár számára. Olyan társadalmat, amely szocialista,
egyben magyar is és a haladó népek testvéri közösségének egyenrangú
tagja" (Kádár János).

Evangélikus egyházunk tagjai egyenrangú polgárokként, Isten előtti fe-
lelősséggel veszik ki részüket a munkából. Hálát adnak a történelem Is-
tenének hazánkért, népünkért, boldog életünkért.

Nagy István

Harminc éve halt meg
Podmaniczky Pál

A maga erejéből tanuló tehetséges ifjú eléri célját: pap és professzor
lesz.

Lelkészi szolgálatának állomásai: Modor, Felszőszeli, Deák tér, egyház-
kerület. Professzorként pedig működik a következő helyeken: Pozsony,
Eperjes, újra Pozsony. Sopronban pedig 21 éven át haláláig.

Milyen lelkész volt? Személyes, meghitt kapcsolatban élt gyülekezeté-
vel. Igehirdetése egyszerű, biblikus, sok példával az egyháztörténetből.
Előre leírta és megtanulta beszédeit és imádságait is. Sok gyülekezetben
fordult meg. Szívesen szolgált igével, előadással, vetítéssel. Bevezette a
bibliaórákat, ifjúsági összejöveteleket.

Professzorként lelkiismeretesen és lelkesedéssel adta elő tárgyait: vallás-
történetet, neveléstörténetet, filozófiatörténetet. Nem kötelező tárgyakként
pedig olyanokat, melyeken távoli népek, országok életét ismerteti. Ezeket
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sokan és szívesen hallgattuk. Szlovák nyelvi szelgálatra is előkészítette
az érdeklődőket. Bibliaóráit a teológusok között is folytatta. Nagyobb
bibliai szakaszt magyarázott. Ebbe font bele pl. egy személyt teljes élet-
művével.

Nemzetközi kapcsolatokról csak szerényen lehetett szó az első világhá-
ború előtti és utáni években. Elsőként szólt finnekhez nyelvükön, hazánk-

ról, egyházunkról. De az összes északi egyházakkal kapcsolatot létesített.
Sokat utazott északon és nyugaton. A Söderblom érsek által indított öku-
menikus mozgalmaknak buzgó segítője volt.

Írói munkájában is részben ezt a célt szolgálta. Az európai kultúra sok
jelesének munkáját fordította le. 18 nyelven dolgozott. A felszabadulás
után megtanult oroszul is. Földrészek problémáit nem a romantika szem-
üvegéri át ismerhettük meg, hanem a valóságos gondokat, a keresztyén-
ség terjedésének eredményeit és kudarcait.

Szép fordításai: 5 finn ének. Ezekből közismert Szelíd szemed Úr Jé-
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zus. (772.) Uram, óh add, ha vándorutam. (790.) Énekeket többet is és
néhány verset is. Jelentős fordítói munkája, amikor északi igehirdetők
beszédeit teszi közzé. Ezzel a lelkészeket segíti.

Íróként a vallásos irodalomban sokat és szerteágazót adott. Bibliai tár-
gyú regénye - Pál levele Filemonhoz alapján - Onézimoszról finnül és
németül is megjelent. Nemzetünk történetét a honfoglalástói dolgozza fel.
Egyháztörténetből is merít, pl. Husz, Luther, Melanchthon ik'orábÓ'l. De tol-
lára veszi a falun élő hivő ember hétköznapi életét. Gyermekek, felnőt-
tek, öregek örömeit és gondjait. Művei száma félezren felül van. Közben
egyházi lapokat szerkeszt, naptárakat ad ki.

Írói munkásságának egyik betetőzése, amikor már betegen megírja a
Kereszthordozók círnű sorozatot. Különböző fogyatékosok valóságos törté-
netét adja. Kik nem mások terhei, hanem hasznára vannak többeknek.

Sok mindenben dolgozott, hogy egyházát frissítse, előbbre vigye. Nagy
tudósra emlékezünk, íróra, mégis szerény, szelíd, türelmes emberre, távoli
népek nagy barát jára.

Huley Alfréd

Húszéves a Központi Alap
"A Központi Alap elsőrendű feladata az, hogy mindenekelőtt a tagok-

nak az egybetartozását tudatosítja. Hogy valóban igaz legyen köztünk,
hogy mégis mind egy test vagyunk ... És e testbe tartozó tagok közül
egyik sem mondhatja a másiknak, hogy nincs rád szükségem, mindaddig,
amig az a meggyőződés él bennünk, hogy Isten rendelte testben e tagokat
mind egytől egyig. A Központi Alap által arra akar bennünket nevelni
Isten, hogy jókedvűen és növekvő áldozatkészséggel adakozzunk az Isten
rendelte tagok fenntartására, szem előtt tartván azt, hogy a testnek ép-
pen azok a tagjai szükségesek, amelyek gyengébbeknek látszanak .
. . . Ezért a Központi Alap legyen eszköz, amely erre az igaz [ócselekvésre
késztet valamennyiünket" - foglalta össze a Központi Alap "szándékát"
és célkitűzését Grünvalszky Károly lelkész több mint húsz esztendeje.
Az 1966-os zsinatunk már tömörebben foglalta törvénybe a Központi Ala-
pot, megjelölve annak helyét a szétágazó egyházi szolgálatban, amikor
"Az egyház szeretetszolgálatáról" szóló IV. törvénycikk egyik cikkelyé-
ben így foglalta össze a Központi Alap feladatát: "A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház az erőtlen gyülekezetek támogatására, a lelkészi fizeté-
sek kiegészítés ére és arányosítására, valamint más egyházi szükségletek
fedezésére Központi Alapot tart fenn." Ez a törvénycikk egy már meglevő
gyakorlatot "szentesített", hiszen 1959. január 1-ével a Központi Alap már
életbe lépett s azóta is funkcionál.

Tehát a Központi Alap húszéves!
Illenék ilyenkor értékelni, e szolgálat ágait elemezni, szükségességét bi-

zonyítani, jövőjét felvillantani. Mindezek helyett én most a Központi Alap
születéséről és jövőjéről szólok.

A Központi Alap gondolata huszonöt évvel ezelőtt, 1954 nyarán vető-
dött fel az országos teológiai konferenciákon. Kilenc konferenciát rende-
zett ekkor egyházunk, s azokon néhány lelkész kivételével egész lelkészi
karunk részt vett. Ezeken a konferenciákon ilyen témák kerültek napi-
rendre: - hogy csak a ma is figyelmet igénylő témákra utaljak - a po-
litizálásról, a politikai irányok ról, a "két birodalom"-ról és az Egyezmény-
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ről, Isten világkormányzásáról és Krisztus uralmáról, a bűnbánatról, a bé-
kéről, a lelkészi szolgálatról, az evangelízácíóról, az anyagi kérdésekről
stb. "-

Ez az eredményesnek mondható konferenciasorozat vetette fel azt a
kérdést az anyagi kérdések tárgyalásánál, hogy a gyenge gyülekezetek tá-
mogatásának kérdésében valamit kell tenni, mert sok gyülekezet a lelké-
szi fizetés minimumát sem tudta biztosítani papjának. Ekkor vetődött fel
egy .Jcözpénztár" elképzelése is, ahová befoly na a gyenge gyülekezetek
fenntartására szolgáló járulék. A felmerült probléma valós volt. Az J948-ban
államunkkal kötött egyezmény anyagi természetű kérdéseket is magában
foglalt. Éspedig olyan összefüggésben, hogy az államtól kapott államsegély
ötévenként 250/o-kal csökken. Ez azt jelentette volna, hogy a lelkészek
egy részének (s nem is kevésnek) az egyetlen biztos jövedelmi forrása te-
temes összeggel csökkent volna, amelynek pótlása a kis, erőtlen gyüleke-
zetektől nem volt várható. Ezért egy központi pénztárnak a felállítása el-
sőrenden ezeknek a lelkészeknek volt a_"szív"-ügye, de problémájukat
magáévá tette az akkori egyházvezetőség is.

Ezért már 1955 nyarán a Központí Alap témája, számadásai, gyüleke-
zetekig menő pontos tervei - amelyek Grünvalszky Károly akkori főtitkár
munkája volt - ismertekké váltak a lelkészek előtt. Az előkészítő munka
olyan stádiumba került, hogy az Egyházegyetem Tanácsa (Országos Pres-
bitérium) 1956. január 27-én már határozatilag kimondta, hogy" ... min-
den egyházi szerv szükségletének és fedezetének figyelembevételével 1956
folyamán globálisan és az egyes szervekre vonatkozólag külön-külön is
meg kell állapítani a Központi Alap szükségletét és fedezetét, a Központi
Alaphoz való hozzájárulás mértékét".

A javaslatok, elképzelések lekerültek a lelkészi munkaközösségekhez,
ahol alaposan megtárgyalták, javaslattal látták el azokat, s mint ahogyan
a lelkészi munkaközösségek üléséről egy írott feljegyzés tanúsítja: min-
denütt megnyugvást keltett a Központi Alap megszervezésének terve.

Tehát a Központi Alap felállításának, életbelépésének a terve elkészült.
Gyülekezetekig menően ki volt már dolgozva a szükséglet és a fedezet, a
lelkészi jövedelmek összefüggésében a segélyezés ek üteme és összege. Már
csak a végrehajtás volt hátra, amikor 1956 őszén az ellenforradalom szét-
rombolta egyházunknak ezt a tervét is. Majd két esztendőt kellett várni,
amikor egyházunk belső élete is rendeződött, s újra napirendre került a
Központi Alap kérdése. S 1959. január 1-én útjára indult egyházunkban
egy olyan szeretetszolgálat, amely eddig 'isrrnerátlen volt: gyülekezeteknek
más gyülekezetek igeszolgálatáért vállalt felelőssége. Mert tulajdonkép-
pen ez a Központi Alap! A gyülekezetek anyagi áldozatot hoznak, hogy
az erőtlen, kis szórványgyülekezetekben is hangozzék Isten igéje.

Akkor, 25 vagy 20 évvel ezelőtt, még az a "veszély" hívta életre a Köz-
ponti Alapot, hogy az államsegély megszűnte után nem lesz lehetséges a
kis gyülekezetekben a lelkészi szolgálat biztosítása. Azóta - amint az
köztudott - államunk nemhogy nem csökkentette, hanem továbbra is fo-
lyósítja (tulajdonképpen 1968 végén meg "kellett" volna az államsegély-
nek szűnnie az egyezményben foglaltak szerínt t) Ielkészeink, egyházunk
részére az addig élvezett államsegélyt. A Központi Alap mégsem vált
időszerűtlenné. Hiszen szórványgyülekezeteink száma nem fogyott, s ha
erőtlen gyülekezetről ma már nem is beszélhetünk, de kis fizetésű lelké-
szek vannak még egyházunkban.

Es ez a Központi Alap jövője. Az igeszolgálat biztosítása érdekében
azokat a gyülekezeteket kell a mainál is nagyobb összegben támogatní,
amelyek igénylik a lelkészi szolgálatot, mindent megtesznek. hogya temp-



10m, lelkészlakás rendben legyen, a lelkészüket rendesen fizetik, de an-
nak jövedelme így is elmarad az országos átlagtól. A holnap egyházában
még több lesz a szórványgyülekezet, fárasztóbb a lelkészi szolgálat, s
egyházunknak is nyomon kell kísérnie híveink anyagi életének növeke-
dését a lelkészi fizetések tekintetében is.

A Központi Alap életre hívása "korszerű" tette volt egy minden tekin-
tetben újat kimunkáló egyháznak. Feladatát betöltötte, funkciója szüksé-
ges és hasznos volt. A Központi Alapra a továbbiakban is szükség lesz,
ha talán valamelyest más megközelítéssel is.

A jubileumi megemlékezés hálaadásra késztet: nemcsak lelkészek aj-
káról fakad hála az egyház Ura iránt, akik havonta részesülnek a Köz-
ponti Alap segélyében, hanem bizonyára gyülekezeti tagok szívében is
visszhangra talál egyházunknak ez a szolgálata, hiszen ők csak így jut-
nak hetente az Evangéliumhoz, Krisztus örömhírt adó üzenetéhez a lel-
készi szelgálaton keresztül.

Karner Ágoston
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Szabó Gyula debreceni lelkész,
a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese
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A lelkésznevelésért

Káldy Zoltán püspök előadást tart

A résztvevők egy csoportja
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Élet "Élim "-ben

Negyven "életet" bízott ránk Isten azzal, hogy ebben az intézményünk-
ben találjanak otthont. Negyven életsors, mindegyik külön kis történet.
Szomorúsággal és örömmel átszőve, mint a valóságos élet. S hogy meny-
nyire az igazi élet tükröződik ebben a néhány száz négyzetméterre zárt
kicsiny világban is, arról éppen akkor győződhetünk meg, ha megkér-
dezzük: hogyan kerültek ide e gyermekek? Most nem az egészségügyi,
"hivatalos szervek" beutaló munkájára gondolok, hiszen őhozzájuk is már
úgy érkeznek valahonnan. A "honnan?" inkább a gondozásunkra bízott
életek bölcsőjéhez visz el. Néhány évtizede még inkább olyan gyermekek
éltek nálunk, akiknek szüleik "ismeretlenek" voltak. Csak hosszadalmas
kereséssel - vagy még úgy sem - találtuk meg őket. Ma zömükben
aggódó, fiatal szülők hozzák az ÉLIM-be nagyrészt súlyosan sérült gyer-
mekeiket. Akik nem egyszerűen a "terhet rázzák le" magukról, hanem
családi életük, munkájuk megoldásra váró feladataihoz kérik a segítsé-
günket. Ezek a szűlők rendszeresen látogatják gyermekeiket. S így együtt
a hozzátartozókkal könnyebb, több örömöt adó ma ez a szolgálat.

Most gondolatban lépjünk be az otthon kapuján. Bár nem mellékes a
gondozott pázsitból kinövő bokrok, virágok megnyugtató harmóniája, meg
a karcsú harangláb ég felé mutató ujja, elsősorban az embereket keres-
sük, akik az újjáépített falak között laknak. Hogy élnek reggeltől estig, a
múló napok meg-megújuló sodrában? A legkorábban "Ibolya" ébred.
Mindennap jóval 6 óra előtt. Az utolsó párnaigazítást "Zsuzsanna néni"
végzi, úgy éjfél körül. Ebben a hosszúra nyúló "műszakban" a nap igazi
kezdetét a reggeli áhítatok jelentik. Nem csupán az egyházi "jelleg" meg-
őrzéséért hívjuk naponta a Biblia mellé gyermekeinket. Sokkal inkább
azért, mert hisszük, hogy Isten Lelkének békességet, testvéri közösséget
árasztó erői nélkül nehéz, sokszor megoldhatatlan lenne feladatunk.
Az ugyanis, hogy mély emberiességgel tudjon az ÉLIM több mint 20 dia-
kóniai munkása együtt dolgozni; és hogy "emberré" tudjuk szeretni a gyak-
ran - testükben-lelkükben - súlyosan sérült gyermekeinket. Délelőtt
csoportos foglalkozást tartunk kőzösen megbeszélt tanterv alapján. Itt a
gyógytornától a beszédfejlesztésig, a játéktói a munkára való nevelésig
széles körben szeretnénk gyermekeink testi-lelki képességeit fejleszteni.
Nemcsak a gyermekeknek, hanem a velük foglalkozó felnőtteknek is rá
kell nevelődniük azonban arra, hogy ezt a foglalkozást "halálosan kemo-
lyan" vegyék, mert ezáltal formá lód nak a reánk bízottak - lehetőségeik
szerint - "emberré"! Nagyon örülünk, hogy dolgozóink kőzül többen ön-
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ként jelentkeznek szakmai továbbtanulásra, mert látják, hogy csak jól
felkészülten tudunk a saját magunk elé tűzött magas mércének megfe-
lelni. A délutáni foglalkozás kissé szabadabb, kötetlenebb. A múlt nyár
"slágere" volt a lassan épülő játszótér az állandóan "foglalt" hintaágyai-
val, amin úgy csüngtek a gyermekek, mint a felnőttek csúcsforgalomban
a pesti villamosokon. Az esti csend hamar ráborul az ÉLIM hálótermeire.
Az idősebbek közül csak egy-két "makacs tévénéző" szekta végigülni a
színes televízión élvezett Tv-híradót.

Gyermekek gondozój ukk al az Élim-ben

Külön szeretnék írni pár sort arról a megható szeretetről, amivel az
idősebb, már tanultabb gyermekek "anyáskodnak" a kisebbek mellett.
Csak két nevet említek, Máriát és Jutkát, akik mindig a legkisebbek és
legsúlyosabb gyermekek etetését vállalják - önként. Pedig egy-egy ilyen
gyermek etetése néha fél óráig is eltart. De mindenben összetartanak
gyermekeink és segítik egymást. Itt, az ÉLIM-ben váltak egymás testvé-
reivé. E nélkül az együtt szolgáló "családi együttes" nélkül szinte lehe-
tetlen volna "percre" szemmel tartani kinek mi fáj vagy mire van szük-
sége. Így viszont hálaadással mondhatjuk el, hogy nemcsak a "köteles"
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törődésből, hanem az otthon babusgató melegéből is jut mindenkinek egy
kis sugár, egy kis simogatás.

Utoljára hagytam - bár szívem szerint előbbre való - az ÉLIM-nek
és a gyülekezetnek a kapcsolatát. Erre azt hiszem ez a kétarcú mondat
lehet a találó: a gyülekezet kezdi felfedezni az ÉLIM-et; s az élimi szol-
gálatra nézve is kezdjük felfedezni a gyülekezetet. A mondat első fele
azt jelzi, hogy egyre több evangélikus család vesz szeretetébe egy-egy
gyermeket. A jól értett diakóniai életvitel alapján egyre inkább ébred
híveink felelőssége az ÉLIM szolgálata iránt. A mondat második fele pe-
dig azt a személyesen átélt tapasztalatunkat takarja, hogy gyermekeink-
nek a gyülekezet közösségi életében - istentiszteleteken, bibliaórákon,
énekórákon és szeretetvendégségeken - való részvétele feltétlen gyógyító
hatású. Es semmiféle - az intézeten belül végzett - leglelkiismerete-
sebb munkával sem pótolható. Az ÉLIM-ben lakók életét, a gyülekezet
tagjaival való napi, személyes kapcsolatuk teszi "szabaddá". Ezért lehet
az ÉLIM ajtaja nappal - mindig nyitva!

Legyen ez jelkép és invitáció. Jelképe annak, hogy Krisztus szeretete
szabaddá tesz. S hívogatás arra, hogy könyörögjünk ezért a szolgálatért,
és tanuljunk meg tenni, áldozatot is hozni érte.

Csizmazia Sándor

Ami új aRába-parton
Szürkén és megazokottan hangzik az egymondatos beszámoló: a győri

szeretetházban 1978 első hónapjaiban megtört ént a központi fűtés szere-
lése.

Tartottunk attól, hogyaszereléssel járó zaj és egyéb kellemetlenség
felborítja az öregek megszokott életrendjét. Még azt a lehetőséget is la-
tolgattuk, hogy nem kellene-e a nyugalom és csend érdekében ideiglenes
elhelyezést biztosítani a legérzékenyebbeknek. Aztán hónapokon keresztül
tartó anyagbeszerzési gondjaink testvéri segítséggel hirtelen megoldódtak,
a tél közepén egyszeriben megjelentek aszerelők, és mi ámulva láttuk,
hogy az idegen emberek házbeli mozgását, a falak és födémek vésését,
íúrását, a hegesztést, a bútorok itt-ott szükséges mozgatását milyen jól
bírják a ház lakói. Csak egy magyarázat van erre: ők is örültek velünk
együtt, a kellemetlenségeket pedig nagy önfegyelemmel, zokszó nélkül
eltűrték, a remélt jó érdekében. De a szerelőket is dicséret illeti: mesz-
szemenően tekintettel voltak az öregek re. Csendesek voltak, munkájukban
lehetőség szerint, kerülték a zajosságot, igyekeztek egy-egy szobában ha-
mar végezni. Derűsen, kedvesen, megnyugtatóan mozogtak.

Valaki megkérdezte, tisztában vagyunk-e azzal, hogy a központi fűtés
üzemeltetése többe fog kerülni, mint az eddigi hagyományos fűtés. Ter-
mészetesen! A kényelmet mindig meg kell fizetni.

Itt azonban nem csak kényelemről van szó. A szeretetház 2 emeletes
épület. 40 szobába tüzelőt készíteni, felhordani, kihamuzni, befűteni, a tü-
zet ébren tartani, ez munkaerőkérdés. Damoklész kardja állandóan fejünk
felett volt, hogy nem kapunk embert ehhez. No meg a tisztaság kérdése ts.
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A szobák sarkából és a folyosók ról most eltűnt az aprófaköteg, a fa- és
széntároló láda, vödör és a mindezekkel együtt járó piszok. Szép formájú
alumínium radiátorok állnak az ablakok alatt. Egyforma meleget érez-
hetnek az öregek nemcsak a szobájukban, hanem a folyosókon és a mel-
lékhelyiségekben is. A fűtési idény utolsó heteiben próbaüzemelést is tar-
tottunk egyik szinten, és most azzal a reménységgel nézünk a következő
tél elé, hogy az őszi beszabályozás után a fűtés sokkal kevesebb gondot
fog okozni, mint eddig.

Szeretetházunkban mást is meg kell még oldanunk, ami drágábban
üzemel a jelenlegi megoldásnál, Most egy-egy folyosón vödörben, karmák-
ban hordják a dolgozók a fürdőszobából a mosdóvizet, a lemosakodáshoz
szükséges meleg vizet a szobákba, a szennyvizet pedig ugyanolyan távolra
viszik vissza. Aki a lakók közül ezt saját maga meg tudja csinálni, meg
is teszi. Régóta álmodtunk arról, hogy egyszer talán eljön az idő, ami-

Borsótisztítás a győri szeretetotthonban

kor folyó vizünk lesz minden szobában. A nagyobb álmodók hozzátették
a többiek mosolygása közben: hideg-meleg vízzel! A központi fűtés be-
ruházásához kapcsolódóan most ez a várva várt lehetőség elérkezett. Elő-
készítés alatt áll egy melegvíz-tároló kazán beépítése és valamennyi lakó-
szoba hideg-meleg vízzel való ellátása. Reméljük, hogy mire naptárunk
megjelenik, lesznek olvasóink között olyanok, akik a szeretetház ban járva
tanúi lehettek ennek az örömünknek is. Bizonyára több víz, több meleg
víz is szükséges lesz az eddiginél. De azok, akik itt élnek, örülni fognak
ennek, mert öregkorukkal járó sok bajukat egy kicsit ez is elviselhetőbbé
teszi. Dolgozóink munkáját is megkönnyítjük vele. Ez az új a Rába-
parton.
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A szeretetház század eleji épülete az évtizedek során egyre öregebb lett.
A házzal együtt elavultak a víz-, gáz- és villanyvezetékek, a konyha és
a különböző felszerelések. Sokan úgy gondolták, hogy ezen nem lehet vál-
toztatni. Most megtörtént már a fűtésszerelés, tervezzük a szobák hideg-
meleg vízzel való ellátását, e nyáron dolgoznak a tetőfedők és a villany-
szerelők. Nemcsak a központí fűtés új, hanem a szeretetházzal kapcsola-
tos szemlélet is új. És ez az igazi újság aRába-parton.

