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Reménység
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Az Evangélikus Naptár ez évi témája a reménység, éspedig azért, mert a
Lutheránus Világszövetség Budapesten tartandó nagygyűlésének is ez a íő té-
mája: "Krisztusban - reménységgel a világért". (Az eredeti angol mondatot
többféleképpen lehet fordítani.) Naptárunk magát anagygyűlést és annak
témáját is szeretné közelebb hozni a gyülekezetekhez, hiszen a nagygyűlés
nem egyszerűen azoknak szól, akik azon jelen lesznek, hanem sokkal inkább a
gyülekezeteknek. A gyülekezetek felkészítését is szeretné segíteni naptárunk.
Készüljünk közösen a nagy alkalomra.

Naptárunk első részében azokat a bibliai verseket dolgoztuk fel, amelyek-
ben a "reménység" szó előfordul. Nem valamennyi kerülhetett naptárunkba,
de igyekeztünk az igeszakaszokat úgy válogatni, hogy azok megvilágítsák a
reménység "arcának" egy-egy vonását.

Mindannyiunknak tudnia kell, hogy az Újszövetségben a reménység tárgya
maga az üdvösség. Vagyis nem arról van szó, hogy valamiféle tervem meg-
valósul, "jobb lesz a sorsom", meggyógyulok valamilyen betegségből -, ha-
nem arra irányul, hogy Krisztus értünk hozott áldozata árán meg fogjuk látni
Istent - éspedig szí nről színre - ami magát az üdvösséget jelenti. Tehát a
reménység a "beteljesedésre" vonatkozik. Sok mindent mondhatunk még a
reménységről - és kell is mondanunk c- de egy:etlen pillanatra sem téveszt-
hetjük szem elől, hogya reménység rninde nekelőtt az .üdvösség, az örökélet,
az Istennel való közösség elnyerésére vonatkozik. oe itt nem állhatunk meg.

Az üdvösséget, a beteljesedést váró keresztyén ember és gyülekezet nem
úgy néz előre, hogy közben észre sem veszi a körülötte élő embereket, a vilá-
got, amelyben ott van a családja, hazája, felebarátja, munkahelye. Sőt ellen-
kezőleg. Mivel tudja, hogy Krisztusért rá üdvösség vár, örvendező szívvel
dolgozik családjáért, felebarátjáért és azért a világért, amelyben földi élete
folyik. A szép jövendő munkára sarkall és nem" párnára" ültet. Ismert, hogy
Pál apostolnak állandóan dolga akadt olyan keresztyénekkel. akik "végvára-
dalmukban" abbahagyták a munkát. Nekik mondta az apostol: "ha valaki nem
akar dolgozni, ne is egyék".

Olyan világban élünk, amelyben valóban "mennyei erővel" kell fáradoz-
nunk azért, hogyateremtettség megmaradjon, az emberi élet el ne pusztuljon,
mindenki dolgozni tudjon és mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere.
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A nagygyűlés témája nem egyszerűen a "reménység", hanem a "világ" is.
Nagy tévedés volna a Budapest Sportcsarnokban olyan előadásokat tartani,
amelyek csak az "üdvösség elnyeréséről" szólnának és kikerülnék a remény-
ségből fakadó cselekvésre buzdítást. Azt, hogy mit is kell tennie, milyen dia-
kóniát kell végeznie a keresztyén embereknek, az egyháznak a világért. Sokan
tudják, hogy Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottságának 198I-ben,
Turkuban tartott ülésén - mely a budapesti nagygyűlés témájával is foglal-
kozott - egyházunk ezt a témát javasolta: "Krisztusban - felelősség a vilá-
gért". A vita során a "felelősség" szó helyett egyesek a "reménység" szót
ajánlották, mondván a "reménységből úgyis felelősség fakad". Ezt a magya-
rázatot mi elfogadtuk, de egyben számon is tartjuk majd a nagygyűlésen. En-
nek nemcsak teológiai okai vannak. A Lutheránus Világszövetség először tart-
ja nagygyűlését egy olyan országban, amely egy szocialista társadalmi rendet
épít. Ez a társadalom nyilván figyelni fog arra, hogy milyen álláspontot fog-
lal el a .Jutheramzmus nagy családja" azokban az égető kérdésekben, amelyek
ma az egész emberiség sors kérdései. Bizonyságtételünknek messzebb kell
hangzania a Sportcsarnok falainál. Annak a bizonyságtételnek, amely a Krisz-
tusban elnyert üdvösségről és ezzel egyűtt a világért való felelősségünkről
szól. A kettő elválaszthatatlan egymástól.

Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy akik az "üdvösség reménységében" élnek,
nem becsülhetik le a "földi reménységek"-et. Mert vannak a "világnak" is
reménységei. Több milliárd azoknak az embereknek a száma, akik nem" Krisz-
tusban" vannak és nem Krisztust vallják a "világ reménységének". Ezek a
különbözö világvallásokhoz vagy valláshoz egyáltalában nem tartozó emberek
is remélnek. Remélik például azt, hogya jó akaratú emberek összefogásával
békét és igazságosságot lehet teremteni a földön és fáradoznak is ezekért a
célokért. Lehet-e azt mondani nekik, hogy "reménységetek és fáradozásotok
semmit sem ér, hiszen nem Krisztus a reménységeték". Ha ezt tennénk, nyil-
ván hamis úton járnánk. Hiszen tudjuk, hogy Isten "a törvény cselekedetét
bele írta a szívükbe" azoknak is, akik nem Krisztusban való hitben élnek. Nem
a lekicsinylés, hanem a segítés a mi feladatunk. Együtt munkálkodhatunk a
világért. annak békéjéért és jó rendjéért.

A "reménység Istene" pedig tegye gyümölcsözővé az egyház és az egész
világ számára a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyülését.

Káldy Zoltán
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A reménység Istene
Róm 15,13

Minden hivő ember tudja, hogy a hit nemcsak a múltra és a jelenre irányul,
hanem a jövőre is. Amikor Pál a római gyülekezetnek a reménység Istenéről
ir, akkor ugyan visszatekint a múltra, mindarra, amit Isten régen tett az embe-
rek üdvösségére, bátorítja kortársait a maguk jelen életében, de legfőbbkép-
pen arra mutat, hogy van jövőnk, Isten minden ígéretét be fogja teljesíteni.
Ezt annyira hangsúlyozza, hogy Istent a reménység Istenének nevezi, ami azt
jelenti, hogy a hivő ember reménysége maga az Isten.

A Szentírás Írói arról tesznek bizonyságot, hogy Isten mindig "újat cselek-
szik" [Ezs 43,19). Ö nem az az "öregúr", akinek régi idők óta az emberek kép-
zelik, aki valamikor megalkotta a mindenséget örök törvényeivel, aztán csak
felül ről nézi, hogy hogyan folyik a világ élete. Ha már valamilyen képet aka-
runk alkotni róla, inkább azt kell mondanunk, hogy fiatal, akinek mindig van
új meg új terve, aki nem jön zavarba, ha nem a régi, előirt rend szerint men-
nek a dolgok. Ezt bizonyítja Izráelnek és az egyháznak a története. Így lehet
igazán reménységünk az Isten.

Amikor a jövőről van szó a Szentírásban, akkor nem egyszerüen azt talál-
juk, hogy Izráel, az egyház, vagy az emberiség halad a jövő felé, hanem sok-
kal inkább azt, hogy Isten jőn felénk. Tele van a Szentírás olyan történetek-
kel, amelyek azt mondják, hogy Isten jön, megjelenik egyesek, vagy akár a
nép előtt (pl. 2Móz 19; lKir 19 stb). Sok olyan igét is találunk, amelyek azt
mondják, hogy lesz Istennek egy utolsó eljövetele is. Érdemes arra figyelni,
hogya mi Bibliánk mindkét része, az Oszövetség és az Újszövetség is éppen
ezzel az ígérettel végződik (Mal 3 és Jel 22).

Isten népe számára a jövő reménysége kettős tartalmú. Egyrészt félelmes:
aki komolyan veszi Istent, annak komolyan kell vennie azt is, hogy Istennek
az eljövetele a számadásnak, ítéletnek az ideje. Amikor Isten jön, hogy talál-
kozzék az emberrel, akkor az embernek számot kell adnia önmagáról [l Móz
3,9; Zsolt 96,13; Mt 25 stb.). Ugyanakkor a jövőnek a várása Izráelben és az
egyházban mindig tele volt azzal a reménységgel, hogy Isten valami jót készít
az emberek számára. Isten jövetelének ideje tele lesz örömmel, békével, bol-
dogsággal (vö. pl. Ezs 2; Jel 21), új ég és új föld lesz, amelyben igazság lako-
zik.

Azt sem szabad elfelejteni azonban, hogy a jövőnek ez a reménysége nem
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csak egy kis közösség reménysége, nemcsak Izráelé, vagy az egyházé, hanem
minden emberé, az egész világé. Ezért hivatkozhat Pál Róm 15,7-13-ban egy
sor ószövetségi próféciára, amely arról szól, hogya "pogányok", azaz az Iz-
ráelen kívüli népeknek is van reménysége, Isten az ő számukra is a remény-
ség Istene. Már Jónás könyve is arról tanúskodik, hogy Istennek nem min-
degy, hogy mi van a "pogányokkal".

A Szentírás alaposabb tanulmányozása során azonban arra is rájövünk, hogy
a "reménység Istene" kifejezés nemcsak azt jelenti, hogy az embernek, Isten
népének, vagy akár az emberiség reménysége Istenben van, hanem azt is,
hogy különös módon Isten is reménykedik, nem mond le az emberröl, a világ-
ról. Mózes első könyvének egyik magyarázója felhívja a figyelmet arra, hogy
az ún. "östörténet"-ben (IMóz 1-11.r.). mennyi "kudarc" van, kezdve attól,
hogy az Isten képére teremtett ember bűnbe esik, egészen a bábeli torony
történetéig. Mintha ismételten kudarcot vallana Isten azzal, amibe kezdett.
Mégsem adja fel a reménységet: újra meg újra belekezd eredeti tervének
megvalósításába. Erről tanúskodik aztán Ábrahámnak és családjának kivá-
lasztása, Izráel története, Isten emberré létele, Jézus szolgálata, kereszthalála,
feltámadása és az az ígérete, hogy majd újra eljön. Igy is meg lehet fogalmaz-
ni: az evangélium tartalma az, hogy Istennek van reménysége az ember felö!.

Mert ez a reménység az, hogy Isten kész megbocsátani. Azért halogatja a
végső eljövetelét, mer t még vár. Arra vár, hogy mindenki megtérjen (2Pét
3,9). O nem akarja az embernek, az emberiségnek a végsö pusztulását. Ha
különös és szokatlan is, azt kell mondanunk, hogy Isten még mindig remény-
kedik. Az a reménysége, hogy meg térünk és élni fogunk.

Igy van nekünk is reménységünk Jézus Krisztusban a világ felől.

Muntag Andor

1 pl 1, 4-5

Élő , ,remenyseg

Péter apostol nem általában beszél a reménységről, hanem egy speciális,
"minősített" reménységröl szól, az ELO reménységről tesz bizonyságot. S ezzel
egyben el is határolja magát a hamis, halott reménységtől. Csokonai "csalfa,
vak reményről" énekel, s mi is ismerünk hazug "álreménységeket". Ilyen
például az úgynevezett "kincstári optimizmus", mely felelőtlenül és megala-
pozatlanul mindent rózsaszínű szemüvegen át néz. Péter azonban megalapo-
zott, hiteles, valódi, ELO reménységről tud. Mi jellemzi ezt az élő reménysé-
get?

Az élő reménység nem elvont fogalom, nem szép idea, álmodozás, hanem élő
valóság, mely elválaszthatatlan egy élő személytől, a feltámadott Kriszt ustól.
O az élő reménység forrása, vagy ahogy maga az apostol fogalmaz: "Áldott
a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült
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minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által az élő remény-
ségre" .

Miért kell újjá születnünk az élő reménységre? Mert magunktól, saját józan
eszünkre hallgatva csupán könnyen zuhanunk a kétségbeesés, a reményte-
lenség kilátástalan szakadékába. Ha létezne olyan műszer, mely jelezni tudná
az emberiség "reménységindexét" , úgy érzem, napjainkban igencsak alacsony
értéket mutatna a műszer. A nyolcvanas évekre egyre inkább rádöbbenünk
arra, hogy lehetőségeink korántsem olyan határtalanok, mint ahogy talán
még pár évvel ezelőtt hittük. Fogy kö r ülöttünk a nyersanyag, az energia, a
termőföld, az éltető friss levegő és víz, miközben ijesztő mértékben halmozód-
nak a fegyverek és növekszik a világ népessége. S vajon milyen holnapra
számíthatnak gyermekeink?! Ha csak rideg statisztikai adatok ra, tudományos-
nak tűnő előrejelzésekre hagyatkozunk, könnyen úrrá lehet rajtunk a pánik
vagy egyfajta bénító közöny. "Itt már úgysem lehet megoldást találni, minket
úgysem kérdez meg senki" - bölcselkedik korunk átlagembere. S ezzel az
életfilozófiával egyben fel is menti magát a felelős gondolkodás es cselekvés
terhe alól. -

De Péter apostol másként látja a jövőt! Isten nem enged pesszimizmusba,
letargiába zuhanni minket. O az az ismeretlen "X-tényező", akit tudományosan
nem lehet előre kiszámítani és bemérni, mégis döntő módon határozza meg az
egész világ jövendőjet. Péter saját életében tapasztalta meg, hogy Isten Jézus
Krisztus által a legnagyobb mélységből is felemelte. Húsvéttal új perspektívát
kapott az ő egyéni élete, de egyben az egész emberiség jövendő sorsa is.

"Nem lehet feltartott kézzel játszani" - magyarázta csapatunk gyenge
szereplését egy futballszakértő a legutóbbi labdarúgó világbajnokságot köve-
tően. Vagyis nem lehet előre megadni magunkat valamiféle végzetszerű sors-
nak, vagy mindössze abban bízni, hátha szerencsénk lesz, hátha kihúzzuk vala-
hogy. Sportnyelven szólva: nem lehet csak döntetlenre játszani. Úgy hiszem
ez igaz az élet nagy versenypályáján is. Aki csak meg akarja úszni az egészet,
vagy csupán a szerencsében bízik, vagy önző módon ügyeskedve csak saját
"túlélésére" törekszik, az végső soron már megadta magát, lemondott a győ-
zelem lehetőségéről. Pedig húsvét haj nala óta éppen az a legszenzációsabb hír,
örömhír, hogy nincsen elvesztett, "lefutott" mér kőzés, Jézust valóban eltemet-
ték, úgy tűnt végleg elveszítette a harcot. S harmadnapra kiderült: mégis O
győzött! Feltámasztásával Isten életre ítélte az embert, és megadta számára is
a győzelem lehetőségét.

Simonyi Imre írja szellemesen egy versében: "Tévedni emberi dolog, de
nem tévedni is az!" Sokszor úgy tűnik, emberi létűnk alapszabálya, hogy idő-
vel mindent elveszítünk: betegség, öregség, halál ... De Jézus feltámadása
óta nemcsak a vereség, a kudarc, az elbukás, az elmúlás és halál tartozik
hozzá emberi mivoltunkhoz, hanem a győzelem esélye is bűnön, halálon.

Ezért énekelhetjük örvendező szívvel új énekeskönyvűnk 574. énekének
utolsó sorait:
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Gáncs Péter

"Remélni: nem puszta szó.
A reménység élő való.
Mi Jézustól tudjuk: m i az igaz remény,
Öbenne van ma is új közösség."

Számadó , ,remenyseg
Pt 3,15

Gyakran mondjuk ismerőseinkről, rokonainkról jellemzésképpen: zárkózott
ember. Többnyire pozitiv kicsengésü ez a jellemzés, hiszen azt is jelentheti:
az illető nem szószátyár, nem beszél főlöslegesen, tud titkot tartani, nem ad
alapot arra, hogy magánéletébe belelátva esetleg ártsanak neki. Az ilyen em-
ber hajlamos arra is, hogy az ún. "lelki dolgokat" magánügynek tartsa, örö-
meit vagy gondjait, reményeit vagy reménytelenségeit ne árulja el senkinek
legszűkebb családi körén kivül.

Péter apostol levelének idézett mondatában ennek ellenkezőjére buzditja
olvasóit. Nem általánosságban beszél a nyitott vagy zárkózott alaptermészetű
emberekről, hanem azokhoz szól, akik Krisztust meg ismerték és megtelt ezzel
az ismerettel a szivük. Az ilyen emberre érvényesek a jeruzsálemi nagytanács
előtt mondott szavai: "mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk!" (ApCsel 4,20) Lehetetlenség, hogy magunkba fojtsuk
mindazt, amit Jézus Krisztus által megtapasztaltunk, amil hiszünk, ami re-
ménységünk alapját képezi!

Egyetemi felvételi vizsgára készülődő fiatalemberrel beszélgettem. Hetek-
hónapok óta feszülten tanult. Az utolsó napokban már fáradt és ideges volt,
nehezen tudta csak könyveit kézbe venni. Amikor lezajlott a vizsga felvilla-
nyozva mondta: szörnyü lett volna, ha nem mondhattam volna el mindazt,
amit megtanultam, ha ennyi munka után valami miatt kudarcot vallottam vol-
na! De éppen olyan kérdést kaptam, amit alaposen megtanultam, mert nagyon
érdekel t az a téma!

A reménység vonzó és nagyszerü ajándék. Ak inek a szive tele van vele,
képtelen lenne magában tartani. Számot kell adnia róla, folyamatosan, napról
napra is, alkalomszerüen is. oe vajon nem túl nehéz feladat ez? Zárkózott, be-
felé forduló, olykor cinikussá vált embertestvéreink között, ideges, terheket
hordozo. mindig fáradt emberek kőzött?! Az ige válasza: nem nehéz! Miért?

1. Mert van m íről számot adni!
Reménységünk forrása nem valamilyen általános optimizmus, amit néme-

lyek igy csúfolnak: "kincstári optimizmus". Jézus Krisztus a forrása ennek a
reménységnek, Aki soha senkit nem tartott "reménytelen esetnek", Aki a
bűnösökkel és megvetettekkel, betegekkel és kisemmizettekkeJ is tudott mit
kezdeni és aki a legnehezebb kérdésekre is úgy válaszolt, hogy még ellenfelei
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is elámultak es elnémultak, Aki a bün hatalmának reménytelennek látszo
nagyságával is szembeszállt és megváltói halálával és feltámadásával legyőzte
azt! Aki Pilátus kétkedő kérdéseire is tudott válaszolni és a cinikus római
katonák kőzött egy századosban a hit csodálatát tudta kiváltani!

Mai világunkban is sok jel mutat arra, hogy nincs okunk a reménységre.
Felhalmozódó fegyverek fenyegetése, bizalmatlanság és feszültség nagyhatal-
mak, országok között. Társadalmi igazságtalanságok, kenyérgondok, a kör-
nyezetünk szennyezettsége, az élet veszélyeztetettsége. Emberek önzése, csa-
ládi kőtelékek lazulása, fiatalok céltalansága, emberek közötti közöny növe-
kedése. Mégis, mindezek komolyanvétele mellett is van mit mondanunk,
Jézus Krisztus szeretetéről, a szív megújulásáról, a felelősség új raélesztésé-
ról, a béke megóvásáról, az emberi szeretet erősitéséről, a bünök elleni küz-
delem értelméről, az élet céljának megtalálásáról. "Krisztust tartsátok szent-
nek szívetekben" - írja az apostol, és ha így lesz, akkor számot tudtok majd
adni a bennetek élő reménységről! Tartozunk ezzel embertársainknak!

2. Van alkalom a számot adásra!
Sokan attól félnek, hogy az ő szavuk túl halk és jelentéktelen szó, nincs

rnódjuk és lehetőségük, hogy bárm it is megváltoztasson környezetükben. Pe-
dig családban, munkahelyen, emberek között nap nap után számtalan alkalom
kínálkozik arra, hogy hatással legyünk egymásra, gondolatokat ébresszünk,
indulatokat csillapítsunk, örömöt szerezzünk. Azzal a reménységgel, amit mi
is ajándékba kaptunk Urunktól. Ezért hangsúlyozza az apostol: "mindenkor"
legyetek készen a számot adásra. A "hatás" eldöntése már nem a mi dolgunk.

3. Van és lesz Isten előtti számadás is!
"Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztushan, minden embernél

szánalomra méltóbbak vagyunk" - írja Pál apostol (1 Kor 15, 19). Tudjuk,
hogy csak kegyelemből állhatunk meg Isten előtt. Tudjuk, hogy ha mindent
megteszünk is (hol vagyunk ettől?!), akkor is haszontalan szolgák vagyunk,
hiszen csak azt tettük, amit O megparancsolt. Mégis ilyen gyenge es haszonta-
lan szolgaként is fel tud használni minket Isten országának építésében. Ezért
sokszorozhatja meg reménységünket és erőnket az örök életben való remény-
ség. Távlat van előttünk es ennek fényében kap jelentőséget minden egyes
napunk és óránk, amikor Isten előtt megállhatunk és számot adhatunk elvég-
zett szolgálatainkról, a reménység továbbadásáról.

Ne legyünk hát "zárkózott keresztyének", hanem nyitottak es minden hely-
zetben Urunkról tanúskodók, szeretetének igazságát bátran hirdetők, remény-
séget továbbadók .

Szirmai Zoltán
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Zsid 6,18---':'19

Horgonyt vetett reménység

Az emberi lélekről, vagy akár magáról az életről alig hasznáihatnánk talá-
lóbb hasonlatot, mint a hullámok hátán hányodó csónak, vagy hajó képe. Lé-
tűnk bizonytalanságát próbáljuk kifejezni ezzel a képpel. Azt, hogy közérze-
tünk, lelkiállapotunk mily nagy mértékben függ életkőrülményeinktől. Ha
élethajónk csendes vizeken halad, jól érezzük magunkat, s lelkünk is nyugodt.
Ha ellenben viharba kerülünk, lelkünk egyensúlya megbomlik, elbizonytala-
nod unk, aggódunk, elcsüggedünk, sőt könnyen kétségbe is esünk. Külőnösen
sodró erejüvé vált, felgyorsult mai világunkban van ez így.

Ezért döntö kérdés számunkra: hol találunk biztos fogódzót? Nyugtalan lel-
künknek találunk-e horgonyt, amibe bizton megkapaszkodhatunk?

Sokan élnek kör ülöttünk hányatott lelkű embertársaink, akiknek belső
nyugtalansága, sőt nem egy esetben betegsége is abból fakad, hogy nincsen
ilyen horgonyuk. Ettől szenvednek, s ezért sodródnak kiszolgáltatottan, talán
éppen életük hajótörése felé.

Mások viszont, segíteni próbálván magukon, megbízhatatlan kötelékekbe
fogódzanak. Nyugtalan lélekkel sok minden után nyúlnak s ijedten veszik
észre, hogy amibe belekapaszkodtak, "úszik" velük, vagy ha eleintén úgy tűnt,
hogy meg fog tartani, végül mégis csak elszakad.

Nem is kell ma olyan hosszú élettapasztalat, hogy rájőjjünk: mindennel így
járunk, amibe görcsös igyekezettel megkapaszkodunk.

Hát akkor nincsen semmi, ami igazi tartást, biztonságot adhatna lelkünknek,
életünknek? Hányatott, nyugtalan lélekkel jogosan tehetünk fel ilyen, vagy
haso=Ió kérdéseket. Ha szivünk mélyén őszintén fel is tesszük ezeket, akkor
talán könnyebben kinyúl a kezünk a Biblia után s jobban odafigyelünk öröm-
üzenetére. Ez azt hirdeti nekünk, nyugtalan világban élő, nyugtalan lelkű em-
bereknek: van lelkünknek szilárd és biztos horgonya! Ez a megbízható hor-
gony: a reménység!

A jóleső biztatás hallatán, ez a Bibliánk adta válasz az első pillanatban meg-
lepőnek, szinte csalódást kel/önek tűnhet. Hát a Biblia se tud ennél jobbat? -
kérdezhetjük azonnal. Hiszen az életünk során újra és újra át kell élnünk,
hogy reménységeink is mennyire megbízhatatlanok! Mégha olykor-olykor
valóra válnak is, a kől tőne k van igaza, aki a reményt "csalfának" és "vaknak"
nevezi. "Szép szavával" hiteget, s végén mégis "megcsal" bennünket. (Csoko-
nai: A Reményhez.) Bizony reménységeinkkel így járunk gyakorta.

Bibliánk azonban, amikor megtartó reménységről szól, nem általában a re-
ménységröl állítja ezt, hanem csak egyetlen egyröl. "Ez a reménység lelkünk-
nek biztos és szilárd horgonya •.. " - olvassuk a cím alatt megjelölt bibliai
levélben. Csak egyetlen megtartó reménység van! Csak ebbe érdemes bele-
kapaszkodnunk.

Bibliánk tulajdonképpen eleitöl fogva végig erről az egyetlen különös re-
ménységről szól. Jelesebb alakjai mind ennek a megtartó reménységnek az
emberei. Ebből a szempontból joggal nevezhetjük a Bibliát a "reménység
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könyvének". Segitségével mi is megtalálhatjuk és használatba vehetjük ennek
a reménységnek biztos és szilárd horgonyát. Bárcsak komolyabban vennénk
hiradását és jobban odafigyelnénk bátorító szavára!

Miért olyan megbízható ez a Bibliánk ajánlotta reménység? Miben rejlik
megtartó ereje?

Ennek kettos oka van. Először is azért szilárd és biztos, mert a reménység e
horgonyának elszakít hatat/an kötele van. Ez az elszakíthatatlan kötél: Isten
adott szava, az evangélium: a kegyelem igéje. Igy vallunk erről egyik szép
énekünkben:

"Es vari-e még más menedék,
Hogy lelkünk óvja, védje?
Egy van csak, de ez egy elég:
A kegyelem igéje." (286,4.)

Az ég és a föld elmúlnak, de ez el nem múlik, meg se változik.
E reménység megtartó erejének másik magyarázata abban rejlik, hogy en-

nek a reménységnek horgonya Isten szereteté nek rendíthetet/en "talajába"
kapaszkodik. Istennek ez a rendíthetetlen, hüséges szeretete Jézus Krisztusban
lett nyilvánvalóvá számunkra. Reménységünk horgonya életünk szüntelen
hullámverésében, lent a mélyben, mások által fel se fedezetten, ebben a Jézus
Krisztusban feltárulkozó isteni szeretetben "fog szilárd földet". Lelkünk szá-
mára ez az egyetlen megtartó erő. "Mert a hegyek megszünhetnek, és a hal-
mok meginoghatnak, de hozzád való- hüségem nem szünik meg és békét adó
szövetségem nem inog meg - mondja könyörülő Urad." - olvashatjuk már
az Ószövetségben is. (Ezs. 54,10.) A viharok okozta hányattatások nem szün-
nek ugyan meg életünkben, de szilárd bizonyosságot nyerünk: a hullámok nem
sodorhatnak el. Lelkünk, életünk örökre biztonságban van, hiszen semmi sem
szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a
mi Urunkban. (Rm. 8,39.)

Ez a reménység nemcsak saját életünkben bizonyul megtartó erőnek. Má-
soknak is bátorítást és segítséget nyújthat. Megragadó példája ennek Pál apos-
tol magatartása a viharba került hajón. Pál reménysége láttán megrémült úti-
társai is "nekibátorodtak". (Csel. 27,36.) Nemcsak a magunk biztonságáról
van szó! Nyugtalan világunkban a velünk egy hajóban utazó, hányódó életü
testvéreinket hozzásegithetjük ahhoz, hogy velünk együtt ebbe a megtartó
reménységbe ők is belekapaszkodjanak.

Laborczi Zoltán
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örvendező , ,remenyseg
Róm 12,12

Vannak dolgok, amiket nem lehet parancsra tenni. Ilyen az örvendezés is.
Hiába kívánják, mondják, parancsolják: Orüljetek, abból nem támad öröm.
Sokkal személyesebb, önkéntelenebb. melyebb dolog az örvendezés, semhogy
elvárás ra, erőltetesre, parancsra megszületnék.

Az öröm höz nem elég parancs, ahhoz öröm-ok s zükséges.
A reménység ok az örömre!
Lehet-e örülni annak, akit szenvedések, fájdalmas veszteségek érnek, akinek

életében kudarc kudarcot követ, csalódik másokban és önmagában, a saját
képességében ugyanúgy, mint a kívülállók segítőkészség ében i Nem indo-
kelt-e. ha ilyenkor azt mondja: nekem semmi örömöm nincs, nem is lehet!

A remény rést tör a "lehetetlenség konok falán", felvillanó fény a sötétben.
Mindig szembeszállás a kilátástalannal, dacolás a lehetetlennel. Aki azt mond-
ja: "nincs egyebem, csak a remény", annak már van valamije. Espedig nem is
akármije! A reményben mindig lapul valami "mégis!", "csakazértis!", "min-
den áron!" Ez pedig már öröm-ok!

Sok ember élete a tapasztalatok kegyetlen tényei miatt lesz sivárrá, öröm-
telenné. Aki különösen is csak a realitásokkal hajlandó számolni, csak azokra
figyel, annak rendszerint összeszűkül a világa. A meztelen valóság - jellemző
a megfogalmazás! - legtöbbször kiábrándító, megrabolja az érzelem gazdag-
ságát, elhervasztja azt, ami üde és szép, megöli az örömöt. A rideg racionaliz-
mus, az anyagelvűség. a "csak azt hiszem, amit látok, amit megfoghatok" meg-
szegény ítő életelv. Sok mai negatív jellemző: közöny, kiábrándultság, elide-
genedés melegágya. A remény átlépi a fizikai érzékelés korlátait, s ezzel ki-
tágítja, benépesíti életérzésünk területet, tartalmat ad a bennünket kőr ülvevő
különben hideg űr nek. Nem szabja magát a különben nagyon korlátozott ér-
zékszerveink jelzéseihez. A reménység, amelyet már látunk, nem is remény-
ség, hiszen amit lát valaki, azt m iér t kell remélnie? (Róm 8,24) Nem látni es
mégis reménykedni meggazdagodást: melységet és magasságot együtt hoz az
életünkbe - örömforrást, kiapadhatatlant.

Gyógyíthatatlan lelki sebek: bukás, bún, szégyen, meghiúsuló szabadulási
próbálkozások m índíg csak fájdalmat, meg kese redést, bánatot hozhatnak. A
bűnbánat is ebbe a csoportba tartozik. Annak is lehetnek súlyos áldozatai.
Pál is tud olyanokról, akiket "a túlságos nagy szomorúság megemésztett".
(II. Kor 2,7) oe lehet "előre reménykedni a Kr isztusban" (Ef 1.12). kereszt-
jében, bűntör lő vérének erejében, bocsánatában. Előre: tehát még megterhel-
ten, elesetten. bűnösen. Az ilyen reménység rést üt a bánat komor falán, fényt
gyújt a lemondás, a kétségbeesés éjszakájában. Új lehetőségnek, újrakezdés-
nek, szabadulásnak nyit kaput. Minden új, minden szabadulást ígérő, minden
kezdetlehetőség öröm-ok.

A remény gyakran a hit előőrse, kezdete. Indulhat nagyon szerényen, Szinte
semmiből. Sokan le is sajnálják a reményt: mi ez a bátor, a tudatos, a k ockáz-
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tatásra is kész hithez viszonyítva? Pedig a kis remény is olyan, mint a hegyi
erecske: medret csinál magának. Ha olykor felszín alá kényszerül is búvó pa-
tak ként, később újra előtőr és mindig izmosabban. Az előbbi idézetet - előre,
látatianba reménykedni ~ már úgy folytatja Pál: "a dicsőség Atyja adja meg
nektek a bőlcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek öt: és vilá-
gosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen gazdag az ö örökségé-
nek dicsősége a szentek k őzőtt, és milyen mérhetetlenül nagy az ö hatalma
rajtunk, hívőkön." (Ef 1, 17~19)

Persze ebben már benne van a keresztyén reménység elhallgathatatlan
alapja. Az, hogya mulandóság, a megsemmisülés, a halál ~ valójában minden
örömtelenségnek végső eredője ~ gyógyíthatatlan sebet kapott Jézus feltá-
madásában. Ha valaki egyszer visszajött a halálból, akkor az már nem legyőz-
hetetlen többé. Az élő Jézus Krisztusban való hit és "a halottak feltámadásá-
nak a reménysége" (Csel 23,6; 24,15) mérhetetlen örömnek a forrása. Megint
csak Pál szavait folytatom: Isten "hatalmának erejével munkálkodik a Krisz-
tusban, miután feltámasztotta Öt a halálból, és jobbjára ültette Öt a mennyek-
ben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralom-
nál, és minden név nél is, amelyet segítségül hívnak nemcsak ebben a világ-
ban, hanem az eljövendőben is".

Micsoda reménység! Milyen lesz majd ennek a teljesülte!! Csoda-e, hogy
ott és akkor már nem lesz más csak "kimondhatatlan és dicsőült örömmel
való ujjongás"?! (1 Péter I,B)

Csepregi Béla

Állhatatos , ,remenyseg
1 Thessz 1,3

Gazdag élet az, amelyiknek ezt juttatja osztályrészül Isten. Az állhatatos
jelző olyan többletét bukkant ja fel a reménységnek, amelyikkel bizonyos a
jövendőnk, áldott a jelenünk, egész földi életünk. Ha pedig áldott, okvetlenül
áldássá válik. Bár nagyon személyre szóló és személyre szabott ajándék az
állhatatos reménység, mégsem magánügy egy cseppet sem. Majd látni fogjuk!

Az állhatatos reménység töretlenül bizonyos a beteljesedésben. Hiszen nem
fakuló jelszavak és jól csengő igazságok képezik a fundamentumát, hanem
élő, hata! mas és szerető Urunk. Azért ez a reménység mindig feltételezi a
bizodalmas hitet. Azt, amelyik által Krisztus lakhat szíveinkben. Ha ezt ő meg-
teheti, örömmel teremti meg naponként újra az állhatatos reménységet. Tar-
talma szerint azt a szent meggyőződést, hogy őáltala van és lesz üdvösségünk.
Sokakkal együtt nekünk is. Ez az ajándék felszabadít tűrésre, türelemre. El-
kötelez és erőssé tesz hálás és hasznos cselekedetekre. Egyszerre kötelez el Is-
ten számára és emberek javára. A legszebb hálára, az áldozatos szeretetre.
Az állhatatos szeretet nek édestestvére volt és marad az állhatatos reménység.
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Az állhatatos reménység soha nem inog meg, mert senki és semmi nem in-
gathatja meg. Pedig a bölcsőtől a koporsóig igen sok a kísértése Isten gyer-
mekeinek. A hivő emberek sem mentesek ettől. Talán még jobban feni rájuk a
fogát az ördög, mint a nem keresztyénekre. Nem mentesek a különféle szen-
vedésektől. Ismerői a testi-lelki gyötrelmeknek. Ok végképpen nem lazíthat-
nak a rájuk rótt szolgálatok betöltésében. Mindig tudják, egyszer-egyszer
azonban különösen rájuk nehezedik, hogy próbatételük, feladatuk erejük
feletti. oe akkor sem válnak és válhatnak szélingatta nádszálakká, ha a szél
nagyon szembe fúj. Miért nem?

Azért nem, mert az állhatatos reménybe annak a tudata is beletartozik, hogy
Krisztus Urunkat csak a keresztvállalás, a kereszthordozás, önmegtagadás
útján kővethetjük. Az ilyen reménységgel azonban erre is kész és képes a
keresztyén ember. Mindazok, akik állhatatosak abban a meggyőzödésükben,
hogy aki eljövendő, valóban nem késik el. Sőt barátait, testvéreit naponként
megerősíti abban a bizonyosság ban, hogy a hit számára már most jelen van
szüntelen. Teljes hatalmával. egész szeretetével, a kereszttel megbizonyított
hűségével. Indokolt a kérdés:

Van-e ilyen reménységünk? Ilyen jelent és jövendőt egybeölelő remény-
ségünk. Mert csak az ilyen reménységet mondhatjuk állhatatos reménység-
nek. Keresztyén életet, Krisztushoz illőt mással és másként élnünk lehetetlen-
ség. Mire futja a csak alkalmi vagy szezon-reménységből? Csupán képmuta-
tásra, színjátszásra. Ijesztő önmagunknak - valóságra. Krisztushoz méltó
magatartásra és cselekvésre nem. Hadd szilárdítsa azért mindennap új ra élet-
re, üdvre szánt hatalmas ajándékát, a reménységet.

Altala nemcsak várományosai, örökösei vagyunk az örök életnek, hanem
már most a mienk. Azoké, akik mindvégig megállnak. A Krisztusban kapott
ígéretbe fogódzva állhatatosak és azt inkább élik, mint vallják.

Az állhatatos reménység vállalja és bírja a terhet, a terhelést. Nagy aján-
dék, de soha nem volt és soha nem lesz az élvezet, kedvtelés vagy kényelmi
párna. Inkább meghatározza az indulatunkat. mozdulatunkat, a menetirányt és
az érkezést. Diktálja a tennivalót és az ütemet. Nem válik a változó élet és
világ, a körülmények függvényévé. Ugyanakkor mégis páratlanul időszerű!
Csak a töretlen reménység elég erős és elég szíves arra, hogy késedelmeske-
dés nélkül vállaljon, tegyen. Nem köti a tegnap terhe, nem verheti bilincsbe a
holnap gondja. Igy válik holnapra is áldássá azzal, amit ma meg tesz. Amikor
szívére, vállára veszi jelen életünk és világunk minden ügyét-baját valóban
állhatatosan, a holnapért, a következökért is cselekszik.

A reménységben állpatatosakkal örömmel számol Isten maga. oe bízvást
számolhatnak velük az embertársak is. Nagy a kereslet azok iránt világunk-
ban, akikre számítani lehet. Mindig, mindenütt. Azok már nem maguknak,
hanem másoknak való emberek. Egy húron pendülnek Urukkal, azért nem
vallomásokkal, hanem cselekedetekkel szeretnek. Eles szemmel, meleg szív-
vel veszik észre és találékonyan teszik a sürgőset. Nem tévesztik el a fontos-
sági sorrendet. Megtalálják az eszközt. Nagyon kell az állhatatos reménység!
Urunk meg adja szívesen azoknak, akik nem felejtik el naponként kérni.

Szabó Gyula
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Tanévnyitó a Teológiai Akadémián

A Teológiai Akadémia tanári kara

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök az elsőéves hallgatókkal
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A teológusok énekkara

Dr. Fabiny Tibor dékán kézfogással veszi fel a hallgatók közé az elsöéveseket
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Meg nem szégyenülő reménység
Róm 5,5

Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény! -
kesergett egykor az ifjú poéta Csokonai Vitéz Mihály, szerelmi bánatában.
Megértjük a csalódás okozta lelkiállapotot. Mély emberi érzés. Lehet-e azon-
ban általában ilyen szkeptikusan gondolkodni a reményről? Miféle reménység
az, amiről Pál apostol olyan szilárd meggyőződéssel tesz vallomást? Nem álta-
lában szól a reménységről, amely egy-egy kedves személyhez, várt kellemes
eseményhez, a dolgok kedvező alakulásához fűződik. Arról sincs szó, hogy az
apostol természeténél fogva optimista volt. Az a reménység, amiről a bibliai
szerzők bizonyságot tettek, nem emberi derűlátás. Az ő reménységűk forrása
a hit személyes kapcsolatából fakad. Isten megszólítottjaiként bíztak ígéretei-
ben, azok megvalósulásában. Távol állt azonban tőlük a tétlen várakozás. Pál
a szüntelen szolgálat erőfeszítései közepette irta leveleit. Jézus hatalmas fel-
adattal bizta meg. A teendőket Jézustól kapta. Küldője parancsát kellett tel-
jesítenie, "K-isztusért járt követségben". Biztos volt abban, hogy nem lehe-
tetlen parancsot kapott kilátástalan ügyben, hanem Isten emberszerető, világot
meg tartó programjának a munkatársa. Ebben kell hűségesen eljárnia. Amit
végez, az "részfeladat". A csodálatos nagy eredményhez csak kicsiny adalék
- bár a maga nemében hallatlanul fontos szolgálat. Pillanatnyi eredményei
nem látványosak, a gyümölcsök hosszabb távon érlelődnek és rajta kívül
számtalanul sokan fáradoznak még ugyanabban a szolgálatban. oe fölöttük
Isten mindent átfogó szeretete őrködik, ő gondoskodik a teljességről.

A páli reménység páli alázattal jár együtt. Tudja, hogy ha ő erőtlen, ez nem
jelenti egyben Isten gyengeségét, ha ő tanácstalan, attól nem állt meg Isten
tudománya és ahol ő kudarcot vallott ott nem Isten mondott csődöt. Ez a re-
ménység "dialektikája". Saját korlátai, kudarcai ellenére megy és végzi to-
vább a szolgálatát, mert tudja, hogy mind az ő egyéni élete, mind pedig az
evangélium távlatai Isteri kezében vannak. Hogyan lehet sikerélmények nél-
kül reménykedni a továbbiakban? Pálnak megvolt a nagy "sikerélménye",
nem a szolgálata során, hanem a kezdet kezdetén. Jézus akkor hívta el, akkor
állította a világ szolgálatába, akkor adta neki az örök élet ígéretét, amikor
mindezekről még fogalma sem volt. A megelőlegezett isteni bizalom és Isten
szeretetének a felismerése és az üdvösség bizonyossága a reménység pillérei.
Isten küldi öt, majd gondoskodik is arról, hogy a jól végzett szolgálat végül
ne valljon szégyent.

A reménység jegyében ülésezik nálunk idén a Lutheránus Világszövetség
nagygyűlése. Azt kérdezte tőlem egyszer egy külföldi evangélikus: "Milyen
hasznot vár a magyar evangélikus egyház magának anagygyűléstől?" . Rövi-
den kellett válaszolnom. hát csak annyit mondtam, hogy az LVSz vezetőinek
a döntése a magyarországi megrendezésre örvendetes elismerése egyházunk-
nak. Egyébként csak azt várjuk, hogy valóban a krisztusi szolgálat lelkületé-
vel hozzon a nagygyűlés olyan döntéseket, amelyek az egész emberiség javára
szolgálnak. Külön célokra nem akarjuk meglovagolni a "lehetőséget"
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Pál nem váltotta meg a világot, a többi apostol sem. Az LVSz nagygyülés
sem fogja. Van a világnak megváltója, Jézus. O küld ki minden időben, a világ
minden táján szolgálattevőket. Az O küldetésében azzal a reménnyel végezzük
a szolgálatunkat, hogy abból haszna lesz a világnak. Nem végzünk felesleges
szolgálatot. Tudjuk, hogy - gazdasági, politikai, tudományos hatalom birto-
kában - müködnek olyan erők, amelyek rettenetesen fenyegetik az emberi-
ség jövőjét. Vannak megszeppent emberek, akik egyenesen "reménytelen-
nek" látják a jövőt az energiaválság, a növekvő ehezés. a mindent felemésztő
fegyverkezés miatt. Mégis reménységgel szolgálunk a világért. Jézusra né-
zünk, amikor világméretü reménységről szólunk. Jézus, aki kenyeret adott az
éhezőknek, nem engedi, hogy kenyérpusztítók romba döntsek a világot. Be-
tegeket gyógyított, nem nyugszik bele, hogy milliószámra pusztuljanak el
gyógyítható emberek. Visszaparancsolta Péter kardját a kardhüvelybe, hát
nem tűr nukleáris robbanófejeket sem! Tudjuk, hogya világ megmentésében
Jézus jár előttünk, ezért vállaljuk reménységgel és alázattal a ránk jutó szol-
gálatot.

Baranyai Tamás

Remény nélküli , ,remenyseg
Róm 4, 18-21

A hagyományos gondolkodás szerint állandó ismétlődésben folyik a ter-
mészet es az emberiség élete. Ismert jelszó: semmi sem új a nap alatt!

Ebbe a szürke egyhangúság ba kiáltja vallomását Isten népe: van új a nap
alatt! A természet világának és minden emberi életnek van Ura. Nem a "sem-
mibe dobott lét" pereg megmásíthatatlan körforgásban. Életünknek van értel-
me, mert célt tűzött elénk az Isten. Mint röppenő nyíl, úgy siet minden az
isteni világterv szerint megszabott céljára. Isten népe ezért a reménység népe.
A múltat és jelent egyformán a jövendő felől érti. Annak van reménysége,
akinek van jövendője. Megöljük azt, aki elől eltakarjuk aholnapot. Éetet
jelent a reménység. Isten népének küldetése a reménység hitvallása a világ-
ban!

Jó példa erre Abrahám története. Semmiben sem különbözött kortársaitól,
egyszerű, nomád pásztoroktóI. Amikor azonban meghallotta az ÚR szavát és
engedelmeskedett, a reménység emberévé vált. Bízott az ÚR ígéretében. Ho-
rizontja kitágult. Korszakos távlat ra nyílt tekintete. A reménység embereként
járta történelmi útját. Igy vált mindnyájunk számára példaképpé.

Eleinte nem a "remény nélküli reménység" embere volt. Úgy bizott az ÚR
ígéretében, hogy egyúttal az ígéret mellett saját erejére és lehetőségeire is
épített. Reménységét az ÚR ígérete mellett emberi tényezőkkel ötvözte. A
korabeli gondolkodás szerint természetesnek tűnt. Az ÚR fiat ígért. Sára öreg.
Szüljön hát a fiatal rabnő, Hágár, férjének gyermeket. Majd sajátjának fo-
gadja. Igy beváltódik a reménység, beteljesül az isteni ígéret.
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Igy azonban nem megy. Ez nem a bibliai reménység. Ennek ugyanis egyet-
len indoka az ÚR. Nemcsak szükségtelen, hanem veszedelmes az ilyen közre-
működés. (Luther: We rkgeschaít] Szó sem lehet emberi manipulációkról. Az
ÚR ígéretében "remény nélkül" bízzunk. Igez. hogy Sára öreg, Ábrahám is
századik éve felé tart, de hát az ÚR számára semmi sem lehetetlen. Amit meg-
ígért, beváltja. Bátran hihetünk ebben!

