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ELŐSZÓ

SZOLGÁLAT KRISZTUS NEVÉBEN

Evangélikus Naptárunk ezidén is bőséges olvasnivalát kínál. Beszámolókat
az elmúlt év gazdag egyházi eseményeiroí. Emlékezést nevezetes egyháztörténeti
évfordulókra. Novellákkal. versekkel gyönyörködtet. Ugyanakkor az 1987. évre
is egy központi témát állít elénk: a keresztyén szolgálat kérdését.

A külső alkalmat erre az adja, hogy 1987 világszerte a testileg, szellemileg
vagy lelkileg sérültek éve, Az Egyesült Nemzetek Szervezete gazdag nemzetközi
programot dolgozott ki a csaknem négyszázmillió sérűlt, beteg embertársunk
iránti felelősség, segítőkészség ébresztésére.

Az egyháwkban ez kétezer éves program. Krisnus követői számára minden
esztendő a "sérültek éve': ().maga így szolt földi küldetéséroí:

"Az ÚrLelke van énrajtam, mertfelkent engem, hogy evangéliumot hirdessek
a szegényeknek; azért küldött el, hogya szabadulást hirdessem afoglyoknak
és a vakoknak szeműk megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkinzot
takat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét"

(Lk 4, 18-19).

Aki.megválto kereszthaláláig végezte ezt a szalgálatot a világban, ma is erre
.a szolgálatrahivja minden követőjét, mindenűtt aföldön. Arra, hogy hirdessék
a szabadító, újjáteremtőevangéliumot; És ettől elválaszthatatlanul arra, hogy
végezzék a szeretetet segítő cselekedeteit mindenki, de különösen is a megkínzot-
tak, a sérültek, a szenveddk iránt. "Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak; hanem hogy ő szolgáljon és életét adja, váltságul sokakért" (Mk
10. 45). .

Krisztus követőinek ezzel a kettős szolgalattal kell a másik ember felé fordul-
.niuk: a szabadító, megújító evangéliumról téve tanúságot, szavukkal és a segítő
szeretet cselekedeteivel. Ez Naptárunk központi témája ebben az esnenddben.

Mert szinte végtelenek a keresztyén szolgálat, a diakonia jeladasai ma, akár
az igével valószolgálatra, akár a cselekvő, segítő szeretet szalgálatára nézünk.
Reánk van bízva egyfelől a szolgálat lsten igéjével: a szoszéken és a személyes,
testvéri beszélgetésben, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatása által és az
emberi élet nagy jordulopontjainál. Másfeloí minden pillanatban várnak ránk



a segítő szeretet feladatai, gyülekezetunkben és társadalmunk, népünk tágabb
közösségében. Ide tartozikföldi hivatásunk hűséges végzése; nyitott szem és sziv
a körülöttünk éloK terheinek meglátására, időnk és erőnk készséges odaadá-
sára, hogy segítsünk a bajbajutottakon, a betegeken, a test és lélek sérültjein,
a szenvedőkön és az elhagyottakon. De nefeledkezzűnkmeg a keresztyén szeretet
még szélesebb távlatúfeladatairól sem: az egyházak, a keresztyén milliók részt-
vállalásárál egy atom-világkatasztrófa elhárításában, a sokszáz milliá éhező,
szenvedő ember életéért, a pusztuló természet világának megőrzéséért, Isten te-
remtett világa jövőjéért vivott, közös emberi küzdelemben.

Az egyházban, ti keresztyének életében egyik szolgálat sem történhet a másik
nélkül. Sem az ige, az evangélium szolgálata a szeretet segítő, önfeláldozó csele-
kedetei nélkül! Sem az aktív, segítő cselekedetek Isten szeretetének hirdetése nél-
kül! Milyen já volna, ha kevesebbet beszélnénk. és vuáznánk ezekről, és sokkal
inkább végeznénk is együtt, testvéri összefogással az ige hirdetésének és a cse-
lekvő szeretetnek teljes, krisziusi szolgálatátl

Legyen áldás ennek a könyvnek a szolgálatán is. Tanítsa és erősítse minden
olvasóját ebben a végtelenül sokoldalú, reánk bízott és Krisztus nevében végzett
szolgálatunkban!

Dr. Nagy Gyula

R6m6,23

Az 1987. év igéje

Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet
Kriszius Jézusban, a mi Urunkban.
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Január
1. hét: Újév - Kol 3, 17

1. Csütörtök Újév Lk 4, 16-21 Zsolt 71, 1-16
2. Péntek Abel 5Móz 33, 26-29 lMóz 1,1-8
3. Szombat Benjamin 2Móz2,1-10 lMóz 1,9-25

2. hét: Újév utáni vasárnap - Jn 1, 14
4. Vasárnap Leóna Lk 2, 41-52 Zsolt 8
5. Hétfő Simon Zsid 13,8-9b IMóz 1,26-2, 4a
6. Kedd Vtzkeresz: Mt2,1-12 IMóz 2, 4b-17
7. Szerda Attila Un2,7-ll IMóz 2, 18-25
8. Csütörtök Szörény 4Móz 24, 15-19 lMóz 3,1-13
9. Péntek Marcel Kol 1,24-27 lMóz 3, 14-24

10. Szombat Ágota zak 8, 20-23 IMóz4,1-16

3. hét: Vízkereszt utáni 1. vasárnap - Róm 8, 14
11. Vasárnap Metánia Mt 3,13-17 Zsolt 100
12. Hétfő Ernő Józs 3, 5-ll lMóz 4, 17-26
13. Kedd Veronika Mk 1,1-8 lMóz6,5-22
14. Szerda János Jn 3, 22-30 lMóz 7, ll-24
15. Csütörtök Lóránt Kol 2, 3-10 lMóz 8,1-12
16. Péntek Gusztáv Jn 5,19-24 lMóz 8, 13-22
17. Szombat Antal Lk 10,21-24 lMóz9,1-17

4. hét: Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1, 17
18. Vasárnap Piroska Jn 2, 1-11 Zsolt 105, 1-23
19. Hétfó sára Mk 2, 18-22 lMóz ll, 1-9
20. Kedd ~ábián, Seb. Mk 3, 1-6 Róm 1,1-7
21. Szerda Agnes Jer 14, 2-9 RSm 1, 8-17
22. Csütörtök Artúr Jer 17, 13-17 Róm 1,18-32
23. Péntek Zelma 5Móz4,5-13 Róm 2, 1-16
24. Szombat Tímár Zsid 12, 12-15a Róm 2, 17-29

S. hét: Vízkereszt utáni 3. vasárnap - Lk 13-29

25. Vasárnap pál Mt 8, 5-13 Zsolt 67
26. Hétfő Vanda Ézs 19, 19-25 Róm 3, 1-20
27. Kedd Lotár Jn4,46-54 Róm 3, 21-26
28. Szerda Károly Jn4,15-26 Róm 3, 27-31
29. Csütörtök Adél Lk 4, 22-30 Róm 4, 1-12
30. Péntek Mártonka Ézs 45, 18-25 Róm 4, 13-25
31. Szombat Virgllia Jn4,5-14 Róm 5, 1-5

Temnt6lsteni1nk! Tc vagy a ke:aletts a vtg. KeZdCtb6I indul ela világ, az~lct ts a n6pck sorsa. Minden új csztend6 megű-
jul! kegyelmedet hirdeti ts mcgttrtsüDkrc való tiirclmcs szcrctctcdl6l tanúskodik. Napról napra Tc gondoskodsz rólunk
szabadításunk Istene, ts taníts minket úgy súmlálni napjainkat, hogy bölcs ts értelmes szívhez jussunk. Ámen.



Február
6. hét: Vízkereszt utáni 4. vasárnap - Ézs 73, 5

1. Vasárnap Ignác Mk4,35-41 Zsolt 93
2. Hétfő Karotin 4Móz 22, 21-35 Róm 5, 6-ll
3. Kedd Balázs Mk 1, 21-28 Róm 5, 12-21
4. Szerda Ráchel Jer 5,20-22 Róm 6, l-ll
5. Csütörtök Ágota Dán 6, 1-10 Róm 6, 12-23
6. Péntek Dorottya Dán 6, ll-19 Róm 7,1-6
7. Szombat Tódor Ef 1,15-23 Róm 7,7-13

.
7. hét: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - ÉZS60,2

8. Vasárnap Aranka Mt 17,1-9 Zsolt 63
9. Hétfő Abigél 2Móz 34, 29-35 Róm 7,14-25

10. Kedd Elvira Jn 12, 34-41 Röm 8, l-ll
ll. Szerda Bertold Jn 1,43-51 Róm 8, 12-17
12. Csütörtök Lídia 2Móz 13,20-22 Róm 8, 18-25
13. Péntek Ella Jn 7,25-30 Róm 8, 26--30
14. Szombat Bálint Jel 1,9-18 Róm 8, 31-39

8. hét: Hetvened vasárnap - Dán 9, 18

15. Vasárnap Áldáska Mt 20, 1-16a Zsolt 62
16. Hétfő Julianna Jer 9, 22-23 ISárn 1, 1-20
17. Kedd Donát Lkl7,7-10 lSárn 1, 21-28
18. Szerda Konrád lKor 3,5-10 lSám2,I-ll
19. Csütörtök Zsuzsanna Mal 3, 13-20a lSárn 2, 12"-21
20. Péntek Álmos Dán 9, 18.20--24 lSárn 2,27-36
21. Szombat Eleon6ra Mt 10,40-42 lSám 3,1-21

9. hét: Hatvanad vasárnap - Zsid 3, 15

22. Vasárnap Gerzson Lk 8, 4-15 Zsolt 60
23. Hétfő A1fréd 5Móz 32, 44-47 lSám4,1-18
24. Kedd Mátyás Mk ll, 15-19 lSárn 7, 2-Í7
25. Szerda Géza Mk 6, 1-6 lSárn 8, l-22
26. Csütörtök Sándor ApCsel 16,8-15 lSárn 9, 1-14
27. Péntek Ákos Zsid 3, 12-4, 1 lSárn 9, 15-10, 1
28. Szombat Elemér Ézs 28, 23-29 lSárn 10,2-16

Gondviselő A1yánl<!Te vagy a szeretet Istene. 'ÍUdod, hogy teremll!JéJiyedet tmnadja ts rontja a bIln. Ne hagyj elesnünk
• kísértésben, Ment6 szereteted óvjon, védjen ts a lóstrtések Uli.éli6l JDéger6slreu hittel vezessen Iri minket. Ámen.



Március
10.hét: ötvened vasárnap - Lk 18, 31

1. Vasárnap Albin Mk 8, 31-38 Zsolt 61
2. Hétfő Lujza Lk 13,31-33 ISám 10, 17-Tl
3. Kedd Komélia Lk 10,38-42 ISám 13, 1-14
4. Szerda Kázmér 2Pt 1, 2-ll ISám 15, 1-35
5. Csütörtök Adorján Hós4,1-6 ISám 16, 1-13
6. Péntek Alpár Préd 7, 13-14 ISám 16,14-23
7. Szombat Tamás Dán 5, 1-30 ISám 17,1-11

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

8. Vasárnap Zoltán Mt4,1-11 Zsolt 64
9. Hétfő Franciska 5Móz 8, 11-18a lSám 17,12-30

10. Kedd Olimpia Ef 6, 10-20 ISám 17,31-51
ll. Szerda Aladár Mk 14,17-26 ISám 17,52-58
12. Csütörtök Gergely Jn 2,13-22 IS4m 18, 1-16
13. Péntek Krisztián Lk 22, 31-34 ISám 20, 1-23
14. Szombat Matild Zsid 2, 10-18 ISám 20,24-21,1

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

15. Vasárnap Nemz. ann. Mk 12,1-12 Zsolt 72
16. Hétfő Henrietta Zsid ll, 8-10 ISám 23, 1-18
17. Kedd Gertrúd Jn 8,21-30 ISám 24, 1-23
18. Szerda Sándor, Ede Mk 14,32-42 ISám 28, 3-25
19. Csütörtök József Ga14,12-20 ISám 31, 1-13
20. Péntek Hubert J..n8, 46-59 2Sám 1, 17-Tl
21. Szombat Benedek Ezs 5,1-7 2Sám 2,1-11

13.hét: Böjt 3. - Oculi - Lk 9, 62

22. Vasárnap Katalin Lk 9, 57-62 Zsolt 77
23. Hétfő Brúnó 1pt 1,13-21 2Sám5,1-12
24. Kedd Gábor Mk 9, 38-41 Róm9,1-5
25. Szerda Zsolt Lk 9, 51-56 Róm 9, 6-13
26. Csütörtök Erika Jer 20, 7-13 Róm 9, 14-24
27. Péntek Hajnalka lThessz 2, 13-20 Róm 9, 25-29
28. Szombat Gedeon" 2Tim 2, 13-20 Róm9,30-33

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

29. Vasárnap Jó1llis Jn 12,20-26 Zsolt 105,24-25
30. Hétfő Izidor Jer ll, 18-20 Róm 10,1-11
31. Kedd Árpád Jn 6, 47-51 Róm 10, 12-21

JézusKrisztus! Th vagy. mi Reménységünk, lUd Wrunk. Amint egykor ezeréteteddel eljöttél a.vilégba, jöjj el. mi gyü-
mölcstelentleliinkbe is. Amiképpen megtisztítottad lsten templomát, tisztítsd szívünket is Isten Stende\kének templo-
mává, amely feltel tárj. ajtaját ts Téged dicsér Ö!ÖW. ÁnÍen.



,
Aprilis

1. Szerda ljug6 Mk 14, 53-65 Róm ll, 1-10
2. Csütörtök Aron 5M6z8, 2-3 Róm ll, ll-24
3. Péntek Keresztély 2Kor 4, ll-15 Róm ll, 25-32
4. Szombat Felsz: ann. Ám 8, ll-12 Róm ll, 33-36

15.hét: Böjt S. - Judica - Mt 20, 28

5. Uuámap VInCe Mk 10,35-45 Zsolt 69, 1-16
6. Hétf6 Cölcsztin Zsid 7, 24-27 Mt 26, 1-16
7. Kedd Herman Jer 15, 10. 15-21 Mt 26, 17-30
8. Szerda Lidia Mk 14, 64-72 Mt 26, 31-35
9. Csütörtök Erbardt Jn ll, 47-54 Mt26,36-46

10. Péntek Zsolt Zsid 8, 1-4. 6-13 Mt 26, 47-56
ll. Szombat Le6 Zsid 9, 15.24-28 Mt 26, 57-68

16.hét: VU'ágwsmlap - Palmarum - Jn 3, 14-15

12. uuámap Gyula Jn 12,12-19 Zsolt 69, 17-37
13. Hétf6 Ida Jn 12,27-33 Mt 26, 69-75
14. Kedd TIbor Mik 3, 9-12 Mt 27, 1-14
15. szerda 'Thss Mk 15,1-15 Mt 27, 15-30
16. Csütörtök Rudolf Jn 13,1-15 Mt 27, 31-44
17. Nagypéntek EniM Jn 19,16-30 Mt27,45-56
18. Szombat Dma lPt 3,18-22 Mt 27,57-64

17.hét: Húsvét - Jell, 18

19. Húsvét KocsáTd Mk 16, 1-8 Mt 28, 1-10
20. HúsvéthétfiJ nmdar Lk 24, 13-35 Mt 28, ll-20
21. Kedd Csilla lKor 5,7-8 Róm 12,1-2
22. Szerda Anzelm Znm2,8-13 Róm 12, 3-8
23. Csütörtök Béla lKor 15, 19-28 Róm 12, 9-16
24. Péntek György lKor 15,35-49 Róm 12, 17-21
25. Szombat Márk lKor 15,50-58 Róm 13,1-7

18.hét: Húsvét utáni 1. - Qasimodogeniti - 1pt 1, 3

26. Jfuámap Ervin Jn 20, 19-29 Zsolt ll6
27. Hétf6 Arisztid lPt 1,22-25 Róm 13,8-14
28. Kedd Valéria zrun 2, 1-5 Róm 14,1-12
29. szerda Albertina Jn 17,9-19 Róm 14,13-23
30. Csütörtök Katalin lPt2,1-10 Róm 15,1-6

MctJV'l16 UruDkl1e VISY. felWIIIdM & az ae!. ~ mi is meghaltunk. bt!m>ek, hogy ~lhessünk Neked.
Eapdd nqiImerDiIDk feldmadúod~, • ~ és az ipzúaot. 1luúts lIIinbt az IIj ~letbeD járni és az oda
fdwl6tbllllltfdai. Ámen.



Május
1. Péntek Munka űnn. J~17, 9-17 Róm 15,7-13
2. Szombat Zsigmond Ezs 25,8-9 Róm 15, 14-21

19.hét: Húsvét utáni 2. - Misericordias Domini - Jn 10, 11.27-28
3. Vasárnap Irma Jn 10,11-16 Zsolt 23
4. Hétfő Flórián Jn 10,1-11 Róm 15,22-33
5. Kedd Gottfried 5Móz 18, 15-19 Róm 16,1-16
6. Szerda Frida Jn 21,15-19 Róm 16, 17-24
7. Csütörtök Napóleon Ez 34,23-31 Róm 16,25-27
8. Péntek Gizella Zsid 13, 12-16 2Sám 5, 17-25
9. Szombat Gergely Zsid 13, 17-21 2Sám6,1-23

20. hét: Húsvét utáni 3. - Jubilate - 2Kor 5, 17
10. Vasárnap Ármin Jn 15, l-ó Zsolt 103
ll. Hétfő Ferenc Ef4,17-24 2Sám 7,1-16
12. Kedd Pongrác Ga14,22-31 2Sám 7, 17-29
13. Szerda Szervác 2Kor 4, 16--18 2Sám ll, 1-13
14. Csütörtök Bonifác Lk 20, 27-39 2Sám ll, 14-27
15. Péntek Zsófia ApCsel 17,22-34 2Sám 12, 1-15a
16. Szombat Mózes Ga16,14-18 2Sám 12, 15b-25

21. hét: Húsvét utáni 4. - Cantate - Zsolt 98, 1
17. Vasárnap Bánk Mt ll, 25-30 Zsolt 108
18. Hétfő Erik ApCsel 16,23-34 2Sám 15, 1-23
19. Kedd Buda Jn 6, 66-69 2Sám 15,24-37
20. Szerda Bemát Lk 19,37--40 2Sám 18,1-18
21. Csütörtök Konstantin Jel 15,2-4 2Sám 18, 19-19, 1
22. Péntek Júlia lKor 2, 6--10 2Sám 19,2-9
23. Szombat Dezső Jel 5, 6-14 2Sám23,1-7

22. hét: Húsvét utáni 5. - Rogate - Zsolt 66, 20
24. Vasárnap Eszter Jn 16,23b-28. 33 Zsolt 107,1-22
25. Hétfő Orbán lKir 3,5-15 ~ 2Sám 24, 1-25
26. Kedd Fülöp KoI4,-1-6 Fill,I-11
27. Szerda Helga 2Móz 32, 7-14 Fill, 12-18
28. Csüt6rtök Mennyb. ann. Lk 24, 50-53 Zsolt 110
29. Péntek Keve Jel 1,4-8 Fill,19-26
30. Szombat Janka Jel 4, 1-11 Fil 1,27-30

23. hét: Húsvét utáni 6. - Exaudi - Jn 12,32

31. Vasárnap Angela Jn 15,26-16, 4 Zsolt 107,23-43

SzentlWomságIsten! Magasságbanés szentségbenlakozol, deaz alázatosokkal is.A titoka tied, akinyilatkoztatottdolgok
pedig a mieiok. 1luúts mioket arra, hogy titkaidat alázatos lélekkel, a kinyilatkoztatott igét pedig lúm szivvel fo-
gadjuk. Ámen.



-

"unius
1.Hétf6 Tünde JilI4,15-19 Fil 2, 1-4
2.Kedd AiIna Lk 12, 8-12 Fil 2, 5-ll
3.Srerdá Ddikó lKor 2, 12-16 Fil 2, 12-18
4:Csütörtök Kalocsa Jn 7, 37-39 Fil 2, 19-33
5.Péntek Fátíme Zsid 11,32-40 Fil 3, I-ll
6.Szoínbat Norbert 5Móz34,1-8 fil 3, 12-16

-- -
24. hét: Pünkösd - zak 4, 6
- - - .

7.~árnajJ Róbert JilI4,23-27 Zsolt us, 1-14
8.PUnkifsdhilf6 Medárd Mt 16,13-19 Zsolt ll8, 15-29
9.Kedd Félix Ez 36, 22a. 23-28 Fil 3, 17-21

10.Szerda Margit Ef4, ll-16 Fil 4, 1-7
ll. Csütörtök Barnabás Gal 3, 1-5 Fil 4, 8-9
iZ.Péntek Virág zak 4, 1-14 Fil 4, 10-23
13.Szomhat Tóbiás Apcsel 8, 14-25 Péld 10,8-12

. -

25. hét: Sí.efithároinság ünnepe - É7S 6, 3

14. Jmáfnap vazui Jn 3,1-8 Zsolt III
15.Hétf6 Jolán 2Kor 13, 1I-13 Péld ll, 17-21
16.Kedd Jusztin ZsidZ,I-4 Péld ll, 24-31
I'7.Szerda Laura Ef4,1-6 Péld 14,29-34
18.Csütörtök Arnold lKor 12,1-6 Péld 15, 13-18
19.Péiltek Gyáifás Ef 1,3-14 Péld 16,1-7
20.Szornbat Rafael lTim3,I6 Péld 17,1-5. 13-14

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

21. Vasárnap Alajos Lk 16,19-31 Zsolt 78, 1-31
22.Hétfl5 Paulina 2Tim 3, 14-17 Péld 18,8-15
23.Kedd Zoltán Jér36,1-32 Péld 19, 16-23
24.SZéÍlÍá Iván ~k 1, 57-67 Péld 20, 19-24
25.Csutörtök Vilmos Jer 8, 8-ll Péld 21, 13-16. 21-23
26.Péntek jáftos, pál Ez 3, 22-t:! Péld 23, 29-35
27.SzomBat László Lk 13,22-30 Péld 24, 10--12. 15-20

<o.

(!.t hét: Szentháromság utáni 2. - Mt 11,28

i8.~ántQp Levente Lk 14,16-24 Zsolt 78, 32-55
29.Hétfő Péter, pál ApCsei 20, 7-12 Jak 1, l-ll
30.Kéda Í'ál uKorI4,1-3.20--25 Jak 1,12-18_. , .. -

Szend~lékÚri"ren! épi'álfeiiiihkeÚslinizenigyillékezelébe. ~re1jelminketnlindeniguságra. Serkents minket hogy
teremje ~lélilnk. SZeretet. öröin, ~keWg, ~ketI!réS, ht!ség, sulldség és mérsékletesség gyümölcsét. Ámen .

. -



- -" .. ," .-~.. "",

J '1-.rurius
-

1. Szerda TIbold lKor 9, 16-23 Jak 1, 19-17
2_Csütörtök Ottokár Jón 3. 1-10 :JiIk2, 1-13
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-, ~. - ,-
Atyánk ilJézus Krisztus által! Magasztalunk Téged ilbtlnbocsinat ajéDdéWrI, hogy ~ ii)'t'~ és ~fot
nylijtotlUnk. Bocsinatod által isteDfilidgot nyert:ünk, megbbcSá~ gyiimölcseként icSnm 'szlveJ1í!tá~1WzW ne-
künk. Töltsd be szívünket a mcgbocsátú lelk!vel. ~.
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Mennyei Atyánk! Magasztal lelkünk, mert betöltöd az éhez6ketjavallal! Testünk táplálására mindennapi kenyen:t, lel-
künk üdvösségére mennyei kenyeret ajándékozol nekünk. Kérünk rendeld ki számunkra a földi kenyeret, és teríts asztalt
a Te orsúgodban. Ámen.
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Szen~ lsten! Magasztalunk Ttged. hogy bepillanthatunk törvényed tükrébe. Bel610tanuljuk megismerni szeatséges
an:odat 60baIIÖ816nyilnket.TanItsminket szent O~ el6tt félelemmel leborulni, btIneinkt6l pedig menekülni.

Ámen.
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KegyelemIstene! Esztend6k vég\!nelénk állltod az 6j kczdctetjelent6 bölcsőt. Ahol emberi 6tunkelfogyott, Tenyitsz szá-
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A SZOLGÁLAT
GAZDAGSÁGA

Az egyház
szolgálata

Az Újszövetség talán megkapóbb megállapítása, amint az Efez 1.23 és következő verseiben
olvassuk az egyházról, hogy a "Krisztus teste". Az egyház mai feladata tehát nem más, mint
ami Jézus Krisztus földi tevékenysége volt annak idején az ige és a szeretet szolgálata, együtt
és elválaszthatatlanul. Mindig kísért a szétválasztás gondolata. Tetszerosnek tünik, hogy az
egyház csak az ige egyháza legyen, a tiszta tanítás egyháza, de ha hiányzik meUóle a szeretet,
akkor pál szava figyelmeztet 1 Kor. 13:1 "olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimba-
lom" Jézus szava ezt "íztelen sónak" mondja. Az ige és szeretet egysége segíti az egyházat, hogy
kimozduljon a belső problémáin való meddő tépelődésből és a szolgálat örömében ismerje meg,
milyen boldog élet Krisztus szolgálata.

Immár nemzedélcnyi ideje, hogy ezt megértettük, hirdetjük és tanítjuk, mégis még mindig meny-
nyire nem értik az egyháztagok a mindennapi életben az egyház és a szolgálat ilyen szerves összetar-
tozását. Egészen gyakorlati oldalról szeretném megközelíteni. Templomaink oltárképei fejezik ki
az evangélium legmélyebben megragadott, átélt részeit. Ezek ott vannak szüntelen a gyülekezet el-
őtt. Gondoljunk csak arra hány templom, hány oltárképét láttuk. Különbözö témák, az imádkozó,
a hullámokat lecsendesít6, megment6 Jézus, a gyermekek között lev6, 6ket megáldó Jézus, a megta-
lált bárányt hazaviv6 Pásztor, vagy a keresztre feszített, vagy feltámadott Jézus. Ha elnézem megra-
gad mondanivalója, vígasztalása, élménnyé válik. Személyes hitélménnyé. Ez a nékünk szolgáló Jé-
zus, de hol van a válaszunk? Hol van a János l3-ban ábrázolt, ,kötényes Jézus" aki mélyen meghajol
és szolgál, lábat mos. Ennek a szolgáló Jézusnak a képe az oltárokon hiányzik. Pedig Ó maga mon-
dotta "err6l" ismernek meg bennünket a világban. Vagy hol van a Mt 11:28-30 képe a Jézussal
együtt hordott iga, amely mégis gyönyörűséges.

Az Újszövetség egy másik jelenetére gondolok. Márk 9:35 Jézus az utcán megy tanítványaival.
Belátni a nyitott kapun a ház udvarára, ahol ünnepi lakoma van. Jézus kérdez: ki itt a legnagyobb?
A tanítványok szeme a főhelyet keresi, hol a "közép" ki ül ott. Jézus rámutat a görnyedten tálakat,
tányérokat cipelő szolgákra, akik ki és be sietnek, hol mindenki megkapja amit kér. Rámutat, az a
nagy, aki szolgál. Amikor ilyesmit hallunk a gyülekezetekben, mintha valami zavar lenne a hívek
között. Jézusnak ezzel a szolgálatával, az egyház ilyen szolgálatával mintha nem tudnánk mit kezde-
ni. Ez alapvet6 hitbeli rövidzárlat, hiszen kellene tudnunk, értenünk, hogy az "Egyház" annak a
Krisztusnak a , ,teste" aki az utolsó, a szolga, aki legalul van, aki az egész világ terhe alá görnyed,
azt magára veszi szeretetében. János 3:16.
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Úgy nézünk gyakran egy Wichernre, Lőhére, A. Schweitzere, vagy akár Sztehló Gáborra, akik
a maguk helyén ennek a szolgáló Krisztus testének voltak eszközei, és végezték ezt nem a maguk
védettségében, hanem nagyon is a hit kockázatában, lépegettek egy járatlan úton, ahol csak Jézus
a Mester lábnyomait látták. Együtt hordták Vele az igát, Vele egy ütemre lépdeltek és vallották hogy
Jézus szolgálata gyönyörűséges.

Mivel szolgál az egyház?
Mindazzal, amit szüntelenül kap és kapott eddig is Urától. Isten igéjével, ami törvény és evangé-

lium, ami megítéli, leleplezi életünk hibáit, bűneit, szeretetlenségétés rámutat az így megriadt szív
számára, amit az értüénk földre jött, megfeszített, halálba ment és feltámadott Jézus kínál, bocsána-
tot, békességet, megújult életet, üdvösséget. Kínálja Krisztus szeretetét. Kínál valami hallatlan újat
az embemek, hogy szereti az Isten. Kínál olyan életet, amely Isten szeretetének levegőjében folyhat
tovább. Erről a szeretetről azonbannemcsak beszél az egyház, hanem ha valóbanátélte, átmelegítet-
te Istennek ez a szeretete, akkor ezt árasztja is, kapta és adja tovább. Ez a szolgálat mindig először
Isten országa, hirdetése, de vele együtt az emberért szolgáló szeretet konkrét valósága. Pl. egy meg-
riadt, reménye vesztett világban a reménység hirdetése; a mindent elborító anyagiasságban a szel-
lem, a lelkiség képviselete; amikor emberi szó hitelét vesztette és alig hisznek már néki, az Isten
igéje megbízhatósága; afrikai éhségövezetben él6knek egy tál étel; mozgásképtelen, elmeszesedett
csontú öregeknek fiirdetése, etetés, ápolás, vígasztalás; otthontalan gyermekeknek új közösség, csa-
lád; babonákhoz kötött embereknek a tiszta, világos tanítás; szenvedélyekben megkötözötteknekJé-
zus szabadító evangéliuma, bocsánata; koporsó mellett vagy műtétek küszöbén a húsvéti hit remény-
ségének meggyőző képviselete, és még lehetnek folytatni. Gondolkozzunk el rajta, hol van ebben
a szolgálatban az én feladatom, mert az egyház feladata az én feladatom is.

Kinek szolgál az egyház?
Kétféle válassza! találkozunk: Istennek, mert az egyház mindenestől Isten országának reprezen-

tánsa, modellje. Igen, de mindig zavarba hoz Jézus, aki nem a törvénytisztelő farizeusok között jár,
hanem mindig "rossz társaságban" mozog, vámszedők, paráznák között és aki otthagy 99 igazat
az egy elveszettért, aki egy megfeszített latornak üdvösséget ígér. Érthetetlen. A másik válasz: az
embereknek. Ez is töredékes válasz, mert az egyház nem egyszerűen humanitárius intézmény, amit
valaki egyszer úgy fejezett ki, hogy azért kell egyház, hogy kevesebb legyen a fegyház.

Különös válasz a miénk: Az egyház Krisztusnak szolgál. Mindig Néki. Hálából szolgál. Annyit
kapott Krisztusától, olyan drága kincs Jézus szeretete, bocsánata, evangéliuma, békessége, hogy
nem teheti, hogy azt ne viszonozza, tovább ne adja. Itt nyílik meg egy fantasztikus titok, amiről Máté
25:31-44 beszél. Ha megragadott Krisztus kegyelmes szeretete, ha megújított bocsánata, néki sze-
retném meghálálni, viszonozni. Ó azonban elrejt6zik a felebarátom arca mögé. Úgy elrejt6zik, hogy
Őt már nem is látom, csak az embert, aki éhes, szomjas, árva, sír, életének válsága között hányódik
és nem talál kiutat, elvesztette életkedvét mert annyiszor megcsalták, magára maradt és olyan
árva . . . . Amikor mozdul a kezed, vígaszt nyújt a szavad, árad a szereteted egy szédületes azonosí-
tás szólal meg a szívedben, Jézus maga, hát nem vetted észre, hogy én voltam . . . .

Ma ezt a világkeresztyénség nagyon jól látja az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövet-
ség a Keresztyén Békekonferencia programjában mindenütt els6bbséget kaptak az egyház szelgála-
tának ezek a területei. Csak még a gyülekezeteinkben van valami idegenkedés, talán még nem szo-
rongat eléggé Krisztus szeretete.

Meddig tart az egyház szolgálata?
Azt gondolom teljesen tárgyszerűtIen ez a kérdés. Hiszen az egyház, mint Krisztus teste mindig

szolgál. Születése pillanatától, amikor Péter és János belépnek a templomba az Ékes kapuban egy
sántát szólítanak meg: Ezüstöm és aranyom nincsen, de a Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel
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.k és járj; a teljesség napjáig, amikor eljön Jézus hatalommal ésdicsöséggel. ésamikor betölt mindene-
k ket. Addig nincs szolgálati rnűszak, és nincs a szolgálatban pihenés, szabadság, de van állandó, nö-
IS vekvö öröm. Erről vallott így Löhe Vilmos: "az a jutalmam, hogy szolgálhatok"
y Amikor az egyház így szolgál elfeledkezik önmagáról, jogairól rangjáról, arról, hogy mások mit

tesznek vagy mondanak, belefeledkezik a szolgálatba nem félti önmagát, de örömmel, boldogan
szolgál, mert mindennél jobb Krisztus testeként élni a világban. pál apostol efezusi és filippii levelei

:_ nagyszeru bizonyságai annak, hogy milyen öröm a szolgálat fogságban, válságos helyzetben is a hit
v szüntelen újjongö örömében.

A szolgálatnak ezt az örömét adja nekünk is Isten.
u Sólyom Károly
.t

Krisztus
szolgálata

Ha valamiről nem lehet tárgyilagosan, hideg fejjel értekezni, hanem csak hálától átforrósodott
szívvel vallani, az Krisztus szolgálata. Valahogy úgy, ahogy alI. században, a Marcus Aurelius csá-
szár idejében kitört keresztyénüldözések során az ösz szmírnai püspök, Polikarpusz tette, amikor
a prokonzul választás elé állította:

- Légy tekintettel korodra! Változtasd meg véleményedet! Áldozz a császárnak, és elengedIek!
Átkozd meg Krisztust, és élni fogsz!

- Nyolcvanhat éve szolgálok neki, és soha nem tett nekem rosszat - válaszolt az aggastyán. Ho-
gyan átkozhatnám meg az én Uramat és Királyomat, aki engem megváltott?
Olyan sokat beszélünk arról a teljes odaadást igénylő szolgálatról, amelyet Krisztus vár tőlünk, ho-
lott amit mi tehetünk érte, hozzá sem mérhetö ahhoz a jóhoz, amit 6 tett mivelünk. Hol volnánk
mi, ha 6 nem könyörült volna meg mirajtunk, és nem keresett volna meg minket eltévedteket, és
nem nyúlna utánunk, a naponként visszaes6k után?!

Polikarpusz válasza azért olyan sokatmondó számomra, mert abban kifejezésre jut minden Krisz-
tusbanhívő megrendít6 és boldog tapasztalása: 6nem rekedt a távoli múltban, hanem velünk szemé-
lyesen tör6d6 kortársunk. Miben rejlik az a letagadhatatlan vonzerő, amely még a technikai civilizá-
ció századában is megragadja az embert? Tanításában? Kétségtelen, hogy tanításának igazsága ellen
jó lelkiismerettel alig tudunk védekezni. Oe gyakorlati életben nem tartjuk használhat6nak, az éle-
tünketegészen más alapelvekre építjük. Rendkívüli személyiségében? Igen, tiszteljük 6t, de követni
nincs erőnk. Vagy talán az övéinek a közössége, az egyház nem hagyja elfeledni öt? Ha arra gondo-
lunk, hogy az egyház hányszor takarta el Őt, és hozott szégyent reá, akkor inkább azon csodálko-
zunk, hogy még ma is becsülete van. A titok abban van, amiről tanítványai egybehangzóan tanúskod-
nak: 6 feltámadott és él, Isten világának részese lett, és ezért őmaga veheti kezébe azt az ügyet,
amelyet földi életében elkezdett. így lehet életfordít6 kortársa nemcsak az egyházüldöző Pálnak,
a maga felett kétségbeesett Luthernekés rajtuk kívül sok-sok névtelen hívőnek, hanem nekünk, elvi-
lágiasodott korunk gyermekeinek, írn 56t a még meg nem született utódoknak is.

A magam vallomásaként hadd idézzem Karinthy Frigyes szívszorít6 szavait: "Két dolgot most
már biztosan tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol 6, aki tud rólam, aki jobban tudja ná-



Iam, ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem így - hatalmasabb ő nálam, csak ő találhat meg en-
gem - vakon tapogatódzva, ha mindketten keresgélünk, eltévesztjük egymást, elmegyünk egymás
mellett. Egyikünknek csendben kell maradni, - hadd legyek én aza gyöngébb és fáradtabb. Vámom
kell és figyelnem - vámom és figyelnem türelemmel- és csak mikor közelemben érzem tapogató
kezét, szabad immár suttognom halkan: itt vagyok, én vagyok az - lám milyen egyszeru és világos
lett minden, jaj , Istenem, én Istenem, én külön Istenem." Igen, Istennek ez az engem ma kereső keze
az élő Jézus Krisztus. Nem valami révült képzelődés ez, valami olcsó misztika. Ott válik valósággá, m
ahol hittelfogadjákau az evangéliumot, amely feleleveníti mindazt amit egykor Jézus tett és tanított,
mindenekelőtt értünk vállalt kereszthalálát. gJ

Mi az a felbecsülhetetlen jó, amit Krisztus tesz velünk, és ami a legnagyobb áldozatot is megéri? ev
télHa válaszolni akarunk, a bőség zavarába kerülünk, mint Jánosnak az evangéliumát lezáró tanítványi

köre: "De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem: maga id
a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket." (Jn 21,25) Mégis - vállalva az egyoldalúság koc-
kázatát - néhány vonást kiemelek Jézus sokrétű szolgálatából, amit azután egészítsen ki mindenki gt
azzal a jóval, amit Krisztustól kapott. Ie

A már eddig elmondottakból adódik az a vígasztaló tény, hogy Krisztus kész társunkká szegődni
abban a korban, amelyben élnünk rendeltetett. Van tehát valakim, ha egyszál magamra maradok is, a
és akitől külső hatalom el nem szakíthat. Életünk velejárója, hogy a legválságosabb pillanatokban

nlaz embemek egyedül kell szembenéznie sorsa kihívásaival. Ma, amikor a változó világ sodra szinte he
míndenkít kiszakít abból a közösségből, amelybe gyökereit eresztette, ésszokatlan körülmények kö-
zé taszít, az emberi életnek ez a terhe talán még súlyosabban nehezedik ránk, mint valaha. Iránytű eg

elnélkül maradunk erkölcsi döntésekben, szilárd talaj nélkül kételyeink között, nincs ki erőt adna M
megkötöző szenvedélyeink legyűrésére, és szembeszállnia a kívül és belül jelentkező gonosz hatal- id
mával. Végül magunkra maradunk a végső küszöbnél, halálunkban s számadásunk óráján is. Akit is
ennek a kozmikus egyedüllétnek kínja gyötör, mérhetetlenül megkönnyebbül, ha társ után tapogató
kezét megfogja egy láthatatlan kéz, és jelt ad Valaki magáról: veled vagyok, ne félj! nl

De Krisztus nemcsak társunkká szegődik, hanem kézbe is vesz, hogy átformáljen minket. Nem
holmi dzsin, Aladdin készséges szelleme ő, hogy minden személyünket kielégítse. Úgy szolgál min- d/
ket, hogy közben Istenre figyel, aki nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. Ezért mondhatja 01

kertelés nélkül szemünkbe az igazságot, de ugyanakkor irántunk való szeretetből kész az életmentó
"cserére": magára veszi bűneinket, és nekünk ajándékozza makulátlan tisztaságát (Luther). Így ha ve
a Krisztusnak hivő nem is válik egy csapásra tökéletes emberpéldánnyá, de formáló kezében jü

le"napról-napra megújulhat" (2Kor 4, 16), elbukás után is talpraáIIhat.
Mindebből arra következtethetnénk, hogy Krisztus szolgálata megreked a belső élet körében. ö

Egykor a kolosséi keresztyének is így hitték, s ennélfogva beletörődtek a világ enyhén szólva siral-
mas állapotába ahelyett, hogy javítani igyekeztek volna rajta. Pedig igazság szerint Krisztus azért ti
lehet úrrá az ember szívén is, mert Isten az egész teremtett világ felett Úrrá tette őt - írja nekik Pál a

j;
Kol 2, 13-14-ben. A hitetlen szem elől ugyan elrejtve, de Krisztus szolgálata átfogja az egész min- (
denséget, sorsa végső soron rajta múlik. Ó az a példázatbeli vincellér, aki arra kéri a gazdát, hogy
a terméketlen fügefát még ne vágja ki. Körülásva, megtrágyázva talán még meghozza termését (Lk
13,6-8). Ezért amig Krisztus id@tés.lehet@ségetbiztosíta számunkra, nem tekinthetünk reményte-
lenül a világra.

