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REMÉNYIK SANDOR

Akác-sor ősz utóján
Jobbról, balról, hátul, elől:
Tövis, tövis.
Tövis mindenfelől.
Virágtalan, levéltelen az ág,
Szúrósszemű kísértetek a fák.
Ahogy köztük megyek,
Láthatatlan kezek
lllesztik fejemre a koronát.

Tövísből, tövisből a koronát.

Én feketén és lázadón megyek.
Koronázó kezek
Ujjnyomán vérem rubint ja hull.
A vérszomjas föld felissza vadul.

Ha minden cseppből csak egy fűszál nőne:
Dús rét lenne itt, lelkek legelője.
De fű se nő az én vérem nyomán,
Öszi akácok ritkuló során.

Tövis, tövis.
TöVis mindenfelől,
A ritkuló sor túlsó végiről
Valaki lassan szembejő velem.
De ő fehéren jő és csendesen.
És amerre vére rubinja hull:
Virág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul - a világ végeig.
S az Ö vérétől áldott mindenik.

Az ő fején is ott a korona,
Tövisből, tövisből a korona.
Ketten megyünk egy akác- soron át,
Csak - máskép hordozzuk a koronát.





Január
Napok Naptár Napi igék ~

1. hét: Újév - Kol 3, 17

1. Szerda Újév Lk 4,16-21 Zsolt 121
2. Csütörtök' Ábel Mt 2,13-23 Zsid 1,1-4
3. Péntek Benjámin f:zs43,16-19 Zsid 1,5-14
4. Szombat Leona \ 2Kor 6,14-16 Zsid 2,1-10

2. hét: Újév utáni vasárnap - Jn 1, 14

5. Vasárnap Simon Lk2,41-52 Zsolt 73
6. Hétfő Vízkereszt Mt 2,1-12 Zsid 2, 11-18
7. Kedd Attila 1Thessz 5,5-11 Zsid 3,1-6
8. Szerda Szörény 2Kor4,3-6 Zsid 3,7-19
9. Csütörtök Marcel ApCsel 11,1-18 Zsid 4,1-13

10. Péntek Ágota Róm 16, 25-27 Zsid 4,14-5,10
11. Szornbat Melánia Kol 1,24-27 Zsid 5, 11-6,8

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

12. Vasárnap Veronika Mt 3,13-17 Zsolt 96
13. Hétfő Ernő Józs 3, 5-17 Zsid 6,9-20
14. Kedd János Mk1,l-8 Zsid 7, 1-10
15. Szerda Lóránt Róm 8,14-17 Zsid 7,11-17
16. Csütörtök Gusztáv Kol 2, 3-10 Zsid 7, 18-28
17. Péntek Antal 1Kor 1,26-31 Zsid 8, 1-13
18. Szombat Piroska Lk 10,21-24 Zsid 9,1-10

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

19. Vasárnap Sára Mt 17,1-9 Zsolt 76
20. Hétfő Fábián, Seb. 2Móz 34,29-35 Zsid 9, 11-15
21. Kedd Ágnes 2Kor 3,12-18 Zsid 9, 16-28
22. Szerda Artúr 2Móz 13,20-22 Zsid 10,1-18
23. Csütörtök Zelma ApCsel 26,1-3.12-23 Zsid 10,19-25
24. Péntek Tímár 2Pt 1, 16-21 Zsid lO',26-31
25. Szombat Pál Mt 16,24-28 Zsid 10,32-39

Hetvened vasárnap - Dán 9, 18

26. Vasárnap Vanda - Mt 20, 1-16a Zsolt 51
27. Hétfő Lotár ISárn 15b-16,13 Préd 1, 1-14
28. Kedd Károly Róm 9,14-24 Préd 3,1-15

'29. Szerda Adél Fil 1,27-30 Préd 4,17-5,6
30. Csütörtök Mártonka lKor3,5-10 Préd5,9-19
31. Péntek Virgilia IMóz 7,17-24 Préd 6,1-12

Teremtő Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Kezedből indul el a világ, az élet és a
n~ek sorsa. Minden új esztendő megúiult kegyelmedet hirdeti és megtérésünkre
v ó türelmes szeretetedről tanúskodik. Napról, napra Te gondoskodsz rólunk, sza-
badításunk Istene, és taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs és értelmes
szivhez jussunk. Ámen.



Február
Napok Naptár Napi igék

1. Szornbat Ignác Mal 3, 13-20a Préd 7,1-14

6. hét: Hatvanad vasárnap - Zsid 3, 18

2. Vasárnap Karolin Lk 8,4-15 Zsolt 44
3. Hétfő Balázs Mt 13,10-17 Préd 11, 1-10
4. Kedd Ráchel Mk 11,15-19 Préd 12, 1-14
5. Szerda Ágota 5Móz 32,44-47 Un 1, 1-4
6. Csütörtök Dorottya Mk4,26-29 Un 1,5-10
7. Péntek Tódor 2Kor 12, 1-10 Un 2, 1-6
8. Szornbat Aranka Ézs 28,23-29 Un 2,7-11

7. hét: Ötvened vasárnap -!-k 18, 31

9. Vasárnap Abigél Mk8,31-38 Zsolt 31
10. Hétfő Elvira Lk 8,16-18 Un 2, 12-17
11. Kedd Bertold Ezs 58, 1-9a lJn 2, 18-29
12. Szerda Lídia JóeI2,12-19 Un3,1-10
13. Csütörtök Ella 2Móz 32, 1-6.15-20 Un 3, 11-18
14. Péntek Bálint 2Kor 7, 8-13a Un 3, 19-24
15. Szombat Áldáska Mt 7,21-23 Un 4, 1-6

8. hét: Invocavit - Bőjt 1. - Un 3,8

16. Vasárnap Julianna Mt 4, 1-11 Zsolt 91
17. Hétfő Donát Jak 4,1-10 lJn 4, 7-16a
18. Kedd Konrád Róm 6,12-14 Un 4, 16b-21
19. Szerda Zsuzsanna Jak 1, 12-18 Un 5,1-8
20. Csütörtök Álmos 2Kor6,1-10 lJn5,9-12
21. Péntek Eleonóra Lk 22, 31-34 Un 5, 13-21
22. Szornbat Gerzson 1Móz 3,1-19 2Jn 1-13

9. hét: Reminiscere - Bőjt 2. - Róm S, 8

23. Vasárnap Alfréd Mk 12, 1-12 Zsolt 38
24. Hétfő Mátyás Ézs 5, 1-7 3Jn 1-15
25. Kedd Géza Lk 9,18-22 Zsid 11,1-7
26. Szerda Sándor 2Kor 13, 3-6 Zsid 11,8-22
27. Csütörtök Ákos 1Móz 14,1 h20 Zsid 11,23-31
28. Péntek Elemér lMóz 45,1-15 _ Zsid 11,32-40

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



-

Március
Napok Naptár Napi igék

1. Szombat Albin Mt 12,38-42 Zsid 12,1-11

10. hét: Oculi - Böjt 3. - Lk 9, 62

2. Vasárnap Lujza Lk 9,57-62 Zsolt 49
3. Hétfő Kornélia 1Ptl,13-21 Zsid 12, 12-17
4. Kedd Kázmér Mk 9,38-41 Zsid 12,18-24
5. Szerda Adorján Lk9,51-56 Zsid 12,25-29
6. Csütörtök Alpár Jer 20, 7-13 Zsid 13, 1-6
7. Péntek Tamás lThessz 2, 13-20 Zsid 13,7-14
8. Szombat Zoltán 2Tim 4,1-5 Zsid 13, 15-25

ll. hét: Laetare - Böjt 4. - Jn 12,24 .
9. Vasárnap Franciska Jn 12,20-26 Zsolt 41

10. Hétfő Olimpia Jer 11, 18-20 Jn 12,1-11
11. Kedd Aladár Fil 1,15-21 Jn 12, 12-19
12. Szerda Gergely Ézs 54,7-10 Jn 12,20-26
13. Csütörtök Krisztián Mk 8, 1-9 Jn 12,27-36
14. Péntek Matild 2Kor 4,11-15 Jn 12,37-43
15. Szombat Nemz. ünn. Jób 7,11-21 Jn 12,44-50

12. hét: Judica - Bőjt 5. - Mt 20, 28

16. Vasárnap Henrietta Mk 10, 35-45 Zsolt 43
17. Hétfő Gertrúd 1Móz 22, 1-13 Jn 13, 1-11
18. Kedd Sándor, Ede 4Móz 21, 4-9 Jn 13, 12-20
19. Szerda József Jer 15,10.15-21 Jn13,21-30
20. Csütörtök Hubert Jób 19,21-27 Jn 13,31-35
21. Péntek Benedek Jn 11,47-54 Jn 13,36-38
22. Szornbat Katalin Zsid 10, 1-18 Jn 18,1-11

13. hét: Palmarun - Virágvasárnap - Jn 3, 14-15

23. Vasárnap Brúnó Jn 12,12-19 Zso1t35,1-18
24. Hétfő Gábor Mk 14,3-9 Jn 18,12-27
25. Kedd Zsolt Ézs51,4-9 Jn 18,28-40
26. Szerda Erika Mik 3, 9-12 Jn 19, 1-16a
27. Csütörtök Hajnalka Jn 13,1-15 Jn 19, 16b-22
28. Nagypéntek Gedeon 2Kor.5,14b-21 Jn 19,23-30
29. Szornbat Jónás Ez 37, 1-14 Jn 19, 31-42

14. hét: Húsvét - Jell, 18

30. Húsvét Izidor Mk 16, 1-8 Jn20,1-18
31. Húsvéthétfő Árpád Lk 24, 13-35 Jn 19,23

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



,
Aprilis
Napok Naptár Napi igék

1. Kedd Hugó 1Kor 5, 7-8 Jn 20,24-31
2. Szerda Áron 2Tim 2, 8-13 Jn 21, 1-14
3. Csütörtök Keresztély 1Kor 15, 19-28 Jn 21, 15-19
4. Péntek Felsz. ünn. 1Kor 15, 35-49 Jn 21, 20-25
5. Szornbat Vince 1Kor 15,50-58 Ef1,1-6

15. hét: Guasimodogeniti - 1Pt 1,3

6. Vasárnap Cölesztin Jn 20, 19-29 Zsolt 119,49-56
7. Hétfő Herman 1Pt 1,22-25 Ef 1,7-10
8. Kedd Lidia 2Tim 2, 1-5 Ef 1, 11-14
9. Szerda Erhardt Róm 13,12-14 Ef 1, 15-23

10. Csütörtök Zsolt 1Pt 2,1-10 Ef 2,1-10
11. Péntek Leó Mk 16,9-20 Ef 2,11-18
12. Szombat Gyula Ézs 25, 8-9 Ef 2,19-22 ,

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

13. Vasárnap Ida Jn 10,11-16 Zsolt 35,21-28
14. Hétfő Tibor Mt 26, 31-35 Ef 3, 1-7
15. Kedd Tass 4Móz 17,16-26 Ef 3,8-13
16. Szerda Rudolf 1Pt5,1-4 Ef 3, 14-21
17. Csütörtök Enikő Mt 18,10-14 Ef 4,1-6
18. Péntek Ilma Ez 34,23-31 Ef 4,7-16
19. Szornbat Kocsárd ApCsel 20, 17-38 Ef 4,17-24

17. hét: Jubilate - 2Kor 5, 17

20. Vasárnap Tivadar Jn 15, 1-8 Zsolt 66, 1-15
21. Hétfő Csilla Jób 38,31-38 Ef4,25-32
22. Kedd Anzelm Róm 1,18-25 Ef5,1-8
23. Szerda Béla 2Kor 4,16-18 Ef5,9-14
24. Csütörtök György ApCsel 17 ,22-34 Ef 5,15-21
f5. Péntek Márk Kol1,15-18 Ef 5,22-33
26. Szombat Ervin Kol 1, 19-23 Ef 6,1-9

18. hét: Cantate - Zsolt 98, 1

27. Vasárnap Arisztid Mt 11, 25-30 Zsolt 98
28. Hétfő Valéria Jak 1,17-21 Ef 6,10-17
29. Kedd Albertina Áp'Csel 16, 23-34 Ef6,18-24
30. Szerda Katalin Lk 19,37-40 JnI4,1-7

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



Május
Napok Naptár Napi igék

1. Csütörtök Munka ünn. Mt. 21, 18-22 Jn 14,8-14
2. Péntek Zsigmond 1Kor 2,6-10 Jn 14, 15-21
3. Szombat Irma 1Sám 16,14-23 Jn 14,22-26

19. hét: Rogate - Zsolt 66, 20

4. Vasárnap Flórián Jn 16,23-33 Zsolt 66, 16-20
5. Hétfő Gottfried 1Kir 3, 5-15 Jn 14,27-31
6. Kedd Frida KoI4,1-6 Jn 15,1-8
7. Szerda Napóleon Lk 11, 1-13 Jn 15,9-15
8. Csütörtök Mennyb. ünn. Lk 24,44-53 Zsolt 97
9. Péntek Gergely 1Kir 8, 22-24, 26-28 Jn 15, 16-17

10. Szombat Ármin Dán 7,9-14 Jn 15,18-21

20. hét: Exaudi - Jn 12,32

ll. Vasárnap Ferenc Jn 15,26-16,4 Zsolt 42
12. Hétfő Pongrác :Ézs41,8-14 Jn 15,22-27
13. Kedd Szervác Lk 12, 8-12 Jn 16,1-4
14. Szerda Bonifác l Kor 2,12-16 Jn 16,5-11
15. Csütörtök Zsófia Róm 8, 26-30 Jn 16, 12-15
16. Péntek Mózes Ez 11, 14-20 Jn 16,16-24
17. Szornbat Bánk :Ézs41, 17- 20 Jn 16,25-33

21. hét: Pünkösd - Zak 4, 6

18. Pünkösdv, Erik Jn 14,23-27 Zsolt 36
19. Pünkösdh. Buda Mt 16, 13-19 Zsolt 81
20. Kedd Bernát Ez 36, 22a. 23-28 Jn 17,1-5
21. Szerda Konstantin ApCsel 4, 8-31 Jn 17,6-13
22. Csütörtök Júlia ApCsel 8, 14-25 Jn 17,14-19
23. Péntek Dezső Zak 4,1-14 Jn 17,20-26
24. Szornbat Eszter 1Sám 3,1-14 5Móz 1,1-18

22. hét: Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3

25. Vasárnap Orbán Jn 3, 1-8 Zsolt 57
26. Hétfő Fülöp 4Móz 6, 22-27 5Móz 1,19-33
27. Kedd Helga Péld 1, 20- 28 5Móz 2, 1-15
28. Szerda Emil 2Kor 13,11-13 5Móz 2, 16-25
29. Csütörtök Keve :Ézs 44, 21-23 5Móz 3, 12-29
30. Péntek Janka 1Kor 12, 1-6 5Móz 4,1-13
31. Szombat Angé1a 1Tim 3,16 SMóz4,14-24

Szentháromság Isten! Magasságban és szentségben lakozol, de az alázatosokkal is.
A titkok a tieid, a kinyilatkoztatott dOllok pedig a mieink. Taníts minket arra,
hogy titkaidat alazatos lélekkel, az igét pe ig hIVOszívvel fogadjuk. Ámen.



Június
ti]i,

Napok Naptár Napi igék

23. hét: Szenthárornság utáni 1. - Lk 10, 16

1. Vasárnap Tünde Lk 16, 19-31 Zsolt 37, 1-21
2. Hétfő Anna 2Tim 3, 14-17 5Móz 4, 25-49
3. Kedd Ildikó Jer 36, 1-32 5Móz 5, 1-22
4. Szerda Kalocsa Mt 9, 35-10,7 5Móz 5,23-33
5. Csütörtök Fatime Jer 8,8-11 5Móz6,1-9
6. Péntek Norbert Ez 3,22-27 5Móz 6, 10-25
7. Szombat Róbert Lk 13, 22-30 5Móz7,6-15

24. hét: Szenthárornság utáni 2. - Mt 11,28

8. Vasárnap Medárd Lk 14, 15-24 Zsolt 37,21-40
9. Hétfő Félix Mt 22, 1-14 5Móz 8, 1-20

10. Kedd Margit Mt 10,7-15 5Móz 9, 1-6
ll. Szerda Barnabás 1Kor l;t, 1-3. 20-25 5Móz 9,7-29
12. Csütörtök Virág ApCsel 20,7-12 5Móz 10,10-22
13. Péntek Tóbiás 1Kor 9,16-23 5Móz 11.1-12.22-26
14. Szornbat Vazul Jer 3, 14-17 5Móz 15,1-11

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

15. Vasárnap Jolán Lk15,1-1O Zsolt 92
16. Hétfő l Jusztin Mt 9, 1-8 5Móz 18,9-22
17. Kedd Laura Bír 10,6-16 5Móz 30, 11-20
18. Szerda Arnold Lk 15, 11-24 5Móz 33,1-3.26-29
19. Csütörtök Gyárfás 2Móz 25,17-22 5Móz 34,1-12
20. Péntek Rafael 2Móz 32,30-34 Hab 1,1-11
21. Szornbat Alajos Ézs 43, 22-28 Hab 1,12-17

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

22. Vasárnap Paulina Lk 6, 36-42 Zsolt 53
23. Hétfő Zoltán Kol 3, 12-17 Hab 2, 1-14
24. Kedd Iván Lk 1,57-67.76-80 Hab 3, 1-4.8-19
25. Szerda Vilmos Jak 1,19-25 Zof1,1-9
26. Csütörtök János, Pál 1Pt3,8-17 Zof2,1-7
27. Péntek László Róm 12, 17-21 Zof3,6-20
28. Szornbat Levente. ApCsel 7,54-59 Jn2,1-12

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

29. Vasárnap Péter, Pál Lk5,1-11 Zsolt 54
30. Hétfő Pál Lk 14,25-33 Jn 2, 13-22

Szentlé lek Uristen! Építs be minket Isten szent gyülekezetébe. Vezérelj el mínket
minden igazságra. Serkents minket) hogy teremje életünk a szeretet, öröm, békés-
ség, hűség, szehdség és mértékletesseg gyümölcsét. Ámen.



';,

Július
Napok Naptár Napi igék

1. Kedd Tibold 2Thessz 3, 1-5 Jn 2, 23-25
2. Szerda Ottokár 2Kor 8,10-15 Jn3,1-13
3. Csütörtök Komé1 lKir 19, 19-21 Jn 3, 14-21
4. Péntek Ulrik Ez 2, 3-8a Jn 3, 22-~0
5. Szemhat Emese Mt 19,27-30 ,g Jn 3, 31-36

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

6. Vasárnap Ézsaiás Mt, 28,16-20 Zsolt 139
7. Hétfő Cirill 2Móz 14,5-14,29-31 Jn4,1-14
8. Kedd Teréz lK or 6, 9·11 Jn 4,15-18
9. Szerda Veronika ApCsel 8,26-39 Jn4,19-26

10. Csütörtök Tít 3,3-7 Jn 4, 27=-30
11. Péntek Mk 16, 14-18 Jn 4,31-38
12. Szombat Izabella lPt 3,18-22 Jn 4,39-42

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

13. Vasárnap Jenő Jn6,1-15 Zsolt 55
14. Hétfő Eörs 2Móz 16, 32-35a Jn4,43-54
15. Kedd Henrik 2Móz 19,3-8 Jn5,1-9a
16. Szerda Zalán Lk 14,7-11 Jn 5, 9b-16
17. Csütörtök Elek lKor 10, 16-17 Jn 5,17-23 ,
18. Péntek Frigyes Lk 9,10-17 Jn5,24-30
19. Szombat Ernilia 2Kor 5,1-9 Jn 5, 31-40

30. hét: Szentháromság utáni 8. - Ef S, 8-9

20. Vasárnap Illés Mt 5, 13-16 Zsolt 56
21. Hétfő Dániel Róm 6, 19-23 Jn 5,41-47
22. Kedd Mária Magd. Jak 2, 14-26 Jn 6, 1-15 0'

23. Szerda Lenke Mt 12, 33-37 . Jn6,16-21
24. Csütörtök Krisztína Mt 7, 13-21 Jn 6, 22-29
25. Péntek Jakab lKor 12, 17-13, 3 Jn 6,30-40
26. Szombat Anna Fil 1,6-11 Jn6,41-51

31. hét: Szentháromság utáni 9. - Lk 12,48 ,

27: Vasámap OIga Mt 25, 14-30 Zsolt 58
28. Hétfő Ince lKir 3, 16-28 Jn 6,52-59
29. Kedd Márta "lTim 4, 12-16 Jn 6,60-65
30. Szerda Judit Lk 12,54-59 Jn 6,66-71
31. Csütörtök Oszkár lPt 3, 1-6 Jn7,1-14

Atyánk a Jézus Krísztus által! Magasztalunk Téged a bűnbocsánat drá~a ajándéká-
ért, hogy bocsánatot nyertünk és bocsánatot ny újtottunk. Bocsánato által Isten-
fiúságot kaptunk, megbocsátásunk gyümölcseként testvéri szíveket ajándékoztál ne-
künk, Töltsd be szívünket a megbocsátás lelkével, Ámen.



lÓ.

Augusztus
Napok Naptár Napi igék

1. Péntek Péter Ez3,17-19 Jn7,15-18
2. Szombat Lehel Lk 16, 10-13 Jn 7,19-24

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

3. Vasárnap Csilla Lk 19,41-48 Zsolt 59
4. Hétfő Domonkos Róm 11,1-15 Jn 7,25-30
5. Kedd Vajk Neh4,1-15 Jn 7,31-39
6. Szerda Berta 1Kor 10, 1-13 Jn 7,40-52
7. Csütörtök Ibolya Jer 16, 14-17 Jn 7,53-8, II
8. Péntek László Jer 7,1-15 Jn 8, 12-20
9. Szombat Emőd Mt 23, 34-39 Jn 8, 21-30

33. hét: Szentháromság utáni ll. - lPt 5, 5

10. Vasárnap Lőrinc Lk 18,9-14 Zsolt 48
ll. Hétfő Tibor Mk 9,33-37 Jn 8,31-36
12. Kedd Klára lSám 17,38-51 Jn 8, 37-45
13. Szerda Ipoly Lk 7, 1-10 Jn 8,46-59
14. Csütörtök Özséb ApCsel 12, 18-25 Jn9,1-12
15. Péntek Mária 2Sám 16,5-14 Jn9,13-23
16. Szombat Ábrahám Ez 17,22-24 Jn 9, 24-34

34. hét:Szentháromság utáni 12. - Ézs 42, 3

17. Vasárnap Anasztáz Mk 7,31-37 Zsolt 68,1-19
18. Hétfő Ilona Mk 8, 22-26 Jn9,35-41
19. Kedd Huba ApCsel 14,8-18 Jn 10,1-10
20. Szerda Alkotm. ünn. ApCsel 3, 1-10 Jn 10, 11-18
21. Csütörtök Sámuel Jak 5,13-16 Jn 10,19-21
22. Péntek Menyhért lKor 3, 9-15 Jn 10,22-30
23. Szombat Farkas Mt 12,9-21 Jn 10,31-42

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

24. Vasárnap Bertalan Lk 10,25-37 Zsolt 68,20-36
25. Hétfő Lajos 2Sám 9, 1-11 Jn11,1-10
26. Kedd Róza Mk 12,41-44 Jn 11,11-19
27. Szerda Szilárd Mk 3, 31-35 Jn 11,20-27
28. Csütörtök Agoston ApCsel 6, 1-7 Jn 11,28-45
29. Péntek Lilla Ézs 58, 7-12 Jn 11,46-54
30. Szornbat Róza Jn 22, 13-19 Jn 11,55-57

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

31. Vasárnap Erika Lk 17, 11-19 Zsolt 84

Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhezőket javakkal! Testünk
táplálására mindennapi kenyeret, lelkünk üdvösségére mennyei kenyeret ajándéko-
zol nekünk. Kérünk, rendeld ki számunkra a földi kenyeret, és teríts asztalt a Te or-
szágodban. Ámen.



Szeptember
Napok Naptár Napi igék

1. Hétfő Egyed Ézs 40,15-26 Ám 1, 1-2; 3, 3-8
2. Kedd Rebeka lTim 1,12-17 Ám 3, 1-2. 9-15
3. Szerda Hilda lThessz 1,2-10 Ám 4, 1-13
4. Csütörtök Rozália 3Móz 9,22-10, 5 Áro 5, 1-9
5. Péntek Viktor Mk 1,40-45 Áro 5, 10-17
6. Szombat Zakariás l Krón 29, 9-21a Ám 5, 18-24

37. hét: Szentháromság utáni 15. - l Pt 5,7

7. Vasárnap Regina Mt 6, 25-34 Zsolt 75
8. Hétfő Mária Lk ll, 21-32 Ám7,1-9
9. Kedtl Ádám 1Kir17,7-16 Ám7,10-17

10. Szerda Erik lTim 6, 6-lIa Ám8,1-3;9,1-6
ll. Csütörtök Teodóra LkI7,5-6 Ám 8,4-12
12. Péntek Szabolcs I'I'hessz 2,9-12 Ám 9, 7-15
13. Szombat Ludovika 2Thessz 3, 6-13 Hós 1,1-9

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

14. Vasárnap Szerénke Jn 11,1.3.17-27.41-45 Zsolt 87
15. Hétfő Enikő Mk 6,14-29 Hós 2,1-10
16. Kedd Edit 2Sám 12, 15-24 Hós 2, 16-25
17. Szerda Hajnalka Jak 1,2-12 Hós 4,1-11
18. Csütörtök Titusz Róm 4, 18-25 Hós 5, 8-14
19. Péntek Vilma Ézs 49,14-21 Hós 5,15-6,6
20. Szombat Csendika Jak 5, 9-11 Hós 8,1-14

39. hét: Szentháromság utáni 17. - Un 5,4 .-

21. Vasárnap Máté Mt 15,21-28 Zsolt 67
22. Hétfő Mórie 1Móz 32,23-32 Hós 10,1-15
23. Kedd Tekla Mk 9,17-27 Hós 11,1-11
24. Szerda Gellért Ézs49,1-6 Hós 13, 1-14
25. Csütörtök Kleofás 1Móz 6,9-22 Hós 14,2-10
26. Péntek Jusztina ApCsel 5,34-42 Jell,1-3
27. Szombat Labore Ézs 49,7-13 Jel1,4-S

40. hét:Szentháromság utáni 18. - IJn 4, 21

28. Vasárnap Vencel Mk 12,28-34 Zsolt 93 ••
29. Hétfő Mihály Lk 10, 17-20 Jel 1,9-11
30. Kedd Jeromos Mt5,17-22 Jel 1,12-16

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



o;: ,~

~.'.
Október
Napok 111I Naptár Napi igék

1. Szerda Maivin Jak 2, 1-8 Jel 1,17-20 ,.
2. Csütörtök Petra lTim 1, 5-9a JeI2,1-7
3. Péntek Helga l Thessz 4, 9-12 Jel 2, 8-ll
4. Szombat Ferenc ApCsel 5, 1-11 Jel 2, 12-17

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

S. Vasárnap Aurél "'Mk 2, 1-12 Zsolt 67
6. Hétfő Brúnó Mk 1,32-39 Jel 2,18-29
7. Kedd Amália Jer 17, 12-17 Jel 3, 1-6
8. Szerda Etelka Mik 7,18-20 Jel 3,7-13 w
9. Csütörtök Dénes Fil 2,12-13 Jel 3, 14-22

10. Péntek Gedeon Kol 3,5-11 Je14,I-ll
11. Szombat Fenyőke lúd 20-25 Gall, }-5

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

12. Vasárnap Miksa Mk 10, 2-9 Zsolt 119,65-72
13. Hétfő Kálmán 2Kor 3, 3-9 Gal 1,6-10
14. Kedd Helén Kol 3, 18-25 Gall, ll-24
15. Szerda Teréz Mal 2, 13-16 Gal 2,1-10
16. Csütörtök Gál lTim 3, 1-13 Ga12, ll-21
17. Péntek Hedvig lTim 5, 4-8 Gal 3, 1-5
18. Szombat Lukács lKor 7,29- 31 Gal3,6-14

n 43. hét: Szentháromság utáni 21. - Róm 12, 21
9 • o Luciúsz- Mt 5,38-48 Zsolt 119,73-801 • Vasarnap

20. Hétfő Irén IKor 9,13-18 Ga13,15-18
21. Kedd Orsolya 1Móz 13,7-18 Gal 3,19-22
22. Szerda Előd Mt 10, 34-39 Gal 3,23-29
23 ..Csütörtök Györigyi Tit 2,1-10 Gal 4, 1-7
24. Péntek Salamon 2Tim 4,5-8 Gal 4, 8-20
25. Szornbat Blanka lKor 9,24- 27 Gal 4, 21-31

44. hét: Szentháromság utáni 22. - Zsolt 130, 4 .
26. Vasárnap "Dömötör Mt 18,21-35 Zs~lt 119, 8h-96
27. Hétfő Szabina Mt 7,1-5 GaI5,l-12
28. Kedd Simon Ezsd 9,5-9.13-15 Gal 5, 13-15
29. Szerda Jenő 1Sám 26,5-25 Gal 5, 16-26
30. Csütörtök Farkas Mt 18,15-20 Gal 6, 1-10
31. Péntek ~eform. ünn, Mt5,2-10 Ga16,11-18

"Jézus Krisztus Urunk! Áldott légy azért, ho~y a megrepedt nádat nem töröd el és
a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Evangeliumod tüzével új élet lángját gyújtod
bennünk, evan~éliumod hatalmával megmented a veszendőt. Ne engedd, hogy véka
!Iá rejtsük a Tóled kapott tüzet. Ajándékozz meg a bizonyságtétellelkevel. Ámen.



November
,

Nap Naptár Napi igék

1. Szornbat Marianna 2Pt 3, 13-18 Jel 5, 1-5

45. hét: Szentháromság utáni 23. - lTim 6,15-16

2. Vasárnap Achiles Mt 22, IS-22 Zsolt 76
3. Hétfő Győző Róm 13,1-7 JeI5,6-14
4. Kedd Károly Mt 5, 33-37 JeI6,1-4
5. Szerda Imre 1Kor 3, 16-23 JeI6,5-8
6. Csütörtök Lénárd lSám 5,1-5 JeI6,9-11
7. Péntek Okt. forr. ünn, Mt 10,24-33 JeI6,12-17
8. Szornbat Gottfried lPt 2, 11-17 Jel 7, 1-8

46. hét: Szentháromság utáni 24. - 2Kor 6, 2

9. Vasárnap Tivadar Lk 17, 20-24 Zsolt 39
10. Hétfő Luther sz. n. Lk ll, 14-23 JeI7,9-12
ll. Kedd Márton Mt 24, IS-28 Jel 7, 13-17
12. Szerda Jónás Mt-24, 29-35 JeI8,1-5
13. Csütörtök Szaniszló Mt 24, 36-42 Jel 8,6-13
14. Péntek Klernentina Jer 18,1-10 JeI9,1-12
15. Szornbat Lipót Mt 24.43-51 Je19,13-21

47. hét: Szentháromság utáni 25. - 2Kor 5,10.
16. Vasárnap Ottmár Mt 25, 31-46 Zsolt SO
17. Hétfő Jenő Lk 19. ll-28 Jel 10. 1-11
18. Kedd Ödön Lk 16,1-9 Jel 11.1-14
19. Szerda Erzsébet Lk 13, 1-9 Jel ll. 15-19
20. Csütörtök Jolán Ez 14,12-23 Jel 20,1-6
21. Péntek Olivér 2Thessz 1,3-10 Jel 20, 7 -10
22. Szornbat Cecília 2Kor 5,1-10 Jel 20, ll-IS

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

23. Vasárnap Kelemen ! Mt25,1-13 Zsolt 90
24. Hétfő Emma Lk 12. 35-40 Jel21, 1-8
25. Kedd Katalin Lk 12,42-48 Jel 21,9-14
26. Szerda Csongor Mk 13,31-37 Jel 21, IS-27
27. Csütörtök Tünde lPt 4,12-19 Jel 22, 1-5
28. Péntek Stefánia 2Pt 3, 3-13 Jel 22,6-15
29. Szombat Noé Ézs 65, 17-19. 23-25 Jel 22, 16-21

49!hét: Advent 1. vasárnapja - Zak 9, 9

30. Vasárnap András Mt21,1~9 Zsolt 24

Élet Fejedelme! Kózulünk senki sem él önmagának és senki nem hal önmagának.
Ha élünk, Neked élünk, ha halunk, Neked halunk meg. Ezért akár éljünk , akár hal-
junk, a Tieid vagyunk. Amen. II



December
Napok Naptár Napi igék

1. Hétfő Elza Hab 2, 1-4 Ézs 1, 1-9
2. Kedd Aranka Kol 1,9-14 Ézs 1,10-20
3. Szerda Olívia Mik 2,1-5.12-13 Ézs 2, 1-5
4. Csütörtök Borbála Jer 23,5-8 Ézs 2,6-22
5. Péntek Vilma Lk 1, 67-79 Ézs 3,1-15
6. Szombat Miklós Zof3,14-17 Ézs 4, 2-6

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

7. Vasárnap Ambrus Lk 21, 25-33 Zsolt 41
8. Hétfő Mária Zsid 6, 9-12 Ézs 5, 1-24
9. Kedd Ernőke Ézs 63, 15-64,3 Ézs 6, 1-13

10. Szerda Judit Hagg 2, 1-9 Ézs 7,1-17
11. Csütörtök Árpád Zak 2,14-17 Ézs 8, 1-15
12. Péntek Gabriella Mk 13,5-13 Ezs 8, 23-9,6
13. Szombat Luca Mt 24,1-14 Ézs ll, 1-10

51. hét: Ádvent 3. vasáruapja - Ézs 40, 3. 1O

14. Vasárnap Szilárdka Mt 11,2-6 Zsolt 33
15. Hétfő Johanna Lk 1,5-25 ÉzsI2,1-6
16. Kedd Etel Lk3,1-14 Ézs14,3-17
17. Szerda Lázár Lk3,15-20 Ezs 26, 1-21
18. Csütörtök Estike ApCsel 13, 15-25 Ézs 29, 1-16
19. Péntek Viola Mt 1,14-15 Ezs 29, 17-24
20. Szornbat Csaba Ézs45,1-8 Ézs 33,10-24

52. bét: Ádvent 4. vasárnapja - Fil 4,4.5

21. Vasárnap Tamás Lk 1,46-55 Zsolt 99
.22. Hétfő Zénó 2Kor 1, 18-22 Ézs 35, 1-10

23. Kedd Viktória Jer 31, 2-6. 14 Mt 1,1-17
24. Szerda Ádám, Éva Lk 2,1-14 Mt 1,18-25
25. Csütörtök Karácsony 1. Lk 2,15-20 Mt 2,1-12
26. Péntek Karácsony II. Jn 1, 1-5.9-14 Mt 2, 13-23
27. Szombat János 11nl,I-10 Mt 3,1-12

53. bét: Karácsony utáni vasárnap - Jn 1, 14

""28. Vasárnap Kamilla Lk 2,25-38 Mt 3, 13-17
29. Hétfő Dávid Jn 3, 16-21 Mt 4,1-11
30. Kedd Anikó !Tim 3, 14-16 Mt4,12-17
31. Szerda Szilveszter Lk 12,35-40 Mt 4, 18-25

Kegyelem Istene! Esztendők végén elénk állítod az új kezdetet jelentő bölcsőt. Ahol
emberi utunk elfogyott, Te újat nyitsz számunkra! Légy áldott kifogyhatatlan sze-
retetedért. Ámen.



Ma már így nem kiáltozik senki sem. Ez a brutális kivégzési mód csak festményekról
ismerhető meg. Jézussal szemben viszont ma is állást kell foglalni. Tömegeknek is, fő-
papoknak is, pilátusoknak is. Nekünk is!

Mi kényszerít erre az állásfoglalásra? Miért nem maradhat senkisem semleges, vagy
tájékozatlan, vagy kívülálló?

Nem a lelkiismereti szabadság megsértése, a szabad véleményalkotás. a szólásszabad-
ság elleni fellépés az, amikor itt elkerülhetetlen döntésről beszélünk?

Még templomon belül sem szabadna így kiélezni a kérdést, hát még templomon kí-
vül - mondhatják sokan.

Ha Jézus Krisztus egy templomba zárható ügyet képviselne, vagy csak a keresztyé-
nek életét meghatározó valaki volna; ha el lehetne képzelni nélküle ezt a mi világunkat,
a népek és az emberiség életét, vagy akár a világűr eseményeit, akkor jogos a tiltakozás
és a fenntartás: a Jézus- kérdés magánügy!

Ezzel szemben hisszük és valljuk, a Nap sem tudna igazán melegíteni, a csillagok járá-
sa sem volna biztonságos, de a kisvirág illata sem volna oly kedves, ha mind emögött
nem állna ott Isten gondviselő és szabadító szeretete. Ezt a szerétetet pedig akkor is fel-
ismertük, amikor Jézust odaállították Pilátus elé és eközben a főpapok a néppel együtt
ordították: feszítsétek meg ... -

Jézus 'pere nem valami "római per", ugyanúgy nem zsidó összeesküvés, nem is a fel-
izgatott töineg elrettentő példája, hanem az egész emberiség ügye.

Isten azt akarta, hogy az embert ne saját indulatai uralják, ne a halál félelme rémítse,
hanem az ő jóságos akarata irányítsa. Azt akarja, az ember biztonságban és reménység-
ben éljen ebben a meglódult és felfordult világban, hogy az ember bízni tudjon a másik
emberben, sőt szeretni is tudjon; hogy egymásra találjanak a kisemberek és nagy embe-
rek, de egész népek is. Elrendeződjék a kis család és az emberiség nagy családjának az
ügye. Akarja, hogy rádöbbenjünk: ehhez kevés a mi erőnk, de van igazi erő nála. Éppen
Jézus Krisztus által, aki egykor ott állott Pilátus, a főpapok és a nép előtt - magára
hagyottan, rágalmakkal teleszórva.

Számunkra Jézus nem jelenthet sem "megütközést" sem "bolondságot" (IKor 1,23)
- ha a végső kérdéseinkre mégsem ő ad választ, akkor már mi is kiáltjuk a "Feszítsétek
meg!"-et.

Jézust sokféleképpen lehet megfeszítésre ítélni. Amikor azt állitják rólunk: "ezen
sem látni, hogy templomba jár", vagy azt mondják az egyházról: "csak a túlvilági bol-
dogsággal foglalkozik", akkor ez Jézus elítélésének korunkra jellemző "finomított for-
mája". Ki ezért a felelős?!

Feszítsétek meg!
Mk IS, 13
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Van egy ilyen szép énekvers: "Nem kívánok Judás lenni - szivern mélyén ... "
Úgy értem ezt az éneket, hogy mi nem csalódtunk a KeresztrefeszÍtettben. Az élet

nem lökte őt ki, modern életünk sem nőtt túl rajta, a káprázatosan fejlődő tudomány
sem teszi őt használhatatlanná a jövőben. Ha mi mégis így érzünk és gondolkodunk,
már ott vagyunk a "Feszítsétek meg! "-et kiáltok között. - Bizony, ő a mi éltetőnk és
ígéretes jövőnk!

Feszítsétek meg! - ezt már sokszor mondta ki a nép vezetőire a történelem során -,
de megmentett a megmentőjére nagyon ritkán ...

Mi óvhat meg bennünket ettől?
Választa vár minden, amit Isten értünk tett. Nem könnyű ez a naponkénti válasz-

adás. Csak maradjunk Jézus közelében! Akkor ő szánkra teszi irgalmas kezét, ha együtt
akarunk kiáltani a tömeggel, és visszatart, ha együtt akarunk sodródni az árral. Aki kö-
zelében marad, az képes lesz az ő szemével nézni a tömegre, Pílátusra és a főpapokra is.

Ne akarjuk magunkat mindenáron kivonni e súlyos kijelentés alól: "saját világába
jött, és az övéi nem fogadták be őt". (Jn 1, 11) Jobb ha magunk miatt sírunk, akkor
hamarabb kapunk hatalmat ahhoz, hogy dicsérjük őt hálaadással.

Egyetlen kérdés marad: ki vállalja a felelősséget a Jézussal történtekért?
Egyetlen válasz lehetséges: én vállalom a felelősséget, mert tudom: még bűnöm

is összeköt a Megváltóval. Hála legyen neki!
Simonfay Ferenc

Keresztet szenvedett
Zsid 12,2

Joggal nevezte Sö derblorn Náthán, egykori svéd érsek Johann Sebastian Bach-ot,
egyházunk zeneköltő-óriását "ötödik evangélistának". Muzsikája több, mint zene;
igehirdetés. De ha az az elnevezés jogos (tudom, hogy az), akkor én tudok egy "ha-
todik evangélistát" is: Mathias Grünewald mestert, a festőt. Bevallom, amióta megis-
mertem az ő isenheimi oltárképét, akárhányszor olvasok, hallok, s hivatásomnál fog-
va prédikálok Jézus Krisztus keresztjéről, mindig megjelenik előttem az a kép,
amelyhez foghatót, hatásában hozzá illőt csak Bach muzsikájából ismerek. S tudom,
meg tapasztalom is, hogy a Szentlélek felhasználta és felhasználja ennek a "hatodik-
nak" a prédikációját is.

Nem szeretern az idealizált feszülete ket. Hamisitanak és félrevezetnek, mert a lé-
nyeget, a szenvedést "tűntetik el". Grünewaldé más: ő a szenvedő, kinhalált halt
Jézust festette meg. Meditációs igénk is ilyen irányba tereli gondolatainkat: Jézus
keresztet szenvedett. Milyen könnyen elfeledkezünk erről, esetleg el is akarunk fe-
ledkezni róla, mert az Ö szenvedésében bűneink mélységét és nagyságát, riasztó
és rút voltát kellene meglátnunk. A kereszt szenvedése mögött bűneim vannak.
S nem azért reszket a szívern , ha Grünewald képét látom, mert rettenetes szépségé-
nek hatása alá kerülök, hanem mert szíven üt az "értem és miattam" szörnyű való-
sága, s szívern rnélyéig hatol a "helyettem" vigasztalása. Ahogy az isenheirni szerze-
tesek által gondozott, szörny ű járványok-verte szenvedők abban a Jézusban testvé-
rüket látták (Ézs 53, 4a), úgy láthatjuk meg mi is a kereszt gyötrelmét szenvedett
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Jézuson, hogy milyen fájdalmat és szomorúságot okozunk bűneinkkel Istennek, s
mi magunk is milyen sorsot érdemelnénk önmagunkban. '

Gyakran állítjuk a magunk szenvedését párhuzam ba Jézuséval, s előfordu1 az is,
hogy a magunkét az övé [ölé helyezzük. ("Krisztus sem szenvedett ennyit keresz-
ten" - halljuk gyakran, talán mondjuk is, szörnyű emberi szenvedést látva.) Ez így
nagy tévedés, néha már istenkáromlás is. Bár igaz az, hogy Isten adhat alkalmat,
hogy osztozzunk Jézus Krisztus szenvedésében, de ez a legkevésbé történik úgy,
ahogy azt mi leginkább szeretjük magyarázgatni.

Dietrich Bonhoeffer - akinek haláláról a múlt évben emlékeztünk meg 40. év-
fordulója kapcsán - mondta: "Végtelenü! könnyebb egy emberi parancs iránti en-
gedelmességben szenvedni, mint a teljes felelősséggel vállalt tett szabadságában.
Végtelenül könnyebb közösségben szenvedni, mint egyedüllétben. Végtelenü! köny-
nyebb nyilvánosan és dicsőségben szenvedni, mint elrejtetten és szégyenben. Vég-
telenü! könnyebb a testi lét odaadásával szenvední, mint lélekben. Krisztus szabad-
ságában, egyedüllétben, elrejtetten és szégyenben, testben és lélekben szenvedett,
és azóta sok keresztyén is vele."

Igen, van lehetőségünk így szenvedni, de ennek alkalmát, helyét és módját so-
hasem mi szabjuk meg, hanem Isten adja feladatul, ha neki úgy tetszik.

Jézus Krisztus szenvedése a kereszten, mondhatjuk így is: Jézus Krisztus keresztje
nem sors volt, hanem önként vállalt áldozat, szolgálat. Új fordítású Bibliánk erre
a vonásra teszi a hangsúlyt, amikor így olvassuk benne mostani igénket: "vállalta
a keresztet". A kérdés mindig az, hogy mi vállaljuk-e Öt? Vagy újra és újra szenve-
dést okozunk neki? Miközben körülvesszük magunkat keresztekkel és feszü!etek-
kel, tornyokra, ny akakba keresztet teszünk, Öt elfelejtjük? Ady Endre verse gon-
dolkoztasson el minket; 1915-ben írta, a címe: Új arató ének.

Keresztek ülnek a tarlón,
Keresztek a temetőben,
Keresztek a vállon, szívünkön,
Keresztek messze mezőkben,
S csak a Kereszt gazdája nincs sehol.

Keresztek az egész földön,
Keresztek tornyon és mellen,
Keresztek a-földí jóságon
S égi szózat: "Megérdemeltem,
Keresztet mért vállaltam ezekért?"

Hála néki, hogy "ezekért" azaz értünk vállalta a keresztet, úgy ahogy hallottuk, szenve-
déssel, gyötrelemmel, elhagyottan és kinok között. S lehetőséget ad, hogy ne csak ke-
resztekkel vegyük körül magunkat, hanem szeressük a Kereszt Gazdáját is.

Ittzés János
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Engedelmes halálig
Fil 2,8

A keresztre feszítés borzalmas kivégzési mód volt. Nincs az a rémfilm, amely úgy fel
tudná borzolni az idegeket, mint a kereszten függő ember gyötrelme és haláltusája.
Mégis szánalmasan kevés, ha Krisztus szenvedése csupán együttérzést, sajnálkozást vált
ki belőlünk. Az ember oly sok kegyetlenséggel találkozik élete során, olyan gyakran
érzi magát is a kínok keresztjére feszítve, hogy egyhamar elfásul, s még Krisztus halálos
vergődése sem tudja lelke mélyéig megrendíteni. Akárcsak a kivégző osztag katonáit,
akiknek bizonyára nem először kellett ilyen feladatot elvégezniük. De az evangéliumok
híradása szerint nem is a szánakozók voltak többségben a kereszt alatt. A legtöbben
szentül meg voltak győződve afelől, hogy a Názáreti a legkegyetlenebb halálra is rászol-
gált, hiszen szerintük ámíto volt, aki végzetes útra csábította népét (Jn 11,45-53).

Ezért igazi, életújító megrendülést Krisztus kereszthalála csak azokban idéz elő, akik
felismerik, hogy mi vezérelte azt, aki végül is a keresztfára került. A Filippi-levélben
Pál apostol által idézett ősi keresztyén himnusz Jézus engedelmességében látja a ke-
gyetlen vég valódi okát. Félre ne értsük! Nem gonosz erőszaknak engedő gyámoltalan-
ságról van szó, hanem engedelmességről amely kész alávetni magát Isten akaratának,
bánnilyen következménnyel járjon is az. Az igazi engedelmesség pedig sohasem vala-
miféle előre beprogramozott terv kényszerű végrehajtása. Jézus több féle lehetőség
közül választhatott, de ezek közül amellett döntött, ami megfelelt Isten akaratának. Az
emberi kíváncsiság sokszor megpróbált behatolni Jézus lelkének rejtekébe, ahol ennek a
nehéz engedelmességnek harcát megharcolta, de az Írás erről hallgat, hiszen ennek a
belső vívódásnak nem volt emberi tanúja. Viszont annál inkább szól a meghozott
döntés következrnényeiröl. .

Jézus mindenekelőtt engedelmesen elfogadta Isten kezéből azokat a feltételeket,
amelyek között nekünk, embereknek élnünk kell. Előtte szüntelenül ott lebegett
annak a lehetősége, hogy isteni hatalmával élve felülemelkedjék az emberi lét térhez,
időhöz, testhez kötöttségén, vagyis esendő, halandó voltán. Szemére is hányják a ke-
reszt alatt: "Mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!" (Mt 27,
40) De míg a gúnyolódók szemében' Jézus halálos kiszolgáltatottsága rácáfolt istenfiúi
méltóságára, Ö éppen azáltal bizonyította az Atyával való egységét, hogy "megalázta
magát" (Fil 2, 8!), azaz vállalja a porszemnyi, arasznyi emberi létet, s ezzel együtt
a halált is az Atya akarata szerint, Mentegethetjük-e ezek után bűnös engedetlensé-
günket földhöz ragadt sorsunkkal? Hiszen Jézus ernberként is engedelmes tudott lenni!
Letagadhatjuk-é engedetlen mivoltunkat? Hiszen ha mi engedelmesek volnánk, a Fiú-
nak nem kellett volna engedelmességéért halál1allakolnia!