A győri gyülekezet Dunántúl legnagyobb evangélikus gyülekezete. Ilyen
nagy öregotthon korszerű üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez azonban egyet-
len gyülekezetnek sincs magában elegendő anyagi ereje. Honnan is tud-
tuk volna előteremteni a központi fűtéshez és a hideg-meleg vízzel való
ellátáshoz szükséges csaknem 1 millió Ft-ot? Ezért vette kezébe a szere-
tetház gondjainak megoldását országos egyházunk. Dr. Káldy Zoltán, az
országos egyház püspök-elnöke a központí fűtés ünnepélyes átvétele al-
kalmából kifejezte reménységét, hogy az egyházi vezetőség. a győri gyü-
lekezet és a támogató egyházmegyék között egy új típusú, modern kap-
csolatot alakíthatunk ki a győri szeretetintézmények korszerű fejlesztése
érdekében.

A győri szeretetintézményeknek (ide tartozik a kisebb börcsi szeretet-
ház és a soproni üdülő) hűséges, rendszeres támogatója a Győr-Soproni
és Vasi Egyházmegye minden gyülekezete. A segítséget hálásan fogadjuk.
Hiszen olyan költségekkel kell megküzdenünk, amelyek sokszorosan meg-
haladják a 10-15 évvel előbbieket. A gyülekezetek évente ismétlődő tá-
mogatása most egy új színnel is gazdagodik. A szerelések után a szobák
festése következik. Vannak már gyülekezetek, amelyek magukra vállalták
egy-egy szoba kifestés ének költségét és reméljük, hogy példájukat más
gyülekezetek is követik.

Szeretnénk a szociális gondoskodás terén élen járó hazánkban lépést
tartani és olyan öregotthont formálni a győri és börcsi szeretetházból,
amelyek miatt nem kell szégyenkeznünk senki előtt. Évekkel ezelőtt egy
orvosnő azt mondta nekünk: "Ha az egyház csak így tud gondoskodni az
öregekről, kár fenntartani ezt a házat!" Szeretnénk elérni, hogy bent élők
és kívülállók egyaránt azt mondhassák: Ezt a munkát érdemes folytatni.
Tudjuk, hogy ez nem csak akorszerű fűtésen, nem csak a hideg-meleg
vízen múlik. Az egész ház "levegőjét" meg kell hogy töltse a szeretet gon-
doskodó igyekezete azok iránt, akik életük utolsó, egyre tehetetlenebbé
váló időszakában az egyház gondoskodó szeretetét igénylik.

Tekus Ottó

Nóvérotthonnal kezdeni?
Már az első percekben megragadja az embert a táj. Sűrű erdőkkel bo-

rított hegyoldalak lankáin fekszik Pil isliget. Főbb útjain a hatalmas, ősi
vadgesztenyefák koronái magasan összeérnek két oldalról: tűző napfény-
nél is árnyas alagút. Sudár fenyőfák kettős sora szegélyez sétautakat.
Enyhe, balzsamos levegő frissíti fel az érkezőt, aki az esztergomi vasúton
jöhetett vagy országúton a számtalan autóbuszjárat egyikén. Kertek mé-
Iyén kisebb-nagyobb családi házak húzódnak meg, s szemérmesen lesnek
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elő a fák lombsátra alól. Az utcákon csak vonatérkezéskor látni járókelő-
ket, egyébként álmosító csend és nyugalom mindenütt.

Vadgesztenyefa-sor az egyik oldalról, fenyőfasor a másik oldalról keríti
be s rejti el gyermekotthonunkat ezen a tájon. Széttárulkozó, tekintélyes
nagyságú területen öt kisebb-nagyobb lakóház hivalkodás nélküli szerény-

Az új nővérotthon alapkövét helyezi el Piliscsabán
Káldy Zoltán püspök

séggel áll. Formájuk és stílusuk az egyszerű múltról beszél. Mindenek-
előtt egy fél évszázadnál is idősebb mozgalom kezdetéről, amelybe fia-
tal lányok kapcsolódtak be és kötötték életüket Isten igéjéhez. hogy meg-
valósítsák az ember egyik legnagyobb feladatát; a közösséget egymással.
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E közösség lett később egyházunk szolgáleányainak, diakonisszáinak egyik
csoportja. Sokan vitték magukkal innén a szelgálatra indító igét, amely-
nek erejével betölthették hivatásukat. Ebből a régi otthonból, amelyet
- visszatekintve - bátran nővérotthonnak nevezhetünk, sok minden jó
származott egyházunk életébe. Szorgosan lapozgat ni kellene azonban le-
véItáraink okmányanyagát. hogy mindazt a szolgálatot, amelyet ők vé-
geztek, világosabban, pontosabban vehessük szemügyre. Egyháztörténeti
irók feladata és becses munka ennek a történetnek a megírása, amely
nővérotthonnal kezdődik.

Hazánk felszabadulása után ezen a területen is új élet kezdődött. Atme-
netíleg, a szükség úgy kívánta, hogy más bérletébe kerüljön a terület.
1958óta azonban ismét az egyházi szolgálat színtere: gyermekotthon,
testileg és szellemileg fogyatékos gyermekek otthona. Nehézségek között,
de lendületesen és bizakodással kezdődött el a munka. Felköltözött ide
egyházunk bonyhádi gyermekotthona és nővérei. Mikor már az öreg épü-
letek minden zegzugát kitakarították és felújították, újabb 20 gyermeket
utalhatott be az Egészségügyi Minisztérium. Lehetett vállalkozni több
gyermek ellátására, mert tettre kész munkásgárda fogadta az érkezőket.
Az otthonossá tett régi házakban közösség formálódott nővérekkel és
gyermekekkel. Ez volt a második, új típusú közösség és otthon, amelyre
gyermeklakóinak élete nyomta rá jellegzetesen bélyegét. Leányok és asz-
szonyok, fiatalok és idősek nagy érdeklődéssei fordultak a beteg gyer-
mekekhez. Nem elégedtek meg azzal, hogy védik, őrzik vagy babusgatjak
csak őket. Érteni akartak ahhoz a munkához, amelyre vállalkoztak, is-
merni akarták jobban és mélyebben a beteg gyermeket, hogy hatható-
sabban segítsenek rajta. Ebben az időben indultak meg az ápolónői tan-
folyamok és a gondozónői szaktanfolyamok. A nővérek közül senki nem
akart elmaradni a kínálkozó lehetőségektől, mindnyájan jelentkeztek, ta-
nulni akartak. A jelentkezők száma miatt is és lelkesedésük miatt is ér-
demes volt külön tanfolyamon foglalkozni velük. E második otthon fiatal
gárdájából még ma is, évek múltán, élen járnak a szolgálatban, akik e
helyen vagy más hasonló körülmények között végzik munkájukat.

1978-ban új szakasz indulhatott el piliscsabai egészségügyi gyermekott-
honunk életében. Az új szakasz egy épület alapkövének letételévei kez-
dődött. A kész ülő épület: nővérotthon lesz. A tervrajzokról barátsá-
gos,egyszerű vonalú földszintes épület képe mosolyog a szemlélőre. Nyolc
kétágyas és két egy-egy ágyas szobái és egyéb helyiségei minden kénye-
lemmel kínálkozva várják jövendő lakóit. A nővérotthont kezdő lépésnek
szánták. Több szempontból is kezdetet akar jelenteni.

Korunkban, és ezért egyházunkban is, felébredt a figyelem a fogya-
tékos ember iránt. Jól tesszük, ha nem altat juk el ébredező figyelrnűn-
ket, és többet törődünk gyülekezeteinkben és környezetünkben azokkal az
embertársainkal, akik személyükben hiányt hordoznak akár testit, akár
lelkit. Nem zárkózhatunk el előlük, meg kell fogni a kezüket, meg kell
ragadni az életüket, gondunkat kell hogy képezze a fogyatékos embertárs.
Akinek gondjáva lett az ilyen embertársa, az vállalkozhatik, sőt kellene is
hogy vállalkozz on a gondozásra. Az új nővérszállás, amely 1979-ben nyitja
meg kapuit, várja azokat, akik a korszerű feladatot megismerni és gya-
korolni kívánják, akiket a szeretet kényszerít erre a munkára. Ezért kez-
dünk, ha szerény körülmények között is, nővérszállás építésével.

Nem közönséges, nem hétköznapi munka vár az új nővérotthon lakóira.
Mindenekelőtt fel kell fedezniük a fogyatékos gyermekben az embert.
Bármilyen súlyos vagy sokféle egy-egy gyermekben a fogyatékosság, em-
berszámba kell venni őt. Néha riasztó külsejük, néha aggodalmat keltő
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magatartásuk, nyugtalanságuk akadályozza a velük foglalkozókat ebben,
de a nővér nem rekedhet meg ezen a ponton. Neki az embert, a hozzá
hasonlót kell felfedeznie. Érdekes és izgalmas felfedezői útján sok lele-
ményességre, türelemre, megértésre és tudásra van szüksége, míg eljut a
célhoz, az ember felismeréséhez és megbecsüléséhez. Ilyen vállalkozó
kedvű nővérek számára örömmel épít egyházunk otthont, és jó lehet a
munka majd, ha így kezdődik.

A piliscsabai gyermekotthon tervezésében egyházunk messzebbre tekint.
Lehetőségeihez képest nagyobb segítséget szeretne nyúltaní társadal-
munknak az eddiginél. A jövőben emelni kívánja az otthon gondozottai-
nak létszámát. A meglevő épületek helyén két, a korszerű követelmé-
nyeknek megfelelő új épületben akarja elhelyezni a gondozottakat. Az új
épületekben majd mód nyílik a gyerekek kel való behatóbb és eredménye-
sebb foglalkozás ra is a legujabb módszerek segítségével. Ebbe a munkába
olyan munkatársak vehetnek csak részt, akik az átlagnál több szeretetet,
tudást és szorgalmat akarnak adni gondozottaiknak. Cserébe elvárhatják
személyük és szakmájuk átlagon felüli megbecsülését is. Megbecsülésüle
egyik jele az újonnan épülő nővérotthon. Környezete és belső berendezése
nyugalmat, felüdülést, pihenést ígér. Hívógat az elmélkedésre és a baráti,
munkatársi közösségre, függetlenséget biztosít és az együttélés áldása Tra
nyújt lehetőséget. Ha csak a puszta tervrajzokat vetjük is össze a je-
lenlegi kopottas, egyszerű nővérszállásokkal, már megnyugvással vehet-
jük tudomásul a nővérek nagyobb megbecsülésére a törekvést. A megbe-
csülés minden munkatárs számára nyújtott ajándék, elismerés. Itt még
hozzátehetjük: arra az időre is szól ez a magasra értékelés, amelyben
munkaereje fogytán valamelyikük nyugdíjba kényszerül.

A piliscsabai gyermekotthonban új történelmi szakaszt kezdeni nővér-
szállás építésével jó kezdetet jelenthet. Kísérje a kezdő lépéseket gyüleke-
zeteink értő szeretete, reménysége és imádsága.

Muncz Frigyes

Egy vadgesztenyefa árnyékában
Kívülről egyemeletes, szürke épület. Belül az udvari szárny hosszában

gyönyörű, virágoskert pár gyümölcsfával. Pázsiton kerti garnitúrák. Né-
hány gyümölcsfa. De minden fölé tornyosul az udvar első részén hatalmas
vadgesztenyefánk. Százéves törzsét ketten is alig érjük körül. Csodálatos
lombkoronája alatt - rekkenő pécsi nyárban - üdítő árnyék. Kézimun-
kázó öregjeink, trécselő férfiak és nők hangulatos csoportokban élvezik
a nyarat, az egyre rövidebb tavaszok után a színpompás őszt. De mi lesz
télen, amikor az északi fekvésű udvari szobákban ugyan kellemes meleget
nyújt a központi fűtés, de nincs napfény, nem kellemes kilépni a hidegbe
és eddig nem is volt hová "szomszédoini" ; az utcai szebáloba is bajos.
Az öregek tapintatosak. S a tél hosszú, egyre hosszabb. Mire elmúlik,
egy-egy darab letörik életükből.

Régi kívánság teljesül idén. Amikor soraimat írom, a "felvonulás" tart.
Mire naptárunk megjelenik - reménységünk szerint -, elkészül a tár-
salgónk. Kelet-nyugat irányában az eddigi konyhaépületet meghosszab-
bítjuk tágas éléskamrával, majd ehhez csatlakozik az új épületrészünk.
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Mint mindennek, ennek is van ára. Két sor szőlő, 'Tenmését majd pótolják
a fenntartó gyülekezet "tőkéi" bizonyára, viszont az új épület délre néz, a
téli napsugárban fürdik nagy, üvegfalú termével. Folytatódhat télen is a
közösségí élet. lzléses kis asztalok körül kényelmes székek. Könnyű át-
tipegni a sötét, udvari szobákból a nehezen mozgóknak is. Sőt a szinte
mozgásképtelent is könnyen átguríthatjuk a nemrég vásárolt kerekes toló-
székeken. Újságok, könyvek bő választékban. Folyhat a közös rádiózga-

,f

Vérnyomásmérés a pécsi szeretetotthonban

tás, este a tévénézés. S ha már "rest a fül", hangosra is lehet állítaní,
nincs közvetlen szomszéd, akit zavarna. A főépület folyosóján nagyon
szűken voltak.

Aki szívesen fogyasztja étkezéseit asztalközösségben. most már meg-
teheti. A gond is kevesebb akihordással. S olyan jó lesz kényelmesen
elhelyezkedve a karosszékekben "esti parlament"-ben megtárgyalni az
otthon ügyeit. Mennyire más lesz esti csendben énekelni, imádkozni és
hallgatni Urunk igéjét. Az emeleten lakók mozgékonyabbak is - amúgy
is lejárnak! -, simán közlekednek lépcsőn. Az erőtlenebbek viszont így
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nem maradnak el. Hányszor kellett az úrvacsorát szobánként kiosztani,
mert hosszú volt az út és olyan magasak a lépcsőfokok.

Fényt adunk, napmeleget télen is, folyamatos közösségi életet most már
egész éven át drága öregjeink részére. Hiszen mindez benne van abban
a "mindennapi kenyér"-ben, amiért imádkozunk és dolgozunk. A sötétben
szaporodnak az árnyak. Rosszabb visszanézni a megtett útra és nyugta-
lanabb a szív, amikor előrenéz. A szobákba zártság töri a közösséget.
Egyedül érzi magát egyágyas szobájában az öreg. Sérülékenyebbé is válik.
Több a panasz. Hol nagyon meleg a fűtőtest, hol hideg. Több a kifogás
a koszt miatt is. A pap is ritkán jön. Nem is érdemes már élni, bár jönne
a "gyors" halál. S egyszerre, mintha minden okvetetlenkedést elfújt volna
a metsző téli szél. Jó süttetni arcunkat az üvegfalon át omló napfény-
ben. Ismét van hallgatóságunk, ha régi emlékeket idézünk. A szakácsnő
is egyre jobban főz. S oly kedvesek a gyülekezet asszonyai, hogy meglá-
togatnak, számon tartják évfordulóinkat. S papunk is mintha egyre szív-
hez szólóbban prédikálna. Mire elfogy az este, olyan jó átballagni szo-
bámba és jóízűt aludni az új reggelig. Az orvosságok is használnak újab-
ban. Jolikának mindenre van gondja. S olyan jó tudni, hogy Mária nővér
és Eszter nővér bármikor elérhető. Türelmesek és mindig megnyugtat-
nak pár meleg szóval. A takarító nők is valahogy szebben dolgoznak.
A Kati is mindig ott van, ahol szükség van rá ...

Öreg gesztenyefánk nem tud beszélni. De biztosan örül annak, hogy
akiket a tél hidegétől nem óvhat meg, kíváncsi, kopár ágaival most ott
láthatja valamennyiüket a téli napfényben úszó teremben. Miközben is-
mét lehullatta rengeteg levelét, ezerszám koppantak a gesztenyék a földre
- zsákszám vitték a bennünket patronáló iskola úttörői -, békésen várja
az új tavaszt. Csupasz ágait magasra nyújtja, mintha imádkozna tavaszért,
életért, hogy sokáig állhasson őrt a nagy család fölött.

Öreg fánk alól de sokan hiányoznak már! Nem a társalgóban diskurál-
nak, nem szobájukba visszavonulva pihennek. Előrementek ! Mi így be-
szélünk a halálról. Helyükre folyamatosan jönnek új testvérek a város-
ból, baranyai, tolnai falukból, néha még messzebbről is. Nálunk akarnak
megpihenni, készülődni a nagy útra, az atyai házba. S csak a legritkább
esetben kell tőlük megválnunk az utols6 szakaszban. Legtöbbjük itt is
alszik el kívánságuk szerint. S a hosszú hónapokon át nyújtott - néha
szinte emberfölötti - ápolás minden fáradtaága eltűnik a szolgálattevőkből
látva, hogy amit vállaltak, végig (!) teljesíthették szeretetben, hűséges
szolgálatban. Bizony áldottak, akik könnyúvé és széppé teszik az utolsó
óráinkat ...

Egy vadgesztenyefa árnyékában él és szolgálotthonunk. Nyári kániku-
lában védelmet nyújt, tél hidegében tanúskodik arról, hogy megértette az
ember az élet szolgálatát, fényt, közösséget nyújtva az új társalgoval öreg-
jeinknek. Amíg tart az út. Amíg megérkezünk oda, ahol nincs hőség, se
fagy, hanem mindent örökre betölt Isten szeretete az atyai házban.

Balikó Zoltán
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Prágai mozaikok
Prágai mozaikok

Az V. Keresztyén Béke-világgyűlés 1978. június 22-27. között ülésezett
Prágában. A Keresztyén Békekonferencia, az 1958-ban elindult munka
húsz év alatt hatalmas világmozgalommá terebélyesedett. Nyolcvannégy
országból negyvenhárom keresztyén felekezet több mint hatszáz képvise-
lője, küldötte tanácskozott arról, mit tehetnek a világ keresztyénei a bé-
kéért, igazságosságért és felszabadításért.

A világgyűlés munkáját jól mutatják a meghozott határozatok. Ezek
legjelentősebbjeit naptárunkban közöljük. Néhány vonást azonban a kö-
vetkezőkben szeretnék ismertetni a nagygyűlés munkájáról.

Világszéles képviselet

A megnyitó alkalmából a karzatról a nyugati sajtóképviselők egyike
megjegyezte: "Nini, mennyi fekete arc!" Az európai ügyként számon tar-
tott mozgalom az ötödik világgyűlésen széles Európán kívüli képviselet-
nek örülhetett: Afrikából nyolcvannégy, Latin-Amerikából hatvan, Azsíá-
ból és Ausztrálfából ötvenhat, Észak-Amerikából harmincöt képviselő jött
el. Egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy a keresztyéneknek a bé-
kéért érzett felelőssége megáll a Keresztyén Békekonferenciát alapító szo-
eialista és más európai országok egyházai határánál. Húszéves munka, fá-
radozás után a mozgalom elérte, hogy a szocialista országok száznyolc-
vanhat képviselőjével szemben háromszázhetvennégyen jöttek a világ
többi részéről.

Abban az értelemben is kitágult a békekonferencia munkája, hogy a
protestáns talaj ról indult mozgalom iránt ma a római katolikus egyház-
ban is nagy az érdeklődés, az ortodox keresztyének pedig kezdettől fogva
együtt dolgoztak a protestánsokkal.

Öröm volt látni azt is, hogy az előző évek hez viszonyítva most sokkal
több nő jött el, és az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghirdetett,
1979-re szóló Gyermekek Éve előkészítése keretében egyik este külön ren-
dezvényt szerveztek. Megdöbbentő volt hallani, amint például egy dél-
afrikai édesanya az országában tapasztalható nyomorúságról, jogfosztott-
ságról számolt be.

Széles nemzetközi érdeklődésról tanúskodtak a világgyűléshez intézett
üdvözlésele is. Az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkára mellett állam-
fők, politikusok, egyházi vezetők és szervezetek juttatták el [ókívánsá-
galkat.

Metodista püspök Angolából, katolikusok a Fülöp-szlgetekről, kopt or-
todoxok Egyiptomból, reformátusok Kubából, anglikánok Japánból, le-
hetne sorolni a különböző képviselőket. Eljöttek mind, hogy imádságban,
istentiszteletben, teológiai munkában és a tapasztalatok kícserélésében
együtt legyenek néhány napig. Akadtak ismert szernélyiségek, egyházi ve-
zetők, akik évek óta részt vesznek a Keresztyén Békekonferencia rnunká-
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jában. Voltak, akikről sokat írtak a lapok, mint például id. Martin Luther
Kingről, az Amerikai Egyesült Államokban élő négerek jogaiért küzdő
mozgalom egyik vezéralakjáról vagy Ernesto Cardenal nícaraguaí római
katolikus költő-papról és békeharcosról. Mások első ízben voltak ilyen
világgyűlésen és most kapcsolódtak bele a mozgalom munkájába.

A hatodik "hivatalos" nyelv

A világgyűlésnek öt hivatalos nyelve volt, ezek közül bármelyiken szó-
lalt is meg valaki, tolmácsolták a többire. Az angol, orosz, német, francia,
spanyol nyelveken kívül volt azonban még egy "hivatalos" nyelve is a
konferenciának: a magyar.

Nemcsak a magyar delegáció tagjai beszéltek ugyanis magyarul, hanem
sokan Csehszlovákia, Románia, a Szovjetunió, Jugoszlávia képviselői kö-

Keresztyén Béke-világgyűlés
(Balról jobbra: Andriamanjato, Nikodim metropolita,
dr. Tóth Károly református püspök, Thampy - India)

zül. A szervező stáb tagjai között öröm volt fölfedeznünk azt a szlovák
fiatal lelkészt, aki Teológiai Akadémiánkon tanult ösztöndíjasként évek-
kel ezelőtt.

Büszkén néztük azt a filmvetítést, amelyiken bemutatták az Egyesült
Nemzetek Szervezete által készíttetett, az 1979-es Gyermekek Évére előké-
szítő filmet, mert kísérőzenéje Bartók Béla Mikrokozmosz és Gyermekek-
nek című sorozata volt. A magyar delegáció tagjai sorában pedig ott volt
velünk együtt a Magyarországi Unitárius Egyház képviseletében Bartók
Béla főgondnok, a nagy zeneszerző fia.
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Jólesett látni azt az ünneplést és az elmúlt évek főtitkári munkája ered-
ményeinyomán adódó népszerűséget, amellyel a Keresztyén Békekonfe-
renciaelnökévé választották dr. Tóth Károly magyar református püspö-
köt. Rajta kívül még számosan kerültek be a magyar egyházak, köztük
evangélikus egyházunk vezetői közül a békekonferencia különböző ve-
zetőtestületeibe.

Magyarországi egyházaink a Keresztyén Békekonferencia ügyét kezdettől
fogvatámogattak. Most az a remény, hogy egyre több egyház, egyre több
nyelvajánlja föl támogatását. A nagygyűlés minden eddiginél hatalma-
sabb arányai azt mutatták, hogy a földrajzi, felekezeti vagy nyelvi tá-
volságoknem akadályai annak, hogy a résztvevők megértsék és a maguk
kifejezésmódjával tovább mondják: sokat szenvedett világunknak békére
van szüksége, és ezért ellene mondunk minden háborús készülődésnek,
mindennek, ami az emberiség békéjét veszélyezteti.