Krisztusban teljesüt be az ÚR minden ígérete, Igy reménységünk betelje-
sedését is Krisztusban kapjuk. Nem hiába kiáltjuk világgá, hogy Krisztus a
reménység mind az emberiség, mind a természet számára. Ezért szolgálunk
Krisztusban reménységgel a világért. Ábrahám példája szerint "remény nél-
küli" reménységgel! Hiszen kétségbeejtő a helyzetünk, Megosztott és gyűlöl-
kődó világunkban alig számolhatunk reálisan, sem józan belátással, sem áldo-
zatot vállaló szeretettel, sem kedvező fordulattal, sem szerenesés véletlennel.
De Krisztussal számolhatunk! Neki van ereje és mindent, mindenkit átfogó
szeretete ahhoz, hogy .megmentsen bennünket a végső katasztrófától. Meg-
ígérte!

Ábrahám példájának előzményéről hallgat az apostol. Pedig érdemes elol-
vasni bibliánkban, hogyan jutott el a "remény nélküli" reménységre a pátriar-
ka. Keserves lecke árán tanulta meg, Robbant pusztítóan az emberi mesterke-
des.. Sára szíve megtelt halálos gyűlölettel. Hágárnak futnia kell a pusztába
kisfiával. üres otthonban ődöng bánatával az apa. Saját "reménységük" sem-
mivé vált. EI sem tudták képzelni a jövendőjüket. Tökéletesen nyilvánvalóvá
lett, hogy "most már" minden az Úron fordul meg. Ha valóban ÚRo meg teheti.
Adhat jövendőt a romok között is. Ez a vakmerő hit tanította meg Ábrahámot
az egyetlen, élő reménységre. Csak az Istennel számolni. Mindent kizárólag
Tőle várni. A bátor hitből szület ik meg a bibliai reménység, amely nem szé-
gyenül meg,

Számunkra tanulságos ez az előzmény. Kiábrándít emberi lehetöségeinkböl,
rásegít a hit útjára, amelyen az Úrra várunk és egyedüiOreá hagyatkozunk.
Ez az egyház útja. Erre épül szo lgálatunk. Már nem önbizalommal, már nem
emberi tényezőkkel számoló ügyeskedéssel hirdetjük az emberiség és vilá-
gunk szép jövőjét. Túl sok a csalódás, túlságosan leleplezödtek a démoni ősz-
szefüggések, szép szavak mögül kibújtak az őriző érdekek, annyira világossá
vált a felelőtlenség es embertelenség, hogy szinte már semmi sem maradt em-
beri reménységünkböl. Ezért építünk kizárólag az ÚR ígéretére gyermeki hit-
tel es rendíthetetlen reménységgel. Ez a "remény nélküli reménység" ad erőt
ahhoz, hogy megbékélést hirdessünk békülni nem akaróknak, szeretetröl szól-
junk gyűlölettel megszálltak között, vigasztalóan tanúskodjunk halálra rémül-
tek között, félelem nélkül leplezzünk le ország-világ előtt minden hazugságot,
torkunk szakadtából kiáltsuk az élet igéit fegyverkezés őrületében önpusz-
tító kortársak között. Nem azért, mert ez kifizetődő vállalkozás, nem azért,
mert derűlátó emberek vagyunk, hanem egyedül azért, mert hisszük, hogy ÚR
az Isten. Kijelentette, hogy szereti a világot, megígérte, hogy mindent jóvégre
visz, nem akarja a halált, hanem az életet - nem is akármilyent, hanem a
bővölkődőt! - s mindennek dőntő bizonyságául történelmünk kőzepére tűzte a
keresztet, az engesztelés és az éld fáját!
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Jöhetnek kudarcok, fenyegethetnek sötét hatalmak. Ma az tartozik Isten

népéhez, aki "remény nélkül" élö és győzelmes reménységgel küzd a holna-
pért, gyönyörű jövendőért, mert megígérte az ÚR. Kétségtelen, hogy beváltja
ígéretét. Amint boldog örömmel ringatta Sára a mosoly gyermekét, úgy hor-
dozhatjuk szívünkben megvalósuló álomként magunk és világunk szép holnap-
ját. Remény nélküli reménységgel!

8alikó Zoltán

Megtartott , ,remenyseg
Zsid 10,23

Reménység nélkül nem lehet élni. - Tágra nyílt szemu es lelkű gyermek-
ként, unokaként a mesélő esték homályában csodásan nagyra nőtt nagyapák,
édesapák térdéhez kuporodva azt tanultuk: fiam, csak higgy és remélj! S veszd
el bár vagyonod, szemed világát vagy bármelyik tagod, de a reményed soha.
Mert ha hited, reményed van, akkor életed van, mindened van. .. Es nem
ugyanerre kulcsolódtak rá édesanyáink dolgos kezébe simuló kézzel a csen-
des, meghitt gyermeki imáink? - Am a gyermekkori íelszitt bölcsesség mellé
odanőtt. s egyre rákosabb burjánzásban a fölnövekvő életének átélt tapasz-
talata: csalódtam. Csalódtam, pedig azt reméltem, hogy viszont szeretnek ...
Csalódtam, mert nem jött be a számításom ... Csalódtam. mert becsaptak,
mert magamra hagytak, mert nem gondolnak rám, mert megbetegedtem, mert
leírtak, lemondtak rólam ... S kerülközik a kiáltás egy szóban kiszakad va,
egy tehetetlen mozdulatba merevedve, egy szempár suga rának tört élébe fe-
szülve, vagy néhány könnycseppbe gömbölyödve: miben, kiben reményked-
hetek én még? Mintha gyermeki naivitássá foszl ana a tanult szó: csak remélj!
A szépség emlékénél több megtartható ebböl? ...

Reménység nélkül nem lehet élni. - Nagyapáink, apáink abban a hitben és
reményben éltek, küzdöttek és haltak, hogy egy szebb jövendőt építenek. Bol-
dog eleink! - Az eddiginél szebb, emberibb, kiteljesedettebb élet helyett egy,
az eddiginél rafináltabb, hatásosabb, egyetemesebb és kínterhesebh halál ve-
szélye lett az élő nemzedékek osztályrésze. Ama ösi reménység ma nem il lú-
zió? Mit és hogyan lehet ebből a mai világállás valóságában megtartani?

Pedig reménység nélkül nem lehet élni! Hiszem, hogy igaza volt és van a
mesélő esték apáinak, nagy apáinak. Igaza van ama meggyőződésüknek, hogy
reménységre és reménységben teremtettünk, s ha ez nincs, úgy betegség van,
s halál lesz. De, hogy tarthatom meg e kincsem, mely kell, mint a napfény a
létnek, a friss lélegzet a tüdőnek? Hogyan tarthatom meg ez elemi éltető erőm,
ha az élet annyi oldalról rongyolja, s nem tud biztosított és biztos alapot adni
a számára? Márpedig ha nincs .Jeíöldelve", nincs támpontja melyre rácsa tolva
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melegét, lendületét érzem, akkor halott, mint a vezetékbe rekedt villanyáram,
vagy egy kábel végén egy üres foglalat ...

S ha az életem és környezetem ilyen melyet látok, hogyan tudjak akkor
reménykedni Istenben, akit nem látok? Nem az ő tudtával alakult, formálódott
ilyenné a világ? A föld, a világ határain túlra pedig hogy merhetném, hogy
tudhatnám reményem horgonyát kivetni? Az már valóban naivitás és illúzió:
túl messze van. - Vagy mégsem? ...

Hiszem, vallom, kiáltom, hogy nem! Azért nem, mert a sokszor oly távoli-
nak érzett és gondolt Isten közel jött, s nem csak a világhoz, hanem hozzám
is. Jézus Krisztusban közelebb van, mint egy-egy embertársam vagy szerettem.
A szívemig, zsigereimig hatol, s onnan adja ajándékait: útmutató, éltető igé-
jét, szeretetét, lelkét, erejét és - igen - el-nem-fogyó reménységét! Mert
nem csak mi nyújthatjuk és nyújtjuk ki remény-igényünk, vágyunk kereső
csápjait, hanem ő is kinyújtotta felénk, s előbb mint bármelyikünk! Megszál-
lott reménységgel tekint az elfordult, elkallódott ember, a reményt vesztett
világ felé, s hisz menthetőségében, megtérésében, megüresedettségének fel-
tölthetőségében, egy teljesen új minőségű örök életre, melyen a pecsét val-
toztathatatlanul Krisztus vére, rajtam pedig keresztségem vize. Ez pedig már
véletlenül sem naivitás vagy il lúzió, hanem olyan tény, amiben nem lehet
csalódni. Az engem, minket célba vett isteni reménység tarthatja és tartja
meg teljes szilárdsággal a mi reménységünket! Istennek ehhez a reménységé-
hez kötve már nem csak egy szép gyermekkori emlék, hanem a csalódások
között is megtartó, új lendülést adó ragyogó örökség apáink szava: csak higgy
es rernél j I: s ama szebb jövendő se álom, melyért élni, küzdeni, s meghalni
érdemes. Mert az ő reménységéből táplálkozva, általa megtartatva van, és
nundig lesz miért tovább lépni, ha kell hát új utakon célra törni, egy szebb,
boldogabb jövőért fáradozni, melyben már a mi térdeinkhez telepedett uno-
káinknak mondhatjuk el csendes esteleken: fiam, csak higgy és remélj! Mert
reménység nélkül nem lehet élni ...

ifj. Foltin Brunó

Védő reménység
1 Thessz 5,8

Az igazi időmérő nem az óra. Az igazi időmérő: a reménység. Egy-egy na-
punkban annyi az értékes idő, amennyi benne a napsugaras reménység. Ahol
reménység van, ott új látás van, nyitott ajtó tárul fel az új lehetőségek felé.

Jézus Krisztus titka, hogy telítve volt reménységgel, mindent az isteni le-
hetőségek, újrakezdések fényében látott: a betegeket, a megszállottakat, az
életben elakadt embert Isten nagy szeretetterében látta. Jézusban lett látha-
tóvá, hogy Isten át tudja törni a lehetetlennek vélt határokat. A halászokra
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nem úgy nézett, rnínt reménytelen, tudatlan vidéki k isem berekre - látta ben-
nük a jövendő apostolait. Júdás árulását, a katonák durvaságát, a kereszt fáj-
dalmát, a halált - ezt mind Isten végtelen lehetőségeinek fényében látta. A
reménység - s ezt Jézusnál tanuljuk meg - magasabb szintre emeli az em-
bert, ahonnan helyes arányban látjuk a dolgokat.

A reménység azt jelenti: Istennel minden lehetséges! Minden, ami javamra,
lelki fejlődésemre szolgál. Németh László beszél arról, hogy a sokszor letörö
"zsarnoki VAN" átalakulhat "szent LEHET"-té. Gyülekezetünkben van egy 21
éves leány. Ez a nagyon tehetséges, szép kislány váratlanullebénult. Nem tud
lábra állni, keze remeg, látása gyengült. Néha, bizony, el van keseredve. De
megható volt számomra, rnikor ezt mondta: "Ez a nagy betegség valamiképpen
mégis gazdagított. Addig felszínes dolgok érdekeltek - most másképp látok
mindent!" Igazán "zsarnoki van" harapófogójában él ez a szegény lány, és
sokszor szomorú - de valami fény hull nehéz óráira. Oda tudja maga melle
érezni Isten szeretetét. Láthatatlan "védő burok" veszi körül, az Istennel szá-
moló reménység.

Védő burok. Az apostol úgy mondja: sisak. A reménység védősisakját fel
kell vennünk - erről ir Pál a thesszaloniki gyülekezetnek. Aki már látott
motorkerékpáros-balesetet, az tudja, milyen végtelenül fontos a védősisak.
Eletet ment meg. A keresztyén ember számára a reménység ilyen védősisak.
Ezzel járhatunk a mindennapok nem könnyű útjain. Isten nem csomagol min-
ket vattába ezeken az utakon, nem vesz körül puha párnákkal, nem engedi,
hogy sarokba húzódjunk, elbújjunk a problémák elől. Azt értettem meg, hogy
a reménység sisakja megvéd elsősorban önmagamtóI. Megoltalmaz a kétségbe-
eséstől, a keserűségtől, a hitetlenségtől, az elbizakodottságtóI. Segít abban,
hogy végigjárjam utamat. A reménységet az a bizonyosság táplálja, hogy
Isten szeretete körülvesz úgy az erőivel, hogy nem lehet másfelé mennem,
csak arra, amerre O kijelölte az utamat. A reménység védősisakja megol-
talmazza a bennünk levő isteni szikrát a felszínes önmagunktóI. Életünknek
az az alapvető nyomorúsága, hogy felszínesek, sekélyesek leszünk. Igazi
életünknek csak a töredékét éljük meg ahelyett, hogy teljesebb, gazdagabb
életet élnénk meg.

Életünk gazdagsága attól függ: hova koncentrálunk. Egyik barétorn beszélte
el, hogy egyszer sikerült kijutnia Martonvásárra egy Beethoven-hangverseny-
re. Szabad ég alatt hallgatta a gyönyörű muzsikát. Számára azonban ez csak
az egyik része volt a dolognak. A másik része az volt, hogy nagyon keserves,
éles fájdalom szaggatta a vállát és a karját. Ebben a kettősség ben ült: hallgat-
ta a muzsikát és fájt a válla. oe ami csodálatos az emberi létben: mindegyi-
künknek van egy titokzatos életcentruma, van bennünk egy műhely, ahol fel-
dolgozzuk az élményeket. Barátom elmondotta, ha a muzsikára koncentrált,
elcsendesedett a fájdalom, amikor a fájdalomra figyelt, elhallgatott számára a
zene. Van ilyen csodálatos ajándéka az emberi életnek. Akármilyen erősen
fáj valami, ha oda tudunk fordulni valami más felé, valami értékesebb felé,
ami magával sodor - elcsendesedik a fájdalom. Koncentrálhatunk! Ezt a vé-
delmet nyújtja az Isten szeretetéből táplálkozo reménység. Nagyon fáj valami,
de odafordulhatunk az élő Jézushoz, és kimozdít a szomorúságból.
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Szeretném hangsúlyozni, hogy "mozdít". A reménység nem passzivitás. A
sisak nem akadályozza a kezet és a lábat. Isten érintését éljük át és rnozdu-
lunk. Nem arról ábrándozunk, hogy majd a túlvilágon lesz a jó - itt semmi
sem jó. Hanem indulunk a jót tenni: könnyeket letörölni, bátorítani aktívan,
szeretettel, napsugárral a szívünkben. Mózesröl olvassuk: "látta a láthatat-
lant" (Zsid. 11.27). Természetesen a reménységet az örökkévalóság élesztgeti,
ami körülvesz minket. Valóban csodálatos látni a láthatatlant. oe Jézus arra
tanít bennünket, hogy lássuk a láthatót is. A világban levö sok nyomorúságot,
a körülöttünk élök vergödését, társtalanságát, reménytelenségét. Amikor itt
a földön kell megoldanunk dolgokat, árulás lenne gondolatban mindjárt a túl-
nani világba menekülnünk. A látható és a láthatatlan világ mindenestül a sze-
retö Isten kezében van, s nekünk az idöt arra adta, hogy napsugaras remény-
séggel tegyünk meg itt mindent, ami jó, Az örökkévalóság átélésében.

Görög Tibor

Megszentelő reménység
1 Jn. 3,3

Agyongyötört volt és rongyos, amikor találkoztam vele. A háború és a fog-
ság szörnyű évei nyomták a vállát. A szívét pedig a reménytelenség. Csak az
alkohol oldotta meg nyelvét és bódította el jólesön. Oreg szülei már elhaltak.
Felesége pedig távollétében mással állt össze. Céltalanná vált az élete és söté-
tekké gondolatai. Elhagyta a reménység... Aztán egy asszony befogadta.
Valahogy munkához is jutott, ahol emberként kezelték. A megbecsülés tartást
adott neki. Lassan-lassan felgyulladt benne újra a remény: mégiscsak érdemes
élni! S elhagyta az italt, összeszedte magát. Akik csak régebben látták, alig
ismertek rá. úgy meg változott. Mert a reménység látja a célt ...

Az esti országúton robog az autó - a vezetö felkattintja a fényszórót, s
egyszerre bepásztázza vele az egész utat. A sötétben felragyog acél.
, A reménység is olyan, mint a reflektorfény: a célt világítja meg. Nem áb-

rándképet kerget, nem délibábot fest, hanem a Jézus-szerezte valóságra irá-
nyul, arra, hogy Isten gyermekei vagyunk! Elöttünk ennek beteljesedése,
valóra válása. Jézus eljött erre a világra, s általa, értünk vállalt halála és fel-
támadása által testvérei lettünk, a mennyei Atya gyermekei. Gyermekek,
akiket vár az otthon, a boldog szülöi ház, ahol teljes az öröm, igaz a szeretet.
A reménység fénye odaragyogja elénk Jézust, a tisztát, a szentet, az igazat,
akiben nincsen bűn, hamisság, harag, vagy hűtlenség.

Milyen tiszta Jézus egész lénye: merö szeretet és megbocsátás. Nem csoda,
ha Péter csak azt tudja dadogni leborulva elötte a csónakban: .Jvlenj el tölem,
mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Milyen tiszta a keze. Hozzá nem tapad semmi, ami a másé. Söt, mindig csak
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o ad, osztogat, áld, oldoz, felemel. Megfizeti a templomadót még tanítványai
helyett is.

Milyen tiszta a gondolata: Jerikóban a fügefa ágai közt rejtezö Zakeust elö-
hívja, s ettöl a lenézett, meg vetett embertöl kér magának s zá llóhel yet. Es
Zakeus többé nem maradhat a régi, zsarnok, szívtelen és irgalmatlan. Új éle-
tet kell kezdenie.

Milyen tiszta a tekintete: amint a nemrég még öt megtagadó Péterre néz a
föpap udvarán, az sírva fakad, mert ráébredt ott iszonyatos vétkére.

A tiszta Jézus mellett nem maradhatunk mi tisztátalanok. Ezért a reménység
- amelynek fénysugara Jézusra tapad - nem valamiféle "sült-galamb-várás",
nem tátott száj, ölbe tett kéz. A reménységnek nincs köze az ábrándhoz "mely
kancsatul. festett egekbe néz"! A reménység hajtóerő, t iszt ító. megújító ener-
giaforrás. A reménység megtisztítja az embert. Megszenteli egész valóját.
Isten gyermekei vagyunk. Nem élhetünk úgy, hogy kezünkhöz tapad a másé,
a "közösé", ami nem a mienk. Megbánthatjuk-e durva szavunkkal azt, aki
mellettünk él, s éppen a szeretetre, jóságra éhes? Nem kellene, hogy megsze-
lídüljön a tekintetünk? A szemünkböl is áradó haraghullám helyett a szelídség
szeretet-sugárzása érje a többieket! Amit gondolunk, tervezünk, kimondunk
és megteszünk, az mind a reménység tisztító fényébe kerül.

A végsö, nagy reménység magatartásunkat, életfolytatásunkat egész erköl-
csiségünket befolyásolja tehát. Vagy pedig nem krisztusi reménység az! Ter-
mészetesen nem Krisztus-utánzásról van itt szó. Jézus életútját nem ültethetjük
át a mi korunkba és a mi körülményeink közé. oe az O lelkisége, magatar-
tása, amivel élte életét, amivel Isten és emberek felé fordult, az ö tiszta, ön-
zetlen szeretetét bele lehet állítani világító fényként a mi e lethel yzet űnkbe. S
aki a reménység bátorságával néz Reá, azt ez a reménység megszenteli, átfor-
málja, lehántja róla a nem odavalót. Figyeljünk még erre a két szóra igénk-
ben: "meg tisztít ja magát". Vagyis mindez nem megy akaratunk ellenére! Nem
megy csak úgy "magától!" Ezzel szinkronban kell lennie a mi akaratunknak
is! oe mindez lehetséges, mert Isten nem fatuskónak tekint minket - hogy
Luther szavával éljek - hanem hús-vér embernek, akinek elhatározása, akara-
ta, szabadsága van a cselekvésre.

Isten gyermekei vagyunk - ez a mi nagy reménységünk, amely erkölcsileg
és már most is kötelez.

Bencze Imre
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Boldog
, ,remenyseg

Tit 2,13

Mindent meggyötrö, hervasztó kánikulai nyár van amikor e sorok szület-
nek. Javában folynak az ifjúsági konferenciák Gyenesdiáson. A megtalált
örömtől sugárzó arcú fiatalok új énekeket tanulnak s a már ismerteket frissí-
tik fel. oe ez nemcsak program, hanem vallomás is. A szerzőé elsősorban.
aki Isten élményét engedte így lecsapódni. Es mindazok vallomása is, akik
nemcsak az új dallam vagy a friss szöveg miatt fogadnak szívükbe egy-egy
még nem ismert éneket, hanem mert sajátjuknak érzik, imádságuknak fogad-
ják el.

"Reménység, reménység a holnap felől is reménység. Reménység remény-
ség, megtart, ha jön a kétség. Fény lesz ott ahol a sötétség, Elet ott ahol ma
reménytelenség - ezért hát reménység, reménység a holnap felől is remény-
ség. Reménység, reménység, megtart, ha jön a kétség." (573)

Erre a reménységre biztatta és nevelte Jézus hallgatóit. Mi is egy még két-
ezer év óta be nem teljesedett igéretre várunk. Csel 1,9-ben olvassuk: "Jézus,
aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok öt felmenni a
mennybe". Az örök élet azzal kezdődik, hogy O visszatér. Nem ismeretlen
idegenként akiról semmit sem tudunk. Tudjuk, hogy társa volt embereknek,
sorsukat ismerte és maga is vállalta ezt a sorsot. Nem maradt titok a lénye.
Kinyitotta magát, hogy aki kereste közelségét az megismerje benne Isten ha-
talmát, az emberi értelemmel és igazságérzettel ellenkező szeretetét. O mutatta
meg, hogy milyen az Isten és hogyan viszonyul az emberhez.

Jövőt vesztett, "már úgy sem érdemes" filozófiájú embereknek újra célt
adott. Távlatokat nyitott előttük. Azóta vallanak Róla, hirdetik erejét és ke-
gyelmét mindazok, akiknek O adott célt, akiket O inditott tovább.

Ismerhetjük Ot mi is. Es azért ismerhetjük, mert a róla szóló vallomás elért
hozzánk is, mert az Isten igéjét rozsda és moly nem emészthette meg. A tanúk
hitét nem törték meg a századok, örömteli vagy mostoha körülmények. Ismer-
hetjük személyesen is, mert gondoskodó szeretete Lelkét küldte erősitésünkre.

A Róla való tanúskodással egyetemben az ígéretet is örököltük: Aki elment,
hogy elkészitsen mindent és megszervezze a királyi menyegzőt az akarata
szerint élőknek, vissza is fog jönni. Újra eljön hozzánk és értünk, hogy mi is
megismerhessük Ot, akit földi életében mi nem kisérhettünk. Akire csak a
hitünk hagyatkozhatott, de szemeink nem láthatták. ot akinek arca nElm lesz
többé elrejtve előlünk. Ahogyan az első ember láthatta a Paradicsomban, látni
fogjuk mi is.

Találkozásunk nem ismeretlenek találkozása lesz, hanem olyanoké mint
akik levélből vagy telefon által már sokat tudnak egymásról. A találkozás az
addigi hitünket látássá oldja a reménységünk pedig valóra válik.

Igérete nem hitegetés. Erkezése nem szüntelenül eltolódó határidőnek függ-
vénye. A világ időtábláján nincs kitéve az évszázad vagy az óra amelyben
megjelenik.

oe már most öltöztessük ünneplőbe a szivünket a fogadására, hiszen bármi-
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•
kor itt lehet. Eletűrik fogyó percei mind közelebb hozzák az órát amelyben
dicsöségesen meglátjuk. Pál apostolt mindig az lenditette tovább küzdelmes
életében, hogy nem csak a fizikai lét örömeit és gyötrelmeit látta, hanem el-
hagyatva a börtön mélyén is látta és áldotta Urát. Boldog várakozással tekin-
tett előre. Reformátorunk, gályarab prédikátoraink hitét a boldog találkozásra
való készülés acélozta meg. Luther mondta, hogy ha tudnám, hogy az Isten or-
szága holnap eljön, akkor még ma elültetnék egy diófát. Akik hittek és hisz-
nek a visszatérés igéretében, azok még az utolsó percig is számtalan tennivalót
találnak maguk körül. Hiszen vendéget sem tétlenül várunk. Mennyi elrendez-
nivaló, tisztogatás, izgalmas és mozgalmas percek amig végre nyithatjuk az
ajtót, mert megérkezett.

Gyermekek szívesen készítenek meglepetést hazatérő szüleiknek. Buzgón
- ha nem is tökéletesen - takaritanak, szeretettel - ha nem is mestersza-
kácsi szinten ételt készitenek és tálalják is, és torkukban dobogó szívvel élik
át az idő múlását és a találkozást, hogy örömet okoztak-e?

Az ilyen gyermeki boldogsággal várt Jézus észre fogja venni, hogy nagyon
készültünk jövetelére. Hogy nem tétlenkedtünk. Az érkezésére való készüle-
sünk mindig ad foglalatosságot és gyermeki örömöt.

A hivek boldog nyája, Orömmel megy eléd,
Mert tőled hittel várja Orök szebb életét.
Kik itt neved dicsérik Részük nem lesz halál
Orök életre nekik Haj lékod nyitva áll.

Bálintné Varsányi Vilma

Kozmikus , ,remenyseg
Róm 8,28

Amikor ma reggel bekapcsoltam a rádiót, egy riportot ha llhattam a men tő-
szolgálat központjából. Olyan "csúcsforgalmat" kellett az ott dolgozóknak le-
bonyolitaniuk, hogy még a riporter kérdéseire sem válaszolhattak egy-két
odavetett szónál többet. A kánikula szedte áldozatait, a szokottnál is több
munkát adva az életért versenyt futó mentőknek. Lám, az időjárás, ez a ko zm i-
kus tényező ennyire befolyása alatt tartja az életünket! oe az életnek bármely
pontján bolygat juk is az okokat, nyomban kitűnik, hogya "világegyetem
qv e r me kci'' vagyunk, a rncly nok tór vónv.-: e~ysz"f1e bi ztos it júk , dc- kor lát oz-
zák IS parányi létünket.

Létének kozmikus kötöttségét az ember története során különféleképpen
értékelte. Az ókorban általában úgy tekintett a természetre és annak erői re
mint a rabszolga az urára, akinek kényre-kedvre ki van szolgáltatva. Amikor
a technikai haladás megnövelte lehetőségeit, a kozmosz urának képzelte ma-
gát és a meghóditásáról álmodozott. Ma egy kisse alázatosabbak lettünk. Ha
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nem is becsüljük le mindazt, amit az emberiség a természet erőinek felhasz-
nálásában vagy ártalmainak leküzdésében elért, mégsem tekintjük többnek,
mint kisebb módosításnak egy olyan vonaton, amelynek változatlanul a lefek-
tetett sínpáron kell szaladnia. A tér és idő továbbra is korlátai között tart
minket, a természet megfellebbezhetetlenül beleszól életünkbe. Sőt ma már
azt is tudjuk, hogy a természet rendjébe történt beavat ko zásu nk sem volt
mindig a legszerencsésebb.

Beleütközni természet szabta korlátainkba fájdalmas dolog. Ilyenkor fogja
el az embert az, amit Magyar Imre professzor "kozmikus sértődésnek" nevez.
Amikor nem is emberekre, hanem magára a sorsra, a világra haragszunk meg.
oe még bénítóbb hatással lehet ránk az a félelem, amely egykor a tanítványo-
kon is elhatalmasodott a viharos tengeren hányódó lélekvesztőben. Eljuthat
az ember egészen odáig, hogy tehetetlenségében feladja a harcot sorsának
erőivel szemben. Mindezt a hivő keresztyén is kénytelen átélni. Sőt ő talán
még fájóbban mint más, mert már belekóstolt az Istentől kapott győzelmes
élet ízébe. Ezért szentel olyan nagy teret Pál apostol a Római-levélnek az új
életről szóló 8. fejezetében a kozmoszra vonatkozó reménységnek.

Olyan útra hív minket, amelyre ritkán merészkedünk rálépni. Mert a világ-
egyetem rendjét annyira zártnak tekintjük, hogy azon a reménység számára
nem nyílhat rés. Szerintünk sokkal szigorúbb törvények uralkodnak itt annál,
hogy megváltozásukban reménykedni lehetne. Pedig esendő, véges és mulandó
létü nk bilincseiben nem élhetünk "az Isten fiainak szabadságában" (8,21). Aki
arasznyi létéért szorong vagy túlságosan liszteli a lehetetlent, az nem tud
egész szivv el Istenben és az ő ígéreteiben bízni, s nem tud minden áldozatra
készen embertársa szolgálatában állni.

oe honnan vesszük a bátorságot ahhoz, hogy reménységet tápláljunk ma-
gunkban a természet, a végtelen világmindenség emberfeletti erőivel szemben
is? Talán valami tudománytalan képzelődés áldozatai vagyunk? Nem, mi a hi-
tünkőn tájékozódunk. Abból indulunk ki, amit Istenből Jézus Krisztusban
ismerhettünk meg. Ha Istenben a Teremtőt és Atyát tiszteljük, akkor azt is
hinnünk kell, hogy O felette áll a mindenség törvényeinek és erőinek, s eze-
ket - számunkra sokszor érthetetlen rnódon - szeretetének szolgálatába
állítja.

A hít alapján állva Pál a Római-levélnek ebben a fejezetében három irány-
ban is rést nyit a világmindenségbe ágyazott ember előtt:

a) Isten Jézus Krisztus képére formál minket, hogy a kozmosznak ne kór-
okozóí, hanem felelős sáfárai legyünk (8,29).

b) Nem vesz ki ugyan minket a sorsunk erőinek hatalmából, de arra kény-
szeríti őket, hogy végső soron javunkat szolgálják (8,28).

e) Végül pedig megszabadítja a mindenséget is a hiábavalóság és mulandó-
ság rabságából, hogy alkalmas otthonná tegye a Jézus Krisztus által nyújtott
örök élet számára (8,21).

Akinek ilyen kilátásai vannak, bátran vállalhatja Jézus követését a világ-
mindenség jelenlegi adottságai között is.

Cserháti Sándor
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Évfordulók

Sylvester János

Sárvári müködésének - 1534 - kezdete

Sylvester Jánosnak a magyarságban betöltött szerepét, kultúrtörténeti jelen-
tőségét kiemelten tartja számon történetirásunk. Saját feljegyzései szerint a
Szatmár megyei Szinyérváralján született. Tanulmányait is itt kezdi, majd
Nagybányán folytatja. Ez utóbbi gazdag város latin iskoláját végezte el. Egy-
házi és világi támogatással 1526-ban beiratkozott a krakkói egyetemre. Sok-
oldalú elméleti képzés mellett gyakorlati módon kapcsolódott be tankönyv- és
szótárszerkesztésbe. Két 1527-ben megjelent könyv társszerkesztője. Ezekben
olvashatjuk a legrégibb összefüggő nyomtatott magyar szövegeket. 1529-től
a wittenbergi egyetem diákja egy vagy két éven keresztül. Közelről láthatta
Luther és Melanchton munkásságát. Szemléltető példa állt előtte, mennyire
szoros kapcsolat alakulhat ki korszerű iskola és ezt szolgáló nyomda között.
A Bibliának a nép nyelvére való forditásával szintén követendő példát látha-
tott.

Egészen más kép fogadta a hazatérő Sylvester Jánost itthon, amikor haza-
tért. Ellenségei vagyonától megfosztották. Feltételezések szerint a wittenbergi
tartózkodás miatt lutheránusnak tartották és ezért alkalmazták a vagyonel-
kobzást. Ebben a szomorú helyzetben családostól indul Sárvár felé. Útközben
három ajánlólevelet kap és visz magával. A címzett: Nádasdi Tamás, az akkori
Magyarország egyik leggazdagabb főura. Kik irták ezeket az ajánlóleveleket?
Egy egri őrkanonok például így: "Rábeszélésemre és tanácsomra Nagyságod-
hoz utazik Sylvester János mester. Nemrégiben ugyanis arról értesűltem, hogy
Nagyságod valami tudós embert szeretne maga mellé venni." A budai város-
biró levele hasonló tartalmú. Harmadikként irt a pápai tanító. " ... Sylvester
Jánosunk, ki itt volt nálunk, Zalában először emelheti fel Krisztus zászlaját és
az evangéliumi igazság tanítását."

Sárváron már korábban is működött elemi iskola. Nádasdi Tamásnak bir-
tokainak összehangolt műkődéséhez szüksége volt jól képzett alattvalókra.
és ekkor határozta el, hogy nagyobb méretű iskolát létesit. Első lépésként
Sylvestert hivta meg tanítónak - 1534-ben. A diákokkal való foglalkozás
mellett két év alatt elkészült egy latin-magyar nyelvtani mű kéziratávaI. és
elkezdte élete fő művének, az Új Testamentumnak magyarra fordítását. A
Nádasdi által szerződtetett Strutius nevű német nyomdász érkezett Sárvárra
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segédj éveI. Csak később derült ki, hogy bizony járatlan mesterségében, és az
általa hozott betükészlet nagyon hiányos. Sok megtorpanás után 1539 nyarán
megjelent nyomtatásban Sylvester első munkája a Grammatica Hungaro-Iatina
iskolai tankőnyvként. Ebben az esztendőben új nyomdászt - Abádi Benedeket
- szerződtetett Nádasdi Tamás. Új lendületet kapott a nyomtatás, ahol már az
Új Testamentum lapjai készültek.

Sylvester az Új Testamentum fordítása kőzben jött rá arra, hogy egyes so-
rok szinte maguktól is időmértékes r itrn ussá állnak össze. Ki is használta ezt
a lehetőséget és a már kész mü elejére és végére lapszámozás nélkül illesztett
lapokat. Különösen a bevezető vers költői szépsége, tartalma magával ragadja
az olvasót.

"Próféták által szólt régen néked az Isten
S azt, k it ígért, ímé, végre megadta: Fiát
Buzgó lélekkel szól most is néked Ez által
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövesd .
. . . Itt ez Irásban szól mostan is néked, Ez ál tal
Hitre hív mind, hogy senki ne mentse magát.
Az ki zsidóul és görögü I és vég re diáku I
Szól vala régen, szól néked az itt magyarul:
Minden népnek az ő nyelvén, hogy minden az Isten
Törvényin éljen, minden imádja nevét.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz:
Itt vagyon az tudomány, mely örök életet ád ... "

1541 januárjában készült az Új Testamentum. Egyedülálló ez a mü abban,
hogy az első nyomtatott könyv, amely magyar nyelven hazánkban készült.
E rn ű megjelenése után Sylvesternek dönteni kellett, vagy marad és kapcso-
lódík a reformáció harcos egyéniségei. közé, vagy pedig hátat fordít anyanyel-
vi programjának és távozik. Ez utóbbit választotta. 1542-ben beiratkozott a
bécsi egyetemre, két évvel később ugyanitt tanári kinevezést kap. Két latin
nyelvű munkájában szembefordul saját korábbi meggyőződésével.

1552-től kezdődően Sylvester életének alakulását teljes homály fedi.
Az Új Testamentumot - kissé átdolgozva - 1574-ben Bécsben ismét ki-

adták. Sárváron száz éven keresztül megmaradtak Sylvester János fordítása
mellett. Zvonarics Mihály sárvári püspök (1605-1625-ig) prédikációs köteté-
ben ebből veszi idézeteit. Nagyon valószínűnek látszik, hogya környékbeli
gyülekezetek is ezt használták. Az Új Testamentum "íző" nyelvhasználatának
bizonyos elemei ma is kimutathatóak ezen a vidéken.

Sárváron 1900-ban névvel látták el az utcákat. Azóta Sylvester János nevét
hirdeti az evangélikus templom előt ti utca - méltán.

Sajnos az első magyar nyomda pontos helyét a kutatók még nem találták
meg. Az ide látogatók viszont megtekinthetik ennek a nyomdának feltételezett
mását, amelyet Nagy Elemér építészmérnök készített és ajándékozott a város-
nak. A sárvári vár múzeumában őrzik ezt az Új Testamentum fakszimile kiadá-
sával együtt.

Solymár Gábor
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Bornemisza Péter
Négyszáz esztendővel ezelőtt 1584-ben, negyvenkilenc éves korában halt

meg Bornemisza Péter, egyike a leggazdagabb örökséget reánk hagyó refor-
mátorainknak.

tIete hányattatott volt, mint minden reformátor elődjéé es kortársáé. Pe·sten
született, ezért "Pestifi" és "Pesti Bornemisza" elnevezésével is találkozunk.
Apja vagyonos polgár volt. Szüleit hatéves korában elvesztette, amikor 1541-
ben a török megszállta a várost. Levéltárakban találtam dokumentumokat,
amelyek szerint a "Pesti Bornemisza" család többi tagja -- akik a gyermek
gyámságát vállalták - először Nagyváradra menekültek, maj d Kassán tele-
pedtek meg. Egy részük később Nagyszombatba és Pozsonyba költözött, amely
városokkal Bornemisza Péternek is élénk kapcsolata volt. Bornemisza Pál pati-
kus, akit foglalkozása után a jegyzőkönyvek csak "Apotekárius Pál'<-kónt
emlegetnek, Kassán maradt. Felesége Tinódi Lantos Sebestyén Margit nevü
leánya volt. Alighanem az ő oltalmuk alatt diákoskodott, ismerkedett meg
Tinódival, s írta meg hatására azt a páratlan szépségű énekét, amelynek hon-
vágyat kifejező refrénje: "Vajjon s mikor leszón jó Budában lakásom!" Már
Kassán diákcsínnyel igyekezett a képek, szentek tiszteletétől eltántorítani
Feledi Lestár kapitányt, de tettéért verés es börtön lett büntetése. A börtön-
böl furfangos módon szabadult, a kemence falát kibontva.

Rövid felvidéki út után a külföldi tanulás es tapasztalatgyűjtés évei követ-
keztek. Maga írja, hogy nyolc forinttal zsebében indult Olasz- es Németor-
szágba, s nyolc ev múlva nyolc forinttal érkezett haza. Itáliai útja után lett a
bécsi egyetem hallgatójává. Ott fordította, dolgozta át Szophoklész tragédiá-
ját, az Elektrát 1558-ban. Ez az első "Tragoedia magyar nyelven", amint címé-
ben irja. Diákként szállásán prédikált, ezért Oláh Miklós érsek és két püspök
társa megidézték. Fenyegetéssel kívánták elhallgattatni, de ő erről így nyilat-
kozik: "egy felől féltem, más felől égett a szívem es talám az oldalamon is ki
fakadt volna, ha a számot fel nem tátottam volna". Bécsból azonban menekül-
nie kellett. Beiratkozott a wittenbergi egyetemre, s ott Melanchthonnal szoros
kapcsolatba került. 1559 végén Magyaróváron találjuk, ahol Huszár Gál vé-
gezte nagyarányú reformátori és nyomdászi tevékenységét. Bornemisza sokáig
habozott, hogy egyházi, vagy világi szolgálatra határozza-e el magát. Huszár
Gál segítette a döntésben, mert amikor Magyaróvárról menekülnie kellett, s
a kassai magyar lelkipásztorságra meghívták, a magyarul és németűl jól tudó
Bornemiszát iktatták be mellé a diakónusi szolgálatra. A többszörösen kiát-
kozott, reformátori és nyomdászi tevékenységét Kassán is folytató Huszár Gált
Verancsics Antal egri püspök börtönbe vettette. 1560 karácsonyán Bornemisza
segítette kiszabadulásában, hasznositva diákkori tapasztalatát. Huszár Gál
Debrecenben talált menedéket, Bornemiszának sikerült magát tisztáznia es
Becsbe tért vissza. Ott a kancellária tisztviselőjeként 1561-ben a kor egyik
nélkülözhetetlen nyomtatványát, a kővet kező ev re szóló kalendáriumot adta
ki. Kellemetlensége támadt amiatt, hogy Ferdinánd király előtt leleplezte Lisz-
ti püspök okirathamisitását. Ezért Bécsböl távoznia kellett. A régóta ismert,
s talán rokon Balassi János zólyomi kapitány udvari lelkészévé, s fiának, a
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később első magyar európai színvonalú kő ltőnek, Balassí Bálintnak nevelőjéve
hívta meg. Ebben az időben készül hatalmas ötkötetes prédikációs könyvének
kínyomtatására. A folyamatos zaklatások csúcspontjukat érik el Dobó István-
Balassí János összeesküvésének leleplezése után. Salm Julius gróf és felesége,
Thurzó Erzsébet segítík azzal, hogy meghívják a galgóci lelkipásztori tisztre.
Amikor pedig bírtokaík központjának papja meghalt, Bornemíszát teszik meg
sempteí lelkészükké. Elénk kapcsolatot tartott a Forgáchok pártfogása alatt
Komjátiban működő Huszár Gállal. Vele nyomtattatja ki "Postillá"-i első köte-
tének első felét, majd maga is nyomdát állit s művezetőként a lengyel Mants-
kovit Bálintot alkalmazza, aki Bornemisza halála után Vizsolyban a Károlyi-
bibliát is nyomtatta. Huszár Gál 1568-tól a püspöki tisztet viselte, de 1574-ben
Pápára történt távozása után Bornem isza lett szuperintendenssé. Az egyház-
szervezés óriási munkája mellett töretlenül folytatta irodalmi, teológiai tevé-
kenykedését is. A "Postillá"-k negyedik kötetéhez csatolja az "Ordögi kísér-
tetekről" szóló írását, amely társadalmi-erkölcsi bírálataival oly nagy port
vert fel, hogy - mint írja - "hideg, fagyos esőbe fél esztendős kicsi szop-
tatós gyermecskéimmel cselédestől űzettem ki". Balassi István fogadja be
Detrekő várába 1578 végén. Urával 1579 februárjában Becsbe megy, de ott
vacsora közben elfogják, s a bécsi püspök börtönbe veti. Háromhetí fogság
után az ablakból kiugorva, meg is sérülve Alsólindvai Bánffy László beckói
várában talál menedéket. Onnan tér vissza 1579 májusában Detrekőre, ahol
folytatja írói-nyomtatói munkáját is. Naptárakat ad ki, mejelenteti a felbe-
csülhetetlen jelentőségü "Enekek három rendben" címü énekes könyvét es
egész esztendőre szóló hatalmas prédíkációs kötetét, az úgynevezett "Fólió-
postillá"-t.

Halála okát nem ismerjük, idejének is csak éve bizonyos. Az 1584. év első
felére eshetett. A Detrekő vára alatti széleskúti templomban helyezték nyuga-
lomra.

Erthetetlen, hogy evangélikus egyháztörténészeink egyetlen 16. századi
reformátorunkról sem írtak tudományos igényű monográfiát. Bornemisza em-
lékét is évszázadokon keresztül a feledés homályosította el, óriási mennyi-
ségű, kimeríthetetlen mélységű műveit is befedte a por. Egyháztörténeti mű-
vek emlegetik, cikkekben részleteket írnak életéről és műveiről. Nem evangé-
likus szerzők megnyilatkozásai alapján egy kiforratlan tanítást hirdető sze-
mély, vagy ingadozó egyéniség, vagy egy kálvinista püspök képe rajzolódik
ki előttünk. Néhány hiteles írás hatástalan maradt egészen addig, míg Schulek
Tibor 1939-ben meg nem jelentette csodálatosan szép kiadásban a máig felül
nem muít "tlornemisza Péter" monográfiáját, evangélikus reformátorról a
máig egyetlen tudományos szintű müvel. Ettől kezdve "Bornemisza-rene-
szánsz"-ról beszélhetünk. Nemcsak az lett világossá, hogya tiszta lutheri
tanítást hagyta ránk magyar nyelven örökségül, hanem művei kimeríthetetlen
tárháza a 16. század történet- es egyháztörténet-írásának, irodalom- és nyelv-
tudományának, himnológiának, társadalom- és erkölcstörténetnek, mélylélek-
tannak. Felsorolhatatlanok már a róla és rnűvei ről szóló cikkek, tanulmányok.
Csak néhányat idézzünk. Eckhardt Sándor nyelv- es irodalomtörténet-profesz-
szor 1955-ben részletes kritikai apparátussal kiadta az "Ordögi kísértetek"-et.
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Nemeskürty István ugyanebben az évben Bornemisza válogatott irásait jelent-
tette meg, 1959-ben pedig "Bornemisza Péter az ember és az iró" c. könyvét,
amely tudományos müként is élvezetes olvasmány. Borzsák István klasszika-
filológiai egyetemi tanár 1960-ban hatalmas műben foglalkozik Bornemisza
klasszikus műveltségével, "Az antiquitás képe a XVI. században" címen.
1964-ben fakszimile kiadásban megjelent énekeskönyve. Szokolay Sándor
Kossuth-dijas zeneszerző Bornemisza-művekből válogatott szövegre kantátát
komponált. Kőlteményei angol és orosz antológiákba is bekerültek.

Egyházi kánonok, rendtartások alapján gyakran általánosi tva állapitják
meg, hogy prédikátorokat igen kevés tudás alapján avattak fel és állítottak
szolgálatba. Az égető paphiány néha erre kényszerítette az egyházat. oe a 16.
században szinte megszámlálhatatlan a külföldi egyetemeket végzettek száma,
akik nemcsak teológiai, hanem műveltségi szinvonalukban is koruk tanitóivá,
a hit ébresztőivé, az erkölcsi magatartás munkálóivá, hazai és külföldi, euró-
pai es Európán kivül i kultúra közvetítőivé lettek. A magyar reformáció tehát
nem alacsony színvonalat képviselő, hanem népünk és egyházunk felemelését
szolgáló mozgalom volt. Erre példa Bornemisza Péter is.