Másrészt Istennek engedelmeskedett Jézus akkor is, amikor a megváltásunknak azt
az útját választotta, amely végül is a kereszthalálhoz vezetett. Tudjuk, zsidó kortársai
sokféle reménnyel néztek a Szabadító elébe, de abban egyetértettek, hogy az eljö-
vendő Messiásnak minden hatalmat maga alá kell gyűrnie, és Így kell az igazakat ura-
lomra segítenie. Jézus azonban ehelyett gyógyította a betegeket, megkereste a társada-
lomból kivetetteket, bűnösöket segített új életre, ősi ellentéteket hidalt áto Úr lehetett
volna mindenki felett, de szolgává alázta magát. Magának semmit sem követelt, de rná-
sért mindent kész volt megtenni. S ettől az úttól az sem tántoríthatta el, hogy ezért
népe megtagadta és kivetette magábél.
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Mégis ezzel a végsőkig elmenő engedelmességgel tette a legnagyobb szolgálatot a vi-
lágnak. Mert ha O engedelmes volt, akkor hű tükre lett annak az akaratnak, amelynek
alárendelte magát. Akkor amit tett, nem egyéni, elszigetelt vállalkozás volt, elvetélt kí-
sérlet az emberiség megmentésére, hanem az élő Isten megmásíthatatlan széndékának
megnyilatkozása. S ezt Isten igazolta is azzal, hogy Ot a gyalázatos halálból életre hívta,
és "fölébe emelte mindennek" (Fil 2, 9!). Így meríthet hatalmas bíztatást Jézus enge-
delmességéből minden kor minden embere: embernek lenni nem reménytelen dolog,
bűnösnek lenni nem végérvényes állapot, Isten akartát cselekedni nem kilátástalan vál-
lalkozás!

Cserháti Sándor

Megbékéltetés
a kereszt által
Ef 2,16

Nem csip-csup ügyről, házi perpatvarról van szó. Az Apostol szavai az egész emberi-
ségre vonatkoznak. Sajátos módon 'két "nemzetség", Izrael és a pogányság alkotja az
embervilágot. A köztük dúló gyűlölködésről és egymás életére törő, gyilkos harcról
úgy beszél, mint a történelem problémájáról. A két "nemzetség" közti évezredes harc
akkor fejeződik be, amikor megbékélés születik közöttük a harmadik nemzetségben,
az Egyházban. Jézus kereszthalála teszi lehetővé ezt a megbékélést, miközben megölte
az ellenségeskedést. A megbékélésnek, az emberiség egységének tehát nem a különbö-
zőség az akadálya, hanem valami misztikus, ősi gyűlölet, amelyet a pogány népek hor-
doznak szívükben Izraellel szemben és amellyel Izrael megveti mindenkor a pogányo-
kat. Pál evangéliuma csodát hirdet: nem jut világelsőségre Izrael szolgává nyomorírva.
de a pogányok sem semmisitik meg Izraelt - bár mindkettőre van megdöbbentő törté-
nelmi példa! - hanem egység, megbékélés születik az Egyházban, a Krisztus Testében,
ahol az engesztelés vére bűnbocsánatot szerez és tökéletesen új közösségben segít
egymás iránti szeretetben. Ez a szeretetben való egység meglepő módon nem teszi tönk-
re sem Izraelt, sem a pogányságot, sőt identitásukhoz segíti mindkettőt miközben
mindkét nemzetség megőrzi sajátosságát, integritását, mégis a szeretet a Krisztusban
nagyszerű egységbe fogja őket. Olyan ügy ez, mint a keresztyén házasság. Ketten átélik
egyre rnélyebben az egységet, de közben Ádám végre igazán Ádám lesz és Éva végre
igazán Évává érlelődik. Az egységhez nem kell egyiknek sem feladnia önmagát mazoc-
hista módon, de nem is uzsorázza ki egyik sem a másikat szadista gőggel. Bizony, ez va-
lóban a házasság szent misztériuma, valami ízelítő Isten titkából. Aki hármasságban
egy Isten!

Az apostol sajátos történelemszemlélete szerint az Egyház egységében nem veszíti
el önmagát sem Izrael, sem a pogányság, sőt megszabadulva az elkövetett bűneik átká-
tól és a velük szemben elkövetett bűnök traumájából megrendítő módon hirdetik az Úr
szeretetének csodáját és annak gazdagságát. Isten nem szegény, sablonosan, futószalag
szerint teremt, nem egykaptafás suszter . . . '
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Istennek ez az egységet teremtő munkája Krisztusban és az Ö testében az Egyházban

világkorszakunk csúcspontja. Már nincsen más hátra, mint mindennek a rejtettségből
való kilépése, a várvavárt teljesség! Mivel ennek az egységnek, megbékélésnek és nagy-
szerű, új életnek forrása, eszköze és jele a kereszt, ezért találkozunk vele mindenütt
a világon. Tilos folytatni az ellenségeskedést, hiszen ezt megölte Krisztus halálával
a kereszten! Ne tűrjük, hogy engesztelő halála közöttünk hiábavaló legyen. Jól értsük
meg és helyesen tanítsuk, mí is történt a Golgothán. Nem, semmiképpen sem az hozza
el az emberiség számára a nélkülözhetetlen megbékélést, ha az egyik nemzetség a másik
fölé kerekedik és megfosztva identitásától, rabszolgává nyomorítja. Megszabadulva az
"ellenségeskedés" ördögi hatalmától a harmadik nemzetségben, az Egyházban, virágez-
zon szabadon kinek-kinek személyes kincse egymás örömére, önmaguk megvalősítá-
sára. A "harmadik nemzetség" nem ismer uralkodó és elnyomott népeket. Krisztusban
elkészült, megvan a megbékélés egymással. Háttérbe szorulhatnak és egyre inkább elfe-
lejtődhetnek nemzeti és egyéni traumák, már nem őrizzük és ezért nem adjuk tovább
utódainknak az ősi gyűlölet átkát. Előítéletek, jogtalan igények, kiváltságok, fájó emlé-
kek, bosszúterve kelhalványulnak, majd eltíínneka kereszt vérében ...

Egyszeruen nincsen alternatíva. Ez az egyetlen megoldás. Valamennyien elfogadhat-
juk, mert nem Izrael találta ki, sem a pogányság. Isten ajándéka. Éljünk belőle és kép-
viseljük, hirdessük azok között, akik még nem hallották.

:
I

Kolossé 2, 14

Balikó Zoltán

I

Adóslevél a kereszten

1.

A római birodalomban szokásban volt a legkegyetlenebb kivégzésnél, a keresztre fe-
szítésnél, feliratot szögezni a keresztre a kívégzés okáról. Így történt ez Jézus esetében
is. Feje fölé szegezték az ellene szóló vádat: "Ez Jézus, a zsidók királya", Mt 27, 37.
Tudjuk, hogy ez hamis vád volt: Jézus sohasem akart a római császár ellen lázadó földi
király lenni. Jn 18, 36.

A Kolosséi levélben Pál apostol a keresztrefeszítés igazi okáról szól. ,,Eltörölte a kö-
vetelésévei rninket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt; eltávolította azt az útból,
odaszegezve a keresztfára" (2, 14). Adóslevél a keresztfán, mint Jézus halálának igazi
oka? Hogyan kell ezt értenünk?

2.

Isten a Teremtőnk és életünk Ura, akinek minden pillanatban föltétlen engedelmes-
séggel tartozunk. Hogy közelebbről mivel, azt mondja el a Szentírás és foglalja össze
a Tízparancsolat, de még inkább - pozitív formában - a szeretet kettős ,,nagy paran-
csolata": teljes szeretet, engedelmesség Isten iránt és teljes szeretet embertársaink iránt,
életünk minden pillanatában! Amikor nem ezt teszem, vétkezem Isten és emberek el-
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len. Bűnt követtem el. De ezzel együtt vétkes tartozásom. adósságom is támadt: nem
adtam meg azt, amivel tartozom Istennek és az embereknek.

Ez a vétkes adósságom Isten és emberek iránt egyre növekvő ésjóvátehetetlen, kifi-
zethetetlen adósság. .Adéslevelünk" Istenhez való viszonyunkban is, embertársainkkal
való kapcsolatainkban is sokkal rosszabb, mint a földi adóslevelek. Mert vétkes adóssá-
gunk egyre növekszik, egyre inkább elborít! Ugyanakkor jóvátehetetlen is. Nincsenek
"érdemeink" és "fölösleges jócselekedeteink" Isten előtt. Ha egy adott pillanatban tö-
kéletesen betöltenénk is Isten törvényét, csak azt tennénk, amivel éppen tartoztunk.
Ez a kétségbeejtő ebben az "adóslevélben": tartozásunk egyre súlyosabbá lesz, és sem-
mi reményünk a kiegyenlítésére. Jézus példázata szerint a szolga adóssága Ura előtt tíz-
ezer talentum, tízezer mázsa ezüst - elképzelhetetlenül nagy ésjóvátehetetlen adósság!
Mt 18,25.

Aki Isten színe előtt áll és tud az igazságos Bíró ítéletéről a halál után, azt egyre mé-
lyülő kétségbeeséssei tölti el jóvátehetetlen, mérhetetlen adóssága és a szám adás föl-
tarthatatlan közeledése. Az Isten igazságos büntetésétől való, megokolt rettegés, a bűn-
tudat félelme, valóban a "pokol kínja" a lelkiismeretben. Vétkes tartozásunk jóvátehe-
tetlensége , Isten és emberek iránti végtelen adósságunk: ez a vallásos, hívő lelkiismeret
legkínzóbb gyötrelme. I

3.

De megtörtént a nagy fordulat! A minket Isten előtt vádoló "adóslevél" Jézus ke-
resztfáján "eltávolíttatott az útból". Isten szentsége, amely megköveteli a bűn meg-
büntetését, és szeretete, amely meg akarja szabadítani a bűnöst, ezt a csodálatos meg-
oldást ajándékozta az embervilágnak. Minden kor minden emberének vétkés adósságát
az egyetlen Igaz, Jézus Krisztus vállaira rakta. (j bűnhődött bűneinkért. ,,Ime, az Isten
Báránya, aki hordozza a világ bűnét!" Jn 1,29; Ézs 53,7.

.Helyettes áldozat"? A modern ember lázadozó igazságérzetére hadd valaszoljam:
az egész világ, mindegyikünk szűntelenül mások áldozatából, helyettes szenvedéséből
él! Nem így tesz-e a szülő , aki egy életen át fárad, szenved gyermekei javáért? Vagy
földi hivatásunkban nem kell-e másokért fáradnunk a munka verítékével? Mások
részleges élet-áldozatából élünk, s ezzel tartozunk is egymás iránt. De - bűneink
mérhetetlen, vétkes adósságára nézve - mi valamennyien, minden pillanatban Jézus
engesztelő keresztfa-áldozatából élünk! Jézus kereszthalálának igazi oka - vallja Pál
apostol - vétkeink adósságlevelének eltörlése a keresztfán.

Akik hitükkel elfogadják ezt az áldozatot és vele együtt vétkes, jóvátehetetlen adós-
ságuk kiengesztelését a kereszten, azok ezzel mérhetetlen lelkiismereti tehertől, bűntu-
datuk állandó gyötrelmétől, bűneik érvényes adósságától szabadulnak meg. "Megvál-
tás" ez: a bűneink büntetésétől, a közeledő végső ítélettől, a pokol kárhozatától való
félelem eltűnik. Egy csapásra felváltja ezt a bűnbocsánat öröme. Felszabadulunk a há-
lás, Istenben bíz ó, embertársainkat szerető, jót cselekvő, igazi emberi életre! Igy válik
Jézus keresztfája, engesztelő áldozati halála a megújulo emberi életnek állandó for-
rásává. "Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van" (Luther Kiskátéja).

.Üdvozttdnk dícsértessél
Hogy értünk halált szenvedtél
És min t áldozati Bárány
Megváltottál véred árán!"

Nagy Gyula
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Keresztre leszíttettem!
Gal 2, 19

Tele van a világ szenvedéssel. Küzdünk ellene, menekülünk előle. Nem is emberi ma-
gatartás az, ha valaki keresi a szenvedést. Mégis sokszor elkerülhetetlen sorsként szakad
ránk, de ráadásul bőven szerzünk szenvedést önmagunknak és egymásnak is. Mindenki-
nek megvan a maga keresztje - mondja a közmondás, és szívében mindenki hordoz tö-
vist vagy annak behegedt nyomát. De Krisztus keresztjének hordozása ez? Olvassuk el,
az előszó ként idézett, Remenyik Sándor Akác-sor ősz utóján című versét. Úgy érzi:
"az élet sebzi míndenfelől , viseli a töviskoronát: "De fű sem terem az én vérem nyo-
mán". Es szembejön vele az a Másik, akinek vére nyomán virág fakad, élet újul: "Az
Ö fején is ott a korona, , Tövisből, tövisból a korona, , Ketten megyünk egy akác-soron
át, , Csak - másképp hordozzuk a koronát."

De mi is ez a "másképp"? A passió története tanúskodik róla. Az a Másik nem panasz-
kodik, nem vádolja vádlóit, nem fellebbez az igazságtalan ítélet ellen, nem követel re-
habilitálást, nem átkozza gyalázőit, nem kér halált kivégzőire, és menti őket Isten előtt
is (Lk 23, 34). Jézus elénk éli a Hegyibeszéd etikáját szenvedésében és halálában (Mt 5,
38-48). Ez az a "másképp", amiért "keresztfa titka tündököl" (Venantius Fortuna-
tus: Királyi zászló jár elöl, Ev. Ékv. 189).

Keresztre feszíttettem : így vall Pál a keresztfa személyes titkáról. Ez azonban valami
egészen mást jelent, mint önsanyargatást vagy kivonulást a világból. Éppen ellenkező-
leg: a világ vállalását! D. Bonhoeffer, aki sokat olvasott, könyvet írt Krisztus követésé-
ról, érdekesen revideálja önmagát. Egy nappal a Hitler-ellenes sikertelen merénylet
után, 1944. július 21-én írja a berlin-tegelí börtönben: "Előbb azt gondoltam: megta-
nulhatok hinni, miközben megpróbálok valami szent életet élni. Ennek az útnak a vé-
gén írtam a ,,Nachfolge" című könyvet. Azután megtapasztaltam. és most is tapaszta-
lom, hogy csak az élet teljes evilágiasságában tanulhatunk hinni. Ha egészen lemondunk
arról, hogy csináljunk magunkból valamit - akár szentet vagy megtért bűnöst vagy egy-
házi embert (papi személyiséget l), igaz vagy nem igaz embert, beteget vagy egészségeset;
ha evilágiasságban élünk a feladatok és problémák, eredmények és eredménytelenségek,
tapasztalatok és tanácstalanságok áradatában, - akkor egészen Isten karjaiba vetjük
magunkat, akkor többé nem a magunk szenvedését vesszük kornolyan, hanem Isten
szenvedését a világban, akkor együtt virrasztunk Krisztussal a Gecsemánéban: úgy gon-
dolom, ez a hit, ez a metanoia, a megtérés, és így leszünk emberré, keresztyénné.
V. Ö. Jer 45! Hogyan lehetnénk siker ésetén elbizakodottak, vagy sikerrelenségtől
zavarodottak, ha Istennel együtt szenvedjük Isten szenvedését az evilági életben?" (Wi-
der stand und Ergebung, 247. lap).

Eletté válik a kereszt titka a világ szenvedésének és gondjának vállalása közben
"Odaadom tehát önmagamat mintegy Krisztusként embertársamnak - mondja Lut-
her -, ahogyan Krisztus nekem adja önmagát, és nem fogok tenni ebben az életben
semmi mást, mint amiről látom, hogy embertársamnak szükségére , javára és üdvössé-
gére van, minthogy hit által rnindenben bővölködöm Krisztusban, Ime, így folyik a hit-
ből a szeretet és az örvendezés az Úrban, a szeretetből pedig a derűs, készséges, szabad
lélek az embertárs önkéntes szolgálatára, úgyhogy egyáltalán nem törődik hálával, vagy
hálátlansággal, dicsérettel vagy bírálattal, haszonnal vagy veszteséggel, különbséget sem
tesz barát és ellenség között, hanem szabadon és készségesen osztja szét önmagát és
a magáét, akár méltatlanra vagy rnéltóra tékozolja azt. Mert ahogyan az Atya cselek-
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szik, ahogyan bőséggel és szabadon oszt mindent mindenkinek, és felhozza napját
jókra és gonoszokra, úgy az ő gyermeke is önzetlen örömmel tesz meg és szenved el
mindent (Mt 5,45)". (Luther négy hitvallása, 1983:60k.lap)

Keresztre feszíttettem, mintegy Krisztusként odaadom és szétosztom önmagamat,
életet adó, áldott, mindennapi kenyérré leszek embertársaim számára, ha Krisctus él
és kiformálódik bennem hit által (Gal 4, 19). A keresztfa titka az életet adó élet titka.
Tündököl-e bennünk, átvilágít-é rajtunk?

Prőhle Károly

Vegye lel keresztjét
Mt 16,24-25

Ezt rnondta Jézus tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg ma-
gát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, az el-
veszti, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja. Máté ev. 16,24-25.

Az iskolában így tanultuk: a feltételes mondatok kötőszava: HA. Tudnunk kellett
példát is mondani rá: ,,Elmehetek játszani, HA megtanulom a leckét." - A nehezebbje
azonban később következett. Sok kínját és keservét is meg kellett tanulni ennek a két
betűnek. Életünk nehéz sorsfordulóira emlékezve szoktuk mondani: HA akkor nem
jön közbe a háború; HA akkor nem hamárkodom el a döntést; HA akkor valaki mel-
lém áll ... Előre nézve pedig terveink, jószándékunk örömét rontja el bizonytalansá-
gával ez a rövid kis kötőszó.

Jézus ajkán azonban új lehetőség, új kezdet távlatait nyitja meg: HA valaki énutá-
nam alw' jönni ... Sokfelé csatangoltunk céltalanul úttalan-utakon. Sokszor mene-
te1tünk kemény parancsszóra vagy körülményektől kényszerítve. Indultunk csábító
szavakra is, hamis álmokat kergetve, Most Jézus hív. Nem én jelentkezem be nála a
helyes választás fölényével, hanem Ö hív. Nem kényszerít, nem fenyeget. Nem mani-
pulál btvált reklárnfogásokkal. Nem eligazításra vagy rövid átképzésre hív, hanem
követésére. De mit jelent ez? Próbáljam utánozni, mint ahogy naiv gyerekek felveszik
divatos sztárok életstílusát? Vagy igyekezzern megközelíteni megközelíthetetlen
erkölcsi-uormáit? Kudarcos és nevetséges kísérlet lenne mind a kettő. Jézus követése
nem ilyen formális teljesítmény, nem magunkra erőltetett póz, hanem életközösség,
belső azonosulás azzal, aki önmagát megtagadva vette fel keresztjét, aki életét halál-
ba adta értem, hogy szeretete nyilvánvalóvá legyen.

Ekkora szeretet láttán bátran indulhatok a hívó szóra akkor is, ha ez az önmegva-
lósítás modern elképzelése helyett, az önmegtagadás elkötelezésével, végső soron a
kereszt 'felvállalásával jár. - És a kereszt mit jelent? Biztos, hogy nem arról a kereszt-
ről van szó, amit Jézus hordott, amelyen a világ minden bűnét magára vállalta és el-
szenvedte Isten ítéletét. Ilyen kereszt csak egy volt. Ennek terhét Jézus nem osztotta
meg senkivel, egyedül hordozta és értünk vette a vállára. Jézus nem a maga kereszt-
jét rakta ránk. - Akkor talán azokra a szenvedésekre, bajokra, mostoha körülmények-
re kell gondolnunk, amelyek keresztként nehezednek életünkre? Ám Jézus önként
felvállalt keresztről beszél és nem ránk szakadt életterhekról. A sorscsapások bé-
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kés elviselése még nem kereszthordozás. A kereszt nem természetes velejárója szen-
vedéssel teli emberi sorsunknak, hanem Krisztus követésének feltétele. Kivégzési esz-
köz volt, amely arra emlékeztet, hogy az önmegtagadásban odáig kell elrnennünk,
hogy meghaljunk a bűnnek. Az önző én megfeszítéséről van tehát szó, amely minden
áron magának akar mindent, amely nem lát mást, csak a maga érdekét, s amely ezzel
nemcsak másokat foszt ki, de elpusztítja önmagát is. - Az életet megtaIálni csak az
önfeláldozó szeretetben lehet, amely tud lemondani, nem vár ellenszolgáltatást és
köszönetet, de vállalja a szenvedést, hátrányt és még azt is, hogy nevetségessé lesz
azok között, akik csak a maguk érdekét hajszolják.

Jézus húsvéti feltámadása azt a reménységet adja, hogy aki kereszttel a vállán
követi keresztet hordozó Mesterét, olyan életre talál, amely fölött nincs hatalma
még a halálnak sem!

Madocsai Miklós

A kereszt Isten hatalma
1Kor 1, 18

Az erőtlenség sokkal közelebb áll a kereszthez. Hiszen itt, éppen a kereszten veszí-
tett el mindent. Ez a végső hely a teljes megaláztatás terhéve!. Kié a hatalom a kereszt
pillanatában? Nem lehet másé, csak azé, aki felállíttatta. A hatalom a törvény kező ke-
zében van. Neki volt ereje. Neki van lehetősége végrehajtani azt, amit akar. A test pe-
dig már csak vonaglik, nem képes semmi másra, csak a végső sóhajra s a lehanyatlásra.
A keresztnél felkiálthátunk és fel is kiáltunk sokszor: hol vagy, Istenem? Hol van a ha-
talmad? Hová lett az erőd? Miért nem jössz? Miért nem cselekszel?

A golgotai kereszt tövéhez érkezik, ott keres oltalmat az, aki kénytelen átélni a
kivégzés pillanatát, aki a rákos beteg iszonyú szenvedését éli. Akinek amiértek kiál-
tásához sem maradt cseppnyi ereje sem. Aki észreveszi, hogy élete gyorsan eltelt,
pedig úgy remélte, hosszú még az út, s most rátör a hirtelen erötlenedés, a katasztro-
fális végzet.

A kereszt valójában csak egy szép, fiatal lány nyakán hirdeti az arany által meg-
elevení tett értéket, külöriben a pusztulás, a pusztítás és a halál órájára irányítja fi-
gyelmünket. A kereszt láttán gondolataink és érzéseink valami nagyon nehéz terü-
letet sejtenek. Pedig az általunk megérzett keresztek eredőjénél ott van egy kereszt,
ami épp az ellenkezőjét akarja hirdetni.

Ennyit adott, mindent odaadott a hatalmas Isten! Hatalma épp ebben az erőtlen-
ségben sugároz olyan valóságot, amelyet át lehet élnie a szenvedőnek, a halálra készü-
lőnek, minden embernek, aki azt kiáltja, hogy nem birom tovább, aki úgy érzi, így már
nem lehet élnie.

Jézus keresztje - valóban egy kereszt a sok közül
Jézus keresztje - valóban Jézus valóságos testét hordja
Jézus keresztje - valóban véres és szennyes kereszt volt
Jézus keresztje - valóban emberek által tákolt kereszt volt
Jézus keresztje - valóban mutatja az Istentől való legnagyobb távolságot
Isten hatalma - azonban a fából életet ébresztett
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Isten hatalma - azonban a testból por helyett örök testet teremtett
Isten hatalma - a keresztet nézőkből embereket alkotott, akik élnek a keresztből
Isten hatalma - a nevetők könnyedségét a sírók könnyének törlőjévé tette
Isten hatalma - .az egy keresztet minden élet és minden halál fölé emelte
Isten hatalma - a szétfutott tanítványok emlékét éppen a kereszttel ébresztette
Isten hatalma - a kereszten elhangzott kiáltással nemet mondott a pusztítás és szen-

vedés útjára.
Még mindig halljuk ezt a hangot.

Ugyan, hol itt a hatalom? - vélekedik az, aki rövid távon szeretné berendezni az éle-
tét. Minek törődnék azzal, ami majd egykor történik? A lényeg most van. Amit ma
megragadhatok, ami ma az enyém, az az igazi. Arra kell figyelni.

A kereszt ott válik hatalmassá, ahol megtanít arra: nem az én keresztem a legna-
gyobb. Nem az én terhem a legnehezebb. Hordoznak nálam nagyobb keresztet és nehe-
zebb terhet is. Honnan van erejük hozzá? Honnan van ereje sok nélkülöző nek és elnyo-
mottnak? Honnan van ereje és reménysége annak, akinek csak a vég érzete jut és a befe-
jezés kegyetlen perspektíváj a? Honnan táplálkozik az, aki óráról órára él? Honnan gyűjt
az, akinek egyetlen négyzetmétere sincs ezen a földön?

Hatalom és kereszt ezen a földön nem találkozik és nem épül egy címerbe. Hatalom
és kereszt egyszer került valóságos szinkronba: Jézus Krisztus golgotai keresztjénél, De
nem ember hatalma és keresztje találkozott itt, hanem az emberiség keresztje és az Is-
ten hatalma. A keresztet megismerő apostol így tekint vissza. Erőtlenség, balgaság, bu-
taság, értelmetlenség - kiáltja a néző. Új kezdet, valóságos kiengesztelődés, mindent
elrendező találkozás - kiáltja, aki nemcsak nézi, hanem érti is. A keresztben mindig
találkozik két világ és két indulat. Észrevettük-e már a mi életünkben a kereszt evan-
géliumát? Minél inkább ránk nehezedik teljes súlyával a keményfából ácsolt, kemény-
élű vassal kiképzett kereszt, annál inkább nő az erőnk, annál mélyebbre és messzebb-
re látunk. Nézzük meg Jézus keresztjét! Fedezzük fel rajta a teljes véget, ami egyben
az egészen új kezdet pillanatát jelenti. Más lesz az utunk és más a lépésünk. Két erő
fog találkozni a keresztnél.

Szabó Lajos

Többé ne
Róm 6,6-8.

Csak néhány lepattant szilánk, e tömör üzenet gránittömbjéből. - ami mellett most
elcsendesedünk. Ha összerakjuk őket, mégis kiformálódik bennük a teljes evangéliumi

"Hiszen tudjuk:', - Valaha az "evangélikus öntudat" ébrentartása volt a gyülekezeti
munkánk legfőbb célja. Ma, az egyházi egységtörekvések idején, nem erre tevődik a
legfőbb hangsúly. Mégis, mit tudunk mi mai evangélikusok az evangéliumról? Pontosab-
ban: mit tudunk Jézus Krisztusról? Mert a korszerű evangélikus öntudat nem más: úgy
.Jsmerem" Jézust, hogy elmondhatom: Ö az én Megváltóm! - A dolog itt lett ,~zgal-
rnas" a Rómában élő keresztyének számára: Krisztusnak ez a "belső ismerete" mit
jelent az életfolytatásunk számára? - Nekünk, mai evangélikusoknak is, ez a legfon-
tosabb kérdésünk!
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,,A mi áemberűnk megfeszíttetett vele" - Nehéz kimondanunk, - ha csak nem ját-
szunk a kegyes szavakkal, - hogy gyakran vagyunk Isten iránt bizalmatlanok , ember-
társaink iránt pedig szeretetlenek! Nehéz bűnbánatot tartanunk s elitélnünk magunk-
ban, amit megítélt az Isten! - Ennek egyik bizonyítható jele az is, hogy "megtanultuk" :
egyházunkban van magángyónás, - de nem gyakoroljuk! - Tudom, hogy nehéz, -
nekem is az, - de valahogy el kellene kezdenünk! S amit evangélikus örökségünkből
"útközben" elveszítettünk, vissza kellene vennünk! Mert ugyan nem a forma teszi a
bűnbánatot , de nézzünk rnost őszintén magunkba: hányszor mondtuk a "többiekkel"
- igazi bűnbánat és megtérés nélkül: vallom, - bánom?

"Többé ne szolgáliunk a bűnnek" - A megtérés "lelki dolog", - a .szívetek szag-
gassátok meg ne a ruhátokat" - mondták a próféták. Az is igaz, hogy a "hivő életfor-
mát" kereső, és az "ezt sem szabad, azt sem szabad" törvényeskedd útjára térő ke-
resztyén idegen tőlünk evangélikusoktóI. De hát akkor kérdezzük meg magunktól:
egyáltalán létezik evangélikus életforma? Másképpen úgy is feltehetjük a kérdést:
meg kell-e annak látszódnia rajtunk, hogy mi hivő, evangélikus emberek vagyunk?
Nem elég, ha tudják rólam, hogy én egy templombajáró ember vagyok? - De hát
miben is más a hivő ember a kömyezetéhez képest? Hiszen rni is úgy örülünk és sí-
runk mínt más, ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy fáradunk, mint a másik ember. S ha
nem sikerül valami bosszankodunk, ha zaklatottak vagyunk ugyanúgy vágyunk a
csendre, pihenésre, mint a másik ember. - És még azért azt is érdemes volna végig-
gondolnunk, hogy nem az volna-e keresztyén életünk igazi értelme: "azonosulni
a környezetünkkel", hogy mindenben együtt élő, együtt érző, "korszerű" lehessen
a keresztyénségünk? - Valóban, a "különcködő" hivő ember nevetséges is, meg
szeretetlen is. Annak azonban el kell dőlnie bennünk: kinek szolgálunk?! Meg annak
is: mi a célja az életünknek"!

"Hisszük, hogy élni is fogunk ővele" - A változás az életvitelünkben nem azáltal
következik be, hogy "elszakadunk a világtól", hanem az által, hogy a hitünk
Krisztushoz köt minket. Vele együtt élni, - ez a hivő ember életének "mindennapi
csodája"! Mindennap szól hozzánk igéjében, s közben tisztogat, bekötöz, gyógyit,
vigasztal. És vezet, - lelki ,,gödrökből" ki, - napfény, vidámság felé. Aztán küld , -
mint az atya a gyermekét: menj fiam! - másokhoz, másokért élni; - nem önző
módon magamnak. - Amikor Krisztussal járunk, nem kell keresnünk az új élet élet-
formáját: Ö az életforma, - Maga! - Hát Őt kell keresnünk, hogy megtaláljuk egy-
mást reménységre ma.

Csizmazia Sándor

"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek
országa" Mt 5. 3.

Máté, amikor lelki szegényekről beszél, olyanokról
beszél, akik belső életük tekintetében koldusok,
. akik nyomorult voltukban szegények járulnak

Istenhez. (Karn er Károly)
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A megfeszített Krisztust
prédikáljuk
lKor 1,23

Nemcsak nagypénteken, mindig. Halálából élünk. Feltámadásából van reménysé-
günk.

Krisztus keresztje nem ékszer, nem jelvény, hanem kivégző eszköz. Róla beszélni,
úgy ahogyan hivő keresztyének tudnak sohasem természetes. Számolni lehet kettős
hatással vallásos zsidónak botrány, megütközés, gondolkodó görögöknek bolondság,
balgaság. Pál ezt nemcsak elméletileg tudta, hanem átélte. Missziói útjai során zsina-
gógákból űzték ki, hellén műveltségű rómaiak bolondnak tartották.

Nemcsak Pál apostol hirdette a kereszt evangéliumát, hanem az evangélisták is, a
többi apostol is mint Ot hirdette. Az evangéliumoknak több, mint egy harmada a pas-
sióról szól. Minden más szinte csak bevezetés a kereszt eseményéhez, s minden mást
csak innen érthetek igazán, a kereszt felől. Jézus minden szava, minden cselekedete in-
nen nyer fényt. Az aranyevangéliumot is így értem: Így szerette Isten a világot ...

Nem valamit, a keresztet, mint bitófát, hanem Valakit, a keresztrefeszített Krisztust
hirdeti Pál és Ot hirdetjük ma is. Ot, aki azt mondta: Atyám és erre tanította tanítvá-
nyait, hogy egy családban testvérekként imádkozzunk: Miatyánk, aki hirdette ne félje-
tek ÉN VAGYOK és aki azt kívánja új parancsában, hogy mint O, úgy szeressük mi is
egymást, aki számos jellel mutatja övéinek, hogy O él és aki azt akarja, hogy ahol O
van, az Atyánál, ott legyünk mi is.

Elszántság, végiggondolt terv, vállaIt program Pál apostolnál a kereszt evangéliuma.
"Úgy határozott, hogy nem akar másról tudni - csak Róla a megfeszítettről "IKor 2.
- A fővárosba, Rómába is ezt írja - ezzel a beszéddel adós (R 1) ezt nem szégyenli,
ez az lsten ereje, ez menti meg a különben menthetetlen embert.

A kereszt miatt lehet gúnykacaj és csúfolódás a keresztyének sorsa, az első pünkösd-
kor is így történt és ez elkíséri az egyházat földi pályafu tásán. Mégis újra és újra vonzó
is rninden nemzedékben. Igaz lett Jézus szava: "ha fölemeltern a földről - a keresztre -
mindenkit magamhoz vonzok "Jn 12, 32.

A megfeszítejt Jézus keresztjére nézek és tudom, hogy Isten és ember találkozási
pontját látom. Ime az Ember! mondom és szánakozom Rajta. Ime az ember! mire ké-
pes és szégyenlem magam, eszembejut a történelem minden véres eseménye, amire az
ember volt képes. Íme az Isten - ilyen alázatos, hosszútűrő, megbocsátó. Hiszek! Né-
zem a keresztet és nem tudok hinni semmiféle ember-istenben, de hiszek az Isten-em-
berben.

A kereszt miatt ismerősre lelek. Európában sok országban, nálunk is kereszt áll fal-
vak, városok szélén. Örömmel fedezern fel mindig, Ha más ismerősöm nincs, itt van Ö
az ismerősöm. S azt is tudom, vannak itt olyanok, akik ismerik Ot, közös Ismerősünket
s Barátom barátai az én barátaim is.

A kereszt jelvénynek sem utolsó. Tudom több és más is, mégis jelvénynek.jelképnek
is vállalom. Nem a tökéletesség jelképe a kör adatott számunkra. A kör zárt - a kereszt
nyitott. A kereszt szárait minden irányban a végtelenbe lehet futtatni az egy központ-
ból a Krisztusból. Így a nyitottság, a kitárulkozás nagyszerű jele. Másfelől meg összefo-
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gója minden irányból küldött szemsugárnak. Gyújtó pont. Nagyszerű koordinata rend-
szer, amibe elhelyezhetek mindent, ránézve megtudom mi a szélessége, hosszúsága,
mélysége és magassága az Isten szeretetének, Megértem a középkori szokást, hogy a hal-
doklónak kezébe adták a feszületet, hogy mindent tudjon, amit az utolsó percben
tudni kell.

A Keresztrefeszített közösségvállalásra indít. A passio compassiora, mondták a ré-
giek. Igaz. Nem a szenvedés mérhetetlen titka előtt borulok le, mint keresztyén, hanem
a Nagy Szenvedő előtt, hogy együtt tudjak érezni minden szenvedő emberrel. A sok-
sok kereszt a temetőben is az Egyre emlékeztet és együttérzésre indít.

A Megfeszített keresztfája, ha gondolkodunk felőle, ha meditálunk rajta egyre töb-
bet mond. "keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt s megtörte holta a ha-
lált" vallja a 6. századból való énekünk is.

Krisztus a legnagyobb szolgálatot végezte el a kereszten: bemutatta, illusztrálta mí a
szeretet. Szeretetből elhordozta, vállalta sokak bűnét. Szeretetével megindítja, mozgás-
ba hozza a mi szeretetünket is.

Bizony a Megfeszítettről való prédikáelőt soha meg nem unhatjuk. Pál apostol vallo-
mása a miénk is lehet.

Hafenscher Károly

Dicsekedés a kereszttel
Gal 6, 14

Nagyon szívesen dicsekszünk. A legszerényebb ember is örül annak, ha kiderülnek az
ő erényei. Szeretünk beszélni, szép házunkról, autónkról, keresetünkről, külföldi ki-
rándulásainkról. Dicsekvésre ösztönözhetnek bennünket gyermekeink. Tanulásukhoz
rni (éri) teremtettük elő a szükségeset. Egy híres embei:, akire mindenki felnéz, akit má-
sok csak televízióból, újságból ismernek," nekem egy jő ideje már barátom".

Dicsekedhetünk a terheinkkel is. A napi szóhasználatban a ránk nehezedő terheket,
keresztnek nevezzük. Egy SZTK-rendelő várótermében, egymást tú1licitálva mondjuk
el betegségeinket, műtéteinket. Mindenkié semmiség, de amit én éltem át az rettenetes
volt.

Mika Waltari: Az ország titkai círnű könyvében Cirénei Simonnal mondatja ki, rab-
szolga korában az volt a dicsőség, ha valaki nagyobb bilincset viselt magán.

Más alkalmakkor szívesen veszünk kölcsön, más tollával ékeskedünk. Minden eset-
ben, akár erényeinkról. akár "a keresztünk"-ről vagy más tollával való ékeskedésről van
szó, az én dicsőségemet próbálom ezzel emelni.

Amikor Pál apostol Jézus Krisztus keresztjével dicsekszik, akkor arról tesz bizonysá-
got, hogy neki semmi érdeme sincs, hogy Isten elé álljon. Jézus Krisztus haláláért ré-
szesül az Isten kegyelmében. Még a hitem, kegyességem, áldozatkészségem is ennek a
keresztnek az áldása. Amikor megcsodálják türelmünket. szeretetünket nehogy önma-
gunkról, hitünkről vagy templombajárásunkról beszéljünk másoknak, hanem Jézus
Krisztusról, aki meghalt értünk a kereszten. Ennek a Krisztusnak bélyegét mindenkor
magunkon viseljük, mégpedig látható módon. Jézus küldött bennünket így: "Arról
fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretítek."
(Jn. 13,35.)
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Az életben sohasem népszerű dolog Krisztus nyomában járni, mert ez zavarja az ör-
dög cimboráit. Ha valakinek levelet küldünk bélyeget teszünk rá. Ezzel kifizetjük a le-
vél szállítási költségeit. Joggal elvárjuk, hogy a posta eljuttassa ezt a levelet a címzett-
hez. Isten Jézus Krisztus halálával megváltotta életünket. Méltán számít arra, hogy kül-
detésünk szerint élünk családunkban, munkahelyünkön.

Igénk második felében a kereszt következményeiről ír az apostol. "Aki által keresztre
feszíttetett számomra a világ és én is a világ számára." Életem szobájának egyetlen ke-
reszt alakú ajtaja van, ezen az ajtón jön be hozzám a világ és megy ek ki én is a világba.
Értünk meghalt Jézus Krisztus az egyedüli kapcsolat az emberekkel. Ez sokak szemé-
ben beszűkülést jelent. Sokszínű világunkat "csak így" szemlélni, csak ezen az egy csa-
tornán kapcsolódva a világhoz. Minél nagyobb forgalomba, forgatagba kerül az életünk,
annál fontosabb a pontos irány meghatározása. Jézus bűntőrlő vére felgyorsult vilá-
gunkban nagyon pontos útmutatás.

Pál apostol a Galáciai levelet diktálta, az utolsó 8 verset saját kezével írta. Összefog-
lalva, amit a Galácia vidékén élő testvéreknek szeretett volna elmondani. Pál apostol
boldog, hogy a sokféle lehetőségben Isten iránytfit adott a kezébe. Olyan iránytűt,
amely mindig jó úton vezeti. Jó kapcsolatot ad a világ és az ő számára. Krísztus bűn-
bocsátó szeretete segítheti jó irányba az emberek, családok életét. Átformálja így di-
csekvésünket, hogy soha neaz eredménnyel, hanem a bennünk munkálkodó Krisztussal
az Ö erejével dicsekedjünk. Ez az iránytű, Jézus Krisztus keresztje a földi életen keresz-
tül vezet az örök életre.

Szabóné, Piri Zsuzsánna

Hiábavaló ne legyen
IKor 1, 17

Hiábavaló: ez mindig vereséget jelent! Meghátrálok egy feladat elöl. Kitűzök egy célt
magam elé, de adós maradok a megvalósítással. Feladom a küzdelmet valakiért. Re-
ménytelen eset - mondorn, menthetetlen, kár a fáradtságért. Lemondóan legyintek is
hozzá.

Gyakran és könnyen jutok el ide! Túl könnyen mondok le valamiről, vagy valakiről.
A hiábavalóság tudata. megbénít. Ezért van annyi kudarc az életemben!

Igéd pedig arra tanít Uram, hogy Te nem ismered ezt a szót: hiábavaló! Milyen ki-
tartó, céltudatos munkát végez példázatodban az asszony, aki elgurult drahmáját kere-
si. Munkája nem is hiábavaló: megleli ami elveszett. Nem ismer akadályt az ember, aki
eltévedt századik báránya után kutat: megy , keresi, amíg meg nem találja. - Tanítvá-
nyaidat arra biztatod, hogy kérjenek, keressenek, zörgessenek, mert nem hiábavaló,
végül megnyílik az ajtó számukra. Az erőszakos barátnak sem kell üres kézzel elmennie.
Nem hiábavaló az sem, hogy valaki elrontott, eltékozolt élet után megkísérelje a
hazatérést, mert tárva-nyitva az atyai ház ajtaja és nyitva az atyai szív is.

Nem hiábavaló kereszted, Uram! Megüresítetted magad, lemondtál a menny dicső-
ségéről és szolgai formában jöttél közénk. Engedelmesen jártad végig a szenvedés útját.
Nem torpantál meg a kereszten rád váró kínok és szenvedések előtt. Betöltötted , meg-
valósítottad az Atya akaratát. Rám és minden kor minden emberére örök érvényű a
felállított golgotai kereszt. Bűneim bocsánatát, üdvösségem zálogát ott kereshetem.

31



Csak ne tegyem én hiábavalóvá a keresztet!
Hogyan?

Ha úgy hirdetem az evangéliumot, hogy az erőtlenné válik ajkamon, mert nem hat át
rajta saját meggyőződésem.
Ha a bennem levő ürességet pótolni akarom valamivel: dicsekvő, ékesszóló emberi be-
széddel, önmagam fontosságának hangsúlyozásával.
Ha nem vállalom a kereszt botrányát és boldogságát.
Ha a kereszted rnellé valami mást is odaállítok, feltételeket szabok emberek számára,
melyeknek teljesítéséhez kötöm az üdvösség elnyerését.
Ha nem szánom magamat halálra naponként, hogy Te élj bennem, s hogy szelgálatom
által a Te életed ábrázolódjék ki.
Ha míg másoknak prédikálok, magam válok alkalmatlanná a küzdelernre.
Ha nem teljesítem küldetésemet az evangélium hirdetése és a szeretet cselekvése által.
Ha nem folytatodik életemben a Te szolgálatod!
Add Uram, hogy keresztedet sohase lássam hiábavalónak! .
Add, hogy ne üresítsem meg keresztedet béna tehetetlenségemmel, vagy magabiztos,
rutinos szolgálatommal.
Engedd, hogy mindig lássam küldetésem értelmét.
Láthassam, hogy 'fáradozásom nem hiábavaló Tebenned!

Keveháziné Czégényi Klára

,
Ujra megfeszítve
Zsid 6, 4-6

A Biblia nagyon érzékletesen, szívbe markolóan írja le Jézus szenvedését a k6reszten.
A bibliai esemény megjelenítői - a képzőművészet, az építészet, az irodalom - hason-
lóan. Pál apostol is úgy Írta le galata hallgatói szeme előtt Jézus Krisztust, mintha kö-
zöttük feszítették volna meg (Gal 3, 1). Szent a gonoszok kezén, Ártatlan a bűnösök
ítélete alatt! "Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk" (II. Kor 5,21). A ke-
resztet általában a legnagyobb szenvedések helyének, sőt szimbólumának tartjuk.
Olyannak, amit már nem lehet fokozni. A fenti igeszakaszban mégis fokozást érzünk:
ismétlést, a szenvedés megkettőzését. Hogyan lehet a páratlant megismételni, a legsú-
lyosabbat fokozni?

A fájdalom nagyságára mindig hatással van, kitől ered, ki okozza. Idegentől máskép-
pen vesszük, mint közelítől, kívülállótói másképpen, mint sajáttól. Az Ószövetség szen-
vedő szolgájában is az a megrendítő, hogy saját ,,népe vétke miatt éri a büntetés"
(Ezsaiás 53, Bb). Jézus keresztjét is saját népe állíttatta, annak legfelsőbbtanácsa hatá-
rozta el (Máté 26, 65-66), és széles tömege kiáltotta: "feszítsd meg!" (János 19,6.15).
Bámészkodva, csúfolódva, kárörvendve állta körül kortársai színe és salakja (Máté 27,
39-44). Ez a kereszt: "Jézus, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által, a kapun
kívül szenvedett ... a táboron kívül." (Zsid 13, 12-13). Kivetve, kiközösítve, átok
alatt (Gal 3, 13).

Lehet-e ezt ismételni, megkettőzni, fokozni?
A fentjelzett levélrészlet tud olyanokról, akik "újra megfeszítik, az Isten Fiát".

Ismétlik, fokozzák a keresztet. Es éppen azáltal, hogy még k "7elebbiek. Nem a régi
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szövetség kései leszármazottai, hanem az új szövetség részesei: " ... akik egyszer megvi-
lágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékokat, és részeseivé lettek a Szentléleknek,
akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit - lehet-e ennél ki-
merítőbben a keresztyén hit gazdagságáról beszélni? -, de elestek ... " Az elpártoltak,
az elszakadtak, a visszaesettek kettőzik, fokozzák a kereszt szenvedéseit. A hivők bűnei
mindig új fájdalmat okoznak Jézusnak. Miattuk és általuk van újra megfeszítve. Senki
ne gondolja, hogy jelentéktelen dolog, amikor egy hivő hitetlenné lesz - "valamikor én
is hittem, de most már nem hiszek", vagy: "a férgese hull", ahogyan a rossz pásztorok
mentik hűtlenségüket -, mindig kihatással van a szenvedő Jézusra, és kihatással az "el-
esőre". .

Ezek "önmaguknak" feszítik meg az Isten Fiát. Nagyon elgondolkodtató kifejezés.
Nemcsak azt érezzük belőle, hogy elvetik, megtagadják - a nyilvánvaló elhitetlenedés -,
hanem inkább azt, hogy kisajátítják, önző céljaikra használják. Bukásuk fedezésére,
ürességük palástolására. A keresztet privát oltárukra állitják, amely elé rezdülés nélkül
járulnak, hogy szégyenletes dolgaikat könnyedén rendezzék, leimádkozzák, meggyón-
ják, magukat bűneikból feloldozzák. A bűnbánatot nem érzők, töredelmet,lelkifurda-
lást nem ismerők Jézus szenvedésének mai sokszorozói. A bennfentes, rutinos, magukat
kedvezményezettnek vélt keresztyének, akik már mindent megengedhetnek maguknak,
hiszen van saját, ájtatos, csókolgatott, kifényesített,jelvényként viselt keresztjük, nekik
mindent elnéző megváltójuk.

Az ilyenek "meggyalázzák" az Isten Fiát. Maguk rnellé alacsonyítják, eszközükké te-
szik. Hitelképtelenné a kívüliek, messzeállók, még csodát áhítók előtt (Róm 8, í9).
Miattuk káromoltatik neve a pogányok között (Róm 2, 24). Ök teszik kétségessé a vi-
lág előtt, hogy Jézus az Atya küldötte (János 17, 21). Nem mérik fel igazán saját
bűnük súlyát és Krisztus értük hozott áldozatának mérhetetlen nagyságát. Visszaél-
nek a kegyelemmel, s ezzel lejáratják azt. Ezek a botránkozásokat okozók (Lukács 17,
1), a másikra nem tekintők, a csak magukkal törődők, a-cinikusok, szent dolgokkal él-
celődők.

Ne csodálkozzunk a borzasztó ítéleten: "lehetetlen, hogy az ilyenek ismét megújul-
janak és rnegtérjenek".