Prága kötelezése

Aki végigsétál a prágai óvároson, rengeteg történelmi emléket talál.
A városházán, amelyiknek a turisták különösen az 1490-ben elkészült hí-
res toronyóráját ismerik, valamikor a cseh nép nagy reformátora és sza-
badsághőse, Husz János tárgyalt. Az ötszáz éves évfordulón, 1915-ben
készültel emlékműve, amelyik nem messze áll a gettótói és a zsidó teme-
tőtől, ahol a Pinkas-zsinagóga hetvenkétezer emberre emlékeztet, akiket
kívégeztek a hitleristák. Huszita mártírok és zsidó mártírok, valláshá-
borúk áldozatai városában az V. Keresztyén Béke-világgyűlés előremu-
tatott. Fölvázolta egy olyan világnak a képét, amelyikben béke, igazsá-
gosságés szabadság uralkodik. A világon élő kereken egymilliárd nyi ke-
resztyén felelősséggel tartozik Istennek, mit tud megvalósítani a mennyei
Atyaakaratából. Többször is előkerült az előadásokban és megbeszélések-
ben, hogy a konferenciának akkor mutatkozik majd meg az eredménye,
ha a résztvevők a maguk egyházában és gyülekezetében, a maguk csa-
ládjában, munkahelyén és környezetében a béke és igazság eszközei lesz-
nek. A világgyűlés befejeződött, kötelezése azonban változatlanul szól
mindnyájunk számára.

Harmati Béla

A Keresztyén Békekonferencia
V. Nagygyűlésének határozatai

A békemunka feladatai
A nagygyűlés kilenc dokumentumot fogadott el. Hogyan készülnek az

ilyen dokumentumok? Prágában egy szerkesztő bizottság, melynek tagjait
a nagygyűlés választotta meg, javaslatokat készített, szövegezett, melyek-
hez első olvasás után megjegyzéseket fűztek a delegátusok. A szerkesztő
bizottság ezek figyelembevételével átdolgozta a szövegeket, és újra a plé-
num elé terjesztette őket. Újabb plenáris ülésen konkrét kiegészítéseket
vagy változtatásokat lehetett javasolni, melyek mindegyíkéről szavazás-

89



sal döntött a nagygyűlés, majd általában egyhangú döntéssel (legfeljebb
minimális tartózkodás mellett, esetleg néhányellenszavazattal) elfogadta
őket.

1. Uzenet a világ egyházaihoz és keresztyéneihez

A nagygyűlés legterjedelmesebb dokumentuma rövid képet ad a rész-
vevőkről és a Keresztyén Békekonferencia eddigi munkásságáról, ered-
ményeiről, majd számot ad a mozgalom indítékáról és céljáról:

"Ezen a nagygyűlésen meghallottuk Isten szolidaritásra hívó szavát és
továbbít juk Nektek az általunk meghallott üzenetet. A keresztyének szo-
lidaritásának a bibliai üzenet iránti engedelmességben kell valóságga len-
nie, együtt mindazokkal, akik küzdenek az igazságtalanság és elnyomás

_ ellen, és együtt mindazokkal, akik törekednek és fáradoznak, hogy igaz-
ságosabb, emberségesebb. szabadabb élet legyen a társadalomban."

Az üzen et emlékezteti a keresztyéneket :
"Nem lehetnek semlegesek vagy közömbösek, ha békéről és igazságos-

ságról van szó. Cselekedniük kell, cselekedniük a történelemben, csele-
kedniük szolidaritásban másokkal, akik elkötelezték magukat békére és
igazságesságra. Azok a keresztyének, akik a politikamentességet vagy
sernlegességet választják, ezzel a választásukkal az igazságtalan társadalmi
struktúrákkal azonosítják magukat. Éppen közömbösségük engedetlenség
a Biblia üzenetével szemben. A másokkal való szolidaritás Krisztus, a mí
Urunk iránti keresztyén engedelmesség elválaszthatatlan része."

"Békéért való küzdelmünk, melyet másokkal való szolidaritásban ví-
vunk, mindig fárasztó küzdelem. Gyakran félreértenek bennünket: oly-
kor barátaink fordulnak szembe velünk szolidaritásra való elkötelezett-
ségünk miatt; sok alkalommal kétségbeeséssei és kudarccai kell szembe-
néznünk. De minden sötét pillanatban erőt ad a mi Urunkba vetett hit.
Krisztus keresztje és feltámadása mindig megújítja reménységünket, fel-
vidít és megerősít a szenvedés és kétségbeesés közepette. A béke feje-
delme segít tehetetlenségünkben. Minden helyzetben O a reménységünk,
és a keresztyének számára nincs reménység nélküli helyzet. Ez a hit, ez
a szeretet, és ez a reménység az, amely sajátosan keresztyén békemunkánk
megkülönböztető jegye."

Az üzenet ezután áttekinti a világ mai helyzetét és az ebből adódó fel-
adatokat, melyről a további határozatok is szólnak, majd így folytatja:

"Az ezredév végéhez közeledünk. Még két évtized és Megváltónk, Jézus
Krisztus, a béke fejedelme születésének 2000. évfordulóját ünnepeljük.
Hogyan készülünk arra a napra mi, akik az Úr követői vagyunk?"

,,8 egyáltalán mit hoz majd ennek a második évezrednek a vége? El-
pusztítjuk önmagunkat és bolygónkat is fegyvereinkkel és igazságtalan-
ságunkkal ? Vagy arra használjuk ezt a két évtizedet, hogy olyan világot
valósítsunk meg, amelyben több az igazságosság, több a béke és több a
méltóság az emberi létben? Vagy pedig továbbra is ezt akarjuk: táp-
lálni kapzsiságunk tüzét, kimeríteni a föld kincseit, szennyez ni környe-
zetünket, elnyomni a népeket, és valóságos pokollá tenni bolygónkat a
szegények és kizsákmányoltak milliárdjai számára éppen úgy, mint né-
hány bőségben élőnek? Vagy pedig fel övezzük magunkat és az Úrra né-
zünk, hogy ráigazftsa lábunkat a békesség útjára?"
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2. Felhívás a kormányok hoz

A nagygyűlés hangsúlyozza: "Mindannyian tudatában vagyunk annak,
milyen összetett körülmények között kell Önöknek meghozniuk dönté-
seiket. Ugyanakkor azonban szeretnénk tudatni, hogy a nemzetek - és
köztük a keresztyének - úgy érzik, többet kellene tenni most, többet az
enyhülésért, különösen is a leszerelésért; többet a közel-keleti és latin-
amerikai, ázsiai és afrikai, de különösen is a dél-afrikai, zimbabvei és
namíbiai veszélygócok problémáinak megoldásáért; és többet a nemzet-
közi gazdasági kapcsolatokban való igazságosságért." Kiemeli a felhívás,
hogy nemcsak a kormányok tehetnek erőfeszítéseket a békéért, hanem
más szervezetek is: "Önök mellett állunk a békéért és igazságosságért való
minden erőfeszítésükben."

3. Leszerelés, enyhülés és fejlődés

A dokumentum leszögezi, hogy ez a három kérdés egymással szorosan
és kölcsönösen összefügg. Ezek alkotják a mai emberiség legfőbb gondját.
Ezért felszólítja az egyházakat és népeket, hassanak oda, hogy az európai
enyhülés visszafordíthatatlanná váljék, az államok fagyasszak be új fegy-
verek kikísérletezését, csökkentsék hadikiadásaikat, csökkentsék fegyver-
készleteiket (akár hagyományos vagy nukleáris, akár bakterológiai vagy
kémiai fegyverekről is van szó), vitás kérdéseik békés megoldására pedig
dolgozzanak ki eljárási formákat, június 17-ét világleszerelési napnak
nyilvánítsák.

4. Minden nemzet biztonsága az enyhülés és leszerelés együttműködési
politikája révén

Ez a dokumentum 15 pontban említi meg a leszereléssel, ill. a fegy-
verkezési verseny csökkentésével kapcsolatos tennivalókat. Alapelvként fo-
gadja el, hogy minden nemzetnek egyenlő biztonságra van joga, de egyik
biztonsága sem veszélyeztetheti a másik biztonságát. Támogatja a doku-
mentum am a javaslatot, hogy kössenek világegyezményt az erőszakról
való lemondásról. Hasonlóképpen támogatja a dokumentum a Varsói Szer-
ződés tagállamainak javaslatát olyan egyezmény megkötéséről, melynek
aláírói kötelezik magukat, hogy nem alkalmaznak először nukleáris fegy-
vert. Javasolja a nagygyűlés továbbá számos más, korábban már megkö-
tött egyezmény szígorú betartását és az aláíró nemzetek körének bőví-
tését. Egyúttal azt is aláhúzza, hogy a harmadik világ népeinek törek-
vése, hogy ha kell fegyverrel is küzdjenek felszabadításukért, nem ellen-
kezik az általános és teljes leszerelés programjával.

5. Azsia

A KBK Ázsia összefüggésében különösen is fontosnak tartja az ENSZ
által javasolt új nemzetközi gazdasági rend megteremtését, hogy ezek az
országok gazdaságilag is függetlenné válhassanak. Nyugtalanítónak tartja
számos ázsiai ország gyors ütemű fegyverkezését, valamint új katonai
támaszpont ok létesítését, és kinyilvánítja készséget és szándékát, hogy
kapcsolatot tartson a kínai néppel is.
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Reuss András

6. Közel-Kelet

A nagygyűlés továbbra is nagyon veszélyesnek ítéli meg a közel-keleti
helyzetet. Támogatja az ENSZ közgyűlésének, ill. Biztonsági Tanácsának
határozatait. Vagy is hangsúlyozza minden népnek - a palesztinaiaknak
is - azt a jogát, hogy államot alkothassanak, követeli az izraeli meg-
szállás alatt álló területek feltétel nélküli kiürítését, elítéli a palesztinok
diszkriminációját, és aláhúzza, hogy a kérdést csak kölcsönös bizalommal
és megegyezéssel lehet megoldani. Külön pont említi Ciprus problémáját.

7. Vietnam

A nagygyűlés határozata meleg hangon üdvözli a vietnami népet, és
szükségesnek tartja a háborútól sokat szenvedett ország és nép további
hatékony támogatását az újjáépítésben. Kéri a keresztyéneket, segítsenek
a kambodzsai-vietnami és a kínai-vietnami viszony valóságos állásá-
nak megismertetésében.

8. Dél-Afrika

A KBK határozottan elutasítja "az elkülönült fejlődés" (apartheid) po-
litikáját és mindazokat az erőfeszítéseket, melyekkel ezt a rendszert Dél-
Afrikában, Zimbabvéban és Namíbiában fenn akarják tartani. Elítéli a
nyugati államokat, melyek hathatós gazdasági alapot és fegyvereket is
adnak ehhez. Acél: szabad választások alapján demokratikus többségi kor-
mány, Felhívja az egyházakat, hogy május utolsó vasárnapján emlékez-
zenek meg Afrikáról (Afrika-vasárnap).

9. Latin-Amerika

Ezen a földrészen a politikai és gazdasági függetlenségért. az emberi
jogokért, a nyomor ellen folyik a küzdelem. Elég Chilére emlékeztetni.
Elég azt mondani, hogy a KBK két aktív munkását elrabolták és semmi
hír sincs róluk. Az egyházak egy része pl. Chilében megfelelő lépésekkel
próbálkozik, de hosszú és nehéz küzdelemre lesz még szükség.

Mit oldanak meg felhívások és határozatok?

Ez az a kérdés, mely velük kapcsolatban mindig felvetődik. Ha a mon-
datokat, papírokat és oldalakat nézzük csak, akkor nagyon egyszerű a
felelet: semmit. Ezek a mondatok, határozatok, papírok nem oldanak meg
semmit. De Prágában senki sem úgy vett részt a vitában, mintha ezektől
a papíroktói várná a végső megoldást. A megoldást - de legalábbis a
világ égető kérdéseinek enyhítését, jobbrafordulását - ezen a földön, eb-
ben a történelemben csak emberek vívhatják ki. Az emberek között a
keresztyének is, akik talán éppen e papírok, határozatok olvasása nyomán
ébrednek rá: lehet tenni, kell tenni, talán éppen így és éppen ezt kell
tenni mindannyiunk békéjéért.
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lKI~Ó INIIIIKA
1977. JÚLIUS -1978. JÚNIUS

1
1977

1

ÚGY SZOLGÁLNI
EGYHÁZUNK JAVÁT,

HOGY KÖZBEN
EGÉSZ NÉPÜNKNEK

SZOLGÁLJUNK

címmel beszélgetést közöl az Evan-
gélikus :Élet lelkészjelöltjeinkkel és
szüleikkel.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG ÚJ ELNÖKE

A Lutheránus Világszövetség Dal'
es-Salaamban tartott VI. nagygyű-
lése Josiah Kibira tanzániai püspö-
köt választotta meg a Lutheránus
Világszövetség elnökévé.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

Antirasszizmus Bizottsága New
Yorkban tartotta ülését. Az ülésen
egyházunk részéről Ottlyk Ernő
püspök vett részt.

A GUSTA V ADOLF-WERK
VEZETOlNEK LÁTOGATÁSA

D. Günter Besch lelkész, a Gustav
Adolf-Werk elnöke Hans-Joachim
Hoffmann lelkész, a szervezet fő-
titkára kíséretében július 7-11-ig
látogatást tett hazánkban, amely-
nek során fogadta őket Káldy Zol-
tán püspök-elnök.

"KRISZTUSBAN -
ÚJ KÖZÖSSÉG"

címmel nyolc részből álló cikksoro-
zatot közöl az Evangélikus Élet
Káldy Zoltán püspök tollából a
Lutheránus Világszövetség Dar es-
Salaam-i nagygyűléséről.

LELKÉSZAVATÁS KOSZEGEN

Július 9-én, Kőszegen avatta lel-
késszé Káldy Zoltán, a Déli Egy-
házkerület püspöke, ifj. Szabó La-
jost, Szabó Lajos kőszegi lelkész
fiát.

A MAGYARORSÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ

GYÁSZA

Ráski Sándor református püspök
július 10-én 57 éves korában szív-
roham következtében Bécsben el-
hunyt. Temetése július 16-án volt
Miskolcon.

A testvér református egyház gyá-
szában őszinte szívvel osztozott egy-
házunk is.

PROHLE KÁROLY
EVT- ÜLÉSEKEN

Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, ökumenikus főtitkár az EVT
Nemzetközi Bizottságának meghí-
vására részt vett a helsinki záró-
okmányt aláíró államok egyházai-
nak képviselői számára július
12-16. között Montreux-ban tartott
második ülésén. Ezt követően július
18-23. között Loecumban (NSZK)
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képviselte egyházunkat az EVT
Hit- és Egyházalkotmány Bizottsá-
gának ülésén. Majd pedig részt vett
az EVT Központi Bizottságának évi
rendes ülésén, amelyet július 27.-
augusztus 7. között tartottak Genf-
ben.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
INTERJÚJA

A Magyar Nemzet július 30-i száma
"Jelentős lépés előre" címen figye-
lemre méltó terjedelemben beszél-
getést közölt Káldy Zoltán püspök-
elnökkel, a magyar delegáció veze-
tőjével, az LVSZ VI. nagygyűléséről,

LELKÉSZAVATÁS
NYÍREGYHÁZÁN

SZOLGÁLATBA BOCSÁTÁS
A DEÁK TÉREN

Szabó Vilmos Béla végzett teológust
Nyíregyházán avatta lelkésszé Ott-
lyk Ernő, az Északi Egyházkerület
püspöke.

Balogh Andrásné Szemerei Mária
végzett teológust július 10-én a
Deák téri templomban bocsátotta ki
szolgálatra Káldy Zoltán, a Déli
Egyházkerület püspöke.

t D. DR. MORITZ MITZENHEIM
Augusztus 4-én, 86 éves korában el-
hunyt D. dr. Moritz Mitzenheim, a
'I'hürtngiai Evangélikus Tartományi
Egyház nyugalmazott püspöke.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
ELŐADÁSA A DEBRECENI

NYÁRI EGYETEMEN
A debreceni nyári egyetem vezető-
ségének felkérésére Káldy Zoltán
püspök augusztus 16-án "Az állam
és egyház viszonya Magyarorszá-
gon" címmel tartott előadást a nyá-
ri egyetem hallgatóinak. Az elő-
adást eszmecsere követte.

BÉKEMOZGALMI
KITÜNTETÉSEK

kért a kitüntető jelvényt adomá-
nyozta Dubovay Géza kaposvári
lelkésznek, a Somogy-Zalai Egy-
házmegye esperesének és ifjú Gö-
rög Tibor lelkésznek, aki a ma-
gyarországi evangélikus egyház kép-
viselőjeként végez szelgálatot Prá-
gában, a Keresztyén Békekonferen-
cia központjában. Mezősi György
csepeli lelkész a XXI. kerületben
a Hazafias Népfront munkájában
végzett szolgálatáért a békemozga-
lom emléklapját kapta.

MUNTAG ANDOR
TANULMÁNYA

A Lutheránus Világszövetség Ta-
nulmányi Osztálya tanulmány köte-
tet jelentetett meg "Kétféle biro-
dalom és kormányzás" címmel. A
kötetben szerepelt Muntag Andor
teológiai akadémiai tanár tanulmá-
nya is.

ÖSZTÖNDÍJASAINK
HAZATÉRÉSE

Az elmúlt tanulmányi év során két
ösztöndíjasunk tartózkodott külíöl-
dön. Csepregi Zsuzsanna lelkészi
munkatárs Erlangenben volt és a
lelkigondozás kérdéseivel foglalko-
zott. Lehel László segédlelkész
Strasbourgban volt és egyházszocio-
lógiai tanulmányokat folytatott. Ta-
nulmányaikról visszatértek és meg-
kezdték egyházi szolgálatukat.

ADAR ES-SALAAM-I
MAGYAR TANULMÁNY

MAGYAR NYELVU KIADÁSA
A Lutheránus Világszövetség VI.
nagygyűlésére készített angol nyel-
vű magyar tanulmányi hozzájárulá-
sunkat Sajtóosztályunk magyar
nyelven is kiadta kétezer példány-
ban.

SZOLGÁLATBA BOCSÁTÁS
BÉKÉSCSABA-

ERZSÉBETHELYEN
Az Országos Béketanács a béke- Házi Magdolna végzett teológust
mozgalomban végzett jó munkáju- augusztus 14-én a békéscsaba-erzsé-
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bethelyi templomban bocsátotta ki
szelgálatra Káldy Zoltán, a Déli
Egyházkerület püspöke.

ORSZÁGOS
DIAKÓNIAI KONFERENCIA

Augusztus 30.-szeptember l-ig or-
szágos diakóniai konferencia volt
Soltvadkerten, amelynek keretében
beszámolók hangzottak el a szere-
tetintézményeinkben az elmúlt év-
ben végzett munkáról és számba
vették a feladatokat.

SZAMOS KÖZl ISTVÁN
REFORMÁTUS PÜSPÖK
NYUGALOMBA VONULT

A Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke, Szamosközi Ist-
ván, megrendült egészségi állapotá-
ra való tekintettel nyugdíjazását
kérte. A szeptember 1-én tartott
egyházkerületi közgyűlés a lemon-
dást elfogadta. A közgyűlésen egy-
házunk részéről Káldy Zoltán
püspök-elnök értékelte Szamosközi
István munkásságát,

SZAMOSKÖZl ISTVAN
REFORMÁTUS PÜSPÖK

KITÜNTETÉSE

A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa Szamosközi István refor-
mátus püspöknek az állam és egy-
ház közötti jó viszony megteremté-
sében, fejlesztésében, valamint a
nemzetközi és hazai békemozgalom-
ban kifejtett tevékenysége elisme-
réseképpen. nyugállományba vonu-
lása alkalmából a Magyar Népköz-
társaság babérkoszorúval ékesített
Zászlórendje kitüntetést adomá-
nyozta.

A NEMZETKÖZI BELMISSZIÓI
ÉS DIAKÓNIAI SZÖVETSÉG

ÜLÉSE BUDAPESTEN

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa meghívására szep-
tember 4-8-ig Budapesten, az
Evangélikus Teológiai Akadémián

tartotta évi munkaülését a Nemzet-
közi Belmissziói és Diakóniai Szö-
vetség. A szervezet rnintegy 50
résztvevője 13 kelet- és nyugat-
európai országból a következő főté-
mát tárgyalta meg: "Úton· a diakó-
niai egyház felé".

PUBLICISZTIKAI
KONFERENCIA

A Lutheránus Világszövetség publi-
cisztikai konferenciát rendezett Ber-
linben szeptember 15-18-ig a vi-
lággyűlést követő sajtófeladatok
megbeszélésére. A konferencián
egyházunk képviseletében Vámos
József teológiai akadémiai tanár
vett részt.

BONHOEFFER-KUTATÓK
KONFERENCIÁJA

Bonhoeffer munkásságával és hatá-
sával foglalkozó szakemberek részé-
re konferenciát rendeztek Witten-
bergben (NDK) szeptember 16-
19-ig, amelyen részt vett és beszá-
molót tartott Lehel Ferenc szom-
bathelvi lelkész, Bonhoeffer egyet-
len magyarországi tanítványa.

VISSZHANG
MIKLÓS IMRE ÁLLAMTITKÁR

"EGYHÁZPOLITIKÁNK
mŰSZERU KÉRDÉSEI"

CÍMU CIKKÉRE
címmel első oldalas cikk jelent meg
az Evangélikus Életben Káldy Zol-
tán püspök tollából.

EGYETEMIVENDÉGELŰADÁS
HELSINKIBEN

A már hagyományossá vált kölcsö-
nös finn-magyar egyetemi, illetve
akadémiai vendégelőadások során
szeptember 17-25. között Fabiny
Tibor teológiai akadémiai tanár
tartott előadásokat a helsinki egye-
temen.

A KBK TEOLÓGIAI
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia Teo-
lógiai Bizottsága Nyugat-Berlinben
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tartotta idei ülését szeptember
19-24-ig. Az ülésen a bizottság
tagjaként részt vett Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár is.

ll. NEMZETKÖZI ÖKUMENIKUS
SZEMINÁRIUM

A Strasbourgi Ökumenikus Kutató-
intézet ll. Nemzetközi Ökumenikus
Szernínáriumának témája: "Újra
felfedezett .közösség". A szeminá-
riumon, amelyre szeptember 19-
29-ig került sor, egyházunk részé-
ről Nagy István tatai esperes vett
részt.

"A LELKIGONDOZÁS
ELMÉLYÍTÉSE

KÖZÖS TANULÁSSAL"

Az Egyházak Világtanácsa és az
NDK-beli Evangéliumi Egyházak
Szövetsége szeptember 22-28-ig
Eisenachban konferenciát rendezett
a fenti térnával. Egyházunk részéről
Csepregi Zsuzsanna lelkészi munka-
társ vett részt a konferencián.

DR. BILLY GRAHAM
LÁTOGATÁSA

MAGYARORSZÁGON

A Magyarországi Szabadegyházak
'Tanácsa meghívására szeptember
3-án Budapestre érkezett dr. Billy
Graham neves evangélista. az
Észak-amerikai Egyesült Államok-
ban működő Billy Graham Evangé-
lizáló Társaság munkatársainak kí-
séretében. Billy Graham látogatása
során részt vett és szolgált a Sza-
badegyházak Tanácsához tartozó
egyházak és gyülekezetek különbö-
ző alkalmain Budapesten és vidé-
.ken. Alkalma nyílt arra is, hogy
találkozzék és megbeszélést folytas-
son a magyarországi egyházak ve-
zetőivel, így Káldy Zoltán püspök-
elnökkel is. Aczél György, a Mí-
nisztertanács elnökhelyettese, Miklós
Imre államtitkárnak, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökének tár-
saságában a Parlamentben fogadta
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dr. Billy Grahamet, akit elkísért
Palotay Sándor, a Szabadegyházak
Tanácsának elnöke is.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

Nemzetközi Titkársága szeptember
9-13. között tartott ülésén határo-
zatot fogadott el a neutronbomba
ellen.