Botta István

49



Bél Mátyás, a tudós
Háromszáz éve született

"a honi tudományosság büszkesége"

Beöthy Zsolt nevezte igya zólyommegyei Ocsova szülöttjét. akit már kor-
társai is a Magnum Decus Hungariae, azaz "Magyarország nagy disze " címmel
tiszteltek meg.

Egyház- és hitépítő munkásságáról naptárunk és folyóirataink hasábjam
már több ízben megemlékeztünk. Most a tudósra, a felvilágosodás elöfutárára,
a sok nemzetiségű Kárpát-medence tudományosságának zászlóvivöjére irá-
nyit juk az emlékezés fénysugarát. Annál is inkább jogos ez, mert egy nemrég
róla megjelent könyv elöszava okkal írja, hogy "ez a korábban Európa-szerte
nevezetes, de ma már saját hazájában is alig ismert tudós hazai és nemzetközi
tudományos munkássága, áldozatos hazaszeretete, a népe felvirágoztatásáért
folytatott kitartó küzdelme világitó például szolgál nekünk is, mai munkánk-
ban".
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Bél Mátyás pozsonyi esperes-Ielkész (1684-1749) valóban a legjelentösebb
magyarországi polihisztorok közé tartozik. Művei a XVIII. századi, romjaiból
lassan feltápászkodó hazáról szóló ismereteinknek máig élő tárháza. Hatalmas
írói munkásságának csak egy töredéke, mintegy 30 mű - részben többkötetes
folio - jelent meg nyomtatásban, több száz kötetnyi kézirata Pesten, Eszter-
gomban, Pozsonyban és Bécsben vár feldolgozásra.

Bélt kezdeményezöjeként tartja számon a magyar történeti földrajztudo-
mány, a statisztika, a néprajz, a nyelvtudomány, ahonismeret, és több más
tudományág. Hogyan foglalhat juk össze tömören annak a rendkívűli egyéni-
ségnek a munkásságát, akit tagjai közé választott a jénai, berlini, londoni,
olmützi és pétervári akadémikusok kőr e, akit kitűntetett III. Károly császár,
és akinek - evangélikus lelkészi volta ellenére - arcképéveI ellátott el isme-
rő levelet ajándékozott 1736-ban XII. Kelemen pápa?

Amikor a pietista szellemű haladó pedagógia központjából, a Francke által
irányított hallei egyetemről 1708-ban Bél hazatért, a fiatal, alig 25 éves ifjút
egy magyar tudományos társaság létrehozásának a gondolata foglalkoztatta.
Ennek érdekében felhívást bocsátott ki, amelyben tudományos programot
adott. Hazai társak közreműködését kérve, felhívta a figyelmet a tudományok
művelőinek együttműködésére és egymás megismerésének szükségességére.
Felhívásában - amely akkor még csaknem visszhang nélkül maradt - fog-
lalkozni kívánt a magyar nyelv eredetével, a régi magyar írással, magyar
példabeszédekkel, bibliafordításokkal, a magyar nyelvtannal és tájszólás okkal.

Mi valósult meg ebből az akkor szokatlanul merész és gazdag programból?
Távol a teljesség igényétől, a következő szines kép tárul elénk.

1718-ban Lipcsében megjelentette A régi hun-szittya írásmódról cimű tanul-
mányát, amely elsőként foglalkozott alapos módszerességgel a magyar rovás-
írással, összevetve azt a sumér-akkád, arab, héber, görög, perzsa és egyéb
írások betűivel. Ily módon Bél nemcsak előfutára, hanem megalapozója is lett
a magyar rovásírásra vonatkozó irodalomnak.

A magyar nyelv idegen volta Európában cimű munkájában hazánkban első-
ként foglalkozott nyelvünk európai rokontalanságának a kérdésével. Teofil
Bayer pétervári akadémikussal éveken át folytatott élénk levelezést a finn-
magyar nyelvrokonság ügyében. Bár részletesen ismertette a közös szárma-
zásra utaló nyelvszerkezeti hasonlóságokat, ő maga a "hun-scytha" eredetet
tartotta valószínűnek.

Ezekkel a munkákkal párhuzamosan indította el Bél a legnagyobb vállal-
kozását, Magyarország történeti földrajzi művének szerkesztését. A török
hódoltság ideje utáni első felmérés során az 1735-ben megindult munka 1. kö-
tetében Pozsonyról. a II. kötetben Pozsony, Turóc, Zólyom és Liptó megyék-
ről, a Ill. kötetben Pest-Pilis-Solt megyéről és Budáról, a IV. kötetben
Nógrád, Bars, Nyitra és Hont megyékről, az V. kötet első (egyben utolsó) ré-
szében Moson megyéről adott részletes, ma is rendkívül értékes leírást.

Bél Mátyás volt a XVIII. században az egyedüli magyarországi tudós, aki
magyar nyelvtan írására vállalkozott. Számos mai nyelvtani szakkifejezés
származik tőle, így az eset, határozószó, szenvedő ige, műveltető ige, magán-
és mássalhangzó, névmás, és sok egyéb meghatározás. Magyar grammatikája a
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múlt század közepéig számos új kiadásban is megjelent. Nyelvtana vegen er-
dekes a "Lajstroma a közpélda beszédnek" círnű fejezet. Benne a magyar nép·
nyelv több száz ízes fordulatát és bölcsességét őrizte meg az utókor számára
Ime néhány ízelítő példa: A' ketske nem menne vásárra, de tsapják hátul.
A' ki nagyot hág, nagyot esik. - A' kinek szekere farkán ülsz, annak nótá-
ját dúdoljad. - A'mely eb egyszer a' Dunát átal-ussza, másszor a tengerre
készü!. - A' mely tyúkmony egyszer összetörik, nincs oly kováts, a'ki azt
össze tudja forrasztani. - Az ökör tsak ökör, ha Bétsbe hajtják is. - Jobb a'
szomszéd leányát két bűnnel elvenni, mint az idegent eggyel ...

Az akkoriban bevándorló német ajkú telepesek magyartanulását elősegítő
német nyelvü magyar nyelvtanával ugyancsak hazáját akarta szolgálni. Híres
könyve - Der ungarische Sprachmeister - szintén évszázadon át volt hasz-
nálatban. Latin nyelvű német nyelvkönyvét pedig a magyar ifjúságnak aján-
lotta. A több nyelvű hazában, mint azt többször is kifejtette, a nemzetiségek
harmonikus együttélése és együttműködése elengedhetetlen, ennek viszont
feltétel ének tekintette egymás megismerését és faji, vallási, rendi különbség
nélküli boldogulását.

Befejezésül hadd idézzük Bél Mátyás egyik mai méltatójának, Keresztury
Dezső akadémikusnak, állami és Herder-díjas költőnknek értékelő szavait.
"Akkor őrizzük méltó és helyes módon Bél Mátyás emlékét, ha egyéniségének
és művének ma is példamutató vonásait idézzük magunk elé: páratlanul széles
körű, nyílt érdeklődését a valóság minden részlete iránt, törhetetlen szorgal-
mát és buzgalmát az ország újjáépítésének és modernizálásának szolgálatában,
minden nemzeti elfogultságtói, gyűlölködéstől mentes humanizmusát. Erősit-
sen bennünket is az a tiszta tárgy- és emberszeretet, amely felülemelte minden
vak nemzetiségi önzésen, és a Duna-völgyi testvérnépek közös érdekeinek
munkásává tette. Ez lehet üzenete a mai emberek, tudósok, í rók. politikusok
és egyszerű emberek számára: a szocializmus eszményeinek igaz megvaló-
sulásáért küzdő testvérsorsú népek egymással s ne egymás ellen éljenek!"

Fabíny Tibor
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Gyóni Géza
1884-1917

,-
i.

1.

Fogolytársa, Tscheik Ernö paszteI-
képének fotója. A családban levö
eredetije Gyóni Gézáról nem sokkal

halála elött készült

Gyón községben született. Apja, Achim Mihály az evangélikus egyház lel-
késze. Édesanyja, Bekker Gizella hét gyermeknek ad életet. Géza öccsét, sor-
rendben a hatodik gyermeket hamarosan elragadja a halál. A fájdalom a töré-
keny anyai lélekben a téboly örök lángját gyújtja. Az "élő-halott" Édes képe
Gézát egész életében elkísérte. Achim Géza szülőfalujáról vette írói névnek a
Gyóni nevet. Onnan indul a "magyar poéták áldott, átkozott útjára". Első ver-
sei "azok a síró, árva kis dalok ... ", a pesszimista költészet magyar hagyo-
mányaira utalnak. A lemondás, a hiábavalóság érzése sodorja a végső kétség-
beesésig.

Jeles érettségije után Pozsonyban, elsöéves teológus korában, akkoriban
midön első verses kötete megjelent, amerikai párbajt vívott. A golyó a szív
felé tart, de csak bordát roncsol, azonban papi pályájának - apja nagy bána-
tára - végleg befellegzett: "Amit akarok, az mindig szép./ Es ami lesz: az
annál rútabb./ Egyenes tiszta utak hínak/ Es rovom a sikátor-utat./ ... Sírok.
Szép élet úgy kívánlak!/ S halált láttat bölcsőm átka."

Szomorú öt év telt el. A még "ismeretlen" költő Gyónon jegyzőgyakornok,
később -- rövid időre - az alsódabasi lap szerkesztője. Próbálkozások, laza-
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Rákospalotai segédlelkészi szolgálat után 1909-ben a nagybörzsönyi gyüle-
kezet hívja meg lelkészéül s 1922-ig a falu papja. Kiváló lelkipásztori képes-
ségeiröl, a néppel való összeforrottságáról tanúskodik az a szeretet, amellyel a
gyülekezetben "a mi papunkat" ma is emlegetik.

A Tanácsköztársaság idején támogatta a falu népének jogos követeléseit
az esztergomi hercegprímási uradalommal szemben. A falu direktóriumi el-
nökké választja. Ezt s általában baloldali, haladó politikai magatartását az
uralomra jutó ellenforradalmi rendszer nem bocsátja meg neki. Perbe fogják
s háromévi tárgyalás után egyhavi börtönre ítélik.

Ez a megbélyegzés kapóra jött az akkori egyházi vezetöségnek. Szimonidesz
liberális teológiai felfogása, amit cikkeiben, könyveiben is kifejtett, nem illett
bele az általános, konzervatív egyházi irányzat ba. Pedig voltak akkoriban s
nem is kevesen, akik a lelkészek közül, hozzá hasonló nézeteket tápláltak.
Csak éppen nem tüzték ezeket a kalapjuk mellé s ügyeltek arra, hogy politi-
kailag "feddhetetlenek" legyenek. Szimonidesz egyes, bizonyára vitatható,
teológiai nézeteivel vitatkozni kellett volna - ahogyan ez általában a pro-
testantizmusban világszerte szokás. E helyett az akkori egyházi vezetök a
kényelmesebb utat választották; perbe fogták és állásvesztésre ítélték. Az el-
járásnak nemzetközi visszhangja is támadt. Martin Rade a jeles német teoló-
gus, a "Christliche Welt" c. nagy tekintélyű egyházi folyóirat - melyben
Szimonidesznek rendszeresen jelentek meg cikkei s amelyben e század elején
Karl Barth elsö teológiai szárnypróbálgatásai is napvilágot láttak - szerkesz-
töje lapjában éles hangú cikkben kelt ki a magyar egyházi hatóságok inkvizí-
ciós eljárása ellen, persze eredmény nélkül.

Szimonidesz családjával Pestre költözik s mint banktisztviselö keresi kenye-
rét. Közben állandóan folytatja tudományos munkáját: levéltárakban, könyv-
tárakban kutat s egyre másra jelennek meg - persze nem egyházi kiadónál -
könyvei, tanulmányai: "A világ vallásai", "Jézus élete", "Jézus és Mária
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ereklyéi". Cikkeit a "Századunk" , "Könyvszemle", "Toll", "Szabad Szó", s
más lapok közlik. Nagy feltűnést keltett 1937-ben megjelent könyve: "Jézus
Krisztus a Harmadik Birodalomban", amelyben a hitleri valláspolitikát lep-
lezi le.

Még 1909-ben, Nagybörzsönyben kötött házasságot a késmárki származású
Prokopi Vilmával. Házasságukból egy fiú és egy leány született. Megözvegyül-
ve 1949 szeptemberében kötött második házasságot Hirsch Jozefával, aki élete
alkonyának hűséges társa, tudományos munkásságának szinte titkárnöi szí n-
ten segítője, majd hosszú betegségében oda adó ápolója volt.

1945Szimonidesz Lajos számára is valóban felszabadulást jelentett. Először a
népi magyar állam és társadalom szolgáltatott igazságot a meghurcoltnak.
1948-ban a honvédelmi miniszter táborí-lelkész.ezredessé nevezi ki, 1949-ben
tábori püspökké. Ezután került csak sor az egyházi rehabílitációra: 1949 júniu-
sában Dr. Vető Lajos, akkori rangidős evangélikus püspök, püspökké avatja.
A tábori lelkészet megszünése után 71 éves korában vonul nyugállományba.

A nyugalom éveit szorgos tudományos munkával tölti, sokezr es könyvtárá-
ban sorra gyűlnek a kiadásra kész kéziratok a legkülönbözőbb témákról: sajtó-
történeti, hadtörténeti tárgykörben, a Mart inov ics-per ről. a Jezsuiták történe-
téről, az inkv izí ció Magyarországon, Orosháza története stb. Könyvek között
élve, könyvek szerelmese, igazi kutató, széles látókörű tudós volt.

Hosszú betegség után 1965-ben halt meg, 82 éves korában. A Magyar Nép-
hadsereg katonai díszpompával temette el egykori tábori püspökét.

Akik Szimonidesz Lajost közelebbről megismerhették, mint e sorok iroja
is, meglepetten fedezték fel, hogy az érdes modor - s ezt évtizedek rnellőz-
tetése, sérelmei cserzették ilyenné! - milyen meleg szívet takar. Milyen lel-
kes és készséges beszélgetőpartner tudott lenni - kár, hogy oly kevesen és
ritkán beszélgettek vele. Segitőkészségét mindazok megtapasztalták, al-tk
valaha hozzá fordultak. Emlékezetét bizonyára nemcsak egykori gyülekezete,
hanem sokan mások is kegyelettel őrzik.

Groó Gyula

Lux Elek
Száz éve született

A budapesti Luther-szobor hosszú utat tett meg, míg az ötlet eljutott a meg-
valósitásig, a tényleges felállitásig. A reformáció elterjedési területén Luther
Márton alakja a múlt század közepétől kezdve az emlékművek jóvoltából meg-
honosodott a művészi köztudatban. Magyarországi hiányát 1917-ben kezdték
pótolni, mikor közadakozásból szobrot kívántak állítani a Wittenbergi 95 tétel
400. évfordulójára. Am ez a kor művészi munkára kedvezötlen volt, a háború
és az azt követő rossz gazdasági helyzet meghiúsitotta ezeket az elképzelése-
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ket. Az adományok azonban folyamatosan gyűltek a majdani Luther-szoborra,
így érthető volt a gondolat felelevenítése 1927-ben, de a megértés hiánya
miatt a kezdeményezés újra elhalt.

A szoborkészítés, -állítás űgyének nagy lendületet adott az 1934-ben meg-
kezdődött zsinat elején elhangzó felhívás. Csak néhány szó, megemlítés volt
ez, erős visszhangját mégis mutatja, hogy két szebrész. Lux Elek és Horvay
János Luther-képüket rögtön megpróbálták megfogalmazni, plasztikus formá-
ba önteni. A tényleges felhívás a további közadakozásra - egyházi és társa-
dalmi szervek, a sajtó útján - csak 1937-ben történt meg. Az Keresztyén
Egyetemes Egyház a Deák téren kívánja felállítani Luther Márton szobrát
rövid idő alatt, de legkésőbb halálának 400. évfordulójára, vagyis 1946 feb-
ruárjára.

Megalakult a szoborbizottság, amelynek olyan ismert tagjai voltak mint
Fabinyi Tihamér, Hoepfner Guido építész, Glatz Oszkár, Hoffmann Edit a
Szépművészeti Múzeum igazgatója.

A kiírás egy 4 rnéter magas bronzszoborra szólt , amely 3 méter magas kő-
talapzaton áll és ezt esetleg 3-4 bronz dombormű díszíti. Olyan emlékművet
kellett a művészeknek készíteni, amely hivatva van hirdetni Luther eszméjét,
nagyságát, hithűséget áraszt, tanúsítja a Szentírás tekintélyét, a más felekeze-
tűekben rokonszenvet, tiszteletet ébreszt. A pályázatot - hosszas viták, nézet-
különbségek eldöntése után - hét szobrászművésznek kűldték el. A szobor-
bizottság egyes tagjai ragaszkodtak az evangélikus vagy református vallású
szobrászokhoz, és szűk körű pályázaton nekik kívántak megbízást adni. De a
többség úgy tartotta, fontosabb a művészi színvonal mint a felekezeti hova-
tartozás. Igya következő hét szobrász kapta a kiírást kézhez: Lux Elek, Pász-
tor János, Medgyessy Ferenc, Rápolthy Lajos, Horvay János, Kisfaludi Stróbl
Zsigmond, Sidló Ferenc. A felsorolás mutatja, a kor legjobb szobrászai vettek
részt a munkában.

A pályázati kiírás nem kötötte meg a művészek fantáziáját, egyéni elképze-
léseiket szabadon megvalósíthatták, legfeljebb útmutatást, ötleteket adott. A
swborbizottság bíráló munkáját a wittenbergi Luther Múzeum igazgatója,
Oscar Thulin is segítette, aki a Németországban felállított Luther-szobrok
ismeretében kiváló szakértőnek számított.

A sajtóban is közzétett hír a készülő szoborról óriási érdeklődést váltott ki a
szobrászok körében. Az októberi határidőre a felkért hét szobrászon k ívül még
legalább ötven mester küldte be pályatervét az Iparművészeti Múzeumban
megrendezett kiállításra. Az elbírálás során nem találtak kivitelre alkalmas
művet, így a legjobb nyolc alkotás készítőjét további pályázatra kérték fel:
Borbereki Kovács Zoltán, Gády (Kaysar) Lajos, Horvay János, Lux Elek, Ke-
víczky Hugó, Grandtner Jenő, Pásztor János, Székely Károly. Az 1939. feb-
ruár 3-i szoborbizottsági ülés határozata újabb szűkebb körű részvételre szó-
lított fel négy művészt. Annak oka, hogy nem találtak felállításra megfelelő
pályatervet az lehetett, hogy a hely - a Deák téri evangélikus templom elötti
háromszögletű terület - igen kötött, a rnögötte álló, egykori Modern és
Breitner Áruház hatalmas tömege elnyomja a szobr ot, meg változtatja annak
hatását. A négy szobrász művei közül a végleges június i döntéskor Lux Elek
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A Luther-szóbor ideiglenes helyén, a Deák téri parókia udvarán - előtte
dr. Káldy Zoltán püspök és dr. Hafenscher Károly igazgató-lelkész

félkörívben komponált pályaterve nyerte el a legnagyobb tetszést - az ő
művet javasolják kivitelre. Apróbb módosításokat kérnek csak a müvésztöl:
így egyszerűbb, erőditményhez hasonló hátfalat, az 1527-es Cranach-festmény-
ről megismert Luther-portréhoz hűbb arckifejezést.

Tehát végül az a szobrász kapta a megbízást, akit már 1934-ben megraga-
dott a téma, annak nagysága, a feladat fontossága. Elkötelezte magát, életét
tette fel erre az emlékműre. Ugyanakkor az a szobrász, akit a magyar művé-
szetkedvelő közönség úgy ismert és kedvelt meg, mint a hagyományos szép-
ség, a harmónia, a dekoratív, finom érzékiségű táncosnők megalkotóját. Monu-
mentális feladattal addig nem is igen próbálkozott, igazi területe a kisplasztika
és a mesterien karakterizált portrészobrászat volt. Mindössze két szobrát állí-
tották fel eddig az időig, 1935-ben Székesfehérvárott Szent Imre szobrát, ame-
lyet a kisplasztikákról megismert finomság, lágyság jellemez. oe a szintén
Székesfehérvárott álló Wattay kapitányt ábrázoló plasztikán már kísérletezik
a tömörebb előadásmóddal, anagyvonalú mintázással. Tőle szokatlan erő és
határozottság áradva kapitányalakjából.

Luther Márton szobra életének és művészetének legfontosabb, legjelentő-
sebb feladata. A reformátor portréjánál hasznát vette kiváló karaktermeg-
ragadó képességének. Nemcsak a Cranach-féle Luther-arcmást próbálta átül-
tetni a szeborbe. hanem saját elképzelését is megvalósitotta a fejen. Anémet
Luther-szobrokkal ellentétben itt nem korabeli ruházatú, hanem egyszerű öl-
tözékű, tömör nagyvonalúsággal mintázott alak áll. Vastag bikanyakáról ke-
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mény tekintetű, tetterőt, testi és szellemi energiákat sugárzó fej tekint ránk.
Ontudat, erő árad az arcból, hirdetve az elhivatottságot, a szilárd hitet, melyet
a határozott kézmozdulattal Bibliára mutató ujj is támogat. A figura méltóság-
teljes tartása Luther szavait idézi emlékezetünkbe: Itt állok, mást nem tehetek!

Az eredeti elképzelésekkel ellentétben végül kőben valósították meg a
szobr ot, így mindezek az erények még hatásosabban érvényesültek az új
anyagban.

A főalakot tematikailag kiegészítette a félköríves hátfalra tervezett négy
dombormű. Kettő a szentségeket ábrázolja: a keresztelés Thökölyvel, Petröczi
Kata Szidóniával és Kerman DánielIei; az Úrvacsora kettős domborművén
Erdősi Sylvester János, Nádasdy Tamás, Kanizsay Dorottya, a kehely átnyúj-
tásánál Bornemisza Péter, IlIésházy István és Thurzó György szerepel. A két
másik relief az Igehirdetést jeleníti meg, a keresztre feszített Kri sztus előtti
gyülekezetben olyan nagy magyarokkal, mint Dévai Biró Mátyás, Petőfi, Kos-
suth, Berzsenyi, Sztáray Mihály. A negyedik a könyvnyomtatást mutatja be
Bél Mátyás, Huszá r Gál és Hontérus János alakjával. Sajnos Lux Elek 1941-ben
bekövetkezett halála miatt ezek csak kis gipszvázlatban maradtak. A szobor-
bizottság megbízásából a mester unokahúga, Lux Alice szobrászművész fejezte
be és nagyította fel, faragtatta ki őket, teljesen Lux Elek szellemében, Med-
gyessy Ferenc segítö irányításával.

1942. október 31-re tervezett felállítás először a végleges engedély kiadása,
majd a háború, az egyre súrüsödö bombázások miatt eltolódott. Utolsó k ísér-
letet tettek 1943. november 3-án - a Bibliafordítás 400. évfordulóján - fel-
állítani Luther Márton szobrát, de ez is csak kísérlet maradt.

Evtizedekig tartó várakozás után 1983. október 31-re áll a szobor, méltón
hirdetve Luther nagyságát, egyetemes jelentőségét - és egyben Lux Elek
életművét, megünnepelve születésének 100. évfordulóját.

Földes Mária

60



Dr. Vetö Lajos nyolcvanéves

D. dr. Vetö Lajos, nyugalmazott püspök, 1984 októberében tölti be életének
80. évét. Hosszú, több évtizedes aktív szolgálatából leginkább egyházvezetöi
tevékenységére emlékezünk - nagy hálával - és ritkábban ejtünk szót tudo-
mányos munkásságáról. Most elöször erröl kérdezzük Ullöi úti otthonában.

- Szívesen beszélek tudományos tevékenységemröl, hátha másoknak is ta-
nulságul szolgál.

Amikor a Teológiát Sopronban elvégeztem, akkor állami ösztöndíjat kap-
tam, mint a berlini Collegium Hungaricum tagja. Ott töltöttem két évet és
ezenkívül két belföldi, kutatói ösztöndíjat is kaptam. Ez utóbbit abból a cél-
ból, hogy pszichológiai kutatómunkát végezzek. Erre már Berlinben alkalmam
nyílott és amikor hazajöttem, akkor lélektani vizsgálatokat végeztem az egyik
gyülekezetünkben, ahol tíz "egyszerű" evangélikus hivöt pszichológiailag át-
vizsgáltam. Ebböl készítettem el azután a teológiai doktori értekezésemet,
amelynek a címe: "A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus
hivek lelkivilágában" volt.

Ezt a munkámat kísérleti valláslélektani tanulmánynak jeleztük, de már ezt
megelőzően is tartottam e tárgykörböl előadást az elsö magyar orvos-lelkész
kongresszuson, itt Budapesten. Ennek az eredményeképpen született ..egy kis
könyvem: "A modern pszichoterápia fö irányai".

Ezután lefordítottam két könyvet, így egyet a közösségröl és az "Eneddel
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beszélek" címűt, amely nagyon népszerű könyv volt annak idején, és mint
ilyen három kiadást ért meg. .

Most is tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, ahol ma felka-
pott az, amivel én ötven évvel ezelött foglalkoztam. Ez egyszerre jelent ré-
szemről kritikát és dicséretet is. Tagja vagyok a Nemzetközi Valláspszicholó-
giai Társaságnak is. A konferenciáikon rendszeresen részt vettem és ott elő-
adásokat is tartottam, de most már nem megyek el az összejöveteleikre - ha
hívnak is -, mert nagyon nagy erőfeszítést jelentene a számomra. Ugyanak-
kor nemzetközi el ismerés vesz körül: szakkönyvekben. szaklexikonokban
szerepel a munkám, a tevékenységem.

- Mi volt a célja Püspök Úrnak a tudományos munkájában?
Fontos volt az, hogy a tapasztalati valláslélektanról - amelyről szintén

megjelent egy könyvem - nyiltan és szakszerűen beszéljünk.
Persze, a pszichológiával kapcsolatban nekem mindig megvolt a magam

véleménye, sajátos álláspontja: én nem álltam ki Freuddal prédikálni. Nem
bánom, hogy ha valaki csinálja, de nem találtam üdvös dolognak. Mégis hasz-
nát vettem abból a szempontból, hogy jobban értettem az embereket, és azt is
jobban láttam, hogy mit kell jobban csinálni a rendkívül változatos időben,
a nehéz történelmi korszakban.

A tudományos munkámban azért az vezetett, és ezt néhányszor már el is
mondtam, hogy jó, ha a lelkészek foglalkoznak a lélektannal. A lelkész szó
maga is engem, mint naiv teológiai hallgatót arra figyelmeztetett, hogya
lélekhez egy kicsit érteni kell a lelkészeknek, hogy jó pszichológiai, emberi
hátteret nyújtson, hogy ne mondjon az ember olyanokat, amiknek nincs ko-
moly alapja vagy nincs értelme. Ennek nagy hasznát vettem lelkészi és későb-
bi püspöki szolgálatomban, az emberek, a gyülekezetek megértése, megisme-
rése tekintetében.

- Milyennek látja gyülekezeteinket ma?
A gyülekezeteinket lényegileg most is olyannak látom, mint amilyeneknek

a doktori értekezésemben feltártam. A magyar evangélikusok általában véve
józan keresztyének. A szektás beütésektől meglehetősen irtóznak és idegen-
kednek. Ugyanakkor nagyon változatos a magyar evangélikusok magatartása
a gyülekezetükhöz, a lelkészükhöz: meglehetősen kritikusan nézik a dolgokat,
nem politikailag elsősorban. de így is. En ezt a józan evangélikus magatartást
nagyra becsülöm. Nem az ágáló, a különleges felfogásaikkal föltünni akaró
emberekre gondolok, hanem a normális evangélikusokra. Azokra, akik elmen-
nek a templomba, vesznek Úrvacsorát is, szeretnek énekelni, szeretik a Bib-
liát is olvasni, figyelemmel kísérik egyházi sajtónkat és az Evangélikus Nap-
tárt is szívesen olvassák, de mindenek feJett: ragaszkodnak az egyházukhoz.
Okumenikus kapcsolatokban sem féltettem őket soha: a testvéregyházakkal
való jó kapcsolatokat én magam is helyeseltem és előmozdítottam, mert tud-
tam, hogya jó evangélikus szellem megőrzi őket az egyházunk nak tovább-
ra is.

- Mit üzen Püspök Úr ezeknek az evangélikus hiveknek?
Ezeknek a mi evangélikus hittestvéreinknek azt üzenem, hogy legyenek to-

vábbra is jó evangélikusok. Nem szélsőséges emberek, hanern járjanak a
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lutheri arany középúton, éspedig: szeressék embertársaikat, és azt tartom fon-
tosnak ma, hogy ebben a vonatkozásban tartsák meg ezt a parancsolatot:
"Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön!"

A Bibliában ennél jobb figyelmeztetés a hosszú élet titkára - szerintem -
nincsen, mint a szülök iránti tisztelet. Nem merek szeretetet mondani: az túl
komplikált és nagyon evangéliumi dolog, de nagyon nagy lépést jelentene
nemzeti szempontból, meg egyházi szempontból is, hogy ha ezt a parancsola-
tot nagyon komolyan vennénk, hogy az ember hosszú életü legyen a Földön.
Mint a nyolcvanadik életévének a küszöbén álló ember, erre sokazor gondo-
lok most.

Végül, egyházunkról még valamit: örülök utódaimnak, hogy jó munkát vé-
geznek, hogy hitben, a gyülekezeti, az egyházvezetöi szolgálatunk betöltik
Krisztus parancsolatát - mindnyájunk javára és üdvösségére!

Vámos Józseí

Huszonöt éve alakult újjá
az ökumenikus Tanács

A magyarországi protestáns gyülekezetek elöször akkor nyertek benyomást
az egyházak összetartozásáról, amikor 1949 virágvasárnapján a béke ügyéröl
közös pásztorlevelet olvastak fel minden szószékröl. Az akkori püspökök és
egyházi vezetök az evangélium hangján tettek bizonyságot a béke mellett, a
hidegháború idöszakában, s a békéért való imádkozásra szólították fel a gyü-
lekezeteket. Már ez a közös körlevél is megadta az alapot ahhoz, hogy az egy-
házak együttműködéséböl nem maradhat ki a nagy emberi kérdésekre az evan-
gélium szellemében adott felelet sem.

1948-ban Amsterdamban alakult meg az Egyházak Világtanácsa, majd ezzel
összefüggésben jöttek létre az egyes országokban működö ökumenikus taná-
csok, így a Magyarországi Egyházak Okumenikus Tanácsa is. Ennek kiemel-
kedö swlgálata volt az, amikor 1954-ben az EVT Amerikában tartott nagy-
gyűlésének témáihoz 70 teológiai szakértő együttműködésével közös magyar
hozzászólást készítettek.

Az 1956-os ellenforradalom utáni helyzetben átalakult az egyházi vezetés
személyi állománya. A konszolidáció keretei között ment végbe az Okumeni-
kus Tanács újjáalakulása. Ez messzire ható lépés volt, mert azóta is az akkor
lerakott alapokon működik a magyar ökumené szerve.

1959. április II-én tartott ülésén újjáalakult a Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsa. Az egyházak taglétszáma szerinti arányban a Tanácsba
a református egyház 24, az evangélikus egyház 12, a baptista egyház 2, a me-
todista egyház 1 tagot küldött. A Tanács megválasztotta tisztikarát. Elnök:
Dr. Bartha Tibor református püspök, helyettese Dr. Vetö Lajos evangélikus
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püspök. Alelnökök: Szamosközi István ref., Káldy Zoltán ev. püspök és Szab
László baptista elnök. Okumenikus fötitkár: Muraközy Gyula református le
kész. Ehhez képest késöbb az a változás történt, hogya református elnök me
lett a fötitkár mindig evangélikus, az egyházak püspökei és vezetői pedi.
alelnökök.

Az EVT 1961-es Új-Delhiben tartott nagygyülése óta az ortodox egyháZG!
is beléptek az Egyházak Világtanácsába. Ennek alapján a hazai ökumenébe
bekapesolódtak a magyarországi ortodox egyházak. Tovább bővült a tagegj
házak száma, amikor az összes hazai kis egyházat magába foglaló Szabadegy
házak Tanácsa is csatlakozott a magyarországi ökumenéhez.

25 év óta minden évben kétszer vannak kőzös ökumenikus gyülekezeti ösz-
szejövetelek, egyszer a reformáció hetében, egyszer a januári ökumeniku
imahét során. Az Okumenikus Tanács folyóirata, a Theológiai Szemle, maga
színvonaIon tárja olvasói elé az ökumenizmus problémáit es eredményeit. K~
zös munkával jött létre az új magyar bibliafordítás. Kőzös tanulmányi munká
val állnak egyházaink a világkeresztyénség fórumai elé, amikor magyar hoz-
zászólást készítenek az Egyházak Világtanácsa, vagy a Keresztyén Békekon
ferencia nagygyűlései elé. Közös az a szolgálat, amikor az egyházi nemzet-
közi életben vagy a népünket érintő hazai kérdésekben közös nyilatkozatot
adnak ki egyházaink.

A 25 éves újjáalakulás óta ezen az úton szolgálnak együtt egyházaink az
őket érintő közös ügyekben.

Ottlyk Ernö

Negyedszázados a Központi Alap
1979-ben, amikor Naptárunkban a Központi Alap húszéves jubileumáról

emlékeztünk meg, ezt írtuk: "illenék ilyenkor értékelni, e szolgálat ágait ele-
mezni, szükségességét bizonyítani, jövőjét felvillantani". Akkor mindezekböl
alig tettünk meg valamit. Igaz, hogyegyházunknak ez a negyedszázados szol-
gálati területe nem annyira közismert mint a többi munkaág. Valóban, kívűl-

állóként egy pénzűgyi adminisztráció mechanikus munkáját fedi ez a hang-
zatos név, hogy Központi Alap. A Központi Alap ha áttételesen is, de kihat
egyházunk legfontosabb szolgálatára az igehirdetésre.

A Központi Alap mint ötlet, 1954 nyarán vetődött fel az Országos Teológiai
Konferenciákon. Nehéz feladat lenne most e konferenciák tematikájáról szól-
ni, arról, hogy milyen fontos helyet foglaltak el az anyagi kérdések. Minden-
esetre tény, hogy ekkor vetődött fel egy "közpénztár" felállítása.

Amint az köztudott, egyházunk es Allamunk között 1948-ban megkötött
Egyezmény egyértelműen kimondja, hogy az egyházunkat támogató államse-
gély (kongrua). ötesztendőnként 25% -ka l fog csökkenni. Ez azt jelentette,
hogy 1968 decemberével az államsegély teljes megszűnéséveI kellett számol-
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ni. Ez viszont igen komoly anyagi kiesést jelentett volna egyházközségeink
egy részének, mely kiesés veszélyeztette a lelkészek megélhetését. Ez volt
ennek a közpénztár-felállítás gondolatának az igazi gyökere.

A lelkészi konferenciák után elkezdődtek az egyes gyülekezetekig menően a
komoly felmérések. Köteteket kitevő számadások, kimutatások, távlati terve-
zéseknek grafikonjai bizonyítják, hogy egyházunk milyen komolyan foglal-
kozott ezzel a kérdéssel. Ezek a fellelhető bizonyítékok igen érdekes anyagot
szolgáltatnak az ötvenes esztendő egyházi struktúrájának anyagi kérdéseit
illetően. oe ezeknek az iratoknak a tanulmányozása során egyben arra is vá-
laszt kapnánk, hogy egyházunk hogyan vizsgálta teológiailag közeli es távoli
jövőjét, mire hagyatkozott, miben látta biztosítva az evangélium szolgálatát.
Véleményük szerint a Központi Alap gondolatának felvetése abban az időben
igen pozitiv, teológiailag megalapozott és átgondolt volt. Még akkor is ha
Allamunk és egyházunk közötti jó viszony eredményeképpen 1968-ban nem
szüntette meg az államsegélyt. Azt elenyésző csökkentéssei a mai napig meg-
kapja egyházunk. oe ez akkor még nem volt előre látható.

1956 elejére elkészült a Központi Alap pontos és részletekig menő kidolgo-
zása. Csak a bevezetés késett. 1959. január 1-én indult útjára ez a munka-
águnk.

Egyszerűen és röviden ebben a mondatban lehet összefoglalni lényeget:
egyházunk egészének közös felelősségvállalása az igehirdetés szent ügyéért.
Es ez új volt egyházi gyakorlatunkban, mint ahogy új volt a Gyülekezeti Se-
gély szolgálata is -, a sok más, ma is jól funkcionáló egyházi munkaág beve-
zetésével együtt. A Központi Alap "múltját" vizsgálva, nem szabad elfeled-
keznünk arról sem, hogy az első esztendőkben "erősítette" ezt a munkaágra
irányitott figyelmet a mezőgazdaság szocialista átszervezése is. Az egyházi
köztudat ugyanis tartott attól, hogy ez az átszervezés a falusi gyülekezeteink
anyagi életében komoly visszaesést fog hozni. 1961 után, amikor nemcsak
hogy befejezödött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, hanem egyben
annak anyagi megerősödése is elkezdődött, falusi gyülekezeteinkben anyagi
fellendülés indult eJ.

Ennek s az előbb emlitett államsegély meghosszabbítása következtében, a
Központi Alap szolgálata, a kialakuló új egyházstruktúrának megfelelően új
aspektust nyert. Az 1970-es években a szórványlelkészeket, vagy az elszór-
ványosodó gyülekezetek lelkészei szolgálatát volt hivatva támogatni. Az 1970-
es évek végén, amikor rendeződtek a lelkészi nyugdíjak új feladatot kapott a
Központi Alap. Az új egyházi nyugdíjrendszer szerint a lelkészek a többi
dolgozókhoz hasonlóan illetményük függvényeként, differenciáltan kapják
nyugdijukat. A Központi Alap ennek megfelelően "módositotta" korábbi gya-
korlatát. Jelenleg azoknak a lelkészeknek az illetményét, akiknek az illet-
ménye az országos átlagot nem éri el, kiegészíti arra az összegre. (Ugyanis a
szórványhelyzetünkből adódóan nem mindegyik gyülekezet tudja lelkészének
a megfelelő fizetést biztosítani.) Az új körülményeknek megfelelően ma már
a Központi Alap .Jcözpénztéra" több esetben is havi 1200 Ft összeggel is támo-
gatja az alacsony fizetésű lelkészeket.
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Karner Agoston

Huszonöt esztendő nem nagy idő. Más volt az indulás a Központi Alapot
tekintve, mint amilyen szolgálatot ma betölt. S mégsem vált feleslegessé és
idejétmúlttá. Mert tulajdonképpen ma is ugyanazt a célt szolgálja mint kez-
detben: Egész egyházunk közös felelősségeként anyagi támogatással segiti az
igehirdetés szolgálatát.

Sztehlo Gábor
1909-1974

75 éve született, 10 éve halt meg, ha egyáltalán szabad vele kapcsolatban ezt
a kifejezést használni - helyénvalóbb a német evangélikusok szép szinoni-
mája: "hazahivatott" -, mert egyházunknak talán ö a legelevenebb halottja,
akinek nevét említve itthon és a vIlág minden táján áldás fakad az ajkakon.

Köztudomású, hogy 1944-ben 1600 gyermeket és több m int 400 felnőttet
mentett meg, ez a .Jiaditet t" is elég volna ahhoz, hogy emlékét egykori vé-
dencei és azok utódai soha el nem múló hálával őrizzék. De emellett még
olyan páratlan tehetségű nevelő is volt, olyan szeretettől fűtött személyiség,
akinek nemcsak megmentő cselekedete, de emberformáló hatása is messze vi-
lágít, olyannyira, hogy alakját a m ú ló idő sem homályositja el, ellenkezőleg a
legendák fénykörébe emeli, Arpádházi Erzsébet és Albert Schweitzer mellé.
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Most, amikor utolsó éveiben készűlt emlékiratát sajto alá elökészitem, úgy
érzem, hogy miként a filmnél a sokszoros nagyitás elöhozza a rejtett hátteret,
a többszöri olvasás a kézirat soraiból mindinkább kibontakoztatja a szerényen
háttérbe húzódó személyiséget. Ifjúi önmagáról némi öniróniával szól, utólag
is bírálva az egykori fiatal lelkész jóhiszeműségét, naivitását, gyakorlati dol-
gokban való járatlanságát; akire Raffay püspök nem merte rábízni a Protestáns
Árvaház igazgatását, mondván: - Nem értesz te ahhoz, fiam!

Rossz emberismerö lett volna a püspök? Hiszen ö keresztelte, konfirmálta,
ordinálta, eskette azt a fiatalembert, születése óta nyomon követte sorsát. Félt
talán attól, hogy ö szelíd, jóságos lényévei nem tud majd fegyelmet tartani?
Nem számolt a csodával. A személyiség csodájával, azzal, hogy léteznek ese-
tek, amikor nincs szükség fegyelmezésre.

Mindenesetre, Raffay püspök a régebbi kérésnek engedett, amikor a refor-
mátus Jó Pásztor egyesülethez delegálta 1944 tavaszán Sztehlo Gí.bort, azzal
a megbizással, hogy foglalkozzék ott a gyermekek ügyeivel. Igaz, akkor már
komoly eredmények voltak a pedagógus alkatú fiatal lelkész mögött: ö szer-
vezte, irányította az egyház nagytarcsai népföiskoláját, melynek nyomán még
annyi hasonló jött létre az országban, hogy elmélyült hitű, szakmailag képzett,
művelődni képes paraszt fiatalokat neveljen.

Anémet megszállás véget vetett a népföiskolai mozgalom létezésének. A Jó
Pásztor Egyesület viszont már évek óta fáradozott a protestáns hitre tért mun-
kaszolgálatosok és családtagjaik megsegítésén. 1944 nyarán a gyermekek men-
tése került elötérbe, Sztehlo Gábor otthont akart teremteni minél több üldö-
zött gyermek számára. Ehhez azonban akkor már kevésnek bizonyult az egye-
sület ereje, maguk a vezetök is illegalitásba kényszerültek. 1944 öszétöl kezd-
ve a svájci Vöröskereszt adott anyagi fedezetet és nemzetközi támaszt a men-
tési munkához. és a korábban "gyakorlati dolgokban járatlannak" vélt fiatal
pap egyszerre bámulatos szervezöerőről tett bizonyságot. Néhány hét alatt
30 gyermekotthont szervezett meg, budai villákban, a fasori ev. gimnázium-
ban, a Baár-Madas ref. gimnáziumban és magánlakásokon. Példaszerű ottho-
nokat, nemcsak rend, tisztaság, ellátottság dolgában, de a gyermekek foglal-
koztatása, tanítása, lelki egyensúlyban tartása szempontjából is.

Nem volt "káderállománya", nem voltak szakképzett nevelői. Fiatal, meg-
mentett lányokat tett meg gondozónőknek és elérte, hogy azok szívvel-lélek-
kel fáradozzanak a kicsik nyugalmának, biztonságérzésének és a közösségi
lét harmóniájának kialakításán. Segitett néhány diakonissza és pár nagyobb
fiú is, mindannyian szinte pillanatok alatt átvették pedagógus elképzeléseit.

O közben be-bejárt a gettóba, csillagos házakba, gyermekeket szöktetett
meg a nyilasok orra előtt; nyilasok mentek érte, s kisérték a pártházba, hogy
felelősségre vonják, s ő ment, mint Dániel az oroszlánok közé, majd sértet-
lenül távozott; fenyegették razziákkal, s ő készen tartotta a hamis papírokra
alapozott nyilvántartásokat; Endre László, aki már nagytarcsai főszolgabíró
korában is feljelentette őt, most megfenyegette, hogy összetöri rajta a lovag-
lóostorát; lőtték, bombázták gyermekotthonait, de a kibombázott gyermeke-
ket német katonák vitték át az ő magánlakásába; ezer veszedelem közepette
úgy élt az ostromlott Budapesten, mintha angyal járna mögötte, előtte, elűzve,
térdre kényszerítve minden ellenségét.

on
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Csodák sorozatában élt, s naponta sokszor adott hálát a csodákért. Rendithe
tell en hit adta erejét, és ez a hit sugárzott át vedenceire: az annyi nyomorú
ságot, borzalmat átélt, szü lőket. családot vesztett gyermekek nyugodtak, vidá
mak lettek a keze alatt. Mindenki megmenekült, aki rábízta sorsát.

A felszabadulás után folytatta ezt a munkát. Korábbi védenceinek többségé
elvitték az életben maradt rokonok, de azokat, akikért senki sem jött, együti
tartotta, s még összeszedett melléjük több mint 200 hadiárvát, kibombázottat
elhagyottat, s létrehozta a Pax gyermekotthonokat, a központtal, Gaudiopo
lisszal. az "öröm városával".

A Valahol Európában c. filmhez az ö gondozottai statisztáltak.
A Pax nem lett kevésbé legendás hírű, mint az 1944-es gyermekmentés.

Mert ott közösség alakult a legheterogénebb ősszeverődesbő l. Volt ott gyer-
mek az ország minden tájáról, de még a határokon túlról is. Volt proletár, és
volt akit kipárnázott családi fészekben neveltek korábban. Volt mindenféle
Ielekezetű, és mindegyikhez bejárt a saját papja. Okuménikus szellem ural-
kodott. Es volt belső önkormányzat, demokratikus nevelés, kerti, házi, mű-
helymunka a tanulás után. Ezért érezték a gyerekek annyira magukénak az
otthonokat, ezért nem szökött meg soha senki, pedig kerültek be kis vagá-
nyok, kis perditák is.

Nevelés terén is volna mit tanulni Sztehlo Gábortól. Sajnos, nem jegyezte
fel a rnódszer ei t. Lehet, hogy személyes varázsa tartotta össze az egész közös-
séget? Mert ez a varázs olyan erősnek bizonyult, hogy most, amikor a Magyar
Televizió filmet készít róla, s ezért felhívta jelentkezésre egykori megmen-
tet tjeit és neveltjert. százával jöttek a levelek. Es nemcsak hazaiak: London,
Barcelona, New York, Jeruzsálem és még annyi más városa a világnak szere-
pelt a feladók cimében.