Egy régi legenda szerint a Néró alatti kegyetlen keresztyénüldözés idején Péter apos-
tol is Róma elhagyására szánta el magát. Menekülése közben szembe találkozott Jézus-
sal. ,,Domine quo vadis? - Uram, hová mégy?" - kérdezte megdöbbenten. "Rómába
megyek, hogy újra megfeszítsenek!" - felelte a Mester. Ekkor a megtorpant tanítvány
visszafordult, és vállalta hitének minden következrnényét. Nem akarta, hogy Megváltó-
ját újra megfeszítsék.

E nélkül a megszégyenülés, megbánás, megfordulás és mindentvállalás nélkül nincsen
megújulás. Es nincsen keresztyénség se.

Csepregi Béla
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Nádasdy -- Iskolaalapítás
I 1536

Vannak történelmi személyek, akiket sokat emlegetnek a kutatók, de végső soron
mind a mai napig nem dolgozták fel átfogó munkásságukat. Ilyen kiemelkedő egyéni-
ség volt Nádasdy Tamás, akit kortársai méltán tartottak az ország első emberének.
Élete telítve volt kiemelkedő történelmi eseményekkel. Köznemesi származása lehetővé

tette gráci tanulmányait, majd főnemesi pártfogással Bologna, Rőrna és Bécs egyeteme-
in "gazdagíthatta ismereteit. Ezek az egyetemek terjesztői voltak a humanista eszmék-
nek. Mindenütt olyan barátokra talált akik később segítői; támogatói voltak.

Mint korának sokoldalúan képzett fiatalja titkárként kezdte munkáját II. Lajos ki-
rály udvarában. Ez az udvar már nemcsak a humanisták központja volt magyar földön,
hanem a lutheri reformáció kiinduló bázisa. Olyan egyéniségek élték közéletiségüket
mint a Luther-barát Cordatus és Henkel akik prédikációikkal, vagy Grynaeus tanításán
keresztül terjed a reformáció. Országgyűlési határozat már 1523-ban fellép ellenük,
két évvel később ilyen minősítést használnak: "az összes lutheránusokat meg kell
égetni". Ekkorra már annyira eltetjedt a lutheri tan, hogy Budán aházkutatásokat mel-
lőzték. Az akkori pápai követnek ilyen véleménye volt: "a várost a legelőkelőbb pol-
gáraitól fosztanák meg, és úgyszólván faluvá süllyedne",

1526 júniusában Nádasdyt fontos megbízatással küldte a kírály Speyerbe V. Károly-
hoz, hogy segélyt kérjen, mert várható volt a török támadása. A mohácsi szomorú ese-
mények után főnemesek tanácsára Ferdinánd osztrák herceg magyar királlyá választá-
sánál működött közre. Életének jelentős eseményei: budai várnagy, török fogság, Zá-
polyai kiszabadítja, Eger parancsnoka, hercegí rangot kap, eljegyezte Kanizsai Orsolyát,
1532- ben átvette a sárvári birtok irányítását, 1534- ben volt a házasságkötése.

Sárvár a Rába és Gyöngyös találkozásánál épült gerendavár volt, amelyet a XIV. szá-
zadban kétemeletes gótikus várrá építettek. Ez tartozott - jelentős birtokkal együtt -
a Kanizsai családhoz, majd Nádasdy Tamáshoz. De Sárvárnak hívták a várost is, amely-
nek korábbi kiváltságait 1328-ban újította meg a király. Plébániája és iskolája is volt.
Nádasdy 1534-ben hívta ide tanítónak Sylvester Jánost, majd tanulmányai folytatásá-
ra - bibliafordítás, könyvnyomtatás elsajátítására - Wittenbergbe ment. Ekkor épí-
tett iskolát Nádasdy, rá jellemző módon nem a várban, hanem a városban. Amikor
Sylvester hazatért - 1536-ban - akkor indult Dévai Bíró Mátyás Lutherékhez. A re-
formáció központjából figyelték a magyarországí eseményeket. Luther munkatársa
Melanchton írt a vár urának" ... te nagy költségen iskolát állítasz ... ez a dolog már

I'i magában is nagy dicséretet érdemel: oly időben meg midőn a tudományok a hábo-
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I rúk következtében a szomszédos helyeken tönkre mennek ... Remélem törekvéseidben
az Isten is segítségre leszen, ha főleg azon fáradozol, hogy az egyházakban tisztábban
tanítsanak." Ez utóbbi félrnondat kétféle jelentést tartalmaz. Egyrészt az iskolai
tanítás a reformáció szellemében történjen a gyülekezetekben. De a másik jelentése is
nyilvánvaló, hogya helyi egyházakban a "tiszta tan", a reformáció tanítása! valósuljon
meg.

A kutatók óvatosan fogalmaznak, amikor arról írnak, hogy milyen végzettséget adott
ez az iskola. Az 1540-es, 50-es években német, latin, görög, héber oktatás volt, tehát
tanítói és lelkészi képesítést kaptak. Több fiatal a sárvári iskola elvégzése után Witten-
bergben folytatta tanulmányait. Nem véletlenül nevezték Sárvárt a "magyar Witten-
berg"-nek. Itteni diákok voltak: Szegedi Máté az első nyugatdunántúli evangélikus püs-
pök, Mélius Péter a később kálvini tanokat követő debreceni reformátor, de feltételez-
hető, hogy Bornemissza Péter is itt tanult. Az iskola szoros kapcsolatot tartott Nádasdy
Tamás udvartartásával ahová nemes fiatalok jöttek közéletiséget, diplomáciát, politikát
tanulni.

A Luther által kezdeményezett reformáció programjának megfelelőert az iskolához
kapcsolódott a sárvári nyomda is. Ennek is az értelmi szerzője, és anyagi hátterének
biztosítój a Nádasdy Tamás volt. Ö létesített később Csepreg városában főiskolát, a
sárvári "Csak" gimnázium lett. 1644-ig evangélikus tanítás folyt itt, ettől kezdve még
150 éven keresztül sok üldözésben volt része a környék evangélikusságának. Az iskolát
mint tágas és jó épületet emlitik a XVII. század közepén. Újjá építették és átalakítot-
ták a múlt század elején. Ebben az épületben lakott és tanított rövid ideig Gárdonyi
Géza. Ma az óvodásokkal foglalkoznak ebben az épületben.

Solymár Gábor

Háromszáz éve szabadult fel
Buda

Sok jel mutatott arra, hogy a török impérium a 17. század végére kifulladt, ereje
gyengült s a meghódított európai területeket is alig képes megtartani. Európa készült
is arra, hogy az évszázadokon keresztül rettegtető félholddal felvegye a végső küzdel-
met és kiűzze a hódított területekről. Az érdekellentéteket megszüntetni, a hatalmi
erővonalakat integráini még akkor is nehéz feladatnak látszott, amikor már kisebb
helyi erők sikerrel vették fel a küzdelmet az oszmán hatalommal. Haldokló, beteg
ember volt ez a birodalom, csak a kegyelemdöfés ideje nem akart eljönni. Az is hoz-
zátartozott a közvéleményhez, hogy az erőpróba hazánk területén fog végbemenni.

Ösídőktől ismert volt az a szabály, hogy legjobb védekezés a támadás. Az agyag-
lábakon álló birodalom is alkalmazta. Amikor szinte bizonyos volt abban, hogy a le-
számolás órája közeleg, kihasználva az európai politika válságát, még egyszer minden
erejét összeszedve, Bécs meghódítására indult. Írtak pedig akkor 1683-at. A bécsi
kudarc, - itt többek között a lengyel Sobiesky aratott világraszóló győzelmet -
bizonyossá tette, hogyaverhetetlennek tartott török is megalázható, s ettől kezdve
elodázhatatlanná vált a gondolat, hogy folytatni kell a harcot, s csapást csapás után
kell reá mérni. .
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És adódott egy ritka pillanat a kontinens életében, félretették a kölcsönös gyűlöl-
ködést és gyanakvást és megdobban a keresztyén szív. Nyugatról és Északról tízez-
rével özönlöttek az európai népek a török elleni zászlók alá, Ennek érdekében sokat
tett IX. Ince pápa is. A legtöbb időt a seregek megszervezése, hadrendbe állítása,
a tábornokok és hadvezérek akaratának koordinálása vette igénybe. Így érthető, hogy
néhány helyi jellegű győzelmes csata után csak három év múlva került sor Buda fel-
szabadítására.

Tekintsük át néhány sorban a hazai viszonyokat is! A szüntelenül megsértett
alkotmány - nemzeti önállóság, a valásszabadság felfüggesztése, stb. - miatt Ausztria
lába alatt égett a talaj. 1671-ben végezték ki az alkotmány védelmére szövetkezett
főrendeket s a kegyetlen megtorlás elől csak az ifjú Thökölinek sikerült megmene-
külnie, aki 1678-ban bontott zászlót s kurucai élén nemcsak kellernetlenkedni tudott
Lipót királynak, de kivívott egy békeszerződést is - 1681. soproni országgyűlés -
melyben sikerült némiképpen helyreállítani az alkotmányt. Thököli sikereit török
szövetségben érte el, s ez a szövetség fennállt szinte a török kiűzéséig.

A nemzetközi haderő, élén a király sógorával, Lotharingiai Károllyal, 1684-ben Vi-
segrádot, Vácot szabadította fel s még ezév júniusában megkezdte Buda ostromát. Ez
és a következő év azonban minden komolyabb eredmény nélkül telt el. Az 1686-os
év lesz majd a magyar királyok fővárosának felszabadítási éve. Eddigre közel 90 ezer
főnyi nemzetközi sereg gyűlt egybe. Az igazsághoz tartozik, hogy ebben a roppant
seregben a legkisebb létszámban voltak Lipót haderői. Ezzel szemben legalább 20 ezer
magyar, közöttük Thökölí kipróbált kurucai, valamint a szabad Magyarország terüle-
téről gyülekező harcosok küzdöttek.

Kulcskérdéssé vált Buda nemcsak a felszabadító seregnél, de a védekező török sze-
mében is. Mert mintha megsejtette volna a török, hogy Buda elveszítésével megrogy-
gyan az amúgyis bizonytalan lábakon álló birodalom. A várat a 70 esztendős vitéz
Abdurrahman pasa védte 10 600 főnyi védőrséggel, 200 ágyúval és töméntelen muní-
cióval. A Duna két partján érkeztek a felszabadító seregek és első lépésként körülkerí-
tették a várat. Június derekától már "lélek az ajtón se be, se ki". A budai hegyek kü-
lönböző nációbeli seregek táborává váltak. S miközben még bizonyos erősítésekre vár-
tak, híre ment, hogy Szulejmán nagyvezér 40 ezer főnyi sereggel Eszékról útban van
a védősereg felmentésére. A dolog kritikussá vált és egyben siettette az általános táma-
dást.

A védők többször tettek hiábavaló kísérletet a kitörésre. A gyűrű szigorúan és her-
metikusan zárt. Augusztus 12-én a felmentő sereg már Erdnél táborozott. Ezt a napot
tűzték ki először rohamra. Eközben a felmentő sereget három részre osztották, amely
nagyjából körülkaroita a keresztyéneket. Augusztus 22-én a bajor seregnek sikerült
az István tornyot és a terraszfalat birtokába vennie, szepternber 2-ra általános roha-
mot rendeltek el. Ez du. 5 órakor kezdődött. Ez időre a védősereg leapadt 3000 főre,
de az vezérével együtt utolsó csepp véréig küzdött.

Habsburg Lipót nem dicsekedhetett a diadallal. A győzelem a németeken kívül an-
golok, franciák, spanyolok, svédek, stb. vívták ki. Különösen kitüntek az ostromban
Batthyány Ádám, a kanizsai kapitány, Barkóczy Ferenc, Czobor Ádám, Esterházy
János, KoháryIstván, Károlyi Sándor és csapataik. Petneházy Dávid, híres lovasvezér,
Thököli egykori embere, egyike volt az elsőknek, aki bejutott a várba. De ott voltak
Fiath János kapitány hajdúi is, szájukban kardjukkal, kezükkel kapaszkodva, hogy
utat törjenek a nyomukban jövő brandenburgiaknak. ,

Késő este lett, mire a bajorok végeztek és Mátyás egykori palotájában az utolsó
törököt is megölték. Mint füstös romhalmaz került vissza egy egykori főváros. 1541-
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1686-ig kereken 145 évig nyögte a török igáját. Az ostrom közel két és fél hónapig
tartott.

Buda eleste valóban halálos csapást jelentett a félhold számára. Néhány év lefor-
gása alatt nemcsak Magyarország szabadult fel, de jelentős balkáni területek is. A ke-
resztyének Európára szóló sikere megpecsételte Thököli sorsát, s a hozzá hűséges ku-
rucokét, a bújdosókét. De megszűnt ezzel egyidőben Erdély függetlensége is. Sőt rö-
videsen megvalósult "a bécsi diktatúra", mert 1687-ben már Lipót eltörölte az Arany-
bulla záradékát, elvesztettük a szabad királyi választójogunkat, vitássá lett a magyar
tulajdonjog s egy példátlan protestáns üldözés vette kezdetét. Buda felszabadítása után
ugyan megszűnt egy 150 éves török uralom, de sok köszönet nem volt benne, mert
kezdetét vette egy 250 éves Habsburg elnyomás. Melyik volt elviselhetőbb? Ezen ma is
vitatkoznak a történészek.

Rédey Pál

200 éve jelent meg
Tessediknek
a magyar parasztról írt
könyve

Az idő hullámverése - megjelenésének 200. évfordulója - hozta most felszínre Tes-
sedik kis remekművének az emlékét, amelyet nem sok ember olvasott el sem akkor,
sem azóta. Mondják, hogy a kőnyveknek is megvan a maguk sorsa. Tessedikének is.

A szarvasi evangélikus lelkész e főműve bizonyítja szerzője emberi nagyságát, értékei-
nek időtállóságát, valósághű elemző képességét. Mindez azonban csak jóval később és
lényegében napjainkban, más körülmények között válik valósággá.

A könyv eredetije ném et nyelven íródott és jelent meg ilyen címen: Der Landmann
in Ungarn, was er ist? Und was er sein könnte? nebst Plane eines regulierten Dorfes
im J. 1784. Témájánál fogva sem sokan vették kézbe hazánkban ajobbágyság korában,
de nyelve miatt is sokan bojkottálták, s még kivonatait is azzal küldték vissza: ,,Nem
kell, mert német s a szerző hazaáruló!" - 1786-ban Kónyi János fordította le magyarra:
,,A Paraszt Ember Magyar Országban mitsoda és mi lehetne; egy jó rendbe-szedett falu-
nak rajzolatjával egyetemben." Pécsi kiadásának költségeit gróf Széchenyi Ferenc vál-
lalta. Ám a parasztságot megbecsülő s a nemzet boldogulásának alapjául tekintett föld-
művelő nép helyzetének leírása és a jobbulás keresése akkor az Írni-olvasni tudó nemes-
séget inkább taszította. Akikért pedig iródott, azok nem sokat tudtak még lendíteni
sorsukon s el sem jutott hozzájuk. Azóta sem jelent meg tudtommal teljes kiadása.
Szemelvényeket jelentetett meg 1970-ben a békéscsabai ,,Bibliotheca Bekesiensis",
mindössze 500 példányban.

Pedig izgalmas olvasmány még ma is, egészen más társadalmi közegben, mert a való-
ságot hja le úgy, hogy megrendít és cselekvésre ösztönöz. Kevés ilyen mű van, amely
ennyire közelről világít be a magyar nép küzdelmes sorsának mélyére. A falu lelki atyja

:
i 41



nemcsak együtt élt népével, hanem figyelmesen vizsgálta is. ,,Az ő körüllevő dolgainak
legbelsőbb részéig követtern őt, az ő mostani állapotát a tegnapival és aholnapival
összehasonlítottam. - hja - Ott is hallgatóztam reá, ahol magát egyedül lenni gondolta.
Az ő természetbeli és erkölcsi nyomorúságát, az ő jó és rossz napjait esmérem 15 esz-
tendőbeli szeros tapasztalatom által. Majd azt mondhatnám: én magam egyrészint pa-
raszttá lettem, hogy csak valóban megtudjam. micsoda a paraszt, hogy az ő gondolkodá-
sának módját, az ő balítéletét, az ő vélekedését és az ő erkölcsét esmérve tanuljam."

Nem idealizálj a a parasztot. Az akkori paraszt elmaradott ember sok szempontból.
Lehetne jobb. De elmaradottságának oka a fennálló társadalmi, gazdasági rend. Ezen
kellene változtatni, hogy változzen a paraszt és azzá lehessen, amivé Isten szánta, a
nemzeti jólét forrásává. ,,Kik mindenkor csak a parasztnak tunyaságát, oktalanságát,
engedetlenségét, nyakasságát káromolják (melyet én éppen nem tagadok), tekintsék
meg előbb jobban, és tudakozzák ki: hogy annak a tunya, oktalan engedetlen, nyakas
parasztnak vagyon-e annyi pénze és tehetsége, hogy próbát és jobbulást kezdjen, és
azt be is teljesítse? Ehhez elegendő értelme és tapasztalása vagyon-é?"

Megdöbbentőnek tartja, hogy a szegény falusi nép egészségével, gyógyszerellátá-
sával, a betegek életének a megmentésévei nem törődik senki. Lakásviszonyok dolgá-
ban is csak az urak kényelme fontos, a paraszt kunyhójára senki sem gondol. ,,Az is-
kolákban leginkább azoknak az embereknek műveltségére voltak tekintettel, kiket
magasabbrendűnek véltek, de sajnos azok kultúrája, kiknek szorgalma, igen kemény
munkája valamennyiünket táplál, kik az ország legnagyobb terhét viselik, kik a társa-
dalomnak legszámosabb részét teszik, egyszóval annak tartóoszlopa: szinte még csak
számításba sem jött."

Nem áll meg a bajok gyökerénél sem. Az orvoslás módjáról is megvan a maga hatá-
rozott elképzelése: egy eszményi falu képe él a lelkében, mely nem puszta ábránd,
amelyet évtizedes töprengés és tapasztalat nyomán formált ki magában. Két nagy
történelmi korszak határán fenntartás nélkül teszi magáévá a haladó törekvéseket.
S ettől nem tántorítja el a sokféle gáncs, értetlenség sem. Halála előtt két évvel így
vall Önéletrajzában: "Áldott legyen ezért az Úrnak szent neve! Én remélern, még
síromon is ki fognak kelni ama virágok, melyeknek magvait talán idő előtt, talán
terméketlen földbe, jó remény fejében elvetettem."

Nemcsak kikeltek, hanem gyümölcsöznek is!
Kovács Pál

"Boldogok a lelki szegények, mert övék
a mennyek országa" (Mt 5,3)

Jézus nem a tudatlanokat vagy hibásakat érti, hanem
a maguk hitével, igazságával, újjászületettségévei

kérkedők kel szemben azokat, akik nagy alázatossággal
vallják azt, hogy nekik bűneiken és gyarlóságaikon

kivűl egyebük nincsen és így teljesen az Isten
kegyelmére támaszkodnak. [Raffay Sándor)
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Hazádnak rendületlenül ...
- 150 éve született a Szózat -

Vannak alkotások - legyenek azok bármífélék -, amelyek az időnek egy adott
pillanatában születtek, az emberiség vagy egy nép történetének egy meghatározott
szakaszában jöttek létre, de úgy, hogy értékük túléli a múló időt, a változó körülmé-
nyeket. Remekműveknek szoktuk mondani őket, örökbecsűeknek, mert tűllépik a nap-
tári, a földrajzi korlátokat és még akkor is hatnak, gyönyörködtetnek, biztatnak, el-
gondolkodtatnak, tettre késztetnek. amikor még az emléke is elhalványult annak a
nemzedéknek, amely tanúja volt létrejöttüknek.

Nekünk, magyaroknak, ilyen örökbecsű remekmű Vörösmarty Mihály Szózat-ja.
Nemzeti imánk, amit anyanyelvünkkel tanulunk meg és halálunkig nem felejthetjük,
nem felejtünk el.

És a nemzedék, amelyben született?
Az 1830-as éveket a reformkor meghatározó részeként tartjuk számon, olyan tör-

ténelmi fordulőpontként, amelynek jótékony hatását mindmáig élvezzük. Ekkorára
már törvény mondatott ki a Magyar Tudós társaság - a későbbi Magyar Tudományos
Akadémia - megalakításáról (1826). Brunszvik Teréz grófnő megalapítja az Angyal-
kertet, az első magyarországi kisdedovó intézetet (1828). Éppen 1830-ban megjelenik
Széchenyi István Hitel című műve, a magyar gazdasági újjáalakításának programja;
az országgyűlés törvényt hoz a magyar nyelv hivatali használatáról. (Közben egy
szomorú eseménysorozat: kolerajárvány söpör v:'gig az országon - 1830-1831 -,
ami parasztfölkelést robbant ki az északi megyékben.) Ellenzéki programmal a poli-
tikai élet szinterére lép előbb Wesselényi Miklós, majd Kossuth Lajos (mindketten
evangélikusok), aki 1832 decemberében megjelenteti az Országgyűlési Tudósítások
elnevezésű kéziratos lapját. Megalakul a pesti Hídegyesület a Lánchíd felépítésére;
Vásárhelyi Pál, Széchenyi István irányításával megkezdi az Al-Duna-szabályozási
munkálatait (1833). Perbefogják Wesselényit egy Szatmárban elmondott beszéde
miatt, de az országgyűlés folyamatosan tárgyalja a jobbágyi viszonyokat megszün-
tetni kívánó javaslatokat. Bemutatják Budán Katona József Bánk bán-ját (1834-
1835). S végül, 1836: a király aláírja az országgyűlés által hozott törvényeket,
amelyek között vannak olyanok, amelyek megengedik az (egyházi) anyakönyvek
magyarul való vezetését, rendezik a jobbágyok vagyoni helyzetét, kimondják,
hogy nem nemes is indíthat pert a bíróságokon, előírják, hogy az építendő Lánc-
hídon a nemeseknek is kell majd vámot fizetni, közadakozásra szélitanak fel a
Nemzeti Színház építésére.

A virradat, a napfölkelte ideje hát ez! A virradaté, amikor minden olyan fényesen
biztató: az aznap és a következő holnap is. A holnap, amely azt ígéri, hogy végre
magyar lehet a magyar, szabad minden elnyomott honpolgár és szellemiekben, anya-
giakban gazdagabb ez a szegény ország.

A költő ezt a vissza nem térő történelmi pillanatot ragadja meg és hűséges cselek-
vésre, helytállásra szőlítja fel ódájában (a legemelkedettebb lírai műfaj ez) nemzedé-
két. A lehetőség a dicső múlt - a honfoglaló Árpád, a törökverő Hunyadi, a sza-
badság vére zászlői alatt küzdő Rákóczi kora, "annyi balszerencse közt, Oly sok
viszály" - után a saját generációjának kell megvalósítania a nernzetrnentő terveket,
az évszázados álmokat - így töltvén be hivatását.
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És a vég: a "nagyszerű" nemzethalál víziója, ahol a sírt gyászoló népek veszik körül?

Ennek igazsága.nagyon egyszerű: az a nép, az a nemzet, amely csak a múltját ídézgeti
fel, csak a múltjából kíván élni - bármennyire tragikus ez -, az elpusztul, annak nin-
csen jövője! A múlt a jövőért van - és a mai magyarnak is -, hogy biztasson, lelkesít-
sen a már elérkezett ,Jebb kor" után, egy még szebb ért és jobbért való rendületlenül
való élésben.

Vámos József

150 éve halt meg
Berzsenyi Dániel

"Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül!" - idézem egyik legszebb verse ,,A. közelítő tél"
gyönyörű sorát, amiker lélekben újra megállek niklai sírja mellett. 150 éve pihen már
benne a "magyar Horatius", Berzsenyi Dániel.

Mennyit emlegette Édesanyám, "a níklai leány" azt a sírt! Elmondta, hányszor ült
mellette az esti csendben, mi mindent gondolt akkor, és miért ímádkozott. S életemben
először, tizennégy éves koromban vele látogathattam el Niklára. Ott állhattam én is a
sokat emlegetett, kedves sír mellett. így írtam akkor erről a nagy élményről:

.Felhők lebegnek tépetten, szakadtan.
Növekszik a setét,
s már alig tud em kibetűzni lassan
a kövön a nevét.

De azt váram, hegy kitör a homályből,
és magasabbra nő a fellegeknél.
,,A derék nem fél az idó1cmohátől,
a koporsőből kitör,és eget kér."

Sokáig senki se tudta, hegy a birtokán csendesen gazdálkodó Berzsenyi Dániel nem
csak hűséges olvasója a klasszikus költőknek, hanem titokban maga is verseket íro Jó-
barátja, Kis János püspökünk fedezi fel a titkot, s biztatja versei kiadására. Időbe telik,
mire a terv megvalósul. 1813-banjelenik meg a Berzsenyi-versek első kiadása.

Válegatott versei 1976-ban jelentek meg ,,A magyar irodalom gyöngyszemei" című
sorozatban, Bár megbecsülné a ma nemzedéke is ezeket a gyöngyszemeket, ha nehezíti
is megértésünket a sek idegen név! (Hat lapnyi szómagyarázat van a kis kötet végén!)

Amiker gimnazista koromban főigazgatónk megkérdezte, melyik az a négy magyar
vers, amelyikben minden magyar középiskolásnak tudnia kell, szerinte a Himnusz, Szó-
zat, Nemzeti dal mellett Berzsenyi .Fohészkodés" című ódája volt a negyedik, Isten
fenségének ez a csodálates magasztalása:

"Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titken érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet."
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Berzsenyi Dániel "buzgón leomlik" ennek a dicsőséges Istennek a színe előtt.
l804-ben költözik át sömjéni birt okáról Niklára, ahol csendben, visszavonultan él

és gazdálkodik. Kazínczyt maga kéri arra, hogy nevezze őt ,,Niklai Remetének". Elé-
gedettnek vallja magát, hiszen ,,Nem kér kínai pamlagot, Sem márványpalotát a Megelé-
gedés." .

Amin niklai magányában legtöbbet tépelődik, az drága magyar nemzetének a sorsa.
Európán akkor zúgtak át a napóleoni háborúk viharai. Két ódát is ír ,,Amagyarokhoz".
Egyikben a ,,romlásnak indult, hajdan erős magyart" szőlítja meg. Félti, hiszen "egy
gyenge szél" is földre terítheti a kevély tölgyet, ha "benne termő férgek erős gyökereit
megőrlik", ha megvész a "tiszta erkölcs", mely "minden ország támasza, talpköve".

S amikor néhány éve újra Niklán jártam, ahol az ősi kúriából közben Múzeum lett,
egy kedves múzeumlátogató diákcsoport érkezett éppen, s elkezdte énekelni ,,A ma-
gyarokhoz" írt másik ódát:

"Forr a világ bús tengere, ómagyar! .
Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet! "

Megilletődötten hallgattam. Zengve ölelt körül Berzsenyi Dániel üzenete hozzánk,
mai magyarokhoz.

Igen, Niklai Remete! ,,Forr a világ bús tengere" most ls. Te a 18. századot búcsúz-
tattad, húrjaid a "századok Istenét" csodálták, akinek lehelletétől ,,népek születnek,
trónusok omlanak". Most ismét "század hanyatlik", útban vagyunk a 2000 felé! Hadd
visszhangozzék magyar népünk szívében biztatásod:

"Mindenható kar méri ki sorsodat ...
Bízzál, s virágzöbb századokat remélj! ... "

Túrmezei Erzsébet

Száz évvel ezelőtt született
Karl Barth

1968. november 10-én a svájci rádió riportere beszélgetést folytatott Kar Barthtal.
E beszélgetés végén igy foglalta össze a 82 éves hittudós életének és életművének értel-
mét: "Az utolsó szó, amit, mint teológus és politikus is kirnondhatok, nem egy foga-
lom, mint a "kegyelem", hanem egy név: Jézus Krisztus. (5 a kegyelem, aki túl van egy-
házon, világon s teológián. Hosszú életem során azon fáradoztam, hogy erre a névre
mutassak: Ott! ... nincsen más névben üdvösség, csak ebben a névben". Pontosan egy
hónappal később az egyház nagy tanítója örökre lehunyta szemét.

Papi családból, "ároni házból" származott. 1886. május l O-én született Baselben,
ahol atyja akkor lelkészkedett, akit néhány év múlva a berni teológiai fakultás tanárává
hívtak meg. Lelkész volt míndkét nagyapja is. Amint erről maga beszámol, konfírrnácí-
ója napjának estéjén határozta el, hogy ő is teológus lesz, hogy ,jobban megérthessem a
hit dolgait". De elhatározó volt számára édesapjának vonzó, késztető példája is.
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Tanulmányai befejeztével tfz évig volt egy kis svájci falu, Safenwil lelkésze. Itt, a pré-
dikációra való készülés és hívei pásztorolása közben találkozott azokkal a nagy kérdé-
sekkel, amik azután a hittudomány oly páratlan jelentőségű művelőjévé tették. 1919·
ben jelent meg a Római Levél magyarázatáról szóló könyve s ez egy csapásra híressé
tette. A hittudomány művelői helyeslő lelkesedéssel, vagy éles ellentmondással fogad-
ták, de rníndenképpen nagy érdeklődésseI. Új hang szólalt meg, amit nem lehetett ez-
után hallatlanná tenni. így éri - saját meglepetésére - 1921-ben a göttingai egyetem
egyik tanszék ére szőlő meghívés. Ezután Munster, majd Bonn egyetemei következnek.
S egymás után jelennek meg tanulmányai, könyvei, amelyek elindítanak egy teológiai
megújulást: az ige teológiájának vonulatát. Mert a középpontban Isten igéje, pontcsab-
ban annak is a közepe, Jézus Krisztus áll ennek a teológiának, mint forrás és cél, akiben
Isten szólt hozzánk, sőt megjelent közöttünk. A Barth köré sereglő s vele együtt mun-
kálkodó s ha kell küzdő teológusok közül csak egy nevét említjük: Eduard Thumey se-
nét, a leghívebb barátét, aki Barth lelkészi szolgálata idején a szomszéd falu papja, ké-
sóbb a baseli Münster lelkésze s egyúttal teológiai tanár is.

Amikor Németországban a hitlerizmus uralomra jut s egyre nyilvánvalóbbá válik
e rendszer embertelen, antikrisztusi, démoni jellege s ez az egyházakat is állásfogla-
lásra kényszeríti, Barth ott van a Hitvalló Egyház mozgalmának vezetői között. Nem
csoda tehát, hogy 1935. tavaszán kiutasítják Németországból, műveinek kiadását is
megtiltják. Még ugyanez év őszén a baseli egyetemen kap tanszéket, sitt tanít haláláig.

Barth, századunk legnagyobb hatású hittudósa, rengeteget dolgozott. Műveinek
1984-ben megjelent jegyzéke - Bibliográfiája - egy 470 oldalas kötetben közel ezer
címet sorol fel: könyvek et, tanulmányokat, cikkeket. S ebben nincs is benne a nagy
Dogmatika - Hittan - 14 kötete, maga 9000 oldal. Műveit 15 nyelvre fordították le.

Mind e rnellett nem volt "szobatudós" . Felelősséget vállalt és gyakorolt nemcsak
a közegyházi életben - nemzetközi méretekben - hanem a közéletben, a politikai po-
rondon is. Szavát hallatta nemcsak a németországi egyházi harcban, hanem a háború
után is, például Németország újrafelfegyverzése ellen, az atomfegyverkezés ellen, s mín-
dig a béke megőrzése mellett, a környezet, az élő világ védelmében. Assisi Ferenc lelke
- is - lakozott benne; Albert Schweitzernek nemcsak kortársa, hanem harcostársa is
volt, az emberi és minden élet védelmében. Teológiai gondolkodása abból az alapté-
telből indult ki: Isten mindenekfelettvaló felsége előtt meg kell hajolnunk - s ugyanő
mégis 1956-ban kiad ott egy írást - nagy feltűnést keltve - e címmel: "Isten ember-
sége". Isten nemcsak lehajolt hozzánk, hanem maga is emberré lett - a Jézus Krisztus-
ban. .

Nagyon szeretett prédikálni, mint professzor is gyakran állt szőszéken. Prédikációs
köteteinek már a címe isjellemző: ,,Ne féljetek!" - "Szabadulást a megkötözötteknek"
- "Hívj segítségiil engem!", stb. Élete utolsó esztendeiben már csak a baseli fegyintézet
istentiszteletein prédikált ...

A nagy tudós nagyon alázatos ember volt. Írásaiban gyakran fordul elő e két kife-
jezés: "ahogy én látom" ... és "nézetem szerínt". Szerette az életet és az embereket -
háza és szíve nyitva állt diákjai előtt. Szerette a zenét. Legkedvesebb zeneszerzője
Mozart volt, mert, szerinte, ő nem akart mást csak "muzsikálni, örömtől és hálátél túl-
csorduló szívvel - Isten dicsőségére".

Hallgatói között sok magyar is akadt. Kétszer is járt hazánkban, 1936-ban és 1948-
ban. Mellettünk állt s szót emelt történelmünk nehéz fordulóiban is.

Íróasztalán 1968. december 9-én egy, a mondat közepén félbehagyott. előadás-kéz-
iratot találtak, erről a témáról: "Elindulás - megtérés - vallástétel" . Másnap már nem
folytathatta, mert ezen az éjszakán Ura hazahívta ...

Életéért s életrnűvéért egyedül Istené a hála és dicsőség.
Groó Gyula



Rallay Sándor
százhúsz éve született

Döbbenten nézek körül. Egyre kevesebben vagyunk, akik személyesen is ismertük
fiatalkorunk püspökeit. Egykori egyházi nagyjainkra büszkén és történelmi értékeléssel
nézünk vissza. Kutatjuk életük titkát, szolgálatuk hatását.

De a közelmúlt, a fiatalkorunk egyházi nagyjai csak most vannak történelemmé for-
málődőban. Egyre kevesebbünknek kortársai, egyre többünknek történelmi távlatokra
szállő apái. Kapi Béla, a belmisszió lelkes apostola, Turóczy Zoltán, a sajátos hangú
evangélizátor, Kiss István, Sámsonháza szeliden szóló lelkipásztor püspöke. S ha őket
így jellemeztem, köztük Raffay Sándorra azt kell mondanom:a fejedelem-püspök.

Nem annak indult, nem mindíg volt az, de életútját idézve azzá lett.
Cegléden látta meg a napvilágot. százhúsz esztendeje: 1866.június 12-én. Örzök egy

családi képet: Petőfi egykori tanárának, dédapámnak, Koren Istvánnak képét, aki
utóbb Szarvas neves botanikusa lett. Hátlapján Raffay gyöngybetűs feljegyzése: "egy-
kori kedves tanárom Szarvason."

Mert Raffay a ceglédi alsóbb iskolák elvégzése után Szarvason tanult tovább s val-
lotta is magát élete végéig büszkén szarvasi öreg diáknak. Némi nevelősködés, majd
budapesti joghallgatás után 1887-től a pozsonyi theológián találjuk, Jénában, Lipcsé-
ben, Baselben folytatja tanulmányait. Ezután rövid ideig Besztercebányán tanár, Tápió-
szentmártonban lelkész, majd 1896-tól ismét Pozsonyba kerül, immár theológiai tanár-
nak. Az Újszövetség és az elméleti theológia tanszékén. Itt jegyezte el magát egy életre
az Újszövetséggel, mert bár 1908-tól Budapesten Deáktéri lelkész, 1918 óta bányakerü-
leti püspök, életének szerelme az Újszövetség magyarra fordítása volt.

Kereken ötven tudományos könyve és tanulmánya sorában ilyeneket találunk: A hu-
sziták Magyarországon - Orosháza és Pozsony - Konfirmandusok Kátéja (ez sok ki-
adást megért) - A Logos eredete és tartalma - A hellenizrnus és a phílonizmus koz-
mogoniája - A synoptikus kérdés - Az első keresztyének szocíalízmusa - Jakab és Pál
- Schleiermacher és a főiskolai oktatás - A cinizmus és a keresztyénség - Újszövetségi
epokrifusok - A vallástanítás mődszertana - A reverzális - Az ál Máté '- Az Üdvözítő
gyermekségének arab evangéliuma - stb., nem is szólva a többszöri prédikációs köte-
tekról. Tág ölelésű tudós és teológus volt, aki sohasem azért változtatott témát, mert a
beosztása, a munkaköre kívánta. Lelkészgyűléseken az újtestamentumi textust csak gö-
rögül olvasta fel.

Előbb a debreceni, majd a pécsi egyetem tiszteletbeli doktora.
Magával ragadó, kedvelt igehirdető volt. Teológiai tanárként is egyházára tekintő

pap, és püspökként is gyülekezetében elfoglalt lelkész volt. Új liturgiai rendet alkotott
és Agendát írt. Ezeket széles lelkészi körökben vitatta meg, tanulmányokat jelentetett
meg, de amikor az egyház hivatalosan döntött mellette, szelíd, de kérlelhetetlen szigor-
ral megkövetelte a betartását.

Emlékszem rá, hogy liturgiája bevezetése után az egyik fasori vallástanár - egykori
évfolyamtársam - kis körben vita tárgyává tette, hogya hitvallásjó helyen van-e az új
liturgiában. Amikor meghallotta Raffay , rövid üzenet jött: jelentkezzék a püspöknél
Luther-kabétjában és Agendával, Az illető tudta, hogy vagy egyetért a püspökkel -
illetve az egyház döntéséveI - vagy otthagyhatja Luther-kabátját s az Agendát. (Ez a
kettő Raffaynál a lelkészi státusz szimbóluma volt.) Amikor megjelent Raffay előtt,
bocsánatot kért s visszavonta megjegyzéseit. A válasz rövid volt: "na, csak azért, édes



fiam! menjen hát s végezze hűséggel a szolgálatát!" Soha többé szóvá nem tette, és
nem rneílőzte őt Raffay, Akkor ilyen volt az egyházfegyelem. 'l

A püspök látogató útjai sokkal kisebb számúak voltak, rnint manapság. Gyakran
prédikált otthon, a Deák téren. Igehirdetései szabad osak , klasszikusan szép magyar ~
szövegűek voltak. Póztól, pátosztói mentesek és szívre találók. Sohasem tégezte híveit
a szószékről. ,,Mit tudja maga, hogy ki ül a szószék alatt?! Hogy meri letegezni őket?"
- intette olykor az ilyen stílusra tévedt káplánt. Mégsem volt személytelen. vagy elvont
a prédikációja. í8,

Ha otthon volt, akkor is Luther-kabátba öltözve ült a papi padban, ha nem ő prédí- VI

kált. És végzett minden gyülekezeti munkát püspök korában is: bibliaórákat, család és A
beteglátogatást. Pest-szerte ismerte legalábbis a nevesebb evangélikus családokat. Osz- el
hajú ismerősöm ma is emlegeti, hogy Raffay őt még a térdén lovagoltatta. Még püspök dj
korában is volt külön konfirrnandus köre. A Deák térieket Magócs Károly püspöki rná- III

sodlelkész vezette (más Deák téri lelkész a két segédlelkészen kívül nem volt), Raffay- ~
nak Pest-szerte verbuvált külön konfirmandus köre volt. (A pesti oldal akkor még
egyetlen, bár hét lelkészes szervezet volt.) Kóbányán még él az a hívern aki büszkén ern- p
legeti, hogy ő Raffay konfirmandus óráira járt. si

Gyermekkori, régi emlékemet idézern. Raffay Szegeden járt, édesapám meghívta, ti
keresztelné meg az öcsémet, aki nálam hét évvel fiatalabb. (Nagyapámat Raffay "atyai
barátomnak" mondta.) Nem nagyon figyeltem a szertartásra, mert ott állván a család-
dal együtt, módfelett kezdett izgatni, mi lehet az oltár mögött. (Akkor még műkő épít-
mény volt.) Kezdtem óvatosan oldalogni, hogy mögé lássak. Raffay észrevette, s ami·
kor befejezte a szertartást, megsimogatta a fejemet, biztatott: "no, öcsémuram, menjen
csak oda, s nézze meg, mi van az oltár mögött. S ne feledje, ha ott rend van, akkor a
gyülekezetben is rend van!" Ma már tudom, hogy "az oltár mögött"-ön a gyülekezet
köznapí életét, gazdasági egyensúlyát, sőt a papi család belső életét is értette -, ,,Ahol
rend van az oltár mögött ... "

Minden embert a maga korában kell értékelni. A múlt at előrevetítení, a jövőt vissza-
tükröztetui történetietlenség - Raffay a maga korának embere volt. A századforduló,
s a két világháború közötti szakasz embere. Annak minden terhével, felelősségével és
sajátosságával. Akkor így mondták: intranzigens magyar. Végvári első Magyarországon
kiadott verseihez ő írt előszót.

Voltaképp ep ő indította útjára mai finn-magyar egyházi kapcsolatainkat. Még 1924·
ben. Ebbéli tiszta szándékát ma már világosan ismerjük. Külföldi szárnos útjainak egyi-
kén, egy egyházi világgyűlésen, kötött barátságot Gummerus finn püspökkel. Az ő meg-
hívásának téve eleget, járt Suomíban. Nem rajta múlott, hogy hosszú időn át nem az Ö
eredeti szándéka valósult meg. O alapvetően teológiai eszmecserét akart indítani a két
egyház között, Aarmi Voipio teológiai tanár - akkor docens - mondotta el nekem,
hogy erről tárgyalt Helsinkiben többek közőtt a Hittudományi kar tanári értekezletén.

A maga módján és korában hordozta püspöktársaival a posicionális vitákat is. Mi még
átéltük azt az egyházi szakaszt, amikor Raffay - Kapi ellentétről suttogtak a papok.
De halálos vergődésének nehéz heteiben Kapi rendszeresen látogatta s együtt imádkoz-
tak a betegágy mellett.

Egyik utolsó kérdés volt hozzá, hogy mit fog tenni, ha "hazaérkezik". "Megbeszélem
Pál apostollal a Római levél fordítását" - felelte.

Temetése a Deák téri templomból történt. Kétszáz Luther-kábétos lelkész vezette a
menetet, temetési énekeket énekelve. A gyászkocsit óriási tömeg kísérte. A Tanácskör·
úton át az Astóriánál fordultunk, s végig a Rákóczi úton a Kerepesi temetőbe. Rend-
őrök sorfala biztosította, szakaszosan leállítva a forgalmat. Fejedelmi temetés volt.

Egy korszak zárult le vele.
1947 -et írtunk.
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"Hírhedett zenésze
II

r a világnak"
így köszöntötte Vörösmarthy Mihály Liszt Ferencet, midőn mint világhírű zongoramű-
vész 1846-ban másodszor látogatott haza. Lisztet - aki 175 évelőtt született a ma
Ausztriához tartozó Doborjánban s 100 esztendeje halt meg Bayreuthben - a legtöbb
ember csak mint utólérhetetlen zongoravirtuózt és elegáns világfit ismeri. Ez nem cso-
da, hiszen a közkézen forgó legtöbb könyv s a róla készült filmek is életének e látvá-
nyosabb oldalát mutatják be. Való igaz, hogy zsenge gyermekkorát meghazudtolva 9
éves korában már nyilvános hangversenyeken arat Sopronban és Pozsonyban nagy si-
kert. Bécsben, majd Párizsban tanul. Innen indul ragyogó és mindjobban kiteljesedő
páratlan zongoraművész pályája. Angliatél Oroszországig egész Európát bejárja. Sikert
sikerre halmoz és zongora játékát olyan tökéletessé fejleszti, amelyeladdig elképzelhe-
tetlennek tűnt.

37 éves korában búcsút mond az állandó és fárasztó utazásoknak és hangversenykör-
utaknak. Weimarban udvari karmester lesz, vezeti az operát, vezényli a zenekari hang-
versenyeket és teljes erővel folytatja zeneszerzői munkásságát. Nem mintha eddig nem
komponált volna. Hiszen még csak 12 éves volt, amikor egy keringőjét, mely háromféle
alakban is megjelent, akkori szokás szerint egy balettben is felhasználták. Bár hang-
versenyein eddig is gyakran játszotta saját műveit, kompozícióinak zömét ezután írja.
Ezután születnek meg a nagy oratóriumok: a Krisztus és a Szent Erzsébet, a zene-
kari darabok, egyházzenei művek, köztük az Esztergomi- és a Koronázást mise, kőru-
sok, dalok, orgonadarabok és természetesen a zongorára írt művek serege. A műjegy-
zékek Lisztnek több mint 600 szerzeményét tartják számon. Hogy ez mit jelent, ta-
lán azon lehet lemérni, hogy műveinek most folyó teljes kiadásában csak a zongorára
két kézre Írott darabok a tervek szerínt 42 kötetet fognak megtölteni. Páratlanul szor-
galmás muzsikus volt. Zeneműveit nemcsak egyszer jegyezte le. Munkamódszere szerínt
a már leírt darabot folytonosan csiszolta, javította úgy, hogy azt közben még két-há-
romszor is újra leírta.

Nem kevés időt és energiát kívánt kiterjedt levelezése is. Liszt levelei 15 kötetben
jelentek meg, a kiadott anyag azonban korántsem teljes.

Sok időt fordított a tanításra is, melyért sohasem fogadott el ellenszolgáltatást.
Ez is abból a segitőkészségből fakadt, mely egész életére jellemző volt. Segíteni min-
denkin, aki rászorul és hozzáfordul, szóval, írással és tettel. Élete végéig szívesen és ön-
zetlenül zongorázott másokért; jótékony célú hangversenyeinek bevételeivel tekinté-
lyes összegek az arra rászoru!óknak vagy intézményeknek.

Weimarban 1861-ig élt, majd Róma, s később Róma, Weimar és nem utolsósorban
Budapest adott otthont neki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy művei bemutatása
és más nevezetes zenei események alkalmával Európa-szerte ne utazzék sokat.

Annak ellenére, hogy magyarul alig tudott s hazánkban hosszabb időt csak élete
utolsó harmadában töltött, Liszt mindig magyarnak vallotta magát s ezt zeneszerzői
munkásságában, tetteiben, írásaiban is kifejezte. A Zeneakadémia, a mai Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola elődje, megszervezésében is tevékenyen vett részt, majd ő lett
az intézmény első elnöke. A legfelsőbb osztályos zongoranövendékeket haláláig taní-
totta.

1865-ben felvette az ún. kisebb egyházi rendeket, így ugyan klerikus lesz, de nem
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pap. Ez azért nem gátolja abban, hogy emelkedett szellemével - mai kifejezéssel élve - ÍJ
ökumenikus gondolkozású legyen. Műveiben sok evangélikus ének dallamát dolgozta II
fel, zsoltár kompozíciőinak egy részét Luther, a 23. zsoltárt pedig Herder weimari
evangélikus főesperes szövegére szerezte, S nem talált semmi kivetni valót abban, hogy n
Ő, a katolikus abbé, Krisztus oratériurnát evangélikus templomban, a weimari mai Her-
der-templomban, mutassa be és vezényelje. "Én egyedül ahhoz a k ipróbált elvhez tar- K
tom magamat, - írja ezzel kapcsolatban egy levelében - amely szerint keresem azt, a
ami bennünket a mi Urunk Jézus Krisztusban egyesít, anélkül, hogy a szomorú időle- z
ges különbözőségek megállítanának. A Jó Isten hallgasson és áldjon meg bennünket!" g

i.
Sulyok Imre

Isten embere
TURÓCZY ZOLTÁN PüSPÖK (1893-1971)

"Boldog ember leszek, ha engem Isten emberének neveznek" - mondotta. Isten em-
bere volt.

Népszerű egyházunkban országszerte. Tisztelet, szeretet, szinte rajongás vette
körül. Mindenkinek mindenné tudott lenni. Csüngtek rajta a gyermekek és a szellemi-
leg, lelkileg igényes emberek egyaránt. Szószéke alól soha sem ment el az ember üres
szívvel. Nem ez tette Isten emberévé. t

Vezetésre termett. Ahol megjelent, akár egy megbeszélésen, vagyegyházkormány·
zati ülésen elnökölt hivatali minőségben, jól előkészített előteIjesztéseit, javaslatait,
vagy hozzászólásait csak elfogadni lehetett vita nélkül. Nem tekintélyénél fogva, rnert
kezében a hatalom, hanem meggyőző erejénél fogva.

Nem ez tette Isten emberévé.
Isten emberévé tette az, hogy soha nem törekedett népszerűségre, sem magas egy-

házi posztra. Amikor a közbizalom feléje fordult, sem dicsőség, sem a hatalom mé-
mora nem kísértette.

