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Miért éppen most?

Ha Isten megengedi, húsvét táján megjelenik az új énekeskönyv, amelyért sokan dol-
goztak és imádkoztak. Ezért választottuk az 1982. évi Evangélikus Naptár vezérszavá-
nak az éneket. .

Fel lehet vetni a kérdést - amit sokan meg is tettek -, miért éppen most szerkesz-
tettünk egy új énekeskönyvet. A kérdés mögött ott lappang az a gondolat, hogy "van
egyházunknak elég gondja, miért kell még eggyel szaporítani ". Nevezetesen azzal, hogy
az új énekeskönyv bevezetése a gyülekezeti tagok nak és a kántoroknak újabb nehézsé-
get fog okozni. Pedig ezt éppen most el kell kerülni.

Sőt még olyan véleménnyel is találkoztam, hogy éppen most nem szabad új énekes-
könyvet bevezetni, mert "mepcsappant a gyülekezetek éneklési kedve, ami az evangéli-
zációk idején olyan nagy volt' . Akkor lelkesedtek a gyülekezetek az új énekekért, most
már elmúlt ez a hullám - mondják.

Akkor hát miért éppen most? ..
Azért, mert az eddig használtKeresztyén Énekeskönyv - minden értéke, mellett

is - egy kicsit megöregedett. Még akkor is, ha huszonhét évvel ezelőtt az "Uj rész"-
szel megfiatalítottuk. Változott a világ és változott az egyház is I911-hez vagy akár
1955-höz képest. Mások a hit kérdései és mások a szeretet "kihivásai" ma, mint hét
évtizeddel vagy negyedszázaddal ezelőtt. Bármennyire becsüljük atyáink hitét és szere-
tetét, a ma feltett kérésekre nem mindig felelhetünk az ő bizonyságtételeikkel. A hit
friss megvallására van szükség az új történelmi körülmények között.

Miért éppen most?
Azért, mert evangélikus egyházunk teológiája az utolsó 20-30 évben megújult

a Szentírás mélyreható tanulmányozása nyomán. Azt szeretnénk, ha ez áthatná énekes-
könyvünket is. Isten világot átfogó szeretetét, béke-akaratát, az emberi életet védő
munkáját, általában gondviselését sokkal jobban látjuk és főleg más összefüggésekben,
mint korábban. Jézus személyének és művének olyan vonásai ragyogtak fel előttünk,
amelyek az elmúlt időkben homályban maradtak. Felfedeztük a Szentlélek munkája
nyomán, hogy Ö olyan Úr, aki szolgálni jött és nem uralkodni. Ez a hitbeli felismerés
segítette egyházunkat, hogyazúj társadalomban a diakónia útján járjon, vagyis önfe-
ledten segítsen mindenkinek és mindenütt. Erről a Krisztusról afarunk énekelni.

Miért éppen most?
Azért, mert nemcsak a teológiánk, hanem a zenénk is megújult. Bartók és Kodály

hatása alól a hivő emberek sem vonhatják ki magukat. De nem is akarják. Egyházi
zenénk is megújult, megfrissült. Szám os kiválő egyházi zeneszerzőnk van, akik műveik-
kel szívet- lelket gyönyörködtetnek és "új ének" -re serkentenek. A lassu, "elnyújtott"
éneklés helyét egyre inkább felváltja a gyorsabb, ritmikus éneklés. A szív örömét ez az
éneklés sokkal inkább kifejezésre juttatja.
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Miért éppen most?
Azért, mert már van újfordítású Bibliánk, új Ágendánk, új Konfirmációs Káténk.

Csak az énekeskönyvünk maradjon a régi? Ezeknek egy irányban kell haladniuk és ki
kell egészíteniük egymást. Harmóniában kell maradniuk.

Miért éppen most?
Azért, mert az Egyház Ura éppen a mi időnkben ajándékozta meg egyházunkat

olyan teológusokkal, zeneszerzőkkel. énekköltökkel. akik egy új énekeskönyv szerkesz-
tésének mérhetetlenül nagy és széleskörű szakértelmet kívánó munkáját el tudták vé-
gezni. Mulasztást követtünk volna el, ha ezt nem vettük volna észre. Gondolok most
Prőhle Károlyra, Benczúr Lászlóra, Hafenscher Károlyra, Ferenczy Zoltánra, akik az
istentiszteleti rendeket és imádságokat szerkesztették és írták. A szövegi bizottságban
Koren Emil, Bodrog Miklós, Ferenczy Zoltán, Gáncs Péter, Muntag Andor, Túrmezei
Erzsébet sokszáz órát töltöttek együtt és dolgoztak külön-külön a régi énekek átdolgo-
zásán és új énekek megírásán. A dallami bizottságban Trajtler Gábor, Fasang Árpád,
Rezessy Lászlo, Sulyok Imre, Tóth-Szőllős Mihály tudása javát adta. Sokat segített
Szokolay Sándor, Weöres Sándor. Végül valamennyi kottát és valamennyi szöveget
újra átnézte Dőka Zoltán. Harkányi László pedig nyomda alá rendezte.· Mezősiné Tóth
Ágota grafikus művészetével "díszített". Mikor lesz még egyházunkban együtt ilyen
munkatársi gárda? Most van! Ezért éppen most!

. Miért éppen most?
Azért is, mert az ifjúság - a jövendő egyház - "új éneket" akar énekelni. Ujat,

amelyben itt és most megvallhatja hitét abban a Jézus Krisztusban, aki az atyáknak is
Megváltója volt.

Miért éppen most?
Azért, mert tudjuk, hogyazúj énekeskönyv elsősorban nem nehézségeket fog

okozni a gyülekezetben, hanem meg fogja azokat eleveníteni. A gyülekezetek éneklési
kedve újra megjön és frissen száll majd az ének!

Ezért éppen most!
Káldy Zoltán



Finn-magyar-észt konferencia lisalmiban

A finn-magyar-észt lelkészkonferencia résztvevői: Az első sorban A. Nikolainen finn
püspök, Káldy Zoltán püspök, E. Hark észt érsek, M. Simojoki ny. finn érsek, P. Kon-

tekangas finn püspök, Szedressy Pál kolozsvári püspök (balról jobbra)

Az Aamulehti napilap főszerkesztője, Pertti Pesonen (balról) P. Kontekangas finn
püspökkel és Káldy Zoltán püspökkel beszélget
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JANIJAR
Napok Naptár Nap i ig é k,

1. hét: Ujév - Kol 3, 17

1. Péntek Újév Lk 4, 16-21 Zsolt 121
2. Szombat Ábel Mt 2, 13-23 Jnl,43-51

2. hét: Ujév utáni vasárnap - Jn 1, 14b

3. Vasárnap Benjámin Lk 2,41-52 Zsolt 73
4. Hétfő Leona 2Koi 6, 14-16 Jn2,1-12
5. Kedd . Simon Fil4,10-20 Jn2,13-25
6. Szerda Vízkereszt Mt2,1-12 Jn3,1-13
7. Csütörtök Attila 4Móz 24, 15-19 Jn 3, 14-21
8. Péntek Szörény Ézs 60, 1-6 Jn 3,22-30
9. Szombat Marcel Zak 8, 20-23 Jn 3,31-36

3. hét: Vízkereszt utáni 1. vasárnap - Róm 8, 14

10. Vasárnap Ágota Mt 3,13-17 Zsolt 96
ll. Hétfő Melánia Józs 3,5-11 Jn4,1-14
12. Kedd Veronika Mkl,9-13 Jn 4,15-26
13. Szerda Ernő Róm 8,14-17 Jn 4, 27 -38
14. Csütörtök János Kol 2, 3-10 1-n-4,39-42
15. Péntek Lóránt Ézs 42, 1-9 In4,43-54
16. Szombat Gusztáv Lk 10,21-24 Jn5,1-9a

4. hét: Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1,17

17. Vasárnap Antal Jn 2, 1-11 Zsolt 52
18. Hétfő Piroska Jer 14,2-9 Jn5,9b-16
19. Kedd Sára Jer 17,13-17 Jn5,17-23
20. Szerda Fábián, Seb. Mt 17, 24-27 Jn 5, 24-30
21. Csütörtök Agnes 5Móz 4, 5-13 Jn5,31-40
22. Péntek Artur 1Kor 2, 1-5 Jn 5,41-47
23. Szombat Zelma Róm 3,19-22 Jn 6, 1-15

5. hét: Vízkereszt utáni 3. vasárnap - Lk 13,29

24. Vasárnap Timár Mt 8, 5-13 Zsolt 97
25. Hétfő Pál Ézs 19, 19-25 Jn 6, 16-21
26. Kedd Vanda ApCsel 10, 21-35 Jn 6, 22-29
27. Szerda Lotár Ézs49,1-6 Jn 6,30-40
28. Csütörtök Károly ApCsel 13, 42-52 Jn 6, 41-51
29. Péntek Ad él Ézs 45,18-25 Jn 6,52-59
30. Szombat Mártonka Róm 15, 14-21 Jn 6, 60-65

6. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60, 2b

31. Vasárnap Virgilia Mt 17, 1-9 Zsolt 76

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
való türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról-napra Te gondoskodsz rólunk, szaba-
dításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs és értelmes
szívhez jussunk. Ámen.



FEBRUÁR.
NapOk Naptar Napi ig é k

1. Hétfő Ignác 2Kor 3, 12-18 Jn 6, 66-71
2. Kedd Karolin ApCsel 26, 1-3.12-23 Jn7,1-13
3. Szerda Balázs 2Móz 13, 20-22 Jn 7,14-24
4. Csütörtök Ráchel 2Pt 1,16-21 Jn 7,25-30
5. Péntek Ágota Mt 16, 24-28 Jn 7, 31-39
6. Szombat Dorottya Fil 3, 20-4, 1 Jn 7,40-52

7. hét: Hetvened vasárnap - Dán 9, 18

7. Vasárnap I Tódor Mt 20, 1-16a Zsolt 51
8. Hétfő Aranka 1Sám 15, 35b-16, l3 Jn 7,53-8, II
9. Kedd Abigall Róm 9, 14-24 Jn 8, 12-20

10. Szerda Elvira 1Móz 6,9-22 Jn 8, 21-30
ll. Csütörtök Bertold 1Kor 3,5-10 Jn 8, 31-36
12. Péntek Lídia 1Móz 7,17 -24 Jn 8, 37-45
13. Szombat Elia Mal 3, l3-20a Jn 8,46-59

8. hét: Hatvanad vasárnap - Zsid 3, 15

14. Vasárnap Bálint Lk 8,4-15 Zsolt 44
15. Hétfő Áldáska 5Móz 32,44-47 Jn9,1-12
16. Kedd Julianna Mk 11, 15-19 Jn 9-13-23
17. Szerda Donát Mk 6,1-6 Jn 9, 24-41
18. Csütörtök Konrád ApCsel 16, 8-15 Jn 10, 1-10
19. Péntek Zsuzsanna Zsid 3,12-4,1 Jn 10,11-21
20. Szombat Álmos Ézs 28, 23-29 Jn 10,22-30

9. hét: Ötvened vasárnap - Lk 18, 31

21. Vasárnap 'Eleonóra Mk 8, 31-38 Zsolt 31
22. Hétfő Gerzson Lk l3, 31-33 Jn 10,31-42
23. Kedd Alfréd Lk 10, 38-42 Jn11,1-10
24. Szerda Mátyás Jóel 2,12-19 Jn 11, 11-19
25. Csütörtök Géza Hós 4, 1-6 Jn 11,20-27
26. Péntek Sándor Préd 7, 13-14 Jn 11, 28-45
27. Szombat Ákos Dán 5, 1-30 Jn 11,46-54.

10. hét: Invocavit - Böjt 1. - Un 3, 8b

28. Vasárnap Elemér Mt4,1-11 Zsolt 91

Gondviselő Atyánk! Te vagy a szeretet Istene. Tudod, hogy teremtményedet tá-
madja és rontja a bún. Ne hagyj elesnünk a kísértésben. Mentő szereteted óvjon,
védjen és a kísértések tüzéből megerősített hittel vezessen ki minket. Ámen.



MÁRCIUS
Napok Naptár Napi ig é k

1. Hétfő Albin Jak 4,1-10 Jn 11,55-12,11
2. Kedd Lujza Jak1,12-16 Jn 12, 12-19
3. Szerda Komélia Jób 1,1-22 Jn 12, 20-26
4. Csütörtök Kázmér Ef 6, 10-20 Jn 12,27-33
5. Péntek Adorján Lk 22, 31-34 Jn 12, 34-36a
6. Szombat Alpár Zsid 2,10-18 Jn 12, 36b--43

11. hét: Reminiscere - Böjt 2. - Róm 5,8

7. Vasárnap Tamás Mk12,1-12 Zsolt 38
8. Hétfő Zoltán Zsid 11,8-10 Jn 12,44-50
9. Kedd Franciska Lk 9, 18-22 Jn 13,1-11

10. Szerda Olimpia Jób 2,1-10 Jn 13, 12-20
11. Csütörtök Aladár lMóz 14,17 -20 Jn13,21-30
12. Péntek Gergely 1Móz 45,1-15 Jn 13, 31-35
13. Szombat Krisztián Gal 4, 12-20 Jn 13, 36-38

12. hét: Oculi - Böjt 3. - Lk 9,62

14. Vasárnap Matild Lk 9,57 -62 Zsolt 49
15. Hétfő Nemz. ünn. Lk 9,51-56 Jn14,1-7
16. Kedd - Henrietta 1Pt 1,13-21 Jn 14,8-14
17. Szerda Gertrúd Jób 7,11-21 Jn 14, 15 -21
18. Csütörtök Sándor,Ede Ez 13,17-25 Jn 14,22-26
19. Péntek József lThessz 2, 13-20 Jn 14,27 -31
20. Szombat Hubert 2Tim 4,1-5 Jn15,1-8

13. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn 12,24
21. Vasárnap Benedek Jn 12,20-26 Zsolt 41
22. Hétfő Katalin Jer 11,18-20 Jn 15,9-17
23. Kedd Brúnó Ézs 54, 7-10 Jn 15,18-25
24. Szerda Gábor Jób 9,14-23.32-35 Jn 15, 26-16, 4
25. Csütörtök Zsolt 5Móz 8,2-3 Jn 16,5-11
26. Péntek Erika 2Kor 4,11-15 Jn 16,12-15
27. Szombat Hajnalka Ám8,11-12 Jn 16, 16-23a

14. hét: Judica - Böjt 5. - Mt 20,28

28. Vasárnap Gedeon Mk 10, 35-45 Zsolt 43
29. Hétfő Jónás Zsid 7,24-27 Jn 16, 23b-33
30. Kedd lzidor Jer 15,10.15-20 Jn 17,1-5
31. Szerda Árpád Jób 19,21-27 Jn 17,6-13

Jézus Krisztus! Te vagy a mi reménységünk, Rád várunk. Amint egykor megváltó
szereteteddel eljöttél a világba, jöjj el a mi gyümölcstelen életünkbe is. Amiképpen
megtisztítottad Isten templomát, tisztítsd szívünket is Isten Szentlelkének templo-
mává, amely feléd tárja ajtaját és Téged dicsér örökké. Ámen.



ÁPRILIS
Napok Naptár Napi ig é k

1. Csütörtök Hugó Zsid 9, 11-15 Jn17,14-19
2. Péntek Áron Zsid 9,16-22 Jn 17,20-26
3. Szombat Keresztély Zsid 10,1-10 Jn 18,1-11

15. hét: Palmarum - Virágvasárnap - Jn 3, 14-15

4. Vasárnap Felsz.ünn. Jn 12,12-19 Zsolt 35,1-18
5. Hétfő Vince Mk 14, 3-9 Jn 18, 12-27
6. Kedd Cölesztin Jób 38,1-11 Jn 18,28-40
7. Szerda Herman Mik 3,9-12 JnI9,1-16a
8. Csütörtök Lídia Mt 22,2-13 Jn 19, 16b-22
9. Nagypéntek Erhardt 1Móz 22, 1-18a Jn 19,23-30

10. Szombat Zsolt Ez 37,1-14 Jn 19, 31-42

16. hét: Húsvét - Jell, 18

ll. Húsvétvas. Leó Mk 16, 1-8 Jn 20, 1-10
12. Húsvéthétfő Gyula Lk 24, 13-35 Jn 20, 11-18
13. Kedd Ida 1Kor 5, 7-8 Jn 20, 19-23
14. Szerda Tibor 2Tim 2,8-13 Jn 20,24-31
15. Csütörtök Tass ApCsel 10, 34-43 Jn 21, 1-14
16. Péntek Rudolf 1Kor 15, 35-49 Jn 21, 15-19
17. Szombat Enikő 1Thessz 4, 13-18 Jn 21,20-25

17. hét: Quasimodogeniti - lPt 1,3

18. Vasárnap lima Jn 3, 1-8 Zsolt 119,49-56
19. Hétfő Kocsárd 1Pt 1, 22-25 Józs 1, 1-18
20. Kedd Tivadar 2Tim 2,1-5 Józs 2, 1-24
21. Szerda Csilla Ézs 40,26-31 Józs 3, 1-17
22. Csütörtök Anzelm Mk 16,9-20 Józs 6, 1-14
23. Péntek Béla JeI7,9-17 Józs 6, 15-27
24. Szombat György 1Móz 32, 22b -32 Józs 7, 1-26

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

25. Vasárnap Márk Jn 10, 11-16 Zsolt 35,22-26
26. Hétfő Ervin 5MózI8,15-19 Józs 8, 1-2.11-29
27. Kedd Arisztid 4MózI7,1f,-26 Józs 8, 30-35
28. Szerda Valéria Mt 18, 10-14. Józs 9, 1-15
29. Csütörtök Albertina Ez 34,23-31 Józs 9,16-27
30. Péntek Katalin Zsid 13,12-16 Józs :0,1-15

Megváltó Urunk! Te vagy a feltámadás és az élet. Keresztségünkben mi is meghal-
tunk a bünnek , hogy élhessünk Neked. Engedd megismernünk feltámadásod erejét,
a reménységet és az igazságot. Taníts minket az új életben járni és az odafelvalókkal
törődni. Ámen.



MAJUS .~
~-

Napok Naptár Napi ig é k

1. Szombat Munka ünn. ApCsel 20, 17 -38 Józs 11,1-15
19. hét: Jubilate - 2Kor 5, 17

2. Vasárnap Zsigmond Jn 15,1-8 Zsolt 66, 1-15
3. Hétfő Irma Ef 4, 17 -24 Józs 11, 16-23
4. Kedd Flórián Jób 38, 31-38 Józs 20, 1-9
5. Szerda Gotthárd Lk 20,27-39 Józs 22, 1-20
6. Csütörtök Frida ApCsel 17 ,22-34 Józs 23, 1-16
7. Péntek Napóleon Gal 6, 14-18 Józs 24, 1-15
8. Szombat Gizella Gal 5, 1-6 Józs 24, 16-33

20. hét: Cantate - Zsolt 98, 1
9. Vasárnap Gergely Mt 11, 25-30 Zsolt 98

10. Hétfő Ármin Jak1,17-21 Un1,1-4
11. Kedd Ferenc JellS, 2-4 lJn1,5-10
12. Szerda Pongrác Lk 19,37-40 Un 2, 1-6
13. Csütörtök Szervác Mt 21, 18-22 Un 2.7-11
14. Péntek Bonifác JeI5,6-14 Un 2,12-17
15. Szombat Zsófia 1Sám 16, 14-23 Un 2,18-29

21. hét: Rogate - Zsolt 66, 20
16. Vasárnap Mózes Jn 16, 23-33 Zsolt 66, 16-20
17. Hétfő Bánk 1Kir 3,5-15 Un 3,1-10
18. Kedd Erik Jak 5, 16-18 Un 3,11-17
19. Szerda Buda Lk 11,1-8 Un 3, 18-24
20. Csütörtök Mennyb. ünn. Lk 24,44-53 Zsolt 119,65-72
21. Péntek Konstantin 1Kir 8,22-28 Un 4, 1-6
22. Szombat Júlia Dán 7,9-14 lJn4,7-16a

22. hét: Exaudi -Jn 12,32
23. Vasárnap Dezső Jn 15,26-16,4 Zsolt 42
24. Hétfő Eszter Ézs 41,8-14 Un 4, 16b-21
25. Kedd Orbán Mt 10,16-20 Un5,1-5
26. Szerda Fülöp Róm 8,26-30 Un 5, 6-12
27. Csütörtök Helga 4Móz 20,2-12 Un 5, 13-31
28. Péntek Emil Ez 11,14-20 2Jn 1-13
29. Szombat Keve 5Móz 34,1-8 3Jn 1-15

23. hét: Pünkösd OL Zak 4, 6

30. Pünkösdvas. Janka Jn 14,23-27 Zsolt 36
31. Pünkösdhét Angéla Mt 16, 13-19 Zsolt 81

Szentháromság lsten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatosokkal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a rnieink. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig hivő szivvel fogad.
juk. Ámen.
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• • • JÚNIUS
Napok Naptár Nap i ig é k

1. Kedd Tünde Ez 36,22-28 Ef1,1-8
2. Szerda Anna ApCsel 10, 34-43 Ef1,9-14
3. Csütörtök Ildikó ApCsel 4, 8-21 sr i, 15 -23
4. Péntek Kadocsa Gal 3, 1-5 Ef2,1-10
5. Szombat Fatime ApCsel 8, 14-25 Ef 2, 11-22

24. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3

6. Vasárnap Norbert Jn 3,1-8 Zsolt 57
7. Hétfő Róbert 4Móz 6, 22-27 Ef 3,1-13
8. Kedd Medárd Péld 1, 20-28 Ef 3,14-21
9. Szerda Félix 2Kor 13,11-13 Ef4,1-6

lD. Csütörtök Margit Ézs 44, 21-23 Ef4,7-16
ll. Péntek Barnabás 1Kor 12,1-6 Ef4,17-24
12. Szombat Virág Rm 1,4-6. 22-28 Ef 4,25-32

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

13. Vasárnap Tóbiás Lk 16,19-31 Zsolt 37,1-20
14. Hétfő Vazul 2Tim 3,14-17 Ef 5,1-14
15. Kedd Jolán Jónl,1-10 Ef5,15-21
16. Szerda Jusztin Jón 2,1-11 Ef 5,22-33
17. Csütörtök Laura Jer 8,8-11 Ef 6,1-9
18. Péntek Arnold Ez 3,22-27 Ef 6,10-24
19. Szombat Gyárfás Préd 12, 1-8 Bir 1,1-3.17-21.

27-29

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

20. Vasárnap Rafael Lk 14, 16-24 Zsolt 37,21-40
21. Hétfő Alajos Préd4, 17;5, 1-6 Bir 2, 6-22
22. Kedd Paulina Mt 10,7-15 Bir 4, 1-24
23. Szerda Zoltán ApCsel 20, 7-12 Bir5,1-31
24. Csütörtök Iván Lk 1,57-67. 76-80 Bir6,1-10
25. Péntek Vilmos Mk 6, 32-44 Bir 6, 11-24
26. Szombat János, Pál Jer 3,14-17 Bir 6,25-32<,

27. hét: Szentháromság utáni 3. - Lk 19, la

27. Vasárnap László Lk 15,1-10 Zsolt 92
28. Hétfő Levente Mk 2, 13-17 Bir 6, 33-40
29. Kedd Péter, Pál Mik 7. 7. 9.18-20 Bir7,1-15
30. Szerda Pál Lk 15,11-24 Bir 7, 16-25;

8,1-3

Szentlélek Úristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el minket
minden igazságra. Serkents minket, hogy teremje életünk a szeretet , öröm, békes-
ség, béketűrés, hűség, szelídség és mértékletesség gyümölcsét. Ámen.



JULIUS
Napok Naptár Napi ig ék

1. Csütörtök Tibold Lk19,1-10 Bir 8, 22-35
2. Péntek Ottokár Jón 3,10;4,1-11 Bir 9, 1-6
3. Szombat Kornél Ézs 43, 22-28 Bir 9, 7-21

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

4. Vasárnap Ulrik Lk 6, 36-42 Zsolt 53
5. Hétfő Emese 2Kor 2,5-11 Bir 9,50-57
6. Kedd Ézsaiás Jak 1,19-25 Bir 13, 1-25
7. Szerda Cirill Jak 3,13-18 Bir 14, 1-20
8. Csütörtök Teréz Róm 12-17 -21 Bir 15, 1-16, 3
9. Péntek Veronika ApCsel 7,54-59 Bir 16,4-22

10. Szombat Amália Ézs 30, 18-22 Bir 16,23-31

29. hét: Szentháromság utáni 5. - Ef 2, 8

ll. Vasárnap Lili Lk 5,1-11 Zsolt 54
12. Hétfő Izabella Lk 14, 25-33 Ruth 1,1-22
13. Kedd Jenő 2Thessz 3,1-5 Ruth 2, 1-25
14. S'!erda Eörs 2Kor 8, 10-15 Ruth 3, 1-18
15. Csütörtök Henrik 1Kir 19,19-21 Ruth 4, 1-22
16. Péntek Zalán Mt 15,47-52 Gall,I-5
17. Szombat Elek Mt 19,27-30 Gal1,6-10

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

18. Vasárnap Frigyes Mt 28,16-20 Zsolt 139, 1-16.
23-24

19. Hétfő Emilia 5Móz 7,6-12 Gall, ll-24
20. Kedd Illés lKor 6, 9-11 Gal 2, 1-10
21. Szerda Dániel Ézs45,9-13 Gal 2, ll-21
22. Csütörtök Mária Magdolna 1Pt 2,2-10 Gal 3, 1-14
23. Péntek Lenke Kol 2, 6-10.12-13 Gal 3, 15-18
24. Szombat Krisztina Tit3,3-7 Gal 3, 19-29

31. hét: Szentháromság utáni 7. - Ef 2, 19

25. Vasárnap Jakab Jn6,1-15 Zsolt 55
26. Hétfő Anna Zsid 9,1-12 Gal 4, 1-7
27. Kedd Olga 2Móz 19,3-8 GaI4,8-20
28. Szerda Ince 2Móz 16, 32-35a Ga14,21-31
29. Csütörtök Márta Lk9,10-17 Gal 5, 1-15
30. Péntek Judit Lk 14,7-11 Gal 5, 16-26
31. Szombat Oszkár 2Kor5,1-9 Gal 6, 1-10

Atyánk a Jézus Krisztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drága ajándéká-
ért, azért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot nyújtottunk. Bocsánatod által
istenfiúságot nyertünk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíveket ajándé-
koztál nekünk. Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével. Ámen.



d, AUGUSZTUS ~
Napok Naptár Napi ig ék

32. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef 5, 9
1. Vasárnap Péter Mt 5, 13-16 Zsolt 56
2. Hétfő Lehel Róm 6, 19-23 Ga16,11-18
3. Kedd Csilla Mt 12,33-37 lKrón 10, 1-14
4. Szerda Domonkos Kol 1, 13-21 lKrón 11, 1-9
5. Csütörtök Vajk Mt 7, 13-21 lKrón 13, 1-14
6. Péntek Berta Fil 2, 14-18 lKrón 14,1-17
7. Szombat Ibolya Fil 1,6-21 lKrón 15. 1-16.

25-29
33. hét: Szentháromság utáni 9. - Lk 12,48

8. Vasárnap László Mt 25,14-30 Zsolt 58
9. Hétfő Emőd lKir 3, 16-28 lKrón 16, 1-22

10. Kedd Lőrinc Péld 8,12-21 lKrón 16, 23--43
ll. Szerda Tibor lPt3,1-6 lKrón 17,1-14
12. Csütörtök Klára Ez 3,17-19 lKrón 17, 15-27
13. Péntek Ipoly Mt 13, 44-46 lKrón 18, 1-17
14. Szombat Özséb Mt 7,24-27 lKrón 19,1-15

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

15. Vasárnap Mária Lk 19,41--48 Zsolt 59
16. Hétfő Ábrahám Rómll,I-15 lKrón 19,16-20,6
17. Kedd Anasztáz lKor 10,1-13 lKrón 21, 1-14
18. Szerda Ilona lKir 21, 1-16 lKrón 21,

15-22,1
19. Csütörtök Huba Jer 16,14-17 lKrón 28, 1-13
20. Péntek Alkotm. ünn. Jer7,1-15 lKrón 29, 1-22
21. Szombat Sámuel Mt 23, 34-39 2Krón 1, ~-17

35. hét: Szentháromság utáni ll. - IPt 5, 5b
22. Vasárnap Menyhért Lk 18,9-14 Zsolt 48 .
23. Hétfő Farkas Mk 9, 33-37 2Krón 1,18-2.17
24. Kedd Bertalan ISám 17, 38-51 2Krón 3, 1-17
25. Szerda Lajos Lk 7, 1-10 2Krón 5, 1-14
26. Csütörtök Róza ApCsel 12, 18-25 2Krón 6, 1-21
27. Péntek Szilárd 2Sám 16,5-14 2Króm 6, 22--42
28. Szombat Ágoston Ez 17,22-24 2Krón 7,1-11

36. hét: Szentháromság utáni 12. - Ézs 42, 3
29. Vasárnap Lilla Mk7,31-37 Zsolt 68. 1-19
30. Hétfő Rózsa Mk 8, 22-26 2Krón 7,12-22
31. Kedd Erika ApCsel 14, 8-18 2Krón 9, 1-12
Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőt javakkal. Testünk
táplálására földi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret ajándékozol ne-
künk. Kérünk, rendeld ki számunkra a mindennapi kenyerünket, és teríts asztalt
nekünk a Te országodban. Ámen.



~
SZEPTEMBER ~

Napok Naptár Nap i ig é k

1. Szerda Egyed ApCsel 9,31-42 2Krón 10, 1-19
2. Csütörtök Rebeka Mt 9,27-34 2Krón 12,1-16
3. Péntek Hilda Mt 8,14-17 2Krón 20,1-26
4. Szombat Rozália 1Kor 3,9-15 2Krón 26,1-25

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

5. Vasárnap Viktor Lk 10, 25-37 Zsolt 68, 20-36
6. Hétfő Zakariás ApCsel 4, 32-35 2Krón 28, 1-15
7. Kedd Regina 5Móz 24,17-22 2Krón 28,16-27
8. Szerda Mária 2Móz 22, 20-26 2Krón 34, 1-8
9. Csütörtök Ádám ApCsel 6,1-7 2Krón 34,9-21

10. Péntek Erik Ézs 58, 7-12 2Krón 34, 22-33
11. Szombat Teodóra Jer 22,13-19 2Krón 35,1-19

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

12. Vasárnap Szabolcs Lk 17, 11-19 Zsolt 84
13. Hétfő Ludovika Ézs 40, 15-26 2Krón 35,20-27
14. Kedd Szerénke lThessz 5, 14-24 2Krón 36,1-10
15. Szerda Enikő 3Móz 9,22-10,5 2Krón 36, 11-23
16. Csütörtök Edit 3Móz 16,1-5.15-19 Ám 1,1-2; 3,3-6
17. Péntek Hajnalka Mk 1,40-45 Ám 5, 1-2. 9-15
18. Szombat Titusz 2Thessz 2, 13-17 Ám 4, 1-13

39. hét: Szentháromság utáni 15. - lPt 5, 7

19. Vasárnap Vilma Mt 6, 25-34 Zsolt 75
20. Hétfő Csendike Lk 12,22-32 Ám 5, 1-13
21. Kedd Máté lTim 6, 6-11a Ám 5, 14-24
22. Szerda Móric Lk17,5-6 Ám6,1-8
23. Csütörtök Tekla Péld 30,5-9 Ám 7, 1-9
24. Péntek Gellért 1Kor 7,20-24 Ám 7, 10-17
25. Szombat Kleofás Lk 6,20-26 Ám 8, 1-3;9,1-6

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

26. Vasárnap Jusztina Jn II ,1. 3.17 -27 .41-45 Zsolt 87
27. Hétfő Labore Mk 6 14-29 Ám 8,4-12
28. Kedd Vencel Jób 1,17-26 Ám 9, 7-13
29. Szerda Mihály Lk 10,17-28 Hós 1, 1-9
30. Csütörtök Jeromos Jakl,2-12 Hós2,1-10

Szentséges lsten! Magasztalunk Téged, hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe. Be-
lőle tanuljuk megismerni szentséges arcodat és bűnös lényünket. Taníts minket
szent orcád előtt félelemmel leborulni, bűneinktől pedig menekülni. Ámen.



t
~ OKTOBER

Napok Naptár Napi ig ék

1. Péntek MaIvin Zsid 10,35 -39 Hós 2, 16-25
2. Szombat Petra Jak 5, 9-ll Hós 4,1-3

41. hét: Szentháromság utáni 17, - Un 5,4b

3. Vasárnap Helga Mt 15, 21-28 Zsolt 67
4. Hétfő Ferenc Zsid 11,1-7 Hós 5, 8-14
5. Kedd Aurél Zsid 11, 17-22 Hós 5, 15-6,6
6. Szerda Brúnó Mk 9,17-27 Hós 8, 1-14
7. Csütörtök Arnália Ézs49,7-13 Hós 11, 1-11
8. Péntek Etelka ApCseI5,34-42 Hós 14, 2-10
9. Szombat Dénes Zsid 11,23-31 Jón1,1-16

42. hét: Szentháromság utáni 18. - Un 4, 21

10. Vasárnap Gedeon Mk 12,28-34 Zsolt 93
11. H6tfő Fenyőke Mt 5, 17-22 Jón 2,1-11
12. Kedd Miksa lTim 1, 5-9a Jón 3,1-10
13. Szerda Kálmán Mt 5,23-26 Jón 4, 1-11
14. Csütörtök Helén Jak 2, 1-8 Jel1,1-3
15. Péntek Teréz Mt 22,24-46 Jel1,4-8
16. Szombat Gál Jak 2,8-13 Jel 1,9-11

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

17. Vasárnap Hedvig Mk 2,1-12 Zsolt 95
18. Hétfő Lukács Mk 1, 32-39 Jell,12-20
19. Kedd Luciusz Kol 3,5-11 Jel 12, 1-6
20. Szerda Irén 1Móz 15,1-6 Jel 12, 1-12
21. Csütörtök Orsolya 4Móz 12,1-15 Jel 12, 13-18
22. Péntek Előd 2Móz 15,22-27 Jel 13, 1-10
23. Szombat Gyöngyi 1Móz 9, 12-17 Jel 13, 11-18

44. hét: Szentháromság utáni 20. - Mik 6, 8

24. Vasárnap Salamon MJ,c10, 2-9 Zsolt 119,73-80
25. Hétfő Blanka 2Kor 3,3-9 Jel 14, 1-5
26. Kedd Dömötör 2Móz 18,13-27 Jel 14, 6-7
27. Szerda Szabina Ma12,13-16 Jel 14, 8-13
28. Csütörtök Simon lTim 3,1-13 Jel 14, 14-16
29. Péntek Jenő lTim 5,4-8 Jel 14, 17-20
30. Szombat Farkas 1Kor 7,29-31 Jel 15, 1-4,

45. hét: Szentháromság utáni 21. - lKor 3, 11

31. Vasárnap Reform. ünn. Mt 5, 2-12 Zsolt 119, 81-96

Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, hogy a megrepedt nádat nem töröd el és
a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangéliumod tüzével úi élet lángját gyúltod
bennünk, evangéliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd, hogy véka
alá rejtsük a Tőled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétel lelkével. Ámen.



NOVEMBER
Napok Naptár Napi ig é k

1. Hétfő Marianna Lk 11, 14-23 JeI15,5-8
2. Kedd Achilles 2Kor 10,1-6 Jel 16, 1-9
3. Szerda Győző Mt 10, 34-39 Jel 16, 10-16
4. Csütörtök Károly Tit2,1-10 Je116, 17 -21
5. Péntek Imre 1Móz 13,7-18 JeI17,1-6
6. Szornbat Lénárd 2Tim 4, 5-6 Jel 17,7-14

46. hét: Szentháromság utáni 22. - Kor 6, 2b

7. Vasárnap Okt. Forr. ünn. Lk 17,20-24 Zsolt 39
8. Hétfő Gottfried Lk 11, 14-23 Jel 17,15-18
9. Kedd Tivadar Lk 18,1-18 JeI18,1-8

10. Szerda Luther sz. n. Zsid 13, 1-6 Jel 18,9-20
11. Csütörtök Márton Mt 24, 36-42 Jel 18,21-24
12. Péntek Jónás Jer 18,1-10 Jel 19, 1-5
13. Szombat Szaniszló Mt 24,43-51 Jel 19, 6-10

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

14. Vasárnap Klementina Mt 25, 31--46 Zsolt 50
15. Hétfő Lipót Lk 19, 11-28 JeI19,11-16
16. Kedd Ottmár Zsid 10,26-31 JeI19,17-21
17. Szerda Jenő Lk l3, 1-9 Jel 20, 1-3
18. Csütörtök Ödön Ez 14,12-23 Jel 20,4-6
19. Péntek Erzsébet 2Thessz 1, 3-10 Jel 20, 7-10
20. Szombat Jolán Lk21,1l-19 Jel 20,11-15

48. hét: Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja - Lk 12, 35

21. Vasárnap Olivér Mt 25,1-13 Zsolt 90
22. Hétfő Cecília Lk 12,42--48 Jel 21,1-8
23. Kedd Kelemen Lk 13, 22-30 Jel 21, 9-14
24. Szerda Emma Mk l3, 31-37 Jel 21,15-27
25. Csütörtök Katalin Ez 43, 1-7a Jel 22,1-5
26. Péntek Csongor 1Pt 4, 12-19 Jel 22,6-15
27. Szombat Tünde 2Pt 3, 3-13 Jel 22,16-21

49. hét: Ádvent 1. vasárnapja - Zak 9,9

28. Vasárnap Stefánia Mt 21 ;1-9 Zsolt 24
29. Hétfő Noé Kol 1,9-14 Ézs 6, 1-l3
30. Kedd András Mik 2,1-5.12-13 Ézs 1,1-9

Élet Fejedelme! Közülünk senki sem él önmagának és senki nem hal önmagának.
Ha élünk, Neked élünk, ha meghalunk, Neked halunk meg. Ezért akár éljünk, akár
haljunk, a Tieid vagyunk. Ámen.



DECEMBER
t

~.;r
Napok Naptár Napi ig é k

1. Szerda Elza 1Móz 49, 8-10 Ézs 1, 10-20
2. Csütörtök Aranka Zsid 10, 19-23 Ézs2,1-5
3. Péntek Olivia Je3:23,5-8 Ézs 5, 6-22
4. Szombat Borbála Zof 3,14-17 Ézs 3,1-15

50. hét: Ádvent 2. vasárnapja - Lk 21,28

5. Vasárnap Vilma Lk 21,25-33 Zsolt 1
6. Hétfő Miklós Zsid 6,9-12 Ézs 4, 2-6
7. Kedd Ambrus Mk l3,5-13 Ézs 5,1-24
8. Szerda Mária Zak 2,14-17 Ézs 7,1-9
9. Csütörtök Ernőke Hag 2,1-9 Ézs 7, 10-17

10. Péntek Judit Zsid 10, 32-39 Ézs 8, 1-15
ll. Szombat Árpád Mt 24, 1-14 Ézs 8, 23-9. 6

51. hét: Ádvent 3. vasáruapja - Ézs 40, 3. 10

12. Vasárnap Gabriella Mt ll, 2-6 Zsolt 33
13. Hétfő Luca Mt 11,11-15 Ézs ll, 1-10
14. Kedd Szilárdka Mt 3,1-12 Ézs12,1-6
15. Szerda Johanna Lk 3,1-14 Ész 14, 3-17
16. Csütörtök Etel Hós 14,6-10 Ézs 25, 1-12
17. Péntek Lázár Mk 1,14-15 Ézs 26,1-12
18. Szombat Estike Lk 3,15-20 Ézs 26, 13-21

52. hét: Ádvent 4. vasáruapja - Fil 4, 4.7

19. Vasárnap Viola Lk 1,46-55 Zsolt 99
20. Hétfő Csaba 2Kor 1, 18-22 Ézs 28, 14-22
21. Kedd Tamás Jer 31,2-6. 14 Ézs 29, 1-6
22. Szerda Zénó 1Krón 17,15 -20.23-27 Ézs 29, 17-24
23. Csütörtök Viktória 2Kor 8, 1-9 Mt 1, 1-17
24. Péntek Ádám, Éva Lk 2,1-14 Mt 1,18-25
25. Szombat Karácsony 1. Lk 2,15-20 Mt2,1-12

53. hét: Karácsony - Jn 1, 14a

26. Vasárnap Karácsony II. Jn 1, 1-5. 9-14 Mt 2, l3-22
27. Hétfő János lJn 1,1-10 Mt 3, 1-12
28. Kedd Kamilla Jer31,15-17 Mt 3, 13-17
29. Szerda Dávid Ézs 63, 7-9 • Mt4,1-11
30. Csütörtök Anikó 1Tim 3, 14-16 Mt4,12-17
31. Péntek Szilveszter Lk 12,35-40 Mt 4, 18-25

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az úi kezdetet jelentő bölcsőt.
Ahol emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra. Légy áldott kif'ogyhatat-
lan szeretetedért. Ámen.
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Túnnezei Erzsébet:

Munka mátrai csendben

A szövegi bizottság egy mátraszentistváni munkahete végén, 1978 novemberében

Jó munkára hegyekbe jöttünk.
Köd , lárma elmaradt mögöttünk.
Mint réglátott, kedves barátra,
kék éggel köszönt ránk a Mátra.
Sugarakkal, csúcsok csendj évei ,
fehér házikók melegéveI.

S itt a hegyek őszi csendjének
ölén zendült énekre ének.
Bennük messze századok hangja,
kis templomok hívó harangja.

S akik előttünk énekeltek,
Krisztusunkban kincsekre leltek,
örömnek, búnak hangot adtak,
hitnek, reménynek, bűnbánatnak,
Isten örök szeretetének -
énekeikben közénk léptek.
örültünk a sok régi hangnak,
s éreztük, hogy közöttünk vannak.

pattognak izzó fahasábok.
Ablakunkra kis cinke szállott.
Sugarai az őszi napnak
beragyogtak, belátogattak.

S ahogy Isten szeretetének
hangot adott énekre ének,
felzendült új meg új alakban -
Ö maga lépett láthatatlan
közénk a kedves kis szobába,
hogy munkánkat segítse, áldja.
Elrejtőzött a dallamokba,
szavakba, rímekbe, hangokba.
Ö volt velünk, köztünk, mellettünk.
Kegyelmét hirdesse, dicsérje
minden, amit elvégezhettünk!
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Wonno Bleij látogatása

Igehírdetés a Deák-téren, Reuss András külügyi titkár tolmácsol

Wonno Bleij a hollandiai evangélikus egyház elnöke és felesége
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(Zsolt 96,1)

l /j_' ntde__ a_d_~_'_á.th-a_'_U__

Énekeljetek új éneket!

Erre a biztatásra egyházunk ma egészen konkrét választ ad azzal, hogy új énekes-
könyvet készül a hivek kezébe adni. Régi énekeink társaságában találunk majd sok,
egészen új éneket is benne. Megjelenését sokan várják örömmel. De vannak bizonyta-
lan vélemények is. Meg tudjuk-e tanítani a gyülekezeteknek az új énekeket? Nem lett
volna-e jobb a réginél maradni? E kérdések mögött - úgy tűnik - nemcsak a betanítás
technikai nehézsége miatti aggodalom húzódik meg, hanem az az általános emberi,
konzervatív gondolkodás is, amely mindenben a régit, a kipróbáltat, a megszokottat
tartja jobbnak és az újra gyanakodva tekint. Az így gondokodők a zsoltáros biztatását
nem szószerint értik. Nem az énekre, hanem az éneklőre vonatkoztatják: új szívvel,
megúj ult élettel kell énekelni!

Ugyanakkor vannak - főként a fiatalok között -, akik rajonganak az új keletű éne-
kekért és kritikusan tekintenek régi énekeinkre. A zsoltáros őket látszik igazolni!

Kinek van igaza? A tisztánlátáshoz keressünk segítséget a Szentírásban és az egyház-
történetben.

A Szentírás mindössze kilencszer nevezi a gyülekezet énekét "új" éneknek: Zsolt
33,3; 40, 4; 96, 1; 98, 1; 144,9; 149, 1; Ezs 42, 10; Jel 5, 9; 14,3. Bizonyára vala-
mennyi szószerint új, tehát újonnan keletkezett énekre vonatkozik. Csak így érthető
az a tény, hogy sokkal többször olvassuk az éneklésre való felhívást az "új" szó nélkül,
Ilyenkor nyilván maga az éneklés fontos és nem az, hogy új vagy régi éneket énekel-e
a gyülekezet. De találunk kifejezett utalást arra is, hogy a gyülekezet régi, már ismert
éneket énekel (Zsolt 137,3; Jel 15, 3).

A bibliai éneklés tehát nem igazolja egyik szélsőséget sem. Régi és új ének egyaránt
beletartozott Isten ő- és újszövetségi népének énekanyagába. De ugyanezt tanúsítja az
egyháztörténet is. Az őskeresztyén himnuszok egyaránt tartalmaznak a Jézus által
nyert új hittapasztalatra támaszkodó új és az Úszövetségből származó régi elemeket.
Luther is sok régi latin éneket fordított le és tett a reformáció népének kincsévé, noha
számos új éneket is írt.

E megfigyelések mindkét irányban tanulságosak!
Azok, akik csak az új énekeket kedvelik,gondoljanak arra, hogy egyszer minden új

ének régivé válik. A történelem minden műalkotást megmér és megrostál. Bizonyára
sokkal több új ének keletkezett az egyháztörténet folyamán, mint ahányat tovább ad-
tak az éneklő nemzedékek. Számos közülük egyszerűen gyengének bizonyult és fele-
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désbe merült. A ma is ismerteket viszont úgy adták tovább, mint olyan értékeket, ame-
lyekben mindig újra megtalálták saját hitük és reménységük kifejezését is. A mai új
énekek sem kerülhetik el a történelem szűrőjét!

A régi énekekhez ragaszkodóknak viszont arra kell gondolniok, hogy minden régi
ének volt egyszer új. Az élő Isten mindig előre megy a történelemben. Ha vele akarunk
tartani, akkor nem akadhatunk el tegnapi daloknál. Megbecsülve a kipróbált, régi ér-
tékeket is, kell, hogy minden hivő nemzedéknek legyen saját éneke, dala is. Ha az
ének a gyülekezet válasza Isten megtapasztalt szeretetére, akkor lehetetlen, hogy ne
szülessék ma is új válasz, amely éppen a miénk. Ezzel el is jutottunk a kérdés lénye-
géhez.

Egy mai zsoltármagyarázó, H-J. Kraus szerint a bibliai "új ének" nem egyszerűen
idóileg, friss keletkezése miatt új, hanem sokkal inkább azért, mert az énekszerző
felismerte, megtapasztalta Isten újat cselekvő kegyelmét. Az új ének tehát nem a szer-
zőnél kezdődik, hanem Istennél, aki okot ad az új énekre. Ezért kapcsolódik a Szent-
írásban minden énekre biztatáshoz egy "mert", egy indoklás. És a hangsúly is ezen van.
Valóban újat csak Isten tud alkotni. Még a felfedezők is csak rátalálnak a teremtő Isten
csodálatos alkotásaira. A hit is felfedezés. Isten világot átfogó szeretetének felfede-
zése, napról-napra való megtapasztalása. Ebből a felfedező hitből fakad az "új ének",
mint válasz és viszhang arra, amit Isten cselekedett és cselekszik. Ezért kell az éneklésre
biztatást mindig megelőznie az evangélium hirdetésének: ismerjétek fel Isten újat cse-
lekvő szeretetét, amely teremti, fenntartja és megmenti a világot! Minden ének új, ame-
lyet ez az örömhír ad az ajkunkra - még ha régen írták is.

Dóka Zoltán

Kész a szívem, hogy énekeljek
Zsolt 57,8

A Biblia nem szolgál tudományos meghatározással az ember lényegéről. A szívről
beszél, s ezzel a gazdag tartalmú, gyakorlatilag jól használható képpel érzékelteti az em-
ber titkát.

Aki a szívét adja, magát adja. Ha a szív megtisztul, az egész ember megtisztulásáról
van szó. Az ember legrejtettebb érzéseit és gondolatait szívében alakítja ki. Ott dől el,
rnit mondunk, vagy mit teszünk. Istent ezért nem téveszti meg a felület látszata. Szí-
vünket vizsgálja.

Erről van szó most is. az 57. zsoltár 8. versében. Az az ének amelyre Isten figyel,
amelynek felcsendülését várja tőlünk, elsősorban nem a kottaismeret, nem a hallás,
hanem a szív dolga. Csak a készséges, a felkészült, az Istenre figyelő és reá hagyatkozó
szívéneke felel meg lsten elvárásának.

lsten figyel. Szeme most a magyarországi evangélikus egyházon, annak gyülekeze-
tein és hívein tekint végig. Az év Kantáte vasárnapján,reménységünk szerint, újénekes
könyvet vehetünk kezünkbe. Várakozással néz ránk Isten. Készen vagyunk-é? Kész-e
a szívünk? Úgy tesz mint a karmester a hangverseny kezdetén. Addig nem int, amíg
valaki torkát köszörüli, nem néz rá, fordítva tartja a kottát. Vár. Csak akkor int, csak
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akkor szólal meg a kórus, amikor megkapja a visszajelzést az énekkar tói, amikor min-
den szem ráfigyel. LélekzetáIlítón szép pillanat. Elérkezett. Isten most minden evangé-
likustól megkérdi: Készen vagy-e? Mindegyikünktől várja a választ: kész a szívem, hogy
énekeljen. .