A külföldi segítség megszűntévei otthonait 1950-ben átvette a főváros. Kér-
ték, maradjon a helyén. Nem maradt. Sem más szellemben, sem más módszer -
rel nem akart, nem tudott nevelni, mint ahogy lelkiismerete diktálta. Előbb
kőbányai segédlelkész lett, majd a pesthidegkúti otthon vezetője. Ugyanazzal
a szeretettel istápolta a sérült gyermekeket, mint korábban az egészségeseket.

"Engedjétek hozzám a kísdedeket ... " ez az ige adta küldetését, amelyet
beteljesített. Me rt egész lelkével pap volt és diakonosz; életcélja a szolgálat,
az evangélium hirdetése, nemcsak szóval, hanem egy Kr isztus-kővető élet
példájával.

Bozóky Éva
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"Uton
a Lutheránus Világszövetség

A Lutheránus Világszövetség
Hvangélikus egyházak szovetsége

Közös hit inditotta kilencvenhét evangélikus egyház vezetőit a világ több
mint nyolcvan országában, hogy egymás kezét keressék. Egymást akarják
segíteni az evangélium hirdetésében és közösen akarják gyakorolni a hit
cselekedeteit a világban. Nem helyzetük hasonlósága füzi őket össze, hiszen
az állammal szoros kötelékben élő skandináviai, a lakosság jelentős tömegeit
képviselő némel. a tudatos egyháztagságra épülö amerikai, az erőteljes misz-
sziót folytató afrikai, és a szórványsorsban hűségesen helytálló kelet-európai
és ázsiai evangélikus egyházak egyaránt megtalálhatók közöttük. A külsősé-
geket tekintve sem egyformák: egyesek nagy gonddal és szeretettel őrzik a
reformáció korát megelőző idők istentiszteleti értékeit, szokásait, viseleteit,
másoknál ezek kikoptak a használatból, mégis testvéreknek tekintik egymást.
Különböznek abban is, hogy püspök (érsek), zsinat vagy presbitérium, esetleg
elnök a legmagasabb tisztségviselö, de mindenütt legfontosabbnak tartják az
evangélium tiszta tanítását és a szentségek helyes kiszolgáltatását. Az ige és a
szentségek vannak előtérben még azokban az evangélikus egyházakban is,
melyek az Ágostai Hitvallást a nagy kulturális és történelmi távolság miatt
nem fogadták el hivatalosan.

Az egység útján

A hitbeli kéznyújtásnak természetes célja az erök egyesítése. oe éppen
1923-ban, az Evangélikus Világkonvent eisenachi elsö ülésén, amikor a világ-
háborút követően elöször találkoztak az evangélikus egyházak képviselői, azt
is nyilvánvalóvá tették, hogy nem puszta egyesülést vagy a közös tanítás meg-
fogalmazását akarják csak, hanem megbékélést. Azóta, az 1977-es Daressalam-
ban tartott nagygyűlés által javasolt "megbékélt sokféleség" -ig, ez a gondo-
lat ismételt hangsúlyt és teret kapott. A Tanulmányi Osztály és a Strasbourgi
Okumenikus Kutató Intézet bevonásával az anglikán, a methodista, az ortho-
dox, a pünkösdi, a református és a római katolikus egyházzal folytatott feleke-
zetközi párbeszédek ezért nem tekinthetök csupán a közös hit ügyében folyta-
tott alkudozásoknak, melyekben az ellentéteket és különbségeket csak elsimí-
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Együtt a misszióban

tani akarnák, hanem inkább olyan dialógusok ezek, melyeket előkészít és kö-
vet a megbékélés.

Nem egyforma hangsúllyal, de mindig szerepelt a világszővetség - és meg-
előző szervezetei - napirendjén a világ helyzete is. Nem kész megoldásokat
ajánlottak az evangélikusok, de mindig ébresztették egyháztagjaik felelős-
ségét a világért is, és hangsúlyozták a népek megbékélésének szükségességét.
A viták tükrözik az álláspontok sokféleségét és a világ feszültségeit, de a pár-
beszéd folytatása mindig a megbékélésre való készség jele.

Abból a felismerésből kiindulva, hogy nem lehetnek - s nemcsak ma -
csak misszionáló és csak misszionált egyházak, hanem az evangéliumot mesz-
szire elvinni, de ugyanakkor közvetlen környezetünkben is hirdetni egyfor-
mán mindannyiunk felelőssége, az egykori világmissziói osztály ma Egyházi
Együttmüködési Osztály néven müködik. Hogyan lehet úgy segíteni, támogat-
ni a kisebbeket, hogy ne elkényelmesedjenek, hanem saját lábukra álljanak?
Mit kaphatnak a számban nagy, anyagiakat tekintve gazdag, a teológiai mun-
kában pedig kiemelkedő hatalmas egyházak a kisebbektől? Ezek a kérdések
foglalkoztatják ennek az osztálynak a munkatársait anyagi és lelki értelemben,
mert hisszük, hogy a puszta megmaradás halál, s csak a növekedés élet.

Közös szolgálat a világban

A közeledés egyik határozott célja kezdettől fogva a közös és kölcsönös
segítés volt. A szervezeti formák kialakulása nem tette önmagával törödövé a
világszövetséget. A Világszolgálati Osztály úgy adja tovább a tagegyházaktóI
érkező anyagi erőforrásokat. hogy nem szab sem lelki, sem felekezeti feltételt.
Az ínség és nyomorúság oly nagy a világban, hogy sokszor még ma is elen-
gedhetetlen az első segély: a mindennapi alapvető életfeltételek biztosítása
élelemmel, gyógyszerrel, takaróval, sátorra!. Igyekeznek ezen a ponton túl-
lépni és nemcsak a puszta életet megmenteni, hanem a segélyezetteket önellá-
tásra segíteni.

Kapcsolatteremtés

Evszázadokon át az elmondott és személyesen meghallott szó volt az egy-
házi kapcsolattartás és igehirdetés egyetlen eszköze. A könyvnyomtatás után
ma a rádió, a magnó, a televízió es a film révén a kapcsolattartás, a kommu-
nikáció valóságos forradalmát éljük át es még csak a kezdetén vagyunk. A
Kommunikációs Osztály abban igyekezik segíteni a tagegyházakat, hogy bát-
ran es hozzáértően éljenek az új eszközök adta lehetőségekke!. Egyúttal óvja
is őket: a technikai vívmányok által kiváltott mámorban se feledjék, hogy az
Ige bizatott rájuk. Segíthetnek az eszközök, de a tartalom nem pótolható és
nem helyettesíthető velük.
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Rugalmas ezervezet

Az említett négy osztály és a fötitkár, az amerikai dr. Carl H. Mau hivatala
Genfben található. (Itt dolgozik a Tanulmányi Osztály egyik titkáraként dr.
Harmati Béla lelkész.) Mégsem lehet azt állitani, hogy Genfböl irányítják az
evangélikus egyházakat. Minden osztály munkáját a nagygyűlés által válasz-
tott bizottság ellenörzi és irányítja. Ez a négy bizottság, valamint az egész
világszövetség legmagasabb sze rve, a Végrehajtó Bizottság évente tartja ülé-
seit. Az utóbbinak tagja jelenleg dr. Káldy Zoltán püspök-elnök, aki előbb hat
éven keresztűl a Sáfárság és Evangélizáció, majd ugyancsak hat évig az Egy-
házi Egyűttműködési Bizottságnak volt tagja.

Egyházunk hangjára figyelnek, amint nekünk is figyelnünk kell mások sza-
vára. Az LVSZ ugyanis nem valami szuperegyház, nem valami "evangélikus
Vatikán", hanem az egyházak szövetsége, melyben párbeszédek, viták, sokszor
nagyon éles viták nyomán alakulnak ki az álláspontok és fogalmazódnak meg
a feladatok. Egyházaink örökségéhez és kincséhez úgy vagyunk hűségesek,
ha ezekben a vitákban Krisztus ügye, az evangélium, maga Krisztus a döntö.

Reuss András

Lundtól Budapestig
1947-1984: Nagygyülésröl nagygyülésre

A lundi dóm
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n•
Isten népe mindig úton van - Isten evangélikus népe is. Az általános turiz-

mus, e modern népvándorlás idején, egyházi vendégjárás napjaiban egyénileg
is, a gyülekezetben is jobban értjük mint valaha, amit az Újszövetségben olva-
sunk (Zisd 13). "Nincs itt maradandó városunk - a jövendőt keressük." Isten
evangélikus népének nagy családja a Lutheránus Világszövetség úton jár, út-
ját kilométerkőként egy-egy VáiOS jelöli. Egy-egy útjelző kőnél nem teleped-
het le véglegesen, minden város állomás csupán. Városokról olvasunk e cikk-
ben s a városok neve mellett évszám: Lund 1947, Hannover 1952, /I1inneapolis
1957, Helsinki 1963, Evian 1970, Dat es Sokiam 1977, Budapest 1984. - Ezek a
városok bevonultak a világ evangélikusságának egyháztörténetébe, "család-
történetébe". Mindegyik városnak és évszámnak külön sajátos ize van, min-
degyik városból őrzünk valamit: jót és rosszat is, ahogyan az lenni szokott
utasoknál.

Ebben az esztendőben az Evangélikus Naptár olvasói jól teszik ha emléke-
zetükbe idézik a Lutheránus Világszövetség útjának első hat állomását. Vala-
mennyi állomásról beszámolt evangélikus sajtónk. Ahogyan az anyagot lapoz-
gatom azt kell megállapitanom, hogy egyre növekvő mértékben. Lundról ke-
vesebbet tudhatott az átlagolvasó, mint Dar es Salaamról. Ez a tartalomban és
részletekben is egyre növekvő ismertetés mutatja azt, hogy nemcsak néhány
ember magánügye, érdeklödési köre, hanem egész egyházunk népének ügye
egy-egy világgyűlés. A nagygyűléseken nem lehetett jelen Magyarországi
Evangélikus Egyházunk egész népe, de képviselői útján és a sajtó hiradásán
keresztül mégis jelen volt, részt vett. Az előkészitésben, a nagygyűlések ide-
jén és után egész egyházunk bekapcsolódott az evangélikus világ vérkerin-
gésébe, megismerte kérdéseit, együtt örült örömeivel, együtt gondolkozott
problémáin, együtt imádkozott, együtt tervezett. .loggal elmondhatjuk, hogy
nálunk magyar evangélikusoknál a Lutheránus Vilagszövetség élete, s egy-egy
nagygyűlése arányszámban sokkal több egyháztagot érdekel, mint nagy lét-
számú, úgynevezett többségi egyházakban. Valószinüleg kisebbségi helyze-
tünkből adódik ez, nálunk nem volt sohasem természetes, magától értődő
evangélikus nak lenni: döntést, helytállást, hűséget jelentett. S az a tudat, hogy
valójában egy nagy családhoz tartozunk, bátorítást, segitséget, erősitést adott.

Ez a mostani írás abban akar segítségül lenni, hogy olvasóit emlékeztetí
arra amit talán már tudtak, vagy részben ismertek, de most összefüggésben
olvashatnak, kiemelve a fő vonásokat, hangsúlyozva a jellemzőt és maradan-
dót. Most amikor a hetedik állomáshoz érkezünk, jó tudnunk, hogy mi van
mögöttünk, s azt sem feledjük: nincs itt sem maradandó városunk, megyünk
tovább, s a jövendőt keressük.

Bizonyára lehet a Lutheránus Világszövetség történetét másként is feldol-
gozni, de sokan úgy látjuk, hogya nagygyűlések felől lehet legegyszerübben
megközelíteni a világ evangélikussága nagy családjának útját. Egy-egy nagy-
gyülés olyan a Lutheránus Világszövetség számára, mint a vasárnap egy-egy
gyülekezet életében. Hétköznap is él a gyülekezet, sőt vannak alkalmai is,
amikor egyik vagy másik csoport találkozik, de igazán láthatóvá a gyülekezet
vasárnap válik, amikor tagjai együtt adnak hálát az előző hét ajándékaiért és
együtt kérnek erőt a következő hét feladatainak elvégzéséhez. A találkozáskor
egymás hite által erősödnek, új ra szeretetre bátorodnak es jó reménység tá-
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mad bennük a holnap és az örök élet felöl. A nagygyüléseken pontosan ugyan-
ez történik. A résztvevők ~ egyházuk képviseletében ~ hálát adnak a meg-
tett útért, az elmúlt 5~ 7 éves időszak elvett ajándékaiért, együtt hallgatnak
Uruk szavára, együtt imádkoznak, együtt könyörögnek a holnap feladatainak
megoldásáért és együtt bátorodnak fel a következő útszakasz megtételére.

E sorok írója nem tud úgy emlékezésbe kezdeni, hogy meg ne vallaná: szá-
mára nem csupán adatokról, évszámokról és nevekről lesz szó, hanem szemé-
Iyes ismerősökről, átélt eseményekről, élményekről, saját életét is meghatá-
rozó történésekről. Valóban 1947 óta összenőtt az életem a Lutheránus Világ-
szövetséggel. Nem úgy, hogy valaha is alkalmazottja voltam, hanem úgy, hogy
azóta mindig közöm volt hozzá. Teológuskoromban ugyan még az akkor alaku-
lóban levő Egyházak VilágtanácsátóI kaptam ösztöndíjat (1947-ben). de a már
megalakult Lutheránus Világszövetség segített amerikai utam költségeinek
fedezéséhez, ahhoz, hogy egy akadémiai évet tölthessek a pennsylvániai,
gettysburgi evangélikus teológiai szemináriumban a következő tanévben.
1947-ben az a soproni teológiai fakultás dékáni hirdetőtáblája előtt álló és
álmodó nyurga fiatalember nem tudta, nem is tudhatta, hogyan szövődik majd
össze élete, sorsa, szolgálata a világkeresztyénséggel, ezen belül a Lutheránus
Világszövetséggel. Mind a LVSZ-nek, mind az EVT-nek az ösztöndíjasokkal
kifejezetten az volt a célja, hogy azok hazatérjenek és saját egyházukban, a
gyülekezetekben kamatoztassák azt, amit tanultak, láttak, hallottak. Haz
térésem után és azóta mindig gyülekezetben szolgáltam. Életem egyik belső
céljának, Istentől kapott feladatának tartom, hogya világkeresztyénség dol-
gait éppen úgy figyelemmel kísérjem, mint a gyülekezet apróbb-nagyobb
ügyeit s mindkettőben aktívan, formálva és formálódva részt vegyek. Ami so-
kak számára történelem, egyháztörténet, vagy egyházi irodalom, az az én
számomra valóság, életem egy része. Szereplői nem nevek csupán, esetleg
fogalommá vált hírességek, hanem hús-vér emberek, keresztyén testvéreim,
akikkel beszéltem, akiket tolmácsoltam, emberi kapcsolatban álltam, egy asz-
talnál vagy egy templompadban ültem. Egy kivételével minden eddigi LVSZ-
elnököt tolmácsoltam és ugyancsak egy kivételével minden főtitkárra is
ugyanez áll: istentiszteleten, lelkészgyülésen, külföldön vagy éppen a Deák
téri szószéken. A LVSZsegítségével és egyházunk küldötteként három földrész
igen sok országában járhattam, a sok érdekes és tanulságos benyomásom,
élményem mellett a legnagyobb ajándék mindig az volt, hogy testvérekre
akadtam, útitársakra. Nem turistaként voltam utas, hanem az útonjáró egyház
egy tagjaként, aki útitársakra lelt. Az úton járó Lutheránus Világszövetséget
kíséri nyomon most egy útitárs, aki sokakkal találkozott az eddig meg tett
úton.

A Lutheránus Világszövetség elötörténete
Lehetetlen a LVSZ történetét Lundtól kezdeni, hiszen évtizedekre, egyesek

szerint egy egész évszázadra megy vissza az egység törekvések sora az evan-
gélikusság nagy családján belül.
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Meghatódottan veszem kézbe a lundi nagygyűlés svéd meghívóját. A címle-
pon a lundi dómtemplom képe, alatta ez áll: Meghívó a Lutheránus Világsző-
vetség lundi konferenciájára. A belső oldalon: "Svédország Lelkészeihez és
Egyháza Népéhez! A LVSZ, amely az egész világon élő evangélikus hitfele-
kezetnek közössége 1923-ban alakult Eisenachban, azért, hogy előmozdítsa az
evangélikus egyházak hitbeli és hitvallásbeli egységét ... Világkonferenciá·
kat eddig Eisenachban (1923), Koppenhágában (1929) majd Párizsban (19351
tartottak. A világháború után a Világszövetség úiiáolakult az 1946-ban Uppsa-
lában tartott ülésen, és első nagy világkonferencíáját Lundban tartja 1947,
június 30-július 6-ig stb." Eddig az idézet. Mi ez? Tévedés? Hiba? Tudatlan-
ság? Vagy a svéd nyelv hiányossága, hogy nem tud különböztetni Világkon·
vent és Világszövetség között? Nem! Sőt, nagyon is jellemző fogalmazás:
Természetesnek. tartották hogy Lund 1947 nem olyan kezdet, aminek nincsen
előzménye. Úgy érezték, hogy itt most újjáalakul az, ami már megvolt, a mé-
sodik világháború miatt kényszerűségből félbemaradt folyamat folytatása,
kibontakozása, kiteljesedése. Ilyen értelemben a LVSZ már több, mint 60 esz-
tendős, amikor nagygyülésével Budapestre érkezik, Hogy nem tévedésről vagy
elírásról van szó, azt olyan nevek jelzik, mint Erling Eidem érsek, Edvin
Rodhe professzor, S.c. ,Michelfelder a későbbi főtitkár, Ragnar Asmark később
püspök stb, Tudták mit írnak alá.

Már az első világháború befejezése után a világ evangélikusságának vezető
emberei úgy érezték, hogy egyfelől nagyon sokfelé szakadt az evangélikusság
és a 16. században emlegetett egyetértés (a consensus apud nos, ahogyan hit-
vallási irataink emlegetik) nem látszik kellőképpen, a történelem és a helyi
körülmények sok eltérő vonást alakitottak ki az egyes nemzeti egyházak ar-
cán, másfelől mégis vannak olyan közös pontok, amiket ha hangsúlyozunk,
egymásra találhat az evangélikus egyház sok tagegyháza, bárhol is éljen. Sőt
ebben a vonatkozásban a világ evangélikussága talán könnyebb helyzetben
van, mint általában más felekezetű protestánsok - vélték felfedezni, mert a
hitvallásokhoz való hűség, a Krisztus-központúság, a Szentírás jellegzetes
evangélikus használata, a részben közös énekkincs, az azonos istentiszteleti
elemek, Luther pozití v értékeinek átvétele és hasznosítása mind hozzájárul-
nak az evangélikus egységhez. Ezt a meglévő egységet kell hát ismét felfe-
dezni, kibontakoztatni. Az 1923-ra összehívott Lutheránus Világkonvent első
ülése ezt tudatosította. A nagy létszámú evangélikus egyházak: anémet, skan-
dináv és észak-amerikai egyházak képviselői között jelen volt Magyarországi
Evangélikus Egyházunk is, Igehirdetéssel szolgált Raffay Sándor bányakerü-
leti püspök. Az 1977-es Evangélikus Naptárban megírtam, hogy 1927-ben a
Lutheránus Világ konvent Végrehajtó Bizottsága Budapesten ülésezett. Ismer-
tettem az akkori Evangélikusok Lapja köszöntőjét és azt, hogy az akkori egye·
temes felügyelő még a jövőt is megjelölte így szólván: "mindez meghozza
majd, reményünk szerint mielőbb, a Lutheránus Világszövetséget(!), amely
mint végcél lebeg lelki szemeink előtt". (Nem bukkanhatnak fel legyőzhetet-
len nehézségek - Ev. Naptár 1977,) Az emlitett közös alapon a világ evangéli-
kussága előtt tőbb fontos kérdés várt megoldásra: Mit tudnak tenni a jelen
nemzedék tagjai, hogy az atyák örökségét átadják a következő nemzedéknek?
Mit tud az evangélikusság sajátos hozzájárulásként adni a Föld egész keresz-
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tyénsége életéhez? Hogyan tud segíteni a világ evangélikussága a szociális
nyomorúság és újra meg új ra feléledő nemzetközi feszültségben? Hogyan tud
segíteni katasztrofális helyzetbe került hittestvéreken nem alamizsna szinten?
Volt hát közös feladat éppen elég! Természetesen mai szemmel nézve volt sok
különbség is Eisenachban, Koppenhágában, Párizsban a mai képhez viszonyít-
va. A józanság hoz, a valósághoz való hüséghez az is hozzátartozik, hogy eze-
ket a különbségeket is megemlítsük: Európa áll a központban, a gyarmati
rendszert szinte természetesnek, adott valóságnak tekintik, keresztyén népe-
ket és pogányokat emlegetnek, a mai ún. harmadik világ csak vendégként és
érdekességként volt jelen, szava alig lehetett, az információs szolgálat mini-
mális volt. Ha a korabeli tudósításokat olvassuk, a sok közös vonás felfedezése
ellenére is az az érzésünk, hogy valóban egy világ vál tozott meg 1923 óta, sőt
világunk folyamatosan változik s egyre gyorsulóan változik, bonyolult mai
életünk egyre bonyolultabb egyházi életet is produkál. a nemzetközi és a fele-
kezetközi élet is egyre bonyolultabbá válik.

Lund, 1947
Fötéma: Az evangélikus egyház a mai világban

Nevezetes alkalom. Ha - mint már tudjuk az előzöek után - volt is előz-
ménye Lund 1947-nek, mégis ez a nagygyűlés adta meg az új formát, sőt mo-
dellt a későbbi nagygyűlésekhez. Elsősorban a segítő szerétet akart kifejezésre
jutni. Jellemző, hogya második világháború után nem a teológiai tisztázást
tartották legdöntöbbnek, legfeljebb az evangélikusság önértelmezése került
elő, hanem keresték azt a legkedvezőbb formát, ahogyan a háború sújtotta
testvéreken segíteni lehet, tettekkel akarták bemutatni, hogy a világ evangé-
likusai valóban összetartoznak, s a világháború által megtépáwtt egyházak
nem hulltak szét teljesen. A lundi ülés Európára koncentrált, noha volt szó
arról is, hogy még a háború alatt sem árvultak el a missziói állomások, mert
Afrikában és másutt német misszionáriusok helyét pl. svédek vették át, vagy
akik éppen tudtak dolgozni azon a területen.

22 külőnböző országból 49 tagegyház 184 küldöttel képviseltette magát.
Megváltoztatták az addigi Világkonvent nevet Világszövetségre, ezzel az új
névvel egyfelől azt akarták megmutatni, hogy egy állandó szervezetről van
szó, nemcsak idönként és esetlegesen összegyűlő csoportosulásról, másfelől,
egy egyenrangú, szabad társulás és nem "evangélikus Vatikán", egyfajta szu-
peregyház. Az LVSZ a iorum szerepét van hivatva betölteni, ahol a tagegy-
házak egymással találkozhatnak, véleményt és tapasztalatot cserélhetnek,
szükség esetén egymást segíteni is tudják, lelkileg, anyagilag egyaránt. Ebben
a Világszövetségben felerősödhet a tagegyházak bizonyságtétele Jézus Krisz-
tusról, egymást biztathatják az ökumenikus mozgalomban való résztvételre.
emlékeztethetik egymást a közös lutheri örökségre. A lundi ülésen a világ
evangélikusságának mintegy kétharmada képviseltette magát. A hiányzó egy-
harmad bekapcsolása állandó feladat maradt azóta is, ha a tagegyházak száma
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megkétszerezödött is. Az európai és amerikai tagegyházakon kivül voltak je-
len Indiából, Japánból és Afrika több országából igy Dél-Afrikából, Madagasz-
kár ból és Tanganyikából is.

A lundi nagygyülés világosan kifejezésre juttatta a világért érzett felelős-
ségét: bünbánattal állapította meg, hogy az evangélikusok sem tettek meg
mindent a világháború megakadályozására, másfelöl a szeretet ma is érvényes
világméretű parancsát hangoztatta, amely sürgös és komoly segítségnyújtásra
kötelez.

Az elsö nagygyülés szervezője, motorja a fáradhatatlan Sylvester Michelfel-
der volt. Ez az amerikai lelkész, ízig-vérig gyakorlati ember, alakította ki a
genfi központ munkáját - kevés munkaeröveI, mégis hathatós szolgálatot
végezve, ö indította el a kétnyelvü újságot aLutheran World/Lutherische
Rundschau című szemlét. A nagygyülésröl írt beszámoló könyve előszavában
imameghallgatásnak nevezi a LVSZ létrejöttét és elsö nagy gy ülését. Igy ír:
"Mielött itt Lundban összejöttünk, sok-sok egyház imádkozott a nagygyülés
sikeréért. A nagygyűlés minden órájában éreztük az imádság erejét. Nem
maradtak ezek az imádságok válaszolatlanul. Kérünk Benneteket, ezután se
szünjetek meg imádkozni a LVSZ-ért, a V. B. tagjaiért és tisztségviselöiért.
Hála az Istennek, aki ezt a lehetöséget adta nekünk, hogy szolgálhassuk Ot.
Mindnyájan munkatársai vagyunk Annak, aki így szólt: felépítem egyháza-
mat. Soh Deo gloria". Lapozgatom a lassan sárguló könyvet, a lundi jelentést,
s megakad a szemem az egyik reggeli istentisztelet igehirdetésén. Savarimuthu
indiai lelkész tartotta Kol 1,21-29 alapján, Krisztus a világ reménysége cí-
men. A kijelentett Titokról szólt , a Krisztusról, aki reménységet támaszt a
jövö felől. Olvasom az igehirdetést és csodálkozom mennyi a hasonlóság a
budapesti nagygyűlés témájával. Krisztusban reménységgel szolgálhatunk a
nyugtalan, félelmekkel teli világban, mi keresztyének a reménység emberei
vagyunk. Ime Lund 1947 és Budapest 1984 nincs is olyan távol egymástól.

Lundban 19 tagú Végrehajtó Bizottság alakult, ebben arányosan képvisel-
tette magát az amerikai, némel. skandináv és kisebbségi evangélikusság. -
Ot állandó bizottságot hoztak létre: missziói, menekültügyi, segélyszolgálati,
ifjúsági és társadalmi-jóléti bizottságot. Mai szemmel nézve két érdekesség:
nem határolódtak el az egyes feladatok, átfedések voltak - és nem alakult
külön teológiai vagy tanulmányi bizottság, noha a LVSZ elsö elnöke Anders
Nygren akkor még teológiai professzor volt.

Hannover, 1952
Fötéma: Az élö ige a felelös egyházban

E nagygyülésre még mindig a második világháború utáni helyzet és hangu-
lat nyomta rá bélyegét. A semleges Svédország ból az egykor hitleri Német-
ország területére jöttek össze. Voltak olyanok, akik közül sokan a náci Német-
ország ellen harcoltak, egy-egy ország ellenállói közé tartoztak, mások a Szö-
vetségesek soraiban küzdöttek. Hangsúlyozták, hogya Reformáció hazájába
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látogattak és meg kell tanulni, mit jelent a kiengesztelődés az evangélikus
egyházon belül. Hogy egyáltalán másodszor is összeülhetett a nagygyűlés, ez
mutatja a fiatal Világszövetség életképességét, azt, hogy Lund 1947 és az azt
megelőző idős zak vetése beérett. Hannover 1952 feladata az volt, hogy ren-
dezze a sorokat és előre mutasson. Hogy ezt mennyire tudta elérni, vitatott
kérdés ma is. A németek hálásak voltak az előlegezett bizalomért és igyekez-
tek mindent megtenni, hogy az egész világ evangélikusságának otthont bizto-
sitsanak. Az egyik résztvevő szerint az egymásért érzett öröm állandó Te
Deum hangulatot eredményezett.

A munka rendszeresebben, összefogottabban és teológiailag megalapozottab-
ban folyt. Három csomópont alakult ki: teológiai, missziói és világsegélyezési.
A bővítés és gazdagítás szándéka mindenben érezhető: jellemző, hogy 15 bi-
zottságot hoztak létre (de még állandó osztályok a bizottságokkal párhuzamo-
san nem működtek ekkor). Demonstrativ jellegű nagygyűlés volt, ahol minden
rendezvény, tömegmegmozdulás a későbbi Kirchentagokra emlékeztetett, sok
reprezentálással. Itt határozták el egy átfogó evangélikus könyvóriás a Luthe-
ránus Encyklopédia kiadását.

Michelfelder halála után vagyunk, s a nagygyűlés négy legjellemzőbb em-
beréről lehet beszélni a svéd Anders Nygrenről, a norvég Eivind Berggravról
- a norvégok egykori ellenálló püspökér öl, az új főtitkár Carl Lund-Ouist ről
és Hans Liljéről, a hannoveri püspökről, aki egykor a Lutheránus Világkon-
vent titkára volt, s mint az LVSZ megválasztott új elnöke talán a legtöbbet
utazó egyházi diplomata.

A hannoveri nagygyűlés nekűnk magyar evangélikusoknak szomorú emlék-
kel is terhes. A most 80 esztendős Vető Lajos ny. püspök tudna erről bővebben
szólni, akit társaival együtt nyílt támadás is ért. A nagygyűlésről irt részletes
és tárgyilagos beszámolójában erről szerényen hallgatott. Főleg az északi egy-
házak képviselői félreértették a kelet-európai egyházak és közöttük hazánk
helyzetét. A kétségtelenűl antifasiszta Berggrav és a semleges Nygren addigi
nemzeti-szocialista ellenes érzelme anti-szocialista támadásba csapott át. Azok,
akik egyértelműen Hitler ellen voltak a Ill. Birodalom idején, most hasonló
veszélyt sejtettek a szocializmusban is az egyház számára. Ez a tévedés Nyg-
ren szavaiban nyiltan kifejezésre jutott. Arra biztatta a Kelet-Európában élő
egyházakat, evangélikusokat, hogy vonuljanak ellenállásba a német Hitvalló
Egyházhoz hasonlóan. A magyar evangélikus egyház gyengeségének nevezte,
ha nem ezt teszi. Nem tudott politikailag különbséget tenni, azonosította a
szocializmust a nemzeti szocializmussal és az egyház szerepét mindkét környe-
zetben egyaránt az ellenállásban látta. Ez a félreértés es meg nem értés sok
későbbi feszültség alapja lett. Azt hiszem, hogy az LVSZ a maga egészében
továbbjutott e gyermekbetegségen (ha talán nem is minden tagegyháza) és
ilyen sablonokat többé nem használ. - A magyar delegáció úgy tekintett
egyházunkra, mint a jövőbe kihelyezett egyházra, amely már átment olyan
társadalmi változásokon, amik más tagegyházakra még csak várnak.

Hannover 1952-ről meg kell emliteni, hogyakifejezetten teológiai előadá-
sok mellett (Ige, krisztológia, megigazulás, törvény és evangélium, keresztyén
istentisztelet kérdése témákról hangzottak előadások) jelentős helyet kapott a
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mlSSZlO es néhány etikai kérdés is (családi élet, születésszabályozás, dolgozó
nők egyenlősége stb.). Mai szemmel olvasva a dokumentumokat szürkének,
visszafogottnak, színtelennek érezzük a hannoveri megnyilatkozásokat, a
Nagygyűlés üzenetét is beleértve (1. Lp. 1952. 370 kk.).

Mínneapolis, 1957
Fötéma: Krisztus megszabadít és egyesít

Amerikába, az "új világba" vezetett az LVSZ útja a két európai nagygyűlés
után. Ez is érzékeltette, hogy nem csupán európai mozgalom a lutheránusság.
Amerikában is győkeret vert, sőt virágzik. Mintegy 10 mí llió evangélikus vár-
ta Amerikában (beleértve Kanadátl a minneapolisi nagygyűlést.

Amerikában nyoma sincs az Európában azelőtt megszokott népegyházi
keretnek, nem találni évszázados vagy évezredes templomépületeket. Telve
voltak a templomok, s naponta sok új gyülekezet szerveződőtt (az amerikai
evangélikusok életében az ötvenes évek közepe a fellendülés kora volt - egy-
házi upswing, vagy boom, ahogyan ott mondták). A világ gyűlés előtt kitárult
a világ s kitágult a világ. Az amerikai Eszak-Nyugaton (a Middle-Westen)
rendezett nagygyűlés olyan hátterű államban folyt, amelyhez hasonló nincs
még egy az Egyesült Államokban. Norvég, svéd, dán és finn származású 3-4.
nemzedékbeli amerikásokhoz visznek el látogatóba az amerikai 10 000 tó ál-
lamában. Nemcsak indián nevek, hanem az evangélikus gyülekezetek, a sok-
sok evangélikus templom aktív gyülekezetei a jellemzőek.

Minneapolis 1957 az együttgondolkodás nagygyűlése Fry elnök szerint,
ahol az LVSZ alapokmánynak megfelelöen előkerül a tőbbi keresztyén fele-
kezethez való viszony ügye, a szekularizáció égető kérdése (az Egyesült Álla-
mokban a lakosság fele semmiféle felekezethez nem tartozik még névlegesen
seml), már jelentkezik a faji kérdés. A színes bőrűek aránya még kevés ugyan,
de már az egyik főelőadást az indiai Manikám püspök tartja, s nem mint ta-
nítvány jelenik meg, hanem egyenrangú keresztyén testvér, aki tanítani is
tud. Jelen vannak a legfiatalabb evangélikus egyház, a pápua Új Guinea egy-
házának képviselői is. Hangsúlyt kap a latin-amerikai munka, s érződik, hogy
a gyarmatosítás korának végén járunk. Új nemzetek és új egyházak jelent-
keznek. Túl vagyunk a fehér ember egyeduralmán. Közben a világban hideg-
háborús atmoszféra érződik, a feszültségek erősödnek. Sok hírt kapunk a vi-
lágméretű szegénységről, éhezőkról. menekültekről. betegekről, írástudatla-
nokról s mindezt már nemcsak a 2. világháború sújtotta Európa vonatkozásá-
ban, hanem valóban világméretekben. Az óvatosan politizáló evangélikusság-
ban a szociális felelősség kérdése újra helyet kap. Elhatározzák egy óriási
rádióadó-állomás felállítását Etiópiában (RVG), addig ez volt a LVSZ legna-
gyobb anyagi vállalkozása. Mindehhez valóban együtt kellett gondolkodni ...

Az 51 tételes üzenet mutatja, hogy az LVSZ sem maradhat belső körön, nem
is lépkedhet olyan halkan és lassan, mint Hannoverben, hanem felelősséget
kell éreznie és gyakorolnia a világért. A címben szereplő "megszabadít" szó
felszabadítást is jelent s az "egyesít" szó is túlmutat már a lutheránus egysé-
gen, minden keresztyén felekezetre és az egész emberiség egységére is céloz.

Minneapolisban az igehirdetést Ordass Lajos püspök tartotta.
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Helsinki, 1963
Fötéma: Krisztus ma

Az eddigi legnagyobb létszámú delegátust és küldöttet foglalkoztató nagy-
gyűlés (1100 a delegátusok, hivatalos megfigyelők és delegált újságírók szá-
ma). A nagygyűlés azt tűzi ki célul, hogy tisztázza, mi az evangélikus hit sa-
játos tartalma. Mit jelent és hogyan kell újrafogalmazni a hit által való meg-
igazulás tanitását a mai embernek, hogy ne csak a 16. század drága örökségé-
nek érezze, hanem valóban tudjon vele mit kezdeni. S ha ez a kísérlet kudarc-
ba is fulladt, mert nem sikerűlt olyan új evangélikus hitvallást fogalmazni,
amit minden professzor el tudott volna fogadni, mégsem tekinthető hiába-
valónak. Mutatja: ez a feladat megoldandó, van olyan igény, amit a mi nem-
zedékünkben nem lehet figyelmen kívül hagyni, amivel tartozunk a szekulari-
zálódott Európában éppen úgy, mint az Európán kívül élő evangélikusságban,
ahol nem nagyon értik a 16. századi európai nyelvezeteL .

Helsinki 1963 - ez a látszólag befelé Iorduló, az evangélikus önértelmezés-
sei foglalkozó nagygyűlés sem kerülhette ki a világ egyre tornyosuló, egyre
égetőbb kérdéseit. A hatvanas évek elején vagyunk még, de a világméretű
társadalmi igazságtalanság, egyes társadalmi rendszerek tarthatatlansága, az
anyagi javak elosztásának aránytalansága égbekiáltó és napi probléma. Afrika
térképe néhány év alatt gyökeresen megváltozott, a tudomány és benne a
technika szédületes gyorsasággal halad és csaknem ellenőrizhetetlenné válik,
úgy tűní k, az LVSZ-ben tömörült evangélikus egyházak feladata lesz évekre
nemcsak az identitás kérdésének tisztázása, hanem a szociálethikai kérdések-
ben tapasztalható lemaradásunk rendezése. Egyre világosabb, az evangélikus-
ság sem fordulhat el a jelen valóságos világától.

A Helsinkiben - az egyetemen és a katedrálisban - összegyűlt képviselők
azzal a nyugtalanító érzéssel távoznak, hogy nem feleleteket, hanem kérdése-
ket visznek haza, ahol meg kell oldani a helyi gyülekezetek és a világ evan-
gélikusságának szinkronba állítását, igyekezni kell bevonni a még mindig
nem-tagegyházakat. Fel kell állítani egy ökumenikus kutatóintézetet, ahol az
evangélikusok szakszerűen készülhetnek fel a különböző felekezetekkel foly-
tatandó dialógusra (Strasbourg).

Ezen a nagygyűlésen veszik fel a szovjetunióbeli észt és lett evangélikus
egyházat. Jelentik, hogy kínaiak, arabok, mozambikiek segélyezése folyik
óriási mértékben. Jelentős állásfoglalások születnek olyan világméretű ügyek-
ben, mint az atomcsend-egyezmény és a faji megkülönböztetés ellen szóló irat,
amely mindenfajta discriminációt elítél. Helsinkiben már minden ötödik dele-
gátus a harmadik világból való (az AALA országokból - ez a rövidítése az
afrikai, ázsiai, latin-amerikai országoknak) s bizony ezek már nemcsak néma
résztvevők, hanem hangjukat hallató, saját véleménnyel rendelkező képvise-
lők. Ott ágaskodik a kérdés: hová megy legközelebb az LVSZ, s nyilvánvaló-
nak látszik a válasz: a déli féltekére, valamelyik harmadik világbeli ország
evangélikus egyházához ...
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Evian, 1970
Pőtérna: Elküldettünk a világba

A brazíliai Porto Alegre-ba készült a LVSZ, szinte utolsó pillanatban kellett
megváltoztatni a színhel yet. A genfi központhoz közeleső francia városkát
azért kellett választani hirtelen, mert a braziliai katonai kormány, nem tisz-
telve az emberi jogokat, olyan helyzetet teremtett, amit nem tudtak elfogadni
pl. az észak-európai országok evangélikusai. Viharos légkörben került külön-
ben is sor e negygyűlés- megrendezésére. Az 1968-69-es diákmegmozduláso-
kat követő évben vagyunk. Az 1968-as EVT világgyűlés után, amikor az EVT
oly mértékben foglalkozott szociális és politikai kérdésekkel, hogy néhány
LVSZ tagegyház fontolgatta bennmaradását az EVT -ben és teológiai fenntar-
tásokat hangoztatott.

Kétségtelenül az eviani nagygyülésnek már a címében jellemző volt a világ
felé fordulás s ezt nem csupán a régi, szűk ne k bizonyult missziói értelemben
vették, hanem az egész evangéliummal akartak közeledni az egész emberhez,
az egész emberiséghez, szét nem választva testi, lelki szükségleteket. A világ-
hoz akart fordulni az LVSZ, amelyben nyilvánvaló politikai és gazdasági prob-
lémák vannak, amelyben a nukleáris felfegyverkezés kikerülhetetlen téma és
az emberi jogok többféle értelmezése napirenden van.

Jellemző, hogy Evianban már a résztvevők 33% -a harmadik világból való.
Egy jelentés a Helsinki 1963 óta eltelt időt így jellemzi: a kihívások ideje volt
ez az LVSZ-ben: az igazságosság és forradalom; a hit válsága a szekularizált
világban; a megújulás igénye; mindez valóban kihívást jelentett, amire vála-
szolni kellett. Világos volt, hogy az LVSZ sem foglalkozhatott ún. "steril"
témákkal, hanem felelősséggel kell a világ felé fordulnia és nem k ívűlál lóként,
hanem résztvevőként a világ örömeit és gondjait magára kell vennie. Meg-
szűnt a hűvös. tartózkodó, tárgyilagos szemlélő szerep, nem lehet többé a
tiszta evangéliumhirdetés ürügyén hallgatni konkrét mai kérdésekben. Maga
a hirtelen átkapcsolás Brazíliából Evianba mutatta, hogy az LVSZ kész társa-
dalmi kérdésekben is állást foglalni és sürgős döntéseket hozni, ha szükséges.

Amíg Helsinki 1963 dogmatikai kérdésekre koncentrál (mi a hit, hogy kell
kifejezni mai nyelven a 16. századi mondanivalót stb.), addig Evian 1970 az
erkölcsi, társadalmi és világméretű emberi magatartás-kérdésekre összponto-
sitott Lund óta nem hallott vagy látott mértékben. Az emberi jogokkal kapcso-
latos deklaráció a brazil, dél-afrikai sőt egyesült államokbeli állapotokat is
kritika tárgyává tette. Több delegátus már attól félt, hogy az LVSZ veszít teo-
lógiai jellegéből és politikai testületté alakul át.

Evian hangsúlyozta az ökumeni kus kapcsolatokat is, elsősorban a római
katolikus egyház felé fordult. A felekezetközi dialógusnak hangsúlyt adott az
is, hogy az egyik fő előadást Willebrands bíboros,a római egységtitkárság
vezetője tartotta. Evianban voltak első ízben ifjúsági delegátusok is. Az, hogy
a kisebbségi francia egyházból jött André Appel maradt a fötitkár, jelezte a
kisebbségi egyházak jelentőségét az óriás egyházak mellett.
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Dar es Salaam, 1977
Fötéma: Krisztusban - új közösség

It
It

Ha késéssel is, de mégiscsak eljutott az LVSZ a harmadik világ területére
is és első ízben rendezhetett nagygyűlést az Egyenlítőtől délre. Az, hogy Afri-
kában voltunk, alapjaiban határozta meg ezt a nagygyűlést (sok afrikai részt-
vevő, afrikai elnök, afrikai gyülekezeti és társadalmi háttér, egy fajta afrikai
szocializmus; afrikai klimatikus viszonyok, az egyik legszegényebb ország
stb.).

Az Evianban megválasztott V. B. tagjai az elmúlt hét évben hivatkoztak
arra az alapokmányban lefektetett elvre, miszerint a nagygyűlések döntő fel-
adata, hogy az LVSZ-nek meghatározza fő irányvonalát, Evian óta két f ő fel-
adatot emlegettek: egyfelől a nagygyűlés feladata, hogy az egységet kínyil-
vánítsa és munkálja minden eszközzel a LVSZ tagegyházai közöt t, másfelől
hozzon általános érvényű döntéseket, amikhez a tagegyházak tarthatják ma-
gukat a továbbiakban. Jellemző a résztvevők arányszáma: 38% az AALA or-
szágokból. Afrikában már valóban felnőtt, felszabadult népek, felnőtt egyházi
képviselőivel találkoztunk. Atéltük feszültségek egész sorát: Nyugat és Kelet,
Észak és Dél között, gazdag és szegény népek között, s éreztük mit jelent,
hogy még keresztyének is nehezen tudják megérteni egymást, mert az említett
feszültségeket az evangélikusok is átélik saját országukban. Nyilvánvalóvá
lett, hogya Krisztusban meglevő, ajándékba, de feladatként kapott új közös-
ség nem maradhat néma és béna az igazságosság, a faji megkűlönböztetés,
az éhség, a betegségek és béke kérdéseiben. Mögöttünk volt Vietnam - de
nem szűnt meg végleg a feszültség a Távol-Keleten, mögöttünk voltak a közel-
keleti háborúk, de pattanásig feszült maradt a helyzet ott is, Dél-Afrika min-
den ENSZ-határozat ellenére is gyakorolta az apartheid politikát és gyarmati
függőségben tartotta Namibiát, ahol oly magas az evangélikusok arányszáma.
A Helsinkiben kiadott záróokmány reménységet keltett az európaiakban, de
a többi földrész résztvevői gyanakodva kérdezték, mit jelent ez az európai
ősszefogás. Többször előkerült kérdés volt a "határkérdés" : a mai ember tudo-
mányának, technikájának, de Földünk energiaforrásainak is vannak határai,
mint ahogyan a keresztyén egyház befolyásának is. Reális veszélyként emle-
gették a teremtett világ lassú vagy gyors elpusztítását.

Lényegében három nagy téma került az új közösség fényszórójába: a misszió
új megfogalmazása és gyakorlata; az ökumené aktuális kérdései és a szoctális,
politikai és univerzális felelősség kérdése.

Evian 1970 óta úgy látszott, hogy a szervezet felépítése bevált: a Tanulmá-
nyi Osztály, az Együttműködési Osztály és a Világszolgálati Osztály, illetve az
ezekhez tartozó párhuzamos bizottságok rendszere rnűködík, igény van Korn-
munikációs Osztály és Bizottság működtetésére is. A 105 személlyel dolgozó
genfi központ elérte azt a létszámot, ami megfelel a kívánalmaknak.

Fontosnak tartom, hogy Dar es Salaamban megszünt az "adó és elfog adó
egyház" képlete és kifejezésre jutott, hogy minden tagegyház egyszerre aján-
dékozó és elfogadó egyház lehet szellemi, lelki vagy anyagi értelemben.
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Magyar evangélikus népünk talán a Dar es Salaamban megtartott nagy-
gyűlésről tudhatott meg legtöbbet az evangélikus sajtó hasábjairóL

Vállalom azt a véleményt, hogy a LVSZ gyakran emlegetett konzervatívíz-
musa, vagy világi ügyekben való tartózkodása megtört. Egyhá''':' k a mal
bonyolult életnek nemcsak szernlélői, hanem aktív résztvevői, felelos alakitói
kell hogy legyenek. Ami az apartheid politika elítélésében történt, az páratlan
az evangélikusság életében. Keresztyén hitvallás kérdésévé tettük ezt az ügyet
- status coníessronissá. - Mind Buthelézi, mind Kibira püspök az egyház mai
babiloni fogságának nevezte az afrikai rasszizmus kérdését.

