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.-JANUAR
Újév - Kol 3, 17

1. Hétfő rJjév Lk 4,16-21 Zsolt 121
2. Kedd Abel 2Móz 2,1-10 Jn 1,19-28
3. Szerda Benjamin 5Móz 33, 26-29 Jn 1, 29-34
4. Csütörtök Leóna 2Kor 6, 14-16 Jn 1, 35-42
5. Péntek Simon Fil 4, 10-20 Jn 1,43-51
6. Szombat Vízkereszt Mt 2,1-12 Ef 3, 2-3a. 5-6

Vízkereszt utáni 1. vasárnap - 3Móz 26, 12

7. Vasárnap Attila Mt 3,13-17 Róm 12, 1-3 (4-8)
8. Hétfő Szörény Mk 1,9-13 Józs 1, 1-18
9. Kedd Marcell Mk 1,1-8 Józs 2,1-24

10. Szerda Melánia Róm 8,14-17 Józs 3, 1-17
ll. Csütörtök Ágota Kol 2, 3-10 Józs 6,1-14
12. Péntek Ernő lKor 1, 26-31 Józs 6, 15-25
13. Szombat Veronika Lk 10, 21-24 Józs 7, 1-26

Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1, 17

14. Vasárnap Bódog Jn 2,1-11 Róm 12, (4-8) 9-16
IS. Hétfő Lóránt Mk 2,18-22 Józs 8, 1-10. 14-29
16. Kedd Gusztáv Mk 3,1-6 Józs 8, 30-35
17. Szerda Antal Mt 19, 3-9 Józs 9, 1-15
18. Csütörtök Piroska 5Móz 4,5-13 Józs 9, 16-27
19. Péntek Sára, Gréta 1Kor 2, 1-5 Józs 10, 1-15
20. Szombat Fábián Róm 3,19-22 Józs 11, 1-15

Vízkereszt utáni 3. vasárnap - Lk 13, 29

21. Vasárnap Agnes Mt 8,5-13 Róm 1, (14-15)
16-17

22. Hétfő Artúr, Vince ApCsel 10, 1-20 Józs 11, 16-23
23. Kedd Zelma ApCsel 10, 21-35 Józs 20,1-9
24. Szerda Timót Róm 15, 14-21 Józs 23, 1-16
25. Csütörtök pál ApCsel 13, 42-52 Józs 24, 1-15
26. Péntek Vanda Lk 4,22-30 Józs 24, 16-28
27. Szombat Lotár Róm 11, 13-22 Józs 24, 29-33

Vízkereszt utáni 4. vasárnap - Zsolt 66, 5

28. Vasárnap Károly Mk 4, 35-41 Zsolt 44
29. Hétfő Adél 4Móz 22, 21-35 Bir 1, 1-3.17-21
30. Kedd Martina Mk 1, 21-28 Bir 1, 27-35; 2, 1-5
31. Szerda Virgilia Jer 5, 20-22 Bir 2,6-23
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-FEBRUAR
1. Csütörtök Ignác ApCsel 28, 1-6 Bir 4, 1-24
2. Péntek Karolin Dán 5, 20-28 Bir 5,1-31
3. Szombat Balázs, Oszkár ApCse14,8-12 Bir 6,1-10

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60, 2

4. Vasárnap Ráhel Mt 17, 1-9 Zsolt 54
5. Hétfő Ágota 2Móz 34, 29-35 Bir 6, 11-24
6. Kedd Dorottya ApCsel 26, 1-3,

12-23 Bir 6, 25-32
7. Szerda Tódor 2Móz 13, 20-22 Bir 6,33-40
8. Csütörtök Aranka 2Móz 24,

1-2.9-11.15-18 Bir 7, 1-15
9. Péntek Abigél Mt 16,24-28 Bir 7, 16-8,3

10. Szombat Elvira Fil 3, 20-4, 1 Bir 8, 22-35

Hetvened vasárnap - Dán 9,18

11. Vasárnap Bertold Mt 20, 1-16a Zsolt 51
12. Hétfő Lidia 1Sám 15, 35b-16,13 Bir 9, 1-6
13. Kedd Elia Fil 1, 27-30 Bir 9,7-21
14. Szerda Bálint 1Möz6, 9-22 Bir 9,50-57
15. Csütörtök Kolos, Georgina 1Kor 3,5-10 Bir 13,1-25
16. Péntek Julianna 1Móz8, 17-24 Bir 14,1-20
17. Szombat Donát Lk 17, 7-10 Bir 15, 1-16, 3