Ha valaki részesült Krisztus szolgálatának minden földi értéket felülmúló ajándékában, nem győz
magához témi az ámulatból: mivel szolgáltam rá erre a kiválságra? Nem is lehet ezt másként elvisel-
ni, mint hálás, szolgálatra szánt élettel.

Dr. Cserháti Sándor
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A gyülekezet
szolgálata

Az egyház egészébe a jó rend érdekében harmónikusan beilleszkedő gyülekezet azért szolgálhat,
mert neki előtte már Krisztus szolgált. Ha földi életére tekintünk, nem tett mást, mint betegeket gyó-
gyított, elrontott életeket mentett, gyermekeket magához öleltés hirdette a megtérést és bűnbocsánat
evangéliumát. Kereszten befejezödött földi élete és halálból való feltámadása Pedig megváltó külde-
tésének csúcsa. Egész élete és szolgálata nagypéntek és húsvét eseménye felől kap értelmet és célt.

Az élő Jézus ma úgy szolgál gyülekezetében, hogy az emberi ajkakon keresztül hirdetett igét élő,
időszerű üzenetté formálja. Jelen van és munkálkodik közöttünk a prédikációban és a szentsé-
gekben.

A gyülekezet második otthonunk. Tamási Áron írja: azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne. A gyülekezet tagjainak az a szép feladata, hogy a közösség életét meghitt légkörben,
a családias közvetlenség és meleg szeretet vonzó atmoszférájában formálja.

Legyenek otthon a gyülekezetben a gyermekek. Sokan közülük csonka családban élnek, vágy-
nak a közösség megértő nyitottságára és feloldó szeretetére. Itt tanulják a teremtő Isten életünkbe
helyezett jó rendjét, itt élik át a közös éneklés és együttes imádkozás örömét és erejét, a családban
egyedüli gyermekként élők itt tanulják a másik érdekét figyelembevevő szeretetet. Érdemes velük
ellátogatni egy-egy magányos idős testvérünkhöz vagy szociális otthonokban élők gyülekezetébe.
Mennyi örömöt készíthet Isten rajtuk keresztül az öregség napjaiban a betegség keresztjét hordozó
idős testvéreink között. Gyermekeink csillogó szeme és kedves mosolya nélkül csonka a gyülekezet
is. Hozzuk, hívogassuk őket a gyülekezetbe, hogy rátaláljanak második otthonukra.

Legyenek otthon a gyülekezetben a konfirmandusok. Közülük sokan először találkoznak a fel-
nőtt hívek közösségével. Nem közömbös, hogy milyen tapasztalatuk marad az előttük járó nemze-
dék hitéról, imádságos életéről. Sok esetben ezen is múlik, hogy később az első úrvacsoravétel után
ott maradnak-e a gyülekezet közösségében.

Legyenek otthon a gyülekezetben az ifjúság tagjai. Életkori sajátosságukhoz tartozik, hogy szí-
vesen vannak külön, egymással együtt. Olykor a felnőttek türelmetlenek, miért nem jönnek közé-
jük? Úgy látom, először nekünk az idősebbeknek kell nekik szolgálnunk, velük türelmesebbeknek
lennünk, hogy vágyat ébresszünk bennük a velünk való találkozásra.

Legyenek otthon presbitereink - házigazdaként. Igaz, a gyülekezet Istené. Ó hívja egybe övéit,
Óteremti a hitet. Mégis embereken keresztül szól és szolgál nekünk. A presbiter a házigazda szerete-
tével ügyel a gyülekezet jó rendjére, segít renoválási feladatok végzésében, véleményével formálja
a közösség látását a hit és élet különbözö kérdéseiben. Magáénak érzi a gyülekezetet, felveszi gond-
ját ésörül a lelki élet elevenedésének. Imádkozni az evangélium terjdéséért és a lelkészi szolgálatért.
Örvendező szívvel fogadja új társait a szolgálatban, építi a közösséget a gyülekezettel. Köszönti az
újonnan érkezőket, a más lakóhelyról odaköltözötteket, hogy a hit meleg derűje és a testvérek szere-
tete segítseaz új híveket a beilleszkedésben. Ezért a presbiternúndig a felelős szeretet elkötelezettsé-
gévei és az evangéliumért boldogan szolgáló szívvel szól egyházáról és gyülekezetéról.

Legyenek otthon a gyülekezetben az egyedül élők. Nekik különösen szükségük van a közösség-
re. Fontos, hogy egymásban testvérre találjanak. Áldás, ha felismerik, hogy Isten többlet szabad
idejüket a gyülekezetben való szolgálatra adja. Milyen sok gyülekezetünkben ők hordozzák boldo-
gan sok apró feladat terhét. Megannyi utánjárást igénylő kicsi, de fontos megbízás lelkiismeretes
intézői. Kettós öröm kíséri életüket. Csendes magányukban átélik, az Isten közelsége mily nagy örö-



met jelenthet számukra. Másokért való szolgálatuk közben a gyülekezet nagy családjának minden
örömében osztozhatnak. Lehet, hogy otthon magányos életforma jut nekik, de soha nincsenek egye-
düi, mert átélik Isten jelenlétét s megtalálják a testvért aki reájuk vár.

Legyenek otthon a gyülekezetben az énekkar tagjai. Sokféleképpen lehet énekelni. Van, aki
csak szereplést lát benne. Van, aki közösséget keres az éneklök családjában. Van, aki kellemes kedv-
telésből énekel. Van, aki felüdítő id6töltésnek tekinti. - A gyülekezet énekkara akkor látja jól fela-
datát, ha tudja, Istennek szolgál, neve dicsöségére énekel. Ezért a hit szép gyümölcse az Istennek
zendül6 ének, amely közelebb viszi a gyülekezetet Istenhez. Qui bene cantat, bis orat - mondták
a régiek. Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik.

Legyenek otthon a gyülekezetben az id6s testvéreink is. Talán ez a legtermészetesebb, hiszen
az idősebb nemzedék látogatja leghűségesebben istentiszteleteinket. Ók igényelnek több törődést,
szíves gyámolítást, megért6 gyengédséget. Köztünk van a helyük, éppúgy, mint segítségünkre szo-
ruló testi vagy lelki sérültek, mozgásukban vagy életvitelükben korlátok közé szorított testvéreink-
nek. Várják, hogy feikaroljuk 6ket, egyenrangú testvérnek tekintsük 6ket, - hiszen 6k is Isten nagy
családjába tartozók, 6k is Krisztuséi a megváltás jogán.

A keresztyén gyülekezet szolgál az evangéliummal, mert általa Krisztus szolgál nekünk. A keresz-
tyén gyülekezet szolgál kicsinek és nagynak, ifjúnak és felnőttnek, egészségesnek és betegnek, hogy
Isten szeretetének fészekmelegét együtt átéljék. Magához öleli a társadalom minden rétegét.
Nem terhes mindig másokra gondolni? Nem fáraszt6lekötöttség mindig másokért szolgálni? Agusz-
tinusszal együtt valljuk:

Az istennek való szolgálat a legnagyobb szabadság.

A keresztyén hivő ember
szolgálata

Szebik Imre

Amikor Jézus Krisztus elhívta tanítványait, nemcsak azt a kiváltságot adta nekik, hogy, .minden-
kor vele legyenek", hanem megbízatást is adott nekik, hogy az 6 nevér61 tanúskodjanak. Ezt a megbí-
zatást pedig a szolgálatban teheti meg az, aki Jézus tanítványának vallja magát. Szolgálatunknak sok-
féle területe és lehet6sége van.

A keresztyén ember legelöszőr puszta létével szolgál. pál apostol azt írja az Igében: "legyetek
Isten hibátlan gyermekei, ... akik ragyogtok, mint csillagok a világban". Isten egyik legnagyobb
szolgálata, amit ránkbíz, hogy az életünkkeltegyünk tanúságot az Ó szeretetér61 éséletújít6 evangé-
liumáról. A hiv6 keresztyének élete az egyik leghatalmasabb igehirdetés ezen a világon. Annak meg-
mutatása, hogy lehet másként, lehet becsületesen, tisztességesen élni, mert Isten lehet6séget adott
rá. Lehet kiszabadulni azönz6 életformából, és szeretettel, megbocsátással, másokat segítve, krisz-
tusian élni, ez maga szolgálat. Lehet tisztának maradni anyagilag ott, ahol mindenki a maga hasznát
nézi, lehet a munkában nemcsak pénzkereseti forrást látni, lehet a családhoz hűnek maradni, OOt,
benne a boldogságot megtalálni, ez egyéni szolgálatunk is. Talán még er6teljesebb, hitelesebb, mint-
ha "prédikálnánk". Egy lelkigondozó testvérünk tanácsa jut eszembe, akit megkérdezett egy fiatal-
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asszony, hogy mit tegyen, hogy a férje kezébe adja a Bibliát. Ez a lelkigondozó ekkor azt válaszolta,
ne prédikáljon, ne győzködje, élje csak egyszeruen a maga tiszta keresztyén életét, legyen az a férje
Bibliája, hadd lássa meg abból, hogy Isten igéje hogyan tudja megváltoztatni valakinek az életét,
aki komolyan veszi az Igét. Győzze meg az élete a férjét, hogy a hivő keresztyén ember életében sok-
minden másként, tisztábban, szentebbül történik. Hadd kapjon így kedvet ő is Jézus követésére. Va-
jon mennyit mulasztunk szolgálatunknak éppen ezen a terül etén?

Egy másik szolgálati területe az egyes keresztyén hivő embemek az egyéni, vagy közös imád-
ság. Erre is az Ige figyelmeztet minket: "tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és há-
laadásokat minden emberért". Sokszor lebecsüljük az imádság erejét, és ezért is, vagy egyszeruen
csak lustaságból elhanyagoljuk azt. Pedig találóan mondta valaki: az imádság az az erő, amellyel
itt a földön megmozdíthatjuk Isten kezét a mennyben. Gondoljuk végig imaéletünket, a benne való
hűségünket. Hordozzuk-e imádságban azokat az embereket, akiket Isten reánk bízott? Nem azért
van-e, hogy semmi sem történik köIiilöttünk, mert nem imádkozunk?

Harmadik lehetősége szolgálatunknak a tehervállalás Krisztusért. Ez megnyilvánul családi
, életünkben is. Ma, amikor országunk népessége csökken, fontos kérdés, hogy keresztyének, hány

gyermeket vállalnak. Tudjuk-e a zsoltáríróval együtt vallani: "Bizony, az Úr ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom". Lehet, hogy kényelmesebb annak az élete, akinek nincs nagy csa-
ládja. De megfelel-e ez Jézus Krisztus elvárásának? És azután törődünk-e gyermekeink hitbeli neve-
lésével? Tartunk-e számukra naponként áhitatokat, tanitjuk-e őket Isten Igéjére, tanitjuk-e őket
imádkozni? Pedig erre a keresztségben tett igéretünk is kötelez.

Terhet vállalni Krisztusért azonban nemcsak gyermekeinkkel kapcsolatban lehet, és kell, hanem
csaIádunk időseivel kapcsolatban is. ott volna, ott van nekik is a helyük a családban, és nem magá-
nyosan, vagy egy szociális otthonban. Kortünet lett a nagycsaládok felbomlása, amelyben nincs töb-
bé helye a nagyszülóknek. Ebben közrejátszik a modem lakótelepi építkezés. De rendjén van ez így?
A keresztyén, hivő ember nem tudná megta1álni a módját, hogy a nemzedékek egymással együtt
éljenek, a Krisztustól kapott szeretetben?

Az egyes keresztyén hivő szolgálatának területe egyháza és gyülekezete is. Már pusztán az a tény,
hogy ott van a gyülekezeti alkalmakon, bizonyságtétel és szolgálat az elmaradozók felé. Árn ezen
túlmenően vállalhat gyülekezetében külön szolgálatokat. Akár az iratteIjesztés, vagy a látogatás, a
betegekkel való törődés szolgálatát. Ha autója van, ami ma már nem ritka, segíthet a szórványban
élő gyülekezeti tagok látogatásában, és abban, hogy őket az istentiszteletre elviszi az anyagyüleke-
zetbe. Egy kis benzin és időáldozat kérdése mindez.

És végül Isten igéje arra buzdít minket, hogy "egymás terhét hordozzuk". Vannak köIiilöttünk
emberek, akik életében bánat, gyász, családi nehézségek, kísértések, magányosságok vannak.
Tudunk-e ilyenkor felebarátaink segítségére lenni, terhük egy részét vállalni, legalább azzal, hogy
megértően meghallgatjuk őket? És a megoldásra, Jézus Krisztusra irányít juk figyelmünket?

A tapaszta1at azt mutatja, hogy mennyire kevés az olyan keresztyén hivő emberek száma, akik test-
véri szívvel tudnak mások mellé állni. Nem lehet elég, hogy Isten igéje minket épít, nekünk áldást
jelent, mindezt tovább is kell adnunk. És ebben a minimum, ha gyülekezetünket, vagy a környeze-
tünkben élő rászorulókat anyagiakban segítjük. A szolgálat azonban mindig szeretetből fakad, a sze-
retet pedig találékony. Bizonyos, hogy megta1álhatjuk azokat a konkrét formákat, ahogyan mások-
nak szolgálhatunk. Ha kell, az életünk tanúságtételévei, ha kell, imádságainkkal, ha kell, mások
után való járásunkkal, látogatásokkal, ha kell, agyülekezetünkben vállalt szolgálattal. Imádkozzunk
legelőször azért, hogy Isten mutassa meg nekünk személyes szolgálatunk lehetőségeit.

Balicza Iván



A 125évesjubileumát ünneplő Gyülekezeti Segély
országos ünnepsége Kecskeméten

Dr. Kamer Ágoston, a Gyülekezeti Segély országos előad6ja jelentést tesz
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A külföldi vendégek csoportja

A Gyülekezeti Segély közreműködésével épült ecsenyi parókia .
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Julianus barát

ÉVFORDULÓK

750 évvel ezelőtt, 1237-ben halt meg a székesfehérvári Domonkos rendú kolostor szerzetese: Julia-
nus barát. Nevét a magyarok honfoglalás elötti őshazájába tett utazásával írta be a történelembe.

Már gyermekkorában mély benyomást tett rá a Fejérlófiáról szóló legenda, mely annak emlékét
őrizte, hogy a Volga menti őshazában élő magyarságnak csak egy része kerekedett fel egykor, hogy
Nyugat felé vándorolva új hazát keressen magának. Julianus szülőfóldjén, a Várad környéki paraszt-
ság körében még a 13. században is tartotta magát az a szóbeszéd, hogy aNagy Magyarország néven
emlegetett Volga menti öshaza fóldjét még mindig magyarok lakják, méghozzá nagy számú magyar-
ság élott. A Várad környékér61 származó ifjú éppen azért azzal a titkos vággyal kezdte meg tanulmá-
nyait a fehérvári kolostorban, hogy egykor majd hittérítő szerzetesként el viheti az evangélium vilá-
gosságát az őshazában maradt magyaroknak. Éppen ezért nagy lelkesedéssel látott neki a besenyő
és a kun nyelv elsajátításának, és nagy figyelmet szentelt a fóldrajztudománynak is. A földrajzköny-
vek tanulmányozása azonban meghökkentő eredményre vezetett: az akkori tudományos irodalom
egybehangzóan állította: Európa keleti határa a világ vége, amin túl nem élnek emberi lények, hanem
égig érő hegyek között félszemú, féllábú, sőt fejetlen szörnyetegek tanyáznak, az ő tartományukon
pedig élő ember át nem hatolhat. Julianust ezek a , ,tudományos" érvek szerencsére nem tántorították
el. Igaz, társai közül sokan naív álmodozónak tartották, rendi elöljárói semmiképpen sem engedték
volna meg, hogy expedíciót szervezzen a tudós könyvek szerint nem létező országba, - azonban
közbeszólt a "történelmi szükségszerűség", A mitológiai szörnyek birodalmának tartott Európán
túli tájakról ugyanis fenyegető hírek érkeztek. A , ,kutyafejú tatárok" Nyugat felé terjeszkednek, az
útjukba kerülő népeket pedig lernészárolják. Magyarországnak is fel kell készülnie a tatár támadás-
ra, a gyéren lakott ország védelmét meg kell erősíteni. Ez csak betelepítés sei látszott megoldható-
nak, a tatárok elói nyugati irányba menekülő kunok és besenyők nomád törzseinek befogadása vi-
szont újabb bajok forrásának ígérkezett. Ezért a királyi udvarban is felmerült a kérdés: hátha mégis
van reális alapja a nép körében élő hagyománynak a Volga menti Nagy MagyarországróL Ha élnek
ott magyarok, inkább velük kell benépesíteni az országot, mint a sok gondot okozó idegenekkel. Így
kapott Julianus megbízatást az öshazában maradt magyarok felkutatására.

Julianus három rendtársa kíséretében vágott neki a sok kalandot és sok viszontagságot tartogató
utazásnak. A mai Bulgária területén áthaladva Konstantinápoly felé vették útjukat, ahonnan rövid
pihenő után Észak felé indultak tovább. Útjuk a Kirgiz sivatagon vezetett keresztül: ez volt vándorlá-
suk legviszontagságosabb szakasza. Julianus végül társait elveszítve, egymaga érkezett meg Etel-
közbe, a magyarok Volga menti őshazájába, ahol valóban nagy számmal éltek még azoknak az ősök-
nek a leszármazottai, akik annak idején nem csatlakoztak a Nyugat felé vándorló, új hazát kereső
honfoglalókhoz. A két évig tartó utazás fáradalmait kipihenve Julianus visszatért IV. Béla udvarába,
hogy küldetéséröl jelentést tegyen: megtaláita a Volga menti őshazát és az ott élő magyarokat. A ki-
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rály megbízásából ezután másodszor is útnak indult, hogy most már magával hozza az öshazaban
élő magyarokat. Ez az útja azonban szomorú eredménnyel végződött: mire ismét megérkezett az
egykori Etelközbe, a tatárok támadása már elsöpörte a föld színér61 a Volga menti Nagy Magyaror-
szágot, Ungaria Magna-t, ahogyan Julianus első útjáról írt krónikájában nevezi.

A magyar reformáció kezdetén Sárvár történetének legkiemelkedőbb időszaka Nádasdy Tamás
nevéhez fűződik. 1536-ban új iskolát alapított, a következö évben nyomdát létesített Sárvár-
Újszigeten. " Sziget mezöváros a Sárvárnak nevezett vár szomszéda, ahol először kezdtük rruívelni
a nyomtatás nak "isteni rnüvészetét" Magyaroszágon" - írja latin-magyarnyelvtanában - Sylves-
ter János. Nádasdy mindkét intézmény élére 6t, a humanista tudóst állította, aki 1534 májusában
érkezett Nádasdy sárvári udvarába.

Az iskola ésnyomda alapításátés fenntartását feleségével, Kanizsay Orsolyával, Kanizsay László,
vasvármegyei főispán egyetlen fiúsított leányával kapott nagy jövedelmű földbirtokai tették lehetövé.

Sylvester János (1504-1555) a Szatmár megyei Szinérváralján született. 1526-ból való egyetemi
anyakönyv szerint Krakkóban tanult. Az anyakönyvben nem szerepel az "Erd6si" el6név, 6 maga
se használja. Kétízben látogatta a Wittenbergi egyetemet. Második útján tanulmányozta a könyv-
nyomtatást és a betűvetést. Krakkói korrektorsága közben tapasztalta már, milyen nehéz idegen
nyelvhez készített betűkkel magyar szöveget nyomtatni.

A sárvári nyomda els6 tényleges müködése 15J7-ben kezd6dött. Nyomdai munkának fogadhatjuk
el a szedés előkészítését, a betiIk beszerzését vagy öntését, igazítását, faducból fametszetek készíté-
sét, amelyek ez évben már megkezd6dtek. A sárvár-újszigeti nyomda tervéről el6ször az a levele
tudósít, melyet 1536. június l4-én intézett urához. Ebben panaszkodik Teodor fiának betegsége
miatt, majd örömmel fogadja a hírt, hogy Nádasdy nyomdászt akar alkalmazni Újszigeten. Azonban
bizonyos kételyei támadnak, mert a németek féltve 6rzik az .. isteni mesterségek", a nyomtatásnak
titkait is, bel61ük hasznot remélnek.

Sylvester 1538. április 23-ánarr6l tudósít ja Nádasdyt, hogy megérkezett az ajánlott német nyom-
dász: bizonyos Strutius. Sylvester bizalmatlanul figyelte Strucius működését, attól tartott nem fog
megfelelni. Az id6 igazolta balsejtelmeit. Immel-ámmal végezte munkáját, pedig Sylvester Mihály
testvére segített neki. Sylvester megkérdezte, miért akadozik a munkája, s mire volna szüksége?
Strutius arra hivatkozott, neki okvetlenül Bécsbe kell utaznia, mert rajta kivül senki sem tudja besze-
rezni a nyomtatáshoz szükséges papírt, festéket. Sylvester egy Illés nevű kat. áldozó pappal maga
ment hozzá, tárgyaljon vele. (Az áldozó pap a tolmács szerepét töltötte be, mivel Sylvester nem tu-
dott tökéletesen németül. Nádasdy sárvári udvarában kezdetben mindkét felekezet papjai ott voltak,
mint államférfi nem akarta Bécsben feláldozni befolyását.)

1
Véghelyi Antal

Nádasdy sárvári nyomdája megkezdi
működését

(1537)
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Az egyesített Nádasdy-Kanizsai-címer az Új Testamentum utolsó lapján.
Közben fent az 1537-es évszám a sárvár-újszigeti nyomda első tényleges munkaéve

Igazolódott Sylvester gyanakvása. A betúk egy részét már Strutius Bécsbe juttatta azokhoz, akik
pénzzel vagy ígérgetésekkel megvesztegették. Ezek után Sylvester maga ment el egy német fiúval
Bécsbe, hogy a szükséges anyagot beszerezze. A fiú kereket oldott Bécsben. Sylvester nélküle tért
vissza Sárvárra. Az anyagbeszerzés akkor is nehézségekkel járt. Az Újszövetség kinyomtatásához
is csak Bajorországban tudták beszerezni a nyomtatáshoz szükséges papírt és festéket.

A nagytudású mester 1539-ben a sárvári nyomdában megjelentette Gramatica Hungaro-Latina
első kiadását, a latin-magyar nyelvtanát. Jól ismerte a klasszikus nyelveket, a latint, görögöt, ezen-
kívül a hébert is. A filozófiai és teológiai tudományok művelésében egyik nyelv sem volt nélkü-
lözhető.

Örömmel jelentette 1540. év végén urának, hogy elkészül az Újszövetség fordításával." Kérjük
Nagyságodat fogadja szívesen munkánkat. Ez a mű időtlen időkig fogja hirdetni nevét és dicsősé-
gét." Újszövetség magyar nyelven való megjelentetése megelőzte a más nyelveken beszél6ket. (Új-
sziget 154\.) Az Újszövetség első lapján olvasható disztichonban (párversben) írt ajánlása:

"Próféták által szólt rigben néked az isten,
Azt akit ígért íme vígre megatta fiát ... "
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Dévai Mátyás és Mikhael Agrikola
wittenbergi találkozása -

Az Újszövetség utolsó lapján van a Nádasdy-Kanizsay egyesített címer. Az 15:J7-es évszám jelzi
a nyomda kezdeti évét. Nádasdy címer: A paizs kék udvarában két szál nád közt zsombékon álló vad-
kacsa, szétterjesztett szárnyakkal, nyakát felfelé tartja. Sisakdísz: álló kacsa. - Kanizsay címer azo-
nos az Ostffy-család címeréveI. A Kanizsay-család az Ostffy családból vált ki. Kanizsay János, az
első magyar prímás még az eredeti Osl nevet használta: Johannes, filius Johannis de genere Osl.
A Kanizsay címer: szárnyas sasláb. Kék (fekete) mezőben koronás zöld hármas halmon nyugvó veres
saskarom szárnnyal. Sisakdísz: szárnyas sas karom. - Az alsó latin felírás: Akiket Isten összekötött,
ember szét ne válassza.

Az Újszövetség nyomtatásában és terjesztésében résztvett Abádi Benedek nyomdász. A török há-
borúk miatt megcsappant a tudományokkal való foglalkozás. Strutius 1540-ben Ingolatadtba (Bajo-
rország) távozott. Sylvester János a bécsi egyetemre kapott kinevezést, ahol elfoglalta a görög és hé-
ber nyelv professzori székét. Abádi Benedek beíratkozott 1543-ban a wittenbergi egyetemre.
Feloszlott a sárvári Nádasdy-nyomda kis csapata. Későbbi magyar íróink nagy elismeréssel nyilat-
koztak a nyomda munkájáról. Kutatók nemzetközi jelentőséget is hangsúlyozzák. - Az Újszövet-
ségnek fakszimile (pontos másolat) kiadása megbecsült kincsünk marad.

Meterházy Sándor

Finn-magyar kézfogás
Luther otthonában

Luther útinaplójából tudjuk, hogy a reformátor gyakran volt távol otthonától. 450 évvel ezelőtt,
1537-ben azonban az Újév és Vízkereszt ünnepét és az azt követő néhány hetet Wittenbergben, csa-
ládja körében töltötte. Feleségével, Bora Katalinnal boldogan és hálával vette az istenáldás gyarapo-
dását. Jánoskájuk ll, Erzsike 10,Marci 6, Palkó 4, Margitka pedig alig 3 éves volt ekkor. Élete alko-
nyát élte otthonunkban a Bora-tanti: Léna-nénje - az egykori nimbscheni apácafőnöknő - de
magukhoz vették a korán elhunyt nővér unokáját, Anna Strausst, valamint két másik unokahúgot,
Lene és Else Kaufmannt is.

Ebbe a nagy családba, a wittenbergi Fekete Kolostor és az aztövezó, nemrég vásárolt rnelléképüle-
tes nagy kert lakóinak a közössége cseppent be az újév első napjaiban a távoli észak- és délkelet két
fiatal tudós reformátora: a finn Mikhael Agrikola és a magyar Dévai Mátyás.

Mi hozta őket Wittenbergbe?
Tudtak-e népiek rokonságáról?
Mindkét kérdést könnyű megválaszolni. Kétségtelenül Luther vonzása, a wittenbergi egyetem hí-

re késztette a z7 éves turkui püspöki írnokot - Martin Skytte püspök neveltjét - a nagy vállalkozás-
ra. És bizonyára aLutherrel és Melanchtonnal való ismételt találkozás vágya serkentette a Disputá-



cióját már egy éven át Nádasdy Tamás országbíró sárvári otthonában gondosan papírra vetö 35 év
körüli "magyar Luthert" a Nürnbergen át Wittenbergbe vezető hosszú út megtételére.

Bizonyosra vehető ugyanakkor, hogy a két távoli utas sem egymásról, sem népeik közös ural-altáji
származásáról nem tudott semmit.

A tényekről akkor még mit sem sejtő kar- és kertársak mégis történelmi találkozásnak lehettek
szemtanúi. Az esetleges részletekről még faggatni kell a lappangó, elsárgult dokumentumokat.
Annyit tudunk, hogy a három egyetemi évet 1536-39 között a Leucorea, azaz Wittenberg egyete-
mén töltö Agrikola magiszteri fokozattal és Luther, Melanchthon ajánlólevelével térhetett vissza ha-
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zájába, és mint nemsokára turkui rektor - majd utóbb püspök - kiadta ABC-s könyvét, az első
finn nyelvú nyomtatványt. Ezt később egy gazdag tartalmú imádságoskönyv és 1548-ban az első finn
Újszövetség, majd egy Ágenda is követte.

És mit tudunk a Luther által is , .Devai noster'inek nevezett Mátyásunk refomtátori működéséről?
A boldogk6vári ferences kolostorból kilépett tudós szerzetes már korábban két évet töltött Witten-
bergben. Az anyakönyvi bejegyzés szerint 1529. december 3-án iratkozott be az egyetemre "Mat-
thias Biro de Way", - ahogyan azt a magyarul nem tud6 írnok bejegyezte.

Dévai tanújaiehetett Luther Kiskátéjának születésénekés a Cordatus Konrád által kezdeményezett
Asztali Beszélgetések első összeállításának. 1531-ben már Budán, ,forgolódott hivatalos tisztében",
két·szín alatt adta az úrvacsorát, vitairatot szerkesztett a Szentek Aluvásár6l és 52 tételt írt az üdvös-

38



ség útjáról. Ezeket a sajnos azóta elveszett írásait "kézikönyvecskék gyanánt használták" a kortár-
sak szerint. Cáfolta is e tételeket erősen a váradi ferences Szegedi Gergely, - akik Heltai Gáspár
"ama fiinces Csácsogó fráter Gergelnek", Benczédi Székely István pedig, ,Lucifer Táblája őrizőjé-
nek" gúnyolt.

Az időközben kassai, majd bécsi fogságot viselt Dévai Szegedinek ezt az - időközben ugyancsak
elveszett - iratát (Censurae) igyekezett cáfolni egy újabb, másfél éves nehéz budai fogsága után Ná-
dasdy sárvári udvarában. E Disputáció latin kéziratát akarta kinyomtatni és a világ elé tárni. Ám
ekkor még nem volt meg Sylvester sárvári nyomdája. Ezért indult hát útnak egykori wittenbergi tár-
sa, Veit Dietrich nürnbergi prédikátor hivatására, hogy ott, Johann Petreius nyomdájában (a híres
ház ma is látható) könyvét megjelentesse. Miután itt gyomor- és szembaját is orvosoltatta, 1536 kará-
csonyán elindult Wittenbergbe.

Kedves Olvasó! Ha közel áll Hozzád magyar és finn evangélikus egyházunk múlt jának sok meg-
szentelt öröksége, gondolj most erre a még alig feltárt epizódra: 450 évvel ezelőtt, Vízkeresztkor
két távoli hazából jött ifjú reformátor találkozott és szorított kezet Luther otthonában.

E kézfogásból nemcsak rokonlelket sejtető magyar és finn kultúrkincs, az Orthographia Ungarica
(1538) és az ABCkirja (1543) született, hanem két távoli, mégis oly közeli testvéregyház evangélium
szerinti reformációja is.

Dr. Fabiny Tibor

Mikael Agricola által kiadott első finn nyelvű könyv címlapja
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Bancsó Antal

Fél évszázaddal halála után már azoknak sorai is megritkultak, akik ismerték, tanítványai közül
meg éppenséggel alig-alig lehet életben bárki is. De amikor 1937. január 3-án Budafokon elhunyt,
egyházunk egésze gyászolta, mivel élete is, szolgálata is példát mutatott és értéket teremtett.

Szegényparaszt családban született 1851. február 24-én a Győr megyei Kisbabóton. Még csak 3
éves volt, amikor édesapja meghalt és két nővérével árvaságra jutott. Özvegy édesanyját többen is
segítették, köztük az akkor még Téten paposkodó Karsay Sándor, aki aztán be is juttatta az igen jó
hírű győri evangélikus algimnáziumba Fadgyas pál és Geyer Sámuel tanárok irányítása alá. Már ek-
kor is, majd később a soproni Líceum növendékeként is, ,tanítva tanult", ösztöndíja mellett így tudta
fenntartani magát. Kitűnő eredménnyel tette le az érettségi vizsgáit, s beíratkozott a Teológiai Aka-
démiára 1870-ben. Az itthoni három tanév befejeztével Jena egyetemére ment egy esztendőre. Haza-
térése után 1874. október 15-én Sopronban avatta lelkésszé atyai pártfogója, a közben püspökké lett
Karsay Sándor. Kiemelkedő képességei és érdeklődése alkalmassá tették arra, hogy újabb németor-
szági tanulmányúton mélyítse el ismereteit az újszövetségi és a rendszeres teológiai szakon. Ezért
- két évi nevelösködés után, ahol a több éves kint-tartózkodáshoz szükséges anyagiak jó részét is
összespórolta, - Halle hírneves egyetemére ment, ahonnan 1878-ban az eperjesi Kollégium meghí-
vott professzoraként érkezett vissza. Igen szép és eredményes munka után 1884-ben a soproni Teoló-
giaiAkadémiának lett tanára 1919-ben történt nyugalomra lépéséig. Írt tankönyveket, számos tanul-
mányt, szerepet vállalt az egyházi és a társadalmi közéletben, sőt, - már nyugdíjas idejében, -
éveken keresztül vállalta szaktárgyainak előadását az Eperjesről valamint Pozsonyból elmenekült
és Budapesten ideiglenesen felállított Teológián is.

Nagyhatású nevelő volt. Előadásait mindenütt rendkívül nagy érdeklődés kísérte, tanítványai va-
lósággal rajongtak érte. Mint igazi professzor, nem a tudományok száraz közlésére szorítkozott, ha-
nem a gondolkodás és kutatás izgalmas szépségét tárta fel hallgatói előtt. Hitte is, élte is, amit mon-
dott. Nyilván ebben rejlett hatásának titka. Személyiségének varázsát az utókor ugyan már nem tudta
érzékelni, néhány ma is érvényes megállapítását azonban érdemes felidéznünk. Az 19lO-ben napvi-
lágot látott "Keresztyén Erkölcstanában" mondja: "Csak miután az ember az evangélium alatt is
megismerte és tapasztalta Isten végtelen atyai szeretetét, s mint az evangéliumból megtanulta, hogy
mi mindnyájan, mint egy mennyei Atyának gyermekei, egymásnak testvérei vagyunk; csak akkor
ébredhet fel embertársai iránt az isteni szeretetnek mintájára az igazi felebaráti szeretet, amelyben
kiki magát teljesen fóltárja s közli embertársaival, s azoknak testi s lelki jólétét maradandó javakkal
igyekszik előmozdítani ",

"A Biblia volt első olvasókönyve" - vallja felőle egyik tanítványa visszaemlékezésében. Bizo-
nyos, hogy nem csupán, .elsö olvasókönyv", hanem életet és jellemet formáló lelki kenyér is volt
számára a Szentírás. Hosszú élete során ugyanis bőven érték olyan csapások, melyek megrendítő
erejükkel alkalmasak voltak arra, hogy kiforgassák alapjaiból a megszokott életrendet. Felesége 53
éves korában influenza áldozata lett, Etelka leánykája 8 éves korában agyhártyagyulladás következ-
tében halt el, ügyvédfia: pál nem tért vissza a krasznojarszki fogoly táborból. Nagy jövő előtt álló
vejét, Nádassy Gyula líceumi tanárt fiatalon, pár évi boldog házasság után ragadja el a félelmetes
rák, s alig néhány évre rá követte őt a sírba az özvegyen maradt Etelka leánya is. Bőséges osztályrész
ez gyászból, fájdalmakból.

Ezeknek a tényeknek ismerete teheti előttünk is hitelessé a szavakat arról, hogy megtartó ereje
van a hitnek, az élő Isten és megváltó Krisztus szeretetének. És azt is tudjuk elfogadni, hogy mit
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jelent valójában a szolgálat. Hogy az több még a becsületesen elvégzett munkánál is, amiből-lám!
- nem lehet, ,nyugdíjba vonulni", hanem folytatni kell belső indíttatás alapján mindaddig, míg tart
az élet. Ezért bár arckép megfakul és sok-sok "fontos ügy" válik emlékké, vagy foszlik köddé a múló
időben, a szolgálatból fakadó áldások megmaradnak.

idb. Magassy Sándor

Az eperjesi vértörvényszék

Pallosára támaszkodó hóhér előtt egy kemény tekintetű magyar mentés alakja néz a messze jöven-
d6be azon a domborművön, amely a valamikori eperjesi evangélikus kollégium épületének sarkán
szerényen hívja fel magára a figyelmet. A talpazaton elgondolkoztató felirat: "Istent imádni, hazát
szeretni tőlünk tanuljatok!"

Miről beszél, mit hirdet a Markup szobrász által készített dombormű? Azt, a most háromszáz éve
lezajlott szomorú, szívettépó és borzongató eseményt, amely, ,eperjesi vértörvényszék" elnevezés-
sel került a magyar történelem gyászlapjaira. Huszonhárom felvidéki nemesember lelte ott halálát
és még több, mint egy tucatnyi szenvedett gyalázatos brutalitások között ártatlanul.

Amidőn az európai összefogással, a habsburg-lengyel-velencei szövetség (, ,Szent Liga") egye-
sített seregeinek másfél évszázad után végre sikerült kiszorítani a törököt Magyarország területéről,
keserű csalódás érte a magyar népet. A császári hadak nem mint felszabadítók jöttek, hanem mint
hódítók szállták meg az országot. És a költö-hadvezér Zrínyi Miklós jóslata teljesedett be: a török
uralom után könyörtelen Habsburg elnyomás következett. Ezzel persze együtt járt a protestánsok
elnyomása, a vallásszabadság sárbatiprása, mert I. Lipót császár, a jezsuiták neveltje ötlettelen báb-
ként az ellenreformáció kiszolgálójának szerepét játszotta.

Felsőmagyarországra a nápolyi származású Caraffa Antal gróf ot rendelte ki korlátlan jogkörrel.
Ennek magyargyűlölete és a reformáció népe iránti ellenszenve közismert volt. Címerében olvasha-
tó jelmondata: "Timore et non amore!" - mindent elárul: megfélemlítéssel és nem szeretettel kell
kormányozni a világot!

Caraffa a király életét veszélyeztet6 összeesküvés koholt vádját terjesztette elő az udvarnál, s így
kapott engedélyt arra, hogy egy rendkívüli törvényszéket szervezzen, sa lázadásnak még a csíráját
is kiírtsa. Eperjesen 1687 februárjában 12tagú vészbíróságot állított fel- de valójában ő volt a bíró,
a vádló és a kínvallató is egyszemélyben. A király iránti hűtlenség vádjával, lázadás és felségsértés
bűnével fogták perbe egymás után a legjobbmódú, vagyonos evangélikus nemeseket, akiknek bármi
kevés kapcsolatuk is volt légyen Thököly Imrévei. Hamis levelek, megfélemlített tanúk vádaskodása
alapján egyebek közt azt fogták rájuk, hogy iskolákra gyújtött pénzt Thököly szabadságharcának
és feleségének, a Munkácsot hősiesen még védelmező Zrínyi llonának a támogatására használták
fel. Az inkvizíció legborzalmasabb kínvallató eszközeivel gyötörték őket. A félholtra kínzottakat
hitük elhagyására bíztatták a jezsuiták ígérve, hogy így megnyerhetik életüket. oe még ez is csak
áltatás volt. Ígéretüket nem tartották be a hóhérok. Az elítéltek vagyonát kivétel nélkül elkobozták.
Így fosztották meg a felvidéki evangélikus gyülekezeteket patrónusaiktól.



Bencze Imre

Március 5-én a kollégium elötti téren végezték ki Keczer András eperjesi gazdag evangélikus pol-
gárt és vejét Zimmermann Zsigmondot, velük Baranyai Ferenc eperjesi tanácsost és Rauscher Gás-
pár kereskedőt. Előbbjobb karjukat vágták le, majd lefejezték őket, s holttestüket felnégyelve a város
négyországútján fuggesztették fel.

Március 22-én Keczer Gábort és sógorát Sárossy Márton, Fleischhacker volt eperjesi bírót, Med-
veczky Sámuelt, Schönleben Györgyöt és a vak Guth Zsigmondot, a kollégium volt gondnokát ítél-
ték halálra. Feldmayer Simon, eperjes volt parancsnoka önkezével vetett véget a börtönben életének,
Féja Dávid ügyvéd, volt kassai bíró pedig az elszenvedett gyötrelmek következtében halt meg. Oe
május 9-én őket is felnégyelték, amikor Radvánszky Györgyöt, Székely Andrást, Bezzegh Györgyöt
a Weber testvérekkel, Palásthy Gáborral és Lányi Samuval kivégezték.

A tántoríthatatlan vértanúkat az eperjesi evangélikus lelkészek erősítették és kísérték utolsó
útjukra.