Dar es Salaam után Budapest előtt vagyunk. Az kétségtelen, hogy Dar es Sa-
laam 1977 óta sokat romlott a nemzetközi légkör, sok tekintetben az ökumení-
kus éghajlat is hűlt, de ugyanilyen jelentősnek érzem, hogy az evangélikus
egyházak nagy általánosságban nem lettek rabjai pánik hangulatnak, vagy a
hidegháborúnak, vállalják a hídépítés szerepét ma is.

A magyar evangélikus egyház hozzájárulása

Kétirányú forgalomról beszélnek a keresztyénség világméretű családjában,
így az evangélikusságban is. Ez érvényes a felekezetek közötti párbeszédre
éppen úgy, mint a világszövetségek és tagegyházak közötti viszonyra is. Ne·
vezzük kölcsönhatásnak, ami érvényesül a többségi és kisebbségi egyházak
között is. Ez érvényes különben az egyház és a nem-egyház együttélésére is.
Az egyházra hat a környezete, de az egyház sem marad hatástalanul környe-
zetére. Ilyen összefüggésbe kell beleállítanunk a LVSZ és a Magyarországi
Evangélikus Egyház kapcsolatát is. Negatíve és pozitíve is le lehet mérni a
LVSZ hatását egyházunkra. Negatívnak minősítem, ha a LVSZ túllépte szövet-
ségi jeIlegét, bírált vagy tanácsolt egyházi csúcsszerv ként. Mi megtanultuk,
hogy saját dolgainkat sem Genfben, sem New Yorkban, sem Hannoverben,
sem Uppsalában nem tudják elintézni. Kérdéseinket megválaszolni, feladatain-
kat teljesíteni csak mi magunk tudjuk. Saját fejünkre, igével irányított lelki-
ismeretünk re vagyunk utalva, hitünket és értelmünket nekünk kell latbavet-
ni. Kaptunk vádaskodást, hogyeláruljuk az egyház Urát, szervilis egyház
vagyunk, kiszolgáljuk azt a társadalmi rendet, amiben élünk. oe e negatív
jelenségek mellett, amikről azt remélem elmúltak az LVSZ részéről, tudnunk
kell, hogy sok mindenben segítségünkre volt a LVSZ.Ez az a szervezet, amely
elsösorban bekapcsol minket a világkeresztyénség vérkeringésébe, könyv-
küldeményei teológiánk számára azt jelentették, hogy nem maradtunk elszi-
geteltek a világ teológiai termésétől, újság, folyóirat. információs anyag mind
azt jelenti, hogy európai szinten tudunk maradni. Anyagi támogatás emlege-
tése talán fölösleges ebben az összefüggésben (motorizáció szórványoknak,
épületek tatarozása, szeretetszolgálatnak nyújtott segítség stb.]. Osztöndíjak
lelkészeknek, professzoroknak, fiataloknak és idősebbek nek egyaránt, kon-
ferenciákra utaztatás költségeinek fedezése, a Tanulmányi Osztályon már
másodízben van magyar egyházi ember alkalmazásban. Mindez komoly segít-
ség.
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Ugyanakkor a magyar hozzájárulás sem jelentéktelen. Meg kell becsülnünk
egyházunk szerepét az LVSZ útján. Ha bárki ezt jelentéktelennek mondja,
azzal szemben vallom egész egzisztenciámmal, hogy ez nem felel meg a való-
ságnak. Az bizonyára nem igaz, hogy mindent mi csinálunk s a többiek állnak
és néznek bennünket. hiszen mások is dolgoznak; gondolkoznak, imádkoznak,
szolgálnak, de a mi szolgálatunk sem lényegtelen. Az LVSZ megalakulása elött
is ott voltak a magyal evangélikusság képviseJöi Eisenachban, Koppenhágá-
ban, Párizsban, mint ahogyan az LVSZ megalakulásakor és minden nagygyű-
lésén azóta is. Az LVSZ ügye, gondja és öröme a mi ügyünk gondunk és örö-
münk. Püspökeink, professzoraink, lelkészeink gyülekezeti tagjaink szívügye a
LVSZ-gel való kapcsolat. Nekünk kisebbségi egyháznak többet jelent a Világ-
szövetséghez tartozni, mint egy több milliós egyháztestnek, de a LVSZ-nek is
Iontos. hogy szoros kapcsolatot tartson egy olyan kisebbségi egyházzal, mint
mí vagyunk. Ma a LVSZ-ben is tudják, tapasztalják, hogy hűek vagyunk a
Szentíráshoz, a hitvallási iratainkhoz és legföbbképpen az egyház Urához,
értékelik azt az úttörö munkát, amit mi végzünk a mi társadalmi körülmé-
nyeink között, tanácsunkat kikérik, véleményünket meghallgatják, jelenlé-
tünket igénylik, aktív résztvételünket várják. Ma minden lehetöségünk meg-
van arra, hogy hallassuk hangunkat. Jogosan mondhatjuk tehát, valóban két-
irányú forgalom áll fenn és egészséges kölcsönhatás érvényesül.

Néhány megjegyzés az LVSZ
eddigi nagygyűléseiröl

1. Formai megjegyzések. Az elsö ülések kisebb létszámúak és rövidebb tar-
tamúak voltak, mint a késöbbiek. Növekedés létszámban, idötartamban és
tematikában egyaránt észlelhetö. Kialakult egy bizonyos rutin, ami az elsö
ülés hamvát letörölte, de ami biztosítja a folyamatosságot. Vannak föelöadá-
sok, csoport-összejövetelek, reggeli és esti áhitatok, közös úrvacsoravétel,
megnyitó és záró alkalom amin nemcsak a delegátusok, hanem a vendégfogadó
egyház is nagy létszámmal vesz részt. Hosszú az út Lundtól Budapestig, nem
is nyílegyenes, nem is haladt mindig egyforma gyors tempóban az LVSZ, de
azért elöbbre jutott, létjogosultságát igazolta, a tagegyházak szolgáló szerve
tudott lenni.

II. Tartalmi megjegyzések.
Sok hiba és tévedés éppen úgy fellelhetö e megtett úton, mint ahogyan van

örömre is ok az eredmények láttán. A sok különbség ellenére (ezek részben
az idöponttól es helyszíntöl függtek) sok állandó témakör, pontosabban irány
(trend) figyelhetö meg a nagygyüléseken kezdettöl napjainkig. Igy is fogal-
mazható: csírájában minden megvolt, ami ma van, esetleg más méretekben
vagy struktúrában, vagy más hangsúllyal:

a) mindig célkitűzés volt a Jézus Krisztusról szóló korszerű bizonyságtétel,
az időszerű evangéliumhirdetés (ide tartozik a misszió, evangélizáció, re-evan-
gélizáció feladata),
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b) mindig hangsúlyos volt a tagegyházak részvétele az ökumené világában,
Ez nem egészen természetes, mert a lutheranizmusban volt mindig hajlam a
konfesszionalizmusra, a más felekezetek iránti tartózkodásra (sok példát tud
erre mindenki: az amerikai Missouri Synodtól, az ausztráliai Sasse vonalig,
de az egykori finn érseket Johansont is említhetném, aki még Söderblomot
is "ördögi eszköznek" tartotta ökumenikus tevékenységéért és a tiszta lutheri
tanítást féltette töle és barátai tói).

c) mindig megvolt a készség a lutheri örökség ápolására és továbbadására,
ugyanez áll a közös evangélikus hitvallásokra nézve is, Ez sem problémamen-
tes az LVSZ-en belüL Az Alkotmányban nem szerepel a teljes Concordia
könyv és az ifjúegyházak számára gyakran nehézséget Jelent az Ágostai Hit-
vallás 16. századi európai hátterű fogalmazása (Batak egyház pl.],

d) mindig megvolt a segítségnyújtás gyakorlata, nem alamizsna jelleggel,
gyakran túl felekezeti határokon, sőt keresztyén határokon is (arab világban
mohamedánok között, katasztrófa sújtotta vidékeken függetlenűl a vallási ho-
vatartozandóságtól J.

e) mindig megvolt a világ iránti felelősség, Már Lundban hangot kapott ez:
"felelősek vagyunk a szenvedő világért". Nem mindig egyforma erősségű
volt ez a hang, de egészen soha sem némult el.

Summázva: Az LVSZ-ben azonos vagy hasonló munkaágak, irányzatok,
trendek futnak kezdettől fogva a mai napig, Időnként vannak nagyobb meg-
rázkódtatások (pl. az ethiópiai rádióadó elvesztése). de az egyházi törekvések
mindig folytatódnak: az igehirdetés, a szeretetszolgálat, a társadalomban vál-
lalt szolgálat.

Isten népe mindig úton van ~ Isten evangélikus népe is. Igy kezdtem így
fejezem is be, Budapest 1984 sem lesz végállomás ... hiszen nincs itt mara-
dandó városunk, a jövendőt keressük. A jövendőt reménységgel, még akkor
is, ha feszültségek között élünk, akkor is, ha sok a reménytelen kortársunk,
mi a reménység emberei vagyunk s hisszük reménységünk nem szégyenül
meg. Jézus Krisztusban kapunk reménységet és ezzel a reménységgel szol-
gálhatunk e világban. A budapesti főtéma, valóban irányt mutató: Krisztusban
~ reménységgel a világ számára.

Hafenscher Károly
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Budapest 1984
A nagygyűlés színhelye:
a Budapest Sportcsarnok

"Elődje": az aquincumi amfiteátrum

Budapest területén először az időszámításunk szerinti II. század kőzepén
épült olyan több célt szolgáló középület, amely a régészek szerint 12-13 ezer
ember befogadására volt alkalmas: az aquincumi amfiteátrum (körszínház,
pontosabban: ellipszis alakú; Óbudán, a Nagyszombat utca és aKorvin Ottó
utca sarkán látható). A római birodalom Pannonia tartománya székhelyének,
az itt állomásozó katonák számára készült, falai között színházi előadásokat,
cirkuszi és gladiátori játékokat, sőt, a vízzel elárasztható küzdőtéren tengeri
csatákat rendeztek. Aquincumnak abban az időben körülbelül 25 ezer lakosa
lehetett, a nagyméretű és nagy befogadóképességű épület létesítését a virágzó
gazdasági élet, a határmenti város fontos védelmi, közigazgatási és kereske-
delmi szerepe tette lehetövé,

Az épület hossztengelye 131,8 m, kereszttengelye 108,4 m volt, a küzdőtér
ugyanebben a két irányban 89,6 m és 66,1 m volt. A rómaiak a körszínházak
építésében - a görög példa továbbfejlesztésével - teljes mértékben a célsze-
rűség és hasznosság szempontjait érvényesítették. Igy alakult ki az arénát tel-
jesen körbefogó, lépcsőzetesen emelkedő nézőterű színház. Ezt az építészeti
megoldást, ha nagyméretű küzdőtér és sok néző elhelyezése a feladat, ma sem
lehet mással helyettesíteni, mindmáig ez a legcélszerűbb. Természetesen "ki-
szolgáló létesítményekről": raktárak, öltőzök. vadállatok ketrecei stb. is gon-
doskodtak, sőt, szentélyt is emeltek a végzet istennőjének. aki a gladiátorok
vallási életének középpontjában állt.

A Budapest Sportcsarnok

alaprajzi elrendezése tehát nagyon hasonlít aquincumi elődjehez. bár attól
eltérően kör alakú. Méreteik megdöbbentően hasonlóak: a Sportcsarnok leg-
nagyobb átmérője 127 m, a nézőtéré 102 rn, a küzdőtéré jégpályaként 30 x 61
m, atlétikai pálya ként 47 x 94 m. A csarnok magassága 26,5 m, alapterülete
12 ezer m2• A lelátókon 10 ezer ember foglalhat helyet, és szükség esetén to-
vábbi 2500 szék helyezhető el a küzdőtéren. Az eseményeket a tribün minden
pontjáról kitünöen át lehet tekinteni, nincs tehát úgynevezett "rossz hely". A
csarnokhoz - részben a földbe süllyesztve, hogy külső képét ne zavarja -
egy körülbelül 4 ezer m2-es gyakorlóépület csatlakozik, ebben télen-nyáron
műjégpálya, továbbá labdajátékpálya található.

A sportversenyek, mérkőzések mellett különbözö kulturális rendezvények
(filmvetítések, színházi előadások, hangversenyek) továbbá kongresszusok,
mozgalmi események megtartására is nagyon alkalmas az épület. már eddig is
számos ilyen rendezvénynek adott otthont. A belső teret tetszés szerint lehet
változtatni, leválasztani, a közönség számától és a műsor igényeitől függően.

85



A tetőszerkezetet 48 pár kábel tartja, a 93 m átmérőjű leningrádi Jubileumi
Sportpalota mintájára készűlt. Úgy tartják, hogya nagy térlefedő szerkezetek
technikai megoldása minden korban a mérnőki tudás és az építési technika
csúcsteljesítménye volt. A legnagyobb, alátámasztás nélkül áthidalt f esztávol-
ság önmagában is jelezte egy-egy korszak műszakí színvonalát. A római Pan-
theon és a firenzei dóm fesztávolsága 43 rn, a párizsi világkiállítás gépbernute-
tó csarnoka 112,5 rn, az épülö új leningrádi sportcsarnoké 165 m. Mag yeror-
szágon ilyen nagy fesztávolságú teret még nem fedtek be alátámasztás nélkül.
A tetőszerkezet természetesen csak a csarnok alakját határozta meg, a belsö
tér kialakítása jelentős, a magyar építészet történetében szinte példa nélkül
álló feladat maradt, hogy a csarnok a maga sokféle, változatos rendeltetésének
megfelelhessen. - A csarnok elhelyezését, megközelítését is célszerűen oldot-
ták meg: két forgalmas főútvonal kereszteződésénel fekszik, a Népstadion
metróállomástól két gyaloghídon át lehet eljutni az elsö emeleti előcsarnokba.

A tervezők minden felesleges díszítést kerültek; így a nagy tér, a méretek
vannak igazán hatással a nézőre.

Már a húszas évekről kezdve tervezték egy nagy befogadóképességű sport-
csarnok felépítését, 1964-ben pályázatot is írtak ki, de anyagi és technikai ne-
hézségek miatt korábban nem valósulhatott meg. Az alapozást 1978. március
1-én kezdték, és a kész épületet 1982. február 13-án, Budapest felszabadulásá-
nak évfordulójára adták át. Az építés költsége 1 milliárd 724 millió forint
volt, ebből 500 milliót a fövárosi nagyüzemek, vállalatok, intézmények .adtak
össze, és jelentős társadalmi munkát is végeztek. Az építkezésen egyszerre
300-800 ember dolgozott, közöttük szovjet, lengyel, osztrák, svéd és rníndkét
Németországból való munkások.

A nagygyűlésen

Nagygyűléseinket ilyen jó technikai feltételek között még sohasem rendez-
ték meg - nyilatkozta többször is dr. Carl H. Mau, a Lutheránus Vílégszövet-
ség főtitkára és Bodil Söllig asszony, az LVSZ Nagygyülési Bizottságának elnö-
ke. Valóban, ami nagy nemzetközi konferenciák esetében különösen fontos,
minden ülésterem, berendezés és felszerelés egy helyen található, ílletve tele-
píthető, a fárasztó és költséges autóbusz-közlekedést meg lehet takaritani. A
szomszédos Stadion Szállóban, amely 890 ágyas, a résztvevők többségét el le-
het helyezni.

A nyitó és záró istentiszteleten 10 ezer néző, vagy inkább igehallgató foglal-
hat helyet, úgy mint más alkalmakon - túlnyomórészt gyülekezeti tagjaink.
Milyen jó, hogy az egész országból ennyien jöhetünk össze istentiszteletre,
majd pedig úrvacsoravételre - 130 lelkész szolgálatéval. A plenáris. ülések a
küzdőtéren zajlanak, ezekre külföldről sok látogatót várunk, de legalább any,
nyira minden lelkészünket, és az érdeklődő gyülekezeti tagokat. Hadd legye-
nek tanúi és részesei annak a küzdelemnek, amelyet a mintegy 1000 delegátus,
tanácsadó, vendég, tudósító stb. folytat Krisztusban reménységgel a világért.
Bizonyára sok érdeklődőt vonz majd egyházunk és az LVSZ bemutatkozása és
az Állami Népi Együttes müsora is, amely hazánkat kívánja valamivel köze-
lebbről megismertetni a résztvevőkkel.
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Az egyes munkacsoportok részére 25 helyiséget alakítanak ki. Az újságírók,
riporterek munkáját 24 nemzetközi telefonvonal és 17 telex könnyíti meg.
700 m2-es területen kiállítás mutatja be a szocialista országokban élő evan-
gélikus egyházak, valamint a Világszövetség életét, munkáját.

Igaz, hogy egyházi rendezvényről van szó, de a külön "szentély", kápolna
itt sem fog hiányozni, a reggeli áhítatokat a gyakorló-Iabdapályán tartják.

Bármennyire is jók a technikai feltételek, a nagygyűlés lebonyolítása külön-
leges feladatot is jelent, elsősorban egyházunknak, de a csarnok dolgozóinak
is. Itt csak néhány fontosabb dologról szólhattunk. Köszönet gyülekezeteink
áldozatkészségéért. Bízunk és bízzunk abban, hogy nemcsak a külső feltételek
lesznek jók, hanem egyházunk tagjaiban és a nagygyűlés résztvevőiben is
egyre erősödik a' reménység - Krisztusban, a világért.

ifj. Szentpétery ~ter

Krisztusban
reménység a világért

1. A világgyű/és központi témája

A világ evangélikus egyházainak képviselői erről a központi témáról tanács-
koznak majd Budapesten: "Krisztusban - reménység a világért". Közelebb-
ről: milyen reménységgel tekintünk a mai világra mi, Krisztusban hivő evan-
gélikusok?

Az egyházak nagy világkonferenciái mindig választanak egy központi témát
és azzal hozzák összefüggésbe többi, tárgyalt kérdéseiket is. Az eddigi evan-
gélikus világgyűléseken ezek voltak a témák: egyház és mai világ, az Ige, az
egység, a megigazulás Isten előtt, küldetésünk a világban, és az új közösség
Krisztusban. Budapesti világgyűlési témánk különösen mély és gazdag: a
Krisztusban adott és Krisztustól kapott reménységünk.

Miért éppen erre a témára esett a választás - kérdezheti valaki. Nyilván
azért, mivel a világunkat, az emberi életet fenyegető sokféle veszedelem kö-
zött a reménységre olyan szükségünk van, mint a mindennapi kenyérre. Az
egyház, a hivő ember Istentől kapott reménységgel él és végzi szolgálatát
ebben a világban. oe így van-e ez igazán? Valóban a "reménység követei" e
az egyházak _. köztük a világ evangélikus egyházai - a mai világban? Vagy
minket is rabul ejt a csüggedés, a kishitűség, a reménytelenség a jövő, saját
jövönk, az egyház jövője és világunk jövője felől?

"Budapest, 1984" - ez a nagy világtalálkozó számadást kíván tőlünk, ma-
gyar evangélikusoktói is, a jövő felől: hogyan látjuk hitünk szemével - tehát
Krisztusban - a világ jövőjét, az egyház jövőjét és egyben a saját jövőnket
is? Nézzük ezeket a kérdéseket kissé közelebbről!
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2. Reménységünk Krisztusban és a mai világ

A Krisztus-hit reménységet adó hit. Mindenekelőtt azért, mert ez a hit meg-
nyitja a szemünket Isten gondviselő szeretetének a felismerésére a teremtett
világ iránt. Minden látszat ellenére ez a hatalmas, csodálatos világ nem a vak
véletlenek játékának van odavetve és nem az irgalmatlan, változhatatlan ter-
mészeti törvények személytelen uralma alatt halad az ismeretlen jövő felé. A
mi látásunk szerint ezt a világot Isten világteremtő és világkormányzó szere-
tetének karjai ölelik át. Jézus azt tanítja, hogy Isten csodálatos szeretete még
a mezők virágairól és az ég madarai ról is gondot visel, - mennyivel inkább
rólunk, az embervilágról, a "teremtés koronájáról"? Mi ugyan mindent megte-
szünk, hogy büneinkkel, felelőtlenségünkkel, önzésünkkel tönkretegyük Isten-
nek ezt a szép, teremtett világát. oe ő mégsem veszi le róla a kezét, nem enge-
di át a rossz, a romlás pusztitó erőinek ezt a világot. Reménységünk első oka
és alapja ez: Isten gondviselő szeretete őrködik láthatatlanul világunk élete és
a mi életünk fölött.

Isten láthatatlan világ kormányzása (Luther: "Isten világi uralma") minden
embert belevon a világról való gondviselésébe - hivőket és nem-hivőket egy-
aránt. A családjáért munkálkodó, gyermekeiről gondoskodó édesanya vagy
édesapa, a munkáját mások javára jól végzö munkás, a társadalom javát őrző
az állam rendjét biztosító felsőbbség - mindezek "Isten munkatársai" vilá-
gunk fenntartásában, Isten gondviselő szeretetének müvében, - akár tudnak
erről, akár nem. Krisztus-hitünkkel mindenütt a gondviselő Istent látjuk mun-
kában. "A világ tele van Istennel" (Luther).

Az isteni gondviselésbe vetett keresztyén hitünk és reménységünk tehát, ha
helyesen értjük ezt a hitet, éppen nem fatalistává és tétlenné tesz ("hagyjunk
mindent rá Istenre"). hanem ellenkezőleg: a legerősebb etikai indítást jelenti
az Isten előtt felelős, szüntelen cselekvésre mások javáért, embertársaink és
világunk jövőjeért.

Csak néhány olyan területet emlitünk itt, amely nyilván előtérbe kerül majd
a világgyülésen, amikor a világért való keresztyén felelősség legfontosabb
mai etikai feladatairól lesz szó. Az Isten teremtett világáért való keresztyén
felelősség egyik - ha nem a legnagyobb - idői feladata ma: világunk megőr-
zése egy nukleáris világháború végzetes katasztrófájától. Hiszen Luther sze-
rint a földi béke minden földi javunk foglalata, nélküle az egyház minden lelki
szolgálata is lehetetlenné válnék, mert nem lenne kiknek hirdetni az evangéli-
umot! Mi ezzel kapcsolatban a hivő emberek feladata? Mit tehetnek az egyhá-
zak a maguk eszközeivel ennek a borzalmas világkatasztrófának a távoltartá-
sáért? Szorosan összefügg ezzel, hogyan lehetünk "Isten munkatársai" világ-
viszonylatban is egy jobb és emberségesebb világrend kiformálásában, a sze-
génység, éhezés és társadalmi igazságtalanság ok elleni nagy küzdelemben?
Mit tehetnek az egyházak azért, hogy az "információ korszakában" ne a
hazugság, hanem az igazság terjedjen a tömegkommunikáció eszközein keresz-
tül? Mi a keresztyének Isten elötti felelőssége az emberi élet teljessége (em-
beri jogok és kötelességek), az emberek közötti igazságtalan megkülönbözteté-
sek távoltartása (faji kérdés) vonatkozásában? Mit tehetnek az egyházak azért,
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hogya nök és a fiatalok a társadalom egyenjogú tagjaivá lehessenek min-
denütt a világon? Ezek és hasonló kérdések ott szerepelnek majd a budapesti
világgyűlés vitatémái között - és válaszunkat várják, az Isten gondviselö vi-
lágkormányzásában való, hivö részvételünk és erre vonatkozó reménységünk
felöl.

3. Reménységünk Krisztusban
és az egyház mai szolgálata

Van azonban a Krisztus-hitnek egy másik, az elöbbitöl elválaszthatatlan,
nagy reménysége is: Isten megváltó, újjáteremtő szeretete világunk iránt. Is-
ten nemcsak fenntartja és megőrzi világunkat gondviselése által a pusztulás-
tól, hanem Jézus Krisztusban Szentlelkével meg is szabadítja a bűn és halál
romboló erőitől. Erről szól hitvallásunk második és harmadik hitágazata. Mert
ez Jézus igéjének, az evangéliumnak, a központi tartalma, és keresztyén re-
ménységünk szíve!

A Názáreti Jézus, Isten Fia, ezt a "jó hírt" (evangélium) hozta a világnak.
Tanítványai ezt az üzenetet - a bűnbocsánat és a bűntől, haláltól való isteni
megszabadítás örömhírét - hirdetik és élik azóta is a világban. Ez a Krisztus-
ban hivők közösségének, az egyháznak a speciális feladata is: az ige és a szent-
ségek által. a szeretet élése, szolgálata által az új élet követei ebben a világ-
ban.

Isten életünket megváltó es megújító nagy müve megint csak úgy történík,
hogya Krisztusban hivőket és ezek közösségét, az egyházat, belevonja meg-
váltó-szabadító művébe. A törvény és evangélium hirdetése, a szentségek ki-
szolgáltatása által, a lelkészi és "egyetemes papsági" szolgálatban, a krisztusi
szeretet (diakónia) széles körü gyakorlásával a társadalom és a világ életében
- mindezekkel az Isten "szabadításának" leszünk az eszközeivé és követeivé.
Hazai egyházunk különösen nagy hangsúlyt tesz arra, hogy az egyház szolgá-
lata mind az ige, mind a szeretet szolgálatát magában foglalja; hogya megvál-
tó isteni szeretet továbbadása igehirdetéssel és élettel történik; hogy a hit
nemcsak szól, hanem cselekszi is a jót mindenütt ebben a világban.

A budapesti világgyűlés a mai evangélikus egyházak nagy önvizsgálata lesz
majd a Krisztus mértéke alatt: hogyan hirdetik ma Isten teljes igéjét, törvé-
nyét és evangéliumát? Hogyan értik az egyház misszióját, kűldetését az evan-
gélium jó hírével a mai emberekhez? Hogyan látják a lelkészi szolgálat és a
"minden hivő egyetemes papsága" mai feladatait? Hogyan készítik föl a hivő-
ket erre a szolgálatra? Milyennek látjuk az ünnepi istentisztelet, az úrvacsora
és a hétköznapi életünk kapcsolatát?

Egy másik, fontos köre az Isten szabadításába, az új életbe vetett reménysé-
günknek a világ evangélikus egyházai és a többi egyházak jövőjére vonatko-
zik. Köztudott, hogya 70 milliós evangélikus világ-családból csak 54 millió
evangélikus tartozik a Lutheránus Világszövetség közösségébe. Mik ennek az
okai, és mít lehetne tenni "vilag-családunk" nagyobb egységéért? A másik,
még szélesebb jelentőségű kérdés: minden hivő ember szenved az alatt, hogy
a világkeresztyénség elkülönülő egyházakra szakadozva él a világban. Hogyan
látja Krisztusba vetett hitünk az "ökuménikus mozgalom", a keresztyén egy-
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4. Reménységünk Krisztusban és a végső teljesség

házak egymáshoz való viszonya, nagy kérdését? Ezek es hasonló kérdések --
mint a nők szerepe az egyházi szolgálatban, a fiatalok helyzete az egyházban
- bizonyosan fontos vitatémái lesznek majd budapesti világgyülésünknek.

OsszefogJaJva: számadás a mai evangélikus egyházak vttágunkuen való szol-
gálata felől, ez a második nagy kérdésköre a reménység-témának budapesti
találkozásunkon. Azt tesszük-é, amire Krisztus hívja egyházát< Teljesen vé-
gezzük-e ezt a szolgálatot mai világunkban? Es m inden l'-"ülelen tesszük-e ( -t,
ahol szolgálatra hivattunk el Isten szeretetének evangéhumával?

Végül még egy harmadik, fontos területe is van Krisztusban adott és Krisz-
tustól kapott reménységünknek: reménységünk a végső teljesség, az örökélet,
Isten Országa felől.

Az emberi élet egyik legnagyobb ellenfele a tuitál félelme, amely tönkreteszi
minden földi örömünket és idői reménységünket; ugyanakkor a halál könyör-
telen ténye, amely diadalmaskodni látszik az élet fölött. Van-e egyáltalán iga-
zi, maradandó öröm, és vari-e időtálló, igazi reménység, ha minden földi út vé-
ge, az utolsó állomás a halál és a pusztulás?

Isten ezekre a kérdésekre is csodálatos, reménységre inditó választ adott
Krisztus feltámadásában és az örök élet, Isten eljövendő Országa, ígéretében.
"Krisztusban" - tehát hitünk szemével - olyan reménységünk van, amely
nem marad fogva az idő korlátai között, hanem túllát az időn, a halálon, és át-
sugárzik az örökkévalóságba. "Jöjjön el a Te Országod!"

Világunkban sokszor a halál látszik a győztesnek. Sokszor kell megállnunk a
koporsók mellett, amelyek szeretteinket veszik el tőlünk, öregeket, gyermeke-
ket, fiatalokat, életük teljességében állókat. Világviszonylatban is a legna-
gyobb emberi gyötrelmek, szenvedések egyike a betegség, könny és halál.
Nem ez a legnagyobb ellenfele minden emberi reménységnek? Az ezerarcú,
végső nagy ellenség?

Krisztusban - tehát a keresztyén hit látása szerint - azonban az emberi
élet teljessége még előttünk van; a világ élete is megszabadul egyszer a bűn és
halál rontásától. OrőkéJet és Isten Országa: ez az a végső cél, amelyre keresz-
tyén reménységünk tekint. Sokszor vádolták a hivőket azzal, hogy a mennyei
élet elvonja a tekintetüket a földi élet közvetlen feladatai elől. Igazában azon-
ban hitünk, szeretetünk földi reménységei és hitünk végső nagy reménysége
nem ellenlábas ok, nem riválisok. Ellenkezőleg, akinek a halállal szemben is
van reménysége, az tud szembenézni igazán a földi élet reá váró feladataival.
Idői céljainkat átfogja és átragyogja a végső, örök cél Isten Országában.

Korunk egyik nagy teológusa mondta: a keresztyéneknek a "reménység
fákJyahordozóinak" kell lenniük sokféle veszélytől és reménytelenségtől fe-
nyegetett világunkban. "Budapest, 1984" - azzal a reménységgel tekintünk
reád, hogy valóban a reménység hirdetője leszel majd a világ evangélikus
egyházai és a világ-ökumené számára - a gondviselő Istenről, a megváltó-
megszentelő Istenről és az örökélet Istenéről! Olyan reménységé, amely hi-
tünkböl fakad és szeretetté, szolgálattá lesz a világban.

Nagy Gyula
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Az életért . . . az
az életért

életért . ..
• • •

Két béke-világgyűlés felhívása

Amilyen mértékben felgyorsult a háborús veszély világunkban, legalább
olyan mértékben megnövekedett a világi és egyházi békemozgalmak tevé-
kenys'ége. Csak a legutóbbi tizenkét hónap alatt (jelenleg 1983. júliust írunk)
öt nagy jelentőségű békekonferenciát, illetve béke-világ gyűlést tartottak az
egyházak és ·a békeszeretö emberek. Kezdödött 1982 tavaszán Moszkvában,
ahol· a világvallások képviselői jöttek össze. Folytatódott 1983 áprilisában
Uppsalában, ahol szinte valamennyi keresztyén egyház képviseltette magát.
Majd Budapesten a Keresztyén Békekonferencia ülésezett. Ezzel szinte egyidő-
ben Moszkvában az Európai Egyházak Konferenciája foglalkozott a háború
vagy béke, fegyverkezés vagy leszerelés kérdésével. Végül béke-világtalál-
kozó volt' Prágában, amelyen a világi békemozgalmak és az egyházak képvise-
lői voltak jelen. .

Ezeken a békekonferenciákon és béke-világgyűléseken egy szó mindig is-
métlödött. Ez a szó: élet. Az életet kell megmenteni! Istennek ezt a drága
ajándékát. Ma már nemcsak egy-egy ország vagy világrész elpusztulásáról
van szó, hanem az ember kezében levő nukleáris fegyverek magát az életet
semmisithetik meg a Földön. Ennek me'gmentéséért kell összefogniuk vallá-
sos és nem vallásos embereknek, mozgalmaknak.

Az alábbiakban két békefelhívást közlünk. Az egyiket Uppsalából, ahol a
keresztyén egyházak képviselői voltak, a másikat Prágából, ahol elsösorban a
világi békemozgalmak küldöttei voltak jelen (de több százan voltak egyhá-
ziak is).

' ..
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Az Uppsalai Felbívásból
Felhívás a kormányokhoz

A keresztyén emberek nem csak akarják a békét, szükséges, hogy tegyenek
is érte. Ez azt jelenti, hogy az egyházak nem menekülhetnek el a politikai
közremüködés, annak minden kínja és elkerülhetetlen kompromisszuma elől.

Az igazságosság által a békéért való munkálkodás azt követeli, hogy hajlan-
dók legyünk a kereszt útján járni és kockázatot vállalni. Szolidár isak vagyunk
mindazokkal a testvéreinkkel, akiket üldöznek, kíno znak, vagy éppen megöl-
nek azért, mert szembe mernek szállni az igazságtalansággal és az elnyomás-
sal. Felhívjuk a kormányokat, hagyják abba az emberek méltóságának és jo-
gainak megsértését a "nemzeti biztonság", vagy a "nemzeti érdekek megsér-
tése" címén.

Az Elet és Béke Konferencia résztvevői, akik más-más országból és környe-
zetből jöttek össze, sürgetik az egyházakat, forduljanak saját országuk kor-
mányához, mivel a világi hatalmak hozzánk hasonlóan Isten ítélete alatt áll-
nak. Míg különböző területeken különböző problémákra kell felhívnunk a
kormányok figyelmét, a következőkben néhány olyan ajánlást teszünk, ame-
lyek az egész világot érintik:

Felhívjuk a Genfben, Bécsben és Madridban tárgyaló országokat, fokozzák
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ezek a tárgyalások pozitív eredmény-
nyel záruljanak.

Ellenőrzött és megbízható intézkedéseket kell követelnünk a sokoldalú le-
szerelésért, amely öt éven belül minden atomfegyver megszüntetéséhez ve-
zetne.

Átmeneti intézkedésként sürgetjük:
1. A nukleáris fegyverek gyártásának és fejlesztésének befagyasztását.
2. Azonnali megegyezést az ilyen fegyverkísérletek teljes betiltásáról szóló,

átfogó szerzödésröl. Hatásos intézkedéseket további fegyverek ellen.
3. Atomfegyvermentes övezetek létesítését.
4. Hatásos egyoldalú kezdeményezéseket a békéért és a leszerelésért.
5. A kormányok elkötelezettségét arra nézve, hogy elsőként nem alkalmaz-

nak atom fegyvert.
További intézkedésként sürgetjük:
1. Az ENSZ, a nemzetközi jog hatáskörének fenntartását és kiterjesztését,

és támogat juk a Helsinki Egyezmény teljes megvalósítását.
2. A Kelet és Nyugat közőtti bizalomépítő intézkedések megvalósítását és

kiterjesztését, mind katonai, mind pedig humanitárius területen, amint arról
a Helsinki Záróokmányban is megegyeztek.

3. Az önrendelkezés és a be nem avatkozás elvének fenntartását, minden-
fajta hátrányos megkülönböztetés megszüntetését, valamint az igazságosságon
és a szolidaritáson alapuló új nemzetközi gazdasági rend céljának követését.

4. Szigorú nemzetközi ellenőrzést a fegyverek vásárlása és eladása felett.
5. A katonai kiadásoknak és technológiáknak a békés termelésbe történő

átirányítását, különös tekintettel a világ szegényeinek valós szükségleteire.
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Útmutató az egyházak tevékenységéhez

A fenyegető nukleáris katasztrófa azt követeli az egyházaktói, hogy adjanak
elsőbbséget a béke kérdésének. Az az egyház, amelyik belenyugszik a mos-
tani rossz helyzetbe, megtagadja Urától kapott elhivatásat. Alázatosan meg-
valljuk, hogy mint keresztyének, hűtlenek voltunk az Úrhoz. Keresztyének-
ként való megosztottságunk gyengíti bizonyságtételünk erejét a békéröl. Mint
atomfegyverekkel rendelkező államok polgárainak, közülünk egyeseknek még
nagyobb szégyent kell elhordozniuk. Megvalljuk bűnünket mindnyájan.

oe most már el kell fogadnunk Urunk bocsánatát, és a csüggedéstől önma-
gunk elítéléséből a Békesség Fejedelmének való engedelmesség, a róla szóló
hivő bizonyságtétel felé kell haladnunk.

Ezért felhívjuk az egyházakat,
1. Hirdessék Jézus Krisztust szavakkal és cselekedetekkel, mint aki a világ

élete és békessége.
2. Alkossanak programokat a békére való nevelés céljából. Ezek bátorítsák

a keresztyéneket arra, hogy teológikusan gondolkodjanak, keressék meg a
konfliktusok okait, alakítsák ki elgondolásaikat a keresztyének erőszakmentes
ellenállásáról a gonosszal szemben, és hogy érzékeljék az összefüggést a lesze-
relés és a fejlődés között. Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan lehetne
létrehozni egy nemzetközi keresztyén békeintézetet.

3. Támogassák az olyan egyéneket és csoportokat, akik részt vesznek a bé-
kemunkában, akár keresztyének, akár nem.

4. Törekedjenek a közvélemény mozgósítására a béke és igazságosság érde-
kében.

5. Támogassák a politikusokat és a kormányokat a békéért való küzdelem
és az általános biztonsági rendszerek célját szolgáló tervek kidolgozásában.

6. Szálljanak szembe, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltorzított
ellenség-képek felszámolásáért.

7. Működjenek együtt a keresztyén egység-mozgalomban, és minden lehet-
séges módon segítsék elő a megértést, a békességet és a megbékélést.

8. Bátorítsák a keresztyéneket arra, hogy megértsék: Jézus Krisztus követő-
jének lenni a béke munkálására szóló elkötelezettséget is jelent.

9. Támogassák a nők részvételét a békéért és igazságosságért való munká-
ban.

10. Bátorítsák a keresztyéneket arra, hogy ne működjenek közre a nukleáris
háború előkészítésében.

ll. Bátorítsák a keresztyéneket arra, hogy találják meg a polgári engedet-
lenség lehetséges módját, amely hatás os eszköze a nukleáris háború elleni
tiltakozásnak.

12. Bátorítsanak állhatatos és felkészült imádságra a békéért.
Mérlegen az emberiség sorsa. Előttünk a választás élet és halál között.

Mégsem veszíthetjük el reménységünket. Reménységünk a feltámadott Úrban,
az élet Urában van, aki saját halála által legyőzte a halált. Nem rettent a hatal-
masok hatalma. A kérdések óríási nagysága sem bénít meg. Nem esünk két-
ségbe. Imádkozunk és cselekszünk, hittel, reménységgel és szeretettel.
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A Prágai Felhívás
Az emberiség döntő válaszút előtt áll. Egyetlenegy lépés a rossz iránybá, s

jóvátehetetlenül az atomháború szakadékába zuhan.
A fegyverkezési verseny, és különösen az atomfegyverkezési verseny, 'min-

den korábbinál fenyegetőbb rnéreteket öltott. Akadályokat gördítenek minden
fegyverkorlátozási és leszerelésí tárgyalás elé, újabb katonai programokat
hagynak jóvá, újabb tömegpusztitófegyvereket terveznek. Megkísérlik, hogy
ráerőltessék az emberekre az atomfegyverek "elfogadhatóságának" gondola-
tát, a "korlátozott" és az "elhúzódó" atomháború megvívásának lehetőségét.

Robbanékony a helyzet a világ különböző térségeiben, mindenekelőtt a
Közel-Keleten, Közép-Amerikában, Afrika déli részén, Délkelet-Ázsiában és a
Távol-Keleten. Agressziókat követnek el szuverén államok ellen, kívülről
provokálnak országok között fegyveres konfliktusokat, s ily módon akadá-
lyozzák a népeknek a politikai és a gazdasági függetlenségre, a nemzeti szuve-
renitásra, a területi integritásra irányuló törekvéseit, veszélyeztetik a világ-
békét. Egyre bővül az idegen területeken fenntartott katonai támaszpontok
hálózata. . .'

Kiváltképp fenyegető veszély az elsőcsapás mérő atomrakéták nyugat-
európai telepitésének terve. E tervek megvalósítása erősen fokozná a nuk-
leáris konfliktus veszélyét. Egy ilyen konfliktus nem korlátozódna az európai
kontinensre, hanem globális világégésre vezetne. Sürgősen szükséges, hogy
leállítsák a rakéták európai telepítését, csökkentsenek minden atomfegyvert az
európai kontinensen, s munkálkodjanak az atomfegyverek teljes felszámolá-
sán az egész világon.

Az atomháború növekvő veszélye miatt érzett aggodalomtól hajtva és a bé-
ke megőrzéséért viselt nagy felelősségünk tudatában 'június 21-e és 26-a kö-
zőtt világtalálkozóra gyültünk össze Prágában, Csehszlovákia fővárosában,
a békéért, az életért, az atomháború elle'n:-'A világ 132 országának különböző
fajú és nemzetiségü állampolgárai vagyunk, eltérő filozófiai nézetekkel, eltérő
vallási és politikai meggyőződéssel. 1843 nemzeti szervezetet, szakszerveze-
tet, politikai pártot. egyházat és 108 nem kormányszintü szervezetet képvise-
lünk. A találkozón II kormányközi szervezet képviselői is részt vetlek. Kije-
lentjük: egyatomháború előkészítése a legsúlyosabb bün az emberiség ellen.
A háború azonban nem elkerülhetetlen, nem túl késő, hogy megakadályozzuk
a nukleáris világégést. A megmenekülés lehetősége maguknak az emberek-
nek a kezében van, minden férfinak és nőnek, ha határozottan ö'sszefognak a
békéért. .

A béke-tömegmozgalom hatalmas erő, a nemzetközi helyzet meghatározó
tényezője, amely képes a kormányok gyakorlati politikáját a béke irányában
befolyásolni.

A széles és változatos békemozgalomnak az ereje 'abban a képességében
rejlik, hogy együttesen cselekszik. Bármilyen különbségek álljanak is fenn
közöttünk más kérdésekben, szilárd meggyőződésünk, hogy semmi sem oszt-
hat meg bennünket a közös célunkért, a béke és az élet megmentéséért. az
atomháború megakadályozásáért vívott küzdelemben.
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Felhívunk rmnden népet:
Ne engedjük meg, hogy 1983 a fegyverkezési verseny újabb és halálos ve-

szélyt hordozó fordulójának kezdete, a szembenállás további fokozódásának
az esztendeje legyen!

Osszpontosítsuk erőfeszítéseinket arra, hogy teljesítsük a világ nepernek
legsürgetőbb követeléseit!

Nemet mondunk az új európai rakétákra!
Igent mondunk az európai atomfegyverek összes fajtájának csőkkentéséről

folytatandó érdemi tárgyalásokra!
Fagyasszanak be azonnal minden nukleáris fegyvertárat!
Nemet mondunk az atomfegyverekre Nyugaton és Keleten, az egész vilá-

gon!
Szüntessék meg a nukleáns és a hagyományos fegyverkezési versenyt!
Igent mondunk az atomfegyvermentes övezetek re!
Követeljük az általános és teljes leszerelést!
Békés politikai tárgyalásokat, ne katonai konfrontációt!
A világ erőforrásait állítsuk a béke és az élet szolgálatába!
Békét, szabadságot. függetlenséget és felvirágzást minden nemzetnek!

Káldy Zoltán

Vendégek a gyülekezetekben
"A vendéglátás ról meg ne feledkezzetek" - inti a Zsidókhoz írt levél szer-

zője agyülekezeteket. Érdekes, hogy az ige a gyülekezetek vezetőiről külön
is hangsúlyozza, hogy vendégszeretők legyenek. Pál apostol kétszer ír a pres-
biterekről, s mindkétszer előkelő helyet kap a kívánt tulajdonságok felsoro-
lásában ez a vonás is. oe amikor a keresztyén ember szeretetéről olvasunk
valahol a Bibliában, mindig ott van a vendégszeretet vonása is, egy konkrét
területe a szeretetnek. Tudnunk kell, hogya régi világ tele volt olyan uta-
zökkal. akik bebocsátást kértek, lehet, hogy sokan becsapták előttük az ajtót.
Ezért írják az apostolok, akik maguk is utazók voltak: legyetek vendégszere-
tők. oe tudnunk kell, hogy mai világunkban is, amikor sokan "bezárkóznak"
otthonukba és kis világukba, a gyülekezet és egyház ajtaját nyitva kell hagy-
ni. Ez a nyitottság és befogadó magatartás nemcsak a szeretet gyakorlásának,
hanem a "közlekedés fenntartásának", a hídépítésnek, a béke munkálásának is
egyik szerény módja.

Evangélikus Egyházunk vendégfogadó egyházzá lett. Érdekes volna egyszer
az egyházak életét ebből a szempontból is összehasonlítani. Kiderülne, hogy
méreteiben és a számok adataiban nem nagy egyházunk aránylag sok vendé-
get fogadott már. Az utolsó évtizedre ez külön is áll. Tudok - főként Pest
kőrnyéki - gyülekezetekről. ahol a gyülekezeti ház helységeinek építésébe
betervezték a vendégeket, akik bizony sűrűn jönnek. Magyar népünk híres
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vendégszeretetéről, olykor túlzásba is visszük a "traktát". Gyülekezeteink is
jól bizonyították eddig szeretetüket a vendégek fogadásában.