EGYHÁZUNK
DELEGÁCIÚJA

,sVÉDORSZÁGBAN

Dr. Olof Sundby uppsalai érsek
meghívta egyházunk delegációját a
svéd egyház meglátogatására. A lá-
togatására szeptember lI2-l9-ig ke-
rült sor. A delegácíót Káldy Zoltán
püspök-elnök vezette; tagjai voltak:
Hafenscher Károly Deák téri lel-
kész és Reuss András külügyi tit-
kár. Részt vett az úton Káldy Zol-
tánné is. Szeptember l8-án Káldy
Zoltán püspök-elnök az uppsalaí
dómban prédikált. A látogatásról
első oldalas beszámolót közölt az
Evangélikus Élet.

DR. RAJNAI KÁROLY
HUSZONÖT ÉVE

EGYHÁZMEGYEIFELÜGYELÖ

Dr. Rajnai Károly, a bajai gyüle-
kezet felügyelője huszonöt éve tölti
be a Bács-Kiskun Egyházmegye fel-
ügyelői tisztét. Az egyházkerület el-
nöksége nevében Káldy Zoltán
püspök levélben méltatta dr. Raj-
nai Károly felügyelői munkásságát.

TANÉVNYITÚ
A TEOLÚGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia szepternber
'15-én tartotta tan évnyitó istentisz-
teletét és ünnepi ülését.

ELHUNYT
FLIEGENSCHNEE FRIGYES

Szeptember 20-án váratlanul el-
hunyt Fliegenschnee Frigyes lel-



Káldy Zoltán püspök előadást tart a Szabadegyházak Tanácsa
Lelkésznevelő Intézete és a Baptista Teológiai Szemínártum

közös tanévnyitó ünnepségén
A háttérben Billy Graham

kész. Utoljára. a Bécs-Floridsdorf
-Leopold au gyülekezetben szolgált,
előtte pedig a kőszegi gyülekezet
lelkésze volt.

látogatta a Szibériában, Kirgízíá-
ban és Tadzsikisztánban levő né-
met nyelvű evangélikus gyülekeze-
teket.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

KÉPVISEL ÖlNEK LÁTOGATÁSA
A SZOVJETUNIO ÁZSIAI

EVANGÉLIKUS
GYÜLEKEZETEIBEN

Dr. Paul Hansen, a Lutheránus
Világszövetség európai titkára meg-

BEIKTATTÁK
A GYÖR-SOPRONI
EGYHÁZMEGYE
ÚJESPERESÉT

Szeptember 28-án Beleden beiktat-
ták hivatalába Bárány Gyula bele-
di lelkészt, a Győr-Soproni Egyház-
megye új esperesét
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TANÁCSKOZOTT
A MAGYAR BIBLIATANÁCS

Szeptember 28-án ülést tartott a
Magyar Bibliatanács, amelyen részt
vett Ole van Luyn, a Bibliatársu-
latok Vílágszövetsége európai titká-
ra is.

A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK

ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK
NYILATKOZATA

A BELGRÁDI
KONFERENCIÁRÚL

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa nyilatkozatot fo-
gadott el a belgrádi konferenciával
kapcsolatban, amelyben többek kö-
zött ez olvasható: " ... Európának
és a világnak égető szüksége van
arra, hogya népek biztonságban él-
jenek, az együttműködés elmélyül-
jön, a politikai enyhülés megerő-
södjék és a katonai enyhüléshez, a

fegyverkezési verseny megállítá-
sához, hatékony leszereléshez ve-
zessen ... "

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

Kétnapos országos esperesi értekez-
letet tartottak á Teológiai Akadé-
mián, amelynek fő referátumát
Káldy Zoltán püspök-elnök tar-
totta szolgálatunk távlatairól, jó
lehetőségeiről és az időszerű fel-
adatokról. Az esperesi értekezletet
a második napon meglátogatta
Miklós Imre államtitkár, az Allamí
Egyházügyi Hivatal elnöke, aki az
értekezleten felszólalt és válaszolt
a felvetett kérdésekre. Felszólalását
az Evangélikus .Élet teljes terje-
delemben közli.

"KONCILIARITÁS -
AZ ELŰREVEZETŰ ÚT?"

Az Európai Egyházak Konferen-
ciája tanulmányi konferenciát ren-

Bárány Gyula beledi lelkész beiktatása a Győr-Soproni Egyházmegye
esperesi tisztébe
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dezett Szófiában, október 3-8-ig.
Témája: "Konciliaritás - az előre-
vezető út?" Egyházunkat Selmeczi
János, a Teológus Otthon igazgatója
képviselte.

ELHUNYT TOOMING ÉRSEK

Tallinnban október 5-én elhunyt
Alfred 'I'ooming, az észt evangé-
likus egyház érseke.

SZILÁGYI BÉLA,
A DÉLI EGYHÁZKERÜLET
FELÜGYELÖHELYETTESE

A Szent-Ivány Ödőn egyházkerü-
leti felügyelő halálával megürese-
dett tisztet az új egyházkerületi
felügyelő megválasztásáig mint fel-
ügyelőhelyettes, a nem lelkészi fő-
jegyző Szilágyi Béla, pécsi gyüle-
kezet tiszteletbeli felügyelője tölti
be.

FELÜGYELÖVÁLASZTÁS
A DEÁK TÉRI GYÜLEKEZETBEN

Október 9-én közgyűlést tartott a
Deák téri gyülekezet és felügyelővé
Szirmai Tibor eddigi másodfelügye-
lót választotta meg.

FELELÖSSÉG
A JÖVOÉRT

Az Európai Ökumenikus Informá-
ciós Munkaközösség október 10-
14-ig tartotta idei ülését a francia-
országi Liebfrauenbergben "Felelős-
ség a jövőért" témával. Egyházunk
részéről Nagy István tatai esperes
és Reuss András külügyi titkár vett
részt az ülésen.

BEIKTATTÁK KÜRTI LÁSZLÓ
REFORMÁTUS PÜSPÖKÖT

Október 19-én beiktatták tisztségé-
be a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület új püspökét, Kürti
László teológiai akadémiai tanárt, a
Debreceni Református Kollégíum
Iőigazgatójá t.

PROTESTÁNS KÖNYVESBOLT
NYILT BUDAPESTEN

a IX., Ráday útca 1. szám alatt.
amelyben a református egyház saj-
tókiadványain kívül a testvéregy-
házak kiadásában megjelenő kiad-
ványok is kaphatók.

EURÓPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TANÁCS

Október 23-30-ig Eisenachban
tartotta idei közgyűlését az Euró-
pai Ökumenikus Ifjúsági Tanács.
amelyre egyházunk vezetősége Bi-
zik László gödöllői lelkészt küldte
ki.

OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
A NÉMET DEMOKRATIKUS

KÖZTÁRSASÁGBAN

Évtizedek óta szoros kapcsolat áll
fenn egyházunk és az NDK evan-
gélikus egyházai között. Ennek ke-
retében került sor Ottlyk Ernő
püspök előadókörútjára.

REFORMÁCIÓI
EMLÉKÜNNEPÉLY

BUDAPESTEN

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa tagegyházai ok-
tóber 30-án a Szilágyi Dezső téri
református templomban reformációi
emlékünnepélyt tartottak. ünnepi
előadást Káldy Zoltán püspök-elnök
tartott.

BARÁTI TALÁLKOZÓ
FINNORSZÁGBAN

A finn-magyar teológuscsere öt-
venéves évfordulója alkalmával ba-
ráti találkozót rendeztek Helsinki-
ben, amelyen az első ösztöndíjas,
id. Dedinszky Gyula és egyházunk
részéről Koren Emil esperes, és Ba-
ranyai Tamás domonyi lelkész volt
jelen feleségestül, valamint a Hel-
sinkiben tartózkodó Fabiny Tibor
teológiai akadémiai tanár.
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ÉRDEKLÖDF:S, BÁTOR1TÁS,
HOZZÁJÁRULÁS

A Lutheránus Világszövetség me-
morandumot tett közzé a helsinki
és belgrádi értekezletről. A merno-
randum hangsúlyozza, "hogy a bé-
ke és biztonság kérdésével-való tö-
rődésre emberi érdekünk és keresz-
tyén hitünk is kötelez ... ", ezzel
bátorítja a tagegyházakat és az
evangélikusokat a felelősség vál-
lalására.

ARANYBÁNYA
A DUNA-TISZA KÖZF:N

A Magyar Újságírók Országos Szö-
vétsége és az Állami Egyházügyi
Hivatal, valamint a Mezőgazdasá-
gi és Élelmezésügyi Minisztérium
rendezésében az egyházi lapok
munkatársai meglátogattak a dán-
szentmiklósi Micsurin Termelőszö-
vetkezetet, ahol Főző József elnök
bemutatta az országos hírű szövet-
kezetet.

BEIKTATTÁK TÚTH KÁROLY
REFORMÁTUS PÜSPÖ KÖT

A Kálvin téri református templom-
ban ünnepi istentiszteleten és köz-
gyűlésen beiktatták a Dunamelléki
Református Egyházkerület új püspö-
két, Tóth Károlyt, Egyházunk ré-
széről Káldy Zoltán püspök-elnök
köszöntötte az új püspököt.

"MAGYAR TANULMÁNYI
HF:T"AZ NSZK-BAN

A Frankfurt melletti Arnoldshaim-
ban magyar tanulmányi hetet ren-
deztek. A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa tizenhárom
tagú delegációval vett részt a ren-
dezvényen, amelyen egyházunkat
Ottlyk Ernő püspök, Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár és Lehel
László lelkész képviselte.

KITÜNTETÉSEK
Az Országos Béketanács emléklap-
pal tüntette 'ki Tóbh-Szöllös Mihály

kecskeméti lelkészt, a Bács-Kiskun
Egyházmegye esperesét. A Hazafias
Népfront budapesti .Bizottsága a
"Kiváló társadalmi munkás" kítün-
tetést adományozta Szirmai Zoltán
fasori lelkésznek.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
CIPRUSON

Káldy Zoltán püspök november
20-21-én Nicosiában részt vett a
parlamenti képviselők nemzetközi
konferenciáján, amelyen 25 ország
küldött ei vettek részt. A konferen-
cia a ciprusi kérdés megoldását
sürgette.

Káldy Zoltán püspök "Még min-
dig vannak drótakadályok Cipru-
son" címen első oldalas cikkben szá-
molt be tapasztalatairól.

AZ EGYHÁZAK MINT
A HELSINKI ZÁRÚOKMÁNY

MEGVALÚSÍTÚI
címen közli az Evangélikus Élet
Erkki Kario cikkét, ami a Luthe-
ránus Világszövetség sajtószolgála-
tának kiadványában jelent meg.

A SZÁMADÁS ÉS TERVEZÉS
IDEJÉN

összefoglaló címen ad beszámolót
az Evangélikus Élet a Sajtóosztály
Tanácsa, a Nyugdíjosztály Tanácsa
és az Egyházi Építkezéseket Jóvá-
hagyó Bizottság üléséről.

EGYMÁSÉRT
ÉS EGYVTT MÁSOKÉRT

Az Evangélikus Egyház és a Sza-
badegyházak Tanácsa tagegyházai
között meglevő jó kapcsolatok j.e-
gyében hívta meg Káldy Zoltán
püspök-elnök november 29-én Pa-
lotay Sándort, a Szabadegyházak
Tanácsa elnökét a Teológiai Aka-
démiára, hogy előadást tartson.
Palotay Sándor elnök "A Magyar-
országi Szabadegyházak Tanácsa
tagegyházainak identitása és ökume-
nikus egységtörekvése" címmel tar-
tott előadást.
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KITÜNT,ETTÉK
AZ EVANGÉLIKUS ÉLETET

Az Országos Béketanács emléklap-
pal tüntette ki az Evangélikus Élet
szerkesztő bizottságát a békernun-
kában végzett eredményes munka
elismeréséül.

"A SZOLIDARITÁS
MODELLJEI"

A Keresztyén Békekonferencia lf-
[úsági Bizottsága november 30.-
december 6-ig Leningrádban tar-
totta idei ülését. Az ülés főtémája:
.Szolidantás egy igazságosabb vi-
lág felépítéséért folyó küzdelem-
ben". Az ülésen egyházunk képvi-
seletében Baranyai Tamás domo-
nyi lelkész vett részt, aki előadást
tartott "A szolidaritás modelljei"
címmel.

AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET

KÖZGYŰLÉSE

Az Északi Egyházkerület december
l-én a budavári templomban tar-
totta közgyűlését, amelyen Ottlyk
Ernő püspök jelentésében felölelte
az egyházkerület életének és szol-
gálatártak három esztendejét és ösz-
szefoglaló értékelést adott a lelké-
szimunkaközösségek munkájáról is.

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET
KÖZGYŰLÉSE

A Déli Egyházkerület december
9-én a Deák téri templomban tar-
totta közgyűlését, amelyen Káldy
Zoltán püspök jelentésének első ré-
szében az egyház missziójának di-
menzióiról beszélt, amelyben a kö-
vetkező fejezetcímek szerepeltek:
Az egyház missziójának dimenziói
- Az igehirdetés - A diakónia -
Az istentisztelet - A közösségí
élet.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
KÖZGYŰLÉSE

December 16-án tartotta közgyűlé-
sét az Országos Egyház. A közgyű-

lés tárgysorozatának gerincét Káldy
Zoltán püspök-elnök jelentése al-
kotta, aminek főbb fejezetei a kő-
vetkezők voltak: A számok is be-
szélnek - Az Európai Biztonsági
és Együttműködési .Értekezlet belg-
rádi tanácskozása - Az emberi jo-
gok kérdése - Allam és egyház
viszonya - A Hazafias Népfront -
Hazai ökumenikus helyzetünk. A
jelentés további része felölelte egy-
házunk egész életének és munkájá-
nak három esztendejét.

CENTENÁRIUM

Az Országos Rabbiképző Intézet
százéves jubileumát ünnepelte. Az
ünnepségerr egyházunk képviseleté-
ben Muntag Andor teológiai akadé-
miai dékán vett részt.

BERKI FERIZ KITÜNTETÉSE

Az Elnöki Tanács Berki Feriz pro-
toiereinek, a Magyar Ortodox Egy-
ház esperes-adminisztrátorának 60.
születésnapja alkalmából több évti-
zedes eredményes tevékenysége el-
ismeréséül a Munka Érdemrend
arany fokozatát adományozta.

FALVAKON,TANYÁKON

címmel új cikksorozatot indított az
Evangélikus Élet a megváltozott fa-
lusi életformáról és a falusi gyüle-
kezetek megváltozott életéről.

EVT ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS
GENFBEN

Az Egyházak Világtanácsa Hit- és
Egyházszervezet Bizottsága 1978.
auguszus második felében plenáris
ülést tart az indiai Bangalore kö-
zelében levő ökumenikus központ-
ban. A plenáris ülést előkészítő bi-
zottság ülésére december 10-14.
között került sor Genfben. Az ülésen
Prőhle Károly teológiai akadémiai
tanár, az Ökumenikus Tanács fő-
titkára vett részt.
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MEGALAKULT
AZ AFRIKAI KERESZTYÉN

BÉKEKONFERENCIA

December 15-én Sierra Leonéban
megalakult az Afrikai Keresztyén
Békekonferencia, amelynek elnöke
Richard Andriamanjato lett.

A SAJTÚOSZTÁLY
ÚJ KIADVÁNYA

A Sajtoosztály a kornmentársoro-
zat újabb köteteként Dóka Zoltán
'Márk evangéliuma círnű könyvét
jelentette meg.

1
1978

1

SZOKÁS VAGY ALKALOM

címen számol be az Evangélikus
Élet az Országos Elnökség és a Déli
Egyházkerület újévi köszöntéséről.

TELJESÜLT
A MAGYAR NÉP

RÉGI KiVÁNSÁGA

Január 5-én a Ferihegyi repülőté-
ren magyar földre érkezett a ma-
gyar korona és vele együtt a koro-
názási ékszerek. Az ünnepélyes át-
adásra január 6-án került sor a
Parlament kupolatermében a ma-
gyar és az amerikai nép képvise-
lői előtt. Az ünnepségerr jelen volt
Káldy Zoltán püspök és Vető Lajos
ny, püspök is.

OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
HATVANÉVES

Ottlyk Ernő, az Északi Egyházke-
rület püspöke január 9-én töltötte
be 60. életévét. Ebből az alkalom-
ból az Országos Egyház elnöksége
köszöntötte a jubiláló püspököt. Je-
len volt Miklós Imre államtitkár,
az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nöke, Straub István elnökhelyet-
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tes és dr. Pozsonyi László főosztály-
vezető.

OTTLYK ERNÖ PÜSPÖK
KITVNTETÉSE

Az Elnöki Tanács Ottlyk Ernőnek,
az Északi Egyházkerület püspöké-
nek az állam és az egyház közötti
jó viszony ápolása érdekében kifej-
tett több évtizedes, eredményes
munkássága elismeréseként 60. szü-
letésnapja alkalmából a Magyar
Népköztársaság Zászlórendjét ado-
mányozta.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

NEMZETKÖZI
TITKÁRSÁGÁN AK
BUDAPESTI VLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia
Nemzetközi Titkársága január 9-
12-ig Budapesten tartotta ülését. A
megnyitóülésen dr. Petrán János, a
Külügyminisztérium főosztályveze-
tője előadást tartott az európai biz-
tonság és együttműködés időszerű
kérdéseiről. A nemzetközi titkárság
munkájának középpontjában a Ke-
resztyén Békekonferencia V. nagy-
gyűlésének előkészítése állt.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

TANULMÁNYI
BIZOTTSÁGÁNAK

VEZETÖSÉGI VLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia Ta-
nulmányi Bizottságának vezetősége
január 13-án Budapesten tartotta
ülését, amelyen irányvonalakat dol-
goztak ki az V. nagygyűlés mun-
kacsoportjai számára.

MI LESZ A SORSA
ÜLLÖ ÚTI

SZÉKHÁZUNKNAK?

címmel első oldalas interjút közö!
az Evangélikus Élet Karner Agos-
ton országos főtitkárral.



BUDAPESTENÜLÉSEZETT
AZ EUROPAI IFJÚSÁGI

LESZERELÉSI
KONFERENCIA

Január 20-22-ig a Parlamentben
ülésezett az Európai Ifjúsági Lesze-
relési Konferencia, amelyen 29 or-
szág 254 küldötte vett részt. A
Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa képviseletében ifj.
Görög Tibor lelkész vett részt a
konferencián.

LELKI KÉRDÉSEKRŰL
BESZÉLGETÜNK

címmel új cikksorozatot indított az
Evangélikus Élet.

EGYÜTT EGY JO ÜGYÉRT

A Corvina Könyvkiadó a szocialis-
ta állam és a magyarországi egy-
házak viszonyáról francia nyelven
olyan tanulmányokötetet jelente-
tett meg, amely méltán tarthat
igényt nemzetközi érdeklődésre. A
kötetben evangélikus egyházunkat
Káldy Zoltán püspök képviseli, aki
részletes tanulmányt írt a diakóniai
teológia alapján.

KÁLDY ZOLTÁN PÜSPÖK
PARLAMENTI BESZÉDE

EGY KÜLFÖLDI
KIADVÁNYBAN

Az IDOC - amelynek székhelye
Rómában van - kiadványt tett
közzé német és angol nyelven. A
kötet címe: "Egyházak a szocializ-
musban". A könyv teljes terjede-
lemben közli Káldy Zoltán püspök
felszólalását, ami 1977. december
17-én hangzott el az országgyűlé-
sen.

ÜLÉST TARTOTT
ABIBLIATANÁCS

Bibliatársulatok Világszövetségének
anyagi segítségével aBibliatanács
olyan akciót szervezett, aminek ér-
telmében egy bizonyos számú Bíb-
liát féláron tudtak a tagegyházak
hívei rendelkezésére bocsátani. Ezt
az akciót egyházunk is örömmel üd-
vözölte.

KBK-BIZOTTSÁGI ÜLÉS
SZOFIÁBAN

A Keresztyén Békekonferencia
Nemzetközi Bizottsága február 28.-
március 4-ig tartotta ülését Szófiá-
ban. Egyházunkat Virágh Gyula
pesti esperes képviselte.

PEST MEGYEI PAPNÉK
TALÁLKOZOJA

A Pesti Egyházmegye papnél már-
cius 4-én Fóton találkoztak gazdag
program keretében.

1953.MÁRCIUS 4-5.
címmel cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben az 1953. évi zsinat
huszonöt éves évfordulój ával kap-
csolatban.

A LENINGRÁDI
EVANGÉLIKUSOK ÜNNEPE

Leningrádban 1500 résztvevő jelen-
létében adták át rendeltetésének az
evangélikus gyülekezet megújított
templomát.

A CIRKEVNÉ LISTY CIKKE
KÁLDY ZOLTÁN

PRÉDIKÁCIOS KÖTETÉRŰL
A Szlovákiai Evangélikus Egyház
folyóirata, a Cirkevné Listy 1977. de-
cemberi száma méltatást közölt
Káldy Zoltán püspök: Hanem, hogy
Ö szolgáljon című prédikációs köte-
térő!.

A Magyar Bibliatanács ülést tar-
tott, amelyen felmérte a Biblia ki- Káldy Zoltán egyházunk püspök-
adásával kapcsolatos kérdéseket. A elnöke látogatást tett az Üllői úti

PÜSPÖKI LÁTOGATÁSOK
AZ ÜLLŰI ÚTI

SZERETETOTTHONBAN
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Szeretetotthonban.
Ottlyk Ernő, az Északi Egyházke-

rület püspöke egy másik alkalom-
mal ugyancsak meglátogatta a sze-
retetotthont.

KARNER ÁGOST ON FOTITKÁR
AUSZTRIÁBAN

Karner Agoston országos egyházi
főtitkár látogatást tett Ausztriában,
ahol részt vett a Luther Márton Szö-
vetség elnökségének, valamint az
NSZK-beli Luther Szövetség elnök-
ségének ugyancsak Bécsben tartott
ülésén. Az elnökségi ülésekkel kap-
csolatosan film vetítés volt, amelyen
bemutatták a Finn Evangélikus Egy-
ház tájékoztatási központja által
készített tv-filmet magyarországi
evangélikus egyházunk életéről.

A SAJTÓ OSZTÁLY
ÚJ KIADVÁNYAI

A Sajtóosztály megjelentette Koren
Emil Körkép című szépirodalmi
válo gatását, valamint Rédey Pál Az
elfelejtett ember című munkáját a
mártírhalált halt Remete Lászlóról.

AZ ÚJ EMBER
AZ EVANGÉLIKUS
SZUPLIKÁCIÓRÓL

Az Új Ember című római katolikus
hetilap "Katolikus szemmel" rova-
tában beszámol az evangélikus teo-
lógiai hallgatók szuplikációs szolgá-
latáról.