A halálra ítéltek közül egyedül Róth János besztercebányai nemes nyerte vissza szabadságát
10 ()()()tallér váltságdíj ellenében. Ó volt az, aki aztán a pozsonyi országgyűlésen elmondhatta ször-
nyű kálváriájukat. Majd RezikJános eperjesi teológiai tanár, mint kor és szemtanú később részlete-
sen is leírta a történteket az utókor számára, mert úgy látta: "Istent imádni, hazát szeretni" tőlük
tanulhat a generációk sora.

Vajon az eperjesi vértanük utódai nem felejtették el apáink példáját és mi, késői utódok, tudunk-e
megállni a hitben, állhatatosak maradni népünk, hazánk szeretetében úgy, mint ők?

Emberséges ember

Már tíz éve, hogy nincs közöttünk Sza1atnai Rezső, de még rnindigtúl közel van ahhoz, hogy szel-
lemi arcélét tökéletesen meghúzzuk. Az irodalomtörténészek keresik helyét a magyar irodalom sza-
kadatlan láncolatában, egyik-másik úgy véli, meg is találta. Nekem nehezebb a dolgom. Közel ne-
gyed századon keresztül egy szerkesztöségben dolgoztam vele, szinte hetente találkoztunk, fátyolos
hangjamég ma-is fülemben cseng, komoly, érdeklődő tekintete választékos fogalmazásraserkentett,
s egy-egy tanulságos megjegyzésehosszú időreelgondolkodtatott. Szerettem sbecsültem. Úgy érez-
tem, ő js szeretett engem. Irodalmi szárnypróbálgatásaimhoz az első kedvező szelet tőle nyertem.
Róla írni csak elfogultan tudok.

Sohasem beszéltünk arról, mégis tudtuk, hogy 1948-ban költözött Pozsonyból Budapestre. A
múltról- főként az 50-es években - nem volt szokás beszélni. Nem firtattuk, kit milyen viharok
csavartak ki gyökerestől a szülöföld talajából, a sors milyen hullámai vetették ide a pesti partokra.
De írásaiban, tanulmányaiban mindig érződött egyfajta nosztalgia, keserű reménység a Felvidék
iránt, ahonnan közénk sodródott. Akkor azonban azén nemzedékem mással volt elfoglalva. Alig
akartuk észrevenni, hgoy Sza1atnai Rezs61elkétaz első világháború tragédiája, a felvidéki kisebbsé-
gi sors,s a második világégés lángjai perzselték meg. Csak amikor tekintetét kerestük, vettük észre,
hogy szeme lencséje bifokális, múltat és jövendőt fürkész egyszerre.
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Múltja azóta kitárult előttünk. Azokkal a, ,csodálatos csillagokkal" indult, akiknek a néptestvéri-
ség volt az álmuk, akik keresték és megtalálták a kisebbségi sorban a járható égi csapást. Makkai
Sándor ezidóben Erdélyben azt vallotta, lehetetlen kisebbségi sorsban élni. Reményik Sándor ekkor
válaszolta nevezetes sorait az , ,Ahogy lehet' "ben. A Felvidéken a Remenyik-féle gondolattól függet-
lenül talált erre az útra a szellem embere. Szalatnai is. S 1928-ban, erőltetés nélkül, szinte magától
megalakulta, .Sarló-rnozgalom" Fábry Zoltán, Balogh Edgár, Jócsik Lajos, Szalatnai Rezső vezeté-
sével. A sarlósok, ahogy Balogh Edgár írta, olyanok voltak, mint a filodendron, amely léggyökere-
ket ereszt, "s még a puszta levegóból is magához vonja a kellő csapadékot".

Akik ismerik a sarlósokat, azok előtt nyitott könyv Szalatnai. Ók indították a diákok szociografiai
munkáját (regölés, falukutatás), fogalmazták újra a dunai konfóderációt, de gazdagítva már Ady és
József Attila eszméivel, gondolkodtak, politizáltak igazi népfrontos szellemben. Ók ismerték fel a
kisebbség híd szerepét, a népek egymásrautaltságát. Nem államban és államhatárokban, hanem
népben ... és nemzetben gondolkodtak és végső következtetésük a szocializmus volt. Ók vallották
magukat európaiaknak és ezeket az eszméket a megértés és a megérteni akarás nyelvén hozták nyilvá-
nosságra. A vox humana szólalt meg a szomszéd népekkel való sorsközösség gondolataiban.

Nos, Szalatnai hangvétele isez volt. A próféta, vándorprédikátorszelíd érvelése, aki az ígéret föld-
jétkartávolságnyira sejtette. Hurnanizmusából és reménységéból nem tudta kizökkenteni a sok meg-
próbáltatás, csalódás, hallgatásra kényszerítés. (Volt idő, amikor az író, műfordító, irodalomkriti-
kus, publicista Szalatnai csak az Evangélikus Élet hasábjain mondhatta el csendben véleményét.
Pedig már mint kezdő kritikusnak írásait a Nyugat, a Válasz, a Korunk stb. buzgón publikálta.)

Hűséges szülöföldjéhez, Pozsonyhoz és környékéhez, a "háttérben a hegyekhez" nem szűnt meg
áttelepüléseivel. Fél szíve mindig a Felvidéken dobogott. Nem változott élete végéig, maradt, aki
volt. Azok, akik a lakosságcsere egyezmény értelmében áttelepülni kényszerültek, Szalatnai Rezső-
tói várták mindenkor a lelketerősítő szót. A Sarló máglyáját ugyan széttaposta Tiso fasiszta rendsze-
re, de hamu alatt itt Pesten tovább parázslott az üszög. Szalatnaira várt az ötven éves évfordulón,
1978-ban a megemlékezés. Halála azonban sírba vitte gondolatait, s ennyivel is szegényebbek let-
tünk. Éppen, mint életrajzi regényéveI.

Nem zárhatjuke sorokat anélkül, hogy ne szólnánk köteteir6l: Petőfi Pozsonyban, Juhász Gyula
hatszáz napja, Arcképek, háttérben hegyekkel, Kempelen a varázsló (négy kiadást is megért), Ki-
sebbségben és igazságban stb. Elindított egy több kötetre tervezett életrajzi regényt is, amelyből az
első kötet jelent meg: Elindulunk és visszatérünk címen. A diákévek szomorúan bájos magyar, tót
és német legénykéi bukdácsolnak benne a macskaköves pozsonyi utcákon. Folytatására itt is pontot
tett a halál.

Zárószóként pedig álljon itt Szalatnai Rezső evangélikus hitúsége. A tudós tanár, irodalomtörté-
nész. író, műfordító mindig büszkén vallotta magát evangélikusnak. Igényes volt egyháza iránt. Mi-
lyen sokszor hangoztatta: "Magyar evangélikus lelkész csak müvelt, olvasott, gondolatibanés lelki-
világában rendezett ember lehet. S amikor szószékre lép, a legszebben fogalmazott magyar nyelv
csendüljön ajkáról!"

1904-ben szüJetett~ag~'6ó!ajeRIáR, (Hagyar gj@!ftljzi b@/til.eRls 1977-ben halt meg Budapesten.

r-+ IV'e., ~ <t.J.-~ f Rédey Pál
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350 évvel ezelőtt halt meg
Tranovszky György

Az evangélikus egyháztörténet kevés olyan egyéniséget mondhat magáénak, akinek szolgálata,
munkássága 350 éven keresztül szinte töretlenül meghatározta, befolyásolta az egyház jelentős tö-
megeinek hitét, vallásosságát, kegyességét. Ilyen egyéniség volt Tranovszky György.

Noha munkássága századokon keresztül hatott, és mind a mai napig érezhet6 hatása szlovák ajkú
gyülekezeteinkben, mégis viszonylag kevesettudunk róla. Lengyel származású, a felsősziléziai Tes-
chenben született. Születésének időpontját azonban nem tudjuk egészen biztosan. Egyik életrajz-
írója szerint 1591. április 9-én, saját életleírása szerint 1592. március 27-én, nagypénteken született.
A wittembergi egyetem diákja volt. Az egyetemen eltöltött évek után Prágában került, ahol a Szent
Miklós templom melletti iskolában tanított 1612-t61.Prágából Velky Mezericsre került, ahol lelkész-
ként működött. Innen újra szülöföldjére, Sziléziába került egy Bilsko nevű helységbe, ahol magyar
Szunyogh-grófnak volt birtoka. Innen menekülve került Felső-Magyarországra. 1628-ban az IlIés-
házy család veszi pártfogásba, s Árva várában szolgál lelkészként 1631-ig. Ebben az esztendőben
ugyanis a liptószentrniklósi evangélikus gyülekezet hívta meg lelkészéül. Itt munkálkodott 1637.má-
jus 29-én bekövetkezett haláláig.

Hányatott sorsú lelkipásztor. Életútja viszonylag rövid: alig több, mint 46 esztendő. Ám olyan je-
lent6s műveket hagyott maga után, amelyek azután századokon keresztül hatottak a szlovák anya-
nyelvű gyülekezetekben.

Első műve még latin nyelven jelent meg 1629-ben alsósziléziai Briegben Odarum sacrarum
. . . libri tres címmel.

Ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bírt egyházi, gyülekezeti szempontból az az imádságos
könyv, amelyet 1635-ben adott ki L6csén Phiala odoramentorum címmel. A következö esztendő-
ben, 1636-ban pedig ugyancsak Lőcsén kiadta a Cythara Sanctorum című énekeskönyvét.

Az imádságos könyv egyszerre szolgál magán és istentiszteleti célokra. Megtanít ja a híveket az
imádkozás különféle módozataira. Szerinte, ,nem kell túl soká imádkozni, inkább röviden, de annál
mélyebben, szívböl jövöen és tisztábban. Az Isten nem számlálja meg az imádság óráit, nem nézi,
hogy térden állva imádkozol-e, csak szívedre és imádságod buzgóságára tekint" - írja Tranovszky.

Énekeskönyve első megjelenésekor 412 éneket tartalmazott. Magában foglalta mindazt, ami ek-
kor a szlovák evangélikusok istentiszteleti rendjében énekként szerepelt. Eredeti szlovák ének arány-
lag kevés volt benne, annak ellenére, hogy Tranovszky hangsúlyozta, hogy szlovák evangélikusok
számára adta ki. Sok lengyel, cseh, német erederu ének került bele és régi latin nyelvű énekekből
is átvett jónéhányat.

Hogy ennek az énekeskönyv nek milyen jelentősége volt és milyen fontos szerepet töltött be a szlo-
vák ajkú gyülekezetek életében, jelzi az is, hogy 350 év alatt 170 kiadás látott napvilágot. Anyaga
egyre b6vült, gazdagodott. 1787-ben már 1025 éneket tartalmaz. Gazdag imádságos-áhitatos rész
csatlakozik hozzá Phiala Sanctorum címmel. A későbbi toldalékkal együtt az 1923-as Békéscsabán
megjelent kiadásban már 1157éneket találunk. Vietórisz József írja a Tranoseius énekeskönyv teljes
magyar fordításának előszavában: , ,néhol szinte elemi egyszerűség, máshol szinte művészi választé-
kosság és emelkedettség, de mindenütt a Krisztus vérével megváltott alázatos ember vallásos érzel-
meinek őszintesége és mélysége jellemzi ezeket a buzgó énekeket, fohászokat és imákat".

Az énekeskönyv összeállításával és kiadásával kettős célja volt Tranovszkynak. Egyrészt a 30 éves
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háborúban sok megpróbáltatást szenvedett hittestvérek kezébe olyan eszközt adni, ami segít abban,
hogy hitükben megálhassanak, másrészt az Ágostai Hitvalláshoz való hűségükben akarta a szlovák
ajkú gyülekezeteket erősíteni. Mindezeken túl azonban az énekeskönyv századokon át megmaradó
jelentősége abban volt, hogy, ,olyan, mint az élet minden vonatkozására alkalmazott Biblia: annak
igazságát hirdeti, annak ismeretét feltételezi, annak szövegét követi." (Vietórisz 1.) Ugyanakkor
rendkívül gazdaggá tette a gyülekezetek liturgikus életét.

Legyen ez a szerény megemlékezés Isten iránti hálánk kifejeződése azért, mit egy szolgáján ke-
resztül végzett egyháza megőrzésére és építésére.
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Torkos András

A 17.század végének és a 18. század elejének kegyességi irányzata a pietizmus volt. A keresztyén
élet hangsúlyát nemcsak a tiszta tanításra, hanema kegyes életfolytatásra tette. Németországban kez-
dódött, Halle volt a középpontja. Legnevesebb képviselője Spener Fülöp Jakab és különösen
Franeke Ágost Herman volt. Munkájuk sok magyar teológust is Halleba vonzott és gondolkodásu-
kat. szolgálatukat befolyásolta. Ezek hazatérésük után, hazánkban is terjesztették a hallei szellemet.
A magyarországi pietizmus egyik központja a győri gyülekezet és ennek iskolája lett. A Halleban
tanult magyar papok nagy része szolgált Győrött, ahol általában rektorként kezdték munkájukat Tor-
kos András vezetésével.

Torkos András Győrött született és tanult, majd a wittenbergi egyetemre került (1692). A györi
gyülekezetben ő is tanárként kezdte a múködését. 1707-ben lett lelkész, Lóvey Balázs után. Az egy-
háztörténet úgy emlékezik rá, mint aki a hazai viszonyoknak megfelelöen tudta képviselni a német-
országi pietizmus értékeit. Kitünö igehírdetőnek ismerték. Vezető egyéniségét társai elfogadták,
szellemi irányításával virágzó hitélet kezdódött az északdunántúli gyülekezetekben. Termékeny iro-
dalmi munkásságot folytatott. Püspökké akarták választani, de nem fogadta el. Három fia közül egy
orvos, kettő pedig lelkész lett. 250 éve halt meg, 1737-ben.

A gyakorlati keresztyén élet tisztasága érdekében az igehírdetés hitébresztő és hitmélyítő jellegét
hangsúlyozta. Ezért görög eredetib6l újra lefordította az Újszövetséget, amely 1736-ban jelent meg
Wittenbergben. A "hatásos" prédikáció mellett azonban meggyőződéssel vallotta, hogy legalább
ennyire fontos a lelkészek, ,magánéletének" a tisztasága és példamutatása is. Nem elégedett meg
a templomi igeszolgálattal , hanem lelkésztársait a szeretettel végzett lelkipásztorkodásra buzdította.
A lelkészi szolgálat minden ágában, szóval és példaadással, a megtérés szükségességét hírdette.

Külön hangsúlyt tett a tanulók hitben való nevelésére az oktatására. Ennek érdekében a fiatal taní-
tókat kiváló pedagógiai érzékkel irányította. Pályája kezdetén, 1693-ban, két főiskolai értekezést is
írt. Kiadta Luther Kiskátéját más kérdésekkel bővítve, 1m-ben, Gyóri Katekizmus címen. Ez a káté
1770-ig négy kiadást ért meg. Egy részét Bárány György is átvette 1735-ben megjelent kátéjába.
Fábri Gergely püspök 1751-ben kiadott kátéja pedig a Győri Katekizmus kibővítése volt. Torkos célja
az volt, hogy a gyermekeket "Jézus lábához ültesse", ott tanulják meg a Miatyánkot, Hiszekegyet,
Tízparancsolatot, stb. A katekizálás módszerét tartotta célravezetőnek. Nem "bemagoltatni" akarta
a szöveget, hanem megértetni és életté tenni. Az első úrvacsoravételre is a kátéból készítette fel a
gyermekeket, s ezzel a mai konfirmációnak az alapjait rakta le lelkésztársaival együtt. A konfirmá-
cióban döntő a növendékek tudatos vallástétele a keresztségben kapott kegyelemről. Szentírési idé-
zeteket és énekeket is tanított. Maga is írt énekeket. Ezek közül mindmáig közismert a "Teljes min-
den éltemben" kezdeni.

Az eleven hitélet elengedhetetlen velejárója az imádság. Torkos nagy hatású imádságos könyvet
adott ki Halleban Im-ben, Engesztelő Áldozat címen. Ez az imádságos könyv évtizedeken át hasz-
nálatban volt az evangélikus családok házi áhitatain a biblia ésaz énekeskönyv (Új Zengedezd Meny-
nyei Kar) mellett. Jóval halála után, még 1787-ben is kiadták. A sok üldöztetés közt élő, 18. századi
evangélikusoknak nagy erőforrást jelentett ez az imádságos könyv.

A magyarországi pietizmus, és benne Torkos András szolgálata annak a bizonysága, hogya ke-
resztyén élet fellendülése nem a külsö lehetöségektöl függ. Olyan korban hozott ébredést, amelyben
a vallási türelmetlenség mindent megtett az elfojtására. Még a könyveket sem nyomtathatták ki itt-
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hon, ezért a Sopronban, vagy Győrött kiadottakat is úgy jelölték meg, mintha Jénában, vagy Witten-
bergbennyomtatták volna. A küzdelem, áldozathozatal, hűség és példaadás nem volthiábavaJó. Tor-
kos András és a magyar pietisták szolgálata máig gazdagítja egyházunk életét.

Bárány Gyula

Szent-Ivány Ödön
egyházkerületi felügyelő halálának

10. évfordulójára
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Gyermekkorában lelkész szeretett volna lenni. Ha sorsa végül is másként alakult, életét végigkí-
sérte az egyházban való áldozatos szolgálat.

Édesapját nagyon korán elvesztette. Katolikus édesanyjahűségesen gondoskodott fia evangélikus
neveltetéséról. A gyülekezethez való tartozás erőteljes befolyással bírt gyermeki személyiségfejl6-
désére, S az ekkor kapott útravaló határozta meg felnőtt életének irányát is.

Fiatalon, huszonhat évesen vállalta az ócsai gyülekezet felügyelői tisztét. Nemsokára a Deák téri
gyülekezetben is szolgált: a belmissziói és diakóniai munka pénzügyeit intézte. Ekkor - a negyve-
nes évek elején - kezdte szervezni Dr. Keken András az árvaházat. Egyre több a hadiárva, egyre
több segítségre volt szükség. Szent-Ivany Ödön az, aki Sztehlo Gábor melJet Keken András legfőbb
segítője ebben a nehéz munkában. Ebben az időben rnint a Deák téri Luther Szövetség vezetőségi
tagja számos cikket is írt az Evangélikus Családi Lapban és az Evangélikus Életben. Az 50-es évek
vége felé elvállalta a Deák téri presbiterséget, majd 1963-tól a gyülekezet másodfelügyelője lett. Dr.
Káldy Zoltán püspök ebben a gyülekezeti munkában ismerte meg Szent- Ivány Ödön mélységes egy-
házszeretetét, megbízhatóságát. Bizalommal fordult feléje, munkatársul kérte. Így lett 1968-tól a
Déli Evangélikus Egyházkerület fójegyzóje, majd 1972-1Ó1felügyelője. Később elvállaltea Deák téri
gyülekezet felügyelői tisztét is.

Az itt felsorolt egyházi tevékenységek mögött mérhetetlenül sok önzetlenül és önfeláldozással
végzett munka van. Visszaemlékszem rá, amikor a világi állásában ledolgozott napi munkaidő után
megjelent a Deák téri lelkészi hivatalban, hogya könyvelést ellenőrizze. Minden melJékletet kézbe
vett. Gondosan és tételesen vizsgálta mind a pénztárkönyvet, mind a főkönyvet, nincs-e hiba vagy
hiányosság a vezetésükben. Vizsgálata befejeztével egy listán kért választ az általa kérdésesnek tar-
tott tételekről. Pontos volt és alapos, munkabírásban súlyos tüdóoperációja és cukorbetegsége sem
vetette vissza. Jó vezető volt, akinek figyebnét nem kerülték el a részletek, de döntéseiben mindig
a nagy ügyet tartotta szem előtt. Véleménynyilvánításában nyílt és határozott volt, az egyházban
szolgálókkal szemben mégis tisztelettudó.

Egyházvezetöi szolgálata nemcsak ügybuzgalom. Nemcsak a gyíilésekre, tárgyalásokra járt lelki-
ismeretesen, de minden vasárnap ott ült a Deák téri templom presbiterpadjában az istentiszteleten
is, példát adva ezzel a gyülekezetnek. Igére szomjas ember volt, aki kívánta az élő kapcsolatot a hivő



testvérekkel, ezért a férfi-bibliaórának is hűséges résztvevője. Benne élt az egyházban. Amikor a
Deák téri felügyelői tisztségbe beiktatták, ezt mondta:

"Ószintén és tudatosan vallom: a Deák téri gyülekezetet és ezt az ősi templomot családom mellett
másodikotthonomnaktekintem. Ide köt - mint az otthonhoz általában - a szeretet kapcsa, a szolga-
lat lehet6sége, a felelősség tudata."

Amilyen nagy volt egyházszeretete, olyan hűséges a világi javakkal való sáfárkodásban is. Pénz-
ügyi szakemberként egyre magasabb beosztásba kerűlt. Legutóbb az épít6ipar kulcsfontosságú he-
lyén, a Tégla és Cserépipari Egyesülés élén állt, mint osztáIyvezet6. Kétszer jutalmazták az "Épít6i-
par kiváló dolgozója" kitüntetéssel.

Nagyon korán, hatvanhárom éves korában, tíz évvel ezelőtt ragadta el a halál. Élete mégis tejes
volt és egész. Szakmájában elismert, rangos ember. Egyháza swlgálatában követendö példa.
Ugyanakkor egyszeru hivő maradt, az Ura szavából merített erőt naponként.

Gyermekkorában lelkész szeretett volna lenni. Nem az lett de szolgálata felért a lelkészi szolgáíat-
tal. Így vallotta:

"Életemmel és szelgálatommal bizonyítani kívánom egyháron belül és kívül élőknek, hogyahit-
b61 eredő élet nem lelkészi sajátosság, hanem minden keresztény embernek élettartalma lehet."

Trajtler Gábor
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Tíz éve temettük Dezséry Lászlót

Temetésén, a Farkasréti temetőben, 1CJ77 ószén, Rédey Pál hirdette az igét. A Magyar Rádió és
Televízió és ottani munkatársai nevében Rapcsányi László búcsúztatta. Ki volt Dezséry László? -
erre a még ma is nyitott kérdésre keresték a feleletet.

Az utolsó útra őt elkísérő népes gyülekezet összetétele egyet nyilvánvalóvá tett: sok a k é
vol t . Kizárólagosan senki se igényelhette magának: egyházunk se, ahol a legkritikusabb időben

szolgált püspökként; a közélet se, amelyben képviselóként, az Országos Béketanács titkáraként és
mint a Magyar Rádió és Televízió főmunkatársa, közíróként vált neve országosan ismertté. Hogyan
lehetett mégis mindenkié? - ez életének titka.

Életének erre a titkára irányította figyelmemet utolsó beszélgetésünk. Erős, de nem nagyon kímélt
szervezetével gyorsan végzett a gyógyíthatatlan betegség. Külföldi utamról hazatérve a régi, életvi-
dámörökifjú helyett márcsak egy meggyötört, csonttá és bőrré fogyott emberrel taláJkoztam. Nehe-
zére esett a beszéd. Régi eseményeket, közös vállalkozásai nk emlékét próbáltam idézni. Amikor lát-
tam, hogy ez is fárasztja, elhallgattam. Csak karját símogattam. A csöndet ő törte meg halk, lassú
szavaival. Életét próbálta összegezni. Így szólt:

"Mindig protestáns voltam, rebellis. Az egyházban is és a társadalom életében is. Nem tudtam
hallgatni. Nem tudtam szürkének maradni a, ,szürkék hegedóse'vkém. Mindenütt világiasságornat
rótták fel." Szeretted az életet - vetettem közbe. Így folytatta: , ,Két dologhoz egész életemben ra-
gaszkodtam: a bűnök bocsánatához és a testnek feltámadásához." Néhány nap múlva, amikor utolsót
lélekzett, felesége volt csak mellette. Jajj!! - jöjjön valaki imádkozni. Lakótársuk volt egy kegyes,
idős zsidó ember. Jó szomszédi viszonyban éltek egymással. Ót hívta át. Ó imádkozott vele

Ki volt Dezséry László? - Azért idéztem utolsó beszélgetésünket, mert ebben - bár a sorok kö-
zött - arról volt szó, hogy végül is kié volt Ő. A második kérdést megkerülve - úgy gondolom -
nem jutnak teljes érvényű felelethez azok, akik majd írásait újra áttanulmányozva megkísérlik helyét
és szerepét egyházunk és társadalmunk egy igen ellentmondásos, mégis sorsdöntő, nagyszeru szaka-
szában felmérni .

Az idő talán még nem érkezett el. Hiányzik - amint mondani szokták - a történelmi távlat. Még-
se lenne jó tabunak tekinteni Dezséry László életét és munkásságát. Jó lenne, ha feljegyeznék vele
kapcsolatos emlékeiket - legalább egyházunkban - barátai, kritikusai sőt ellenségei is. Hiszen
mindegyikból akadt bőven. Ó maga több volt írásainál. Néha kevesebb. A kortársak, az élő tanúk
lassan eltűnnek. Ne váljék törvénnyé, amit Shakespeare színműve szerint Antonius mondott a ledö-
fött Julius Caesar teteme mellett: A rossz, mit embertesz túléli öt, ajó gyakorta sírba száll vele.

Benczúr László
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Bengel, az Ujszövetség tudósa

- 300 éve született -

A 17.és 18. században a protestáns teológiában a felvilágosodás az ész, az értelem oldaláról bírálta
az egyház tanrendszerét, és a teológia tekintélyét. A pietizmus az érzelem oldaláról tette ugyanezt:
behatóbban kell foglalkozni Isten igéjével, komolyan kell venni az egyetemes papság elvét, meg kell
szív lelni azt, hogy a keresztyénség elsősorban nem a tudásban, hanem hitben és cselekvésben van,
türelmesnek kell lenni az eltérő vallási nézeteket vallókkal szemben, és alapos megújításra szorul
mind a lelkészképzés, mind pedig az igehirdetés és a lelkészi szolgálat.

A pietizmus központja a 17. század végén alapított hallei egyetem volt, és hatása messze kisugár-
zott: nevelőintézetek alakultak, a pietista pedagógiai elveknek megfelel6en, nagyobb hangsúly ke-
rült az ún. reáItantárgyakra, fellendült a külmisszió, bibliaterjesztő társaságok kezdték meg műkö-
désüket.

Késöbb a pietista irányzat is több ágra szakadt.
A pietizmus legnagyobb érdeme az, hogy az ún. ortodox egyházi vonalat a lelki élmény frissessé-

gével, forróságával sikeresen ellensúlyozta; a legnagyobb hibája viszont az, hogy a vallásosságban
ismét túlságosan az emberi oldalra, az élményre, a bún elleni harcra, a megtérésre, általában az ér-
zelmi oldalra tette a hangsülyt.és mindez nagyon sok vallásos önhittségnek, és egészségtelen félre-
vonulásnak lett a forrása, vagy legalábbis a kísértése.

A württembergi pietisták közül fontos szolgálatot végzett Johann Albrecht Bengel.
Életr61 csak kevés adatot ismerünk. 1687.június 24-én, Winnendenben született. Az 1700-as évek

elején Tübingengen folytatott teológiai tanulmányokat; onnan 1713-ban Denkendortba került, teoló-
giai tanárnak. Már itt is pietista szellemben végezte tudományos, és oktató-nevelő munkáját, hallga-
tóinak figyelme és ragaszkodása mellett. 1741-ben herbrechtingeni prépost, 1749-ben pedig alpirs-
bachi prelátus és konzisztóriumi tag lett.

Kiadta az Újszövetséget (Stuttgart, 1734); ehhez egy, ún. kritikai apparátust is mellékelt, amely-
ben 6 különítette el, és csoportosította elöszőr az újszövetségi görög szöveg kéziratait. Így nagy segít-
séget adott későbbi korok kutatóinak is az újszövetségi szöveg pontosabb megismeréséhez.

Leghíresebb múve azonban a Gnomon Novi Testamenti címú kommentárja (Tübingen, 1742). Eb-
ben a nyelvtani- történeti módszer segítségével magyarázza az újszövetségi fogalmakat, kifejezése-
ket, és ezeket beilleszti az Újszövetség korába és gondolatvilágába. Ezt a munkáját azóta sokszor
kiadták, és az újszövetségi kutatók gyakran hivatkoznak reá.

Kiadta még pl. a Jelenések könyvének magyarázatát (Stuttgart, 1740).
1752. november 2-án halt meg, Stuttgartban.
Bengel jelentősége abban van, hogy felhívta a figyelmet az Újszövetség eredetiben történ6 tanul-

ményozésanak a fontosságára, és értékeset alkotott abban is, hogy erről, az eredeti görög szövegr61
minél pontosabb ismereteink legyenek.

Hatása, legfontosabb munkája kapcsán, szinte jel.t(Il~nkig elér.
,l?.••.•.1i\;t>:<t';.','

••• Dr. Barcza Béla
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József Attila

Sorsszerű magasfeszűltségben izzott élete, s lobbant ki ötven éve, 1937. december 3-án. Har-
minchárom évet sem élt, azt is külső-belsö nyomorúsággal viaskodva, ám tündöklő, látnoki árvasá-
gában mégis a nemzet .Jangos csillagaként". Negyedszázada írta róla Pilinszky János: " ... még
ma is ő a legmodernebb költőnk." Ez az értékelés azóta csak még kristályosabban igaz. Mert a legna-
gyobb poéták üzenete meghaladja korukat, mintegyajövő időszerűsége, annak kínjait, bizakodással
és Iidérces álmokkal elegy vízióit szenvedik végig.

Az dsvilág és a j6v6vel terhes jelen csatázott benne. 6 aztán igazán nem akart menekülésszerűen
"idézni mindent, ami antik, ódon", de táltosi fogékonysággal eszmélt rá a lénye mélyén szunnyadó
egyetemes őslélekre, kollektív örökségünkre, az emberi fajunkat hordozó közös belső óceánra (és
éppen "A Dunánál"):

Én úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit százezer ős szemlélget velem.

* * *
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a múlt és övék a jelen.
Verset írunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.

S íme: napjainkban újra kiderül, hogy a múlt réteges mélyvilágával, mely voltaképpen bennünk
lakozik, ápolnunk kell a kapcsolatot, mert ha egy nép vagy bármi más közósség elvágja magát gyöke-
reitől, menthetetlenül romlásnak indul. A múlt feldolgozása nélkül csak megbukni lehet a jövő kü-
szöbén.

A hit és a tagadás is összecsapott lelkében, ami - ha nem is mindig ugyanilyen élesen - aligha-
nem több mai embert jellemez, mint ahányan ezt bevallják önmaguknak. 6 kíméletlen vagy áhítatos
nyiltsággal vallott lelkének arról a felérő!, amelyik éppen feltárult. "Én Istent nem hiszek, s ha van,
ne fáradjon velem" - szól itt, amott pedig mintha igazítana:

Tudod, szívem mily kisgyerek -
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Különösen utolsó évének vívódó versei megindítóak ebből a szempontból is. Életének köre mintha
visszatérne önmagába, nem utolsó sorban ,,6sfájdalmába": apját három, anyját tizennégy évesen
vesztette el. Nem csoda, ha ínségében így fohászkodik: "Nem emel fól már senki sem, / belenehe-
zültem a sárba. / Fogadj fiadnak, Istenem, / hogy ne legyek kegyetlen árva." Ma már, ,apátlan társa-



dalom"ról beszél egy neves pszichológus, és sok az elárvult szülő, aki nem tud védő, útmutató, hite-
les meleget árasztani gyermekeire.

A lét értelme és a végső értelmetlenség vívta benne talán a legádázabb tusát. "Attilánk" azonosult
a gyengékkel és szenvedőkkel, a szegényekkel és útfélre lököttekkel. a hatalom megtiprottjaival, de
vakbuzgó és fanatikus nem lett soha. Tartalmat, hitet, ékes rendet akart látni-alkotni, inaszakadtig
küzdött a nihil, "az ólálkodó semmi ellen". A rokonlelkú költő, Nagy László sokunk nevében is őt
vallatja: "Érdemes volt-e ázni, fázni, / csak a jövő kövén csirázni. / vérszagú szörnyekkel vitázni,
/ Ha ráment életed!" Jelenünk univerzum-súlyú kérdése ez, rnert koru nk embersége körül - sőt
lelkünkön belül is - régi és új szörnyek álltak glédába, hogy elfödjék előlünk a remény napját. Invo-
kációszerű a látnok tragikus árnyának idézése: "József Attila! / te add nekem a reményt, / .

bólints, hogy érdemes,
cáfold meg halálos logikád,

te glóriás,
te kíntól bélyeges!"

A mi mai feszültségeinket élte, pusztító hőfokon - elsősorban talán ebben az értelemben igaz
.Jeltasczó'' önvallomása: "Éltem, és ebbe más is belehalt már." Tanuljuk meg tőle a szívünkkel,
ami csak megtanulható, tisztességét, mélységét, nyíltságát, odaadását, ha már zsenijét csak bámulni
tudjuk. Emberi esendöségünk és az Irgalom mindent átfogó, szent, .ellentmondásában" talán adatik
nekünk olyan forrnálódás, amelyen meglátszik a Keresztrefeszített ujjlenyomata.

Dr. Bodrog Miklós

id. Próhle Károly professzor
25 évvel ezelőtt halt meg

Magyar evangélikus egyházunk idősebb lelkészeinek áldottemlékú, felejthetetlen professzora
volt. Közel 88 éves korában halt meg. Sem hely, sem idő, sem mód nincs itt arra, hogy hittudományi,
vagy professzori munkáját értékeljük, vagy elemezzük. De annál nagyobb szeretettel emlékezünk
reá és köszönjük Istennek, az anyaszentegyház URának, amit benne és általa ajándékozott nekünk.

1875. március 17-én született. Magyar evangélikus történelmi emlékkel megszentelt tájon, a vas-
megyei Rábabogyoszlón ringott bölcsője. Középiskolai tanulmányait az ősi soproni ev. Líceumban,
teológiai tanulmányait a soproni volt bölcsészet-teológiai főiskolán, majd a németországi greifswal-
di és tübingeni egyetemeken végezte. Pápán avatták lelkésszé 1900április'8-án. Novemberig Nemes-
dömölkön (Celldömölkön), 1901 augusztusáig Sopronban szolgált mint gyülekezeti, néhány hóna-
pig Pápán, mint egyházkerületi segédlelkész. 1902-ben Budapesten hitoktató, négy évig pedig a
burgenlandi Lajtaújfaluban gyülekezeti lelkész volt. Itt Ő szervezte meg a gyülekezetet és szolgálata
idején épült a templom. Közben már készült a teológiai tanári munkára. 1904 októberében teológiai
tanári képesítő vizsgát tett Budapesten. Ettől kezdve, mint gyakorló lelkész előadó a soproni teolö-
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giai akadémián. Elóbb rendkívüli, majd 1907-ben rendes tanárrá választották. Ekkor költözött Sop-
ronba, ahol haláláig lakott. Teológiai bevezetést, vallástörténetet, filozófiatörténetet, újszövetségi
görög nyelvészetet, újszövetségi bevezetést, Jézus életét tanította, majd 1918óta a keresztyén hit- és
erkölcstant. 1923 nyarán a Sopronba kerűlt Erzsébet Tudományegyetem Ev. Hittudományi Karának
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Hallatlan gazdag egyházi, tudományos és társadalmi munkát
végzett. Hazai és külföldi egyházi és tudományos szervek tagjaként szóval és írásban, szószékeken
és katedrákon hirdette keresztyén hitünk igazságát, a Krisztusban megjelent megváltás evangéliumi
erejét.

Tudományos és ökumenikus munkájának elismeréséül a lipcsei egyetem "a teológia tiszteletbeli
doktora" címmel tüntette ki. Tevékeny munkával vett részt a Lutheránus Világszövetség több világ-
gyűlésén. a Hit és Egyházszervezet, valamint Gyakorlati Keresztyénség világmozgalmának és a
sondershauseni Luther Akadémiának szolgálatában.

Nagyon sok értékes tanulmányt, írást hagyott hátra az utána következö nemzedéknek. Élete áldott
szölővesszö volt a Krisztus-tőkén. Tanári és nevelői munkájával nagyon jelentős szelgálatot végzett
egyházunkban. Otthonaink közelsége miatt abban a szerenesés helyzetben voltam, hogy négy éven
át reggelente sokszor együtt mentünk a fakultás ra a Mező-, Képezde utcán és a Deák téren végig.
Sok-sok beszélgetés emlékét és hangulatát örzörn szívemben! Katedrája előtt figyelemmel és iránta
való mély tisztelettel ültünk. Előadásában jegyzetet. könyvet nem használt. Óráit percnyi pontos-
sággal kezdte meg és fejezte be. Világos, fegyelmezett fogalmazással, kristálytiszta logikával, mély
alázattal, de a meggyőződés és Jézus-szeretet melegségévei adta elő a keresztyén hittan és erkölcstan
tanítását. Csendben figyeltünk és jegyeztünk óráin. Mindig fekete ruhában, csokornyakkendővel je-
lent meg a katedrán. Fehér haj, rózsaszínű arcbör, bozontos szemöldök alól melegséget, barátságot
sugárzó szempár . . . Személyét és szaktárgyait mély, őszinte tisztelet övezte.



Oe nemcsak a lelkészi szolgálatra készülőket ajándékozta meg tudása gazdagságával és a keresz-
tyén hit tikainak ismeretével, hanem hazai egyházunk asztalára letette, ,A hit világa" címú 360 olda-
las nagy múvét is. Ez a mú nemcsak bevezetés a keresztyén hittanba, hanem mérhetetlenül több an-
nál! Professzorunk élete alkonyán, mint érett gyümölcsöt, ,tartozásként" tette oda szeretett magyar
evangélikus egyháza kezébe. Áldott hosszú élete, örömei és gondjai, két világháború történelmi ta-
pasztalatai, tudományos és nevelő munkája, belső lelki életének Istentől kapott látásai benne vannak
ebben a mindenki számára írt, közérthető művében, - mint mondta: - , ,Krisztusra való ujjmuta-
tásban.,;

id. Próhle Károly nemcsak a tudomány, ,magasságában", a katedrán, de mindenkinek, mindenütt
közvetlen szeretettel adta meleg szíve és tudása kincseit. Halálaelötti évben, egyik kislány unokájá-
nak emlékkönyvébe tündöklő, bájos kis tanulmányt írt a napraforgóról, erről a beszédes, jelképül
szolgáló virágról. Ennek befejezése: " ... Sárikám, drága kis unokám, légy Te a lelki szellemi
élet világában napraforgó. Ha állandóan a Megváltó UR Krisztus felé fordítod lelki arcodat, Ót tar-
tod szem előtt és az Ó vezetésére bízod magadat, akkor nem tévedsz el az élet útvesztőjében, akkor
életed gazdag lesz a szívjóság, az igaz emberszeretet gyümölcseiben,- akkor az elmaradhatatlan
szenvedések közt sem leszel vigasztalás nélkül boldogtalan. Úgy legyen- Nagy szeretettel emlékül
1961 Vízkereszt ünnepén - Nagypapa".

Ilyen "Nagypapa", "Öregapa" volt id. D. Dr. Próhle Károly tudós professzorunk, akire ezekkel
a sorokkal emlékeztünk. Minap álltam meg hálás szívvel soproni temetőnkben levő sírjánál. Még
a kóbevésett szavakkal is vall és tanít: " t Jézussal együtt" "Nincsen senkiben másban üdvösség Ap.
Cs. 4, 12"

Sümeghy József

, ,Az egyháznak nincsenek hatalmában azok az eszközök, melyekkel a szociális l
kérdést mint gazdasági és gazdaságpolitikai kérdést megoldhatná. Ezért csak ar-
ról lehet szó, hogy az egyház a maga részéről hozzájáruljon a szociális kérdés
megoldásához éspedig úgy, hogy e téren is egyszeruen, de híven teljesíti hivatá-
sszerü kötelességét .... Ebből következik, hogy az egyház a szociális kérdés meg-
oldásához is elsősorban és legfőképpen az ó igehirdetői munkásságával járulhat
hozzá és kell, hogy hozzájáruljon .... Fejtsük ki az Isten igéjéből nemcsak a szoro-
sabb értelemben vett evangéliumi elemeket, azokat.jnelyek az emberi szívnek
az élet minden változásai és nyomorúságai közepette nyugalmat adnak, hanem
azokat az isteni törvényeket, azokat a gyakorlati életigazságokat is, melyeknek
követése nélkül sem az egyén, sem a társadalmi élet egészséges nem lehet. Szociá- I

lis szempontból különös fontossággal bír a családnak, a családi életnek, aföldi
vagyonnak, aföldi hivatásnakés a hivatásszerű munkának helyes evangéliumi fel-
fogása ésméltatása, melyet az evangélium után Luther Mártonunktól tanulhatunk
meg legjobban, s mely az emberiség életében a leghatalmasabb kultúrtenyezdnek
bizonyult."