1984.július 29-e azonban példátlan nap lesz a vendégszeretet gyakorlásában.
Ahogy arra nem volt példa, hogy szocialista területen egyházi nagygyűlést
tartottak volna, hazai e.gyházunk egész, több mint négy és fél évszázados tör-
ténetében nem volt arra példa, hogy egyszerre ennyi vendégünk lett volna.
A Lutheránus Világszövetség budapesti Nagygyűlése alkalmából 5-600 hiva-
talos küldött, vendég és újságíró egyszerre indulnak ezen a napon, hogy meg-
látogassák gyülekezeteinket. S mivel erre a múltban nem volt példa, nekünk
kell megkeresni a módját, hogy vendégeink ne csak jól érezzék magukat, ha-
nem kapjanak is valamit szeretetünkből.

Vegyük sorra feladatainkat, legalábbis nagy vonalakban és azokat, amelye-
ket már most előre látunk. Első feladatnak látszik az utaztatás kérdése. A Bu-
dapesttől 100kilométeren belül élő gyülekezetek július 29-én, vasárnap reggel
mennek a vendégekért és este visszaviszik őket. Altalában gyülekezetenként
két gépkocsira, méghozzá megfelelő gépkocsikra és a fővárost is jól ismerő
vezetőkre lesz szükség. A 100 kilométer távolságon túli gyülekezetekbe lehe-
tőség szerint már szombaton este el kellene vinni a vendégeket vonattal, autó-
busszal, vagy gépkocsikkal, nekik megfelelő szállást kellene időben biztosí-
tani. Elképzelhető, hogy tájegységenként, vagy egyházmegyénként egy köz-
ponti fekvésű város szállodájában töltik az éjszakát vendégeink, onnan viszik
aztán vasárnap reggel őket a gyülekezetekbe. Ennek pontos megszervezése is
komoly feladat. .

Ha 5-600 vendégre és 100-120 vendéglátó gyülekezetre számítunk, akkor
gyülekezetenként 4-5--6 vendégre kell számítani a tolmácsokkal együtt.
Szép lenne, ha vendégeinket a megérkezéskor gyermekek és a gyülekezet
vezetői együtt fogadnák néhány szál virággal és néhány meleg szóval.

Nagyon fontos feladat az istentiszteleteken a tolmácsolás is. Vendégeink
közül valaki prédikálni fog, egy másik, vagy többen pedig köszönteni fogják
a gyülekezetet. Nem tudunk minden csoportnak Budapestről tolmácsot adni,
tolmácsokat keresünk, akik megfelelő nyelvtudással rendelkeznek. Előfordul-
hat, hogy egy csoportnak két tolmácsra is szüksége lesz. Főként angol, francia,
német tolmácsra lesz szükség, de lehet, hogy más nyelvü fordítás is szükséges
lesz. Akik a gyülekezetekböl tolmácsolnak, utazzanak a vendégekért Buda-
pestre, vagy egy vidéki szállodába, hogy már az úton megismerjék egymást.

Szép volna az istentiszteleten az üdvözlések alkalmával a gyülekezet kö-
szöntő szavaival együtt minden vendégének ajándékot is adni, egy hímzést,
vagy más népművészeti tárgyat, csak az színvonalas és eredeti legyen. Gaz-
dagítaná az istentiszteletet énekkari, vagy ifjúsági ének szolgálata is, ha ez
nincs a gyülekezetben, körül kellene nézni, honnan lehetne kérni ilyen szol-
gálatot.

Ezután jönne az asztalok körüli vendéglátás feladata. Jó lenne, ha a ven-
dégekkel a lelkészcsalád és a gyülekezet néhány képviselője is helyet foglalna
az asztalok körü!. Itt folyhatna igazán az egymás megismerését célzó beszél-
getés. Ezt segíthetné, ha már tudjuk, honnan kapunk vendégeket, hogy még
egyszer elolvassuk az Evangélikus Bet egyházukra vonatkozó cikkét. hogy ne



tudatlanul kezdjük a beszélgetést. Fontos, hogy mi is mit mondunk magunk-
ról, nem szabad gondjainkat és kérdéseinket elhallgatni, de vannak dolgok,
amik nem a vendégekre tartoznak, ezek "családi" ügyek.

Jó lenne a kora délutáni órákra még valamilyen programot biztosítani ven-
dégeinknek. Talán van a faluban, városban, vagy a környéken idegenforgalmi
nevezetesség, de megmutathatjuk nekik egy szórványunk életét, épületeit,
talán egy rövid alkalom kíséretében is.

A vendégváráshoz hozzátartozik házunk tájának rendbehozatala is. Tudom,
sok gyülekezetünk máris a vendégvárás izgalmában el, templomaink, gyüle-
kezeti házaink, lelkészlakásaink, azoknak környéke együtt szépül és csinoso-
dik. Mindenesetre ez is a feladat ok közé tartozik. A legdöntöbb azonban, hogy
vendégeink olyan gyülekezettel találkozzanak, ahol gyermekek, fiatalok, fel-
nőttek együtt hallgatják az igét, ahol építő élet és szolgálat folyik. Olyan ven-
déglátó gyülekezetekre van szükség, akik nemcsak fogadják a vendéget, nem-
csak megkínálják őket, hanem hitükből és szeretetükből is tudnak nyújtani
valamit, amit vendégeink magukkal vihetnek a világ minden tájára.

Nem biztos, hogy mindnyájan tudatában vagyunk: milyen óriási jelentő-
ségű, hogya világ lutheránusainak 70-80 milliós családja nálunk találkozik.
Ezt a jelentőséget semmivel sem csorbítom, ha állítom, hogy ami szempon-
tunkból 1984. július 29-e lesz a két hét legdöntőbb napja. A küldöttek ezen a
napon találkoznak igazán egyházunkkal, gyülekezeteinkkel, ahol élünk. Mi
ezen a napon kaphatunk közvetlen benyomásokat nemcsak a két hétről, hanem
sok lutheránus egyházról is. Ez a nap sokat építhet, de ronthat is. Ezért egyhá-
zunknak 1984-re, szinte "évi", vagy "félévi" igéül szeretném ajánlani - meg-
fontolásra és gyakorlásra, újra meg újra tanulásra -, amivel írásornat kezd-
tem: "A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek".

Keveházi l.ászló
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A Budapest Sportcsarnok
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I Krónika I
1982. JÚLIUS - 1983. JÚNIUS

8
KITüNTETETT LELKÉiZEK

Az Országos Béketanács aktív béke-
munkájáért Táborszky 1 égit} békés-
csabai lelkészt, a Kelet-Békési Egy-
házmegye esperesét Kitüntető Jel-
vénnyel, Csizmazia Sándor nyíregy-
házi és Delre János! aszódi lelkészt
Emléklappal tüntette ki.

AZ EVANGEUKUS EGYHÁZAK
BEKEMUNKÁJÁNAK
öSSZEHANGOLÁSA

A Lutheránus Világszővetség Tanul-
mányi Osztálya a fenti témáról július
5-:-12. között konferenciát rendezett
Chavanod-ban (Franciaország). ame-
lyen egyházunkat Lehel FereBf ny.
szombathelyí lelkész képviselte.

BUDAPEST SPORTCSARNOK -
HOTEL STADION

A Lutheránus Világszövetség 1984-
ben Budapesten rendezendő Nagy-
gyűlése előkészületeként egyházunk
elnöksége július 29-én szerzödése-
ket írt alá. Az egyik szerződés a Bu-
dapest Sportcsarnokkal került meg-
kötésre, amelyet Schmitt Pál igazgató
írt alá. A másik szerződést dr. Gyö-
kössy Gyula, a Hungar Hotels vezér-

igazgatója írta alá. Egyházunk részé-
ről dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
és dr. Fekete Zoltán országos egy-
házi felügyelő írta alá a két szerzö-
dést.

Fabiny Tamás felavatása.
Édesapja, dr. Fabiny Tibor áldó igét

mond
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LELKEsZAVATÁS
A DEu EGYHÁZKEROLETBEN

Dr. Káldy Zoltán püspök a fasori
templomban Fabiny Tamást, az óbu-
dai templomban Verasztó Sándort
avatta lelkésszé.

ORGONABARÁTOK TÁRSASÁGA

Az orgonaépítök, -művészek és -ked-
velök nemzetközi szervezete, az Or-
gonabarátok Társasága augusztus
1-7. között rendezte évi konferen-
ciáját Düsseldorfban (NSZK).A kon-
ferencián részt vett TraHler Gábor
országos egyházzenei igazgató.

A LUTHERÁNUS VILÁQiZOVETSEG
VEGREHAJTO BIZOTTSÁGANAK

OLEsE

A Lutheránus Világszövetség Végre-
hajtó Bizottsága augusztus 4-13. kö-
zött a kanadai Vancouverben tartotta
ülését. Az ülésen' több határozatot
hoztak az 1984. évi Nagygyüléssel
kapcsolatosan. Az ülésen, a végrehaj -
tó bizottság tagjaként részt vett dr.
KáldI Zoltán püspök-elnök. Útjára,
;mis rte feleseu is.

EUROPAl EVANGEUKUS -
ANGUKÁN DIALOGUS

Harmadik és egyben utolsó ülését
tartotta augusztus 26-31. között
Helsinkiben az evangélikusok és az
anglikánok európai dialóguscsoport-
ja. A bizottság ülésén Reuss András
külügyi titkár vett részt.

EGYHÁZUNK KOLDOTTSEGE
DÁNIÁBAN

Olé Bertelsen, Koppenhága püspöke
és a dániai evangélikus egyház prí-
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mása meghívására szeptember 1. és 8.
között dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
vezetésevel egyhazunk delegacloJa
járt Dániában. Tagjai voltak: dr.
Fabiny Tibor teológiai akadémiai
dékán, Toth-Szöllös Mihály espere~
Reuss András külügYI htkar es dr.
Hafenscher Károlyne. Á lalogatas
programjában püspoKókkel és lelké-
szekkel való találkozás, több gyüle-
kezeti szolgálat és a dán egyház éle-
tével való ismerkedés szerepelt.

AZ EuROPAl OKUMENlKUS
IFJÚSÁGI TANÁo; v. B. OLEsE

Az Európai Okumenikus Ifjúsági
Tanács Végrehajtó Bizottsága szep-
tember 8-13. között ülést tartott
Helsinkiben. Az ülésen részt vett dr.
Görög Tibor., az Ifjúsági Tanács al-
~.

AZ ÚJ FINN ERSEK BEIKTATÁSA

Dr. John Vikströmöt, a Finn Evan-
gélikus Egyház új érsekét szeptem-
ber 11-12-én iktatták be tisztségébe.
Az ünnepségeken részt vett gr. KáldY_4
~oltán püsPÖk-elnök.

A BERLIN-BRANDENBURGI
EGYHÁZ

KOLOOTTSEGENEK LÁTOGATÁSA

Dr. Bartha Tjbor református püspök-
nek, az Okumenikus Tanács elnöké-
nek meghívására szeptember 13-18.
között látogatást tett hazánkban dr.
Gottfried Forc püspök vezetésével a
Berlin-Brandenburgi Egyház kül-
döttsége. A küldöttség megbeszélést
folytatott dr. Káldy Zoltán püspök-
elnökkel js.



A TEOlÓGIAI AKADEMIA
TANEVNYITOJ A

A Teológiai Akadémia szeptember
8-án tartotta tanévnyitóját. Az isten-
tisztelet igehirdetői szolgálatát.IU-
Káldy Zoltán püspök-elnök végezte.

BEIKTATTÁK
DR. NAGY GYULA PUSPöKöT

Az Eszaki Egyházkerület gyülekeze-
tei egyhangúlag dr. Nagy Gyulát vá-
lasztották meg az egyházkerület püs-
pökévé. A beiktatás szeptember
25-én volt a budavári templomban
ünnepi istentisztelet és közgyülés
keretében. Abeiktatást dr. Káldy
~ltán püspök-elnök végezte. ko-
szöntötte az új puspököt dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök, Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke, dr. Bartha Tibor re-
formátus püspök, az Okumenikus
Tanács elnöke, dr. Carl H Mau, a
Lutheránus Világszövetseg főtitkára
és Alekxij metropolita. Dr. Nagy
Gyula püspök november 16-án tett
esküt a Népköztársaság alkotmányá-
ra dr. Trautrnann Rezső, az Elnöki
Tanács helyettes elnöke előtt.

TANZÁNIAI PUSPöK
A BUDAVÁRI SZOSZEKEN

Dr. Judah Kiwovele tanzániai püs-
pök, aki az Egyházak Világtanácsa
egyik delegációjával járt hazánkban,
szeptember 26-án igét hirdetett a Bé-
csikapu téri templomban.

KOzELETI KOZELKEPEK

címmel sugárzott beszélgetést a Kos-
suth rádió szeptember 27-én. r. '1-
d Zoltán, eh'
e, orszaggxülési képviselő válaszolt

Mester Ákos és Vértes Csaba kérdé-
seire.

SzAMADÁS DIAKONlÁNKROL

Ebben az esztendőben Gyenesdiáson
tartották az Országos Diakóniai Kon-
ferenciát.

EGY REGI ISKOLA JUBILÁLT

Október 1-3. között tartották a
négyszázhuszonöt éves soproni Ber-
zsenyi gimnázium jubileumát. Az is-
kola a volt Evangélikus Líceum utó-
da. Az ünnepségen felszólalt dr. Kál-
dy Zoltán püspök-elnök is.

DR. NAGY GYULA PUSPöK
SVÁJCBAN

Dr. Nagy Gyula, az Eszaki Egyház-
kerület püspöke október 8-15. kö-
zött Svájcban járt. Október 8-12.
között az Európai Egyházak Konfe-
renciája képviseletében részt vett a
Svájci Protestáns Egyházszövetség
Interlakenben tartott nemzetközi
konferenciáján, majd október 13-15.
között látogatást tett Genfben, a nem-
zetközi egyházi szervezetek központ-
jában.
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vetség külön nagygyülést rendez az
ifjúság részére. Ennek elökészületei
megkezdődtek és az első nemzetközi
megbeszélést Genfben tartották ok-
tóber 16-24. között. Az előkészületi
munkában való részvételre meghívást
kapott Fabiny Tamás segédlelkész.

A cuszrx V ADOLF EGYESULET
SzAZöTVEN EVES JUBILEUMA

A kistarcsai gyülekezet énekkara a Gusztáv Adolf Egyesület százötven éves
., jubileumán

Október 15-17. között ünnepelte
százötven éves évfordulóját KasseI-
ban (NSZK) a Gusztáv Adolf Egye-
sület. Az ünnepségen egyházunkat
dr. Karner Agoston országos egyházi
föti'kár a Gyülekezeti Segély orszá-
gQS előadói", dr. Nagy István espe-
res, a Gyülekezeti Segély északi egy-
házkerületi előadója és Reuss Andrá;>
külügyi titkár képviselte. Meghívást
kapott és az ünnepségeken szolgált a
nagytarcsai gyülekezet énekkara is
Bálint József karnaggyal és Gáncs

1.. Péter lelkésszeL

LVSZ IFJúSAGI NAGYGYULEs,
1984

Az 1984. évi budapesti Nagygyűlést
megelözően a Lutheránus Világszö-
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A DEu EGYHÁZKERULET
PRESBITERIUMANAK ULEsE

A Déli Egyházkerület Presbitériuma
dr. Káldy Zoltán püsEi>k és Szilágyi
Béla egyházkerületi felügyelőhelyet-
tes elnökletével november 5-én tar-
totta ülését. A presbitérium meg-
tárgyalta a püspöki jelentést, továb-
bá az egyházkerület, az egyházme-
gyék és a gyülekezetek életére vo-
natkozó jelentéseket és számos hatá-
rozatot hozott.



Az Eszaki Egyházkerület megválasz-
tott püspökét, dr. Nagy Gyulát októ-
ber 17-én iktatta be a budavári gyü-
lekezet lelkészi állásába dr. Koren
Emil esperes.

Dr. Ján Michalko, szlovákiai egyete-
mes püspök hetvenéves

JÁN MICHALKO PUSPöK
HET VENEVES

A Szlovákiai Evangélikus Egyház
egyetemes püspöke, dr. Ján Michai;.
~ professzor október 16-án töltötte
be 70. életévét. Október 17-én a po-
zsonyi nagytemplomban istentisztele-
ten emlékeztek meg erről. Az ünnep-
ségen részt vett, és az ünnepség utáni
ebéden köszöntőt mondott dr. Káldy
zg}tán, egyházunk püspők-elnőke.

DR. NAGY GYULA PUSPöK
GYULEKEZETI BEIKTATÁSA

EUROPAl OKUMENIKUS
IFJÚSÁGI NAGYGYűLES

Az Európai Okumenikus Ifjúsági
Tanács nagygyülését október 17-23.
között az ausztriai St. Pöltenben tar-
tották. Egyházunk anagygyűlésre
zür Tamás vönöcJM."JelkészL,küld-
te 1.

EGYHAZZENE -
EGY HETEN ÁT

A Szász Tartományi Evangélikus
egyház október 20-25. között egy-
házzenei napokat rendezett Drezdá-
ban, amelyen részt vett Trajtler Gá-
bor e házzenei i az ató is.

AZ ELSO RAJ KIBOCSÁTÁSA

Az első Levelező Teológiai Tan-
folyam végzett hallgatóinak kibocsá-
tására október 23-án került sor. A
záróistentisztelet szolgálatát dr.
Káldy Zoltán püspök elnök vége;:.

AZ ffiZAKI EGYHAZKERULET
PRESBITERIUMÁNAK ULESE

~.

KITUNTETES

A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 65. évfordulója alkalmából
az ambrózfalvai tanácsházán adták
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át lIJegyaszai Lászlp lelkésznek a
Hazafias Népfront Erderrres Társadal-
mi Munkása kitüntető emlékérmet.

AZ EGYUlTMOKUOEsT
( Es ENYHOLEsT

TOVÁBB KELL FEJLESZTEM,
JAVlTAM

A Keresztyén Békekonferencia nyi-
latkozatot tett közzé a november 9-én
kezdödött Európai Biztonsági és
Együttműködési Konferencia máso-
dik madridi ülésévei kapcsolatban.

li

I
EMLEKEzEs PÁLFY MIKLOSRA

A Teológiai Akadémia tanárai és
hallgatói november II-én megemlé-
keztek dr. Pálfy Miklós teológiai aka-
démiai tanár eleteroI. egyházi és
tudományos munkásságáról - ha-
lála tizedik évfordulóján.

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ
PRESBITERIUMÁNAK ULEsE

Az Országos Egyház Presbitériuma
november 18-án.dr Káldy Zoltán
p.~k-elnök és dr. Fekete ZoltÁn
prsz.t7os felügyelő elnökletevel tar-
totta ülését, amelyen számba vette
egyházunk munkaterületeit. Az ülés
gerincét a püspök-elnöki jelentés ké-
pezte, amelyet az Evangélikus Elet
több szakaszban tett közzé.

MIHÁLYFl ERNO EMLEKEZETE

Egyházunkban megemlékeztek.r::1i;
hályfi Ernő országos egyházi felügye-
broI - halala tizedik evfordulóján.

104

VENDEGPROFESSZOROK
A TEOLOGIAI AKAOEMIAN

r

SZENTHÁROMSÁG, EGYHAz
ES VILAG

Az európai egyházak teológiai kon.
ferenciáját november végén rendez-
ték meg Goslarban (NSZK). A kon-
ferencián részt vett dr. Nagy Gyuld
püspök.

EGYHÁZUNK KULOOlTSEGE
A SZWVÁK

EVANGEUKUS EGYHÁZNÁL

A Szlovák Evangélikus Egyház meg.
hívására november végén dr. Káldy
Zoltán Düspök-elnök vezetésevei epy.
házunk delegaclOJa Jatogatast teTt'
Pozsonyban. A küldöttség tagjai vol.
tak: dr. Fabiny Tibor dékán, dr~-
meczi János, a i eológus o"imOn
igazgatoJa es Reuss András külügyi
titkár. KÜldöttségunk tagjai meg be-
széléseket folytattak dr. Ján Michgl-
ko epvetemes püspökkel. Rudolf
Kostial es uhus I o pusr;:,KKel, dr.
Karpl &bns dekannai es 4fvel Kola-
rovszky professzorral. Küldöttségünk
tagjai gyülekezetekben is szolgáltak.

1982-1983. tanév első felében két
vendégprofesszor szolgált a Teológiai
Akadémián: dr. Pavel Kolarovsky, a
Pozsonyi Evangélikus Teológiai Fa-
kultás egyháztörténésze és dr. Peter
F §ertgg a hécsi egyetem Teológiai
Fakultásának egY!iáztörtenesz pro-
fesszora.' 240 $
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EGYHAZI VEZETOK
A HAZAFIAS Nl:PFRONfBAN

December 6-án a Hazafias Népfront
székházá ban baráti beszélgetés re ke-
rült sor az egyházak vezetöi, illetve
Sarlós István, a Minisztertanács el-
~helyet1ese es Pozsgay Imre, a Ha-
zafias Népfront fbtitkára között. A
találkozón részt vett Miklós Imre ál-
lamtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke. A beszélgetés során
egyházunk részéröl dr. Káldx Zoltár
gQspök-elnök szóIaIt fel.

STRAUB ISTVÁN
ELNOKHELYElTES ELOADÁSA

A TEOLÚGIAI AKADl:MIÁN

Straub István, az Állami Egyházügyi
ftvataI elnökhelyettese dr. Fabiny
Tibor dékán meghívására ~
Vilmos egyházü i tanácsos kísére-
te en ecem er -en látogatást tett
a Teológiai Akadémián, ahol elö-
adást tartott és válaszolt a hallgatók
kérdéseire.

ÁZSIAI KERESZTYl:NEK KOZOIT

A Keresztyén Békekonferencia de-
cember elején kibövített elnökségi
ülést tartott Indiában. Az elnökség
tagjait fogadta Indira Gandhi minisz-
terelnök.

TISZTELET A SZOLOFOLDNEK

December 16-án a külföldön élö ma-
gyar művészek kiállítása nyilt meg a
Műcsa rnokban.

MEGEMUKEm
IDOSB PROHLE KAROLY

PROFESSZORRÚL

December 14-én - halála huszadik
évfordulóján - megemlékeztek a
Teológiai Akadémián lQŐ§h IWjWa
Károly professzor teológiai munkás-
sagarol. A megemlékezésen budapesti
lelkészek is részt vettek.

HALAADÁSSAL
es REMl:NYSl:GGEL

A Magyar Rádió Szülöföldünk adá-
sában karácsonykor és újévkor dr.
Nagy Gyula fÜspÖk szólt a kűlföldön
elo magyaro hoz.

EREDMl:NYEKROL
es TERVEKROL

Az Okumenikus Tanács Elnökségi Ta-
nácsa december 28-án tartotta ülését,
amelyen megtárgyalta az 1982. évi
munkát és terveket készített az 1983.
évre vonatkozóan.

ÚJl:VI KOSZONfl:SEK

Újév napján a Pesti Egyházmegye
gyülekezetei nevében Virá~h Gvula
esperes köszöntötte dr. kM y. Zoittn
Düspököt. A köszöntesen a gyüleke-
zetek felügyelői, presbiterei, küL-
döttei voltak jelen. Az esztendö elsö
munkanapján az Országos Elnöksé-
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get köszöntötték az Országos Egy-
ház munkatársai, a munkaágak veze-
tői. valamint a budapesti lelkészek.
A megjelentek nevében dr. ~
Gyula, az Északi Egyházkerület püs-
pöke értékelte az 1982. évet, mí~.
Káldy Zoltán püspök-elnök az 19ln.
év feladatait rajzolta meg a meg-
jelentek előtt.

ÚJEVI NYILATKOZAT

A Magyarországi Egyházak Okume-
nikus Tanácsa az újév alkalmából
nyilatkozatot tett közzé, amelyben
felhívta a gyülekezetek figyelmét
arra a veszélyre, amely a szakadék
szélére sodorhatja az egész em beri-
séget. Egyben bizakodását is kifeje-
zésre juttatta, hogy világunk - a
meglevő problémák mellett is - ké-
pes a béke megőrzésére.

BUDAPESTI IFJÚSÁGI
NAGYGYűL~

Mint ismeretes, 1984-ben Ifjúsági
Nagygyűlés is lesz Budapesten. En-
nek előkészítése érdekében január
9-12. között Budapesten járt .AU
~, a Lutheránus Világszövetség
ifjúsági titkára. Fogadta őt dr. Kál-
<lLZoltán pÜsll8k-elnök. AJt Idland
részt vett az előkészítő bizottság első
ülésén.

D. DR. OTTLYK ERNO NY. PUSPöK
HATVANUf EVES

Január 9-én töltötte be életének 65.
évét . p dr Ottlvk Ernő ny' püspök,
az Okumenikus Tanács főtitkára.
l&yélben köszöntötte Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke, valamint dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök.
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LÁTOGATÁS
A FOVÁROSI TA~ \CSNAL

Dr. Nagy G" lia, az tszaki Egyház-
terület püsp')Ke- januá l l-én láto-
gatást tett Kele-ten Lajosnél. a Fő-
városi Tanács á iT alanos e lnökhelyet-
tesénél. Jelen volt Füzfa Imre egy-
házügyr titkár.

sZABO JOZSEF NY. PUSPöK
MADÁCH-DlJAT KAPOTT

Madách Imre születésének 160. és
Az ember tragédiája bemutatásának
100. évfordulója alkalmából a Nóg-
rád megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága Madách-díjat alapított. Ja-
nuár 21-én - első ízben - Madách-

í' .al tüntették ki Szabo Jozsei 1ft
püspököt.

ULEST TARTOTT
A MAGYAR TEOLOGIAI
ELOKEsDTO BIZOTTSÁG

A Lutheránus Világszövetség 1984.
évi Nagygyülésével kapcsolatosan
alakított magyar Teológiai Előkészí tő
Bizottság január 26-án tartotta ötö-
dik ülését.

BUDAPESTI ANTIFASISZTA
NAGYGYűLEs

Január 27-én a Pataky István Műve-
lődési Központban antifasiszta nagy-
gyűlést tartottak, amelyen felszolaH
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök.

DR. NAGY GYULA PUSPöK
LÁTOGATÁSA GYOR-SOPRON

MEGY"EBEN

Dr. Na Gula, az Északi Egyház-
kerület püspöke január 27-én láto-



gatást tett lombos Ferencnél, a Me-
gyei Tanács elnökénél. Jelen volt
Horváth Antal egyházügyi titkár. A
püspök jelen volt a Megyei Tanács
és a Hazafias Népfront év elején
szekésos fogadásán.

A BIZALOM JEGYEBEN

Január 27-én került sor a lutheránus
Világszövetség Kommunikációs Osz-
tálya igazgatójának, Marc Chambron-
nak az ünnepélyes megnyitó foga-
dására, amellyel az Európai Kisebb-
ségi Evangélikus Egyházak Infor-
mációs Szolgálatának irodáját meg-
nyitotta. Az lDL főszerkesztője dr.
Gottfried Mierau"

TANSZEKCSERE
ES TANSzEK-HELYETTESITES
A TEOLOGIAI AKADEMIÁN

Dr. Nagy Gyula, az Eszaki Egyház-
kerulet püspbkévé történt megválasz-
tása után lemondott a Teológiai Aka-
démián viselt tanári állásáról. Ezzel
megüresedett a rendszeres teológiai
tanszék. Egyházunk Országos Elnök-
ségének javaslatára a Teológiai Aka-
démia Tanári kara javaslatot tett az
Országos Presbitériumnak, hogy a
megüresedett rendszeres teológjaj

.,lanszékre dr. Prohle KárolXt, az új-
swvetsegl !eologlal tanszek eddigi
vezetőjét válasszák át. Az Országos
Elnökség a Presbitérium döntéséig
felkérte dr. Prőhle Károlyt, hogy a
rendszeres teológiai tanszék vezeté-
sét vegye át és kezdje meg munká-
ját. A Tanári Kar a megüresedett
újszövetségi tanszék helyettesítésé-
vei az Orszagos Elnökség javaslatára
dr. Cserháti Sándor szegedi lelkészt
bízta meg, aki szegedi lelkészi állását

megtartva február I-én megkezdte
előadásait a Teológiai Akadémián.

MEGALAKULT
AZ ALKOHOUZMUS ELLENI
EVANGEUKUS SZOLGÁLAT

Február 2-án megalakult az Alko-
holizmus Elleni Evangélikus Szolgá-
lat, mint a diakóniai munka új terü-
lete. Az ügyvezető-elnöki feladat el-
látására Ruttkax Levente józ§.fvá-
rosi lelkesz kapott megbízást.

A ••HELSINKI SZELLEM"
TÁMOGATÁSÁEIIT

A Magyarországi Egyházak Okume-
nikus Tanácsa levelet intézett a Mad-
ridi Konferencia február 8-án meg-
nyíló újabb ülése előtt Varga István
nagykövethez, a magyar delegáció
vezetőjéhez, amelyben az egyházak
teljes támogatásáról biztositották.

CARL MAU FOTITKÁR
LÁTOGATÁSA

Dr. Carl H. Mau, a lutheránus Világ-
szövetség főtitkára dr &m F Rilbl-'
ren Európa-titkár tiséretében .e~y-

azunk efnoksegenek megfuvasara
február 9-Il. között látogatást tett
Budapesten. Miklós Imre államtit-
kár, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke fogadta a vendégeket, és ebé- ,
det adott tiszteletükre. A fogadáson
jelen volt dr. Káldy Zoltán és dr.
Nagy Gyula püspök.

TANÁCSKOZOTT
A LUTHER EMLEKBIZOTTSÁG

Február 17-én tartotta második ple-
náris ülését a Luther Emlékbizottság.
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Dr. Selmeczi János, a Teológus Ott-
hon igazgatója hatvanéves

DR. SELMECZI JÁNOS
HATVANEVES

);lr Selmeszj János a Teológus Ott-
hon igazgatója hatvanéves. Február

. 9-én fogadta Straub István, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese.
Az együttléten jelen volt egyházunk
részéről dr Káldy Zoltán püsOOIf-
e., dr. Fabi~ibor dékán és dr.
Karner Ágoston országos egyházi
főtitkár. Február lO-én a Teológiai
Akadémia tanári kara köszöntötte.

ULEST TARTOTIAK
AZ LVSZ NAGYGVOLEST
ELOKESztTO BIZOTISÁG

CSOPORTVEZETOl

A Nagygyűlést előkészítő bizottság
csoportvezetői dr. Káldy Zoltán TÜs-
IlÖk-elnök vezetesevel tebruar i -en
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ülést tartottak, amelyen a szerve-
zéssel és lebonyolítással kapcsolatos
kérdéseket tárgyalták meg.

LVSZ MISSZIOI KONFERENCIA

A Lutheránus Világszövetség Egy-
házi Együttműködési Osztálya feb-
ruár 15-17. között konferenciát ren-
dezett a misszióról Purkersdorfban
(Ausztria). Egyházunkat dr. Hafen-
scher Károly Deák téri igazgato-ieh
kész képviselte.

WERNER LEl CH PUSPöK
LÁTOGATÁSA

Werner Leich, a Türingiai Evangé-
likus Tartományi Egyház püspöke
egyházunk elnökségének meghívásá-
ra felesége és titkára kíséretében
február 22-28. között látogatást tett
Magyarországon. Tárgyalást folyta-
tott dr. Káldy Zoltán püspök-elnök-
kel, meglátogatta a Teológiai Aka-
démiát, szeretetintépnényeket és elő-
adást tartott Lelkészi Munkaközös-
ségi ülésen. Igehirdetéssel szolgált
a Deák téri templomban.

AZ ÚJ EVANGEUKUS
ENEKESKtJNYV

HASZNÁLATBA vETE LE

Az új evangélikus énekeskönyv
hatvanezer példányban 1982 decem-
berében megjelent. Püspökeink úgy
rendelkeztek, hogy az új énekes-
könyvet február 20-án, böjt első va-
sárnapján vegyék használatba gyüle-
kezeteink, ami mindenütt nagy öröm-
me: meg is történt.



PÜSPöKEINK LATOGATÁSA
DR. LEKAI LASZLO BIBOROSNÁL

Dr. Káldy Zoltán püspök-el~ök és
F Nagy Cy4fia, azJszaki Egyház-
kerulet puspO'ke március 5-én meg-
látogatta dr. Lékai László bíb.,Qrost
EsztergomBan. A latogatás egyf'cl"őI
viszonzása volt dr. Lékai Lászlo bí-
boros dr. Káldy Zoltán püspök-elpÖk-,

..utI t!il,Fmúlt evr latogatásának, más-
részt a két egyház közötti kapcsolat
továbbépí tését szolgálta.

AZ OSZTRÁK, A SvED
Es A HOLLAND NAGYKöVET

LATOGATÁSA
DR. KALDY ZOLTÁN PÜSPöKNEL

Dr. Arthur Agstner, az Osztrák Köz-
társaság budapesti nagykövete már-
cius ll-én; Vidar Hellners, a Svéd
Királyság budapesti nagykövete már-
cius l6-án; Godert Willem de Vos
van Steenwijk, a Holland Királyság
budapesti nagykövete március 30-án
látogatást tett dr. Káldy Zoltán püs-
pöknél.
•
A LUTHERÁNUS VILAGSZOVETSEG
KULOOTISEGENEK LATOGATÁSA

A Lutheránus Világszövetség kül-
döttsége: dr. Anza Lerna főtitkár-
helyettes, Carl Gustav von Ehren-
heim kincstárnok, Gerhard Messner
pénzügyi igazgató és dr. Sam Dahl-

\~ Európa-titkár egyhazunk eino~-
segenek meghívására március 22-25.
között látogatást tett Budapesten.
Megbeszéléseket folytattak dr. Káldy
Zoltán püspök-elnökkel és munka-
társaival. Megtekintették a Budapest
Sportcsarnokot és a Nagygyűlés
résztvevőinek elhelyezésére szolgáló
szállodákat, továbbá találkoztak a

magyar előkészítö bizottság csoport-
vezetőivel.

DR_NAGY GYULA PÜSPöK
LATOGATÁSA

A MAGYARORSZÁGI IZRAELITÁK
ORSZÁGOS KöZPONTJÁBAN

Dr. Nagy Gyula, az Eszaki Egyház-
kerület püspöke március 23-án be-
mutatkozó látogatást tett a Magyar-
országi Izraeliták Országos Központ-
jában és meleghangú megbeszélést
folytatott az izraelita hitfelekezet
vezetőivel.

EGYHÁZUNK KEpVISELOI
AZ UJ OSZTRÁK EVANGEUKUS

PÜSPöK BElKTATÁSÁN

Dieter Knallt, az Ausztriai Evangéli-
kus Egyház újonnan megválasztott
püspökét március 27-én Bécsben ik-
tatták be tisztségébe. Egyházunk
képviseletében dr. Káldy Zoltán püs-
pök-elnök - akit feleség:; is \t;!kjs'-U

valammt dr. Karner Agoston or-
szágos egyházi főtitkár vett részt a
beiktatási ünnepség en.

DR. NAGY GYULA PÜSPöK
GENFBEN

Az Európai Egyházak Konferenciája
meghívására dr. ~y'..Qy"ula püspök
április 2-12. között Genfben tartóz-
kodott, ahol részt vett a május végén
Moszkvában megrendezésre került
EEK konzultáció előkészítésében.

RUDOlF KOSTIAL PÜSPöK
HETVENEVES

Rudolf Kostial zólyomi lelkész, a
Szlovák Evangélikus Egyház Nyugati
Egyházkerületének püspöke április
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3-án töltötte be 70. életévét. A szlo-
vák testvéregyházban bensöséges
ünnepen emlékeztek meg Rudolf
Kostial püspök születésnapjáról.

FELHlVÁS A LUfHER-SZOBOR
FELÁLUTÁSÁRA VALO

ADAKOzASRA

Püspökeink április 3-án körlevelet
adtak ki, amelyben reformátorunk,
dr. Luther Márton születésének 500.
évfordulója alkalmából adakozásra
hívták fel híveinket a Luther-szobor
felállítására való adakozásra.

A LEHETOSEGET
NEM SZABAD ELMULASZTANI!

A Magyarországi Egyházak Oku-
menikus Tanácsa április 7-én meg-
tartott ülésén Nyilatkozatot tett köz-
zé, amelyben arra hívják fel a keresz-
tyéneket, hogy felelősségük tudatá-
ban csatlakozzanak azokhoz a mil-
liókhoz, akik határozottan követelik
a nukleáris fegyverek gyártásának
megszüntetését.

EGYUTT, REMENYSEGGEL

A Lutheránus Világszövetség Német
Demokratikus Köztársaságbeli Nem-
zeti Bizottságának küldöttsége egy-
házunk vezetőségének meghívására
április 11-14. között dr. Horst Gien-
ke püspök vezetésével látogatást tett
hazánkban. A látogatás célja az volt,
hogya két egyház jobban segitse
egymást az 1984. évi Nagygyűlés
témájának megértésében és feldol-
gozásában.
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DR. KÁLDY ZOLTÁN PDSPOK
UPPSALÁBAN,

AZ ELET Es BEKE
VILÁGKONFERENCIÁJÁN

Dr. Olof Sundby svéd érsek kezde-
ményezésére április 20-24. között
Uppsalában "tlet és béke" címmel
konferenciát rendeztek, amelyre a
világ keresztyén egyházainak mint-
egy százötven vezetőjét, illetve kép-
viselőjét meghívták. A konferen-
ciának az volt a célja, hogy mozgó-
sítsa a világ keresztyéneit a hábo-
rús veszély elhárítására. A koníeren-
cián részt vett és felszólalt dr. Káldy
~oltán püspök-elnök, tovabba dr.
Toth k1iroiy relormatus püspök, a
Keresztyén Békekonferencia elnöke.

A KELET-EUROPAI EGYHÁZAK
NOI KONFERENCIÁJA

Az európai szocíalista országokban
élő egyházak női konferenciáját ápo
rilis 20-25. között Kijevben tartot-
ták. A konferencián egyházunkat
Keveháziné )Fzégénxi Klára pjllii
lelkész képviselte.

A LUTHERÁNUS VILÁGSZOVETSEG
VILÁGS ZOLGÁ LATI

BIZOTTSÁGÁNAK DLEsE

A Lutheránus Világszövetség Világ-
szolgálati Bizottsága május. 1-6.
között East Lansingben (USA) tar-
totta ez évi ülését. Az ülésen meg·
figyelőként részt vett Gáncs Péter
nagytarcsai lelkész.



Kiss János, a Kántorképzö Intézet
vezetöje nyugalomba vonult

DR. OTTLYK ERNO FOTITKÁR
GENFI LÁTOGATÁSA

D. dr. Ottlyk ErnŐ ny. püspök, az
"m.umenikus Tanács íőt itkáre Philipp
Potternak, az Egyházak Világtanácsa
tőtítkérának meghivására április 27-
május 2. között látogatást tett Genf-
ben.

LVSZ-VATlKÁNI DIALOGUS

A Lutheránus Világszövetség és a
Vatikán közös munkabizottsága má-
jus 2-7. között tartotta ülését Kirch-
bergben (NSZK). Az ülésen, a bizott-
ság tagjaként részt vett dr. Hafen-
scher Károly Deák téri. igazgato-Iel-
kész.

DR_ NAGY GYULA PUSPOK
A LUTHER-EV MEGNYITÁSÁN

A Luther-ev NDK-beli egyházi ren-

dezvényeinek megnyitóját r-váj us
3-án tartották Wartburg vá I ban.
A megnyitó ünnepség en, amelyen a
Lutheránus Világszövetség és a világ
számos evangélikus egyházainak
küldöttei voltak jelen, egyházunkat
dr. Nagy Gyula püspök képviselte.

OKUMENIKUS EGYHÁZI
KDLDOTTSEG NORNBERGBEN

A nürnbergi (NSZK) Evangélikus
Tanulmányt Központ május 4-10.
között meghívta az Okumenikus Ta-
nács tagegyházainak küldöttségét,
adjanak tájékoztatást Magyarország-
ról, a magyarországi egyházak éle-
téről. A küldőttség vezetője dr. Nap
~:tula püspök volt. Tagjai: dr. FMliny

i or dékán, ~fhjk Imre miSktlci
lelkész, a Borsod-Hevesi Egyház-
megye esperese, Szabó La' os pécsi
másodlelkész, továb a zenasi Sán-
dor bicskei református esperes, De-
rencsényi István debreceni reformá-
tus lelkész és Hecker Frigyes meto-
dista szuperintendens.

DR. OTTLYK ERNO
ELOADO-KORÚTJA AUSZTRIÁBAN

D. dr. Qttblk E ö _ az
Okumenikus Tanács íőtitkára az oszt-
rák evangélikus egyház meghívására
május 7-24. között előadói körutat
tett az országban.

GUNNAR STOLSETT LÁTOGATÁSA

Gunnar Stolsett, a Norvég Biblia-
társulat főtitkára a Magyar Biblia-
tanács meghívására május 12-15.
között látogatást tett Budapesten, és
megbeszélést folytatott dr. Káldy
Zoltán üs "k-el~kel.
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A LlJfHERÁNUS VIIA~ZOVETSEG
KOMMUNlKAaOs

BIZOTISÁGANAK OLEsE

A Lutheránus Világszövetség Kom-
munikációs Biwttsága május 12-19.
között Budapesten tartotta ülését.

EGYETEMI-FOISKOLAI LELKEsZEK
KONFERENCIÁJA

Az európai egyetemi-főiskolai lel-
készek évi konferenciáját május 15-
20. között tartották Saint-Prix-ben
(Franciaország). A konferencián részt
vett Szirmai Zoltán fasori lelkész .

•
DR. PHlUP POTIER

BUDAPESTEN

Dr. Philip Potter, az Egyházak Világ-
tanácsa főtitkára a Magyarországi
Egyházak Okumenikus Tanácsa meg-
hívására május 17-én látogatást tett
Budapesten. Megbeszélést folytatott
dr. Bartha Tibor református püspök-
kel, az Okumenikus Tanács elnöké-
vel. A találkozón részt vett dr. Káldl
Zoltán pÜspök-elnök. Dr. Phdlp Po -
ter főtitkár találkozott az Egyházak
Világtanácsa vancouveri nagygyülé-
sén résztvevő magyar küldöttség
tagjaival is. Dr. Philip Potter Iőtit-
kárt fogadta Miklós Imre államtitkár,
az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nöke.

A WESTFÁUAI EGYHÁZ
KOLOOTTSEGENEK IATOGATÁSA

A Westfáliai Egyház küldöttsége
(NSZK) egyházunk elnökségének
meghívására május 16-23. között
látogatást tett Magyarországon. A
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küldöttség tagjai: Ernst Brinkmann
egyházfőtanácsos, Hans-Wolf gang
Duksitein. az egyházvezetőség tagja,
Klaus Ilmer-Kephalides lelkész, az
ökumenikus bizottság tagja. Fogadta
a küldöttséget dr. Káldy Zoltán püs-
pök-elnök. A küldöttség tagjai eí~-
adást tartottak Lelkészi Munkakö-
zösségi ülésen és szeretetintézménye-
ket látogattak meg.

A BAJOR DIAKONIAI EGYESOLET
DELEGACIOJÁNAK IATOGATÁSA

HAZÁNKBAN

A Bajor Diakóniai Egyesület dele-
gációja dr. Karl Leipzieger, a Diakó-
niai Egyesület vezető lelkésze veze-
tésével látogatást tett hazánkban.
A delegáció tagja volt Heinrich
Reittinger, az egyesület egyik refe-
rense. A vendégek látogatást tettek
több gyülekezetben is. Fogadta a
küldöttséget dr. Káldy Zoltán püs- __
RÖk-elnÖk. A vendegek dr. Karner
Agoston országos egyházi főtitkár
kíséretében szeretetotthonokat láto-
gattak meg.

KlTONTETEs

Az Országos Béketanács május 24-én
Kitüntető Jelvénnyel tűntette ki
Tóth-Szöllős Mihály kecskeméti lel-ma: a Bács-Klskun Egyhazmegye
esperesét. A Hazafias Népfront Nóg-
rád megyei elnöksége az Országos.
Béketanács Kitüntető Emléklapjával
tűntette ki Kalácska Béla balassa-
gyarrnati igazgató-lelkeszt.· Varga
Árpád szepetneki lel észt Em ek-
lappal tűntették ki.



A KERESZ1YEN
BEKEKONFERENCIA

LESZERELESI
ES EUROPAl

BIZTONSÁGI KONFERENCIÁJA

A Keresztyén Békekonferencia, le-
szerelési és eu rópai biztonsági kon-
ferenciáját május 24-28. között Bu-
dapesten tartották.

BIZALOM. LES ZE RE LES. BEKE

Az Európai Egyházak Konferenciája

ezzel a cimmel rendezett teológiai
konzultációt május 25-31. között
Moszkvában. A konferencián részt
vett dr. l':iagy Gyula püspök.

VILÁGMOZGALMAK
A RAKETÁK ELLEN

Ezzel a cimmel rendezett vitát a Kül-
politikai Klub, amelynek vendége
volt dr. Káldy Zoltán püspök-pl IOI~
és Balazs Jozsef. a szerkesztő-rnűsor-
vezető Hável József volt. A vitát a
Kossuth rádió közvetítette.

Egyházi könyvsátor az ünnepi könyvhéten a Kálvin téren

EGYHÁZI KONYVSÁTOR
AZ üNNEPI KONYVHETEN

A május 27-én megnyílt. ünnepi
könyv héten a protestáns egyházak
könyvkiadói közös könyvsátorban
árusították könyveiket Budapesten,
a Kálvin téren. A könyvhéten 110
egyházi kiadvány került árusításra.

KARL GERVIN LÁTOGATÁSA

Karl Gervin, a Lutheránus Világszö-
vetség Tanulmányi Osztályán a
Nagygyűlés teológiai előkészítésé-
nek szervezöje látogatást tett Buda-
pesten, megtekintette a Budapest
Sportcsarnokot és részt vett a magyar
Teológiai Előkészítő Bizottság ülésén.
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A TEOLOGIAI ELOKFszlTO
BIzorrSÁG ULFsE

Június 8-án tartotta nyolcadik ülését
az 1984. évi Nagygyüléssel kapcso-
latosan a Teológiai Előkészítő Bi-
zottság.