A NÉPEK KÖZÖTTI BIZALOM
FOKOZÁSÁÉRT

Március 10-12-ig Mátraházán gyűl-
tek össze tanácskozásra a római
katolikusok békeszervezetének, a
Pax Chrtsti-rnozgalornnak a külön-
böző országokban működő szerveze-
tei és a Keresztyén Békekonferen-
cia képviselői. A tanácskozás fő té-
mája: "A közvélemény formálása
a leszerelés és az enyhülés érdeké-
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ben - a keresztyének és az egyhá-
zak szerepe és felelőssége" volt.

DIAKÓNIAI KONFERENCIÁK
AZ NDK-BAN

Március 21-23-ig konferenciát tar-
tottak Berlinben "A szellemi fogya-
tékos felnőtt" témáról, majd Bad-
Saarowban április 3-7-ig újabb
konferenciára került sor "A fogya-
tékosok élete és bizonyságtétele a
keresztyén gyülekezetben" címmel.
A konferenciákon egyházunk kép-
viseletében Muncz Frigyes, a Budai
Szeretetotthonok igazgatója vett
részt.

A MAGYAR HÍREK
EGYHÁZUNK ÉLETÉROL

ÉS AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
SZOLGÁLATÁRÓL

A Magyárok Világszövetségének
lapja ez évi 6. számában képes in-
terrút közölt Apostol Andrásnak, a
lap főszerkesztő-helyettesének tol-
lából Káldy Zoltán nal, egyházunk
püspök-elnökével és Mezősi György-
gyel, az Evangélikus Élet szerkesz-
tőjével. Az interjú, amely a hazai
és a külföldi olvasótábor számára
további ismereteket nyújtó össze-
fogó képet adott egyházunkról, kü-
lönösen is hangsúlyozottan szólt
egyházunknak és benne lapunknak
a társadalomban és az emberiség
javáért végzett szolgálatáról,

DR. BARTHA T;:BOR
PÜSPÖKI SZOLGÁLATÁNAK

HUSZADIK JUBILEUMA

A Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának Elnökségi Tanácsa
március 29-én kibővített ünnepi
ülést tartott, amelynek keretében
megemlékeztek dr. Bartha Tibor
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
püspökké szentelésének huszadik
jubileumáról.

A Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Elnöksége nevé-
ben Káldy Zoltán püspök-elnök le-



vélben köszöntötte dr. Bartha Tibor
református püspököt,

HARMATI BÉLA GENFBEN

A Lutheránus Világszövetség Ta-
nulmányi Bizottsága április 7-15-ig
Genfben tartotta ülését. Az ülésen
egyházunk képviseletében, meghí-
vott vendégként Harmati Béla Deák
téri lelkész vett részt.

MUNTAG ANDOR BÉCSBEN

Az Osztrák Evangélikus Egyház új
otthont épített a teológiai hallgatók
részére Bécsben, amelynek április
10-i felszentelésére egyházunk ve-
zetősége Muntag Andor teológiai
akadémiai dékánt küldte ki.

ÚJ NÖVÉROTTHON

alapkövét tették le április ll-én Pi-
liscsabán. A szelgálatot Káldy Zol-
tán püspök-elnök végezte.

KALDY ZOLTAN PÜSPÖK
FOGADTA ELLISON

ANGLIKAN PtJSPÖKÖT

Gerald Alexander Ellison, London
anglikán püspöke április 14-én hi-
vatalában meglátogatta Káldy Zol-
tán püspök-elnököt. A találkozón
jelen volt Richard Parsons buda-
pesti angol nagykövet is.

l\iINDNY AJUNK ÖRÖME
EGY-EGY ÚJ KI ADVANY

MEGJELENÉSE

címmel interjút közölt az Evangé-
likus Élet a sajtóvasárnap alkalmá-
ból Harleányi László tördelőszer-
kesztővel a Sajtóosztály munkájá-
ról.

PAAVO KORTEKANGAS
ÉS FELESÉGE

MAGYARORSZAGON

Paavo Kortekangas finn püspök és
felesége április 15-24-ig egyházunk

elnökségének meghívására hivatalos
látogatást tett hazánkban. Vendé-
günk április 16-án igét hirdetett a
Deák téri templomban. Munkatár-
sai körében fogadta Káldy Zoltán
püspök-elnök. Látogatást tett szere-
tetintézményekben, előadást tartott
lelkészek számára. A látogatásról
rneleg hangú első oldalas cikk je-
lent meg az Evangélikus Életben.

KALDY ZOLTAN PÜSPÖK
HEL SIN KIBEN

A Béke-világtanács elnökségi iro-
dája április 18-19-én Helsinkiben
rendkívüli ülést tartott. Az ülésen
részt vett Káldy Zoltán püspök, a
Béke-világtanács tagja is. Az ülés-
ről "Az élet nevében" címmel be-
számoló cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben.

LEHEL LAsZLÚ ATHÉNBEN

A Keresztyén Diák Világszövetség
április 18-23-ig európai diákkonfe-
renciát rendezett Athénben. Témá-
ja: "Kihívás nevelési és ifjúsági
munkára 1978-ban". A magyaror-
szági egyházak részéről Lehel
László lelkész vett részt a konfe-
rencián.

"AZ ENYHÜLÉSNEK
NINCS ÉSSZERÜ

ALTERNATívAJA"

címmel Káldy Zoltán püspök-elnök
tollából cikket közölt az Evangé-
likus Élet, ami a magyar kormány-
nak az országgyűlésen elhangzott
külpolitikai beszámolójához fűz ak-
tuális gondolatokat.

ÜNNEPI ÜLÉST TARTOTT
A GYÖRI SZERETETOTTHON

IGAZGATÚTANAcSA

Április 25-én ünnepi ülést tartott a
Győri Szeretetotthon Igazgatótaná-
csa abból az alkalomból, hogy el-
készült az otthon központi fűtése.
Az ülésen részt vett Káldy Zoltán
püspök-elnök, Ottlyk Ernő püspök,
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Karner Agoston országos főtitkár és
Blázy Lajos diakóniai ügyvivő lel-
kész.

ÚJ PÜSPÖK
THÜRINGIÁBAN:
WERNER LEICH

D. Ingo Braecklein, a Thürmgiaí
Tartományi Egyház püspöke nyu-
galomba vonult. Utóda Werner
Leich, aki 1969 óta szuperintendens
Lobensteinben. Werner Leich
püspök beiktatása április 30-án volt
Eisenachban. A beiktatás on egyhá-
zunk képviseletében Ottlyk Ernő
püspök vett részt.

KÉSZÜL AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYV

címmel interjú jelent meg az
Evangélikus Életben 'I'rajtler Gá-
borral, országos egyházunk zenei
igazgatójával.

ALELKÉSZNEVELÉSÉRT

összefoglaló témával tartott tanács-
kozást egyházunk vezetősége a
Teológiai Akadémia tanáraival és
azoknak a gyülekezeteknek a lelké-
szeivel, amely gyülekezetekből teo-
lógus tanul a Teológiai Akadémián.
A fő referátumot Káldy Zoltán
püspök-elnök tartotta.

OSZTRÁK DELEGÁCIO
EGYHÁZUNKBAN

Május 2-6-ig osztrák delegáció lá-
togatta meg egyházunkat, egyhá-
zunk ausztriai látogatása viszon-
zásaképpen. Gerald Eidenberger
egyházi kancellár és felesége, vala-
mint dr. Leopold Temmel linzi szu-
perintendens és felesége találkozott
Káldy Zoltán püspök-elnökkel és
munkatársaival, részt vettek gyüle-
kezeti alkalmakon és meglátogattálc
a Teológiai Akadémiát.
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OTTO IMMONEN
LÁTOGATÁSA

Otto Immonen finn lelkész, a Lut-
heránus Világszövetség genfi köz-
pontjában az ösztöndíjügyek refe-
rense május 7-ll-ig látogatást tett
egyházunkban. Tájékoztatást adott a
Lutheránus Világszövetségnek az
ösztöndíjasokkal kapcsolatos tevé-
kenységéről és kérdéseiről, részt
vett az Ösztöndíjtanács ülésén és
előadást tartott a Teológiai Akadé-
mián.

HALADO VILÁGBAN
TARTOS ENYHűLÉST

Az Országos Béketanács a Béke és
barátság hónapja alkalmából ünnepi
ülést tartott, amelyen felszólalt
Káldy Zoltán püspök-elnök is.

KÁLDY ZOLTÁN PűSPÖK
A TELEVtZIOBAN

A Béke és barátság hónapban a
Magyar Televízió "A hét" program
keretében május 14-én műsort su-
gárzott. Poór Klára, a Televízió
munkatársa beszélgetést folytatott
a békéről és a leszerelésről az Or-
szágos Béketanács ünnepi ülésén
rész vett szovjet, iraki, török és
osztrák delegációk vezetőível. A be-
szélgetésben magyar részről részt
vett Káldy Zoltán püspök is, aki a
Béke-világtanács munkájának elvi
alapjairól, valamint az egyházak-
nak a békemunkában való részvé-
teléről szólt.

GYERTYA,
MELY KÉT VÉGÉN ÉG

címmel beszélgetés közölt az Evan-
gélikus Élet Sebestyén Nándorné-
val, az Országos Béketanács főtit-
kárával.



AZ EGYHÁZAK
TEVÉKENYSÉGE

A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI
BÉKEMUNKÁBAN

címmel dr. Bartha Tibor reformá-
tus püspök a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége és az Állami Egy-
házügyi Hivatal rendezésében má-
jus 18-án előadást tartott az egy-
házi lapok munkatársai számára.

ÖKUMENIKUS FELHÍVÁS
IMÁDSÁGRA

A Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa felhív ta a tagegy-
házak gyülekezeteit, hogy május
21-én istentiszteleteiken imádkoz-
zanak az ENSZ rendkivüli közgyű-
léséért, amely a leszerelés kérdését
tárgyalja.

AZ ÖRÖMÖK KÖZÖSEK -
A FELADAT OK IS

címmel cikk jelent meg az Evan-
gélikus Életben az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának határozatával
kapcsolatban.

CIKKÜNK
AZ ORSZAGOS BÉKETANÁCS

KIADVÁNyABAN

"Tiszta bomba - sötét szándék"
címen az Országos Béketanács kiad-
ványt jelentetett meg a neutron-
bomba elleni állásfoglalásokról. Az
Evangélikus Élet 1977. augusztus
10-i számából a gyűjteménybe ke-
rült Harmati Béla: Hirosima a
neutronbomba árnyékában' című
cikke.

ORSzAGOS
ESPERESIÉRTEKEZLETET

tartottak május 24-én Budapesten,
amelynek főreferátuma Káldy Zol-
tán püspök-elnök 46 pontos előter-
jesztése volt.

ALLASFOGLALÁSOK
NAMfBIA DGYÉBEN

címmel közölte az Evangélikus Élet
a namíbiaí evangélikus Owarnbo-
egyház irodája és az LVSZ állásfog-
lalását a dél-afrikai csapatok ango-
lai kegyetlenkedésével kapcsolatban.

ÚJ TISZTELETBELI
DOKTORAINK

A Teológiai Akadémia június t-éri
tartott ünnepi üléséri tiszteletbeli
doktorrá avatta Erkki Kariót, a
Kotimaa című finn evangélikus
egyházi lap főszerkesztőjét, dr. Ján
Michalko teológiai professzort, a
Szlovákiai Evangélikus Egyház
egyetemes püspökét, Palotay Sán-
dort, a Szabadegyházak Tanácsa
elnökét, dr. Prőhle Károly teológiai
akadémiai tanárt, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa fő-
titkárát és Szedressy Pált, a Romá-
niai Zsinatpresbiteri Evangélikus
Egyház püspökét.

HAFENSCHER KÁROLY
ÉS REUSS ANDRÁS
FINNORSZAGBAN

A Finn Evangélikus Egyház és a
Lutheránus Világszövetség közös
szervezésében konferenciát tartot-
tak Fínnországban az északi- és a
kelet-európai egyházak képviselői
részére június 4-12-ig, amelynek
témája: "Az evangélikus egyházak
identitása és szolgálata a mai Euró-
pában" volt. A konferencián Ha-
fenscher Károly Deák téri lelkész
és Reuss András külügyi titkár
vett részt. A konferencián Hafen-
scher Károly referátumot is tartott
"Evangélikusok az ökumenikus dia-
lógusban" címmel.

PRŐHLE KAROLY
AZ NSZK-BAN

A Lutheránus Világszövetség
NSZK-beli Nemzeti Bizottsága kon-
ferenciát rendezett Bad Bollban jú-
nius 5-8-ig, amelynek témája "Köl-
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csönhatás a hitvallás, az egyházi
struktúra és a társadalom között"
volt. A konferencián Prőhle Károly
teológiai akadémiai tanár vett részt.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA
TANÉVZÁRÓJA

A Teológiai Akadémia június 18-án
tartotta tanévzáró istentiszteletét és
ünnepi ülését.

ID. DR. MARTIN LUTHER KING
MAGYARORSZÁGI

LÁTOGATÁSA

Id. dr. Martin Luther Kíng ameri-
kai baptista lelkész a Szabadegyhá-
zak Tanácsa meghívására látoga-
tást tett Budapesten. Június 18-án
ökumenikus ünnepélyerr szolgált a
Deák téri templomban. Id. dr. Mar-
tin Luther Kínget az Országos Bé-
ketanács a népek közötti barátság
és a faji megkülönböztetés ellen
folytatott évtizedes munkája elisme-
réseként a legmagasabb elismerés-
sel, a kitüntető jelvénnyel tűntette
ki.

Miklós Imre államtitkár,
lamí Egyházügyi Hivatal
hivatalában fogadta id. dr.
Luther Kinget.

az Al-
elnöke
Martin

A KBK NAGYGYŰLÉSÉRE
UTAZÓ MAGYAR DELEGÁCIÓ,

amelyet Káldy Zoltán püspök-elnök
vezetett, s tagjai Ottlyk Ernő
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püspök, Prőhle Károly és Vámos
József teológiai akadémiai tanár,
Harmati Béla Deák téri lelkész és
Reuss András külügyí titkár vol-
tak, június 22-én elutazott Prágá-
ba a Keresztyén Békekonferencia
V. nagygyűlésére.

Az Evangélikus Élet vezércikk-
ben üdvözölte a Keresztyén Béke-
konferencia munkáját húszéves ju-
bileuma és az V. nagygyűlés ta-
nácskozásának megkezdése alkal-
mából.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

TISZTSÉGVISELŰI

A Keresztyén Békekonferencia V.
nagygyűlésén megválasztották az uj
tisztségviselőket és a bizottságok
tagjait. A Keresztyén Békekonfe-
rencia elnöke Tóth Károly, a Du-
namelléki Református Egyházkerü-
let püspöke, főtitkára Lubomir Mi-
rejovsky csehszlovák protestáns
lelkész lett.

A folyamatos bizottság tagjáva
választották egyházunkból Káldy
Zoltán püspök-elnököt, Ottlyk Ernő
püspököt ; ifj. Görög Tibor lelkészt,
nemzetközi titkárság tagját; a har-
minchét tagú munkabizottság tagja
lett Ottlyk Ernő püspök.

Összeáll ította:
Harkányi László



Gyülekezeteink élete sokszorosan kapcsolódik az Úr szent vacsorájához.
Rendszeres kíszolgáltatása az istentiszteleti élet szerves része. Ez így van
rendjén. Az úrvacsorában kapott bűnbocsánat felold a kishítűség, a te-
hetetlenség megkötöző erejétől, feloldja a feszültségeket az egy családhoz
tartozók között. Ezzel szabaddá tesz a bátor, jókedvű együttes cselek-
vésre. A közösség, amely az úrvacsorában Krisztussal kapcsol össze ben-
nünket, a testvéri közösség ügyét teszi fontossá számunkra és késszé tesz
a közös feladatokban való részvételre, az áldozatra. A Krisztus szolgáló
szeretetéből való részesedés az egyes ember, a gyülekezet, népünk és az
összetartozó emberiség ügyei vel való törődés, a javukat szolgáló szeretet
szüntelen gyakorlására ösztönöz. így az úrvacsorával élő gyülekezet ál-
landó mozgásban van, mert rajta, mint élő testén keresztül szüntelenül
cselekszik az ember és világ javára a ma is élő és szolgáló Úro Ennek szám-
talan jelével találkoztunk az alatt az időszak alatt is, amelyről ebben az
összefoglalóban igyekszünk számot adni. Nem jelentést adunk, amely ki-
terjedne egyházunk gyülekezetei életének minden megnyilvánulására. Ese-
mények tudatos válogatás ával inkább összképet kívánunk adni arról, mi-
képpen élnek és szolgálnak az Úr szent vacsoráj ával megújított és meg-
erősített gyülekezeteink hazánkban saját javukon túl egymás, országos
egyházunk, népünk és az emberiség boldogulásáért is.

KONDOROSON

kettős ünnep volt 1977. augusztus 28-án. Az 1975-ben súlyos viharkárt
szenvedett templom belső terének felújítása befejeződött. A templomot,
amelynek kapui most újra kitáiruHak a gyülekezet előtt, Káldy Zoltán
püspök adta át rendeltetésének. A templom újraszentelésének ünnepe
keretében avatta lelkésszé a kerület püspöke a gyülekezet lelkészének,
Deme Károlynak a két fiát, Dávidot és Károlyt is.

DOMONY

Szép ünnepe volt a gyülekezetnek szeptember 6-án, amikor Káldy Zoltán
püspök szolgálatával emlékeztek meg a domonyiak templomuk felszen-
telésének 200. évfordulójáról. Erre az alkalomra a gyülekezet tagjai ön-
kéntes munkával új templomkerítést építettek.

BAKONYCSERNHN

október 9-én tartottak zenés áhítatot Nilán Zoltánné (cselló), Sztruhár
András (orgona) és a gyülekezet énekkara közreműködésével. A karve-
zető Nagy Dániel volt.

A DEAK TÉREN

a Lutheránia ének- és zenekara október 16-án újra telt templomban tar-
tott egyházzenei áhítatot Bach-művekből, Mády-Szabó Katalin, Seregély
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PÉCSETT

Katalin, Berczelly István közreműködésével, Trajtler Gábor orgonakísé-
retévei és Weltler Jenő vezényletével.

OROSZLANY

A gyülekezet ének- és zenekara fennállása 15. jubileuma alkalmából egy-
házzenei sorozatot tartott neves szólóénekesek, valamint Peskó György
orgonaművész közreműködésével, Nagy Dániel vezényletével.

ALBERTIRSAN

mindkét gyülekezetben szolgált Káldy Zoltán püspök szeptember 25-én.
lrsán a templom három harangjának villamosítása adoet a:lIlmlmat a
püspök vendégszolgálatára. Albertin a gyülekezet jelenlétében igehirdetés-
sel, úrvacsoraosztással erősítette szolgálatukban azokat a lelkészeinket,
akik 30 évvel ezelőtt kezdték el lelkészi szolgálatukat. Az együttlét arra
is lehetőséget adott, hogy köszöntsék a gyülekezet lelkészét, Roszik Mi-
hályt alberti szolgálatának 25. évfordulója alkalmából.

szolgált Káldy Zoltán püspök igehirdetéssel és a Lutheránus Világszövet-
ség Dar es-Salaamban tartott nagygyűléséről beszámolóval. Káldy Zol-
tánné pedig diavetítéssei hozta közel a hallottakat.

RÉPCELAKON

teológusnapot tartottak október 23-án Selmeczi János otthonigazgató ve-
zetésével teológusaink. Ezt az alkalmat számtalan hasonló követte az
1977-78-as tanévben is, különböző gyülekezetekben.

DIÚSGYŐR ...,...MISKOLC

Ottlyk Ernő püspök meglátogatta és szolgálatot végzett a két gyülekezet-
ben, abból az alkalomból, hogy Diósgyőrött templomuk felszentelésének
75., Miskolcon pedig a 180. évfordulóját ünnepelték. A püspök részt vett
a Borsod-Hevesi Egyházmegye közgyűlésén is Miskolcon.

ANGYALFÖLD

A Lutheránia ének- és zenekara szolgált október 28-án a gyülekezetben
egyházzenei áhítat keretében. A szólóénekeket Berczelly István és
Turcsányiné Benczúr Erzsébet énekelték.

PUSZTAVAM - BOKOD

A Fejér-Komáromi Egyházmegye két szomszéd ,gyülekezetében az egy-
mást követő két vasárnap új parókiát adott át rendeltetésének Ottlyk Ernő
püspök. Mindkét helyen nagy áldozatot vállalt a gyülekezet az új paplak
felépítésében. Puszta vámon magyar és német nyelven végezte a szolgálatot
a püspök és a neki segédkező Nagy István esperes anémet anyanyelvű
gyülekezetben. Az ünnepi alkalmon részt vett Lovrek Károly, a Fejér me-
gyei Tanács V. B. egyházügyi titkára is. - Bokodon az új kétszintes pa-
rókia egyúttal gyülekezeti célokra is szolgál,
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FASOR

A november 20-i egyházzenei áhítaton Peskó György orgonarnűvész szol-
gált orgonajátékkal. Műsorában szerepelt a templom hosszú évtizedeken
át neves orgonístája, a művész édesapja: Peskó Zoltán Chaconne c. mű-
ve is.

SZŐKEDENCS

A kis Somogy megyei falu templomának a felújítása a hazai és külföldi
hittestvérek közös áldozatának gyümölcse. A felszentelés ünnepén Káldy
Zoltán püspök szolgált a hálaadó gyülekezetben.

SOLTVADKERT

Reformáció ünnepén emlékezett meg a gyülekezet temploma felszentelé-
sének 140. évfordulójáról. Az ünnepi szelgálatra Káldy Zoltán püspököt
hívták meg. Az egyiittléten megemlékeztek a gyülekezet ~ántora, Koltai
Béla 25 éves szolgálatáról is.

KONDOROS

A már előbbi hírünkben emlitett viharkár által megrongált orgonát is fel-
újíttatta és Trajtler Gábor orgonaművész, egyházzenei igazgató tervei alap-
ján kibővítette a gyülekezet. November 20-án egyházzenei áhitat kereté-
ben vették újra használatba, amelyen Mekis Adám esperes végezte az ige-
hirdetés szolgálatát, Trajtler Gábor pedig gazdag műsorral mutatta be a
megújított orgonát.

KECSKEMÉTEN

a gyülekezet őszi szeretetvendégségén Káldy Zoltán püspök az LVSZ Dal'
es-Salaam-i nagygyűléséről adott tájékoztatót. A környezetet, amelyben a
nagygyűlés folyt és annak hangulatát hozta a hallgatósághoz közelebb
Káldy Zoltánné diavetítéses bemutatója.

BÓCSA

A Soltvadkert tanyavilágát összefogó gyülekezet istentiszteleti helyisége
25 évvel ezelőtt épült meg a mai faluközpontban a Font Miklós ado-
mányozta telken. A jubileumi alkalmat arra is felhasználták, hogy konfe-
renciát tartsanak a környező gyülekezetek presbiterei számára, amelyen
Tóth-Szöllős Mihály és Nagy István esperesek szolgáltak. Szabó István
egyházmegyei sajtóelőadó tájékoztatása után pedig úgy határoztak a pres-
biterek, hogy az egyházmegye minden presbitere előfizet 'az Evangélíkus
Életre.

TApIÓSZELE

A lelkészlakás két szobájából gyülekezeti termet alakítottak ki, amelyet
Keveházi László esperes adott át rendeltetésének november 6-án.
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BAKONYSZOMBATHELYEN
is új gyülekezeti termet létesítettek, amelyet gyülekezeti est keretében
Nagy István esperes adott át rendeltetésének.