Prőhle Károly lajtaújfalusi lelkész teológiai tanárrá választásakor
Bonyhádon, 1906. szeptember 5-én - 80 éve - "A szocializmusról és
egyházunk szociális feladatairól" címen tartott előadásábóL
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SZOLGÁLAT
A SZERETET-

OTTHONOKBAN

I ~

li

I

Bizony szolgálat a javából, ami Szeretetotthonainkban folyik.
Valóságos, gyakorlati szolgálatot kell itt folytatni beteg gyermekek, idős,
elhagyott és lassan tehetetlenné váló testvérek között. Főzni, takarítani,
mosni és betegeket lemosni, sírókat vigasztalni, fiatal beteg gyermeket
munkára tanitani - ez aztán szolgálat, sokszor szavak nélkül, de szinte
éjjel-nappal.

Ugyanakkor ez a hitnek is szép szolgálatává lehet. Mert valljuk:
a Krisztus-hit gyümölcse tartja Otthonainkat és azokban is igazán
szolgálni csak hittel lehet. A diakónia a hit gyümölcse.

Így lesz ugyanez a szeretet szolgálata is. Nem véletlen, hogy
otthonainkat Szeretetotthonoknak hívjuk. Nagyon szeretnék,
gondozottaink igazán a szeretet légkörében élnének - talán idehozott
sebeik is gyógyulnának.
S szeretnénk ugyanakkor ezzel a szolgálattal társadalmunk gondján is
enyhíteni.

Diakóniánk azonban a reménység szolgálata is. Mindazon túl, amiről
eddig szó volt, mi Isten igéjével is szolgálunk a ránkbízottaknak, sőt az-
zal a reménységgel, hogy nemcsak otthont adunk nekik, hanem
felkészítjük őket Isten örök hajlékába is. Az is reménységünk, hogy Isten
megáldja ezta szolgálatunkat.

A hit, szeretet, reménység valóságos szolgálatát szeretnénk most
- csupán vázlatosan, hisz könyv formájában hamarosan látni fogjuk -
bemutatni olvasóinknak egyházunk Szeretetotthonain keresztül.
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A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN

A BUDAPESTI EGYHÁZI NYUGDÍJASOK
SZERETETOTTHONA

56

Ha a rászoruló és nyugdíjas testvérekről erőnknek megfelelően általában szolgálni szeretnénk ,
miért ne gondoljunk külön is egyházi nyugdíjasainkra? Azokra, akik évtizedeken szolgáltak egyhá-
zunkban, de nem jutottak saját nyugdíjas házhoz.

14esztendeje működik ez az Otthonunk az Üllői út 24. szám alatt, pontosabb az épület Szentkirályi
utcai szárnyában.

Persze az Otthonnak hosszabb a története, gyökerei messzebbre nyúlnak. A Otthon 1914-ben in-
dult a Balassa utcában, amikor kicsinek bizonyult, a Deák téri gyülekezet a Bosnyák téren épített
egy emeletes házat. 1m-ben pedig, amikor a Teológiai Akadémia épült itt, akkor átengedve a he-
lyet, az Üllői útra költözött az Otthon.

Jelenleg három lelkészházaspár, több özvegy papné, vagy lelkészcsaládból származó lakója van
az Otthonnak. "Így élünk mi tizenheten, mint egy család, hálát adunk Istennek, hogy ilyen környe-
zetben, egyházunk szeretetéről körülvéve, gond nélkül élhetünk" - vall egyik lakója az Otthonnak.

MANDÁK MÁRIA SZERETETOTTHON - BUDAPEST

, ,Öröm belépni - mondja az idegen, aki a Karácsony Sándor utca 31-33. számú ház küszöbén
átlép és a kőrengetegból egyszerre egy kis parkban találja magát" - írja az igazgató.

Itt mindenkinek önálló lakása van teljes, félgondozottként, vagy öngondozottként élhetnek a al-
kók. Az udvari kápolna nemcsak a lakók, hanem aJózsefvárosból idejáró gyülekezeti tagok épülését
is szolgálja.

Ez az Otthon is örökség, élete 1958-ban indult és alakult 1963-ban már műkődőtt, azóta pedig
szép, komfortos Otthonná bővült. Az Otthon célja azonban nemcsak a kényelem, hanem, hogya
békesség otthona is legyen.

A PÉCSI BALDAUF GUSZTÁV SZERETETOTTHON

A pécsi gyülekezet 1917-ben hívta meg lelkészéül BaldaufGusztáv püspöki titkárt. A házaspár ha-
jón utazott Mohácsig. A hajó viharba került, elmerült, ók megmenekültek. EnnekemIékére, Isten
iránti háIábóllétesítettek egy alapítványt szeretetotthon céljára.

Az Otthon élete - szerény kezdetekkel a 30-as években indult. 1940-ben vásároita meg a gyüleke-
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A Baldauf Otthon utcai homlokzata

zet az "Excelsior" szállót. amely 25 szobájával alkalmas volt az Otthon céljaira. Küzdelrnes, de ál-
dásos évek következtek , s főként a fejlődés évei.

Így él az Otthon ma is. ahogyan egyik lakója írja: .. ez egy ökumenikus ház, 35 gondozott ja közül
II római katolikus. 3 református. 21 evangélikus. . ez a ház a csend szigete, körülötte forr a nagy-
város élete, de belül csend és béke van _

A BÉKÉSCSABAI SZERETElUfTHON

Néhány éve még tanya volt, ma már a városhoz tartozik, Otthon a város peremén. Itt már csend
van, de itt van már a város kényelme is. A 14szobában 30 féróhelye van, a lakók többnyire nők, de
vannak férfiak, és házaspárok is.

Ezt az Otthont is adományként kapta a gyülekezet. Felavatása 1930-ban történt, 56 éve megállás
nélkül folyik a diakónia falain belül, de újulnak falai is. A békéscsabai gyülekezet nem, .teherként",
hanem Istentől kapott feladatként hordozza több más gyülekezettel együtt. Az Otthon szép kertje,
hársfái és gyümölcsfái, a szép virágok is azt szolgálják, hogy lakói igazán otthon érezzék magukat.

A KEREPESTARCSAI ÖZVEGY PAPNÉK OTTHONA

Az épület eredetileg beszálló vendéglőnek épült a főútvonal mellett. A Evangélikus Papnék Orszá-
gos Szövetsége tette azt Szeretetotthonná elsősorban özvegy papnék részére. A felavatás és megnyi-



tás 1931-ben volt, induláskor 18 személy részére volt itt hely. Később alakítással szép imatermük is
lett nemcsak a lakók, de a kerepestarcsai evangélikusok számára is.

A nehéz gazdasági évek, majd a második világháború küzdelmes éveket jelentettek itt is, de az
áldozatos szeretet megtartotta, sót bővítette az Otthont. Ma országos intézményünk, 21 testvért gon-
dozunk itt.

AZ ALBERTI SZERETElUITHON

Egyszeru falusi, családi háznak épült. A család 1942-ben a Fébé Diakonissza Anyaháznak adomá-
nyozta. 1952-tól a Pestmegyei Egyházmegye tartotta 4-5 asszony gondozásával. 1952-ben az al-
berti gyülekezet lett az Otthon "gazdája", innen indult fejlödése is. A létszám először l2-re nőtt.
Küzdelmes, de fej lödéstelj es évek következtek. Először konyhát, majd szép, szinte csupa üveg abla-
kú, oldalú ebédlót építettek, a létszám pedig 30 lett. 1983-ban megvásárolták a szomszád házat is,
a 40 éves évfordulót már 40 lak6val ünnepelhették.

Délutáni kávézás az alberti otthon egyik szobájában

Így fejlődött ki ez az Otthonunk, s lett alvidékiek között az egyik legtekintélyesebb intézmé-
nyünkké, ahol a gondozott testvéreink utolsó éveiket békességgel töltik és reménységgel készülnek
Isten örök otthonába.
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AZÉSZAKIEGYHÁZKERÜLETBEN
A BUDAI EVANGÉLIKUS SZERETE1UfTHONOK

Ennek az Intézményünknek legtöbb épülete a Budahegyvidéki Gyülekezetünk teriiletén fekszik,
de valójában Országos Egyházunk irányítása alatt áll. - Ha a Moszkva térről elindulunk az 56-os
autóbusszal, - már jól az útvonal végén - először aModori u. 6. szám alatt találjuk első épületün-
ket, ahol általában 25 idős testvériinket gondozunk. Ide alig pár száz méterre, - Vörös Hadsereg
u. 193. számon - fekszik következő Otthonunk, ahol jelenleg 8 idős testvériink él, és itt vannak az
Intézet egyes dolgozóinak a szolgálati lakásai is. - Ha pedig autóbusszal a végállomásig megyünk
- ez már Pesthidegkút, - akkor rátalálunk a Budai Szeretetotthonok központi épületeire. A telek
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A Budai Szeretetotthon 1985-ben átadott új
rehabilitációs épülete
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két utcára néz: a Báthori László u. 8. számon található bejárat az Egészségügyi Gyermekotthonba
vezet. Itt általában száz testi-szellemi sérült gyermeket gondozunk. A Gyermekonhon nagyarányú
rekonstrukciója ebben az évben fejeződik be - igenjelentós állami és külföldi egyházi segítséggel.
Minden reményünk megvan arra, - haa még hiányzó munkatársakat pótolni tudjuk, - hogy ajövö-
ben gyermekeink élete s az itt dolgozók munkakörülményei lényegesen jobbak lesznek.

S talán az az álmunk is megvalósul egyszer, - ha gyülekezeteinkbóllesznek majd fiatalok. jelent-
kezők, - hogy diakóniai munkásképzésünknek is a bázisa lehet ez az Otthonunk.

Telkünk másik bejárata - Ördögárok u. 9. sz. - a tulajdonképpeni főépületbe vezet. Hiszen itt
található a templom, az irodák és két emeleti szárnyon az "öreg-otthonunk" nagyobbik része. Itt
átlagosan 36 testvérünket tudunk gondozni.

A Budai Szeretetotthonokhoz tartozik azonban még Piliscsabán is két Otthonunk: a Gyermekott-
honban ma - elég nehéz körülmények között, - 70 gyermeket gondozunk. Egy másik épületünk-
ben pedig nyugdíjas, - volt diakonissza testvérek, - találtak otthonra. - Rájuk azért is gondolunk
szeretettel, mert Intézményünk valamennyi épülete a Fébé Diakonissza Anyaház swlgálatábó! ke-
rült Egyházunk kezelésébe. Mai munkánk bizony arra az alapra épül, amit - századunk elején,-
az ő hivő szívük és imádkozó kezük rakott le a diakóniai szolgálat számára.

Ebben a Gyülekezetünkben két szeretetotthon szolgál. Most ismerkedjünk meg ezekkel is:

GYENESDIÁS - KAPERNAUM

Ez az Intézményünk is Országos Egyházunk irányítása mellett végzi szelgálatat. Ami valóban
"országos mérení", - mert bár a régebbi épületrészben megfáradt. idős testvéreink találtak ott-
honra, - az újabban épült, - és nagyszerűerr modernizált - épület-együttesben pedig üdülni lehet
nyaranta. Ezenkívül azonban - régi hagyományaihoz híven, - több országos méretű, sőt nemzet-
közi konferenciát is tartottunk ezek között a falak között.

Születésétöl kezdve egész egyházunk imádsága és támogatása hordozta ezt az Intézményünket.
Ma is jelentős azoknak a tábora. akik "Gyenest" közel érzik a szívükhöz s a gondjait is szívesen
veszik a vállukra.

A NYÍREGYHÁZI SZERETElUfTHONOK

AZ ÉLIM EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKaTTHON

A kettő közül ez az, ,idősebb testvér", - 1920-ban indult el a szolgálata. Később ezt is a Fébé Anya-
ház diakonisszái vezették s csak az ötvenes évek elejétől került a Gyülekezet irányítása alá. 40 Súlyo-
san sérült gyermeket gondozunk ebben az otthonunkban. Az utóbbi másfél évtizedben nagyarányú
rekonstrukciót hajtottunk benne végre, aminek során - többek között - gyógytornaterem, foglal-
koztató műhely, sót még egy - paróchiából átalakított - diakóniai üdülő is létesült. Ennél azonban
sokkal nagyobb az az örömünk, hogy jól képzett, hűséges munkatársak szelgalnak ebben az Ottho-
nunkban.

60



A NYÍREGYHÁZI SZERETETOfTHON

Ez a fiatalabb intézményünk Nyíregyházán, - Árvaházbóllett a századforduló táján öregeket
gondozó otthonná. Viszont ez az Intézményünk az, ami napjainkban újul meg teljesen. Reméljük,
- mire ezeket a sorokat olvashatjuk, - már készen van az új szeretetotthonunk fundámentuma. Ez
az új otthon távlatilag 100 személyes lesz, első ütemében azonban kb. 50 idős testvér gondozására
lesz alkalmas.

Egyházi sajtónkban minden bizonnyal még többször is fogunk találkozni ezzel a nagyarányú épít-
kezéssel, amihez Államunk s maga Nyíregyháza Városa is, igen jelentős segítséggel járult hozzá.
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BALASSAGYARMAT: EVANGÉLIKUS SZERETETHÁZ

1931-ben alapították ezt az Otthonunkat. Elsősorban a nógrádi evangélikusok számára létesült ez
a kis - 10-11 idős testvérünk számára megnyílt Otthon. Ezt a szolgálatát azóta is hűségesen betölti.

A GYŐRI SZERETETOfTHONOK

A Gyári Gyülekezetünk is azok közé a, ,gazdag" gyülekezetek tartozik, melyek nemcsak egy ott-
hon gondját-terhét vállalta magára. Vegyük végül ezeket is sorra:

Sakkmérkőzés a győri otthonban



GYŐRI EVANGÉLIKUS SZERETETHÁZ

A tulajdonképpeni főépülete 1933-ban épült, - de időközben bövült a volt Diakonissza Anyaház
épületével is. Egyik legjelentősebb intézményünk, hiszen jelenleg 70 idős testvérünket tudjuk itt
gondozni. Fejlesztésére, korszerűsítésére - jelentős állami segítség mellett, - az elmúlt években
sok gondot fordítottak. De az igény is jelentős, - amit ez az Intézményünk szeretne betölteni, -
Dunántúl nagy részéből gondjaiba venni a jelentkez6ket.

BÖRCSIEVANGÉLIKUSSZERETETHÁZ

A györi Otthonunknak amolyan, ,filiája". Életét mégis javarészt önállóan éli, amikor otthont ad
átlagban 15testvérünknek. Falusi Otthon, de a csodálatos csend s a barátságos környezet hamar meg-
köti azokat, akik idetaláltak.

SOPRONI ÜDÜLŐ A ZERGE UTCÁBAN

Ma még talán kevesen tudják, hogy ez a mindeddig szerény - a Györi Szeretetházhoz tartozó-
üdülönk is nagyarányú fejlődés előtt áll. Azt hiszem, hogy sokunk szívét tölti el azörömamiatt, hogy
a soproni Lövérek egy csodaszép helyén megújul ismét egy otthonunk.

Végére értünk Szeretetotthonaink sorának. - Lehet, hogy valamelyik - öreg korunkra, - majd
a mi otthonunk is lesz! Vagy talán itt fogunk dolgozni az elkövetkező évek során?! - Így imádkoz-
zunk értük.

Keveházi László - Csizmazia Sándor
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KÁLDY PÜSPÖK A PÁPÁNÁL

Június 7:7-énII. János pál pápa a Vatikánban fogadta dr. Káldy Zoltán püspököt. Káldy püspök, mint
a Lutheránus Világszövetség elnöke lett látogatást a Vatikánban. A rendkívül közvetlen és meleg
hangú megbeszélésen a két egyház kapcsolatát érintő kérdések mellett szó volt arról is, hogy a két
egyháznak a jövőben egységesen és közös bizonyságtételben kell fellépnie a béke, az igazságosság
és a faji egyenlőség kérdésében.

ÖKUMENIKUS ZSINAlDT A BÉKÉÉRT

A német Szövetség Köztársaság evangélikus egyházainak Düsseldorfban tartott nagy egyházi össze-
jövetelén (Kirchentag) a résztvevők ökuménikus békezsinat összehívását követelték. "A két német
államban élő keresztyének egyre határozottabban utasítják el a tömegpusztító fegyverek minden faj-
táját" - mondta többek között a nyilatkozat és ezért felhívták a német evangélikus egyházak vezetőit
és gyülekezeteit, hogy tárnogassák az egyetemes békezsinat összehívását és megtartását.

KÁNlDROK TALÁLKOZÓJA

A Bács-kiskun egyházmegye kántorai Cseng6dön találkozót tartottak. A szakmai elmélyülés és ta-
pasztalatcsere mellett Isten igéje fényében hitükben is megerősödtek a gyülekezetek kántorai.

PAPCSALÁDOK ÖSSZEJÖVETLE

A Bács-Kiskun egyházmegye lelkészcsaládjai Dunaegyházán találkozót tartottak. A találkozó főté-
mája az volt, hogyan neveljük gyermekeinket a családban és a gyülekezetben. Hasznos és gyümöl-
csöző megbeszélést evangelizáció igehirdetés zárta be.



KERESZTYÉN BÉKEVILÁGGYŰLÉS
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Hatodik világgyűlést tartotta meg az 1985júniusában megalakult Keresztyén Békekonferenciajúlius
2. és 7. között Prágában. 92ország közel 900 résztvevője - egyházak, felekezetek, békecsoportok.
valamint első ízben a megfigyelőként jelenlevő nem keresztyén világvallások számos képviselője
- hallatta hangját a nagygyűlésen a béke és az igazságosság kérdésében. A békevilággyűlésen egy-
házunk képviseletében dr. Káldy Zoltán püspök-elnök, dr. Ottlyk Ernő ny. püspök, az Ökuménikus

A KBK július 2-9. között megtartott VI. világgyűlésének
egyik munkacsoport-megbeszélése

Tanács főtitkára, Lehel László, az Evangélikus Élet felelős szerkesztöje, Szabóné Mátrai Marianna
lelkésznő, a Teológus Otthon igazgatóhelyettese, valamint dr. Görög Tibor lelkész, a Keresztyén Bé-
kekonferencia prágai irodájának igazgatója képviselte. A nagygyűlés dr. Tóth Károly református
püspököt újból elnökévé választotta meg. Egyházunk részéről dr. Káldy Zoltán püspök és Szabóné
Mátrai Marianna a Folytatólagos Bizottság tagjai lettek.

CIKK GARAI GÁBOR LUTHER DRÁMÁi;\.BÓL

Az Evangélikus Életben Vajda Aurél tollából értékelő ismertetés jelent meg Garai Gábor Luther drá-
májából, amelyet nagy sikerrel a Pécsi Nemzeti Színház mutatott beés a Magyar Rádió is közvetített.
Garai "nagy reformátorunkat a keresztyén hit tisztaságáért rendíthetetlenül küzdó férfinak mutatja
be" - írja többek között Vajda Aurél.

64



ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ

A Pest megyei gyülekezetek énekkari találkozóragyültek össze Domonyban. A \5 énekkar hangver-
senyszerüen mutatta be tudását a gyülekezetnek. Különösen felemelő volt, amikor az énekkarok kö-
zeI 500 tagja együtt énekelte a "Győzelmet vettél ... " címü énekünket.

A nagytarcsai ifjúsági kórus. Vezényel Bálint József énektanár

A szünetben ...
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IFJÚSÁGI KONFERENCIÁK GYENESDIÁSON

Öt ifjúsági konferencia volt a nyáron Gyenesdiáson egyenként 55 résztvevővel. Az idei konferenciák
főtémája: Megerősödés Isten szeretete által az egyház és a társadalom szolgálatában.

Gyenes '85

TESTVÉRI BESZÉLGETÉS

Teológiai Akadémiánk tanári kara - az 1980-ban kötött testvéri megállapodás értelmében - meg-
beszélést tartott a Baptista Teológiai Szeminárium, valamint a Szabadegyházak Tanácsa Lelkész-
képző Intézetének tanáraival. A megbeszélésen a teológiai oktatás és nevelés kérdéseit tárgyalták
meg, valamint kitúzték a további feladatokat. A három oktatási intézmény vállalta, hogy szeptember
elején héber és görög nyelvi intenzív tanfolyamot tart az Evangélikus Teológiai Akadémián.

EURÓPAI KONZULTÁCIÓK AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉRÓL

Az Evangélikus Életben dr. Próhle Károly professzor, teológiai és tanulmányi főigazgató beszámolt
arról, hogy rnilyen megbeszélések folynak Európa-szerte az Egyházak Világtanácsának Límában
készített "Keresztség-eucharisztia-egyházi hivatal" című dokumentumáról. A konzultációk ta-
pasztalata szerint mindenütt elismerik a Límai Dokumentum jelentöségét, de általános vélemény
szerint még hosszú az út nem csak az egyház látható egységének helyreáIlításáig, hanem az egyházak
kölcsönös elismeréséig is.

BARÁTSÁG-VONAT A SZOVJETUNIÓBA

Barátság-vonat indult július 18-án a Szovjetunióba. A vonaton 360 magyar - közöttük 20 egyházi
személy - utazott baráti látogatásra Veszprém és Pest rnegyéböl. A római katolikus, evangélikus
és református lelkészek számára külön élmény Volt a leningrádi központi ortodox templom megte-
kintése és egy esti istentiszteleten való részvétel.
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Dr. Nagy Gyula püspök és Hefty László Buenos Aires-i ev. esperes
lakásán Argentinában, 1985. augusztus 4-én

NAGY PÜSPÖK BUENOS-AIRESBEN

Július 'Ll. és augusztus 9. között Argentina f&városában, Buenos Airesben tartotta ülését az Egyházak
Világtanácsa Központi Bizottsága. A magyar tagegyházak képviseletében dr. Nagy Gyula püspök,
a Központi Bizottság tagja vett részt a fontos tanácskozáson. A püspök igehirdetéssel és el6adással
szolgált a Buenos Airesi magyar evangélikusgyülekezetben. A Központi Bizottság ülése után pedig
egy öttagú egyházi delegáció tagjaként a délargentínai Rio Negro tartomány tagegyházainál tett láto-
gatást.

DÉKÁNVÁLASZTÁS

A Teológiai Akadémia tanári kara - az Országos Elnökségjavaslatára - az 1985/86. tanévre újra
dr. Várnos Józsefprofesszort választotta még az Akadémia dékánjává. A prodékán dr. Fabiny Tibor
professzor maradt, a jegyz6i megbízatást pedig dr. Cserháti Sándor professzor kapta meg.

BUGENHAGEN ÜNNEPSÉG GREIFSWALDBAN

. A Greifswaldi Evangélikus Thrtományi Egyház reformációjának 450. évfordulóját ünnepelte. Az
ünnepség keretében emlékeztek meg Bugennagen Jánosról, Luther és Melanchthon barátjáról, aki-
nek munkája nyomán indult meg Észak-Németországban a reformáció. Az ünnepségen egyházunk
képviseletében dr. Fabiny Tibor professzor vett részt.



P~ESBITERI KONFERENCIA VASBAN

A vasi egyházmegye presbiterei konferenciát tartottak Szombathelyen, amelyen 130 gyülekezeti
presbiter vett részt. A konferencia összefoglaló témája:". . mint akik példaképei a nyájnak .
(lPt 5,3) volt. A konferencián igen gyümölcsöző beszélgetés alakult ki a presbiteri szolgálat örömei-
ről és gondjairól.

LELKÉSZEK A HELYI TANÁCSOKBAN

A tanácstag választások alkalmávallelkészeink közül az alábbiakat választották meg tanácstagokká:
Dr. Nagy Gyula püspököt fővárosi tanácstaggá, Táborszky László békéscsabai esperest, városi és
megyei tanácstaggá, Kalácska Béla balassagyarmati, Kis János orosházi, Kutyej pál békéscsaba lel-
készt és Sólyom Károly paksi esperest városi tanácstaggá, Csepregi Zsuzsanna mezóberényi, Ká-
poszta Lajos soltvadkerti; Lackner Aladár gyönki, Roszik Mihályalberti, Szakál Árpád kemenes-
hőgyészi, Zászkaliczky Péter bakonycsernyei lelkészt és Kéveházi László pilisi esperest községi
tanáöstaggá.

FELHIVÁS
A CSILLAGHÁBORÚ ELLEN

Harminckét a~erikai tudós és egyházi sze-
mély felhívást intézett az amerikai kongresz-
szushoz, hogy ne szavazza meg a Reagen ame-
rikai elnök úrfegyverkezési programjához
szükséges költségeket. A felhívást többek kö-
zött Krisztus Egyesült Egyházának elnöke,
két római katolikus püspök, valamint több vi-
lághírű tudós írta alá.

EGYHÁZI LAPOK
ÚjSÁGÍRÓINAK
SZAKOSZTÁLYA

A Magyar Újságírók Szövetsége keretében
megalakult az egyházi és felekezti lapok újsá-
gíróinak szakosztálya. A szakosztály elnöke
Magyar Ferenc, az Új Ember főszerkesztője,
titkára dr. Aranyos Zoltán zsinati tanácsos,
titkárhelyettese Tóth Sándor, az Új Ember 01-
vasószerkesztője lett. A vezetőség tagjai még
Lehel László, az Evangélikus Élet felelős
szerkesztöje, valamint Orbókné Szentivány
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Ilona, az Unitárius Élet felelős szerkesztö-
helyettese. A szakosztály tevékenységének
súlypontjai: A szakmai problémák, feladatok
és a továbbképzés feladatainak szolgálata, a
felekezetközi kapcsolatok ápolása, tájékozta-
tók, konzultációk, helyszíni látogatások szer-
vezése, az egyházi sajtó hatásának, lehetősé-
gének és feladatának vizsgálata, valamint az
egyházi sajtó szolgálata a nemzetközi kom-
munikációs kapcsolatok területén.

DIAKÓNIAI CSENDESNAP

A bakonycsernyei gyülekezetben csendes na-
pot tartottak a fejér-komáromi egyházmegye
gyülekezeti diakóniai munkásai számára. A
csendesnapon megbeszélték a gyülekezeti
diakóniai szolgálat előt álló feladatokat és azt,
hogyan teljesíthetik ezeket a feladatokat a
gyülekezetek tagjai.

ELHUNYT VISSER'T HOOFT
Nyolcvanötödik életévében elhunyt az öku-
ménikus mozgalom egyik nagy építője, az



Egyházak Világtanácsának hosszú ideig volt
főtitkára. dr. Visser't Hooft. Az Evangélikus
Életben dr. Groó Gyula professzor emlékezett
meg a nagy ökuménikus egyéniség életútjáról
és munkásságáról.

Visser't Hooft

ELHUNYT SALGÓ LÁSZLÓ
FŐRABBI

Mély részvéttel kísérték utolsó útjára a Koz-
ma utcai izraelita temetőben a 75 éves korában
elhunyt dr. Salgó László főrabbit, az Országos
Rabbitanács elnökhelyenesét, a Budapesti
Rabbiság elnökét. Egyházunk képviseletében
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök és dr. Muntag
Andor professzor vett részt a temetésen.

A GUSTAV ADOLF
EGYESÜLET ÜNNEPSÉGE

AWürtenbergi Evangélikus Tartományi Egy-
ház Gustav Adolf Egyesülete Óhringenben

tartotta ezerévi ünnepségen egyházunk képvi-
seletében részt vett, igehirdetéssel és előadás-
saI szolgált dr. Karner Ágoston országos fő-
titkár.

TETVÉRGYÜLEKEZETI
TALÁLKOZÓ

Huszonöt csömöti evangélikus testvérünk jú-
liusban tíz napot töltött Finnországban és
meglátogatta Csömör testvérgyülekezetét
Loviisaban. A csömöriek átélték a finn testvé-
rek meleg vendégszeretetét és lélekben meg-
gazdagodva tértek haza.

NYÍREGYHÁZÁRÓL
ZIMBABWEBE

/

Dr. Bálint Zoltán vízügyi mérnök, a nyíregy-
házi gyülekezetünk tagja, a Lutheránus Vi-
lágszövetség Világszolgálata programjának
keretében végez szelgálatot Zimbabweben. A
31 éves vízügyi mérnök május végén kezdte
meg két éves swlgálatát. Szolgáltának első
benyomásairól beszámolt az Evangélikus
Élet olvasóinak.

Dr. Bálint Zoltán vízügyi mérnök
az LVSZ Világszolgálat programjának

keretében Zimbabwébe utazott '

69



ANYANYELVI KONFERENCIA
VESZPRÉMBEN

Az 1985. évi nyári anyanyelvi konferenciát
Veszprémben rendezte meg a Magyarok Vi-
lágszövetsége. A konferencián bemutatták a
Nyitott utak címú filmet, amely a magyaror-
szági egyházak életével foglalkozik. A konfe-
reneia ezzel kapcsolatban foglalkozott a ma-
gyar egyházak tevékenységévei és mindazzal
a szolgálattal, amelyet egyházaink a magyar
nyelv és kultúra megőrzésében a külfóldön
él6 magyarok között végeznek. A konferen-
cián 21 országból 130 küldött vett részt.

KÜLFÖLDI
HANGVERSENYKÖRÚT

Az oroszlányi gyülekezet énekkara a plochin-
geni evangélikus gyülekezet meghívására
hangverseny körúton szolgált a Némel Szö-
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vetségi Köztársaságban. A Würtenbergi
Evangélilrus Tartományi Egyházhoz tartozó
Plochingen, Eschenbaoh ésWendlingcm gyü-
leke:teteihlln szo1gálWc hangvenennyel. E~,
zel a hangversenykörúttal a plochingeni tVvós
zenekar több alkalommal v6g~tt Q1'Qszl!lnyi
szolgála1át viszonozta az oroszlányi ~e\i;e-
zet. Al. orQ~lánylllk szelgalata uyQmán nótt
egyházunk megbecsülése külföldön. Az.
oroszlányi énekkar egyházunk legjobb ének-
karai közé tartozik.

EGYHÁZMŰVÉSZETI ANKÉT

Az; Országos Bgyh~mtlvészeti 68.Mlleml6kl
Thnács i(6\ napos ~tQt tllrtott. ~ IIJllcét16·
méi: I, Á klassziciamus kQIinak egyháU épf·
tésm«h 2. Al;.QrtoQQlI;Q&yltáz~l!tatkQ?á811
voltak. A1. lmk~tQ!I egyh~~t dr. Pl!sztl!y
Uszló és Simonfay Ferenc lxWxli lelk6Sl;
képviselte.



KÁNTORKÉPZÖ
TANFOLYAMOK

Kántorképző Szolgálatunk 1985 nyarán is bú-
ségesen végezte a gyülekezeti kántorok kép-
zését és továbbképzését a nyári tanfolyamo-
kon. A három alkalmon mintegy 200 részt-
vevő mélyülhetettel nem csak a zene tanulásá-
ban, hanem az igehirdetések és a bibliakörök
révén keresztyén hitében is.

BffiLIÁINK KÜLFÖLDÖN

Abból az alkalomból, hogy Tótfalusi Kis
Miklós 1685-ben Amszterdarnban megjelen-
tette híres magyar nyelvű Bibliáját, a Magyar
Bibliatanács az amszterdami Biblia Múzeum-
ban képzőművészeti és Biblia-kiállítást ren-
dezett. A közel száz művészeti alkotás mellett
magyar nyelvű Bibliáinkat is kiállították.
Ezáltal a látogatók bepillantást nyerhettek a
Magyar Bibliatanács három és fél évtizedes
tevékenységébe és napjaink bibliakiadásába.

TÓTH KÁROLY PÜSPÖK
KITÜNTETÉSE

Dr: Tóth Károly református püspö köt a ma-
gyar állam és a református egyház közötti jó
viszony munkálása, valamint a Keresztyén
Békekonferencia szervezetében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként a Magyar Népköz-
társaság babér koszorúval ékesített Zászló-
rendjével tüntette ki az Elnöki Tanács.

ELHUNYT BLAKE
AZ EVT VOLT FŐTITKÁRA

Hetvennyolc éves korában elhunyt dr. Eugene
Caroson Blake presbiteriánus lelkész, aki
1967és 1972között az Egyházak Világtanácsa
főtitkára volt.

NYUGATNÉMET TEOLÓGIAI
HALLGATÓK LÁTOGATÁSA

A Mainzi Egyetem 14 teológiai hallgatója dr.
Hanfried Krüger nyugalmazott egyházfőta-
nácsos vezetésével látogatást tett hazánkban.
Fogadta őket Bai László, az Állami Egyházü-
gyi Hivatal főosztályvezetője, dr. Bartha Ti-
bor református püspök az Ökuménikus Ta-
nács elnöke, valamint dr. Nagy Gyula evangé-
likus püspök és dr. Lékai László római katoli-
kus bíborosérsek. A teológiai hallgatók cso-
portja részt vett több gyülekezeti
rendezvényünkön is.

LELKÉSZEINK
NEMZETKÖZI
KONFERENCIÁKON

1985 nyarán számos lelkészünk vett részt
nemzetközi egyházi konferencián. Többek
között Szabóné Mátrai Marianna, a Teológus
Otthon igazgató-helyettese, zuglói másodIeI-
kész Höchstben (NSZK) egy gyermekbiblia-
köri konferencián, Sárkányné Horváth Erzsé-
bet miskolci másodlelkész Strasbourgban, a
Lutheránus Világszövetség ökumenikus sze-
mináriumán, Missura Tibor kelenföldi Jel-
kész Berlinben, egy lelkészkonferencián,
Madocsai Miklós budavári másodlelkész
Thrkuban, egy lelkigondozói konferencián,
Brebovszkyné Pintér Márta pilisi és Koskai
Erzsébet egyházaskozári lelkészi munkatárs
Thrkuban egy ökumenikus ifjúsági konfe-
rencián.

A BAPTISTA
VILÁGSZÖVETSÉG
KONGRESSZUSA

A Baptista Világszövetség júliusban tartotta
meg 15. kongresszusát Los Angelesben
(USA). A kongresszus főtémája: "A sötét-
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ségból Krisztus világosságára" volt. A Ma-
gyarországi Baptista Egyház - a korábbi gya-
korlatát követve - teológiai tanulmán nyal já-
rult hozzá a kongresszus munkájához.

HÁROM HÓNAP
MAGYARORSZÁGON

Hans Kratzert, a willingen-schwenningeni
(NSZK) evangélikus gyülekezet lelkésze má-
justóI augusztusig három hónapos tanulmá-
nyutat töltött egyházunkban. Meglátogatta
egyházunk központi intézményeit, a Teoló-
giai Akadémiát és több szeretetintézményün-
ket. Járt és szolgált több gyülekezetünkben.
Magyarországi tapasztalatairól beszámolt az
Evangélikus Élet olvasóinak.

Hans Kratzert (NSZK)
1985. májustói augusztusig

tanulmányozta egyházunk életét
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Dr. Carl H. Mau, a leköszönő főtitkár

ELKÖSZÖNÉSÉSKÖSZÖNTÉS

Genfben, a Lutheránus Világszövetség Vég-
rehajtó Bizottságának ülésén, augusztus
30-án elbúcsúztatták az Egyesült Államokba
visszatérő dr. Carl Maut, aki IIéven keresztül
viselte az LVSZ főtitkári tisztségét. A volt fő-
titkár Washingtonban a "Reformáció Egy-
házközségben" vállalt lelkészi szolgálatot.
Ugyanakkor iktatták be hivatalába dr. Gunnar
Stalsett norvég lelkészt, a Lutheránus Világ-
szövetség új fötitkárát.

VÉGREHAJTÓ
BIZOTTSÁGI ÜLÉS

A Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bi-
zottsága augusztus második felében Genfben
tartotta évi rendes ülését. Az ülésen dr. Káldy
Zoltán püspök, a Lutheránus Világszövetség



elnöke elnökölt. Az ülésen megbeszélték az
evangélikus egyházak előtt álló feladatokat,
megállapították, hogy milyen problémáknak
van prioritása az egyházi szolgálatban és több
kérdésben (a béke ügye, a faji megkülönböz-
tetés kérdése stb.) felhívást intéztek a tagegy-
házakhoz.

ELHUNYT MATULIS
LETT ÉRSEK

Hetvenöt éves korában elhunyt dr. Janis Ma-
tulis, a Lett Evangélikus Egyház érseke, Teo-
lógiai Akadémiánk tiszteletbeli doktora. Ma-
tulis érsek több alkalommal isjárt hazánkban,
egyházunknak, népünknek őszinte barátja
volt.

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

Szeptember ll-én és 12-én Országos Esperesi
Értekezlet volt, amelyen egyházunk külügyi
szolgálatát és a hazai időszerű feladatainkat
beszélték meg egyházunk esperesei.

TANÉVNYITÓ
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN

Teológiai Akadémiánk szeptember 17-én tar-
totta tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülé-
sét. Az igehirdetés szolgálatát dr. Nagy Gyula
püspök végezte. Az ünnepély keretében dr.
Vámos József dékán 13 hazai és két-két kül-
földi ösztöndíjas hallgatót vett fel Teológiai
Akadémiánk hallgatói sorába.

ÖSZTÖNDÍJASAINK
KÜLFÖLDÖN

Az 1985/86. tanévben Fabiny Tamás siófoki
segédlelkész Chicagóban (USA), Donáth

László miskolci másodlelkész Heidelberg-
ben (NSZK), Bálint László malomsoki lel-
kész pedig Bethelben (NSZK) végez tanulmá-
nyokat.

BILLY GRAHAM
MAGYARORSZÁGON

A Szabadegyházak Tanácsa és a Baptista
Egyház meghívására Billy Graham ameri-
kai evangelista szeptember 17. és 23. között
hazánkban járt és szolgált. Látogatást tett

Billy Graham 1985. szeptember 17
és 23 között hazánkban szolgált

Miklós Irnrénél, az Állami Egyházügyi Hiva-
tal elnökénél. Igehirdetéssel szolgált Pécsett a
székesegyház elötti téren, valamint Budapes-
ten, a Sportcsamokban.

KÁLDY PÜSPÖK
BUKARESTBEN

A romániai egyházak szeptember második
felében békekonferenciát rendeztek Buka-
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restben. amelyen részt vett dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök, a Lutheránus Világszövetség
elnöke. Látogatása alkalmából igehirdetéssel
szolgált a bukaresti magyar és roman nyelYll
evangélikus gyülekezetben.

NAGY PÜSPÖK
NYÍREGYHÁZÁN

Szeptember 16-án dr. Nagy Gyula püspök
szolgálatokat végzett a nyíregylmzi g)'iileke-
zetben és tísztelgö látogatást tett a Szabolcs-
Szatmár M:egyei Tanács, VlMami,nta Nyíregy-
házi Városi Tanács elnökeinél.

ÖKUMENlKUS lIERPER
KQNFERENCIA

Az Os,ztnU\:I}V{lng~likII~E.gyll~ ~ptembt\r
16-2\. között Bécsben ökumenikus konfe-
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renciát tartott Herdemek, a nagy német költö-
nek munkásságáról. A konferencián egyhá-
zunkat dr. Prőhle Károly professzor, teológiai
és tanulmányi főigazgató képviselte.

HALLÁSSÉRÜLTEK
KONFERENCIÁJA

A hallássérültek lelkigondozóinak nemzet-
k;@i szövetsége szeptember 23-ZI. között
tartotta idei közgyűlését a dániai Snognojban.
A konferencián egyházunkat Baranyai Tamás
domonyi lelkész képviselte.

SZEBII~IMRE
AZ ÚJ BUDAI ESPERES

A budai egyházmegye gyülekezetei Szebik
Imre budavári lelkészt választották espere-
§ü"-é, Beiktatása szeptember 28-án volt dr.
Nagy Gyula püspök szolgálatával.