Dr. Groó Gyula teológiai akadémiai
tanár hetvenéves

DR. NAGY GYULA PUSPOK
LÁTOGATÁSA

VAS MEGYEBEN

Dr. Nagy Gyula, az Eszaki Egyház-
kerttet püspcike Fehér KárQly espe-•res kíséretében június 13-án látoga-
tást tett Szombathelyen a Vas megyei
Tanácsnál. Csonka György, a Megyei
Tanács általános elnökhelyettese
Gyergyák Ferenc megyei egyházügyi
titkár kíséretében fogadta a püspö-
köt. - Q.L.Eábián Árpád római kato-
likus megyéspüspök ebéden látta
vendégül dr. ~agy Gyulapüspő$t,
felesé ét és. Fehér Károl esperest.
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DR. KÁLDY ZOLTÁN
PUSPOK-ELNÖK

A PRÁGAI
BEKE-VILÁGfALÁLKOZON

Június 21-26. között Prágában ren-
dezték meg a béke-világtalálkozót,
amelyen Pozsgay Imrének, a Haza-
fias Népfront főtitkárának vezetésé-
vel magyar delegáció vett részt. A
delegáció tagja volt dr. Káldy ~l-
tán püspök-elnök, aki ket bizottság-
ban is felszólalt.

Dr. Ottlyk Ernő ökumenikus főtitkár
előadást tart Finnországban az őku-
menikus egyházi napokon, dr. Marttí
Voipio finn esperes tolmácsolásával

TANEVzARO
A TEOWGIAI AKADEMIÁN

A Teológiai Akadémia június 24-én
tartotta tanévzáró istentiszteletét és
tanévzáró ünnepi ülését. Igét hirde-
tett dr. Prőhle Károly professzor.



DR. NAGY GYULA PüSPOK
A NEMET DEMOKRATIKUS

KOZTARSASAGBAN

Dr. Nagy Gyula püspök június -23-
26. Kozott a Magyarországi Egyházak
Okumenikus Tanácsa és egyházunk
képviseletében részt vett az Egyházi
Napok ünnepségein Magdeburgban.

LVSZ-KONFERENOA
AZ ISTENTISZTELETROL

ps AZ EGYHÁZI mVATALROL

A Lutheránus Világszövetség Tanul-
mányi Osztálya június 20-július 1.
között Minneapolisban (USA) kon-
ferenciát rendezett az istentisztelet

és az egyházi szolgálat kérdéseiről.
A konferencián egyházunk képvise-
letében dr. Hafenscher !9Üg1y peák
téri igazgató-lelkész vett részt.

LELKfSZAVATAS

A lelkészavatást ebben az esztendő-
ben július 2-án tartották a Deák téri
templomban. Dr. Káldy Zoltán pii~-
pök a Déli FgyhaZkerület végzett

~gusait avatta lelkésszé, illetve
bocsátotta ki lelkészi munkatársi
szolgálatra, míg dr. Nagy Gula püs-
pök az Északi Eg~rület végzett
teológusait.

Osszeá llíto tta:
Harkányi László
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Az európai evangélikus kisebbségi egyházak
tájékoztató irodájának megnyitása Budapesten

Dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő, Marc Olambron igazgató és
dr. Gottfried Mierau főszerkesztő (balról jobbra)

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök köszöntést mond, balra dr. Fekete Zoltán
országos egyházi felügyelő és Marc Chambron igazgató, jobbra dr. Gottfried

Mierau főszerkesztő
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Dr.Gottfried Mierau föszerkesztö köszöntése, balra dr. Fekete Zoltán országos
egyházi felügyelö, Marc Olambron igazgató, dr. Káldy Zoltán püspök-elnök,

jobbra dr. Nagy Gyula püspök

Vendégek a megnyitó finnepségen

117



Gyülekezeteink élete

Az emberi testnek vannak olyan pontjai, ahová ujjunkat helyezve érezzük,
hogya szív adta ritmus hogyan lüktet át a test véráramában. A gyülekezete-
inkröl érkezett híradásokban is érezzük a 25 év óta a diakónia útját járó egy-
ház életének ritmusát, az indíttatásokat, amelyek tettek és események forrásá-
vá, mozgatóerejévé lesznek a gyülekezetek életében.

Ilyen volt az elmúlt évben Luther Márton, a reformátor születése 500. évfor-
dulójára való visszaemlékezés, amelyet hazai adottságainknak megfelelően
méltó módon ünnepelt egyházunk. Az ünnepi év még nem zárult e sorok írása
idején. De ami eddig történt, önmagában is elegendö lenne, hogy szük híradá-
sokkal is betöltse a rendelkezésünkre álló helyet. Gyülekezetek, egyházme-
gyék, lelkészi munkaközösségek és szolgálati ágazatok alig számbavehető sok
alkalmon és sokféleképpen idezték a nagy reformátor emlékét. De mindig úgy,
hogy azt keresték: vallástételének, egyházi és társadalmi állásfoglalásainak és
példamutató életének mi a kihívása számunkra, ma és itt élö örökösei számára.

Az új énekeskönyv kézbekerülése volt a másik esemény, amely forrásba
hozta egész egyházi zenei életünket. Beleértve a gyülekezetek istentiszteleti
éneklését éppen úgy mint a kántori szolgálatra való felkészülést. Itt is csak
jelzésekre szorítkozhatunk, ha csak nem akarjuk erröl az egy ügyröl szóló je-
lentés céljára felhasználni lehetöségünket.

Végül a harmadik és legnagyobb indíttatás: A Lutheránus Világszövetség
VII. nagygyűlése 1984-ben Budapesten. Már az elsö hír a'lehetöségröl, hogy
Lund (az ország lakosságának 94,6% -a, 7,7 millió evangélikus). Hannover (az
NSZK lakosságának 49% -a evangélikus 23,7 millió lutheránussal, ebből a Han-
noveri tartományi egyház létszáma több mint 3 es fél millió), Minneapolis (az
USA evangélikusainak száma több mint 8 es fél millió), Helsinki (az ország la-
kosságának 91,7% -a evangélikus, több mint 4 millió 600 ezer), Dar es-Salaam
(a lutheránus misszió egyik leggazdagabb gyümölcse, az ország lakosságának
több mint 15% -a evangélikus, közel 1 millió) után Budapest lesz a helye a VII.
Nagygyülésnek, az eddiginél gyorsabb lüktetést hozott gyülekezetei nk életé-
ben. A gondolat, hogy egy szórványegyház, amely történelme során többször
sodródott a megsemmisülés sírpartjára, miközben gyöngybetükkel írta be ne-
vét a magyar nép és nemzet fennmaradásának, kulturális fejlödésének lapjaira,
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Luther születése 500. évfordulóját k övető évben történelme újabb csúcsára ér-
het, megragadta a fantáziát, tervezések és elszánások kohójává vált. A re-
ménység, hogy egy olyan egyház lehet a nagygyűlés házigazdája, amelyben az
új szocialista társadalmi rend kibontakozása kezdetén az egyház megmaradása
kevesek hite volt és az egyház járható útja prófétai látomások eljövendő évti-
zedekben megfejtendő titkaként élt - az Or és szolga Krisztustól megtisztítot-
tan, megelevenítve és szolgálatba állítva megbecsült építőtárs hazánkban -
eddig nem ismert mértékű áldozat- és szolgálatvállalásra serkentett lelkésze-
ket és gyülekezeteket. Azóta pedig, hogy az Evangélikus Elet 1982. szeptember
5-i számában dr. Káldy Zoltán országos püspök-elnök az LVSZ Végrehajtó Bi-
zottsága vancouveri üléseról hazatérve, ahol végleges döntés született a nagy-
gyűlés Budapesten való megrendezéséről, kimondta a szót: Készüljenek gyüle-
keze/eink a Nagygyülés fogadására - a felkészülés oly mértékben és sokszí-
nüségében bontakozott ki, hogy alig lehet nyomon követni.

Amikor e sorokat írom az előkészítő munka dandárjában van egyházunk
minden szinten. E mostani beszámolónkban még inkább csak jelzéseket adtunk
a felkészülésről, az 1983-84. évi krónika írójának lesz majd reménységünk
szerint az a szép, de nem könnyű feladata, bogy gyülekezeteink életének e leg-
erőteljesebb vonását ábrázolja minél hitelesebben és minél érzékelhetőbben.
Mert az nagy értékű forrásául szolgálhat magyarországi evangélikus egyhá-
zunk újkori történetírása aranybetűs oldalaihoz.

DEÁK TER

Dr. Rédey Pál tollából helyszíni tudósításban adott hírt az Evangélikus Elet
1982 nyár elején, hogy renoválják az "ország templomát". A Pollack Mihály
által tervezett klasszicista templom a megépítése óta eltelt idő alatt nemcsak a
főváros szívének egyik kiemelkedő épületévé vált, hanem rendszeresen ad he-
lyet egész egyházunkat érdeklő és érintő eseményeknek. - Egy évvel a cikk
megjelenése után már arról adhatunk hírt, hogy 1983 nyarán egymást követő-
leg a megújított templomban mutatta be a Lutheránia ének- és zenekara Szo-
kolay Sándornak a Luther Márton születése 500. évfordulójára írt kantátáját
és egy istentisztelet keretében avatta fel a lelkészi illetve a lelkészi munkatár-
si szolgálatra dr. Káldy Zoltán és dr. Nagy Gyula püspök az 1983-ban végzett
teológiai hallgatókat. A templom szószékéről gyakran hirdetnek igét egyhá-
zunk külíöldről érkező vendégei is.

GYEIffiNYES

Otven évvel ezelőtt konfirmálta kat köszöntött a jubileumi istentiszteleten
Bándy István lelkész és Horváth Lajos egyházmegyei felügyelő, majd egyűtt
részesült a gyülekezet a hálaadás szentségéből, az úrvacsorából.
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PECS

OSAGARD

Példamutatóan járult az Országos Gyülekezeti Segély támogatásához a Nóg-
rád megyei gyülekezet 11 ezer forintos offertóriumával, miközben temploma
és lelkészlakása újitásával készül az LVSZ Nagygyülése alkalmával hozzájövö
vendégek fogadására.

IZMENY
A tolnai evangélikusság nagy szervezojere, Szeniczei Bárány Györgyre em-

lékeztek a nagymányok-váraljai gyülekezethez tartozó hat községből egybe-
sereglett evangélikusok dr. Fabiny Tibor teológiai tanár előadásával. A vendé-
gek soraiban voltak a pécsi gyülekezet énekkarának tagjai is, akik Szabóné
Mátrai Mariann vezetésével gazdagitották az együttlét programját.

MENDE

150 éves jubileumát azzal ünnepelte a Pest megyei gyülekezet. hogy kívül-
belül felújította templomát és lelkészlakását. A hálaadó istentisztelet igehirde-
tő szolgálatára Káldy Zoltán püspököt hívták meg.

A finn és a magyar evangélikus egyház között egyre gazdagodó új tipusú
kapcsolatok keretén belül létrejött testvér-gyülekezet közötti rendszeres érint-
kezés adott lehetőséget arra, hogy a pécsi gyülekezet énekkara Lahtiba láto-
gasson és több szolgálatot is végezhessen a város ún. "Kereszt templomá"-ban.

GYONKbN

tartott előadást szeretetvendégség keretében Mezősi György szerkesztő az
Evangélikus Elet szolgálatáról és Sajtóosztályunk munkájáról, különös tekin-
tettel az LVSZ budapesti Nagygyűlésére.

KORMEND

Csernus Mariann színművésznő tolmácsolt részleteket a gyülekezet ünnepi
alkalmán a Vizsolyi Bibliából.

CINKOTA
Korábban csak azt tudtuk, hogy innen indult el a főváros pesti gyülekezetei-

nek élete. Ma XII. sz-i egyházi élet emlékeit tárja fel több éves munkával az
Országos Műemléki Felügyelőség. A nagy múltú gyülekezet új ha rangját Kál-
dy Zoltán püspök szentelte fel.
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OOMONY

1 millió Ft áldozatot hozott az Eszak-Pest megyei gyülekezet mintegy 900
tagja temploma felújításához. A 205 éves jubileumon Káldy Zoltán püspök hir-
detett igét a megújított templomban.

BUDAFOK

Dr. Nagy Gyula, az Eszaki Egyházkerület püspökének első gyülekezeti szol-
gálata volt püspöki tisztében a budafoki gyülekezet gyülekezeti házának fel-
szentelése. A dr. Kotsis István tervezte épület a főváros budai oldalának déli
részén élő evangélikusság lelki élete központját hivatott a jövőben ellátni.

A felújított vásárosmiskei torony A felújitott öcsi templom

LISZON

szolgált Káldy Zoltán püspök azon az ünnepi alkalmon, amelyen átadta rendel-
tetésének a dél-dunántúli gyülekezetnek az Országos Egyház és a Lutheránus
Világszövetség segítségével felújított kis templomát.
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BUDAVAR

Az Eszaki Egyházkerület új püspökét, dr. Nagy Gyulát Koren Emil esperes
iktatta be a budavári gyülekezet első parókusi tisztségébe 1982. október 17-én
eleget téve ezzel annak a régi jogszokásnak és gyakorlatnak, hogya püspök
csak gyülekezeti lelkészként végezheti egyházkormányzó szolgálatát. A beik-
tató istentisztelet után a gyülekezet kápolnájában szivélyes együttléten vette
körül lelkipásztor-püspökét a budavári evangélikusok közössége.

A Duna-kanyar "fővárosa" fontos szerepet töltött be az ezen a területen élő
evangélikusok öntudatának és megmaradásának szolgálatában. Napjainkban
ezentúl az ország egyik legkedveltebb üdülőterületén végzendő új tipusú lel-
készi szolgálat bázisának feladatát is ellátja. Ugyanakkor Vác ipari város és is-
kolaváros is. Mindez indokolttá tette a gyülekezet erőfeszítését. hogy megújít-
sa templomát. A hálaadó istentiszteleten, amelynek igehirdető szolgálatát Kál-
dy Zoltán végezte, kamarakórusával szolgált a Lutheránia énekkara is Weltler
Jenő vezetésével.

NAGYTARCSA - PECEL

Az 1982..évi aratási hálaadó ünnepen nemcsak a szép termést köszönte meg
a gyülekezet az "aratás Urának", hanem a gyülekezet építő szolgálatának azt
a gyümölcsét is, hogy Keveházi Lászlo esperes igeszolgálatával használatba
vehette korszerüsitett gyülekezeti házát is. A következö vasárnap pedig Péce-
len ugyancsak az esperes szolgálatával adtak hálát azért, hogy felújíthatták a
maroknyi gyülekezet templomát. - Megkoronázta a gyülekezet ünnepi soro-
zatát az, hogy énekkara részt vehetett és szolgálhatott a Gustav Adolf Segély-
szerv (NSZK) 150éves jubileumi ünnepén több alkalommal is.

CSONGE

Kemenesalja gyülekezeteiböl sokan jöttek el együtt örülni a csöngeiekkel
a felújított templom újraszentelésének ünnepére, amelynek igehirdető szolgá-
latát Nagy Gyula püspök végezte.

NAGY ALASONY

gyülekezetének múltja a reformáció évszázadáig követhető. A kivül-belül
megújitott templom a ma pár száz lelkes gyülekezetnek az evangélium szolgá-
lata iránti változatlan hűségéről és áldozatkészségéről tanúskodik. Ebben erő-
sitette meg a gyülekezetet Nagy Gyula püspök ünnepi szolgálata.
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ZALAEGERSZEG

A gyülekezet templomának 75. éves évfordulóján Káldy Zoltán püspök vég-
zett szolgálatokat. A nagy zalai szórvány áldozatos életű lelkészek és gyüleke-
zetek szolgálati területe, ahogy erről az Evangélikus Eletben közreadott soro-
zatunkban is ízelítőt adtunk. - Ezért még inkább hálára kötelez bennünket az,
hogy e jubileumi ünnep délutánján a kerület püspöke az egykor reformációi
gyökerű lenti gyülekezetben is szolgálatot végezhetett.

A farmosi imaház

FARMOS

Az egykori ..kultúrház", amely eddig istentiszteleti helyül szolgált, elörege-
dett. Helyébe új, modern imaházat épített nem sokkal több mint egy esztendő
alatt a 300 lelkes gyülekezet, amely társa a szomszédos Tápiószelének. Az ün-
nepi istentiszteleten Káldy Zoltán püspök hirdette az igét s vendégként jelen
volt Lorenz Grönvig finn teológiai tanszékvezető és felesége is.

SALOOTARJÁN

100 éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet 1982 reformáció ünnepén. Há-
rom év alatt megújította kívül és belül templomát és megoldotta annak fűtését
is az országos egyház segítségével. A hálaadó istentiszteleten végezte első
nógrádi szolgálatát Nagy Gyula püspök.
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DU NA HA RAS ZTI

Pest megye egyik legnagyobb kiterjedésü gyülekezete, amely magában fog-
lalja a Csepel-szigeti szórványt is, kibővítette, felújította, moder nizá lta és
templommá fejlesztette a gyülekezet nagy áldozatával, a Gyülekezeti Segély és
az egyházmegye gyülekezeteinek segítségével az eddigi gyülekezeti termét.
Káldy Zoltán püspök szentelte fej az új templomot a hívek nagy seregének
jelenlétében.

A dunaharaszti imaház

DEBRECEN

1982. november 14-én ünnepelte Nagy Gyula püspök swlgálatával lao éves
jubileumát a Tiszántúl egyik legfontosabb evangélikus központja, amely nagy
területről vonzza magához a nagy kiterjedésü szórvány evangélikusságát.

MARAzA

A pécsi gyülekezet szórványterületén új imaházat szentelhetett fel Sólyom
Károly esperes. Ezzel több környékbeli szórványgyülekezet kapott régen óhaj-
tott lelki otthont. Megvalósításában az anyagyülekezet mellett segített az Or-
szágos Egyház és a Tolna, Baranyai Egyházmegye is.
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A hartai imaház

HARTA

Új imaházat szentelt fel Káldy Zoltán püspök a Bács-Kiskun egyházmegye
több mint 250 éves múlttal rendelkező Duna-parti bázis gyülekezetében. Az
ünnepségen mint az egyházmegye más hasonló alkalmain jelen volt Fekete Já-
nos megyei egyházügyi titkár is.

DEÁK TER

1982-ben is kedves ajándékkal szolgált a Lutheránia ének- és zenekara a
bachi "zenei igehirdetést" szívesen hallgató híveknek és érdeklödöknek, ami-
kor Weltler Jenő karnagy vezetésével. Szemere Erzsébet, Bodonyi Katalin, Fü-
löp Attila, Berezelly István, Pallagi János és Trajtler Gábor közreműködésével
előadta a nagy evangélikus zeneszerző Karácsonyi oratóriumát.

SURDON,

amelynek múltját az 1600-as évekig tudjuk követni és artikuláris helye is volt
a környék evangélikusságának női lelkészt iktatott be lelkészi szolgálatába
Smidéliuszné Drobina Erzsébet személyében Dubovay Géza esperes, akit két
héttel korábban, a Somogy-Zalai egyházmegye közgyülése keretében avatott
lelkésszé Káldy Zoltán püspök.
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KASKANrYÚ

100 évvel ezelőtt épült meg itt a pusztatern,plom, hogy harangja istentiszte-
letre hívja a Duna-Tisza kőzének középső terül etén szétszórt tanyavilágban
élő evangélikusokat. Azóta a környéken több evangélikus templom is épült fő-
leg az utóbbi évtizedekben. oe a 300 lelkes helybeli gyülekezet ma is ragasz-
kodik templomához és az elmúlt években áldozatos szeretettel újította fel. Új-
raszentelését Káldy Zoltán püspök végezte el a kőrnyékbeli evangélikusok
nagyszámú gyülekezete jelenlétében.

A csömöri imaházat dr. Káldy Zoltán püspök szenteli fel

CSOMOR
A főváros közvetlen határában élő, hagyományokat is őrzö, ezért külföldi

vendégek által is szivesen látogatott gyülekezet az építés és újjáépítés folya-
matában áll évek óta. 1982 őszéri kerülhetett sor az új gyülekezeti ház kulcsát-
adó ünnepség ére a gyülekezet nagy anyagi és fizikai áldozatának gyümölcse-
ként. A felszentelő szolgálatot Káldy Zoltán pűspök végezte, aki az ünnepség et
követően tájékoztatót adott a Lutheránus Világszövetség budapesti Nagygyü-
lésének előkészületeiröl.

SOPRON

Újra rendszeresen részesülhetnek az egyházi zene ajándékaiban a gyüleke-
zet és környéke evangélikusai és az érdeklődök, 1982 karácsonyán karácsonyi
muzsikálással szolgált Laborcz Erzsébet, Fodor Gábor, Godó Csilla és a gyüle-
kezet nemrég alakult ifjúsági énekkara.
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CSEPEL

A fővárosi munkás kerület belső városrészének felújításával kapcsolatosan
nagy változásokat átélő gyülekezetbe látogatott el Nagy Gyula püspök, aki
igehirdetéssel szolgált és megbeszélést folytatott a gyülekezet vezetőivel a
gyülekezet újjászervezésének feladatairól. Délután a püspök részt vett a hely-
beli protestánsok közös imaheti záróösszejövetelén és előadást tartott a világ
keresztyénségének mai égető kérdéseiről. Az együttléten az időközben tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt Siklós József református lelkész és dr. Böszörmé-
nyi Dalma ideggyógyász tájékoztatást tartott az alkoholizmus elleni egyházi
szolgálatról.

CELLDöMöLK
Egy évtized alatt tizenegy épületét építette újjá a Nyugat-Dunántúl evan-

gélikussága életében központi szerepet betöltő dömölki gyülekezet. Ennek a
sornak a végén került sor a gyülekezeti otthon újjáépítésére, korszerűsítésére
és bővítésére, amelyben 250 ezer Ft pénzadománnyal és igen nagy értékű ön-
kéntes munkával vett részt a gyülekezet. Segítette újjáépítő munkájukat or-
szágos egyházunk is. A felújításra ösztönözte a gyülekezetet az LVSZ 1984.évi
Nagygyűlésre való felkészülés is. Az ünnepi szolgálatot Nagy Gyula püspök
végezte.

MISKOLCRA

a nagy ipari városba látogatott Nagy Gyula püspök 1983.február 5-én. Kedves
eseménye volt a délelőtti istentiszteletnek, hogya püspök megkeresztelte Ba-
lázs nevű unokáját. A délutáni szeretetvendégségen a Luther-évhez kapcsolo-
dóan képzeletbeli zarándokút ra vitte a püspök a gyülekezetet a reformátor
életének jelentős állomásaira.

SOPRONBAN
ünnepelte a Győr-Soproni egyházmegye Luther Márton születésének 500. év-
fordulóját. A főelőadást Nagy Gyula püspök tartotta Luther - a Krisztusra
mutató címen. Bárány Gyula esperes, a gyülekezet lelkészei, az énekkar és az
ifjúság szolgálatai tették egésszé az ünneplést. Vendégként jelen volt Horváth
Antal megyei egyházügyi titkár. -.A Luther-év során minden egyházmegyé-
ben és gyülekezetben megemlékeztek a reformátor születése évfordulójáról.
Országos egyházunk pedig október 31-én (e sorok nyomdába adása után) ter-
vezi a közös ünnepet a Deák téri templomban.

KlSSOMLVÚ - NAGVSIMONYI
Mindkét gyülekezetben beszámolt több évtizedes gyülekezeti iratterjesztői

szolgálatának tapasztalatairól Horváth György, a meszlen-acsád-nemescsói
társgyülekezet iratter jesztője bemutatva egyúttal Sajtóosztályunk kiadványait.
Ezen a napon mindkét gyülekezetben több mint ezer Ft értékű könyv talált
gazdára.
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GYOR

Lelkésszé avatta Tekus Andrásné Szabó Izabellát Nagy Gyula püspök, Bá-
rány Gyula pedig beiktatta a korán elhunyt férje helyébe a másodlelkészi szol-
gálatra.

GYORSZEMERE - TET

A győrszemerei kis gyülekezet 1982-ben renovált templomát Bárány Gyula
esperes adta át újra szolgálatának 1983 tavaszán. Délután pedig új tisztségvise-
lőket és presbitereket iktatott tisztségükbe Téten az esperes.

VASAROSMISKE

A száz évvel ezelőtt épített haranglábat renoválta a gyülekezet, amelyet Fe-
hér Károly esperes adott át újra rendeltetésének.

i
A liszói t~mplom A telújított irsai templom

SARVAR

Nagy István esperes szolgálatával tartottak igehirdetés-sorozatot a gyüleke-
zetben, amelyhez minden este csatlakozott egy-egy megemlékező előadás
Luther Mártonról.
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AISOSAG

Pecznyik Ilonát lelkésszé avatta a húsvét utáni 2. vasárnapon Nagy Gyula
püspök, majd ezt követöleg Fehér Károly esperes lelkészi "utódját" beiktatta
swlgálatába.

OSAGÁRD

SOPRON- AGFALVA

Aprilis végén Selmeczi János, a Teológus Otthon igazgatója vezetésével e
két helyen jártak az Akadémia hallgatói teológusnap keretében. Igehirdeté-
sekkel szolgáltak német és magyar nyelven, gyülekezeti esten szolgáltak és
foglalkoztak a gyülekezetek kicsinyeivel is. - Hasonló szolgálatokra az el-
múlt év során is többször került sor.

Jubilate vasárnapján Nagy Gyula püspök szolgálatával vette használatba a
gyülekezet új gyülekezeti házát és a lelkészi hivatalt. A gyülekezet 9 hónap
alatt valósította meg tervét több mint félmillió Ft áldozattal. - A püspök dél-
után meglátogatta a felsöpetényi társgyülekezet is, ahol tájékoztatást adott az
egyházunk elött álló feladatokról.

ASZOD

A templom fából faragott barokk szárnyasoltárának restaurálását megkezdte
az Országos Műemlék Felügyelöség. Tervek szerint a LVSZ nagygyűlése idejé-
re kerül vissza a védett oltár a megújított templomba.

SOLTVADKERT·

Anagyközségen keresztülfutó országút korrekciója miatt a régi, egyébként
is már javításra és átépítésre szoruló lelkészlakást le kellett bontani. Az 1981
augusztusában megkezdett építkezés befejezése egybeesett a gyülekezet lelké-
szének, Káposzta Lajosnak itteni lelkészi szolgálata 15. évfordulójával. A ket-
tős ünnepre Káldy Zoltán püspöket hívta meg a gyülekezet, aki a soltvadkerti
és környékbeli evangélikusok nagy gyülekezete jelenlétében adta át rendelte-
tésének az új, modern, a környezethez igazodó lelkészlakást. Az ünnepségen
részt vett Polgár István megyei egyházügyi titkár és a nagyközség politikai és
társadalmi szerveinek vezetöi.

ÚjPEST

A fövárosi kerületté vált egykori munkás peremváros rekonstrukciója fel-
újítási munkákra sarkalIta a gyülekezetet is. Hat esztendö alatt tervszerű mun-
kával valamennyi épületüket felújították. Ennek utolsó állomásaként került
sor a belsö javításokra, festésekre, korszerűsítésre. A május 15-én tartott hála-
adó istentiszteleten részt vettek az LVSZ Budapesten ülésezö Kommunikációs
Bizottságának brazil, norvég és svéd tagjai is.
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Az albertirsai szeretet otthon

IRSA - ALBERTI

A templom tornyának megújítására került sor az elmúlt évben. Ezzel párhu-
zamosan valósították meg a templom füthetöségét is. Az éveken át végzett fel-
újító munka eredményeként a gyülekezet már készen várja az 1984.évi Nagy-
gyűlést. Az ünnepi szolgálatot dr. Káldy Zoltán püspök végezte.

Délután a püspök az Albertiben lévö Szeretetotthont kereste fel, amely
negyven év óta fogadja be a környék gondozásra szoruló öregeit.

KESZTHELY

A "Balaton fövárosaként" is emlegetett város evangélikus gyülekezete nem
nagy létszámú még azt a nagy területet sem számba véve, amely jelenleg a
gyülekezet lelkészének gondozásához tartozik. Temploma mégis fontos szolgá-
lati állomása egyházunknak különösen is a nyári turizmus idején. 1983-ban sor
kerülhetett a gyülekezet nagy áldozatkészségével és a közegyház segítségével
a templom felújítására. A hálaadó istentisztelet szolgálatára Káldy Zoltán püs-
pököt hívták meg, aki igehirdetö szolgálatán kívül szólt azokról a tennivalók-
ról is, amelyek a Luther-év és az LVSZ 1984. évi Nagygyülése kapcsán vala-
mennyi gyülekezetünket érinti.
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BUDAPEST - FASOR

Nem gyakori eseményre került sor a gyülekezet templomában, amikor
teológiai tanulmányainak 30 évvel ezelőtti megszakitása és mostani befejezése
után, kérésére lelkésszé avatta Káldy Zoltán püspök a gyülekezet hosszú időn
át tisztségviselőjét, Inotay Lehelt, aki tagja és munkacsoport-vezetője a LVSZ
budapesti Nagygyűlése magyar előkészítő biwttságának is.

OROSHÁZA

A swlgálattevők stafétabot-átadásának ideje érkezett el a gyülekezetben,
amikor Koszorus Oszkár esperes és Benkő István igazgató-lelkész nyugdíjba
menetelét követőI eg rövid időn belül újra lelkészválasztásra és beiktatás ra
került sor a nyugat-békési egyházmegye esperesi székhelyén. A gyülekezet
Pintér János zalaegerszegi lelkészt, a somogy-zalai egyházmegye espereshe-
lyettesét hívta meg lelkészéűl, akinek beiktatását 1983. június 5-én Ben!8őIst-
ván megbíwtt esperes végezte. Az ünnepségen részt vett Gregor György me-
gyei egyházügyi tanácsos, valamint a város politikai és társadalmi életének
képviselői is.

Kántortalálkozó Osagárdon
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Osszeállitotta:
Mezösi György

MEIG:NYES

Megalakulásának 200. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. A második
világháborút kővető események nagy megpróbáltatást hoztak a gyülekezet
életében. Az elmúlt években azonban megújult és megerősödött. A jubileumi
ünnepség en, amelyre befejezödött a templom renoválása is, amelynek szolgá-
latát Káldy Zoltán püspök végezte nemcsak a szomszédos gyülekezetekből jöt-
tek el sokan, hanem országhatáron túlról is szép vendégsereget köszönthettek,
köztük a bajor diakóniai egyesület egyik vezetőjét, Reitinger diakónust az
NSZK-ból, Reh szuperintendenst valamint Held és Krcsmar lelkészeket Auszt-
riából.

GYENESDlAS

Talán szokatlan, hogy a gyülekezetek életéről szóló beszámolót Gyenesdiás-
sal fejezem be. Diakoniai intézményként és konferenciázó helyként tartjuk
számon. De Gyenesdiásnak és Kapernaumnak mindig volt gyülekezete is 50 év
óta. A néhánya faluban lakó hittestvér mellett Kapernaum dolgozói és az ott-
hon lakói. Ok, akik nélkülözhetetlen szolgatársakként és melegszivü vendég-
várókként ott voltak és vannak félévszázad óta konferenciák és lelkészülések
kedves háttereként. Befejezésül köszöntse e beszámoló az 1983-ban 50 éves ju-
bileumát ünneplő, megújuIt, megszépült Kapernaum gyülekezetét, akik
1982-83-ban hűséges segitőtársaink voltak a Lutheránus Világszövetség
Nagygyűlésére való felkészülésben is.
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rrVÁNDORÚTNAK VÉGE MÁR"
(Megemlékezés halottainkról)

LUKACSY DEZSO (1905-1982). Népes gyülekezetnek, a Győr megyei Tet-
nek 42 éven át volt hűséges, áldozatos, fáradhatatlanul buzgó lelkipásztora.
Pásztori szive sok gondot, nehézséget, szomorúságot, fájdalmat zárt magába.
Nem csoda, hogy már jóval nyugdíjba vonulása előtt több ízben is szívinfark-
tussai szállították kórházba. oe megszűnt a szenvedés, eloszlott a gond, egy
kedves arc tűnt el örökre, amikor 77 éves korában eltávozott e látható világ-
ból. Jézusnak il. kereszten elhangzott utolsó szavait ismételgette a kórházi
ágyon utolsóúrvacsoravétele alkalmából. Ravatalánál is ez az ige hangzott fel.
Gyászoló hozzátartozók, népes gyülekezet, Luther-kabátos lelkészek hosszú
sora állta kőr ul koporsóját Győrőtt, a révfalui temetőben, s imádkozo szívvel
válaszolt az ige szavára: Atyánk, a te kezedbe tesszük le elhunyt lelkésztestvé-
rünket.

LUKACS LASZLO (1912-1982). Hosszú szenvedés után, életének 70. évében
hunyt el. A dunaharaszti szórványgyülekezet nyugalmazott lelkésze volt. Elet-
útja Budapesten indult, iskoláit is ott végezte. A soproni Theológiai Fakultá-
son végezve tanulmányait, Budapesten avatták lelkésszé. Több helyen volt se-
gédlelkész, Dunaharasztiban két évtizeden át szolgált. Felesége, 3 gyermeke és
unokái mellett a pesterzsébeti temetőben ott álltak sírjánál volt gyülekezeté-
nek tagjai, barátai, és lelkésztestvérei közül is sokan. Csendes, hűséges, mun-
káját lelkiismeretesen elvégző lelkésznek ismerték. Szerettei és a részt vevő
gyülekezet tagjai a feltámadás reménységében megerősödve kísérték utolsó
útjára, rábízva öt arra, akinek szolgált életében, és akinek kezéből senki ki
nem ragadhatja azokat, akik benne bíznak.

ZÁTONY! PÁL (1913-1982). Szarvason született, szegényparaszt szülők
gyermeke volt. Tanyáról jár elemi iskolába és az evangélikus gimnáziumba.
Jó bizonyítványával, tanítói biztatásával és tehetségének kijáró megbecsülésé-
vel emelkedik az ismeretszerzés lépcsőfokain a soproni Hittudományi Kar el-
végzéséig. Két évig szarvasi segédlelkész, szintén két évig szlovák lektor,
1942-51-ben ambrózfalvai, 1951-76-ban csabacsüdi lelkész. Dolgozni és kűz-
deni tudó egyéniség, az alfőldi tanyavilág kemény fából faragott fia. Komoly
harcot folytat őnmagában Isten igéje megértéseért. s a megértett üzenet meg-
felelő továbbadásáért. Nyugdíjasan is elmélkedett és szorgalmasan írt, hogy
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szolgálja a még aktív lelkésztársak együtt-tartását és témagazdagságát. Szen-
vedélyesen szerette hivatását, de amikor először tapasztalta, hogy betegsége
gátolja benne - nyugdijazását kérte. Mindig örömmel adott hálát Istennek
azért, hogy Ura szolgálatában családjából több követője is akadt. Közlekedési
szerencsétlenség áldozataként halt meg. Temetésén, szülővárosában, az általa
előre kiválasztott bibliai textus alapján hangzott az igehirdetés: "és megtud-
ják, hogy én szerettelek téged." (Jel 3,9).

NEMEfH ZOLTAN (1904-1982). Ugodon, Veszprém megyében született,
Pápán járt gimnázium ba, Sopronban végezte teológiai tanulmányait, s ott szen-
telte lelkésszé Kapi Béla püspök. Fiatalon a Tab környéki filiákat és szórvá-
nyokat gondozza. Az elázott utakon néha vállára kell vennie a kerékpárt,
mégis mindenüvé időben érkezik. 1934-ben a tolnanémedi gyülekezet lelkésze
lesz. A következő év virágvasárnapján nagy robajjal dőlt össze a vályog ból
vert ősi templom. A fiatal lelkész gyűjtő útra indul, s rövidesen felépül -
testvérszivek segítségével is, de a helybeliek nagy áldozatkészségével is - az
új templom. 1957-től kilenc évig a bagolyirtási egyházi üdülő vezetője. Csa-
ládjával együtt szolgálja a pihenésre vágyók kényelmét. Vezetése mellett csa-
ládias otthonná lesz az üdülő. 1963-ban előbbi gyülekezetének szeretete vissza-
hivja, s örömmel szolgál tovább, 1974-ben történt nyugdíjba vonulásáig. Azon
a vasárnapon halt meg, amikor az istentiszteleten a gyülekezet imádságban
az Or elé vitte életét.

DR. KISS BELA (1915-1982). Tolnanémediben született, Bonyhádon járt kő-
zépiskolába, Sopronban végezte a teológiai éveket. Segédlelkészként Ozdon,
Csurgón és Sopronban szolgál. Ez utóbbi helyről hívja meg első parókus lelké-
szének az anyagyülekezetté akkor szerveződött pálfai gyülekezet. Itt kötött
házasságot, itt nevelte négy gyermekét, és gyakorolta a kevésen való hűséget
négy évtizeden át. Még nyugdíjba vonulása előtt vezette templomának tata ro-
zási munkálatait. A megérdemelt pihenést alig egy évig élvezhette. Utolsó
földi útjára a pálfai templomból elkísérték családtagjain kívül a szolgatársak,
a volt gyülekezet, a szórványok népe, a testvérgyülekezetek is.

LISKA ENDRE (1909-1983). Tizenkilenc évig volt a bikácsi (Tolna megye)
gyülekezet közszeretetben álló lelkésze. Nyugdíjas éveiben a Budapest üllői
úti szeretetotthonunkban élt. Bikácson temették, ott pihenő f~lesége mellé, a
gyülekezet, a Tolna-Baranyai Egyházmegye és a varsádi gyülekezet tagjainak
- ahol szintén több éven át szolgált - nagy részvéte mellett.

RUTTKAY-MIKLIAN GEZA (1905-1983). Aszódon született - de a család
a felvidéki Ruttkáról került ide valamikor. Petőfi iskolájában szívta magába
az irodalom szeretetét és emlékeIte a versek remekeit úgy, hogy még idős ko-
rában is hibátlanul mondta fel őket családi-baráti körben. Oten voltak testvé-
rek, de három fivére és egyetlen nővére megelözte a minden halandók útján.
Hagyományosan evangélikus családban és gyülekezeti közösségben nőtt fel.
Erettségije után némi útkeresés végén Gyula bátyja, az egykori püspöki titkár
nyomdokán a teológiai stúdiumot választotta. Közel egy évtizeden át szolgált
Szentetornyán, az alföldi végtelen tanyavilágban. Majd 33 évig a gyóni evan-
gélikusok lelkipásztora volt. Felesége hű segítőtársa a kántori szolgálatban.
Isten váratlan egymásutánban szólította el elöbb feleségét, majd őt is. Egy hó-
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nappal felesége halála után Ruttkay-Miklian Gézát is a gyóni és a kelenföldi
gyülekezet tagjai, a Pest megyei egyházmegye lelkészei, egykori munkatársak
es barátok sokasága kísérte a megszomorodott családtagokkal együtt síri pi-
henőhelyére, a Farkasréti temetöbe.

Elhunyt pályatársaink vándorútjainak végén Istennek köszönjük meg azt az
időt, amit szolgálatban tölthettek, de a szolgálatból való elhivást is. A fülünk-
be csendülö finn ének soraival emlékezünk öreájuk és hivö szívvel zengjük:
"Volt munka és volt bú, öröm itt a földön. Volt fény és volt éjsetét. Most örök
fényben szolgálnak, s a Báránynak Zenghetik új énekét". De az ének egyúttal
imádsággá is formálódik: "Segíts, Jézus, hitben járni, nem hátrálni! S ha itt
utam véget ért, A menny boldog seregében adj részt nékem Ertern hullott vé-
redért!"

Pásztor Pál
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Elbeszélések, versek

Koren Emil írása

Ellesett töprengések
- Istenem, de egyedül vagyok!
Hajlott hátam nehezen bírja hajlott koromat. Egyetlen kedves idötöltésem,

hogy fel ballagok - ballagok? csoszogok! - a templomba. Nem hagyom el, amÍg
csak bÍrom. A magányos lélek feloldódik a gyülekezet közösségében, az együtt-
éneklésben. De egyre nehezebben ö írorn. Most már le kell ülnöm erögyüjtésre,
mielött nekiindulnék a meredek üst rom utcának. Ma. már úgy érzem, nem is bí-
rom. Felnéztem az utcára: meredekebb, mint eddig gondoltam. Minél jobban múl-
nak az évek, annál meredekebb ez az utca. Visszaforduljak?

Fiatalok csoportja sétál el elöttem. Tizenévesek. Nevetgélnek, heccelödnek.
Lángost esznek. Tépik a meleg, barna, puha tésztát, úgy majszol ják kacagva.
Hirtelen közülük egy szöke bakfis elém perdül. A .iszeretése" kopott far-
mer, csinos trikó.

- Nénike! Egyék egy kis lángost! - s már le is tép jókora darabot a kerek
tésztából.

- Naa! Tessék enni! - szólnak vissza elmenöben a többiek is.
Istenem, nem is vagyok olyan egyedül! S az utca sem olyan meredek!

Kissé feloldódom a kétségbeejtö magányból. Félhomály volt a templomban. I n-
kább talán különös fények. Csak az oltár mögött fénylett a kivilágitott fal. A ma-
gas kereszt így még jobban kiemelkedett. Minden más lámpát eloltottak. A padso-
rok végén égö gyertyamécsesek vonzották a szemet az oltár felé.

" ... és ne vigy minket a kísértésbe ... " Vajon ismeri ez a pap a magány
kínzó, kisérto fájdalmát? Tudja-e, hogy nemcsak erkölcsi botlások kísértései
vannak, de a magánynak is van Istentöl elszakító kísértése?

Aztán kigyúlnak a fények és tódulunk ki a templomból. Máskor csoportokba
verödve beszélgetünk. De most szenteste van. Gyors, mosolygós "boldog
ünnepeket", s a Bécsi kapu szinte szív ja lefelé az autósokat. Az oldalutcák,
kapualjak pillanatok alatt elnyelik az embereket. Még fel sem ocsúdo k, egyedül
állok a már be is zárt templomkapu elött.
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- Istenem, de egyedül vagyok!
Haza kell mennem. De mi nekem az "Ol/hon" karácsonyeste? Szereueim

meghaltak, kirepültek, elhagytak. Bútorok örzik a régiek emlékét. Ballagok a
Táncsics utcán, s az elsö üres taxiba beleülök. Most nem akarok elvegyülni ha-
zatarto, vidám emberek közöl/. Egyedül ülök a taxiban s most ez is fáj.

Ol/hon nem kell az ünnepi vacsorával sürgölödnöm-forgolódnom. Nem kell fát
díszítenem, ajándékokat szedegetnem elö rejtekükböl. Voltaképpen jó. Nem is
bírná ezt már a beteg szívem. Meggyújtom egyszál gyertyámat a kis fenyöágon.
Valaki bizonnyal mégis gondol rám. Ez az egyszál gyertyafény begyürüzi a sze-
tetetet. Leülök a fénye alall s olvasni kezdem a régi történeteI: "történt pedig
azokban a napokban ..... Lám csak! Ezt a történetet eddig elmosta, túlharsog-
ta a gyermekek türelmetlen, vágyakozó izgalma, majd harsogó öröme. S most
milyen csend van. Milyen tisztán csak nekem szólal meg: ••... és nevezik öt
Immánuelnek, ami azt jelenti: velünk az Isten.

- Istenem, de jó, hogy egyedül vagyok!
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A 61-esen igyekszem mindig arra a helyre ülni, amelyiknek nincs párja. Ta-

lán ennyire belém rögzödöl/, hogy egyedül vagyok? ekem ez a sorsom. Nem
tartozom senkihez. Hozzám se tartozik senki. Magamba zárkózva nézem az em-
beráradatot. Tülekednek le-föl. Vizsla szemmel nézik, hol van üres hely, s ha
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van, usgyi, nehogy más megelözze. Egy férfi lent unottan sziv még kettöt az
imént meggyújtott cigarettájából, míg elötte tolakodnak, s csak akkor lép föl a
lépcsöre, amikor már zárásra jelez a vezetö. A esikket csak a lépcsöröl dob-
ja el.

Magányosakök is? A mindenki mindenki elle n magánya? Vagy nemtörödömség
magánya? A tömegben is egyedül? Csak akkor lép arrébb fél lépést, ha tolnak
rajta egye/.

Mögöttem egy nö s egy férfi ü/. Nem látom öket, háttal vagyunk. Hangjukból
ítélve már nem kezdö házasok. Beszélgetnek.

- Úgy örülök, kedves, hogy megvetted azt a lámpaernyö/. Láttam a szeme-
den, hogy tetszik neked, amikor nézelödtünk a kirakatoknál. En akartam
megvenni neked, de te megelözté/.

- Nem, nem! Azért vettem meg, mert mondtad is, hogy milyen meleg színü,
szép darab. Neked akartam örömet szerezni. De nézd, ott megy Feri a túlolda-
Ion! Emlékszel, mennyire megbántott téged a múltkor s te mégis oly elnézö tapin-
tattal szóltál hozzá, hogy szinte elszégyeIIte magát s rögtön elsimult minden.
Olyan jó meJ/etted élni ...

Beszéltek hozzám valaha így? Szeret nék szemben ülni velük. Talán a tekinte-
temböl eszrev ennek, hogy emberek között élni jó. De hol vannak körülöttem
ilyenek?

- 1stetiem, de egyedül vagyok!

Fiatal pár ballag elöttem. Hol kart karba öltve, hol csak kéz a kézben. Es
veszekednek.

- Mondtam neked, hogy ne vedd meg azt a pulcsit. Hát szemétre keresem én
a pénzt? Olyan vagy benne, mint egy debeJ/a. A színe is rémes. Kinek akarsz te
feltünni?

- De Karcsi, hát nem te mondtad ...
- En semmit se mondtam. Mindig amagad fejeutánmégy!
- Végtére az én keresetemböl vettem, az én pénzemböl, mi köiöd hozzá,

hogy mire költöm! Különben is Kalival vettem, neki is tetszik.
- A Kali, a Kati! Még jó, hogy nem a Jóskának tetszik!
- Es ha neki is tetszik, akkor mi van?
Istenem, de jó, hogy egyedül vagyok!