Mire kell készen lennünk? Mire kell szívünknek készen lennie, hogy az új énekes-
könyv nyomtatott dallamai és szövegei a gyülekezet ajkán és az én ajkamon megszó-
laIjanak?

Ha az 57. zsoltárból keresünk választ, a zsoltárszerző Dávid király jelenik meg
előttünk. Zsoltára tulajdonképpen visszajelzés az őt szemmel tartó, reá hűségesen
gondolő, életét védő szárnya alatt őrző, felséges Isten földre lehajló és égig érő, tőle
azonban megfelelő választ váró szeretetére. Dávid felismeri és nagyra tartja ezt a hűsé-
ges szeretetet. Kész válaszolni rá. Emberileg szólva - nagyon alkalmatlan időben, a mi
mostani helyzetünktol lényegesen különböző szituációban kezd Dávid magasztaló
énekbe. A zsoltár felirata szerint bizonyságtétele abból az időból származik, "mikor
Saul elől a barlangba menekült ". Helyzetér így jellemzi: "Oroszlánok között fekszem.
Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard." ,,Hálót vetettek lábam elé". "Vermet ástak
nekem".

Elképzelhető, hogyazúj énekeskönyv szerzői kapnak egy-két "lándzsadöfést".
Lesznek talán olyanok is, akik a munkát majd éles nyelvvel megszabdalják. Ilyen nagy
vállalkozásnál számolni kell a kishitű és rosszmájú kritikával is. Az új énekeskönyv
mégis más helyzetben készült és más helyzetben vehetjük kézbe. - Különben Dávidot
se a helyzet késztette éneklésre, hanem az, amit mi is megtapasztalhattunk, amit vele
együtt mi is így fejezhetünk ki zsoltáros szóval: .Jsten elküldi szeretetét és hííségét",
Isten felkészíti azt, aki "szárnyai árnyékában keres oltalmat". Meghallgatja, aki hozzá
kiált. A bajok, nehézségek átmenetiek. Elmúlnak. Isten hűsége megmarad.

Mikor kész tehát a szívem? Mikor erős? - Ha a hűséges Istenre figyel, ha igéreteihez
kötődik. "ló dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív" - olvassuk az Újszövet-
ségben. Az ilyen szív magasztalja Istent. Énekel. Felébreszti a hajnalt. Elűzi az éjszakát.

Összefoglalóan: mire kell tehát készen lennünk az új énekeskönyv használatbavéte-
lénél?

1. Ne azt nézzük, hogy a másik énekel-e és hogyan énekel, hanem magunk énekel-
jünk. Kész a szívem, hogy énekeljek!

2. Énekeljünk, mert az ének "felébreszti a hajnalt", szétszórja az aggodalmat, kis-
hitűséget. A hitre ébredt szív énekel s az ilyen ének ébreszt .•

3. Énekeljünk, de úgy, hogy szemünk le ne vegyük a karmesteri pálcáróL Szívün-
ket késszé nem mi tesszük, hanem Isten, aki nagyobb a mi szívünknél: "szeretete·égíg
ér, hűsége a magas felhőkig". Az Isten igéjét figyelmesen hallgató gyülekezetben tisztul
meg a szív, s így válik késszé arra, hogy énekeljen.

Benczúr László
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Énekelek., mert jót tesz velem
Zsolt 13,6

Szívből jövő, Istent dícsérő éneket az tud énekelni, aki észreveszi, hogy életének
kisebb és nagyobb dolgaiban egyaránt Istennel találkozik. Ez a találkozás persze nem
olyan, mint mikor két ember találkozik az utcán. Legtöbbször csak utólag vesszük
észre. hogy Vele találkoztunk. Amikor keressük, látni szeretnénk, gyakran úgy járunk,
mint ennek a zsoltárnak az Írója, aki arról beszél, hogy Isten elrejtőzőtt előle (Zsolt
13, 2-3). De ha később végiggondoljuk életünk egy-egy időszakát, rájövünk, hogy
rnennyijó történt velünk, és hogy ezt a sok jót Isten tette velünk. Ilyenkor más megvi1á-
gításba kerülnek életünk nehezebb napjai is, sőt néha abban is találunk jót, amit annak-
idején rossznak tartottunk.

Isten jótéteményeinek fölfedezése - ez a keresztyén hit művészete, ez fakaszt aj-
kunkon Istent dicsérő éneket. Az ember könnyebben hajlik arra, hogy a sok bosszúsá-
got, bajt és gondot lássa, ami az életben éri. Ilyenkor nyilván semmi kedve sincs éne-
kelni, s ha Istenre gondol, inkább zúgolódik ellene, hogy miért is enged annyi rosszat
megtörténni. Mílyen elgondolkoztató mégis, hogya Zsoltárok könyvében olyan gyak-
ran változik a panasz hangja lsten dicséretévé, mint ebben a zsoltárban is. Érdemes hát
azon gondolkozni, mi is az a "jó", amit Isten tesz velünk, amit felfedezve énekben tud-
juk dicsérni Ot.

Először is maga az élet, az, hogy élünk, és hogy ennek megvan minden feltétele.
Van ennivalónk, lakásunk és ruhánk, van munkánk, amivel a kenyeret megkeressük.
És a huszadik század utolsó negyedének Európájában, feszültségekkel és gondokkal
teli világ közepén békében élhetünk. Ha valaki vissza tud gondolni régebbi időkre,
mikor minden nehezebb volt, akkor még hálásabb lehet Istennek azért, amit Tőle a
béke három és fél évtizedében kapott. Az idősebb nemzedéknek mindezért felcsendülő
hálaénekét meg kell, hogy hallják a fiatalabbak, akik, a mi "felmérésünk" szerint jó és
gazdag korban éltek és élnek, így velünk dicsérhetik Istent azért az életért, amit Tőle
kaptunk.

A szeretet a másik jó, amiért dicsérhetjük Istent. Az, hogy vannak, akik szeretnek
minket, és vannak, akiket mi szerethetünk. Szülők, testvérek, rokonok és jóbarátok,
tanítók, nevelők, mesterek, akiknek szíve-melegét mindig érezhetjük, és akiket a ránk-
bízottakkal, öreg szülőkkel, gyermekekkel, testvérekkel, tanítványokkal együtt viszont-
szerethetünk. Most ne oda nézzünk, ahol hiányzik ez a szeretet, ne azon keseregjünk,
hogya "mai világban", a rohanó életben mennyi a ridegség, harag, gyűlölködés, irigy-
ség, hanem arra, hogy mégis van szeretet, amelyet tapasztalhatunk, és amelyet gyako-
rolhatunk. Észre kell vennünk, éreznünk kell azt a melegséget, amely szeretteinknek,
feleségnek, férjnek, gyermeknek, szülőnek szeméből árad felénk, amely értelemmel
tölti meg életünket. Aki felfedezi életében a szeretetet, az megintcsak megtanulja di-
csérni Istent, hiszen O maga a szeretet, az O műve a szeretet az emberek között. Az Is-
ten szeretetét dicsérő ének, és mindenki, aki ezt az éneket zengi, maga is a szeretet hor-
dozója és terjesztője.

A szolgálatról se feledkezzünk meg. Az is Isten jótéteménye, hogy törődnek velünk
és mi is törődhetünk másokkal. Mi, keresztyének legalábbis így fogjuk fel hivatásunkat,
mindennapi munkánkat, feladatunkat: szolgálat, amelyet egymásért végzünk. Életün-
ket az tölti meg tartalommal, hogy nem magunknak élünk, hanem másoknak" ember-
társainknak szolgálunk egész életünkkel. Mi ezt attól a Jézustól tanultuk, aki Ur létére
az egész világ szolgálatára adta életét. Jézust követve fölfedezhetjük, rnennyi öröm és
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Muntag Andor

mennyi j ó van a' szolgálatban. Észrevesszük, hogy nem nyűg, teher, elveszett idő és
energia az, ha valaki nyitott szemmel, nyitott szívvel jár a világban, meglátja, hol van
szükség segítségre, önzetlenül, ellenszolgáltatást nem várva vállalja másoknak, akár az
egész emberiségnek is a gondját, együtt munkálkodik azokkal, akik az emberek javát
akarják. Bizony, lsten jótéteménye az, hogy vannak ilyen szolgáló emberek, és hogy mi
is ilyenek lehetünk.

Aki nem látja meg ezt a sok jót az életében, aki nem veszi észre, hogy mindezt a
jót lsten teszi vele, az persze nem tud Istent dicsérő éneket énekelni. De ezek az éne-
kek mindenkinek tudnak segíteni, mert ezeknél az egyszerű szavaknál szebben szél-
nak lsten jótéteményeiről, tanúskodnak arról, hogy íróik életükben találkoztak Isten-
nel, és sokakat el tudnak vezetni hasonló találkozásra.

Szeretetedről zengek neked
Zsolt 101,1

Az ének az a csodálatos nyelv, ahol az érthetetlenek érthetővé válnak s a kifejezhe-
tetlenek megvilágosodnak. A dicsőséget mondó és hálaadó szavak egy lélegzetű sóhajtásá-
ban így kerül egymás mellé, együtemű és egyfajsúlyú mondanivalóvá a szeretet és a tör-
vény. Vagy egy más bibliafordítás szerint: a szeretet és az ítélet. Énekelek hát az
Úrnak, mert benne elsimulnak kiegyenlítődnek, értelmeződnek a nagy ellentétes
fogalmak. A szeretet melegét és az ítélet félelmét feloldja lsten.

Dávid trónbeszéde ez a zsoltár. Arról énekel benne a templomban összegyűlt soka-
dalom előtt, hogy mit fog tenni uralkodása alatt. Bűnökkel szembeszálló s a nép között
emelkedettebb tisztultabb szemléletet árasztó tevékenységének mi a gyökere, alapja,
biztonsága. Mi az az irányító üzenet, amit népe elé tár az, aki Istentől vette szolgálatra
hivását, utat mutató szavát. Hogyan állhat meg a nép lsten előtt, mi lehet a számadása
életéről, szolgálatáról, jövőt építő tetteiről.

Ez az üzenet elhatározó jellegű és a számadás alapját képező mérték. Ezzel a szám-
adással lehet megállni lsten előtt. Kapuliturgia ez a zsoltár. A népével lsten színe elé
lépő király így adhat számot arról, hogy mi a szándéka, mit tett és merre megy azon az
úton, aminek mérföldköveit lsten tűzte ki. Ha szólt a néphez, így szólhatott lsten színe
előtt. Ha Istenhez szólt, így vitte népét Ura elé. Ha önmagáról beszélt, ilyen számadás
volt a szava arról, hogy miképpen bánt a rábízottakkal s lsten ügyét hogyan képvi-
selte.

Dávid az Ötestamentorn világának egyik legnagyobbika. Prófétalélek, aki előre lá-
tott sisten művét megvalósultnak ismerte, mert felismerte szándékait, akaratát, aminek
eljövendő csúcsa már előre mutatott a cél felé, s ez a csúcs Krisztus volt. Nem érzelmes
lelkesültség tehát ez a dicséret, hanem annak a bizonyságtétele, hogy megismerte lsten
akaratát, lsten cselekedeteinek rugóit, a szerétetnek és a törvénynek, az ítéletnek har-
móniáját. Ez a Krisztusban lett teljessé.

"Törvénynek ő eleget tett (Veszedelemből kimentett) Kiengesztelt Istennel" - éne-
keljük Speratus Pál szavaival a 350. énekünkben. Dávid ezt az isteni cselekvést ismerte
fel, s mert egylélegzettel hálát mondani lsten szeretetéért és ítéletéért. A törvényből
nem engedő Isten, aki a törvény által szebb, igazabb, tisztább életet kínál népének,
feloldódott tehetetlenkedő, gyenge, hűtlen népe iránt s elküldte Krisztust, aki atör-
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vénynek eleget tett, magára vette az ítéletet s kiengesztelte Istent. Nem haragvó Úr Ő,
de nem is megalkuvó, törvényéből engedő gyenge Isten. A Krisztusért irántunk meg-
békélt Atya. Szeretet és törvény egyesül a Krisztusban s old fel emberi gyengeséget,
tehetetlenséget, reménytelenséget és félelmet. Benne megbékélt Isten velünk: Íme
életünk, szolgálatunk harmóniájának gyökere.

Az angyali üdvözlet magasztos, szép szavai irányt szabnak életünknek: "A földön
békességs az emberekhez jóakarat". Micsoda széles program, életet betöltő tevékeny-
ség! Munkálni a békét, feszültségeket szüntetni, gyűlölködést oltani s építeni, ápolni
emberek és népek között a jóakaratot! Mérhetetlen a feladat? Erőtlenek és alkalmatla-
nok vagyunk hozzá? Dávid nem a saját alkalmas vagy alkalmatlan voltára épített. Merte
tenni, amit tett, mert felismerte minden gyengeségében is az erősítő gyökeret, a víz
mellé ültetett fa reménységét, a betöltött isteni tervet. Valahol azt olvastam Dávidról,
életének nagy erejéről, hogy mindig "szint alatt kószált". Vagy is a felszín alá merült
erőt gyűjteni, s ott megtaláita a forrást, a szeretet és törvény egyensúlyát Istennél.

Lukács 19, 38-ban azt olvassuk, hogy "a mennyben békesség". Nem a földön,
hanem a mennyben. Helyesebben: előbb a mennyben! Aki ezt észrevette, hogyne szol-
gálná ugyanezt a földön! Ezért volt Dávid harcai között is a béke királya. A mélyre
ásott, "szint alatt kószált" s boldogan tárta ki karjait:

.Szeretetedről, törvényedról énekelek!"
Koren Emil

Kegyelmes tetteidről énekelek
Zsolt 89,2

Emlékezzünk az első karácsonyesti istentiszteletre. Isten küldötte az Úr üzenetét
szólaltatja meg:

Hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma néktek!

Mennyei seregek sokasága dicsérte Istent:

Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.

A megváltás örömhíre éneket fakasztott az első Krisztust követők ajkán. Az angya-
lok éneke után felcsendült a gyülekezet éneke. Az istentiszteleteken az ószövetségi
zsoltárok mellett megszólaltak a Krisztust magasztaló énekek. Ennek bizonysága a Lu-
kács evangéliumában, az apostoli levelekben és a Jelenések könyvében olvasható him-
nuszok.

Isten kegyelmes tette, amiről a 89. Zsoltár írója énekelt számunkra a megváltás mű-
vét jelenti. A gyülekezet éneklésével háláját, magasztalását és hódolatát viszi az Örök-
kévaló elé azért, amit cselekedett. Beváltotta igéretét. Szeretettel lehajolt a bűneiben
vergődő emberhez. Igéretet adott arra, hogy rendezi földi életét és utat készít számára
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az örökkévalóság felé. A gyülekezetben felhangzó ének válasz az lsten irgalmasságára,
életünket formálo, gazdagító munkájára. Jelzés az ének arról, hogy mi igényeljük Isten
velünk törődését. Lehetőséget adunk neki arra, hogy irányitsa jelénünket és jövendőn-
ket egyaránt. Készek vagyunk tőle elfogad !Ú azt, amit számunkra készített. Bizonyo-
sak vagyunk abban, hogy csak jót akar nekünk. Mindennel boldog holnapunkat mun-
kálja. Hiszen szerető mennyi Atyánk!

Ma Isten kegyelmes tetteit Krisztus valósítja meg közöttünk. Dicsőséges feltáma-
dása után Isten kiemelte őt a látható világból. Mielőtt e földrőleltávozott,igéretet adott
arra, hogya világ végezetéig velünk lesz. Fáradhatatlanul munkálkodik közöttünk. Mint
jó barát, igaz testvér betér ahoz, aki várja és hívja őt. Soha nem hagy bennünket ma-
gunkra. Közel van hozzánk. Meggazdagítja életörömünket. Megvigasztal akkor, ha fáj-
dalom gyötör. Irgalom, együttérző, meleg részvét árad belőle. Szelíden szól hozzánk,
hogy bizalom ébredjen bennünk. Az, akinek hatalom adatott mennyen és földön, kész
szeretettel lehajolni a legkiseb bhez is.

Mindig személyes élmény húzódik meg a Krisztust magasztaló ének mögött. Sok-
sziníí vallomás a Krisztust dicsérő ének: ezt tette velem az én Uram, az én Megvaltőm.
Isten kegyelmes tettének megtapasztalása hálaadásra indít. Ezért a Krisztust dicsőítő
ének vallomás: Megváltóm, én nem akarom elfeledniazt,amit velem cselekedtél. Szere-
tetedre szeretettel akarok válaszolni. Jóságod megtapasztalása arra indít, hogy amit tő-
led kaptam, azt tovább adjam másoknak. Példád magával ragadott! Azon az úton kell
járnom, amelyet te mutattál nekem.

A Krisztust magasztaló ének nemcsak Krisztusnak szél, nemcsak válasz, hálaadás a
megtapasztalt szeretetre. Felénk, emberek felé is van mondanivalója. Fel kell figyel-
nünk a biztatásra, ami megszólal az énekekben! Az évszázadok távolából vagy a jelen-
bőlhangző bizonyságtétel, vallomás arra hivogat, hogy bátran induljunk el a Krisztus
követés útján. Őreá mindig számítani lehet! Nyugodtan engedhetünk a Krisztust
magasztaló ének biztatásának. Lehetőséget adhatunk Istennek arra, hogy rajtunk is
vigye végbe kegyelmes tetteit. Amit a Krisztust dicsőítő énekirók megtapasztaltak, az a
mi életünkben is valóság lehet!

A megváltás műve még nem fejeződött be. Isten még nem vitte végbe valamennyi
kegyelmes tettét, amire igéretet adott. Az üdvösség jőhíre, az Evangélium még nem
hangzott fel minden nép számára. A keresztyén életnek még zarándokai vagyunk.
Utunk a látható világba vezet. Ezért kap hangsúlyt majd mindegyik Krisztus énekben a
a kérés: Urunk légy velünk, amikor utolsó óránk közeledik! Részesíts minket a megvál-
tottak örömében. Ács Ferenc (1680-1747) nádasdi lelkész énekében így szólal meg a
Krisztus utáni sóvárgás:

Nincsen nékünk itt e földön Maradandó városunk,
Vándorolunk reménységben, Jövendőt óhajtozunk.
Ott sok ezer angyalokkal Téged áldunk jó Atyáddal.
Méltó vagy rá, Krisztusunk. Ámen, édes Jézusunk.

Ferenczy Zoltán
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Túrmezei Erzsébet:

Drága vándorbot

"Jézusom, légy velem"-
Margit néni éneke volt.
Látom kedves arcán a mosolyt,
ammt mondogatja boldogan:
"Ugy-e,ebben minden benne van?"

Megvolt az éneke mindenkinek.
Mariska néni azt szerette:
"Bünös lelkem hozzád siet."
Ha meg elkezdtük énekelni :
"Jézusom Krisztusom, én szerelmesem",
- Ilka néni fakadt sírva,
és zokogott keservesen.

Megvolt az éneke mindenkinek,
hisz a rögös úton,
míg a vándorok hazaémek,
olyan drága vándorbot az ének.
Vigasztalás, segítség, kegyelem
elsuttogni, elénekelni:
"Bünös lelkem hozzád siet" ••.
"Jézusom, légy velem!"

Ök már átlép tek al: örök határon ..•
én még a földi utat járom,
s engem is drága énekek kísérnek,
nekem is áldott vándorbot az ének,
amíg egyszer én is letehetem,
s felzendülhet örök, új énekem.
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Mondjatok egymásnak zsoltárokat
Ef S, 19

Az éneklés az egyházban nem magánügy, hanem közösséget teremt és közösségben
tart. Igaz, nagy segítség lehet a szívünkből fakadó zsoltár, dicséret vagy magasztalás
olyankor, ha egyedül maradtunk, de az apostol is arra buzdítj a a gyülekezetet, hogy
,,mondjatok egymásnak zsoltárokat ... "

Egymásnak! Amikor ezt a szót hallom, legelőször is arra gondolok, hogy legalább
két ember kell az ilyen énekléshez. Az egyik, aki énekel, a másik, aki fogadja, hallgatja.
Nagyon sok alkalma lehet életünknek, amikor egymásnak mondhatunk éneket és az
ilyen alkalmak legtöbbször segítséget is jelentenek annak, aki hallgatja. A betegekre,
a szenvedó1cre gondolok. Akik valami miatt elcsüggedtek, elkeseredtek, nehéz fájdal-
maik vannak, ágyhoz vannak kötözve, napokat, órákat töltenek egyedül, csak a saját
bajukkal foglalkozva. Az ilyen éneklés egyberi diakónia is, szolgálat a javából. Sokszor
álltam meg olyan beteg ágya mellett, aki szólni nem tudott, meggyötört arccal, szinte
könyörögve nézett, segítséget várt és elkezdtem énekelni. Nem egyszer tapasztaltam,
hogy az ilyen éneklés gyógyító hatású volt. A felesillant szemek, az ütemes mondulások
jelezték, hogy ha nem is tud énekelni, de együtt vagyunk, összeköt az ének. Sok éne-
künk ilyen alaphelyzetben született: Gerhardt Pál énekei, azután a magyar reformáció
és főleg a kuruckor énekei, Petrőczi Kata Szidónia, Ács Mihály, Szőnyi Benjámin
éneke. Jó szolgálatot végzünk, ha betegeknek, magányosoknak, időseknek "mondunk
éneket" ilyenmódon.

Egymásnak! Lehet az ilyen éneklésnek felelősségünkból fakadó célja is. A kapott
evangéliumot, a megtapasztalt jézusi szeretetet lehet zsoltárokban és énekléssel tovább-
adni. Reformátor őseinkről az a mondás járta, hogy beleénekelték az evangéliumot az
emberek szívébe. Ugyanerre gondolok most én is. Szülők gyermekeiknek, - különösen
is az édesanyák! - vagy nagyszülők unokáiknak szívébe ültethetik el így az evangélin-
mot. Sok szép hálaadó és esti énekünk így nőtt az én szívemhez is gyermekkoromban,
lefekvéskor azzal aludtam el. Ezt a szolgálatot még a mai "rohanó életben" is megte-
heti az édesanya. Tudományosan is eldöntött kérdés az, hogy azok a gyermekek lesz-
nek később fogékonyabbak és nyitottabbak, akiknek kisgyermek korukban sokat
meséltek és azoknak fejlődik ki jobban a hallásuk, akiknek sokat énekeltek. A kisgyer-
mekkor esti meséi és dalai közé sok szép népmesénk és nép dalunk mellett odafér a
bibliai történet és az egyházi ének. Új énekeskönyvünk sok ilyen új énekkel fogja az
édesanyákat ebben segíteni.

Egymásnak! Fontos eszköz az éneklés az ifjúság nevelésénél is. Luther többször
megjegyezte irataiban, hogy a fiatalokat az éneklés "az egyház közösségéhez [űzi".
A mi fiataljaink is szeretnek énekelni, szeretik a maguk modern énekeit, gitároznak és
énekelnek és ezen keresztül formálódik köztük a közösség. Azt lehet mondani, hogy
ezen keresztül értik meg egymást.

Egymásnak! E szónak az a lényege, hogy az éneklés közösséget teremt és közösség-
ben tart meg. Ennél a mondatnál több mindenre gondolok. Először is arra, hogy az egy-
házi ének belekapcsol az "egész éneklő egyház" közösségébe. Évszázadok hivő seregé-
vel énekelhetünk együtt: ősi zsoltárokat, középkori himnuszokat, reformátorok hit-
valló énekeit és az utánuk következő századok énekeit egészen a maiakig. Évszázado-
kat átölelő közösséggel énekelünk együtt, amikor majd használjuk új énekeskönyvün-
ket. Ugyanakkor nemcsak a századokkal, de az egyház örök Urával is közösségbe kap-
csolnak énekeink.
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Egymásnak! Az istentiszteleten való aktív részvétel sem képzelhető el az éneklés
nélkül. Nagyon szegény és kopott lenne istentiszteletünk, ha nem mondanánk egymás-
nak zsoltárokat. Nemzetiségi gyülekezeteinkben még sok helyütt hallhatjuk az énekes
liturgiát, amikor lelkész, kántor és gyülekezet valóban "egymásnak mondják a zsoltáro-
kat". Új énekeskönyvünkben is fogunk erre példát találni, megpróbálhatják a többi
gyülekezetek is. Azt is gyakran tapasztalhatjuk, hogy azonos dallamra különféle nyel-
ven lehet "egy szívdobbanással" énekelni és így összeformi egy közösségbe ,

Egymásnak! Az éneklés közösségformálő ereje különösképpen mutatkozik meg az
énekkarok munkájában. Sokan tesznek bizonyságot arról, hogy nemcsak szolgálat ez
számukra, hanem ,jó ott együtt lenni és énekelni!" Azt hiszem, ezt az utat is többen
megismerhetnék gyülekezeteinkben: két- vagy háromszólamu kamarakórus is szolgál-
hat úgy, mint egy nagy vegyeskar. S a tapasztalat az, hogy az éneklés annyira közös-
ségbekovácsol, hogy akik a kórusban szolgálnak, a gyülekezeti munkások élcsapatává is
lesznek,mert az éneklés közösséget teremt és közösségben megtart.

Tóth-Szöllős Mihály

Öröme van, énekeljen
Jak 5, 13

A gépek korszakában élünk. Sok áldása mellett, meg kell látnunk a gépkorszak ve-
szélyeit is. Most nem a balesetekre gondolok, amelyeket egy gép vagy egy közlekedési
eszköz okozhat, ha nem vigyázunk, hanem arra gondolok, amikor olyasmit is géppel
végeztetünk el, ami a mi dolgunk lenne.

Ilyen az, amikor az éneket, a zenét - az emberi hang, vagy a hangszeren való aktív
muzsikálás helyett a gépekre bízzuk. Amikor "leszokunk" az áktív muzsikálásról és
csak passzív zenehallgatókká válunk. Az éneket az aktivitással kell össze kap csolni !
A kotta arra vár, hogy újra meg újra életrekeltsük. Magnó, lemezjátszó, csodálatos,
nagyszeru eszközök, amelyek nélkül ma már el sem képzelhető a korszerű zenekultúra,
de a cél ma is az, hogy maga az ember énekeljen, muzsikáljon.

Az éneklés sajátossága akkor lesz világossá előttünk, ha belegondolunk abba, hogy
milyen más egy kotta és milyen más egy festmény rendeltetése. Egy kép mint műalko-
tás elkészül, elhelyezik a templomban vagy a kiállító teremben. Attól kezdve, hogy a
'mester elkészítette, valójában nincs mit tenni vele (kivéve ha restaurálni kell). A kép tő-
lünk csak szemlélő dést, passzív befogadást kíván. Ezzel szemben, ha egy kottát a ke-
zünkbe veszünk, azt el kell énekelni, életre kell kelteni. Vagyis az ének, a zene "törté-
nés", esemény. Egy hanglemez a zenét mint egyszeri eseményt ismételgeti. Ha hallga-
tom egy nagy művész énekét lemezről, az egy régi pillanat ismétlése, de az a pillanat
már a múltté. Az ének, lényege tehát az, hogy az "élő" legyen, valósággal a jelen pilla-
natban hangozzék el egy élő ember ajkáról.

Igénk az éneklésnek egyik legmélyebb gyökerét tárja fel, amikor az örömből fakadó
éneklésre biztat. Az egyházi zene alaphangja az öröm. Nem is lehet más, hiszen az igé-
ből fakad. Az ige pedig számunkra evangélium, azaz jóhír, örömhir. Hogyan jutunk
el oda, hogy ajkunkon megszólal Isten dicsérete? Az örömnek meg kell előznie azt,
hogy ajkunk énekre nyíljék. Az örömből fakadó éneklés feltétele a szív megválto-
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Gáncs Aladár

zása. A keserű, gondokkal, csüggedéssei teli szív az éneklés akadálya. Az ilyen szívben
nincs öröm és messze van attól, amit Pál apostol Filippi 4, 4-ben mond i.Drüljetek az
Úrban mindenkor! Ismét mondom :örüljetek"

Az örömnek szinte első számú megnyilatkozása az ének. Az evangélium öröme any-
nyira áthatja a keresztyén embert, hogy ezt az örömet a prózai forma nem is tudja iga-
zában kifejezni. Ez az öröm a költészet, az ének, a zene nelyvén tud és akar megszó-
lalni. De ez az egész folyamat mégsem csupán lélektani dolog, hanem "pneumatoló·
giai", vagyis az egyházi éneklés feltétele lsten Lelkének a munkája. A keresztyén ének-
lés hálásan beszél a természetes emberi örömökről is, de első számú témája mégis a
Krisztusban kapott megváltás feletti öröm.

Az ének, a zene nagy hatalom. Elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig, az élet
minden területén. De az éneklés egészen sajátos szint kap, ha az evangélium mozgatja.
Luther azt mondja: .Jsten a zene által is hirdeti az evangéliumot". Ezzel a Luther- idé-
zettel szeretnék rákanyarodni befejező mondanivalómra is. Amikor új énekeskönyve!
veszünk kezünkbe ebben az esztendőben, nem ok nélkül, talán büszkék is vagyunk
erre a szép énekeskönyvre és talán emlegetjük azt is, hogy "éneklő egyház" vagyunk,
- nem árt ha megkérdezzük: tényleg becsüljük-e eléggé az éneklés drága ajándékát?
Élünk-e vele? Nem ülünk-e sokszor az istentiszteleten csukott énekeskönyvvel és csu-
kott ajakkal?

Igénk örömből fakadó éneklésre biztat. Ez az ének az élet jele az egyházban. Isten
Lelkét kell kérnünk, hogy áldja meg énekeinket, éneklésünket. Nyissa rá szemünket
mindarra, ami Isten kegyelméből körülvesz minket, ami örvendezövé tehet és ajkun-
kat szívből fakadó éneklésre indíthatja.
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Egyházunk - társadalmunk

Nem először beszélünk erről a kérdésről. Felszabadulásunk óta több oldalról köze-
Iítettük meg ezt a kérdést. Vége van már annak az időnek, amikor többen teológiai és
politikai érvelésekkel igyekeztek bizonyítani, hogy az "igazi egyház nem elegyedik bele
a társadalmi és politikai kérdésekbe, hanem azoktól távol tartja magát". Egyidőben
többen azt is magyarázgatták , hogy az "egyház egyetlen feladata az evangélium hirde-
tése és a szentségek kiszolgáltatása", a többi nem tartozik ránk. Olyanok is akadtak,
akik a "passziv rezisztenciát ", a csendes ellenállást ajánlgattak az épülő szocialista
társadalommal szemben. Nem is szólva a .nyilt ellenállásról". Legtöbbször a teológiai
érvek mögött is politikai álláspont rejlett. Hosszú és szívós küzdelem után jutottunk el
a máig. Teológiailag szenvedtek vereséget az ellenállók, a semlegeskedők, a visszahúzó-
dók. De maguk a tények is, a szocialista társadalom eredményei és ennek a társadalom-
nak az egyházhoz való viszonya is segített a tisztán látásban és egyházunknak a társa-
dalomhozvaló viszonyának helyes kialakításában.

Ma már világos előttünk, hogy az ideológia és a keresztyén hit keverése nélkül, egy-
házunk tagjai a hitükből folyó szeretet és a szeretetből fakadó felelősség alapján segítik
országunk építését, szocialista társadalmunk kiteljesedését. Miközben pontosan tudjuk,
hogy elsőrendű feladatunk az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása és a
diakónia végzése, azt is tudjuk, hogy cselekvően részt kell vennünk népünk boldogulá-
sának előmozdításában, politikai, gazdasági és társadalmi céljaink megvalósításában.
Furcsa helyzet adődna abból, hogy ha a más világnézetű honfitársaink építenék társa-
dalmunkat - a mi számunkra is! -, mi pedig csak néznénk vagy csak kritizálnánk ezt
az erőfeszítést. Egyébként ezt már csak azért sem lehetne, mert az evangélikus hívek
egyben magyar állampolgárok és együtt dolgoznak a nem vallásos emberekkel a külön-
böző munkahelyeken gyárakban, termelőszövetkezetekben, bányákban, irodákban,
kutató intézetekben és a politikai életben. Ez az együttdolgozás híveink részéről ma
már jó lelkiismerettel, felszabadultan történik. Nem félünk a szocialista társadalom
felépítésétől, mert bizonyosak vagyunk, hogy Isten a jövőben is megtartja egyházát
és az evangéliumon keresztül friss hitet támaszt sokakban a fejlett szocialista társada-
lomban is.

Társadalmunk fejlődése során más és más kérdésekre esik a hangsúly. Jelenleg a
gazdasági kérdések kerültek előtérbe. Közismert, hogy világszerte birkóznak a gazda-
sági kérdésekkel. Emelkedett a nyersanyagok ára, növekszik az infláció és egyre na-
gyobb a munkanélküliek száma. Mivel Magyarország nyersanyagokban szegény, kül-
földről hozzuk be azok nagyobb részét, ahol viszont magas áron adják. Azt is jó tud-
nunk, hogy nemzeti jövedelmünknek majdnem a fele a külkereskedelemből származik.
Mindezek jelzik, hogy milyen fontos most számunkra gazdasági életünk fejlesztése,
erősítése, a termelés minősége és mennyisége. Csak szorgalmas, fegyelmezett, lelkiisme-
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retes munkával boldogulhatunk. A magas technikának, az ember szaktudásának, a be.
csületes időkihasználásnak ölelkeznie kell ahhoz, hogy minőségileg olyan árukat termel.
jünk, amelyeket külföldön megvesznek tőlünk és amelyek kielégítik a hazai igényeket
is. Ebben kell segíteniük egyházunk tagjainak. Számukra nem lehet irányadó a munka-
társak esetleges hanyagsága, időlopása, lelküsmeretlensége, a meg nem dolgozott bér
felvétele, a közvagyon meglopá sa. Gyülekezeti tagjainknak a saját "belső törvényük"
szerint kell élniük és dolgozniuk, tudva, hogy nekik elsősorban nem a gyár igazgatójá-
nak, nem a termelőszövetkezet elnökének, nem az üzemvezetőnek, nem a miniszter-
nek kell elszámolniuk munkájukkal, hanem az élő Istennek, aki megítéli az embert
"cselekedetei szerint". Az önző, harácsoló, csak a maguk hasznát hajhászó, másokat
kijátszó, munkaidőt lopó "evangélikusok" már nem evangélikusok! Mi Isten "munka·
társaiként" dolgozunk népünkért, hazánkért. És ehhez Istentől kapunk erőt.

Egész népünk jelene és jövője szempontjából életkérdés a nemzeti egység tovább.
építése és megerősödése. Nem lehet százfelé húznunk , hanem csak egyfelé. Világosak
előttünk a célok, melyeket el akarunk érni: a szocialista társadalom felépítése, népünk
békéjének biztosítása, nemzetközi kapcsolataink kiszélesítése és elmélyítése. Ehhez
együttgondolkodás, együttérzés és egyakarás szükséges. A hivő és nem vallásos embe-
reknek, a társadalom különböző osztályainak és rétegeinek félre kell tenniük mindent,
ami elválaszt és vállvetve kell munkálkodniuk a célok megvalósításáért. Aki ma a kü-
lönbségekre teszi a hangsúlyt vagy ellentétet szít hivők és marxisták között - bármelyik
oldalról -, az nem épít, hanem rombol. Nem lehet ott nemzeti egységről beszélni, ahol
a hivők részéről - úgy a ,,gondolatok alján" - az ateistákat nem tekintik "rendes
emberek"-nek, a materialisták pedig a hivőket valamiféle "másodrendű állampolgárok-
nak" nézik. Általánosságbap. ez nem így van társadalmunkban, de itt-ott még vannak
nyomai. Csak úgy valósulhat és erősödhet a nemzeti egység, ha tiszteletben tartjuk a
másik meggyőződését és e közben együtt dolgozunk népünk javára.

Egyházunknak és tagjainak társadalmunkért végzett szolgálatának egy nagyon fontos
területe az erkölcsi normák erősítése. Meg vagyunk győződve róla - és pedig nagyon
erősen -, hogy gazdasági életünk sem tud előbbre jutni az erkölcsiség megerősödése
nélkül. Gondolunk természetesen a munkához való helyes viszonyra, a munkaer-
kölcsre, a munkaidő kihasználására, a munka szeretetére. Arra, hogy minden magyar
munkás legyen tudatában, nemcsak magáért és a pénzért, hanem a másik emberért,
annak magasabb életszinvonaláért is dolgozik. Ehhez még a "keresztyén erkölcs"
ismerete sem szükséges. Meggyőződésünk szerint Isten úgy teremtett minden embert,
hogy "emberi mivoltából fakadóan" ezt tudnia kell vagy ha nem tudja, tudatosítani
kell benne. A keresztyéneknek pedig tudniuk kell, hogy a munka istentisztelet. Rossz
munkával, selejttel pedig nem lehet tisztelni az Istent. De az erkölcsi normákat nem-
csak a munkához való viszonyban kell érvényesíteni. Az egész embernek kell erköl-
csösnek lennie a családban, a házastársi és szülói , illetve gyermeki viszonyban, az élet
tiszteletében, az emberi méitóság megbecsülésében, a köztulajdon és a másik ember
tulajdonának védelmében, a tiszta beszédbéri. A hivő embereknek nem "szónokolniuk"
kell erről, hanem így kell élniük. A tiszta családi élet, a szülők tisztelete, az öregek se-
gítése, az önzés legyőzése elsősorban a példán keresztül hat és érvényesül. A hivők
jobban tennék , ha kevesebbet sopánkodnának amiatt, hogy ,,a nem vallásos emberek"
sokszor milyenek és többet "söpörnének a saját házuk előtt".

Külön is kell beszélnünk az öregek, a magányosok, a magukra maradottak gondozá-
sának segítéséről. Az nem elég, hogy fenntartunk néhány szeretetotthont az öregek és
szellemileg fogyatékos emberek számára. Az 1980-as Magyar Statisztikai Zsebkönyv
kimutatja, hogy míg 1920-21-ben Magyarországon a férfiaknál 41 év, a nó'knél43 év
volt az átlagos életkor, 1979-ben a férfiaknál 66,7, a nőknél 73,6. Tehát az egészség-
ügyi intézkedések nyomán meghosszabbodott az emberi élet hazánkban. Ez azt is je-
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lenti, hogy sok az idős ember. Azt is megtudjuk a statisztikából, hogya nyugdíjker-
határ felett van Magyarországon 2 197 000 ember. Tehát több mint két millió! Felfi-
gyelhetünk arra is, hogy hazánkban másfélmillió özvegy él. továbbá 500 000 elvált
ember. Milyen sok a tennivaló társadalmunkban az öregek, magukra maradottak, lelki-
leg-testilegsérültek között. Jobban össze kellene fogniuk az egyházaknak a társadalmi
szervekkelezeken a területeken. Egyházunk a diakóniai teológia alapján végzi munká-
ját, a társadalom a "szocialista erkölcsöt" hangsúlyozza. Amikor a humanizmus gya-
korlásárólvan szó, nem lehet ez a kettő messze egymástól.

Azért hát fáradozzunk többet, jobban és gyümölcsözó'bben társadalmunkért, ha-
zánkért.

Káldy Zoltán

Gyarmathy Irén:

Arckép
Milyen lenne, ha megtestesülne?
Iszonyú, szörnyű, kegyetlen állat,
masztodon, amely tüzet okádik
s szanaszét fröcsköl mérgező nyálát,
vagy undok hüllő néhány agyarral,
közeleg, mint a pusztító számum,
mérges marása, fullánkja ellen
nincsen varázsszer, gyógyszer, arkánum:
suhint, prédáját nyeregbe dobja
miközben szája új nevet köpdös,
nagy vámszedő Ő, nem oly ijesztő,
pedig fölötte denevér röpdös.
HÁBORÚ! .. _hol van glosszárium ban
megfelelő szó, vagy hol a képe?
Nem is egy szó , kép, hanem tengernyi,
csupa rossz szóból kötözött kéve:
hazugság, éhség, bitangság, fájás,
vér, becstelenség, félelem, dráma,
betegség, járvány, kinzó vasvessző ,
nyomorról szóló hosszú makáma:
végtelen várás, örök didergés,
téboly, riasztó, fullasztó bóra,
fagyasztó szél és ostorzó zápor,
(vér hullik egyre megfagyott hóra ... )
éjszaka, melyre sohsem jön reggel,
pusztító tűzvész, lobogó átok
(dermedten álltok s közben csak a láng
zokogó, síró hangját halljátok ... ):
véres kötés, ín , bénaság, vakság,
nyugtalan álmok, mocsok, bűz , féreg,
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elhaló sóhaj, hangos sikoltás,
biztosan, lassan gyilkoló méreg ,
ágyuk tüzében szilánkra hulló
hegyorom, pala, dolomit, mészkő,
fülsiketítő morgás, dübörgés,
húst, agyat, sejtet vért felemésztő,
tüzes acél, gáz, szétmáló tüdő,
sorvadás, sebek, bűnös mulasztás,
cammogás, futás inszakadásig,
kémkedés, lógás, lövés, akasztás,
durvaság, trágár, röhögő tréfa,
könny telen sírás, véres verejték,
feltört láb, kapca, fagyos derékalj ,
fehér szájszélre kilépő tajték.

HÁBO RÚ! ... Ez vagy s ezerszer szörnyűbb!
Szegény szívet te durván széttéped
s igazi, rémes arcodhoz képest
hazug, szelíd giccs ez az arcképed.
S azt, aki téged életre hívott,
hagyjon el szülő, testvér és mátka,
sohase haljon, sohase éljen,
s örökké sújtsa milliók átka.

Egyházak a nemzetközi életben
A SZERETET VILÁGMÉRETŰ DIAKÖNIÁJA

A keresztyén hit "szeretet által munkálkodó hit", Gal 5, 6. Ez a hitből fakadó,
tevékeny és sokoldalú szeretet nem állhat meg a személyes feladatoknál, a "közeli fele-
barátnál". Az újságok, a rádió és televízió naponként a közvetlen közelünkbe hozzák
milliók gondjait, a világ éhezőinek, elnyomottjainak, szenvedőinek sorsát. Az irgalmas
samaritánus mai szolgálata, felelőssége kiterjed ezekre a "távoli felebarátokra" is. Nem
maradhatunk közömbösek, tétlenek a szenvedő embermilliók, Isten teremtett világának
jövője iránt. Különösen nem akkor, ha az egyház életéről és szolgálatáról van szó a mai
világban. Mert az egyházak - ha nem ishatalmi tényezők a világ sorsának alakulásában -
imádságukkal, igehirdetésükkel, cselekvő magatartásukkal közvetlenül vagy közvetve
milliókat érnek el, részt vesznek a népek sorsának és a világ jövőjének kiformálásában.

Az egyházak - köztük magyarországi egyházaink - az elmúlt esztendő, a nyolcva-
nas évek kezdete, során is szembe kerültek ennek a világméretű szeretet-diakóniának
a mai feladataival. A következőkben néhány fontos eseményt, megnyilatkozást és állás-
foglalást akarunk kiemelni erről a nagyon széles területről: az egyházak részvételéről
a nemzetközi életben, összefüggésben az emberiség mai sorskérdéseivel.
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EGYHÁZAK A BÉKE SZOLGÁLATÁBAN

Világunk új évtizede baljós előjelek közt indult. Rendkívüli módon kiéleződött
a feszültség a nemzetközi életben, elsősorban a NATO ismert rakétatelepítési határo-
zata és az új amerikai erő-politika következtében. A múlt ősszel kezdődött madridi ál-
lam-konferencia (a Helsinki Egyezmény államainak második találkozója) is ennek az
élesedő szembenállásnak a jegyében kezdte meg munkáját. Közben új háború tört ki
ÁzsiábanIrak és Irán között. A fokozódó fegyverkezési versenyfutás újabb százmilli-
árdokat nyelt el, fokozva egy elképzelhetetlenül pusztító új világháború kirobbanásá-
nak veszélyét és gazdaságilag is tovább rombolva nemcsak a fejlett országok helyzetét,
hanemmég inkább a világ "szegény kétharmadának "reményeit a nemzetközi segítségre.

Mit tettek az egyházak, a sokszázmillió hivő ember, világunknak ebben a súlyos fe-
szültségekkel és veszedelmekkel terhes állapotában? Az egyházak és nemzetközi szer-
vezeteik főleg három területen igyekeztek gyakorolni Isten elötti, szeretetből fakadó
felelősségüket a teremtett világ iránt (amivel nem akarjuk azt mondani, hogy kivétel
nélkül minden egyház így cselekedett, - bár volt jelentős előrehaladás is ezen a terüle-
ten,a nemzetközi egyházi sajtó szerint).

Először is, az egyházak jelentős részt vállaltak abban, hogy a veszély nagysága és a
mai emberen nyugvó felelősség súlya ismertté legyen a tömegek, hivők és nemhivők
százmillióiés a döntés igazi súlyát hordozó , felelős nemzetközi vezetők előtt. Az egy-
házak és fórumaik nem szüntek meg figyelmeztetni a veszély nagyságára és etikai fele-
lősségünk,döntéseink súlyára It világ sorsa vonatkozásában.

Másfelől: számos egyház és nemzetközi egyházi szervezet, fórumok és tanácskozá-
sok felemelték - sokszor drámai módon - tiltakozó szavukat a háborús feszültség,
a hidegháború szítása, a fegyverkezési verseny fokozása és őrült tékozlása, az elnyomás
és a társadalmi-nemzetközi igazságtalanságok nyilvánvaló tényei ellen. Prófétai kiáltá-
suknak a hatása, következményei nehezen mérhetők le, dehisszük, hogy nem voltak
a pusztába kiáltott szavak.

Végül, egyházak és szervezeteik igyekeztek - az elmúlt év során talán a megelőző
évekét is felülmúló felelősséggel és aktivitással - részt venni azok fáradozásaiban, akik
a mélyülő szakadékok fölé próbálnak hidakat építeni, akik a kiengesztelődést, az eny-
hülést, a türelmes, békés tárgyalásokat tartják az egyetlen járható útnak a népek vilá-
gában.

Információ - prófétai szó - gyakorlati hídépítő aktivitás: lényegében ez a három
terület állt nyitva az egyházak előtt az embervilág jövőjéért végzett diakóniájukban.
Említsünk néhány fontosabb eseményt - időrendben - erről a széles területről!

A HÁBORÚ VESZÉLYE .EI:LEN1~ NEMZETKÖZI BIZALOM
EPITESEERT

Tágabb hazánk a nagyvilágban Európa, nagy feszültségeivel, de nagy lehetőségeivel
is a világjövőjének formálásában. Ezért tekinteitek Európa egyházai nagy várakozással
az 1980 őszén összeülő madridi államkonferencia elé. Az Európai Egyházak Konferen-
ciája 1980 május végére ugyancsak Madridba hívta össze száznál több tagegyházának,
az északamerikai egyházak tanácsainak, egyházi és nem egyházi szervezeteknek és nem-
zetközi szakértőknek egyhetes tanácskozását. A fő téma ez volt: mit tehetnek az egy-
házak a jelenlegi nemzetközi feszültségben a fegyverkezési verseny megállításáért, a há-
ború kirobbanásának elhárításáért? A "nemzetközi bizalom erősítése" mint a kibonta-
kozás alapja és mint az egyházakra is váró konkrét feladat került itt előtérbe. "Mi va-
gyunk az első, atomkorszakban élő nemzedék. Ezért is hordozunk egészen újszerű
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felelősséget Isten teremtett világa jövőjéért. Ezért olyan sürgető számunkra, egyházak
számára, hogy utakat, eszközöket találjunk a részvételre a leszerelésben, a népeinket
sújtó fegyverkezési verseny befejezésében". A madridi egyházi tanácskozást számos
konkrét lépés követte a résztvevő egyházak részéről a feszültség enyhítéséért.

A Lutheránus Világszövetség - a világ evangélikus egyházainak szervezete - két
fontos tanácskozáson foglalkozott 1980-ban az egyház világméretű diakóniájával.
A Végrehajtó Bizottság júliusi ülése Augsburgban - mely elfogadta a legközelebbi evan-
gélikus világgyűlés meghívását Budapestre - Kibira püspöknek, az LVSz elnökének,
felszólalásán keresztül is újból megerősítette, hogy "a szociális, gazdasági és politikai
igazságosságért való szolgálat elválaszthatatlan része az egyház missziói szolgálatának".
Ezt erősítette meg Káldy püspök felszólalásában. A múlt év szeptemberében Ta11innban
tartott Európa-konferencia pedig kontinensünk evangélikus egyházait hívta fel arra,
hogy "a világméretű, békét veszélyeztető fejlemények közt az egyházak sürgető
feladata, hogy a népek közötti bizalom megerősítéséhez hozzájáruljanak"; ezért támo-
gatniuk kell a madridi államkonferencia erőfeszítéseit.

Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottság 1980 augusztusában tanácskozott
Genfben. Fontos határozatok születtek a nemzetközi kérdésekben is: a nukleáris le-
szerelésért, az egyházak mai felelősségérőt a békéért, továbbá a Közel-Kelet,Salvador,
Bolívia, Délafrika és Namíbia, Dél-Korea és Indokína kérdéseiben. Ezt megelőzően
1980 januárjában Budapesten tanácskozott az EVT vezetősége a szocialista országok
egyházi delegációival; ezen az ülésen erőteljesen hangsúlyoztak az EVT és az egyházak
sürgető feladatát a nemzetközi enyhülés szolgálatában. A Központi Bizottság ülése
után pedig Bosseyben, Genf közelében, tizenhat amerikai és szovjetunió beli egyházi
vezető foglalkozott háromnapos tanácskozáson "az egyházak prófétai szolgálatával
a jelen helyzetben", élesen szembefordulva a fegyverkezési verseny kiélezésévei és állást
foglalva a két nukleáris nagyhatalom közti békés együttműködés, a leszerelés és a meg-
felelő szerződések aláírása mellett. Ez már a második ilyen tanácskozás volt a két or-
szág egyházi vezetői között.