Szebik Imre budai esperesi iktatja szolgálatába dr. Nagy Gyula püspök
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ELHUNYT HEC KER ÁDÁM
SZUPERINTENDENS

Dr. Káldy Zoltán az aJberti szeretetotthonban

ORSZÁGOS DIAKÓNIAI
KONFERENCIA

A diakóniai munkások országos konferenciá-
játszeptember 23. és 26. között az alberti gyü-
lekezetben tartották meg. A konferencián
részt vett és előadást tartott dr. KáJdy Zoltán
püspök-elnök, dr. Nagy Gyula püspök és dr.
Karner Ágoston országos főtitkár. A konfe-
reneia résztvevői előadásokkal és igehirdeté-
sekkel szolgáltak a környékbeli gyülekeze-
tekben.

LELKÉSZEINK
NYELVTANFOLYAMON

Már negyedik alkalommal rendezték meg
szeptember hónapban Erlangenben (NSZK) a
német nyelvi intenzív tanfolyamot, amelyen 8
lelkészünk és 2 egyházi munkásunk vett részt.
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81 éves korában elhunyt Hecker Ádám tb.
methodista szuperintendens, aki hat évtizedig
állt az evangélium szolgálatában. Temetésén
egyházunkat dr. Nagy Gyula püspök kép-
viselte.

A TEOLÓGIAI TÁRSASÁG
VEZETŐSÉGE

Az Evangélikus Teológiai Társaság Intéző Bi-
zottsága szeptember 30-i ülésén meghatározta
a társaság tiszteletbeli és rendes tagjait és a
társaság munkatervét, és megválasztotta a
tisztségviselőit. A társaság elnöke dr. Káldy
Zoltán püspök-elnök, helyettes elnöke dr.
Nagy Gyula püspök, ügyvezető elnöke dr.



Prőhle Károly teológiai tanár, teológiai tanul-
mányi főigazgató. A tanulmányi főosztályok
vezetői dr. Nagy István, dr. Prőhle Károly és
dr. Vámos József professzorok.

FÖLDRENGÉSKÁROK
EGYHÁZI ÉPÜLETEKBEN
A gyülekezetekből érkezett jelentések szerint
az augusztusi észak -dunántúli fóldrengés né-
hány egyházi épületünkben kisebb méretú
kárt okozott. Megsérült a balatonalmádi ima-
ház mennyezete, repedések keletkeztek a
veszprémi, várpalotai és ösküi templomon,
valamint az ösküi paplak épületén. Akárokat
az év folyamán helyreállították.

A balatonalmádi imaházban
szintén kárt okozott az augusztusi

észak-dunántúli földrengés

NAGY PÜSPÖK
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Október l-én dr. Nagy Gyula püspök "Hol
tart ma az ökumenikus rnozgalom?" címen
előadást tartott a Teológiai Akadémia tanárai-
nak és hallgatóinak.

EGYHÁZUNK SEGÍTSÉGE
AZ AFRIKAI ÉHEZŐKNEK

Gyülekezeteink húsvét ünnepén offertóriu-
mot tartottak az aszály miatt éhinséget szenve-
dő afrikaiak megsegítésére. Az offertórium
összege 644 857 Ft volt. A segély a Lutherá-
nus Világszövetség és a Keresztyén Békekon-
ferencia keretében juttatta el egyházunk az
éhezőknek.

EGYHÁZUNK KIADVÁNYAI
A NEMZETKÖZI
KÖNYVVÁSÁRON

Az október9-14. között tartott könyv vásáron
Frankfurt am Main-ben (NSZK) a. Kultúra
Külkereskedelmi vállalat magyar és idegen
nyelvú magyar kiadványokat mutatott be. A
kiállított könyvek között volt Sajtóosztályunk
két kiadványa is: dr. Káldy Zoltán A Diakónia
útján és dr. Fabiny Tibor által szerkesztett
Tanulmányok a lutheri reformáció történeté-
ből címú munkája.

ORSZÁGOS ÜNNEPSÉG
KECSEKEMÉTEN

Egyházunk egyik munkaága, a Gyülekezeti
Segély ebben az évben ünnepelte 125 éves ju-
bileumát. (Korábban Gustav Adolf Gyárnin-
tézet néven működött). A jubileum alkalmá-
ból október 12-én Kecskeméten országos
ünnepély volt, amelyen egyházunk országos
vezetői és hívei mellett több külfóldi vendég is
részt vett.
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FŐTITKÁR! LÁTOGATÁS
Gunnar Stalsett, az LVSZ főtitkára

látogatása
1985. oktober 27-28 között

a Teológiai Akadémián
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Gunnar Stálsett, a Lutheránus Világszövet-
ség főtitkára október 4-7. között meglátogat-
ta egyházunkat. Előadást tartott az egyházi
vezetőség, a teológiai tanárok és a Budapest
környéki lelkészek és esperesek számára, igét
hirdetett a Deák téri templomban és látogatást
tett az Állami Egyházügyi Hivatal elnökénél.

MAGYAR EGYHÁZI
KÜLDÖTISÉG KÍNÁBAN

Október 4. és 17.között magas szintü magyar
egyházi küldöttség járt a Kínai Népköztársa-
ságban K. H. Ting püspöknek, a kínai protes-
tánsok egyházi vezetőjének meghívására. A
küldöttség meglátogatta a kínai protestáns
egyház intézményeit, több gyülekezetbenjárt
és szolgált. A magyar ökumenikus delegáció-
ban egyházunkat dr. Nagy Gyula püspök kép-
viselte. A delegáció vezetője dr. Tóth Károly
református püspök, a Keresztyén Békekonfe-
rencia elnöke volt.



A nankingi Thológiai Akadémia
- itt is járt a magyar ökumenikus delegáció

KÁLDY PÜSPÖK
NÉMETORSZÁGBAN

Dr. Káldy Zoltán püspök, a Lutheránus Vi-
lágszövetség elnöke dr. Karlheinz püspöknek
az NSZK-beli Egyesült Evangélikus Egyhá-
zak elnökének meghívására október 18. és
22. között részt vett az Egyesült Egyházak
püspöki konferenciáján és zsinatan Schless-
wigben. Útjára elkísérte dr. Reuss András an-
gyalföldi lelkész.

EVANGÉLIKUS KÉPVISELŐ
A LENGYEL PARLAMENTBEN
Első ízben került evangélikus egyházi sze-
mély a lengyel parlamentbe Barbara-Enholc
Narzynska személyében, aki a Brit és Külföl-
di Bibliatársulat lengyel részlegének igazga-
tója és a Lengyel Ökuménikus Tanács tagja.

EVANGÉLIKÚS~REFORMÁTUSD~óGUS
A Lutheránus Villígstövetsé.g Végrehajtó Bi-
iottsága úgy határozott, hogy a decemberben
kezdődő evangélikus-református világdia-
lógus bizottságának vezetésére társelnökként
dr. Nagy Gyula püspököt bízza meg.

EVANGEUKUS IFJÚSÁGI
CSOPORT
A SZOVJETUNIÓBAN

Az amerikai evangélikus fiatalok egy csoport-
ja keresté fel a Szovjetunió balti államaiban
élő evangélikus gyülekezeteket. A látogatás
célja az volt, hogy az amerikai egyházak sze-
mélyes kapcsolatokat építsenek ki a lett, az
észt és a litván evangélikus egyházakkal.



NINCS vÁLWZÁS
AVEGYESHÁZASSÁG
KÉRDÉSÉBEN

Dr. Johennes Hanselmann bajor evangélikus
tartományi püspök (München) szerint az új
közös evangélikus-katolikus nyilatkozat
semmi újat nem tartalmaz a vegyesházassá-
gok ügyében. A protestáns és római katolikus
házastársak továbbra sem járulhatnak együtt
úrvacsorához, vagy nem áldozhatnak együtt.

LVSZ SEGÍTSÉG
ETIÓPIÁNAK

A Lutheránus Világszövetség Világszolgálati
Osztálya igen intenzíven segíti az etiópiai éhe-
zőket. Nem csak élelmiszer-szállítmányokat
küld Etiópiába, hanem vízművek és utak épí-
tését is segélyezi a világprogram keretében.

SZÜLŐFÖLD
ÉS A NAGYVILÁG

Ezen a címen rendezett tudományos konfe-
renciát az Országos Béketanács Tudományos
és Kulturális Bizottsága október ll-én. A ta-
nácskozásra meghívást kapott dr. Nagy Gyula
püspök, akinek előadását - kínai utazása
miatt - dr. Fabiny Tibor professzor olvasta
fel.

EGYHÁZIBÉKEMUNKÁSOK
HATÁRMENTITALÁLKOZÓJA

A Keresztyén Békekonferencia ausztriai és
magyarországi csoportjának találkozójára ke-
rült sor október 11-12-én Győrben. A 13 fős
osztrák delegációt Hans Fischer római katoli-
kus plebános és Németh Balázs református
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lelkész vezette. A 16 tagú magyar küldöttség-
ben római katolikus, református, evangéli-
kus, baptista és unitárius lelkészek vettek
részt.

SZEMINÁRIUM
A SAJTÓMUNKÁRÓL

Az európai kisebbségi evangélikus egyházak
kommunikációs bizottsága október 29. és no-
vember 7. között Genfben szemináriumot tar-
tott az egyházi sajtó munkáról. A szemináriu-
mon egyházunkat Lehel László lelkész, az
Evangélikus Élet felelős szerkesztője kép-
viselte.

KÁLDY PÜSPÖK
A BÉKÉS MEGYEI TANÁCS
ELNÖKÉVEL

Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök október
26-án Békéscsabán Táborszky László esperes
kíséretében meglátogatta Gyulavári Pált, a
Békés Megyei Tanács elnökét. Az őszinte lég-
körű beszélgetésen szóba kerültek az aktuális
egyházpolitikai problémák, amelyek a me-
gyei hatóságokat és az evangélikus gyülekeze-
teket érintik.

AZ EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSÁNAK LEVELE

Az Egyházak Világtanácsa október 28-án fel-
hívással fordult az Egyesült ÁUamokhoz és a
Szovjetunióhoz, hogy a decemberben sorra
kerülő genfi szovjet-amerikai csúcstalálko-
zón kössenek elvi megállapodást a nukleáris
fegyverkísérletek teljes tilalmáról és a fegy-
vereknek az űrből való kitiltásáról.



zet ifjúsági óráján és látogatást tett az Állami
Egyházügyi Hivatalban.

MURASZOMBAT ÜNNEPE

November 3-án adott hálát Istennek a mura-
szombati (Jugoszlávia) evangélikus gyüleke-
zet, hogy 85 évvel ezelőtt önállósult és 75 év-
vel ezelőtt szentelte fel templomát. Az űn-
nepségről és a szlovéniai evangélikusok életé-
r61Papp Vilmos tollából közölt ismertetést az
Evangélikus Élet.

MÁRTON NAPI EMLÉKEZÉS

A Teológiai Akadémia és a zugló gyülekezet
november 3-án közös Márton napi megemlé-
kezést tartott. Az ünnepségen a teológusok
színes programja keretében dr. Fabiny Tibor
professzor tartott előadást.

EURÓPAI KULTURÁLIS
FÓRUM BUDAPESTEN

Október 15. és november 25. között Budapes-
ten rendezett kulturális fórumot 35 európai és
északamerikai ország küldöttsége. A kulturá-
lis fórumon a Helsinki egyezmény szellemé-
ben arról tárgyaltak a különbözö küldöttek,
hogyan lehet a kultúra terül etén az egyes né-
pek és országok együttműködését elmélyíte-
ni. Egyházunk részéről dr. Nagy Gyula püs-
pök vett részt a fórum megbeszélésein.

KNALL OSZTRÁK PÜSPÖK
MAGYARORSZÁGON

Dr. Dieter Knall, az Ausztriai Evangélikus
Egyház püspöke és felesége november 4-8.
között látogatást tett Magyarországon egyhá-
zunk elnökségének meghívására. Knall püs-
pök találkozott egyházunk vezetőivel, az Or-
szágos Egyház munkatársaival, meglátogatta
aTeológiai Akadémiát és a hűvösvölgyi szere-
tetotthonunkat, szolgált a kelenföldi gyüleke-

ÚJSZÁRNYÉPÜLET
A BUDAI
SZERETETO'ITHONBAN

A Budai Szeretetotthonok egészségügyi gyer-
mekotthona új szárnyépülettel búvült, amely-
ben a rehabilitációs foglalkoztató termek kap-
tak helyet. Az új szárnyépületet november
15-én adták át ünnepélyesen, mely alkalom-
ból dr. Nagy Gyula püspök mondott köszöne-
tet a külföldi hittestvéreinknek az anyagi tá-
mogatásért, amellyel a szárnyépület felépíté-
sét segítették.

MAGYAR KATOLIKUS
PÜSPÖK A FELSZABADULÁSI
TEOLÓGIÁRÓL

A Vatikán Hittani Kongregációjának állásfog-
lalása szerint a latin-amerikai felszabadítási
teológia veszélyes marxista elemeket rejt ma-
gában. Ezzel szemben foglalt állást dr. Cser-
háti József pécsi megyés püspök a Vigiliában
megjelent elemzésében. A cikk szerint, ami
egy marxista elemzésben jó, azt mint igazsá-
got a keresztyén tanítás is átveheti.

KÁLDY PÜSPÖK
A SZOVJETUNIÓBAN

November 12-18. között dr. Káldy Zoltán
püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke
egy LVSZ delegációt vezetett a Szovjetunió-
ba. A küldöttség meglátogatta és megbeszé-
lést folytatott az Orosz Ortodox Egyház veze-
töível, látogatást tett az Állami Egyházügyi
Hivatalban, ahol a Szovjetunióban élő evan-
gélikus egyházak helyzetér61 folytatott meg-
beszélést. A küldöttség meglátogatta TalIinn-
ban az Észt Evangélikus Egyház vezetöségét,
ahol Káldy püspök igehirdetéssel szolgált.
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A tOOéves gyóri Szeretetház

A GYŐRI SZERETE11IÁZ
JOBlLEtJMA

PEST MEGYEI LELKÉSZEK
AZ IKARUSZBAN

A gyóri evangélikus szerétetház november
24-én ünnepelte fennállásának és szolgálatá-
nak 100. évfordulóját. A jubileumi ünnepé-
lyen dr. Nagy Gyula püspök igehirdetéssel és
elóadással szolgált,

A Hazafias Népfront Pest megyei Bizottsága
és a Pest megyei Felekezetközi Békebizottság
közös rendezésében a Pest megyei lelkészek
meglátogatták az Ikarusz autóbuszgyárat. Az
üzemJátogatáson látottak és hallottak hozzá-
segítették lelkészeinket. hogy szolgálatukat a
magyar valóság figyelembe vétel évei vé-
gezzék.NAGYPÜSroK

KITÜNTETÉSE

A Magyar ENSZ Társaság Elnöksége az
ENSZ és a Magyar Népköztársaság közötti
kapcsolatok erősítéséért végzett munkája el-
ismeréséúl il Társaság által alapított emlékér-
metadornányoztadr, Nagy Gyula püspöknek.

TV-FILMSOROZAT BACHRÓL

A Bach jubileumi év alkalmából ilMagyar Te-
levízióban filmsorozatot vetítettek Bach éle-
téről és munkásságáról. A filmet a magyar és
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NEMZETKÖZI
BÉKEtALÁLKOZÓ

az NDK televízió koprodukciös vállalkozás-
ban készítette.

KARVEZEIDK ORSZÁGoS
ÉRTEKEZLETE

Egyházunkban ötvennél több gyülekezetben
szolgál énekkar. Az énekkarok vezetői no-
vember23-án első ízben jöttek össze országos
értekezletre, hogy megbesZéljék problémái-
kat és az énekkarok szolgálatának elmélyíté-
sét. Az értekezleten dr. Káldy Zoltán püspök-
elnök igehirdetést, Behárka pál baptista teo-
lógiai tanát pedig "Az énekkar szolgálata a
gyülekezetben" címen előadást tartott.

EVANGÉLIKUS
ÖSZTÖNDÍJAS
LENINGRÁDBAN

A Bajor Evangélikus Egyház (NSZK) egyik
teológiai hallgatója az első, aki lehetőséget
kapott, hogy egy éven át teológiai tanulmá-
nyokat folytasson-az Orosz Ortodox Egyház
leningrádi teológiai akadéI'niáján.

NAGY PÜSPÖK GENFBEN

Dr. Nagy Gyula püspök december 1. és 7. kö-
zött részt vett a Lutheránusi Világszövetség és
a Református Világszövetség nemrég megala-
kult dialógus bizottságának ülésén Genfben.

fABINY PROFESSZOR
BURGENLANDBAN

Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár december
4-én és 5-én a burgenlandi tartományi levéltár
és szuperintendícia meghívására előadást tar-
tott Kismartonban (Eisenstadt) a magyaror-
szági egyházak második világháború utáni
történetéról.

Az Országos Béketanács és az Osztrák Béke-
tanács szervezésében mintegy 30 magyar és
22 osztrák résztvevővel határmenti béketalál-
kozó volt Eisenstadtban és Sopronban. Egy-
házunk részéről Lehel László lelkész, az Egy-
házközi Békebizottság titkára vett részt a
talalkozón .

NÉPFRONT-KONGRESSZUS

A Hazafias Népfront december 13. és 15. kö-
zött tartotta meg VIlI. kongresszusat Buda-
pesten. A kongresszuson, amely népünk mai
helyzetének ésjövőjének problémáit beszélte
meg, egyházunk részéről dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök szólalt fel.

KÉPZŐMŰVÉSZETI
EVANGELIZÁCIÓ

A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítást
rendezett a Biblia világáról. Világhírű művé-
szek (Schongauer, Dürer, Rembrand, stb.)
brilliáns műveinek sokaságát, festményeket,
fa- és rézmetszeteket állított ki a múzeum dr.
Zentai László rendezésében. A kiállítás tar-
talmát hitünk oldaláról összegezve így foglal-
hattuk össze: Nagyszabású képzőművészeti
evangelizációnak lehettünk részesei.

AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁtSAZ EGYHÁZAKRÓL
Az Országos Béketanács évi utolsó ülését a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben tartotta. Az ülésen dr. Hom Gyula külü-
gyi államtitkár tartott tájékoztatót, majd Hor-
váth Éva és Fodor István titkárok értékelték-a
béketanács munkáját, amelyben példamuta-
tónak nevezték az egyházak békeszolgálatát.
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Sárkány Tibor, Borsod-Hevesi Egyházmegye új esperese

PAPI BÉKEGYŰLÉS
BUDAPESTEN

A hagyományosan megtartott papi békegyü-
lések decemberi alkalmán Csehák Judit
miniszterelnök -helyettes tartott előadást a bu-
dapesti le/készeknek. Részletesen elemezte,
mennyi gondot jelent társadalmunkban az
emberek közönyössége és szólt arról is, ho-
gyan segíthetnek e tekintetben a különbözö
egyházak.

BORNEMISSZA-KIÁLLÍTÁS

Bornemissza Péter életéről és munkásságáról
rendezett kiállítást az Evangélikus Múzeum.
A kiállítást dr. Nemeskürty István professzor
nyitotta meg. Megnyitójában többek között
hangsúlyozta, hogy Bornemissza Péter mun-
kássága a tudományos lélektani megfigyelé-
seiben, világirodalmi szintű nyelvrnüvelésé-
ben máig ható alappillére nemzeti kultúránk-
nak.
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ÚJESPERES
BORSOD-HEVESBEN

A borsod-hevesi egyházmegye gyülekezetei
Sárkány Tibor miskolci lelkészt választották
meg esperesüknek. Ünnepélyes beiktatását
dr. Nagy Gyula püspök végezte.

LELKÉSZEVANGELIZÁCIÓ
BUDAPESTEN

Ádvent első hetében a budapesti 'lelkészcsaJá-
dok részére evangelizáció volt a fasori temp-
lomban. Az igehirdetések szolgálatát Ezékiel
próféta könyvének 34. fejezete alapján dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök végezte.

PRESBITÉRIUMI ÜLÉSEK

Egyházunk törvénye szerint minden esztendő
végén számadásra ülnek össze az egyházkerü-
leti és országos presbitériumok. A két egy-



Országos Presbiteri Értekezlet, 1985. december 10.

házkerület presbitériumai novemberben, az
Országos Presbitérium pedig december IO-én
tartotta ülését. A presbiteri üléseken az elnöki
beszámolók elhangzása után kiértékelték
egyházunk elmúlt esztendejének munkáját és
terveket készítettek a további szolgálatról.

EREDMÉNYEK ÉS TERVEK
A Keresztyén Békekonferencia elnöksége de-
cember 3-5. között Budapesten ülésezett.
Az elnökség áttekintette és értékelte a béke-
konferencia elmúlt évi munkáját és terveket
készített az 1986. esztendőre. Az ülésen egy-
házunk részéről dr. Görög Tibor, a Keresz-
tyén Békekonferencia prágai irodájának igaz-
gatója vett részt.

KÁLDY PÜSPÖK GENFBEN
A Lutheránus Világszövetség 1985. évi mun-
kájának összegezésére az az 1986. évi tervek
elkészítésére, dr. Káldy Zoltán püspök, a Lut-
heránus Világszövetség elnöke december
18-19-én Genfben tartózkodott és Gunnar
Stalsett főtitkárral folytatott megbeszé-
léseket.

EGYHÁZI VEZETŐK
AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS
ELNÖKSÉGÉBEN

A Hazafias Népfront VIlI. kongresszusán
több egyházi vezet6t választottak be az Orszá-
gos Béketanács elnökségébe. Egyházunk ré-
szér61 dr. Káldy Zoltán püspök-elnök tagja az
Országos Béketanács elnökségének.
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KÁLDY PÜSPÖK
BETEG SZABADSÁGON
Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök az utóbbi-
évek, de különösen az utóbbi hónapok, rend-
kívül megterhelésseljárö kül- és belföldi egy-
házi szolgálatai miatt pihenésre szorul és ezért
január l-töl átmenetileg betegszabadságra
ment. Hivatalától való ideiglenes távolléte
idejére helyettesítése mind országos egyházi,
rnind egyházkerületi ügyekben egyházunk
törvényes rendje szerint 'történt.

MEGJELENT
AZÉNEKESKŐNYV
IÍARMADIK KIADÁSA

December végén nyomdába került az Énekes-
könyv harmadik kiadása, amely 1986 első ne-
gyedében húszezer példányban jelent meg.

ft.? ÖKU~IKJ1S
BEKEZSINATROL

Carl Friedrich von Weizsacker, az ismert filo-
zófus és fizikus, aki az LYSZ budapesti nagy-
gyűlésének egyik fóelőadója volt.január 8eán
eló.a..<!4sttartott 1/.bethéli teológiai fakultáson
(NSZK). Előadásában hangsúlyozta, hogy
feltétlenül szükség van az ökumenikus béke-
zsinatösszehívására. A, ,zsinat" kifejezéshez
- mivel ezzel kapcsolatban a római katoliku-
soknak és az ortodoxoknak egyházjogi prob-
lémái vannak ~ szerinte nem szükséges ra-
gaszkodni.

8li

1986

~GYHÁ.1:UNK
ALLÁSFOO.LALÁSA.

Az Egyházak Világtanácsa Límai Dokumen-
tumával kapcsolatban az Országos Presbité-
rium állásfoglalást fogadott el, amelyet dr.
Pröhle Károly professzor vezetésével az am
kijelölt bizottság készített el. Ezt !IZ állásfog-
lalást - mely szerint egyházunk "a felsorolt
észrevételek mellett hajlandó a Lírnai Doku-
mentum alapján, vagy algír azon t\Í!lnel\ő.el\
dialógust folytatni bármely egyházzal a köl-
csönös elismerés érdekében" .".. egyházunk
elnöksége megküldte az Egyházak Yilágtaná-
csának.

MIK,LÓSIMRE
LENGYELORSZÁGI
MEGBESZÉLtSE{

Miklós Imre államtitkár, az ÁlI~ Egyház-
ügyi Hivatal elnöke január 13-15. között IWb
döttség élén látogatást tett Lengyelországban,
ahol tapasztalatéserét folytatott a vallásügyi
politika gyakorlatáról. Miklós Imre talalko.
zott Janusz Narzynski evangélikus püspökkel
és a Lengyel Ökuménikus Tanács vezetőivel
is.

MAATI~ LUTlffiR KING
EMLEKUNNEP
DE:a:RECENBEN

A Magyarországi Bgyhézak Ökumenikus
Tanácsa január 19-én Debrecenben, a nagy



Cserháti Sándor professzor "Az utolsó íté-
let" címen tartott előadást.

Martin Luther King-Onnepsé~ Debrecenben

egyházi békehareosról, Martin Luther King-
r61 elnevezett református templomban hála-
adó istentiszteletet tartott. Az igehirdetést dr.
Nagy Gyula evangélikus püspök tartotta,
Martin Luther King él(luuqvéról pedig Vicián
János, a Magyarországi Baptista Egyház el-
nöke emlékezett meg. Ezt követöen rnegko-
szorúzták a templom kertjében elhelyezett
mellszobrot.

KÖZÖS TANULMÁNYI NAP

Alevelem teológiai tanfolyam hallgatói, vala-
minta gyülekezeti munkatársak részére közös
tanulmányi napot rendeztek a Teológiai Aka-
démián. A tanulmányi napon gr. Pr6hJe Ká-
roly professzor i.A transzcendencia jelenléte
viiágunkban", dr, Selmeczi János otthonigaz-
gató pedig "A lelkigondozói szolgalat", dr.

KONFERENCIA AZ EEK~RÓL
A Thüringiai Evangélikus Egyház munkakö-
zössége január 13-16. között konferenciát
rendezett az ElIrópai Egyházak Konferenciá-
jának történetéról és munkájáról. Az. öklJrné<
nikus alkalmon, amely Neudietendorfban
volt (NDK), egyházunk részéról Szirmai Zol-
tán budapesti esperes vett részt,

ELHUNYT ZAlU(A DÉNES

Január ~4·én elhunyt Zar~ Dénes, II R N,
Adventista Egyház elnöke, Temetése f§brn4r
3-án volt az óbudai temetőben.



Dr. Görög Tibor

AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
ÚJ FŐTITKÁRA

Az Ökumenikus Tanács közgyűlése a Tanács-
f6titkárává dr. Görög Tibor evangélikus lel-
készt, a Keresztyén Békekonferencia prágai
irodájának eddigi igazgatóját választotta meg.

AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
KÖZGYŰLÉSE

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa február 12-én tartotta közgyűlését. A
közgyűlés a Tanács munkájának értékelése
mellett támogató nyilatkozatot fogadott el a
Szovjetunió békekezdeményezéseivel kap-
csolatban és megválasztotta újabb hat eszten-
d6re az Ökumenikus Tanács vezet6it ésa köz-
gyűlés tagjait.
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A MAGYAR ENSZ
TÁRSASÁG
INTÉZŐBIZaITSÁGÁNAK
ÜLÉSE

Január28-án ülésezett a Magyar ENSZ Társa-
ság Intéz6bizottsága, és megtárgyalta az
1986-os békeévvel kapcsolatos feladatokat.
Az ülésen a magyarországi egyházak képvise-
letében dr. Nagy Gyula evangélikus püspök,
és dr. Aranyos Zoltán református zsinati föta-
nácsos, az Egyházközi Békebizottság f6tit-
kára vett részt.

EGYHÁZI VEZETŐK
A GYŐR-SOPRON MEGYEI
TANÁCSNÁL

Január 30-án a Györ-Sopron Megyei Tanács
és Hazafias Népfront vezet6i megbeszélésre
fogadták az egyházi vezet6ket. Beszámoltak a
megye életéről, problémáiról, és az időszerű
feladatokról. Kiemelték az egyházak segítsé-
gének és társadalmi szolgáltának nagy jelen-
t6ségét. A megbeszélésen egyházunk részé-
r61 dr. Nagy Gyula püspök és Bárány Gyula
esperes vett részt.

KONFERENCIA
BONHOEFFERRŐL

A berlini Humboldt Egyetem február 1-7.
között nemzetközi konferenciát rendezett a
mártírhalált halt Dietrich Bonhoeffer evangé-
likus lelkész születésének 80. évfordulója al-
kalmából. A konferencián egyházunkat dr.
Vámos József dékán és Lehel Ferenc ny. lel-
kész képviselték.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
Dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő
és felesége Serdült Irén február 2-án ünnepel-



ték házasságkötésük 50. évfordulóját a fasori
templomban Szirmai Zoltán esperes szolgá-
latával.

LÉKAI BÍBOROS JUBILEUMA

Dr. Lékai László bíboros-prímás, esztergomi
érsek február 11-énünnepelte érseki kinevezé-
sének 10. évfordulóját. Egyházunk nevében
dr. Nagy Gyula püspök köszöntötte a ju-
bilánst.

PRaI'ESTÁNSOK
A KÖZÖS PIAC
ORSZÁGAmAN

Az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)
II tagállamának lakosai közül csak minden
ötödik tagja valamely protestáns egyháznak.
Spanyolország és Portugália csatlakozásával a
protestánsok aránya az eddigi 25,7 százalékról
21,8 százalékra csökkent. Ezzel szemben a ró-
mai katolikusok aránya 56 százalékról 63,2
százalékra nőtt. A keresztyéneken kívül az
említett országokban amohamedánok és zsi-
dók száma jelentős. Egyedül az NSZK-ban,
Franciaországban és Görögországban 4 mil-
lió mohamedán él. Azsidókszárna 1,1 millió,
0,4 százalék. Többségük Franciaországban és
Nagy-Britanniában található.

FOGYATÉKOSOK
MUNKACSOPORTJA
AZ LVSZ-BEN

A Lutheránus Világszövetség a hátrányos
helyzetű, fogyatékos emberekkel foglalkozó
munkacsoportja, amely a budapesti nagygyű-
lésen alakult meg, február 17-21. között ülé-
sezett Genfben. Az ülésen részt vett dr. Gadó
pál Deák téri presbiter, a Mozgássérültek Bu-
dapesti Egyesületének az elnöke.

PÁRBESZÉD
A VALLÁSSZABADSÁGRÓL

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa meghívására február 17-19-án Mis-
kolcon nemzetközi tanácskozást rendeztek a
vallásszabadság kérdéseiről. A konferencián
huszonhatan vettek részt, teológusok történé-
szek.jogaszok, akik 11országból jöttek, több-
ségük a Duna menti államokból. Kifejezésre
juttatták, hogy a Helsinki Egyezménnyel
megindított folyamat az emberi jogok megva-
lósításáért, különösen a vallásszabadsággal
kapcsolatban arra mutat, hogy a vallás és
meggyőződés szabadsága egyetemes emberi
jog, amely szoros kapcsolatban van más sza-
badságjogokkal és kötelezettségekkel is.

PRŐHLE KÁROLY
HETVENÖT ÉVES

Dr. Próhle Károly professzor, teológiai tanul-
mányi főigazgatófebruár22-én töltötte be éle-
tének hetvenötödik esztendejét. Egyházunk
elnöksége, Teológiai Akadémiánk tanári kara
és hallgatói bensőséges ünnepség keretében,
az Állami Egyházügyi Hivatal pedig fogadá-
son köszöntötte a jubilánst.
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.t\. ~I,!en~f~i KgnJmnUllQ~!.!wleH:llrÁp~ü
111Unka.~SQP9rtjllfebn@'2J~%7. között ülése-
zen az ausztriai Gallneukirehenben, A, mun-
kacsóport fIlár évek öta IIkeresztség gyakorla-
tának p!"t!bl~rnáiró) folytat ~g~szélést. A
mt;g\)e§~IÓ§ eF@4Jn§!lyét" Leuenberg] Kon-
kQrdil\jöv~é,<i nagygyülese el~ ~rjes<::~~. A
megbeszélésen !!gylÍ~l!nJgtt dr. SelmeQj!jJ<i-
nos, IITeoIQ~9S00911 ~~~"tój" I>épviselte,

NEMZETKÖZI EGYHÁZ}
TANÁCSKO~ÁSOK
HAZÁNKBAN

Februar hónapbanag EUfó~"i E~~ KOI1-
ferenciáj.m!lk két nemzetk,ö,;J;itlil-Qtls4~~WjÍI-
kezott Magyarországon. Miskolcon az Euró-
pai Egyházak Konferenciéjának Helsinki
Munkabizottsaga tallOU ülést. Egyházunkat
mind akét ülésen dr. Na$YCJyl,llllpüspökkép-
viselte.

BQNaOEfFER ŰNNliPSÉG
NYUGAT.,.6ERLlNBEN

február első l!lIpjajbi!Illlonl:!oeffer születésé-
nek 80. évfprqyl6ján Nyugat-Berlinben öku-
menikus ünnepség keretében emlékeztek meg
IImártírhalált hali evangélikus lelkés<::rPI,Az
ünnepségerr egylt~u.Il!@~ lAll!ll Fere'ln~ IlY·
lelkész képviselte, aki lQ:}~"~fl I<-étféíévtll1át
Bonhoeffer PftlfessWr hal!gatójll volt.

EGYHÁZUNK SEGÍTSÉGE
A FÖLDRENGÉS
J(ÁROSULlJAINAK

Gyülekc;~wiM pffert4n\lf!lqt tí\I1Qt@.jc1)
féidrengés 9koztí\ e~~h~i és társlldl!lmi ml-

rok helyreállítására. Az offertórium 9ss~~~t;
442 'lU Ft volt, mely összeget az Ökuméni,
kus Tanács közvetítésével juttatta ~Jíl~yhá-
zunk a károk helyreállítéséra .

FŐTITKÁR LÁTOGATÁS

Aj! Európai ijgyh~ KtlnfereIlcilijá.nak fó-
tiWí.!'l!, dr. O\<:IlO~rft\lld WJ.\!iluns február
19~43., között látog!lt<l&ttett hwi~bI)Jl,
Részt vett az európai egyházszervezet Helsin-
IQ Bizottságanak budapesti ülésén és talalko-
zott az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével,
és a hazai egyházak vezetűivel.

A FINN NAGYKÖVET
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Arto M!I!1~al!l,a FiI\l1, K,öz~lI§ág gU~~s\i
Il<Igy/<.i:iwtefebruár 20-lÍn meglátogatra TeQ-
lógijjj Al@@miá~t. "ft, finn-emagyar kap-
csolatok mlYhelyzete" címen előa!1áSIMlftOtt
ésbeszélgetést fo!ytí\tott!l,tanári ~fll!~llivlll.

MARTII VQIPlQ
HETVENÉVES

A legismertebb finnországi magyarbarát.
Teológilli Akadérniánk egykéri növendéke és
tiszteletbeli doktora, Voipio Márton hetven
éves. A nyugalmi éveit töltö finn esperes <!. fin-
nek között a legátfogóbb ismerője és leglelke-
sebb munkálöja a fiM=magyllr egyMÍ:i kap-
csólatoknak.

ELŐAOÁS
A TÁJÉKOZTATÁSPOUTIKA
KÉRPÉSEIRŐL

Február 45-~n Nérnet Jené, IIMinisztertanács
Tájékoztatás] ffiva.w~~ elnökhelyettese



A Fülöp-szlgetí Egyházak Tanácsának épülete

Teológiai Akadémiánk tanári kara éshallgatói
előtt a tájékoztatáspolitika aktuális kérdései-
fŐl tartott előadást. Az alkalmon vendégként
részt vett Grnák Károly, !IZ Állami Egyházü-
gyi Hivatal osztályvezető-helyettese is.

TESTVÉREK KÖZÖIT
A TÁVOL-KELETEN .

A Lutheránus Világszövetség szervezésében
az európai és amerikai egyházak ifjúsági cso-
portja február 15. és március 20. között tanul-
mányúton vett részt a távol-keleti országok-
ban (Indonézia, Fülöp szigetek, Japán) élő
evangélikus egyházaknél. Az, igen tanulságos
úton egyházunk részéről Szentpétery Péter
külügyi titkár vett részt.

Az LVSZ szervezésében ifjÚ$ági csoport
volt Távol-Keleten
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Az Egyházak Világtanácsa Végrehajtó Bi-
zottságának ülése üdvözölte a Szovjetunió ja-
nuárban előterjesztett javaslatát az atomfegy-
vereknek 2000. évig történ6 megsernmisí-
tésér61. A Végrehajtó Bizottság Kinshasában
(Zaire) március 9-15. között tartott ülésén
nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az atom-
fegyverek megsemrnisítésével kapcsolatban
konkrét lépéseket kell tenni.

STOLL PÜSPÖK BUDAPESTEN
Dr. Karlheinz Stoll, a Német Szövetségi Köz-
társaság Egyesült Evangélikus Egyházának
vezető püspöke február 16. és március 2. kö-
zött hazánkban tartózkodott magán úton. Lá-
togatása során találkozott dr. Nagy Gyula
püspökkel. A két püspök beszélgetett az
NSZK-beli és magyar evangélikus egyházak
testvéri kapcsolatairól, és tájékoztatták egy-
mást kölcsönösen egyházaik életéről és szol-
gálatáról.

KONKRÉT LÉPÉSEKET
A BÉKÉÉRT

A PANNONHALMI FŐAPÁT
TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁNKON

Március 5-én dr. Szennay András pannonhal-
mi főapát, a Pázmány Péter Római Katolikus
Hittudományi Akadémia dékánja előadást
tartott Teológiai Akadémiánk tanárainak és
hallgatóinak "Az egyház missziós küldeté-
se" címen.

SZEMINÁRIUM
A KONFIRMÁCIÓRÓL

A Lutheránus Világszövetség Tanulmányi
Osztálya március 18-22. között nemzetközi
szemináriumot rendezett Meissenben (NDK)
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a konfirmáció oktatási kérdéseiről. Egyhá-
zunkat dr. Foltin Brúnó péteri és Gáncs Péter
nagytarcsai lelkész, az új konfirmációs káté
szerzöi képviselték a megbeszélésen.

A HALLÁSSÉRÜLTEK
LELKIGONDOZÁSÁRÓL

A Hallássárültek Lelkigondozóinak Nemzet-
közi Szövetségének elnöksége március 14-én
ülésezett Berlinben. Az ülésen részt vett Ba-
ranyi Tamás domonyi lelkész, a testület tagja
is.

PRESBITERI
KONFERENCIÁK

Gyülekezeti presbitereink számára rendsze-
resen tartanak egy házmegyei, vagy körzeti
presbiteri konferenciákat. A Bács-Kiskun
egyházmegyében februárban Hartán, már-
ciusban Kiskörösön gyülekeztek össze a pres-
biterek, a két helyen több, mint kétszázan. A
konferenciák célja a közösség erősítése, in-
formálás, valamint a presbiteri szolgálat kér-
déseinek megbeszélése volt.

LELKÉSZKÉPVISELŐ VIZSGA

Az Északi Egyházkerület Lelkészképző Bi-
zottsága előtt március 19-én lelkészi vizsgát
tett és lelkészi oklevelet kapott Bence András
székesfehérvári, Zólyomi Mátyás répcelaki
segédlelkész, valamint Piri Magdolna bobai
lelkészi munkatárs.

NAGY PÜSPÖK
LÁTOGATÁSA VESZPRÉMBEN

Dr. Nagy Gyula püspök március 21-én látoga-
tást tett a Veszprém megyei Tanácsnál. Talál-
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Dusicza Ferenc református lelkész tölti be
március 15-e óta a Keresztyén Békekonferen-
cia prágai irodájának igazgatói tisztét az öku-
menikus főtitkárrá választott dr. Görög Tibor
evangélikus lelkész utódaként.

kozott a megyei tanács elnökével, elnökhe-
lyettesével, valamint egyházügyi titkárával.
A meleg és szívélyes légkörú megbeszélésen
kiértékelték a veszprérn-rnegyei evangélikus
gyülekezetek és lelkészek szolgálatét társa-
dalmunk életében és a fóldrengés sújtotta egy-
házi épületek helyreállítását. A találkozó után
Nagy püspök meglátogatta Kovách Attila du-
nántúli református püspököt.

KÁNlDRVIZSGA

A téli kántortanfolyam vizsgáját március
22-én tartották a fóti Mandák Intézetben Tóth-
Szöllős Mihályesperes elnök'etével. 32 nö-
vendék adott számot tudásáról a bizottság el-
ótt, közülük hárman kántori oklevelet sze-
reztek.

ORSZÁGOS ESPERESI
ÉRTEKEZLET

Március 20-án országos egyházunk budapesti
székházában a szokásos tavaszi értekezletüket
tartották meg espereseink. Az értekezleten dr.
Nagy Gyula püspök az egyházunk előtt álló
feladatokról, dr. Karner Ágoston országos fő-
titkár pedig egyházunk anyagi helyzetér61 tar-
tott előadást. Mind a két előadást eleven meg-
beszélés követte.