Hatvanad vasárnap - Zsid 3, 15
18. Vasárnap Konrdd Lk 8, 4-8 (9-15) Zsolt 92
19. Hétfő Zsuzsanna Mt 13,10-17 Bir 16, 4-22
20. Kedd Álmos, Arnara Mk 11,15-19 Bir 16, 23-31
21. Szerda Eleonóra Mk 6,1-6 Ruth 1, 1-22
22. Csütörtök Gerzson Mk 4,26-29 Ruth 2,1-23
23. Péntek Alfréd 2Kor (ll, 18-30) 12,

1-10 Ruth 3, 1-18
24. Szombat Mátyás Zsid 6, 4-8 Ruth 4, 1-22

Ötvened vasárnap - Lk 18, 31
25. Vasárnap Géza Mk 8,31-38 Zsolt 31
26. Hétfő Sándor Lk 13, 31-33 Jn 11, 1-10
27. Kedd Ákos Lk 10, 38-42 Jn 11,11-19
28. Szerda Elemér 2Pt 1,2-11 Jn 11, 20-27
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-MARCIUS
1. Csütörtök Albin 1Móz 32, 1-6.

15-20 Jn 11, 28-44
2. Péntek Lujza 2Kor 7, 8-Ba Jn 11, 45-54
3. Szombat Kornélia Dán 5,1-30 Jn 11, 55-57

Böjt 1. vasámapja Jn 3, 8

4. Vasárnap Kázmár Mt 41-11 .zsolt 91
5. Hétfő Adorján Jak 4, 1-10 Jn 12, 1-11
6. Kedd Leonóra Jak 1, 12-18 Jn 12, 12-19
7. Szerda Tamás Mk 14,17-26

(27-31) Jn 12,20-26
8. Csütörtök Zoltán 2Kor 6,1-10 Jn 12,27-33
9. Péntek Franciska Mt 16, 21-27 Jn 12, 34-36

10. Szombat Ildikó Zsid 2, 10-18 Jn 12, 37-43

Böjt 2. vasárnapia - Róm 5, 8

ll. Vasárnap Aladár Mk 12,1-12 Zsolt 38
12. Hétfő Gergely Jer 26, 1-16. 24 Jn 12,44-50
13. Kedd Krisztián Mk 9,18-22 Jn 13, 1-11
14. Szerda Matild Mk 14, 32-42 Jn 13,12-20
15. Csütörtök Nemzeti ünn. 2Kor 13, 3-6 Jn 13, 21-30
16. Péntek Henrietta 1Móz 45, 1-15 Jn 13, 31-35
17. Szombat Gertrúd Mt 12, 38-42 Jn 13, 36-38

Böjt 3. vasárnapia - Lk 9,62

18. Vasárnap Sándor, Ede Lk 9,57-62 Zsolt 57
19. Hétfő József 1Pt 1, 13-21 Jn 14, 1-7
20. Kedd Hubert Mk 9,38-41 Jn 14, 8-14
21. Szerda Benedek Mk 14,43-52 Jn 14, 15-20
22. Csütörtök Beáta Jer 20,7-13 Jn 14, 21-24
23. Péntek Emőke Lk 12, 49-53 Jn 14, 25-26
24. Szombat Gábor Mk 8,10-21 Jn 14,27-31

Böjt 4. vasámapja - Jn 12, 24

25. Vasárnap Irén Jn 12, 20-26 Zsolt 36
26. Hétfő Erika Jer 11, 18-20 Jn 15, 1-8
27. Kedd Hajnalka Fil 1, 15-21 Jn 15, 9-17
28. Szerda Gedeon Mk 14, 53-65 Jn 15, 18-25
29. Csütörtök Jónás 5Móz 8, 2-3 Jn 15, 26-16,4a
30. Péntek Izidor 2Kor 4, 11-15 Jn 16, 4b-11
31. Szombat Árpád Ám 8,11-12 Jn 15, 12-15

Böjt 5. vasámapja - Mt 20, 28
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-APRILIS
1. Vasárnap lfugó Mk 10, 35-45 Zsolt 43
2. Hétfő Aron Zsid 7, 24-27 Jn 16, 16-24
3. Kedd Keresztély 4Móz 21,4-9 Jn 16, 25-33
4. Szerda Felsz. ünn. Mk 14, 66-72 Jn 17, 1-5
5. Csütörtök Vince Zsid 9, 11-15 Jn 17, 6-13
6. Péntek Cölesztin Zsid 9, 15. 24-28 Jn 17, 14-19
7. Szombat Herman Zsid 10, 1-10 Jn 17, 20-26