Az esztendő fontos egyházitanácskozásainak a sorát zárta le a Keresztyén Békekon-
ferencia októberi ülése Eisenachban. A világ egyházaihoz és keresztyéneihez, továbbá
a madridi államkonferencia résztvevőihez intézett felhívások és a tanácskozás zárónyi-
latkozata az egyházak imádságait és cselekvő szolgálatát kéri, felelősségre hív a követ-
kező kérdésekben: a fegyverkezési verseny megállítása és a leszerelés ügye; a madridi
állam konferencia eredményes lebonyolítása; az elnyomott népek felszabadítása; a gaz-
dasági és társadalmi igazságosság szolgálata a népek világában. A KBK-tanácskozás
tizenkét sürgető feladatot sorolt fel ezeken a területeken. Megállapítja: "A válságos
helyzet számunkra, keresztyének számára, nem lehet a beletörődés és fatalizmus oko-
zója ... Isten ígérete felelőssé tesz minket azért, hogy el ne pusztuljon ez a világ, ame-
lyet Isten teremtett. Elfogadjuk az ígéretet és vállaljuk a felelősséget".

Az elmúlt év őszéri a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - csatlakozva
a Békevilágtanács budapesti felhívásához - a magyar tagegyházak nevében figyelmez-
tető és egységes fellépésre hívó szóval fordult a világ egyházaihoz. Idézünk a felhívás-
ból: "A nemzetközi helyzet súlyosbodása következtében növekszik a szorongás érzése
mindenütt a világon. A hidegháború felélesztésére irányuló erőfeszítésekkel szembe
kell szegezni erőink világméretű egyesítését és hatékony törekvését arra, hogy az
enyhülés maradandó és általános folyamattá legyen, ahogyan ezt a Helsinki-konferen-
eia államai öt évvel ezelőtt együtt elhatározták. Mindenki érdekelt ebben: hivők és nem
hivők, nemzetek, emberek százmilliói, anyák és gyermekek, minden nemzedék, akik
a béke világában kívánnak élni" .
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉUKUS EGYHÁZUNK

imádságai,állásfoglalásai és cselekvése ott vannak mindazok mögött az egyházi nem-
zetközitanácskozások, felhívások és akciók mögött, amelyekről az előzőkben röviden
beszámoltunk.

Egyházunk.püspökei, professzorai, lelkészei jelentős számban és jelentős súllyal vet-
tek részt az 1980. esztendő során is az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszö-
vetség,az Európai Egyházak Konferenciája és a Keresztyén Békekonferencia, valamint
másnemzetközi és egyházközi keresztyén szervezetek és találkozók, de nem kis szám-
banáltalánosjellegű, átfogó békeszervezetek, munkájában is. Egyházi lapjaink gyakran
számoltakbe ezekről a külföldi szolgálatainkról, konferenciai felszólalásainkról és kül-
földi egyházak küldöttségeinek, vezető képviselőinek, az egyházi világszervezetek kül-
dötteinekhazai látogatásairól.

Mindezekmögött a külső események: Az Országos Közgyűlés állást fogalalt az eny-
hülés,a béke, a leszerelés és az igazságosság mellett, hazai és nemezetközi ülések , fon-
tos egyházimegnyilatkozások és közös egyházi akciók mögött azonban látnunk kell az
egyszerű,hivő keresztyének ezreinek, tízezreinek, világviszonylatban millióinak imádsá-
gát, cselekvését és állásfoglalalását is. Mert az imádság, az egyház szava és a hitből fa-
kadó magatartás nem valamilyen "elhanyagolható tényező", hanem a Szentlélek ereje
általma is életformáló és közösségteremtő erő a világban.

Sem túlbecsü!nünk, sem lebecsülnünk nem szabad ezért az egyházak részvételét
a földi világunk jövő sorsáért folyó, világméretű küzdelemben. Luther szava szerint
a béke Isten legnagyobb földi ajándéka. Ha pedig ez így van, akkor a legnagyobb eti-
kai felelősség súlya alatt állunk, valahányszor a békéért és igazságosságért végzendő
diakónia feladatai kerülnek elénk. Isten őrizze meg egyházunkat és a világ egy-
házait attól, hogy csak akkor ébredjenek rá ennek a legszélesebb körű szeretetnek
az igazi felelősségére és sürgető feladataira, amikor már késő lenne imádkozni, szólni
éscselekednigyermekeink, egyházunk, népünk és a világ békés jövőjéért!

Nagy Gyula
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Chrysostomos
+407

Nem tudhatjuk, hogy már kortársai is Chrysostomosnak, vagyís Aranyszájúnak
nevezték-e f. János konstantinápolyi érseket. Ez a jelzője először egyes VI. századi,
méghozzá nem is görög, hanem latin egyház atyáknál fordul elő. Az epitheton ornanst
nem érdemtelenül adományozhatták viszont egyedül neki, az összes keleti és nyugati
egyházi írók és igehirdetők közül, Olvasva mély teológiai tartalmú, ragyogó logikájú
és művészien csiszolt beszédeit, ma is készek vagyunk tudomásul venni, hogy ő az
egyetemes keresztyénség "aranyszájú" hitszónoka.

A szíriai Antiochiában született, de pontosan mikor, bizonytalan. Életrajzírói
345 és 354 közé helyezik születése időpontját. Atyai részről hamar árvaságra jutott,
így édesanyja, a mélyen vallásos, keresztyén Anthusa egyedül nevelte.

Ügyvédi pályára készült, s erre minden lehetősége megvolt szülővárosában, Anti-
óchiában, melyet - mint az akkori világ egyik kultúrközpontját - "Szíriai Athénnek"
neveztek. Az ifjú tehát filozófiát és retorikát tanult a szülővárosában működő, neves
Andragathios filozófusnal és Libanios rétornál, és hamarosan kiváló képességű ügyvéd-
nek számított. Emellett nem vetette meg az evilági örömöket, szórakozásokat.

Az igazság megismerésének vágya azonban nemsokára a hittudomány felé fordítja
figyelmét. Antióchiában pedig virágzott a teológia is. Karterios és Diodóros new
mesterei, valamint Meletios antióchiai érsek hatására előbb lélekben lesz kereszténnyé,
majd formálisan is belép az egyházba. Meletios érsek 370-ben János névre kereszteli
meg.

Mint neofita, János mindinkább az aszketizmus felé hajlik, és mivel a zajos nagyváros
erre vajmi kevés lehetőséget nyújt, a hegyekbe megy s ott egy öreg remetéhez csatlako-
zik, aki mellett négy évet tölt el, majd további két évig egyedül éli remete életét egy
barlangban. Végül is a szigorú aszkézistől megrendült egészségi állapota kényszeríti,
hogy visszatérjen Antióchiába. Ott Meletios érsek 381-ben diakonussá, majd annak
utóda, Flavianos érsek 386-ban pappá szenteli.

Tizenegy évig működik János papként Antióchiában, s ezalatt rendkíviili hírnévre
és népszerűségre tesz szert, egyrészt szigorú erkölcsű lelkipásztorként és hitszónokként,
másrészt egyháza odaadó szocíálís munkásaként, Tudni kell ugyanis, hogy az antióchiai
egyház abban az időben több mint háromezer szegény sorsú özvegy, árva, beteg, hajlék-
talan gondját viselte.

Chrysostornost olyan rajongó szeretet vette körül Antióchiában, hogy amikor 397-
ben őt szemelik ki az akkor elhunyt Nektarios konstantinápolyi érsek utódául, a szó
szoros értelmében meg kell őt szöktetni a szíriai fővárosból, méghozzá úgy, hogy neki
magának sem árulják el, hová és miért utaztatják.
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A nagyhatalmú Theofilos alexandriai érseknek más jelöltje lett volna a konstanti-
nápolyitrónra, azonban nem mert ellenszegülni a császári udvar, a papság és a nép aka-
I3tának, s így mégis, kénytelen-kelletlen, éppen ő szentelte fel Aranyszájú Jánost a
császárvárosérsekévé. Ezzel egy életre esküdt ellenségévé is lett Jánosnak, s végül is
nagymértékbenközrejátszott Chrysostomos későbbi meghurcoltatásában.

Előbb azonban Aranyszájú Jánosnak alkalma volt érsekként is kibontakoztatni fő-
pásztori,hittudósi és igahirdetői zsenialitását. Visszatérítette az orthodoxiába a Kons-
tantinápolykörnyékén élő ariánus gótokat, gondoskodott azok anyanyelvének érvé-
nyesülésérőlaz istentiszteleti életben, hittérítőket küldött ki Szkythiába, Perzsiába
ésFöníciába,maxirnálisrafejlesztette az egyház karitativ munkásságát, s közben - a leg-
szigorúbbaszketikus életmódot követve - állandóan írt és prédikált.

Ez utóbbi tevékenységében nem ismert más normát, mint az orthodox hitet, a tiszta
keresztényerkölcsöt és a társadalmi igazságosságot, ami sorsszerűen összeütközéshez
vezetettközte és a császári udvar, s különösen közte és rendkívül hiú Eudoxia császárné
között. Akcióba lépnek ráadásul - Theofilosz alexandriai érsek vezetésével - a hierar-
chián belül szerzett ellenségei, akik az udvar kezdeményezésére és támogatásával
403·ban zsinatot is tartanak ellene a Chalkédón melletti Drysben. Itt elképesztő
rágalmakhangzanak el Chrysostomos ellen, s ezek alapján a zsinat megfosztja őt főpapi
rangjától,az udvar pedig száműzi.

El akarván kerülni az előrelátható zendülést, amely az érte rajongó nép részéről vár-
ható, János önként adja át magát akarhatalomnak, s az kicsempészi őt Bithyniába. Ott
várjatovábbi sorsát, ám a császárné - babonás félelmében - még egyszer visszahívja őt
Konstantinápolyba. Rehabilitációja azonban rövid időtartamú, mert 404. márciusában
újabbzsinat ismét degradálj a , ő pedig újra önként adja át magát a hatóságoknak, hogy
megkíméljea várost a nép haragjátó!. Igy vezetik számüzetésbe a Fekete Tenger keleti
partjára, ahol hosszas megpróbáltatások után, 407. szeptember 14-én tér meg az Úrhoz
a pontuszi Komanában. Utolsó szavai ezek voltak: "Dicsőség Istennek rnindenekért."

A Jánoshoz hű püspökök, - akiket őróla joannitáknak neveztek -, nem ismerték
el utódait a konstantinápolyi érseki trónon, s így szakadás jött létre. Ez 438-ig tartott,
amikor Proklosz patriarcha hazahozatta Chrysostomos földi maradványait Konstanti-
nápolyba.

Aranyszájú János olyan hatalmas alakja az egyetemes keresztyénségnek, olyan
kimagaslőfőpap, termékeny és tudós teológus, és igehirdető, s amellett sziklaszilárd
jellem, hogy hozzá foghatót nehezen találunk az egyháztörténelemben. Ez jut kife-
jezésre egyebek közt abban is, hogy az orthodox egyház nemcsak szentként tiszteli,
hanemévente négy alkalommal is ünnepli emlékét.

Berki Feriz
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A Déli Egyházlrerület Közgyűlése

Káldy Zoltán püspök és Szilágyi Béla egyházkerületi felügyelő-helyettes

A közgyűlés résztvevői: Első sorban S_ Dahlgren, az LVSZ új európai titkára, Reuss
András külügyi titkár és Paul Hansen , Az LVSZ ny, európai titkára (balról jobbra)

40



A . Ií 1 ítá "sopronI iceum .,.,aapI asa

Amint ismeretes, Luther 1524-ben felhívással fordult a német városokhoz, hogy
iskolákatlétesítsenek. Így, ahol a reformáció elterjedt, a hatóságok hamarosan igyekez-
tek evangélikus szellemű iskolákat létesíteni. Sopronban a reformáció első jelentkezé-
sét ugyan az azonnal beindított inkvizíció elnyomta, de körülbelül 1530 táján újból
megfigyelhető a reformáció terjedése és 1550 táján a városi tanács többsége feltehe-
tőlegmár a reformáció híve volt. Ugyanakkor nyilván a lakosság széles rétegei is szim-
patizáltak a reformációval. Latin iskolája Sopronnak ekkor már volt, a reformáció
bevezetéseaz iskolába tehát evangélikus szellemű tanítók meghívásával történt. Amikor
L Ferdinand 1553-ban rendeletileg felhívta a városi tanácsot, hogy hozassa rendbe és
tartsajó karban az egyházi épületeket, ezt a rendelkezést a tanács - nyilván - arra is
felhasználta,hogya latin iskolának új épületet emeljen 1557-ben (a régi épületet rövid
időnbelül ismételten ki kellett javíttatni). Ferdinánd említett rendelete tette lehetővé
a tanácsnak, hogy humanista-evangélikus szellemű tanítókat hívjon meg: Hartmann
Ferenc, Zeitvogel Gáspár voltak az elsők. Kiemelkedett közülük Shremmel Gáspár,
a strassburgiSturm János tanítványa: neki azonban 1584-ben távoznia kellett, amikor
Ernő főherceg mint magyar kormányzó kényszerítette a várost, hogy az evangélikus
prédikátorokat távolítsa el a városbóL Az íly módon megreformált iskolában, amelynek
kezdetétaz elmondottak alapján 1557 -re tehetjük, több tanító működött.

Faut Márk, aki 1579-1584 Wittenbergben tanult és később mint a városi tanács
tagjaszolgált, megírta Sopron krónikáját. Benne Zeitvogelról azt Írta, hogy az ifjúságot
nagybuzgalommal tanította prózára, verselésre, görög és latin nyelvre. Megszüntette az
ifjúság részvételét a misékenés temetéseken német zsoltárokat énekeltetett. Emiatt
összeütközésbe is került Spillinger városplébánossal. Ehhez hozzátehetjük, hogya több
tanerős soproni iskola olyan képzettséget adott, mellyel tanítványai egyetemre is me-
hettek. Valószínűnek látszik, hogy az iskolának volt magyar" tagozata" is: itt tanult
pl, Wathay Ferenc, aki katonai pályára lépett, ennek során török fogságba esett: ott Írt
verseiránk maradtak (a ,,Magyar Helikon" 1979-ben hasonmás kiadásban először tette
közzé őket). Az ellenreformáció miatt az iskola 1584-től körülbelül 20 évig szünetelt,
de a bécsi béke nemcsak evangélikus prédikátorok meghívását tette lehetővé a város-
nak, hanem az iskola felújítását is: először az eisenachi születésű, magiszteri rangot vi-
selőFrank Istvánt állították mint rektort az iskola élére. Annak tulajdonképpeni újjá-
szervezőjeazonban az ugyancsak magiszter Schwanshoffer Kristóf lett. Mint a 16. szá-
zadban, úgy újjászervezése után is Melanchthon szellemében és a tőle örökölt rendszer
szerint tanított az iskola. Ezt a városi tanács nemcsak a helybeli és közeli vidék ifjúsága,
hanem a közeli megyék magyar ifjúsága számára is igyekezett kiépíteni. Amikor ezt a
17. század eleje óta gimnáziumnak nevezett iskolát az ellenreformáció szele 1674-ben
elsöpörte, már megindult a Wittnyédi István és Grad György városi tanácsos kezdemé-
nyezésére létesített magyar gimnázium, melynek első rektora 1659-ben Kövesdy Pál
lett. Ez a magyar gimnázium ugyancsak igen sok nehézség között tudott csak fennma-
radni, de folytatta a régi gimnázium hagyományait és mint a soproni evangélikus li-
ceum lett egyházunk gazdag multú, sok kiváló egyéniséget nevelő tanintézete.

Kamer Károly
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Jeles gyakorlati keresztyén
a 18. században

Háromszáz éve született Szenicei Bárány György

Beleden 1682-ben született a magyar pietizmus vezéralakja, Franeke Ágost Her-
mann hallei professzor és iskolaalapító egyik legtehetségesebb magyar tanítványa: Sze-
níczei Bárány György. Lelkész, egyházszervező, tollforgató, termékeny író és könyv-
kiadó. Gondos és alapos szakmai felkészültséggel és a gyakorlati élet szükségleteit szem-
mel tartva munkálkodott. Joggal emlékezünk most úgy rá, mint a gyakorlatban megbi-
zonyított hit emberére.

Ennek a jele az is, hogy ébresztő lelkimunkás létére is nagy súlyt helyezett a nevelés
feladatára. Már hallei diák korában lefordította és a magyar helyzetre alkalmazta
Franeke "Oktatás a gyerrneknevelésről" című könyvét (Halle, 1711). Ebben az úttörő
jelentőségű pedagógiai munkában elvi és módszertani útmutatást ad tanítónak és szülő-
nek "mint viseljék magukat jó lelkiismerettel a gyermekek körül." A gyermekköz-
pontú, a tehetség szerint differenciált, eredményre törő, anyanyelvi iskolai nevelés sür-
getésében elévülhetetlen elveket alkalmazott és tanácsolt. Itthoni munkálkodását is
tanítóként kezdte a győri evangélikus iskolában. Gyakorló pedagógusként érezte nagy
szükségét annak, hogy gyermekszerű olvasmányt és elsajátítható szöveget adjon a gyer-
mekek kezébe. Ezért jelenttette meg "Dictomos könyvét ", amelyben verses formában
közöl könnyen megtanulható és életre szólóan alkalmazható bibliai és erkölcsi igazsá-
gokat. Bárány György pedagógiai elveinek és érdemeinek feltárásában figyelemre méltó
munkát végzett egy beledi pedagógus honismeret munkaközösség (Bertha Árpád: Sze-
niczei Bárány György és a pietizmus a magyar neveléstörténetben. Beled, 1976.)

Mint evangélikus lelkésznek külön szívügye volt a vallástanítás és a konfirmációra
való előkészítés. Kétszer is adott ki konfirmációi kátét (1735, 1750). Ezekhez olyan
részletes és átgondolt tanítási utasításokat is Írt, hogya katechetikai irodalom úttörőjé-
nek is tekinthető. Az imádkozásra, bibliaismeretre, gyülekezeti életre nevelés a gyer-
mek lelkének a megragadását célozta, amelyet a katechétának is imádsággal kell kísérni,
ahogyan a kátéíró is imádságával bocsátotta útjára könyvecskéjét: "Oh édes Főpászto-
rom, Úr Jézus, íme egyedül a Te ígéretedben bízván eresztem ki ezt az én kezemből, és
így az én hálócskámat kivetem: tessék Te neked, ki a kicsinyeknek és a csecsszopóknak
szájok által szoktad megerősíteni a Te hatalmadat, ezt az én gyermeki munkámat a Te
mennyei áldásoddal megkoronázni. Add, hogy amit kivetek erőtlenségben, az kikeljen
erővel; add, hogy mindazok, kicsinyek és öregek, kik ezt a Te szent igédből szedeget-
tetett könyvecskét olvassák vagy magyaráztatni hallják, annak idvességes hasznát
tapasztalják és gyümölcsét hozzák békességes tűrés által az örök életre."

Felnőtt gyülekezeti tagokra is gondolt Bárány György elsősorban is fáradhatatlan
igehírdetési szolgálatával . A vasárnapi istentiszteletek mellett kátéprédikációkat veze-
tett be vasárnap délutánonként, hétköznapi könyörgéseket adventtől húsvétig írásma-
gyarázattal, ezenkívül házi istentiszteleteket is tartott. A sok igehírdetési alkalom ered-
ménye lett, hogya sárszentlórinci gyülekezet első három évében (1722-1725) végig-
magyarázta az egész Ujszövetséget. De nem elégedett meg a könnyen elszálló szó
eszközével, hanem közben szorgalmasan dolgozott a tolla is, mert görög nyelvból
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újra lefordította az egész Újtestamentumot, magyarázato kkal és jegyzetekkel kiadta
1754-ben.Ennek az előljáró beszédébőlisidekívánkozik néhány mondat: "Aki a Szent-
úás tanulásábanés olvasásában haszno san akar fáradozni, az ezen olvasásnak főcéljára
jól ~yázzon: a Szentírást ne olvassa csak szokásból, ne is mulatságból az abban foglal-
tatott szép historiáknak kedvekért , mert így a Szentírásnak csak héján kopogtatod a te
elmédet,annak pedig velejére soha nem jutsz, hogy ugyanis bölccsé tétessél az üdvös-
ségrea JézusKrisztusban való hit által, mely a szeretet által cselekszik ... "

Lelkészekés gyülekezeti vezetők hitbeli és erkölcsi életét is kívánta segíteni Bárány
GYÖIgy"Atyafiságos serkentésések" című művével (1736), amelyben elítéli az olyan
pásztort,aki csak az egyszerű népet feddi és tanítja, a maga lelkével pedig nem törődik.
Az áldásosműködés Bárány szerint, hogy a pap saját magán tapasztalja meg az isteni
kegyelemújjáteremtő erejét. "A ti elváltozástoknak példája, mivelhogy azonnal szem-
betűnika hallgatóknak, többet fog használni, mint fülekbe mondott száz poenitencia
praedicatio."

Gyakorlati célokat kívánt szolgálni Bárány György azzal is, hogy lefordította az
ÁgostaiHitvallást (1740), Arndt János "Az igaz keresztyénségről" írt könyvét (1741),
AchMihály "AranyIántz" imakönyvének (1734) és az "Új zengedező mennyei kar"
énekeskönyvnekaz újabb kiadásában is (1726) közreműködött. Fontosnak tartotta
a gyülekezeti élet zavartalan menetének a biztosítását. Ezért bíztatta az első csekély
számú telepeseket, hogy hívjanak papot lelki életük gondozására, s maga is kész volt
kicsinygyülekezetek pásztorolására (Gyönk, Györköny, Szentlőrinc). Minden helyen
anyakönyveketkezdett és megszervezte az egyes gyülekezetek egyházmegyébe tömö-
rülését(1725). Megírta a Tolna egyházmegye történetét (1742). Gondozta a lelkész
nélkülmaradt gyülekezeteket (Vajta, Varsád, Zomba, stb.), befogadta az elűzött lelké-
szeketés tanítókat.

Híveineknemcsak erkölcsi, hanem anyagi életével is törődött. Ö szerezte meg a föl-
desúrjóindulatát kedvező települési szerződés kötésére (Sárszentlőrinc, 1722) s biztosí-
tott letelepedést a Kisalföldről csapatostuljövő új telepesek részére. Különben is népes
családjában(10 gyermeke volt) mindig volt szeretetből befogadott idegen is. Különösen
a szegények, elhagyottak, árvák és üldözöttek számára volt mindig nyitva Bárány
Györgyszíve és háza. JoggaJ írhatta búcsúztatójában fia, Bárány János püspök:

"Szeretettel is volt hited munkálódó,
Házad nyitva állott mint vendégfogadó.
Mindenkinek, ki lett hozzád folyamodó,
Mint más vevő, te boldogabb adó"

Csepregi Béla
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Id. Ács Mihály
+ 1707

Élni csak életveszedelemben lehetett Magyarországon abban az időben, amikor
a két Ács Mihály, azonos nevű apa és fia egyházunk lelkésze volt. Az idősebb Ács Mi-
hály (nevét Áts-nak és Aácsh-nak is írta) 1646-ban született, és minden bizonnyal
1707 karácsonya táján halt meg 61 éves korában. Ennek ebben az évben van 275 éve.

Életveszélyt jelentett az országon belül szinte állandósult hadakozás. Id. Ács Mihály
18 éves volt, amikor a vasvári békében a Habsburg politika minden addiginál nagyobb
területet engedett át országunkból a töröknek. A megmaradt országban is idegen kato-
naság tanyáz, rekvirál, fosztogat. A városok sincsenek biztonságban. Lipót önkény-
uralma ellen minduntalan fellobbant az elkeseredés lángja: a Wesselényi-féle összeeskü-
vés, a Thököly vezette szabadságharc s a századforduló után Rákóczi fejedelemé. Kuruc
a labancot, labanc a kurucot ölte. Véres megtorlások sorozata következett: Wesselényi
társait kivégezték, az elérhető protestáns lelkészeket a törvénytelen pozsonyi Rendkí-
vüli Törvényszék elé idézték. A halálra ítéltek választási lehetősége: külföld, állásról
lemondás, katolizálás vagy halál. Ismeretes a gályarabok sorsa. A buj do sók élete is örök
rettegés volt. Thököly bukása után Eperjesen működött a bakó, Karaffa válogatta az ál-
dozatokat. Közben az európai nagypolitika a pápa fáradozása nyomán összehozta azt a
hadsereget, melynek nyomására 150 év után összeomlott a félhold uralma Magyar-
országon. Háború, kard, háztetőkre szállo csóva, a hadak nyomán kifosztott falvak,
áhség, ruhátlanság, járványok. Egy megtizedelt országnak a szó szoros értelmében föl-
dönfutó népe sírt és sóhajtozott Ács Mihály énekeiben imádságaiban és más írásaiban.
(Dunántúli Ékv. 264. ének!) Ha nem gondolunk erre a népünk számára valóban ször-
nyűséges korra, kényelmes és biztonságos életünkben azt gondolhatnánk, hogy sötéten-
látó volt. Pedig így, állandó életveszélyben éltek a 17. században Magyarországon.

Emlékszem, hogy az elmúlt háború legnehezebb idejében édesanyák rnilyen nagy
erőfeszítéssel törekedtek családjukban az élet természetes ritmusának fenntartására. Ét-
kezés, alvás a maga idejében - az élet érdekében. Az életveszélyben is élni kell!

Az egyház életének természetes ritmusához tartozik az istentisztelet, ének és imád-
ság, keresztyén hitre és életre való tanítás. Igy lett a csepregi születésű soproni diákból,
Ács Mihályból a németországi Tübingen egyetemén alumnus (ösztöndíjas diák). Onnan
hazatérve két éven át a győri evangélikusok iskolájának rektora volt. A város protestáns
papjait és tanítóit 1671-ben elűzte a katolikus Széchenyi püspök. Ács Mihály életéről
egy évtizeden át bizonyosat csak rövid farádi lelkészkedésérőt tudunk. A Pozsonyi
Rendkivüli Törvényszéken nem jelent meg, valahol Dunántúlon bújdoshatott. Nem ke-
vés lelkészt rejtegettek ez időben gyülekezetek és patrónusok. Egy tőle származó, s az-
óta sajnos elveszett kézíratos temetési prédikációs kötetet látott és olvasott a múlt szá-
zad derekán egy irodalmi érdeklődésű férfi. Ács Mihály eszerint sok neves, előkelő em-
bert temetett 1680 táján, Semptei Istvánt, a \rázsonyi végvár kapitányát is, akit a törö-
kök 1680-ban levágtak egy csatában. .

1683-ban Sopron rövid időre meghódolt Thököly előtt. Július 17-én Ács Mihály
prédikált az evangélikusoknak. Ezen alapul a feltevés, hogy "kuruc tábori lelkész"
volt.

1684-től ismerjük élete állomásait. 16 éven át az artikuláris gyülekezetek egyiké-
ben végzi szolgálatát, Nemescsó kicsi gyülekezetének és Kőszeg városa magyarajkú
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I)'iilekezeténekpapjaként Nemescsőban. A városba a lekészek csak engedéllyel me-
bettek be, istentiszteletre a kőszegiek Nemescsóba jártak. 300 évvel ezelőtti példa a
I)'iilelcezetösszevonásra.Még szerződést is kötöttek, hogy egyik gyülekezet se káro-
sodjék.

ÁcsMihályhányatott élete során ez a Nemescsóban töltött idő jelentett viszonylag
íDandóságot.Hozzá is fogott egyháza természetes életritmusának biztosításához. Éne-
lceslcönyvetszerkesztett a gyülekezetek használatára (Zengedező Mennyei Kar), imád-
sígoskönyvet írt (Aranylánc), és az üdvösségre vezető keresztyén hit és élet foglalatát
isa hívekelé helyezte (A Boldog Halál Szekere). A feléje fordúló megbecsülést mutatja,
hogy1687-ben őt hívták meg Pozsonyba az országgyülés evangélikus rendjeinek prédi-
kátoráuJ,és 1706-ban esperessé választották. Az egyházmegye gyülése ekkor helyezi
át DevecserbőlSimonyiba (jelenleg: Nagysimonyi). Utolsó évét újra Nemescsóban tölti.
• A "Zengedező" és az "Aranylánc" több kiadást megért. A használatból Ács Mihály
énekeskönyvétaz 1743-ban megjelent "Új Zengedező Mennyi Kar" sem tudta kiszo-
IÍtani.Egy évszázadon át formálta gyülekezeteink hitéletét. Ács Mihály életének és
szolgálatánakmaradandó értékét ez fejezi ki legbeszédesebben.

Irodalomtörténész kutató kis lenézéssel állapította meg róla, hogy "csak" énekes-
könyvés imakönyv került ki a tolla alól. Tellett volna tőle több is. 1698-ban Kazó
István vasváriprépost királyi parancsra vizitálta a vasi gyülekezeteket. Jegyzőkönyve-
ben "Tudós Áts Mihály"-nak tiszteli. Egyháza helyzetét jól felmérve a kiáltó szükség-
nektett eleget. "Kenyeret" adott a gyülekezeteknek.

TekusOttó

Perlaky Gábor
sz.: 1732

Már püspök volt Perlaky Gábor Nemesdömölkön, amikor 1774-ben egy mérnöki
rajzkészült a kicsi püspöki székhelyről. a mai Celldömölk északnyugati városrészéről.
Azótaeltűnt a rajzon látható temető, a tó, a paplak, az iskola és az összes belerajzolt
ház, de megmaradt az Oratórium, A TEMPLOM és vele együtt a gyülekezet. Az előző
évbenadtunk hálát Istennek azért, hogy az 1681 éví soproni országgyűlésen artikuláris
gyülekezetté kijelölt egészen kicsi Nemesdömölk évtizedeken át el tudta látni az evan-
géliumkenyerével a templomától, papjátél megfosztott, közel 30 Vas megyei gyüleke-
zetet. A megpróbáltatások nem egyszerre szakadtak gyülekezeteinkre, hiszen a török-
kel való viszály leterhelte a Habsburg uralmat. Mégis, 1732-ben már elvétettek a
templomok és fél Vas vármegye evangélikussága Dömölkre volt utalva ..A szétszélesztett
nyájról gondoskodni kellett és ezt a szolgálatot Dömölkön mindenekelőtt Miskei Adám
végezte,aki hosszú munkálkodása alatt 1744-ben ezerkétszáz ülőhelyes templomot,
1758-ban paplakot épített és mindezt a vályogvető tóval megküzdve kellett elvégeznie,
mert éppen ott engedélyezte az építést a császári hatóság. Ötvenéves fáradalmas szolgá-
lata után így fejezi be Miskei Ádám az emlékezéseit: "Ezt (Nemesdömölkön) Jézus
Krisztusnak, a legfőbb Pásztornak ajánlva Gergelyibe mentem. (1765) Helyembe fő-
tisztelendő Perlaky Gábort hívták meg és helyezték át a tekintetes Tolna megyében
levőlőrinczi (Ma: Sárszent!őrinc) egyházból."
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Perlaky Gábor Jézus Krisztusnak, a legfőbb pásztoraként került Nemesdömölkre.
Egyházunk történésze, Payr Sándor könyvbe is foglalta a Perlaky család soknem-
zedékes egyházi szolgálatát "A Perlakyak négyszázados ároni háza" címen, E négy
évszázadból Perlaky Gáborra csak 54 év volt bízva, de ezt Jézus dicsőségére töltötte be.

Már születésével belekerült egyházunk küzdelmeinek sodrába. Az újabb kutatások
szerint Karakószörcsökön született 1732-ben. Alig egyéves, amikor édesapja Szer-
génybe települt lelkészi szolgálatra, éppen abban az évben amikor Vas megyében elkez-
dődtek a templomfoglalások. Azért a család 1733-ban már kénytelen áttelepülni Ger-
gelyibe, mely már Veszprém megyéhez tartozott és így reá nem vonatkozott az artiku-
láris megszorítás. Iskoláit Sopronban, Pozsonyban végzi és tanul a németországi helm-
stádti, tübingeni egyetemeken. Felpéci lelkészavatása után püspöke 1757-ben Sárszent-
lőrincre küldi segédlelkésznek Bárány György neves lelkész mellé. Öreg principálisát
haldokolva találja, kinek halála után ő veszi át a lelkészi szolgálatot.

1765-ben Nemesdömölkre hívják lelkésznek ésjóllehet új ember az egyházmegyében,
máris alesperessé is választották. 1771-től kezdve, 39 éves korában már püspöki hiva-
talra emeli őt a közbizalorn. Püspökségének idejére esik Dunántúl gyülekezeti életének
megújulása, mert 1781-ben Il. József császár kiadta a Türelmi Rendeletet. Ennek enge-
délyével, ahol 100 evangélikus család él, önálló gyülekezet létesülhet. Az artikuláris
visszaszorítás évtizedei nagy pusztítást végeztek. A dunántúli egyházkerületben csak
50 anyagyülekezet maradt. Ha meggondoljuk, hogy Perlaky Gábor 15 évi püspökségé-
ből csak négy-ot évesik a Türelmi Rendelet megjelenését követő időre, kibontakozik
előttünk Isten áldott szolgájának emberfeletti küzdelme.

E nagyon rövid idő alatt vezette ki Perlaky püspök egyházát a teljes elesettségből,
a gyülekezetek számát 126-ra nevelve, 76 új templomot és 87 új lelkészt avatva. Élet-
rajzírója mondja róla: "Három év alatt ennyi új egyházat rendezni, azokat lelkészek-
kel és tanítókkal ellátni s az itt felmerült ezerféle bajokat elintézni, egy maga, világi
felügyelők s esperesek segitsége nélkül; ehhez óriási munkásság kivántatott. S Perlaky
mindenütt ott volt személyesen, ahol buzdításra, tanácsra, lelkesítésre volt szükség."
Ha kellett, - kétszer is - a császár előtt is megjelent kihallgatáson. Kis János, későbbi
dömölki lelkész és püspök külön kiemeli Perlaky Gábor alapos teológiai tudását, ige-
hirdetői készségét és azt, hogy még a hétköznapok reggeli és esti istentiszteletein is
a felolvasott igével együtt tanúságot is tett. Deli termetévei, határozott szavával a tő-
rőlmetszett magyarság vírtusát is képviselte. Itt kell, hogy eszünkbe jusson, hogy Per-
laky Gábor keresztapja és keresztelő lelkésze volt a nagy ódaköltőnknek, Berzsenyi
Dánielnek, és a dömölki anyakönyvekben megilletődve tekintünk gondosan írt bejegy-
zéseire. Birtokunkban van egy lelkészi küldő levél másolata is, mellyel a püspök Szeni-
czei Bárány Pált küldi a varsádi gyülekezetbe. A sok-sok közül ez az egy maradt meg,
de ennek pecsétje is drága kincs! A jó pásztor Jézus van rajta és körben a latin felírás:
"Krisztus Urunk, a nyáj főpásztora ágostai hitvallású dunántúli egyházkerületének a pe-
csétje." A pecsét mintájául a régi dömölki templom oltárán levő faszobor szolgált,
rnely ma is megvan és emlékeztet minket, késői utódokat arra, hogy minden egyházi
szolgálat annyit ér, amennyit Jézus pásztorlásáből átvesz és tovább ad. Perlaky Gábor
is ilyen elkötelezett je volt a Pásztornak mindhalálig! A halál pedig közel volt! 1784-
ben, - olvassuk róla a kortárs Hrabovszky Györgytől - "Kivévén a buzgóság e fő pász-
torunkat Vas Vármegyének nap nyugati részeiben a földerült lelki fénynek örülő
Feleinknek nagy erősítésekre, Béadatott Felsőbb Helyen a magokat féltők által 16
február (1785) költ Parantsolat jött ellene .. "Mindez évekkel a Türelmi Rendelet
után követeli meg, hogya püspök a "Fáráján kívül Predikátori dolgokban kimenni
ne merjen!"

1785 virágvasárnapján agyvérzés éri prédikáció közben. Betegágyon is tanításban
és áldásban részesíti az avatásra váró lelkészeket. 1786 január 29-én hunyt el. Kopor-
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sóját az özvegyen kivül három fia, két lánya és a megszámlálhatatlan hívek serege
kísérte. Dömölk, egyházunk népével együtt hálát ad Istennek azért, hogy kétszáz-
ötven évvel ezelőtt ilyen áldozatos életre indította el Perlaky Gábort.

Józsa Márton

A nemeskéri templom építése
1732

Magyarországi evangélikus egyházunk egyik legszebb és legdrágább temploma a ne-
meskéri műemléktemplom. Ennek a Sopron megyei, nyugat-dunántúli gyülekezetünk-
nek a temploma történetünk jelképe is. Múltunkkal, a sorsunkkal találkozunk benne.
Ismert és ismeretlen őseink szinte mellettünk ülnek a templom padjaiban 250 év óta.
Az ágostai hitvallást vallók között szent találkozó színhelye ez az épület. Igében és
imádságban az egyház Urával vagyunk együtt. A nemeskéri templom történetéhez sok-
sok harc, könny és fájdalom füződik, de Isten ajándékaként talán még több öröm!

Az 1681 óta artikuláris gyülekezet templomát, iskoláját és paplakját az idegen hata-
lom urai elvették. A hosszadalmas ternplom-pör természetesen a császári és római ha-
talom érdekeinek megfelelően végződött. Az evangélikusok temploma a római egyházé
lett, mert a megyegyülések alkalmával - Nemeskér ugyanis hosszú ideig vármegyeszék-
hely volt - a mágnások, császári és egyházi méltóságok számára megalázó volt templom
híján magánházba menni misére. ,,A lutheránusoknak csak telek jár!" Öfelsége, a csá-
szár elrendelte, hogya nemeskéri templom az evangélikusoktói visszavétessék ... "mert
azok lázadók!" A templomot, iskolát és paplakot a másvallásúak átvették. Perlaky Jó-
zsef a gyülekezet kiváló lelkésze féléves kis leányát karján vitte ki télvíz idején a paplak-
ból. Még katonai karhatalom is vigyázott ott akkor a "rendre"! A megyeházán győ-
zelmi hangulat volt az eretnekektél elvett templom miatt. A nemeskéri gyülekezetet és
az odajáró több mint harminc falu evangélikus népét azonban a könnyes, tehetetlen,
magukbafojtott keserűség porig alázta. Az Istent szetető gyülekezetnek azonban még
ez isjavára volt!

A gyülekezet vezetőit és népét ez a súlyos csapás mégsem törte le, sőt még inkább
összefogtak, hitük éppen most lobbant föl. A templomépítési engedély megvolt, a liba-
úsztató körül kijelölték a telket is. Az evangélikus hívek hatalmas buzgósággal, a Lélek
tüzével álltak neki az építésnek. Az ÚR együttdolgozott velük és építette a házat. Még
nagyobbat, mint amit elvettek tőlük! Valamiféle nemes verseny indult, hogy ki tesz, ki
áldoz többet az új templomért gyalogszerrel, kézi munkával, vagy igavonó állattal. De
kár, hogy Perlaky József lelkésznek az adományokat összeíró papírjai nem maradtak
fenn az utókornak! Egy kisebb erdőt kitevő fenyő és'töigyfa anyagát, a szálfákat már a
szekereken kezdték kifaragni az ácsok, amikor Locsmándról (ma Ausztriához tartozik)
hazafelé jöttek. A régi öregek mondták: hónapokig még az eső sem esett, hogy semmi
se akadályozza a templom, a paplak és az iskola építését! A nemeskériek, az oda isten-
tiszteletre járó 33 falu evangélikusaival együtt hat hónap alatt felépítették a templo-
mot. Milyen nagyszerű szervezés kellett ehhez! Nem "összedobták", - hanem szerete-
tükkel olyan művészi ácsfaragást alkottak, amelynek ma is csodájára járnak. A temp-
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lom belseje azóta sem változott. Az erdő áhitatos csendje és hangulata benn maradt a
fában, ma is ott van a templomban, rnint valami erdei katakombában. Bécsból az ide-
gen hatalmi önkény ha már nem is tiltotta meg ezt a hatalmas, lendületes építkezést,
szigorú és megalázó módon mégis beleavatkozott az építésbe. Kimondották, hogy
a templomot granárium, magtár formájára építsék és még a tetejével se emelkedjék
ki a házak sorából. Kikötötték azt is, hogy hosszában két alacsony tetővel készüljön,
amelyek között egy csatorna nyúlt végig, - állandó beázással fenyegetve az épületet
és a belső templomi berendezést. Kívülről talán ma furcsának tűnne a kettőstetős, cson-
katornyos, magtárszerű épület, - de belül annál szebb, annál megkapóbb volt.

A gyülekezet hallatlan lelkesedéssel és hittel nemcsak tamplomépületet emelt,
nemcsak falakat húzott föl, hanem templomát be is rendezte! Az új templomhoz még
az építés évében két új harangot öntettek Bécsűjhelyen, sőt a karzatba nemsokára or-
gona is került! Rövidesen elkészült az oltár is, amelynek képe az utolsó vacsorát ábrá-
zoló eredeti olajfestmény. Urvacsorai kegyszereket is szereztek. Hatalmas keresztelő-
medencéjükre hitvallásként vésték be 1733-ban: "Életet a keresztségben és Jézusnak
sebeiben löltem igaz hitben." Az új templom egyik páratlan műkincse az oszlopon
álló szószék. A faszobrászat gyönyörű remeke ez a díszes, stilizált, a négy evangélistát
és angyalokat ábrázoló szószék, amely Németországból került hozzánk. Testvéri se-
gítség volt, avagy ott feleslegessé váJt? Nem tudjuk! Itt a szószéket hozzáépítették az
oltárhoz és mint szószékoJtár lett Magyarország legrégibb ilyen műkincse. Az artikulá-
ris templomba járó őseink így tapasztalhatták meg az igének és a szentségeknek litur-
giai egységét.

Az új templom alá pár év múlva kriptát is építettek. Ebben nyugszik többek kö-
zött Perlaky József, a templomépítő nemeskéri lelkész és püspök.Oriási értékű könyv-
tára a mai gyülekezet féltveőrzött kincse.

A templomhoz nemsokára a hívek tornyot is kezdtek építeni. Az akkori hatóságok
azonban ezt megtiJtották és már-már az a veszély fenyegetett, hogy a félig elkészült
tornyot lebontják. Az ügy megint nagy port vert föl. A félig kész torony azonban
kegyelmet kapott, - de tovább már nem nőhetett. Később az épület tetőzetét is át-
építették, több mint száz évvel utóbb a templomhoz új, megfelelő torony is épült.
Rajta napóra emlékeztet időnk múlására.

A templom az utóbbi évtizedekben egyre jobban rászorult a megújításra. Már-már
életveszélyessé vált. Teljes megújítása az Országos Műemléki Felügyelőség hatalmas és
magas szakmai munkájának köszönhető, Sok jóakaratú ember munkája, nagy szaktu-
dása, hozzáállása után - hatalmas összegű áldozattal - a templom kívül-belül úiiá
lett. Hazulról és messze földről turisták százai keresik fel, hogy megcsodálják a 250
éves templomot, a magyar ácsművészet és fafaragás remeke it. És talán kicsit eJcsen-
desedjenek az ősi falak között ... A templomnak ma ez is a szolgálata.

Sümeghy József
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Az "ország templomának" építtetéje

Molnár János első pesti lelkész emlékére
születésének kettőszázhuszonötödik évfordulóján

Különös ünnepség zajlott le 1787 októberében Pest belvárosában, a Pléhkalaphoz
címzett vendéglő házának első emeletén. Egy elfogult, fiatal, 30 éves radványi lelkész
próba szolgálatára szegeződtek Pest-Buda evangélikusainak a szemei egy Hurth nevű
családtól bérelt lakás három egybe nyíló szobájában. A Lipót (ma Váci) és Kalap (ma
Irányi) utca sarkán állt ez az ódon ház, - ma már új bérház emelkedik a helyén.

Különös volt a berendezés is: házilag készített kis oltár és szószéket pótló szónoki
emelvény állt a főhelyen, mellettük egy hordozható kisorgona, amelyet a belvárosi
plébániatemplom bocsátott ideiglenesen rendelkezésre. Szembe pedig, a székeken az
első pesti istentiszteletüket ünneplő evangélikusok. Az első sorokban Pongrácz Boldi-
zsár táblabíró, Horváth Jakab ügyvéd, Prónay Sándor főispán, Teleki Józsefné Róth
Johanna, Beleznay Miklósné Podmaniczky Anna Mária ... Mögöttük jómódú és egy-
szerű polgárok.

Hat évvel II. József Türelmi Rendelete után szerveződött gyülekezetté az alig 50
családot számláló pesti evangélikusság. Csak fele volt ez a rendeletben előírt számnak,
de a felügyelő Glosius Sámuel orvos és Liedemann János Sámuel gondnek maga mö-
gött tudta közbenjáró patrónusaikat. Ök szemelték ki leendő első pesti evangélikus
prédikátornak előbb Rát Mátyást Győrből, majd más megfontolások alapján a Rad-
vánszkyak fiatal lelkipásztorát, a esetneki szülstésű Molnár Jánost.

A gömöri prédikátor sorsa e naptól fogva összeforrott Pest-Buda evangélikusságá-
nak és az általa szőtt álmok sokszor szertefoszló reménységeinek és imádkozva kért
megvalósulásának a sorsával.

Ki volt és mit tett a főváros első lutheránus lakosaiért Molnár János lelkész? Minden
tekintetben úttörő munkát kellett végeznie a 225 évvel ezelőtt - 1757. október 10-én -
született és kerek három évtizeden át fővárosunkban működött hárornnyelvű tudós
prédikátornak, utóbb két évtizeden át esperesnek.

SZÉTSZÓRT NYÁJ PÁSZTORA

Pest-Buda oly sokat szenvedett protestánsai hiába remélték, hogy a török kiűzése
után sorsuk jobbra fordul. Buda 1686-ban történt visszafoglalása után 1. Lipót a jezsui-
tákat tette mindkét város egyetemes lelkészeivé, majd 1703-ban egy olyan "kiváltság-
levelet" adott ki, amelyben elrendelte, hogy " ... senkit, aki a valódi, igazhitű római
katolikus vallástól idegen, mint polgárt semmiféle ürügy alatt be ne engedjenek és meg
netűrjenek ".

Megbélyegzés és teljes kiűzetés volt tehát a sorsa őseinknek a főváros területén még
!.József. Ill. Károly és Mária Terézia uralkodása idején is. Még vendégként, családoknál
semgyülhettek össze magán istentiszteletre Luther és Kálvin követői.

A Türelmi Rendelet új korszakot nyitott. Ám a kis létszám miatt nem gondolhattak
a lassan lételepedő evangélikusok mégsem mindjárt arra, hogy egyházközséget alapítsa-
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nak. Vasárnap és ünnepnaponként, kereszteléskor, esküvő vagy temetés alkalmávalbi-
zony abelvárostól 15 kilométerre fekvő Cinkotára kellett még éveken át kijárniuk.

A Pest környékén - Acsán,Aszódon, Péterin, Cinkotán, Pilisen -lakó buzgó patró-
nusok hamar felismerték azonban az adott lehetőségeket. Azzal érveltek, hogya roha-
mosan fejlődő főváros kulturális életét segítik felvirágozni, ha iskolázott és egységbe fo-
gott evangélikusok kiművelt emberfőivel gazdagítják őket.

A tudós gömöri prédikátor valóban pásztora és tanítója, sőt egy később oly nagy-
hírű iskola szervezője lett a szétszórtságból összegyűjtött nyáj piactér szélén felépülő
központjában.

A SEMMIBÖL KINÖrr TEMPLOM ÉPITÖJE

Amikor II. József pesti városparancsnokának, az evangélikus Coburg altábornagy-
nak a közbenjárására sikerült őseinknek telket szerezniük a pesti városfal külső oldalán
- a mai Deák téren - az iskolánál és pap laknál is fontosabbnak bizonyult a templom
felépítése. Hét éven át folytak a vasárnapi szolgálatok a Pléhkalap fölötti lakásban,
majd tizenhét éven át a mai Evangélikus Múzeum falai között. Ez utóbbi szomszédságá-
ban történt meg Molnár János irányításával 1791-ben a megálmodott nagy templom
ünnepélyes alapkőletétele. Ám kerek húsz éves verítékes munkájába került, amíg álma
megvalósulhatott, s a Krausz János által tervezett, majd Pollack Mihály által átdolgo-
zott mai klasszicista templomunk felépülhetett. Hiszen felszentelésére csak 1811 pün-
kösdjén tudtak sort keríteni.

Nem részletezhetjük most a templomépítés történetét. Oe Molnár széleskörű szer-
vező és irányító munkája előtt mélyen meg kell hajtanunk az emlékezés és tisztelet
zászlaját.

Elnöktársaival kérelmet fogalmazott kül- és belföldi hittársaihoz, - ebben írja,
hogy " ... , a magyar királyság központjában gyülekezetet szeretnénk alapítani, amely-
nek az a szép és ritka kiváltsága, hogy nem egy már meglevőnek a romjaiból, hanem
egyenesen a semmiből nőjjön ki! ". Kieszközölte Teleki Józsefnétól, hogy felajánlásán
túl a falak felemeléséhez szükséges 364 000 darab sziráki téglát és fuvart adjon. Meg-
szerezte adományként Beleznaynétől a pilisi kastélykápolna ezüst kegy szereit. Meg-
nyerte szobrásznak a neves Dunaiszky Lőrincet, oltárfestőnek az osztrák művészt,
Lochbihler Ferencet. Még Batthyány József bíborost, esztergomi érseket is sikerült
rávennie, hogy - ismeretlennek feltüntetett adományként - 500,- rajnai aranyforin-
tot és tízezer téglát adományozzon.