ŐRSÉGVÁLTÁS
PRÁGÁBAN

PAPNÉ-TALÁLKOZÓ

A papnék egyházmegyei találkozói sorában a
somogy-zalai papnék március 23-án Iharos-
berényben találkoztak. A találkozó összefog-
laló címe: "A papné régen és ma" volt. A pap-
nék testvéri beszélgetésben elemezték
helyzetüket és az előttük álló gyülekezeti fela-
datokat. A találkozón részt vett és szolgált
Blázy Árpád egyházmegyei felügyelő is.

EGYHÁZI KONCERT
A BUDAPESTI TAVASZI
FESZTIvÁL KERETÉBEN

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében már-
cius 15-én Trajtler Gábor lelkész-orgona-
művész, egyházunkzeneigazgatójaa Deák té-
ri templomban hangversenyt adott. A hang-
versenyen Liszt és Bach műveit szólaltatta
meg.

FEKETE ZOLTÁN
HETVENÖT ÉVES

Dr. Fekete Zoltán professzor, országos egyhá-
zi felügyelénk március 31-én töltötte be életé-
nek 75. évét. Ebb61 az alkalomból Miklós Im-
re államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke hivatalában fogadta és fejezte ki jó kí-
vánságait egyházunk világi vezet6jének. Ezt
követöen dr. Nagy Gyula püspök vezetésével
egyházunk vezet6i köszöntötték a hetvenöt
éves Fekete Zoltánt.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Március 26-án dr. Nagy Gyula püspök és dr.
Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő el-
nökletével ülést tartott egyházunk elnöksége.
Az elnökség kifejezte háláját és örömét, hogy
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök februárban el-
hagyhatta a kórházat és otthonában a fokoza-
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tos gyógyulás útján van. Foglalkozott az el"
nőkség a Budai Szeretetotthon folyamatban
levő megújítésával, valamint a Teológiai Aka-
démia = 'Ieolögus Otthon szükségessé vált
Mvítésének: kérdésével. A nyugalomba vo-
nult Munz Frigyes helyett április J.5-tól Csíz-
mazia Sandor nyíregyházi igazgatólelkészt
bízta meg a Budai Szerétetotthonok veze-
tésével.

ÚJ MUNKATÁRSAK
GENFBEN

A Lutheránus Világszövetség az elkövetke-
:rendI) években egészen az 1990~ben tartandó
rtagygytIJésig foközott figyelmet kíván szen-
telni az emberi jogok és at ökumenikus kap-
csólatók kérdésének.E feladatók elvégzésére
li Világszövetség elnöksége két új főtitkári
asszisztenst, dr. Paul Wee amerikai lelkészt és
dr. Jonas Johnson svéd teológiai professzort
nevezett ki.

BÁTORÍTÁS
A BÉKEMUNKÁRA

I

A Lutheránus Világszövetség elnöksége feb-
tuári genfi ülésén támogatta békeisinat össze-
hívásának gondolatát és az 1986-os békeévvel
kapcsolatban a tagegyházakhoz intézett levél-
ben bátorítja azokat az egyházakat, , ,amelyek
életét már eddig is a békéért való aggodalom
alakítja", éskéri azokat akik e sürgős feladatot
még nem tették magukévá, hogy kapcsolódja-
nak be a békemunkába.

ELŐADÁSOK A NÉPI
VALLÁSOSSÁGRÓL

Az ELTE Néprajzi Tanszékén február ,l2-tól
május 14-ig dr. Szigeti Jenő, a Szabadegyhá-
zak Tanácsa Lelkészképző Intézetének tanára
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"A protestáns népi vallásosság" címmel elő-
adásokat tartott.

NEGYVEN ÉVES AZ EctoF

Az Ökumenikus Kölcsönalap (ECLÓF) már-
cius 29-én ünnepelte működésének negyven
éves évfordulóját. A negyven év alatt kétezer
alkalommal nyújtott kölcsönt a különbözö
egyházak megsegítésére. Az alapból az Öku-
menikus Tanács közvetítésével a magyaror-
szági protestáns gyülekezetek is évenként,
mintegy félmillió forint kölcsönt vehetnek
fel.

KÖSZÖNTŐlEvELGENFBŐL

Egyházunk elnökségéhez levél érkezett Genf-
ból dr. Günther Gassmann professzortól, az
Egyházak Világtanácsa teológiai igazgatója-
tóI. A levélben Gassmann professzor kifejezi
háláját és köszönetét azért az állásfoglalásért.
amelyet egyházunk a Lírnai Dokumentum-
mal kapcsolatban tett . .Qassmann professzor
szerint egyházunk állásfoglalását , ,tiszta öku-
menikus elkötelezettség" jellemzi.

NYOMDÁBAN AZ AGENDA
ÚJKIADÁSA

Istentiszteleti szertartáskönyvünk, az 1963-
ban kiadott Agenda elfogyott. Az Agenda re-
vízióját dr. PröhleKároly professzor teológiai
és tanulmányi főigazgató végezte el. A rev ide-
ált Agendajanuár elején a nyomdába került és
a terv szerint még 1986-ban megjelenik.

JELENTŐS
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
Húsvét hétfőjén jelentős külföldi vendégek
keresték fel egyházunk központját. dr. Bern-



ÚJ VEZEm PUSPŐkhard Vogel, a Rajna-Pfatz tartomány nunisz-
terelnöke (NSZK), magyarországi hivatalos
útja során meglátogatta dr. Nagy Gyula püs-
pököt az országos egyház székházábart, kísé-
retében voltak dr, Christeph Stollenwerk ál-
lamtitkár és dr. Ernst-Friedrich Jung, at
NSZK budapesti nagy követe.

NYÍLt NAPOK
A TEOLÓGIAI AItAbEMIÁN

Április 7-én és 8-án Teológiai Akadémiánk
immár hagyományosan megrendezte a teoló-
gia iránt étdtikltXi6 fiatalök részére a nyílt na-
pokat, 'több, rrnnt s:ffizfiatal vetttéstl étell íIZ
álkálrnön.

lJJ BVANOEUkÜS ERSEK
t.E'ITókSZÁGBAN

A LéttÓfSiági Evangélikus Égyháazsinata áp-
rilis ,15-én Erik Mésters eddigi rígai lelkészt
választotta meg az egyház érsekévé. At újét-
sek beiktatásáta augusztusban kerül sot.

AMERIKAI BÉKECSOPOR't
MAGYARORSZÁGON

A Baráti Kapcsólat (The Friendship force) el-
nevezésű amerikai szervezet 43 fós csoportja
április 15-29. között az Egyházközi Békebi-
zottság és a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa meghívására látogatására
tett Magyarországon. A csoportot fogadta az
Ökumenikus Tanáés elnöksége és az OrSZá-
gos Béketanács fötitkára. Április 29-én 21 lel-
készházaspár látta vendégill otthonában a
csoport tagjait, majd á budapesti program zá-
ro aikalmán a vendégek fogádást adtak ven-
déglátóik tiszteletére. A csoport vidéki köru-
tat is tett és hazánk nevezetességeível is
megismerkedett.

AZ NDk-beli Egyesült Evangélikus Egyház
püspöki konferenciáján Cltiistopll Stier
mécklenbürgi püspőköí választörték meg az
egyesült egyhái vezető püspökévé.

IffiRBSZTYÉN NŐK
ABÉKÉERT

A Ketesrlyéfi 6ékékofifeft!IICia szervezéséMil
tíírtották áptili§ 25~jO. között Leszríak Pod-
köWbii:í\ (Í.éfig)ielofst.ág) á keresztYén ti6i bé-
kéffillrtkásók tillitikóióját. Egyhillilflká! a
ItdíifeffifleláftSátitány 'tibötrté Hotváth ~t"
Mébet frtisköiél mlisödietlcésl képvisefte,

A Magyar Kurir félhivatalos római kiitölikus
egyházi lap ápfilis i46i tiérrtet és ftancia nyeI-
vii kiadásban is megjelenik, A 1ajj ~ amely
két hetenként jelenik meg - az aktuális ma-
gyar egy házi híreken túl tájékoztat a magyar
római katolikus egyház szervezetéröl, intéz-
ményeiróI, az egyházpoitikai fejlemények-
rÓI, valamint a magyar kulturális élet római
katol ikus vonatkozás ú esernényeiről.

Al EGYHÁZ ÉS A ZSIOóSÁG

Az EgyháZak Világtanácsénak a kérdéssel
foglalkozó bizottsága, valarnintaz Európai
Egyház ésZsidóség Bizottság, amelyet a Lut-
heránus VUágsiövetség is támogat, április
i3=19, között ülést tartott Birminghamban
(Afigliá:). Az ülésen Tészt vett Siebik Imre bu-
dai esperes,
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A celldömölki templom

ORSZÁGOS BERZSENYIÜNNEPSÉG
Országos Egyházunk május ll-én Celldömöl-
kön országos ünnepséget rendezett Berzsenyi
Dániel evangélikus költ6 születése 210, és ha-
lála 150. évfordulója alkalmából. Az ünnepi
istentiszteleten dr. Nagy Gyula püspök szol-
gált, az ünnepi megemlékezést dr, Nemes-
kürty István professzor tartotta. Az ünnepség
keretében leplezték le a celldömölki templom
falán elhelyezett emléktáblát. Berzsenyi Dá-
nielt ebben a templomban keresztelték és itt
áldották meg házasságát.
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WJÚSÁGILELKÉSZEK
KONFERENCIÁJA
A Keresztyén Diákszövetség (WSCF) a Ma-
gyarországi Egyházak. Ökumenikus Tanácsa
meghívására május 24-2R között Budapes-
ten rendezte meg az egyetemi és ifjúsági lelké-
szekkonferenciáját. A konferenciát, amelyen
magyar részről dr. Nagy Gyula püspök, dr.
Lukács József akadémikus ésdr. Andorka Ru-
dolf szociológus egyetemi tanár tartott elöa-
dást, a zuglói gyülekezet templomában és
gyülekezeti temében, valamint a Teológiai
Akadémia helyiségeiben tartották meg.
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LENGYEL VENDÉG
NAGY PÜSPÖKNÉL

Andrzej Wojtovicz, a Lengyel Ökumenikus
Tanács igazgatója április 17-17. között hivata-
los budapesti látogatása alkalmával megláto-
gatta dr. Nagy Gyula püspököt, és átadta a
testvéri lengyel evangélikus egyház üdvözle-
tét, majd a Magyar Ökumenikus Tanács f6tit-
kárával, dr. Görög Tiborral folytatott megbe-
szélést.

VENDÉGELŐADÁS

Május 13-15. között dr. Ulrich Kühn, a Bécsi
Egyetem Protestáns Teológiai Fakultásának
professzora vendégel6adásokat tartott a Teo-
lógiai Akadémián. Május 15-én este a zuglói
gyülekezeti teremben pedig "A próbára tett
Krisztus-követés" címen a presbiterek részé-
re tartott el6adást.

KÁLDY PÜSPÖK
PÜNKÖSDI ÜZENETE

A fokozatosan gyógyuló dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök pünkösd alkalmával otthoná-
ból az Evangélikus Élet útján köszöntötte a
gyülekezeteket és lelkészeket és kívánta Isten
áldását egyházunk életére.

AFRIKA VASÁRNAP

Május 25-én gyülekezeteinkben Afrika va-
sárnapot tartottak, amikor a fekete kontinens
gondjairól emlékeztek meg istentiszteletein-
ken. Ebb61 az alkalomból a gyülekezetek of-
fertóriurnot tartottak az afrikai éhez6k megse-
gítésére.

MAGYAR TEOLÓGIAI
DOKUMENTUM

A Magyarországi protestáns egyházak teoló-
giai munkaközössége dokumentumentumot
készített az Európai Egyházak Konferenciájá-
nak 6szre tervezett nagygyúlésére. A munka-
közösségben egyházunkat dr. Nagy Gyula
püspök, dr. Muntag Andor professzor, dr.
Selmeczi János a Teológus Otthon igazgatója
és Szabó Lajos lelkész képviselték. a tervezett
nagygyűlés f6témája: Dicsöség Istennek és
békesség a földön.

SPANYOL PR<ITESTÁNS
EGYHÁZSZÖVETSÉG

Tíz spanyolországi protestáns egyházi közös-
ség megalapította a Spanyolországi Protes-
táns Egyházszövetséget, elsősorban azzal a
céllal, hogy a közös érdekeiket képviselje a
hatóságokkal folytatott tárgyalásokon. Spa-
nyolország mintegy 40 milliós lakosságáról
körülbelül 100 ezer a protestánsok száma.
1979óta a katolicizmus nem államvallás Spa-
nyolországban.

FABINY PROFESSZOR
VENDÉGELŐADÁSAI

Dr. Fabiny Tibor professzor április 21-23.
között Herrnhutban (NDK), június 2-7. kö-
zött pedig Heidelbergben (NSZK) tartott e16-
adást.

ÚJ PÜSPÖK GÖRLITZBEN

A Görlitzi Evangélikus Egyház (NDK) új
püspökévé Joachim Rogget választották meg,
akinek beiktatása április 29-én volt.



BILLY GRAHAM
KÉPVISELŐJE
BUOAPESTEN

Dr. Billy Graham, a hazánkban is jól ismert
amerikai evangelizáló lelkész személyes kép-
viselője és munkatársa, dr. Haraszti Sándor
lelkész május első napjaiban látogatást tett
Budapesten. Május 6-án felkereste dr. Nagy
Gyula püspököt és egyházunk részére kifejez-
te szívből jövő jókívánságait.

ÖKUMENIKUS KIÁLLÍTÁS

Május 9-én a veszprémi piarista templomban
nyitották meg Magyarországon az első öku-
menikus képzőművészeti kiállítást. Dr. Szen-
di József római katolikus megyés püspök kez-
deményezésére veszprém megye római
katolikus, református és evangélikus gyüleke-
zetei összegyűjtötték és együttesen állították
ki liturgikus kincseiket. A kiállítás megnyitó-
ján egyházunk részéről részt vett és fel szólalt
dr. Fabiny Tibor professzor, az Evangélikus
Múzeum igazgatója.

BEIKTATÁSI ÜNNEPÉLY

A nyugalomba vonult Muncz Frigyes
igazgató-lelkész helyére kinevezett Csizma-
zia Sándort május 10-én iktatták be a Budai
Szeretetotthonok igazgató-lelkészi állásába.
A beiktatás swlgálatát dr. Nagy Gyula püs-
pök végezte.

A FINN VALLÁSÜGYI
MINISZTER LÁTOGATÁSA

A Finn Köztársaság vallás-, közoktatás-, és tu-
dományügyi minisztere dr. Gustav Björkst-
rand május 13-15. között hivatalos látogatást
tett Magyarországon. A magas rangú finn
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vendégmeglátogatta egyházunkat is, megbe-
szélést folytatott dr. Nagy Gyula püspökkel és
dr. Vámos Jözsefdékánnal , majd előadást tar-
tott a Teológiai Akadémia hallgatóinak.

RENDSZERES TEOLÓGUSOK
KONFERENCIÁJA

A szocialista országokban élő protestáns egy-
házak rendszeres teológusai május 21-25.
között tartották konferenciájukat az NDK-
beli Güstrowban. A konferencián egyházun-
kat dr. Pr6hle Károly professzor, teológiai és
tanulmányi főigazgató képviselte.

LELKÉSZKÉPESÍTÓ VIZSGA

A Déli Egyházkerület Lelkészképesító Bi-
zottsága május 14-15-én tartotta ülését és
vizsgáztatta a segédlelkészi idejüket kitöltött
lelkészeket és lelkészi munkatársakat. A vizs-
ga eredményes megállása után lelkészi okle-
velet kaptak: Aklan Béla Sándor (Nagyszé-
nás), Bakay Péter (Békéscsaba), Bre-
bovszkyné Pintér Márta (Pilis), Deméné Ge-
de Erika (Szarvas-Újtemplom) ,dr.lnotay Le-
hel (Budapest-Rákoskeresztúr), KarlJánosné
Csepregi Erzsébet (Sárszentlörinc), Koczor
Tamás (Gyón-Dabas), Koskai Erzsébet
(Egyházaskozár), Luptákné Hanvay Mária

.(Kiskörös), Mekis Ádám (Acsa), Smidéliusz
Zoltán (Surd) , Szeverényi János (Gerendás),
Tamásy Zoltán (Cs6vár) és Verasztó Sándor
(Apostag).

A NÜRNBERGI
EVANGÉLIKUS ÉNEKKAR
SZOLGÁLATAI

A Nümberg-Mögeldorfi Evangélikus Egyhá-
zi Énekkar május 22-t6l 31-ig Eckar Gasser



A mögeldorfi evangélikus gyülekezet énekkara
Budavár, 1986. május 31.

vezetésével több gyülekezetünkben is szol-
gált. Sopronban, Pécsett, Békéscsabán,
Budapest-Fasorban és Budavárban isten-
tiszteletek keretében egyházi műveket adtak
elő.

GUNNAR ST.4..SETT
LÁTOGATÁSA

Gunnar Stálsett, a Lutheránus Világszövet-
ség főtitkára június 6-ll. között hazánkban
tartózkodott. Otthonában meglátogatta dr.
Káldy Zoltán püspök-elnököt, a Lutheránus
Világszövetség elnökét, megbeszélést folyta-
tottdr. Nagy Gyula püspökkel, valamint egy-
házunk és az Állami Egyházügyi Hivatal ve-
zetőivel és igehirdetéssel swlgált a budavári
templomban.er

KÜLÜGYMINISZTERÜNK
A LELKÉSZEK
BÉKEGYŰLÉSÉN

A budapesti lelkészek májusi békegyűlésén, a
Semmelweiss Orostudomanyi Egyetem aulá-
jában dr. Várkonyi Péter külügyminiszter tar-
tott előadást a nemzetközi helyzetról és az el-
őttünk álló feladatokról. A hallgatóság
soraiban ott voltak a hazánkban élő egyházak
és felekezetek képviselői - köztük dr. Nagy
Gyula püspök is - és a gyülekezetek lel-
készei.

NAGY PÜSPÖK GENFBEN

Május 29. és június 1. között dr. Nagy Gyula
püspök hivatalos látogatást tett Genfben. Fel-
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A Bajor Evangélikus Egyház idei ökumeni-
kus tanulmányi hetét június 2-ll. között ren-
dezték meg Josefstal-Schierseeben "Megbé-
kélés, üdvösség, gyógyulás" összefoglaló

. '1/' .(:'. ·én. Egyházunkat dr. Hefenscher Károly
A Magyar Újságíró Szövetség keretében m De~ igazgató-lelkész képviselte a meg-
ködö Egyházi és Felekezeti Lapok Szakosz - beszélé ~.

f,.

kereste a Lutheránus Világszövetség központ-
ját, megbeszélést folytatott Gunnar Stalsett
főtitkárral és részt vett az Európai Egyházak
Konferenciája Tanulmányi Bizottságának
ülésén.

NYILATKOZAT
AZ AlOMVESZÉLYRŐL

A Keresztyén Békekonferencia vezetősége
nyilatkozatot adott ki a szovjetunióbeli Cser-
nobil atomreaktorában bekövetkezett baleset-
tel kapcsolatban. A nyilatkozat hangsúlyoz-
za, hogy ••e tragikus esemény ismeretében a
föld minden lakójának - hivőnek és nem hi-
vőnek egyaránt - még világosabban kell lát-
nia, mily sebezhető is bolygónk és milyen ve-
szélyek leselkednek rá." A KBK vezetői
felhívtak minden egyházat és keresztyént.
hogy érvényesítsék befolyásukat és hassanak
oda, hogy valamennyi atomhatalom ráébred-
jen Isten és emberek elötti felelősségére és
tartózkodjék minden fajta atomkísérlettóI.

A HELSINKI
EGYEZMÉNYÉRT

A Lutheránus Világszövetség 1986-ban nem-
zetközi konferenciát készül összehívni annak
megvitatására, mit tehetnének Európa és
Észak-Amerika evangélikus egyházai a Hel-
sinki Egyezmény (1975) által megindított eny-
hülés és együttműködés erősítésére. A nem-
zetközi konferenciát előkészítő bizottság
május 15-18. között ülésezett Genfben, ame-
lyen egyházunk részéről dr. Nagy Gyula
püspök vett részt.

AZ EGYHÁZI SAJTÓ
A MAGYAR SAJTÓ
JELEN1ÓS RÉSZE
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lya május 15-én ülésezett. A szakosztály tagjai
meghallgatták Németh Jenőnek a Miniszter-
tanács Tájékoztatási Hivatal elnökhelyettesé-
nek tájékoztató előadását a szeptemberben
életbe lépő új sajtótörvényről. Az elnökhe-
lyettes előadásában pozitívan értékelte a ma-
gyarországi egyházi lapok, közöttük az Evan-
gélikus Élet munkáját.

TESTVÉRIKAPCSOLAlOK
ÁPOLÁSA

A Magyarországi Evangélikus Egyház és az
Osztrák Evangélikus Egyház közötti testvéri
kapcsolat ápolására május 2l-22-én közös
lelkészgyűlést rendeztek az ausztriai Mör-
bischben (Fert6meggyes). Dr. Nagy Gyula
püspök vezetésével 21 lelkészünk vett részt
ezen a találkozón. Részünkről dr. Cserháti
Sándor professzor ••Az egyház szolgálata a
társadalomban" címen tartott előadást.

KERESZTYÉN NŐK FÓRUMA

Az Európai Keresztyén Nők Ökumenikus FO.
rumának nagygyú1ését június 2-ll. között
tartották Jarvenpaaben (Finnország). Egyhá-
zunkat Keveházi Lászlóné Czégényi Klára pi-
lisi lelkész képviselte.

ÖKUMENIKUS
TANULMÁNYI HÉT



EGYHÁZI NAPOK
A Kurhessen-Waldecki Evangélikus Egyház
(NSZK) június 3-10. között egyházi napokat
rendezett Bad Salzschlirfben, majd az egyház
Gustav Adolf egyesülete tartotta közgyülését.
Egyházunkat rnindkét alkalmon dr. Karner
Ágoston, országos főtitkár, a Gyülekezeti Se-
gély vezetője képviselte.

DIAKÓNIAI KÖZGYŰLÉS

Az NDK-beli evangélikus egyházak diakó-
niai szervezetének közgyűlése június
10-1l-én volt Berlinben. Egyházunkat a Dia-
kóniai Osztály ügyvivő-lelkésze és Bálint
Éva, a Budai Szeretetotthonok vezetője kép-
viselte.

PROTESTÁNS KÖNYVSÁTOR
A KÁLVIN TÉREN

Negyedik alkalommal nyílt meg a protestáns
könyvsátor május 30-án az ünnepi könyvhét
során a budapesti Kálvin téren. A protestáns
könyvsátorban - amely június végéig tartott
nyitva - Sajtóosztályunk kiadványait is
árulták.

IMANAP A BÉKÉÉRT

A Keresztyén Békekonferencia 1986. június
17-én leszerelési imanappá nyilvánitotta.
Ezen a napon szerte a világon a keresztyének
azért könyörögtek, hogy Isten indítsajobb be-
látásra a világ felelős vezetőit, hogy mindent
tegyenek meg a leszerelés érdekében.
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TERÉz ANYA
MAGYARORSZÁGON

Május 26-28. között Budapesten járt Teréz
anya, a Szeretet Misszionáriusainak alapítója

dr. Lékai László bíboros-érsek meghívására.
Az albán parasztlány ból rendalapítóvá lett Te-
réz anya Kalkutta nyomornegyedeiben vég-
zett munkájáért 1979-ben Nobel-díjat kapott.
Magyarországi tartózkodása alatt több római
katolikus gyülekezetben is szolgált.

GUSTAV ADOLF ÜNNEPSÉG

A Würtenbergi Evangélikus Egyház Gustav
Adolf Egyesülete június 18-20. között tar-
totta idei közgyűlését, amelyen egyházunk-
tói Muncz Frigyes nyugalmazott lelkész vett
részt.

KONFERENCIA
A KERESZTYÉN
NEVELÉSRŐL

A Keresztyén Nevelés Európa Konferenciáját
június 23-27. között tarották Jarvenpáaben
(Finnország). A konferencián egyházunkat
Szabóné Mátrai Marianna, a Teológus Ott-
hon igazgató helyettese, zuglói másodlelkész
képviselte.

VESZTFÁLIAILÁTOGATÁS

A Vesztfáliai Evangélikus Egyház (NSZK)
lelkészei és a magyar protestáns lelkészek
szeptemberre közös konferenciát terveznek
Gyenesdiáson. A vesztfáliai résztvevők szá-
mára június 26-30. között előkészítést tartot-
ta Villigstben. Az előkészítőn részt vett és elő-
adást tartott dr. Nagy István professzor.

ÚJ EGYHÁZMEGYEl
FELÜGYELŐ

A Bács-Kiskun Egyházmegye gyülekezetei
Dudla Imredunaegyházi felügyelőt választot-
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ták meg egyházmegyei felügyelóvé. Ünnepé-
lyes beiktatása június 22-én volt Duna-
egyházán.

HARK ÉRSEK JUBILEUMA

Az Észak Evangélikus Egyház érseke Edgar
Hark most ünnepelte lelkésszé avatásának 50.
éves évfordulóját. A jubilánst, aki többször is
járt és szolgált egyházunkban táviratban kö-
szöntötte egyházunk elnöksége.

BÉKETALÁLKOZÓ
AFRIKÁBAN

A Keresztyén Békekonferencia afrikai szer-
vezete június 23-Tl. között konferenciát tar-
tott Dar es- Salaarnban (Tanzánia). A konfe-
reneia mottója: "Azért jöttem, hogy életük
legyen és bővölködjenek." (Jn 10, 10). A kon-
ferencián több, mint 20 országból vettek részt
küldöttek.

AZ ADVENTISTÁK
KÖZGYŰLÉSE

A H. N. Adventista Egyház Transzeurópai
Diviziója a svédországi Boras-ban tartotta évi
közgyúlésétrnájus első felében. A Magyaror-
szági Adventista Egyházat négy tagú küldött-
ség képviselte a közgyűlésen.

BIBLIAISMERETI
VETÉLKEDŐ

A Teológiai Akadémián ebben a tanévben is
megrendezték a hagyományos bibliaismereti
vetélkedöt. A vetélkedő elsóhárom helyezett-
je Zay Balázs II. évf., Brebovszky Jáns V.
évf., és ifj. Cserháti Sándor II. évf. hallgató
lett.
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KERESZTYÉN ORVOSOK
KONGRESSZUSA
A Keresztyén Orvosok Nemzetközi Kong-
resszusa ebben az évben Wislában (Lengyel-
ország) volt. A 18 országból érkezett küldöt-
tek a káros szenvedélyek okozta betegségek-
ról , ezek eredetéről és a belőlük való szabadu-
lásról tanácskoztak. A kongresszus résztvevői
hangsúlyozták, hogy a betegek gyógyulásá-
hoz és teljes rehabilitációjához a keresztyén
egyházak is nagyban hozzájárulhatnak.

IFJÚSÁGI KONFERENCIA
A BÉKÉRŐL

A Keresztyén Békekonferencia Baráti Köré-
nek rendezésébenjúnius 9-ll. között protes-
táns fiatalok részére konferencia volt a béke
kérdéseiről Balatonszárszón. A konferenciát
dr. Görög Tibor ökumenikus főtitkár, Lehel
László evangélikus, paál László református
lelkészek vezették. A résztvevők a konferen-
cián azt beszélték meg, mit tehetnek a keresz-
tyén fiatalok a békéért.

EVANGELIZÁCIÓ
DIAKÓNIAI
MUNKÁSOKNAK

Június 10-13. között evangelizációs konfe-
reneia volt Gyenesdiáson a gyülekezeti és in-
tézményes diakóniai munkások részére. A
konferencián közel ötvenen vettek részt a kü-
lönbözö gyülekezetekból és szeretetintézmé-
nyekból. Az evangelizációs konferenciát dr.
Pr6hle Károly professzor, teológiai tanulmá-
nyi főigazgató és Csizmazia Sándor a Budai
Szeretetotthonok igazgatója vezette.

KITÜNTETÉS

Az Országos Béketanács elnöksége a békéért
végzett eredményes munkájáért ernlékplaket·



Dr. Vámos JÓ7Sef tesz jelentést az Akadémia 1985/86. évet záró ünnepi ülésen

tel tüntette ki az Evangélikus Teológiai Aka-
démiát. A kitüntetést a tanévzáró ünnepi ülé-
sen Miklós Imre államtitkár, az Állami Egy-
házügyi Hivatal elnöke, az Országos Béketa-
nács tagja adta át.

NEGYVEN ÉVES JUBILEUM

A negyven évvel ezelőtt végzettek a Teológiai
Akadémia tanévzáró ünnepélye alkalmából
emlékeztek meg arról, hogy negyven eszten-
dővel ezelőtt indultak el a lekészi szolgálatba.
A kis csoport - Bokkon Lajos egyházasden-
gelegi, Horváth József mencshelyi, Mars-
chalkó Gyula vecsési, Mez6si György csepeli
lelkész, Garami Lajos balassagyannati espe-
res és dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon
igazgatója - nevében Garami Lajos esperes
szólt a tanévzáró ünnepi ülésen.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

Teológiai Akadémiánk június 20-án tartotta
tanévzáró ünnepélyét. Az igehirdetői szolgá-
latot dr. Nagy Gyula püspök végezte, a tanév
munkájáról, pedig dr. Vámos József dékán
tartott jelentést. A végzett hallgatók nevében
Vető István mondott köszönetet. Az ünnepé-
lyen részt vett és fel szólalt Miklós Imre állam-
titkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke.

SZUPPLIKÁCIÓK -
TEOLÓGUSNAPOK

Dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon igaz-
gatójának jelentése szerint a Teológiai Akadé-
mia hallgatói az 1985/86. tanévben 187gyüle-
kezetben végeztek szupplikációs és 49
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gyülekezetben teológusnapi szolgálatot. Az
adományok összege 1 426 139 Ft volt, 94 405
Ft-tal több, mint az előző tanévben.

LELKÉSZAVATÁSOK

Dr. Nagy Gyula püspök június 21-én Tápió-
szentmártonban lelkésszé avatta Brebovszky
János, és lelkészi munkatársi szolgálatba
küldte ki Brebovszky Éva végzett teológuso-
kat. Június 22-én a budavári templomban lel-
késszé avatta Vet6 István végzett teológust és
Koskai Erzsébet okleveles lelkészt, lelkészi
munkatársi szolgálatba kiküldte Fodorné
Szkrinyár Katalin, Nagy Edina, Puskás Sára,
Szeker Éva és Tóth Márta végzett teoló-
gusokat.

... a Budavárban és Tápi6szentmártonban

Lelkészavatás és kibocsátás •..
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gyakorlaton az NDK-beli evangélikus egyhá-
zak szeretetintézményeiben.

ATeológiai Akadémia hallgatói közül a kato-
nai szolgálatból februárban leszerelt négy
hallgató (Babka László, Kovács Pál, Nagy
Zoltán és Szemerei Gábor) három hónapot,
tíz hallgató pedig (Aklanné Balogh Éva,
Csepregi András, Povazsanyecz Gyöngyi,
Sándor Frigyes, Herdliczka Éva, Szabó Er-
zsébet, Csík Gabriella, Decmann Tibor és
Surányi Zsuzsa) egy hónapot töltött diakóniai

TANULMÁNYI
KONZULTÁCIÓ

A Lutheránus Világszövetség június 24-27.
között tanulmányi konzultációt rendezett Bu-
dapesten. A konzultációt, amelynek témája
"Keresztyének a különbözö társadalmi rend-
szerekben - egyházaink közös felelősségvál-
lalása" volt, dr. Harmati Béla, az LVSZ genfi
munkatársa vezette. Egyházunk részéről dr.
Pr6hle Károly professzor, teológiai-tanul-.
mányi föigazgató előadást tartott, dr. Fabiny
TIbor professzor pedig részt vett a konzul-
táción.

LVSZ tanulmányi konzultáció
Budapesten

DIAKÓNIAI
GYAKORLATOK AZ NDK-BAN

ÚJDÉKÁN
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

A Teológiai Akadémia tanári kara június
27-én tartott ütésén az Országos Egyházi EI-

nökségjavaslatára dr. Cserháti Sándort, az új-
szövetségi tanszék professzorát választotta dé-
kánnáaz 1986/87. tanévre. A prodékán dr. Vá-
mos József professzor, az eddigi dékán lett, a
jegyzöi tisztre pedig Szabóné Mátrai Marian-
nát, a Teológus Otthon igazgat6-helyettesét
választották meg.

FELVÉTELI VIZSGA

A Teológiai Akadémia Felvételi Bizottsága
dr. Nagy Gyula püspök elnökletével június
23-25. között tartotta a jelentkezők felvételi
vizsgálták. A bizottság a 16jelentkező közül
13-at vett fel az első évfolyamra az 1986/87.
tanévre.

Összeállította:
Selmeczi János
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IGYÜLEKEZETEINK ÉLETE I

Eseményekben, élményekben gazdag évek vannak mögöttünk. Gyülekezeteink és egész Ma-
gyarországi Evangélikus Egyházunk áldások özönét kapta az ajándékozó Istentől. Mire e sorok a
Kedves Olvasó elé kerülnek, immár két és fél év választ el minket az LVSZ 1984 nyarán Budapesten
tartott nagygyúlését61. Sok minden a feledés homályába merül, erről azonban még mindig beszélge-
tünk, s az ott nyert lelki ajándékok hatással vannak ránk. Kétségtelen és tagadhatatlan, hogya nagy-
gyűlés nemcsak próbára tette, de meg is gazdagította egyházunkat. Megelevenedett gyülekezetei nk
élete a hit, a swlgáló szeretet és a felelősség terén egyaránt. Nem könnyű feladat krónikásnak lenni,
hiszen annyi örvendetes és figyelemre méltó gyülekezeti eseményr61 kell beszámolni néhány sor-
ban, amit csak a teljesség igénye nélkül lehet.

BUDAVÁR

Őrségváltás történt a Bécsikapu-téri gyülekezetűnkben. Dr. Koren Emil esperes nyugdíjba vonult,
s helyére a gyülekezet egyhangú bizalma Szebik Imre volt miskolci esperest állította. A Pünkösdöt
ünneplő gyülekezet hálát adott Istennek, hogy első lelkésze Bauhofer György szolgálata óta napjain-
kig gondoskodik igehirdet6kr61 a Várban.

BELED

A beledi templom adott otthont a Györ-Soproni Egyházmegye mintegy kétszáz presbiterének,
akik presbiteri napra jöttek össze. A találkozó vezérgondolata: "Isten igénye - az igényes presbiter"
jól érzékeltette, hogy egyházunk a rend egyháza.

BARCS

A Dráva menti kicsi szórványgyülekezet többszörös örömünnepet tartott. Felújította templomát,
új elektromos orgonát vásárolt, s az e napon tartott konfirmációi ünnepéllyel is biwnyságátadta élni
akarásának.

KAJÁRPÉC

Kétmillió Ft készpénzt és pénzben ki nem fejezhető önkéntes munka gyümölcseként a gyülekezet
renováltatta templomát és új lelkészlakást épített. A hálaadó ünneepen dr. Nagy Gyula püspök szol-
gált a gyülekezetben.
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A 125 éves Gyülekezeti Segélyre emlékem ünnepség volt a gyülekezetben. Ünnepi előadással és
igehirdetéssel szolgált dr. Karner Ágoston főtitkár, s átadta egy magát megnevezni nem akaró hinest-
vérünk 400 000 Ft-os adományát a Békéscsabai Szerétetotthonnak.

RÁKOSSZENTMIHÁLY

A gyülekezet templomának 50 éves évfordulóját ünnepelte nemrég. Családias ünnepen emléke-
zett meg lelkipásztora dr. Karner Ágoston országos fótitkár25 éves szolgálatáról és új tiszti kart ikta-
tott szolgálatba.

BÉKÉSCSABA

Trajtler Gábor irányításával és Kormos Dániel közreműködésével a gyülekezet felújíttatta
192I-ben készült orgonáját.

SIKÁlDR

A borsodi iparvidék egyik országos hírű nagyüzemének szomszédságában áll impozáns külsejű,
meleg hangulatú evangélikus templomunk. Ötven éve végzi áldott swlgálatát.

CSIKÓSTÖfTÖS

A dombok közt , .dornbra" épült fehér falú templom 1887 óta lelki otthona az itt élő kevés számú
evangélikusságnak. A gyülekezet megújította templomát. Kedves színfoltja volt a gyülekezet
örömünnepének az NSZK-beli Rommelshausen város ének és tánckarának szolgálata,

BORSODNÁDASD

Dr. Káldy Zoltán püspök szolgálatával sok szolgatárs és az ökumené küldötteinek jelenlétében ik-
tatta be Szirmai Zoltán esperes a pestlörinci gyülekezet új lelkészét, Havasi Kálmánt. 1929 - a gyü-
lekezet alapításától számítva, Óa harmadik lelkésze a gyülekezetnek. Az ünnepi istentiszteleten me-
legen búcsúzott a gyülekezet a nyugdíjba ment Matuz Lászlótól, aki 18 évig szolgált itt hűséggel.

PESTLŐRINC

DEÁK TÉR

A 130 tagú Nyugat-Berlinb6l érkezett Berlini Oratóriumkórus több magyarországi' szereplése
mellett szolgált a Deák-téri templomunkban is. Palestrina, Schütz, Mendeisshon, Nicolai és Reger
müveket adott elő valamint Dvorak D-dúr miséjét. Swlgálatuk Isten szeretetét hirdette, mely képes
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megszüntetni az embereket elválasztó falakat. Ezt bizonyít ja az, hogy német kórus cseh szerz6 misé-
jét adta elö Magyarországon.

HATVAN

A gyülekezet és a templom 50 éves évfordulóján Dr. Nagy Gyula püspök szolgált a gyülekezetben
és a gyöngyösi fiókegyházközségben.

MISKOLC

Hazánk második legnagyobb városa a borsodi iparvidék centruma Miskolc. A nagymúltú gyüle-
kezet Sárkány Tibor lelkész személyében 12. paróchus lelkészét köszöntötte, feleségét, Sárkányné
Horváth Erzsébetet pedig rnásodIelkészévé választotta. Beiktatásuk szeptember 7-én volt Dr. Nagy
Gyula püspök szolgálatával.

MOGYORÓD

A f6város perernkerületeit6\ karnyújtásnyira maroknyi evangélikusság él római katholikus több-
séggel körülvéve. A 330 lelket számláló kis gyülekezet 300 000 Ft-os adakozással és sok önkéntes
munkáva\ újította meg templomát.

SÁRvÁR

Trajtler Gábor zenei igazgató szeptember 21-én orgonaestet tartott a templom műemlék orgoná-
ján. Ugyanitt és a gyülekezet filiáiban igehirdetésekkel szolgált.

HARTA

Szabó Vilmos Bélát, új lelkipásztorát köszöntötte a gyülekezet, akit Tóth-Szőllős Mihályesperes
iktatott be új tisztébe

BÉKÉSCSABA - ERZSÉBETHELY

, ,Az építés mindig a reménység szimböluma. Aki épít, annak van reménysége. Jól tettétek, hogy
új gyülekezeti házat építettetek és hogy bíztok a jöv6ben." - többek között ezeket mondotta igehir-
detésében Káldy püspök az új gyülekezeti ház felszentelésekor.



A gy6ri öregtemplom

GYŐR

Az Öregtemplom építésének 200 éves évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. Az ünnepi alkalmat
kiállítás is kísérte, melynek gazdag anyaga 15Z7-t6J, a reformáció gyeSrikezdetét6J két és fél évszázad
gyülekezettörténetébe adott bepillantást.

ESZTERGOM

A 2000 éves ősi város kicsi szörványgyülekezete új lelkipásztort kapott a 47 évi szolgálat után
nyugdíjba vonult Molnár Gyula lelkész utódaként Szabó László személyében.

PUSZTAVÁM

A Műemléki Felügyelőség, az Oroszlányi Szénbánya Vállalat és a gyülekezet példás összefogása
nyomán megújult a 200 éves templom. A gyülekezet örömünnepén Nagy Gyula püspök szolgált.

BALASSAGYARMAT

:y Egykor vesztóhelyre épült az újabbkori balassagyarmati templom. 200 éve az élet beszéde hang-
r- zik benne. Ezért és a templom megújulásáért adott hálát az ünneplő gyülekezet november 3-án. Az

ünnep fényét a Gáncs Aladár lelkész-orgonista által adott Bach-hangverseny emelte.
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ACSA

A Lutheránia énekkara szolgált a gyülekezetben Weltler Jenő karnagy vezetésével és Trajtler Gá-
bor zenei igazgató orgonajátékával.