Isten embere maradt.
Mint kortársai személyér, tekintélyét soha sem éreztük nyomasztónak. AL aláza-

tos, közvetlen testvért, Isten emberét láttuk benne. Szolga volt a szó bibliai értelmé-
ben. Az Úrnak szolgája. Rajongás és bigottság nélkül. A Szentlélektől való élet maga-
tói értetődő, természetes rendje szerínt,

Karizmatikus, Isten Szentlelkével megáldott ember. A Biblia, az ige, az evangéliom
isteni üzenetének hirdetője. Nagyhatású beszédei révén nem mint híres szónok, hanem
mint nagyhatású igehirdető lett közismert. Beszédei a Szeritlélektől ihletett isteni üze-
net itt és most, szóhasználatunk szerint - az üdvösség egészséges beszéde. Ez volt
életeleme. Ebben élt. Amikor nyugalomba kényszerült és megjelent az új magyar agen-
da, a benne közölt, évről évre változó rend szerint igéket - az akkor éppen sorosat -
vasárnapról-vasárnapra feldolgozta nyomdakész állapotban. Belőle egy jelent meg,
Aukené címmel finn nyelven.

Turóczy Zoltán igeszolgálata apostoli evangelizáció. Megmozgatta az alvó és közöm·
bös embereket. Ébresztett és válaszút elé állított. Soha sem kényszerített senkit. Maga
az igehirdetés elvégezte. Vagy ökölbe szorult a kéz, mert keménynek találta, vagy meg-
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indultan magára ismert, és hitt. Páratlan jelentősége egyházunk számára abban van,
a hogy nem okozott szakadásokat sem egyházunkban, sem a gyülekezetekben. Nem ve-
izetett szektásodáshoz szélsőségesen elkülönülő közösségekben. Egész egyházunkat
{ megmozgatta és életet hozott. Az "igaz vallás helyett" igaz, élő hitet és életet.

Evangelizációs szolgálatában a lelkészeket vette célba az évenként rendezett lelkészi
konferenciákon. A megjelenés nem volt kötelező, Mégis azt hiszem, kevés lelkész volt,
aki legalább egyen részt ne vett volna. Az eredmény? A lelkészek el kezdtek evangeli-
zálni. Alig volt gyülekezet, melyben ne lett volna evangelizáció. Ennek a szolgálatnak
gyümölcsei érlelődtek. Belőlük ma is élünk, és élnek olyanok is, akik nevét talán nem
is hallották.

Sokat tanult a finn ébredési mozgalmaktól. Saját bevallása szerint református körök-
ben jutott hitre (Bethánia, C. E.) Ezek a mozgalmak azonban angolszász jellegűek.
Finn-ugor kultűrkongresszusokon és Magyarországon tanuló finn teológusokkal való
ismeretség révén fordult figyelme a majdnem 1000/"..osan evangélikus finn nép felé.
A harmineas években mint győri lelkész félévre szabadságoltatja magát. Finnországba
utazik. Szokatlan módszerrel megtanul finnül. Beutazza az egész Finnországoi. Megis-
meri népét, főleg a parasztságot és szinte idealizálva, rajongva megszereti. Részt vesz
a különböző irányzatok konferenciáin. Ami építő, magáévá teszi. Mindegyikben kap va-
lamit, amit 'itthon szolgálatában gyümö1csöztethet. Elriasztó hatással van rá ezeknek
a mozgalmaknak egymással való versengése. Viszont tanulságos számára az, hogy mind-
egyik irányzat oly hűségesen ragaszkodik egyházához. Erre itthon különösen szükség
van, hiszen - az általa készített statisztika szerint - ijesztően szórványegyház vagyunk.

1948-ban Turóczy Zoltán püspök s Módy Zoltán egyetemes felügyelő írta alá a zsinat
felhatalmazása alapján az állam s az evangélikus egyház között kötött egyezményt. Ez
történelmi jelentőségű esemény volt.

Alig beszélhetünk Túróczy Zoltán áldott, történelmi jelentőségű szolgálatáról anél-
kül, hogy hálával ne emlékezzünk arra az áldott hatásra, melyet a finn testvéreken ke-
resztül kapott és oly sok gyümölccsel gazdagította egyházunkat.

Harmincöt éve, hogy visszavonult és élt csendesen otthonában családja körében, gyü-
lekezetünk hűséges tagjaként, ám szorgalmas munkában ereje megrokkanásáig. Tizen-
öt éve, hogy testben távozott közülünk. Örülök, hogy egy szál szerény virágként
letehetem e pár sort evangélikus egyházunk asztalára emlékére.

Kovács Géza

Dr. Deák János
1883-1961

Három évvel ezelőtt emlékeztünk meg a Teológiai Akadémia bensőséges családi üa-
nepélyén születésének századik évfordulójáról. Idén huszonöt éve annak, hogy eltávo-
zott közülünk. A ma élő lelkészek jó része még emlékszik rá, hiszen jó negyvenöt éven
át tanította az Úszövetség ismeretére azokat, akik egyházunkban a lelkészi szolgálatra
készültek. Sajógömörben született, középiskoláit Rozsnyőn végezte, teológiai tanulmá-
nyait Sárospatakon, majd Bázelben és Halléban folytatta. Eperjesen, Budapesten és
Sopronban volt teológiai tanár. Amit róla egyszeruen elmondhatunk, az, hogy szív-
ügye volt az a szolgálat, amelyről mindig vallotta, hogy Isten hívta el rá.
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Szívügye volt a Biblia, annak folyamatos és buzgó olvasása. Vallotta és erre tanította
a teológusokat is, hogy az első és legfontosabb feladat a lelkészi szolgálatra való készü-
lésben és a szolgálat folytatásában a Bibliával való szakadatlan foglalkozás. Ebből
soha nem engedett egy jottányit sem. Tanítványaival együtt maga is folyamatosan ol-
vasta az egész Bibliát, minden tanév elején elkezdte és egy év alatt a végére jutott. Akik «
őt ebben követték , egész életükre és szolgálatukra támaszt és erősítést nyertek Isten
igéjének ismeretéből.

Szívügye volt a teológia. A század elejének olyan neves teológusaitói tanult, mint
Kautzsch, Orelli, Duhrn, Bertholet, és hogy a mieinkről se feledkezzünk meg: Csengey e
Gusztáv, Draskóczy Lajos, Mayer Endre, Szlávik Mátyás. Kerának igen magas színtjén
nyert képesítést és nem is akármilyen eredménnyel: ma is meglevő egyetemi leckeköny-
vei tanúskodnak arról, hogy szinte mindenben kiváló volt. Éppen ezért ő maga is igé-
nyes volt, nem volt könnyű nála jeles eredményt elérni. A Biblia alapos ismeretéhez n
szerinte hozzátartozott a bibliai tudományokban való jártasság is. e

Szívügye volt a magyar bibliafordítás is. Ez természetesen következett a Bibliához
való viszonyából. Már előadásai során is kereste a jobb magyar kifejezéseket egy-egy e
szakasz magyarázatához. Amikor a háború után, 1948-ban elindult a Biblia revíziőjá- e
nak, később új fordításának munkája, az elsők között volt, akik ebben tevékeny részt n
vettek, és ezt nyugdíjazása után se hagyta abba, hanem haláláig folytatta. Szorgalmas e
munkájának nyomait őrzik a bibliafordítás folyamatosan kiadott próbafüzetei. Arra n
is volt gondja, hogy ebbe a munkába a fiatalabb lelkészek is bekapcsolódjanak. II

Szívügye volt a lelkészi szelgálatra készülők nevelése is. Már előadásatban is mindig
a gyakorlati keresztyén életet, a gyülekezet életét és a gyülekezeti szolgálatot tartotta a
szem előtt. Akiknek a számára a héber nyelv és az idegen nyeívű teológiai irodalom ta- ti
nulmányozása nehézséget jelentett, azok is kaptak tőle segítséget előadásainak ezek-
ből a részeíből, Sőt, valahogy észrevétlenül arra is rávette tanítványait, hogy egymást
segítsék, kiki a maga "tálentumai"-val szolgáljon társainek. Ezenkívül hosszú időn át n
igazgatója volt a Teológus Otthonnak is. Ezt a szolgálatát is teljes szívvel végezte. Szi- d
gorúan megkövetelte a fegyelmet, de lelkipásztora tudott lenni a leendő lelkipásztorok- ti
nak. Szigorúságával is arra törekedett, hogy a jövendő lelkészei testben-lélekben egész- ~
séges emberekként végezzék szolgálatukat. S

Szívügye volt a ,,Kapernaum" is. Akik ma nyugdíjasként vagy lelkész- és ifjúsági
konferenciák résztvevőjeként élvezik a gyenesdiási Otthon átalakított, modern épüle- r,
teinek szép szobáit, az árnyas kert csendjét és gyümölcseit, akik itt hallgathatják és ta- J
nulhatják Isten igéjét, gondoljanak olykor Deák János professzorra, aki talán legtöbb et
tett annak érdekében, hogy legyen a Teológus Otthonnak egy gyümölcsöse, és akinek dé-
delgetett álma valósult meg abban, hogy Kapernaum áldott hely azok számára, akik
Isten igéje mellett évről-évre elcsendesedhetnek itt és erősödhetnek a hitben.

Kifogynánk a helyből, ha még részletesen emlékeznénk többi szívügyéről: elsősorban
az alkoholizmus ellen folytatott, az országhatárokon is túlterjedő küzdelméről, a finn-
magyar kapcsolatok munkálásában való részvételéről, amelyekkel mind az egyháznak,
mind népünknek és az emberiségnek ügyét szolgálta.

Kedves zsoltárának idézésévei gondolunk rá ebben az esztendőben is: "Életünk ideje
hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő ... kezünk munkáját tedd maradan-
dóvá!" (Zsolt 90, 10. 17)

Muntag Andor
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Wiczián Dezső prolesszorra
emlékezünk

Tanszéki elődeim egyike, dr. Wiczíán Dezső egyháztörténész professzor 85 évvel ez-
előtt, 1901. szeprember 23-án született és 25 éve, 1961. december 7-6n hunyt el.
Méltó, hogy magyar evangélikusságunk megemlékezzék róla és lerója kegyéletét a ha-
tárainkon túl is ismert Luther-kutató előtt.

,,A Luther-kutatásba a magyar theológíaí munkásságnak is be kell kapcsolódnia,
már csak azért is, mert ez egyik legfontosabb útja és módja annak, hogy a reformáció
egyháza önmagára eszméljen s felismerje a maga különleges hivatását éppen a mai ke-
resztyén egységre való törekvésekben. Másrészt azonban éppen azért nem szabad meg-
elégednünk egyszeruen anémet theologiai kutatás eredményeinek átvételével, mert
ennél mindig megvan az a veszély, hogy Luthert csupán német szempontok szerínt
nézi és méri, benne éppen a német nemzeti hőst látja. Ez volt a múltban is legalább
egyik főoka Luther megnemértésének és annak, hogy Luthert a magyar protestantiz-
mus sem tudta igazán lelkébe zárni. Különben nem lenne most szükség arra, hogy Lut-
hert "újra felfedezzék".

Wiczián Dezső teológiai doktori disszertációjának - Luther, mint professzor - ezek
a bevezető sorai máris jelzik, hogy milyen irányban igyekezett tudományos munkáját
folytatni, és fakultási, majd akadémiai előadásai során tanítványait is felkészíteni.

Ismerkedjünk meg ezért közelebbről életével és munkásságával.
Viczián Lajos evangélikus lelkész és Svehla Matild legidősebb gyermeke a Nógrád

megyei Csehbereken született. Középiskolai tanulmányait Besztercebányán és Aszó-
don, teológiai tanulmányait előbb a Pozsonyból és Eperjesról Budapestre költözte-
tett egyesített Teológiai Akadémián, majd a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni
Hittudományi Karán végezte. 1925. július 5-én Budapesten avatta lelkésszé dr. Raffay
Sándor püspök.

Tudományos munkájának megkezdése előtt alapos szellemi felkészülésben lehetett
része. Egy évet a lipcsei, egy évet az erlangeni, két évet a berlini egyetemeken, félévet
pedig a bécsi Magyar Történeti Intézetben töltött, összesen tehát négy és fél évig volt
egyházunk ösztöndíjasa. Közben egy nyáron át még a hamburgi kivándorló missziő-
nál is teljesített szolgálatot.

Rövid székesfővárosi vallástanári működése után 1930 őszén előadói és lektori meg-
bízást kapott a soproni fakultáson. Ot év után intézeti tanár, 1936-tól nyilvános rend-
kívüli, majd 1940-től nyilvános rendes tanárként, az egyetemes egyháztörténet tanszék-
vezető professzoraként oktatta a teológiai hallgatókat.

Csaknem három évtizedes teológiai tanári munkája során mind a hittudományi karon
1942/43-ban, mind a Budapestre költözött Teológiai Akadémián 1956/57-ben dékáni
tisztet is viselt.

Előadásainak gazdag jegyzetanyaga mellett egyik legjelesebb könyve az 193G-ban
kiadott, fent idézett teológiai doktori értekezése, amely a Luther Társaság kiadványai-
nak a sorában jelent meg. Közismertebb egy másik munkája, a sokak által forgatott
középiskolai tankönyve: Az egyház története. E műve - amelynek társszerzője Sólyom
Jenő professzor volt - előbb Győrben (1942), majd két ízben (1946,1948) Budapes-
ten is megjelent.

Könyvet írt ezen kívül az újabb Luther-kutatás főbb irányairól és eredményeiről
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(Sopron, 1936) és részt vett a Hitvallási Iratok 1957-es magyar kiadásában. Tanul
mányok jelentek meg tollából Melanchthonról (Evangélikus Theológia című folyó-
iratunkban (1958) és több egyháztörténeti témáról a Századok, Protestáns Szernle,
Keresztyén Igazság, Lelkipásztor és más lapok hasábjain. Fontos munkáia volt 1936·

- ban írt egyetemi magántanári dolgozata: A reformátorok kora és teológiája.
Tudományos tevékenységének elismeréseként tagjává választotta a Magyar Filozó-

fiai Társaság, a Protestáns Irodalmi Társaság, a Magyar Luther Társaság, a Luther
Gesellschaft és a Magyar Történeti Társulat.

A kitűnő német, angol, szlovák, latin és görög nyelvtudású "Vicus bácsi" - aho-
gyan tanítványai gyakran nevezték - nagyon pontos, lelkiismeretes, csendes, inkább
zárkózott ember volt. Hosszú évtizedekig agglegény ként élt, csak élete végefelé háza-
sodott meg. Áldott emlékű feleségének, Hegedús Ilonkának a szeretetszolgálatában sok
soproni család és sok teológiai hallgató részesült.

Dr. Fabiny Tibor

- 175 éve avatták fel a Pesti Evangélikus Egyház templomát -

Áldunk Téged,
Istenünk ...

Emlékezetesen szép pünkösdje volt a pest-budai evangélikusok nak 1811 júnisá-
ban: három évtizeddel a Türelmi Rendelet kiadása után végre felavathatták templo-
mukat. A templomépítés hosszú viszontagságos korszaka lezárult és a mai Deák-téri
templom élettörténete elkezdődött.

ÚjSÁGHÍR

Az avatás ünnepségéről-nemlévén akkor egyházi sajtónk Pesten - egy közkedvelt
napilap így számol be: ,,Az új evangélikus templom felszentelése f. hó 2-án és 3-án az
általunk már előbb meghirdetett módon folyt le. A részvétel népes volt. Az istentiszte-
leteket méltó ünnepélyességgel tartották meg. Mindegyik szónok az alkalomnak megfe-
lelő prédikációval és nemes előadással tündökölt. A külön ez alkalomra szerzett egyházi
zene ismét igazolta a közísmert zeneszerzőnek: Spech úrnak hírnevét. A templom belse-
jének, berendezésének nemes egyszerűségéveI és díszeinek szerény pompájával általános
tetszést aratott" (Vereinigte Ofner-Pester Zeitung. Juni 6, 1811). Az újsághír mögött
sokminden húzódik meg: egy régi álom megvalósulása, sok-sok huza-vona az építkezés-
sel, pénzh.iány, a már csaknem elkészült templom lefoglalása kincstári katonai szabóság
számára, országos összefogás, sok neves és névtelen ember áldozata, munkája, három
nemzetiség evangélikusságának templom utáni vágya, neves közéletí emberek és egysze-
rű polgárok, iparosok kereskedők hűsége.
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ul- MIÉRT CSAK t8H-BEN?
'ó-
le, A válasz egyszerű: hosszú ideig evangélikusok nem lehettek a város állandó polgárai a
:6- törökök elvonulása után. Pest-Buda lelkészei 1696-tól jezsuiták voltak. 1703-tól csak

római katolikusok lehettek Pest polgárai - a Lipót féle kiváltságos levél szerínt. Ez ma-
é- radt a helyzet 1. József, lll. Károly valamint Mária Terézia uralkodása idején is. Csak a
er- Türelmi rendelet hozott gyökeres változást. Volt ugyan - egykori feljegyzések szerint

(1577) - egy szerény evangélikus templom, de ennek későbbi sorsa ismeretlen.
o-
lb
a- PESTI EVANGÉLIKUSOK
lk

A Pesti Gyülekezet csak 1787-ben alakult meg. Valóban szórvány gyülekezet volt,
>r mindössze 400 evangélikus élt az akkor már 50000 lakosú Pest-Budában. Számuk a

templom avatására megduplázódott. Önálló gyülekezetté forrnálódása előtti időben
Cinkotára jártak az evangélikusok. 1987 -ben a kétszáz éves évford uló alkalmából majd
nyilván részletesebben olvashatunk a pesti evangélikusság történetéről.

A TEMPLOMRÓL VALAMIT

Templomunk épületét eredetileg a késmárki Krausz János tervei alapján készítették
volna, de halála után Pollack Mihályt bízták meg az új terv elkészítésével. O korai klasz-
szicista stílusban tervezte a templomot. 1799. október 31-én volt az ünnepélyes alap-
kőletétel. Az építkezés elhúzódását főleg anyagi okokra vezethetjük vissza. A különben
is szegény gyülekezet a fellépő infláció nehézségeivel küzdött, ismételten segítséget kért
hazai és külföldi evangélikus testvérektől. Többször úgy látszott, hogy csődbe jut a vál-
lalkozás, de mindig akadtak olyanok, akik jelentős összegek felajánlásával tovább lendí-
tették a holtpontról a templomépítés ügyét. A sok-sok említésre méltó név közül még
ma is meg kell említenünk legalább hármat: Liedemann Sámuel a gyülekezet lelkes szer-
vezője, Belemay Miklósné, akinek a háza volt az első tanácskozások színhelye és Sche-
diusz Lajos egyetemi tanár, aki szinte minden szabad idejét a gyülekezet ügyeire fordí-
totta.

A TEMPLOMAVATÁSRÓL

Állt hát a templom. A parókia udvaráról ünnepélyes menetben vonult agyülekezet
az új templomba, majd Istent dicsérő éneket énekelt, az ének- és zenekar alkalmi kantá-
tát adott elő. Lyci Kristóf bányakerületi püspök imádkozott és felolvasta a 100. zsol-
tárt. Molnár János gyülekezeti lelkész megkonfirrnálta a konfírmandusokat, a gyüleke-
zet úrvacsorát vett. Az első igehirdetést templomunkban Wachter János bécsi szuperin-
tendens tartotta az ősi pünkösdi textus alapján, német nyelven. A magyar nyelvű ige-
hirdetést Simonides János orosházi esperes-Ielkész mondta. Két ifjú párt esketett meg
végül a gyülekezet lelkésze. Pünkösd hétfőn folytatódott a templomavatási ünnepség
szlovák nyelvű istentisztelettel, az igét Kolosváry István sziráki lelkész hirdette, majd
hivatalába iktatták az első hitoktató lelkészt Bölöni Míhályt.
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A templom külseje-belseje felavatása óta éppenúgy változott, mint környezete. A vá-
ros pereméről egy világváros központjába került. Sújtotta árvíz - menedéket nyújtott,
megsérült a második világháború alatt - újjáépült, mais áll. 1981-83-ban került utol-
jára sor renoválásra. A minden tekintetben szép templom legfőbb ékessége ma is az élő
gyülekezet. Egykor a templom avatás emlékére határozták el őseink, hogy az ősi 4. szá-
zadból való éneket kell énekelni minden évben pünkösdkor. Határozatuk feledésbe me-
rült, most újítsuk fel és mondjuk, énekeljük imádságként is: Áldunk Téged Istenünk és
csodáljuk égi erőd ... Mert Te mindig szent és nagy, VáItozallan egy Ur vagy!

Hafenscher Károly

Beszélgetés
dr. Fekete Zoltán professzorral,
országos felügyelővel

- Professzor úr, kérem szóljon előbb ifjúságáról, iskoláiról.

- Zsarnocán születtem 1911 március 31-én. Majd egy év múlva Selrnecbányára ke-
rült a család, és 1920-ig éltem ott. Evangélikus elemiben három osztályt Selmecbányán
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végeztem, és egy osztályt Sopronban, ahol előttem a padban Prőhle Károly ült. 1921-
ben iratkeztam be a Líceurnba és 1929-ben érettségíztern. A líceund évek alatt végig
Prőh1e Károly és Szabó Lajos mellett ültem, akinek fia jelenleg a zuglől lelkész. Még az
érettségi előtt kétszer voltam hosszabb ideig Hollandiában és egy évet angol kollégíum-
ba töltöttem - London külvárosában -, majd visszakerülésern után mint magantan-ló
tettem vizsgát a soproni líceumban

A Pázmány Péter tudományegyetemen végeztem öt évig tanulmányaimat, 1944 vé-
gén doktoráltam geológia-geokémiából. 1935-ben tanári oklevelet szefestern. Közben
meghívtak Orosházára a gimnáziumba tanárnak.

1937 októberétől mint tanársegéd dolgoztam az ásványkőzettani tanszéken 1941-ig.
1941-ben a talajtani laboratórium vezető, tanszékvezető, majd a Talajjavítási Nemzeti
Vállalat alsó-dunántúli körzet vezetője lettem. Ezt követően a Kertészeti Egyetem
talajtani tanszékére kerültern. 35 és fél évig vezettem a tanszéket és 1985 februárjában
mentem nyugdíjba.

- Hogyan alakult az egyetemi évei alatt az evangélikus egyházhoz való viszonya?

- A szórványokban végeztem el az istentiszteleti szolgálatot és hogy ezt megerősít-
sem, beiratkoztam a Soproni Evangélikus Teológiára. A Teológiát befejezni azonban
nem állt módomban, 1949-ben választottak meg Budapesten a Pesti Gyülekezet fel-
ügyelőjévé. Felügyelő voltam két évig, majd a pesti egyházközség megalakult és a Fasor
felügyelője lettem több éven keresztül. 195 3-ban megválasztottak az Északi Egyházke-
rület felügyelőjévé. Az ellenforradalom időszakában új választások voltak, és mást vá-
lasztottak meg felügyelőnek. Az ellenforradalom után ismét megválasztottak felügye-
lőnek, az Északi kerületben. Ezt a tisztséget 1963-ig töltöttem be és akkor választot-
tak meg országos felügyelőnek. Azóta is megszakítás nélkül tagja vagyok az Országos
Elnökségnek.

- Az országos felügyelői pozíció miféle változást hozott a professzor úr életében?

- Ez a pozíció azt jelentette, hogy az egész ország ügyeivel sokkal intenzívebben kel-
lett foglalkozni. Ugyanakkor a gyülekezetek látogatásában sokkal kevesebbet vettem
részt, évente négy-öt alkalommal. Kivéve, míkor meghívtak többször előadást tartani.
Főleg szeretetvendégségen tartottam előadásokat, ezek nem szűntek meg itt Buda-
pesten.

- Az Ön életpályája gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Ebben az esztendőben
professzor úr 75. szűletésnapját ünnepli Mi volna az amit az egyházunk e7etéből, a leg-
utóbbi évtizedboI kiemelne?

- Az egyházunk óriási változáson ment keresztül. Korábban minden nyáron Gyerres-
diáson voltam a családommal, együtt és állandóan részt vettem a régi konferenciákon
is. Tehát az ébredés kezdetétől. Részt vettem a Népfőiskolák bibliaórák tartásában, áhi-
tatok tartásában és a fiatalok nevelésében. Míg a háború végén az egész ébredési moz-
galomban egy nem kívánatos befelé fordulás kísérte ezeket a konferenciákat, addig a
háború után ez a befeléfordulás fokozatosan megszünt. És egy kifeléfordulás, vele
együtt szolgálatkészség, segítőkészség mutatkozott meg ezeken a konferenciákon. Mind
komolyabban vették, hogy az a fügefa, melyik nem hoz gyümölcsöt az kívágatik, és
tűzre adatik. Es így mindig jobban hangsúlyozták, hogy hitünk gyümölcsök nélkül nem
igazi hit.
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- Tehát a szolgálat útjának megtalálása jellemzi egyházunknak a legutóbbi évtizedeit
ezek szerint?

- Igen. Ez jellemzi legjobban, hogy nem befeléfordul és olyan kérdésekben, mint a
boldogság régen a saját megnyugtatását érezték, most pedig az emberiség boldogságá-
nak a fokozását növelését, olyanban, mint a béke, a lelki békét hangsúlyozták. Ma pe-
dig tudjuk a béke nem egyszerűenlelki béke, hanem igazságosság, hogy sok társadalmi
összefüggése van.

- Professzor úr, Ön szám os országban járt, szinte az egész világot beutazta. Milyen
tapasztalatokat jelentettek ezek az utazások?

- Ezalatt a hetvenöt évalatt én Európában csak Spanyolországban, Portugáliában
és Norvégiaban nem voltam, egyébként minden országban. Megfordultam Ázsiában,
Afrikában, Amerikában. Igy egy olyanfajta világszemlélet alakult ki bennem, amelyben
az egész világ keresztyénséget szernmel tudtam követni. Ezt a világszemléletet próbál-
tam belevinni munkámba is.

- Mint országos felügyelő végezetül szolion kérem néhány szot azokról az örömök-
rOl és gondokról, amelyek Önt mint egyházi tisztségviselőt érintik:

- Az gondolom az utódaink nevelésétől függ, hogy milyen irányba megyünk tovább.
Az ifjúságnak a bevonása már megkezdődött a presbitériumokban is - hiába a vének
tanácsa a presbitérium - de már sok fiatalembert bevisznek. Mindazonáltal az ifjúság,
mivel egészen más szellemben nevelődött, mint mi öregek, azért az ifjúságnak a szelle-
méhez igazodva kell az ifjúságot továbbnevelni, hogy legyenek, akik öröklik a munkán-
kat és tisztségeinket.

"Boldogok a lelki szegények, mert övék
a mennyek országa" (Mt 5, 3)

Merjük hirdetni, hogy Isten kegyelme különösen
azok felé fordul, akiket erre a vallásos és kegyes
lel ke k méltatlannak tartanak. (Prdhle Károly)

Nem is lehet lelkében szegény más, csak az, akie
a mennyeknek országa. Enélkül a boldogságra
vezető út merő lllúziá. (Karácsony Sándor)
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BelDutatkoznak:
euyházmegyéblk.

Bács- Kiskun
Egyházmegye

Egyházmegyénket jelenlegi formájában egyházunk 1952-es zsinata hozta létre.
A korábbi Pestmegyei Alsó Egyházmegyéből két gyülekezet kivált (Gyón és Öcsa) és a
megmaradottakból alakult meg az új egyházmegye, felvéve a közigazgatási megye ne-
vét. Megyénket általában "tanyás megyének" nevezik és ez a településkép erősen rá-
nyomja bélyegét egyházunk arculatára is.

A Duna-Tisza közének ez a része nem tipikusan "evangélikus vidék". De híveink
számaránya megfelel az országos átlagnak. Érdekes és sok kérdésre feleletet adó a gyü-
lekezetek nyilvántartott lélekszámának képe. Öt gyülekezet nem éri el az 1000 lelket,
öt gyülekezet 1000-3000 között van és egy gyülekezet 3000 felett. Ezen a területen
valamikor 13 gyülekezet volt, két összevonás folytán ma tizenegy gyülekezeti köz-
pontból szerveződik a szolgálat. Négy városi és hét falusi gyülekezet van az anyagyü-
lekezeteket nézve, de van olyan gyülekezet is, ahol a szórványok közé tartozik egy-
egy város evangélikus népe. Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunhalas és Baja anyagyüleke-
zet, de Kiskunfélegyháza Kecskeméthez. Kalocsa pedig Hartához tartozó szórvány.

Tanyás megye - szórvány egyházmegye. Így lehet jellemezni általában gyüleke-
zeteink összetételét. Bajának 26, Kecskemétnek 27, Kiskunhalasnak 18, Hartának
17 szórványa van. Három kisebb falu gyülekezete társult a Csengőd-Páhi-Kaskan-
tyúi társgyülekezetben, de még ide is tartozik 5 szórvány. A nyolcvanas évek elején
társult Kisapostag Dunafóldvárral és 5 szórványával. Ezek között a legnépesebb a Du-
naújvárosban lakó evangélikusok tábora. A fentiek alapján nyugodtan mondhatjuk,
hogy a lelkészi szolgálat arculata igen sokszínű egyházmegyénkben: városi tömb-
gyülekezettől a városi szórványig, faluban élő homogén gyülekezettől a tanyákon
szétszórtan élő szórvány evangélikusok ig a lelkészi szolgálat minden formája és lehe-
tősége szükséges ahhoz, hogy az evangélium eljusson a reánkbízottakhoz.

Gyülekezeteink arculatához hozzájárul a megyénkre jellemző másik ismertetőjel
is. Többféle nemzetiségű lakosság él itt együtt. Ez egyházmegyénkben úgy jelent-
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kezik, hogy vannak szlovák és német nemzetiségű gyülekezeteink is. Előbbi csoportba
tartozik Dunaegyháza és Kiskőrös, utóbbiba Harta és Soltvadkert. Mindezen sokszínű-
ség ellenére Bács-Kiskun evangélikusságának egységes a képe.

Az egységet és a közösséget tervszerűen építjük a rendszeresen ismétlődő találkozó-
kon, egyházmegyei konferenciákon. A különböző munkacsoportokban időről-időre
találkozunk. Nemcsak a lelkészek, de a gyülekezetek presbiterei, diakóniai munkásai,
kántorai, a papi családok tagjai találkoznak egymással, hogy hitben erősítsék egymást
és munkaterületük aktuális kérdéseit közösen megbeszéljék. Ezek az összejövetelek
alakitotrak ki azt a légkört, melyben nemcsak a lelkészek élnek ,,fraternitásban", de
presbiterek és gyülekezeti tagok is. Megismerkedtek, baráti - testvéri kapcsolatot ala-
kítottak ki, látogatják egymást, megbeszélik szolgálatuk kérdéseit. Ha elmaradna egy
ilyen találkozó, - hiányoznának egymásnak.

Hazánk történelme ad magyarazatot arra, hogy nincsenek ősi gyülekezetcink. Egye-
dül Kecskemét városában gyulladtak ki a lutheri reformáció fényei a 16. században,
de gyülekezetté szerveződésről általában csak a 18. század közepétől, még inkább csak
a Türelmi rendelet utáni időktől beszélhetünk. Legrégibb templomaink is 200-250 év
közöttiek, közülük négy rnűernlék jellegű. De valamennyi régi és új templom megújuJt
a megyében, a legtöbb gyülekezetben van fűthető gyülekezeti terem. Szórványokban
néhány helyen saját imaházunk, vagy legalább gyülekezeti termünk van, máshol refor-
mátus testvéreink vendégszeretetét élvezhetjük. Hat templomunkban van olyan orgona,
melyen időről-időre megszólalhatnak zenés áhítatokon az evangélikus egyházi zenei
alkotások. Utóbbi években már rendszeresen tartunk ilyen alkalmakat nemcsak a váro-
son, de falusi gyülekezetekben, ezzel segítve falusi gyülekezeteinket is abban, hogy ze-
nei kultúrájuk erősödjön. Két legnagyobb gyülekezetünknek - Kiskőrösnek és Soltvad-
kertnek - van régebbi múlttal rendelkezé énekkara s ezek az énakkarok egyházmegyei
alkalmakon is szívesen szolgálnak. Legutóbb az első országos énekkari találkozót is Kis-
kőrösön rendezték meg.
. A gyülekezetek háztartása általában stabil. Három olyan kislétszámú gyülekezetünk
van, melyek egy-egy feladatuk megoldásához a közösség segítségét igénylik. A többi
gyülekezet meg tudja oldani anyagi téren a rendszeres évi feladatait. A közösség meg-
erősödését jelzi és a közegyházi felelősség erősödését mutatja az a tény, hogy ha össze-
számoljuk, hogy egy-egy évben mennyit adtak a gyülekezetek közegyházi célokra; a hi-
vatalos közegyházi járulék okra, diakóniára, Gyülekezeti Segélyre, lelkészképzés támo-
gatására, akkor már évek óta fél milliő forint körüli összeget számolhatunk. 1984-ben
pedig a közegyházi célra adott hozzájárulások elérték a 640 ezer forintot.

Valamennyi gyülekezetünkről elmondhatjuk, hogy a maguk helyén megtalálták
helyüket a társadalomban. Több lelkész és presbiter vesz részt közéleti tevékenységben,
béke munkáb an, társadalmi munkát végezn ek falujukban vagy városukban, "otthon"
vannak saját településükön. Jók a felekezetközi kapcsolatok is, az ökuméné a társada-
lomban folyó szolgálatban is megnyilvánul.

Nehézségeink azért vannak, hogy meg ne restüljünk. Ezek feladatot jelentenek. Ilyen
állandóan napirenden levő feladatunk a küzdés az alkoholizmus ellen (megyénk egyik
.Jegborosabb" megye!), az öngyilkosságok számának csökkenése (sajnos ebben is "elő-
kelő" helyen állunk a többiek előtt!), sok a gondunk az idősek gondozásával és elhe-
lyezésével (nincs egyházmegyénkben saját szeretetintézményünk!). A gyülekezetek
belső életében pedig még mindig szükségünk van annak felismerésére, hogy az úrva-
csorával való élés erősíti a közösségünket Urunkkal és egymással.

Tóth-Szől1ős Mihály
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Örömök, gondok
Tolna-Baranyában

Egyházrnegyénk képe negyven év alatt gyökeresen átalakult. 1945-ben még a leg-
nagyobbak közé tartozott 56 ezres lélekszámával, ma a kisebbek között tartjuk szá-
mon, mint igazi szórvány egyházmegyét 17 ezres lélekszámmal. Volt 46 anyagyüleke-
zete, most 14 van, de reánk nehezedik 62 templom és 31 lelkészlakás karbantartásának
gondja. Ilyen méretű kitelepítés után érthető, hogy a lelkészek kedvetlenek, csüggedtek
voltak, hiszen soknak alig maradt gyülekezete. Mégis ez lett sok lelkészünk hűségének
bizonysága. Nem hagyták el gyülekezeteíket, nem kerestek kényelmesebb vagy anya-
gilag jobb szolgálati helyet, hanem kitartottak és ha olykor nélkülözve is, kivárták a
nyugdíjat vagy halálukig szolgálták ,

Az erőtlen, kis gyülekezeteket össze kellett kapcsoini és lehetetlen volt a vasárnap
délelőtt 10 órás istentiszteletek rendjének folytatása, helyette reggeltől, estig folytak
az istentiszteletek, de nem volt csökkenés a szolgálatokban és ma 14 lelkész ugyan-
annyi szolgálatot végez, mint régen a 46 lelkész. Nem maradt el sehol az istentisztelet
és a hívek igényét teljes mértékben kielégítjük. Ez gyakran gond is, hiszen a lelkészek
olyan maximális fizikai, szellemi igénybevételét jelenti, amelyben sok-sok kilométert
vezeti a gépkocsit és végzi a szelgálatot. Ez így nyáron is kemény munka, de télen köd-
ben, síkos, havas úton talán még nagyobb. Ezen a télen is két lelkészünk csúszott
árokba gépkocsijával, Isten megtartó kegyelme, hogy csak lényegtelen sérülésse!. Gon-
dolnak e városi híveink imádságaikkal a szórványutakat járó lelkészekre, téli vasárna-
pokon. Nagy öröm, hogy írhatom nálunk ifjú vagy idős lelkésztestvérek egyforma hű-
séggel állnak helyt a szolgálatban és női lelkészeink (hárman vannak) sem maradnak
le ebben noha ők a "gyengébb nem".

Öröm, hogy ezt a gyülekezeteínk is megbecsülik. Azt többször hallottam, hogy mon-
dották: "nem hittük volna, hogy ilyen időben kijön a lelkészünk", de olyant, "hát azért
kijöhetett volna" egyet sem. Talán ezért is jók a szórvány istentiszteleti létszámok. Leg-
alább 20 %, de vannak 40 % és 50% részvételek is.

Különösen a német eredetű gyülekezetekben élénk az érdeklődés a missziói alkalmak
iránt. Gyülekezeti csendesnapok, szórványnapok, evangélizációk látogatottsága igen jó,

Gondunk viszont, hogy a gondozás terhei erősen megnőttek. A gépkocsik üzernkölt-
sége, javitása, gumik pótlása egyre nagyobb összeget emészt és olykor eléri vagy megkö-
zelíti a lelkészi javadalom összegét. Óriási segítség, hogy a Lutheránus Világszövetség
a szórvány autókat segélyként nyújtja, így azok beszerzése nem gyülekezeti gond.

Ezt a feszített munkát csak jó lelkészi közérzetben lehet végezni. Ennek kialakítását
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szolgálja, hogy minden olyan hónapban, amikor ötödik vasárnap van (negyedévenként)
gélután összejönnek a lelkészcsaládok és néhány nagyon kedves órát töltenek együtt.
Igy tudunk mindenről, ami a többi család életében van, öröm vagy gond és együtt be-
széljük meg, együtt hordozzuk. Hiveink is tudják és megértik ezt. Ok is gazdagodnak,
ha a lelkészek hitben erősödnek, testvéri közösségben épülnek.

Ide kapcsolódik a közös készülés az igehirdetésekre. Kb. minden hatodik héten talál-
koznak a lelkészek és együtt beszéljük meg a következő hat vasárnap igehirdetését.
Örömmel vesz ezen részt mindenki, mert a szolgálat nyeresége a jobb felkészülés, az
elevenebb igeszolgálat.

Évente tartunk presbiteri konferenciákat, ahol közel 100 gyülekezeti presbiter vesz
részt és ahol a közegyházi szemlélethen nevelődnek a presbiterek.

Az is öröm, hogy a kezdeti idegenkedés után mennyire megszerették a gyülekezete-
ink a női lelkészeket és szinte az egész gyülekezet védelme alatt vannak. Igy is gond
az utánpótlás a lelkészek között. Másutt talán több a javadalom ésnem ilyen feszített
a szolgálat. Ezt így csak igazi hivatástudattallehet végezni. Ilyen fiatalokat hívunk Tol-
nába. .

Nagy gondunk a sok régi épület. Az anyagyülekezetben rendben vagyunk, de a filiák
ternplomaíval, sőt a szórvánnyá lett volt ftliák templomaival már bajok vannak. Ezt a
terhet csak jelentős segéllyel oldhatjuk meg. Pedig az áldozatkészség jó. A hívek ere-
jükhöz mérten szívesen adnak gyülekezeti, közegyházi célra. Kimagasló a Gyülekezeti
Segélyre, a Lelkészképzésre adott támogatás, de jelentős az egyházmegye szerétetintéz-
ményre a pécsi Baldauf Otthonra való gyűjtés is.

Megélénkült az egyházmegye kapcsolata az osztrák evangélikus egyházzal. Nagyon
megélénkült a nyári idegenforgalom is. Nem szépítjük helyzetünket, de az élő gyüleke-
zetek megbecsülést szereznek egyházunknak és népünknek is.

A megnövekedett szórvány területek gondozásában hasznos hogy több gyülekeze-
tünkben telefont szereztünk ez megkönnyíti a temetések bejelentését.

Nagyon jó a megye állami vezetőivel is a kapcsolat. Egyházunk számarányánál na-
gyobb megbecsülésnek örvend és mi ezért hálásak vagyunk.

Mindenki jó reménységben végzi szolgálatát, nincs aggodalmaskodás, egyházunk jö-
vőjét Isten kegyelmes kezében látjuk.

Sólyom Károly
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Nyugat-békési
Egyházmegye

/lb török uralom alatt kipusztult, elnéptelenedett alföldi tájak telepesekkel való be-
népesítése a XVIII. század elején kezdődött meg erőteljesen. Harruckern János György
hadi élelmezési biztos Ill. Károly király adományaképpen megkapta a Békés és Cseng-
rád megyei királyi birtokokat. Különböző kiváltságokat, így a vallás szabad gyakorlatát
igérte azoknak, akik szülőföldjüket elhagyva arra vállalkoztak, hogy új hazát keresse-
nek maguknak. Először szlovákokat, majd magyarokat is megnyert az áttelepülésre.
Ezek a telepesek nemcsak a jobb megélhetés, hanem a vallásuk szabad gyakorlatának
a reményében is indultak el a Felvidékről, majd a Dunántúlról is, hogy új otthont te-
remtsenek maguknak, ahol a lutheri reformáció alapján gyakorolhatják vallásukat.
A szlovák ajkú evangélikusság központja Békéscsaba. a magyaroké Orosháza lett.
A megyében található többi evangélikus gyülekezet ebből a két központból rajzott ki.
Az egykori telepesek utódai annyira elszaporodtak, hogy Békés rnegyében található
a magyarországi evangélikusságnak több mint 20o/o-a. Ez a magyarázata annak, hogy
míg hét egyházmegyénk két-két közigazgatási megye területén élő evangélikusokat fog-
lalja magába, tekintettel az evangélikusok kevés lélekszámára. addig Békés megye terü-
letén két egyházmegye szervezetében élnek az evangélikusok.

Az egyházmegye Békés megye nyugati részén terül el, Szarvastói Battonyáig. Köz-
pontja Orosháza, esperességi székhely. Területileg a legkisebb egyházmegyék közé
tartozik, de lélek számát tekintve az-egyik legnagyobb.

Három mammutgyülekezete köré csoportosul a többi. Északról dél felé haladva
az első Szarvas. A Körös partján épült kedves kis mezőváros gyülekezete szlovák ere-
detű. Az evangélikusség gyarapodására jellemző, hogy magán a városon belül két ön-
álló gyülekezet van. Az egyik az ő-, illetve a Tessedik templom körül alakult ki, a má-
sik az új templom köré tömörül. A szarva si gyülekezet kirajzása következtében jött
létre a csabacsüdi gyülekezet.

Az egyházmegye másik nagy gyülekezetét Orosházán találjuk. Orosházát a legna-
gyobb magyar eredetű evangélikus gyülekezetként tartják számon. A dunántúli Zorn-
báról indultak el az ősök, 30 család tanítójuk vezetésével, 1744-ben, hogy földesuruk,
Dőry Ádám erőszakos vallási nyomása alól megszabaduljanak és új hazájukban evan-
gélikus vallásukat szabadon gyakorolhassák. Az előbbiekben már említett itteni föl-
desúrtól a mai Orosházát és környékét kapták. Ök alapították nemcsak a gyülekeze-
tet, hanem a települést is, amelyet Darvas József, Orosháza szülötte a "legnagyobb ma-
gyar falu"-nak nevezett. 1945 óta város. Az orosházi gyülekezet kirajzásából jött
létre Szentetornya, Rákóczitelep. melyek jelenleg közigazgatásilag is Orosházához tar-
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to znak , Kardoskút, amelyet az előbbiekkel együtt az orosházi gyülekezet gondoz.
Ugyancsak orosházi kirajzás eredménye Nagyszénás, amelyen szarvasi hatás is tapasz-
talható, valamint Pusztaföldvár, Csanádapáca és Csomás. Az utóbbi a Kelet-Békési
Egyházmegyéhez tartozik.

A harmadik nagy gyülekezet Tótkornlóson van. Ez nevében hordozzaeredetét. A szlo-
vák származású hívek igénylik a szlovák nyelv használatát. Ugyancsak szlovák eredetű
kirajzás következrnénye a Nagybanhegyesen élő gyülekezet.

Az egyházmegye legdélibb csücskében van két elvándorlás miatt elnéptelenedett
gyülekezet, a mezőhegyesí és a' battonyaí. Itt a szolgálatot az ambrózfalvi lelkész látja
el Csongrád-Szolnoki Egyházrnegyéből.

Az egyházmegye területén a szolgálatokat 10 lelkész és 2 lelkészi munkatárs látja el.
A lelkészek átlagéletkora 37,5 év. Mindössze két lelkész van túl az 55. életévén. A 10
lelkészből2 nő. A gyülekezetek lelkészi szolgálattal való ellátottságajónak mondható.
Mindezért Istennek adunk hálát, aki küldött munkásokat az ő "szőlőjébe".

Egyházi épületeink nagyrészt jó állapotban vannak. A Szarvas- Ujtemplomi Gyüle-
kezetben a parókiát felújították, templomuk rendben van. Az Ötemplorni Gyülekezet-
ben a műemlék templom tatarozása folyamatban van. Parókiajuk felújításra vár. Csaba-
csüd és Nagyszénás templomai és parókiái ugyancsak jó állapotban vannak. Orosházán
a parőkiákat modemizálták, szigetelték, kívül, belü! felújították. A rnííemlék templom
tatarozása éppen most folyik. 1986-ra, a 200 éves jubileumra a munkák befejeződnek.
Ugyancsak rendben vannak az Orosházához tartozó rákóczitelepí és szeutetornyai
templomaink. A kardoskúti felújításra szorul. A tótkomlósi gyülekezet új parókiát épít,
amely 1985. őszére el is készü!. A régi parókiaból gyülekezeti termet alakítanak ki.
Műemlék templomuk felújítása az előkészítés stádiumában van. Nagybánhegyes temp-
loma és parókiája ugyancsak rendezettek. A pusztaföldvári és csanádapácai gyüleke-
zetek épületei kisebb felújítást igényelnek. Az egyház Urát áldjuk azért, hogy az épü-
letek karbantartására az összeget kirendelte.

Az egyházmegye legnagyobb problémáját a gádorosi és mezőhegyesi templomok
jelentik. Mindkettő nagyon leromlott állapotban van, a gyülekezetek pedig elerőt-
lenedtek.

Ugyancsak gondot jelent a "viharsarok"-i lelkület. De bízunk a Szentlélek hitet éb-
resztő és megvilágosító erejében, melynek hatására egyházmegyénk népe létszámának
megfelelő arányban zárkózik fel azok sorába, akik hitük kel és szeretetükkel hasznára
vannak népünknek és dicséretére Istenünknek.
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Kelet-békési
Egyházmegye

Hazánk délkeleti részén, Békés megyében él a magyarhoni evangélikusság közel egy-
negyede. Ebből is adódik, hogy rníg az ország más tájain két közigazgatási megye evan-
gélikussága alkot egy egyházmegyét, Békésben fordított a helyzet. Itt egy politikai
megvén belül két egyházmegyét találunk: a kelet- és a nyugat-békésit. A kelet-békési
egyházmegye területe meghaladja Békés megye több mint kétharmadát.

Békés megyére jellemző, hogy ritkán lakott vidék. Ennek oka, hogy a törökdúlás
idején csaknem teljesen elpusztult, elnéptelenedett ez a valaha sűrűn lakott, virágzó
része az országnak. A törökök kiűzése után, a XVIII. század elején főként Észak-
Magyarországból. részben pedig Németországból érkeztek telepesek Békés megyébe.
A telepesek nagyobb része szlovák ajkú, a kisebbik része pedig német ajkú volt. Innen
adódik, hogy Békés megyében ma is több nemzetiség él együtt, békességben.

Legrégibb gyülekezetünk a békéscsabai és a két mezőberényi. Mindhárom a XVIII.
század elején keletkezett. Ezek a gyülekezetek, a kondorosival együtt a legnagyobbak,
legerősebbek. Békéscsaba önmagában olyan nagy, mint az egyházmegye többi gyüle-
kezete együttvéve. A nagy lélekszámú gyülekezetek mellett vannak nagyon kicsiny
gyülekezetcink is. Ilyen pl. a gerendási és a gyulai. Természetesenjócskán vannak szór-
ványaink is.