Gondolunk-e egy-egy vasárnapi Deák téri istentiszteleten, vagy egy zsúfolt János-
passió előadásakor őseinknek, Molnár Jánosainknak a hitére és hűségére?

Fabiny Tibor
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Petz Gyula
Halálának századik évfordulóján

Ha látogató érkezik a mezőberényi I. kerületi gyülekezetbe, azonnal a szemébe tű-
nik a lelkészi hivatalban függő arcképek sora. Ezeken a képeken keresztül őrzi a gyüle-
kezet lelkészeinek emlékét.

, A legelső reánkmaradt arckép Petz Gyuláé. Két okból is emlékezünk reá ebben az
esztendőben. Az első ok: 100 éve annak, hogy 1882. február l l-én hunyt el a gyüleke-
zetnek ez a tudós és melegszívű papja, aki 29 esztendeig állt szolgálatban, vezetve a
gyülekezetet örömben és bánatban. A másik ok az, hogy az idei Naptárunk a gyüleke-
zeti éneklés kérdését állította a középpontba. Petz Gyula ezen a téren rendkivüli szol-
gálatot tett a magyarországi német gyülekezeteknek. Ismerkedjünk meg először az
életrajzával.

A Petz család Sopronból származott. Már a nagyapa, Petz Gedeon is tudós ember
volt: kiváló nyelvész, a budapesti evangélikus gimnázium tanára, az Akadémia levelező
tagja. Az édesapa, Petz Lipót 1794-ben a soproni gyülekezet lelkésze és tanára. Külföldi
ösztöndíjas volt Jénában, majd Győrben lett rektor. Ennek a családnak volt gyermeke
Petz Gyula, aki 1821. december 2-án Győrben született. Itt is kezdte tanulmányait, majd
1829-től Sopronba került. A teológiát 1840-ben végezte el, utána egy évig nevelőskő-
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dött. 1841-től két évet töltött a hallei egyetemen. Az egyetem diákjainak névsorában
így szerepel: Július Petz. Hazatérése után 1845-től szarvasi tanár, majd 1853-tól a
mezóberényi németajkú gyülekezet lelkésze lett. 60 éves korában hunyt el. Ravatala
mellett Mezőberény minden nemzetiségének képviselője ott állt. A temetésen dr. Sze-
berényi Gusztáv esperes, ifj. Jeszenszky Károly és Frint Lajos szolgáltak német, szlo-
vák és magyar nyelven.

Ismerkedjünk meg most Petz Gyula életével és személyiségével művein keresztül.
Magyar és német egyházi közlönyökben megjelent cikkein és gyakorlati lelkészi dolgo-
zatain kívül több egyházi művét ismerjük. 1848-ban jelent meg a Protestáns Egyházi
és Iskolai Lapok kiadásában ,,A reformáció hajnala" című cikke. Az évszám is mutatja,
de a cikk tartaimából is azt tudjuk meg, hogy Petz jó magyar hazafi is volt, aki támo-
gatta a magyar szabadságharcot. 1858-ban az Osztrák Protestáns Évkönyvben jelent
meg a "Krisztus tanítása csak az evangélikus egyházban találja meg igazi kifejezését"
című munkája. Ez arra utal, hogy Petz Gyula neve határainkon túl is ismert volt. Buda-
pesten 1867-ben került másodszori kiadásra Konfirmanduskönyvecske círnű írása.
Ezt az oktató jellegű művet nemcsak Mezőberényben, de több más gyülekezetben is
használták. A második kiadás azt mutatja, hogy a gyülekezetek meg is szerették, igé-
nyelték is ezt.

Híres könyve volt "A magyar evangélikus egyház történetének leggyászosabb
lapjai 1650-1676-ig" című munkája. Az összefoglalóban maga írja: az evangélikus
egyház megpróbáltatásának szomorú esztendei, a vallásszabadságért vívott küzdelem
évei ezek. A tanulmány valószínűleg azért az 1676-os évvel fejeződik be, mert ez volt
a gályarab lelkészek kiszabadulásának éve. Ez az írása német nyelven is megjelent
1868-ban.

Az egyházi esztendő nagyheti időszakához kapcsolódik "A mi Urunk és Megval-
tónk Jézus Krisztus szenvedéstörténete" című német nyeívű füzete. Először Aradon
adták ki 1870-ben, majd később Mezőberényben, a gyülekezet kérésére. A 35 oldalas
füzet "csendes egyéni istentiszteletre" vagy közös alkalomra a szenvedéstörténetet
tartalmazza, a négy, evangélium alapján összeállítva. Ezek a füzetek a mai napig a gyü-
lekezeti tagok megbecsült kincsei.

A gyülekezeti éneklésért Petz Gyula és a mezőberényi németajkú gyülekezet fele-
lősnek érezte magát, feladatának tartotta a hazai németség énekeskönyvvel való ellá-
tását. Ennek bizonysága, hogy először 1879-ben, majd utána több alkalommal kiadta
a marburgi énekeskönyvet, több helyen javítva és bővítve. A könyv címe ez volt: Evan-
gélikus Énekeskönyv a mezőberényi, bulkeszi, gyomai hartai, szemlaki és vadkerti
ágostai hitvallású evangélikus gyülekezetek számára. (gy gyümö!csözött évtizedek
múlva is Petz munkája. Az énekeskönyv felépítése: Enekek, szenvedéstörténet, evan-
géliumok és epistolák, keresztyén imádságok, az istentiszteletek rendje.

Petz Gyula személyében egyesült a lelkész és a tanár. Fontosnak tartotta a gyüleke-
zeti munkát. Az Evangélikus Egyház múltját is kutatta, tudatositotta a szép örökséget,
gondolt a jelenre is. Tudományos munkái között meg kell említeni ,,A mezőberényi
gimnázium története" című könyvét. Munkájára a történészek is felfigyeltek, könyve
ma is forrásul szolgál. Mezőberényben, úgy ahogy ma is, az ő korában is két evangélikus
gyülekezet volt, anémet és a szlovák. A két nemzetiség között sokat munkálkodott az
egység kialakításán. Az iránta érzett szerétet egyik bizonyítéka az is, hogy temetési
beszédét német és szlovák nyelven a gyülekezet kiadatta. Petz cikkei német és magyar
nyelven jelentek meg. Senki sem vádolhatta őt nemzeti elfogultsággal, egyetemes szem-
lélete volt. A régi, megsárgult jegyzőkönyv szerint így búcsúztak tőle: A presbitérium
néhai boldog emlékű lelkésze, Petz Gyulának az annyi éveken keresztül fáradhatatlan
buzgalommal és szíves önfeláldozással viselt terhes hivataloskodásáért, hálás elismerését
a boldogult iránt kifejezni óhajtja.

P.Z.
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Az Országos Egyház Közgyűlése

Káldy Zoltán előterjeszti püspöki jelentését - mellette Fekete Zoltán országos egyházi
felügyelő és Ottlyk Ernő püspök

Straub István, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese köszönti a közgyülést
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Arany János

Halálának századik évfordulóján

A világirodalom valamennyi nagy költője közül Arany Jánost szeretem a legjobban.
Úgy óvasom állandóan és szüntelenül, mint a reformátorok olvasták a Bibliát, Életét és
műveinek keletkezési körülményeit Vojnovich és Keresztúry monográfiája alapján rész-
letesen ismerem. Mégis zavarban vagyok, ha írni akarok róla.

1.

Beethoven szellemes szójátékkal mondta J _S. Bachról: "Nem pataknak, tengernek
kéne nevezni." Pedig lényegében csak a wohltempertertes Klavir-t. ismerte tőle. Minek
nevezte volna, ha valamennyi művét ismerte volna, például: a H moll misét, a Máté és
János passiót és a kantátákat? Úceánnak, vagy épp a Világmindenségnek!

Valahogy így vagyok én Arany Jánossal. Akárhányszor olvasom el verseit, szelle-
mét mégsem tudom átfogni. Valami Világmindenségnek érzem, s magamat mint költőt
mellette paránynak.

Eletsorsa is sokban hasonlított Bach-éra. Ahogyederék parókás Mester a kántorság
igen terhes foglalkozását üzte, szentszolgálatokkal, karbetanitással, emellett az isko-
lában oktatta a nebulókat latinra és matematikára, úgy Arany Jánosnak is szinte egész
életében valami civil foglalkozás vette el az idejét: volt segédjegyző, gimnáziumi tanár,
lapszerkesztő, majd az Akadémia titkára. Es mégis mindkettő micsoda életművet ha-
gyott hátra! Már a terjedelme is félelmetes! Hát még a minősége!

Szinte valamennyi zeneszerző közül Bach harmoníavílága a leggazdagabb. Eljutott
szinte már a teljes kromatikáig, Wagner és Schönberg közelébe, Ezzel párhuzamba állít-
hatjuk Arany János nyelvi gazdagságát. Azt hiszem okkal mondhatjuk: amig a magyar
nyelvet beszélik, e nyelv szókincsének, mondásainak, szólamainak legnagyobb költői
gyűjteményét Arany János életművében találhatjuk meg, ahogy az angolok Shakespearé-
ében.

Áll ugyanez a formai-intellektuális szervezettségre is. Ahogy Bach minden időkre
a polifónia, a fugaszerkesztés, egyszóval a zenei agymunka legnagyobb mestere, úgy
aligha fogja magyar költő valaha is felüllicitálni Arany formai-szerkezeti bravúrjait,
ahogy ezeket a Vörös Rébékben, Tengerihántásosn, Tetemrehívásban észleljük. Es e
fantasztikus agymunkát mindkét mester szinte játszi könnyedséggel győzte - sehol sem
észlelünk erőlködést, izzadságot, dallamaik mintha csak slágerek volnának olyan önfe-
ledt könnyedséggel, behizelgő bajjal énekelnek a legnehezebb formai szövevényben is.

Már csak azért is van jogosultsága ennek az összevetésnek, hiszen Arany költői szö-
vegei oly dallamosak, hogy az már majdnem zene: Ritmusa mindenhol zenei ritmus,
hanghordozásában pedig szinte érezzük a magyar nyelv természetes éneklését - a dalla-
mot. Mindezt azonban nemcsak ösztönösen tette, hanem nagyon is tudatosan, hiszen a
"tamburás öregúr" nemcsak szenvedélyesen szerette a zenét, hanem maga is komponált
dallamokat költeményekre - mégpedig milyerl jó dallamokat, melyek a legtermészete-
sebben illeszkednek a szöveghez! Hogy zene és költészet milyen közel vannak egymás-
hoz, azt Arany szövegein ugyancsak érezhetjük.

2.
Aranyt elsősorban elbeszélő költőnek tekintjük. Folyik ez az iskolai oktatásból is:

ennek során a tanulók főleg elbeszélő költeményeivel ismerkednek: a To/diva! és olyan
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könnyebben fölfogható balladákkal, mint a Szondi két apródja, V. Lászlo, Mátyás
anyja. Arany valóban kitűnő elbeszélő, nála igazán peregnek az események. Például mi
minden történik a Toldi szerelme V. énekében: Piroska bánata, udvarhölggyé emelke-
dése, barátkozása örzse királylánnyal, kölcsönös föltárulkozásaik .... Toldi a rabló-
lovagbörtönébe kerül, halálát várja, a lovag húga szabadságot és szerelmet ajánl föl
néki .... ifjabb Bence hamisan arról tudósít ja Örzsét (és rajta keresztül Piroskát),
hogyToldi már megnősült, ., .. erre Piroska csakazért isfeleségül.megy'Tar Lőrinchez.
Toldikéső találkozása Piroskával, szerelmi rohama és elutasíttatása - az ember szinte
szédülaz események kavargásától: ez szinte már bestseller! - de mégis érezzük, hogy
a lényeg itt sem az elbeszélés, hanem a líra, rögtön rádöbbent erre a VI. ének eleje, az
ő imádott Juliska lányának elsiratása. Arany életében a szabadságharc vérbefojtása
melletta másik legnagyobb tragédia: lányának korai halála volt. Rögtön utána próbált
verset írni róla de: ,,Nagyon fáj nem megy." - ezt írta oda néhány sor után. Rá egy
évreaz elbeszélés sodrában mégis fölszakadt lelkéből a nagy panasz. Hangjának elfogó-
dottságából, érzelemmel átszőtt lírai ábrázolásából érezzük, hogy Piroska alakja Arany
számáranemcsak egy elbeszélés hősnője, hanem szinte már titkos szerelmének a tárgya,
az Ő legintimebb föltárulkezása. Szerelmi költészete Aranynak úgyszólván nincsen.
Koránnősült és azután ha meg is tetszett neki valaki, érzelmeit már nem engedte sza-
badjára sem életében, sem költészetében: puritán protestáns keresztyénsége ezt nem
engedte. Mégis - úgy érezzük -, ha nagyon is közvetve, ezek az érzések ott remegnek
a mesebeli Piroska alakja körül. Továbbá - mint láttuk - beleszíneződik a lánya el-
vesztésénérzett fájdalma is, sőt árva kisunokája - szintén Piroska - iránt érzett szere-
tete és féltése is. Ha tudta volna előre, hogy ez a kislány , - alig 20 évesen - még ko-
rábban meghal mint az irodalmi Piroska! Mindenesetre az utóbbi egész magyar irodal-
munklegszebb nőalakja - méltán ül ott Arany szobrának talpazatán!

A fiatal Toldi meg magának Aranynak a vágyálom-alteregója. C. G. Jung úgy
mondaná: Animusa. Nem a való, hanem annak égi mása. Tudjuk, Arany: törékeny
alkatú, beteges ember, - Toldi: a testi erő és egészség megtestesÍtője. Arany - okos-
ságból-e,vagy inkább csak szemérernből? - sohasem eresztette szabadjára érzelmeit, in-
dulatait. Toldi pedig ugyancsak gátlástalanul szabadon tombolta ki .... - hiszen ebből
ered minden botlása, bűne: gyilkossága, szerelmi tragédiája.

Nálamég a legobjektívabb műfajnak tetsző balladák sem mentesek személyi indíték-
tói, líralségtől. Még az elnyomás éveiben, mikor az ifjú Ferenc József Magyarországra
látogatott, olyan igény támadt, hogy Arany köszöntse verssel a szabadság eltipróját,
annyi sok hazafi alantas gyilkosát. Ekkor írta meg a welszi bárdo kat. Egész költészeté-
nek vírtuóz csúcspontját jelentő kései balladái pedig telítve vannak folklór-motívumok-
kal - valóságos népi szürrealizmus! -, amelyek nyilván gyerekkori élményeiből idéződ-
tek ról. Aminthogy ilyen gyermekkori élmények merültek föl. az Őszikék tisztán lírai
verseiben is. Be kell látnunk, hogy Arany: Petőfi, Ady és Babits mellett a legnagyobb
lírai költőink közé tartozik.

Sokszor leírták már, hogy a magyar költők gyönge lábon állnak a gondolati költé-
szettel. Én ezt nem hiszem. Inkább csak arról van szó, hogy kritikusaink voltak sokkal
felszínesebbek. parlagibbak költőinknél, és nem vették észre ezek gondolati erőfeszíté-
seit. Én nagyon IS erős gondolati vénát találtam Vörösmartynál, Petőfinél. Aranynál,
Adynál, Babitsnál és József Attilánál.

Arany sokat tünődött az egyes ember, a nemzet és az emberiség célján és rendel-
tetésén. A legtöbb nagy költő mindenekelőtt azt akarja tisztázni magában, mik legye-
nek a morális játékszabályok, amelyeknek életre-halálra szolgálatba állítja egész exis-
tenciáját és tehetségét. Arany ezt a belső törvényhozást a Gondolatok a béke-kong-
resszus felől círnű versében tette meg közvetlenül a szabadságharc vérbefojtása után
nyilván épp ennek a hatására. A béke a legmagasztosabb cél: meg kell szüntetni min-
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Jánosy István

denfajta emberölést, háborút, hatalmaskodást, nemzeti gyűlölködést, kárörömöt.
És meg kell védeni az erősek erőszakától a gyöngéket, a kiszolgáltatottakat, s mindezt
a józan értelem alapján. De Arany távol van a naív illúzióktél. Például a poígárosodást
illetően is: ,Midőn a munka és vagyon/Egymástól messzi esnek.l Es a tökélyre vitt
csalásti Mondhatnirendszeremek.l /Midőn a gazdag megkövült És a szegény elfásul ....

Eltűnődik a tudomány határain is. A tizenkilencedik század nagyon büszke volt a
tudományára - az ember hatalmának a végtelen kiteriesztését látta benne. Dante címü
versében egy csodálatos szép hasonlattal állítja elénk a tudást: .•Állottam vizének mely-
ségei felett. / Sima volt a foldszin, de sötét. mint árnyék;/ .... Acéltiszta tükre vissza-
verte híven /A külső világot - engem is az embert; / De örvényibe nem hatolt le a szem]
Melyeket csupán ő - talán ő sem - ismert. / I Majd így folytatja: De a lélek érzi. hogy
az örvény voniaj S a gondolat elvész csodás sejtelemben.l Nem ismert világnak érezi
nyomását. / A leviathánnak hallja hánykodását. / Az Ur lelke terült a víznek föléje. A mi
tudásunk a külvilágból merített (tükröztetett) jól megalapozott látszat (fainomenon
bene fundatum). De van egy másik tudásforrásunk is, amely valamit megsejttet velünk
abból, mi van a "vizek mélyén".

Sokat foglalkoztatta a magyarság sorsa, jövője is. Ö is tragikusan látja ezt, mint
elődei: Kölcsey és Vörösmarty: .•A sírt hol nemezet sűllyed el/Népek veszik korűl .... 1
Erre rímel rá a nagy Béke-vers négy sora: .•Hogy fajra fajt ne koltene / Az ápolt nép-
gyűlölség / S nemzet ne kísérné tapssal / Más nemzet sírbadőltét. / / Mégis egy kicsit re-
mél. Talán megmarad a magyarság, ha megtalálja magasabb hivatását. Ennek távlatait
szerinte Széchenyi körvonalazta. Ezt fejti ki remek Széchenyi ódájában.

És talán az ember élete sem zárul be a születés és halál korlátai közé. Erről a sejté-
séről tesz vallomást egy kései költeménye , a Honnan hová.

Folytathatnám. De úgyis reménytelen. Ki tudná tenyerével kimerni a Tengert, az
Oceánt.

Gondolatok
Kodály Zoltán születésének

századik évfordulóján
"Kodály Zoltánnal és életművévei találkozni annyi, mint korunk egyik legtökéle-

tesebb zenészét csodálni ... " Yehudi Menuhin szavai ezek, melyben a "tökéletesség"
az embert és a művészt elválaszthatatlanul - ritka példaként - illeti meg!

Kodály Zoltán egész életműve alkotásain túl egy szellemi végrendelet! S éppen ezért
ma már nem elég őt "csodálni ", - kiválasz tott életének örökösei vagyunk, s ez a rop-
pant örökség mérhetetlenül kötelez bennünket: Ma már a napnál világosabb, hogy ez a
program nemcsak a rnuzsikusok ügye. Ő mondta: "Zene nélkül nincs teljes ember!" De
a kiművelt, a teljes ember már a szellemi felemelkedés olyan ideálja, melytől népek bol-
dogsága függ. A saját boldogságunk - ahogy Kodály mondta: "Mi lesz ajövő? Tündér-
kert, vagy pusztaság? Rajtunk áll. Azon múlik lesz-e elég munkás kéz ... " Kodály meg-
küzdött gondolatai azt igénylik, hogy napról-napra a gyakorlatban is érvényt szerez-
zünk nekik! Nem Kodálynak van erre szüksége, nekünk csakis nekünk! Mert program-

56



jának adósai vagyunk, s ha nem igyekszünk, évtizedekig azok lehetünk ... Igaz a Jövő
- mint Kodály által annyit emlegetett .Já zenészség" - szinte elérhetetlen ideál, hi-
ányokat a legjobbak is találnak magukban ... A "megálmodott jövőről" mindig na-
gyon magas mércét állítva beszélt, mert minden emberi küzdelerntől elvárta - magától
legjobban - az öntökéletesítés maximumát! Ezért beszélt a "talán mindig csak meg-
közelíthetőjövőről" ...

Kodály életműve az "Ügyeskezű", de "üresfejű" zenészek uralmát döntögette ...
Szembe tudott szállni az ízlésrontás hullámaival - mely ne tagadjuk, azóta egyre
őrjítőbbé "nőtte ki magát" ... Kodályi kifejezéssel: Ő "védőoltást" adott "a minde-
nünnen ránkzúduló zenei selejt mikróbái ellen" ...

Azt hiszem ideillő felidéznünk azt, amikor a mindennapi énekórákról beszélt: "Ez
a száz iskola nem zeneiskola, hanem emberiskolal Az ember zene nélkül nem teljes
egész, csupán töredék!"

Mindezeket azért idéztem, hogy nyomatékkal hangsúlyozzam: Kodály Zoltán világa
nem a Múlté, hanem elsősorban a Jövőé! Nem "üveg alatt" mutogatható az ő világa,
nem "száraz", nem "áltudományos" az ő üzenete, hanem élő, nagyon is az elevenbe
vágó! Ha tehát a magyar népzene a kezünkben "préseltvirággá" válik, máris méltatlan
utódai vagyunk. Mert szerinte: "Százhagú orgona a magyar népzene, mindenre van
hangja, a szelíd tréfától a tragédiáig " ... - s Ő intett bennünket, hogy úgy kell taníta-
nunk, hogy ne "gyötrelem, hanem gyönyörűség" legyen a tanulóknak, az amit tam-
tunk, s még hozzátette: "s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szornját!"

Kodály maga mondja egyik művéről: "átlényegített népzene". Erre az átlényegí-
tésre lenne nekünk is szükségünk. Ahogy Kodály a magyar nyelvet gyúrta, csiszolta,
nemesítette, magasrendűvé lényegítette, sőt klasszikussá keményítette - úgy kellene
nekünk is legmélyebb gyökereinkhez visszatalálnunk - a "tiszta forráshoz" ... S ha
már Bartók "tiszta forrását" idéztem szólnom kell Kodály és Bartók négy évtizeden
át tartó alkotó szövetségéről is!

Rendkívül tömören fogalmazza ezt meg könyvében Eősze Lászlő , azt írja: "A mű-
vészetek világában ritka az ilyen önzetlen társulás, melynek nagyságrendje elsősorban
etikai! A versengés teljességgel hiányzott belőle. Annyira rokon és mégis annyira kü-
lönböző művészetük, munkásságuk egymást kiegészítve alkot egyetlen hatalmas egysé-
get". Kodály egyik beszédében így szólt: "Bartók diadalmas, végleges hazatérésének
feltétele a zeneileg művelt ország!"

A Jövőbe, ha szétnézünk a világban: sok hajszolt, nyüzsgő irányzat tülekedik ...
Legtöbb a mindenáron - való - újat tűzi lobogójára ... nem igen számolva a közönség
rezonanciájával ... Nehezen ismeri ki magát sokszor a legbeavatottabb is. Kodály erről
így írt: "A mai zenetermelés tengernyi káoszában ember legyen, aki eligazodik ... " Per-
sze ma is születnek jó művek , ritkán szépek is! Szó sincs arról, hogy a mai irányzatok
zömükben komolytalanok lennének! Nem! De Kodály a Jövőt abban látta jobban
- sokkal messzelátóbban -, hogy felismerte azt a nagy (s főleg elkerülhetetlen) igazsá-
got: "Csak a gyermekeken át lehet jövőt alakítani ... " S valljuk be - Kodály nélkül -
Korunk Zenéje sem talált volna utat a közönséghez ... Tehát álljunk meg felfuvalko-
dottságunkban egy pillanatra (ne hamarkodjunk el semmit). Kodályt ne állítsuk szembe
az úiabbal! Annak ő nem ellensége, hanem sokkal inkább segítője!

Nem akartam átfogóan, elképesztően gazdag életművét még felmérni sem tudva,
teljességgel szólni Kodály Zoltánról. Hangolni szerettem volna, a jelenünkhöz köze-
lebb hozni nemzetnevelő, kérlelhetetlen, összefogott, szigorú alakját. Kodályt mindig
Ady ikerpárjának éreztem ... A népét ostorozó Ady ikerpárjának. Szükségünk van az
ő .szigorúságára ma is! Bárcsak felnőhetnénk hozzá. Sokszor úgy érzem, szükségünk
lenne az ő kirnéletlen szókimondására! Bárcsak még szétcsaphatna köztünk ... Üthetné
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a jelen magyarját a jövő magyarja kedvéért! Szóljon hát, mint a világ annyi pontján,
a síron túlról is hozzánk, mint ahogy Szabolcsi Bence mondta: "el nem múlő zengéssel!"

Kodályról méltóan azt hiszem befejezésül csak Berzsenyi soraival szólhatok:
"Érd~m~d a jók, nemesek, s jövendő századok áldják!"

Szokolay Sándor

Niemőller kilencven éves
SOKSZÍNŰ EGY~NIS:ÉG:ÉNEK összefoglaló alapvonása az, hogy az egyház meg-

újulásának eszköze akart lenni, életével Isten ügyét akarja szolgálni. Ez az alapvonás
tükröződik akkor, amikor nevét kétízben is felkapta a világhírnév szele. Első ízben
akkor vált neve világméretekben is népszerűvé, amikor a hitvalló egyházon keresztül
felvette a harcot a hitlerizmussal. Élete másik nagy korszaka akkor kezdődött el,
amikor a német egység és a világbéke érdekében emelte fel szavát. Mindkét magatartása
szorosan összefüggött teológiai meggyőződésével: Isten nevében szállt szembe a fasiz-
mus embertelenségévei és Isten nevében szállt síkra az emberszeretet győz elme érde-
kében, a világbéke megoltalmazásáért. Ha életének ezt a két kiemelkedő szolgálatát
nézzük, életművét ebben a szóban foglalhatjuk össze: igeszolgálat, azaz Isten igéjének
hűséges hírdetése és élése a történelem világméretű kérdései között.

KILENCVEN :ÉVE, 1892. január 14-én született evangélikus papi családból. Az
első világháború idején tengeralattjáró kapitány volt. A háború után teológiát tanult,
majd a westfáliai egyházkerületben lett lelkész. 1931 óta Berlin-Dahlemben gyülekezeti
lelkész volt. Hitler 1933 elején került hatalomra, de Niernöller: már ennek az évnek az
őszén megjelentette első antifasiszta iratát. Létrehozta a lelkészi "szükségszövetséget"
(Pfarrer-Notbund), amiből anémet "hitvalló egyház" bontakozott ki, amely a hitleriz-
must nem vállalők tömörülése lett.

A BARMENBEN TARTOTT HITV ALLO ZSINA TON Niemöller vezető szerepet
játszott a "német keresztyén mozgalom"-mal szemben, az egyházban jeleatkező fasiz-
mus ellen. A barmeni zsinat teológiai nyilatkozata a hitvalló egyház alapvető tanítását
foglalta magába s később is oly nagy tekintélyre emelkedett, hogy Németországban sok
helyen a lelkészszentelés alkalmával megkívánták az evangélikus egyház hitvallásain
kívül a barmeni tételek elfogadását is. -

ERÖTELJESEN V:ÉDELMEZI ISTEN IG:ÉJ:ÉT a barmeni teológiai nyilatkozat az
azt meghamisító "német keresztyénekkel" szemben, s kimondja, hogy elveti azt a
hamis tanítást, amely szerint az egyház igehirdetése forrásaként köteles lenne Isten igé-
jén kívül bármi más tényezőt Isten kinyilatkoztatásául elfogadni. Hitlerre célozva
mondta ki a nyilatkozat, hogy az egyház nem fogadhat el semmiféle hatalmi szóval fel-
lépő vezért, aki az egyházban is teljhatalommal birna. Tiltakoztak az egyház elállamosí-
tása ellen, az ellen, hogy az egyház állami feladatokat vállaljon magára. A hitvalló egy-
ház kemény ellenállásán bukott meg Hitler álma: az őt kiszolgáló "braune Kirche".
Niemöller a fasizmus előretörésévei egyidejűleg fokozta a hitvalló egyház harcát a náciz-
mussai szemben. 1937. június 27-én a Berlin-Dahlem evangélikus gyülekezetében tar-
tott igehírdetése után a Gestapo emberei letartóztatták Niemöllert s koncentrációs tá-
borba vitték, ahonnan csak 1945-ben, a hitlerizmus leverése után szabadult ki.

A HÁBORÚ UTÁN TELJES ERŰVEL állt abba a prófétai szolgálatba, amely egy-
házának aktuális és konkrét eligazítást adott. Amikor 1945. őszén a német evangélikus
egyház vezetése újra megalakult, kiadták a híres stuttgarti bűnvalló nyilatkozatot. Ezt
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átnyújtották az ott megjelent külföldi egyházi vezetőknek. A háború utáni újrakezdés
a vérontás elítélésévei és az emberi együttélés rendjéért való fáradozéssal indult meg.
Niemöllernek nagy része volt a nyilatkozat kidolgozásában, s azután annak széleskörű
népszerűsítésében. Szolgálatát megbecsülték. A Hessen-Nassau-i egyházkerület elnöke
(püspöke) volt 1947 -1964-ig. A nyugat-német evangélikus egyház külügyi hivatalát is
vezette 1945 -1956-ig.

MI MAGYAROK ELÖSZÖR 1953-ban találkoztunk Niemöllerrel, amikor a Béke
Világtanács budapesti ülésén megjelent. Még tartott a hidegháború korszaka, de Nie-
möller határozottan foglalt állást a tárgyalások légköre kialakításáért és a békés együtt-
élés megvalósításáért. A nyugati egyházi vezetők közül először járt a Szovjetunióban s
már 1952 óta képviselte az Egyházak Világtanácsa és az orosz ortodox egyház kapcso-
latának kiépítését. Újabb budapesti útja során nagy feltűnést keltő előadásban fejtette
ki 1953 novemberében az embert szerető és embert szolgáló egyház koncepcióját. Ar-
ról szőlt, hogy az emberszeretet nagy kérdésére vár Isten feleletet a ma egyházától Ez
ma Istennek az a döntő kérdése, amely az egyháznak ugyanolyan korkérdése most,
mint amilyen korkérdés volt a reformáció idejébim a Szentírás újra-felfedezése során
Luthernek az a kérdése, hogyan találhatok kegyelmes Istent? Az egyház emberséges
magatartása Niemöller szerint az Isten által feladott kérdés. Erre nézve ezt mondja: "Ez
a felismerés, amelyre eljutottam, nem valami toronyélmény alapján történt, mint
Luthernél, hanem az elmúlt két évtized tapasztalatai folyamán. Eszerint ugyanaz az
Isten tette fel az egyház számára a kegyelmes Istenről szóló kérdést annakidején, aki
ma felteszi az irgalmas felebarátról való kérdést."

A MAI FEGYVERKEZ~SI VERSENY KONCEPCIÓJÁT mélyen elítéli Niemöller.
Nyilatkozataiban határozottan fogalmaz: az emberi kultúra végét látja a nukleáris fegy-
verkezésben. Németország öngyilkosságának tekinti az amerikai rakéták nyugat-ném et
telepítésének tervét. Mindezt megszámlálhatatlanul sok előadásban, igehírdetésben,
igen energikusan képviseli.

A LEGÚJ ABB KORI EGYHÁZTÖRT~NET kiemelkedő alakja Niemöller, aki akár
antifasiszta, akár békét építő magatartásával mindig ott volt és van, ahol prófétai szol-
gálatot végezhet. E helyről is tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 90 éves Niemöllert,
aki mindig testvérien gondolt a magyarországi egyházakra!

OttIykEmő
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~~Egyházamélén is a népet akarom
és fogom szolgálni"

Mihályfi Ernő felügyelővé választásának
harmincéves jubileuma

Nehéz helyzetben lesznek majd azok az egyháztörténészek, akik napjaink esemé-
nyeit fogják majd kutatni. Egyrészt a technikai forradalom magával hozta, az események
gyors egymásutánsága zsúfolttá tette szellemi életünk árarnlását is. Ez egyformán érvé-
nyes a világ nagy történéseire és egyházi életünk mozgására.

Mert, ha csak az elmúlt 37 esztendő egyházi eseményeit helyezzük górcső alá,
mennyi adattal, belső fejlődéssel, ellentmondásokkal, felemeltetéssel és bukással talál-
kozunk. Kimagasló egyházi személyiségek és mellettük a középszerűek, az epigonok
vagy éppenséggel a csak "biztosra" menőknek nem kis tábora.

E korszak egyháztörténetének fényes lapjain majd azok "arcképei " fognak csak
megmaradni az utókor számára, akik a hit merészségével mertek felelősséget vállalni
egyházunkért. Ezek között az egyházi személyiségek között kiemelkedő szolgálatot
végzett dr. Mihályfi Ernő volt, országos felügyelő, Húsz esztendőn keresztül viselte a
felügyelői tisztet. De, akik ismertük őt, tudjuk, hogy ezt a tisztséget nem titulusnak
tekintette, hanem szolgálatnak.

Történelmi időszakban tette kezét az eke szarvára. Egyházunk az elmúlt közel négy
évtized alatt soha nem tapasztalt fejlődésen - és ennek következményeként: változa-
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son - ment keresztül. Mint minden fejlődésnek, úgy természetesen egy egyházon belüli
haladásnak is vannak emberi tényezői. Most, amikor MihályfiErnő felügyélővé választá-
sának 30. évforulójáról emlékezünk meg, akkor egyben az elmúlt évtizedek haladó sze-
mélyiségei előtt is meghajtjuk fejünket. Hiszen az egyházi ,,harcnak" voltak neves,
de névtelen harcosai is, akikről sosem fog egyetlen egy egyházi sajtóorgánum sem meg-
emlékezni. De az ő közkatonai munícióira is szükség volt ahhoz, hogya megváltozott
társadalmi körülmények között egy szolgáló egyház formátuma kialakulhasson.

A felszabadulás ténye alapjaiban változtatta meg egyházunk belső struktúráját. Ma-
gától érthetődően ez a változás nem ment végbe egyik napról a másikra, mint ahogyan
társadalmunkban is hosszú ideig egymás mellett vagy éppenséggel egymással keveredve
élt tovább a régi az újjal.

Ma már világosan látjuk - s ehhez valóban nem kell egyháztörténésznek lenni -,
hogy egyházi struktúránk változásának a nyitánya 1948. decemberében hangzott el,
amikor is az összeült Zsinat törvénnyé emelte a Magyar Népköztársaság és a Magyar-
országi Evangélikus Egyház között megkötött Egyezményt. Azonban az Egyezmény
aláírása és törvénybefoglalása sem szikraként pattant ki. Meg volt annak is a maga előz-
ménye. Egyházunk legjobbjai, akik a felszabadulás után bekövetkezett társadalmi
változást törvényszerű fejlődésnek ítélték s annak tartósságát vallották, újra és újra
kinyitották Bibliájukat, hogy Isten igéjéből tájékozódva keressék azt az utat, amely
egyházunknak Istentől rendelt útja. S míg a Szentírás inspirálta őket a mélyebb teoló-
giai gondokodásra, vele együtt az evangélium által vezetett józan ész felismerte és
megismerte azt a világot, amelyben egyházunknak élnie kell. És ez egy új világ volt!
E kettős felismerés volt a hajtómotorja annak a korszakalkotó egyháztörténeti tény-
nek, amelyet ma egyszerűen csak így említünk: az Egyezmény. És ebben az "egy-
szerű" tényben már ott volt Mihályfi Ernő egyházát szerető és féltő, nógrádi pap-
gyereknek a munkája is. Magas állami, társadalmi tisztséget töltött be ezekben az esz-
tendőkben , de félszemét mindig rajta tartotta egyházán, amelyet haláláig nagyon sze-
retett és hűen szolgált. Az 1948-ban megnyílt Zsinat, 1952. február 5-én tartotta
következő ülését. Négy esztendőre volt szükség ahhoz, hogy egyházunk tisztázza a
maga számára helyét és szolgálatát teológiailag, egyházpolitikailag és egyházjogilag.
Ennek a Zsinatnak - a hozott új Egyházi Törvények megalkotása mellett - a legnagyobb
érdeme az, hogy bátran szembe mert nézni azokkal a kérdésekkel, amelyeket az egyház
sem kerülhetett ki. Ennek viszont előfeltétele volt, hogy azok az egyházi személyisé-
gek, akik nem tudták vagy nem akarták, vagy éppenséggel neveltetésük folytán képtele-
nek voltak felismerni az új követelményeket, meg kellett válniok egyházi pozíciójuktóI.
A legtöbb esetben ez problémamentesen történt, hiszen a régi beidegződéseket nem
lehet könnyen megváltoztatni. Igy történt ez az egyetemes felügyelői tiszt esetében is.
A Zsinat megnyitásával egyidőben dr. Reök Iván egyetemes felügyelő lemondott tiszt-
ségéről. Február 19-én az egyházkerületek elnöksége és az egyetemes presbitérium fog-
lalkozott a rnegüresedett felügyelői tiszt betöltésével s erre a tisztségre egyhangúlag Mi-
hályfi Ernőt javasolták. Indokolásul kézbe vesszük az akkori kommünikét, amely sze-
rint: "Mihályfi Ernő, a népművelésügyi minisztérium miniszterhelyettese, egyházunk
zsinatának a tagja. Mihályfi Ernő rendkívül értékes szolgálatokat tett egyházunk népé-
nek, különösen az Egyezmény megkötése idején ... " Ezeket a szolgálatokat gyülekeze-
teink szavazatukkal köszönték meg. •

Mihályfi Ernő ünnepélyes beiktatása 1952. április 17-én történt ünnepi istentiszte-
let keretében. Az istentisztelet utáni közgyűlésen dr. Vető Lajos püspök köszöntötte
az új felügyelőt. A püspök többek között ezt mondta: "Egyházunk 400 éves történeté-
ben ez az első eset, hogy papfiú lett az egyház legfőbb világi tisztségének viselője. Tehát
olyan valaki, aki gyermek- és ifjúkorában megtapasztalta, mit jelent evangélikus papi
család tagjának lenni ... Mondhatnám közvetlen közelről szerzett tapasztalatok alapján
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tudod, micsoda kérdések és problémák foglalkoztatják az egyházat s az egyházban azo-
kat, akiknek minden időben a legnagyobb felelősség, akik egész életüket, a maguk és
családjuk egzisztenciáját az egyházhoz kapcsolják, a lelkészeket. "

Mihályfi Ernő felügyelői székfoglaló beszédéből most csak két kis részletet emelünk
ki. "Azok a százezrek - mondotta - akiknek szavazata most reám esett, nemcsak az
evangélikus egyház hívei, hanem egyben elválaszthatatlanul az új Magyarország építői
is, új országunk építésében teljes erővel és lelkesedéssel résztvevő dolgozók. Az egyházi
életben ugyanazok ők, mint nagyszeru munkájuk közben. Nincs és nem lehet bennük:
semmi kettősség, tehát az ő arcukból tevődhetik csak össze az egyház igazi arca is."

Felügyelői munkáját ebben foglalja össze: "Részt fogok venni egyházunk minden
munkáiában. Nem fogok kegyesen hangzó szavakat mondani, amelyeket máskép érthet-
nek a beavatottak, az írástudók és a farizeusok és másképpen azok,akik nem az egyház
nyelvét beszélik. Egy nyelvet ismerek, a tisztességes, őszinte és az igaz emberek nyelvét.
Csak egyféle erkölcs és tisztesség van ... Egyházam élén is a népet akarom és fogom
szolgálni." Mihályfi Ernő sosem feledkezett meg ezekről a szavakról két évtizedes fel-
ügyelői szolgálata alatt. Egynyelvű ember volt: a becsületesség és az igazság párosultak
nála valami igen mélyről fakadó emberséggel. Humanizmusa, ítélőképessége, nyugalma
megkoronázta a vezetése alatt álló egyház minden tevékenységét.

MiháIyfi Ernő haIáIáig, 1972. november 20-ig volt felügyelője egyházunknak. Ha-
lála előtti napon - ezt már nem egyszer leírtuk - írta alá az új Teológiai Akadémia épí-
tésének a szerződését az építő váIIaIattaI. Ez volt utolsó felügyelői szolgálata. Ezzel az
aIáírással is az egyház jövőjét munkálta. Az ő nevét nem szabad elfelejtenünk, de még
az utánunk jövő lelkészgenerációnak és gyülekezeteknek sem.

Karner Ágoston

A Keresztyén Békekonferencia
modori eredete

1957

Tisztelettel, szeretettel és hálával emlékezünk oly események évfordulóin, melyek
jelentőségük:kel kitörölhetetlenül beíródtak az életbe, illetőleg kisebb-nagyobb közös-
ségek: az egyház, a nép, a társadalom, a nemzeti és nemzetközi mozgalmak történel-
mébe. Ilyen jelentős jubileumok egyike a Keresztyén Békekonferencia keletkezésének
25. évfordulója. Erről emlékezünk meg 1982 októberének elején. Nemcsak azok emlé-
keznek majd, akiknek a kezdeményezésére kialakult e mozgalom, de azok is, akik csat-
lakoztak ahhoz. Meggyőző bizonysága ennek ez a cikk is. Szerzője örömmel és szíves
válaszként írja dr. Káldy Zoltánnak, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnö-
kének felkérésére, aki egyben az Evangélikus Naptár kiadója is. Ezúttal is kifejezem
Neki hálámat az ösztönzö kezdeményezésért, melyben a KBK munkájának nagyraérté-
kelését, és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, mint a KBK közvetlen megalaku-
lása óta tagegyházának részéről e mozgalom figyelemre rnéltő erkölcsi támogatását
látom.

A Keresztyén Békekonferencia a keresztyén egyházaknak ma már az egész világra
kiterjedő, jelentős békemozgalma szerény kezdetból jött létre. Kérkedés nélkül vonat-
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koztatható rá Jézusnak a mustármagról szólő példázata. Hisz az első bátortalan lépések
e mozgalom kialakítása érdekében Hromádka professzor és e cikk írója között folyt
beszélgetések voltak az egyházak közti együttmunkálkodás szükségességéről a béke
érdekében. Az Egyházak Világtanácsa II. evanstoni nagygyűléséről visszatérve sajná-
lattal állapítottuk meg, hogy az akkor még csak kezdeti stádiumban levő ökumenikus
mozgalom vezetőkőreiben nem volt elég megértés a sürgető nemzetközi kérdések iránt,
mint amilyen a világbéke és a szociális igazságosság kérdése. Ma is emlékszem , mint az
EVT II. naggyűlésén részt vevő cseh szlovákiai delegáció egyetlen még élő tagja, arra a
bonyolult nemzetközi helyzetre, mely jelentősen megterhelte az evanstoni tanácsko-
zást. Főként a szocialista országok egyházainak akkori küldöttei tapasztalhatták ezt,
akiket amerikaellenes tevékenységgel gyanúsítottak. Az USA nagykövetsége tőlünk
újjlenyornatot kívánt a belépési VÍZummegadása feltételeként, s a belépés engedélyezése
után tartózkodásunkat kizárólagosan Evanstonra korlátozta. Ma már szinte hihetetlen,
hogy azon a nagygyűlésen a felszólalásokban nem használhattuk a "békés koexisten-
eia" kifejezést, mert már magát e fogalmat a kommunizmus beszivárgásának mínősítet-
ték, mely veszedelmes az USA számára.

E szomorú tapasztalatok vezettek bennünket arra az elhatározásra, hogy mi ketten,
Hromádka professzor mint a prágai Comenius Evangélikus Teológiai Fakultás dékánja
és én, mint a pozsonyi Szlovák Evangélikus Teológiai Fakultás dékánja, meghívtuk kö-
zös tanácskozásra mindkét fakultás tanári karát a Pozsony melletti Modor városkába,
a szlovákiai fakultás akkori székhelyére. Ez az értekezlet 1957. október 3-4. napjain
ülésezett. A tanácskozáson a két említett fakultás professzorain kívül résztvettek a
Csehszlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa négy tagegyházának képviselői is, még-
pedig a Cseh testvér Evangélikus- Egyház, Református Keresztyén Egyház, a Sziléziai
Evangélikus Egyház és a Szlovák Ág. Hitv. Evangélikus Egyház részéről, A tanácskozás
célja annak a kérdésnek a megvitatása volt, hogy mi az egyház feladata a bonyolult
nemzetközi helyzetben, amikor a világ biztonságát kornolyan veszélyezteti a Kelet és
Nyugat között fokozódó feszültség, mely akkor a hidegháború eszkalációjával, sőt a
valóságos, új, harmadik világháborúnak, és abban az esetben az atomháborúnak a ki-
robbanásával fenyegetett.

A konferencián Hrornádka professzor e témáról szólt: "Az egyház feladata a jelen
nemzetközi helyzetben". Andrej Ziak a Szlovák Evangélikus Egyház egyetemes fel-
ügyelője "A nukleáris fegyverek elleni .küzdelem mint az egyház elsőrendű feladata"
címen tartott előadást. Michalko professzor előadásának témája: "Háború és béke mint
teológiai probléma". Nevezett előadásában különös figyelmet szentelt Bonhoeffer fel-
hívásának, melyet 1934-ben a dániai Fanöben il Keresztyén Diákok Világszövetségének
konferenciáján mondott, melyben az egyházakat felelős elhatározásra bíztatta oly pil-
lanatban, amikor Európa felett az új világháború sűrű, sötét felhői gyülekeztek, melyet
Hitler fasizmusa készített együttműködve Mussolinival és a világ más reakciós erőivel.
A fellúvás záró mondatát idézve: " ... itt az ideje, hogy az egyházak képviselői össze-
jőjjenek egy összkeresztyén békezsinatra ... ", mondta az előadó: "Ma sajnálattal és
bűnbánattal állapítjuk meg, hogy az egyházak nem szívlelték meg Krisztus evangéliuma
bátor hitvallójának, a Hitvalló egyház később mártírrá lett személyiségének rendkívül
időszerű felhívását. Ma újra hangzik számunkra a felhívás, hisz újra a megsemmisülés
apokaliptikus kataklizmája fenyegeti a világot: Bárcsak megszívlelnénk e fellúvást!"

Az előadásokat részletes és alapos megbecszélés követte , s azokhoz csatlakozóan
Bohuslav Pospisil a prágai fakultás és a Csehszlovák Ökumenikus Tanács titkára java-
solta, hogy az értekezlet fogadja el Bonhoeffer javaslatát, ahogyan azt dr- Michalko
tolmácsolta, s terjessze azt a csehszlovákiai egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegy-
házai elé azzal a céllal, hogy azok más egyházaknak is elfogadásra ajánlják. A jelen-
levők az indítványt egyhangúan elfogadták, s tekintettel arra, hogy az értekezleten
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a cseh szlovákiai egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak képviselői jelen voltak,
arra az elhatározásra jutottak, hogy a felhívást a közgyülés elé terjesztik. Ez 1957. no-
vember 12-én jött össze Prágában s elfogadta a javaslatot azzal, hogy azt az EVT tag-
egyházaival és más keresztyén közösségekkel és keresztyén személyiségekkel is meg-
ismertetik. Ez meg is történt azon az első értekezleten, melyet az ilyen irányban el-
kötelezett egyházak és teológiák képviselői részére rendeztek Prágában 1958. április
12-18. napjain. Ennek résztvevői határozták el, hogy e keresztyén egyházi békernoz-
galomnak a "Keresztyén Békekonferencia" nevet adják.

Most is, a keresztyén egyházak békemozgalma születésének 25. évfordulójén, há-
lával köszöntjük az Egyház Urának, hogy Lelkével hatott ránk, bennünket eszközéül
felhasznált, s mint akiknek részük van abban, hogy Krisztusban Isten megbékélt az
emberrel, lehetünk az egész világon az Ö békeüzenetének követeivé és béke terem-
tőkké.

A KBK első szerény jubileumán, tudatosítva a tényt, hogy mozgalmunk a világ
sok egyházában, és keresztyének millióinak a szívében mélyen meggyökeresedett,
tisztelettel és hálával emlékezünk az 1957. évi modori első békeértekezletre, melyről
hisszük, tartósan beíródott egyházaink és az ökumené történelmébe, valamint a béke-
szerető és jóakaratú emberek emlékezetébe úgy, hogy egyházainknak e mozgalma
komolyan elszánta magát Annak követésére, Aki a béke Teremtője és Fejedelme.

Dr. Ján Michalko
Fordította: Cselovszky Ferenc
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Újévi fogadás a Déli Egyházkerületben

Nagy Gyula teológiai akadémiai tanár, püspökhelyettes köszönti az egyházkerület
püspökét

Virágh Gyula esperes köszöntése
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TEOLóGIM HALLGATÓK
DIAKÓNIAI GYAKORLATA

Június 23-tói július 18-ig tÍZ teológiai
hallgatónk tartózkodott aNémet Demok-
ratikus Köztársaságban , és ott diakóniai
intézményekben dolgozott.