KECSKEMÉT
A református és evangélikus gyülekezet közös ökumenikus előadáso1"Oza-
tot tartott, amelynek keretében Benda Kálmán történész professzor Ráday
Pálról tartott előadást. A műsor keretében a kecskeméti református ének-
kar Ráday-énekeket mutatott be.

Gáncs Péter péceli lelkész beiktatása

BAKONYSZOMBATHELY
Harkányi László, Sajtóosztályunk tördelőszerkesztője december 4-én ige-
hirdető szelgálatot végzett az anyagyülekezetben és a bakonybanki filiá-
ban, délután pedig ismertetést adott a gyülekezetnek egyházunk sajtó-
szolgálatának időszerű ügyeiről.

IRSA - DUNAHARASZTI
gyülekezeteinek küldöttsége kölcsönös látogatás során ismerkedett a test-
vérgyülekezet életével, örömeivel és gondjaival. Mindkét alkalommal
együtt részesedtek az ige hallgatásában, az Úr szent vacsorájában és a
testvéri közösségben,
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DOMONY - SZÜGY - SZIRÁK - BÉKÉSCSABA

Néhány állomás azok sorából, ahol Teológiai Akadémiánk hallgatói 1977
ádventjében teológusnap keretében szolgáltak a gyülekezeteknek Selmeczi
János, a Teológus Otthon igazgatójának vezetésével. A téli szünetben ezen
túl számos szuplikációs szolgálaton keresztül erősödött akadémiánk és a
gyülekezetek kapcsolata, amelyet a legtöbb esetben a gyülekezeteknek
lelkészképzésünk iránti felelősségének anyagiakban jelentkező bizonysága
is igazolt.

GYULÁRA

látogatott november végén Káldy Zoltán püspök a gyülekezet megala-
kulásának 70., a templom felszentelésének 50. évfordulója alkalmából.
A gyülekezet erre az alkalomra jelentős közegyházi segítséggel felújíttatta
templomát, amelyet a vendégszolgálatot végző püspök adott át újra ren-
deltetésének. Mekis Adám es peres, püspökhelyettes segédletevet. A köz-
gyűlésen megjelent Gregor György, a megyei tanács egyházügyi titkára
és Balogh Imre, a gyulai HNF-bizottság titkára is.

PORROGSZENTKIRÁLY

Pintér János egyházmegyei sajtóelőadó lelkész szolgált a gyülekezetben
igehirdetéssel, Sajtóosztályunk és az Evangélikus Élet szolgálatának is-
mertetésével ádventi est keretében, amelyen a programot szép keretbe
foglalta özv. Lágler Béláné orgonajátéka.

RÁBASZENTANDRÁS

1977adventjére megújította templomát. A közel kétszáz éves templomban,
amelyben egykor Borhidai Miklós gályarab lelkészünk szolgált s amellyel
szemben van Kis János költő-püspökünk szülöháza, Ottlyk Ernő püspök,
Bárány Gyula esperes és Hülvely Sándor gyülekezeti lelkész szolgáltak
az ünnepi átadáson. A gyülekezet a püspök szolgálatát a Kiss Ernő fafa-
ragó népművész által készített, a rábaszentandrási templomot ábrázoló
dombormű ajándékozásával hálálta meg.

A RÁKOSCSABA - PÉCEL - ISASZEGI

gyülekezet az országos egyház és a Déli Egyházkerület segítségével felújí-
totta templomát és a lelkészlakást. Az átadás ünnepi alkalmán Káldy
Zoltán püspök, Hajemsener Károly Deák téri lelkész és a teológusok ének-
kara szolgált a gyülekezetben.

FELPÉC

A kétszázadik évfordulóját megért, renoválás alatt levő műemlék temp-
lomban a jubileum alkalmából Szabó József ny, püspök végzett vendég-
szelgálatot.

KISKŐRÖSÖN

a decemberi szeretetvendégség keretében Takácsné Kovácsházi Zelma
Deák téri lelkészi munkatárs tartott előadást a LVSZ Dar es-Salaam-i
nagygyűlésérőt.

113



DEAKTÉR

BAKONYCSERNYE

Nagy István esperes, Peskó György orgonaművész és a Nagy Dániel ve-
zette gyülekezeti énekkar szolgálatával vette használatba agyiilekezet
újra felújított orgonáját.

A Lutheránia ének- és zenekara Mohácsi Judit, Bodonyi Katalin, Fülöp
Attila, Bereczelly István és Trajtler Gábor közreműködésével, WeZter
Jenő vezetésével előadta Bach Karácsonyi oratóriumát.

GALGAGUTA

Boldog új esztendőt kezdett a gyülekezet, mert Garami Lajos esperes
szolgálatával 1978. újesztendő napján vehette használatba az új gyüle-
kezeti termet.

FASOR

Február 12-én a vakok Homérosz Énekkara adott hangversenyt a templom-
ban Peskó György vezényletével és orgona kíséretével. Hasonló alkalomra
került sor a budavári gyülekezet templomában is.

KISKŰRÖSÖN

tartottak egyházmegyei diakóniai napot a Bács-Kiskun Egyházmegye
gyülekezetei február 12-én Blázy Lajos diakóniai ügyvivő lelkész, Muncz
Frigyes, a Budai Szeretet otthonok igazgatója, Tóth-Szöllős Mihályesperes
és Mezősi György, az Evangélikus Élet felelős szerkesztője szolgálatával.
Az egész napos együttlét előadásai és megbeszélései felölelték az egyes
emberért végzett szeretetszolgálat időszerű kérdéseit éppen úgy, mint
egyházunk intézményes diakóniai munkája sürgető feladatait, valamint
a diakóniai lelkületből fakadó politikai diakónia felelős vállalását.

BUDAVAR

Finn nyelvű istentisztelet volt a Bécsi kapu téri templomban február 12-én,
amelynek igehirdetői szolgálatát Mikko Lahti, a Teológiai Akadémiánkon
ösztöndíjasként tanuló finn lelkész végezte. Az istentiszteleten részt vet-
tek a magyarországi finn követség tagjai Kaarlo Vrjö-Koskinen nagykö-
vettel az élen, valamint finnül beszélő magyárok. Az istentiszteletet finn
szokás szerint követte a "kirkkokahvi", a kávézás közbeni testvéri be-
szélgetés.
Böjti estet tartottak a gyülekezetben március 12-én, amelyen Bánffy
György színművész Weöres Sándor verseiből adott elő. A gyülekezet
Schütz Kórusa a zenei program keretében előadta Weöres Sándor Ábra-
hám áldozása című, Kósa György által megzenésített versét Zimányi
István, Peskó György és Bánffy György közreműködésével. Az énekkart
Cserbe István vezényelte, igét hirdetett Koren Emil esperes.

ZUGLÓ

Gyarmathy Irén olvasott fel írásaiból a gyülekezet bőjti szerétetvendég-
ségén.
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DEAK TÉR

Újra nagy sikerrel adta elő a Lutheránia ének- és zenekara virágvasár-
nap és nagyszombaton Bach János passióját neves művészek közremű-
ködésével.

SZOMBATHELYRE

látogatott Káldy Zoltán püspök, ahol istentiszteleten szolgált, vallásos es-
ten számolt be a helybeli és szomszéd gyülekezetek lelkészei és tagjai
előtt a LVSZ VI. nagygyűléséről. Szabadidejében Szombathely nevezetes-
ségeit kereste fel. Többek között megtekintette a szombathelyi római
katolikus püspöki palotában levő freskókat, ahol dr. Fábián Arpád püspök
kalauzolta.

A nenneskéri tennplonn újraszentelése
A részt vevő lelkészek egy csoportja

CEGLÉDEN

böjti szeretetvendégségen dr. Szelényi Gusztáv egyetemi tanár, a Fejér-
Komáromi Egyházmegye felügyelője tartott előadást Hit és tudomány
címen.

KISKŰRÖS

KáldyZoltán püspök igehirdetéssel, hazai egyházunk életét és nemzetközi
kapcsolatait ismertető előadás sal szolgált a gyülekezetben. A püspök a
gyülekezet vezetőivel megbeszélést tartott a városközpont rekonstrukciója
során megújítandó gyülekezeti épületek ügyéről is.
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NAGYTARCSAN

DUNAEGYHAZA

Istenes magyar népmesékröt, Krisztus-Iegendákról tartott előadást a gyü-
lekezetben Hemád Tibor veszprémi lelkész, néprajzkutató. Egy együttlét
arra is alkalmat adott, hogy új anyagót gyűjtsön a sztovák eredetű gyü-
lekezet népi hagyományai ból.

a Pest-megyel Egyházrnegye gyülekezeteinek kántorai találkoztak egymás-
sal, hogy megbeszéljék elsősorban is a készülő új énekeskönyvvel kapcso-
latban szolgálatuk kérdéseit. Az együttléten Marschalkó Gyuta, matniczky
János lelkészek, Kiss János, a fóti Kántorképző Intézet igazgatója, Keve-
házi Lásztó espereselőadással, illetve igehirdetéssel, Györi Gábor teológus
orgonajátékkal. a gyülekezet énekkara énekszámok előadásával szolgált.

Káldy Zoltán püspök Sólyom Károly esperessel
és a tolnanémedi gyülekezet tagjaival

'l'Of:;NA - BARANYA

megyék tegkisebb nyotc gymekezetében tett sorozatos látogatást Káldy
Zoltán püspök. Egyházkormányzatunk vezetőjének látogatása egyaránt
szolgálta a pontos tájékozódást a világháborút követően anémet nem-
zetiségűek kitelepítésévei, majd az iparosodással összefüggő elvándorlással
kapcsolatosan meggyengült gyülekezetek helyzetéről, másrészt a testvéri
összetartozás és a közegyház tettekkel bizonyított segítőkészségének a ki-
nyilvánítását.
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RAKOSP ALOTAN

a megújított orgonát Virágh Gyula esperes adta át újra rendeltetésének.
Trajtler Gábor orgonarnűvész, egyházmegyei igazgató orgonált, közremű-
ködött Bártfay László operaénekes.

BOKOD

A gyülekezetnek intézményes diakóniánk iránti felelősségét jelezte, hogy
meghívták látogatásra a Budapest Üllői úti Szeretetotthonunk küldöttsé-
gét. Ferenczy Zoltánné, Túrmezei Sándor és Komjáthy Lajos nemcsak
anyagi eredményekről számolhatott be a látogatás után, hanem egymás
kölcsönös hitbeli gazdagításáról is.

KELENFÖLD

Próhle Károly teológiai tanár, ökumenikus főtitkár tartott előadást a
gyülekezet tavasz! szeretetvendégségén Jézus dicsőségéről. Az együttléten
Jancsó Adrienne művésznő Aprí ly-, Jékely- és Reménylk-verseket mon-
dott el.

ANGYALFÖLD

Gáncs Aladár, nyíregyházi Iőorgonás lelkész tartott előadást a gyülekezet
templomában "Hogyan prédikál az orgona?" címen. Az előadást részben
maga illusztrálta orgonajátékával, másrészt segítségére volt ebben a re-
formátus Budapesti Kántus Berkesi Gábor református segédlelkész-kar-
nagy vezetésével.

SZEPETNEKEN

indította el a Gyülekezeti Segély egyházunk építő és renováló gyülekezetei
törekvéseit segítő országos összefogás, 1978. évi akcióját Karner Agoston
főtitkár, országos előadó, aki istentiszteleten igehirdetéssel szolgált és a
Gyülekezeti Segély munkájáról tartott tájékoztató előadást.

A NEMESKÉRI

műemlék templom újraszentelése nemcsak a helybeli gyülekezet számára
jelentett ünnepet, hanem országos egyházi életünk 1978. éve első felének
egyik legkiemelkedőbb eseménye is volt. Az egykori artikuláris helyen
épült, a parasztbarokk stílus egyházi felhasználását szépen kifejező fa-
szerkezetes templom nemzeti érték. Felújítását ezért az Országos Műem-
léki Felügyelőség vállalta magára. Szakemberek csapata vett részt a fel-
újítás munkájában, amelyre államunlk 4 mülió forintot áldozott. Az ün-
nepi esemény, amelynek közel kétezer, gyülekezeti tagokból. szakembe-
rekből és külföldi vendégekből összesereglett tanúja volt, jó bizonysága
volt egyúttal az államunk és egyházunk között fejlődő, egyre gyümölcsö-
zőbb kapcsolatnak is.

BAJA

A nagy szórvány területű gyülekezet templomát felújították jelentős köz-
egyházi és külföldi segítséggel. A hálaadás ünnepi szolgálatát Káldy
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Zoltán püspök végezte, akit elkísért Karner Agoston országos főtitkár és
Tóth-Szöllős Mihály, az egyházmegye esperese is. Jelen volt az ünnepi
alkalmon Fekete János Bács-Kiskun megye Tanácsa V. B. egyházügyi tit-
kára is.

MISKOLC

100 évvel ezelőtt nyitotta meg a gyülekezet könyvtárát a gyülekezet ak-
kori lelkésze, Zelenka Pál. Az elmúlt évszázad alatt a könyvtár jelentős
szerepet töltött be a város és környéke kulturálís életében és őrzőhelye
több nemzeti műértékünknek is. A jubileumot kiállítással ünnepelte a
gyülekezet.

A DEAK TÉRI

templomunkban elhangzó egyházzenei programok már rég túlnőttek a
gyülekezeti és egyházi határokat. A főváros zenei eseményei rangos sorát
gazdagítják. Szívesen vállalnak részt a Lutheránia magas szintű előadá-
saiban neves művészek is, akik közül többen jó indíttatásokat is kaptak
ezeken az alkalmakon. A h-moll mise előadását ez évben többek között
Péczely Sarolta, Kodály Zoltán özvegyének neve is fémjelezte.

A DUNAEGYHAZI'

orgona felújításához kapcsolódó ünnepi egyházzenei, áhítat több tanulság-
ga-l is szolgádt. A Lutheránia kamarakónus We1tIer Jenő vezényletével
arról tett tanúságot, hogy egész egyházunk zenei életének gazdagításáért
érez felelősséget. Trajtler Gábor tervező és bemutató szolgálata egyházunk
e fontos munkaágában a közegyhází törődés tanúsága is volt. Tóth-Szöllős
Mihályesperes igehirdetése a helyi eseményt az új énekeskönyv kiadá-
sának ügyével hozta összefüggésbe. A dunaegyházi gyülekezet áldozatkész-
sége Szabó István lelkész irányításával pedig azt jelezte, hogy gyüleke-
zeteink készek a múlt értékeit őrizni és az örökséget gazdagítani.

ALBERTIRSA

Káldy Zoltán püspök június 11-én az alberti templom felszentelésének
200. jubileumán szolgált. A püspök szolgálatát aktualizálta, hogy a község
a közelmúltban emelt emléket szülöttje, Tessedik Sámuel szarvasi lelkész,
a magyar köznevelés és agrárkultúra kiemelkedő alakjának.

NAGYKANIZSA

Az l892-ben épült templom a megnövekedett forgalom következtében
veszélyes állapotba került. A városi és megvei szakemberek javaslata
alapján felújított és megerősített templomot Káldy Zoltán püspök június
l8-án adta át újra gyülekezeti használatra. A helybeli hívek nagy áldozata
mellett szükség volt országos egyházunk, a Gyülekezeti Segély, a LVSZ
és más hazai és nemzetközi testvéri segítség igénybevételére is. A hálás
gyülekezet köszönetét F6nyad Pál lelkész juttatta kifejezésre a szép ün-
nepen.

Összeállította:
Mezősi György
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"Időnk eliramlik, éveink sietnek"

EMLÉKEZÉS HALOTTAINKRA

TAKÚ ISTVÁN (1900--,1977). A Vas megyeí Nemeskoltán született. Fel-
avatása után kerületi segédlelkész volt előbb Szombathelyen, majd Győ-
rött. 14 évig szolgált Pécsett, 25 éven át Györkönyben, nyugdíjas éveiben
pedig egyik szeretetotthonunk gondnoka volt. Igehirdetéseit a személyes
hit melege fűtötte át, egész egyéniségét a derű jellemezte. Pécsi szolgá-
lata idején nagy súlyt helyezett a bibliaórák szervezésére és tartalmi
elmélyítésére. Nevéhez kötődik a pécsi Baldauf Gusztáv Szeretetotthon
felállítása és kibővítése. .

JANCSÚ BERTALAN (.1908-1977). Csendes, szerény ember. Egész éle-
tében szerény körülmények között élt. Nagy szórvány területet gondoz,
fáradhatatlanul végzi a hitoktatást, hajnalban kétkezi munkát végez,
hogy a mindennapi kenyér mellett gyermekeit is nevelni tudja. Szolgálati
helyei: Nagyrév, Mezőhegyes, Újpest, Rákospalota, végül Göd-Sződ, ahol
negyedszázad on át missziói, majd társult egyházi lelkész. Váratlan hir-
telenséggel szólította magához a szolgálat Ura.

SZENT-IV ÁNY ÖDÖN (1914-1977). Nagyon váratlanul és fájdalmasan
érintette egész egyházunkat a Deák téri gyülekezet és a Déli Egyház-
kerület felügyelőjének halála. Törékeny, de nagyon dinamikus alakja,
kedves, megnyerő egyénisége mindig és mindenütt jó légkört teremtett.
Szavának hitele volt, mert mögötte mindenkí érezte keresztyén életének
szép bizonyságtevését. 1942 óta - tehát 35 éven keresztül - mindig vi-
selt egyházi tisztséget, de azt sohasem tekintette dísznek, hanem szolgá-
latnak. S egységben látta az egyházban és a társadalomban való fárado-
zását. Már itt "tisztességben részesítette az Atya", embertársai pedig min-
denütt mint tisztességes embert becsülték. Hisszük: betölti rajta Jézus azt
az ígéretét, hogy "ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is".

WELTLER REZSÖ (1910-1977). Lelkészi karunk egyik legismertebb és
legértékesebb tagja is hirtelen halállal távozott körünkből. Tanítócsalád-
ból, Győrből indította el Isten a szolgálat útjára. 44 évig lelkész, 24 éven
át az ősi soproni gyülekezet lelkipásztora, s több mínt 30 éven át espe-
res. Egyházkerületi főjegyző, az országos presbitérium tagja. Jól értette
egyházunk Istentől rendelt útját és küldetését, világosan látta a dolgok
összefüggését. Egyéniség volt. Beszédének sajátos íze és zamata nem-
csak lekötötte, továbbgondolkodásra is késztette hallgatóit. Emberszerető
egyénisége egybekapcsolta azokkal, akik humanista alapról fáradoznak
az ember javáért. A hívek nagy serege és lelkésztársai nagy számban
vették körül leoporsóját a soproni temetőben.

BENKÚCZY DÁNIEL (1929-1977). Negyvennyolc éves korában, hosszú
szenvedés után hunyt el. Papi család meleg légkörében kapott indíttatást
a lelkészi szolgálatra. Kölcsén ismerte és szerette meg a falu népét. A dél-
szabolcsi misszióban végzett szolgálata jellegzetesen szórványmunka volt.
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D. DEZSÉRY LÁSZLÚ (1914-1977). Az egykori egyetemi lelkész 1950-
58 között a Déli Egyházkerület püspöke, majd két évtizeden át a Magyar
Rádió főmunkatársa 63 éves korában hunyt el. A Farkasréti temetőben a
gyászoló család, barátok, munkatársak, rádióhallgatók és az egyház kép-
viselői kísérték utolsó útjára. Lelkészi szakfolyóiratunk méltó emléket
állított neki azzal, hogy a koporsójánál elhangzott igehirdetést, a rádió
főmunkatársának búcsúbeszédét és a sírnál elhangzott búcsúszavakat tel-
jes terjedelmében megörökítette. Kevés szó is sokat mond róla. Egy-
házunk nem felejti el, hogy a maga idejében meg nem értés, gáncsosko-
dás, bizalmatlanság ellenére tántoríthatatlan hűséggel, hihetetlen türelem-
mel, szeretettel és bizalommal végezte a vezetést. Szolgálata egyháztör-
ténetünk kritikus szakaszára esett, és "hogyaholtpontról kizökkent egy-
házunk, ez vitathatatlanul Dezséry László érdeme". - "Hitének két sar-
kalatos pontja volt: a bűnbocsánat és a feltámadás. Tudassék be mind-
kettő Isten előtt igazságul."

NIKODÉMU SZ JÁNOS (1911-1977). Hajdúnánáson született, s már öt-
éves korában iskolába került, teológiai tanulmányait pedig 21 éves ko-
rában befejezte. Szórvány lelkész volt egész szolgálati ideje alatt. Az át-
meneti kezdő éveket Fancsalon, Özdon, 01csván és Ormospusztán töltve,
1941-53 között a kölcsei, 1953-76 között az újcsanálosi gyülekezet lelkésze.
Sokszor vágyik egyfalus helyre, Ura azonban azt akarta, hogy alig tíz-
hónapi nyugdíjas korát is utolsó állomáshelyén töltse. Gyakorlati példák-
kal illusztrált prédikációit hívei szívesen hallgatták, a lelkészi fraternitás
pedig mindig derült el nem fogyó humorán.

KISS FERENC (1916-1977). A Veszprém megyei Tésen született, föld-
mívescsaládból. Segédlelkész Uraiújfalun, Meszlenben, Veszprémben, majd
rövidebb ideig Celldömölkön és Dörgicsen is. Két éven át hitoktató a
pápai gyülekezetben. Innét hívta meg 1947-ben az ösküi gyülekezet, ahol
30 éven át, haláláig hűséggel szolgálja Urát és népét. Testileg meggyö-
törten is mindig kész szolgálni. Halk a szava, szereti a csendességet, a
szenvedés útját járja korán megismert betegségben, s bizonyára ezért tud
sok csüggedő és szenvedő lelket elvezetni a nagy Szenvedőhöz. Emlékét
gyülekezete és lelkésztársai úgy őrzik meg, hogy a mindennapi életben
bizonyítják krisztusi szolgálattal a tőle tanultakat.

KUN-KAISER JÚZSEF (1914-1977). Mezőberényi születésű, s pátriá-
jában tölti szolgálatának 32 esztendjét, az eredetileg német ajkú gyüle-
kezetben. Soproni teológuséveit követően Koppenhágában és Oslóban is
tanult. Szolgálatát mint népfőiskolai nevelő kezdte, majd Sopronban se-
gédlelkész, egyetemi lektor, dékáni titkár volt. Innen Szegedre helyezték,
majd Öbudán másodlelkész. Érdeklődése főleg az egyházfegyelem. a gyó-
nás s a Iiturgika területére terjed. A lutheránus ortodoxia teológiájának
vonalában haladt.