Az édesapám már egyedül élt, jóval a nyolcvan fölö//. Meg-meglátogattuk mi,
három fia, három menye s jócskán az unokák. Mindig ünnep volt számára, ha
jöttünk. Egyik húsvét on, halála elött talán egy évvel, jeleztük, hogy elme-
gyünk hozzá mindnyájan 'ünnepet köszönteni.

- Annak nagyon örülök, de ne egyszerre gyertek, hanem egymás után.
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- De Apus! Hát mi jóban vagyunk mind egymással. Vagy téged fáraszt, ha

sokan vagyunk?
- Nem, liam. Ha itt vagytok, meg telik fénnyel a szoba, jó látni titeket

együtt! De egyszerre nem tudok mindegyiktekkel beszélgetni, s egy óra múlva
mind elmentek egyszerre, s akkor lehull a fény. Egymás után gyertek, külön-
külön, akkor meg telik veletek a nap, s nem vagyok egyedül!
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A boldogtalan
MáUs István irása:

Földi Tamás már bejárta a világot. Úton-útfélen az után érdeklödött min-
denkitől, mi van a halál után: Kérdezte a sí rásót és az orvosprofesszort, a
sánta öregasszonyt és a szentéletü pszichológusnőt. a harangozót és a papot,
de senkitől sem kapott megnyugtató választ. Csüggedten haladt élete útján a
halál felé, azzal a tudattal. hogy minden lépéssei és szivdobbanással fogy az
életút, meg az idő! Az orvosprofesszor válasza nem jelentett számára többet,
mint a sirásóé. A különbség csak annyi volt, hogy amit a sirásó egyszerü pa-
raszti logikával elmondott, azt az orvos tudományosan megmagyarázta. De
ahogy a sirásó nem látta a lelket, úgy a professzor sem tudott róla semmit. A
sánta öregasszony babonás hitét a pszichológusnő lélektanilag akarta érthe-
tővé tenni. A harangozó fásult érzéketienségét nem ellensúlyozta a lelkész
közhelyek, elkopott frázisok, lecke ként felmondott hittani tételek sorolásá-
val. Annyi azonban kiérződött mindannyiok feleletéből, hogy félnek a halál-
tól.

Szülőfalujába érkezett, és a falu alatti folyó hídjáról. a karfának támasz-
kodva nézte az áradó vizet. Apró halak cikáztak benne, mintha örülnének a
viz langyának. Ének, és vajon gondtalanok-e? Vagy ők is félnek a haláltól,
és riadt szőkkenéssel megrebbennek minden gyanús mozgás ra? Talán tudják,
hogya nagy hal torkából a halál ásit rájuk, és ők nem gondolnak arra, hogy
mi következik az után? ... Halál! Halál! oe jó azoknak, akiknek nem kell rá
gondolni, és olyan természetes nekik, mint a születés, amivel a haláltól mene-
külö élet kezdődik: mint ahogyan az ellentétek üzik egymást: a hideget a me-
leg, a fényt a sötétség, csendet a lárma, a szeretetet a gyülölet! oe ez mind
természetes, és nem okoz gondot az embereknek, mint ahogy a másik halála
sem, legfeljebb örülnek, hogy nem az övéké érkezett el. Amint gondolataiba
idáig ért, furcsa batyu, egy rongycsomó sodródott elő a hid alól. Apró, gyürü-
ző hullámokat vetett, amiktől a kis halak riadtan rebbentek szét. Tamás hosz-
szan bámulta a rongycsomót, majd a felismerés rémületévei kiáltott fel:

- oe hiszen ez egy hulla! - A rongycsomót elkapta az ár, és tovasodorta a
folyókanyarulat felé. Ott még egyszer megpőrdült, majd a viz fölé hajló íűz-
fabokrok árnyékában eltünt. A híd alatt ismét zavartalanul csörgedezett a viz,
és a kis halak életvidáman fickándoztak tovább a napsütötte vízben.

- Hát ennyire felismerhetetlen tömeggé válik az élő a halál utént - kér-
dezte önmagától, és riadt tekintetét végigfuttatta a víz felett. Közönyösen bé-
késnek találta a bólogató füzfaágakat. A parton lassú, nyugodt léptekkel köze-
ledett a csősz. Izgatottan kiáltotta feléje:

- Látta? Egy hullát visz a viz! - A csősz kalapja felé bökött:
- Sten! E, nem hótt ember az, hanem a Pórteleki Orzse néni borsóágyásából

a madárijesztő - felelte egykedvüen. - Nézze, ott a bokor mögött röhögnek
a kölkek, akik a vizbe dobták. Azzal mérgesítik az öregasszonyt, hogya kert-
jéből ellopják a madárijesztőt. Bedobják a vízbe, és örülnek, ha valaki azt hi-
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szi, hóttat visz a víz. Fiatalok, még könnyen játszanak a halállal. - Azzal is-
mét a kalapja széle felé bökött: - Na, hát csak Isten áldja!

Földi Tamás visszaköszönt a csösznek, és azon gondolkodott, hogy milyen
egyszerűen eligazodik ez az ember a dolgok között. A halál azonban neki is
gondot okozhat. mert rosszalja a gyerekek incselkedését. Jövetele céljára
gondolt. Mányoky Adám nyugdíjas lelkészt keresi, akinél konfirmálkodott.
Úgy érezte, nála bölcsebb embert nem ismer. Éénken emlékszik konfirmáció-
jára, amikor az oltár elött térdelt, és felnézett az áldást adó lelkészre. Ogy
látta akkor, a meghatódás könnyein keresztűl, hogy fényesség veszi körül
alakját.

A már nyolcvanadik éve felé járó lelkész amikor nyugdíjba ment, kiköltö-
zött a falu végére, egy hosszan nyújtózkodó házba. A ház tágas gádorának
oszlopai közé vadszőlőt futtatott fel, hogy árnyékában még az ilyen augusztusi
kánikulában is hűsölhessen. Oblös, vesszőből font karosszékben üldögélt az
öreg lelkész. Mellette, az asztalon újság, folyóiratok és egy friss kiadású
könyv hevert. Mányoky mindig lépést tartott kora irodalmával, mert azt tar-
totta, hogy aki megáll, idegenné válik a jelenben, és úgy néznek rá, mint egy
múzeumi tárgyra.

Az ismerkedés gyorsan ment, noha hajdani tanító munkatársának fiát Má-
nyoky suhancként látta utoljára. A tanítócsalád az iskolák államosítása után
városba költözött, ahol a gyermekeiket könnyebben iskoláztathatták. Vacso-
ráig gyorsan szaladt az idő, a régi emlékek sorra vétele után Tamás élete felől
érdeklődött az atyai jóbarát. Elégedetten bólogatott, és örvendezett a sikerek
hallatán, aztán így szólt:

- Tulajdonképpen ismerem életed útját, mert minden írásodat olvastam.
Most sok minden érthetőbbé, világosabbá lett előttem, de valami még így sem
bontakozott ki a homályból. Az az érzésem, hogy valami hiányzik neked. Va-
lamit nagyon szeretnél megtalálni és kifejezni.
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- Jól érzi, Adám bácsi, ezért is jöttem!
- Ahá! Hát szóval te is az apád fia vagy? Amikor valami nagy gondja volt

édesapádnak, vagy valami nyugtalanította, mindig eljött hozzám, átbeszél-
gettünk egy éjszakát, és reggelre megoldódott a gubanc. Máskor meg én men-
tem hozzá tanácsért. Jó testvérek voltunk, szerettük egymást. - A konyha-
ajtóban öreg, zord arcú asszony jelent meg:

- Hova terítsek?
- Ide. Gyere, Tamás, menjünk végig a kerten, amig a komorna megterit.

Igy neveztem el, mert mindig komor az ábrázata. Pedig jó lélek ám! A fele-
ségemet nagyon szerette, és megfogadta neki, hogy soha nem hagy el bennün-
ket.

Alkonyodott, mire visszatértek a terített asztalhoz. Imádság után a lelkész
csendre intette vendégét:

- Hallod az őszikéket? A városban biztos nincs ilyen zene. En a csend
muzsikájának nevezem. - A falra csapódott egy apró, áttetsző szárnyú zöld
bogár. - Nézd, éppen itt van egy a zenészek közül. Igy, a nyár második felé-
ben esténként megszólalnak, és az őszi hidegekig tart a koncertjük. Nos, hadd
hallom, mi a nagy kérdés?

- Adám bácsi, tetszik tudni, én hiszek Istenben. A Bibliát is olvasom. Nem
rendszeresen, de mindig a kezem ügyében van. A legtöbbet használt könyvem.
A halállal is szembenézek az ember természetes borzongásával, amiben van
egy adag félelem is. Tudom számolni a múló időt, és a múló perceknek az az
értéke, hogy velük fogy életünk ideje. Az a nagy kérdésem: mi van a halál
után?

A kérdés után csend lett. A lelkész elgondolkodva nézte a vadszőlő kusza
szövevényét, mintha ott keresne választ.

- Kevés ember kérdi ezt, fiam! Lelkész vagyok, csak azt felelhetem, amit a
Bibliából tudok. Hozzáteszem, ezt hiszem is, és nem hivatalból!

- De hát Adám bácsi, ez két szó csupán: kárhozat és üdvösség!
- Ez neked nem elég, ugye? Megértiek.
- En úgy érzem, csak szavak, mert nem gondolom, hogy olyan lehet, mint

a rómaiak alvilág a, vagy a mohamedánok hurikkal benépesített paradicsoma.
A tisztítótűz is csak mesének tűnik, de Szent Pétert sem tudom elképzelni,
mint a mennyország portását. Már bocsásson meg, ha i1yen nyersen fejezem
ki magam, de én nagyon komolyan akarok ezekről a dolgokról beszélni, fél-
retéve minden legendát, mítoszt és naiv hiedelmet.

- Pontosan ezért ismétlem nagyon komolyan, hogy nincs más csak ez a
két szó: kárhozat és üdvősség. Ennek elégnek kell lenni!

- Igen?! Azután szabadon szárnyalhat az ember képzelete, és összeálmod-
hatja mindazt, ami után itt hiába sóvárgott, így keletkeznek a kancsalul fes-
tett egek. En a halálig eljutottam, és ott mintha egy áthatolhatatlan, sötét fal
emelkedett volna elém, ami mögé nem lehet látni.

- Tamás fiam, úgy látom, nagyon Tamás vagy!
- Csak ezt ne tessék már mondani! Ezzel szellemeskednek papok és nem

papok, amikor nem tudnak értelmes feleletet adni kérdéseimre. Már utálom
ezt a szerencsétlen nevet. Tamás a feltámadásban kételkedett!
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- Pedig nézetem szerint itt a dolog nyitja.
- En nem tudom, hogyan. oe tessék megérteni: én nem kételkedő vagyok,

hanem gondolkodom. Igyekszem logikusan gondolkodni.
- Na jól Hát gondolkodjunk. Tamás nem egyszerüen az Or feltámadásában

kételkedett, hanem nem hitt a szemtanúk bizonyságtételében sem, ami ma
nekünk Isten szava. Azt mondta, csak akkor hiszi el, ha saját szemével látja,
és ujjával megtapinthatja. Az a Tamás is gondolkodó ember volt. Igaz, az Or
feltámadása minden addigi emberi tapasztalattal ellenkezett, és tíz társa bi-
zonyságtételét látomásnak is vélhette, mert azok akkor felfokozott idegálla-
potban voltak. Azután amikor érzékszervileg meggyőződött, kitört belőle a
nagy vallomás: "En Uram és én Istenem!" Es most figyelj, fiam, mert amit
Jézus Urunk mondott, nagyon lesújtó minden "Tamásra": "Mivel látsz engem,
hiszel; boldogok, akik nem látnak és hisznek!" Te is a fal mögé akarsz látni,
hogy elhidd, nem szószátyár beszéd, amit az Isten ígér. Igaz, csak két szó az
egész: Kárhozat és üdvösség. Csak annyit mond róluk az Isten igéje, az egyik
rossz, a másik jó, Ez van a te· falad mögött is, és én nem tudok többet mondani
róla, de azt állítom, hogy ezt Isten mondja nekünk, neked is, Tamás fiam! El-
várja tőlünk, hogy higgyünk szavának. Nem ember mondja, hanem az az Is-
ten, akiben - állításod szerint - hiszel. Ha csak azt hiszed Róla, hogy van,
semmit se hiszel. Hasonlóképpen: ha kételkedsz szavában, és érzékszerveid
tapasztalatával akarsz meggyőződni ígérete valóságáról. Mindehhez nagyon
fontos az, hogy az Isten szeret téged is, engem is.

Hosszan hallgattak, mintha az őszikék muzsikáját figyelték volna. Az öreg
cseléd leszedte az asztalt, és a konyhaajtóból visszaszólt:

- Az úrnak a kis szobában ágyaztam. Jó éjszakát!
- Jó éjszakát! - köszöntek vissza egyszerre. Mányoky Tamásra nézett:
- Nos, nincs semmi mondanivalód a hallottak után?
- Olyan jó volt hallgatni Adám bácsit! Ogy éreztem, mintha konfirmáció-

órán lettünk volna. Csak ... Csak azóta nagy utat tettem meg, és úgy látszik,
nagyon is megváltoztam.

- Azt akarod ezzel tudomásomra hozni ... - Tamás a szavába vágott:
- Hogy ezek is csak szavak. Nekem több kell! Meggyőzöbb!
- Édes fiam, te sem vagy kivétel. Ezért ma és most neked is csak azt mond-

ja az Isten: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek!"
- Igaz! - és tűnődve babrálta a poharát.
- Tölts magadnak, fiam, én már nem iszom. Feküdjünk le, későre jár. Mióta

ennyire megöregedtem, ha éjfél előtt nem sikerül aludnom, elromlik az egész
napom.

- Köszönőm a vacsorát. Jó éjszakát, Adám bácsi!
Másnap reggel Tamás ágyát érintetlenül találták. Csak egy levél volt a pár-

náján: "Kedves Adám bácsi! Bocsánatot kérek, hogy búcsú nélkül indulok
tovább. Köszönöm a szíves látását és a tanítást. A gubanc még nem oldódott
meg. Tisztelettel és szeretettel üdvözli a boldogtalan: Tamás."
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Tízen!
Túrmezei Erzsébet versei:

Tele templom. Csupa hála, öröm!
Könnyes arcok, ragyogó szemek.
Esedezés, könyörgés értetek,
ég felé szálló, boldog "köszönöm".

S az oltár elött ott álltok tizen:
szolgálni induló fiatalok,
hogy boldog küldetést vállaljatok.
Hallgatjátok, Uratok mit izen.

Igét, melyet ti választottatok.
Felejthetetlen, szent pillanatok!
Áldások hangzanak sorra felétek.

Oszülö és fiatal szolgatársak
sorakoznak. kik soraikba várnak,
s akiknek ma közösségébe léptek.

Tizenl Tizfelöl indultatok el.
Tizfélék vagytok, mert mindenki más.
oe egy a. Krisztus, egy az elhivás,
egy az iga, melyet vállalni kell.
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Tizen! Mert Uratok, Mesteretek
áldott szolgálatába szólitott,
- boldog pillanat, örök, szent titok!
s hivására igent feleltetek.

Most itt álltok az indulás elött.
O ad kegyelmet, áldást és eröt,
ha eröfeletti a feladat.

O jár elöl! Vele indult ok el.
Ne féljetek, O mindig felemel,
ha leroskadunk a terhek alatt.

*
Várnak rátok. Talán aratni kell,
amit más vetett tielöttetek.
Vagy indultok, hogy ugart törjetek ...
s szavatokra talán csak egy figyel.

Várnak rátok! Orömhirt vigyetek!
Szivvel szolgáljatok kicsit-nagyot!
Szeretetet, meleget adjatok!
Áldást vettetek, áldás legyetek!

Várnak rátok - fáradtak, kicsinyek.
Az eltévedtet ki keresi meg?
Aratásra fehérlik a határ.

Vár rátok árva, magányos, beteg ...
S majd álmélkodva látja szemetek,
hogy mindegyikben maga Jézus vár.

*
Egy a tiz közül, lelkésznagyapád
már hazatért, és nem lehet jelen
ezen a te örömünnepeden,
hogy ma ö is áldását adja rád.

Ile imádsága itt van teveled!
Annyi imádság védett, hordozott!
S ez a mai boldog ünnepnapod
az ö imájára is felelet.
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"Remény"

Most átveszed a stafétabotot.
Legyen áldott utad, szolgálatod!
Szolgáljatok mindhalálig hiven!

Utatokra tiszta fénnyel ragyog
a szent igéret: "Veletek vagyok!"
Legyetek áldottak mind a tizen!

Vak leány ul a földgolyón
tépett, zöld köntösében.
Hárfáján majd minden húr elszakadt,
de pengeti a megmaradt egyet,
és énekel.
Mondd, gazdag vagy szegény?
A müvész azt írta képe alá:
"Remény".

Nézem a hárfázó leányt.
Vak ő, vagy mégis láU
Valakit, Akit a látók nem látnak?
Szemmel nem látható, fénylő csodákaU
Azért játszik olyan ragyogó arccal
egyetlen húron is,
ha már a többi mind-mind elszakadO
A szivéből zengő ének fakad.
Dallama biztatóan száll felém:
"Remény! Remény! Remény!".
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A . . ,.misszronarrus nyelvet
Nehéz az öserdő lakóinak
az igét úgy hirdetni, hogy megértsék,
ha sok mindenre nincs is még szavuk.
"Hit, engedelmesség, vigasz, reménység ... "
Ezek a szavak mind hiányzanak,
s évtizedek alatt
lehet csak rátalálni egyre-egyre,
mint drágagyöngyre,
sokszor igen nagy áron,
mint ott a rengetegben akkor nyáron.

A misszionárius koporsót ácsol,
kicsiny koporsót.
Négy iskolás gyermeke messze, máshol ...
és most a legkisebbet, az utolsót
fekteti sírba, Vesződik a fával,
és vesződik a szive bánatával.

Valaki nézi: barna arcán részvét.
Atérzi szenvedését
ennek a messziről jött idegennek,
s megkérdezi: "Ugy-e, most hazamentek?"
De az apa csendes válasza:
"Nem, mi most sem megyllnk haza."

tanul
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Egy mederben

"Hát nem hallja éjjel a feleséged
távoli sirását négy gyermekének,
amint édesanyjukat keresikl"

"Sokszor hallja. Levelet ir nekik.
Imádkozunk értük buzgón sokat.
Ile haza nem megyünk."
Sötéten villan a fekete szempár:
"Akkor más szivetek van, mint nekünk!"
Az apa fájdalomteli
teklntetét ráemeli:
"A ml szivünk ls vérzik és sajog,
ha kisgyermeket sirba fektetünk.
Egy a szivünk, de más az Istenünk!"

A bennszülött elmegy felelet nélkül,
és a kicsiny koporsó tovább készül.

Ile egy félóra sem telik bele,
és nagy belső diadallal tele
a látogató visszatér megint,
mint aki rátalált a nagy titokra,
nincs a szivében többé semmi kétség:
"Mondd, ti túlláttok a látóhatáronl"

A misszionárius rátekint:
"Igen! Túllátunk a látóhatáron!"
S szeme felcsillan: bisz ez a reménység!
Milyen régen kereste ezt a szót.
Most megtalálta - Ilyen drága áron.
Hiszen a keresztyén sziv reménysége
túllát, mindig túl a látóhatáron.

1957. augusztus 15-én, aMInneapolIsI
Evangélikus VIlággyülés megnyitása napján

Esti fényben fodros hullámok
viszik fehér hajónkat Délnek.
Hosszan hallgatom, mit beszélnek.
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Talán azt, hogy az ös mederbe,
ahol ennyire eggyé lettek,
hegyröl, sikról hogyan siettek.

ARába és a Vág hulláma,
fodros, -fénylö hullámtestvérek,
egymásnak susogva mesélnek.

Mind olyan felismerhetetlen
egyek lettek az ös mederben.
Ki vagyok, hogy kutatni merjem,

melyik az Ipoly, Rába, Rábca,
Nyitra, Vág ... hiszen azok voltak.
de eggyé lettek, egybefolytak.

S most egy cél felé, egy mederben
viszi mindet a Duna árja,
s mindet egy tenger öle várja.

Eszembe jut egy messzi város.
Patakjai Délnek, Keletnek,
Északnak ... mind oda siettek.

S a minden név feletti névnek
örök medrében kérdik most már:
Testvér, honnét jössz? Mi jót hoztán
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Barna, fehér, fekete arcok ...
szem a szemben és kéz a kézben:
mind testvérek abban a névben.

Az örök, szent medret dicsérik:
Jézus Krisztus egyesit minket,
utainkat és sziveinket.

S mig susogó testvérhullámok
viszik fehér hajónkat Délnek"
feléjük száll imádság, ének.



Mint eső után az égbolt kéke, mint halványkék virágok szirmain pihenő
harmatcseppben a visszatükrőző napsugár, mint zőld erdő mélyén fel kéklő
harangvirág, mint a pihenő Balaton kéksége, olyan a szemed MONIKA!

Es ez a szempár mindig mosolyog, mint derűs emberben a lélek, mint a bol-
dogság fiatal arcon, mi nt hivő emberben a hit békét adó nyugalma.

Ott ültél az ebédlőben, Mónika, az asztal mellett, de megfordítva, mert nem
az eléd rakott étel érdekelt, hanem az emberek, ahogyan jőttek be az ajtón
és szenvtelenül mentek el melletted jólhízott elégedettségükben és nem látták
a te csöpp kis mosolygó szemedet, feléjük tárt karodat, ahogy ültél két takaró-
val magasítva háttal az asztalnak.

Egy ideig az embetat eltakart előlem, de végül csak mi maradtunk, ketten.
Egymással szemben. Egymásra mosolyogtunk. Te, szemedben oltárképek
egének kékjével, én betűrengetegektől elkopott szemem barnaságával. Es
mégis értettük egymást. Egy pillanat kellett csak hozzá. Tudtuk, hogy őssze-
tartozunk.

... és délután már együtt sétáltunk kéz a kézben a Balaton-parton. Orőmtől
dobogott a szívünk és tudtuk, akárcsak az Isten, aki az emberi szívet napon-
ként és évekig látja, hogy hasonlítunk a tóhoz, a tengerhez, az erdőhöz, a szél-
hez, ahogy bennünk is hullámzik és elcsitul az érzelem.

Gyannathy Irén írásai:

Mónika
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- Mosolyogsz, Mónika?
- Hidd el nekem, sorsunk elől nem menekülhetünk. Hajónk sőtét vizeken

evez, irányít juk erre meg arra de nem ismerjük az árt, amely ismeretlen cél
felé sodor és így talán a tengerbe, talán őrvénybe, talán lakatlan sziqetre,
talán messzi partokra kerülünk. Nem mehetünk más felé az ár erősebb mint
az evezőnk. Az élet néha borzalmas, néha misztikus. Valami feltámad bennünk
és feJtőr. Más utakra visz. Kín, borzalom vagy nem sejtell boldogság, fény és
sotétséq, bűn és megtisztulás, keresztút és szabadság, amit kapunk osztalv-
részül? Nincs rá felelet! Talán egy-egy ritka hajnaIon megsejthetünk v alamit,
talán ilyenkor izzik fel a sziv beszédet!

- Csak nézel, Mónika, szótlanul?
- Bizony, az életnek csak 011 van értelme, ahol őrők cél felé tőrekszik.

Nem a művészet szentesíti az életet, az élet a művészetet. Nem a művészetből
merít az élet, hanem a művészet az életből.

Orők mozgás az élet. A mindenség tőrvénye ez. Semmi sem áll. Ami nem
mozoq, az megmerevedell.

- A csillagokat keresed, Mónika?
- Messze vannak tőlünk. Némelyik olyan messze van, hogy évekre van

szükség, amíg a fénye ide ér. Lehet, hogy egyik-másikon hozzánk hasonló
emberek laknak, akik a csillag szőrnyű melegét kibírják. Mi azt mondjuk,
ez lehetetlen. Minden lehetséges. Ez a bőlcsek vigasza. A világmindenségben
minden lehetséges. Amikor az életből kilépünk, a tér és időtlenség birodal-
mába érünk és 011 kezdődik a titok.

- Nem hiszed el, Mónika?
... pedig ahol a ti/ok kezdődik, 011 kezdődik az élet értelme. Amikor a tudó-

sok azt mondják, nincs tovább, vége, ott kezdődik. A látható elveszti értékét.
a láthatatlan tele lesz igazsággal. Az ember talán soha nem láthatja meg Is-
tent, de tudja, hogy van, mert életét a végtelenség hatja át.

- Te csak mosolyogsz, Mónika, akkor is, ha az egyik terhet, kőnnyet, szen-
v edést, igazságtalanságot kap. Es minél jobban szeretünk annál nagyobb, annál
tőbb lehet a fájdalmunk. Es mégis nincs szebb az életben, mint szeretni és
megbocsátani. Az életünk sokszor nem úgy alakul, ahogy szeret né nk, terveink
ritkán valósulnak meg. Amit ma jónak gondolunk talán a legrosszabb lesz.
Amit ősei nk jónak láttak, megmosolyog ja a ma nemzedéke és a mi álmainkat
megmosolyogják az utánunk jővők.

- Van, Mónika a szobámban egy arckép Schweiter Albertről, őreg korá-
ból. Oreg arcon mosolygó szemek, tele jóindulattal. Eszembe jutnak sorai
r r ••• nem sok időm volt a magam számára, de sok áldást kaptam, a munkám
sikeres volt, szeretetben és ragaszkodásban vol! részem bőven, jó egészséget
kaptam, jó természetet, mindent elfogadok, amit a sors rdmmérr."

- Mónika, látod, így szól az az ember, akiben hit van. Mert a hit erő, ha
lankadsz, a hit gyógyszer, ha betegség látogat meg, a hit vigasztalás, ha re-
ménytelenség környékez, a hit társ a magányosnak, megnyugvás az öregnek.
Ahol nincs hit, 011elsivárosodik az élet, nincs Mónika-mosoly, nincs megértés,
kö van a szívek helyén. Vigyázz hát majd, hogya hit láng ja ki ne aludjék
lelkedben.

152



- Mónika, te nem figyelsz, csak mosolyogsz? Hát persze! Nagy, igaz igye-
kezetemben, hogy téged megóvjalak, elfelejtettem, hogy te még apróka gyer-
mek vagy, hogyan érthetnél meg, hiszen csak egyetlen szót ismersz még: ma-
ma! De szolgáljon mentségemül, hogy óvni akartalak, átadni mindazt amire
engem tanított az élet. De lehet, hogy nem is beszéltem, csak végiggondoltam
röviden mindazt ami engem is embet ré tett.

De te csak mosolyogj, csodálkozz el a parti békákon, amint felfújják ma-
gukat, a park virágain, a fel-felcsillanó ezüst halakon, a szembejövök sorain,
akik nem mosolyognak rád vissza, mert szemüket fájdalom fátyolazza, indulat
vakítja, nem látnak, mert csöppecske vagy, kékszín-mosoly, sziv bol jövö öle-
lésvágy.

Most pedig hadd emellek fel magasra, hátha észrevesznek és téged látva
elfelejtik fájdalmukat látva szép szemed liszta kékét.

De ha nem vesznek észre, ne lepje érte könny a szemedet, ne ismerd meg a
meg-nem-értés keserüségét. Csak mosolyogj mindenre! Amil lsten keze te-
remtett az mind felfelé mutat. Keresd te is ezt az utat! Jár j mindig mosolyogva
az emberek között, hogy aki lát, megújuljon tisztaságodtóI, gyermeki ártat-
lanságodtól.

- lsten veled, Mónika! Köszönöm neked ezt a pár sort, melyeket drága kis
lényed csalt ki a szívemböl ezen a csendes délutánon.

Bemegyek, megnézem a Jézuskát!
Gáborka két és fél éves. Most ismerkedik a körülötte levö világgal. Tehet-

séges, ko rához mért en okos kisfiú. Es ez a bók nemcsak barátságunknak szól.
A minap engem is zavarba hozott, de egyben gazdagon meg is ajándékozott.

A nagyi szombati Iátoqatására öt is magammal vittem. Nem vaJ/ottam vele
szégyent. Felszólítás nélkül illedelmesen köszönt, aztán puszi kíséretében át-
nyújtotta a neki szedett százszorszép csokrot. Utána, ahogy szokta, elindult
az új hely felfedezésére.

Az elsö meglepetés a kertben érte egy kis törpe-kakas megjelenésével. Elö
kakast, amelyik éppen kukorékol is, még nem látott. Igyekezett hát akakast
utánozni és kis orrát a szomszéd rácsos kerítéséhez szoritv a minden kuk.oré-
kolásra v isszakukoré kolt.

Utána meglátott egy csemegekukoricát, amit még tavalyról tettek el vetni-
valónak és amelyen tejfogait mindjárt ki is próbálta eredménnyel, mert két
elsö foga kiesésének idejét elörehozta vele.

Majd a fagyi következett, amit még sohasem kapott és komoly fejtörést
okozolI neki, hogyan kell azt nyalogatni úgy, hogy az ingecske uszta marad-
jon.

Dél felé kimerült a sok újdonság vizsgálatában, bement tiat a nagyi háló-
szobájába és ott a szoba közepén hirtelen megállt, írhatnám azt is, hogy földbe
gyökerezell a lába.
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- Mi van a nagyi ágya felett? - futott ki hozzánk.
- Egy fakereszt!
- Es aki rajta van?
- Az a megfeszített Jézus.
- Meghalt?
- Meg. A keresztfán. Megfeszítették a rossz emberek.
- Es hogyan hozza a karácsonyfát, ha meghalt?
- Meghalt és feltámadott - mondta a nagyi.
Nehéz ezt egy felnőttnek is megérteni, mennyivel nehezebb egy gyermek-

nek, aki a Jézuskát csak karácsonyi ajándékhozóként ismerte.
- Majd ha nagy leszel, te is megérted - mondtuk neki.
Kifutott az udvarra, de csak nem nyugha:ott.
- Bemegyek, megnézem a Jézuskát!
Bement. Hosszú perceket tőltött a szobában.
- Benne van a fában és elbújt? - kérdezte, amikor visszajött.
- Nem bújt a fába, beköltözött a te kis sziv edbe.
- Csak az enyémbe egyedül?
- Nem, az enyémben is benne van, és mindenkiébe, aki szereti.
Sóhajtott.
- Bemegyek megnézem a Jézuskát! - indult megint nagy léleq zetet véve,

mint mikor valaki nagy problémán tőri az eszét.
- Es ha él, miért van a fán? - jött megint a kérdéssel.
- Nincs a keresztfán, csak akkor volt, amikor megfeszítették.
- Es miért van a nagyi ágya fölött?
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- Hogy amikor ranez, gondoljon arra, hogy úgy kell egymást szeret ni,
ahOflY ő tanitott bennünket, de különösen a gyermekeket. Azokat nagyon sze-
rette .

...:..-Bemegyek, megnézem a Jézuskát! - mondta futva.
Túl hosszú ideig maradt el, utánamentem hát, lássam mi van vele.
011 állt a nagyi ágyán lábujjhegyen egyensúlyozva, kis kezében füzet, ceru-

za. Es a füzetben, nagyokat megsemmisítő preci zitássa 1, 011 volt a kereszt,
rajta a Megváltóval. Korúlotte félkörben gyermekek, apró kis Gáborok egy-
másnak nyújtva kezüket mintha óvnák, hogya rossz emberek ne férhessenek
hozzá.

- Most már nem lesz megfeszítés - mondta és becsukta a füzetet. - Most
már mi vigyázunk rá.

Es hamvas kis arcán a boldog izgalom pirossága égett.
Este, amikor búcsúzott, odaszólt anagyinak.
- Ne engedj senkit se a közelébe, majd mi jövünk és megvédjük!



Sághy Jenő irásai:

A rábaközi metropolita
En kereszteltem el metropolitának - a kontraszt kedvéért. Székhelye

ugyanis nem met ropolis, csak városka. Lelki vezetése nem ter jed tömegekre,
csupán kétszáznyolcvan evangélikus lélekre. A jövedelme meg éppen nem
egyházJejedelmi.

Egyvalami mégis van, ami a metropolita elnevezést reálisan indokolja: lel-
készbarátom működési terűletének erösen kiterjedt volta. Két újsiüetű kls-
város, tizenhárom falu és két major evangélikusainak lelki gondviselöje ö.
Ekkora területen bízvást elférne egy metropolis. Az aztán megint a kontraszt-
jellegre utal, hogy e nagy szétszórtságban élö evangélikusok Jelkeresését nem
metró igénybevételéveI eszközli, hanem kerékpáron, vonattal, autóbuszon,
vagy éppenséggel per pedes apostolorum.

Az elmúlt nyáron aRábaköz "fövárosába" érkezve nagy harangzúgás, csen-
gés-bongás fogadott. A kisváros valamennyi harangja szólt - tudva-tudtam:
nem az én tiszteletemre. Motorkerékpáromat elegáns presszó előtt parkoltam,
beléptem a közeli kicsi parkba, leültem egy peuira és hallgattam aharangok
muzsikáját. - De szépen szólnak - és tüstént asszociáltam a népi szólást
(gyülekezetembeli amerikás magyartóI hallottam nemrég, aki Tamási Aron
Abeléhez hasonlatosan odakint is toreüenűt megőrizte magyar népiségét):
"Szépen szólnak a harangok, hamarosan halott lesz". - Csakhogy itt nem
lesz, hanem van halott - fűzőm tovább a gondolatot. Nyilván temetésre szól
a sok harang.

A templomtornyok zengő zenéje oldaltáskámra mozdítja a kezem. Belenyú-
lok, előszedem Bibliámat, meg a Losungent és - a nap lemenőben lévén -
hozzáfogok esti áhítatomhoz. Gyászt, vagy egyebet hirdetnek aharangok -
bizonyosan nem tudom: ám a szívet mindenképpen Istenhez emelik, az ő örö-
möt adó közelségébe. "Szívből örüljenek, akik keresik az Urat" - olvasom is
a Krónikák könyvében ... (1 Krón 16, 10)

Elhal/gat a tornyok sokszólamú éneke, befejezem áhítatomat és felcihe1ő-
döm. Kilépek a park bokrai, fái közül és látom, hogy feketeruhás férfiak,
asszonyok jönnek jobbról, a temető felől. Keresztűlváqok a győr-soproni mű-
úton s a gyalogjárdára lépve lelkészbarátomba ütkőzöm. Feketében van ő is-
Márta asszonnyal együtt.

- Kit temettek?
- Helybeli plébánost ... Nagyon népszerű ember volt és mindőssze hat-

vanegy éves.
Katolikus papok jönnek - egyesével, kettesével, csoportosan. Rajtuk fehér

karinq, vagy pusztán a fekete reverenda. Akad köztük egy-két jó barátom,
akik szívélyesen üdvözölnek; P. barátomat meg valósággal körülözönlik plé-
bános-ismerősei. Ahogy elnézem a reverendás papok gyűrűjében, arra gondo-
lok, jól minősítetlem: mégiscsak metropolita ő ...

Teológiai tanulmányait olyan években végezte, melyek a lelkészi elhelyez-
kedés szempontjából kedvezőtlenek, nyomasztóak voltak. Akkoriban a sop-

156



roni teológiai fakultásra való felvételünk alkalmával nyilatkozatot kellett
aláírnunk, mely szerint tudomásul vesszük, hogy az evangélikus egyház nem
kötelezi magát a végzett hallgatók elhelyezésére. Amikor én szigorlatoztam
- 1938 júniusában - lelkésszé avatásunk csak szeptemberben történt meg,
hogy az egyházi vezetöség némi lélegzetvétel hez jusson szolgálatba állításunk
égetö gondját illetően .. A győri öregtemplomban történt felavatásunk után
felmentünk a dunántúli egyházkerület püspöki hivatalába lelkészavatási ok-
levelünk átvétele végett. Belépett Kapi Béla s mi - tizenketten - glédába
álltunk. Püspök urunk aggodalmasan hordozta meg rajtunk tekintetet és mé-
lyet sóhajtott:

- Édes fiaim, mit csináljak veletek?! ...
A felavatásunkat követő napon a tizenkettőből csak ketten léphettünk hiva-

talosan egyházi szolgálatba ...
P. barátom két évvel előbb végzett és ő szárazkáplánként kezdte. A száraz-

káplán gyakori jelenség volt akkortájt, manapság ismeretlen fogalom. Fizetés
nélküli segédlelkészt jelenI. Fél évig szolgált így barátom a szülőfalujában,
azután lett "rendes" segédlelkész. A funántúl számos gyülekezetében mun-
kálkodott - hosszabb-rövidebb ideig. Volt h. lelkész, önálló hitoktató is. Ti-
zenhárom esztendő múltán lépett elő a segédlelkészi státusból parókiás lel-
késszé, nehéz munkaterületen: szórvány lelkész lett, Az is maradt. Bátran
mondhatom, mindvégig; mert nyugdíjazás iránti kérelmét már benyújtotta.

Harminchárom esztendeje végzi a szórványlelkész fáradságos, nemegyszer
elcsüggesztő munkáját - csüggedés nélkül, szüntelenül tevékenyen. Majdnem
mindig úton van, még most is.

+
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Az öreg bognármeater

Takarékos. Vagy húsz éve, egyik hivatalos átiratára válaszolva megjegyez-
tem, hogya borítékjairól tanulmányt, vagy humoreszket lehetne írni (követ-
kezetesen használt borítékban küldte leveleit, a régi címet, címeket áthúzva).
O aztán felvilágosított, hogy az ilyen "puritán" adminisztrációval mennyi
pénzt tudott megtakarítani - a gyülekezetnek. Végül is én resteIltem el maga-
mat - felszínes éleeledesem miatt.

Melegszívű. Néhány éve Mosonmagyaróvárott egyházmegyei felügyelö
beiktatására készülődvén, lelkésztársainkhoz hasonlóan én is Luther-kabátot
őltőllem magamra a lelkészlakon. Nehezen ment, mert idegen köntös volt,
nem az enyém. Egyszer csak meglepődve veszem észre, hogy valaki hátulról
segít. Hátranézek.

- Hát hogy jövök én egyszerű gregárius pap lét emt e ahhoz, hogya cS.-i
metropolita segítse fel rám a papi köntöst?

Kezét a Luther-kabát ujjára tette.
- Azért, mert tégedet szeretlek. - S hozzá fűzte tüstént:
- Meg szeretem a többieket is.
Tudom, hogy Jgazat mondott ezzel a toldalékkal is és nem csupán a keresz-

tyén tanítás szem előtt tartása késztette erre, mely szerint a szeretet nem sze-
mélyválogató. Bizonysága ennek - többek között - az a tény, hogy évtizede-
ken keresztül odaadóan látogatta és az örök igével vigasztalta, erősítette a já-
rási kórház evangélikus betegeit, akik túlnyomó többségükben nem az ő gyü-
lekezetének tagjai voltak ...

Rögös lelkészi pályafutásának végéhez közeledik. Néhány hónap múlva el-
hangzik majd onnan felülről:

- Jól van, jó és hü szolgám ...
Előleg lesz ez a néhány szó, aminek később - az egész földi életút végét

lezáró nagy számadáskor - folytatása következik:
- ... a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi la-

komájára! (Mt 25, 21)

Régtől fogva tudom, hogya bognárok pontos emberek. Még szórványlel-
kész koromban, Balatonbogláron egy református boqnár mestet (felesége volt
evangélikus) a műhelyében nagy szakmai büszkeséggel kiselöadást tartoll
nekem munkájának szépségeiről. Szépség alatt elsősorban a pontosságot értet-
te (aminthogy József Attila is - a munkáról szolva - poratell fogalmaknak
érezte aszépséget és a pontosságot: " ... dolgozni csak pontosan, szépen ... ").
Főként a kerék meqterv ezését, elkészítését emlegette úgy, mint ami valóság-
gal mérnöki tudást igényel. - Nem hiába nevezték hát régen a bognárokat
kerékgyártóknak ...

Sándor bácsi, akiről ez az írás szól, szintén bognármester volt és pontos em-
ber. Templomunkban, paplakunkban nem egy tárgy árulkodik lelkiismeretes
kezemunkájáról. A szakmát még a század elején tanulta s gyakran emlegette
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téti mesterének becsületes munkára intő figyelmeztetését. "Jegyezd meg! Ha
az emberek meglátják a kezed alól kikerült, jól elkészített szekeret, vagy ko-
csit, sohasem azt kérdezik, mennyi idő alatt csináltad, hanem hogy ki csi-
nálta?"

Jó néhány éve kórházba került, ahol szemét operálták. Az osztályvezető
főorvos megfeddett néhány beteget a napi tisztálkodás elhanyagolása miatt s
példának állította elébük Sándor bácsit, aki idős ember létére is minden reggel
felkel, kimegy a mosdóba, alaposan megmosakodik, fogat is mos és csak az-
után fekszik vissza ágyába; míg a nálánál sokkal fiatalabbak elanyátJanodva
tespednek fekvőhelyükön ...

Onmagát is karbantartotta tehát Sándor bácsi. Egyedül élt és ahogy elhagyta
a nyolcvanat, ez a karbantartás mind nehezebbé vált. Elhatározta, hogy szociá-
lis otthonba vonul. Távozását meq iontoltnn, körültekintően előkészítette.

"Bevonulása" előtt néhány hónappal eljött hozzám. Megrendelte az Evan-
gélikus Életel (előre megsejt ve, olyan helyre kerül majd, ahol nincs evangéli-
kus templom). Kijelentette, hogya "párbért" távozása után is évről évre meg-
fizeti. Kért, hogy az Evangélikus naptárt is küldjem majd meg neki, mihelyt
megjelenik.

Aztán elköltözött a megye túlsó végén levő szociális ott honba. Nagy ritkán
hazaérkezett látogatóba. Ilyenkor mindig eljött a templomba s a paplak ra.
Időről időre levelet váltottunk. Kerte, hogy az Evangélikus Életet irányítsuk
új cím ére, meg ne feledkezzek a legközelebbi Naptár megküldéséről, az egy-
házfenntartói járulék ősszegének közléséről stb. stb. Egy ízben két példány-
ban kerte a Naptárt, hogy megajándékozhassa vele egyik evangélikus lakó-
társát.

159



Idén, január vegen újabb levelet kaptam tőle. Tartalma elejétől végig az
őreg bognármester lelkiismeretes pontosságát bizonyítja.

A klasszikus latin formula - si vale bene est, ego valeo magyar meg-
felelő jével kezdi.

- "Találják soraim jó egészségben az egész családot, én hála a jó Istennek,
megvagyok egészségben ... ",

Bevezetés után tüstént a tárgyra tér.
- "Egy kéréssel fordulnék Tisztelendő Úrhoz. Ertesültem az evangélikus

lap ból, hogy az új énekeskőnyveket karácsonyra minden gyülekezetbe kibo-
csátották; lenne szíves számomra egyet küldeni, árát jelezni, hogy postafor-
dultával megküldhessem. Velem van ugyan előbbi énekeskőnyvem, meg a
Bibliám is. Az énekeskőnyvben sokszor átnézem a 256. és a 259. éneket; na-
gyon sokszor elolvasom a 487 - 488. oldalon levő imát."

Atvillant agyamon: a gyülekezettől távol élő nyolcvanhét esztendős ember
nemigen fogja használni az új énekeskőnyvet igazi rendeltetésének megfele-
lően, templomi gyülekezet éneklő kőzősségében ...

- Akkor majd olvasgat ja az otthonban az új énekeketés a gazdag imád-
ságos anyagot - hárÍ/ottam el akadékoskodó gondolataimat - s persze hogy
postára adtam a kért kőnyvet.

Hamarosan megjőtt az ára. Az utalványon Sándor bácsi kőzőlte, hogy az ő
életében ez már a harmadik énekeskőnyv. Első a győri volt, második a du-
nántúli ...

Levelében kevés szóval, de pontosan beszámol az otthonban folyó életről.
Tőbbek kezott megjegyzi: "Minden csütőrtőkőn elfürősztenek bennünket és
tiszta ruhát adnak ... Az élelmezés elsőrendű és kielégÍtő ... Jól lakhatik
akármilyen nagy gyomrú ember, mert annyit merit a tálból, amennyit meg tud
enni!"

A kőrülményeivel szemmel láthatóan elégedett Sándor bácsi mégis panaszt
tesz levele végén. Panaszt, az egyházi sajtóra. Idézem szó szerint.

"Még egy kéréssel fordulnék Tisztelendő Úrhoz. Lenne szíves beírni az
evangélikus lapkiadó hivatalhoz, hogya czimszalaqot ne ragasszák annyira
le a jobb oldalon az olvasmányra. Hiába vizezem, még késheggyel sem tudom
felbontani, Így alatta a betűket úgy kell olvasás kőzben rá gondolni. En már
decemberben, mikor a lap előfizetését elküldtem, a csekk Írásbeli helyére
ráÍrtam ezt, de úgy látszik figyelmen kívül hagyták".

Hát Így. Ez a panasz, ami dokumentálva is van. Három pap it ios zlánv t leltem
az ősszehajtogatott levélben: az Evangélikus Elet darabokban leszedett (az
egyik hát/apjára Írt feljegyzés szerint 1983. évi 3. számának) cimszalagját.

Miért teszem szóvá ezt a panaszt? Oszintén szólva nem azért, mintha azt
várnám, hogy érdemi intézkedés tőrténik majd ilyen bagatell ügyben. Azért
sem, hogy újabb adalékot szolgáltassak a bognárok aprólékos pontosságára
vonatkozóan. Hanem azért, meri ez a panasz végső soron egyházi sajtónk sze-
retetéről, minden betűjének (szó szerint!) megbecsüléséről tanúskodik s ez az,
amit nem lehet "figyelmen kívül hagy ni". Sem az egy házi sajtó olvasói nak,
sem munkatársainak.

Ez a panasz a legszebb elismerés.
S mellékesen, akaratlan az Írói munka lényegére is ráv iláqit, ami nem más,

mint betűknek (szavaknak, mondatoknak ... ) rágondolása a hófehér papírra.
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