CSENGŐn - PÁHI - KASKANTYÚ

Az 1972-ben társgyülekezetté szervez6dött egykori anyagyülekezetek új lelkészét, ifj. Hafenscher
Károlyt Tóth-Szóllős Mihályesperes iktatta be hivatalába ünnepi istentisztelet keretében.

BÉCSIKAPU-TÉR

400 éve született Heinrich Schütz. 30 éves a gyülekezet Schütz-kérusa. 30 éve vezeti az énekkart
Csorba karnagy. A templomot zsúfolásig megtöltö gyülekezet felejthetetlen egyházzenei élmény ré-
szese lehetett.

SAJÓKAZA

NAGYTARCSA

Id. Gáncs Aladár halálának 50 éves évfordulójára emlékezett a gyülekezet a nagytarcsai temető-
ben levő sírjánál. Keveházi László esperes szolgált, Terjánszki János gyülekezeti felügyelő pedig
elhelyezte a "Mindenki papja" sírjára az emlékezés virágait.

NYÍREGYHÁZA

Az ádventi időben több vendégszolgálat történt a gyülekezetben. Szolgáltak: a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Kántusa valamint Puskás János pusztavámi lelkész.

Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs a gyülekezetegyhangú meghívásaés az egyházfóhatóság hoz-
zájárulása alapján megbízást kapott a mintegy 70 településen élő sz6rvány-evangélikusság lelkigon-
dozására. Első eset, hogy levelem teológiai tanfolyamot végzett gyülekezeti munkatárs önálló mun-
kakört tölt be.

TÁPIÓSZENTMÁRTON

A gyülekezet felújíttatta 103 éves orgonáját. Az egyházzenei esteken Trajtler Gábor, a Norvég If-
júsági Énekkar, Nagy Gyula vecsési kántor valamint Győri János Sámuel lelkész és a Hermons
együttes szolgáltak.
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BUDAFOK

RÁKOSPALafA

Az elmúlt év végén emlékezett meg a Budafoki Evangélikus Gyülekezet templomának 50 évvel
ezelőtti építéséről és felszenteléséről.

l855-ben épült nagy áldozatok árán a Kistemplom, majd századunk harmineas éveiben tőle nem
messze az új nagy templom. A templomépítő ösökre és a megtapasztalt isteni szeretetre emlékezett
a gyülekezet evangélizáció keretében, ahol Szebik Imre, dr. Hafenscher Károly és Szirmai Zoltán
lelkészek szolgáltak.

Új oltárt épített a gyülekezet. Az oltárasztalt, szószéket és keresztet Szeverényi János tervezte, Pa-
ulik Péter felügyelő és felesége adományozta.

A gyülekezet és a község társadalmi szervei meleg szeretettel és áldáskívánással köszöntötték a
gyülekezet és a közösség legidősebb tagját, özv. Németh Lajosnér 100. születésnapján.

CSORVÁS

BEZI

Az alig ötven éves elárvult rábafüzesi harang a Rábca-vidék evangélikusságát hívogatja immár az
Isten házába. A harangszemelés swlgálatát Bárány Gyula esperes végezte.

LOVÁSZPATONA

CINKafA

Ötvened vasárnap délelőtt Trajtler Gábor egyházzenei igazgató, a gyülekezet egykori segédlelké-
sze hirdette az igét, délután pedig a nagy evangélikus zeneszerz6król tartott előadást és beszámolt
a műemléki rekonstrukció végett lebontott orgona visszaálIítási munkálatairől.

DEBRECEN

"Három évtized - Jelentős örhelyen" címmel közölt megemlékezést az Evangélikus Élet arról,
hogy Szabó Gyula csperes-lelkész 30 éve swlgál a debreceni gyülekezetben. A gyülekezet és a
Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye köszöntését Karády pál tolmácsolta, áldást kívánva lelkipásztoruk
további swlgálataira.
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1986.virágvasárnapján újraszentelték a bábolnai protestáns templomot
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KISKŐRÖS
A kiskörösi gyülekezet látta vendégül a Bács-Kiskun megye közepén élő gyülekezetek presbitereit

és gyülekezeti munkásait azon a csendesnapon, melynek központi témája ez volt: "Mit várok egyhá-
zamtói?" A szolgálatokat az egyházmegyében szolgáló lelkészek végezték.

VECSÉS
Debrecenben református, Szegeden baptista, Vecsésen pedig evangélikus templom viseli Martin

Luther King merénylet áldozatául járt néger polgárjogi harcos nevét. Személyére és életmúvére em-
lékezett a gyülekezet. Előadást tartott Czövek Olivér református lelkész.

BÁBOLNA

Az 1934-ben felszentelt, az elmúlt ötven évben állagábanmegromlott közös protestáns templomot
a Bábolnán élő evangélikus és református hívek valamint a Mezögazdasági Kombinát jóindulatú se-
gítsége új köntösbe öltöztette. A templom újraszentelését Dr. Nagy Gyula evangélikus és Kovách
Attila református püspökök végezték.

VÁC
A Hemsjö-i és Lehrum-i (Svédország) kórusok zenés áhitat keretében szolgáltak a gyülekezetben.

A 120 tagú svéd énekkari közösséget testvéri szívvel kösZöntötte és látta vendégül a váci gyülekezet.

RÉPCELAK

Kettős örömünnepe volt a gyülekezetnek. A gyülekezet megújíttatta templomát és Zólyomi Má-
tyás személyében új lelkipásztort kapott. Az ünnepi szolgálatokat Dr. Nagy Gyula püspök és Fehér
Károlyesperes végezték.

NAGYGERESD
Az egyháztörténetbe a dunántúli helység az ún. "Nagygeresdi egyezség" megkötésévei iródott

be. Az egyezség a dunántúli evangélikusok és reformátusok között jött létre egymás lelkigondozói
szolgálatának segítése ügyében. Az ősi gyülekezet 202 éves temploma külföldi, közegyházi és gyü-
lekezeti adományokból megújítva várja az igére és szentségekre vágyó mai gyülekezetet.

Összeállította:
Szalay Thmás
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"1. .. •.I"Kik Jézushoz hazatértek
(Megemlékezés halottainkról)

DETRE LAJOS (1907-1985). Irsán született. Édesapja ott volt tanító. Tatabányaiés vanyarci se-
gédlelkészi évek után 1935-ben Monorra került missziói lelkészként. Szervezö munkája nyomán
önállósult a gyülekezet, 1939-ben megépült a gyülekezet szép temploma. A háborús évek után
Tápiószele-Farmosra került, s onnan ment nyugállományba, de a monori gyülekezetben kisegítő
szolgálatokat ekkor is végzett. Élete folyamán mindig kis gyülekezetben szolgált. az általa építtetett
monori templom oltára előtt volt felravatalozva. Nagy részvét mellett onnan kísérték nyugvó helyére
családjának tagjain kívül a Pest megyei lelkészek és egykori gyülekezeteiból érkezett hívek.

li

CSABY JÓZSEF (1904-1985). A Veszprém megyei Dörgicsén született. Celldömölki segédlel-
kész, majd 1932-48 közt Dunaföldváron. ezt követően 1948-1976. közt Dörgicsén állt gyülekezeti
swlgálatban. 1976 öszén ment nyugdíjba. Váratlanul hunyt el. Porrészeit a balatonakali gyászháznál
és a dörgicsei templomnál történt búcsúztatás után a dörgicsei temetőben a gyülekezet nagy részvéte
mellett helyezték el.

BARÁTH PÁL (1908-1985). A Veszprém megyei Gecsén született. Mint segédlelkész egy-egy
évet szolgál Körmenden és Óriszentpéteren, az ősi nemescsói gyülekezetben és kiterjedt szórványai-
ban 40 esztendőt tölt. Átmeneti időre a Vasi közép egyházmegye esperese. Nyugdíjas éveit Budapes-
.ten töltve, végső pihenőre mégis visszatér egykori gyülekezetébe. Sírjánál a gyülekezet felügyelője
meghatott szavakkal köszönte meg Istennek a hűséges lelkipásztor soha el nem múló szeretetét, ra-
gaszkodását, "amelyet még kilométerek százai sem tudtak kioltani."

:

: DR. HELLE FERENC (1889-1985). Vasdiplomás tanár, volt iskolaigazgató, tanügyi főtaná-
csos. Lelkészként csak fiatal korában szolgált nyolc éven át Vecsésen, majd átmeneti ideig Pilisen,
Göd-Szódönés Vácott. Munkálkodásának szép gyümölcse a vecsési első templom. Amikor a gyüle-
kezet lelkészt választott, mint a gyülekezet felügyelője tevékenykedett tovább. Ritka szép életidővel
ajándékozta meg az Ú r. Temetésén a maga választotta igék alapján hangzott a vígasztalás evangéliu-
ma a rákosi új köztemetőben.

DR. SZIKSZAY ZOLTÁN (1904-1985). Nyíregyházán született, de egész szolgálati idejét szór-
ványgyülekezetben töltötte. Kilométerek tízezreit tette meg, sokszor nagy távolságokat gyalogjárva,
de rnindig fáradhatatlan buzgósággal. Délborsod. KáJmánháza, Kisapostag és Óriszentpéter szór-
ványhíveiáldást mondvará, emlegetik. Megpihenni a gyenesdiási Kapernaumba tér szeretett felesé-
gével, akivel majdnem egy időben szólítja magához az Úr. Az Igéhez való hűségben, a segítő swlgá-
lat végzésében példaadó lelkész volt, gyermekies lelkülettel járt-kelt mindenütt. A dunaújvárosi
temetőben várja ítéletre visszatérő Urát.
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SZENDE ERNŐ (1912-1985). Lajoskomáromban született. Édesapja egyházi tarútó volt. A
szül6i házban öt gyermek nevelkedett hitben ésegyházszeretetben. 50 évvel ezelőtt kezdte szolgála-
tát Vácott, majd Kiskunhalason volt "szervez6lelkész." Ez a gyülekezet munkája nyomán született
és él ma is. A Pest megyei péteriben 36 éven át meleg szívvel és pásztori szeretettel tartotta együtt
a nyájat. Gyülekezeti termet és lelkészlakást épített. 1982. nyarán ment nyugdíjba. Erre a lépésre
már a betegség is kényszerítette. A szüleivel együtt élt két tanám6leánya karjaiban halt meg. A péteri
gyülekezet templomából óriási részvétel és őszinte részvét kísérte síri pihenőhelyére.

POvÁZSAY MIHÁLY (1929-1985). Kondoroson született. Lelkészi szolgálatát Makón kezdte,
majd 1956-tól haláláig - közel 30 évig - Békéscsabán munkálkodott az Úr sz6l6jében. Gyógyítha-
tatlan hosszú betegség, sok szenvedés után hunyt el. Temetésén az igeszolgálatot Dr. Nagy Gyula
püspök végezte. Hangsúlyozta, hogy az elhunyt szolgatárs életét születését61 kezdve átfogta Isten
láthatatlan irgalma, éltette a bíinbánat és a btInbocsánat kegyelme, és csendes halállal hívta magához
Ura az örök'otthonba, hogy mostmár Őneki szolgáljon teljességgel.

JAKAB SÁNDOR (1911-1985). Balatonszentivánon született. Édesapja uradalmi gépész, majd
MÁV fómozdonyvezet6. Templomos, irnádkoző édesanyja irányítja a lelkészi pályára. Celldömölk,
Tolnanémedi, Eger, Enying és Siófok szolgálatának átmeneti állomásai. 1940-1971 között - 31
éven át szolgál Gecsén. Aránylag korán kényszeríti nyugdíjba a betegsége, de Győrött még 3 évig
gyülekezeti pénztáros, s arníg ereje engedi, szívesen helyettesítget. Mint a gy6ri Fafaragó Kör tagja
mindig szebbés szebb munkákkal hívja magára a művészeti vezetők figyelmét. Szorgos két keze egy-
házmtIvészeti alkotásai több templomunkat díszíti. Isten szép, csendes elalvással vette magához a
hosszú id6nátt beteg, egyre gyengébb lelkésztestvért. A Gy6r-Nádorvárosi temetőben halottak nap-
jának délutánján a Gecse-Szerecsenyi hívek szívéb61-ajkárol életszolgálatéért háIálkodó szívvel
zengett a b'icsúzás éneke: "Mely igenjó az Úristent dicsérni!"

ll5

KŰHN ERNŐ (1913-1985). Az ildadi tarútólakban született. Igen kis gyermek volt, amikor
édesapja meghalt. ASWd lett az otthona. Itt volt kisdiák, gimnazista, segédlelkész, 10éven át val1ás-
tanár, s amikor 1954-ben a nógrádi gyülekezet hívta meg lelkésznek, szolgálatára akkor is hetente
utazott ASWd és Nógrád között. Hűséggel gondozta sz6rványait: Diösjenöt, Swkolyát, Nagyoro-
szit. N6grádon parókiát is épített, - gondolva utódára. 1985. december 1-én álmában érte a halál.
Az ádventi prédikáció helyett megérkezett Urához ezen a napon. Nógrádi búcsúztatás után az aszódi
temetőben pihent el megfáradott teste.

TURCSÁNYI KÁROLY (1922-1986). Aszódon született, ott végezte elemi és középiskolai ta-
nulmányait is. 1lmítói között taIáljuk majdani felesége édesapját és édesanyját, valamint nagyapját,
akik igen megbecsült emberek voltak a gyülekezetben és a falu népe között is. A háború ideje alatt
volt teológus, majd segítkezett a sokrétü swlgálat ellátásában. Rövid aszódi segédlelkészi id6t köve-
tOOnMedgyesegyházára kerül val1ástaIlítólelkésznek. 1952-ben azonban megsztInik ottani állása,
s családjával visszaköltözik Asz6dra. 1955-ben a Déli Egyházkerületben kerületi lelkész lesz.
A püspöki gépkocsi vezet6jeként kíséri püspökeit a vidéki swlgáIati utakra. 1966-ban megrokkant
egészségi állapota miatt diakóniai lelkészi állást bp a Budai Szeretetotthonok központjában. Köz-
ben súlyos betegsége egyre jobban elhatalmasodik, ezért kéri id6 el6tti nyugdíjazását. Sok küzde-
lemmel próbált lelkészi swlgáIatában a családja jelentette néki a biztos tampontot. Sok szenvedés
után az óbudai temetőben pihent el kiszenvedett teste. Utolsó utjára egyautóbusznyi csoport vitte
el a szülöföld kegyeletét.
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BÁRDOSI JENŐ (1910-1985). A Veszprém megyei Gecsén született. Székesfehéváron szentelte
lelkésszé Kapi Béla püspök. Ezt követ6en sok helyen és különbözö beosztásban szolgál. Szombathe-
lyen s. lelkész, Csöglén missziói lelkész, Sopronkóhidán fegyintézeti, Sopronban s. lelkész, Bezi-
ben h. lelkész. Zsédeny-Hegyfaluban alig két évet töltve, végül Dabronyban szolgál 23 éven át.
Nyugdíjas éveit Pápán tölti. "Kevesünknek adatott meg, hogy nemzeti történelmünk nagyjai számá-
ra a kegyelem eszközeinek kiszolgálása mellett a megváltó szeretet vigasztalását nyújtsa. "Neki
megadatott. Karácsony vigiliáján órákat töltött a halálra ítélt Bajcsy-Zsilinszky cellájában, gyóntat-
ta, feloldozta és kiszolgáltatta neki az Úr szent vacsorát. A kedves, szeretetre méltő lelkész így került
aztán a közérdekIódés előterébe. Bárhol végezte az evangéliumhirdetést, vagy pihent, rábukkantak
a Zsilinszky-kutatók, s mindig újabb részleteket hoztak elő az emlékezés kapcsán.

VÁLINT JÁNos (1895-1985). Fiatal lelkész korában a csehszlovákiai Feketelehotán szolgált,
1924-38 között. Nehéz körülmények között került Magyarországra. 1940-52 közört Bényén 1952
1959. években Irsán gyülekezeti lelkész, egy ideig a Pest megyei Közép egyházmegye esperese. 1959
elején került nyugdíjba. 90 éves korában hunyt el. Harnvasztás utáni temetése 1986. január 3-án volt
Budapesten.

ZSEMBEROVSZKY JÁNos (1907-1986). Aszódon született, ott kezdte tanulmányait és lelké-
szi szolgálatát is. Később Csörnörön, Tótkomlóson és Kiskörösön volt káplán. Parókuskénta Veszp-
rém megyei Öskün taIáljuk. A II. világháború után négy helyen is szolgál, majd 1953. őszéri Tótkom-
lósra választják meg lelkésznek. 25 esztendőn át szlovákul is hirdeti az igét. 1979-ben kerül vissza
Aszódra, ahol már évek óta készítette az időskor lakását. Bár az otthon eltöltött 6 esztendő alatt sok
betegséggel látogatta meg az Isten, amíg ereje engedte, besegített még.

KISS GYÖRGY (1906-1986). Szarvason született, szüleinek kilencedik gyermekeként. Ez a
gyülekezet abban az időben sok teológust küldött a soproni Hittudományi Karra. Szolgálatait
Budapest- Deák téren kezdte, rnint s. lelkész. Irsán helyettes-lelkész volt. 1931-32-ben Svédország-
ban tanult, az uppsalai egyetemen. Parókus Bényén 1932-38 közt, Kiskörösön 1938-42 közt,
Szarvason, az újtemplomnál1942-48-ig, végül Békéscsabán 1948. november l-t6l1974. december
31-én történt nyugdíjazásáig. Ekkor egy ideig még ottél, majd a csabai lakását felszárnolva Monorra
költözik, Márta leánya - Cselovszky Ferencné - gyülekezetébe. ott is halt meg, de a budapesti
rákosi új köztemetóben térnették el korábban elhunyt felesége mellé.

MARÓTI JÁNos (1916-1986). Élete Pilisr6l indult és Pilisre érkezett. Lelkészi szolgálatát szü-
löföldjénkezdve, 1950-ben kerül Acsára, ahol 33 évig szolgál egyfolytában. "A krisztusi életkornak
megfelelő szolgálata alatt nemzedéket nevelt fel, s amikor búcsút vett a gyülekezettöl, mert nyugdíj-
ba készült, ez a gyülekezet mélyen megszomorodva és ragaszkodó szeretettel búcsúzott tőle, sőt iga-
zán el sem búcsúztak, rnindvégig tartották a kapcsolatot megfáradt és már betegeskedö lelkészükkel
is. , ,Szerény ember volt. Templomát többször renováltatta, de a régi lelkészlakást nem kívánta meg-
újítani. Maradt szerényen a régiben. Temetése Pilisen a helybeli és az acsai gyülekezet nagy részvé-
telével történt. A temetési igehirdetést Keveházi Lászlóesperes, azelhunytjó barátja tartotta. Maróti
János végül is nemcsak Pilisr6l indult és Pilisre érkezett. Reménységünk szerint halálával ahhoz ér-
kezett haza, aki ~ele volt minden idején.

TARJÁN BÉLA (1908-1986). A Nyíregyházán született lelkészt 1933-ban a nyíregyházi nagy-
templom oltáráról bocsátotta a szolgálat útjára D. Geduly Henrik püspök. Ózdon segédlelkész. a



"Kik Jézushoz hazatértek, célhoz értek . . ." énekeljük és bizonyságte-
véssel valljuk. Emlékezve őreájuk, megköszönjük Istennek szolgáló életü-
ket, melyben öröm és búbánat, fény és éjsetét váltogatta egymást. Ezek az
életek immár örök fényben szolgálnak, "s a Báránynak zenghetik új éne-
két:' Amint áldó imádság kísérte őket a síri nyugalomra, úgy most hangoz-
zék fel könyörgő imádságunk is mi-magunkért az 526. ének befejező verse
szerint: "Segíts, Jézus, hitbenjámi, nem hátrálni! S ha itt utam véget ért,
A menny boldog seregében ajd részt nékem Értem hullott véredért!"

templom oltáráról bocsátotta a szolgálat útjára D. Geduly Henrik püspök. Ózdon segédlelkész, a
Délszabolcsi misszióban 1935-48 között nagy földrajzi területen tölti be hivatását. A II. világhábo-
rúban 3 éven át katonai szolgálatban áll, majd 1945-47 közt hadifogoly. 1948-64. esztendeiben
Nyíregyházán vallástanító, végül 1964-80 között gyülekezeti lelkész. Szülővárosában tölti nyugdí-
jas éveit, s ott pihen el az Északi temetőben, ahová maga is sokakat kísért síri pihenőre. Hosszú időn
át volt a Gyülekezeti Segély buzgó és készséggel fáradozó egyházmegyei előadója.

Pásztor pál
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Az igazi szeretet mindent megtesz s örömmel el-
szenved azért, akit szeret.

VE~SEK,ELBESZÉLÉSEK
Sághy Jenő

Igazi szeretet

(Luther MártDn)

Felűdűlve húzom be magam mögön a borbélymúhely ajtaját. Já magyar mondást hallonam meg-
int. Borbélyunk rég elhunyt helybéli gazda szavait idézte, melyeket nézeteltérés parázs vita hevében
vágott házsártos menye fejéhez ötven éve már.

- Nem volt érdemes miattad megcsapni a 1000t.
Micsoda gazdag tartalom, kifejező erő és tÖlT/Örségebben a kurta mondatban. Képet villant fel.

Falusi utca. Egyik ház eldu lovasszekér. rajta a szomszéd községbe viendő, menyecskének való fehér-
nép, holmijával együn. A kocsis - talán éppen a leendő apás - meghúzza a gyeplőt és könnyedén
a lovak közé csap.

- Gyi!
Minde; és még sok más benne van az idézett néhány szában - mint az egykorifiatalasszony súlyos

elmarasszalása.
Az utcára érve fagyos szélroham zűdul rám. Megingat, élével arcom, .borotválja' s befurakodik

ruházatom alá. Megborzongok, összébb húzomkabátom. - Bizony-bizony ma is vannakilyenosszo-
nyak, akikén "nem volt érdemes megcsapni a lovat'; illetve - motorizált korunkban - elforduani
a slusszkulcsot , . .

A viharos erejű szél falevelet kap fel a foldról. Magasba emeli, sodorja, hintáztatja, tancoltatja.
végül visszaragasztja egyik diofára. talán éppen arra, amelyről ősszellehullon. Elhaladok aja mel-
len, majd vissza-visszatekintek kiváncsian, de a rozsdaszinű, halottfalevél nem uuuiktovább: kitar-
tóan on marad az élettelen fa csupasz gallyai közÖn, ahova - szeszélyes kedvében - a szél sodorta.

Sok a szethullott házasság, manapság killönösen. A há<JJstársaJcelválnak törvényesen. Máskor
együn maradnak, de csak úgy, mint halott fán a halott falevél. Nincs közlJnük szerves tJsszekönetés,
nincs nedvkeringés. Nem lüktet bennük a szeretet él6k, éltet6, a másikfelet szolgáló árama. - Wlló-
ságasnak látszá, igazában semmis, halott há<JJsságok ezek.

Utam céljára gondolok és lassan, szinte észrevétlenJll átmelegszik a szivem. A házban, amelyfelé
tartok, nem ilyen házaspár lakik. KiJzÖnük nem apadt, szárad: ki a szeretet patakja, pedig killslfkö-
rülményeik alkalmasak lettek volna elapasuasara. Az egyiUt tlJltlJn hosszű, kilzdelmes évtizedek s
killönösen mindkettt5jak betegsége. Aférj - agyvérzés IWvetkezJében - tizenhat év óta munkaktpte-
len, mozgásábanerosen korlátozott. Afeleségénektavaly,luísvit eldtt levettékféllábál, térdenfelül.
S ez még nem volt elég. Múlt njáron Iren asszony kerekes szAében iJldIJgélvejtfaJgeten a gáztúrJle-
lyen, amikor dlJbbenve vette észre: egyik edérrfoen sisteregni,friJcskölni kezd alom zsir. Ijedten
kapott a Iáboska után, hagy lehúzza a lángról. A hirtelen mozdulattól székefelborult, Ifmaga akony-
ha MpadMjára ZJÚU11It - éppen a csonkjára. Menk1kocsi, kérház újra. Forgócsont-tlJrés. Az orvo-
sok csak nagy nehezen tUdJák tJsszeszegecselni a rendJcMll tlJrékeny csontot.
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Amikor szobájukba lépek, a szokásos kép tárul elém. István széken ül csendesen, nyugodalmasan:
Irén asszony ágyban fekszik, de mikor meglát, tüstént felül ágyában. Hiába kapacitálom visszafek-
vésre, nyugovásra, ülve marad. Élénk most is, mint mindig. Nyári balesetre terelődik a szo. Nem
panaszkodik, sopánkodik, de azért bevallja: heves fájdalmakat érez lábcsonkjában - különös mó-
don úgy, mintha még megvolna az egész lába és azfájna. Kárházi szakorvosa nem is bíztatta azzal,
hogy majd idővel megszabadul ezektől a számára érthetetlen fájdalmaktól. Minderü összevetve,
nagyjából elégedett ac;állapotával. Amikor errol beszámol, élénk tekintete mégis fátyolossá válik
s mintha konnycseppet látnék bújkálni szeme szágletében.

- Nem kell mindig az ágyaiőriznem. Nappal-jóformán állandóan - ebben a kényelmes guruló
székemben üldögélek és tevegetek kezeimmel, amit tudok.

ÓVatosan az ágya mellé készített kerekes székbe száll s mozgatja az alkotmányt előre-hátra.
- Kormányozni lehet-e ezt a masinát?

I
- Hogyne. - Smár mutatja is, kezével a jobb- vagy baloldali nagy kereket forgatva, aszerint,

hogy milyen irányban kiván haladni.
- Így a szobába, lakásban szepen kozlekedem. Samikor odakünn jó idő van, valaki székestűl

kitol engem az udvarra, ott aztán szivhatom ajó levegőt, egészen szabad vagyok.
Szivem mélyéig meghat a szavaiból sugárzó lelki erő, amellyel csonkaságának. betegségének sú-

lyos terhét hordozza. Érzésemnek néhány mondatban kifejezést is adok.
A férj - lassú fejmozdulattal - felesége felé int.
- Hát azt tudja-e tisztelendő úr, hogy nemrég megint elvitte a mento?
Meglepődöm.
- Errol nem hallottam. Mi történt?
Irén asszony bagatellizálni igyekszik a dolgot.
- Ó csak egy-két napig voltam bent, kárházban. - Kiestem ágyamból és ismét erre a csonkra.

Ám ezúttal szerenesém volt. Újabb,törés nem történt, s a tavaly nyári drátozás, nittelés sem mondta
fel a szalgálatot.

- Dehát hogyan esett ki az ágyából?
- Ki akartam ugrani belőle.
Meglepetésem döbbenetté változik.
- Ugrani?! Maga?! A féllábával?!
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Látva elképedésem, magyarázkodni kezd.
- Egyik reggel, amikor Istók fölkelt fekhelyéról, láttam, hogy megtántorodik és mindjárt elzu-

han. Nem gondoltam én akkor semmi másra, csak arra, meg kell menteni uramat az eleséstől, ami
az 6 állapotában igen nagy bajt okozhat.

- Sajátmagára meg nem gondolt.
- Tényleg nem. Magamr61, féllábamr61 megfeledkezve, kiugrottam ágyamból és tüstént a földre

estem.
Meggondolatlanságát mentegetve hozzáteszi.
- Dehát mindenki csak így cselekedett volna, amikor látja, hogy a másik bajban van és azonnali

segítségre szorul. Akkor csak a segítésre gondol, minden egyébról - maga-magáról is - megfe-
ledkezve.

Mindenki?! . . . Hm. - Egy könyv jut eszembe, amit évtizedekkel el6bb olvastam. Pontosabban:
az idegen nyelvb61 fordított, meglehet6senjelentéktelen regény magyar címe:

- Ha mindenki ilyen lenne.
Ha mindenki ilyen magától értetődően, önzetlenül mozdulna a válságba jutottak megsegítésére,

megmentésére, mint Irén asszony tette férjével szemben, akkor . . . hm . . . akkor mer6ben más
arculata lenne a világnak . . .

Irén asszony könnyen végzetessé válhatóújabb balesetét nem, .meggondolatlansága" okozta. Tet-
tét a szeretet motiválta. Az igazi szeretet, amely - Lutherünk szerint - mindent megtesz és öröm-
mel elszenved azért, akit szeret.

Búcsúzásomkor elhangzik részükról a szokásos , ,köszönjük a látogatást", ami ennek a házaspár-
nak a szájából egyáltalán nem hangzik sablonosan. Magamban azt gondolom: én köszönöm. Igen.
Köszönöm a nehéz csapásokat békességesen hordoz6 szívek csendes kitáruJkozását, a szeret6 Isten-
be vetett bizalom halk megmutatását, most különösen is a magáról megfeledkez6, csak a másikat
menteni akar6 önzetlen, igazi szeretet tündökl6 példájának felragyogtatását: hitemer6sítését. Nem
én tettem nékik szolgálatot, hanem 6k nekem. Vagy ha én is: - köszönöm Istennek, hogy szolgálhat-
tunk egymásnak, szeretettel.

Karórámon déli tizenkett6t jelezve egymásra símul a két mutató, amikor kilépek a betegszobából.
A konyhában majdnem összeütközöm egy befelé törekv6 fiatalasszonnyaJ. Ételhordót cipel. A
szomszédban lakik, képzettápolón6. A Vöröskereszt megbízottjaként 6 hordja naponkéntvendégl6-
b6l az ebédet, intézi a bolti bevásárlásokat, egyebeket a mozogni csak alig-alig tudó házaspár
számára.

Intézményesített szolgálat. Láttán a szívemet elárasztó jóles6 melegség h6foka kicsit még emelke-
dik. Íme, újabb megnyilvánulása a segít6 szeretetnek.

Templomunk tornyában harang kondul. A szél- mint el6bb a falevelet - magasba emeli a déli
harangszót, majd szétteriti, hullámoztatja az egész falu felett. Ritmikus, eröteljes bíztatás hull
csengve-bongva odafentr6\ házakra, utcákra, emberekre.

- Egyikünk, ha roskad,
Emelje a másik,
Tegyen érte mindent,
Mi üdvére válik!
Más terhét véve fel,
Az eros a gyengét
Szolgálja készséggel
Csodálatos dolog, hogy erre a szolgálatra a gyenge is lehet eros.
Szeretet által.
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Bozóky Éva:

De profundis ...

- Elviszlek valahova, kérlek, ne ijedj meg. És f6k.ént: ne áruld el megdöbbenésedet! Csodálko-
zásodat se. Tekintsd természetesnek azt, ami csodálatos. A lélek erejét.

A fiatal lelkésznö megállítja kocsiját a városka föutcáján, és egy szerfelett furcsa házhoz kalauzol.
Az első emeleti erkély lejt6t képezve hajlik le a fóldszintre. Mint valami lecsüngő bajusz. Az erkély
lehajtása olyan érzést kelt, mintha a ház is el akarna dőlni. Ám a lejt6n fóllehet menni anélkül, hogy
lépcsővel találkozna az ember.

Fenn az erkélyen fiatalasszony ül fehér pongyolában, mozdulatlanul. Sz6k.e haját szél borzolja,
keze megrebben, szeme felcsillan, amikor meglátja, hogy vendég érkezik, egyébként olyan mozdu-
latlan, mint a köszobor,

Közelr61látszik, hogy tolószékben ül. Béna? A hosszú kimonó ápol, seitakar. Mellette kis asztal-
kán hideg bodzaszörp, a lelkészn6 időnként a beteg szájához emeli. Sem előre, sem hátra nem tud
hajolni. Keze nem bírja el a poharat. Csupán az apró legyezöt, amivel a szúnyogokat riogatja.

Köbe vésett fájdalom? Korántsem. Mosolyog. Kérdezni nem merem, igyekszem az elöljáróban
adott tanácsokhoz híven, természetesen viselkedni. Mi történhetett ezzel a szép, fiatal, harmineas
éveiben járó teremtésseI? K6vé vált, mint a Lót felesége? Észreveszi zavaromat, bizonyára nem én
vagyok az egyetlen, aki megdöbbenését rejtegeti, amikor először látja.

- Ne sajnálj engem. Új életre születtem, másmilyenre, mint a korábbi volt.

*
- Olyan ez, mintha az embertúlélné a saját halálát. Egyszerre minden megváltozik. Valami lezá-

rult, végérvényesen, visszahozhatatlanul. Pillanatok alatt úgy tűnt el a múlt, mintha sosem lett vol-
na, pedig biztosan tudom, hogy tegnap még volt . . .

- Tizennyolc évesen mentem férjhez, egyenest az iskolapadból. Jogász akartam lenni, de csak
halasztottam, majd talán levelez6remegyek, ha nagyobbak lesznek a gyerekek. Két fiú egy lány, egy-
más utánjöttek. ma 17,15, II évesek. Hivatalban dolgoztam elláttama családomat, éltem, mint annyi
más asszony. Azon az estén vendégségbe mentünk a férjemmel, édesanyám vigyázott a gyerekre.
Kicsik voltak még, hat éve annak . . . Még arra is emlékszem, hogy fehér ruha volt rajtam és nagy-
szélű fehér kalap. Mindig szerettem a fehéret, jó meglátni messzir6l az öltözéken, hogy habtiszta.
A féljem koccintgatott, megtette máskor is, sosem szóltam érte; olyan magabizto san vezetett, ha
ivott is, eszembe sem jutott, hogy féljek.

- Végig eszméleten voltam. Amikor nekirohantunk annak a fának, sa kocsitet6 rám zuhant, ak-
kor is. Nehezen tudtak kiszabadítani. ott feküdtem törött gerinccel a présben. Még nem sejtettem,
hogy ez az ajellegzetes törés, amely úsz6kkal szokott megesni, ha véletlenül sekély vízbe ugranak,
vagy ha netán nyakszirtjükre veti magát egy másik úszó. Én még akkor ilyen esetr6l nem hallottam.

-. A legszörnytIbb az volt, amikor megtudtam, hogy ez a jelenlegi állapot maradandó, megvál-
toztathatatlan. Hét hónapig feküdtem a Rehabilitációs Intézetben. Hét hónapig reménykedtem. Az-
tán kiadtak édesanyámnak. Nem, nem a férjernnek. Ó addigra elköltözött hazulról. A bíröság ittas
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vezetésért egy évre elítélte, de a végrehajtást felfüggesztette, mivelhogy a súlyosan sérült feleségét
ápolja ... Hát nem ápolt egy percig sem. Tizenkét évi házasság után úgy dobott ki az életéből,
ahogy az ember egy törött, hasznavehetetlen cserepet söpör a szemétbe. ott voltunk édesanyám
gondján: a három gyermek, meg én. Segített mindenki, ahogy tudott: a tanács adta ezt a lakást, az
erkély felhajtójátkülön nekem építették; egykori munkatársaim, barátaim vették a tolószéket, meg
a mindenféle kapaszkodóval ellátott ágyat. Még a könyvnek is különállványa van rajta, .mert nagyon
szeretek olvasni, de tartani nem bírom. Jöttek (s jönnek) a sétáltatók, a tologatók, jönnek takarítani
a gyerekeim osztálytársai - nem panaszolhatom se a magányt, se az elhagyatottságot, mert ilyenr61
szó sincs. És ami csodálatos: senki sem fáradt bele a segítésbe, nem lankadt a jó szándék, hanem
kinek-kinek szokásává vált. Hanem azért csak ólomnehéz volt.az az elsö két esztendő.

- Nem lehet ezt egykönnyen megszokni, hogy az ember szo'borrá merevedett. Hogy csak a feje
él, és a keze is csak kisebb mozdulatokra képes. De egyébként kiszolgáltatott, akár a csecsemő.
Érdemes-e így élni, lehet-e így élni, hasznára válhat-e az én életem még valakinek? Vagy csak teher
a nyomorék ember, élö halott, ha szeretik is, hősiesség, hogy törödnek vele? Lám, a férjem is meges-
küdött az oltár előtt, hogy "semjósorsában, sem balsorsában" - aztán úgy eltünt az eskünekmég
az emléke ,is, hogy ISmaga csodálkozott, csak nem képzelem, egész életében betegápoló legyen? -
Dehogy képzelem, dehogy gondolom. Csak azon keseregtem, hogy miért is maradtam életben, Iste-
nem, miért is?! Az uram derék özvegyember lenne, mindenki sajnálná, senki sem vetné meg, a gye-
rekek már megbarátkoztak volna a mostoltájukkal (merthogy az akadt, rögtön; még a kórházban is
meglátogatott, régi ismerösként; hogy meghatott a jószívűsége, dehogyis gondoltam, szemrevéte-
leznijön, megnézni, mint vágás előtt a marhát, eleget hízott-e?); édesanyám síratna nagyon, dehát
ó így is sír eleget, mindannyiunk közül IStud kevésbé vígasztalódni. Ebben az időben a reménytelen-
ség volta legszörnyűbb, amikor az ember már nem vár, nem is remél semmit. Ez pedig már maga
a halál.

- Egyszer eljött hozzám egy idlSs óvónlS ismerősöm .. - Hallod-e, te Magdi, eltollak én téged a
templomba, az istentiszteletre, tudom, nem voltál az esküvő óta, de ha egyszer életben hagyott téged
az Úristen, bizonyos, hogy terve is van veled, ltát engedd, hogy szóljon hozzád.

- És szólt. Megsz6lított,és meggyógyította a lelkem. A testemet nem, az maradt, amilyen volt,
de rádöbbentem, hogy minél elesettebb az ember, annál közelebb van Őhozzá, hiszen ISaz elesettek-
hez , nyomorultakhoz jött, s ezekből is tudott tanítványokat teremteni. Lelket öntött belém, tettvágyat
ébresztett.

- Hogy mit tudok tenni? Sokmindent, amihez csak fej szükségeltetik. Gyermekbibliaórákat,
ifjúsági 6rákat tartok, szeretetvendégségeken verseket mondok (mindig is jó versmondó voltam.ta-
náraim bíztattak, menjek színészi pályára, deltát a korai ltázasság miatt nem is próbálkoztam); mivel
sokat olvasok, minden témához megtalálom a szükséges verset, az irodalmi szemelvényeket; éneke-
Iekakórusban (én vagyok az a madár, amelyiknek csak torka van, szárnya nincs); segítek a pasztorá-
ciós munkában, meghallgatom a szomorüakar, az elesetteket, adöntésreképteleneket. Annyian jön-
nek, hogy már gyakorlott tan,ácsadónak is mondhatnám magam, de azt hiszem, fontosabb, hogy
meghallgassam őket, hogy kiönthessék a szívüket. Aki itt kisírja magát, és ránéz az én k6vé vélt tag-
jaimra, miközben mosolyt lát a szememben, az valahogy ráérez, hogy nincs olyan mélység, amely-
ből ki ne lehetne emelkedni, "de profundis" . . . Uram nyújtsd felém a kezed, és én mindent elvise-
lek, anélkül, hogy boldogtalan lennék közben!

- Visszanyertem a békémet, az életkedvemet, az örömömet. Volt életcélom, tudtam, miért nem
haltam meg. Újra anyja lettem a gyermekeimnek, tanítom őket, korrepetálokvelük, ezáltal frissítem
saját elfelejtett ismereteimet is. Már tudom vigasztalni édesanyámat. Kibékültem a volt férjemmel,
ezáltal 6 is akadálytalanul érintkezhet agyerekekkel. (Édesanyámnál, itt a szomszédban laknak, na-
ponta többször átjönnek.) De még nincs vége. Még ezután következik a csoda.



124

- Volt a gyülekezetben egy fiatal presbiter. Magabiztos, szép szál ember, jól kereső műszerész.
A kislányával jött mindig, a feleségét ritkán láttuk. Nemigen figyeltem rá, mint ahogy általában ke-
vés figyelmet szenteltem a nagyon egészségesnek látszöknak. Akadt sérült, bánatos ember épp elég.
Aztán egyszercsak megjelent nálam. Két mankóval.