A LUTHERÁNIA ÉNEKKAR
SZEREPLÉSE

NYUGAT -NÉMETORSZÁGBAN

A Lutheránia énekkar a Bajor Evan-
gélikus Egyház meghívására június 26-
július 4. között hangversenykörutat tett
a Német Szövetségi Köztársaságban és
szerepelt az Ágostai Hitvallás négyszáz-
ötven éves jubileuma alkalmából rende-
zett ünnepségeken.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

VII. NAGYGYŰLÉSE
BUDAPES TEN LESZ 1984-BEN

A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó
Bizottsága július 6-12. között aNémet
Szövetségi Köztársaságban, Augsburgbar.
tartotta ülését. Ezen, mint a Végrehajtó
Bizottság tagja, résztvett dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök is, aki előterjesztette egy-
házunk meghívását. A Végrehajtó Bizott-
ság úgy határozott, hogy 1984- ben
Budapesten lesz a Lutheránus Világ-
szövetség VII. nagygyűlése.
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SZOKOLAY SÁNDOR
KITÜNTETÉSE

Az Alkotmány ünnepe alkalmából a Ha-
zafias Népfront jelvényévei tüntették ki
azokat, akik a népfront-mozgalomban
kiemelkedő munkát végeztek. A kitün-
tetettek között van Szokolay Sándor
Kossuth-díjas, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola docense is.

AZ EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSA KÖZPONTI

BIZOTTSÁGÁNAK üLÉSE

Augusztus 14-22. között Genfben tar-
totta ülését az Egyházak Világtanácsa
Központi Bizottsága, amelyen résztvett
dr. Pröhle Károly teológiai akadémiai ta-
nár, a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa főtitkára is.

ÓSZÖVETSÉG- KUTATÓK
KONGRESSZUSA

Augusztus 23-30. között Bécsben ren-
dezték meg az Öszövetség-kutatók X.
nemzetközi kongresszusát, amelyen egy-
házunk részéről dr. Muntag Andor teoló-
giai akadémiai tanár vett részt.



KáldyZoltán püspök beiktatja Táborszky László esperest, balra Mekis Ádám ny. esperes,
jobbra Tóth -Szőllős Mihály esperes

KÁLDY ZOLTÁN
PüSPÖK-ELNÖK

WILHELMSHAVEN BEN

Wilhelmshavenben (Német-Szövetségi
Köztársaság) minden esztendőben, au-
gusztus végén rendezvénysorozatot tar-
tanak és ezt valamely országgal és néppel
való ismerkedésnek szentelik. Augusztus
24-én Mag,YllIOI,2ágg,a\ \,meTkedtek.
A városház kongresszusi termében tar-
tott vasárnap délelőtti istentiszteleten dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök hirdetett
igét.

LVSZ BIZOTTSÁGI ŰLÉS
BUDAPESTEN

A Lutheránus Világszövetség Kommuni-
kációs Osztálya augusztus 26-28. között
Budapesten tartotta ülését.

HAZA ÉRKEZETT
NAGY GYULA

Dr. Nagy Gyula teológiai akadémiai ta-
nár kilenc évi nemzetközi egyházi szol-
gálat után hazaérkezett.

A.LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

Szeptember 6-13. között Tallinban tar-
tották a Lutheránus Világszövetség euró-
pai konferenciáját, amelyen egyházunk
részérő] dr. Káldy Zoltán püspök-elnök,
Harmati Béla Deák-téri és Káposzta
Lajos soltvadkerti lelkész vett részt.
A konferencíán előadást tartott dr. Nagy
Gyula teológiai akadémiai tanár.
Dr. KáldyZoltán püspök-elnök igehirde-
téssel szolgált Tallinban.
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KÁLDYNÉ ESZE MAGDOLNA
KANDIDÁTUSA

A Tudományos Akadémia nagytermében
szeptember 8-án nagy érdeklődés mellett
a legmagasabb pont számmal megvédte
kandidátusi értekezését dr. Káldy Zoltán-
né dr. Esze Magdolna.

ORSZÁGOS DIAKÓNIAI
KONFERENCIA

Szeptember 17 -19. között a kerepes-
tarcsai Özvegy Papnék Otthonában
szeretetintézmények munkásai, az ott-
honok vezetői és az egyházmegyék
diakóniai előadói Országos Diakóniai
Konferenciát tartottak.

TANÉVNYITÓ A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia szeptember 19-én
tartotta tanévnyitó istentiszteletét és ün-
nepi ülését. Az új tanévben hét elsőéves
hallgató kezdte meg tanulmányait.

KONFERENCIA AZ ÁGOSTAI
HITVALLÁSRÓL

RÓMAI KATOLIKUS
EGYETEMEN

A Lutheránus Világszövetség strasbourgi
-Ökumenikus Kutató Intézete és a sala-
mancai római katolikus egyetem XXIII.
János pápáról elnevezett keleti és öku-
menikus tanulmányi csoportja szeptern-
ber 22-27. között kollokvium ot rende-
zett az Ágostai Hitvallás négyszázötven

68

éves jubileuma alkalmából, amelyen
részt vett és előadást tartott dr. Fabiny
Tibor teológiai akadémiai tanár.

TRAJTLER GÁBOR
ORGONAHANGVERSENYEI

A NÉMET SZÖVETSÉGI
KÖZTÁRSASÁGBAN

Trajtler Gábor orgonaművész, egyházunk
zenei igazgatója szeptember 28. és októ-
ber 5. között hangversenykörúton járt
a Német Szövetségi Köztársaságban.

TÁVIRATVÁLTÁS
KÁLDY ZOLTÁN
PűSPÖK-ELNÖK

ÉS URHO KEKKONEN ELNÖK
KÖZÖTT

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök 80. szü-
letésnapja alkalmából táviratban köszön-
tötte Urho Kekkonent, a Finn Köztársa-
ság elnökét, aki az üdvözlésért táviratban
mondott köszönetet.

KÁLDY ZOLTÁN
ÉS OTTLYK ERNÖ POSPÖK

SZÓFIÁBAN

A Népek Világparlament je a Békéért
elnevezésű Béke-világtalálkozót Szófiá-
ban rende zték meg, amelyen dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök, mint a Béke-
Világtanácsnak és az Országos Béke-
tanács elnökségének tagja, D. dr. Ottlyk
'Ernő püspök, mint a Keresztyén Béke-
konferencia Folytatólagos Bizottságának
tagja vett részt. A világtalálkozón fel-
szólalt dr. Káldy Zoltán püspök-elnök.



WONNOBLEJ EGYHÁZELNÖK
LÁTOGATÁSA

Egyházunk elnökségének meghívására
szeptember 30. és október 6. között
Magyarországon tartózkodott a hollan-
diai evangélikus egyház elnöke, Wonno
Blejés felesége.

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

Október 3-án Országos Esperesi Érte-
kezletet tartottak Budapesten, amelyet
meglátogatott dr. Pozsonyi László, az
Állami Egyházügyi Hivatal főosztály-
vezetője.

EURÓPAI KONFERENCIA
A TEOLóGIAI KÉPZÉSRÖL

Az Egyházak Világtanácsa "Hit és Bi-
zonyságtétel" Osztálya október 8-14.

között konzultációt rendezett Herrnhut-
ban a teológiai képzés kérdéseiről, ame-
lyen egyházunk részéről dr. Muntag
Andor teológiai akadémiai tanár vett
részt.

KÁLDY ZOLTÁN PűSPÖK
A TELEVíZIÓBAN

A Televízió Hiradó műsorában Pálfy
István beszélgetést folytatott dr. Káldy
Zoltán országgyűlési képviselői munká-
járól,

EGYHÁZUNK DELEGÁCIÓJA
A NÉMET SZÖVETSÉGI

KÖZTÁRSASÁGBAN

A Gustav Adolf Egyesület meglúvására
október 9-ll. között dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök vezetésével egyházunk de-
legációja a Német Szövetségi Köztársa-
ságban járt, ahol résztvett a szervezet
őszi közgyűlésén. A delegáció tagja volt

Ottlyk Ernő püspök beiktatja Fehér Károly esperest, balra Magassy Sándor, jobbra
Bánfi Béla lelkész
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dr. Karner Agoston országos egyházi fő-
titkár és Reuss András külügyi titkár.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA VEZETÖ

TESTüLETÉNEK üLÉSE

A Keresztyén Békekonferencia Folytató-
lagos Bizottsága október 13-19. között
Eisenachban tartotta ülését, amelyen
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök, mint a
központi bizottságnak számító Folytató-
lagos Bizottság tagja, s D. dr. Ottlyk
Ernő püspök, mint a végrehajtó bizott-
ságnak számító Munkabizottság tagja
vett részt.

AZ EURÓPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TAN ÁCS

október 19-26. között a London mellet-
ti West Wickhamban tartotta ülését,
amelyen az elnökség magyar tagjaként
ifj. Görög Tibor lelkész is részt vett.

A MAGYARORSZÁGI
EGYHÁZAK

ÖKUMENIKUS TANÁCSA

felhívással fordult a gyülekezetekhez,
amelyben a Madridi Konferenciával kap-
csolatban imádkozásra serkentette a gyü-
lekezeteket Europa és az egész világ bé-
kéjéért.

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA

doktorrá avatta dr. Harmati Béla Deák-
téri lelkészt.

EGYHÁZUNK KÉPVISELÖJE
GENFBEN

A Lutheránus Világszövetség Tanulmányi
Bizottsága dr. Harmati Béla Deák -téri lel-
készt 1980 októberétől három évi idő-
tartamra a genfi központ Tanulmányi
Osztálya egyik titkáráva választotta.
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BÚCSÚ ÉS BEMUTATKOZÁS

November 18-21. között látogatást tett
egyházunknál a Lutheránus Világszövet-
ség Egyházi Együttműködési Osztályá-
nak nyugalomba vonult Európa-titkára,
dr. Paul Hansen dán lelkész és az új
Európa-titkár, dr. Sam Edvard Dahlgren
svédlelkész.

A DÉLI EGYHÁZKERüLET
KÖZGYŰLÉSE

A Déli Egyházkerület november 19-én
dr. Káldy Zoltán püspök és Szilágyi
Béla egyházkerületi felügyelőhelyettes
elnökletével tartotta ülését. A közgyű-
lés gerincét dr. Káldy Zoltán püspök je-
lentése alkotta, de jelentések hangzottak
el az egyházkerület életének minden
területéről.

NAGY GYULA
A DÉLI EGYHÁZKERVLET

PÜSPÖKHELYETTESE

A Déli Egyházkerület november 19-én
tartott közgyülése dr. Nagy Gyula
teológiai akadémiai tanárt az egyház-
kerület lelkészi főjegyzőjévé választotta.
Törvényeink értelmében az egyházkerü-
leti lelkészi főjegyző egyben a püspök
helyettese is.

AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERVLET
. VLÉSE

Az Északi Egyházkerület D. dr. Ottlyk
Ernő püspök és dr. Mihály Dezső egyház-
kerületi felügyelő elnökletével novem-
ber 26-án tartotta közgyíílését, amelyen
felmérte az egyházkerület életének min-
den területét.

NAGY GYULA GENFBEN

Az Európa Egyházak Konferenciája
főtitkárának meglúvására november
21-26. között Genfben járt dr. Nagy
Gyula teológiai akadémiai tanár, a szer-
vezet korábbi tanulmányi igazgatója.

KOREN EMIL FINNORSZÁGBAN

A finn egyházi lap, a Kotimaa hetvenöt
éves jubileumi ünnepségein november
24-től kezdődően Finnországban járt
dr. Koren Emil esperes.

AZ EURÓPAI ÖKUMENIKUS
INFORMÁaÓS

MUNKAKÖZÖSSÉG VLÉSE

November 24 -27. között Tutzingban
(Ném et Szövetségi Köztársaság) tartotta
ülését az Európai Ökumenikus Informá-
ciós Munkaközösség, amelyen egyházunk
részéről dr. Nagy István esperes, a Lelki-
pásztor felelős szerkesztője és dr. Vámos
József teológiai akadémiai tanár, az
Evangélikus Élet rovatvezetője vett részt.

AZ ORSZÁG<lS EGYHÁZ
KÖZGYuLÉSE

Az Országos Egyház dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök és dr. Fekete Zoltán or-
szágos egyházi felügyelő elnökletével
december 4-én tartotta közgyűlését,
amelyen résztvett és felszólalt Straub
István, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnökhelyettese. Az Országos Közgyűlés
felmérte a' magyarországi evangélikus
egyház életének és szolgálatának négy
esztendejét és dr. Káldy Zoltán püspök-
elnök jelentésével kapcsolatosan több
fontos határozatot hozott, valamint meg-
választotta az Országos Egyház tisztség-
viselőit.
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házunkat dr. Vámos József teológiai
akadémiai tanár képviselte.ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS

A Pesti Egyházmegye lelkészei és presbi-
terei újév napján köszöntötték az egyház-
kerület püspökét, dr. Káldy Zoltánt.
A köszöntést ebben az esztendőben Vi-
rágh Gyula, a Pesti Egyházmegye espe-
rese, illetve dr. Nagy Gyula teológiai
akadémiai tanár, a Déli Egyházkerület
lelkészi főjegyzője, püspökhelyettes
mondta. Az Országos Elnökség köszőn-
tésére január 5-én került sor, amikor is
D. dr. Ottlyk Ernő püspök köszöntötte
az Országos Elnökséget a tisztségviselők
és a munkatársak nevében.

"SOHA TÖBBÉ HIROSIMÁT!"

Január 8-án D. dr. Ottlyk Ernő püspök
fogadta azokat a japán buddhista szer-
zeteseket, akik az atomháború elleni és
a béke megőrzéséért folytatott harcot
tekintik feladatuknak. A résztvevők vol-
tak: A. Kavagisi, K, Ojama, S. Nagaze,
S. Hauda és T. Kitima.

TISZTELETBEU DOKTORRÁ
AVATTÁK

BILLY GRAHAMET

A Debreceni Református Teológiai Aka-
démia január 9-én tiszteletbeli doktorrá
avatta dr. Billy Graham amerikai baptista
lelkészt.

LVSZ KONZULTÁCIÓ
AZ EGYHÁZ HIRKÖZLÉSÉRÖL

A Lutheránus Világszövetség európai ki-
sebbségi egyházainak a hírközlő eszkö-
zökkel foglalkozó képviselői január 11-
19. között a franciaországi Liebfrauen-
bergben tartották ülésüket, amelyen egy-

72

EGYHÁZIVEZETÖK
TALÁLKOZÁSA

SARLÓS ISTVÁNNAL

Január 13-án baráti tanácskozáson talál-
koztak a magyarországi egyházak és fele-
kezetek vezetői Sarlós Istvánnal, a Haza-
fias Népfront Országos Tanácsa főtitká-
rával. Résztvett a megbeszélésen Miklós
I~ államtitkár, az Állami Egyházügyi
HIvatal elnöke. Egyházunk részéről
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök fejtette
ki egyházunk állásfoglalását az időszerű
hazai és nemzetközi kérdésekben.
A ,Hazafias Népfront főtitkára tájékoz-
tatast adott a VI. ötéves terv fő vonásai-
ról és arról, hogya népfront-rnozgalom
miképpen kíván közreműködní a tervek
megvalósításában .

LÉKAI LÁSZLÓ BIBOROS
LÁTOGATÁSA KÁLDY ZOLTÁN

PVSPÖK-ELNÖKNÉL

~. ~ékai László bíboros, primás, érsek,
januar 14-én meglátogatta hivatalában
dr. Káldy Zoltán püspök-elnököt. A be-
szélgetés meleg, testvéri légkörben folyt
le. A bíboros és a püspök-elnök kölcsö-
nösen tájékoztatták egymást a két
egyház életének főbb eseményeiről és az
ökumenizmus jegyében kialakuló kap-
csolataikról.

EURÓPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TANÁCS

Stockholmban január 14 -19. között tar-
totta ülését az Európai Ökumenikus
Ifjúsági T~nács Végrehajtó Bizottsága,
amelyen resztvett dr. Görög Tibor, a Ke-



resztyén Békekonferencia prágai irodá-
jának igazgatója, aki egyházunk részéről
tagja a Végrehajtó Bizottságnak.

RÁDIÓS INTERJÚ
KÁLDY ZOLTÁN

POSPÖK-ELNÖKKEL

A Kossuth rádió 168 óra rovatábanjanu-
ár 17-én beszélgetés hangzott el
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök és Győri
Béla,a Rádió munkatársa között.

KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA

A Keresztyén Békekonferencia Nemzet-
közi Titkárságának idei első ülését január
26-30. között Prágában rendezték meg.
Az ülésen egyházunk részéről résztvett
dr. Görög Tibor, a nemzetközi titkárság
tagja.

A LEUENBERGI KONKORDIA
NAGYGWLÉSE

Az európai evangélikus és református
egyházak egyezségét, a Leuenbergi Kon-
kordiát 1973-ban öntötték végleges for-
mába az érintett egyházak és a követ-
kező év során túlnyomó többségük hiva-
talosan is csatlakozott hozzá. A további
munka irányát a hollandiai Driebergen-
ben február 18-24. között összeült
konzultáción tárgyalták meg, amelyen
egyházunk képviseletében dr .Nagy Gyula
teológiai akadémiai tanár vett részt.

FOGADÁS A GYŐR-SOPRON
MEGYEI TANÁCSNÁL

Február 18-án Lombos Ferenc, a Győr-
Sopron megyei Tanács Végrehajtó bi-
zottságának elnöke, Háry Béla, az

MSZMP Győr-Sopron megyei első titká-
ra, országgyűlési képviselő, valamint För-
dős Andrásné, a Hazafias Népfront Győr-
Sopron megyei titkára fogadta amegye
területén levő egyházak vezetőit, köztük
dr. Ottlyk Ernő püspököt, akivel az ál-
lam és az egyház viszonya helyi kérdé-
seit tárgyalták meg. Egyházunk részéről
jelen volt Bárány Gyula, a Győr-Soproni
Egyházmegye esperese és Sümeghy
József vadosfai lelkész, espereshelyettes.

PRŐHLE KÁROLY
KITVNTETÉSE

Az Elnöki Tanács dr. Prőhle Károly te-
ológiai akadémiai tanárnak, a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
főtitkárának az állam és a protestáns
egyházak közötti jó viszony munkálásá-
ban kifejtett eredményes tevékenysége
elismeréséül, 70. születésnapja alkalmá-
ból a Munka Érdemrend arany fokoza-
tát adományozta. A kitűntetést Miklós
Imre, államtitkár az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke február 20-án adta át.
Jelen volt dr. Bartha Tibor református
püspök, a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa elnöke és dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök. Az Országos Egy-
ház elnöksége nevében dr. Káldy Zoltán
püspök -elnök köszöntötte dr. Prőhle
Károlyt és feleségét rneleg , családias
együttléten a munkatársak jelenlétében.

UWE PETER HEIDINGSFELD
LÁTOGATÁSA

A német Szövetségi Köztársaság külügyi
hivatalában az ökumenikus és kelet-euró-
pai kérdések referense, Uwe Peter Hei-
dingsfeld egyházfőtanácsos február 21.
és március 1. között látogatást tett ha-
zánkban. Fogadta dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök is. Heidingsfeld egyházfő-
tanácsos meglátogatott több egyházi
intézményt.
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MEGEMLÉKEZÉS A TüRELMI
RENDELETRÖL

BURGENLANDBAN

A burgenlandi (Ausztria) evangélikus
egyházmegye március s-én emlékezett
meg a Türelmi rendelet kétszáz éves jubi-
leumáról. Az ünnepségen előadást tartott
dr. Fabiny Tibor teológiai akadémiai
tanár.

INTERJÚ KÁLDY ZOLTÁN
PűSPÖK-ELNÖKKEL

A Magyar Rádió "Arcok a közéletből"
círnű sorozatában dr. Káldy Zoltán
püspök-elnökkel beszélgetett március
7-én Krassó László.

LVSZ-VATIKÁN DIALÓGUS

A Lutheránus Világszövetség és a Vati-
kán közös munkabizottsága március
9-14. között tartotta ülését Lantanaban
(Florida, Egyesült Államok). A csoport
munkájában évek óta dolgozik és az ülé-
sen résztvett dr. Hafenscher Károly
Deák-téri lelkész.

EDUARD ABEL LÁTOGATÁSA

A Lutheránus Világszövetség európai ki-
sebbségi egyházainak kommunikációs bi-
zottsága egy regionális sajtószolgála t ki-
adását tervezi budapesti székhellyel.
Eduard Abel lelkész, a bazeli misszió saj-
tószolgála tának vezetője áll az élén az
előkészítő bizottságnak, aki március
10-én Budapesten járt és megbeszélést
folytatott dr. Káldy Zoltán püspök-el-
nökkel. Jelen volt dr. Vámos] ózsef teo-
lógiai akadémiai tanár, az előkészítő bi-
zottság magyar tagja és Reuss András
külügyi titkár.
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AZ EURÓPAI ÖKUMENIKUS
IFJÚSÁGI TANÁCS

KONZULT ÁCIÓJA HÖCHSTBEN

Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács
Végrehajtó Bizottságának és a tagegyhá-
zak képviselőinek konzultációját tartot-
ták mácius 15-18. között Höchsten (Né-
met Szövetségi Köztársaság). Az ülésen
résztvett dr. Görög Tibor lelkész, aki
tagja a Végrehajtó Bizottságnak.

KONFERENCIA
A KERESZTYÉNEK
MEGÉRTÉSÉRÖL

A Lutheránus Világszövetség Tanulmá-
nyi Bizottságának ajánlására március
16-17-én Genfben megbeszélést tartot-
tak "Hogyan tudjuk azokat a keresztyé-
neket megérteni, akik más, a mienktől
eltérő rendszerben élnek?" címmel.
A megbeszélés előkészítését dr. Harmati
Béla tanulmányi titkár végezte. Egyhá-
zunk részéről dr. Muntag Andor teológiai
akadémiai tanár vett részt a megbeszélé-
sen.

KBK MUNKABIZOTTSÁG
üLÉSE KIJEVBEN

A Keresztyén Békekonferencia Munka-
bizottsága március 28 -április 1. között
Kijevben tartotta ülését. Egyházunk ré-
széről D. dr. Ottlyk Ernő püspök vett
részt az ülésen, aki tagja a Munkabizott-
ságnak.

FEKETE ZOLTÁN
HETVEN ÉVES

Dr. Fekete Zoltán országos egyházi fel-
ügyelő március 31-én töltötte be 70.
életévét. Ebből az alkalomból a munka-
társak körében dr. Káldy Zoltán püspök-
elnök köszöntötte azon az ünnepségen,
amelyet tiszteletére rendeztek.



Az újévi fogadáson Káldy Zoltán püspök-
elnök köszönti Schmidt Györgyöt és fe-
leségét az Országos Egyház alkalmazottait

A GUSTAV ADOLF EGYESüLET
KOLDÖTfSEGENEK

LÁTOGATÁSA

Egyházunk elnökségének meghívására
április 4-9. között hivatalos látogatást
tett egyházunknál aNémet Szövetségi
Köztársaság Gustav Adolf Egyesületének
küldöttsége Hermann Ries prelátus ,elnök
vezetésével, akit a felesége is elkísért,
vendégünk volt Hans-Joachim Hoffmann
főtitkár, Brigitte Schödter lelkésznő és
Hans-J oachim Seega lelkész. Vendégeink
szolgáltak a Deák-téri, a csővári, a dán-
szentmiklósi és a pilisi gyülekezetben.
Résztvettek a gyenesdiási szeretetotthon-
ban rendezett ünnepségen és lelkészi
munkaközösségi ülésen előadással szol-
gáltak.

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök és dr.
Karner Ágoston országos egyházi főtit-
kár, a Gyülekezeti Segély országos elő-

adója munkamegbeszélésen a kapcsola-
to k eddigi fejlődését tekintették át és a
jövőre vonatkozóan terveket készítettek.

A MARTIN LUTHER
SZÖVETSEG KüLDÖTTSEGE

HAZÁNKBAN

Dr. Ernst Eberhard egyházfőtanácsos,
a Martin Luther Szövetség elnöke veze-
tésével héttagú küldöttség tett látogatást
hazánkban. A küldöttség tagjai között
volt Peter Schellenberg főtitkár is. A kül-
döttséget fogadta dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök. A vendégek látogatást tet-
tek a Teológiai Akadémián és a pilis-
csabai szeretetotthonban is. Az elnök és
a főtitkár meglátogatta dr. Karner
Ágoston országos egyházi főtitkárt is, és
beszélgetést folytattak a Martin Luther
Szövetség és a Gyülekezeti Segély kap-
csolatairól.

DIAKONIAI
ELKÖTELEZETTSEGONK
A HARMADIK VILÁG ERT

A Thüringiai Evangélikus Egyház dr.
Gerhard Bassarak professzor vezetésével
április 6-10. között Weimarban erről a
témáról rendezett ökumenikus diakó-
niai konferenciát. Egyházunk vezetősége
Káposzta Lajos soltvadkerti lelkészt
küldte ki akonferenciára.

EGYHÁZIVEZETÖK
A FÖVÁROSI TANÁCSNÁL

Kelemen Lajos, a Fővárosi Tanács elnök-
helyettese április 9-én hivatalában fo-
gadta a fővárosban élő egyházak és fele-
kezetek vezetőit. A találkozón résztvett
Békesi László tanácselnök -helyettes,
Straub István, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnök helyettese , Bostai Károlyné,
a Hazafias Népfront budapesti bizottsá-
gának titkára. Egyházunkat dr. Káldy
Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő püspök,
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zainak vezetőivel és ellátogatott Debre-
cenbe , Theo Tschuyt fogadta dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök ís.

Kovács Pál békéscsa bai lelkész beikta tása : Középen Káldy Zol tán püspök, balra Povázsay
Mihály lelkész, jobbra Táborszky László esperes

valamint dr. Koren Emil és Virágh Gyula
esperes képviselte.

OTILYKERNÖ PüSPÖK
LÁTOGATÁSA

SCHAUMBURG-LlPPÉBEN

DL Joachim Heubach hannoveri püspök
meghívására április 10-12_ között D. dr.
Ottlyk Ernő püspök és felesége látoga-
tást tett a Schaumburg-Lippei Evangéli-
kus Egyházban, ahol a püspök igehirde-
tésekkel szolgált.

THEO TSCHUY LÁTOGA TÁSA

Theo Tschuy (Svájc), a helsinki zárőok-
rnányt aláíró államok területén élő egy-
házak emberi jogok programjának veze-
tője április 20-25. között látogatást
tett hazánkban. Megbeszéléseket folyta-
tott az Ökumenikus Tanács és tagegyhá-
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MICHAEL MOORE ÉS
PATRICK GILBERT

LÁTOGATÁSA KÁLDY ZOLTÁN
PüSPÖK-ELNÖKNÉL

Michael Moore kanonok, az anglikán
egyház fejének, a canterbury érseknek
a külügyi titkára és tanácsadója, valamint
Patrick Gilbert, a Keresztyén Kommuni-
káció Világszövetségének európai alel-
nöke látogatást tett Magyarországon és
megbeszéléseket folytatott a hazai egy-
házak vezetóivel. Dr. Káldy Zoltán
püspök-elnökkel aprilis 20-án találkoz-
tak. A megbeszélésen résztvett David
Handley , a budapesti brit nagykövetség
első titkára is.



KONFERENCIA AZ mös
FOGYATÉKOSOKRÓl

A Német Demokratikus Köztársaság
diakóniai szervezete április 21-24. kö-
zött Züssowban tartotta ll. pszichiátriai
szakkonferenciáját. Egyházunkat Muncz
Frigyes, a Budai Szeretetotthonok igaz-
gatója képviselte.

CSERHÁTI SÁNDOR
TANULMÁNYÓTJA
TüBINGEN BEN

A Gustav Adolf Egyesület ösztöndíjával
dr. Cserháti Sándor szegedi lelkész május
elejétől az újszövetségi kutatás tanulmá-
nyozása céljából három hónapot töltött
a tübingeni egyetemen.

SAJTÓKONFERENCIA

Május 5 -8. között az Evangélikus Élet
munkatársai részére sajtókonferenciát
rendeztek Gyenesdiáson, ahol felmérték
az Evangélikus Élet eddigi munkáját
és terveket készítettek a jövőre vonat-
kozóan.

KENYÉR HELYETI KÖVET?

A Keresztyén Diákok Világszövetsége
európai egyetemi lelkészek számára má-
jus 8-13. között a fenti témáról rende-
zett konferenciát a svédországr Stjárn-
holmban. A konferencián résztvett Szir-
mai Zoltán fasori lelkész, aki tagja a Ke-
resztyén Diákok Világszövetsége európai
csoportja vezetőségének.

NEVELÉS FELELÖS ÉLETRE

Az Európai Konferencia a Keresztyén
Nevelésért Bizottsága erről a témáról
rendezett konferenciát május 10-16.
között Brnoban, a huszita egyház köz-
pontjában. A konferencián a közép-

európai egyházak küldöttei vettek részt.
Egyházunkat Benezur László angyalföldi
lelkész képviselte.

KÁLDY ZOLTÁN
PüSPÖK-ELNÖK BOSSEYBAN

A Lutheránus Világszövetségnek és az
Egyházak Világtanácsanak kapcsolataiva!
foglalkozó közös bizottság május 11-15.
között az Egyházak Világtanácsa bossey-í
(Svájc) Ökumenikus lntézetében tartotta
ülését. Az ülésen a Lutheránus Világszö-
vetség Végrehajtó Bizottságából válasz-
tott tagok között résztvett dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök is.

ISTEN CSALÁDJA -
FOGYATÉKOS

ÉS NEM FOGYATÉKOS
KÖZÖSSÉGE

A Német Demokratikus Köztársaság egy-
házainak diakóniai szervezete erről a té-
máról rendezte meg közgyűlését május
12 -13-án Berlinben. Egyházunkat Blázy
Lajos, a Diakóniai Osztály ügyvivő-
lelkésze és Muncz Frigyes, a Budai Szere-
tetotthonok igazgatója képviselte.

HIT ÉS IGAZSÁGOSSÁG

A Német Demokratikus Köztársaság
egyházainak ökumenikus ifjúsági szolgá-
lata május 21-27. között a fenti témáról
rendezett konferenciát Hirschluchban.
Az összejövetel a jövő évben megrende-
zendő Harmadik Európai Ökumenikus
Ifjúsági Konferencia előkészítését szol-
gálta. Egyházunk vezetősége Zügn Tamás
vönöcki )elkészt küldte ki a konferen-
ciára.

EVANGÉLIKUSSÁG
BURGENLAND BAN

A burgenlandi (Ausztria) evangélikus
egyházmegye május 21. és október 28.
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között Oberschützenben kiállítást ren-
dezett, amelyen a nemeskéri és a soproni
gyülekezet műtárgyai is szerepeltek.
A kiállításra kerülő tárgyakat az- előírá-
soknak megfeleleen dr. Fabiny Tibor
teológiai akadémiai tanár, a Gyűjteményi
Tanács vezetője kísérte el.

JANIS MA TULlS ÉRSEK
HETVEN ÉVES

Janis Matulis lett evangélikus érsek, Teo-
lógiai Akadémiánk tiszteletbeli doktora
hetvenedik szülstésnapja alkalmából má-
jus 22-26_ között ünnepséget rendeztek
Rigában , amelyre meghívást kapott
dr. Fabiny Tibor és dr. Vámos József
teológiai akadémiai tanár is.

MEGALAKULT A LUTHERÁNUS
VIL,ÁGSZÖVETSÉG ,

NAGYGYOLÉSÉT ELŐKÉSZITŐ
MAGYAR BIZOTTSÁG

A Lutheránus Világszövetség VII., buda-
pesti, 1984-ben sorrakerülő nagygyűlését
előkészítő magyar bizottság május 26-án
tartotta alak uló ülését az Országos Egy-
ház Ünői úti székházában dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök vezetésével. A bi-
zottság létrehozását az elmúlt évi Orszá-
gos Közgyűlés határozta el. A püspök-el-
nök ismertette a nagygyűlés előtörténe-
tét, majd a témával és a helyszínnel, a
gyakorlati lebonyolítással kapcsola tos
teendőket vitatták meg. A következő
ülésre az LVSZ küldöttségének látoga-
tása idején került sor.

OTTL YK ERNŐ PüSPÖK
GRAZBAN

A stájerországi evangélikus egyházmegye
(Ausztria) máj us 28 -31. között ünnep-
séget rendezett a Türelmi rendelet két-
századik évfordulója alkalmából. A meg-
emlékezésen egyházunk képviseletében
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0_ dr. Ottlyk Ernő püspök vett részt
és tartott előadást.

WESTF ÁllAl EGYHÁZI
VEZETŐK LÁ TOGA TÁSA

Dr. Helmut Begemann, a westfáliai (Né-
met Szövetségi Köztársaság) evangélikus
tartományi egyház alelnöke és Helmut
Enke közgazdász, az egyházvezetőség
tagja június 2-9_ között látogatást tett
Magyarországon egyházunk elnökségé-
nek meghívásara. Helmut Begemann
előadást tartott lelkészi munkaközösségi
ülésen, igét hirdetett a fasori és a puszta-
várni gyülekezetben _ Vendégeink láto-
gatást tettek dr. Káldy Zoltán püspök-el-
nöknél, a Teológiai Akadémián, az Evan-
gélikus Országos Múzeumban, továbbá
Nyíregyházán és Gyernesdiáson is.

KITÜNTETETT EVANGÉLIKUS
LELKÉSZEK

Az Országos Béketanács dr. Groó Gyulát,
a Teológiai Akadémia dékánját kitüntető
jelvénnyel. dr. Fabiny Tibor Teológiai
Akadémiai tanárt, Bárány Gyulaesperest,
Pintér János zalaegerszegi lelkészt,
Muncz Frigyest, a Budai Szeretetottho-
nok igazgatóját emléklappal tüntette ki.

VIRULJON AZ ÉLET
MINDENKINEK

A württernbergí evangélikus egyház
dustav Adolf Egyesülete a fenti jelszó-
val tartotta meg ezévi ünnepségét Lud-
wigsburgban (Német Szövetségi Köz-
társaság) július 13-15_ között. Az ün-
nepségen Reuss András külügy i titkár
igét hirdetett és előadást tartott.



----
Fehér Károlyesperes beiktat ja Zügn Tamás vönöcki lelkészt,balra Nagy Gyula teológiai

akadémiai tanár

FINN -MAGYAR-ÉSZT
LELKÉSZGYÜLÉS

Június 15 -25. között a finnországi Iisal-
miban finn-magyar-észt lelkészgyűlést
tartottak. Egyházunkat dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök vezetésével 26 tagú dele-
gáció képviselte.

OTTLYK ERNŰ PüSPÖK
A POZSONYI TEOLÓGIAI

FAKULTÁS
TISZTELETBELI DOKTORA

A pozsonyi Evangélikus Teológiai Fakul-
tás június 19-én tiszteletbeli doktorrá
avatta D. dr. Ottlyk Ernő püspököt, aki
június 21-én igehirdetéssel szolgált a po-
zsonyi nagytemplomban.

LE~KÉSZA VA TÁS.. _
SZOLGALATBA BOCSATAS

Dr. Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület
püspöke június 27-én a Deák-téri
templomban lelkésszé avatta Pathó
Gyula és Véghelyi Antal végzett teológu-
sokat. Ugyanakkor lelkészi ·munkatársi
szolgálatba bocsátotta ki Dóka Máriát és
Koskai Erzsébetet.

Dr. Ottlyk Ernő, az Északi Egyház-
kerület püspöke június 27 -én Székes-
fehérváro n Nagy László , július 5-én
Ajkán Fábián Ferenc, július ll-én Mis-
kolcon Csérági István és Zavaczki József
végzett teológusokat avatta lelkésszé.
Az egyházkerület püspöke június 27 -én
Bokodon ifj. Bencze Imréné sz. Szabó
Mártát, július ll-én Özdon Tekus
Andrásné sz. Szabó Izabellát, július 12-
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Vendégek az Országos Közgyűlésen: Az első sorban Laczkovszki János, a baptista
egyház elnöke, Szakács József, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke, Kürti László
református püspök, Bai László, az Állami Egyházügyi Hivatal főosztályvezetője, Straub

István, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese (balról jobbra)

én Nyíregyházán Pecznyik Ilonát bo-
csátotta ki lelkészi munkatársi szolgá-
latba.

A LUfHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG
KűLDÖITSÉGENEK

LÁTOGATÁSA

A Lutheránus Világszövetség küldöttsége
dr. Carl H. Mau főtitkár vezetésével a
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VII., budapesti nagygyűlés előkészítése
és tájékozódás céljából egyházunk elnök-
ségének meghívására július 27. és júli-
us 1. között látogatást tett Magyar-
országon. A küldöttség tagjai voltak:
dr. Anza Lerna főtitkárhelyettes, Gerhard
Messner pénzügyi igazgató, irodavezető,
Marc Chambron, a tájékoztatási osztály
igazgatója és Risto Lehtonen, az egyházi
együttműködési osztály igazgatója.

Összeállította :
Harkányi László



Dr. Lékai LászIó látogatása

Az érkező dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érseket Káldy Zoltán püspök
fogadja

Dr. Lékai László bíboros, primás, érsek és dr. Káldy Zoltán püspök- elnök tárgyalása
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"f:nekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje Öt a kegyesek gyülekezete! "(Zsolt 149, 1).
A gyülekezetet biztatja a zsoltáríró éneklésre. Nem kétséges, hogy az egyes hivő is

számtalan alkalommal szólaltathatja meg a hála és dicséret hangjait - mégis alig van an-
nál felernelőbb érzés, mint amikor szívből jövő énekünk beleolvadhat a gyülekezet
együtt zengő énekébe. - Külföldről hazánkba látogató vendégeink legnagyobb élmé-
nyeik között emlegetik ünneplő gyülekezeteink erőteljes éneklését. Az 1980 -81-es
esztendő is számos olyan gyülekezeti eseményt hozott, amely hálára és dicséretre ösz-
tönözte gyülekezeteinket. Ezekből az eseményekből állítottunk össze egy sort a teljes-
ség igénye nélkül, hogy a gyülekezetekben ezekre is visszaemlékezve új ének fakadjon.
- Külön áldás az, ha egy-egy gyülekezet szakavatott vezetővel kisebb-nagyobb ének-
kart tud életrehívni és ezzel is gazdagítani az istentiszteleti alkalmakat. Mivel ezévi nap-
tárunk több ilyen énekkart is bemutat, a gyülekezetek életéről szóló beszámolónkban
ehhez csak néhány gyülekezeti eseményt kapcsolunk, tudva, hogy egyházunk gyüle-
kezeteinek élete sokkal gazdagabb volt egyházzenei eseményekben, mintsem hogy azt
megközelítően is tükröztetni tudnánk egy esztendő megszabott keretek közti összefog-
lalasában.

POGÁNYSZENTPÉTER

Az Iharosberényhez tartozó leánygyülekezet 1979-ben megvásárolta egy volt iskola
épületét. Ebből alakította ki istentiszteleti helyiségét 1980 nyárelejére, amelyet
dr. Káldy Zoltán püspök adott át rendeltetésének.

GYÖNKÖN

Varsádon , Keszőhidegkúton és Tolnanémetiben szolgált 1980 nyárelején a bakony-
csemyei gyülekezet énekkara Nagy Dániel vezényletével.' Az igehirdetési szolgálatokat
Zászkaliczky Péter végezte.

NYÍREGYHÁZA

Bozorády Zoltánné Lőrincsik Juditot hívta meg a gyülekezet az újonnan megszerve-
zett másodlelkészi állásra. A lelkésszéavatás szolgálatát dr. Ottlyk Ernő püspök végezte,
a beiktatást Szabó Gyula esperes.

SZOMBA lHEL Y

Diakániai szeretetvendégségen szolgált a gyülekezetben Bánfi Béla nagygeresdi és
Sztehlá Mátyás büki lelkész.Egyházunk sajtószolgálatáról Deme Dávid ostffyasszonyfai
lelkész adott tájékoztatót, aki ez alkalommal mondott köszönetet Heincz Jenőnek,
a gyülekezet sajtófelelesének eredményes szolgálataért.

82



VANYARC

1980. június l-én vette használatba a gyülekezet a Hodbabni András felügyelő és
felesége által adományozott új oltárterítőt és mondott köszönetet Ferik Pálné ha-
rangozónak és Bagyin Pál gondnoknak több évtizedes hűséges szolgálatukért.

SOPRON

Lelkésszé választotta a gyülekezet Szimon Jánost, akit július 20-án iktatott szolgá-
latábaBárány Gyula esperes.

Az újjáépített bakony bán ki templom

BÉCSIKAPU TÉR

Jubileumi hangversenyt adott az édesapja által tervezett és zömében finn adomány-
ból megépített orgonán 20 éves ottani kántori szolgálata évfordulóján Pesko György
orgonaművész.

IRSA

Bakonytamásiban, Bakonyszentlászlán és Bakonycsemyén szolgált a gyülekezet
énekkara Bárdossy Tibomé karnagy vezetésével. Az igehirdetési szolgálatokat Bárdossy
Tibor végezte.
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BÉKÉSCSABA

1980. július l-én nyugalomba vonult Mekis Adám lelkész, a Kelet- Békési Egyház-
megye esperese, a Déli Egyházkerület lelkészi főjegyzője, püspökhelyettes. 45 évi lelké-
szi, közegyházi és társadalmi szolgálata tiszteletet és megbecsülést váltott ki egyházunk-
ban, társadalmunkban és külföldön egyaránt. Nyugdíjbavonulása alkalmával Káldy
Zoltán püspök értékelte és köszönte meg szolgálatát egyházunk nevében. Az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökének, Miklós Imre államtitkárnak a köszöntését dr. Pozsonyi
László főosztályvezető tolmácsolta, akit elkisért Lóránt Vilmos tanácsos, és Gregor
György, Békés megye Tanácsa VB egyházügyi titkára. Az egyházmegye nevében
dr. Kiss István egyházmegyei felügyelő, a lelkészek nevében Povázsay Mihály, a gyüle-
kezet nevében Táborszky László lelkész mondották el a köszönet szavát Mekis Ádámnak.

Táborszky László lelkész, esperes irányításával megkezdődött hazánk legnagyobb
evangélikus templomának, a békéscsabai nagy templomnak a felújítása. Az anyagiak és
a munka tekintetében a felszabadulás óta egyik legnagyobb volumenü egyházi vállalko-
zásról riportot közölt az Evangélikus Elet.

A DEÁK TÉRI

templomon kívül Sopronban és Győrben is orgonahangversenyt adott Herbert Manfred
Hoffmann orgonaművész, frankfurti kántor, a frankfurti regionális egyházi szövetség
zenei vezetője, az NSZK-beli Egyházzene Barátok Egyesületének elnöke. A neves or-
gonaművész előadását, akinek jelentős szerepe van az ökumenikus zenei kapcsolatok
építésében, nagy érdeklődéssei és elismeréssel fogadták mindhárom helyen.

KEMENESMIHÁL YF A

Közel ötven évi lelkészi szolgálat után vonult ll.yugdíjba.Mesterházy Sándor lelkész.
A gyülekezet, valamint a környék evangélikussága köszönetét Berzsenyi Miklós egyház-
megyei felügyelő, Ambrus Géza gyülekezeti felügyelő és Tekus András lelkész tol-
mácsolta.

KÖRMEND

A gyülekezet új lelkészének. Szerdahelyi Pálnak a beiktatása szeptember 7-én volt
Bárány Gyula esperes szolgálatával. A beiktató istentiszteleten igehirdetéssel szolgált
Ottlyk Ernő püspök.

DUNAFöLDVÁR

A harminckétévi ottani szolgálata után nyugalomba vonuló lelkészétől, Mihácsi
Lajostól búcsúzó gyülekezet köszönetét Szuper György mondotta el átadva a gyüle-
kezet ajándékát is.

A temploma százötvenéves jubileumát ünneplő gyülekezetet Keveházi László espe-
res köszöntötte egyházunk nevében, aki ezalkalommal igehirdetéssel is szolgált. A temp-
lom történetét Szende Ernő lelkész ismertette.
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PATVARC
Unokája konfirmációja alkalmával kalocsai himzésű oltár- és szószék terítővel aján-

dékozta meg a gyülekezetet Maczka Pálné.

KELENFOLD
A gyülekezet első őszi szeretetvendégségén Szokolay Sándor főiskolai tanár, zene-

szerző tartott előadást "A művészet szolgálata" címen.

IKLAD
Részleges felújítási munkálatokat végzett a gyülekezet a közel másfélszázados

templomán. A hálaadó istentisztelet igehirdetési szolgálatát Keveházi László esperes
végezte.

KESZTHELY
A harminckét évi ottani szolgálata után nyugalomba vonuló lelkésztől, Mesterházy

Ferenctől augusztus 24-én vett búcsút a gyülekezet. A gyülekezet nevében Schmidt
János felügyelő, a gyenesdiási Kapernaum szeretetotthon nevében Szabó Ferencne,
a volt tanítványok nevében dr. Kauker Lajosné mondott köszönetet.

ARNÚT
A nagymultú gyülekezet templomát kívül-belül megújították, oltár- és szószékterí-

tővel, szónyegekkel gazdagították az egyházszerető hívek. Es megújult az évek folya-
mán megrepedt több mint 250 éves harang is. Az aratási ünnephez kapcsolódó hálaadó
istentiszteleten Ottlyk Ernő püspök, Szebik Imre esperes és Abaffy Gyula lelkész
szolgáltak. Gazdagította az együttlétetAbaffy Katalin fuvola száma és a miskolci gyüle-
kezet kamarakórusa. Bekapesolódtak az ünneplésbe a környék görög katolikus és refor-
mátus gyülekezetei is.

CSORvAs
A gyülekezet őszi szeretetvendégségén Bolla Árpád dunakeszi lelkész tartott elő-

adást "Bibliai földeken" címmel.

AJKA
Felújította és belső terében át is alakította a gyülekezet templomát, megújította és

korszerűsítette a lelkészlakást is. A hálaadó ünnepen Ottlyk Ernő püspök hirdette az
igét, Sikos Lajos esperes beiktatta az új gondnokot és 18 presbitert. Tarnai Endre orgona-
művész és a kamarakórus szelgalata emelte az együttlét ünnepélyességét.

DEÁK TÉR

Az október 19-i kantáta esten Bach művei mellett újra előadta a Lutheránia ének-
és zenekara Szokolay Sándor idehaza és külföldön nagy sikert aratott művét a "Con-
fessio Augustana" -t. A szólókat: Mohácsi Judit, Bodonyi Katalin, Fülöp Attila, Ber-
ezeily István adták elő. Orgonált Trajtler Gábor, vezényelt Weltler Jenő.
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BÉKÉS CSABA

Káldy Zoltán püspök igehirdető szolgálatával iktatták be szolgálatába Kavács Pál
lelkészt. Az új lelkész magyar és szlovák nyelven hirdette isten igéjét. Az ünnepi köz-

gyűlésen az állami és társadalmi szervek köszöntését Greger György Békés megyei
egyházügyi titkár adta áto

VECSÉS

Szórványnap keretében köszöntötte Marschalkó Gyula lelkészt 25 éves ottani szol-
gálata évfordulóján a gyülekezet. A nap szolgálatában igehirdetéssel vett részt Keveházi
László esperes és Blatniczky János maglódi lelkész.

TABON

Konfirmáció a csömöri gyülekezetben

szolgáltak a lelkészi szolgálatra készülő fiatalok teológusnap keretében Selmeczi János
igazgató vezetésével. A tanév folyamán számos más gyülekezetben végeztek hasonló
szolgálatokat.

KEMENESMIHÁL YF A

Harangot szentelt a gyülekezetben Ottlyk Ernő püspök 1980. őszén.

BÁBONYMEGYER

Az október 4-i ifjúsági szeretetvendégségen ifj. Foltin Brúnó Deák téri segédlelkész
végzett szolgálatokat.
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FASOR

Temploma 75 éves évfordulóját ünnepelte a gyülekezet Káldy Zoltán püspök szol-
gálatával.A budapesti evangélikusság életében jelentős szerepet betöltött gyülekezet
ünnepialkalmát Kukely Júlia szólői, Dénes István orgonajátéka és Bánffy György sza-
valataigazdagították.

BONDONHELY

mintegyhetven főből álló leánygyülekezete Kisbabótnak, de közel 50 ezer forint áldo-
zatta!megújította az 1957 -ben épült kis templomát. Az ünnepi istentisztelet szolgála-
tánakvégzésére Ottlyk Ernő püspököt hívták meg.

Virágh Gyula esperes beiktatja Bolla
Árpád rákospalotai lelkészt

MÉRGES

Ugyanezen a napon adta át újra rendeltetésének Ottlyk Ernő püspök Kisbabót társ-
gyülekezetének a 300 ezer forintos beruházással és sok kétkezi munkával kívül-belül
megújított templomát is. Az áldozathozatalból kivették részüket a rábaszentmihályi
hívek is.

RÁKOSPALOTA

November 16-án iktatta be a gyülekezet újonnan megválasztott lelkészét, Bolla
Árpádot hivatalába Virágh Gyula esperes.
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BELEDEN

a reformációi hét keretében Fabiny Tibor teológiai tanár tartott előadást "Luther
magyarországi munkatársai" címen.

SOPRON

Az esztendő utolsó orgonaestjén Baróti István adott elő Liszt, Messiaen és Vidor
műveket.

GYÓN

Félmillió forint áldozattal renoválta templomát a gyülekezet, amelyet Ottlyk Ernő
püspök adott át rendeltetésének. Az ünnepség keretében Keveházi Lászlo esperes új
presbitereket iktatott. A gyülekezet szeretettel vette körül volt lelkészét, Ruttkay-:
Miklián Gézát papi szolgálata 50. évfordulója alkalmából.

CELLDÖMÖLK

Az Ágostai Hitvallás jubileuma alkalmából tartott gyülekezeti alkalmon dr. Fabiny
Tibor teológiai tanár az Evangélikus Országos Múzeumot mutatta be színes diaképek
vetítésével.