Virágvasárnap - Jn 3, 14-15

8. Vasárnap Lídia Jn 12,12-19 Zsolt 35, 1-18
9. Hétfő Erhardt Mk 14, 3-9 Jn 18,1-11

10. Kedd Zsolt Jób 38, 1-11; 42,
1-2 Jn 18,12-27

ll. Szerda Leó Mk 15,1-15 Jn 18, 28-40
12. Csütörtök Gyula Jn 13, 1-15 (34. 35) 1Kor 11, 23-26

(27-32)
13. Nagypéntek Ida IMóz 22, 1-16a 2Kor 5, 14b-21
14. Nagyszombat Tibor 1Pt 3,18-22 Jn 19, 31-42

Húsvét - Jell, 18
15. Húsvét Tas Mk 16,1-8 1Kor 15, 1-11
16. Húsvéthétó Rudolf Lk 24,13-35 1Kor 15, 12-20
17. Kedd Enikő 1Kor 5, 7-8 Jn 20,19-23
18. Szerda lima 2Tim 2,8-13 Jn 20, 24-31
19. Csütörtök Kocsárd 1Kor 15, 19-28 Jn 21,1-14
20. Péntek Tivadar 1Kor 15, 35-49 Jn 21, 15-19
21. Szombat Csilla 1Kor 15, 50-58 Jn 21,20-25

Húsvét utáni 1. - Quasi modo geniti - lPt 1, 3

22. Thsárnap Anzelm Jn 20, 19-29 Zsolt 66
23. Hétfő Béla 1Pt 1,22-25 !Jn 1,1-4
24. Kedd György 2Tim 2,1-5 1Jn 1, 5-7
25. Szerda Márk Róm 13, 12-14 !Jn 1, 8-2, 2
26. Csütörtök Ervin Mk 16, 9-20 !Jn 2,3-6
27. Péntek Arisztid 1Pt 2,1-10 !Jn 2,7-11
28. Szombat Valéria 1Móz32, 22b-32 !Jn 2, 12-17

Húsvét utáni 2. - Misericordias Domini - Jn 10, 11.27-28 .

29. Vasárnap Albenina Jn 10,11-16
(27-30) Zsolt 119, 49-56

30. Hétfő Katalin 5Móz 18, 15-19 !Jn 2,18-29
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MAJUS,
,

1. Kedd Munka ünn. Mt 26,31-35 Un 3,1-10
2. Szerda Zsigmond Mt 18, 10-14 Un 3,11-18
3. Csütörtök Inna 1Pt 5,1-4 1Jn 3,19-24
4. Péntek Mónika, Flórián Zsid 13, 12-16 Un 4,1-6
5. Szombat Gottfrid ApCsel 20, 17-36 Un 4, 7-16a

Húsvét utáni 3. - Jubilate 2Kor 5, 17

6. Vasárnap Frida Jn 15,1-8 Zsolt 119, 57-64
7. Hétf6 Napóleon Róm 1,18-25 1Jn 4, 16b-21
8. Kedd Gizella Jób 38, 31-38 Un 5,1-5
9. Szerda Gergely 2Kor 4, 16-18 1Jn 5, 6-12

10. Csütörtök Arnlln ApCsel 17, 22-34 Un 5,13-21
ll. Péntek Ferenc Kol 1, 15-18 2Jn 1-13
12. Szombat Pongrác Kol 1, 19-23 3Jn 1-15

Húsvét utáni 4. - Kantate - Zsolt 98, 1

13. Vasárnap Szervác Mt 11,25-30 Zsolt 98
14. Hétf6 Bonifác Jak 1, 17-21 Ef 1,1-10
IS. ~dd ZsófIa ApCsel 16, 23-34 Ef 1,11-14
16. Szerda Mózes Lk 19, 37-40 Ef 1, IS-23
17. Csütörtök Bánk Mt 21,18-22 Ef 2, 1-10
18. Péntek Erik 1Kor 2,6-10 Ef 2, ll-32
19. Szombat Buda 1Sám 16, 14-23 EO, 1-13

, Húsvét utáni 5. - Rogate - Zsolt 66,20

20. Vasárnap Bernát Jn 16, 23b-28
I (29-32) 33 Zsolt 48,

21. Hétf6 Konstantin 1Kir 3,5-15 Ef 3,14-21
22. Kedd Jú1ia Ko14,1-6 Ef 4, 1-6
23. Szerda Dezs6 Lk ll, 1-8 (9-13) Ef 4,7-16
24. ~bemenetel Eszter Lk 24, (44-49)

, SO-53 Zsolt 68, 1-21
25. Péntek Orbán 1Kir 8, (6-14)

I 22-24. 26-28 Ef 4, 17-24
26. ~zombat Fülöp Dán 7, (2-8) 9-14 Ef4,25-32

I Húsvét utáni 6. - Exaudi - Jn 12, 32I
!