HALÁSZ BÉLA (1907-1977). Hosszú és súlyos szenvedés után Pápán
hunyt el a pápai gyülekezetnek egykori lelkésze, a Veszprémi Egyház-
megyének évtizedeken át volt esperese. Gyermekkorában édesapja ke-

Nyíregyházi lelkész korában egyformán otthon volt a nagy templom szó-
székén s a távoli szolgálatí helyeken: 01csván, Komádiban, Kisvárdán.
12 éven át volt a Hajdú-Szabo1csi Egyházmegye esperese. Szeretete ki-
szélesült hazája és népe felé is. Jó kapcsolatot épített ki a Hazafias Nép-
fronttal és a különböző felekezetek kel.
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D. DEZSÉRY LÁSZLÓ (1914-1977). Az egykori egyetemi lelkész 1950-
58 között a Déli Egyházkerület püspöke, majd két évtizeden át a Magyar
Rádió főmunkatársa 63 éves korában hunyt el. A Farkasréti temetőben a
gyászoló család, barátok, munkatársak, rádióhallgatók és az egyház kép-
viselői kísérték utolsó útjára. Lelkészi szakfolyóiratunk méltó emléket
állított neki azzal, hogy a koporsójánál elhangzott igehirdetést, a rádió
főmunkatársának búcsú beszédét és a sírnál elhangzott búcsúszavakat tel-
jes terjedelmében megörökítette. Kevés szó is sokat mond ról-a. Egy-
házunk nem felejti el, hogy a maga idejében meg nem értés, gáncsosko-
dás, bizalmatlanság ellenére tántoríthatatlan hűséggel, hihetetlen türelem-
mel, szeretettel és bizalommal végezte a vezetést. Szolgálata egyháztör-
ténetünk kritikus szakaszára esett, és "hogy a holtpontról kizökkent egy-
házunk, ez vitathatatlanul Dezséry László érdeme". - "Hitének két sar-
kalatos pontja volt: a bűnbocsánat és a feltámadás. Tudassék be mind-
kettő Isten előtt igazságul."

NIKODÉMU SZ JÁNOS (1911-1977). Hajdúnánáson született, s már öt-
éves korában iskolába került, teológiai tanulmányait pedig 21 éves ko-
rában befejezte. Szórványlellkész volt egész szolgáleti ideje alatt. Az át-
meneti kezdő éveket Fancsalon, Özdon, Olcsván és Ormospusztán töltve,
1941-53 között a kölcsei, 1953-76 között az újcsanálosi gyülekezet lelkésze.
Sokszor vágyik egyfalus helyre, Ura azonban azt akarta, hogy alig tíz-
hónapi nyugdíjas korát is utolsó állomáshelyén töltse. Gyakorlati példák-
kal illusztrált prédikációit hívei szívesen hallgatták, a lelkészi fraternitás
pedig mindíg derült el nem fogyó humorán.

KISS FERENC (1916-1977). A Veszprém megyei Tésen született, föld-
mívescsaládból. Segédlelkész Uraiújfalun, Meszlenben, Veszprémben, majd
rövidebb ideig Celldömölkön és Dörgicsén is. Két éven át hitoktató a
pápai gyülekezetben. Innét hívta meg 1947-ben az ösküi gyülekezet, ahol
30 éven át, haláláig hűséggel szolgálja Urát és népét. Testileg meggyö-
törten is mindig kész szolgálni. Halk a szava, szereti a csendességet, a
szenvedés útját járja korán megismert betegségben, s bizonyára ezért tud
sok csüggedő és szenvedő lelket elvezetni a nagy Szenvedőhöz. Emlékét
gyülekezete és lelkésztársai úgy őrzik meg, hogy a mindennapi életben
bizonyítják krisztusi szolgálattal a tőle tanultakat.

KUN-KAISER JÓZSEF (1914-1977). Mezőberényi születésű, s pátriá-
jában tölti szolgálatának 32 esztendjét, az eredetileg német ajkú gyüle-
kezetben. Soproni teológuséveit követően Koppenhágában és Oslóban is
tanult. Szolgálatát mint népfőiskolai nevelő kezdte, majd Sopronban se-
gédlelkész, egyetemi lektor, dékáni titkár volt. Innen Szegedre helyezték,
majd Öbudán másodlelkész. Érdeklődése főleg az egyházfegyelem, a gyó-
nás s a lí turgíka területére terjed. A lutheránus ortodoxia teológiájának
vonalában haladt.

HALÁSZ BÉLA (1907-1977). Hosszú és súlyos szenvedés után Pápán
hunyt el a pápai gyülekezetnek egykori lelkésze, a Veszprémi Egyház-
megyének évtizedeken át volt esperese. Gyermekkorában édesapja ke-

Nyíregyházi lelkész korában egyformán otthon volt a nagy templom szó-
székén s a távoli szolgálati helyeken: Olcsván, Komádiban, Kisvárdán,
12 éven át volt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese. Szeretete ki-
szélesült hazája és népe felé is. Jó kapcsolatot épített ki a Hazafias Nép-
fronttal és a különböző felekezetek kel.
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gyessége gyakorolt rá mély hatást. Fiatal korában - mint kapolcsi lel-
kész - az Űzenet c. szórvány lap fáradhatatlan és jó tollú munkatársa,
később mindinkább egyházkormányzó. Szolgálata derekas része egybe-
esik egész egyházunk útkeresésével, kibontakozásával s azzal a megtalált
úttal, ami a szocializmusba vezet. Egyértelműen vállalta egyházunk útját
és segítette az egyházvezetést. Gáncsoskodások közepette is hű maradt
egyházunk felismert útjához. Veszprémben temették el.

DR. KISS JENŐ (1889-1978). Szombathelyen született. 1912-ben avat-
ták lelkésszé, egy évet töltött külföldön, majd - rövid segédlelkészi szol-
gálat után - 1913 őszén megbízást kapott az akkori soproni teológiai aka-
démián az ószövetségi tárgyak előadására. Tíz év múlva - 1923-ban -
a Pécsi Tudományegyetem Hittudományi Karán, az újszövetségi tanszé-
ken egyetemi tanár. Itt végezte szolgálatát nyugdíjba vonulásáig, 1950-ig.
Rövid betegség után tért meg Urához, akit egész életében szolgált. Az egy-
kori tanítvány a vele kapcsolatos sok kedves emlék közül híven őrzi jánosi
szelídségét, mely minden szorongó érzést eloszlatott benne az első percben,
amikor belépett otthona kapuján vagy tanári szobájába. Bámulatos tü-
relemmel gondozta gyakran beteg feleségét. Hosszú életét szinte teljesen
a teológiának és a lelkésznevelésnek szentelte. Nem nagy, látványos ered-
ményekre törekedett, hanem hűségre nevelt a munkában. Szerelmese volt
az Újszövetségnek. s benne talált gyönyörűséget és vigasztalást, amikor
tőle elszakadt szerettei miatt bánkódott. Több kiadást is megért újszövet-
ségi görög szótárát ma is sok haszonnal forgatjuk, s Istennek köszönjük
mindazt a jót, amit tőle - szelgálatra indulóban - kaptunk.

SÜLE KÁROLY (1915-1978). Egész életében szerény beosztásokban del-
dozott egyházunkban, de szürke munkakörökben is mindig megtette azt,
ami tőle telt - hangzott koporsójánál Krisztus szava és az ő életét is hí-
ven jellemző munkatársi bizonyságtétel. Ezt tapasztalták barátai, hívei,
családja, egykori tanítványai, majd a nyomdásztársai. A Szentírást mindig
az élettel igyekezett konfrontálni; fiatalabb korában a Fasorban, a Deák
téren, később a kőbányai gyülekezetben. Hat esztendőre terjedő súlyos
betegsége előtt másfél évtizedig dolgozott a Zrínyi Nyomda kiemelt
megbecsültségű korrektoraként. Lelkülete, magatartása tiszteletet szerzett
élete alaphivatásának ott is.

BELL (BELOPOTOCZKY) LAJOS (1918-1978). Hozzánk tartozott, bár
a háború vihara messze sodorta tőlünk. Az Egyesült Államokban több
magyar gyülekezetben szolgált, majd angol nyelvű gyülekezet pásztora
lett Jersey Cityben. Az utóbbi időben többször látogatott haza s áldozatos
szeretet fűzte egyházunkhoz.

SZENDE SANDOR (1914-1978). Kötcsén 34 esztendeig szolgált odaadó
hűséggel, népe iránti szeretettel. Lelkiismeretes és becsületes pap volt.
Faluja is becsülte. Hirtelen halállal rendelte magához az egyház Ura.
"Személyében olyan szolgatárs távozott egyházunkból, akinek a belső nyu-
galma, keresztyén derűje és csendesen munkálkodó szeretete nagyon fog
hiányozni gyülekezetében és egész egyházunkban."

KÁDAR GYULA (1908-1978). A kevésbé ismert szolgatársak közé tar-
tozott. Évtizedekkel ezelőtt Budahegyvidéken és honvédlelkészi beosztás-
ban szolgált, utóbb pedig világi munkakörben helyezkedett el.
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ERŐS SANDOR (1906-1978). Vönöckön (Vas m.) született, földmíves-
családból. Korán árvaságra jutott. Soproni egyetemi évei után Kasselben
evangélikus titkárképző iskolán vett részt, s fiatal lelkészként 5 éven át
mint a Keresztyén Ifjúsági Egyesület titkára működött. Fél esztendő híján
40 esztendeig a gödöllői szórványgyülekezet pásztora. Mosolygó arccal,
nagy szeretettel és hűséggel végezte a fárasztó szórványmunkát, vállalva
annak örömét és terhét. Hosszú ideig a Pest rnegyei Egy1házmegye espe-
reshelyettese. Nyugdíjazása után előbb a váci, majd a salgótarjáni Ikór-
házban lkeresett súlyos betegségére gyógyulást, Isten kegyelime azonban
megszabadította a további szenvedésektől. Nagy részvét rnellett temettéle
el a gödöllői református temetőben.

KISS JENŐ (1916-1978). A Győr megyei Nagybarátori - lelkészcsa-
ládban - született. Az addig Nagybaráthoz tartozó fdliát, Győrságot fia-
tal lelkészként ő szervezte önálló egyházközséggé. Előbb imaházat, ké-
sőbb ezt lakássá alakítva, új templomot épített Győrságon. E nagy kiter-
jedésű szórványgyülekezetben 19 évig szolgált, 1960-ban választották meg
Bezibe, s itt szolgált haláláig. Két éve bizonyos fokú bénasággal küszkö-
dött, végül is a szíve mondta fel a szelgálatot. Lelkészi munkáját csend-
ben, szerényen végezte betegsége alatt is, utolsó percéig. A megróbálta-
tások nem csüggesztették el, hanem inkább elmélyültebb é tették igehir-
detését.

HORVÁTH LAJOS (1890-1978). Lelkészi karunknak egyik legidősebb
tagja, az Üllői úti szeretetotthon lakója, életének 89. évében csendesen el-
hunyt. 39 évi lelkészi szolgálatából 35 éven át volt a gyékényesi gyüleke-
zet lelkipásztora, 20 éven keresztül a Somogyi Egyházmegye esperese. Hű-
séges szolgálatának emlékét hálás szívvel őrzi volt gyülekezete és egyház-
megyéje, s ravatalához messziről is eljöttek azok, akik tisztelték és sze-
rették.

* * *

Öév estéjén, egy-egy tovatűnő esztendőtől búcsúzva, bűnvallást téve
szoktuk énekelni a címül adott verssorokat. Most előrement pályatársain-
kat áldjuk meg vele, egyúttal magunkat is erősítjük a további sorokkal:
"Keresd az égi jót, Mert ha ezt keresed, Hűséged jutalmát Az Úrtól· el-
veszed" (531. é. 6. v.).

Pásztor Pál
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H. NÉMETH ISTVAN íRAsA:

Gyalogátkelőhely
Mindenhova elmentem Orsival, ahova a kedve vitte, és rengeteget bu-

liztunk. Együtt jártunk a strandra és annyi zrit csináltunk, amennyit csak
lehetett. Mind a ketten hülyegyerek-frizurát viseltünk, Orsi egy lila mas-
nit csomózott a feje búbjára, én meg karperecet hordtam a bal csuklómon
és a jobb bokámon. Három nap múlva már minden srác így járt. Táska-
rádiónk volt, de a strandon sosem fogtunk zenét, hanem idegen nyelvű
híreket, mire elterjedt rólunk, hogy állatian műveltek vagyunk. Egyik
nap egy kövér hapsi ült le mellénk, és élvezettel hallgatta a francia hí-
reket. Alig álltam meg röhögés nélkül, Orsi oldalba vágott, és időnként
bólogatott, majd szörnyülködött az idegen dumán. Az öreg érdeklődve
nézett 1·ánk.

- Értetek mindent? - kérdezte tisztelettel.
- Majdnem mindent - vágta rá Orsi szemrebbenés nélkül.
Rögtön fejest ugrottam a vízbe, mert azt nem lehet röhögés nélkül meg-

állni, ha Orsi átejti az embereket. Nagy sokára merészkedtem vissza, ad-
digra már Orsi azt lógatta rólam, hogy spanyolul és angolul elég jól be-
szélek, az oroszórát pedig néha én tartom az alsóbb osztályosoknak, ha a
tanár nem ér rá. A kövér muki rögtön kezet fogott velem és agyba-főbe
dicsért. Azt mondta, hogy visszaadtam az ifjúságba vetett hitét, rende.s
diák vagyok, és ő támogatni fog, ha nehézségeim lesznek.- ot rájt, tenk jú - mondtam erre udvariasan, és elcipeltem Orsit,
mielőtt nagyobb felhajtást csinált volna. Odakint percekig nem jutott szö-
hoz a gézengúz, visított a gyönyörűségtől, hogy ismét átejtett egy hiszé-
keny mandrót. Aztán engesztelésül a strand előtt a nyakamba ugrott, és
megpuszilta az orrom hegyét. Tudta, hogy ezzel meg engem tud leszerelni.

Gyönyörű volt az a július. Néha egy-egy zápor elkapott minket a sza-
badban, csurig áztunk, de csak nevettünk rajta. Máskor szakadt rólunk a
veríték, nyelvünk száraz volt, mint egy fadarab, de csak kutyagoltunk
rendületlenül. És énekeltünk, vonítottunk, ahogy a torkunkon kifért.
A leQnagyobb hőségben egyszer felvettük a télikabátot, sapkát húztunk
hozzá, és kimentünk a vasárnap déli korzóra. Fázósan felhajtottuk a gal-
lért, és kezünket zsebre dugtuk. Sajnos nem sokáig élvezhettük a meg-
döbbent pofákat, mert az a marha Szádecki kölök felfedezett minket, és
olyan röhögést csapott körülöttünk, hogy csakhamar körülvett minket az
aranyifjúság vigyorgó gyűrűje, és fülsiketítő ovációval ünnepelte a sok
lelkes kamasz a szabad júliusi melegkabát-viselést. Egy arcizmunk sem
rándult meg a provokációra, Orsi angolul halandzsázott velem, én meg
portugálul. Aztán jött egy ügybuzgó zsaru, mire elszeleltünk. Becsületére
legyen mondva a népnek, nagyon szépen fedezték az elvonulást.
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Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nem voltunk szerelmesek egy-
másba, csak marhára bírtuk egymást. Én harmadikos voltam, Orsi elsős.
Mind a ketten túl voltunk már egy bődületes szerelmi csalódáson, ami-
ben a szenvedélyek állítólag kiégettek belőlünk minden romantikát. Ér-
dekes, hogy ez nem látszott meg rajtunk, lehet, hogy nem is volt igaz.
Orsi gyakran emlegette, hogy dögök a férfiak, hasonlókat mondtam én is
a nőkről. Abban azonban megállapodtunk, hogy a másik nemből csak
egy-egy elviselhető példány van, és ezek mi vagyunk.

Egyik napon, amikor a cukrászdában egy ötvenfilléres fagylaltot kér-
tünk két tölcsér be, megint kitört a botrány. Egy dühös képű öreg nő el-
kezdett kiabálni, lehuligánozott minket, vad ismeretlen alakok kantráz-
tak hozzá. Elmondtak bennünket ingyenélőknek, bajkeverőknek, a társa-
dalom szégyenének, pedig a legtöbbjük nem is tudta, miről van szó. Csak
azt látták, hogy egy fiúsan öltözött lány és egy néger-göndör hajú fiú körül

átkozódnak néhányan, ezért aztán ők sem akartak kimaradni a buli ból,
ontották a közhelyeket a huligán fiatalokról, mint egy vezércikk. Tudtuk
mindjárt, hogy ezt a lármát azért csinálják, mert ők is unatkoznak, és
örülnek, ha felháboradhatnak valamin.

- Le kéne csukni az ilyeneket - ordította egy rezes képű öreg pók.
- Munkatáborba velük! - sipította egy agyonkozmetikázott divatdáma.
Aztán összevesztek, mert a fagylaltosnő megijedt a botránytól, és azt

mondta, hogy nem kell komolyan venni minket, a fiatalok szeretik a fel-
hajtást, hát így szórakoznak. Akkor meg vele kezdtek el ordítozni, hogy
mit pártolja ezeket a mai elkényeztetett kölyke ket, akik semmit sem tud-
nak an·ól a kemény, becsületes munkáról, amit ők csináltak küzdelmes
ifjúságukban.

Velünk már nem is foglalkoztak, csak ordítoztak a levegőbe, és olyan
dicshimnuszokat vágtak le az egykori éhezésükről, bátor helytállásukról,
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háborúról, nyomorról, hogy majdnem megsajnáltam őket egykori mostoha
sorsuk miatt. De olyan erős alkoholszag áradt ezekből a derék emberek-
ből a cukiban, hogy egy óvatlan pillanatban gyorsan kisurrantunk kö-
zülük.

Odakint csendesen bandukoltunk tovább. Eszembe jutott, hogy két hete
még cseresznyét szedtünk a balatoni diáktáborban, és a mi csapatunk
kapta az első helyezést. Esténként pedig olyan cirkuszokat rendeztünk a
tábortüzeknél, hogy dúlt a röhögéstől mindenki, olyan kedvünk volt.
Az egyik boldondságot a másik követte, Tóni bácsi akkorakat hahotázott,
mint egy hajó kiirt. Hát akkor ezek miért dühösek, ha egy kicsit eleresztjük
magunkat a nyári szünet alatt?

- .,. azért, mert marhák - szólalt meg Orsi, mintha csak megérezte
volna mire gondolok -, hát tehetünk arról, hogy most nincs háború, meg
munkanélküliség nálunk? Most miért használják ellenünk a néhai nyo-
morlemezt?

- Hagyd a csudába - mondtam neki -, az öreg mandrók nagy része
csak akkor érzi feljebb magát, ha ránk taposhat. Levágnak, letolnak min-
ket, aztán nagy diadallal feljebb teszik magukat megint egy létrafokkal.
tgy tartják a tekintélyt, és maguk is elhiszik, hogy tízszer különbek vol-
tak nálunk.

Orsi szeme felcsillant.
- Figyelj csak - mondta -, nézd azt az öregurat. Megugratjuk.
Odanéztem. Vékony kisöreget láttam, zakó és nyakkendő volt raita,

amikor nekünk az egy szem pólóing is sok volt a farme" felett ebben a
hőségben. Orsi má'r oda is lépett hozzá.

- Jó napot kívánok - fuvolázta bűbájosan -, nem tetszenék tudni
megmondani nekünk, hogy hol van a Mártírok tere?

Majdnem felvonitottam a gyönyörúségtől. Felettünk volt a tábla, a Máj'-
tírok terén voltunk éppen.

Az öreg krapek kétszer meghajolt Orsi előtt, kínos zavarban volt, meg-
fogta a mellette álló kis fácskát, mintha megszédült volna.

- Igen kisasszony ... jó napot kívánok, kérem ... én csak pár éve élek
itt a városban ... erre járok mindennap ... de nem tudom, hol ez a tér ...
csak az utat tudom a templomig. " és a temetőig. Sajnos érelmeszesedé-
sem van ... és szédülök néha ... ha felnézek az utcatáblákra ... talán meg-
kérdezzük másoktól ...

Orsi kegyesen legyintett.
- Nem tesz semmit kérem, tessék csak továbbmenni. Éppen át lehet

menni a gyalogátkelőhelyen, zöld a lámpa, majd megtaláljuk a mártírokat.
Dűltem a röhögéstől. Orsival továbbvitorláztunk és a többi már úgy

zajlott le, mint egy gyorsított filmben.
Éles sikoltásra fordultunk vissza. Néhányan ott álltak a járda szélén,

mert a lámp a közben pi ros r a váltott, és várták a szabad utat. Min-
denhonnan emberek futottak össze, egy hatalmas busz állt a gyalogátkelő-
helyen, kiugrott belőle a pilóta, karját az égnek tartotta, ordított, haját
tépte, a piros lámpára mutogatott, és hátul. . . "

Hátul a kerék mögött a mi szédülős, érelmeszesedéses kisöregünk [e-'
küdt, agyonlapítva, borzalmasan, vértócsában.

Mindenki összevissza kiabált. - Én láttam, beszédült a busz alá a
busz közepének ment neki piros volt a lámpa ... itt állt mellettem .
visszafelé nézett a falra felfelé .... ismerem, a mi bérházunkban la-
kik ... szédülős volt az öreg.

Úgy álltam ott, mint egy szélütött. Nem tudom mennyi idő telt el ezalatt.
Megjöttek a rendőrök, a busz továbbmehetett, az öregen rajta volt már
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a csomagolópapír, vijjogott a mentők szirénája, én meg csak néztem oda,
és reszketett a térdem.

Mire magamhoz tértem, Orsi már nem volt mellettem. Rohantam utána,
nagy sokára értem utol. A falba kapaszkodva ment, csurom könny volt
az arca, hangosan sírt, kiabált, feje nekikoccant a falnak, és átölelte az
ereszcsatornát.

Borzalmas volt Orsit látni. Egy fejjel kisebb volt, mint máskor, hirtelen
összement, lógott rajta a ruha._ Dagadt, gyűrődött volt az arca, kezét ha-
rapdálta, sírt, kiabált.

- ... én mondtam, hogy átmehet ... hogy átmehet ...
Engem ellökött magától, belevágott öklével az arcomba, és ment tovább

hazafelé. Dülöngélt, vonszolta magát, két kezével a fejét fogta, de már
nem hallottam a hangját.

Én egy óra múlva mentem haza. Már nem emlékszem, merre jártam
ezalatt. Csak azt tudom, hogy amikor beértem a szobámba, nekiestem az
összes fali dekorációmnak, letéptem a félmeztelen nőket a falról, földhöz
vágtam három hangszórót, a csapba öntöttem egy üveg cseresznyepálinkát,
ami negyedéve ott állt bontatlanul a haveroknak, aztán ... aztán a szii-
nyegen ébredtem fel éjjel arra, hogy nagyon fázom.

Már szeptemberben nekifogtam a várható érettségi tételek kidolgozá-
sának. Jól éreztem magamat otthon. Orsi került engem, én meg Orsit. Nem
jártunk többé együtt. Túl korán kellett vizsgáznunk életből-halálból.

A nemeskéri kiállítás egy részlete,
17. századi dunántúli úrvacsorai terítő
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nJRM EZEI ERZSÉBETVERSEI:

Édesanyák

Édesanyák fénylő példája.
Fia fényessége hull rája.
Bár vele áldaná Krisztusát
minden gyümölcstermő, ékes ág!-:

/ 0:""
J ,r~

@Tr {

1. Mária
Szép liliom, zsenge mirtuszág:
szíve alatt hordja Jézusát,
szíve mélyén őrzi szent nevét.
Boldog! - vallja minden nemzedék.

Egek gyümölcsével ékes ág:
nevelgeti kicsi Jézusát
mind e kerek világ üdvére,
legyen minden ember testvére!

Búba hajló, sötét cipruság:
sírva nézi vérző Jézusát.
Mért kell átok fáján halnia?
Mért lesz áldozattá szent Fia?

Fényben fürdő, áldott, lombos ág:
újra látja élő Jézusát.
Véget ért az éjjel, kél a nap!
Anyai szív nincsen boldogabb.
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2. Monika

Esedezett, imádkozott.
Futott az év ... csak bút hozott.
Csak gondokat, csak terheket.
Monika sírt és zörgetett.