VERESEGYHÁZ

Felújította 50 éves templomát és gyülekezeti termét az alig félszáz lelket számláló
Gödöllőhöz tartozó gyülekezet.

GYŐR

Reformáció ünnepén az Ágostai Hitvallás időszerű üzenetéről és ökumenikus jelen-
tőségéről tartott előadást Nagy Gyula teológiai tanár.

VÁRPALOTA

Kétszáz éves jubileumára felújította templomát a gyülekezet nagy áldozatkészség-
gel. Az oltár restaurálását az Országos Műemléki Fe/ügyelőség szakemberei végezték el.
A hálaadó istentiszteleten Ottlyk Ernő püspök szolgált, aki délután átadta rendeltetésé-
nek az ösküi társgyülekezet megújított templomát is.

ÓJPEST

Zenés áhitat és szeretetvendégség keretében szolgált a gyülekezetbenPeskó György
orgonaművész és a vakok Homérosz kórusá,

MONOR

A gyülekezet új lelkészét, Cselovszky Ferencet, aki a bényei gyülekezet lelkésze is,
december 6-án iktatta be szolgálatába Keveházi László esperes.
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BALASSAGYARMAT

A gyülekezethez tartozó Ipolyszögön és Szécsényben tartott előadást Nógrád me-
gye egyháztörténetéről Szvák Mihály levelező teológiai hallgató.

VESZPRÉMGALSÁN

új oltárt építettek Győr Sándor ajkai lelkész vezetésével, amelyet Sikos Lajos esperes
szentelt fel.

Az ötven éves komáromi imaház

GERENDÁSON

végzett vendégszolgálatokat az orosházi gyülekezet énekkara Koszorus Oszkárné veze-
tésével. Vetítettképes előadást tartott Benkő István lelkész "Sok országban evangélikus
szemmel" címen.

LOVÁSZPATONA

A reformációi eredetű gyülekezet új lelkészét, Kiss Miklóst Sikos Lajos esperes ik-
tatta be szoltálatába, Ottlyk Ernő püspök igehirdető szolgálatot végzett. A gyülekezet
erre az alkalomra százezer forint értékben új templompadokat készíttetett.

KOMÁROM

50 évvel ezelőtt avatták fel a gyülekezet imaházát. A jubileumra új felszereléssel szé-
pitette templomát a gyülekezet, amelynek ez alkalommal Nagy István esperes hirdetett
igét.
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csövsa
Rendkívül ünnepi eseményre került sor 1980. november 16-án, amikor Káldy Zoltán

püspök átadta rendeltetésének a csővári és penci evangélikusok nagy áldozatával és
hazai és külföldi hittestvérek adományával megépített új lelkészlakást és gyülekezeti
termet. Az ünnepi alkalmon szolgálatot végzett Kéveházi Lászlo esperes és az alberti
gyülekezet énekkara.

RÁPCAKAPI - TÁRNOKRÉTI

A gyülekezet újonnan megválasztott lelkészét Pintér Jánost, Bárány Gyula esperes
iktatta be hivatalába.

KELENFOLD

Az egykori mocsaras Lágyrnányoson 50 évvel ezelőtt épült meg a mai templom,
Schulek János alkotása. A jubileumra korszerűsítették a templom fűtését és világítását
Lantos Tibor tervei alapján. A hálaadó istentisztelet szolgálatát Ottlyk Ernő püspök
végezte.

OROSHÁZA

A presbitérium és képviselőtestület szeretetvendégségén Reuss András külügyi titkár
tartott előadást "A világ evangélíkussága" címmel.

.DUNAEGYHÁZA

A felújított és modernizált gyülekezeti termet Tóth-Szöllős Mihályesperes adta át
rendeltetésének.

RÁKOSCSABÁN

az ádventi zenés áhitaton Traitlet Gábor orgonált az általa tervezett hangszeren, a gyü-
lekezet ének- és zene karát Bálint Józse[vezényelte, Igét hirdetett Gáncs Aladár.

CINKOTA

Az ádventi szeretetvendégségen Tóth -Szó7lős Mihályesperes tartott előadást, az új
énekeskönyv bevezetéséről.

IRSA

Az Országos Levéltár munkájáról adott tájékoztatót Vető Béla szeretetvendégségen
és finnországi élményeket idézett.

SZAK és SZEND

Balogh Andrást és feleségét, Sumerei Máriát iktatta be ugyanazon a napon a két
gyülekezet lelkészi állásábaNagy István esperes.

90



LAJOS KOMÁROM

Nagy István esperes Jakab Miklóst iktatta be a gyülekezet lelkészi állásába, akit elkí-
sértek az ünnepi alkalomra a suri hívek is, s akik 35 szál virágot nyújtottak át és magnó-
ról megszólaltatták volt gyülekezete harangjainak hangját.

SURD

Az egykori artikuláris, ma is több nemzetiségű gyülekezet felújította 200 esztendős
tamplomát. Az ünnepi igehirdető szolgálatra Káldy Zoltán püspököt kérték fel. A szorn-
szédosjugoszláviai szlovén egyház köszöntését Szkalics Gusztáv maráci lelkész, esperes-
helyettes hozta el. Jelen volt az ünnepségen Tóth László, Zala megye egyházügyi tit-
kára is, valamint a helyi közigazgatási és társadalmi testületek vezetői.

HATVAN

A Scholz László nyugdíjbamenetelévei megüresedett lelkészi állásra Barcza Bélát
hívtameg a gyülekezet, akinek beiktatását Szebik Imre esperes végezte.

BÉCSIKAPU TÉR

A múlt évben is megtartották a gyülekezetben a szokásos finn istentiszteletet a ha-
zánkban tartózkodó finnek és finn barátok részvételével. Az igehirdetés szolgálatát
KariNikulainen, a Teológiai Akadémia ösztöndíjasa végezte. Orgonált Erkki Muuk-
konen zeneígazgatö , a stockholmi finn gyülekezet orgonistája, aki tanulmányokat
folytatott a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán.

TATABÁNYA

50 éves jubileumát ünnepelte a bányász gyülekezet, amelynek tagjai ma is az ország
450 településéről származnak. A vendégszolgálatot végző Ottlyk Ernő püspök felszen-
telte az erre az alkalomra Dax János gondnok által készített új keresztelő medencét.
Az egyházmegye nevében Nagy István esperes köszöntötte az ünneplő gyülekezetet,
amely a Gyülekezeti Segély segítségével felújította parókiáját is.

KECSKEMÉT

A gyülekezetben az elmúlt évben is megtartották a református gyülekezettel együtt
a "Teológiai estéket" református és evangélikus vendégelőadók bevonásával.

CSILLAGHEGY

Ottlyk Ernő püspök iktatta be a Kaposvári Vilmos nyugalomba menetelévei meg-
iiresedett lelkészi állásba Benkő Bélát. Az itteni lelkészi szolgálat fontosságát az hatá-
rozza meg, hogy területén épül a főváros egyik legnagyobb modern települése, a békás-
megyeri lakótelep.
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VÉSE

Az 1787-ben épült templom teljes felújítására vállakozott a mintegy háromszáz lel-
ket számláló gyülekezet Bertok F. János gyülekezeti felügyelő vezetésével. A száznegy-
venezer forintos költséggel megújított templomot Káldy Zoltán püspök adta át rendel-
tetésének a közeli és távoli gyülekezetekből érkezett vendégek jelenlétében.

A megújított vései templom

BALASSAGYARMA T

Rónai Zoltán nyugdíjbamenetelévei megürese dett lelkészi állásra Kalácska Béla
eddigi ősagárdi lelkészt hívta meg a gyülekezet, akit Ottlyk Ernő püspök vendégszol-
gálataval iktattak be új szolgálati helyén.

RÁKOSPALOTA

A "Fogyatékosok éve" alkalmából diakóniai napot tartottak a gyülekezetben, ame-
lyen Muncz Frigyes, a Budai Szeretetotthonok igazgatója tartott előadást egyházunk
diakoniai szolgálatáról.

MEZŰBÉRÉNY

"Diakóniai hónapot" tartottak a gy-ülekezetben, amelynek anyagi eredményével
a békéscsabai szeretetotthont támogatta a gyülekezet. Ennek keretében végzett szol-
gálatokatPovázsay Mihály , a szeretetotthon igazgatója.
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A megújított sárvári templom

NAGYTARCSA

39 évi lelkészi szolgálat után vonult nyugalomba Gyóri János lelkész és vele együtt
a gyülekezet kántora, Gyóri Jánosné. Az ünnepélyes búcsúztató közgyülésen hívta meg
a gyülekezet új lelkészéül Gáncs Pétert, akit Keveházi Lászlo esperes iktatott be lelkészi
szolgálatába.

ALBERTI

Egyházunk sajtószolgálatáról tartott előadást a gyülekezet szeretetvendégségén
Harkányi Lászlo tördelő szerkesztő. Az együttlétet a Roszik Mihályné vezette énekkar
szolgálata gazdagította.

TÁLLYA - ABAÚJSZÁNTÖ

Szerencsen gyűlt egybe a Hegyalja evangélikussága a múlt év tavaszán. A szórvány-
napon, amelyen Szebik Imre esperes, Pásztor Pál, Péter Jenó és a gyülekezet lelkésze,
Tarjáni Gyula szolgáltak , az esperes új presbitereket iktatott. A vendéglátás szolgálatát
a református gyülekezet vállalta.
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FERENCVÁROS

Az egykori peremváros Thaly Kálmán utcai udvarban rejtőző kis templomában
megszólalt a Déli Egyházkerület jelentős segítségével megvásárolt és megépített értékes
Angster-orgona Kelemen Árpád orgonaépítő mester keze nyomán. A felszentelő szolgá-
latot Káldy Zoltán püspök végezte. Az új orgonát Trajtler Gábor egyházzenei igazgató
mutatta be a templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetnek.

DUNAHARASZTI

Szeretetvendégségen Koren Emil esperes tartott előadást "Szépirodalom keresztyén
szemmel" címen.

NEMESKOLTA - NÁDASD

Saját erőből renoválta külsőleg 200 esztendős templomát a Nádasdhoz tartozó ne-
meskoltai gyülekezet. A megújított templomot Ottlyk Ernő püspök adta át rendelteté-
sének, aki ugyanezen a napon a parókiát modernizáló anyagyülekezetet is megláto-
gatta.

SZOMBATHELY

A gyülekezet 27 éven át volt lelkésze, korábban tengelici lelkész, Lehel Ferenc, aki
közéleti és közegyházi tevékenységéről is ismert egyházunkban, nyugalomba vonult.
Közgyűlés keretében búcsúzott tőle ünnepélyesen a gyülekezet. Utódjául Fehér Károlyt
választotta meg a gyülekezet, akinek lelkészi és esperesi beiktatását Ottlyk Ernő püs-
pök végezte 1981. május 24-én.

NEMES KÉR
A múlt esztendőben is megtartotta egyházunk a már hagyományossá vált nemes-

kéri napot az egykori artikuláris gyülekezet műemlék templomában. Az igehirdetés
szolgálatát Ottlyk Ernő püspök végezte. Előadást Fabiny Tibor teológiai tanár, Nagy
Elemér építészmérnök és Sz okolay Sándor zeneszerző tartottak. A míísorban szerepelt
Berczelly István és Jász Klára énekszólókkal, Balikó Tamás versmondással. Közremű-
ködött a soproni énekkar és a sopronbánfalvi fúvószenekar.

GYÖRÖTI

vendégszerepelt a Lutheránia ének- és zenekara Weltler Jenő karnagy vezetésével. Mol-
nár András, Berczelly István, Mohácsi Judit, Bodonyi Katalin és Kuncz László közre-
működésével, Traitter Gábor orgonakíséretévei Bach János passióját adta elő. Az ige-
hirdetés szolgálatát Hafenscher Károly lelkész végezte.

CSENGÖD - KASKANTYU

A gyülekezet szeretetvendégségén Karner Ágoston országos főtitkár tartott előadást
egyházunk örömeiről és gondjairól.
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RÁKOSKERESZTÚR

A nemrég még falu, napjainkban a főváros egyik legmodernebb városrészévé váló
XVII. kerület temploma kívül-belül teljes felújításra és modernizálásra került. 1981.
virágvasárnapján Káldy Zoltán püspök szolgálatával vette újra használatba a gyüle-
kezet.

-...-
1-

A megújított rákoskeresztúri templom

KE LEN F ÖLD
Harmincéves kántori- karnagyi jubileumán köszöntötte a gyülekezet Sulyok Imrét.

A gyülekezet énekkara és vonósegyüttese az ünnepelt "Krisztus feltámadt" című míí-
vét adta elő ezalkalommal.

BUDAHEGYVIDÉK

A Tartsay Vilmos utcai templom volt az idén színhelye a budai egyházmegye ének-
karai szokásos Kantate egyházzenei áhitatának. Bencze Gábor, Csorba István, Rezessy
László és Sulyok Imre vezetésével a budahegyvidéki, budavári és kelenföldi gyülekezet
énekkarai énekeltek. Orgonált Rezessy Lászlo és Sulyok Imre, igét hirdetett Koren Emil
esperes.
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OROSZ LÁNY

Bach és Mendelsohn műveket adott elő május 24-i zenésáhitatán a gyülekezet ének-
és zenekara Nagy Dániel vezényletével, Palojtai Zsuzsa, Petrőcz Mária, Fülöp Attila
valamint Nyirő Gábor közreműködésével. Igét hirdetett Nagy István esperes.

GÖDÖLLŐ

DEÁK TÉR

Először Bach János passióját; majd a Máté passiót hallhattuk a Lutheránia előadása-
ban. Végül Bach H-moll miséjével zárta ragyogó előadássorozatát a kitűnő ének- és
zenekar. Az utóbbinak külön szint adott H. M. Hoffmann frankfurti zenei igazgató
vezénylése ,

KEMENESMAGASI

Zügn Tamást Fehér Károly esperes iktatta be lelkészi szolgálatába, aki egyúttal
gondozza a vönöcki gyülekezetet is. Az igehirdetés szolgálatát Nagy Gyula teológiai
tanár végezte szülőfalujában.

50 éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet Keveházi László esperes igaszolgálatá-
val. A nem nagy létszámú gyülekezet a jubileumra 150 ezer forintos költséggel új
orgonát építtetett, amelyet Ferenczy Bea , a gyülekezet kántora szólaltatott meg a
felszentelés alkalmával. Este pedig Ella István orgonaművész adott hangversenyt az
új orgonán.

KŐSZEG

Szabó Lajos lelkész, korábban a Vasi Egyházmegye esperese is - nyugalombavonul-
tával a gyülekezet Ittzés Jánost választotta lelkészül, akinek beikatasát Fehér Károly
esperes végezte. Az ünnepi igehirdető Ottlyk Ernő püspök volt.

ÖSAGÁRDON

Győri János Sámuelt iktatta az ősagárd-felsőpetényi lelkészi állásba Garami Lajos
esperes. Az igehirdetés szolgálatát itt is az egyházkerület püspöke végezte.

IHAROSBERÉNYBEN

Győri Gábort Dudovay Géza esperes iktatta be a lelkészi állásba. Az ünneplő gyüle-
kezetnek Káldy Zoltán püspök hirdette Isten igéjét, aki ugyanezen a napon a renovált
surdi templomot is felszentelte.

Összeállította: Mezősi György
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Dr. Fekete Zoltán köszöntése

Dr Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő és felesége

Fekete Zoltán országos felügyelő hetven
éves

•
Fekete Zoltán országos felügyelőt Káldy

Zoltán püspök-elnök köszönti
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"A halál csak álom"
MEGEMLÉKEZÉS HALOTTAINKRÖL

KOV ÁTS BÉLA (1901-1980). Zalagalsán született, Balassagyarmaton hunyt el.
Középiskoláit az ősi soproni Liceumban elvégezvén, Sopronban volt teológus is. Felava-
tása után különböző munkakörben szolgál: segédlelkész, nevelő, vallástanító, de már 30
éves korában a nemeskoltai gyülekezet lelkipásztora. Ö volt a szolgálatban álló lelké-
szek nesztora. Már 79. évében járt, amikor nyugalomba vonult. Közel fél évszázad gyü-
lekezeti szolgálata kötötte falujához. Kiváló teológiai képzettségű s még öreg korában is
bámulatra méltó szellemi frisseséggel és tudással munkálkodik a lelkészi fraternitásban.
Hosszú és áldásos tevékenység után az öreg szolga ott hajtja síri álomra a fejét, ahol fia-
talon szolgálatba állította az Ur. Koporsóját Nemeskoltán hatalmas gyülekezet és az
egész egyházmegye papsága vette körül s kísérte a csendes temetőkertbe.

SZENTGYÖRGYI FERENC (1915 -1980). Lekészi szolgálatának első állomáshe-
lyei: Balassagyarmat, Rimaszombat, Balf, Levél, Hódmezővásárhely . Ezeken a helyeken
részben hitoktató, részben a kitelepített németajkú gyülekezetek pásztora. Majd Ba-
konyszentlászlón szolgál 1-5 éven áto Mucsfa központtal hat kislétszámú gyülekezet
gondozása vár ezt követően reá. Sokat kell gyalogolnia, hogy mindenüvé pontosan
megérkezzék. Átszervezés folytán hozzácsatolják Mekényest is. Mucsfán is 15 évig szol-
gál. S ha szolgálata kapcsán voltak is elkedvetlenítő körülrnények, mindent Isten kezé-
ből fogadott és örömmel vállalt. Törékeny testben úgy szolgált, hogy jól tudta, neki is
elég Isten kegyelme, mert Urunk ereje erőtlenség által ér célhoz.

GOSZTOLA LÁSZLÓ (1923-1980). Győrben született, édesapja révén ősi evangé-
likus családból. Elemi iskolába a győri Öregtemplom melletti egyházi iskolába járt, s a
templom és az iskola egész életére megragadta. A lelkészi szolgálatra felkészítő segéd-
lelkészi évei Győrben, Zalaegerszegen, Siófokon és Kisfaludon folytak. Közben teoló-
giai stúdiumai folytatására tanulmányi szabadságot kap. Baselban az egyetemen többek
között Barth Károlyt is hallgatja. 1949 végén kezdi vallástanítói munkáját Sopronban.
1952-ben püspöke a kicsiny magyarfalvi (harkai) gyülekezetbe küldi ki, de tevékeny-
sége megoszlik Magyarfalva és Sopron között. Különböző feladatkörben, elsősorban
az igen értékes, kiemelt könyvtárként számontartott soporoni gyülekezeti könyvtárban
fáradozik. Értő szerelmese a könyvtárnak-levéltárnak. Utolsó szolgálatát már nagybete-
gen, de belső örömmel látja el. Ö nyitja meg azt a kiállítást, rnelyet a gyülekezet az
Ágostai Hitvallás jubileuma kapcsán szervezett. A tárlók alá ő helyezte oda a soproni
gyülekezet könyv- és levéltárának drága kincseit. Másnap bement a kórházba - és elin-
dult a végső útra.
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STOVICSEK GUSZTÁV (1909 -1981). Gyönkön született. Soproni teológus korá-
ban többen úgy ismertük meg, mint aki társai közül kiemelkedett magas termetévei,
határozottságával, JÓÍZű humorávaL Első szolgálati helyei: Esztergom, Budapest-Kő-
banya, Budapest-Óbuda. 1942-től az államfordulat idejéig Zomborban szolgáL Sok
testi-lelki törődés, megpróbáltatás után a Tolna megy ei Szárazdra, majd e gyülekezet-
nek Tamásival történt társulása után Tamásiba kerüL Itt szolgál nyugdíjaztatásáig,
1980. végéig, s itt is pihen meg nehéz szenvedései után.

LUKÁCS ISTVÁN (1900-1981). Bábonymegyeren született, Bonyhádori érettsé-
gizett, s a teológiát Sopronban végezte. Még 1 éves sincs, amikor édesapja, és 12 éves
sincs, amikor édesanyja meghal. Segédlelkészi beosztásban Körmenden egy évig, hitokta-
tóként Győrött három évig működik. Utána öt ésfélévig Bobán,majdhatévigKemenes-
hógyészen volt gyülekezeti lelkész. Fáradozása nyomán Bobán evangélikus ifjúsági ott-
hon épült. A bobai működés idejére esik, hogy ösztöndíjjal Halle-Wittenberg egyete-
mére mehet tovább tanulni. Megfordul Berlinben is, valamint a Rajna menti Kaisers-
werthben is, ahol a diakonissza munkát figyeli meg. 1940. január 1-től Győrben a Ha-
rangszó szerkesztőie és az Evangélikus Diakonissza Anyaház, valmint a Szeretetház
igazgatója. Háborús nehézségek ellenére biztosította a Harangszó állandó megjelenését,
nagyban emelte példányszámát és magas értékre emelte nyomdáját. Ugyanígy a háború
okozta nehézségek ellenére, szolgálata idején az Anyaház, illetve a Szeretetház új épü-
lettel is bővült. 1948-ban a győri gyülekezet választotta lelkészévé. Itt szolgált 1956-ig,
amig egészségi állapota megengedte. A lelkészi pályára hivatástudata vezette. Csendes,
halkszavú élete Isten szeretében és a munka hűségében égett el. Bizonyságtétele által
mindig ráismertünk arra, aki elhívta őt. Hosszú és nehéz, de türelemmel viselt szenve-
dés után hunyt eL

TÚRMEZEI SÁNDOR (1901-1981). Tamásiban született, ahonnan a családi ott-
hon egymás után bocsátotta ki az Úr szőlőjében való fáradozásra a gyermekeket.
A soproni templom oltárátói indult el a lelkészi szolgálatba. Kezdő lelkészként Urai-
újfaluban, Pápán, Vésén , Szombathelyen működött. Parókus Tokajban 1927-1942.
között, Fáradhatatlan evangélizációs szolgálatot végez a hatalmas szórvány területen, de
esperese is egyházmegyéjének. 1942-1948. közt Nagyváradon találjuk, s itt a gyüleke-
zetek bizalma szintén esperessé választja a csendesen szolgáló lelkipásztort. Az állam-
fordulat után átmeneti időre Tatán és a Délszabolcsi misszióban vállal munkakört, vi-
szont az ősi arnóti gyülekezethez hét évi, majd a kicsiny hernádvécsei közösséghez 18
évi hűséges szolgálat kötí. Testi gyengeséggel küzdve önként vállalja a kevésen való hű-
séget. Magától sokmindent megvonva sokszor egyedül él falujában, hogy felesége vi-
szont a városban a kis unokákat nevelhesse , Sokakat hordoz imádkozó szeretetében.
Megbecsült tagja évtizedeken át a borsod-hevesi, majd a nyugdíjas években a nyugalma-
zott lelkészek Üllői úti közösségének , Betöltve 80. életévét, olyan észrevétlenül távo-
zik, mint ahogyan szolgált.
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Pásztor Pál

MEDVEY MÁlYÁS (1910-1981). Lelkésztestvérünk rövid szenvedés után, várat-
lanul halt meg a kerepestarcsai kórházban. 45 éven át volt Galgagyörk és Váckisújfalu
papja. Kevesen töltenek ennyi időt egyetlen gyülekezetben. S amilyen hosszú ideig
szolgálhatott, oly rövid volt nyugdíjas élete. Szarvason kezdte tanulmányait s ebből a
nagylétszámú gyülekezetből indult a soproni teológiára. Hosszú szolgálati ideje alatt
majdnem 20 esztendőn át volt a Pestmegyei Egyházmegye diakóniai és Gyülekezeti
Segély alőadója. Ez a munkakör szívügye volt. A nyugdíjas lelkész "hazakerült" rövid
távollét után a falujába s azok között alussza síri álmát, akiket hosszú időn át ő kísért
a temetőkertbe, a gyászoló család és a gyülekezet pedig azzal a reménységgel helyezte
őt nyugovóra, hogy a jó Pásztora magához ölelte s oda vitte, ahol sok lakóhely van.

A halálnak szelídebb arca tűnik elénk, amikor Urunk Lázár sírjához készül és azt
mondja: "Lázár, a mi barátunk alszik, de elmegyek, hogy felébresszem." Pál apostol
azzal vigasztalja, erősíti híveit, hogy akik Krisztusban elaludtak, azokat Isten előhozza,
Jézussal együtt. Így hát mi előre ment szeretteinkre - lelkipásztorainkra - emlékezve
megbékélt szívvel énekelhetjük:

"Krisztus, te vagy életem, Nyereség halálom;
Reményem beléd vetem, A halál csak álom."
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Tanévzáró a 'I'eolőgíai Alkadémián

Groó Gyula dékán jelentését terjeszti elő A végzettek nevében Nagy László
búcsúzik

A végzett hallgatók'
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Első magyar énekeskönyveink

A Szentírásban sokszor elhangzik a felszólítás Isten népéhez: "Énekeljetek!" Az
első század fordulója körül az ragadja meg a pogány római ifjabb Pliniust is, hogya ke-
resztyének hajnalban "Krisztusnak, mintegy Istennek énekelnek". Azóta is, ha az
egyház új életre támadt, "éneklő gyülekezetek" születtek, Luther első énekeskönyvecs-
kéje szinte forradalmi hatást váltott ki, gyorsan terjedt, s példát mutatott. "Erős vár
a mi Istenünk" énekét Engels a XVl. század MarseilIaise-ének nevezte. Luther hatására
kezdódött Magyarországon is az egyre gazdagabbá váló, énekeskönyvekben testet öltő
gyülekezeti népéneklés.

Kezdetben kézírással másolták és terjesztették az énekeket az egész országban, de
nyomtatásban is oly kevés példány látott napvílágot, hogy csak egy szűkebb tehetős
réteg, papok és iskolamester ek jutottak hozzá. Az iskolában füzetekbe diktálták az
énekeket, a hívek pedig megtanulva kö nyv nélkül énekelték. A " Lugossy-kódek"-
ben Somogyi Pál egy tollbamondott ének után megjegyzi: ,,1609-ben Ambrus mester
nád pálcáj a alatt írtam Hoboion". Most azonban mellőzve a kéziratban ránk maradt
kódexeket, graduálokat, bibliai históriás énekeket. csupán a magyarul megjelent, isten-
tiszteleti éneklésre szolgáló nyomtatott énekeskönyvekról szólunk.

Az első magyar, már kottás evangélikus énekeskönyv a bécsi, krakkói, wittenbergi
egyetemen tanult, Gá1szécsen, Kassán tanító, majd Gyulán prédikátori tisztet betöltő
Gálszécsi István: "Kegyes énekekrűl és keresztyén hitrűll] círnű könyvecskéje. Krak-
kóban jelent meg először 1536-ban, s két levélnyi töredékból következtetve másod-
szor ugyanott 1538-ban. A fennmaradt tíz ének tanúsága szerint a szerző inkább káté-
szerű oktatásra szánta művét, nem pedig istentiszteleti használatra.

A valódi értelemben vett első magyar gyülekezeti énekeskönyv Huszár yál: "A ke-
resztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek" . Ezt 1975 nyaráig csak Ujfalvi Imre
1602 évi énekeskönyve előszavának egyetlen mondatnyi tudósításából ismertük:
"Huszár Gál bocsátott ki isteni dicséreteket és psalmusokat az 1560-ik évben, Melius
Péterhez intézett ajánlással". A híradás valóságáról, az énekeskönyv tartalmáról évszá-
zados vita folyt, mígnem Borsa Gedeon tudós kutató Stuttgartban rá nem lelt egyetlen
péídányra. A magyarul nem tudó német könyvtáros a katalóguscédulára ezt jegyezte
fel: "CHERETEK", s szép kézírással a könyvre még az is rá volt vezetve: "Egy igen
szép cseh énekeskönyv". Huszár Gá11560-ik évi énekeskönyve címlapján ez áll:
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"A KERESZTYfNI
GYŰLEKEZETBEN
VALO ISTENI DI-
CHERETEK"

Ez a díszes kiállitású könyv 105 éneket tartalmaz s ebből 67-et kottával, ami azt
jelenti, hogy XVI. századi dallamkincsünk sok eddig ismeretlen kérdését is megol-
dotta.

Enekeskönyvét Huszár Gál 1560-ban még Magyaróváron kezdte nyomtatni, elül-
dözése után Kassán folytatta. Ott egy éneke miatt Bécsben feljelentették, s a nyom-
tatást abba kellett hagynia. Nyomdáját Debrecenbe metette, őmaga Kassán börtönbe
került. Kiszabadítása után Debrecenbe fejezte be nyomtatását, könyvéhez csatolva
Kálmáncsehi Márton: "Reggeli éneklések könyvé"-t, a Debrecenben használt reggeli
istentiszteletek liturgikus énekeivel.

Borsa Gedeon megállapította, hogy a könyv énekeinek továbbélési aránya 92,4%,
így "valóban ez a kiadás az őse és kiindulása mind az evangélikus, mind a református
magyar nyeívű énekeskönyveknek mind a mai napig".

Huszár Gál 1562. márciusában debreceni "exul"-ságából Nagyszombatba távozott.
Nyomdája díszes kezdőbetűit, kottáit, s énekeskönyve maradék példányának egy ré-
szét magával vitte. Melius Péter az ott maradt betűkészlettel rövidebben, néhány saját
énekkel megtoldva, az énekeskönyvet újra kiadta. Melius Péter: "Énekeskönyve"
1563-ban jelenhetett meg, de eddig példány nem került elő. Csak Bornemissza Péter
és Ujfalvi Imre emlékezik meg róla. Huszár Gálnak ezt a Melius által átdolgozott evan-
gélikus forrású énekeskönyvét tekinthetjük az első magyar református énekeskönyv-
nek, amely azt is tanúsítja, hogy a magyar református egyház a svájci példától eltérve,
megmaradt "éneklő egyház"-nak.

1563. szeptemberében Debrecen egy része, a templom és a parókia tűzvész áldo-
zata lett. Akollégium és a nyomda Váradra költözött. Ott nyomtattak 1566-ban az
ú.n. "Váradi énekeskönyv"-et, amelyet egy máig ismeretlen ,,1. F." kezdőbetűs
nevü valaki javított és "öregbített", vagyis bővített. A formájában lutheránus, tartal-
milag mérsékelten református énekeskönyv 117 énekéből 90 Huszár Gál könyvéből
való.

A tűzvész után távozott Debrecenból a betegeskedő Szegedi Gergely lelkipásztor
elébb Tokajba, majd Egerbe, ahol 1566. december 20-án elhunyt. Kiváló költő és éne-
keskönyv-szerkesztő volt. Szegedi Gergely" Énekes Konyv" -e egy ideig kéziratban ter-
jedt, majd halála után három évvel, 1569-ben Debrecenben kinyomtatták. 138 éneké-
ből 97 Huszár Gál énekeskönyvéből való. A bővítések egy része Szegedi szép zsoltár-
parafrázisai. Ez a kiadás határozta meg máig a református énekeskönyvek beosztását:
első része a zsoltárok, a második a dicséretek. 1590-ig - ép és töredék könyvekból
megállapíthatóan - legalább hat kiadása jelent meg Debrecenben 300 énekig bővítve.

A Felvidék nyugati részén, bár a könyvnyorntatás tiltva volt, s az evangélikusok
folytonos üldöztetést szenvedtek , mégis megjelent a XVI. század két legnagyobb mé-
retű és hatású énekeskönyve. 1574-ben a Nyitra megyei Komjátiban adta ki Huszár
Gál: "A keresztyeni gyülekezetben való isteni dicsérete]: és imádságok" című .gra-
duál-típusú" énekeskönyvét. Első része a hét minden napjára és az ünnepekre szolgáló
reggeli és esti istentiszteletek rendjét, a karácsonyi és húsvéti úrvacsorai liturgiát tartal-
mazza, 51 himnusszal, 65 dicsérettel, 61 antiphonával, 24 liturgikus énekkel és 48 gre-
gorián dallamú zsoltárral. A második részben 187 gyülekezeti népének van, 102 saját
1560. évi énekeskönyvéből. Ma csak két példány van belőle. Az egyik az Országos Szé-
chényi Könyvtárban , amelynek végéről két halotti ének az elrongyolódás miatt hiány-
zik; - az Eperjesen levő példány csak az első részt tartalmazza.
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Huszár Gál tanítványa, munkatársa, s a püspökségben utóda folytatta mestere mun-
káját. Bornemisza Péter: "Énekek három rendben" cimű énekeskönyve 1582-ben Det-
rekőn jelent meg. Az első "rendben" újra kiadta Huszár Gál 1574. évi énekeskönyvé-
nek istentiszteleti szelgálatra szánt második részét, a második részben olyan hosszabb
énekeket közöl, "kik prédikáció gyanánt oktatnak", a harmadik részben pedig énekbe
foglalt "bibliai históriák"-at nyújt a híveknek.

A Dunántúl sem maradt énekeskönyv nélkül, Monyorókeréken adta ki az evan-
gélikus püspökké választott, majd reformátussá lett Beythe István "Énekeskönyvé"-t,
1590-ben. A fennmaradt kevés töredékból Ítélve "protestáns énekeskönyv"-nek nevez-
hetnénk, amelyet szerkesztője az evangélikus Bornemisza. Péter és az 1590. évi debre-
ceni református énekeskönyvból ötvözött össze.

A Felvidék keleti részén, a hírneves Stöckel Lénárd iskolamester városában, Bártfán,
a magyar nyelvű evangélikusok istentiszteleti használatára Gutgesell Dávid adta ki
1593-ban az ú.n. "Bártfai énekeskonyvet", Ennek a 280 éneket magában foglaló evan-
gélikus énekeskönyvnek törzsanyaga Húszár Gál 1560. évi énekeskönyvének 97 éneke.

A XVI. század énekeskönyveinek énekei bővizű folyamhoz hasonlók: régi és új
folyamatosan együtt. A Szentírás igéit idézi fel számunkra. A Jelenések könyvének lá-
tomásaiban az üdvözültek "énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét" (Jel 15,
3-4.) és énekeltek Isten dicsőítésére" új éneket" i(JelS, 9 -1 O). És ez a "volt: a van és
a lesz egyházá" -nak megszakíthatatlan, örök egységét tanúsítja.

Botta István

Énekeskönyveink
a 17. és 18. században

Zöngedező Mennyei Kar és az Új Zengedező

Hajlott gerince immár meg is törött. Lapjai oly sárgák, mint egy aszott vénség perga-
mentszínű bőre. Vénebb az emberi vénségnél. 1798 a születési éve s ebben a családban
már az unokák unokája, aki bővülvén nevet is változtatott a 202 éves ős után, s lett
"Új" a familiában: 'Új Zengedező Mennyei Kar.

Megtörött írnmár hajlott gerince, ami pedig újultnál újabb tartója, Hiszen a sárga
laptömeget a tordasi parókia padlásának tisztításakor kapartam ki a szemétből - ennek
már kerek harminc éve - s köttettem be az eredetihez igazodó hasonmás formába. Igy
lett könyveim egyik dísze. Levelezgettem is benne, ízlelgettem őseink ízes szavait, imíg
az elmúlt években bugóbb használatba nem került. Új énekeskönyvünk szerkesztésénél
összeolvastuk minden, a mai napig még meglevő énekünket ezzel a régi, legtöbb esetben
eredeti szöveggel, s próbáltuk, ahol kellett, visszaformálni az eredetire, persze az értel-
metlen archaizálás veszélyeit kerülve. Hogyne törött volna hát meg a gerince, s lett
újra "agyonolvasott"könyv,ki tudja hányadszor.
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Mert a régieket mind agyonolvasták. Elődje, s a család ősapja, a "Zöngedező Meny-
nyei Kar", több kiadást is megélt, s ezalatt többet duzzadt, mint a kétszer annyi kiadást
megélt vaskos utód. Aachs Mihály nemescsói lelkész nevéhez fűződik. Bölcsőbaja. ro-
mantikus szépsége van ma is annak a tájnak. De Lőcsén adták ki, a magyar kultúrának
akkori szép szülőföldjén, 1696-ban. 1703-ban és 1726-ban Bárány György, majd
Vásonyi Mihály újították meg. Ezek a könyvek 1743-ig éltek s eredetileg 2640ldalasok
voltak. Ugy éltek, hogy nem is maradt belőlük csak néhány ritka példány. Ami egykor
mestergerendák dísze volt s naponta a családi asztalon nyílt meg, ma néhány könyvtár
féltett kincse.

Ennek lett gyermeke az Új Zengedező Mennyei Kar s élt meg számos kiadást 1803-
ig. A sok kiadásból már jobban maradtak fenn ép és töredékes példányok egyaránt,
skerültek fel használaton kívül a falusi porták, parókiák és templomok padlásaira. Nem
siettek takarítani. Így jutott kincsemül az utolsóelőtti kiadás egy példánya. Hiányos
példány, néhány lapja lemaradt a sok használat közben, s alsó sarkát egér és padláspor
marta.

Forgatták ezt ifjak, öregek, s énekeltek belőle kanócfény , vagy petróleum lampa
mellett. De elmaradhatatlan volt az istentiszteletről is. Vitték kézben. Hol a zsebkendő
fodra, hol a rozmaring, vagy rózsa állt ki lapjai közül. A férfiak se nagy tehették zsebre,
hiszen a régi előd karcsú alakja után ez már 1436 oldalra hízott, s 7 cm vastag volt, bo-
rító nélkü!. Ha pedig a kötés rézpántos volt, bizony testes és nehéz darabot vittek ma-
gukkal, rníg ünnepélyes, lassú léptekkel mentek a templom felé.

Ez az új könyv jelentősen bővült. 606 éneket tartalmaz számozottan, s több mint
20-at számozatlanul a "Toldaléka", valamint a 150 Soltárt' Szenczi Molnár Albert for-
dításában. Az énekek jelentős részét németből fordították - anémet pietizmus korának
terméke a könyv - s nem rövidek az énekek. Van közöttük 33 versszakos is. A dalla-
mokat csak így jelölték: "Nóta".

Szerettek énekelni. Istentiszteletre várva a templompadokban négy-öt ilyen hosszú
éneket is elénekeltek, s mindig végig. Csendes esténként a családi áhitatokon az apa
előtt volt a Biblia, a család előtt az énekeskönyv. Naponta használták. Nem szakították
szét az életet kegyes órákra s közörnbös, mindennapi verejtékes munkára. Szent volt
a munka is, s a futó idő is. Az órákért is hálát tudtak adni. A Toldalékban van egy ilyen
fejezet: Öraütéskor , "Lefolyt éltemből egy óra" - énekelték, ha a munka fáradságában
lélegzetre megálltak, mert ütött az óra. "Egy óra-e, vagy csak fertály/Hátra maradt éle-
tem/Nem tudom, hát néked élek/S néked halok, Istenem."

Ez az énekeskönyv-pár tehát több mint kétszáz évig élt. A legtovább kitartott. Leg-
nemesebb darabja magyar protestáns ének1ésünknek. A ma még használatos énekes-
könyvünk 11 7 darabot mentett át és őriz mindmáig ebből a csodálatos énekkincsbó1.

A címe hosszú. Ime:
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett Énekes Könyv mellyben vagynak Hym-

nusok, 'SóltárokbÓI. szereztetett Ditséretek, innepekre, s egyéb alkalmatosságokra tar-
tozó Régi istenes énekek, most Ujobban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb vi-
gyázással, mint ennekelőtte, az Énekek' Rendeiknek 's Verseiknek illendő feljegyez-
getésekkel, egynehány buzgó imádságokkal rneg-ékesítettvén, ki botsáttatott ... PO-
sonyban Landerer János Mihály betüivel1798 esztendőben.

Az öregek csak így nevezték: a Graduál. A régi, a Zöngedező, és az Új Zengedező.
Az Ó-Graduál és az Ój-Graduál.

Koren Emil
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A felvilágosodás korának
énekeskönyvei

A Dunántúli, 1805 és a Nagy-Győri, 1811

Nálunk járt külföldiek szekták mondani, hogy" ... a magyarok igen szeretik éne-
keskönyveiket ; sokat énekelnek és szépen ... " Egyházunk népéről ezt csakugyan elle-
het mondani, valóban éneklő egyház vagyunk. Illetékeseink elég sűrűn csérélték-válto-
gatták énekeskönyveiket, gyülekezetink pedig - bár néna körömszakadtig ragaszkod-
tak a régihez - hamar megkedvelték az újat.

Érdekes, szinte megható, ahogy hazai egyházunk történelmében majdnem szabá-
lyos időbeli ritmussal valóságos énekeskönyv-staféta vonul végig: váltják egymást szol-
gálatukat elvégzett, vagy elavultnak vélt, új, meg új énekeskönyvkiadások. Híveink ott-
hon is elő-elővették énekeskönyvüket és bibliáji knál is többet forgatták azt. Falusi
kukoricafosztásokon, tol!fosztóban, nóták mellett egyházi énekek is hangzottak, nagy-
anyáink rokkapörgés mellett dúdolgatták egy-egy kedves éneküket. Aztán nem egy
közülük szíve fölé tétette a kedves könyvet, koporsójába.

Figyelmünket most "A felvilágosodás korá"-nak két evangélikus énekeskönyvére
fordítjuk: az 1805-ben megjelent, ú.n. Dunántúli és az 1811-ben megjelent Nagy-Györi
énekeskönyvre. E két könyv egyidejűert kerek 125 évig szolgálta evangélikus népünk
énekigényét. a Dunántúli inkább falusi gyülekezeteinkben, a Nagy-Györi főként
a városi polgárság körében, az előbbi egyszerűbb kivitelben, a Nagy-Győri, főként a hí-
res Streibig-nyomda előállításában, díszesebben. A Dunántúli 614, a Nagy-Győri 519
éneket tartlalmazott. Későbbi kiadásaiban mindegyik közölt Passiót és bőséges imád-
ság-részt is. Érdekes, hogy a Dunántúli, Toldalék cím alatt jelentős énekszámot vett át
a Nagy-Győriből.

A Dunántúli énekeskönyv "nyelvi és tartalmi fogyatkozásai miatt a míveltebb kö-
zönség és a tanuló ifjúság elhidegült a templomi énekeléstől ... " A Nagy-Győri énekes-
könyv hosszabban indokolja saját megjelenését. Előszavában olvassuk: "Szép ideje már,
hogy a józanabb s tiszta buzgóság a keresztyének között közönségesen felderülni kezd-
vén minden felekezet szent tűztől elragadtatva kezdett szent könyveinek jobbításá-
hoz " Aztán, igérve, hogy az új énekek "sokkal világcsabbak , serkentőbbek" lesz-
nek a régieknél, nem kis önérzettel megjegyzi még az Előbeszéd : " ... Ami ezen könyv-
nek rakottságát illeti, úgy véljük, nem egy könnyen találtathatik valamely tárgy, mely-
ről énekelni szoktunk, rnely itt kimaradott volna. Lelhetni ebben egy-egy nevezet alatt
több külön-különféle énekeket, melyek a fő tárgyat minden oldalról kimerítik .... "

Mindkét könyv, de főként a Nagy-Győrié énekanyagának zöme, Kis János soproni
lelkész, dunántúli püspök eredeti és németből fordított munkája.

Ezt a két énekeskönyvet, különösen a Nagy-Győrit, erősen elmarasztalták raciona-
lizmus vádjában; joggal. Az észelvűség. ráció, felvilágosodás korszaka ez, Európa-szerte.
A széles érdeklődésű, Kis János, művelt, erősen tanári alkatából következően külön is
hajlott ehez a szellemi irányzathoz. Ez feltűnően rányomta bélyegét, különösen is a
Nagy-Győrire. Kis János nevelői, lelkipásztori ideálja a felvilágosult, művelt polgárság.
Jelszava: "Ragyogjon fel az ész fénye ... " Ennek megfelelően énekeiben, imádságai-
ban szinte egyenlő fontosságjelző hangsúlyt tesz a hitélet emberi, mint isteni oldalára,
az akaratra, mint a kegyelemre, Jézust többször nevezi mennyeí vezérnek, példakép-
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nek, mint bűnbocsánatot szerző irgalmas Megvaltónak. A pietizmus egyházi nyelvén
nevelkedett, templomos híveink joggal ütköztek meg ilyen éneksorokon: "Ha szíved
tiszta, lelked ép, lsten szeret atyaikép ... "; "Ha jó lelki-esméretem, Van Istennél
becsületem ... "; "A bölcs vizsgáló ész, Sokban tanítód lesz". Egyik énekversében
Istent "fő-ész" -nek nevezi.

Karsai Sándor dunántúli püspök szerint: " ... Ha a Dunántúli énekeskönyv hittani
énekcsoportja oly jeles énekeket tartalmazott volna, mint az erkölcstani rész, úgy a
győrieknek eszébe sem jutott volna más énekeskönyvet bevenni ... "Valóban a Dunán-
túli énekeskönyv lassanként egyre nagyobb tért hódít és 1930-ban a Nagy-Győrit hasz-
nált győri gyülekezet is áttért a Dunántúlira." Ez bizonnyal szükséges továbblépés volt.
Akárcsak az 19l1-es és 1955-ös két újabb kiadás, valamint a reménységgel és örömmel
várt legújabb is.

De hálátlanok lennénk, ha a felvilágosodás, kritikával is érintett két fenti énekes-
könyvét csak mai szemmel néznénk. A teljes sorozat folyamatában kelJ értékelnünk
minegyiket. Új és új hangot hoztak, a maguk helyén és idején tovább vitték ének-
ügyünket.

Szabó József

Szlováknyelvű gyülekezeteink
énekeskönyvei

1. A reformációnak Magyarországon való elterjedése után a magyarországi evangé-
likusság három nyeívű gyülekezetekben gyökeresedett meg: magyar, szlovák és ném et
ajkú gyülekezetek keletkeztek, közel egyenlő arányban. A szlovák ajkú evangélikusok
elsősorban a Felvidéken, majd a török hódoltság megszűnése után, tervszerű telepíté-
sek nyomán a nógrádi, pesti és békési megyékben alapítottak kisebb-nagyobb gyüleke-
zeteket. Néhány szlovák ajkú gyülekezet Dunántúlon is megtelepedett. Az első világhá-
ború után a helyzet annyiban változott, hogy a Felvidéken élő szlovéknyelvű gyüle-
kezetek új álJamba, Csehszlovákiába kerültek. A mai Magyarországon élő szlovák ajkú
gyülekezetek megmaradtak ugyan, de a hívek egy része a második világháború után
létrejött lakosságcsere folytán Szlovákiába távozott, egy másik rész pedig elmagyaro-
sodott. Ettől eltekintve azonban még most is vannak jelentős lélekszámú és nagyságú
szlováknyelvű evangélikus gyülekezeteink elsősorban Békés megyében, továbbá Nógrád
és Pest megyében.

2. A 18. század első felében létrejövő új szlovákajkú gyülekezetek tagjai a Felvi-
dékről magukkal hozták a Kralicky-Biblia melJett szeretett énekeskönyvet, az ugyan-
csak biblikus nyeívű Tranosciust. Ezt az énekeskönyvet a lengyel származású és Lip-
tószentmiklóson letelepedett emigráns evangélikus lelkész, Tranovsky György szerkesz-
tette és állította össze. Első kiadása l636-ban jelent meg "Cithara Sanctorum" címen.
Ez a kiadás még csak 414 éneket foglalt magában. Az énekek zömében német és latin
eredetűek, de számos éneket írt maga Tranovsky is. Az első kiadások Lőcsén, majd
Pozsonyban jelentek meg, de az üldözések miatt több ízben adták ki az énekeskönyvet
külföldön is (Bécs, Drezda, Lipcse). Száz év múlva már a 14. kiadás jelent meg, s az
énekek száma ekkor már csaknem ezer volt. Szinte mindegyik kiadás új énekekkel bő-
vült s már az első kiadásoknál megtalálható az imádságos rész, a "Phiala Sanctorum" is.
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Az összes kiadások számát a kutatók nem tudták megállapítani, 140-150-re becsülik.
A békéscsabai evangélikus gyülekezet négy ízben adta ki a Tranosciust, legutóbb
1942-ben, zsebalakban. Ebben a kiadásban már 1172 éneket találunk.

3. A Tranoseius énekek tartalmi skálája igen tág és színes. Az egyházi esztendő 300
éneke mellett megtaláljuk a Kiskáté részeit magában foglaló énekek gazdag sorát (tíz-
parancsolat, Apostoli Hitvallás, Miatyánk, keresztség, gyónás, úrvacsora). A veretes és
ortodox lutheri tanítás megtalálható az énekekben csakúgy, mint a rtémet és huszita
pietizmus hatását tükröző sajátos kegyesség is. Ezt a kegyességet számos szlováknyelvíí
gyülekezetünk megőrizte szinte napjainkig éppen a Tranoseius énekeken keresztül. Szá-
mos ének szól az egyházról, lsten igéjéről, az imádságról, a bűnbánatról, a szenvedésről,
a keresztyén életfolytatásról, a hálaadásról, Jézus szeretetéről, mintegy 100 ének a
négy végső dologról (halál, ítélet, kárhozat, örökélet). A több mint 130 reggeli, déli
(étkezés előtti és utáni) és esti ének pedig azért szerepel ilyen nagy számban, mert szá-
mos gyülekezetben - néhány gyülekezetben még ma is - mindennap tartottak illetve
tartanak a templomban reggeli illetve esti áhitatot. A déli énekeket pedig a vasárnap
délutáni templomi vecsernyéken énekelték. A konfirrnációkor kedvelt szokás volt a
Tranoseius énekeskönyv ajándékozása, így a legtöbb családban mindenkinek saját
Tranosciusa volt. Erre azért is szükség volt, mert szombat esténként és vasárnap délutá-
nonként odahaza a család összes tagja - házi áhitat keretében - együtt énekeltek a
Tranosciusból. A könyveket - éppen az erős használat és forgatás miatt - rézverettel
borították, amelyen számos értékes néprajzi motívum található a tulajdonos neve és az
évszám mellett, Szokásban volt az is, hogy az énekeskönyv utolsó lapjain feljegyezték
a családi események (születés, házasságkötés, elhalálozás) adatait.