27. Vasárnap Belga Jn 15,26-16,4 Zsolt 68,25-36
28. fIétf6 Emil, Csanád Ézs 41,8-14 Ef 5,1-14
29. Kedd Keve Lk 12, 8-12 Ef 5, IS-20
30. Szerda Janka 1Kor 2, 12-16 Ef 5,21-33
31. Csütörtök Angéla 4Móz 20, 2-12 Ef 6, 1-9

I
I

I
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JUNIUS

-
1. Péntek Tünde ~sid ll, 32-40 Ef6,10-17
2. Szombat Anna Ezs 41, 17-20 Ef 6,18-24

Pünkösd - Zak 4,6

3. Pünkösd IldiM Jn 14, 23-27 Zsolt 97
4. Pünkiisdhétfó Kalocsa Mt 16,13-19 Zsolt 81
5. Kedd Fatime Ez 36, 22a. 23-28 lKrón 10, 1-14
6. Szerda Norbert ApCsel 10, 34a.

36-43 1KrónII , 1-9
7. Csütörtök Röbert ApCsel 4, 8-21 lKrón 13, 1-14
8. Péntek Medárd ApCsel 4, 23-31 lKrón IS, 1-16.

25-29
9. Szombat Félix Apcsel 8, 14-25 lKrón 16, 1-22

Szentháromság ünnepe - Ézs 6, 3

10. Vasárnap Margit Jn 3, 1-8 (9-15) Zsolt 84
ll. Hétfő Barnabás 4Móz 6, 22-27 lKrón 16, 23-43
12. Kedd Virág Péld 1,20-28 lKrón 17, 1-14
13. Szerda Tóbiás ~Kor 13, 1-13 l Krön 17, 15-27
14. Csütörtök Vazul Ezs 44, 21-23 lKrón 18, 1-17
15. Péntek Jolán lKor 12,1-6 lKrón 19, 1-15
16. Szombat [usztin !Tim 3,16 lKrón 19, 16-20,8

Szentháromság utáni 1. - Lk 10, 16

17. Vasárnap Laura Lk 16,19-31 Zsolt 76
18. Hétfő Arnold 2Tim 3, 14-17 lKrón 21, 1-14
19. Kedd Gyárfás 5Móz 6, 4-9 lKrón 21, 15-22, 1
20. Szerda Rafael Jer 36, 1-32 lKrón 28, 1-13
21. Csütörtök Alajos Jer 8,8-11 1Krón 29, 1-22
22. Péntek Paulina Jer IS, 10. 15-21 2Krón 1, 1-17
23. Szombat Zoltán Préd 12, 1-8 2Krón 1, 18-2, 17

Szentháromság utáni 2. - Mt 11, 28

24. Vasárnap Iván Lk 14, (15) 16-24 Zsolt 93
25. Hétfő Vilmos Préd 4, 17; 5, 1-6 2Krón 3,1-17
26. Kedd János, Pál ApCsel 20, 7-12 2Krón 5, 1-14
27. Szerda László 1Kor 14, 1-3.

I 20-25 2Krón 6, 1-21
28. Csütörtök Levente 1Kor 9, 16-23 2Krón 6, 22-42
29. Péntek Péter, Pál Mk 6,32-44 2Krón 7, 1-10
30. Szombat pál Jer 3, 14-17 2Krón 7, ll-22
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I -JULIUS
Szentháromság utáni 3. - Lk 19, 10

1. Vasárnap Tibold Lk IS, 1-7 (8-10) Zsolt 95
2. Hétfő Ottokár Mt 9,1-8 2Krón 9, 1-12
3. Kedd Kornél Mk 2, 13-17 2Krón 10, 1-19
4. Szerda Ulrik Lk IS, ll-24 lKrón 12, 1-16
5. Csütörtök Emese Lk 19,1-10 2Krón 20, 1-26
6. Péntek Ézsaiás 2Móz 25, 17-22 2Krón 26, 1-23
7. Szombat Cirill 2Móz 32,30-34 2Krón 28, 1-15