A nagy gyülekezetek míves, nagy templomokat és más egyházi épületeket építettek
a múltban. A templomok közül kettő műernlék, kettő pedig műemlék jellegű. Békés-
csabán van hazánk, s a régi Magyarország legnagyobb evangélikus temploma. A ternplo-
rnok karbantartása, felújítása állandó feladat. Isten iránti hálával elmondhatjuk. hogy
templomainkat az utóbbi években szinte mind felújítottUk. Évekig tartó megfeszített
munkával sikerült a földrengéskárt szenvedett békéscsabai Nagy templomot is rendbe-
tenni. Parókiáinkat is renaváltuk,korszerűsítettük_ Egyházmegyénkben egy új, korsze-
rű gyülekezeti ház építése is folyik, Békéscsabán. A renoválások, építkezések arról ta-
núskodnak, hogy a gyülekezetek tagjai érzik felelősségüket, s tudják kötelességüket.
Megbecsülik az ősök örökségét.

Egyházmegyénk gyülekezeteíre is serkentőleg. lelkesítőleg hatott Lutheránus Világ-
szövetség VII. budapesti Nagygyűlése. Aktivizálta, s öntudatosabbá tette a híveket.
Akik részt vehettek a budapesti nyitó és záró istentiszteleten, csodálatos élmény-
ben részesülhettek. A vendégfogadó gyülekezetek tagjai meg annak örülnek, hogy talál-
kozhattak a világ távoli tájain élő hittestvérekkel.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb egyházi eseménye volt az új, országos énekeskönyv
használatba vétele. A mi egyházmegyénkben ennek különös jelentősége is van, mert itt
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régebben három féle énekeskönyvet használtak: a békéscsabait. a szarvasit és a dunán-
túlit. Az új énekeskönyv bevezetése simán, zökkenők nélkül történt meg. Ebben nagy
szerepük van kántorainknak, lelkészeinknek.

A "békési gyülekezetekben hagyománya van a szeretetvendégségek rendezésének.
Minden gyülekezetben tartanak ilyen alkalmakat. A hívek igénylik, szeretik a közös-
ség megélésének ezt a módját. Nálunk ez annál is fontosabb, mivel a nagykiterjedésű
gyülekezetek tagjai sok esetben nem ismerik egymást. Ezeken az alkalmakon az ige
hallgatásán kívül lehetőség nyílik beszélgetésre is.

Egyházmegyénk több gyülekezetében a magyar nyeívű lelkészi szolgálatok mellett
más nyelven is végzünk lelkészi szolgálatot. Békéscsabán. Mezőberény IL-ben és Med-
gyesegyházán szlovákul, Mezőberény I.-ben pedig németül is tartunk istentiszteleteket.
Ezt most még meg tudjuk tenni. Kérdés, lesznek-e olyan lelkészek, akik a jövőben is
hajlandók megtanulni egy-egy nyelvet anyanyelvükön kívül, hogy így szolgálhassanak.

Bizonyára kevés olyan gyülekezet van hazánkban, ahol minden nap van istentiszte-
let. Egyházmegyénkben négy ilyen gyülekezet van.

Évenként rendezünk papné, kántor és presbiteri konferenciákat a nyugat-békési
egyházmegyévei közösen. A Mezőberény 1. ker. gyülekezetben minden évben megren-
dezik az ökumenikus "Pünkösdi találkozó"-t, amelyen a helyi és a környékbelí gyüle-
kezetek tagjai vesznek részt.

Mint másutt, nálunk is vannak gondok, nekünk is jócskán vannak nehézségeink.
Gondot jelent a gyülekezetek lélekszámának bizonyos apad ása. Ez összefügg - többek
között - azzal is, hogy Békés megyében még mindig csökken a népesség száma. Sok
tényező játszik ebben szerepet.

Egyházmegyénk gyülekezeteiben nincs iskolai vallásoktatás. Ez fokozott felelősséget
ró a gyülekezetek vezetőire.

Öröm; hogy vannak olyan családok, amelyekben törődnek a gyermekek lelki nevelé-
sével. Megkeresztelt gyermekeink egy része szívesen vesz részt a gyermekistentisztelete-
ken, konfinnációi órákon, ifjúsági bibliaórákon. Örömmel mennek a nyári gyenesdiási
konferenciákra, s a fóti kántortanfolyamokra. Jelenleg is többen tanulnak az Evangéli-
kus Teológiai Akadémián, vagy már befejezték tanulmányaikat és lelkészként szolgál-
nak.

A szekularizmus jeleivel nálunk is lépten-nyomon találkozunk. Ugyanakkor azt is
tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek az egyház szolgálata iránt. Megnőtt
a Biblia iránti érdeklődés. Isten Szeritlelke nyitoga1ja a szemeket és a füleket. Neki van
hatalma arra, hogy megelevenítsen, megőrizzen a hitben. O tud felkészíteni minket,
hogy elvégezhessük küldetésünket egyházmegyénkben és mindenütt, egyházunk, né-
pünk, a világ javára.

Táborszky László
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ACsongrád-szolnokl
Egyházmegye

Lassan három és fél évtizede lesz annak, hogy Csengrád és Szolnok megyék evangé-
likus gyülekezetei Makón megalakították a mai területi elrendeződésben élő Csongrád-
Szolnoki Egyházmegyét. Területével nagyjából az ország közepétől oda simul a Tiszá-
hoz, attól csak néha tér el, hogy keletebbre szélesedjék , s ott ér véget, ahol útját állja
a Maros és a déli országhatár.

A ma benne élő és szolgáló lelkészek közül csak a hódmezővásárhelyi lelkész és az
egyházmegye jelenlegi esperese volt résztvevője az Egyházmegye megalakulásának, és
így tanúj a az azóta volt eseményeknek is.

Jelen1eg hat anyagyülekezetben hat gyülekezeti lelkés~ és egy helyettes lelkész szol-
gái, mellettük összesen 144 gyülekezeti és 14 egyházmegyei presbiter "vezeti" azt a
közel tízezer egyháztagot. mely az egyházmegye élő erejét jelenti.

A szolgálatok végzésére rendelkezésre áll 13 templom, 2 imaház, 2 imaterem, 1 gyü-
lekezeti ház és 5 gyülekezeti terem, de jónéhány református templom és gyülekezeti te-
rem is testvéri segítség gyanánt.

A nagy távolságok egyházmegyéje a Csongrád=Szolnoki. Benne olyan kiemelkedően
is nagyszórványú gyülekezetek vannak, mint a szegedi vagy a szolnoki, de alig marad el
tőlük a szentesi és a hódmezővásárhelyi gyülekezet területük nagyságát tekintve.

A nagy távolság nem csak abban és azért hangsúlyos. rnert a szórványszolgálatot ter-
hes és költséges szolgálattá teszi egy marék nyi lélek feikeresésévei, hanem különös ér-
telmet nyer ebből adódóan az egy gyülekezetbe való tartozás is. Hiszen ritka alkalom
az, midőn "együtt van" az egy gyülekezet népe jelesebb ünnepi alkalmak idején. Itt
nem hallik át a harang szava egyik gyülekezetből a másikba. Az egy gyülekezetbe való
tartozás, a közös feladatok közös felelősséggel való szolgálata mindenkor a hűséges
lelkipásztori szolgálat eredményeként valósul meg.

Az egyházmegye hat anyagyülekezetének lelkészei úgy és azzal a szándékkal "száll-
nak ki" egy-egy szórványba minden alkalommal, hogy szolgálatuk nyomán a szórvány-
hivő-értse és ismerje meg feladatát, helyzetét. Feladatát abban, amit a diakóniai teoló-
giát valló magyar evangélikus egyház a szórvány tagtól a maga helyén elvár, mellyel
hasznos és áldott emberré válhat környezetében, - és ugyanakkor 'szerezzen bizonysá-
got afelől, hogy teljesértékű tagja hazai evangélikus egyházunknak.

Mérhetetlenül nagy segítség ebben a munkában egyházi sajtónk, melynek nagy itt
a becsülete.

A nagy távolság sú1yát érzik az itt szolgáló lelkészek gyülekezeti munkájuk mellett
akkor is, midőn egy-egy lelkészi munkaközösségi ülésre gyülekeznek össze. Némelyi-
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kük ilyen esetben néha átutazik egy másik egyházmegye területén is, hogy jobb úton
és jó összeköttetést talalva érjen céljához.

A távolság terhe érezhető egymás szükségessé váló alkalmi helyettesítésében is.
De éppen ezekből következően sokszorosan lesz értékessé egy-egy gyülekezeti vagy

szórványnap, nem különben minden lelkészi munkaközösségí értekezlet. Itt az egymás-
sal való találkozás alkalmainak igazi testvéri arculata van. Megmutatkozik ez elsőrenden
abban az őszinte fraternitásban, mely az itt szolgálók mindegyikében a hasonló felada-
tok végzése közben kialakult.

Öröm az, és legyen Istennek hála érte: a szórvány tag és a szórványgyülekezetek
élete és szolgálata egyre inkább értékelhető gyümölcsként érik be egész hazai egyhá-
zunk számára. Ennek értéke elsőrenden abban van, hogy a szörványhivő életvitelében
más nagy egyházi közösségek között jelen van a magyar evangélikus egyház.

A Csongrád-Szolnoki Egyházmegye gyülekezetei és népe nem is abból akar "meg-
élni", hogy valamiféle hamis szőrványromantíkát teremt maga körül, hanem abból az
egyre inkább értékelhető szolgálatből, rnelyet közel tízezernyi tagjának mintegy tíz vá-
rosban és közel száz egyéb településen való életvitelévei jelent. - Észre is vehető ez!
Mutatja a külső megbecsülést az a számos üzemi, helyi és országos jellegű kitüntetés,
rnelyben egyházunk tagjai részesülnek. - És ez nem magától való!

Az Egyházmegye népe felelősséget hordozőan áll Egyházterületünk és Országos Egy-
házunk minden törekvése rnellé imádsággal és segítő széndékkal is. Büszkeséggel és
nagy szeretettel vett részt a Lutheránus Világszövetség Budapesti Nagygyűlésének reá
vonatkozó feladatai végzésében. - Nem terhes, hanem szívből fakadó felelősséggel hor-

\ dozza az Egyházmegye területén kívül működő albertirsai szeretetotthon támogatói
szolgálatát. Vállalja egy teljesértékű ösztöndíj nyújtását lelkészképzésünk felé, - Midőn
ezt teszi, érzi és tudja, hogy a maga ilyen irány ú szolgálatánál jóval nagyobb erővel
kapja egész hazai egyházunk támogatását. Az ilyen irányú segítséget nem csak anyagi
mértékkel méri és hálás érte, hanem helyzetéből adódó kicsinysége ellenére ezen át is
tudja, hogy része egész hazai evangélikus egyházunknak, mely tőle a "nagy egész" által
megjelölt törekvések megvalósÍtását várja.

Teszi is ezt Egyházmegyénk népe a maga hitéből fakadó örömteli szándékkal, becsü-
lettel!

Fodor Ottmár
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A Pesti
Egyházmegye

Mielőtt a Pesti Egyházmegye gyülekezeteiról beszélnék, néhány szót Budapestről,
hazánk fővárosáról. A világ egyik legszebb fekvésű és legvonzóbb városa, mely 1873-
ban három településből, Pest, Buda és Óbuda egyesüléséb ől jött létre. Akkoriban az or-
szág lakosságának mindössze, 1,8 százaléka élt itt, a mai két milliónál is több lakos né-
pességünk 20 százalékát jelenti. Fekvésének ékessége a város közepén húzódó Duna
és a hét gyönyörű Duna-híd. A budai oldal történelmi nevezetességei és festői hegy vo-
nulatai mellett a pesti oldalon a kulturális, tudományos és kereskedelmi élet pezsgése
jelent gazdagságot, egyedülálló hangulatot.

A Pesti Egyházmegyéhez tizenhét gyülekezet tartozik. Történelmileg is és fekvését
tekintve is a Deák téri gyülekezetünk van a központban. 1987-ben ünnepeljük majd a
Pesti Egyház alakulásának kétszázadik évfordulóját, a Deák téri templom felszentelésé-
nek pedig idén lesz a 175 éves jubileuma. Eleven élet folyik ma is e gyülekezetben és az
"ország templomának" nevezett templomban. Egyházkerületünk püspökének is ez a
gyülekezete, budapestiek, az ide látogató vidékiek és külföldiek is gyakran felkeresik.
A gyülekezet híres énekkara, a Lutheráma énekkar egyházzenei áhitatai minden alka-
lommal telt házat vonzanak, különösképpen a pesti fiatalok özönlenek a csodálatos
Bach-művék hallgatására, vagy Szokolay Sándornak, evangélikus kortársunknak az
utóbbi években komponált egyházzenei műveit meghallgatni. Gyermekek, fiatalok,
felnőttek és idősebbek egyaránt sok alkalmat találnak a gyülekezeti életben való rész-
vételre. 1983-ban kívül-belül megújult a templom, de azóta is sokféle munka folyik a
történelmi értékű épületek felújítására.

A legrégebbi templom mégsem a Deák téri, hanem a Cinkotai. Egész egyházunknak
öröme volt, amikor Lutheránus Világszövetség Naggyűlés alatt átadhatták szolgálatának
a teljesen felújított és az Árpád-kori emlékeket is őrző cinkotai evangélikus templomot.
Bizony érdemes a Pestre látogató egyháztagjainknak ellátogatniuk e gyönyörű műern-
lék-templomba és barátságos, vendégszerető emberekből álló gyülekezetéb c-,

A fasori templom a fiatalabbak közé tartozik, hiszen csak 81 éve szentelték fel, ám
elismerten egyházunk egyik legszebb és leggazdagabb díszítésű temploma, melynek
ékessége Benczúr Gyula "A napkeleti bölcsek" című oltárképe. A kívül-belül megújí-
tott és szépen karbantartott templomban is pezsgő élet folyik, kiemeljük a szép orgona-
esteket és a havonkénti ifjúsági istentiszteleteket, melyekre más gyülekezetekből is jön-
nek érdeklődő fiatalok.

A zuglói templomot azok is jól ismerik, akik a Teológiai Akadémia egy-egy ünnepére
ellátogatnak, hiszen teológusainknak is ez a temploma. Két éve gyönyörű orgonával
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gazdagodott, belsejét szépen felújították és az elmúlt években sokat gazdagodott a gyü-
lekezeti élet, minden területen. A templom mögött felállított Luther-szóbor egyházunk
nagy értéke.

Három olyan gyülekezetünk is van, melyekben a közelmúltban új lelkész kezdte meg
szolgálatát. Az angyalföldi, a józsefvárosi és a pestlőrinci gyülekezetról van szó. Az egy-
hangúan meglúvott lelkészek míndhárom helyen hittel és lelkesedéssel kezdték szolgá-
latukat és nyitott szívekre találtak a lúvek között,

Vannak olyan templomaink, amelyek környezete a városrendezések miattjelentősen
átalakult a korábbi évekhez képest, de a gyülekezeti élet intenzitásán, bensőségességén
ez mitsem változtatott. Ilyenek az újpesti, a pesterzsébeti és a rákoskeresztúri gyüleke-
zetek. Új lakótelepek, cserélődő lakók, változó külső körülmények között állnak szép
templomaink és új templomlátogatók váltják fel a régieket, de li régiek is vissza-vissza-
térnek. Nem könnyű megtalálni az odaköltözőket, ezért nevezzük "függőleges szórvány-
nak" egész Budapest területét, de különösképpen is e városrészeket. Külön is szerétném
felhívni a figyelmet a rákoskeresztúri templom gyönyörű oltárképére és modern hatást
nyújtó szép templombelsejére. Nagyszerű munkák folytak és vannak készülőben a rá-
kospalotai gyülekezetben, de jól együtt van a gyülekezet a többi, most csak felsorol-
ható rákosszentmihályi, kispesti, ferencvárosi, kóbányai, pestújhelyi és szlovák nyelvű
gyülekezetekben is.

Gondjaink között első helyen a lúveinkkel való kapcsolattartás áll. Roppant rövid az
az idő, amely a munkaidő után még rendelkezésre áll, hogy felkeressük őket. Sokan a
szekularizáció eredményeképpen nem tartanak rendszeres kapcsolatot az egyházzal.
Nagy kérdésünk az is, hogy a városi emberek a szabad hétvégék en tavasztól késő őszig
kirajzanak lakóhelyükről, hogy jó levegőt szívjanak, kis kertjükben, vagy rokonaiknal
keressenek a hétköznapjaiktói eltérő foglalatosságot. Hétközi alkalmakkal próbáljuk
pótolni a kieső vasárnapokat. Sajnos azonban, hétköznapokon a többletként vállalt
munkák nehezítik a részvételeket, lelki életük ápolásának lehetőségét. Budapesten a
kulturális lehetőségek nagy száma is sokakat elvon a gyülekezeti alkalmak től, A nagy
távolságok, nehezen megközelíthető templomok pedig az idősek számára jelentenek
nagy nehézséget. A nagyvárosi élet személytelensége és tömeglélektana pedig sokakat
képtelenné tesz a közösségi értékek keresésére.

Ezen gondok ellenére igyekszünk a "pesti aszfalton" is teljesíteni küldetésünket, hir-
detni az evangéliumot, végezni a szeretetszolgálatot. Két szeretetotthon van egyház-
megyénk területén. Közegyházunk legtöbb központja és irodája is itt van. A lelkészek
maguk is sok közegyházi szolgálatban vesznek részt, gyülekezeti szolgálatuk végzése
mellett. A lelkészek tanulmányi munkaközössége évente tízszer jön össze és ez mind
munkánkban való segítséget, mind pedig a testvéri közösség erősítését jelenti. Ezen kí-
vül úgyis nagyon kevés időnk marad a lelkészcsaládok közötti kapcsolat ápolására.
A lelkészfeleségek, valamint a presbiterek számára is vannak találkozók, konferenciák.
A lelkészek számára pedig a két-három évenként tartott lelkészevangélizációk jelen-
tenek hitben való megerősödést, fárasztó szolgálatuk végzése közben elcsendesedést
és Isten elé állást.

Szirmai Zoltán
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Pest megyei
Egyházmegye

Egyházunk "középső" egyházmegyéjének is mondhatnank Budapesttől eltekintve,
némi túlzással. Észak-déli irányban mintegy 100 kilométer, kelet-nyugati viszony-
latban pedig 30-70 kilométer között változik területe. Legnagyobb része az alföldi
síksághoz tartozik, északi területe pedig a nógrádi hegyek lába. Igy aztán, ha az ember
végigutazza, lehet róni a kilométereket az alföldi homok között vezető utakon síksá-
gon, északon pedig szinte már-már veszedelmes, hegyek között kanyargó utakon is.
Acsa előtt van egy szakasz, amikor az ember egy bukkanóban szinte úgy érzi, hogya
semmibe zuhan, de a következő méterekben feltárulnak a hegyek, nemsokkal odébb
pedig a magasban elénk tárulnak a csővári vár romjai. Utaztam egyszer éjszaka, amikor
ezen a tájon egyszercsak legelésző őzek csapata állított meg. Szép ez a vidék, "legalább
nekem szép", és így együtt szép rónáival és dombjaival, köztük pedig szorgalmas nép
lakta falvakkal, amelyekben egyre inkább tűnnek el a régi házak, helyettük modern,
nemritkán kétszintes új családi házak állitják meg a tekintetet.

Nem véletlenül beszéltem erről a változatos földrajzi képről. Ugyanilyen változatos
és színes az egyházmegye keresztyén, evangélikus ha úgy tetszik "lelki" képe is. Olykor
magaslatokon érezzük magunkat, máskor pedig mintha ,,lejjebb" járnánk, .Japosabb"
vidéken.

Néhány árulkodó szám. Egyházmegyénkben 29 anyagyülekezet él, 3 társegyház, 15
filia és 65 szórvány összesen 112 pestmegyei településben. Vannak nagyobb, közel
6000 lelkes gyülekezeteink, és vannak 500 tagot számlálóak is, nem mindig ezek a
,,gyengébbek". Kerek számmal 40000 evangélikust tartunk számon. Ez egyrészt jelzi,
hogy egyházunk szinte legnépesebb egyházmegyéje ez, egyházunk "tizede" él itt.
Másrészt mutatj a szőrványhelyzetünket is, az egymilliónyi lakosságnak 4 0/0- át tesszük
ki. 28 lelkészi és 52 önkéntes munkásunk áll az egyházmegye és gyülekezetek szolgá-
latában. 1983-ban kereken 6000 istentiszteletet, 2400 bibliaórát, 2000 gyermekbib-
liakört tartottunk, a kazuális szolgálatokról nem is szólva. az utolsó évben 24000 úrva-
csorázónk volt a mintegy ezer ilyen alkalommal ,,gyülekezetünk" több mint fele az
tehát. Elég a számokból, de úgy érzem, ezek valóban árulkodnak: munkáról életről,
Isten áldásáról.

Valamit a "csúcsainkróf' - örörneinkről, azokról a színekről, amelyek élénkítik
a képet rólunk. A gyermek és ifjúsági munka nagy örömünk. Egyházmegyénk élen
jár az iskolai hitoktatás terén végzett munkában. Több mint ezer gyermeket okta-
tunk így. Észak felé haladva van olyan gyülekezetünk, ahol minden evangélikus isko-
lás gyermek be van írva hittanra. Elevenedik az ifjúsági munkánk is. - Orömünkhöz
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tartozik gyülekezeteink ádozatkészsége is. Épületcink mindenütt rendben vannak.
Két szép modem templomunkra külön is felhívom a figyelmet: a farmosira és a du-
naharasztira. Most épül a lelkészlakás Acsán és Maglődon. De közegyházi célokra is
tudunk adni. Ha lelkenkénti átlagban nem is, de summában az élen vagyunk általában.
Tavaly a domonyi gyülekezet lelkenként 100,- Ft-ot adott közegyházi célra. - Örö-
münk a gyülekezetek és az egyházmegye közösségeinek erősödése is. Szép, rendszeres
és közös egyházmegyei alkalmainkat igénylik a gyülekezeteink, van gyülekezet, amelyik
azért alakított gyülekezeti termet, hogy hívhasson vendégeket is. - Külön örömünk,
hogy ma már 14 énekkar él és szolgál az egyházmegyénkben, két olyan gyülekezetunk
van (Nagy tar csa és Pilis) ahol felnőtt és ifjúsági énekkar is van. Amikor egy-egy éven-
kénti találkozón ezek együtt énekelnek, akkor igazán a "csúcson" érezzük magunkat.

Van, amikor "lejjebb" érezzük magunkat, gondjaink lehúznak. Meggyőződésem,
hogy gyülekezeteink jól ellátottak a lelkészi szolgálatban. Állítom, hogy talán egész
egyháztörténetünkben nem voltak ilyen látogatottak gyülekezeteink. Mégis, ezen a
ponton nyugtalanságot is lehet tapasztalni. Háromszor két olyan gyülekezetünk van,
ahol egy lelkész látja el a szolgálatokat, most nem a szórványokat értem, hanem anya-
gyülekezeteket. Egy példa csak: a péteri és mendei gyülekezetet egy lelkész látja el
Péteriben lakva. A mendeiek ma sem nyugodtak végleg bele ebbe, szívesebben vennék,
ha saját lelkészük lenne, erejük is megvan hozzá. Gyülekezeteink nem mindig értek meg
arra, hogy társgyülekezetekké legyenek. Nagyon nehéz ilyenkor az istentisztelet idő-
pontjainak kialakítása, óriási kérdés, hol változzék az időpont, hol maradjon. A helyzet
realitását elfogadó és diakóniaibb lelkület segítene ezen a nehéz helyzeten.

Gyülekezeteink legnagyobb része, több mint fele nemzetiségi eredetű. 14 gyüleke-
zetünk gyökerei Szlovákiába nyúlnak vissza, az ikladi gyülekezetünk pedig "ex irnpe-
rio", Németországból származik. Tudjuk, hogy ezeknek a gyülekezeteknek hagyomá-
nyaik vannak, amiket őriznek, sőt őrizniök szép feladatuk is. Mai napig is használjuk
sok helyütt a szép, vastag, csatos Tranoseius énekeskönyveket. nem is lenne jó félre-
tenni azokat. A kérdés csak: elég-e a tradíció? Nem félünk-e sokszor jobban az új for-
máktól, mint kellene? Egyik ilyen - ma már általában egy-két kivételtől eltekintve
megoldott - kérdésünk volt az asszonyok és fiatalok, régebben a munkások presbitéri-
umba állítása. De ezen túlmenően valljuk: a tradíció tartó erő és jó keret ahhoz, hogy
azt új és friss tartalommal töltsük meg. Az elmúlt negyven évnek és napjaink munká-
jának is ez a célja, hogy átsegítsük gyülekezeteinket a csak tradicionális életből az élő,
szolgáló egyházba.

Igyekeztem egyházmegyénk "SZÍneit" képviselve, a csúcsok at és völgyeket is meg-
mutatni néhány sorban, így bemutatni egyházmegyénk életét. Míndezen túlmenően
azonban az a közös törekvésünk, hogy a csúcsoknak örülve, a völgyeken átjutva,
Pestmegyei Egyházmegyénk sajátos színeít őrizve, közösségünk egyre jobban beépül-
jön és beolvadjon egész egyházunk szép, színes és gazdag életébe.

Keveházi László
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Szélesre tárt szívvel
Somogy-Zalában

Ha valaki még ma is "sötét Somogyról", "Isten háta mögötti Göcsejről" beszélne,
váltson sürgősen jegyet a fürgén suhanó kék-fehér Somogy- vagy Göcsej-expresszre,
vagy üljön gépkocsiba és nézzen körül nálunk: sötét elmaradottság vagy dagadó sár he-
lyett az egymásrahajló dornbhátak, zizegő nyírfaligetek és erdöcskék közül itt is, ott is
előbukkanó szépülő falvakat, álmos rnezővároskákból dinamikusan iparosodott közép-
városokat, határainkon túl is híres gyógyfürdőket, 80 k m-es összefüggő üdülőövezetté
kiépült Dél-Balatonpartot talál majd. Es szerte az óriási római katolikus többségben és
a többszörös reformátusságban mostoha adottságaik között is reménységben élő kicsi
evangélikus gyülekezeteket, bennük hűségesen szolgáló lelkészeket, - lassúléptű idő-
seket és friss fiatalokat.

Bizonyegyházunknak ebben a délnyugati csücskében nem könnyű evangélikus lel-
késznek lenni! Hiszen ez az egyházmegye - a "Nagykanizsa-környék" kivételével más-
hol mindenhol - egymástól messzeeső kis gyülekezetek nagy szőrványa. 11 000 evangé-
likus él kb. 350 településen, a két politikai megye összlakosságának 2- 3 o/o-átjelentvé;
városokban még az 1%-ot sem elérve. Mennyi sok és hűséges lelkipásztori munkával
őrizgették és tartották össze elődeink ezt a maroknyi népet! S bár a korábbi évek nép-
mozgása lelassult, egykor virágzó anyagyülekezetek öregednek és fogynak lassan szőr-
ványokká. Néhány évtized alatt elhalálozás, nyugdíjazás vagy elköltözés következté-
ben több parókia lett üressé. Bár az átfogó gyülekezetrendezés során 5 parókia áll üre-
sen, népük "autonómiájukat" őrizgetve, társulást nem vállalva, mint "testvér-gyüle-
kezetek" gondoztatnak. Somogy-Zalábán - egyházvezetőségünk segítő gondoskodá-
sából - megoldott a lelkészi szolgálat.

A nagy személyi kicserélődés nálunk egyúttal nemezedékváltás is volt. A nem régen
még ,,legöregebb" egyházmegye ma egyházunk egyik "legfiatalabb" megyéje. 17 lelkész
közül 11 fiatal! Semmi katasztrófaénetünk nincs. Józan, reménykedő optimizmussal
nézünk a jövőbe. Tudjuk, hogy egy dinamikus társadalomban és egyházban élve rnin-
den szűklátőkörűség, minden távlatnélküliség és megcsontosodás csak a vesztünket
jelentené. Mi pedig a jövőnek dolgozunk! Nyitott, szélesre tárt szívvel!

Nehéz, de izgalmasan szép a szolgálatunk. Ezeknek nemcsak széles skálája, de sok-
színűsége, frissessége, leleményessége is jó aktivitást, örvendező szolgálatkészséget bi-
zonyít. Új lehetőségeket, rnődszereket keresve igyekszünk mindent megpróbálni, régi
megszokott alkalmakat is színessé, vonzóvá, frissé formálva. Azt azonban jól érezzük,
hogy nagy szétszórtságunkban kevés lenne akár az istentiszteletek számát növelni csu-



pán, akár sajátos jellegűekkel - tanévnyitó, családi, fiatal házasok, konfirmandus szülők,
öregek vagy szórványhívek vasárnapjai - új színfoltokat keresni; kevés lenne a ma már
szinte -mindenhol bevezetett hétközi órákat közös bibliatanulmányozássá, testvéri be-
szélgetéssé mélyíteni, - ha ugyanakkor nem növelnénk és mélyítenénk igényünket saját
magunk, igehirdető munkánk és gyülekezeteink felé, és nem törekednénk a gyülekezeti
alkalmak, kazuálíák családias, meleg, jó légkörére; laikusok szolgálatba állitására.
A szerte fellendülő zenei élet is esztétikai célt szolgálna csupán, helyes ökumenikus tö-
rekvés vagy éppen a társadalom felé nyitás nélkül. A kedvelt gyülekezeti kirándulások
is szórakozási alkalmak lennének csak, a testvéri kapcsolatok, sőt más gyülekezetek
megismerésével a helyes közegyházi gondolkodás erősítésére való törekvés nélkül. Hiva-
tali telefonok is a jobb szolgálatért kerülnek nagy területű parókiákra, a gyülekezetek
offertőriumadományaiből. S bizony csak nyomasztó, gondot jelentene egy-egy ternp-
lomrenoválás, gyülekezeti terem építés, orgona vagy harangbeszerzés, ha agilis felügye-
lők, gondnokok, hűséges presbiterek 'nem tennének meg mindent azért, hogy ezek
összetartozásra, áldozatkészségre mozgassák a gyülekezetet. Megkapó bizonyságai
vannak ennek Somogy-Zalában. Talán szolgálatunk valóban helyes koncepciójaként
fogalmaz egyik fiatallelkészünk így: " ... mindig történjen valami a gyülekezetben ... "
Persze, mindent megelőzve "történjen" Isten igéjének Lélekkel, erővel és szívvel való
tiszta hirdetése. Mert ez a legnagyobb történés velünk és értünk! Néhány dolgot mégis
komolyan végig kellene gondolnunk, - éppen Somogy-Zalában.

Sokkal komolyabb pásztori munkára lenne szükség egyházmegyénkben. Igaz, a sok
helyen maximális számú istentiszteleti, különböző csoportmunka mellett alig futja
időből, de fizikai és belső erőből is a rendszeres pásztori munkára. De nem korlátoz-
zuk-e így mi magunk "szélcsendes szigetekre" szolgálatainkat, ahelyett, hogy a min-
dennapok hullámverésébe mennénk? Miért csak néhány lelkészünk tud vallani ennek
az izig-vérig lelkészi munkának nemcsak a nehézségeiről, kudarcairól - mert azok is
vannak - hanem kettős erőt adó áldásairól is? Miért nem vesszük észre, hogy világunk
modem magányosai. elfelejtettjei, félretett öregjei, a lelki sérültek, problémákkal,
bűneikkel vívődok sokszor egy falat kenyérnél is jobban sóvárognak arra: lenne valaki,
aki legalább meghallgassa őket? Miért nem értjük meg, hogy a lelkésznek nemcsak be-
szélni, de hallgatni is tudni kell? Felfelé is, és egymás felé is? Vagy nem éppen ebben
a "hallgatásban" adatnak azok a belső, dinamikus erők, a keresés és rátalálás örömei,
amelyek szélesre tudnák tárni szívünket és szelgálatunk at a sokszor nagyon is "belső
körről", a mindig ugyanazokról?

A még ma is meglevő nép mozgás elsőrendű kötelességünkké tenné az átjelentések
lelkiismeretes teljesítését is. Döbbenetes lenne egyszer kiszámítani, hogy néhány évti-
zed alatt hány lelket veszítettünk ebbeli kötelességünk felelőtlen, vagy nagyon is tu-
datos elhanyagolásával! Komolyan kellene vennünk egyik fiatal lelkészünk szavait:
"Azt hosszú távon járhatatlan útnak tartjuk, hogy akisfalvak lelkészei azon szornor-
kodnak, hogy elköltözött a gyülekezetünk, a városiak meg azon, hogy ott nem épül-
tek be. Elképzelhetetlen, hogy egy-két ilyen elzárkózott családot a volt és az új lel-
kész együtt látogassa meg?"

Talán ez az újszerű testvéri lépés segíthetne nemcsak gyülekezeti tagjainkra, de
egymásra is rátalálni! Nagy szétszörtságunkban "tenni kellene valamit, hogy mi szol-
gatársak jobban testvérekké váljunk egymás számára ... " Úgy látjuk, hogy a szokásos
tavaszi Presbiteri konferenciákon, az Öszi Csendesnapokon, tervezett Papné-konfe-
renciákon, lelkészértekezleteken túl szükség lenne meleg, testvéri találkozásokra is.
Mély szívtárásra, talán a gyónásig is eljutva. Mert állandó időzavarunkon, feladata-
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inkat, saját magunkat soha utol nem érő rohanásunkon túl vajon nem a be-nem-vallott,
másikra ra-nem-helyezett, meg-nem-bocsátott, elintézetlenül magunkkal cipelt bű-
neink terhelik-e le és teszik-e fáradttá életünket és szolgálatainkat? Készek vagyunk-e
mi lelkészek meghallgatni tudni: egyik legfontosabb diakónaiai szolgálatunk!

Dubovay Géza

"Boldogok a lelki szegények, mert övék /
a mennyek országa" (Mt 5,3)

Aki Krisztussal a kereszten találkozik, az lelki
szegény. Mihelyt elfordulok a Krisztus keresztjétől,

nem vagyok többé lelki szegény. (w. Lűhii)

Felséges igéretek hangzanak itt felém! Enyém lehet
a mennyek országa! (Victor János)

Nem lehet számunkra közömbös az a tény, hogy
Jézus Krisztus Istene a szegények oldalán áll és az

ő érdekeiket képviseli. (J Dupont)

A mennyek országa csak azoké, akik lelki szegények
és azok is maradnak. Aki szegény és az is marad,
az mindig megtalálja a gazdag Istent. (H. Műller)
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A Budai
Egyházmegye

Az egyik legrégibb, legkisebb, legszínesebb és legváltozóbb egyházmegyénk.
Történelrnét a Habsburg-család két asszony tagja cégjelzi.
Mária királyné, II. Lajos későbbi özvegye, még Lutherrellevelezett. Reformátorunk

zsoltármagyarázataiból is ajánlott neki. Köré gyűlnek a budai német polgárok, ám ami-
kor a király a Csele patakba veszett, Mária úgy otthagyta Budát, hogy még félje Fehér-
vári temetésén sem vett részt. "Vele ment a budai lutheránia is" - írja Nerneskürti.
Pedig nem akármilyen közösség volt az, s még adósok vagyunk történelme feltárásá-
val. Ettől akorszaktól elszakított a történelem, pedig abban ilyen nevek fénylenek,
mint Cordatus Conrád, Grynceus és Dévai Bíró Mátyás. Az ősprotestantizmus kora volt
ez - Esze Tamás nevezte így - amikor még szó sem volt lutheránus és kálvinista meg-
különböztetéséről. De katolikusról se nagyon, hiszen a mai Magdolna torony alatt
felváltva tartottak evangélikus és katolikus istentiszteleteket. Mindmáig ez az "ősöku-
mené" is a múltté.

A török idők rakták a várhegyre a történelem hordalékát. A szó szoros értelmében.
Magasabb lett a várhegy, s ma 4-5 méter mélyről tárják fel az egykori Zsigmond-kori
királyi várat, találnak csodálatos reneszánsz szobortorzókat, s tárhatnák fel a Babits
sétány alól a többszöri pogromot ért gótikus zsinagóga romjait.

Ma közvetlen emellett áll a Budai Egyházmegye központja, a Bécsikapu téri temp-
lom. Ennek az alig több mint 140 éves gyülekezetünknek alapítása a másik Habsburg-
tartozék, József nádor harmadik feleségének, Mária Dorottyának nevéhez fűződik.
Ennek a Habsburg családba csöppent egykori hivő evangélikus hercegasszonynak tör-
ténetére most ne térjünk ki.

Akkor még külön város volt Óbuda. (Az egyesített Budapest alig több, mint 100 évre
tekinthet vissza.) Itt is titkok fölött lépdel a járókelő, hiszen Krúdy Gyula régi, hangu-
latos kispolgári házacskái is többnyire régen a múlté, s amikor helyükbe épülni kezd-
tek a modern toronyházak és lakótelepek, a föld alól az eddig nyúlő római kori Aqvin-
cum romjai kerültek egyre-másra elő.

Aztán Szentendre, ez a bűbájos egykor rác városka a Duna partján, tucatnyi temp-
lomával, hangulatos háztetőivel, özön múzeumával és skanzenjével. Aztán Leányfalu.
majd Visegrád. Itt ugyan fél kézen megszámoihatom az evangélikusokat, akkor is ta-
lán még a holtakat is hozzá kell számolnom. altemetőben a lutheránus Schulek Frigyes
építész sírkertjét, aki neogotizálta a Mátyás templomot, megtervezte a Halászbástyát.
Itt nyugszik fia Schulek János, aki elkezdte feltárni ezt a vár alatti csodálatos Mátyás
király nyári palotát az oroszlános reneszánsz kúttal, ahol királyi vendégeskedés idején
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az egyik csapból vörös bor, a másikból fehér bor folyt. Vagy az ugyancsak itt nyugvó
Áprily Lajost, aki születésekor brassói lutheránus volt, s csak Enyed tette reformá-
tussá.

Itt lépjük át a Dunát, s jutunk el a Duna-kanyarhoz tartozó bűbájos börzsönyi falu-
ba, Nagybörzsönybe, ahol egyhazmegyénk északon belekarmol a pesti egyházmegyébe.
Visszafejlődő, fogyatkozó falu a hegy ölében. Pompás műernlékekkel, mint az árpád-
kori temetői kápolna, a bányásztemplom , amely egykor a lutheránusoké volt, a mai
enoklasszicista evangélikus templom, s mögötte egy ma is működtethető vízimalom.
A falu múzeumában pedig külön megbecsüléssel őrzik Szimonidesz Lajosnak, a falu
egykori papjának ernlékét, aki 1919-ben a falu konzisztóriumának elnöke volt, népe
nagyon szerette, utána az ország is meghurcolta. mégis amikor az utolsó protestáns
tábori püspököt temettem a Farkasréten, Nagybörzsöny mai népe is kegyelettel fel-
vonult.

Népe német bányászokból verbuválódott, de a szabadságharc idején Esze Tamás
mellé állt. Ösiséget hordoz. Egyik korombeli papját, Péter Henriket még "pandal alá
temettük". Vagyis a család sírja mellett mélyen leástak, aztán oldalt bevágták, s a ko-
porsót az elődök alá ötödiknek helyezték el.

Mai papjuk szívós pontossággal őrzi a reformációig töretlenül visszanyúló történel-
met, s próbál gátat vetni az elvándorlásnak. Nem sok reménnyel.

Mert mozog a társadalom. A megszakításokkal régi múltú Budavára, s a töretlenül
reformáció korabeli Nagybörzsöny mellett az egyházmegye mind a kilenc gyülekezete
alig 40-50 éves. Az emlitett két történelmi gyülekezeten kívül az összes többi, az egy-
kori vallástanárok szervezése és alapítása. Ahogyan nőtt a város, úgy nőttek az új gyü-
lekezeti központok, épültek a templomok, parókiák, gyülekezeti házak.

De a lakosság is cserélődött. Hol vannak már azok a hívek, mint volt K. Józsi bácsi,
akit még ismertem, s aki egy földszintes kis óbudai házban 90 éves korában még azzal
dicsekedett, hogy egész életét abban a házban élte le, Krúdy Gyulát még ismerte, -
de Pesten még sohse járt!

A csepeli templomunk valamikor a gyár közelében messzetűnő kiemelkedő épület
volt. Ma keresni kell a kis tornyocskát a tízemeletes blokkházak tömkelegében. Buda-
fokon már csak a vonatról lehet észrevenni a gyönyörű kis Sándy-templomot - mert
ott húz el tövében a gyors. Kelenföld megsokszorozódott lakótelepeivel. Budai hegyvi-
dék kies ligeteiben, hogy oldalán lassan nincs szabad, beépíthető terület. Öbuda meg-
halt és újra támadott. A csillaghegyi idilli kertvárost a hatvanezer lakosú békásmegyeri
lakótelep zárja. A szentendreikis városközpontot még féltve-vigyázva őrzik, de a lakó-
telepe már nagyobb, mint a régi város.

Az evangélikusság is kicserélődött. Megsokszorozódott - és vertikálísan elszórvá-
nyosodott.

Lelkész legyen a talpán, aki megtalálja a hívét, és hivő legyen a talpán, aki utóléri
a lelkészét. Selmecbányáról mondják, hogy valaki az egyik domboldalról elkiáltja ma-
gát, szót ért a másik domboldalon állóval. De ha találkozni akar vele, fél órát kell gya-
logolnia, hogy odaérjen.

Vajon mekkorát kell kiáltania a lelkésznek, hogy a híve fülébe-szívébe jusson a
szava?

Koren Emil
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A Nógrádi
Egyházmegye

Egyházmegyénk területileg is szerves egységet alkot. Gyülekezeteink egymáshoz is
elég közel vannak. Nógrád festői szépségű vidék. Az Ipoly völgye, a Mátra, Cserhát
és a Börzsöny nyúlványai nagyon hangulatossá és kedvessé teszik ezt a vidéket. Lakói
egy tájegység képviselői. A ,jó palócok" népe lakja.

Egyházmegyénkben 21 anyagyülekezet. 16 filia és 105 szórványhely van. Amegye
területén (mely azonos az egyházmegyévei), 12800 evangélikus él. Gyülekezeteink túl-
nyomó részben homogén gyülekezetek, mert falusi emberekből állnak. Csupán két vá-
rosi gyülekezetünk van: SalgótaIján és Balassagyarrnat. Ez a két gyülekezet heterogén
összetételű. A legnépesebb gyülekezet Balassagyarrnat 2400 lélekkel, a legkisebb Ipoly-
vece 260 lélekkel. Két 1000 lelken felüli gyülekezetünk van: Vanyarc és Szügy filiáival.
Gyülekezeteink zöme kis lélekszámú 300-600 lelket számolnak. Ennek az az előnye,
hogy lelkipásztorilag jól gondozhaté gyülekezetek.

Jelenleg a 21 anyagyülekezet gondozását 16 lekész, 1 segédlelkész és 1 .gyülekezeti
munkatárs látja el. Az egyházmegye lelkészi kara az utóbbi években egyre fiatalodik.
Több fiatal lelkész került gyülekezeteinkbe. Hűen tükrözi ezt a statisztika. 30-40 év
között 8 lelkész és 1 gyülekezeti munkatárs, 40-50 év között 2 lelkész, 50-60 év kö-
zött 1 lelkész, 60-70 év között 5 lelkész és végül 70-75 éve között 2 lelkész teljesít
szelgálatot. Lényegében 10 lelkészünk 50 év alatt a fiatalabb generációhoz tartozik és
a többi az idősebb generációt képviseli. 65 éven felül 4 lelkészünk szolgál.

A 21 anyagyülekezetből 4 anyagyülekezetben nincs lelkész: Bánk, Felsőpetény ,
Kétbodony és Szécsény gyülekezeteinkben. Oe ezekben a gyülekezetekben is megol-
dott a lelkigondozás. Bánk és Kétbodony gondozását a galgagutai lelkész vállalta, Fel-
sőpetény gondozását az ősagárdi lelkész, Szécsény gondozását a salgótaIjáni lelkész
látja el. Sajátos jelenség az egyházmegyében, hogy a lelkész nélkül maradt gyülekezete-
ink idegenkednek az összevonástóI. Saját önállóságukhoz körömszakadtíg ragaszkodnak
és az az igényük, hogy legyen saját lelkészük .jőllehet az ilyen pap nélküli gyülekezetek
egyike-másika el se tudna tartani egy lelkészcsaládot megfelelő fizetéssel.

Jellemző egyházmegyénkre, hogy egy sajátos nógrádi kegyesség tradíciója még meg-
található gyülekezeteinkben. Ennek van tartó ereje, de egyre jobban nyilvánvaló, hogy
csak az élő, személyes Krisztusban való hit tartja meg agyülekezeteket és a diakónia
teológia, mint időtálló út, igazolódik nálunk is. Gyülekezeteink rendkívül áldozatké-
szek. A Gyülekezeti Segélyre adakozásban évek hosszú sora óta egyházmegyénk az élen
jár. Örömmel és JÓSZÍvveltámogatják híveink a lelkészképzés ügyét évenként tetemes
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összegekkel. Szívesen és nagy szeretettel fogadják a teológusokat szuplikáciő és teoló-
gusnap alkalmából. Az elmúlt 2 évben nagyhéten az egyházmegye valamennyi gyüleke-
zetében szolgáltak a teológusok Passiő-előadással. Szolgálatunknak jelentős lelki és
anyagiakban is megnyilatkozó erernénye volt. Gyülekezeteink templomunk felújítására
és a lelkészlak modernizálására jelentős áldozatokat hoznak. A Lutheránus Világszövet-
ség budapesti nagygyűlésére is szépen adakoztak és 1984. július 29-én igazi nógrádi
vendégszeretettel fogadta 8 gyülekezet a külföldi vendégeket, az LVSZ küldötteit.
Gyülekezeteink papjaikat szeretik, csak amikor a lelkészek fizetéséről van szó, akkor
presbitereink szűkrnarkúak lesznek.

Van egy szeretetintézményünk is. Balassagyarmaton működik egy "mini" Szeretet-
otthon. 12 idős néni gondozását végzi. Az egyházmegye gyülekezetei adományaikkal
rendszeresen támogatják, valamint a balassagyarmati gyülekezet, mint anyaegyhaz.

A lelkészek havonként részt vesznek a Lelkészi Munkaközösségi üléseken. A közös
továbbképzés, úrvacsoravétel és a lelkészi testvéri közösség ápolása a célja ezeknek az
összejöveteleknek.

Örömeink, hogy egymás után ünnepeljük templomaink jubileumait. 1982-ben a szü-
gyi gyülekezet ünnepelte 200 éves jubileumát temploma felújításával, belső kifestéséveI.
A salgótarjáni gyülekezet ebben az évben 100 éves fennállása alkalmából kívül-belül fel-
újította templomát és padfűtéssei ellátta. A béri gyülekezet 1983-ban modernizálta
és belülről felújította a paplak ot, az ősagárdi gyülekezet modern, új imatermet épített.
Felújított templommal ünnepelte a vanyarci gyülekezet is a gyülekezet önállóságának
200 éves jubileumát. A banki gyülekezet új, kétszintes, gyülekezeti teremmel és garázs-
zsal ellátott lelkészlakás építésébe kezdett, mely befejezéshez közeledik. 1984-ben Pat-
varcon, a szügyí gyülekezet fíliájában új imaház épült. A lucfalvai gyülekezet és az egy-
házasdengelegi is felújította templomát és 1985-ben a galgagutai gyülekezet kívül-belűl
felújította templomát. Ezek a tények is a gyülekezeteink hitének hőmérői. Az új éne-
keskönyv megjelenése óta 2 alkalommal tartottunk amegye kántorai részére konferen-
ciát, melynek célja volt kántoraink hitben való megerősítése és az új Énekeskönyv meg-
szerettetése. Ennek is köszönhető, hogy gyülekezetcink hamar befogadták és megsze-
rették az új Enekeskönyvet.

Istennek legyen hála, hogy a nógrádi evangélikusok szeretik az igét, a templomot
és papjaikat, és egyre jobban kezd gyökeret verni gyülekezeteinkben a szolgáló egyház
modellje.