4. Kísérlet történt arra, hogya Tranosciust más énekeskönyvvel felcseréljék. 1842-
ben több felvidéki lelkész együttes munkájaként, Jozeffy Pál és Szeberini János püspö-
kök ajánlásával megjelent az .Evanjelicky Zpewnik" (Evangélikus Énekeskönyv) 842
énekkel és 75 oldalnyi imádsággal. Ebben ugyan megtalálható számos Tranoseius ének
- számszerint 327 -, de ugyancsak jelentős számban szerepelnek szlováknyelvű gyüle-
kezetek korabeli lelkészeinek saját költésű énekei és énekfordításai is. Az énekek
nyelve továbbra is biblikus, amely közel áll a cseh nyelvhez. S bár ennek az új énekes-
könyvnek használatát az egyházi vezetőség erőteljesen ajánlotta, a gyülekezetek zöme
mindmáig megmaradt a Tranoseius mellett.

Tudomásunk van arról is, hogya Szlovákiai Evangélikus Egyház évek óta azon fára-
dozik, hogy a biblikus nyeívű Tranosciust átültesse a szlovák irodalmi nyelvre. Hogy
ennek a nagy munkának milyen eredménye lesz, azt a jövő fogja majd megmutatni.

5. Szlováknyelvű gyülekezeteink a Tranoseius mellett még további két szlovák (bib-
likus) nyelvű énekeskönyvet használnak: temetéseken a Funebrált (290 énekkel), vala-
mint virágvasárnapon és nagypénteken a Passió könyvecskét. Ezek is számos kiadást ér-
tek el, a békéscsabai gyülekezet is több ízben adta ki ezeket a könyveket.

6. Végül megemlítjük még, hogy néhány gyülekezetünkben használatban volt az ún.
Békéscsabai Énekeskönyv, amelynek 17. kiadása 1960-ban jelent meg 446 énekkel, to-
vábbá a Szarvasi Énekeskönyv, amely 3 kiadást ért meg s csaknem ezer éneket foglal
magában. 1935-ben megjelent a Tranoseius magyar fordítása. Az énekeket Vietórisz
József nyíregyházi igazgató-tanító, az imádságos részt D. Geduly Henrik püspök fordí-
totta. E három énekeskönyv magyar nyelvű s elsősorban a szlovák gyülekezetekben élő,
de a magyar istentiszteleteket látogató hívek számára készült. A Békéscsabai és Szarvasi
énekeskönyvek énekei túlnyomó részben Tranoseius énekek magyar fordításai, de igen
sok éneket vettek át mindkét könyvbe a Keresztyén (Dunántúli) Énekeskönyvból is.
Az új országos énekeskönyv megjelenésével meg fog szűnni a Békéscsabai és Szarvasi
Énekeskönyvek használata, de a szlováknyelvű istentiszteleteken híveink továbbra is
szeretett énekeskönyvükból, a Tranosciusból fognak énekelni.

Mekis Ádám
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A mezőherényi német
énekeskönyvek

A magyarországi evangélikus gyülekezeteket anyanyelv szerint három csoportba sorol-
hatjuk. magyar, szlovák és német gyülekezetek. Németnyelvíí énekeskönyvek közül
többfajta maradt reánk: vannak még régi, az "óhazából" származó könyvek és isme-
rünk újabb, a már magyarországi helyi tradicióknak megfelelően alakított és kiadott
énekeskönyveket. A következőkben a mezőberényi német énekkincset szeretném
ismertetni. Elsősorban azért, mert még ma is meg lehet találni azt a szálat, amely a rég-
műltba vezet, másrészt mivel a mezóberényi gyülekezet adatta ki azokat az énekes-
könyveket, melyekből még öt másik német anyanyelvű gyülekezet tagjai is énekeltek,
és néhol énekelnek még ma is.

Az egyik legidősebb énekeskönyvet 1852-ben Bécsben adták ki. Már a címe is a
gyülekezeti élet és a család vallásos életének szoros kapcsolatát mutatia: Evangélikus
énekeskönyv a gyülekezet és a család számára. A könyvet Biala, Bielitz és O-Bielitz
gyülekezetei adták ki, összeállítását pedig az ott szolgáló lelkészek végezték. Az előszó-
ban a következőket olvashatjuk: "Régi és új egyformán kedves volt előttünk, ha az
igazi kegyes életre mutatott utat és a Szentlélektől született. Szellemileg és lelkileg
leginkább a Württernbergiekkel érezzük magunkat rokonságban, akiknek az énekes-
könyve ezen a területen a legjobbnak rnondható."

A könyv legnagyobb része énekeket tartalmaz, 32 fejezetre felosztva. A 795 ének
szerzői között sok ismert névvel találkozunk: Martin Luther, Joachim Neander, Ters-
teegen, Zinzendorf, Paul Gerhardt. Gellért püspök több éneke is megtalálható itt. Egy-
egy éneket írt Anton Ulrich Braunschweig hercege, Anna Sophia Hessen-Darmstadti
grófnő. A legtöbb ének 4-5 verses, de van közöttük hosszabb is. A rövid imádságos
részben reggeli, esti, bűnbánati és úrvacsorai imádságok találhatók. Ez az énekeskönyv
szolgált az l893-ban Aradon kiadott énekeskönyv alapjául.

A még ma is használatban levő németnyelvű énekeskönyv első oldalán Luther Már-
ton képe látható, alatta főbb életrajzi adataival ismerkedhetünk meg. A hat kiadást
megért énekeskönyv Mezőberény, Bulkesz, Gyoma, Hartau, Szemlak és Vadkert német-
ajkú gyülekezeteit kapcsolta énekkincsével egybe.

A könyv az énekeket tartalmuk szerint 12 csoportba sorolja: egyházi ünnepek és há-
laadó énekek, katekizmusénekek, zsoltárok, énekek a megigazulásról Isten igéjéről és a
keresztyén egyházról, énekek a keresztyén életben és szükségben, a keresztről szóló és
a megkísértetés énekei, háború és békeidők énekei, dicsérő és hálaadó énekek, reggeli
déli és esti énekek, evés előtti és utáni hálaadó énekek, halotti énekek, énekek az
ítéletről, ifeltárnadásről és az azt követő örök életről. Ez után az egyházi esztendő
minden vasárnapjára beosztva találjuk az evangéliumhoz és az epistolához ajánlott
énekeket. Ez az énekeskönyv 638 éneket tartalmaz. A legtöbb ének sok versből áll,
10 -1 2-ből, de találhatunk olyat is, melynek 19 verse van. A könyv első kiadásában
imádságos rész nincsen. A hatodik kiadás, me ly 1913-ban Mezőberényben jelent meg,
már több változást mutat. A 12 fejezetes beosztás meghagyása mellett az énekek le let-
tek rövidítve átlagban 5 -6 versre. Az énekes részhez kapcsolódik a keresztyén imádsá-
goskönyv. Dr. Johann Habermann egész hétre szóló reggeli és esti imádságait találhat-
juk itt, valamint bűnbánati, úrvacsorai és egyéb imádságokat. Az utolsó "Egy szép
imádság idős emberek számára". Az utolsó részben az istentisztelet az úrvacsora rendje
van.
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F.Z.

A mezőberényi német anyanyelvű gyülekezet idős tagjai még ma is kincsként őrzik
és használják ezt az énekeskőnyvet. De nemcsak az ő számukra jelent ez nagy értéket.
A magyar nyelvű énekeskönyvben is sok olyan ének található, melynek eredete ide ve-
zethető vissza. Minden gyülekezet hallgathatja az evangéliumot saját anyanyelvén, éne-
keit is így énekelheti. fgy fonódik össze a magyarországi magyar és német anyanyelvű
gyülekezetek éneke Isten színe előtt, akik más-más nyelven, de egy dallammal és egy-
forma lelkesedéssel éneklik: Ein feste Burg ist unser Gott - Erős vár a mi Istenünk.

Keresztyén énekeskönyv
1911 és 1955

TÖBB MINT SZÁZ ÉVEN ÁT hivatalosan két racionalista szellemű énekeskönyv
határozta meg gyülekezeteink éneklését: az 1805 óta megjelent dunántúli és az 1811
óta megjelent győri énekeskönyv. Egyik sem volt szélsőségesen racionalista. Gyüleke-
zeteink népe mégsem tudott megbarátkozni az énekek többségének száraz, rideg hang-
jával. Igy azután a racionalizmust új áramlatok váltották le, mielőtt mélyebb gyökeret
verhetett volna gyülekezeteink hitéletében. A múlt század közepén elérte hazánkat az
ébredés első hulláma, és lelkileg találkozott a racionalizmus felszíne alatt továbbélő
pietizmussal, különösen Dunántúl magyar gyülekezeteiben és más nemzetiségi vidé-
keinken. Mint világszerte, úgy egyházunkba is erősödött a felekezeti öntudat, és
felébredt az érdeklődés a lutheri reformáció vallásos és kultúrális öröksége, különö-
sen a magyar reformáció értékei iránt.

A GYÖKERES REFORMRA túlontúl érett volt már a helyzet, amikor 1911-ben
megjelent a dunántúli énekeskönyv teljesen új kiadása Keresztyén Énekeskönyv
címmel. Benne újra magához tér magyar gyülekezeteink sajátosan evangélikus lelki-
sége, amelyet mindig jellemzett a hit és gondolkodás érzelmi mélysége, őszinte egy-
szerűsége és erkölcsi tisztasága. "Mi tehát - írják az énekeskönyv szerkesztői -, első-
ben is arra törekedtünk, hogy énekeink tartalmilag megfeleljenek evangélikus népünk
vallásos köztudatának, s a biblián alapuló hitvallási iratainknak. Énekeink nemcsak
az észhez, hanem főként a szívhez akarnak szólni, és olyan érzelmeket tolmácsolni,
amelyek híveink egész gyülekezetének lelki világával is közösek". A gyülekezetre fi-
gyelve nem vetették el az addigi énekeskönyvek teljes anyagát, de erősen megros-
tálták. Főként Kis János énekeit hagyták meg, amelyek javarésze klasszikus egyházi
énekek többé-kevésbé szabad költői fordításai. Viszont felvették a magyar lutheri
reformáció és pietizmus gazdag énekkincsének legjavát. Bőven válogattak Luther éne-
keiből, a német, szlovák, huszita francia, sőt lengyel szöveg és dallam ..- anyagból -
gondosan vigyázva arra, hogya "a magyar ütemes verseléssei egyező" legyen. De vál-
lalták a múlt század énekiróit is egészen saját korunkig. A tervezés, fordítás, szöveg-
módosítás, javítás és szerkesztés munkáját tulajdonképpen csak egy kis csoport
végezte. Kovács Sándor későbbi püspök, Sántha Károly sárszentlőrinci lelkész és Záb-
rák Dénes soproni lelkész voltak a fő munkatársak. De az egész vállalkozás lelke, ki-
váló himnológus szakértője és fáradhatatlan munkása Payr Sándor soproni teológiai
tanár volt. Tizennyolc évi fáradozással nemcsak korszerű, hanem evangélikus veretű,
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széles ölelésű és sok tekintetben előre mutató énekeskönyvet alkottak, amely meg-
nyerte a hívek tetszését, és minden külső kényszer nélkül terjedt el egyházunkban.

GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉSŰNK megújulása követte az énekeskönyvnek ezt a re-
formját a két világháború között. Gyülekezeteink találtak benne elég ismert éneket,
új énekeket is tanultak hozzá. Izlelgették a ritmikus éneklést, mert az énekeskönyv
egyik újítása volt az, hogy ritmikus dallamokat is előírt. Kántoraink szakítottak a von-
tatott éneklési móddal, és egyre frisebb tempót diktáltak. Az 1911. évi énekeskönyv-
nek egyik nagy érdeme éppen az, hogy az éneklésnek ezt a szerves továbbfejlődését le-
hetővé tette. Egyházunk, gyülekezeteink hitbeli fejlődése azonban egyre inkább át-
lépte az énekeskönyv lehetőségeit. Az ébredés újabb, erőteljes hulláma magával hozta
a közérthető, hivő tartalmú, de sokszor idegen stílusú ébredési énekeket. Az ökumené is
gazdagította éneklésünket. Erőteljesen érvényesült egy hitvallásos, néha archaizáló
irányzat is, amely a klasszikus korált tekintette normának. Új kiadványokban, ének-
füzetekben , lapokban jelentkeznek ezek az irányzatok.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN egyházunk lelki megújulása elkerülhetet-
lenné tette egy egész új énekeskönyv szerkesztését. Az előkészítő munkálatok első gyü-
mölcse a "Cantate! Énekeljetek!" címen 1950-ben megjelent énekfüzet volt, amely
101 ének ritmikus dallamát és ennek megfelelőerr átírt szövegét tartalmazta. Külső
körülmények miatt egy időre leállt a munka, de újra megindult, amint erre lehetőség
nyílt. Az ügy sürgős volt: évek óta nem volt kapható énekeskönyv. Az egyetemes
presbitérium 1954 márciusi ülésén elhatározta, hogy az énekeskönyv kéziratának
1954. szeptember l.O-ig készen kell lennie, és ennek elkészítésével megbízott egy
munkaközösséget, amelynek vezetője Gyöngyösi Vilmos, tagjai Benczúr László,
Ferenczy Zoltán, Prőhle Károly és Scholz László voltak. Dallami szempontból Sulyok
Imre vezetésével Gárdonyi Zoltán, Peskó Zoltán, Rezessy Lászlo és Weltler Jenő vol-
tak a munkatársak. Az énekeskönyv terjedelme legfeljebb 400 ének, és ezt az idő rö-
vidsége miatt a meglevő anyagból kell válogatni: Az I9l1-es énekekönyvból, a békés-
csabai és a szarvasi énekeskönyvből, a magyar Tranosciusból, a nyíregyházi toldalékból,
a református próbaénekeskönyvből, az énekfüzetekbó1 és éneklapokból. A határidő
nem volt tartható, de az énekeskönyv 1955 karácsonyára mégis megjelenhetett.

JO'ZAN ÉS BÁTOR ELŰRELÉPÉST jelentett a Keresztyén Énekeskönyv 1955.
évi új kiadása, bár előszava alázatosan hangúlyozza, hogy "még nem nevezhető új
énekeskönynek". Józanul történt a "Régi rész" énekeinek válogatás. Minden szűkkeb-
lűségtől mentesen megtartotta a régi énekeskönyv minden értékes darabját, hézagosan
még az eredeti számozást is, úgyhogy gyülekezeteink éneklése zökkenőmentesen fej-
lődhetett tovább. A válogatás ugyanakkor a régi rész teológiai összképét lényegesen
megváltoztatta. A racionalizmus puszta gondviselés-hitét és moralízálő erkölcstanát
tükröző énekek kiszűrésével homloktérbe kerültek a Jézus Krisztus megváltó munká-
ját és a Szentlélek megújító erejét magasztaló énekek. Bátor előrelépést jelentett az
"Új rész". Luther és a magyar reformáció veretes hitvalló énekei mellett megtaláljuk
benne az evangelizáció és az ökumené révén megkedvelt új énekeket - valamennyit
kottásan és ritmikus dallammal. Az eddiginél sokkal bővebb, régi és új imádságokat
tartalmazó "Imádságos rész" és később az istentiszteleti rendeket tartalmazó rész egé-
szíti ki és teszi alkalmassá az énekeskönyvet istentiszteleti és otthoni használatra.
Miután a békéscsabai énekeskönyv átvette az új részt, a szarvasiak pedig az énekes-
könyv teljes anyagát, ez a Keresztyén Énekeskönyv a reformáció korából örökölt
címének megfelelően gyakorlatilag országos énekeskönyvünkké lett. Gazdag tartalmá-
val és szerény formájával önmagán túlmutat: az új énekeskönyv felé. Ez az alázatos
szolgálat volt a célja, és szolgálatán Isten áldása volt.

Prőhle Károly
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A megújított öregotthon

Felújították a gyenesdiási szeretetotthont

Résztvevők a megújított otthon avató ünnepségén
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Az új énekeskönyv
1982

Amikor e naptár híveink kezébe kerül, még nem hagyta el a nyomdát új énekes-
könyvünk. Csak elképzelésünk van róla: olyan formájú, mint a Dunántúli, csak teste-
sebb. Szép kék kötésű, fedelén arany nyomású görög keresztben orgonasípok. Azt is
tudjuk, hogy minden ének első versszaka kottás. Sokan várják megjelenését, különösen
azokban a gyülekezetekben, ahol nincs elegendő példányszám az utolsó kiadásúból, s
most kénytelenek még régebbi példányokat is használni. Sok gyülekezetünkból arról
kaptunk hírt, hogy számos új éneket megtanultak az Evangélikus Életben közöltekből,
ezzel is kifejezve várakozásukat és készségüket az új elfogadására.

Természetesen mindig vannak emberek, akik félnek az újtől, tartanak az ismeret-
lentől. Talán oldja az idegenkedést, ha tudjuk, az új énekeskönyv szerkesztésekor
törekedtünk arra, hogy minden gyülekezeti tag számára ne csak elfogadható, de való-
ban öröm forrása is legyen. Találja meg benne mindenki a magának valót. A fiatal is, az
idős is, a városlakó, de a falun élő is, a régit kedvelő, sőt a modernet kereső is. Arra bíz-
tatunk mindenkit, amikor kezébe veszi új énekeskönyvünket, keresse benne azt, ami
neki örömet szerez!

Az énekanyag gerincét az ősi evangélikus énekkincs képezi. Háromszáz felett van
azoknak az énekeknek a száma, amelyek a Dunántúli énekeskönyvben is megtalálha-
tók. Körülbelül ugyanennyi lesz ismerős az eddig a Békéscsabai, illetőleg a Szarvasi éne-
keskönyvet használók számára is.

A megtartott énekek egy részét azonban javítani kellett. Ahol a régi szövegek az új
generáció számára már érthetetlenek vagy furcsák, ott azokat a mai nyelvhasználat hoz
közelítettük. Ahol pedig szükséges volt az újrafordítás a ritmikus dallam vagy más
egyéb ok miatt, ott új nyelvi köntöst kapott a régi tartalom. És ezek az új versek állják
a versenyt a régiekkel!

Akik az újat keresik, bőven találnak azt is. Teljesen új darabokat tartalmaz a VI.,
a bibliaórai énekek fejezete. Népi dallamokra írt gyermekénekeket, spirituálékat, ká-
nonokat, sőt az ifjúság körében kedvelt mai énekeket is. Ujak lesznek a Szarvasi és a
Békéscsabai énekeskönyv különlegesen szép, értékes darabjai azoknak, akik eddig csak
a Dunántúli énekeskönyvból énekeltek. És ugyanezt mondhatjuk el arról a 28 énekről,
amely a református, vagy más hazai felekezetek énekkmcséből származik. Szárnos szép
darabot vettünk át a három nagy evangélikus tömb: a német, a skandináv (finn, svéd,
norvég, dán), valamint az amerikai egyházak énekeiból is. Az idegenből most magyarra
fordított 52 énekkel szeretnénk bizonyítani: éneklésünkben is közelebb szeretnénk ke-
rülni a világ keresztyénségéhez.

Sokan kérdezik, lesz-e valóban új énekszövegünk, amit mai szerzők írtak mai hivők-
nek. Örömmel válaszolunk, 48 ilyen énekünk van. Ebből negyvenet körülbelül egyenlő
arányban négyen szereztek : Túrmezei Erzsébet, Scholcz László, Dóka Zoltán, és Bod-
rog Miklós.

Néhány gondolat az énekeskönyv dallamairól. Mintegy 70 új dallamot vettünk fel,
részint az átvett énekszöveggel együtt, részint mai magyar egyházzenészeink kompozí-
cióiból. Nagy szám ez, különösen, ha belegondolunk, hogy ma egy jól éneklő gyüleke-
zet körülbelül 150 dallamot ismer és használ.

Mikor fogjuk mindezt megtanulni? A válasz nagyon egyszerű: van rá időnk, nem
kell sietnünk. Mint a többi énekeskönyv történetében is olvashattuk, egy-egy énekes-
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Trajtler Gábor

könyv 30,50, sőt 70 évig szolgált egyházunkban. A legjobban éneklő gyülekezetek sem
tudtak egy év alatt tíz dallamnál többet megtanulni. Ez is célunk volt: a gyülekezetek
minél tovább élhessenek az új énekek tanulásának lehetőségévei, és ez vezessen isten-
tiszteleti életük felfrissüléséhez. Hosszú távra terveztük az énekeskönyvben közölt li-
turgiákat is: legelől lesz a ma legáltalánosabban használt, ezt követik a díszesebb, igé-
nyesebb istentiszteleti rendek, amelyeket idővel a gyülekezetek lelki igényüknek meg-
felelően megtanulnak és bevezetnek. Mindezeken túl a szórványhelyzetben levőkre gon-
doltunk, amikor a legegyszerűbb istentiszteleti formákat is közöltük.

Ahol jelenleg idős a lelkész vagy a kántor, s már nem tudják megtanítani a gyüleke-
zetet az újfajta éneklésre, ott sincs ok az aggodalomra. Az új énekeskönyvból kétszáz-
ötvennél többet lehet énekelni a megszokott dallamokkal. Az új szövegek ugyanis éne-
kelhetők a régi dallamokkal is, hiszen a ritmikus énekléshez alkalmazott énekszöveg
kiegyenlített éneklés esetén is teljesen jól hangzik.

Mit várunk az új énekeskönyvtől? Hogy gyülekezeteink éneklése megújul,ritmikussá
válik. Hogy istentiszteleteink a megszokottságból kikerülve megújulnak. Hogy az éne-
ken keresztül átéljük ismét a meggazdagodás élményét. Hogy nemcsak rni, de a minket
követő generációk is szívesen veszik majd kezükbe ezt a könyvet. Hogy az új énekek
megteremtik az új evangélikus egyházzene magyarországi mesterműveit: kőrusircdal-
mát, orgonarnűvészetét. Hogy újra éneklő egyház leszünk, nemcsak nevünkben, a való-
ságban is!

Az új énekeskönyv szerkesztésének és kiadásának elindítója és szorgalmazója
dr. Káldy Zoltán püspök volt. A szerkesztés munkáját a szövegi és dallami bizottságok
élén (lásd a Naptár előszavát) Trajtler Gábor végezte.

J
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Lutheránia
Az utóbbi években egy-egy jubileum kapcsán többször olvashattunk hírközlést egy-

házi sajtónk hasábjain a Lutheránia munkájáróL Ezért ez alkalommal inkább a barokk
zene művelésének feltételeiről és az előadások igényességéról szeretnék beszámolni.
Milyen feladatokat kíván egy ilyen testület szervezése és fenntartása?

Mindenekelőtt, ilyen énekkar verbuválása csak kifogástalan produkcióval lehetséges.
A jó előadás vonzza a hallgatóság köréből az aktívan résztvenni szándékozókat. Ugyan-
akkor csak jól felkészült társaság tud igényes produkciót nyújtani. Egyik következik a
másikbó!.

Már első műsorpróbálkozásaink alkalmával - évtizedekkel ezelőtt - is észrevettem,
hogya Bach műveihez való közeledés óriási hatással van a tagokra. Az irányítás titkos
mestere Zalánfy Aladár, a Zeneművészeti Főiskola tanára, a Deák téri templom f'őorgo-
nása volt, akire tisztelettel néztünk fel és vakon követtük.

Ugyanakkor napjainkban e művek előadásahoz még az a nagyfokú érdeklődés is
hozzájárul, amelyet a barokk zene kelt. Az öreg lipcsei kántor nemcsak a vele foglal-
kozó énekes és hangszeres gárdát gyönyörködteti műveivel a tanulás és gyakorlás folya-
mán, hanem hallgatóságról is maga gondoskodik. Bach neve a hangversenyműsor dísze.
Passiói, kantátái, miséi legnagyobb ünnepeink jelentőségét mélyítik el.

Bach muzsikáját és annak szellemét ismerteti gyönyörű és vonzó, ám nem egyszerű
művé zi feladat. Bach nagyságáról sem az utána következő korok, de még saját muzsi-
kus fiai sem tudtak helyes képet adni. míg 1829-ben a Máté-passio előadása fel nem
fedte az elrejtett nagy zenei kincset.

Művei evangélikus egyházi zenénk központjában állnak, ezért tűzte ki céljául a Lut-
heránia énekkar a velük való foglalkozást.

Zalánfy Aladár kérlelhetetlen makacssággal irányította a Lutheránia figyelmét a
kantáták világa felé, amelyekben a vasárnapi evangelium kapott zenei köntöst. Elsajá-
títottuk Bach zenei nyelvének ritmikai és dallami technikáját, megtanultunk gyönyör-
ködni szépségében. A "tiszta forrásból" merítettünk, és nem zenei analizisek olvasá-
sábóL így ismerkedtünk meg lépésről-lépésre a nagy művekkel is. Ezt a munkát rend-
szeresen folytattuk 1942-től. Meg kell emlitenem, hogy e téren előttünk igen tiszte-
letre méltó munkásságot fejtett ki Lichtenberg Emil, nyugalmazott operaházi karmes-
ter, aki - Zalánfy inspirálása nyomán - az általa vezetett Budapesti Ének- és Zenekar
Egyesület élén áldott munkát végzett az oratóriumzene népszerűsítésében. Különösen
Hándel örökértékű ótestamentumi oratóriumait szólaltatták meg, de Bach passiói és
kantátái is megtalálhatók voltak műsorukban. Óriási érdeklődés kísérte az előadásokat
a Zeneművészeti Főiskola Nagytermében. A történelmi vérzivatarban megszűnt Lich-
tenberg-kórus zenetörténeti felelősségét a Lutheránia énekkar vette áto

115



Weltler Jenő

A mi célkitűzésünk az volt, hogy az oratóriumot újra a templomba hozzuk be. Így
adtuk elő az idők folyamán a Karácsonyi oratóriumot, a Magnificatot, a János- és Máté-
passiót és aH-moll misét,több motettát éskantátát.

Az utóbbi években egyoldalú barokk szemléletünkben Szokolay Sándor Kossuth-
díjas zeneszerző egy másik ablakot tárt ki előttünk: az új magyar evangéliumi zene
világát. Példákat is mutatott, úgy hogy majdnem minden ünnepnek és egyháztörténeti
évfordulónak ajándékozott egy-egy művet. A Lutheránia mohón vetette bele magát az
új művek világába.

Olyan hazai és külföldi előadások vannak mögöttünk, melyek az énekkar és a zene-
kar életében fénylő határkövek. Ilyen a Gályarabok-kantáta, a Libellus Hungaricus, a
Confessio Augustana - Szokolay kantátái, valamint Kodály és Sulyok Imre kompozí-
ciók.

Ilyen művek előadása nagy próbafegyelmet követel. . A művek terjedelmük és ne-
hézségi fokuk miatt egyaránt igényesek. A heti kétszer két órás próbák egész évben,
majd koncertek előtt a külön próbák erősen igénybe veszik az énekkar hetven tagjá-
nak idejét. Ehhez jön a lassan állandóvá vált zenekarral és a szólistákkal való foglalko-
zás. Meg kell emlitenem, hogya szólisták nagy lelkesedéssel, ingyen, ügyszeretetból
támogatják munkánkat. Külföldi kollégáim saját hazájukban elképzelhetetlennek tart-
ják ezen magatartást.

A Lutheránia gyülekezeti énekkar, vasárnaponként szolgál a Deák téri templom-
ban, a nyári hónapok kivételével. A rádiós istentiszteleteken, belmissziói alkalmakkor
és az Országos Egyház ünnepélyein is szolgáltat juk a zenei műsort. Több meglúvást
kaptunk időnként a nagyobb vidéki gyülekezetektől, akiket különösen nagy műso-
raink előadása érdekel.

Egyházunk vezetőségének szívügye a Lutheránia munkája. Minden alkalommal ta-
pasztaljuk lelki és anyagi támogatásukat. Különösen érezzük ezt külföldi hangverseny-
körutainkon.

Utolsó kérdés: honnan az utánpótlás és a hallgatóság? Egyszerű: a 230 éve meghalt
lipcsei kántor műveivel maga szervezi előadói gárdáját. Aki ebbe belekóstolt, nem tud
már szabadulni. A zenerajongók táborában pedig olthatatlan szomjúság van a barokk
zene iránt. fgy hallgatják minden évben Bach nyelvén Jézus élettörténetét, születésétől
a passiők Golgotájáig, rnindaddig , "míg szemtől szemben éneklünk a mennyben mind
egyetemben."

Oroszlány
Oroszlány fiatal bányászváros. Az evangélikus gyülekezet énekkara 1982-ben 20

éves lesz. Az énekkar karnagya Nagy Dániel maga is három műszakban dolgozó csapat-
vezető vájár. Négy év óta a bakonycsernyei evangélikus gyülekezet énekkarát is vezeti.

1962 májusában egy fiatalember felkereste Milán János lelkészt azzal a kéréssel,
hogy engedje őt a templomi harmóniumon gyakorolni. A lelkész hozzájárulásán felül
megkérte, hogy ha lehetséges, a vasárnapi istentiszteleteken is játszon a kántor nélküli
gyülekezetben. A beszélgetésből kiderült, hogy 1958-tól idejár dolgozni a bányához.
A Debrecen közelében levő kis baptista közösség tagja és három hetenként jár haza
családjához. Szeretné szabadidejét haszno san eltölteni. Nem utolsó sorban testvéri kap-
csolatokat és közösséget is keres. Ennek őszinte és hálás megtapasztalása nyomán
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hamarosan oroszlányi lakos lett családjával együtt. A gyülekezet régi vágya és imádsága
is teljesült: Isten nemcsak kántort adott, hanem azt a zeneszeretet , mely Istennek kíván
szolgálni, másokat is megragadott és arra mozgatott, hogy az evangélium énekes szol-
gálatába bekapcsolódjanak.

Az énekkar első tagjai a Milán ,Nagy és Sztruhán családokból kerültek ki, de akadtak a
gyülekezetben fiatalok és idősebbek is, akik hamarosan bekapesolódtak a szolgálatba.
1962. szeptemberében a templom felszentelésének 175. évfordulóján énekelt először
az énekkar. A gyülekezet is kedvezően fogadta és hamarosan 30-ra emelkedett a tagok
száma. A kezdeti lelkesedés elmélyült a szombatesti énekkari bibliaórák nyomán. A fia-
talok lelki megújulásának, hitbeli megnyilatkozásainak tanúi lehettek az idősebb kor-
osztályhoz tartozók. A Biblia megismerésének és jobb megértésének alkalmaivá lettek
ezek a bibliaórák. A naponkénti bibliaolvasás és imádkozás áldása in keresztül őszinte
testvéri közösséggé formálődtak, akik a gyülekezet minden munkájában, a gyülekezeti
életben: istentiszteleteken, szeretetvendégségen, rendkivüli alkalmakon szeretettel és
segítve kivették részüket.

Sokrétűvé lett az énekkar tagjainak összetétele: diákok, bányászok, szakmunkások,
technikusok, mérnökök, orvosok, tanárok stb. Személyük az évek során tanulás, család,
elköltözés miatt változik. Körülbelül 100 azok száma, akik ma másutt élnek. A tagok
nagyrésze zenei műveltséggel, zeneiskolai ismeretekkel rendelkezik, esetleg hangszeren
is játszik. Mintegy tízen a fóti kántorképzőben tanultak, tanulnak; közülük néhányan
kántori bizonyítványt is kaptak. Hetente I -2 alkalommal szükség szerint jönnek pró-
bára. Nem kis áldozatot jelent az 1-2 gyermeket nevelőknek, vagy 3 műszakra járók-
nak a próbákon, előadásokon való részvétel.

Az énekkari anyag eleinte a baptista karénekeskönyvből adódott, majd az "Adven-
től Ádventig" kiadványból. Gárdonyi Zoltán és Sulyok Imre zeneszerzők rnűvei is
hamarosan sorrakerültek. 1968 karácsonyán megjelent az Evangéliumi Vegyeskarok,
majd a református énekkari gyűjtemény. 1977-ben az Evangélikus Karénekeskönyv.
A húsz év alatt az énekkar közel 500 kórusművet tanult meg. Közben 1963-ban a há-
ború folyamán megrongálódott orgona is elkészült Trajtler Gábor orgonaművész tervei
alapján a gyülekezet és énekkar nagy örömére.

A Lutheránia Énekkar szorgalmas hallgatásain keresztül nőtt az igény a nagyobb
művek iránt. Nagy segítséget nyújtott ebben Trajtler Gábor egyházzenei igazgató, aki a
mai napig is egyedülálló módon látja el anyaggal, tanáccsal, buzdítással énekkarunkat.
Így a kórusműveken kívül J. S. Bach: János passiója hét alkalommal került előadásra.
Bach több Kantátája is szerepelt. Sor került Handel: Messiás oratóriumára és Men-
delsso hn: 95. zsoltárának előadására is. Kodály műveit is ismételten és szeretettel ének-
lik. Jézus és a kufárok és az 50. zsoltár többször is sorra került. Gárdonyi Zoltán
zeneszerző meleg és személyes kapcsolatban volt énekkarunkkal, és több zenei művet ,
kantátát is írt neki.

A gyülekezetnek nincs állandó zenekara. Évente több alkalommal ismétlődően és
sok örömmel szolgálnak velünk együtt tehetséges zeneiskolai növendékek, tanárok,
amatőr muzsikusok , tanárok és orvosok.

Minden vasárnap a délelőtti istentiszteleten 1-2 kórusmű hangzik el. Hosszú éveken
át még a délutánin is. Ezenkivül szeretetvendégségeken. Ritkábbari esketéskor, teme-
téskor, kereszteléskor. A gyülekezeten kivül a Fejér-Komáromi Egyházmegye csaknem
minden gyülekezetében több alkalommal is; más egyházmegyében, református és bap-
tista gyülekezetben is megfordultak. Emlékezetes volt a Budapest=Kelenföld. Székes-
fehérvár, Győr, Pápa és Esztergom evangélikus gyülekezeteiben végzett szolgálatunk.

Énekkari és zenei alkalmainkon szelgálatunk gazdagodására sok kedves művész ba-
rátunk és testvérünk vállalt együttes szolgálatot: Mohácsy Judit, dr. Nagy Ervinné,
Palojtay Zsuzsa, Farkas Éva, Zempléni Mária, Fülöp Attila, Prevoz János, Mezőfi Ti-
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bor, dr. Meláth Ottó, énekművészek, ifj. Kovács Imre fuvolaművész, az Állami Hang-
versenyzenekar tagja, Sinkó Imre, Kistétényi Melinda, Trajtler Gábor, Peskő György,
Beharka Pál, Nyirő Gábor és Lukács Géza orgonaművészek és mások.

Az énekkari munkát mindig különös gonddal segítette Milán János lelkész és
utóda Asbóth László és családja. Hálás szeretettel emlékeznek dr. Selmeczi János
volt esperesre, dr. Nagy István esperesre, valamint Trajtler Gábor egyházi zeneigaz-
gatóra, akik szeretettel támogatták és segít ették és segítik az énekkar szolgálatát. Az
énekkart Istentől kapott hit és szeretet ereje és öröme, a közösség és kapcsolatok álo
dásai és a testvérek és embertársaink iránti hálás elkötelezettség tartja egybe és kész-
teti a szolgálatra gyülekezeteinkben, egyházunkban.

Örülünk annak, hogy egyre szélesedő testvéri közösségben, baráti kapcsolatban
szívünk Isten iránti hálájátkifejezhetjük szolgálatunkban. Mindebben szeretnénk előbbre
és mélyebbre jutni, hogy alkalmasabb eszközei lehessünk Istennek! Övé a dicsőség.

Asbőth László

Irsa
,,1ó dolog Istent dicsérni, szent nevét dalban zengeni ... " - valljuk az irsai gyüleke-

zetben sokan. Jó dolog Istent együtt dicsérni, érezzük másokkal együtt mi is, az irsai
énekkar.

Mintegy 15 évvel ezelőtt női karként alakult a most már negyven tagot számláló
vegyeskar Galát György lelkész irányítá sa mellett akkori két kislány, Mátrai Marianna
és Lesták Judit vezetésével. Az énekkarnak 1975-től vagyok tagja, és három éve veze-
tője is. Hetente kétszer másfél órát próbálunk, s mivel az átlagéletkor elég magas, és
a kottát is csak négyen ismerik, az részükről elég nagy áldozat, de szeretettel és hit-
tel hozott áldozat. A próbákra fáradtan érkező emberek az énekkar egyik kedves ver-
sének költőjével vallják: "Énekelj, ha fáradt és törődött vagy, mert az ének felüdít
és új, friss erőt ad;" De mondjuk tovább is: "Énekelj, ha fáj a szíved, mert az énekbe
belezokoghatod minden bánatod;" Ez a gondolat vezérel bennünket, mikor a rnegszo-
morodott társunkkal vigasztaló éneket énekelünk, ha meglátogatunk egy beteg gyüle-
kezeti tagot vagy éppen egy súlyos betegség után kórház ból hazatért társunkat. -

"Énekelj, hogy szeretni tudj; szeretni szépet és nemeset ... " Énekeinket tudato-
san és igényesen választjuk. A több mint 50 általunk ismert kórusmű 37 szerzője kö-
zött ott található Bach, Praetorius, Schütz, a maiak közül Bárdos, Gárdonyi és Szo-
kolay. Nagyon örülünk a megjelent evangélikus Karénekeskönyvnek. Már sok művet
megtanultunk belőle. Énekeinket a gyülekezet is örömmel és tetszéssel fogadja. Évente
körülbelül harmincszor énekelünk istentiszteleten, s néha, szoros rokoni kapcsolat
esetén temetésen, esküvőn. Igyekszünk a gyülekezeti énekeket is pontosan énekelni.
Liturgia változás előtt rendszeresen átvesszük az előforduló dallamokat. Nagy öröm,
hogy gyülekezetünk szeret és szépen tud énekelni. Ebben szerepe van az énekkarnak,
mint segítőnek, és a szeretettel ügyelő, tanulásra kész gyülekezetnek.

"Énekelj, hogy szeretni tudj; szeretni Istent tiszta szívvel, mély hittel. .. " - Az
együtténeklés öröme több testvérünket az énekkarba való bekapcsolódás után hozta
el az lsten házába is rendszeresen és tette imádkozó, aktív gyülekezeti taggá. Fel-
ügyelőink és gondnokunk is tagjai az énekkarnak. Sok presbiter is van közöttünk. De
mindnyájan érezzük, hogy az ének segít "szeretni embertársat megértő, megbocsátó
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szerettei; szeretni az életet áldozatválJaló, szenvedni is tudó, békés, türelmes, felajánló
szerettei;" A szeretet és türelem alapfeltétele munkánknak, szolgálatunknak. Másképp
nem lehetne, ha kelJ, tizedszer is újra énekelni a hibásan megfogott dallamot. Egy nagy
családnak érezzük magunkat, amely kész másokat is magához ölelni. Évente tartunk
énekkari szeretetvendégséget, s arra mindenki vendégeket is Iúvhat. Minden évben
egy-két napos kirándulást szervezünk, amelyen családtagok, és férőhely esetén gyüle-
kezeti tagok is részt vesznek. Kirándulásainkat szolgálattal is összakapcsoljuk. Öröm
más gyülekezetekkel találkozni, részt venni velük együtt istentiszteleten, s átadni a bir-
tokunkban levő gazdagság egy részét. "Énekelj, hogy mindig gazdagabb legyen a szí-
ved, tisztább a lelked;"

Nagy élmény marad számunkra, hogy Káldy püspök úr meglúvására a Deák téri
templomban is énekelhettünk. Erre az alkalomra is elkísért bennünket gyülekezetünk
több tagja. Azt a napot használtuk föl arra is, hogy meglátogassuk az Országos Evangé-
likus Múzeumot, amelynek itthon lelkes propagálói lettünk. Az 1981. évi kirándulá-
sunk kiemelkedő élményei közé soroljuk az Evangélikus Országos Múzeum Soproni
Gyűjteményi Kiállításának megtekintését, és egy istentiszteleten való részvételt a gyö-
nyörű nemeskéri templomban.

Felsoroltam-e lsten minden ajándékát, amit az énekkaron, az éneklésen keresztül
ad nekünk? - Biztosan nem.

Lehet-e mindenki énekkaros? - Tudom, hogy nincs mindenkinek módja rá. Dicsér-
heti-e mindenki énekkel az Istent? - Hiszem, hogy igen. Ezért hadd biztassam minden
keresztyén testvéremet a Cantate vasárnapra círnű vers még néhány sorával: "Énekelj,
ha imádkozni akarsz, mert az ének kétszeres imádság; ... énekelj, hogy legyen mindig
szépség és szín az életedben; ... énekelj, hogy ne szürküliön el körülötted és benned
a világ; ... énekelj a hangoddal, a szíveddel, a lelkeddel, az életeddel, hogy tudj ember
lenni - és ember tudj maradni!"

Bárdossy Tiborné

Pécs
Amikor a naptár az Olvasó kezébe kerül,javában tél van. Valószínűleg túl vagyunk

már az ünnepeken is. Most mégis szeretnénk visszalopni valamit a nyárbóJ. Mert amikor
ez a beszámoló íródott, javában nyár volt. Június. Rendkivüli próbára gyülekeznek a
pécsi énekkar tagjai. Utolsó csütörtök esténk ez ebben a munkaévben. Nyári szünet kö-
vetkezik. A harmadik évet zárjuk így együtt, illik hát kicsit megünnepelni. Tábortűz ég
a pécsi templom kertjében, körülüljük. Beszélgetés, énekszó, terített asztal és teljes lét-
szám.

Kórbefut a kérdés: hároméves közös múltunkban mi volt a legemlékezetesebb ese-
mény? (Most nincs időnk szólni az énekkar több évtizedes szolgálatáről).

- A tavalyi egyházzenei áhitat - válaszolja gyorsan egyik alapító tagunk. Trajtler
Gábor volt a vendégünk akkor. Első ilyen jellegű próbálkozásunk volt, tele voltunk iz-
galommal. A vasárnaponkériti egy-egy énekszámhoz hozzászoktunk már, de ennyit
még nem énekeltünk egyszerre. Az is izgalmas volt, bírjuk-é egyáltalán hanggal. Megtelt
a templom és egymás után peregtek az orgona- és kórusszámok. Végigénekeltük. végig-
orgonáltuk az egyházi esztendőt. Mi szinte mindent elénekeltünk, amit akkor tudtunk.
Trajtler Gábor pedig a ragyogó orgonajáték mellett beleadta ebbe az estébe az ügy iránti
rninde n szeretetét, irántunk való barátságát. Neki is köszönhető, hogy ezen az estén na-
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Szabóné Mátrai Marianna

gyot lépett előre kórusunk. A kapcsolat azóta is tart. Kottákat, segítséget kapunk. S re-
méljük, hamarosan sor kerül egy hasonló egyházzenei áhitatra.

- Ha megjelenik az új énekeskönyv, nekünk már nem lesz egészen új, de a gyüle-
kezetnek sem - veszi át a szót egyik szoprános kislányunk. Mert az élmények sorába
az is beletartozik, hogy ezen a télen megtanultunk egy sorozat új éneket a megjelenő
énekeskönyv anyagaból. Tanítani ugyan még nem tanÍtottunk az egész gyülekezetnek,
csak bibliaórákon próbálgattuk, de hosszú időn át minden vasárnap elénekéltünk egyet
a délelőtti istentiszteleten. Nekünk tetszett, szívesen végeztük ezt a szolgálatot, s remél-
jük, a gyülekezet sem hiába kóstolt bele. Ez az időszak sajátos gondokat is okozott.
Sajnos (vagy hála Istennek?!) kinőttük templomunk karzatát. Csak nagyon zsúfoltan
férünk el. Ha kórusműveket éneklünk, azért inkább fönt vagyunk és összehúzzuk ma-
gunkat, de ezeket az ének-bemutatókat lent végeztük. (Azt már a lelkész fűzi hozzá,
aki néha azért prédikálni is szokott, hogy ragyogó érzés úgy fölmenni a szószékre, hogy
az első sorok zsúfolva vannak kedves, baráti, énekes arcokkal ... ) .

- Ki ne hagyjátok a karácsonyt! - figyelmeztet valaki. Mert az is élmény volt, ami-
kor gyerekkórussal énekeltünk együtt. Húsz gyerek az oltártérben, negyven felnőtt
a kóruson, és szólt a karácsonyi ének. Igazi ünnep volt.

- Azért a legemlékezetesebb mégi a gyönki út volt - veszik át most már a szót na-
gyon sokan. Jubilate vasárnapján kora reggel már nyüzsgött a templomtér a sok kórus-
tagtóI. Egész napos szolgálatra készültünk. Kilenc autóval vágtunk neki Tolna megyé-
nek. Négy istentisztelet négy faluban, 5-6 kórusmű istentiszteletenként. Ragyogó, ta-
vaszi idő, igazi, testvéri vendégszeretet, sok vidámság, nevetés és elmondhatatlanul szép
élmény. Reggel 7-kor indultunk, este 8-kor értünk haza. Fáradtságnak nyoma sem volt
egyikünkön sem. S amikor néhány héttel később, egészen más ügyben gyönkiekkel ta-
Iálkoztam, jólesett látni, hallani, hogy nemcsak kaptunk, hanem adtunk is. Nemcsak
mi, ők is az ünnepek sorába írják Jubilate vasárnapját.

Mondjatok még valamit arról - kérem a kórustagokat -, hogy melyik műveket
éneklitek legszívesebben!

- A kortársművek vannak az első helyen - mondják szinte egyszerre, nemcsak fia-
talok, idősebbek is. A Szokolay-műveket szeretjük legjobban. Hadd kérjük meg ezúton
Szokolay Sándort, írjon olyan kórusműveket, amelyeket mi és a hozzánk hasonló szin-
ten levő énekkarok is meg tudnak tanulni.

Tudjuk, hogy nagyon keveset mondtunk el magunkró!. Nem is volt ez bemutatko-
zás, csak egy-két kép az életünkből. Az Evangélikus Élet kórus-sorozatában rólunk is
szó volt. fgy most inkább azt meséltük el, ami abból kimaradt, De a lényeget talán eb-
ből is érzi az, aki a beszámolót olvassa. Gyülekezetben élni, keresztyén embernek lenni
nagyon jó dolog. De aki nagyon sok örömöt vár, baráti közösségre vágyik, sok szép él-
ményt is szeretne összegyűjteni és van egy kis énekhangja , az kezdjen el énekelni.
Együtt énekelni. Istent dicsérve énekelni.
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Kelenföld
A kelenföldi gyülekezetet Ottlyk Ernő püspök egyszer így jellemezte: "Ez egyike ajö-

vőbe kihelyezett gyülekezeteknek!" (Az idézet dr. Vető Lajos püspöktől származik).
Ezzel célzott a múltra: amikor még a Gellérthegy lábánál elterülő lágymányosi tájon
nádasok és kukoricaföldek között itt-ott lehetett még csak házakat látni, de már a
húszas évek végére megépült a templom! A jövő igazolta az építők hitét és merészségét.
De utalt a püspök a jelenre is, arra, hogy az épülő, növekvő lakótelepek között élő
gyülekezetnek jövőt szolgáló feladata van. Amikor új életstílus, más életforma alakul ki
a nagyvárosban, az egyháznak lépést kell tartania környezetével, megértenie és segítenie
kell azt az embert, aki itt talál otthonra.

Ami áll a gyülekezetre, az érvényes annak kisebb közösségeire is. Az 1982-ben már
fél évszázados múltra visszatekintő énekkar is így értette meg feladatát.

Előre mutató kezdeményezés volt az, amikor a harmineas évek elején Weltler Jenő
kántor gyülekezeti énekkart szervezett lelkes vállalkozőkkal, kitartó hűséges tagokkal.
Az indulás, az alapozás esztendői után alig tíz év alatt oly kornoly eredményt ért el,
hogy 1941 szilveszterén a rádió is közvetítette Bach 6. kantátájának előadását.

Új színt jelentett az énekkar működésében Kapi-Králik Jenő orgonaművész és zene-
szerző karnagysága. Habár a háborús esztendők sok nehézséget okoztak, nyolc évi
tevékenysége alatt sikerült a heti két alkalommal is gyakorlo kórust szinte művészi
fokra emelni: igényes műveket szólaltattak meg. Ö maga pedig rendszeresen adott orgo-
nafélórákat a templomban.

Ismét új korszakot hozott Sulyok Imre vezetése. Ez arra az időre estt, amikor az
énekűgyi bizottság próbaénekeskönyvet jelentetett meg, megújult a liturgikus érdeklő-
dés és előkerültek a régi magyar istenes énekek dallamai. Szombat esténként "vecser-
nyéket " tartottak, s ezek liturgikus éneklésébe kapcsolódott bele az énekkar, s amikor
megjelent az énekeskönyv "Új része", a szeretetvendégségeken, istentiszteleteken a kó-
rus mutatta be és ismertette meg a hívekkel a dallamokat, vezették az éneklést.