Szentháromság utáni 4. - Gal 6, 2

8. Vasárnap Teréz Lk 6,36-42 Zsolt 53
9. Hétfő Veronika Kol 3, 12-17 • 2Krón 28, 16-27

10. Kedd Amália 2Kor 2,5-11 2Krón 34, 1-7
ll. Szerda Lili Jak 3,13-18 2Krón 34, 8-21
12. Csütörtök Izabella lKor ll, 20-32 2Krón 34, 22-33
13. Péntek Jenő Róm 15,1-7 2Krón 35, 1-19
14. Szombat Eörs ApCsel 7, 54-59 2Krón 35, 20-27

Szentháromság utáni 5. - Ef 2,8

15. Vasárnap Henrik Lk 5,1-11 Zsolt SO
16. Hétfő Zalán Lk 14, 25-33 2Krón 36, 1-10
17. Kedd Elek Lk 9, SI-56 2Krón 36, ll-21
18. Szerda Frigyes 2Kor 8. 10-15 2Krón 36, 22-23
19. Csütörtök Emília lKir 19, 19-21 Jn 2,13-25
20. Péntek Illés Lk 9,18-26 Jn 3,1-13
21. Szombat Dániel Mt 1927-30 Jn 3,14-21

Szentháromság utáni 6. - Ézs 43, 1.

22. Vasárnap Mária, Magdolna Mt 28,16-20 Zsolt 139, 1-18.
23-24

23. Hétfő Lenke lMóz 7, 1-5. 10. 12.
21-22; 8, 1-3.
6-ll. 20 Jn 3, 22-30

24. Kedd Krisztina 2Móz 14, 8b-9.
15-18. 21-23.
26-29.31b Jn 3,31-36

25. Szerda Jakab ApCsel 8, 26-39 Jn 4,1-14
26. Csütörtök Anna lPt 2, 2-10. 12-13 Jn 4, 27-38
27. Péntek Olga Kol 2, 6-10. 12-13 Jn 4,27-38
28. Szombat Ince Tit 3,3-7 Jn 4,39-42

Szentháromság utáni 7. - Ef 2, 19
29. Vasárnap Márta Jn 6, 1-15 Zsolt 87
30. Hétfő Judit 2Móz 16, 32-35a Jn 4, 43-54
31. Kedd Oszkár 2Móz 19, 3-8 Jn 5, 1-9a
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AUGUSZTUS
1. Szerda Péter Fil 2, 1-4 Jn 5, 9b-18
2. Csütörtök Lehel 1Kor 10, 16-17

(18-22) Jn 5,19-23
3. Péntek Csilla Lk 9,10-17 Jn 5,24-30
4. Szombat Domonkos 2Kor 5,1-9 Jn 5, 31-40

Szentháromság utáni 8. - Ef 5, 8-9

5. Vasárnap Vajk Mt 5,13-16 Zsolt 56
6. Hétfő Berta Jak 2, 14-26 Jn 5, 41-47
7. Kedd Ibolya Mt 12, 33-37 Jn 6,1-15
8. Szerda László Kol 1, 3-ll Jn 6,16-21
9. Csütörtök Emőd lKor 12, 27-13, 3 Jn 6,22-29

10. Péntek Lőrinc 1Kor 6,9-14.
18-20 Jn 6,30-40

ll. Szombat Tibor Fil 1,6-11 Jn 6, 41-SI

Szentháromság utáni 9. - Lk 12, 48

12. Vasárnap Klára Mt 25,14-30 Zsolt 42
13. Hétfő Ipoly 1Kir 3, 16-28 Jn 6,52-59
14. Kedd Ozséb Péld 8, 12-21 Jn 6, 60-65
IS. Szerda Mária 1Pt 4, 7-ll Jn 6,66-71
16. Csütörtök Ábrahám Ez 3, 17-19 Jn 7,1-13
17. Péntek Anasztáz Jer 1, 11-19 Jn 7,14-24
18. Szombat Ilona !Tim 4, 12-16 Jn 7,25-30

Szentháromság utáni 10. - Zsolt 33, 12
19. Vasárnap Huba Lk 19, 41-48 Zsolt 59, 1-11.

15-18
20. Hétfő Alkotm. ünn. Róm 11,1-15 Jn 7,31-39
21. Kedd Sámuel 1Kor 10, 1-13 Jn 7,40-52
22. Szerda Menyhért 1Kir 21, 1-16 Jn 7,53-8, II
23. Csütörtök Farkas Jer 16, 14-17 Jn 8,12-20
24. Péntek Bertalan JSir 1, 1. 12-17.