- Szabályszerűen ment át a zebrán. Igen, itt a városunkban, ahol nincs is világvárosi forgalom.
Személy kocsi ütötte el, olyan szerencsétlenül, hogy fél lábát térd fölött kellett amputáJni. Ha a térd
hiányzik, sokkal nehezebb megszokni a múJábat; mindenesetre, amikor hozzám eljött, még két
mankóval járt; a lelkiállapota pedig olyan" kétmankós" sem volt. Folyt a válópere, a felesége el-
hagyta, vitte a kislányt is, igaz, az apja önmagát se tudta ellátni, nemhogy a gyereket . . . De furcsa
is lett a világ, a Szentírásban még az van, hogy elhagyja az ember apját és anyját, megy a házastársá-
val, és lesznek ketten egy testté. A mai világban meg csak a szülök végsőkig való helytáJlására szá-
míthat az, akit baj ér. A szülö mindent vállal, míg csak lélegzik, de a házastárs megfutamodik. Lega-
lább is a mi esetünkben így történt.

- .Ilyen volt a mi első találkozásunk, amit mind több követett. Én voltam a lelki támasz, addig-
addig támogattam, míg csak mozgóképes nem lett. Megtanult mú lábbal járni. Elvitt sétakocsikázni ,
meg Pestre, színházba, operába. Ölben f61 a lépcsőkön. Addigjöttünk-mentünk, míg szerelmesek
lettünk. Négy éve már, hogy összeházasodtunk. Ha hiszitek, ha nem, csak azt mondhatom, hogy
boldog vagyok.

- Voltak, akik azt mondták, vak vezet világtalant, meg hogy egymásrautaltság ez, nem más. De-
hát ez sincs így. Miért ne kaphatna egy féllábú férfi egészséges feleséget is? Hiszen, ha felcsatolja
a múJábát, kis sántításon kívül egyéb nem látszik. Ha engem választott, engem szeret, és én boldog
vagyok, mert én is szeretem.

- Ez a történetünk. Úgy érzem, ez a mostani életem összehasonlíthatatlanul tartalmasabb, gaz-
dagabb, mint a korábbi volt. Velünk van Valaki, aki megáldja a mi együttlétünket, és akit korábban
nem hivtunk meg az életünkbe. 6 áldott meg minket, amikor a mélységb61 kiáltottunk hozzá.

Esteledik. A fehérruhás fiatalasszony búcsúzóul, kicsit szégyenlősen előad egy kérést:
- Ha jártotokban-keltetekben találnátok egyezermestert, ügyes asztalost vagy hasonlót! Úgy

szeretnék egy normális, rendes karosszéket. amelyiknek a lába kerekeken gurul, az ülése, meg a
tárnlája beállítható. Olyan rossz mindig tolószékben ülni, úgy érzem megjelöl, és még azt hiszik,
hogy beteg vagyok. Pedig láthatjátok, hogy én nem vagyok beteg, ellenkezóleg, élek, hiszek, szere-
tek, remélek.



Gyarmati Irén

Alkonyodik
Az este már közel, Uram!
Lassan rövidül az utam,
a szemem már nem a régi,
s egyre csak az eget nézi,
egy-egy kőbe belebotlok,
riasztanak jövő gondok,
félénk lettem, kerül álom,
s mit keresek, nem találom.
Megritkultak a barátok.
ismerőst is ritkán látok,
hátam hajlott, kezem ráncos,
hajam ősz, lábam nem táncos,
járok-kelek, mint idegen,
rárnnéznek, de oly hidegen,
hogy eláll a szívverésem.
- Kit bántottam? - egyre kérdem,
nem felelnek, továbbáJJnak.
és maguk közül kizámak.
Uram, vénségem idején
kérlek, ne vess el engemet,
amikor elfogy az erőm,
kérlek, ne hagyj el engemet,
ha szólni már nem lesz szavam
s eljő a végső felvonás,
és járni sein tudok magam
és nem lesz több felolvasás,
kérlek, ne hagyj el engemet
nyomorúságom idején,
emlékezz meg rólam, Uram,
hadd legyek végig Veled én.
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Ébredés

Az ég tükrén hajl/ali szűrkeség.
Ébredek s szinte félálomban még
az első gondolatom a hála,
hogy alva is ott lehettem Nála.
Ébred az élet, megérint hangja
mint a templomi miatyánk harangja.
Levél' rezdül, kinyflik a virág
csillag halványul, fordul a világ,
hallgatom, ahogy ébred a csend,
pacsirta dalol a magasban fent,
Te, aki alvásra a szemem zárod
és a nappalokat velem járod,
óvsz a völgyben ls intesz a hegyen,
a neved örökké áldott legyen.
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Vallomás

A rnunkám szólított rnessze idegenbe.
Tenger, napfény, luxus vett körül,
hangos zene tépett idegembe
kínálva minek a ma úgy örül.

Néztem a fényben csillogó tengert,
öszi levelét vesztő pálmafát,
furcsa virágot, sok furcsa embert
míg sétálva mentem a parken ál.

Otthon IIJár ősz van, hun a sok levél.
csak az. akác áll ellen a szélnek,
a,vándormadár hosszú, útra két
s csak a bátrabb vág nekí a télnek.

Azt mondják, esik, beborult az ég
s én mégis hozzád vágyom kis hazám,
itt napfény van, a tenger tiszta kék
sén mégis, téged szeretlek igazán,

Tehozzád vágyorn, mennék már haza,
meghalnék, ha nem lehetnék nálad,
és várnék, mint egy,keJi Mikes maga,
auúg a szívem bete nem fárad.

Én boldogságom, kís hazám, kinesem,
6rizzen meg minekünk az Isten.
Tartson örökké kettős bilinesem.
Istennel s veled, ott fenn és itt lenn.
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Gyarmathy Irén

Csillogott, mint a drágakő

Mindakettő alszik. Rózsás kis arcuk kipirul az elégedettségtől. Az anyai szeretet őrködik álmuk
felett. Az egyik meg járokdban pihen, babák, kutyusok, mackák társaságában. Ez az ővilága. Békés
hadsereg, játékos barátok.

A másik, puha párnán saját ágyában fekszik. Iakaroját félig lerúgta, karjait széttárja, szo"kehaja
csapzott, homlokán verejték. Talán éppen a hétfejű sárkánnyal hadakozik.

Az édesanya ott ül mellettük. Gyönyörködik bennük.
- Kis drágáim! - De io lenne mindig mellettük lenni!
Ádám és Éva! Ezt a nevet kapták a keresztségben. Vajjon mit tartagat nekik az élet? Vajjon mi van

megírva nekik a sors könyvében? Hogyfordul életút juk? AÍ tudja-e adni és átveszik-e majda tapaszta-
latokat, a bölcsességet amit ő megtapasztalt. Hogy kímélhemé meg őket, mindanol, ami neki annyi
szenvedest okozott? Vagy mindenkinek megvan a maga szenvedés adagja? A maga túróképessége,
fájdalmunk elviselésének határa és senki azt át nem vállalhatja? Még az édesanya sem! Elkerüli-e
őket betegség, bánat, swmorúság? Vagy minden már előre elrendeltetett?

Vajjon boldoggá teszik-e majd azokat, akiket oltárhoz vezetnek. Boldog lesz-e mellettük az, akinek
hűségetfogadtak? Hivők maradnak-e vagy Isten-tagadok lesznek? Megőrzik-e hitüket minden idő-
ben, ahogy ő is tette?

Nézi az alvókat. Tudja, hogy a jövőt előre felfedni nem lehet, csak reménykedni, imádkozni, bi-
zakodni.

Feláll. Szemével megsímogatja mind a kettőt és óvatosan, hogy fel ne ébredjenek, megigazítja a
ledobott takarókat.

Az élet homokáraján gyorsan futnak az évek. Fejünket észrevétlen belepi a dér. Játékos kedvünk
megcsappan, élesebbekké válnak arcunk kontúrjai, az életmélyítette redók. Érzi, hogy gyengül. A
munka elszívja energiáját, már nem megy úgy mint régen, legyengftenek bennünket az átvirrasztott
éjszakák. Futás közben gyorsabban elakod a lélegzetűnk, lépcső helyett a liftet használjuk, sport he-
lyett akarosszeket.

De az édesanyja szeretete nem változik. Csak ő tud olyan halkan benyitani, járni, hogy az alvót
fel ne ébressze. Hogy csinálja? örök rejtély. Honnan az ereje? 6rök titok. És ő ad mindig kölcsönt,
pedig ő a legszegényebb. Miből? Csak az Isten tudja.

Most is a felnőtt fiát nézi! Istenem, már őszül, döbben meg. És ilyen fiatalon! Mert neki mindig
gyennek marad, akit védeni, oltalmami kell. Az élet máris többSzÖr arcul ütötte. És az ilyesmi nem
marad bennűnk: nyomtalanul. Pedig hányswr tanftotta a bajok kivédésére! - Miraha az utóbbi idő-
ben szomorűbb lenne. Mi bánthatja? Keveset beszél. Sokat forgol6dik éjaszkánként. Miért nem
mondja el anyjának, mi bántja? Megkönrryebbülne. Mi lesz vele, most, hogy testvére nincs többé.
Istenünk magához hivta. Egymást segfthették volna, ha ő már nem lesz.
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Mint gyermekkorában megsímogatta a takarót. Istenem. ha ezek a kezek beszélni tudnának. Ezek
a megvastagodott, deformált, köszvényes kezek, a töredezett körmök. a mosóporok szítta bőr.

Két gyermekből csak az egyik maradt meg. (Mintha csak most lett volna. hogy fiatal álmukat fi-
gyelte.) Nem lett belőle tudós, próféta, miniszter. A házassága sem sikerült. Nem marasztalja el a
menyét. Ez az ő kettőjük dolga. Nem illenek össze. Talán majd később megtalálja ki-ki az igazit.
Uram, csak boldog lenne'

* * *
Azon a nyári esten kicsit korábban jon haza a fiú. A ház ajtaját nvitva találta.
- Édesanyám! - kiáltorr a szobában .de nemjött ráfelelet. Biztosan alszik - gondolta, a~utóbbi

idáben mintha fáradékonyabb lenne. Lehalkitotta lépteit, ahogyanyja szokta.
A hálószoba diványán talált rá. Néma volt, halort ...
Leült melléje. Nézte a sápadt arcot, amelyen elsimultak a ráncok. Né:te ajól ismert drága arcor.

amely annyiszor foléje hajolt, ha beteg volt, a kezet, amelyannyiszorrette eléje a; ételt, melva meg-
szegett kenyerbol mindig neki adta az első darabot. A vékony, törékeny testet. amelyben olvan nagy
volt a lélek. Nézi holr mivoltában édesanyját és ezerszer bánja, hogy sohasem szaknott annyi időt.
hogy megsimogassa azt a kidolgozorr kezet, megölelje azt a törékeny testet, megsímogassa azt a sá-
padt arcot. Nézi és felsír belole miért kellett már elmenn ie , mién hiányzik annvira, most . amikor
már elvesztette? Irigy idő, miert nem hagytad meg nekem? Mennyi mindent akanam még elmondani!
Egy hosszú élet sem lett volna rá elegendő.

A kérdések a csendbe hulltak. Felelet nem jörr rájuk. Afiú anyja hideg kezére hajolt. Egyik konny-
cseppje ráhul/orr és úgy csillogott, mint a drágakő.
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Túrmezei Erzsébet

Még nem kész!

Régi történet.
Egyházatyát6l arcképet kértek,
s nem tett eleget a kérésnek.
"Olyan csúf az 6emberem,
- felelte - hogy azt semmiképpen.
lepintáltatni nem merem.
Újemberem lefestetni
pedig nagyon nehéz,
mert egyre dolgozik rajta a Mester,
de még nem kész!"

Rig6futtyös tavaszi kertben
ma ez a régi történet
ébred fel bennem.
Szállnak-tűnnek az évek.
J6 volna készen lennem!
A drága Krisztusarcot
egyre formálja a Lélek.
Szépsége néha felragyog.
Dejaj, ha még mindig a régi vagyok!
Félek.

"Készíts el engem!" - kértem ... s újra kérem.
Hiszen Te megváltottál drága véren.
Ne pihenjen, ne nyugodjék kezed,
míg műved rajtam be nem végezed!
Amit Te kezdtél,
soha nem maradt félbe semmi sem.
Újjá formálsz egészen engem is.
Hiszem!
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Biztató látomás

Világimanapra

"A királyiszék előtt aranyoltár,
azon a szentek imádságai!"

Biztasson minket János látomása
egyre húségesebb esedezésre,
egyre buzgóbb fohászkodásra'
Segítsen kérni és kiáltani!

Fekete, barna, fehér, sárga
kezek kulcsolódjnak
együtt imára
Afrikában, Európában,
Ázsiában, Ausztráliában,
Amerikában s a szigeteken
egy örök Istenünket
sok nyelven egy szeretetben,
egy hitben áldani .
életért könyörögni, hogy Ó segítsen
halál útja helyett
az örök életet,
Jézust választani!
Hisz a jánosi látomásban
fel a titkok fátyola lebben!
"A királyiszék előtt aranyoltár,
azon a szentek imádságai."
Hiszünk a meghallgattatásban!
Hiszünk a feleletben.
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"Mint a sarjadó oetés"

Járok a me/eg tavaszban.
}(árü/ölIem ébred az élet. . és
srivernben egy kedves levélnek
sorairot dalol az enek:
"Olyan most gyűlekezetűnk é/ere,
mint a sarjadó vetés!"

Bár zendulhetne egyre-másra
ilyen levelek vallomása:
amerre hull az ige magva,
mindenűtt élet fakadna,
s szeműnk konnyes örömme/néVle
a zöldben sarjadó vetésre!
Krisztus Szentlelke csodát tenne,
s ilyen zsenduld vetés lenne,
boldog aratás nagy ígérete
minden gyűlekezetűnk élete.
imádságokra egi felelet.
éssokan irhamának hálás szivvel

a sarjadó vetésro1/evelet!
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"Uram, akit szeretsz .. "

"Uram, ímé, akit szeretsz, beteg!"
Ennyi volt a testvéri üzenet.

S mí, mai Lázárok testvérei,
ne sietnénk ugyanígy esdeni?
"Uram, akit szeretsz, beteg!" Vár téged.
Nem enyhíti meg, csak a közelséged.
Érte is hullt sebeid drága vére.
Lépj oda hozzá, szenvedők Testvére!

Nekünk akármilyen drága lehet,
Te odaadtad érte életed.
S ha megengedsz kínt és fájdalmakat,
azokból is ezer áldás fakad,
ha megérinted átszegzett kezeddel!
Fogd meg erőtlen kezét! Ne engedd el!
"Akit szeretsz", segítségedet várja.
Ragyogjon rá szereteted csodája!

Mi, mai Lázárok testvérei,
nem szűnünk meg érettük esdeni,
s hisszük, nem kiáltunk hozzád hiába.
"Urunk, akit szeretsz, beteg!"
Élő Jézus, siess Betániába!

\
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Közöny
Sötét, eső; februári este.
Buszunk a megállóban vesztegel.
Baleset történt előttünk.
Szemtanú száll fel. Röviden elmondja:
Férfi az áldozat.
45 éves lehet.
A lámpa zöldet jelzett.
Szabálytalanul robogó
Zsiguli gázolta el.
Métereken maga előtt sodorta.

Előttem borostásarcú férfi ül.
Borosüvegéből kortyolgat,
és motyog magában
összefüggéstelenül.
Éppen egy régi verset idézget ,
hogy "Három árva sír magában".
Hangja nem árul el részvétet.
Pedig talán egy vagy több árva
hiába vár ma az édesapára.

Mintha a nyirkos, hideg
téli levegőt szivek árasztanák,
részvétlen, közönyös szívek!
Valaki odakint holtan,
véresen fekszik a kövön . .
s bent a veszteglő busz ban
halálos, dermesztó közöny.

Gyerekek tolakszanak az első ablakhoz.
Látni akarják a halottat.
A felnőttek szótlanul ülnek.
Részvét, rémület nincs az arcokon.
Hisz a képernyőn annyi halottat látnak naponta
híradóban és filmekben .
s az úttesten véresen fekvő,
elgázolt férfi - idegen! De a borostásarcú férfi

megint mondogat valamit
félhangosan: "Isten Báránya,
Ki hordozod a világ bűneit,
könyörülj rajtunk!"
Különös, hogy ezt éppen ő
idézi, mondja.
Érzi talán, mennyire rászorulunk
mindannyian arra az irgalomra.

Az utasok türelmetlenek.
Már továbbindulnának.
Meddig tart még a helyszíni vizsgálat?
Van, aki cigarettát vesz elő.
Szájába dugja, hogy ha majd kiszáll,
azonnal rágyújthasson.
ló lett volna az előzőt elérni,
mondogatja egy asszony.

134



Mátis István

Magasság és mélység

A pálfai levita tanító háza - ahol szüiettem - gyerekkoromban még nádfödeles volt. Formája a
jó mádú parasztházakat utánozta, hajtott ház volt, benne a tanterem, ahol édesapám hal osztályt
tanított. Az udvar felől az épület alkotta derékszöget - befogóként - egy léckerítés zárta el, ebben
a kis háromszögben volt édesanyám virágoskertje, sok tarka virággal. Az óriásinak tetsző udvaron
pince, disznóól, szalmakazal. kukoricaszár-kup; az udvar végében három szederfa állt olyan közel
egymáshoz, hogy egyikrdl a másikra át lehetett mászni. A legmagasabbik csúcsáról a kertek fölött
ellállunk afalu végén folyó Siá hídjára , a híd mellett a malom kéményére. Aztán még messzebb, a
Sárvízen túl, szep tiszta iddben a vonatot is láthattuk, néha afüttye is elhallatszott. Csak mi, gyerekek
tudtuk, hogy az udvar tele van csodákkal, itt öltött testet a mesevilág: ólak, pince.fétszer, csutkara-
kás, szalmakazal es az eperfákjátékaink során átváltonak tündérpalotává. üvegheggye vagy a se-
lyemréten túli rengeteg erdővé, kesdbb, olvasmányaink nyomán indiánsátorrá, Robinson szigeteve;
tanyanak itt oroszlánok, elefán/ok, és ha kellett, erre vezetett Sztrogof Mihályútja, deNémókapitány
a Nautiluson is itt hajózott.

A kertűnkbe nyúlt be afazsindellyel fedett templomunk, amiro1 akkoriban azt hittem, a török idoK.
hagyatéka. Mindig nyitott kerti ajtaján át könnyen bejuthattunk, lábujjhegyen osontunk a kórus fel-
járatáig, onnan a toronyba, egészen a harangokig. Innen, a toronybólpróbáltam egyszer lehajítani
a szalagos matrozsapkámat, hogy elámítsam pajtásairnat. Édesapámék éppen a simontornyai vá-
sárba mentek, és engem hagytak otthon házőrzőnek, meg az örökké éhes récék etetését is rám bízták.
Nos, asapkaröpítés nem sikerűlt, mert a ház ereszebefonnakadt. Mivel nagyon nehéz lett volna meg-
magyarázni, miként került oda, nem volt más választásom, érte kellell mennem. A toronyablakból
konnyen kijutottam a tetőre, és a tetőgerincen lovaglóülésben addig tornásztam magam előre, míg
egy vonalba értem a sapkával, innen aztán a kiálló szögekbe kapaszkodva lemásztam, és komoly
dorgáló szavak kiséretében lehajítottam a bünjelet. Nem is lett volna belőle komolyabb baj, ha éppen
arra nem kocsizik az egyik prezsbiter, aki elmondta édesapámnak, hogy mit látott. I-blami csuda foly-
tán nem kaptam ki, hanem édesapám elmondta nékem, milyen veszedelembeforogtam , és azért nem
zuhantam le, mert ajó Isten vigyázott rám. Elmondotta, miként kísértette meg Jézus Urunkat a Sátán,
amikor azt mondta néki, hogy ugorjon le a templom tetejéro1, de az Úr Jézus nem fogadott szát, s
nem okozott szomorúságot mennyei Atyjának. Én viszont engedtem a csábításnak. Amikor sirvafa-
kadtam, mert nagyon megbántam, és megígértem, hogy többé ilyent nem teszek, édesapám magához
ölelt es megcsókolt. Attól kezdve kulccsal zárta be a templom kerti ajtaját, hogy ezzel is gátolja a
Sátán csábítását.

No, de a ház körül a legrejtélyesebb a kút volt. Szűleim nem szerették, ha belenezunk, azzal riogat-
tak, hogy leránt a viziember. De amikor nem látta senki, én néha mégis borzadva hajoltam át a kút
káváján: különös volt, amikor a mélyben megcsillant a víz; azt hittem, hogya vízi ember szeme villo-
gott. Amikor a csillogás eltúnt, úgy gondoltam, becsukta a szemét. Azt ugyan senki sem mondta el,
hogy milyen a viziember. de én sejtettem. Egyszer édesanyám egy nagy harcsát vett a halászoktol,
s amikor a hatalmas állat otthon, a dézsa vízében magához tért, és hatalmas csapkodással hirtelen
kidugtafejét a vizbdl, rémülten hoK.öltem vissza: a viziemberi Eudl kezdve a kútbeli szárny olyan volt
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számomra, mint a harcsa:fején a nagy szájjal, vékonybárbajússzal és két nagy gűlüszemmel. Ezután
persze még gyakrabban belenéztem a kútba, hátha megpillantom egyszer a riasztá fejű szomyeteget.
Egyszeraztán tényleg csodát láttam a kútban: a kék eget, és mégfelhoir. is úsztak rajta, de egy csobba-
nás hirtelen eltüntette a látomást. Úgy gondoltam, hogyavíziember cseltevése varázsolja oda az
eget, hogy ezzel is becsapjon bennünket. Egy szep, csendes nyári napon ismét a kút vizen megjelend
eget csodáltam, amikor édesapám hangját hallottam:

- Mit nézel a kútba, Pisti?
Mint akit tetten értek, zavartan kaptam föl a fejem, s szinte kiáltottam:
- Édesapám, látom a kútban az eget, még felhoir. is vannak rajta!
Édesapám rámmosolygott:
- Nem olyan nagy csoda ez, kisfiam! Gyere csak! - azzal megfogta a kezem, és a nagy szapulá-

hoz vezetett, ami tele volt nagymosásho; eloir.észített vízzel. Felemelt, és azt mondta:
Nézz csak bele a szapulába, mit látsz ott?

- Édesapám, itt is látom az eget!
- Azért látod itt is, mert a síma vízfelszíne olyan, mint a tükör. Hajolj csak jobban föléje! Látod,

ott van afejed is, mint a szobában a nagy tükörben. - Letett a foldre, megsimogatta afejemet, és
azt mondta: - De azért, kisfiam, ne nagyon nézegess a kútba, mert könnyen beleeshetsz.

A nyár vége felé a kút ismét valami különöset müvelt: zavarossá vált a víze. Én persze a víziember
mesterkedésére gyanakodtam. Amikor aztán már csak sürü, sáros vízjött föl a vödörben , Édesapám
hívatta lzmindit. Hamarosan megjelent a furcsa kis öregember, aki olyan alacsony volt, hogy úgy
nézett föl édesapámra, mint a gyerekek. Tasla kalapja szélét megbökte mutatoujjával, amikor
köszönt:

'Sten, tanitá úr, Na, mi van a kútjukkal?
Sáros a vize, ki kellene tisztítani.
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- Ne csodálkozron rajra! Olyan nagy a szárazság, hogy lassan még a békák is elpusztulnak. Hát
kipucolhatom, ha megfizetik.

- Megkapja, amit kér, csak kororja ki, merr nem lehetünk víz nélkül.
- Hívjon négy embert segítségnek, meg küldjön kocsit a szerszámokén. De legyen pálinka is,

mert anélkül nem megy.
- Másnap a kocsi meghozta a szerszámokat, megjelent a négy ember is. Leszereltek a kűt kává-

ját, és a helyére két erős bakra nagy hengert állítottak, aminek mind a két végén hajtókar volr. A
hengerre vastag köteler teke nek , a kötélvégeken egy-egy jól megvasalt, termetesfavödörrel. Izmindi
megvizsgálta. hogy jól erásitették-e a kotélre a vödröket, majd intett, hogy az egyiket engedjék le.
Mire az leért, a másik vödör is a kútfölött lógott. Egypársror csak úgy üresen megjáratták a vödröket,
kozben igazgatták a bakokat. Most kovetkezeu az izgalmas pillanat: az öreg lzmindi fogta szerszá-
mait - kurta nyelű ásót, kapát meg egy bádog vödröt -, és beleálIr a nagy vödörbe.

- Na, egyőtök mindig figyeljen, ésamikor jelzek, huzzárokföl a vödröt.
Mielőrt leeresztették volna, kabátja zsebébo1 egy sásborsteszes üveget vert elő, es nagyot húzott

belo1e, aztán eltünt a mélybe. Na, gondoltam, most majd kiderül, hogy van-e víziember a kútba,
mert ha van, nem hiszem, hogy lzmindi visszajön onnan. Nem sokkal késoob afigyelő ember intett,
maga is megragadta a hajtákart. és megfeszült a kötél. A fent levő vödör lassan süllyedni kezdett,
és hamarosan megérkezett a másik, tele vizes homokkal. Amig egy-egy űjabb teli vödörre várakoz-
fak, az emberek Irmindirál mesélrek, hogya környék csaknem minden kútját megjárta, a legtobbet
ő ásra, és még többet kitisztitott. Elsorolták az öreg kalandjait, hogy nem egyszer forgott veszedelem-
ben, amikor egy-egy öreg kút beomlott. De a viriemberrdl nem esett szo. Talán nincs is minden kűt-
ban - gondolram -, vagy ilyenkor elrejtőzik ott lenn, esetleg átúszik egy másik kútba a föld alatti
vízeken. Ki tudja, milyen aföld alatti birodalma? A vödrök közben csak jártak fol-le, hozták a vizes
homokot, de sűrűn küldte föl az öreg a sosborszeszes üveget is, hogy töltsék meg pálinkával. Csakha-
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mar eluntam a nézelddést, mert nem volt kivel megtárgyalni a dolgokat; édesapám most nem engedte
a kút környékére a pajtásaimai. Samikor meghallottam a cséplőgép sipolását, nyakamba vettem a
futhatnékot, és elporoltam, mert bár nagy esemény volt a kútkotrás, a Inasinahúzást sem lehetett
kihagyni, annál is inkább, mert a magamfajta érdeklődo7c is ott nézelődtek ilyenkor.

Csak délre vetődtem haza. A kotrás még mindig tartott, pedig jókora halom homok volr már a kút
mellett. Egyszercsak a figyelő ember odaszólt a többieknek:

- Siessünk, emberek, mert az öreg kiabál, hogy föl akar jönni.
A következő vödörben már Izmindi állt, szerszámaival. Nagy nehezen kikászáládott a vödörből,

közben rettenetesen káromkodva kiabálta:
- Nem tudtok gyorsabban mozogni? Bele akartokfújtani a vízbe? Most aztán hajtsátok sebeseb-

ben, hogy legalább tizetforduljanak a vödrök, hadd tisztuljon a víz. - Imbolygó léptekkel a kerítésre
aggatott ruhájáhozment, ledobálta magáról az átázott, sáros göncét, s amíg a száratat magára vette,
akadozó nyelvvel odaszólt édesapámnak:

- Na, tanító úr, olyan érre találtam, hogy csak úgy dül a víz. Lesz most már mit inniuk, de nekem
adjon még egy nyele tet apálinkából. - Azzal elkapta a pálinkásűveget, és ami még benne maradt,
nagy kortyokban lenyelte. Utána leheveredett a körtefa tövébe, böfögötl és csuklott, meg dünnyögött
valamit, majd eszméletlen részegen elterült afö/dön.

Amikor már megfutottam életem útját, ésráérősen szemlélhetem a világot, mint akinek egyéb dol-
ga sincsen, csak nézelddni, megtanultam, hogy szornyek sem a mélységben, sem a magasságban
nincsenek, hanem itt járnak köztünk, de nincsen sem harcsaszájuk. sem gűlüszeműk, mert emberek
o7c:megszállottak. gyű!ölködo7c, irigyek és önzoK, akik ma is megfeszitenék az Úr Jézus Krisztust.
Egyszer megálltam egy nagy kútnál, kűnn a marhalegelőn. Ez nagyobb és öblösebb volt, mint ami-
ben a víziembert kerestem valamikor. Csöndes nyári nap kék ege feszült a táj folé. Belenéztem ebbe
a kútba is, éstükrébenláttamakékeget, rajta nagypatyolathalmokként úsztakafelho7c. Úgy éreztem,
a mélység és magasság találkozópontján állok. Eszembe jutott, amit édesapám mondott annak ide-
jén, és megértettem bölcsességét, hogy nagyon jáaz; ha a mélységekben is látjuk a kék eget. Sokszor
jártam szédületes életmélységek peremén, és zengett tomboló vihar a magasban, de mindig tudtam,
hogya mélybo1 is rám mosolyoghat a nap, és a viharfelhák mögül is elóbb-utóbb előtűnik a kék ég
fehér felhőivel.

H. Németh István

Kutyaszorító

Dél van és nagy a nyári forróság. Mindenütt zárt ablakok, még az árnyék is a falak tövébe húzó-
dott. Forró hullámokat köt a nap a földnek, remeg a levegő a házak felett. A kisváros mellékutcáján
két suhanc ődöng, senki mást nem látni.

- Ott egy kutya - mondja az egyik.
Valóban egy kutya hüsöl a kerítés tövében. Nyelvét kilógat ja, liheg, félighunyt szemeit álmosan
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a két fiú felé fordítja. Lompos, korcs kutya. Egy hosszú fal tövében hever, nem a küszöbön, Isten
tudja ki a gazdája.

- Fogadjunk, eltalálom az orrát - mondja a kisebbik unottan, de a szeme csillog. Lehajol egy
kődarabért .

- Csuti - szól rá a másik - jobbat tudok.
Hátat fordít a kutyának és a zsebébe nyúl. Kis csomagot halász elő, nejlon zacskóból két kenyér

közül egy kolbászdarabot. Letöri a végét és a többit visszasüllyeszti. A másik nadrágzsebból egy
madzagot húz ki, körülményesen ráhurkolja a kolbászra és rávigyorog a kisebbikre.

- Cirkusz lesz Öcsi.
Aztán továbbsattyognak ajárdán, nem is néznek a kutyára, pedig az lesunyja a fejét és gyanakodva

pislog rájuk. Amint elmennek mell ette, a kutya egyszerre lábra áll. Orra előtt elhimbál a kolbász vég,
és a kutya attól kezdve már nem közönséges kutya, hanem éhes kutya.

Mivel nem találja a kolbászt, nagy ívben megkerüli a fiúkat és szembenéz velük. Lompos farkát
barátságosan meglebbenti és várakozóan néz rájuk. Még az első lábát is felemeli, mint aki kész a
parolára.

A kisebbik fiú várja a cirkuszt, de a másik csak megy előre és befordul a sarkon egy zsákutcába.
A kutya előttük táncol, a kölyök elragadtatással néz zseniális fónökére. Érti a dörgést.

A kutya megáll félúton, bizalmatlanul, mintha megsejtene valamit abból, ami rá vár. A zsákutca
rossz emléket ébreszthet benne régi kutyaviadalokról.

A kolbászka meglibben a föld felett, pompás illathullámokat bocsát ki magából a kutya orra felé.
Így az egyik ösztön legyőzi a másikat, az éhség az óvatosságot.

Benn van a kutyaszorítóban.
A suhancok még beljebb mennek, az állat előttük ugrabugrál. Gyomornedvei működni kezdenek,

nyel nagyokat és lompos farka izgatottan verdes a levegőben. Csupa hála már előre is.
A cirkusz körülményesen kezdődik. Megállnak a fiúk a fa alatt, nekidülnek, és álnokul rávigyo-

rognak az állatra.
- Jól van kiskutyárn, derék kutya vagy. Ugye Bobi a neved?
A nagyobbik előhúzza a maga ennivalóját és enni kezd a kutya előtt. Kiszámítottan, lassan. Az

állat önfeledten közelebb lép és nézi a fiú száját. Észre sem veszi, hogy annak a tenyere egyszer a
fejére kerül. Amikor mártöbbször is simogatást kap, még közelebb símul, és esengve néz a kenyérre.

A maradék azsebbe kerül és kezdódika cirkusz. Előkerül a madzagos kolbász és egy araszra meg-
áll a kutya orra felett. Az meg eszeveszetten felugrik, ám a fogai üresen csattannak össze, mert a
csali magasabbra libben. Újra és újra ugrik, eredmény nélkül.

A nagyobbik meg mondja a szöveget a kutyának.
- Úgy-úgy kiskutyám, szépen ugrottál. No látod, így, hopp. A bácsi meg van elégedve veled.

Hopp-hopp. Majd meglátod, milyen jót tesz ez a torna neked.
A kiskamasz hangosan nyerít. Szemei kigyulnak, kiül arcára a gyönyör, amint nézi mesterét és

annak áldozatát.
A kutya most már nem helyből ugrik, hanem nekifut. Feje a fiúkával egy magasságra kerül egy-

egy másodpercre, dea szája mindig üresen kaffan. Egyszercsak elfárad és leül. Liheg, nyelvearaszra
lefittyen.

- Szünet! - jelenti be a főnök - a légtornász elfáradt. Amíg pihen, addig a nagyérdemú közön-
ség hallgassa meg Tóbiás bohócot.

És int a kisebbnek. Az boldogan veszi a lapot.
- Itt látható Bobby, a csodakutya. Nappal alszik, éjjel ugat. Többet mint kellene. Most rábeszél-

jük, hogy ma éjjel ne ugasson.



Egy fanyar mosolyazelismerés. A kutya csillogó szemmel figyeli öket, a pálmafainges, koszos-
farmeros félisteneket. Szolgai alázattal bámulja a bóség forrását a madzagon. Nem haragszik, barát-
ságos. Még farkával is csapkod egy-kettőt. Rájött, hogy ezek játszani akarnak vele egy kicsit, mielőtt
a falatot odaadnák.

Közben a kolbász lekerül a fűbe. Lassan, oldalazva odasompolyog. alázatosan utánanyúl, de csak
néhány fűszál marad a foga között. Csorog a nyála, lecseppen a nyelvéről, ugrik egy nagyon-nagyot,
de ott sem éri el.

Símogatják, bár borzolja aszórét, de eltűri. Felültetik.
- Pitizz! - szól rá jóságosan a főnök - pitizz szépcn, nem jársz rosszul.
Ide-oda imbolyog, dc végülis megül, csak mellsó lábait talt ja ügyetlenül. Egy kis botot kap fel

a kisebbik, óvatosan pöcögteti vele a lábakat •.amíg engedelmesen behajolnak. Meginog, majdnem
feldül. Végre-végre sikerül. Biztató szavakat, röhögó elismeréseket kap. Majd a kolbász lassan az
orra fölé kerül. Ó is lassan emeli a fejét, feltart ja, száját kitátja, szernét lehuny ja, és várja a megerde-
meltet.

A nagyobbik a másik kezét közelíti a kutya szájához, és amikor a kolbásznak oda kellene érkeznie,
egy papírgombócot törn a szájába. Abban a pillanatban oldalára nyekken a kutya, elveszti az egyen-
súlyát, boldogan rágja, órli a papírt, aztán csalódottan kiköpi. De nem haragszik, még farkát is csó-
válja a rossz tréfához.

- Tisztelt nagyérdemü - jelenti be a kis bohóc - a kutyát beidomítottuk. A kolbász a fűben he-
rer és Bobby nem nyúl hozzá!

A kolbász valóban a füben van, három méterre a kutyától. Ez látszólag ügyet sem vet rá, de egy
óvatlan pillanatban ráveti magát. Olyat kap bottal az orrára, hogy felvonít.

- Műsorunk fénypontja következik! - kiált lelkesen a főnök -, Bobby utánunk jön és szép alá-
zatosan kérni fog.
Úgy is történt. Úgy tesznek mintha elmennének, a kolbász a zsebbe kerül. LekonyuIt farokkal kullog
a kutya utánuk. Leülnek. Az meg tétovázva álldogál előttük, aztán közelebb lép, és orrával szelíden
megböki a fiú zsebét.

Még egy utolsó tűzijáték. Ugratják, futtatják, röhögik. Az egyik mindig elállja a kutyaszorító kijá-
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ratát. A kutya már vérbefogó szemekkel harcol a falatért . Esze ágában sincs, hogy fellázadjon és
rájuk támadjon. Morog, ugat, nyüszít, csahol amíg bírja szusszal. Végül feladja a harcot, megadja
magát. Végigterül a földön, fejét is leejti, szeme bepárásodik, és kapkod levegő után.

Már-márodadobják neki a koncot, amikor egy kényes fekete macska fut at a közön. A főnök szeme
felcsillan.

- Cic! - kiáltja - cicc!
És odadobja neki a kolbászt. A macska előbb megriad, aztán óvatosan a szájába veszi, de abban

a pillanatban mint egy dühödt oroszlán ront neki a kutya. A macska félreugrik előle. Aztán nekisza-
lad a deszkakerítésnck és beugrik a kertbe.

Háromszor rohan a kerítésnek a kutya, tépi, marja dühében. Számára már a gonosz kamaszok
nem is léteznek, csak a macska, ez a szerenesés ingyenélő, a nevető harmadik. Aztán nekilódul a
kerítés mentén, kutyaésszel úgy véh , hogyakerítésnek valahol vége lesz és megtalálja a macskát.
Pillanatok alatt eltűnik a sarkon.

A két kamasz a földön fetreng. Röhögnek, röhögnek teli tüdőből.
- Ezt a grimbuszt! - visít ja a kisebbik, és a földet öklözi örömében.
- Állati, állati volt öregem! - bömböl a nagyobbik - ennek sem lesz kedve ugrálni egyhamar.
Nem is tudta milyen igazat mondott. Állati esel volt.
Vagy emberi?

Marschalkó Gyula

Válasz egy váratlan levélre
Levelem jött. Borítékján ismeretlen írás.
Tanyán írták, feladója: Harangozó András.
Bim-barn! Bandi! Bong a harang: szfvern kondítottad,
Elfeledett emlékek nek kútját kinyitottad.

Megkeresek egy fényképet. Ott készült a tanyán.
Iskolások, kicsik-nagyok, köztük édesapám.
Hatosztálynyi gyerekhadnak ő: a Tanító Úro
Riadt szemek figyelik őt, míkor pálcahoz nyúl.

De legtöbbször barátságos, úgy mint itt a képen,
Ahol fiúk, lányok között ott ül a középen.
Palatábla, palavessző van máskor kezünkben,
Most itt ülünk mozdulatlan mind a negyvenketten.

Nézem a sok gyerekarcot: emlékek villannak,
Régi idők mély kútjából csendben rámcsillannak.
Imre felel: "Könnyben úszik két szemem pillája .. ."
S valóban sír, mert folytatni hiába próbálja.
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Talpramagyart szaval Miska márciusi hévvel:
"Esküszünk!" - ni, hogy döngeti mellét az öklével!
Kinccsel tele Gyurka zsebe: bicska, madzag, szurok;
Földipókot csalogatní vele elindulok.

Mint galamb a tiszta búzát, Ancsát úgy szerettem,
Árokparton ugrándoztunk ketten önfeledten.
Tündérekkel zöld erdőnek pázsitján sétáltunk,
És rubintos hintón ülve titkokat csodáltunk.

Régi képről rámmosolyogsz te is, kedves Bandi.
Gyerekarcod a lelkemben így fog megmaradni.
Világított mindkettőnknek csodalámpás fénye,
Úgy kutattuk, hány tojást rejt istállónak mélye.

Gyermekkorunk varázsköde szertefoszlott régen,
Hosszú pályát futottunk meg viharban, napfényben.
Hajunk havazta azóta ötvennyolc év tele,
Lépteink lassabbak lettek, megyünk hazafele.

Csodalámpásom világít, utam megtalálom!
Valóság ez, igen, Bandi! Ez nem gyermekálom.
Szívem vágya, bárcsak fénye előtted is égne!
Ez a lámpás - örökégő: Szentírás igéje.

"ÚGY SZERETTE ISTEN EZT A KEREK NAGY VILÁGar,
FIÁT ADTA, EGYSZÜLÖTTJÉT, VÉRÉVEL MEGVÁLTarT.
AKI HISZI, HOOY ÉRETTE SZENVEDETT KERESZTET,
ÖRÖKKÉ ÉL, HA MEGHAL IS; SOHA EL NEM VESZHET!"

Bim-barn! Bandi! Bong a harang - talán nemsokára ...
Hittel hiszem: Isten velünk! A viszontlátásra!
Címezem a borítékot: tanyavidék, Csorvás.
Köszönöm, hogy írtál nekem, Harangozó András!

..•. '~ ..
/ .
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