Garami Lajos
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AVeszprémi
Egyházmegye

Örülök annak, hogy alkalmat kaptam egyházmegyénkről való szólásra. Míért? A na-
pokban egy idős nénivel utaztunk együtt. Arníg Pápára nem ért vonatunk, mindig csak
gyermekeiről és unokáiról beszélt, mert néki igen kedvesek voltak, sőt gondjaik és
örömeik is. Hát, én is így vagyok. Szeretem én is e nagyobb "családomat" is, amelyet
Veszprémi Egyházmegyének neveznek. Itt születtem és lelkészi szolgálatom túlnyomó
részét is ebben töltöttem. Egy vele a sorsom, örömöm és gondom. Petőfi Sándor Írta:
"Ha a föld Isten kalapja, úgy hazánk a bokréta rajta!" Én pedig, hadd mondjam azt, -
ne vegye senki elítélendő büszkeségnek, inkább a szeretet elfogultságának - hogy a mi
megyénk meg e bokréta legfőbb ékessége! Hol található meg íly gazdag együttesben a
természet annyiféle szépsége és gazdagsága? Aki a kenyeret termő síkságot kedveli,
megleli a Kisalföld Veszprém megyébe benyúló részén, a Kemenesaljával határos Mar-
cal-völgye kigyózásában. Vagy vonzóbb a vadregényes táj? Kell-e erre alkalmasabb hely
a Bakonynál, a leírhatatlan szépségíí zirci környéknél, a Cuha völgyénél. Csesznek vára
letűnt időkről susogó rengetegénél ... ? Kár is lenne a felsorolást elkezdeni, hisz végére
sem érnénk. Valamikor betyároknak, de vallásuk miatt üldözötteknek is adott mene-
dékhelyet ez a hely. Tűző nyári nap heve elől, aki enyhületré kívánkozík, megtalálja. ha
elmegy bármelyik balatonvidéki gyülekezetünkbe. A tudományra szomiazónak ajánlom
Veszprémet, Vegyipari Egyetemével és iskola-városainkat, mint Pápa, Ajka, Várpalota,
Tapolca ... Megtalálja itt mindenki a munkáját és kenyerét a mindinkább gépesített
mezőgazdaságban, üzemekben. bányákban. erőművekben, tudományos pályákon stb.
Felesleges említenem az út porát vörösre festő bauxitot s a világhírű herendi porcelán-
gyárat.

Minek sorolj am tovább? Megyénk hazánk tükrének egy darabja s Íme, a darabban
tükröződik a nagy egésznek lsten-áldotta szépsége és gazdagsága!

Itt él szorgalmasan evangélikus népünk, rnely hű ma is egyházához és egy új és igaz-
ságosabb társadalmi rendet építeni akaró hazájához. egész népünkhöz. Szent örökséget
kaptunk itt a reformációban. Payr Sándor jeles egyháztörténészünk szerint a dunántúli
reformáció elterjedésével kapcsolatban Sopron és Sárvár mellett Pápa neve is említen-
dő. Nagy erőssége volt itt a lutheri reformációnak enyingi Török Bálint, akkori földesúr
s még inkább felesége, Pemflinger Kata asszony, akit nem a semmiért nevez tek el
"lutheránus nőoroszlánnak". Itt is volt prédikátor többek közt Sztáray Mihály s
itt halt meg Huszár GáJ. Szép énekeik ma is élnek! Itt élt 1714-ig Tóth Sipkovits
János lelkész, akinek otthonát, s a paplak ot is éjjel Eszterházy Ferenc gróf spanyol
zsoldosai leromboltak s őmaga " ... ruháitól megválva, idegen képben a várostól
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félreállt" . Tétre menekült, de vissza-visszajárt Pápára s a temetőben tartott úrvacsorai
istentiszteletet. A Türelmi rendelet nyomán, 1786-ban épült új templom (addig
Homokbödögére jártak istentiszteletre elődeink) a várárokban, vagy legalábbis
az ártérben, mert az akkori gróf ott jelölte ki a helyet. Öseink ezt is hálával fogad-
ták és bebizonyították, hogy az élő hit erejével még ott is emelhetnek templomot!
E templomunk Gyurátz Ferenc idején épült újjá, akinek személyéről legendák sokasága
beszél. '

Egyházrnegyénk mai alakját 1945 után nyerte, amióta határai általában egybees-
nek a közigazgatási határokkal. Döntő volt az a tény is, hogy a presbitériumokban
megszűnt a vagyoni helyzet szerinti érvényesülés. A választásoknál döntő elv: aki
köztetek első akar lenni, az legyen a ti szolgátok! E felvázolt háttér örökségével az
előrernutatók megtartani akarásával élünk itt kb 20000 lélek, 26 anyagyülekezet-
ben, ezekből 8 társgyülekezet, 50 filiaban és kb. 177 szőrványban. Szórványosodó
egyházmegye vagyunk, mégha 60 templomunk, 9 imaházunk. 8 imatermünk és 2 gyü-
lekezeti házunk, illetve 15 gyülekezeti termünk van is. 94 helyiség istentiszteleti cél-
ra! Ezekben egyelőre 18 lelkész szolgál. Az aránylag kis létszámú lelkésztől bizony,
nagyobb hűséget, több szelgálatot és szolgálati gépkocsit követel "az idők szava",
Épületeinket csak egyházunk egészének összefogásával tudjuk fenntartani. Gyüleke-
zeteinknek szükségük van egymásra, egymás szeretetére és önzetlen segítésére. A társi-
tások jól beváltak az igeszolgálat zavartalan biztosításában mindenütt. Gyülekezeteink
3 tájegységben élnek. Az egyik a Balaton- és Balatonfelvidék, másik a Bakonyvidék.
harmadik Pápa és a Somlóvidék.

A középponttól talán legtávolabbi Kővágóőrs ősi eklézsiája, Dörgicsével és filiával
összevont. 15 filia illetve rendezett szórványhelye van. E vidéken jellernzőek a kis
boltíves fehérfalu templomok. Északra találjuk Kapolcsot, Taliándörögdelt. Másik
összevont gyülekezeti sor Mencshely, Nagyvázsony- Leányfalu (Nemes-), Szentantalfa,
Zánka mindig építkező papjával és gyülekezeteivel. Innen egyik irányból Veszprémbe
érünk, továbbmenve Osküre, majd Várpalotára. A felsorolt helyek mindegyíkében
megálIhatnánk és gyönyörködhetnénk egyházi épületeink megújulásának láttán.
Tovább folytatva a körben járást, Tésre érünk, ahol van hazánk legmagasabb tenger-
szint feletti pontján épült temploma. A másik vonalon haladva Ajkára érünk, annak
igen "feljött" gyülekezetébe és filiaiba. Somlószőlős a következő, Itt épült az egyház-
megye egyetlen emeletes parókiája. Néhány krn-re van Nagyvázsony és Dabtony ősi
gyülekezete, jelenleg ismét társuIt. Itt is jellemző a sok szórvány, vagy filia, de papja
még a .Jréttemplomos" Kerta-Veszprérngalsai gyülekezet gondozását is végzi az ajkai
lelkésszel. Sornlószőlőstől kezdve már a Somlóvidéken vagyunk, néhány krn-re Pápától.
Közben még Mezőlak gyülekezetét veszik körül a társai és filiái, mint kotlőst a csirkéi.
Balra tőle van Kemeneshőgyész-Magyargencs ősi együttese, mögötte a Csöglével társult
Marcalgergelyi gótikus tornya tör a magasba Külsővattal és a Vas megyében levő Szer-
gennyel. Pápától északkeletre találjuk Takácsi-Gecse gyülekezetét, majd a malornsoki
és csikvándi gyülekezetünket éljük. Délkeletre van Homokbödöge filiáival s máris Ba-
konyvidéken vagyunk Vanyolán, majd Lovászpatonán árpádkori templommal, másik /
irányban haladva éljük Bakonytamásit, majd Bakonyszentlászlót színtén Árpádkorból 1/
való templomukkal. innét nem messziről intenek felénk a síkator-veszprémvarsényí
templomaink. Nem hagyhatom említés nélkül a néhány lelkes zirci ftliát, (Bszent-
lászlóé) ezidén felszentelt, református testvéreinkkel közös kis templomunkat.

Bármerre járunk, gyülekezeteink mind építkeznek, vagy ahhoz készülnek. Élünk és
élni akarunk, mert Isten kezében vagyunk!

Sikos Lajos
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A Borsod-hevesi
Egyházmegye

Az Avas hegy lábánál, ahol egykor Dévai Bíró Mátyás, a "magyar Luther" prédikált,
Tokajban, ahol Batizi András hirdette ékesszólóan az evangéliumot, Tálly án, ahol Kos-
suth Lajost keresztelték, Göncön, ahol, a bibliafordító Károly Gáspár szólalt atta meg
magyarul Isten igéjét, Sárospatakon, ahol a Perényiek és Rákócziak vitték előre a pro-
testantizmus és a magyar szabadság ügyét, Egerben, ahol a várat védő dicső asszonyok-
ra emlékezünk - ezen az ősi történelmi vidéken - ma két közigazgatási megye terüle-
tén egymillió másfelekezetű lakosság környezetében tízezer evangélikus zengi a 17.
században szerzett éneket: Dicsértessék Uram, örökké szent neved, amelyet Diósgyő-
rött a négy tornyú vár közelében Írtak.

Hatalmas területen - református testvéreink egyházában önálló püspökséget alkot -
több mint kétszáz településen él a szórvány sors minden nehézségeit ismerő, tizenkét
gyülekezetbe tömörült maroknyi evangélikusság. Gyülekezetek, amelynek tagjai vasár-
napról vasárnapra azért vannak együtt, hogy Jézus szavából, az Igéből erőt nyerjenek
a hétköznapokban való igaz s becsületes helytállásra.

Az elmúlt esztendőkben több gyülekezetünk társulását kezdeményeztük, mivel
az evangélikusok Tokajban, Hernádvécsén, Rudabányán, Ujcsalánoson, Abaújszántón
létszámukban kevesbedtek elsősorban az urb anizáció s elvándorlás következtében
s a lelkészi állást még központi támogatással sem tudták fenntartani. Az az örvende-
tes tapasztalatunk azonban, hogy az összevonások nem jelentenek lelki-hitbeli erőt-
lenedést ott, ahol a nagyobb körzetben is a lelkészek hűségesen végzik tovább a szolgá-
latot. Bár a lelkész nem lakik helyben, de híveink pásztorolása, istentiszteletek tartása
rendszeresen tovább folyik. A szolgálati gépkocsik jelentősen megkönnyítik a szőrvány-
szolgálat végzését, mivel egy-egy lelkésznek 150 km-t is meg kell tennie vasárnapon-
ként, ha négy-öt helyen tart istentiszteletet.

Évenként egyházmegyei presbiteri találkozókon együtt beszéljük meg egyházme-
gyénk gyülekezeteinek gondját, kölcsönösen tájékoztat juk egymást s együtt erősödünk
a hitben, hogy növekedjünk a szolgálatért érzett felelősségben a gyülekezetben éppúgy ,
mint a társadalomban.

Több egyházmegyei ének és zenei konferencia segítette az új Énekes könyv haszná-
latba vételét, amelyet máris megszerettek híveink. Az ózdi, miskolci és arnóti gyüleke-
zetek ifjúsága baráti-testvéri kapcsolatok ápolásával mutat jó példát arra, hogyan lehet
egymást erősíteni, biztatni a keresztyén életúton járásban.

Szívből örülünk, hogy egyházmegyénk területén olyan mértékű ipari fejlődés tanúi
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és alkotó részesei lehettünk, amely a lakosság életszínvonalat az országos átlag fölé
emelte. Ez a örvendetes tény viszont magával hozta az urbanizációs fejlődés olyan fel-
gyorsulását, amellyel nem mindenki tud lépést tartani. Ezért fokozott feladatunk a lel-
kípásztorí munka erősítése presbiterek és őrállók segítségével, hogy a különböző sérü-
léseket hordozó, olykor magányukban megkeseredett testvéreink gyógyuljanak, emberi
közösségbe kerülve oldják egyedüllétüket.

Egyházmegyénk életének felesillant örömei közé tartozik a kis gyülekezetek hűsége
és áldozatkészsége. Heves megyei területünkön a két gyülekezet az egész közigazgatási
egység szőrványaiban élő evangélikusokat magához öleli. Egerben és Hatvanban a közel-
múltban vezették be a korszerű fűtést jelentő földgázt a templomba és a lelkészlakásba.
Abaújszántón a templom világításának korszerűsítéséhez a bácskiskuni evangélikusok
nyújtottak segítséget. Fogadják szívből jövő köszönetünket.

Lelkészlakások korszerűsítése, templomok megújítása jelzi a gyülekezetek élni aka-
rását, egyházunk iránti hűségét.

A Luther-év és a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése az egész egyház-
megyét lázba hozta. Gyakoriakká váltak a közös találkozások. a megbeszélések és a fe-
ledhetetlen találkozás a világ evangélikusságának képviselőivel.

Tizenkét gyülekezet a "magyar Ruhr-vidéken" - két szocialista város: Kazincbarcika
és Leninváros gyűjrűjében a szőrványsors minden örömével és gondjával. Tíz lelkész a
tízezer evangélikus között. Közülük öten csak a közegyház jelentős anyagi támogatásá-
val tudják végezni szolgálatukat. Mindegyik gyülekezetűnkben egyértelmű felismerés,
hogy csak egész egyházunk szeretetéből és áldozatkészségéből biztosítható ezen a terü-
leten az evangélium hirdetése.

Az összetartozás erősödő kapcsolatainak jele:lelkészeink és presbitereink együtt vál-
lalják egyházunk teológiai és hitbeli felismeréseit a nem uralkodni, hanein szolgálni
akaró egyház példájában.

E történelmi vidék gyülekezeteinek sajátosságaihoz tartozik, hogy híveink közt sok a
felvidéki, néhány erdélyi származású. Másokat az ipari fejlődés lehetőségei, a számtalan
egyetem és főiskola vonzott Békéscsabáról, Szarvasról, Orosházáról s olykor még a tá-
voli dunántúli falvak meghitt csendjéből is. Egyberingatja őket mégis a közös hit örö-
me, a megtalált gyülekezet légkörének melege és az azonos feladat a hétköznapokban:
az ország szellemi és anyagi jólétén való fáradozás, kultúránk felvirágoztatása és ha-
zánk lakossága morális szintjének emelése.

Az egyházmegye további szolgálatában legyen szívből jövő imádságunk a Diósgyő-
rött írt ének utolsó verse: E földön míg élek, I adj jó egészséget, I Alázatos szívet, I
lelki csendességet; I Áldj meg én munkámban I kívánt j ó sikerrel, I S végre koronázz
meg I Örök üdvösséggel!

Szebik Imre



Györ-Soproni
Egyházmegye

A Győr-Soproni Egyházmegyét az 1952. évi zsinat négy régi egyházmegyéből ala-
kította ki. A különlegesség ebben az, hogy a négy egyházmegye nem egy egyházke-
rülethez tartozott, hanem a.győri, soproni alsó és soproni felső a Dunántúli Egyház-
kerülethez, a mosoni pedig a Dunáninnenihez. Mostanra ez már csak egyháztörténeti
érdekesség, az egyházmegye gyülekezetei a legteljesebb egységben és fraternitásban élik
az életüket.

Területét és lélekszámát tekintve a közepes nagyságú egyházmegyék közé tartozik.
Győr-Sorpon megye 430 ezer lakosából 25 ezer az evangélikus (5,8 %). A gyülekezetek
és a lelkészek száma azonban magasabb az átlagosnál. Amegye 165 településéből 31-ben
van anyagyülekezet, amelynek azonban majdnem a fele társgyülekezeti kapcsolatban
van valamelyik másikegyházközséggel. 25 szervezett filia tartozik az anyagyülekeze-
tekhez. A lelkészi székhelyek száma 16, a lelkészeké 22. A megye majdnem valamennyi
településén él evangélikus, de nem jellegzetesen szórvány egyházmegye. Három körzet-
ben találunk viszonylag több evangélikust: Győr és Sopron környékén, valamint a Rá-
baközben.

Győr-Sopron megye az ország műemléképületekben leggazdagabb megyéje. Termé-
szetesen nem az evangélikus templomok és más egyházi épületek miatt. Mégis említésre
rnéltő, hogy az 1732- ben épült nemeskéri artikuláris templom egyedülálló az ácsművé-
szet tekintetében, nemcsak a megyében. Az Országos Műernléki Felügyelőség által tör-
tént renoválása óta, sok kül- és belföldi vendég gyönyörködött már egyszerű szépségé-
ben, s az évenként megrendezett Nemeskéri napon nagy tömegek vesznek részt. Temp-
lomainknak kb. a felé közvetlenül a Türelmi rendelet után épült, tehát éppen most két-
száz évesek ezek az épületek. Valamennyi megújuit, illetve megújul az évfordulóra,
ugyancsak a Műemlék Felügyelőség irányításával és segítségével, hiszen ezek az épüle-
tek is műemlék jellegűek. Nemeskéren és Sopronban, a templom szomszédságában egy-
házi múzeum is létesült, bizonyságául annak, hogy nemcsak műemlék épületeink, ha-
nem kegytárgyaink, régi könyveínk és irataink is vannak. (A soproni és a győri gyüleke-
zeti levéltárat szaklevéltárrá minősítette az Országos Levéltár.) Két templomunk köz-
vetlenül a Türelmi rendelet előtt épült (Tét és Felpéc), a többi pedig fele részben a múlt
század végén vagy a jelen század első felében, illetve a felszabadulás után. 46 templo-
munkból tehát 20 kétszáz éves, vagy annál idősebb, 14 épült az első, illetve a második
világháború előtt, s az utóbbi negyven évben 12. Ennek a negyven évnek a gyümölcse
a 46 gyülekezeti teremnek, illetve imaháznak kb. a 80 o/o-ais. 30 parókia áll az egyház-
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megye területén, de ebből 13-ban nem lakik lelkész. A többi 17 vagy teljesen új, vagy
a mai igényeknek megfelelően korszerűsített.

Egyházunk 18 szeretetintézménye közül 3 a győr-soproni egyházmegyében végzi
áldott szolgálatát. A győri és a börcsi szeretetház ban közel 100 idős emberről gondos-
kodnak a legideálisabb körülmények között, Egy és két ágyas szobákban, az egészség-
ügyi követelményektől a lelki igények kielégítéséig megelégedésben tölthetik életük
utolsó éveit a gondozottak. Ez a megnyugtató helyzet az utóbbi években valósuIt meg,
s a jövő is nagyon biztató: mindkét szeretetház bővítése és fejlesztése folyamatban van.
A harmadik szeretetintézménynek, a soproni otthonnak a sorsa a következő években
dől el. Szeretetintézményeink szolgálatát társadalmunk is megbecsüli és támogatja. Igen
jelentős a gyülekezeti háttér is, amelynek figyelme nemcsak a győr-soproni, hanem a
vasi egyházmegyéből is ezek felé az otthonok felé irányul.

A "lelki" élet sokkal kevésbé látható és mérhető fel, mint az eddig ismertetett, külső
tényezők. A történelmi egyházakban világszerte tapasztalható "elvilágiasodás" alól mi
sem vagyunk kivételek. Gyülekezeti alkalmainkat - a nagyünnepi, népes gyülekezete-
ket kivéve - a gyülekezeti tagok 5-10 o/o-alátogatja. A hitélet gyökerei még mindig a
volt egyházi iskolák nevelői munkájáig nyúlnak vissza. Az 1557-ben alapított soproni
Líceum, de az elemi iskolák szolgálata is máig ható erővel alakítja gyülekezeteink hit-
életét. Egyébként Sopron az egyetlen gyülekezetünk, ahol a reformációtől kezdve nap-
jainkig töretlen volt a lelkészi-egyházi szolgálat, az ellenreformáció idején is. A Rába-
köz régi, sajátos kegyessége is föllelhető mindmáig az ottani gyülekezeteinkben. Gyer-
mekeink és ifjúságunk körében főllendűlőben van az érdeklődés. Hét gyülekezetűnkben
iskolai hitoktatást is végzünk. Teológiai Akadémiánkont 3-4 hallgató mindig található
egyházrnegyénkből. Egyházmegyei presbiteri konferenciáink, a papnék és kántorok ta-
lálkozói ugyancsak élénkülő tendenciát mutatnak. Lelkészeink nemcsak az évi 10-11
LMK ülésen, hanem a szószékcserék és egymás gyülekezeteiben végzett evangélizácíők
alkalmával is munkálják az egymással és a gyülekezetekkel való, testvéri közösséget.

A testvéregyházakhoz fűződő kapcsolataink "testvériek". Római katolikus részről
a pannonhalmi bencések nyitottsága nagyobb az általában is tapasztalhatónál, reformá-
tus testvéreinkkel pedig jó néhány gyülekezetben kőlcsönösen használjuk egymás isten-
tiszteleti helyiségeit. Társadalmunk és népünk körében nemcsak zavartalanul végezhet-
jük szolgálatunkat, hanem egyre több igényt és megbecsülést is tapasztalunk. Olykor
úgy érezzük, hogy ez a megbecsülés nagyobb, mint ami számarányunkból, vagy külső
adottságainkból következnék.

A győr-soproni egyházmegye is része Magyarországi Evangélikus Egyházunknak.
Ebben az egészben igyekszünk a mi lehetőségeinket jól használni az egész érdekében.

Bárány Gyula

87



Hajdú-Szabolcs
Egyházmegye

A legkeletibb és legészakibb magyar tájakon is van egyházmegyénk. Ez a Hajdú-
Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye. Két terjedelmes és népes politikai megye területén.
Haidű-Bíhar megye területe 6212 négyzetkilométer, Szabolcs-Szatméré 5936. A ket-
tő együtt 12148 négyzet-kilométer. Hajdú-Bihar lakosainak száma 542 ezer, Szabolcs-
Szatmáré 572 ezer. A kettő együtt jóval több, mint hazánk lakosságának egy tizede. -
Az evangélikusok száma 17-18 ezer. Tehát a lakosság mintegy 1,6 százaléka, vagyis
nagyon az országos átlag alatt marad. Ez a szám azonban mégsem jelentéktelen. Öröm-
mel vegyük ezt tudomásul! Csak akkor nem esünk a kisebbrendűség csapdájába, vagy
a valótlan számok bűvöletére könyöklő nagyzolásba.

Az örömöt és hálát az sem árnyékolhatja be, hogy egyházmegyénk tagolódása ki-
mondottan kedvezőtlen. Milyen ideális volna, hi! egyházmegyénk evangélikussága
17-18, egyenként ezer lelkes gyülekezetben élne! De jelenleg csak 3, egymástól elütő
gyülekezet alkotja az egyházmegyét. Két megyeszékhely központtal és egy falusi gyüle-
kezetível. Ha a térképen Debrecent meg Kölcsét összekötjük, majd mindkettőt Nyír-
egyházával, olyan háromszög bukkan elénk, amelyik nagy távolságokat kiált, de semmit
sem mond arról, hogy a kb. 120 helységben hol sűrűsödik az evangélikusség százra, két-
százra, ötszázra, ezerre, ötezerre, vagy hol gyérül egyre, és hol tűnik el az egy is.

Nyíregyháza bázisa a tanyabokrok világa, amelyben sok kisebb-nagyobb gyülekezet
él. A körcikkszerűen tagolt gyülekezet mind a hat körzetéhez négy-öt tanyabokor tar-
tozik. Egy közülük önálló községgé fejlődött ezer evangélikussal, Nyíregyháza szórvá-
nyaként. attól 17 kilométerre, saját istentiszteleti hely nélkül! Mikor közöttük szolgál-
tam, nem rejtették véka alá a saját templom utáni vágyakozásukat. Nyíregyháza szolgá-
lati területe persze még nagyobb. A korábban önálló Kisvárda Nyíregyháza szerves ré-
szévé vált szórványaival együtt. De Nyíregyházára hárul Tokaj és szórványai gondozása
évek óta, újabban pedig Sátoraljaújhely meg a szőrványai gondozása is, noha ezek már
a Borsod- Hevesi Egyházmegye részei.

Egyházmegyénkben két szeretetintézményünk végezheti áldott szolgálatát Nyíregy-
házán. Szeretetotthonunkban 24 idős nőtestvérünk talál otthont korszeríí körülmé-
nyek között és testi-lelki gondoskodást. Az Élim Egészségügyi Gyermekotthonban 40
fogyatékos gyermek részesül folyamatos. magas szintű gondviselésben. Mindkét intéz-
ményünkben megoldott a munkaerő kérdése.

Templomok, imaházak Nyíregyházán: nagy templom, kis templom, az Élim kápol-
nája, a borbányai templom. Vidéken: a kálmánházi, a nyírszőlősi, a kisvárdai és a tokaji
templom, valamint az olcsvai imaház.
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A szolgálatokat jelenleg öt parókus, két másodlelkész, és a teológiaitanfolyamot vég-
zett Cőorgonista végzi. Sűrűn igénybe kell vennlök két nyugdíjas kolIégánk kisegítő
szolgálatát is.

Régebben inkább az öregek költöz tek a városba a tanyákról. Ma inkább a fiatalok te-
szik ezt. - A hagyományos kegyesség - sok megtartó erő volt ebben! - bizony kopik.
Ugyanakkor örvendetesen bontakozik az új tÍpusú, diakóniai veretű kegyesség. Sokan
látják már világosan, hogy az új társadalmi, gazdasági rendben is szükséges, lehetséges
valódi evangélikus keresztyén élet.

A Hajdú-Bihari központ Debrecen. A kb. 1200 evangélikusból mintegy 200 átkerült
gondozásra a szomszédos békési egyházmegyébe. Az 1000 lélekből nagyjából 900 él a
210 ezer lakosú Debrecenben. (Bizonyára sokakról nem tudhatunk, rnert maguk sem,
mások sem jelzik ittlétüketl), A többi szétszórtan él a megye inkább nagyobb községei-
ben és városaiban. Anagyközségek és a városok könnyen rejtik el és nyelik el a szór-
ványhíveket. Persze az anyagyülekezet sem mentes az errefelé nagy testvéregyház von-
zásától, az ízrnosodó római és görög egyházétóI, az amerikai módon szaporodó új fele-
kezetekétől, de az e tájon tempósabban lépdelő szekularizácíőétől sem. - A tömény-
telen reverzális gyümölcse a hatvanas években jelentkezett erősen, és folyamatosan tart.
Egyetlen jelent megértető adat: 1882 előtt 300 kimutatható evangélikus család költö-
zött Debrecenbe. Ezek közül 1936-ban már csak 16-nak voltak evangélikus utódai!
A szórványokban pedig már végképpen nincsenek egyházunkhoz tartozó leszármazot-
tak. - Az, ami még van, vagy már van, bizony csoda! Mind a teherviselés, mind a ternp-
Iomlátogatás, mind a diakonia ügyében igaz ez, de még a konfírmácíóra nézve is. Azok-
nak az evangélikusoknak a száma sem jelentéktelen, akik gyakorlo evangélikusokként
a közéletben súllyal bírnak.

Kölcse a 3. gyülekezeti közpon tunk. A népegyházi örökség ebben a körzetünkben a
legerősebb. Sok előnye van. Az elérhetőség, a hozzáférhetőség, az egyház szolgálatának
igénybevétele és a tehervállalás folyamatossága. Hátrányai is vannak! Nem könnyű do-
log az újítás. Akár énekeskönyvről, akár templomfűtésről, akár másról van szó. Nem
magától értetődő a nagyobb szükségletnek megfelelő nagyobb teher vállalása. Végül
mégis minden megoldódik! Megoldódott a szórványautó, a templom fűtése, a parókia
központifűtése. - A közös gazdaságban és a közéletben példásan állnak helyt a kölcsei
evangélikusok. Mindent megteszünk azért, hogyaszórványokkal mintegy 600 lelkes
gyülekezet időszerűen betölthesse küldetését.

Egyházrnegyénk közegyházi jelentősége. Itt van a kerületünk legnagyobb gyüleke-
zete, nagy lehetőségeivel és majdnem mindig nagy gondjaival. Ennél is·fontosabbnak
látom azonban, hogy a magyar evangélikus egyház egyházmegyénkkel éri el hazánk leg-
keletibb és részben legészakibb határát. Így egész egyházunknak lényeges kiegészítője.
Fontos támasza is, de természetesen gondja is. Nekünk jobban meg kell élnünk az
egész egyházunkkal való összetartozásunkat, mint az ország szívében élő, vagy az ah-
hoz közelí egyházmegyéknek. Hisszük, hogy Krisztus Urunknak drága a rni 17-18
ezernyi evangélikusságunk - a sokmillió keresztyén között - és bizonyosan a szeme-
fénye is!

SzabóGyula
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A Vasi
Egyházmegye

GAZDAG MÚLT

Harminckét éves lelkészi szolgálatomból huszonnyolcat a Vasi Egyházmegye három
gyülekezetében éltem meg. Négy éve vagyok az egyházmegye esperese. Mégis úgy gon-
dolom, hogy csak a töredékét ismerem, bemutatni pedig a töredéknek is csak töredékét
tudom egyházmegyénk lenyűgözőert gazdag történetének és mai életének.

Patinás nevű gyülekezeteink mellett szinte a legkiseb bek is olyan egyháztörténeti
események ernlékét őrzik, amelyek nem merengésre csábítanak, hanem a gyökerekre
emlékeztetve eszméltetnek, nevelnek és késztetnek jelenünkben megélt keresztyenségre.

Az Országos Egyház levéltára őrzi egyháztörténeti kincsünket. Miskei Ádámnak, az
alsósági rektorból lett dörnölki lelkésznek és kemenesaljai esperesnek hatalmas anyagót
felölelő .Protocollum "-át, benne az egyházmegye születésének, avajúdásnak hístőriá-
ját. Asbóth János kernenesmihályfai lelkész neve fénylik ide, akit Miskei a hajótörés
után a deszkákat összeszedegető és belólük új hajót ácsoló ember tevékenységevel
szernléltet. De ő sem Robinson: a pusztulás letargiájából, a külső bajok és belső szétesés
szövevény éből a győri evangélikus konvent felelős józansága gyógyítja: ne máshol ke-
resse, hanem a területen szervezze meg a használható szolgálattevő közösségét, hogy ne
a maga feje után járjon mindenki, hanem a közö s szolgálat szabta fegyelemben és egy-
más tiszteletében éljenek gyülekezetek és lelkészek. Számunkra ez az eset ragyogó
szemleltetője annak az igazságnak, hogy nemcsak egyes keresztyén, nemcsak egy-egy
gyülekezet, de egy egyházmegye sem élhet a másik testvéri szava és példája nélkül. Csak
együtt lehetünk egyház!

Dörnölk, a mai Celldömölk artikuláris központ, ahol szinte egyidőben épül a templom-
nélküli, hatalmas terület népe számára az istentiszteleti hely és a kiscelli búcsújáró hely-
lyé lett kegyhely. Két szomszédos vallási központ: későbbi társadalmi és gazdasági fej-
lődés gerjesztői. Kemenesmíhályfa (ma: Sömjénmihályfa) akkor evangélikus, ma kato-
likus templomában tettek hűségesküt a környék evangélikus lelkészei Bercsényi jelenlé-
tében a nagyságos fejedelemnek. Nagysimonyiban Ács Mihály szolgálatára emlékezünk.
Csönge és Ostffyasszonyfa az Ostffyak és Vido sok ernlékét idézik, akik egyfelől a fel-
ségsértés határát súroló bátorsággal vetik be tekintélyüket az udvarnál a szorongatott
gyülekezetek érdekében, ugyanakkor érett bölcsességgel, a saját gyülekezetek előtti
jó bizonyságukat is kockára téve akadályozzák meg, hogy a templomfoglalások idején
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Erőszakra erőszakkal válaszoljanak a míeink. Csöngén Petőfit idézi az orgona melletti
padba vésett "Spes confisa Deo nunquam confusa recedit"-mondat, a templom udva-
rán pedig a kapcsolatok erejét és a civilizációs szolgálatot is jelzi a Tessedik csernetés-
kertjéből származó, pár ágon még kihajló akácfa. Nagygeresd jelképéve lett annak a kí-
sérletnek, amely szeretett volna rendezett formát adni evangélikusok és reformátusok
testvéri együttélésének és segítségének. Nemescsó egyháztörténeti és liturgikus jellegű
valamit sejtetnek abból, hogy evangélikusság és "puritánság" nem használhatók váltó-
fogalomként. A kőszegi gyűlekezetet, sőt a mai határon túl élő templomnélkülieket is
befogadó szeretete, amit Kőszeg később Szombathelyevangélikusainak istápolásával
hálál, máig fénylő és ható, késztető jel. Körrnend és Szombathely Czipott Géza és Kapi
Béla szolgálatával a modern evangélikus sajtómunka bölcsője is. A töredékekben fel-
mutatott történelem mai kiértékelésre vár. Örülünk, hogy vannak lelkészeink, akik mai
szolgálatunk elhanyagolása nélkül sok energiát fordítanak arra, hogy egyházmegyénk
története eleven örökségként épüljön bele gyülekezeteínk mai életébe.

IZGALMAS JELEN

Egyházmegyénkben ma kb 22-23000 evangélikus él 26 anyagyülekezetben. 50 fl-
liában és 133 szőrványhelyen. A kemenesaljai evangélikus tömb mellett ott van a Ná-
dasd és Szentgotthárd körüli vasi szórvány és az Örség sok fáradságot igénylő hatalmas
szórvány területe. Jellemző, hogy a vasi evangélikusság egyharmada filiákban él. Még el-
gondolkoztatóbb, hogy a kb. ezer szórványevangélikust 133 szórványhelyen éri el a
lelkész.

Vasban (1983-as adat) évi 4810 vasárnapi és hétköznapi istentisztelettel, 300 családi
áhítattal, 590 bibliaórával, 150 gyermekbibliaórával, 552 úrvacsorai alkalommal, közel
7000 látogatás sal próbáltuk evangéliumk özelbe juttatni testvéreinket.

A mögöttünk levő Luther-év, az LYSZ-nagygyűlés ~s a Türelmi rendelet nyomán
épült templomaink 200 éves jubileuma mozgást hozott és több irányba mozdította
gyülekezeteinket. 1983-ban két autóbuszt indítottunk a Luther-városokba, az LVSZ
nyitó és záróistentiszteletére ugyancsak két busznyi népünk indult. E két esemény és a
templomjubileumok szinte példa nélküli renoválási tevékenységet szültek. A gyülekeze-
tek zárszámadásaiban szereplő 9 és fél milliós bevétel valamit jelez ebből a mozgásból.
Megindultunk egymás felé is. Nemcsak a külföldi utak vonzanak, szívesen kerekednek
fel a szomszéd, vagy távolabbi gyülekezet meglátogatásárais gyülekezeteink, vagy állnak
meg kirándulásaik során egy-egy evangélikus templom előtt istentiszteletre, pár órás
találkozásra.

Támogató egyházmegyéje vagyunk a győri szerétetintézményeknek. Ide irányít juk
adornányaink zömét, természetesen nyitva hagyva az utat más intézmények felé is. Ami
fáj: embert, munkást nem igen tudunk adni szeretetintézményeinknek.

Egyházmegyénk területén szamos állami szocíálís otthon működik. Csak a szombat-
helyi gyülekezet ható sugarában három. Gondozott jaik között híveink is ott vannak.
Általában szívesen fogadják, amikor a kapcsolattartás és a végigkísérés kötelezettségévei
felkeressük gyülekezeteink egykor aktív tagjait.

Egyházmegyénk területén jelenleg 17 lelkész, 1 segédlelkész, 1lelkészi és 3 gyüleke-
zeti munkatárs végez szolgálatot. Ezzel a létszámmal csak úgy tudjuk ellátni a munkát,
hogy több lelkészünk két vagy három volt anyagyülekezetet is gondoz. Öt parókiánk
lakatlan. Lelkészi közösségünk a váltás nehéz időszakát éli áto Idő és türelem kell ah-
hoz, hogy az 5-6 éve szinte egy csapatban nyugalomba vonult, hosszú szolgálatí idő

91



alatt összeforrott lelkészeink hiányát számban, de még inkább a közösség területén pő-
tolhassuk. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a szolgálatban álló lelkészeink kéthar-
mada a fiatalabb vagy az egészen fiatal generációhoz tartozik. Úgy tűnik, hogy túl va-
gyunk a lelkészi közösséggé formáIódás kritíkus pontján. Három nő parókusunk és egy
női lelkészi rnunkatársunk van. A gyülekezetek megértik, hogy akik közülük egyúttal
kisgyermekes, fiatal édesanyák is, szolgálatuk teljességét még ezután tudják majd nyúj-
taní. Kilenc nyugdíjas lelkésztestvér él egyházmegyénk területén, négy pedig Budapes-
ten. Hálásak vagyunk hűséges segítségükért, egyházszeretetükért. Három gyülekezeti
munkatárs - polgári foglalkozását megtartva - testvéri közösségben veszi ki részét az
igehirdető és pásztori szolgálatból.

Gazdag múlt, izgalmas jelen. A jövőnk pedig Jézus Krisztus kezében. De ez a kéz
nekünk is munkát ad.

"Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak '
Mt 5. 4.

Ennek a boldogságnak, melyről itt szó van,
előfeltétele, hogy nézzünk a dolgok szemébe.

Minden szenvedésnek legnagyobb oka a bün. Az élet
legmélyebb és legsötétebb árnya nem a gyász, sem

a halál, hanem a bün. Legtöbbször azonban emberek
elűzik ennek a szomorúságát. (G. R. Brinke)

Már itt a földön is kell érezniök a mennyei vigasztalás
előízét azoknak, akik a nyolc boldogság szerint élnek.

- Minden egészséges szomorúság magában hordja
a jövendő nagy vigasztalás örömét. (Rajz Mihály]
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Fejér-komáromi
Egyházmegye

Már a neve is elárulja, hogy két politikai megyére terjed. Területileg az ország legki-
sebb megyéje Komárorn, Fejér viszont a nagyok közé tartozik, Északon a Duna, délen
Tolna, nyugati irányban Veszprém és Somogy megye határolja. De Pest megyéből Érd
is hozzá tarozik. A legtávolabbi pontok mintegy 140 krn-re vannak egymástól. (pl. La-
joskomárom és Esztergom) Földrajzi középpontja - a nyugati irányt kivéve, - talán
Mór városa lehet, amitől megközeIítően egyfonna távolságra vannak gyülekezetcink.
Komárorn megye 2250 km2 nagyságú és 323256 főt számláló, rníg Fejér 4372 km2

területén 410 ezer lakos található. Az előbbi az ország legiparosodottabb és Pest megye
után a legsűrűbben lakott megyéie, míg Fejér jelentős ipara mellett legalább olyan je-
lentős mezőgazdasággal dicsekedhet.

E két megye nagy terül etén élő 733256 lakosból 21 anyagyülekezetben mindössze
kereken 15 ezer evangélikus él, ami alig haladja meg a lakosság 2 %-át. Ez a tény azon-
nal érzékelteti az egyházmegye erősen szórványjellegét. A legnagyobb és anyagilag leg-
erősebb gyülekezetünk Bakonycsérnye közel 2 ezer lelkével, a legkisebb Csabdi- Bicske
alig 200 egyháztaggal. A nagy római katolikus többség mellett a református egyháznak
is három esperessége van itt. Egy érdekes adat az arányok jellemzésére: a primási szék-
hely, Esztergom evangélikus templomának alapterülete pontosan annyi, mint a nagy
bazilika főoltárképének területe. A gyülekezetek külső jellemzéséhez - most az anyagi
életképességre gondolva - a mai állapot szerint, gyülekezeteinknek mintegy a fele ké-
pes arra, hogy saját lábán megálljon, megéljen. Ebből következik, hogy az erősebbek-
nek fokozott felelősséggel kell figyelni a segítségre szorulókra. Ez a testvérszeretetből
természetesen következik. Egyre jobban látjuk, hogy nem élhetünk csak a saját gyüle-
kezetűnkben gondolkodva úgy, hogy nem érdekel, mi van a másikkal. Tettekben is
megnyilvánul ez, amikor pl. évek óta többlet-áldozatot hoznak az erősebbek négy külö-
nösen is kis lélekszámú és főleg szórványjellegeű gyülekezetért. amilyen pl. Komárorn,
Esztergom, Sárszentrniklós és Tata. Nemcsak a Gyülekezeti Segély megyei részéből
kapnak ezek szinte rendszeresen, hanem lelkészeik fizetésére is gondolunk gyülekezeti
felaj ánlásokkal.

Valljuk, hogy egy szórványgyülekezetben szolgálni nemcsak kettőzött fáradozás,
hanem egyben küldetés is, hogy egyre szélesebb körben ismertté, sőt hitelessé legyen
egyházunk szava, szolgálata, Nem könnyű szórványban élni és megmaradni, szolgálni
néhány ember között, de nem lehetetlen és bátorít annak a tudata: kevés só elegendő
ahhoz, hogy hatása legyen és jó ízt adjon. Csak élő hittel kell vállalni a só szerepét és
szolgálatát és közben nagyon kell vigyázni arra, hogya só ízét ne veszítse.



Éppen erre gondolva nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyes gyülekezetekben fo-
lyó jó munka mellett az egyházmegye közös alkalmait is egyre jobban szorgalmazzuk és
kiépítsüle Nem újdonság, hanem már hosszú évek óta ismétlődő alkalmaink a megyei
- presbiteri - kántori csendesnapok, ifjúsági- gyülekezeti találkozók, táborozások,
papnék együttléte stb. Az e\csendesedés mellett a tanulás, az ismeretszerzés, a tovább-
képzés is feladata ezeknek az együttléteknek , még pedig lehetőleg úgy, hogy szem előtt
tartjuk akár egyházunk, a keresztyénség, hazánk és társadalmunk, sőt az egész világ
aktuális kérdéseit és próbáljuk az Evangélium fényében tájékozódni és megoldásokat
keresni. Együttléteink természetesen velejárója a közös úrvacsoravétel, a közös éneklés,
az új énekeskönyv bevezetése óta a tervszerű énektanulás és reméljük, hogy nem távoli
jövőben a szép és értékes liturgikus dallamok begyakorlása is.

E ponton szólni kell valamit az egyházmegye zenei életéról. Ennek már mintegy ne-
gyedszázada központja az Oroszlányi Gyülekezet, mely gyülekezet ének- és zenekara
tervszerű és lelkes vezetéssel egyre igényesebb darabok előadására vállalkozott az évek
során. Híre hamarosan túljutott a gyülekezet határain akár úgy, hogy jó példaként ősz-
tönző hatással volt és van más gyülekezetek zenei- és énekkari életének beindulására,
akár úgy, hogy kölcsönös látogatások következtében, most is - míg e sorokat írom -
lázasan készülődnek egy NSZK-beli túrnéra, Plochingenbe és környékére.

De egy pillanatig sem feledkezünk -meg arról, hogy szervesen és örömmel beletarto-
zunk egész magyarországi Evangélikus Egyházunk vérkeringésébe. Országos egyházunk
segítőkészséget szinte valamennyi gyülekezetunk közelről is tapasztalhatta és tapasz-
talja, hiszen a különböző segélyszervek anyagi juttatását minden templomát, lelkész-
lakát felújító, vagy építő gyülekezet élvezte és élvezi évről-évre. Nincsen olyan gyüle-
kezet, amelyben az elmúlt évtizedekben ne lett volna ilyen munka. Hat teljesen új pa-
rókia épült, az esztergomi most van épülőben, de valamennyi komfortossá, korszerűvé
vált a gyülekezetek és gyülekezeteken kívüli nagy áldozatok segítségéve\. Nemcsak e se-
gítségért, de magunkénak valljuk és tudjuk országos itnézményeinket, a Teológiai
Akadémiát, - ahol jelenleg is hat hallgató készül a lelkészi szelgálatra megyénkból ~
a Szeretetintézményeinket, Múzeumunkat, könyv, és levéltárunkat, műkincseinket,
valamennyi ternplomunkat és épülétünket. Nemcsak becsülettel kiveszi egyházmegyénk
a részét akár a Gyülekezeti Segély akár a lelkész- vagy gyülekezeti munkások- kántorok
utánpótlásának szent feladatából, mert szeretünk egész egyházunkkal, sőt a Lutheránus
Világszövetség nagy családjával is együtt örülni, együtt gondolkodni, ha szükséges
bánkódni, de mindenek előtt felelősen imádkozva lsten előtt hordozni azt a küldeté-
sünket, ami, ha csupán kis része is, de hisszük, fontos része a nagy Egésznek, az Evan-
gélium ügyének!

Labossa Lajos
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Lutheránus Világszövetsé
budapesti nagygyűlése

Másfél évvel a hátunk mögött lesz már a nagygyűlés, mire az olvasó ezeket a sorokat
kézbeveheti. hiszen magam is közel egy évvel a nagy esemény után írok. Már rég leke-
rült a Deák téri gyülekezet épületeinek ajtajairól a felirat: ,,Evangélikus Világgyűlés
Irodája". Levéltárba kerülnek az iratok. Néha még érkezik ugyan egy-egy elfelejtett
számla vagy reklamáció, olykor még megcsörren az angyalföldi lelkészi hivatal tele-
fonja, hogy a világgyűléssei kapcsolatos információt kérjenek, de most már azért mégis
elfogynak az ügyek. A feladatot, melyet egyházunk vállalt, becsülettel teljesítettük.
A dolog ezzel el van intézve. Minek emlegetni régi dolgokat? A közelmúlt felidézésenek
két nyomós oka van. Egyrészt legyen valami támasza a gyarló emberi emlékezetnek.
Másrészt - noha az idő azóta is gyorsan szalad, - még ma is felcsillan, összevillan azok
szeme, akik valamilyen módon részesei lehettek ennek a páratlan eseménynek.

Amikor évekkel ezelőtt az előkészítő bizottság tagjai az első megbeszélésekre gyűl-
tek össze, mindannyian sok tapasztalattal rendelkeztek, de ilyen nagyságrendű konfe-
reneia érdemi megszervezésében még egyikük sem vett részt. A járatlanság és a szakem-
ber olykor szinte már túlzottnak érzett precizitása, az anyagi nagvonalúság és a szűk-
markúság sziklazátonyai között haladva kezdett lassan tisztázódni, milyen is legyen ez
a nagygyűlés, mi is a pontos feladat, melyek a lehetőségek, s kinek-kinek mí a dolga.

Évekkel ezelőtt a Budapest Sportcsarnokban szerteheverő betonidomok között
botladozva és fent még a kék eget látva, vagy a Stadion Szállo csupasz beton falai kö-
zött tapogatózva, amikor még léckerítések óvtak a Iíftaknáktől, - akkor hittük is tele
reménységgel, meg kételkedtünk is egy kicsit, hogy itt, pontosan itt leszünk a Luthe-
ránus Világszövetség nagygyűlésének házigazdái.

Az előkészületek üteme az idő múlásával egyre gyorsult. Megalakult a Deák téri
szervező iroda, megjöttek bútorai, felszerelték a telexet és a telefont. Jákó Piroska
mintaszerű titkárnőnek bizonyult, aki nyugodtan, pontosan, szépen és nagy rnunka-
bírással látta el feladatát. Dr. Tóth András adjunktus pedig, aki mintegy kívülről
csöppent az előkészületekbe, éppen azt nyújtotta, amit vártunk tőle: a kereskedelmi
szakembert, a szívös és leleményes tárgyalópartnert, aki egyházunk anyagi érdekeit
is odaadással képviselte. De sokan mások is bekapesolódtak a munkába. Egy gimna-
zista lány készítette azt a hosszú falinaptárt, mely mutatta a hátralevő heteket és az
esedékes teendőket. Nyolcadik évtizedükben járó nyugdíjasok az első hívó szóra jöt-
tek: "egy óra múlva ott vagyok ... " Elfoglalt szakemberek töltöttek órákat azzal, hogy
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a berendezés, a hangosítás, a szervezés, a közlekedés, a gyülekezeti vendégszolgálat
vagy az istentiszteletek részleteit tisztázzák, megtervezzék és elkészítsék.

A falinaptáron a hetek ijesztően fogytak, a munkaidő egyre nyúlt, korán kezdtünk,
egyre később hagytuk abba. Már kapukulcsot is kaptunk, mindig nem jutott idő ebéd-
re, s amikor egyszer Bachoreczné, Erzsike, a Deák téri egyházfi megkent vajaskenyér-
rel állított be egy este, attól kezdve már ennivalóról is rendszeresen gondoskodni kezd-
tünk. A berendezési tervek elkészülte és a pontos program kézhezvétele után elkészült
a kéthetes rendezvény szinte percekre bontott forgatókönyve, mely minden eseményt
és minden tennivalót tartalmazott. A napokat kitöltötték a táxgyalások, az irodába visz-
szaérkezve csak telefonálásra volt idő. Távirati stílusban beszéltük meg a dolgokat. Min-
den héten meglátogatt ak a genfi központ valamely osztályának képviselői, akik némi
meglepetéssel nyugtázták csaknem minden esetben, hogy a kis magyar előkészítő csa-
pat kezében tartja az előkészületek irányítását. Gárdánk egyre növekedett a tanév vé-
gétól: néhány teológiai hallgató segített állandóan, nagy lelkesedéssel és tenniakarással,
az új feladatokba egyre inkább beletanulva. Fiúk és leányok a mí irodánkban találkoz-
tak, s csak azután mentek programjukra, ha néhány órát segítettek. Közben érkeztek
a megrendelt tárgyak: úrvacsorai edények és válltáskák, a könyvkiállításra könyvek és
jelvények, belépőjegyek és tájékoztató füzetek. Hallottuk, hogy készül a Sportcsarnok
berendezése és az elektronikus orgona.