A zeneszerző-karnagyoknak jó alkalom volt ez új műveik megtanítására és bemuta-
tására. Ezért az énekkar zenés áhitatain évről-évre szerepeltek bemutató előadások
Kapi-Králik Jenő, Sulyok Imre műveiből, de Gárdonyi Zoltántói is. Szinte adott volt
az, hogy budapesti viszonylatban a kelenföldi énekkar szólaltatta meg a kortárs magyar
szerzők műveit. (Elsősorban Kodály , majd Bárdos, Harmat stb.) De nem hanyagolták el
a régi mesterek darabjait sem. A vonósegyüttes nemcsak a nagyobb művek előadásában
segédkezett, hanem a hatvanas években minden nagyszombat este zenés áhitattal szol-
gált. Ilyen estéken került magyarországi ősbemutatóra Gregor Werner (1695-1766,
Haydn kismartoni elődjének) két műve: Simphonia da chiesa és két Pastorál. Más esz-
tendőkben Haydn: "Krisztus hét szava a kereszten" című művét adták elő.

A kelenföldi énekkarból indult Csorba István, a "Schütz-kórus" karnagya. Bizo-
nyára ez is közrejátszik abban, hogy a budai egyházmegyében különleges jó kapcsolat
van a három szomszédos gyülekezet (Budavár, Budahegyvidék, Kelenföld) énekkarai
között. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy 1954 óta évenként, a Cantatevasár-
napon közösen rendeznek zenés áhitatot a budai templomokban felváltva. De ha szük-
séges, máskor is kisegitik egymást a kórusok. A karnagyok mindig számíthatnak erre.

Az egyházi munkák legnehezebbje az énekkarok szolgálata. Kitartó hűségre, türe-
lemre van szükség. A kottaismeret, jó hallás, kellemes hang mellett a hangképzés és a
szorgos gyakorlás is elengedhetetlen kelléke a jó énekkari munkának. "Hallgassuk meg
az énekkar szolgálatát!" - szoktuk hallani egy-egy igehirdetés után. De ki gondol arra,
hogy mi minden rejlik e mondat mögött? Hány próba, mennyi izgalom és mindenek-
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előtt az az "áldozat", hogy az énekkari tagok vasárnap vagy ünnepnap lemondanak
más programokról. De mindezt szívesen vállalják még a fiatalok is. Boldogan éneklik
Bach kantátáit, vagy a magyar szerzők műveit ugyanazok, akik máskor az új generáció
zenei nyelvén szólaltatják meg az evangéliumot és fogalmazzak meg hitüket.

Bibliaórákon és havonta egy délutáni ifjúsági istentiszteleten a jazz-, a beat zenei
formanyelvét felhasználva csendülnek aspirituálék, s a hozzá hasonló új "gitáros
énekek", ezek 'a "modern korálok ", amelyeknek ritmusa és dallam közel áll a mag-
nózó, rádiózó fiatalokhoz. De elhangzottak már nagyobb lélekzctű "zenei meditációk "
és a nagyhét történetét-üzenetét feldolgozó passiók is, amikor zeng a gitár, megharsan
a trombita, esetleg ritmust ad a dob. "Modern" zenének nevezik ezt az idősebbek,
,,szokatJannak" mondják a régimódiak, de a tizenévesek lelkesen kapcsolódnak bele a
melodikus refrének, vagy kánonok éneklésébe. Gondoljuk csak meg: a reformáció
korában az Ú. n. világi énekek dallamát felhasználva született meg a korálok. Luther
véleménye szerint: "Ne adjuk oda a legszebb, a legnépszerűbb dallamokat az ördög-
nek!" A hitvallást is mindig újra kell fogalmaznia az idő sodrában élő keresztyénségnek.
Ma már kevés a régi atyák vallástételének isrnétlése. A ma kérdéseivel kell szembesíteni
hitünket. Mai, érthető nyelven kell elmondanunk mindezt. Bizonyára a zenét, mint
kifejezőeszközt is így lehet felhasználni a változó korokban.

Az énekkari munka kiegészítő része még az, hogy a gyermekek csoportja is rend-
szeresen készül és szolgál a gyülekezetben. A kántorképző tanfolyam tagjai pedig
gyakorlási és továbbképzési lehetőséget kapnak Sulyok Imre irányításávaL lgy 1980
őszétől a karvezetést Bencze Gábor zeneakadémaiai hallgató látja el. Mindnyájan szí-
vesen készülnek arra is, hogyazúj énekeskönyvet megismertessék a gyülekezettel.

Bencze Imre
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Bozóky Éva:

Cecília háza
A római augustinus klastrom kapuja zárva volt, hiába rángattuk a kilincsét, nem

nyílott. Ennél a kapunál futottam össze Cecilyvel, a néger diáklánnyal, ésnéhány perc
alatt, néhány órára szövődő barátságunk emléke azóta is eleven maradt.

A zárt kapu miatt nem kovethettűk az ifjú szerzetes rég eltűnt lábnyomát a keren-
gőben, szemügyre vettük hát az épületet, tűnődve, hogy mi mindent láthatott a kapun
kilépő Luther, milyen is lehetett az a város, mely akkor elébe tárult?

- Két lutheránus Rómában - nevettük el magunkat, hiszen miért is keresné más za-
rándok a korántsem szembetűnő épületet, és megpróbáltunk emez egyetlen, de annál
erősebb közös nevező alapján szóba elegyedni egymással. Nem ment épp konnyen,
mindketten törve beszéltük a francia nyelvet, ő tanzdniai, én pannon dialektusban, de
ha szókincsünk apadozott, kisegitett minket a latin, pontosabban az ő tiszta és ékes la-
tinsága, mely előhoz ta tudatom mélyér01 a rég eltemetett szó töredéket. Természetesen
tegeztuk egymást, udvariaskodni (imádkozni, gondolkodni és számolni) csak jól beszélt
nyelven tud az ember; de az augustinus kolostor oly szilárd testvériséget teremtett köz-
tűnk, hogy az magától értetődőnek látszott, s miután az épületbe nem juthattunk be,
elindultunk, hogy most már Pál apostol nyomait keressük. Á m a falakon kivűli Pál ka-
tedrális lenyűgöző szépségével is csalódást keltett, félelmetes belső láztól űzött apostol
szinte jelenkorian modernnek érzett alakjához , hogy sietve visszakanyarodtunk a Capi-
tolium irányába, s mögötte megleltük a Mamertinus börtönt, mely a hagyomány szerint
Péter és Pál életének utolsó állomása volt. Kanyargós csigalépcsőn ereszkedtünk le a
hűvös és nedves földalatti üregbe, Cecily fázott, vállára borítottam hát panyokára ve-
tett ballonkabátom felét.

- Pontosan olyan vagy, mint a mamám - mosoly'odott el a gondoskodó mozdulat-
ban rejlő hasonlatosságon, aztán az arcán átfutó bánatárnyékot elűzendő (Angliában
tanult, ki tudja, mióta nem járt otthon), hozzátette: - vagy a köpenyét megosztó Már-
ton püspök! Az is pannániai volt!

Elámultam ismereteinek bőségén, ám igyekeztem őt mielőbb távozásra birni a szo-
morú, s felettébb hideg helyről (tudtam, hogy visszatérek majd oda még egyedül, de az
ő számára élesebb foga van a hűs levegőnek), hogy inkább a gyülekezet-teremtő Pál
lépteit kovessuk a Trastevere utcácskáiban, a szegények kerűletében, ahol egykor a zsi-
dó diaszpára meghúzódott, s ahol a keletről újonan érkezettek mindig otthonra leltek.
Ide vezetett az ostiai kikötőben partra szállt Pál útja is, itt pihenhetett meg a hosszú
és szerfelett kalandos hajóút után, a mezítlábas proletárok szegénynegyedében, a fá-
ból épült bérkaszárnyák, az insulák valamelyikében.

Ha egykori hangulatábál a Trastevere nem is őrzött meg mást, csupán a szegénysé-
get, azt annál jobban konzerválta; vigasztalan utcáin hámló vakolatú házakat takargat-
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tak a dúslombú fák, zsinegeken száradó ruhák fehérfoltjai villantak elő kozulok, játé-
konyan rejteget ve a szemetet és a szomorúságot, s az ablakpárkányokon kuporgá so-
vány macskák hadát.

Az épületek váltakoz tak a századok során, de a hangulat maradt - tűnődve ban-
dukoltunk az alkonyodó utcán, s már-már visszafordultunk, amikor hirtelen felfigyel-
tünk egy régi-régi román stílusú harangtoronyra, s mellette egy templomra.

- Cecilia háza! - ismertem rá az útikonyvemben leirt épületre, s már húztam is ma-
zam után Cecilyt, hogy névadójának egykori házát el ne kerüljük véletlenül.

A legendát ő is ismerte, a római Iányét, akit kűlonosen szép éneke miatt zárt szivébe
a Ill. századbeli gyülekezet, s akit azóta is kezében kis orgonával ábrázolnak a falfest-
ményeken. Vajon honnan vette dalait? Hogyan formálódott énekké a szívéből fakadt
imádság? Titok. Van, akit szolásra indít a Lélek, s van, akit énekre - ki ismerhetné tit-
kos szándékait? Aki énekel, különös képességet kapott, hogya hangok megfoghatatlan
szépsége útján kozolie ez t is, ami túl van a szavakon, ami a sziv legmélyebb titka, s ami
mégis-mégis meg akar nyilatkozni.

És ami a hangok elroppenése után is megmarad. Mert Cecilia rég elszállt éneke át-
szól a századokon, az évezredeken, ez a régi dallam él, és hangzik hangtalanul is erdtel-
jesen, napjainkig és tovább, megérinti a zeneszerdk, s az éneklő gyülekezetek szívét;
az éneklő kis Cecilia szeretete jelen van valamiképp a Bach korálokban, s a Szokolay
kantátákban is.

Torkát átvágták, mégsem lehetett őt elnémítani. A barokk művesz , Maderna fehér
márványszobra úgy ábrázolja, vértanúsága pillanatában, ahogy elterül a meghatóan
gyönge, madárnyi kis test; ahogy rátaláltak a kazamata sírkamrájában évszázadokkal.
később. A földkéreg konzerváló hatása megkímélte hamvait az enyészettől. A hívek
csodát emlegettek, a régészek vegyi folyamatot, dehát önmagában az is csodálatos,
hogy éppen ott volt íly különös összetételű a föld, ahol őt zárta magába.

A templomot az ókeresz tyének úgy építették rá az antik lakóházra, hogy annak fűr-
dőszobája és vízvezetéke ma is föllelhető az egyik oldalfűlkeben. A legenda szerint
üldözői ide zárták be Ceciliát, s három napon át forró gőzt bocsátottak a helyiségbe.
Amikor mégis életben találták, akkor rohantak karddal reá.

Lábujjhegyen jártuk korbe a templomot, mintha a rég elhalkult ének hangjait
akarnánk kifogni a mélységes csendből, majd újra megálltunk a földrehulltat áhrázoló
márványszobornál. És akkor Cecily hirtelen énekelni kezdett, az ő különös afrikai
nyelvén, Bach-ot énekelt, a dallam ból értettem meg, az "Ó fő vérző sebekkel" kez-
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detű éneket; erőteljes, telt, alt hangon, mintegy visszahoz va az időből Cecilia énekét,
áthidalva idő és tér távlatait; kétezer év, Európa és Afrika messzeségét.

Két lutheránus, egy afrikai, s egy magyar, Cecilia templommá formált római házá-
ban Bach korált énekel: volt ebben valami mámorosan szép, boldogító és biz tató.

Már esteledett, amikor kiléptünk a Trastevere kopott macskakövekkel rakott
utcácskájára, s megszaporáztuk lépteinket, hiszen tudtuk, a szűk sikátorokban olyanok-
kal is eshet találkozásunk, akiknek szivét sohasem érintette Cecilia éneke.

A Tevere partján elbúcsúztunk, sejtettük, hogy sosem látjuk egymást többé, de azt
is, hogy nem felejtjük el ezt a délutánt, testvériségünk tovább él a zenében elmondott
imádságban, él az öröklétben és a végtelenben. Isten veled Cecily!

Jánosy István versei:

Szókratész
Pla,tőn fordítása közben

Az ég azúr zománca alatt a Parthenon
márvány tömege fehérben szinte éget,
s a fák temető-zöldek. Igy látta e vidéket
sasnál élesb szemével, s a gümnaszion
fövenyén hajlongó nyurga kamasztestek
bájos ritmusában meglátta a zenét;
Diotima alakján mint tétován estek
a ráncok, bámulta lelke édenét.
, Oly élesen látta, hogy az idő megállt.
Igy lelte a múló mögött az Ideát.

Xanthippé csörfölését sem hallotta már.
"Jobb a gonoszt elszenvedni, mint tenni."

- Ha bántottak, mért nem mégy pörlekedni?
- Jelentsem föl, ha megrúg egy szamár?
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Gyermeklátomások
1.

A fiú álmában megjelent a Feszület.
Csillagrobbanását Grünewald ábrázolta.
Szeme kidülledt, száját tátja sikoltva.
Görcs horgasítja a véres körmöket.

Azóta folyton e látomást rajzolta,
s kerülte a süket felnőtteket.
Onkívületben arcát vadul csókolta,
s töröigette róla a véres hegeket.

Nem tudta még, hogy isten-e, vagy ember,
s hogy a Végítéletkor majd visszajő.
Csak szemét látta dülledt gyötrelemben.
A többi ember vigyorog mint a kő.

Szerette benne a magányos csodát,
se szeretetnél ma sem jutott tovább.

2.

Látta a Mestert a fügefa alatt,
s hogy a fa lompos lombja kiszáradott.
S látta a to ty kos, vemhes szamarat,
mely pálmaágakon, s a ledobott
ruhákon toporgott.

Ójságban látta, hogy
a Cityben egy pöre, sötét alak
spárgán vezetve kecskét húzkodott
cilinderek között ...



A nagyok mit mondanak
tarokk közben, figyelte: "A bozontos
brit oroszlánt ez a kis nix boszontja.
MegIincselik még, mint Délafrikában
megölte volna a tömegszórta kő,
ha nem állt volna elé egy ifjú nő. " .

Ezt, ezt a képet is megőrizte magában.

Gyannathy Irén írásai:

A szeretet dala
Valahol a let-nemlet határán furcsa dolog történt vele. A teljes vedettség mellett fej-

letlen idegszálai öntudatlanul felfogtak valamit, ami megérintette, szétáradt benne
mint simogató kézben a szeretet. Az anyai szív dobbanása volt. Ahogy készült a világra,
egyre tudatosabbá vált benne, biztonságot adott neki, táplálta, segítette, hozzá tarto-
zott, De lassan távolodott tőle, készült a nagy találkozásra az Élettel és halkabb lett
ez a féltő, muzsikáló szivdobbanás, néha mintha már kívülről jött volna, mintha már
valaki dúdolta volna, csak ő nem értette még, mig érzékszervei vágytak eljutni ehhez a
világraeresidején is megnyugtatoan zsongító külső dallamhoz is, amely az anyai szív-
bőlfakadt.

Rettenetesen csalódott. Az annyira vágyott világhideg volt, idegen. Azt a védő sziv-
dobbanást nem hallotta már, úgy érezte. magára maradt. Egyedűl van a saját életével.
És nincs senki aki segítsen. Valamiféle harc kezdődik, amelyet magának kell megvívni
minden veszély, az egész élet hidege ellen.

De váratlanul valamit hallott. Valamit, ami eddig nem jutott el hozzá. Ismeretlen,
soha nem érzett öröm töltötte el. Nem vagyok egyedül, valaki van itt. Az édesanyja
szólította. Nem, nem tudta még, hogy mi a szó, a cirógató, becéző, védő, boldogság-
töltetű, nem tudta még mi az altatódal. az álombaringatóan lágy, a soha abba nem ma-
radó és álmaiban is tovább élő, védő, de egyet érzékelt, hogy ez neki jó és már nem
is olyan hideg a világ.Egyik apró, szürke agysejtjéhen örökre elrejtette ennek az anyai
szívből fakadó szónak az emléket, és ahányszor megérintette az élet hidege, hozzá
menekűlt, ha fáradt volt, erre vágyott, ha bántották ehhez jutott. Szerette.

Később tudta csak meg, hogy szívdohbanáshan, szóhan, altatódalban, símogatásban
és ölelésben egy életen át kicsinykét mindig az anyai szeretet dala muzsikál.

Első próbálkozásai a dallamtalan gűgyogésig jutottak el. Figyelte anyja szájmozgását
és próbálta leutánozni. Nagyokat sikoltott örömében, hogy lám, már énekelni tud! De
ezt az éneket csak ők értették ketten. Az édesanya meg Ő.Az apa csak mosolygott raj-
tuk és magában velük énekelt. Szöveg nélkül a szülői szeretet dalát.

Mikor elŐSZÖrvitték templomba, elcsodálkozott a sok éneklő emberen. Csak forgo-
lódott, nézte a szájukat, kereste a zene forrását, felfelé nézett a templom mennye-
zetére. Honnan jön ez a hang? Ez a búgo orgonahang. amelyre mind-mind énekelnek?
És mivel még nem ismerte a betűket , hát maga-kigondolt szoveget énekelt a fordítva
tartott énekeskönyvből. ahogy a többitől látta.
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Szeretett énekelni. Megérzett valamit abból a roppant szabadságból, amikor kitárul-
kozik a sziv és a lélek és nagy lélekzetet véve énekli azt, ami éppen eszünkbe jut.

Az óvodában különösen sok dalt tanult. Hazajövet a villamoson az utasoknak éne-
kelte el a nagy élményt, hogy ... "becsukta a kemencét s jól elverte kis Bencét", Még
ravaszul mosolygott is hozzá a végén, hogy figyeljenek csak, nem őt, hanem a kis Ben-
cét verték el. Mosolyogtak korűlátte az emberek szeretettel, jóindulattal, mert gondo-
latban megint gyermekek voltak, ragyogó szemű, éneklő gyermekek.

Májusok jöttek, zöldbe borultak az erdők és énekelve járták útjait, ösvényeit a ki-
rándulok. Ő is megtapasztalta, hogy " ... nékem a zöld árnyas erdő vidám kedvet
ád .. ." Ment barátaival, szűleivel, ahányszor csak tehette. Utána otthon percek alatt
elaludt és álmai erdejében, vidáman dalolva újra végigjárta a megtett utat.

Hogy az élet hetkoznapjai nem mindig örömmel kövezettek, később tapasztalta
meg. A konny, amely akkor öntötte el kis szemét, amikor hozzáért az élet hidege, visz-
sza-vissza járt. Édesanyja szemében is látni lehetett néha, bárhogy is titkolta. Ilyenkor
ölébe ült, átölelte és együtt énekelték ... "Légy csendes szivvel, légy békével ... Ő min-
den áldások atyja, a bút örömre fordíthatja ... " Milyen igaza is volt ennek az éneknek.
Erre később sokszor gondolt. És ahogy anyjától tanulta, maga is sokszor elénekelte
könnyes hétköznapok idején és valahogy mindig megkönnyebbült, mert énekelve is
lehet imádkozni.

Új évek új dalokat hoztak. Énekelt a szerelemről, sokszor értelmetlen csacska dalo-
kat, dehát el kellett mondani a világnak hogy boldog, hogy megtalálta azt, akiért a
szive úgy vert. És táncolni kellett hozzá, mert annyi volt benne az energia, hogy tán-
colva énekelt. Boldog volt. Reggeltől-estig énekelte a boldogság dalát.
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Néha rettenetesen vágyott arra, hogy újra gyennek lehessen, visszavágy ta az anyai
szivdobbanás ritmusát, amelytől nagy rohanásaiban annyira eltávolodott már az ő meg-
fáradt szívének meggyorsuló vagy ki-ki hagyó szív verése, Magányos sétái során, vagy ha
egyedül volt a szobában, halkan, hogy senki se hallja, eldúdolta a Kis Bencét, a Kis Ka-
rácsony, nagy Karácsony-t és Hozzád, szivem mélységéből sóhajtok fel Jézusom, mikor
nehezül sorsom _.. És a világra gondolt, amely annyit változott nagy technikai igyeke-
zetében, hogy az elmaradt ember most rabol, gyilkol, élve eltemeti magát a kábítósze-
res éjszakában. Elfelejtett énekelni. Nem tágul tüdeje szabad, friss énekre, vigasztalo.
bátorító, reményteli énekre, Nem hallgat madarat, gyermekéneket, elfelejtette talán azt
a legszebb dalt is, az anyai szeretet szívdalát.

Kis unokáját ringatva eszébe jutnak az egy életen át összegyűjtött dalok. Neki éne-
kelget beló1ük. És elkíséri barátait, rokonait, szeretteit a nagy útra is, magát is figyel-
meztetve ... "az én időm, mint a szép nyár, gyorsan eljár ... "

Eljár. De valahol a lét-nemlét határán furcsak dolog történik vele. Soha nem hallott
énekkart hall. Dalukban benne muzsikál egy egész élet minden dallama csak szebben,
megejtőbben, szívbemarkolóan és mégis halkan, lágyan. Hívja, nyugtatja. Elindul felé-
jük. Mégegyszer visszafordul és tisztán látja, ahogy jön nyomában az örök dallam, az
anyai szív dobbanása, hogy elkisérje a síron túlra is.

A szeretet dala.
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H' ,
IVaS

- Halló! - a drót végén egy félénk hang,
távoli, mint völgyből gingalang,
- felhívtalak, tudd, hogy gondolok rád,
nem érhet részedről már semmi vád,
ne haragudj, hogy zavartam csended,
(Épp magamban teremtettem rendet)
néha nem jó, ha süket a csend,
mélyíti óraketyegésű rend
és a monoton eső koppanás ,
a végeszakadatlan soha más,
a csendes halál is milyen néma,
és fájó búcsúnál sem szólsz néha.
Ha nincs aki hallja, minek a szó,
bánat, öröm, ha el nem mondható!

- Szólj, beszélj! - mondom - magányod old ki,
én hallgatlak, mi szíveden, mondd ki,
s ha hív majd téged is valaki,
hallgasd, engedd, szivét hadd öntse ki!



Vigasz
Mert lényegében
abban, mi mélyben
benned van rejtve,
sohsem feledve:
magányos vagy.

Abban, mi döntő,
ideget őrlő,
számodra minden,
s ki értse, nincsen:
magányos vagy.

Míly csillagállás,
ritmus-szállás
találkozása,
összeállása
hoz szerencsét?
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Karosszékben, egymagában érlelő csendben üldögéit.
Körötte a félhomályban egy eltévedt légy döngicsélt.
Lehunyt szeme visszanézett oda, ahonnan elindult,
fájó szive fájón vérzett, hogy annyi jóbarát elhullt.
Az est csendje mélyebbre szállt, az emlékek körülvették,
ami volt az újra éledt míg a múltat hegedidtek.
Egész halkan, édes-lágyan muzsikált a sok-sok emlék. _.

Hisz sok hullám fut,
célba sohse jut,
mind-mind idegen,
futnak hidegen
meUetted el.

Igy lényegében
azt, mi a mélyben
benned van rejtve:
bízd Istenedre,
s nincs már magány.

Mellette akarosszéken

. .. Édes, jó anyám, te csaknem minden éjszaka eljössz hozzám. Mikor is hagytál el
bennünket? 44-45-ben? Hogy felejt az ember! Mintha csak tegnap lett volna, hogy ott
álltam a ravatalodnál kérdőn, kétségbeesetten. Igaz ez? Hogy lehetett? Miért, miért ép-
pen ő? Miert éppen az én édesanyámnak kellett elmenni? Akkor egy kéz nyúlt az
enyém után. A férjem keze volt. Igen, ő mindig velem lesz majd, nem leszek egyedül.
Próbáltam magam vigasztalni.

Milyen jók voltak hozzám az emberek! Milyen megértők! Szerették anyámat! Ezt
is neki köszönhettem. Já volt tudni, hogy tovább él az emberek szivében is. Mert a jó
ember nem hal meg. Viszontlátjuk valahol, valamiben. Az alakja, a teste eltűnhet, de
ami jó volt benne, az itt marad. A szeretet nem hal meg, megújul éshalhatatlanná tesz.

Emlékedet persze lassan temetgeti az idő. De esténként, ha leszáll az alkony, Te új-
raéledsz bennem! Messzi sirodra virágot sem tudok vinni, de emlékezéssel is tudok si-
mogatni, kihűlt szíveket melengetni ...

. . . Jaj, de nagy messzeségben szól az a harang! Hiszen már indulni is kell hófehér-
ben, hitet tenni először Isten mellett, Csodálatos érzés ez az első komoly lépés az oltár
elé. Elo1 nagyapa és édesapa és utánuk mi mind. Milyen drága pillanat, minden szem
ránkszegezddtk és ragyognak, de a legeslegjobban édesapáé, úgy, ahogy csak a boldog
embereke. Hogy remeg a hangom, pedig tudom, százszor is elmondom: hiszek egy Is-
tenben, hiszek a Jézus Krisztusban .. , és az örök életet ...

... visszatért a harangunk? Háborúba ment és mégis itt van. MeKÚjulva! Itt lebeg vi-
rágkoszorúval ég és föld között a vastag kötélen. Az emberek mind azt nézik és örü-
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lűnk, hogy mindnyájan részesei vagyunk ennek a megújutásnak. Ez ünnepet megáldjadt
Ezt énekeljük. Egyek az örömben mind, akik éneklik. A világ minden ellenségét le tud-
juk együtt győzni! Velünk az Úr táborba száll! Érezzük. Érzem az egyhitűek összetar-
tozásának erejét. Boldog vagyok, hogy ehhez az erős közösséghez tartozhatom.

· .. Még mindig meg van a lugasunk? De régen láttam, de rögtön ráismertem. Ide ül-
tem ki esténként nézni a csillagokat. Mert a csillagok mindig vonzottak. Órákig néztem
őket. És ugyanúgy nézte az énpárom. Meg is írta •.. " Somogy megye kellős kozepében
van egy kedves, kicsinyke falu ... a katonák mind elmentek régen, azóta már mind-
egyik halott ... azóta ragyognak úgy az égen, azok a szép, fényes csillagok" ... Ki gon-
dolta volna, hogya notának igaza van? Tizenkét évig vártak egymásra, aztán megfújták
a trombitát, mert lángba borult a vildg és azoknak akik annyira szerették egymást, két
hónap picinyke boldogság jutott. De bíztunk, hittünk és minden nap írtunk egymás-
nak, mintha csak együtt lennénk és esténként elmondanánk egymásnak szivünk gondo-
latait. Miért lótlak olyan rosszul? A szemem miatt? Vagy akkora már a messzeség?

· .. az a gyerek meg megint a gépkocsit akarja. Naponta százszor is elmondja:
anyám, ha nekem egyszer egy autóm lehetne! Miért kellene neked autó, gyerekem, hát
az életboldogságodat a jó Isten nem az autóba, hanem önön szivedbe tette. És nem
gondolsz arra, mennyit nyugtalankodom érted? Ne kérd ezt tőlem kicsinyem, inkább
imádkozzál, hogya jó Isten hazasegitse apádat. De a gyerek csak pityereg. Nagy, igazi
konnycseppekben csordul: le végtelen szomorúsága! Hogy futottam volna megvenni
azt a kocsit, de néha meg kellett keményíteni a szivemet az ő érdekében, még akkor is,
ha mindkettdnknek fáj.

· .. emlékszem, drága apám, akkor kezdődött a baj, amikor elbotlott a sinekben.
Mert éppen hozzám akart jönni és nem látta, hogy felszedték a sineket. aztán csak úgy
odadobták az újjak mellé. Világitás meg nem volt. Elbotlott, kéthelyen is eltörött a
lóba. Hát hogy tudott volna akkor törött lábbal hazamenni? Akkortól kezdve lett fé-
lénk, bizonytalan. Attól kezdve megnyúlt az arca, aggodalmaskodó lett a tekintete.
Ezüsthajú drága fejét ahányszor átoleltem mindig konnybelábad a szeme. Tessék csak
teljes testével rám boru Ini, drága, ha szeretne egy kicsit felkelni. És eléje borítottam
egész magamat, úgy éreztem erőm végtelen. De vtsszakivánkozott az ágyba, és soha töb-
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bé nem kelt fel. Amikor elvitték, anyánk-himzette aranyszálas párnát tettünk a feje alá,
hogya durva deszkát ne érezze. Ugye jól tettük? Igy hittük. A mikor becsukták mo-
götte az ajtót, csak néztünk magunk elé szótlanul. Sokáig. Talán már éjfél is lehetett.
Elcsendesült a világ. Ilyan az élet. Végezetül mindenre nyugalmat borit, csak türelem-
mel kell várni. Csak a halál, az ne lenne olyan kérlelhetetlen, olyan kemény, kegyetlen!

· .. amikor a férjem bajtársa annyi év után váratlanul becsengetett, hogy megnézze
- mondta - hogyan-miképpen vagyunk, tudtam, miért jött. Arcomat a kezembe te-
mettem, úgy zokogtam: kérem, ne mondja ki, nem modja ki, az ég szerelmére kérem!
Nem szólt semmit. Csak én mondtam később: belehalok! De élek, nem haltam bele.
Az ember többet elvisel, mint képzeli. Ki tudja előre, mi vár rá? Ki tudja, mennyire te-
lik az ereje nagy bajok idején? Csak az Úr lsten egyedül .

.. . prábálgatom százféleképpen elviselni az élet nehezét. Szeretem azt, aki bánt, pe-
dig tudom, hogy a mézes szó is lehet tűszúrás, hogy abban is csalatkozhatunk, akiben a
legjobban bízunk. hogy amikor minden elhagy, akkor jön felülről a segítség, hogy bú és
öröm együtt járnak, a rossz után jó jön és az éjszakára a reggel fényessége, kilátástalan-
ságban reménysugár. Hány emlék mesélhetne róla! Ti is mind, akik most korűlvesz tek.

· .. és hogy egy állatot is mennyire lehet szeretni! Hát itt van mellettem a kis Csöpi
kutya! Kis fejében lágy szavam zenéje, símogatásom gyengédsége, emberségem bizo-
nyossága, védelmet adó joszdndékom, Milyen rövid egy kutya élete és mégis mennyi
hűséget ajándékoz. Azt álmodom, idegen városba járok és nem találom az utat hazafelé.
Ő hazavezet, ott terem hirtelen. Szakadékba zuhanok, hangom sincsen, ő kihúz, meg-
ment. Megtámadnak. kiáltanek. de hang nem jön ki a torkomon. Ő széttépi a támadot.
Még álmodni sem tudok róla rosszat. Maradj itt mellettem a karosszéknél. őrködj, amíg
emlékeimmel beszélgetek, nehogy valaki megirigyelje ez t a csendes esti órát.

· .. látjátok, a magányos ember emlékeihez menekül. - Úgy szeretek egyedül lenni!
- mondta nagy okosan az, akinek van családja. Mondhatja, hiszen csak egy-két órára
válik meg tőlük. Estére megtérnek. Férj, nagymama, gyerek, barátnő, nagyapa, ajtót
nyit, van kire várjon. A magányosra nem vár senki. És ahogy az évek múlnak a senkinél
is senkibb. Jellegtelen. Teher, felesleg, így érzi. Mindene megvan talán és mégis elve-
szettnek érzi magát. A négy fal kozott az az érzése, mintha rovarként felgombostűzték
volna. És minden nap olyan, mint a többi. Az elmúlt napok terhe tetézi az új napot.
De ezt is megszokja az ember. Csak kínosan nehéz. Megy az emberek között és úgy tű-
nik, egyedül él a világban, egy ismeretlen, az elsüllyedt világban.

· .. miért van ez így, Istenem? Hogy lehet, hogy annyi ev ereje, hite, meghordozott
terhe most nulla súllyal esik latba az élet mérlegén? És aki ma ítél, nem gondol arra,
hogy holnap ő is? Vagy éppen az a iá, hogy ezt nem lehet előre érezni?

· .. sok kicsi emlék, gyertek korem, kis fiam, itt a kocsid, vigyázz, óvatosan hajts,
majdnem elgázoltad itt a karosszék mellett a kis Csopit. Igen, apád is eljött, meg nagy-
szüleid, láthatod a templomunkat is, és ha nagyon figyelsz, szívedben megkondul a régí
meg az új harang is. Minden szep, amit az élet adott. Nem bánom a rosszat sem, az éle-
tem teljes volt és lám, most is velem vagytok, nem hagytok egyedül .

... kőszönjük meg ezt Istenünknek, hogy ezt a napot is felhozta ránk, koszonjűk
meg a sok drága emléket és ennek az átálmodott néhány pillanatnak emlék-foszlányait
is. Áldott legyen az álom, amely elhozott benneteket nekem. Jo, hogy itt vagytok. Bol-
dog vagyok, Énekeljetek nekem valamit szépen, halkan ...

. . . és egész halkan, édes lágyan énekelt a sok-sok emlék,
és az esti félhomályban mindahány volt, átölelték,
dúdolgattak, altatgatták, aztán elbúcsúztak szépen
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Túrmezei Erzsébet versei:

A refrén
A 136. zsoltár visszhangja

,,Mert örökkévaló az őkegyeime",
- olvasom újra meg újra,
mint csodálatos, újjongó refrént,
akár a teremtés csodáit
zengi a hárfa húrja,
akár lsten népének útja
vonul végig az éneken
át vereségeken,győzelmeken.
Mintha mindennek
az az egyetlen drága titka lenne,
hogy "örökkévaló Isten kegyelme ".

így lehet mindenki életének,
mindegyikün k élete énekének
refrénje, visszatérő, szép sora.
Jó volna megkeresni, rátalálni,
a megtett utat visszaemlékezve,
mégegyszer végigjárni
mélységeken, magasságoken át!
Odatehetnénk-é minden után
a zsoltár visszatérő, szép sorát:
"mert örökkévaló Isten kegyelme"?

Életem énekének
refrénjét keresem.
Szálltak az évek. Vitt az út
át örömökön, szenvedéseken.
De nincs, amit Megváltóm keresztjének
ragyogása át ne ölelne!
Azért volt minden, és azért lesz minden,
"mert örökkévaló az ő kegyelme"!
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Emlékezés egy dedikációra
(Reményik Sándor dedikálta így "Kenyér helyett"
című kötetét)

Kinyitom régen kapott, kedves könyvem,
hogy szívem mélyén újra megköszönjem
a szerető kézzel lapjára rótt
testvéri dedikációt:
"Jézus Krisztus poétájának".
Mert néha útjelzővé válnak,
jövőbe világítanak
a testvéri szavak.

Vágyat ébresztenek: Bár az lehetnék!
Életutam bármerre vezet még,
méltatlan voltom bármennyire érzem •••
bár hihetnék mindig egészen
Jézus poétája, soha más!
Boldog elhivatás!



Csodáinak, örök szeretetének
hirdetésére szegény minden ének,
kevés a szó ... de új meg új szavakban
elmondani, ami elmondhatatlan ...
míg - amit megköszönni nem lehet! -
a békességet és az életet
Őbenne sok sebzett szív megtalálja!
így lenni kegyelemből mindhalálig
egyedül "Jézus Krisztus poétája "

Hálaének a betegágyon
János bátyám emlékének

Sérült gerinc ..• gyilkos gyötrelem •..
de a száj nem nyílik jaj okra.
Azt suttogja: "Bár ezer nyelvem volna
a te dicséretedre , Istenem!"

A kínok és fájdalmak mélységének
poklából hangzik fel újra meg újra,
mint vallomás és boldog hit tanúja,
a beteg ajkán ez a hálaének.

Bár ezer nyelve volna! Egy kevés!
Hisz annyi áldást rejt a szenvedés
titokzatos isteni iskolája!

Szeme a szenvedő Jézusra néz,
és pehelykönnyűvé lesz a nehéz,
amint Isten szeretetét csodálja.

Négysorosok a csendból

1.BEKAPCSOLÓDUNK

Bekapcsolódunk kedves körökbe:
munkakörbe, baráti körbe .•.
s életünkbe hol Öröm árad,
hol csalódás, fájdalom tör be.
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2. FÁJDALMAS KIKAPCSOLÓDÁS

Munkából, zajból, rohanásból
betegség is kikapcsol ezreket.
De ez a fájdalmas kikapcsolódás
nyereséggé, áldássá lehet.

3.KI ÉS BE

Kikapcsolódunk és bekapcsolódunk:
a zaj elnémul, a csend befogad.
S tavak, erdők, füvek, fák és virágok
mondanak el drága titkokat.

4. A LEHNINI KOLOSTORBAN

Szolgálat és szeretet fészke vagy
ma is, kedves kolostor! Jó itt lennünk.
Osszekapcsolsz rég letűnt századokkal.
Ősi himnuszok visszhangoznak bennünk.

5. EGY CSALÁD VA GYUNK!

Testvéri szívek melege ölel ...
derű, mosoly, sok ragyogó tekintet,
tiszta öröm ... Mi egy család vagyunk!
Krisztus szeretete köt össze minket.

6. HALLÓ, BUDAPEST!

Budapest! Sikerütt a kapcsolás!
Távoli kedves hang a telefonban.
Híreket hallhatunk a messze földön
testvérünktől, aki otthon van.

7. EGYÜTT!

Mcssze vagyunk egymástól, de azért
ne a messzeségben keressetek:
hisz imádságban, szeretetben
most is együtt vagyunk veletek.

8. KIKAPCSOLÓDTUNK

Kikapcsolódtunk. Itt vagyunk a csendben.
És van a csendnek ezer válasza
hétköznapokban támadt sok miértre ...
Új erővel indulhatunk haza.
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9. TELJESEBBEN!

Csend, csend •.. imádság tiszta csendje.
Lélek szelid fuvalma lebben,
s Isten szívéhez kapcsol minket
még igazabban, teljesebben.

10. ÚJ BEKAPCSOLÓDÁS

Bekapcsoljuk újra a villanyórát,
ha megérkeztünk Budapestre ..•
bekapcsolódunk a szolgálatba,
és Iámpáink kigyúlnak este.

Csak egy név ...

IV. Béla .•• Zágráb ••. Túrmező ..•
A magyar múltba századokat lépek.
Várvédő jobbágyősök, köszönöm
neveteket, a drága örökséget!

Köszönöm, országépítő király,
a véren váltott nemeslevelet!
Csak egy név .•. de őseim nevében
találkozhatom velük és veled •.•

és vérrel öntözött magyar rnezőkön
hihetek a jövőben, új vetésben ••.
odaállhatok mai várfalakra
az életet is odaszánni készen ...

könyörögve, hogy Isten áldja meg
őrizze az én drága nemzetem -
ahogy az a boldog királyleány
esedezett érte a szigeten.

Csak egy név, és benne mennyi titok!
Ezernyi szál fonódik a szívemre.
Ideköti ehhez a féltett földhöz.
Régi emlékek ébredeznek benne.

Ideültetett engem Istenem.
Ideköt gyökereim minden szála.
Néha csendesen átölel a múlt,
és a szívemben énekel a hála.
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Csepp a tengerben

Sághy Jenő:

Már egy hete nem nyitotta meg Bibliáját. Nem is imádkozott. Minek? Jelentéktelen
dolgokkal zavarja Istent, aki rendre elhárítja élet- halál dolgában elébe terjesztett kö-
nyörgéseit, tudomást sem véve azokról?! Mennyit ostromolta az eget néhány évvel
előbb, feleségéért. Hiába. A leukémia könyörtelenül végzett az ötvenéves asszonnyal.

Most meg - alig egy hete - újra a Farkasréti temető ravatalozójában állott. Lehor-
gasztott fejjel, tompult aggyal hallgatta a kántor csendes énekét, majd lelkészbarátja
igehirdetését. Csak akkor kapta fel fejét és meredt értetlenül a prédikátorra, amikor
az arrál kezdett beszélni, hogy a gyászoló apának - neki - még ebben a helyzetben
is van oka az Isten iránti hálára, aki örök életet adott nekünk az ő Fiában ...

Tömény harag sŰTŰsödött össze benne. Szoval, adjon hálát Istennek azért, mert
felesége után most elvette egyetlen gyermekét is, a huszonkét éves Mónikát. Utolsó
éve volt az egyetemen. Néprajzosnak készült. Ám nem kapta meg diplomáját. Dip-
loma helyett egy hatalmas kamion jött, mely elgázolta az úttesten figyelmetlenül
átkelő leányt. Belső zúzodások, gerinctörés! Majdhogynem meghalt a helyszínen.
Gyorsan kórházba vitték. Napokig élet, halál között lebegett. Az orvosok lelkiisme-
retes melléállása megmentette az életnek, de kijelentették: béna marad örökre.
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Tovább ápoltak, kezelték. Hetekig. Aztán felcsillantatták a reményt: a leány vissza-
nyerheti még mozgási képességét. Rehabilitációs intézetbe ke~lt .. S ot~ egy ~e8!e-
len - a nagy üggyel-bajjal való öltözködés közben - mélyet sohajtott es - kimúlt.
~m~W .

Hát így elbánt ővele az Isten. Kétszer is elveszitette gyermekét. Keserű dühvel, cini-
kusan így fogalmazott magában:

- Büntetőtörvénykönyvünk az ilyet különös kegyetlenséggel elkövetett ember-
ölésnek minősíti. S ő ennek a kegyetlen Istennek adjon hálát?! Konnyen beszélt a lel-
kész. Neki éla [elesége, négy egészséges, széir gvermeke. Ö meg =leánya elvesztésévei -
magára maradt, mint az ujja.

Kopogtatást hallott.
- Tessék! - mordult fel.
- Lupus in [abula - lökte ki magából a szavakat a belépő lelkész láttán. - Ülj le, ha

már itt vagy. Amott egy üres szék. Jöttél, hogy vigasztalj, mi?
- Azt én nem tudok. Csak azért jöttem el hozzád, hogy lássam, mi van veled. Az

ügyvédi munkaközösségben azt mondották, a temetés óta feléjük sem néztél.
- Mit nézzek rajtuk? A verkli megy nélkülem is, tovább. En meg itt fekszem úri ké-

nyelemben - csapta szét karjait az ágyban.
- Beteg vagy talán?
- Ne-em. Csak lazttok: Megfogadom Hofi Géza játanácsát, amit oly meggyőzően

énekelt múltkor a tévében. "Lazítani, lazítani! ... " .
- Keserűen beszélsz.
- Örvendezz ek talán?! Ember - tört ki,[elülve ágyában - meg tudod te azt érteni,

ami velem történt?! Dehogy tudod -legyintett kezével. - Más-más cipőben járunk mi
ketten, egészen másban.

- Nem tudom megérteni? .. Idős asszonyt temettem nemrégiben. Temetés után az
elhunyt egyik rokona - szép szál férfi, művezető - vitt haza a kocsiján. Olünk egymás
mellett némán, egyszercsak megszólal.

Nem nehéz ez tisztelendő úr? ... Azért kérdezem, mert katonakoromban mindig en-
gem tettek a temetésekre kivezényelt díszszakasz parancsnokává seztén sehogysem sze-
rettem. Sosem.

Kérdése kissé meglepett. Íme egy ember, aki tud együttérezni másokkal és ugyanezt
a papról is feltételezi. Kurtán, tagoltan csak ennyit válaszoltam:

De ... Nehéz ... Nagyon nehéz ...
Hogyne lenne az. Azonosulni teljesen a sebzett - nemegyszer "halálra" sebzett -

szivű gyászoló hozzátartozókkal .... Bizony nem konnyű a papnak sem, ha nincs is
havonta temetés a családjában. A cipő azonos. Ha úgy tetszik: "sorstársak" vagyunk.
Snemcsak mi ketten egymással, hanem minden emberrel.

- Ha így van, akkor meg minek ez az egész cirkusz, amit életnek neveznek. Isten
életre hívja az embert, hosszabb-rövidebb ideig szenvedte ti, aztán megöli.

- A látszat ez. Remarque egyik könyvében egyenesen őrült istenről beszél, aki a
maga mulatságára feltalálta az életet és a halált.

- Olvastam. A diadalív árnyékában. És te? Mit mondhatsz nekem - Istened védel-
mében?

A te Istened is, Miklós. És én nem vagyok neki veddugyvédje. Kűlonben sem szo-
rul rá az én védelmemre. És senki emberfiáéra. "Megvédte" őt egyszersmindenkorra az
Ember Fia. Megvédte azzal a váddal szemben, hogy ő kegyetlen, vérszomjas Isten. Ép-
pen a gonosz, gyalázatos halál elszenvedésevel bizonyította meg a vád ellenkezőjét: Is-
ten szeret bennünket - végtelen, olthatatlan, kifogyhatatlan és megmagyarázhatatlan
szeretettel.
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- Szeretd Istenről beszélsz ... Nekem ... Pont most ... Felnőtt emberek vagyunk.
légy észnél.

- Eszemen vagyok Miklos, mint te. Csakhogy itt felnőtt voltun kkal, nagy eszünk-
kel nem megyűnk semmire. Éppen ellenkezőleg. Itt csak egyvalami segit. A gyermekké
létel. A gyermeki hit lsten szeretetében.

- Aminek a tények szögesen ellentmondanak.
- Ha nem mondanának ellent. mi szűkség lenne hitre? Szállj ki már az ágyból! Ma-

gad mondtad az előbb. nem vagy beteg.
Faragó kedvetlenül taszította le magáról a paplant es fogott az öltözködéshez.
- Mit csináltál az elmúlt napokban?
- Semmit. Tébláboltam naphosszat. Meg az t a rádiót hallgattam - intett fejével az

ágya feletti polcon álló japán tranzisztoros felé. amelyből csendes muzsika sz ivárgott.
Azazhogy nem annyira hallgattam. csak szólaltattam. Éjjel-nappal.

A lelkész elbámult.
- Állandóan rádióztál? Te? Aki mindig a csendet kerested?
- Igen. A csend. ami Mónika halála óta korűlvesz, másmilyen. mint amit énszeret-

tem. Ez rettenetes csend! Ez nem ölel. hanem fojtogat. Hadd szóljon hát a rádió. Mind-
egy. hogy mit sugároz. Zenét. vagy beszédet. Vízállásjelentést. vagy számomra ismeret-
len nyelvű szoveget. Csak szóljon. Már arra gondoltam. lemezjátszót veszek vénségemre
és szűntelen gyászzenével éltetem magam. Hogy meg ne bolonduljak a csendben.

- Így már értem. Egyébként a zene valóban alkalmas lehet a ••rettenetes" csend. a
búskomorság. félelmek altávoztatására, vagy - a Biblia nyelvén szólva - a gonosz lélek
elűzésére. Ismered az ószövetségi történetet. amelyik szerint a fiatal Dávid hárfázni tu-
dásának köszönhette a királyi udvarba való eljutását. Saul királyt időnkint gonosz lélek
szállta meg - a mai pszichiáter talán súlyos. időszakos depressziónak nevezne - és
Dávid ilyenkor lantpengetésbe kezdett. Sikerrel. A gonosz lélek eltávozott a királytol,
Saul megkönnyebbült.

- Zavar engem az a rádiá - lépett a készülékhez Faragó. A baállott csendben fanya-
rul kérdezte:

- Gondolod. hogy jó talpalávalókat játszott neki?
- Azt is. meg egyebet is ...
- Például mit? Ne köntörfalazz. Mondd ki bátran.
-Istent dicsérő énekeket is.
- Ejha! Ezt miből gondolod?
- Abból. hogy Dávid zenéje mindig elérte a kiván hatást. A király megkönnyebbült.

Sokszori tapasztalatom szerint a gonosz lélek a hálaéneket, lsten dicséretét nem bírja
elviselni. Attól menekül. Mint az örödög a tömjéntől. Ne próbáljuk meg? - nézett óva·
tosan barátjára.

- Ugyan mit?
- Hát az ördögűzésnek ezt a módját.
- El vagy tévedve - háritotta el az ügyvéd hamisítatlan pesti zsargonban. de nem

túl nagy meggyőződéssel.
Újabb csend kovetkezett, amit ezúttal a lelkész tört meg.
- Tavaly ősszel - esti bibliaolvasásomat végezve - a németnyelvű Losungenben

csodálatos énekversre bukkantam. Hevenyészve. prózában leforditom neked .
••Elfogadom. bármily nehezemre esik: az én szenvedésem - egyetlen csepp. a Te

szereteted - tenger. Örvendezve éneklem ezért dícséretedet. Szeretetben es szenvedés-
ben a célba viszel engem";

- És mi ebben a csodálatos? - kérdezte fakón Faragó.
- Há t az. hogya csepp elvész a tengerben ...
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Percekig tartó dermedt hallgatás után Faragó keze tétován megmozdult es Bibliája
után nyúlt. Megemelte s kihúzta alóla enekeskonyvét.

- Melyiket akarod?
- A hetediket.
Énekelni kezdtek. A lelkész felcsendülő boritonjához csukladozva, rekedten csatla-

kozott az ügyvéd basszusa.
- Hogyne dicsérném az Istent zengedező énekkel ...
Faragó hirtelen elnémult. Kovér konnycseppek gördültek végig az arcán. Barátja to-

vább énekelt. A második vers befejez tével rövid szünetet tartott és erőteljesen kezdett
a harmadikba.

- Nem kimelte szent Fiát sem ő nagy szeretetében ...
A refrént már az ügyvéd is vele énekelte.
- Minden elhagy, elfeled, lsten vég nélkül szeret.
Botladozó. rekedt hangja mindinkább erőre kapott, megtisztult. Mire Gerhardt Pál

hosszú énekének a végére értek, az egymással összefonódott zengő bariton es dörgő
basszus már diadalmas, éteri magasságokban szárnyalt szabadon, teljesen szabadon ...

Búcsúzáskor az ügyvéd barátjára emelte nyugodt, tiszta tekintetet.
- Nincs telefonom. Hazatérőben beszólhatnál munkakozosségunkbe. Holnap reggel,

a szokott időben bemegyek, Számítsanak rám. - Csendesen fűzte hozzá:
- Alighanem igazad van. A csepp elvész a tengerben.
- Így kell lennie, inert a tenger nagy és mely. Végtelenűl, ..
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