De örökre elveszhet-e
annyi könny drága gyermeke?
Éveknek kell bár múlnia,
hazatér a könnyek fia!

Év év után suhant megint,
s fiát mélyebbre vitte mind.
Kéjbe veszett, éjbe veszett.
Monika sírt és zörgetett.

Monika, a meghallgatott
édesanya ujjonghatott,
zenghette hálahimnuszát,
hogy századokon szálljon át ...

Hallják meg minden könnyezők,
gyermekükért esedezők:
Boldog, aki nem csügged el!
Isten felel! Isten felel!
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3. Anna

f:desanyánk, imádkozó Anna,
hogyan lehetett volna más neved?
Hiszen ez a név összeforrt veled!

f:rettünk mondott imádságod
átölelte az életünk.
S hogy imáidnak mit köszönhetünk,

ha földi utunk véget ér,
és színről színre lát a szem,
elénk ragyog majd teljesen.

Mint egykor Anna Sámuelt,
élő gyermeked mind a hármat
Istennek te is odaszántad.

S nevedben mintha mindnyájunk felé
oltalmazó angyalszárny suhanna,
imádkozó édes anyánk, Anna.
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4. Mária
Keresztlányomnak

Körülötted dalol a nyár,
s a szíved is dalolva vár:
a hetedikre már.

Hitet, erőt kérve neked,
mint hetedik, várom veled
hetedik gyermeked.

Új fény a családi körön.
Benne ez a fény és öröm
hetedszer beköszön.

Kegyelem magasába láss!
Legyen ő meghallgattatás,
nyárban rügyfakadás !

"Ajándék!" - vallja szívetek,
amint telnek napok, hetek,
és jötte közeleg.

S öleljen át benneteket,
szülőket és mind a hetet
békesség, szeretet!
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"Kenyérszegő "

Beszélgetés Kovács Margit ilyen nevü kis szobrával

Kis "Kenyérszegő", amint csendben nézlek,
mozdulatod drága üzenet.
Talán magáról mintázott művészed.
Szegte ő is aszépségkenyeret ..

* * *
"Kenyérszegő", ma milliók éheznek.
Az éltető kenyeret éhezik,
s kenyerét békességnek, szeretetnek.
Mondd, ki szeg kenyeret nekik?

* * *

"Kenyérszegő", az élet Kenyere,
Jézus Krisztus ma is közöttünk jár,
s éhező szívek élete lehetne ...
de Ö is új kenyérszegőkre vár.

* * *

Mozdulatod hangtalan üzenet.
De jó volna kenyérszegőnek lenni!
Búzakenyeret, életkenyeret
éhezők asztalára odatenni !
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ACjH TIHAMÉR íRAsA:

Ünnepek nélkül
Amikor összekerültek, semmijük sem volt. A szó szoros értelmében

semmi. Albérletben laktak egy vedlett falú körfolyosós házban, ahol a
gangon olykor heves indulatok csaptak össze, s a félig nyitott konyha-
ajtók mögül a készülő vacsorák nehéz, fűszeres illata szállingózott elő.
Semmijük sem volt, csak a lobogó, mindent megszépítő ifjúságuk. Ez a
legtöbb - mondta eltűnődve az öreg Borsodi a tervezési osztályon, mivel
már rég tovatűntek azok az idők,' melyek az ifjúságot jelentették a szá-
mára -, mindent lehet pótolni, de az ifjúság visszahozhatatlan. Nevet-
séges - legyintett Kőhalmi, aki Borsodival szemben ült évtizedek óta
napi nyolc órán keresztül az ír6asztalnál -, az ifjúságra semmit sem ad-
nak a közértben.

Gábor fiatal mérnök volt, Éva adminisztrátor. Nem törődtek sem Bor-
sodi, sem Kőhalmi véleményével. Tele voltak lendülettel és energiával.
Tudtak öTÜlni minden apróságnak, a napfénynek, egy szál virágnak, egy
mosolynak vagy jó szónak. Mindennap felfedeztek valamit önmagukból s
a körülöttük levő világból. És esténként ezeket a tapasztalatokat megbe-
szélték. Kifogyhatatlanok voltak az élet megismerésében. Fantáziájuk 7d-
tágította a szűk kis albérleti szoba falait, az ablakukból pedig, mely a
világítóudvarra nyílott, a világra néztek.

Lakásra kuporgatnak - biggyesztette száját a főbérlőjük, aki szikkadt,
mindenből és mindenkiből kiábrándult, megkérgesedett asszony volt. -
Egy moziba nem tudnak elmenni, mert minden garast a foguk hoz kell
verni. A nagy boldogságot majd megölik a hétköznapok. A férfi három-
kettőt keres, a fiatalasszonyezerkilencet. Ebből nekem fizetnek albérletért
nyolcszázat. Mi marad nekik? Öltözködni is kell. A fiatalasszony is meg-
unja majd egyszer, hogy mindig divatjamúlt ruhákban járjon.

Vasárnaponként a Halló büfében ebédeltek, s aztán kézen fogva ténfe-
regtek a Körúton, ha úgy tartotta kedvük, kimentek a Margitszigetre vagy
a Városligetbe, apró filléres örömöket kerestek. Ünnepet csináltak min-
dig a maguk módja és lehetősége szerint. És mindig boldog, beteljesült
ünnepek voltak ezek, mert az ünnep valahol mindig bennünk él, a lel-
künk mélyén, csak észre kell venni, fel kell fedezni. Szerdán vagy pén-
teken is lehet ünnepünk, ha jó a közérzetünk, tiszta a lelkiismeretünk, ha
jót tettünk vagy tartalmas emberi kapcsolatra leltünk, mert az ünnepet
nem feltétlenül mindig a rántott csirke vagy töltött káposzta jelenti.

Másfél év után volt harmincezer forint megtakaritott pénzük, elégedet-
tek voltak, gyűlt az alaptőke. S akkor egy napon Gábor véletlenül össze-
futott az egyik volt évfolyamtársával, aki slusszkulcsot csörgetve tartott
a Zsigulija felé. Életük annak idején, amikor végeztek, más-más irányba
kanyaradott. Két egyforma képzettségil és képességű ember másként ke-
reste a boldogulását. A volt évfolyamtárs elnéző mosollyal hallgatta Gá-
bort, amikor az lelkendezve újságolta, hogy van harmincezTÜk, s ezeret-
nének otthont alapítani. Kicsinyesek vagytok, nem ismeritek a lehetósé-
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fleket - »ereaene vállon a volt évfolyamtárs Gábort -, majd én helyre
teszlek titeket. S ezzel fele-fele alapon kiadta Gábornak azt a rengeteg
mellékmunkát, amit vállalt. Az évfolyamtárs adta az összeköttetéseit, Gá-
bOT pedig a szorgalmát. S még így sem járt rosszul Gábor, csak nem vol-
tak többet szabad estéi, elmaradtak a vasárnapi önfeledt csatangolások,
elszürkültek a lélek ünnepei, azok az órák, amikor Évával tervezgetni tud-
tak és papíron számolva építgették a jövőt. Minden megszűnt. Gábor haj-
nalig rajzasztal fölé görnyedt - a főbérlő szólt is a villanyszámla miatt
- határidők sürgették, az órák pedig egyre rövidebbnek tűntek, mintha
a hatvan percek harminccá vagy hússzá zsugorodtak volna. A pénz gyűlt.
A régi, boldogan kuporgatott harmincezer először negyven lett, aztán öt-
ven, majd ugrásszerűen száz, mert FJvaközben különgépelést vállalt, nem

akart elmaradni Gábor mögött, ő is mindenáron és sürgősen bizonyítani
akart. Szinte pánikszerű volt az az iram, melyet maguknak diktáltak
mindig az idő múlásától félve.

- Sietni kell élni, ez a tempó - ösztökélte a volt évfolyamtá1·SGábort.
- Mikor élvezze valaki a pénzt, ha nem fiatalon?

Először egy tágasabb, naposabb albérletbe költöztek, ahol telefon is volt,
meg fürdőszoba, ahol nem zaklatták őket, ahol kiülhettek volna a Vér-
mezőre néző balkonra, ha lett volna idejük. Vettek egy öreg, kimustrált
Skodát, mely szánalmasan hörgött és nehezen indult be, de már közben
befizettek egy Wartburgra.

Az egykori évfolyamtárs azonban nem csak munkát hozott. Felajánlotta
részletre a kétszoba-összkomfortos szövetkezeti lakását is, me1·t Ő kertes
családi házat vásárolt. Alom és beteljesedés. Huszon-egynéhány évesen -
igaz már közelebb a harminchoz, mint a húszhoz -, de mindenesetre fia-
talon lakástulajdonosok lettek. Megérkezett a Wartburg-kiutalás is. Oda
állították a ház elé a kocsit, és szívük szerint állandóan őrző figyelemmel
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nézték volna az ablakból. ha a volt évfolyamtárs - e nagy organizátor
- nem hozta volna az újabb meg újabb sürgető küZönmunkákat.

Gábor egy reggel borotválkozás közben véletlenül jobban megnézte ma-
gát a tükörben. Furcsa, két keserű ráncot fedezett fel a szája szegletén.
Szeretett volna nyelvet nyújtani önmagának. Ez nem én vagyok. Ez kí-
méletlen, gonosz gTimasza az életnek - gondolta -, talán rosszul alud-
tam vagy keveset. Pedig ekkor már régen altatóval aludt néhány nyug-
talan órát, s az adagot is mindig növelte.

Nyaranta Leányfalu és Szentendre határában, a fénylő csíkú Dunára
néző viZlájuk teraszán töltenek most néhány napot, ha az idejük engedi.
Nagyokat, mélyeket hallgatnak. Bennük reked minden szö. Nincs közölni-
valójuk egymás számára, csak közhelyeket ismételgetnek üresen és ér-
telmetlenül. A karácsonyt a Tátrában töltik, síelnek, s szorongva gon-
dolnak arra, hogy amint visszatérnek a városba, kezdődik minden elöl-
ről. Az ünnepeket csak pénzben tudják kifejezni, érzésekben nem.

- Jaj! pajtás, ha egyszer valaki beszállt a hajóba, abból nem lehet ki-
lépni, mert vizes lesz a lába - okította nemegyszer a volt évfolyamtárs
Gábort.

S nem is szállnak, nem is szálltak ki a hajóból. Gábor szája körül egyre
mélyebb és keserűbb lesz a ránc, Éva az árulkodó ősz hajszálait tépdesi,
s ha néha álmodnak, a régi, viIágítóudvarTa néző albérletbe álmodják
vissza magukat, amikor voltak ünnepeik ...

IIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A nemeskéri templom
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CjYARMATHY IRÉN VERSEI:

Glória
Gyermekfényképet láttam a minap,
ott függött a kiállítás falán,
távoli ország gyermeke lehet,
egy kis afrikai fiú talán.
Könnycsepp rezgett a pilIája szélén,
gyermekszemében könnycsepp, óriás,
nem szólt, de mégis oly sokat mondott,
arcán fájdalom, mint ki glóriás.
A fénylő cseppet nagy tömeg nézte,
szemük tükrözte fájdalma könnyét,
aztán gyorsan más képekhez léptek,
magukkal víve lelkük közönyét.
Alltam egyedül. A könnyet néztem,
amely egyszerre végtelen nagy lett,
majd lehullva, sok-sok könnyé válva,
ahogy ott álltam, körös-körül vett.
Sírt a könnyekből fekete bánat,
visszhangzott tőle a sok-sok terem,
de az emberek mentek csak tovább,
egyik sem mondta: ne félj, gyermekem!
A terem lassan homályba borult,
gyermekszemében könnycsepp, óriás,
de a homályban is tisztán láttam, hogy
fekete feje fénylőn glóriás.



De jó lenne mosolyogva, vidám szívvel élni,
imádságban Istenünkkel gyakrabban beszélni.
De mindabból, mi jó lenne: csak az Istent félni,
ha ez az egy sikerülne, érdemes volt élni.

De jó lenne!

De jó lenne mindennapon valami jót tenni!
De jó lenne lépten-nyomon emberséges lenni.
De jó lenne nem gondolni, csak mindig a másra,
és úgy adni, hogy azt senki, de senki se lássa.

De jó lenne kitartani a jó mellett végig
s örömünkben felrepülni a csillagos égig.
De jó lenne csak szeretni, rosszat sosem tenni,
minden fáradt, öreg embert oltalmunkba venni.
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Békét akarunk!

Nem lehetsz sziget, elzárva mástól.
Nem téphetsz magad gyökeret fás tói.
Az én bánatom a te bánatod,
az én örömömet te is vállalod.
Nem vagy egyedül. Melletted állok.
Minden életért védőn kiáltok
Minden gyermekért kezemet nyújtom,
dermedt szíveket érzőkké gyújtom.
Minden virágért hajlok a porba,
hol békét adnak: állok a sorba.
Harcolok érted, ha bántanának,
és eléd állok, ha arcul vágnak.
De ne üss vissza. Fogom a kezed,
sohase feledd, ember a neved.
Énekelj velem világnyi ember,
hallja meg dalunk föld, ég és tenger
békéről, hitről zeng a mi dalunk:
Valamennyien egyet akarunk:
BÉKÉT AKARUNK! BÉKÉT AKARUNK!
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SAqHY JENŐ íRAsA:

Az öreg bollandus
1969-ben járt először Magyarországon. Életének: előző évtizedeiben be-

kóborolta Európa nagy részét - munkát keresve és vállalva. Acs volt
a szakmája. Leghosszabb ideig Franciaországban dolgozott, az építőipar-
ban. Hazánkba már nyugdíjasként jött. Idős nővérével és - észreve-
hetőleg - nyalábra való előítélettel érkezett.

Németül társalogtunk, mármint azon a német nyelven, amely csak a
kézzel-lábbal való mutogatás révén válik időnként érthetővé. Erősen do-
hányzott. Ahogy le.ült, első dolga volt, hogy elővette szivartárcáját és tüzet
kért. Kezébe adtam egy doboz gyufát. Kihúzott egy szálat, és végigser-
cintette a doboz oldalán. A gyufa meggyulladt, egyúttal azonban lepat-
tant a gyufafej egy darabkája és sercegve-szikrázva hullott a szőnyegre.
- Es ist geführlich - mondta meghökkenve. - Tüzet okozhat.

Roszallóan nézett rám.
- Holland gyufával ilyesmi nem eshetik meg ...
Szivarral kínált engem is. Ujjaim kbzé fogtam a karcsú, barna rudacs-

kát, és tanulmányozni kezdtem a rajta levő színes papírgyűrű feliratát.
- Ezt a fajta szivart még nem ismerem - jelentettem ki.
Rámcsodálkozott. - Nem?! - Keskeny metszésű szemében a megértés

lángja villant. - No, persze. - f:s mindjárt nagy hévvel kezdte ma-
gyarázni, hogy az ember a rudacska egyik végét - mutatta, melyiket -
a szájába veszi, a másik végét pedig meggyújtja ...

Hát majdnem feldőlt bennem akisborjú. - Ez azt hiszi, hogya világ-
tól teljességgel elmaradt bennszülöttek közé érkezett, akik még azt sem
tudják, mire való a szivar! ....

Mégis erőt vettem fortyogó indulatomon, és azzal csendesítettem le ma-
gam, hogy bizonyára a kölcsönösen gyatra német nyelvtudásunk az oka a
különös félreértésnek.

Rudi bácsi - mi csak így neveztük - hamarosan eltávozott tőlünk -
útitársaival együtt. Néhány nap leforgása alatt - mint portyázó eleink
annak idején a kincses Nyugatot - bekalandozta az egész országot. Szert
is tett szám os ismerősre és barátra. Igy tért vissza Hollandiába.

A következő év nyarán parókiánk nyitott ajtajában újra feltűnt szikár,
kissé hajlott alakja. S aztán majdnem minden évben megjelent. Ha többre
nem, egy-két órára bekukkantott hozzánk, majd ment tovább, hogy meg-
látogassa a többi ismerősöket is itt Magyarországon.

Vallásos ember volt. Egy ízben arra kért, imádkozzam érte. Gondolom
azért, mert római katolikus lévén a pap imádságának különleges erőt tu-
lajdonított. Máskor megtud tam róla, hogyegyhavi nyugdíját lepra betegek
gyógyítására adományozta.

Jött egyik nyár a másik után, s a nyarak rendszerint Rudi bácsit is
meghozták. 1976-ban még tavasz elején érkezett - nem Rudi bácsi, ha-
nem helyette a gyászt hirdető, feketekeretes papírlap. A német nyelvhez
való hasonlósága és főleg intuíció alapján lefordítottam a holland szti-
veget.

- Ruurd Brouwer 71 éves korában, 1976. március 23-án Bolswardban
elhunyt ....
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A bolyongó öreg hollandus révbe érkezett.
Válaszul a gyászjelentésre a közelgő húsvét örömhírét közvetítettem.
- Valóban feltámadt az Úri (Lk 24, 34)
A tavaszra ebben az évben is bekövetkező nyár nem hozhatta hát el

Magyarországba Rudi bácsit. Elhozta azonban a nővérét. Dina jött és tud-
tunkra adta fivérének írásban kifejezett végakaratát, hogy tegyenek majd
sírjára egy koszo1-út, amit Magyarországból vigyenek a hozzátartozók az
ő magyar barátaitóI. Magyar nemzetiszínű szalag legyen a koszorún.

Megtudtunk még egyebet is. Első magyarországi útja óta odahaza Hol-
landiában Rudi bácsi mindig nosztalgiával gondolt országunkra, magyar
barátaira, és szerény nyugdíjából éven át gyűjtögette pénzecskéjét a leg-
közelebbi nyár egy-két hetes magyarországi útjának költségeire. Hogy

miért volt ez a nosztalgia, a szüntelen visszavágyódás hazánkba? Egysze-
rűen azért, mert l1glJ érezte: őt itt szeretik ...

Hogy is mondirl Mrtrtin Ntemöller?
- A modetn ember semmit sem igényel annyira, mint az irgalmas

felebarátot. - Vagyis: a megértő ezeretetet.
Csütörtöki napon indult vissza Dina a koszorúval. Mondta, hogy vasár-

nap kimegy majd a bolswardi temetőbe. Nem egyedül, hanem néhány,
MagyaTOrszágot járt jó baráttal - Gooits Postma direktor asszonnyal és
a többiekkel -, hogyelhelyezzék fivére sírján a koszorút.

Hosszú útra kelt a dunántúli magyar faluban készült koszorú, hogy
elérje úticélját, egy hányatott életű, szeretetre éhes, holland munkásem-
ber sírját. Célba is ért, bizonyosan.

A piros-fehér-zöld szalag alatt vajon könnyebbé vált-e Ruurd Brouwer
örök pihenése?

139



Patetikus kérdés. Híg szentimentalizmus.
Talán mégsem.
Az Otestamentum szerint: Erős a szeretet, mint a halál (Énekek 8, 6).
Pál még a halálánál is erősebbnek állítja, amikor azt írja: A szeretet

soha el nem múlik (1 Kor 13, 8).
Igen. Mert a ezeretet ereje a Mindenhat6 ereje!

-------------------~----------------~---------------

Új Tessedik-szobor Albertiben
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BODROCj MIKLÓS ÉNEKFORDíTÁSAI:

jézus,
mennynek ragyogása

(A 170. énekünk dallamára)

Jézus, mennyek ragyogása,
járj' át tiszta fényeddel!
Ki ösvényed megtalálja,
rajta sose téved el.
Igéd szüntelen világol -
Te vezetsz ki a homályból.

Teljességre ki vezérel?
É:let napja csak Te vagy!
üdvre, jóra veled ér el
nyájad, csak velünk maradj!
Világot nem vethet ránk más,
Te légy rajtunk ezer áldás!

Téged várt az ősidőkben
sok-sok nép és nemzedék,
szívük mélyén esdeklően
tárták óhajuk feléd.
Betöltötted lelkük vágyát -
több vagy Te, mint ők kívánták.

Vége lesz az éjszakának
ott, hol Jézus tündököl -
villódzó sugarak járnak
fénylő nyomdokod körül;
gyógyítsd konok pogányságunk,
s mindörökké téged áldunk!

---------~------------------------------------------~
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Mind elvégezted, Jézusunk
(A 711. énekünk dallamára)

Mind elvégezted, Jézusunk,
mit Atyád rádbízott.
Menny-föld Urának hódolunk:
tanúid elhívod.

Egymásra bízol bennünket:
ne maradjunk árván,
munkáljunk békét, jó ügyet
ösvényeden járván.

Kit választhatnál követül
hirdetni országod?
Ránk gyöngeségünk nehezül -
de felold jóságod.

Mennyei fénybe távoztál,
s így vagy közel hozzánk,
hivő imádság megtalál.
áldásod száll reánk.

Bűnbocsánattal indítasz
szeretet útjára,
szétsugározni a vigaszt
világunk javára.

Add Lelked, igéd, jó Urunk,
és szívünk rádobban,
s ha újra eljössz, ujjongunk
szent új világod ban.
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Év alkonyán
(A Békéscsabai Énekeskönyv 39. énekének dallamára)

Év alkonyán dicséretünk
téged keres, jó Istenünk!
Hálát adunk ma mindenért,
mit tettél gyermekeid ért.
Békét, erőt, egészséget,
áldást, minden jót és szépet
ránk Te adtál, hű Teremtő,
bún mocsarából is megmentő -
téged zengünk, örök Isten!

Száll az idő s az alkalom,
légy velünk, égi irgalom,
mert sok jót elmulasztottunk,
míg csak magunkra gondoltunk.
Testvér baját meg se láttuk,
mindig magunkat sajnáltuk,
bűnt bánni rest volt a szívünk,
ám más hibáján törvényt ültünk -
szánj meg minket, örök Isten!

Add sziklazúzó igédet:
új évben legyen új élet.
Kőszívünket megtörheted :
hús-szívként szolgáljon neked.
Szétszórt lelkünk tedd egésszé,
téríts minden jóra késszé,
hogy általa a jövendőt
formáld : a boldog újesztendőt -
áldj meg minket, örök Isten!
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Szívből szeretlek, Jézusom,

~

légy velem a vándorúton

A - =1::.. irgalmaddal a sírig.
. ~ \ Nélküled mi e földi tér,

\ , ég-világ véled föl nem ér,
\ lelkem csak benned bízik.

Életemben, halálomban
Te vagy az én bizodalmam,
Te, osztályrészem, vigaszom,
szent véredre hagyatkozom.
Felséges Úr, én Jézusom, én Jézusom,
ne engedj szégyenre jutnom.

Te adtad nékem, Istenem,
lelkem, testem és mindenem
esendő életemben:
dicséretedre szolgálni,
embertársamnak használni -
segíts mindvégig ebben!
Tévelygés el ne ámítson,
csalárd remény ne csábítson,
hogy keresztem fölvehess em,
békességgel viselhessem.
Te vagy velem, én Jézusom, én Jézusom,
a halál révén is, tudom.

Végső órám ha már közel,
szent angyalod küldd értem el,
vigyen örök hazámba.
Válhat testemből földi por,
új életre szólít majd egykor
ítélet harsonája.
Akkor megrendül föld és ég,
megújul a nagy mindenség,
és megdicsóült, új testben
jóságod áldom szüntelen.
Felséges Úr, erre segíts, erre segíts,
testvéreimmel üdvözíts!
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