Az ifjúsági találkozó előkészítése és lebonyolítása mindebben csak mellékes feladat
volt. Feledhetetlenek maradtak az előkészítő találkozások feszültséggel teli megbeszé-
lései és vitái. - Egy pápua-új -guíneai fiatal "véletlenüf' egy héttel korábban érkezett.
Társak nélkül egy kollégiumi épület első emeletén helyeztük el. Másnap, még mindig
némi szorongással, újságolta, ilyen éjszakája még nem volt: sohasem aludt még emele-
ten! A résztvevők, akiknek az érdekében heteken-hónapokon át annyit tettünk, kezd-
tek számunkra is hús-vér alakot ölteni. Az első csúcspontot ebben az ifjúsági találko-
zó megnyitó istentisztelete jelentette a Deák téri templomban, amikor először talál-
koztak össze a Budapestre érkezett fiatalok. Az első taíálkozás öröme és az emlékeze-
tes éneklés az udvaron, sokan érezték így, meghatározta az egész együttlét hangulatát.
"Már ezért az estéért érdemes volt megrendezni a találkozót" - mondta valaki.

Közben megkezdődött a végrehajtó bizottság ülése is - pontosan egy héttel a vi-
lággyűlés kezdete előtt. Rádiós és tévés szakemberek árasztottak el kérdésekkel és fela-
datokkal. S amikor egy elhúzódó tárgyalásról számtalan tennivalóval és gonddal vissza-
érkezve. a Deák téren a segítésbe frissen belépő és türelmetlenül várakozó fiatalok vagy
negyven fős csoportját láttam, árvízi helyzetben éreztem magunkat. Barátkozásra vagy
csevegésre nem volt idő. Percek alatt megkapta feladatát mindenki, az irodában előké-
szített holmik a Sportcsarnokba kerültek és a város különböző pontjain végezte felada-
tát mindenki.

Ot nap volt már csak hátra a megnyitó istentiszteletig. Kfvülállőknak az a benyomása
lehetett, hogy még semmi sem történt. Csak a Sportcsarnok függönyei voltak úgy elhe-
lyezve, ahogyan a forgatókönyv előírta. Ekkor azonban - mint eső után a gomba -lát-
hatóvá lett minden eddigi előkészület. Óráról órára változott a kép, amint a Fővárosi
Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalat dolgozói Pataky Dóra építész tervei és vezetése,
Bolla Árpád műszaki ellenőrzése mellett megvalósították az elképzeléseket. A Sport-
csarnok óriási épületéből. melyben akkor kezdtük csak kiismerni magunkat •..egy világ-
gyűlés otthona lett a nagycsarnokkal, kápolnával, kiállítással, üzletekkel. irodákkal, saj-
tóközponttal és a csoportok találkozási helyeivel, a Körcsanokban berendezett első-
osztályú étteremmel, és a Sportcsarnok homlokzatán az éles betűkkel: "VII. Evangé-
likus Világgyűlés".

103



, Két nappal a megnyitó előtt, pénteken vártuk Albert Péter orgonáját Miskolcról.
Ugy tudtuk, reggel kilenckor indulnak. De eljött a dél, majd az este, de semmi hír.
Telefonálni nem tudtunk. Feszült izgalommal teltek az órák, hiszen negyvennyolc
óra is kevés egy orgona összeszerkesztésére, hangolására! Este nyolc órakor érkezett
meg a teherautó. A porondmunkásokat már az öltözőből vezényelték vissza munkába.
Hatalmas csövek, dobozok, drótok és egy játszóasztal - hogyan lesz ebből orgona?!
É.üel kettőkor, szombatra virradóan, megszólalt. Jellemző a lelkesedésre, hogy több
érdeklő dő kivárta ezt a pillanatot.

Sok százan érkeztek közben pénteken is, szombaton is. Kíváncsiskodva figyelték,
hol lesz a nagygyűlés. Szombaton délután a megnyitó istentisztelet főpróbája. Jelen
vannak a közremííködők: hatvan magyar lelkész és hatvan külföldi, százhúsz úrvacsoraí
segítő. Folyik az úrvacsorai osztócsoportok összeállítása, bábeli hangzavar, első próbák
az úrvacsorai edényekkel, melyek külön erre az alkalomra készültek, az osztohelyek
kijelölése, a bevonulás próbája. Rádíósok, tévések serege, akik pontosan tudni akarják,
mikor lesz szöveg és mikor ének vagy zene, hol lesz az énekkar, ki beszél és mikor és
honnan való, melyek a pontos szövegek, mikor milyen nyelven beszélnek ... Az agy és
a nyelv megerőltető próbája. Egy-egy' pillanatra úgy tűnik, mintha eddig semmi munkát
nem végeztünk volna, de aztán talán mégis minden kérdés választ kap. Lassan mindenki
elfárad. Elcsendesedik a Sportcsarnok. A megnyitó elötti utolsó éjszaka. A magyar iro-
dában sokáig van még intéznivaló. Sokszor kevés a három telefon. Az éjszaka közepén
is cseng. Tábor István, a Sportcsarnok igazgatója és Abella Miklós rendezvényfelelős
utolsó szemlére hívnak. Fényárban úszik az istentisztelet helye, csak a takarítók dol-
goznak, minden a helyén van.

A megnyitó reggelén a magyar segítő fiatalok már hét órakor javában dolgoznak: az
ülésekre helyezik az istentiszteleti rendet. Előkészítik a hatvan úrvacsorai készletet. Az-
tán megnyílnak a kapuk és negyedórákon át özönlik egy páratlan gyülekezet, magyarok
és külföldiek, fővárosiak és vidékiek. S eljön a perc, rnelyre éveken át készültünk. Zúg
az orgona, száll az ének, Káldy Zoltán püspök hirdeti az igét magyarul, és példás rend-
ben, ünnepélyesen és gyorsan folyik a rendhagyó úrvacsoraosztás a lelátókon. Egy is-
tentisztelet, mely látvány volt, áhitatot keltett, az egész világ összetartozásának élmé-
nyében részesített. Összeszorult 'torokkal, fátyolos szernmel, dobogó szívvel voltunk ott
sokan, akik úgy éreztük, nem mi csináltuk ezt, hanem ajándékba kaptuk.

Ezzel megkezdődött a nagygyűlés kéthetes munkája. Sok tudósítás jelent meg az elő-
adásokról, a határozatokról, a megbeszélésekről, váratlan vagy várt fordulatokról, a vá-
lasztás drámai pillanatairól és ránk nézve egyedülállóan megtisztelő eredményéről. Min-
den gyülekezeti szolgálatnak is bizonyára megvan a maga története és emléke. Dr. Ino-
tay Lehel kezében futottak össze ennek szálai. Végigkísérte ezeket a heteket is a szerve-
zőgárda munkája a Deák téri irodában, a Sportcsarnokban berendezett irodában, a ká-
polnában és üléstermekben. Sok előre látott tennivalóval, sok váratlannal birkózva, sok
látvány os feladattal, és sok észre nem vehetővel fáradozva. Dicséret és köszönet illeti
mindazokat, akik lemondtak kényelemről, pihenésről, egyéni kedvtelésről, érdeklődés-
ről és áldozatot vállalva vettek részt a munkában. Hosszú lenne a névsor, s talán nem is
tudnánk mindenkit felsorolni. De tudjuk, hogy vannak névtelenek is.

Négy nappal a nagygyűlés záró istentisztelete után már jégpálya volt az ülések he-
lyén. A Sportcsarnok leszerelése, kiürítése és az értékek elhelyezése sem volt kis feladat.
A résztvevő külföldiek sok kilony ira nőtt könyv- és jegyzetanyagának elküldésében is a
fiatalok segítettek. Reggeltől estig csomagoltak, mértek , címeztek. beszedték a postai
díjakat és néhány nap alatt több mint százezer forintos "forgalmat" bonyolítottak le.
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Külön kocsit küldött a posta a csomagokért, és nem tudok olyan csomagról, mely ne
érkezett volna rendel tetési helyére.

Mint az érkezésnél, az elutazásnál is Szirrnaí Olivér szervezte meg a közelekedést.
Nehéz volt a búcsú. Nehéz volt megválni azoktól, akiket otthonunkba. hazánkba fo-
gadtunk erre a néhány hétre, akiket így többé-kevésbé megismerhettünk, rnegszeret-
hettünk, s akik bizonyos mértékig barátainkká lettek.

Nem lehet említés nélkül hagyni azt a hallatlanul sok, gondos, aprólékos, sőt odaadó
segítséget, melyet állami szervek és vállalati dolgozók, ideértve a Stadion Szállo dolgo-
zóit is, mintegy a magyar társadalom képviseletében nyujtottak a nagygyűlés sikeres le-
bonyolításához. Jóleső volt annak jeleit látnunk, hogy nem egy rendelést teljesítenek,
hanem egy ügy sikerén is fáradoznak. Máskor mi hívjuk egyházunk tagjait, hogy segít-
sék a társadalom céljainak megvalósitását. Most a társadalom tekintette szinte a magáé-
nak a mi ügyünket és nyújtott segítséget nekünk, evangélikusoknak.

Nincs hát csodálkoznivaló azon, hogy összecsillan a szernünk , ha a nagygyűlésről esik
szó. Magunkon éreztük Isten áldó kezét. Nem szabad hát felejtenünk.

Reuss András
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"Mintmagot vet Isten
barázda mélyébe ..."
Megemlékezés halottainkról

HARKÁNYI LÁSZLÓ (1928-1984). Budapesti születésű. Egyházszerető és pél-
dáséletű édesapja és két nagybátyja nyomán már diák- és teológuséveiben lelkesen
kapcsolódik a fasori gyülekezeti életbe. Teológusként egyik évben az Otthon szeníora,
Segédlelkész Kecskeméten és Józsefvárosban, lelkész Dunaharasztiban. Egy évtizeden
át az Országos Egyház főtitkára. 1967-ben Sajtóosztályunk ügyvivő lelkésze lett, s eb-
ben a minőségben tördelőszerkesztőként és az Evangélikus Élet felelős kiadójaként
is fáradhatatlanul tevékenykedik. Mindig pontos, körültekintő, magát nem kímélően
lelkiismeretes. Tárcacikkeit szívesen olvassák egyházhíveink. Keveset törődik önma-
gával, egészségével, ezért egyre inkább erőt vesz rajta cukorbetegsége. Többszöri műtét
után, a leggondosabb orvosi ellátás sem tudja a beállott szövődmények következmé-
nyeit elhárítani, s így életének 54. évében, de Istennel, embertársaival és önmagával
is megbékélve hal meg. Kívánságának megfelelően - Mátraszentistvánon tért végső
pihenésre.

GERENCSÉR ZSIGMOND (1893-1984). Győr megyében, Arpáson született.
Tamulmányait az ősi soproni Líceumban és a Teológiai Akadémián elvégezve, Győ-
rött szolgál segédlelkészi, majd hitoktatói munkakörben. Tudásvágya a greifswaldi
egyetemre, majd Berlinbe, Stettinbe és Wittenbergbe hajtja. Mindenütt főként bel-
missziói tanulmányokat folytat. Szolgálatának derekas részét Nemescsón és Móric-
hidán töltötte. Több tudományos társaságnak volt a tagja. Gyakran írt elbeszélé-
seket és tanulmányokat egyházi lapjainkba. Megírta a Mórichida-Arpási Gyülekezet
történetét. Nagy családot - hét gyermeket - nevel, áldozatos szeretettel. Negyed-
századra terjed nyugdíjas kerban töltött élete. Egyik gyermekéhez, Rákosszentmí-
hályra költözve, sok éven át kisegitő szolgálatot is ellát az ottani gyülekezetben. Éle-
tének 92. évében szólította magához az Úro

PÁL BÉLA GYÖRGY (1897-1984). A Gömör megy ei Szirk községhez tartozó
Vashegy ércbanya-telepen született. Édesapja ott volt tanitó. A rimaszombati Pro-
testáns Főgimnáziumban, majd Eperjesen és Sopronban tanult. Rövid ideig több helyen
volt segédlelkész, jelentős azonban életében az, amikor Paksra kerül. Tápiószentmár-
tonban évtizedeken át parókus. Innen is megy nyugdíjba, 1959-ben. Utána még 20
évig dolgozik a budapesti Baleseti Sebészeten. Ott is papi szolgálatot lát el. Vigasztal-
ja a sérülteket. Életének utolsó három évét Pakson töltötte, gyorsan romló egészségi
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állapotban. Temetési igéjét maga választotta, megérezvén a nagy apostollal, hogy
neki is elég - életben és halálban egyaránt - Isten kegyelme.

KUTAS KÁLMÁN (1888-1984). PapköltŐ. Keveseknek osztályrészül jutó tehet-
séggel és magas kerban is megmaradt szellemi frissseséggel élt, szolgált szinte haláláig.
Győrött született. A soproni Teológiai Akadémia elvégzése után a jénai egyetem filo-
zófiai fakultásán is tanult. Budapesti segédlelkészi éveket követően Zalaegerszegen,
Szegeden, végül Szombathelyen pásztorolja meleg szívvel városi híveit. Igehirdetéseit
mély tartalom és igényes forma jellemzi. Kiemelkedő az irodalmi tevékenysége, mely-
ből mindig keresztyén derű, hála és szívbeli melegség árad. Nyugdíjas éveiben német
és angol teológiai művek fordítását végzi nagy szakmai hozzáértéssel. Száz kötetnyi
munkássága egészen egyedülálló egyházunkban. Többszáz hívével tartott élete végéig
Krisztushoz terelő kapcsolatot, levelezés útján. "Naplemente - Jónás" című verses
könyve 1983-ban jelent meg, kéziratban összeállított másik verses kötete pedig kia-
dásra vár 1985-ben a Sajtóosztályunkon, Ökumenikus nyitottságáról másva11ásúlelkész-
testvérei is szép bizonyságot tettek a temetésén.

BAKAY PÉTER (1884-1984) A Pusztaszentetornyán született p?.,fiú a felvidéki
Nagyócsán és Selmecbányán, majd az eperjesi Teolőgián készült fel életszolgálatára.
Szolgálatának átmeneti állomásai: Zólyom, Líbetbánya, Rozsnyó, de már 191O-ben
Apostagon találjuk, hogy aztán élete végéig megmaradjon az "apostagiilk papjának."
S bár 53 évi szolgálat után 1953-ban nyugdíjba rnent, még évekig marad a gyülekezet
kántora. Halála előtt egy hónappal a kecskeméti gyülekezetben népes családjával és
az apostagiak nagyszámú küldöttségévei boldogan ünnepelte meg századik születés-
napját. Egy hónap után pedig Isten hazahívta hűséges' szolgáját. A hazavezető út
Apostagon keresztül vezetett, ott pihent meg felesége és korábban elhunyt két fia mel-
lett. Papi szolgálatának kezdeti idejével egybeesik hazánkban az evangélizéciós munka
indulása, az evangélizációs konferenciák országos szervezése. S ebben feleségével együtt
egész hittel és hűséggel szolgált. Ravatalánál Káldy Zoltán püspök-elnök országos egy-
házunk nevében tett jó bizonyságot, Isten békességét kérte az elköltözöttre, a gyá-
szoló családra és a gyülekezetre.

MEKIS ÁDÁM 0912-1984). Kilencgyermekes földműves család nyolcadik gyer-
mekeként Békéscsabán született. Alsó és középfokú tanuiményait helyben elvégezve
került a soproni Hittudományi Karra. 1935. júniusában avatta lelkésszé Dr. Raffay
Sándor volt bányakerületi püspök. Két évig volt segédlelkész szülővárosában, s ezt a két
évet megszakítva a németországi Erlangenben a Gusztáv Adolf Gyámintézet ösztöndí-
jasaként egészítette ki tanulmányait. Az ambrózfalvi gyülekezetben 3 évig és 8 hónapig
szolgál, s onnan mvja meg a nagy békéscsabai gyülekezet most már rendes lelkészként,
hogy összesen 45 évre terjedő lelkészi szolgálatából 40 esztendőt töltsön Békéscsabán.
1980. július l-ével vonult nyugalomba. 73 éves korában, 1984. október 15-én hunyt el,
rövid betegség után. Temetésén az igeszolgálatot (a békéscsabai lelkészekkel együtte-
sen) Dr. Káldy Zoltán püspök végezte. Mekis Ádám 28 éven át volt a Kelet- Békési Egy-
házmegye esperese, a Déli Egyházkerületben lelkészi főjegyző (püspökhelyettes)
1950-56 közt, majd 1971-80-ig, nyugalombavonu1ásáig. Több, mint 30 éven át a bé-
késcsabai szerétetintézmények ügyvivő-lelkésze. a helyi egyházi Vegyeskar felelős ve-
zetője és karnagy a, az Országos Egyház sokféle munkaközösségében tevékeny és fárad-
hatatlan tag. Részt vett az 1952. és az 1966. évi Zsinat új egyházi törvényeket alkotó
munkájában. Számos cikket és tanulmányt Írt egyházi lapjainkba és Naptárunkba.
Társadalmi tevékenységet és közéleti szolgálatait több magas kitüntetés koronázta
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és közmegbecsülés övezte. Országos Egyházunk küldöttségének tagjaként több Ízben
résztvett külföldi egyházi konferenciákon, nagygyűléseken, szernináriumokon. Több-
ször járt Szlovákiában, a két egyház hivatalos tárgyalásain, - minden alkalommal tol-
mácsi tevékenységet is ellátva.

DR. KARNER KÁROLY (1897-1984). Sopron nagy tudósa, az Evangélikus
Teológiai Akadémia professzori karának nesztora életének 88. évében hunyt el. Kő-
szeg szülötte volt, egykor Felsőlövőn, Sopronban és Ágfalván káplán, a lipcsei Teológiai
Fakultás ösztöndíjasa és licenciátusa, utóbb pécsi hitoktató, majd soproni és budapesti
teológiai tanár; az az ember, aki "utána ment az Istennek, rákérdezett, belehallgatott
az Ö titkaiba", - mint a temeté sén elhangzott igehirdetés is jellemezte. Ezt a mindig
jobban elmélyülő tudós professzort a legapróbb részletekre kiterjedő pontosság is át-
hatotta. Igy szerkesztette fiatalon a Keresztyén Igazságot, írta meg Máté evangéliuma
és a Római levél magyarázatát, János kommentárát, de több más könyvét is. A katedrán
mindig csillogó szemmel hajolt jegyzete fölé és szinte átszellernülve beszélt a mennyek
országáról. 26 évig volt nyugdíjban, de élete fogytáig tevékenykedett, katalogizálta
a soproni gyülekezet nagy könyvtárát és buzgó igehallgatója volt a gyülekezetnek. Tu-
dós oktató- és nevelő munkáját igazán majd csak az utókor fogja értékelni, kegyele-
tét azonban a kortársak ma élő mindhárorn nemzedéke lerótta a ravatalánál.

NAGY GYULA (1910-1985). Elsősorban Nagyalásonynak volt 25 éven át lelki-
pásztora, de szolgált Öriszentpéteren, Ostffyasszonyfán, Csornán és Pápán is. Nevéhez
fűződik az alásonyi modern paplak megépítése. Ez az építkezés lelkileg is gyümölcsö-
zött: még közelebb hozta egymáshoz a gyülekezet tagjait. Volt híveivel akkor is meg-
maradt a kapcsolata, amikor mint nyugdíjas, Balatongyörökre távozott. A farádi szülő-
föld temetőjében helyezték síri pihenőre a súlyos betegségben szenvedett, elfáradt, hű
szolgát.

RIESZ GYÖRGY (1922-1985). A budapesti Evangélikus Gimnáziumban végzett
középiskolai tanulmányok után Sopronban készült fel a lelkészi szolgálatra. Közel 40
évre terjedő lelkipásztori munkálkodását 13 különböző helyen végezte, - legutóbb
Mezőtúron és Tésen, s akkor sem akart megállni a szolgálat végzésétől, amikor a be-
tegség erőt vett rajta. Így aktív lelkészként kapta Urától a hazahívó szót, Temetése
a budapesti Új köztemetőben volt. Dr. Nagy Gyula püspök hirdette fölötte a vigasz-
talás evangéliumát. Az egészségben, betegségben hűségesen mellette álló hitvestársán,
idős, özvegy édesanyján kívül a tési gyülekezet hívei, a Veszprémi Egyházmegye lel-
készei, valamint teológus- és iskolatársai áldó imádsággal vettek tó1e búcsút a földi élet
és az öröklét határán.

MATTHAEIDESZ GYULA (1907-1985). Baráttelke new - ma Csehszlovákiában
levő - helységben született, Nandráson, majd Kassán szolgált. Magyarországra települ-
ve néhány évig Nagylakon, majd 1949-76 között Pitvaroson lelkész, közben Csanádal-
bertit is gondozza. 1976 végén nyugalomba vonult.

***
"Mint magot vet Isten barázda mélyébe" Azok, akik egész életükben magvetőként

végezték szolgálatukat, immár eltávoztak sorainkból. Portestük sírba hanyatlott. Ámde
hittel nézünk utánuk, és bizonyságtevéssel valljuk 519. énekünk soraival: ,,Aratása Nap-
ján majd feltámaszt, Es egybegyűjt csűrébe. Rothadóból romolhatatlant, Halandó test-
ből halhatatlant Hoz majd elő."

Pásztor Pál



Krónika
1984. július - 1985. június

1984
ÖSSZEFOGÁS A
VESZÉLYEZTETETI FIATALOKÉRT

A Magyarország Egyházak Ökuméni-
kus Tanácsa keretében munkálkodó, Kal-
lódó Ifjúságért missziői munkaközösség
Pünkösd hétfőjén imadélutánt tartott
a Gorkij fasori református templomban.
Ebbe a fontos szolgálatba evangélikus
gyülekezeteink fiataljai is bekapesolód-
tak.

ELHUNYT ERKKI KARf O

68 éves korában elhunyt Erkki Kario,
a Ketima cimű finn evangélikus egyházi
lap főszerkesztője, Teológiai Akadémi-
ánk tiszteletbeli doktora. Munkásságát
dr. Koren Emil esperes értékelte az Evan-
gélikus Életben.

DR. NAGY GYULA
PÜSPÖK LÁTOGATÁSA AZ
OSZTRÁK EVANGÉLIKUS
EGYHÁZBAN

Dieter Knall osztrák evangélikus püs-
pök meghívására dr. Nagy Gyula, az
Északi Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke meglátogatta az osztrák evangélikus
egyházat. Az egyházi központon kívül

meglátogatta a Teológiai Fakultást, az
egyházi sajtó központját és a gallneukir-
cheni diakóniai központot,

ÚJ ELNÖKSÉG A
FEJÉR-KOMÁROMI
EGYHÁZMEGYÉBEN

A Fejér-Komáromi Egyházmegye gyü-
lekezetei esperessé Labossa Lajos tatabá-
nyai lelkészt, egyházmegyei felügyelővé
pedig Farkasházi Ferenc tatai presbitert
választották meg. Az új elnökséget júni-
us 23-án iktatta be hivatalába dr. Nagy
Gyula püspök.
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KÁlDY PÜSPÖK FELSZÓLALÁSA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIÁN

A Magyar Tudományos Akadémia "Ma-
gyarország 1944-ben" címen tudomá-
nyos ülés sorozatot tartott. A megbe-
széléseken részt vett dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök és felszólalásában vázolta,
hogyan vettek részt a magyarországi egy-
házak a zsidók mentésében és a fasizmus
elleni küzdelemben.

KATOLlKUS POSPÖK
LÁTOGATÁSA NAGY GYULA
PUSPÖKNÉL

Július 8-án dr. Pataky Komél győri
római katolikus püspök meglátogatta
dr. Nagy Gyulát, az Északi Egyházkerü-
let püspökét.

TEOLÓGuSOK DIAKÓNIAI
GYAKORLATA AZ NDK-BAN

Két teológus (Detre János és Frankó
Mátyás) három hónapot, négy hallgató
pedig egy hónapot (Fabulya Hilda, Far-
kas Etelka, Molnár Éva és Tóth Melinda)
töltött diakóniai gyakorlaton a Berlin+
Brandenburgi Evangélikus Egyház külön-
böző diakóniai intézményeiben.

ÚJDÉKÁN A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia tanári kara
dr. Vámos József professzort választotta
dékánná az 1984/85. tanévre.

LÉKAI BffiOROS A BUDAI
EVANG ÉLlKUS
SZERETETOTTHONBAN

Dr. Lékai László bíboros, prímás, esz-
tergomi érsek meglátogatta a Budai Sze-

retetotthonok központját és a diakóniai
szolgálat kérdéseiről folytatott beszélge-
tést a szeretetotthon vezetőivel.

BUDAPESTEN ÜLÉSEZETT
A VILÁG EVANGÉLIKUS
EGYHÁZÁNAK IFJUSÁGA

A világ evangélikus egyházainak ifjú-
sága Budapesten tartotta úgynevezett
nagygyűlés előtti konferenciáját július
12-től 20-ig. A megnyitó istentisztelet
a Deák téri templomban volt, az üléseket
a Műszaki Egyetem tantermeiben tar-
tották.

KOSZORÚZÁS ORDASS LAJOS
StRJÁNÁL

A Lutheránus Világszövetség Végre-
hajtó Bizottsága július 20-án megkoszo-
rúzta dr. Ordass Lajos püspök, az LVSZ
volt alelnökének sírját a farkasréti teme-
tőben. A koszorúzásnál dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök emlékezett meg dr. Ordass
Lajos püspök szolgálatáról.

KÜLÖN ÚJSÁG
A NAGYGYŰLÉSEN

A nagygyűlés idején Napról Napra cí-
men külön háromnyelvű újság jelent meg,
amely napontként tudósított a nagygyű-
lés menetéről, hangulatáról és problémái-
ról. A magyar oldal szerkesztője Lehel
Lászlő lelkész volt. A munkában részt
vettek még dr. Nagy István teológiai ta-
nár, Szentpétery Péter külügyi előadó és
Bachorecz Katalin.

PARLAMENTI FOGADÁS

Az Elnöki Tanács nevében dr. Traut-
mann Rezső helyettes elnök fogadást
adott a parlamentben a nagygyűlés alkal-
mából. A fogadáson mintegy 1200-an



vettek részt. Az LVSZ vezetői nevében
dr. David Preus alelnök mondott köszö-
netet a vendéglátó egyháznak és a ma-
gyar államnak a szivélyes fogadtatásért.

KÁIDY PÜSPÖK A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG ÚJ ELNÖKE

A Lutheránus Világszövetség nagygyű-
lése dr. Káldy Zoltán püspök-elnök vá-
lasztotta a Világszövetség elnökévé. Az
új elnököt meleg szeretettel köszöntöt-
ték a nagygyűlés résztvevői, állami és
egyházi vezetői, valamint egyházunk
gyülekezetei és lelkészei.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG HETEDIK
NAGYGYÚLÉSE BUDAPESTEN

A Lutheránus Világszövetség hetedik
nagygyűlését Budapesten, a Sportcsar-
nok épületében tartotta július 22-tól
augusztus 5-ig. A megnyitó istentisztele-
ten dr. Káldy Zoltán püspök-elnök hir-
dette Isten igéjét. Az istentiszteleten a
nagygyűlés résztvevői mellett több, mint
tízezer hivő vett részt a Magyarországi
Evangélikus Egyház gyülekezeteiból.
A megnyitó istentiszteletről közvetítést
sugárzott a Magyar Televízió.

EGYHÁZUNK BEMUTATKOZÁSA
A NAGYGYŰLÉSEN

A Magyarországi Evangélikus Egyház
július 23-án mutatkozott be a nagygyű-
lés résztvevőinek. A vendégek megtekin-
tették Kiss József "Életünk és utunk"
című művészi filmalkotását evangélikus
egyházunk életéről, majd az egy éve vég-
zett lelkészek beszámolóinak tükrében
ismerhették meg lelkészeink szolgálatát.
Ezen az alkalmon kapták meg a nagygyű-
lés résztvevői a gyülekezetek ajándékait,
a művészi szőtteseket, valamint Szokolay
Sándor művészlemezét.

KILENCVENKILENC TAGEGYHÁZ
A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉGBEN

A Lutheránus Világszövetség budapesti
nagygyűlésén a Lutheránus Világszövet-
ség tagegyházaivá választották a Tajvani
Evangélikus Egyházat, valamint az Indo-
néz Geraja Protestáns Keresztyén Egy-
házat. Ezzel az LVSZ tagegyházainak
száma 99 lett.

KILENCSZÁZAN AZ ORSZÁG
GYÜLEKEZETEmEN

A Lutheránus Világszövetség hetedik
nagygyűlésének résztvevői - közel ki-
lencszázan - július 29-én 112 gyülekeze-
tünkben tettek látogatást. Gyülekezete-
ink nagy örömmel és vendégszeretettel
fogadták a külföldi vendégeket, akiknek
maradandó élményben volt részük a láto-
gatás során.

TEOLÓGIAI TANÁROK
TALÁLKOZÓJA A
NAGYGYŰLÉSEN

Az Evangélikus Teológiai Akadémia ta-
nári kara a nagygyűlés alkalmából eszme-
cserére hívta meg a nagygyűlésen részt
vevő teológiai tanárokat. A megbeszélé-
sen a teológiai tanárok megismerkedhet-
tek a vendéglátó egyház lelkészképzésé-
vei és a különböző tagegyházakban elő-
forduló problémákkal.

FELFOGGESZTÉS -
NYITOTT AJTÓ

A Lutheránus Világszövetség nagygyű-
lése megvitatta a délafrikai fajüldözés
problémáit. Elfogadva az afrikai egyhá-
zak nagygyűlést előkészítő konferencíá-
jának javaslatát, a nagygyűlés felfüggesz-
tette a Délnyugat-Afrikai Evangélikus
Egyház és a Dél-Afrikai Evangélikus Egy-
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ház tagságát, mivel ezek az egyházak
nem szálltak szembe a fajüldözéssei és
nem törekedtek a többségi fekete egy-
házzal való egyesülésre. A kizárás nem
végleges. Amennyiben a két egyház vál-
toztat magatartásán, újra visszatérhet
az evangélikus egyházak családjába.

MAU FŐTITKÁR
MEGBÍZAT ÁSÁNAK
MEGHOSSZABBÍT ÁSA

A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó
Bizottsága a nagygyűléshez csatlakozó
ülésén a jövő évig, az új főtitkár megvá-
lasztásáig meghosszabbította dr. C. H.
Mau főtitkári megbizatását.

HATÁROZAT AZ UNIÁLT
EGYHÁZAKRÓL

A Lutheránus Világszövetség nagygyűlé-
se módosította a Szövetség alkotmányát.
A módosítás szerint a jövőben az uniált
egyházak is részt vehetnek a Világszövet-
ség munkájában.

ÚJ FŐTITKÁR AZ EGYHÁZAK
VILÁGT ANÁCSÁNAK

Az Egyházak Világtanácsa Központí Bi-
zottsága Genfben július első felében tar-
tott ülésszakán dr. Emilio Castro uruguai
metodista lelkészt választotta meg a vi-
lágtanács főtitkárává. Az új főtitkár dr.
Philip Potter metodista lelkész utóda, aki
14 évig volt az EVf főtitkára.

KONFERENOA AZ EGYHÁZI
SAJTÓ MUNKÁRÓL

Celjében (Ljubljana mellett) konferenciát
tartottak a jugoszláviai szlovák és szlovén
egyháznak lelkészei az egyházi sajtó mun-
káról. A nyolcvanezer jugoszláviai evan-
gélikusnak két egyházi lapja van: az
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,,Evangelicky Hlasnik" (Evangélikus őrl
és az ,,Evangelicansky List" (Evangélikus
Lap).

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
A MŰVÉSZETTÖRTÉNET
DOKTORA

Ifj. F oltin Brúnó péteri lelkészt az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara a művészettörténet
doktorává avatta.

ÚJ ORGONA A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

Teológiai Akadémiánk a Veszfáliai Evan-
gélikus Egyház adományaból új orgonát
kapott, amit a zuglói gyülekezet templo-
mában állítottak fel. Az új orgonát szep-
tember 16-án szentelte fel dr. Káldy Zol-
tán püspök-elnök. A felszentelés alkal-
mából Arno Schönstedt vesztfáliai orgo-
naművész hangversenyt adott.



ÚJ LELKÉSZEK, LELKÉSZI
MUNKATÁRSAK EGYHÁZUNKBAN

Püspökeink augusztus hónapban avatták
lelkésszé, vagy küIdték ki a lelkészi mun-
katársi szolgálatba a végzett teológuso-
kat. Dr. Káldy Zoltán a Déli Egyházke-
rület püspöke Aklan Béla, Szerényi Já-
nos, Tamásy Zoltán és Vajda István lel-
készjelölteket avatta lelkésszé, dr. Nagy
Gyula az Északi Egyházkerület püspöke
pedig Bencze Andrást és Zólyomí Má-
tyást avatta lelkésszé , Hepke Zsuzsan-
nát és piri Magdolnát pedig lelkészi
munkatársi szolgálatba küldte ki.

TAN ÉVNYITÓ A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

Teológiai akadémiánk szeptember 17-én
tartotta tanévnyitó istentiszteletét és ün-
nepi ülését. Az igehirdetés szelgálatat dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök végezte. Az
új tanévben tizenegy elsőéves hallgató
kezdte meg tanulmányait.

TANÉVKEZDÖCSENDESNAPOK

Teológiai Akadémiánk tanári kara és
hallgatói a fóti Mándák Otthonban há-
romnapos csendesnappaJ kezdték el az új
tanévet. A csendesnap témája a lelkészi
hivatás volt. Az evangelizáló igehirdetése-
ket Bohus Imre fóti lelkész tartotta.

A BAPTIST A VILÁGSZÖVETSÉG
TANÁCSÜLÉSE

A Baptista Világszövetség július végén
tartotta tanácsülését Nyugat-Berlinben.
A tanácsülés örömmel álJapította meg,
hogya presbiteriánus-baptista párbeszéd
után 1985. októberében megkezdődik
a párbeszéd a Baptista Világszövetség
és a Lutheránus Világszövetség között is.

EGYHÁZUNK KÜLDÖTIEI
TANULMÁNYUTAKONÉS
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON

Szepternber folyamán dr. Kamer Ágos-
ton országos főtitkár a Bajor Evangéli-
kus Egyházban, Bálint Éva a nyíregyhá-
zi Élim Egészségügyi Gyermekotthon
vezetője pedig a Német Szövetségi Köz-
társaságban volt tanulmányúton. Dr.
Prőhle Károly teológiai tanár Zürichben
a Nemzetközi Teológiai Tudományos
Társaság konferenciáján, dr. Nagy István
teológiai tanár pedig Bécsben a helsinki
egyezményt aláíró országok egyházainak
Emberi Jogok Programja konferenciáján
vett részt.

NAGY GYULA PÜSPÖK
BURGENLANDBAN

Dr. Gustav Weingraber szuperintendens
meghívására dr. Nagy Gyula püspök lá-
togatást tett BurgenJandban (Ausztria).
A gazdag program keretében több gyüle-
kezetet látogatott meg, ahol igehirdeté-
sekkel szolgált.

VENDÉGSZOLGÁLAT
BRAZILlÁBAN

A Brazíliai Evangélikus Egyház meghí-
vására és a Lu theránus Világszövetség tá-
mogatásávaJ Benkő István ny. orosházi
lelkész szeptembertől Sao Pauloban, az
ottani magy ar gyülekezetben teljesít
többéves szolgálatot.

LELKÉSZEINK
NYELVTANFOLYAMON

Az NSZK-beli Luther Márton Szövetség
meghívására szeptember 17. és október
18. között tíz lelkészünk német nyelv-
tanfolyamon vett részt. Mindez arról ta-
núskodik a nyelvtanulást a nagygyűlés
után is szorgalmasan folytatják,
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ORSZÁGOS DIAKÓNIAI
KONFERENCIA

Ebben az évben a fóti Mandák Otthon-
ban tartották meg az országos diakóniai
konferenciát egyházunk diakóniai rnun-
kásai. A konferencia fő témája dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök előadása nyomán
annak keresése volt, hogy mire hívott fel
minket diakóniai szolgálatunk terén a
Lutheránus Világszövetség nagygyűlése.
A konferencia résztvevői az egyik este
a pestmegyei gyülekezeteket keresték fel
és a szeretetszolgálat fontosságáról szél-
tak a hívekhez.

IFJÚSÁG A BÉKÉÉRT

Az Országos Béketanács Ifjúsági Bizott-
sága meghívására és rendezésében nem-
zetközi ifjúsági békeszeminárium volt
Budapesten. A szeminárium keretében a
résztvevő egyházi személyek részére kü-
lön egyházi fórumot szerveztek, amely-
nek színhelye a Katolikus Békebizottság
székháza volt. Egyházunk részéről a bé-
keszeminárium munkájában Baranyai
Tamás domonyi lelkész vett részt.

MEGALAKULT AFASORI
ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE

Október 5-én megalakult a Fasori Öreg-
diákok Baráti Köre. A baráti kör elnöké-
vé dr. Petri Gábor 1931-ben érettségizett
orvosprofesszort választották.

VETŐ LAJOS 80 ÉVES

Dr. Vető Lajosny.püspökoktóber 17-én
töltötte be 80. életévét. A jubileum al-
kalmából felkereste otthonában és kö-
szöntötte a nyugalmazott püspököt Mik-
lós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke, Bai László főosztályvezető és dr.
Káldy Zoltán egyházunkpüspök-elnöke.
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ELHUNYT EGYHÁZUNK
LEGIDŐSEBB LELKÉSZE

II

Századik születésnapjának megünneplése
után egy hónappal elhunyt Bakay Péter
ny. apostagi lelkész. Temetésén az igehir-
detés szolgálatát Tóth-Szóllős Mihály es-
peres végezte, Országos Egyházunk nevé-
ben pedig dr. Káldy Zoltán püspök-el-
nök búcsúzott egyházunk legidősebb lel-
készétől.

KÁLDY PüSPÖK
FELSZÓLALÁSA
A PARLAMENTBEN

Az országgyűlés őszi ülésszakán a kül-
ügymíníszter beszámolóját követő vitá-
ban felszólalt dr. Káldy Zoltán egyhá-
zunk püspök-elnöke. Felszólalásában
többek közöttt ezt mondta: "Meggyőző-
désem szerint a külpolitikai tevékenység
legfőbb célja ma alig lehet más, mint az _
élet megmentése, amelyet egy nukleáris
háború fenyeget".

LÁTOGATÓ KÖRUTON ANÉMET
SZÖVETSÉGI
KÖZTÁRSASÁGBAN

A Németországi Evangélikus Egyházak
Tanácsa elnökének, valamint az Egye-
sült Lutheránus Egyház vezető püspö-
kének meghívására dr. Nagy Gyula püs-
pök október 16 és november 1. között
látogatást tett az NSZK tartományi egy-
házaiban. Utja során számos igehirdetést
és előadást tartott.

FABINY TIBOR 60 ÉVES

Dr. Fábíny Tibor teológiai tanárt 60.
születésnapja alkalmából meleg szere-
tettel kössöntötte a Teológiai Akadémia
tanári kara és ifjúsága, valamint egyhá-
zunk elnöksége. Az Elnöki Tanács a Lut-



her emlékévben és az LVSZ előkészítésé-
ben és lebonyolításában végzett kiváló
szolgálatáért a Munka érdemrend ezüst
fokozatát adományozta a 60 éves pro-
fesszornak.

SAJTÓT ÁJÉKOZT ATÓ
EGYHÁZPOLITIKAI
KÉRDÉSEKRÖL

A Magyar Újságírók Országos Szövetsé-
ge és az Állami Egyházügyi Hivatal az
egyházi lapok szerkesztői és munkatár-
sai részére október 2-án ,,Időszerű egy-
házpolitikai kérdések" címmel konzultá-
ciót szervezett. A sajtótájékoztató elő-
adója Sarkadi Nagy Barna, az Állami
Egyházügyi Hivatal általános elnökhe-
lyettese volt.

ERLANGENITANULMANYÚT

I

Az LVSZ Német Nemzeti Bizottsága
(NSZK) ösztöndíjával Fábíny Tamás sió-
foki segédlelkész az 1984/85. tanév első
félévében az erlangeni egyetemen folyta-
tott tanulmányokat.

NÖVEKEDÉS KRISZTUSBAN

Ez volt a témája az Európai Ökuménikus
Ifjúsági Tanács idei nagygyűlésének,
amelyet október 14-21 között tartottak
Wuppertalban (NSZK). A gyűlésen egy'
házunk képviseletében Szentpétery Pé-
ter, a Külügyi Szolgálat előadója vett
részt.

ÉRTÉKELÖ ESZMECSERE

A Lutheránus Világszövetség nagygyűlé-
sén részt vett magyar fiatalok utókonfe-
renciára gyülekeztek össze a Teológiai
Akadémián, és élénk eszme cserében ér-
tékelték ki mind az ifjúsági konferencia,

mind a nagygyűlés tapasztalatait. A szer-
zett tapasztalatok alapján meghatározták
az irányvonalat is, amelyben a fiatalok
folytathatják szolgálatukat egyházunk-
ban.

SZOLGÁLAT AZ ALKOHOL
RABSÁGÁBAN VERGÖDÖK
KÖZÖTT

Ebben az évben is folytatta munkáját
az Alkoholizmus Elleni Evangélikus Szol-
gálat. A rendszeres heti bibliaórák mel-
lett október 22. és 27. között most már
harmadízben a fóti Mandák Otthonba
gyűjtötték össze azokat, akik szabadulni
szeretnének az alkohol rabságából. Az
evangélium erejével prőbálták őket el-
indítani a szabadulás útján.

A BÉKE MEGÖRZÉSE
ELÉRHETÖ

I

Október 27. és 28. között ülésezett a ti-
zedik Országos Békekonferencia. A Bé-
kekonferencia megállapította, hogy a
magyar békemozgalom, amely hazánk ér-
dekeit és az egyetemes emberiség ügyét
szolgálja, alapvetően teljesíti feladatait.
A békekonferencia előadásai, felszólalá-
sai mind azt a meggyőződést tükrözték,
hogy sok nehézség ellenére is a béke meg-
őrzése elérhető. A békekonferencián
részt vettek az egyházak képviselői is.

r

ÖKUMÉNIKUS REFORMÁCIÓI
EMLÉK ÜNNEPÉLY

Október 28-án a zuglói evangélikus
templomban gyülekeztek össze Budapest
protestáns hívei, hogy megemlékezzenek
a reformáció megindulásáról. Az igehir-
detést Szabo Lajos zuglói evangélikus lel-
kész, az ünnepi előadást pedig dr. La-
dányi Sándor református teológiai pro-
fesszor, dékán tartotta.

I
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EGYHÁZUNK KÜLDÖTTSÉGE
VESZTF ÁLlÁBAN

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök vezetésé-
vel dr. Kamer Ágoston országos főtitkár,
dr. Nagy István teológiai tanár és dr. Reuss
András külügyi titkár alkották azt a dele-
gációt, amely november 18. és 23. kö-
zött egyházunk részéről eleget tett a
Vesztfáliai Evangélikus Egyház meghívá-
sának. A delegáció megbeszélést folyta-
tott Bielefeldben és Dortmundban, egy-
házi intézményeket, többek között a
betheli Bodelschwing intézményt láto-
gatott meg, valamint igehirdetésekkel és
előadásokkal szolgált.

AZ IFJÚSÁG RÉSZVÉTELE
A BÉKE ELŐMOZDlTÁSÁBAN

Ezen a címen rendezett konferenciát
az Orosz Ortodox Egyház november 23.
és 29. között Szuzdalban a szocialista or-
szágokban élő egyházak fiatal képviselői
részére. Egyházunkat Lehel László duna-
haraszti lelkész képviselte a konferencián.
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JUBILEUMI KONFERENCIA

A Magyarországi Szabadegyházak Taná-
csa megalakulásának 40. évfordulója al-
kalmábóloktóber 30. és november 1. kö-
zött jubileumí konferenciát tartott.
A konferencián egyházunk képviseleté-
ben részt vett és felszélalt dr. Káldy Zol-
tán püspök-elnök.

LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA

Az Északi Egyházkerület Lelkészképe-
sítő Bizottsága előtt november 22-én lel-
készvizsgát tett és lelkészi oklevelet ka-
pott Pintér Mihály nagyvelegi és Szabó
László esztergomi segédlelkész.

LÉKAI BIBOROS JUBILEUMA

Dr. Lékai László bíboros, prímás érsek
pappá szentelésének 50. évfordulóját
ünnepelte. A jubileum alkalmából dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök levelében
köszöntötte a bíborost.



A MAGYAR NEMZETI
FOGGETLENSÉGIFRONT

megalakulásának 40. évfordulója alkal-
mából november 30-án ünnepséget ren-
dezett Szegeden a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa és a Magyar Szocialista
Munkáspárt Csengrád megvei Bizottsága.
Az ünnepi ülésen egyházunkat dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök képviselte.

ÚJ VILÁGI ELNÖK A
REFORMÁTUS ZSINAT ÉLÉN

A Magyarországi Református Egyház Zsi-
nata Somogyi József Kossuth- és Munká-
csy-díjas szobrászművészt, a dunántúli
református egyházkerület főgondnokát
választotta meg a Zsinat világi elnökévé.

SARKADI NAGY BARNA
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Sarkadi Nagy Barna, az Állami Egyház-
ügyi Hivatal általános elnökhelyettese
meglátogatta Teológiai Akadémiánkat és
előadást tartott az egyházak és az állam
viszonyáról.

KERESZTSÉG, ÚRVACSORA,
EGYHÁZI HIVATAL

Ezen a címen tartott tanácskozást az
Európai Egyházak Konferenciája Iser-
lohnban (NSZK) december 10-14. kö-
zött. A Limai dokumentum határozatai-
ról szóló megbeszélésen részt vett dr.
Prőhle Károly teológiai tanár.

MIKLÓS IMRE A VATIKÁNBAN

A Magyar Népköztársaság és a Vatikán
közötti részleges megállapodás huszadik
évfordulója alkalmából Miklós Imre ál-
lamtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal

elnöke látogatást tett a Vatikánban. Az
államtitkárt II. János Pál pápa magánki-
hallgatáson fogadta.

BAJCSY· ZSILINSZKY
EMLÉKÜNNEPÉLY

A Magyarországi Evangélikus Egyház a
budavári templomban december 23-án
Bajcsy-Zsilinszky Endre antifasiszta ha-
zafi mártírhalálának 40. évfordulója al-
kalmából emlékünnepélyt tartott. Az
emlékünnepélyen dr. Káldy Zoltán püs-
pök-elnök megnyitója után az emlékbe-
szédet dr. Ré dey Pál ferencvárosi lelkész
tartotta.

AZ ELSŐ KÖRLEVÉL

Dr. Káldy Zoltán a Lutheránus Világszö-
vetség elnöke karácsony előtt elküldte
első körlevelét a Világszövetség tisztség-
viselőihez és tagegyházaihoz. A körlevél-
ben többek között ezt írja: "Mint a Vi-
lágszövetség elnöke biztosítani kívánom
mindny ájukat arról, hogy hűségesen fo-
gunk egymás és mások szolgálatára töre-
kedni. Találkozni fogunk, mint tisztség-
viselők, majd a Végrehajtó Bizottság ülé-
sein és egy specialis program-bizottság-
ban, továbbá a stábtagokkal. Kiértékel-
jük, hogy milyen feladatokat adott a bu-
dapesti nagygyűlés és keressük, hogyan
lehet hatékonyabbá tenni a Világszövet-
ség munkáját."

LUTHER-EMLÉKÉRMÉK
ADOMÁNYOZÁSA

Az Országos Presbitérium Luther emlék-
érmet adományozott azoknak a lelké-
szeknek és világiaknak, akik kitüntek hű-
séges munkájukkal és szolgálatukkal a
nagygyűlés előkészítése és szervezése so-
rán.
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BÚCSÚZÁS HAZÁNK
LEGIDŐSEBB PAPNÉJÁTÓL

Hazánk legidősebb papnéját kísérték
utolsó útjára december 22-én a farkasréti
temetőben. Horváth Béláné Gyarmathy
Etelka, a volt csikvándi lelkész özvegye
102 éves korában távozott el az élők so-
rából. A temetési szertartást dr. Nagy
Gyula püspök végezte.

1985

GARAMI LAJOS KITÜNTETÉSE

Az Országos Béketanács a békemozga-
lomban kifejtett eredményes tevékeny-
sége elismeréseként a Békemozgalom ki-
tüntető jelvényévei tüntette ki Garami
Lajos balassagyarmati lelkészt, a Nóg-
rádi Egyházmegye esperesét.

A VILÁGOSSÁG AZ LVSZ
NAGYGYŰLÉSRŐL

RÁDIÓADÁS A DEÁK TÉRI
ORGONÁRÓL

A Magyar Rádió "Magyarország orgonál"
címmel január 5-én a Deák téri gyüleke-
zet orgonájáról közvetített adást Trajtler
Gábor orgonaművész közreműködésével,

OROSZ NYELVű BIBUÁK
AJÁNDÉKBA

Az Egyesült Bibliatársulatok stuttgarti
központja tízezer orosz nyelvű Bibllát
küldött ajándékba a Szovietuníőban élő
baptista híveknek. Legutóbb 1978-ban
érkeztek nagyobb bibliaszéllítmányok
a Szovietuniőba, amikor 25 000 Bibliát
küldtek Stuttgartból Moszkvába.

LÉKAI BffiOROS KÁLDY
PÜSPÖKNÉL

Dr. Lékai László bíboros, prímás eszter-
gomi érsek január 23-án látogatást tett
dr. Káldy Zoltán püspök-elnöknél. A lá-
togatás alkalmával széba került hazánk
felszabadulásának 40. évfordulójáról való
megemlékezés, a Lutheránus Világszö-
vetség elmúlt nyári nagygyűlése, vala-
mint az egyházakat érintő többi etikai
kérdés.
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A Világosság című marxista folyóirat
decemberi száma Poór József tollából
"Remény és bizalom jegyében" címen
tanulmányt közöl a Lutheránus Világszö-
vetség budapesti nagygyűléséről. A tanul-
mány a nagygyűlésről többek között ezt
írja: "Az LVSZ hetedik világgyűlésének
jelentőségéről minden bizonnyal elmond-
hatjuk, Minden olyan törekvés, amely hi-
dakat akar építeni Kelet és Nyugat,
Észak és Dél között, a társadalomért ér-
zett felelősségről tanúskodik."

FINN PÜSPÖKÖK A VATIKÁNBAN

Három finn egyházi vezető, John Vik-
strőm evangélikus és Paul ortodox érsek,
valamint Paul finn római katolikus püs-
pök január elején látogatást tett a Vati-
kánban, ahol fogadta őket II. János Pál
pápa. "Még sohasem fordult elő, hogy
egy ország több keresztyén egyházának
vezetője együtt tegyen látogatást a Vati-
kánban" - mondta apápa.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG
ÚJ FŐTITKÁRA

A Lutheránus Világszövetség Gentben
ülésező Végrehajtó Bizottsága február l-i
ülésén a Világszövetség főtitkárává vá-
lasztotta Gunnar Stálsett dékánt, a Nor-
vég Bibliatársulat főtitkárát. Carl H.

.~



Mau, az eddigi főtitkár 11 évi szolgálat
után 1985 őszén visszatér az Egyesült
Államokba.

ÚJ OROSZ ORTODOX
KÉPVISELŐ AZ EVT-NÉL

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinő-
dusa Szergij szlonyecsnogorszki püspö-
köt nevezte ki az egyház állandó képvise-
lőjévé az Egyházak Világtanácsához.
Szergij püspök 35 éves.

GENFI LEVÉL A MAGYAR
EVANGÉUKUS ASSZONYOKHOZ

A Lutheránus Világszövetség genfi köz-
pontjának munkatársai nyílt levélben
mondtak köszönetet a magyar evangéli-
kus asszonyoknak azokért a szép szőtte-
sekért, amelyekkel a nagygyűlésen meg-
ajándékozták a nagygyűlés résztvevőit.

ELHUNYT DR. NAGY JÓZSEF

Február 12-én 70. életévében elhunyt
dr. Nagy József baptista lelkész, teoló-
giai tanár, a Békehírnök főszerkesztője.

Szabóné Mátrai Mariann beiktatása
a Teológus Otthon igazgatóhelyettesi tisztségébe

NYÍLT NAP A
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Március 9-én megtartottuk a szokásos
nyílt napot a Teológiai Akadémián.
Több mint hetven fiatal jórészt közép-
iskolás jött el, hogy meghallgassa a pro-
fesszorok beszámolóit arról, mit taníta-
nak a jövő lelkészeinek.

FODOR OTIMÁR 60 ÉVES

Fodor Ottmár szolnoki lelkész, a Csong-
rád-Szolnoki Egyházmegye esperese már-
cius 7-én töltötte be 60. életévét. Ebből
az alkalomból az Állami Egyházügyi Hi-
vatalban köszöntötte őt Bai László fő-
osztályvezető. Dr. Káldy Zoltán püspök-
elnök Luther emlékéremmel ajándékoz-
ta meg a jubílánst. /

ÚJ KÖNTÖSBEN AZ
EVANGÉUKUS ÉLET

Március 17-től új formában jelenik meg
az Evangélikus Élet című hetilapunk.
Nagyobb formátumban négy oldalon of-
szet nyomással, olvashatöbb szöveggel,



felísrnerhetőbb képekkel továbbítja az
evangélium üzenetét a híveknek.

LEHEL LÁSZLÓ AZ
EVANGÉUKUS ÉLET
ÓJ SZERKESZTÖJE

Egyházunk elnöksége Lehel Lászlót ne-
vezte ki az Evangélikus Élet felelős szer-
kesztőjévé, miután Mezősi György eddigi
szerkesztő egészségi állapotára hivatkoz-
va lemondott tisztségéről. Lehel László
37 éves és a dunaharaszti gyülekezet lel-
késze.

KÁLDY PÜSPÖK VESZTFÁUÁBAN

A Vesztfáliai Evangélikus Egyház új
elnökét, Hans-Martin Linnemann dort-
mundi szuperintendenst március 15-én
íktatták be hivatalába. Az ünnepélyen
részt vett dr. Káldy Zoltán püspök-elnök,
a Lutheránus Világszövetség elnöke.

ÓJ IGAZGATÓ AZ LVSZ
KOMMUNIKÁaÓS OSZTÁLYÁNAK
ÉLÉN

Az 53 éves Normann A. Hjelm amerikai
lelkészt nevezték kis a Lutheránus Világ-
szövetség kommunikációs osztályának
igazgatójává. Elődje Marc Chambron
francia lelkész 9 évig vezette a kornmuní-
kációs osztályt.

FIATAL LELKÉSZEK
KONZULTÁaÓJA

A Teológiai Akadémia húszas csoportok-
ban három napos konzultációkra hívta
meg az elmúlt húsz évben végzett lelké-
szeket. Az első konzultáció - amit követ
a többi - február 13-15 között tartot-
ták. A konzultációk célja a lelkészi szol-
gálat és a lelkészi továbbképzés problé-
máinak őszinte megbeszélése.
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GYÜMÖLCSÖZÖ ESZMECSERE
KÖZÖS DOLGAlNKRÓL

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa
meghívására az egyházak és vallásfeleke-
zetek képviselői január 31-én konzultá-
ciót tartottak. A jelenlévők dr. Boros
Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá-
ga osztályvezető helyettesének előadása
után élénk eszmecserében beszélték meg
társadalmunk és népünk helyzerét és az
előttünk álló legsürgősebb feladatokat.

K1BÖVITETT ÜNNEPI ÜLÉS

Egyházunk Országos Presbitériuma már-
cius 26-án kibővített ünnepi ülésen emlé-
kezett egyházunk felszabadulásának 40.
évfordulójáról. Az ünnepi alkalomra az
ország számos gyülekezetéből érkeztek
meghívott vendégek és érdeklődők. Az
ünnepségen egyházunk elnökségén kívül
részt vettek az Állami Egyházügyi Hiva-
tal és a Hazafias Népfront képviselői is.
Az ünnepi megemlékezést dr. Káldy Zol-
tán püspök-elnök tartotta.

KÁLDY PÜSPÖK INTERJÓJA
AZ lDL-NEK

Az európai kisebbségi egyházak lapja, az
lDL márciusi számában interjút közölt
dr. Káldy Zoltán püspökkel, a Lutherá-
nus Világszövetség elnökével. Az interj ú~
ban az LVSZ elnöke többek között kije-
lentette: "Szélesíteni szeretném a Luthe-
ránus Világszövetség bázisát."

KÁNTORI VIZSGA FÓTON

A fóti Kántorképző Intézetben március
16-án fejezték be ünnepélyesen a téli
tanfolyamot és vizsgáztatták a jövő kán-
torait. A vizsgán négyen segédkántori,
négyen kántori bizonyítványt kaptak,
hatan pedig kántori oklevelet szeréztek.



A CSEREDIÁKSÁG
FELÚJíTÁSA

Régi jó hagyományt újított fel Teológiai
Akadémiánk, amikor egymás megisme-
rése és az ökuménikus kapcsolatok elmé-
lyítése céljából felújította a cserediáksá-
got a debreceni és budapesti református
teológiákkal. Két hétre két-két teológiai
hallgatónk cserélt helyet a budapesti, il-
letve debreceni református teológusok-
kal. Az első tapasztalatok azt mutatják,
hogy érdemes volt felújítani ezt a régi ha-
gyományt.

ÖKUMÉNIKUS IFJÚSÁGI
FESZTIVÁL

Az anglikán egyház április 8-l3 között
ökuménikus ifjúsági taJálkozót rende-
zett St. Albans-ben (London mellett).
Egyházunk küldötteként Vető István
teológiai hallgató vett részt a fesztiválon.

ELlSMERÖ KITÜNTETÉS

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa dr. Káldy Zoltánnak a Magyarországi
Evangélikus egyház püspök-elnökének
hazánk felszabadulása 40. évfordulója
alkalmából eredményes munkássága és
közéleti tevékenysége elismeréseként a
Magyar Népköztársaság rubintokkal éke-
sített zászlórendje kítüntetést adomá-
nyozta.

SZTEHLO GÁBOR OTIHON A
TOKAJI PARÓKIÁN

A nyíregyházi Élim Gyermekotthon az
üresen álló tokaji parókián a gyermekott-
hon lakóinak és dolgozóinak pihenésére
és lelkí elcsendesedésére otthont alakí-
tott ki. Az új otthont Sztehlo Gáborról
nevezték el, akí a második világháború
idején fáradhatatlanul szervezte az elha-
gyott és üldözött gyermekek gondozását.
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Fabinyi Tibor professzor megnyitja
a Sztehlo- emlékkiállítást

A kiállítás részletei

Koszorúzás a családi sírnál a farkasréti temetőben

S~TEHLO GÁBOR
EVANC,lElKÉSZ'
1909 - 1974

TEULO GÁBORNÉ
LEHEL ILONA.
1!U~••- 1981

••
SlENClY ALADÁR

HAGGE'1lMAClIER MART
1886 - 19



ELSŐ DÍJ

A KISZ Központi Bizottság a április 12-
14. között az egyetemek és főiskolák ré-
szére felszabadulásunk 40. évfordulója
alkalmából megrendezte a diákpolitiku-
sok országos vetélkedőjét. A vetélkedő
első díját Teológiai Akadémiánk csapata
(Csepregi András, Lackner Pál és Kovács
Imre) nyerte.

NORVÉGIAI TANULMÁNYúT

A Norvég Lelkészegyesület meghívására
dr. Cserháti Sándor teológiai tanár már-
cius 16-26 között a norvég gyülekeze-
tek életét tanulmányozta.

PODMANICZKY PÁLRA
EMLÉKEZTÜNK

A Teológiai Akadémián az egyik Fórum
alkalmával születésének 100. évforduló-
ján Podmaniczky Pálra emlékezett a Teo-
lógiai Akadémia tanári kara és ifjúsága.
Az ünnepi megemlékezést dr. Koren
Emil esperes tartotta.

ÚJ TISZTELETBELI DOKTORAINK

Az Evangélikus Teológiai Akadémia az
Országos Egyházi Elnökség hozzájárulá-
sával a Lutheránus Világszövetségben. az
ökuménikus mozgalemban és az egyhá-
zaink közötti testvéri kapcsolatok építé-
sében végzett kiemelkedő szolgálatukért
Ernst Brinkmann egyháztanácsost
(NSZK), Heinz Joachim Heldet, a Né-
metországi Evangélikus Egyház külügyi
hivatalának elnökét (NSZK), dr. Fried-
helrn Borggrefet, A Gustav Adolf Egye-
sület elnökét (NSZK), Dieter Knallt,
az Osztrák Evangélikus Egyház püpökét,
Karl Leipzigert, a Bajor Evangélikus
Egyház diakóniai intézményeinek ügy-
vezető lelkészét (NSZK), dr. Rudolf

Kostialt, a Szlovák Evangélikus Egyház
püspökét, Peter Schellenberget a Martin
Luther Bund főtitkárát (NSZK), Anza
Amen Lernát, az LVSZ főtitkárhelyet-
tesét (Tanzánia), dr. Carl H. Maut, az
LVSZ Végrehajtó Bizottságának tagját
tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.
Az ünnepélyes doktorrá avatás április
24-én volt.

TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY
KITÜNTETÉSE

, j

Tóth-Szó1lős Mihály kecskeméti lelkész,
a Bács Kiskun Egyházmegye esperese
május 9-én töltötte be 60. életévét. Eb-
bó1 az alkalomból a Népköztársaság El-
nöki Tanácsa a Munka Erdernrend ezüst
fokozatával tüntette ki az állam és az
egyház jó viszonyának munkásságáért.

GUNNAR STÁLSETT BUDAPESTEN

Gunnar Stálsett, aki szeprember 1-én
veszi át Genfben hivatalát május 11-12-
én Budapestre látogatott és megbeszélést
folytatott dr. Káldy Zoltán püspök-el-
nökkel, a Lutheránus Világszövetség el-
nökével.

ORSZÁGOS ÉNEKKARI
TALÁLKOZÓ

A gyülekezeti énekkarok május 5-én,
Cantate vasárnapján tartották találkozó-
jukat Kiskőrösön.

EGYETEMI-FŐISKOLAI
LELKÉSZEK KONFERENaÁJA

Az európai egyetemi és főiskolai lelké-
szek május 5-lQ között tartották konfe-
renciájukat Hoddintonban (Anglia).
A konferencián egyházunk részéről Szir-
mai Zoltán Budapest, fasori lelkész, pesti
esperes vett részt.
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MEGALAKULT AZ EVANGÉUKUS
TEOLÓGIAI TÁRSASÁG

Április 24-én a Teológiai Akadémia dok-
toravató ünnepi ülésén megalakult az
Evangélikus Teológiai Társaság, amely-
nek célja és feladata a teológia tudomá-
nyos szintű míívelése egyházunkban.
A Teológiai Társaság a különböző szak-
tárgyakat átfogó témák feldolgozására
főosztály okat szervezett.

BIBUAISMERETI VERSENY

Teológiai Akadémiánk ebben az évben is
megrendezte a bibliaismereti vetélkedőt,
amelynek győztese Zay Balázs I. évf, má-
sodik és harmadik helyzettie Breboszky
Éva IV. évf. és Brebobszky János IV.
évf. hallgató lett.

KERESZTYÉN
KOMMUNIKÁCIÓS VEZETÖK
TALÁLKOZÁSA

Az Európai Ökuménikus Információs
Munkaközösség elnökének meghívására
május 2-4. között Budapesten konzultá-
ciót tartottak a keresztyén kommunikáci-
ós európai és világszervezetek a résztve-
vői. A konzultáció témája volt: Új lehe-
tőségek - új feladatok a keresztyén
kommunikációs együttműködés terüle-
tén."

OSZTRÁK-MAGYAR
EVANGÉUKUS
LELKÉSZTALÁLKOZÓ

Május 2-án mintegy hatvan lelkész talál-
kozott Szombathelyen a győr-soproni,
a vasi egyházmegyékből, valamint az
ausztriai Burgendlandból. A találkozőn
nem csak ismerkedtek egymással, hanem
komoly beszélgetést is folytattak a szol-
gálat problémáiról.
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EGYHÁZ ÉS A ZSIDÓSÁG

Az európai egyházak ,,Egyház és zsidó-
ság" bizottsága május 7-10 között tar-
totta konferenciáját Nyugat-Berlinben.
A konferencián egyházunk részéről Sze-
bik Imre miskolci lelkész, borsod-hevesi
esperes vett részt.

A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
BARÁTI KÖRE

Május 10-én az ökuménikus tanács tag-
jainak vezetőinek és lelkészeinek jelenlé-
tében megalakult a Keresztyén Békekon-
ferencia magyarországi baráti köre. Ügy-
vezető titkárrá Lehel László evangélikus
lelkészt, az Evangélikus Élet felelős szer-
kesztőjét választották meg.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Teológiai Akadémiánk május 2-4 kö-
zött tartotta meg ez évi tanulmányi ki-
rándulását. A program során a jövő lel-
készei meglátogatták a győri és a vesz-
prémi evangélikus gyülekezeteket és lá-
togatást tettek a győri római katolikus
szemínáriumban és a pannonhalmi
Bencés kolostorban.

KÁLDY PÜSPÖK AMERIKAI
ÚTJA

Dr. Káldy Zoltán püpök, a Lutheránus
Világszövetség elnöke május 15 és 30 kö-
zött a Világszövetség elnökeként az
észak-amerikai evangélikus egyházakban.
Részt vett a két kanadai evangélikus egy·
ház egyesülési zsinatán, Winnipegben,
Meglátogatta a két nagy evangélikus egy'
házat az Egyesült Államokban, az evan-
gélikus-ortodox bizottsági ülést Allen-
townban és sajtókonferenciát tartott
Washingtonban és New Yorkban.



t)LÉSEZETI A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENOA
MUNKABIZOTISÁGA

Május 13-17. között Budapesten tar-
totta ülését a Keresztyén Békekonferen-
cia rnunkabizottsága. Huszonegy ország-
ból negyven résztvevő érkezett, hogy
megszólaitassa szavát az emberiség leg-
fontosab b kérdésében.

MAGYAR -FINN - ÉSZT
LELKÉSZKONFERENCIA

Negyedik alkalommal rendezték meg a
finn+magyar=észt lelkészkonferenciát,
ez alkalommal Budapesten 4-én és 5-én.
A konferenciára népes finn delegáció ér-
kezett Kalevi Toiviainen és Matti Sihvo-
nen püspökök vezetésével. Az fszt Evan-
gélikus Egyházat Edgar Hark érsek és
Paul Thomas dómprépost képviselte. Sok
magyar lelkész, elsősorban a testvérgyü-
lekezetek lelkészei vettek részt a konfe-
rencián.

INFORMÁOÓS MUNKAKÖZÖSSÉGI
OLÉS

Az Európai Ökuménikus Információs
Munkaközösség május 28-31 között tar-
totta idei ülését Bécsben. Az ülésen részt
vett dr. Nagy István, a Lelkipásztor és
Lehel László, az Evangélikus Élet szer-
késztője.

EVANGÉUKUS-ORTODOX
PÁRBESZÉD

A Lutheránus Világszövetség és az orto-
dox egyházak dialógus bizottsága Allen-
townban (USA) tartotta harmadik együt-
tes ülését. A megbeszélés témája "Az is-
teni kinyilatkoztatás" volt. Az ülésen a
bizottság tagjaként részt vett dr. Selmeczí
János, a Teológus Otthon igazgatója.

ÚJ FŐTITKÁRT VÁLASZTOTI
AZ EURÓPAI EGYHÁZAK
KONFERENOÁJA

Az Európai Egyházak konferenciája
Szőfiában tartott ülésén Jean Fischer
svájci református lelkészt választotta
meg főtitkárává. A jelenlegi főtitkár dr.
Glen Garfield Williams, aki 25 éve, akon-
ferencia megalakulása, óta tölti be ezt a
tisztet. Az új főtitkár 1987-ben veszi át
hivatalát.

GUSTAV ADOLF ÜNNEPSÉG

A würtenbergi Evangélikus Egyház Gus-
tav Adolf Egyesülete május .18-20 kö-
zött tartotta idei ünnepségét Öhringen-
ben (NSZK). Az ünnepélyen részt vett
dr. Kamer Ágoston országos főtitkár, a
Gyülekezeti Segély vezetője.

BACH- ÜNNEPSÉGEK UPCSÉBEN

A Szász Evangélikus Egyház Bach szü-
letésének 300. évfordulójára ünnepsége-
ket rendezett Lipcsében május 14-19.
között. Az ünnepségen egyházunkat
Trajtler Gábor egyházzenei igazgató
képvisel te.

EGYHÁZ A SZOCIAUZMUSBAN

Ez volt a témája az NDK-beli evangélikus
egyházak idei lelkészkonferenciájának,
amelyet június 2-4 között tartottak Ber-
linben. Egyházunkat dr. Nagy István teo-
lógiai tanár képviselte a konferencián.

IFJÚSÁGI VEZETŐK
KONFERENOÁJA

Az Európai Ökuménikus Ifjúsági Tanács
konferenciájára június 6-12 között ke-
rült sor Hirschluchban (NDK). A konfe-
rencián egyházunkat Szabó Lajos zuglói
lelkész képviselte.
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Lelkészavatás az Északi Egyházkeriiletben

KÉPVISELÖVÁLASZT ÁSOK

Június 8-án voltak országunkban a képvi-
selő és tanácstagi választások. Dr. Káldy
Zoltán püspök-elnököt az országos listán
egyházunk képviselőjeként választották
be a parlamentbe, sok lelkészünket pe-
dig a helyi tanácsok tagjaivá választottak.

TANÉVZÁRÓ A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

Június ,,20-án tartotta meg Teológiai Aka-
démiánk tanévzáró istentiszteletét és ün-
nepi ülését. Az igehirdetés szolgálatát
dr. Káldy Zoltán püpök-elnök végezte.
Dr. Vámos József dékán jelentéséből
megtudhattuk, hogy hét hallgató fejezte
be tanulmányait ebben az esztendőben.
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LELKÉSZA VATÁSOK, LELKÉSZI
MUNKAT ARSI KIKÜLDETÉSEK

Dr. Nagy Gyula, az Északi Egyházkerü-
let püspöke június 22-én és 23-án küldte
ki a lelkészi munkatársi szolgálatba ifj.
Magassy Sándorné és Buczloich Márta
végzett teológusokat. Dr. Káldy Zoltán
a Déli Egyházkerület püspöke június
29-én lelkésszé avatta Mónus Lászlo és
a lelkészi munkatársi szolgálatba kibo-
csátotta Bachorecz Katalin, Fabulya Hil-
da, Hüffner Györgyi és Molnár Éva lel-
készjelölteket.

Selmeczi János



Gyti.lekezeteink
élete

Forró nyár köszöntött hazánkra 1984. júliusa végén. Méginkább forrósedott át a lég-
kör azok számára, akik részt vettek a Lutheránus Világszövetség VU., budapesti nagy-
gyűlésének az előkészítésében, megrendezésében és tanácskozásában, de azokban agyü-
lekezetekben is, amelyek templomuk és szívük ajtaját megnyították a külföldről érke-
zett vendégek, a lutheránus nagy családot képviselő küldöttek testvéri befogadására.

A magyar evangélikus egyház történelmének szokatlan, még soha nem volt időszaká-
ban élünk - Írtam egy évvel ezelőtt, 1984. június közepén e szokásos összefoglalóban,
amikor a nagygyűlés küszöbének átlépésére készültünk. A krónikás feladata is termé-
szetesen az volt, hogy elsősorban a gyülekezetek sokoldalú felkészülésének lázas tevé-
kenységéből adjon ízelítőt.

Aztán megtörtént amiről a beszámoló végén még csak víziószerűen írhattam: a Bu-
dapest Sportcsarnokban 1984. július 22-én több mint 10 ezer boldog magyar evangé-
likus és a külföldi vendégek hangján mint nagy vizek zúgása áradt szét és töltötte be
a teret a hitvallás: Erős vár a mi Istenünk! és az örvendező hálaének: Áldjad én lelkem
a dicsőség örök Királyát! Majd ott visszahangzott és zúgott ez az ének több tízezer
evangélikus ajkán július 29-én szerte az országban azokban a gyülekezetekben, amelyek
vendégeket fogadt ak.

Amiról pedig a krónikás még látomásban sem írhatott: a kitörő öröm pillanatszülte
leírhatatlan eseménye, egy sokat szenvedett, sokszor keresztet hordozott egyház fiai és

leányai könnyes szemmel egymást átölelve éneklik a Himnuszt, a magyar ,,nemzeti
imádságot", mert a Lutheránus Világszövetség magyar elnököt választott az elkövet-
kező évekre.

Lehetetlen vállalkozás lenne akár még csak címszavakban is néhány oldalon rögzí-
teni, mi minden történt a nagygyűlés összefüggésében gyülekezeteinkben, a 114 vendég-
fogadó gyülekezetben lezajlott ünnepségekről az Evangélikus Életben is csak ízelítőt
tudtunk nyújtani. Még kevésbé vállalkozhatnánk arra, hogy leírjuk. milyen gyümölcsö-
ket termett, milyen hatást gyakorolt gyülekezeteink mindennapi életére a nagygyűlés
és az azt megelőző, szintén rendkivüli jelentőségű ifjúsági világgyűlés és az ezekben el-
fogadott és közzétett határozatok. Ehhez valószinűleg évtizedek tárlatára lesz szükség.

Az események azonban nem álltak meg anagygyűlésnél és nem fejeződött be szol-
gálatunk sem. Nemcsak azért, mert annak tudatában kell élnünk és szolgálnunk, hogy
ma sokkal inkább figyelnek ránk, hanem mert a Krisztus keresztjének titkát megismert,
segítő szeretetét átélt, erejét megtapasztalt egyházunknak változatlan hűséggel, szere-
tettel és áldozattal kell végeznie a keresztről szóló bizonyságtétel szolgálatát és minde-
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neknek való szolgálattal betöltenie küldetését magyar hazánkban, népünk soraiban. En-
nek jegyében kapcsolódtak be gyülekezeteink az 1984-85. évben hazánk felszabadulá-
sának, a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója megünneplésébe és vett részt
sok lelkészünk és gyülekezeti tagunk az országgyűlési és tanácstagi választások előkészí-
tésében, lebonyolításában, miközben közülük többen maguk is elnyerték a választék bi-
zalmát.

Gyülekezetcink 1985 húsvétján Afrikában élő testvéreink kereszthordozásában osz-
toztak, amikor az ünnepi offertóriumot megsegítésükre ajánlották fel.

Ezekben a napokban pedig közel negyven vendég szolgált az ország különbőző gyüle-
kezeteiben, akik megelőzőleg Budapesten részt vettek a fmn-észt- magyar lelkészken-
ferencián.

RAJKÁN

1984. Szentháromság vasárnapján adta át rendeltetésének a külsejében megújított 200
éves templomot dr. Nagy Gyula püspök Bárány Gyula esperes segédletéveI. Az ünnepi
istentiszteleten sok külföldi hittestvérünk is részt vett, elsősorban a burgenlandi gyüle-
kezetekből. Az istentisztelet szolgálatában részt vett a zurányi (Zurndorf) gyülekezet
fúvószenekara is. A felújításhoz egyházi szerveken kívül jelentős segítséget nyújtott az
Országos Műemlékfelügyelőség, a környezet rendbetételéhez pedig a helyi Tanács.

MOSONMAGYARÓVÁRON

ugyanezen a napon ünnepelték meg a műernlék jellegűvé minősített templom 100 éves
jubileumát az előbb említett szolgálattevők és vendégek részvételével. Erre az alkalomra
a gyülekezet felújíttatta a templom belső festését.

KAPOSVÁROTI

a teljesen megújított templom és lelkészlakás megáldására kérték meg dr. Káldy Zoltán
püspököt. Több mint tíz év munkájának eredményében gyönyörködhettek a közelből
és a Somogy -Zalai egyházmegye messze tájairól érkezett hívek 'és vendégek. Az isten-
tiszteletet követő ünnepségen a Lutheránus Világszövetség nemrég megválasztott új el-
nöke a budapesti nagygyűlés előzményeiről, munkájáról és eredményeiről tartott beszá-
molót.

Még e nap délutánján dr. Káldy Zoltán püspök és felesége Pécsre folytatta útját, ahol
egykori szeretett gyülekezete várta és meleg ünneplésben részesítette az LVSZ új elnö-
két. A püspök családias légkörben számolt be itt is a nagygyűlés esernénysorozatáről ,
másnap pedig megeskette keresztfiát.

CSIKVÁNDON

igen nagy értékű önkéntes munkával újította meg templomát kívülról és belülről a gyü-
lekezet. A hálaadó ünnepségen dr. Nagy Gyula püspök hirdette az igét, akinek a szolgá-
latokban Sikos Lajos esperes segített.
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SOPRON

Egyhetes gazdag programmal ünnepelte a gyülekezet temploma 200 éves jubileumát.
A magyar és német nyelvű istentisztelettel, Bárány Gyula esperes szolgálatával kezdő-
dött a hét és ugyancsak kétnyelvű istentisztelettel végződött, amelyen az igét dr. Nagy
Gyula püspök hirdette és dr. Gustav Reingrabner szuperintendens mondott áldó igét,
akit népes küldöttség kísért el Ausztriából. A hét napjain egyház- és gyülekezettörté-
neti előadássorozat volt dr. Fabiny Tibor, dr. Winkler Gábor építészmérnök, Zoltán
László, Biczó Ferenc, Krarner György, Lotz Tibor, Hubert István, Szimon János lelké-
szek szolgálatával. A jubileum hoz kiállítás is kapcsolódott "Gyülekezeti kiadványaink
az elmúlt két évszázadban és egyházi kincseink" címen. amelyet dr. Fabiny Tibor
országos múzeumigazgató nyitott meg. Végül egyházzenei estet is tartottak Gáncs Ala-
dár lelkész, a fasori gyülekezet főorgonása közreműködésével.
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CSOMÁD

Nem gyakori, de időnként előfordul, hogy kisebb, főleg történelmi hátterű gyüle-
kezetek is rászánják magukat múltbeli értékeik összegyűjtésére és bemutatására. Ez
történt Csomádon Foltin Brúnó gyűjteményei előadó és Eszlényi Lászlo lelkész irányí-
tásával. Az első kiállított "tárgy" a gyülekezetet alapító családfők lajstroma, a befeje-
ző a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése alkalmával a gyülekezetet meg-
látogató vendégek névsora volt.

KECSKEMÉT

Ritka kedves és meghitt ünnepség helye volt a gyülekezet temploma. A 100 éves
Bakay Péter ny, fdesperest köszöntötte családja, a Bács-Kiskun egyházmegyéből. de
az ország különböző részeiből is érkeztek hálás hívek és tanítványok. Megható része
volt a családias együttlétnek, hogy Bakay Sebestyén dédunokát megkeresztelte édes-
apja, az unoka, ifj. Bakay Péter segédlelkész. (Az ünnepelt néhány hónappal később
elhunyt.), i

!

DEÁK TÉR

A Frankfurter Kantatenkreis énekkara és a MÁV szimfónikus zenekar közrernűkődé-
sével tartottak egyházzenei estet Herbert M. Hoffmann vezényletével. A szólókat
Andor Éva és Berczelly István énekelte.
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BOBA
II. József Türelmi rendelete után, különösen a Kemenesalján szám os templomunk

épült. Ezek közül az első Bobán. A templom, a faszobrász Gertner József által készített
barokk szószék-oltár a műernléki védettség alatt áll. A 200 éves jubileumra felújítási
munkákat végzett a gyülekezet és a hálaadó ünnepség szolgálatát dr. Nagy Gyula püs-
pöktől kérte, akit elkísért és szolgálatában segített Fehér Károly esperes.

VÁRPALOTA
ipari hátterű gyülekezete kívül-belül megújította templomát, amelyet dr. Nagy Gyula
püspök adott át újra rendeltetésének Hernád Tibor espereshelyettes segédletéveI.

VANYOLÁN
a kívül-belül megújított közel kétszázéves templomot Sikos Lajos esperes adta át ren-
deltetésének és iktatta be a gyülekezet új presbitereit.

IKLAD
A 150 évvel ezelőtt felszentelt templomot a jubileumra kívül- belül felújította a gyü-

lekezet. Az ünnepi alkalmon dr. Káldy Zoltán püspök hirdette az igét az egykor
Würtenbergből idetelepült és templomot építő ősök utódainak.
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MISKOLCON

és a környező borsodi gyülekezetekben tartották az 1984-85-ös tanév első teológus-
napjait a Teológiai Akadémia hallgatói dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igaz-
gatójának vezetésével. A gyülekezetek néhány nap alatt több mint 17 ezer Ft-ot ado-
mányoztak a lelkészképzés céljaira. A tanév során teológusnapok és szupplikációk al-
kalmával sokszor találkozhattak gyülekezeteink és a szolgálatra készülő fiatalok.

PATVARCON

új imaház épült. Ezzel a szügyí gyülekezet flliájának ötvenéves vágya teljesedett.
A nagy áldozattal létrehozott gyülekezeti házat dr. Nagy Gyula püspök szentelte fel
Garami Lajos esperes segítségével nagy gyülekezet és vendégek jelenlétében.

DEÁK TÉR

A Lutheránia ének- és zenekara a Bach jubileumi év kezdetén Bach Karácsonyi ora-
tóriumát adta elő magas színvonalon Kertesi Ingrid, Schultz Katalin, Fülöp Attila, Ber-
czelly István ének- és Pallagi János hegedűszólójával. Az orgonakontiniót Ella István
orgonaművész látta el kiválóan. - A Lu theránia az év folyamán újra és újra nagy zenei
élménnyel ajándékozta meg az egyházzene szerelmeseit szolgálva ezzel egyúttal a hall-
gatók lelki épülését.
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CSEPEL

Sokak segítségével és egy kis csapat nagy áldozatával újult meg az iparváros új köz-
pontjában fekvő templom méltó módon illeszkedve kőrnyezetébe és kaput tárva a sok-
felől ideköltöző hittestvérek előtt. A külső felújítási munkák befejeztével tartott hála-
adó istentiszteleten dr. Nagy Gyula püspök hirdette az igét. A szolgálatokban részt vett
dr. Koren Emil esperes, püspökhelyettes.

IHAROSBERÉNY .

Hazahívta dr. Káldy Zoltán püspököt, a parókia szüiöttét a dél-somogyi gyülekezet,
ahol édesapja pásztorolta valamikor a nyájat és a fiú lelkészként, esperesként és püs-
pökként is újra hazatért. Most az LVSZ elnökeként köszöntötték az iharosberényiek
Káldy Zoltánt, akí az istentiszteletet követőleg a világ evangélikusságának nagy család-
járól, a közös tevékenységről és szolgálatokról adott tájékoztatót.

PIUS

Jubileumi hetet tartottak a gyülekezetben a templom 200 éves évfordulóján gazdag
programmal. Az ünnepi sorozat zárásaként dr. Káldy Zoltán püspök megáldotta a kí-
vül-belül felújított templomot. Az ünnepi alkalmon részt vettek a kontiolahti fmn test-
vérgyülekezet küldöttei is. Káldy Zoltán püspök ezt követóleg arról szólt, milyen fel-
adatok várnak az elkövetkező időben az evangélikusok nagy családjára és a most meg-
választott új vezetőségre.
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TÚTKOMLÚS

Ünnepsorozat volt a gyülekezetben 1984. november 25-én: Gyekiczky Jánost lelké-
szi állásba, dr. Csörföly Tibort gyülekezeti felügyelői és Nérnethné Ribárszky Zsuzsan-
nát másodfelügyelői tisztségébe iktatták. Ezt megelőzőleg dr. Káldy Zoltán püspök Tá-
borszky László és Pintér János esperes magyar és szlovák nyelvű liturgikus szolgálata
közben felszentelte az új 8 mázsás "békeharangot". Az új harang első szolgálatával az
új parókia alapkőletételéhez hívta a gyülekezetet, ahol dr. Káldy Zoltán püspök elhe-
lyezte az alapító okiratot.

KECSKEMÉT

Nem csupán az evangélikusoknak volt régi vágya, hogy az Ybl Miklós tervezte temp-
lom újra teljes egészében láthatóvá váljék. A századforduló táján a templom köré épült
bazársor a városrendezés keretében lebontásra került. Ez a régen várt esemény és az
LVSZ nagygyűlésre való felkészülés adott bátorítást a gyülekezetnek, hogy vállalja a
templomfelújítás munkáját. 1984. november 4-én dr. Káldy Zoltán püspök végezte a
hálaadó ünnep igehirdetési szolgálatát a nagyszámú gyülekezet és a meglúvott vendégek
jelenlétében, akik között jelen voltak a Duna-Tisza-köz "fővárosának" vezető szemé-
lyiségei is.



ZIRC

A protestáns összefogás újabb jeleként épült meg a nagy történelmi hagyomány okkal
rendelkező római katolikus hátterű városban a közö s református- evangélikus templom
a több évtizeden át istentiszteleti célt szolgált, elévült épület helyett. A felszentelő is-
tentisztelet dr. Nagy Gyula evangélikus és dr. Kovács Attila református püspök szolgá-
latával ment végbe, Sikos Lajos evangélikus és Sáhó Andor református esperesek szol-
gálati részvételével. Az ünnepségen ott voltak a bak onytamési-bakonyszentlászlóí evan-
gélikusok és a du dari reformátusok is, akik anyagilag és kétkezi munkával is segítették
hazai és külföldi testvérekkel együtt az új templom felépítését.

A püspökök ezen a napon a veszprémi református templomban együtt szolgáltak a
reformációi ünnepen, amelyet ünnepi hangverseny zárt.

KŰTCSE

A Türingiából ideszármazott ősöktől örökölt hagyományok felelevenítésévei ünne-
pelték meg 1984-ben is a templomszentelés emléknapját. Dubovay Géza esperes szol-
gálatával. A kis gyülekezet az országos egyházi és a Megyei Műemlékfelügyelőség segít-
ségével nagy áldozattal újította fel templomát az évfordulóra.
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MEZÖBERÉNY

II. kerületi késő barokk stílusú rnűemlék templomot felújította a gyülekezet a nagy-
gyűlés idejére. Az ünnepi átadásra az ősz folyamán került sor Táborszky Lászlo esperes
szolgálatával. A kiváló orgonát ezen a napon Trajtler Gábor orgonaművész , országos
egyházzenei igazgató szólaltatta meg.

NAGYVELEGEN

kettős ünnepet tartottak 1985. mareius 17-én az egykor a Felvidékről idetelepültek
által épített templom 200 éves jubileumán. Az ünnep másik eseménye Pintér Míhály
fiatal lelkész beiktatása volt. A szolgálatokat dr. Nagy Gyula püspök végezte Labossa
Lajos esperes segítségével.

GALGAGUTA

Sok munkával és példamutató áldozattal kívül-belül felújította templomát a nógrádi
gyülekezet. A sajátos népviseletet is őrző gyülekezet késői barokk stílusban épült, meg-
újított templomát dr. Nagy Gyula adta át újra rendeltetésének Garami Lajos esperes
szolgálati együttműködésével. Érdemes feljegyezni, hogya 345 gyülekezeti tagra sze-
mélyenként 3 ezer forint pénzbeli adományt és jelentős társadalmi munkát vállaltak.
A szolgálatban részt vett az ősagárdfelsőpetényi ifjúsági zenekar és a helybeli evangé-
likus-baptista énekkar.
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GYŐR

A Lutheránia előbb említett szolgálata közül a Bach évfordulóval kapcsolatos győri
különö sen is kiemelkedett. Az Ö!egtemplomban adták elő Bach H-moll miséjét Welt1er
Jenő vezényletével Pallagi János hangversenymester, Vere bits Ibolya, Benczúr Erzsébet,
Szalai Zsuzsa, Keönch Boldizsár és az NDK-beli Reinhard Gröschel közreműködésével.
A csernbalo-szőlamot TrajtJer Gábor játszotta, az igehirdetés szolgálatát dr. Hafenscher
Károly Deák téri lelkész végezte.

A györi szeretetotthon

FARÁDON

a templom 1847-ben történt felújításáról szőló emléktábla indította a ma élő gyüleke-
zetet, hogy lelki otthonát II Műernlék Felügyelőség segitségével felújítsa. A faluban,
amely a 90 éves Kossuth Lajost annak idején díszpoJgárává választotta, újra teljes szép-
ségében áll, a korábban megújított parókiával együtt, a középtomyos későbarokk mű-
emlékjellegű templom. Dr. Nagy Gyula püspök, aki az ünnepi igehirdetés szolgálatát
végezte átfogó tájékoztatást is adott a világkeresztyénség mai életéről.

EGER

A történelmi város kis gyülekezete 50 éves évfordulóját ünnepelte 1985 tavaszán.
Közegyházi segítséggel megépítették a jubileumra a templom és a parókia gázfűtés
rendszerét. Dr. Nagy Gyula püspök Szebik Imre esperes segítségével végezte a hálaadó
szolgálatot.
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Nagy György püspök köszönti
Koren Emilt

Peskó György
a budavári orgonánál

BUDAVÁR

A gyülekezet húsvéti istentiszteletén 70 éves születésnapján búcsúzott gyülekeze-
tétől dr. Koren Emil esperes, püspökhelyettes nyugdíjbavonulása alkalmából. Az ünne-
pi közgyűlésen dr. Nagy Gyula püspök köszönte meg azt a közel fél évszázados szolgá-
latot, melyet a gyülekezeti szolgálat határain túl Koren Emil idehaza az egyházvezetés-
ben és a sajtómunkában, az egyházi társadalmi elkötelezése területén, határokon túl pe-
dig elsősarban a finn és magyar evangélikus egyház és nép szolgálatában végzett.

TÉTEN

a templom - felújítás ünnepén a gyülekezet, a megyei és helyi társadalmi szervek kép-
viselőinek nagyszámú részvételével adta át a megújított templomot rendeltetésének
dr. Nagy Gyula püspök. A szelgálatokban részt vett Bárány Gyula esperes. Háláját és
társadalmi elkötelezettségét a gyülekezet azzal is kifejezte, hogy részt vállalt Tét főut-
cájának virágosításában.

A kőszegi orgona



OROSHÁZA

A két békési egyházmegye tisztségviselői konferenciájának adott helyet az ún. Győry
teremben a gyülekezet, amelyen megvitatták. milyen új feladatok hárulnak a gyüleke-
zetre és tisztségviselőkre a Lutheránus Világszövetség VII. nagygyűlése után, és felmér-
ték egyházunk útját a hazánk felszabadulása utáni 40 esztendőben.

Egyházunk 16 egyházmegyéjében számos helyen tartottak hasonló együttléteket,
amelyek egyúttal a gyülekezetben szolgáló nem lelkészi munkatársak teológiai tovább-
képzését is szolgálták. Az Evangélikus Élet pedig "A hét portréja" címen sorozatot
indított, amelyben egy-egy a gyülekezetéért élő és abban értékes szelgálatot végző hit-
testvérünket mutatja be és kérdezi meg szolgálata indítékairól.

BOKOD

Érdekes "újítást" vezetett be a gyülekezet, amikor a gyülekezeti tisztségviselők mel-
lett gyermekpresbitériumot hozott létre a gyerrnekbiblíakörön részt vevő fiatalokbél.
hogy kellő időben kezdjék el a felkészülést a gyülekezetért végzendő rendszeres és fele-
lős szolgálatra. Öket is megerősítette szolgálatukban a felnőttekkel együtt Labossa La-
jos esperes.

A megújított
cinkotai
templom
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BUDAPEST-ANGYALFÖLDÖN

a Sándy Gyula által tervezett templomban az új lelkész beiktatása azért emelkedett ki
az év folyamán történt szamos lelkészbeiktatás sorából, mert a nyugdíjba ment Benczúr
László lelkész példamutató magatartást tanúsított és jelentős szolgálatokat végzett egy-
házunk útkeresése idején, másrészt pedig az új lelkész, Reuss András, aki 12 éven ke-
resztül állt egyházunk Külügyi Hivatalának szolgálatában, oroszlánrészt vállalt a Luthe-
ránus Világszövetség VII. budapesti nagygyűlésének megrendezésében. Dr. Káldy Zoltán
a nagygyűlés emblémáját hordozo zászlóval díszített templomban a nagyszámú gyüle-
kezet, hazai és külföldí vendégek jelenlétében a lelkész a gyülekezet, az egyház és a vi-
lág evangélikussága mai feladatairól szőlt az evangélium hirdetése és a diakónia gyakor-
lása teljes bizonyságtétele összetartozásában.

NAGYTARCSA

Bach ünnepet tartott a gyülekezet Gáncs Aladár lelkész-orgonista közrernűködésé-
vel és a Bálint József által vezetett Ju bilate ifjúsági kórus szolgálatával. Alkalmi zenekar
és vendégszőlisták részvétele tette teljessé a gazdag programú alkalmat.

ZALAISTVÁND

A zalai szórvány ok gondozásában fontos bázist jelentő gyülekezet templomát kívül-
belül felújították a Lutheránus Világszövetség, a Gustav Adolf Egyesület, a Megyei
Tanács és a Műemlék Felügyelőség segitségével. A hálaadó istentiszteleten dr. Káldy
Zoltán püspök szolgált Dubovay Géza esperessel. A nagy távolságokról érkezett gyüle-
kezeti tagok és vendégek sorában' volt C. Mau, a Lutheránus Világszövetség főtitkára és
felesége, továbbá A. Lerna főtitkárhelyettes is.

HEGYFALU

A kevesek megbecsülését jelezte, hogy az alig több mint ötven hittestvérünk áldo-
zatából fenntartott és megújított istentiszteleti helyiség átadásának ünnepi alkalmán
dr. Nagy Gyula püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. A tervek megvalósulásahoz
közegyházunk is jelentős segítséget nyújtott.

HEGYFALU'



BUDAVÁR

25 éve ül alkalomról-alkalomra a Bécsikapu téri templom, édesapja által újjá terve-
zett és a finn testvérek segítségével megépített orgonájához Peskó György orgonamű-
vész, tanár, karvezető, aki virtuóz játékáról, rögtönző készségéről itthon és határain-
kon túl ismert az orgonamuzsikát kedvelők körében, hogy a gyülekezet kántoraként
elmélyítse a gyülekezet áhitatát az ige befogadására. Bensőséges egyházzenei est kereté-
ben köszöntötték őt a gyülekezet tagjai és tisztelői, amelyen Szebik Imre a budavári
gyülekezet egy héttel korábban beiktatott lelkésze hirdette az igét.

CELLDÖMÖLK

lelkészavatásra és kettős beiktatásra került sor, amikor dr. Nagy Gyula püspök Fehér
Károly esperes, Józsa Márton nyugdíjbavonuló lelkész, Nagy Tibor ny. lelkész és Fe-
renczy Zoltán lelkész közrernűködésével lelkésszé avatta Nagyné Ferenczy Erzsébetet
és beiktatta lelkészi szolgálatába férjével, Nagy Lászlóval együtt. A lelkészházaspár
ezentúl együtthordozza a nagymúltú Kernenesalia központjában és környékén élő evan-
gélikusok lelki gondozásának felelősségét.

A bőség zavarában birkózva próbált a krónikás átfogó képet adni gyülekezeteink
sokszínű, az utóbbi években különösen is gazdagrnozgású életéről. Sok minden kima-
radt. Egy külön naptárt is meg lehetne tölteni, hogy egész egyházunk családja informá-
ciót kapjon az egyes gyülekezetek, a tagok életéról. Valamit talán mégis sikerült érzé-
keltetni abból, hogy a történelmünkben és életünkben jelenlevő Úr Krisztus, a keresz-
ten értünk a legnagyobb szolgálatot elvégző "engedelmes szolga", Szentlelkével hogyan
indította sokszor erőn felüli, sokirányú szolgálatra e haza határai között élő hittesvére-
inket az 1984-85-ös években.

Összeállította:
Mezősi György

149