20-2Ia Jn 8, 21-30
25. Szombat Lajos Mt 23, 34-39 Jn 8,31-36

Szentháromság utáni 11. ....:...lPt 5, 5

26. Vasárnap Róza Lk 18,9-14 Zsolt 37, 1-20
27. Hétfő Szilárd Mk 9,33-37 Jn 8, 37-45
28. Kedd Ágoston 1Sám 17, 38-SI Jn 8, 46-59
29. Szerda Lilla Lk 7,1-10 Jn 9,1-12
30. Csütörtök Róza ApCsel 12, 18-25 Jn 9,13-23
31. Péntek Erika Lk 22,24-30 Jn 9,24-41
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SZEPTEMBER
1. Szombat Egyed Ez 17,22-24 Jn 10,1-10

Szentháromság utáni 12. - Ézs 42, 3

2. Vasárnap Rebeka Mk 7,31-37 Zsolt 37, 21-40
3. Hétfő Hilda Mk 8, 22-26 Jn 10,11-21
4. Kedd Rozália ApCsel 14, 8-18 Jn 10, 22-30
5. Szerda Viktor ApCsel 3, 1-10 J.n 10, 31-42
6. Csütörtök Zakariás Jak 5,13-16 ~ 1, 1-2; 3, 3-8
7. Péntek Regina Mk 5, 22-43 ~ 3, 1-2. 9-15
8. Szombat Mária 1Kor 3, 9-15 Am 4, 1-13

Szentháromság utáni 13. - Mt 25, 40

9. Vasárnap Adám Lk 10, 25-37 Zsolt 39
10. Hétfő Erik 2Sám 9,1-11 Ám 5,1-17
ll. Kedd Teodóra Mk 12, 41-44 ~ 5,18-24
12. Szerda Szabolcs Mk 3,31-35 ~m 6,1-8
13. Csütörtök Ludovika ~pCse16, 1-7 ~m 7,1-9
14. Péntek Szerénke Ezs 58, 7-12 ~m 7,10-17
15. Szombat Enikő Jer 22, 13-19 Am 8, 1-3; 9, 1-6

Szentháromság utáni 14. - Zsolt 103, 2

16. Vasárnap Edit ~k 17, 11-19 Zsolt 75
17. Hétfő Hajnalka Ezs 40, 15-26 ~m 8, 4-12
18. Kedd Titusz lTim 1, 12-17 Am 9,7-13
19. Szerda Vilma 1Thessz 1, 2-10 Hös 1,1-9
20. Csütörtök Csendika 3Móz 9, 22-10, 5 Hós 2, 4-15
21. Péntek Máté Mk 1, 40-45 Hós 2,16-25
22. Szombat Móric 2Thessz 2, 13-17 Hös 4,1-10

Szentháromság utáni 15. - lPt 5, 7
23. Vasárnap Tekla Mt 6, 25-34 Zsolt 119, 81-88
24. Hétfő Gellért 1Thessz 2, 9-12 Hős 5, 8-15
25. Kedd Kleofás lTim 6, 6-lIa Hós 6,1-6
26. Szerda [usztína ApCsel 27, 21-26.

33-37 Hós 8,1-14
27. Csütörtök Labore Péld 30,5-9 Hős 11, 1-11
28. Péntek Vencel 1Kor 7, 20-24 Hős 14,2-10
29. Szombat Mihály Lk 10, 17-20 Jel 12, 7-12

Szentháromság utáni 16. - 2Tim 1, 10
30. Vasárnap Jeromos Jn ll, 1 (2) 3.

17-27.41-45 Zsolt 65
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..-
OKTOBER

1. Hétfő Malvin Mk 6,14-29 Jón 2,1-11
2. Kedd Petra Jób 5,17-26 Jón 3, 1-10
3. Szerda Helga Zsid 12,4-11 Jón 4,1-11
4. Csütörtök Ferenc Jak 1, 2-12 Gal1,1-5
5. Péntek Aurél Zsid 10, 35-39 Gal 1,6-9
6. Szombat Brúnó Jak 5, 9-ll Gal1,10-24

Szentháromság utáni 17. - lJn 5, 4

7. Vasárnap Amália Mt 15, 21-28 Zsolt 119, 89-96
8. Hétfő Etelka Zsid ll, 1-7 Gal 2, 1-10
9. Kedd Dénes 1Móz32, 23-32 Gal 2, ll-21

10. Szerda Gedeon Mk 9,17-27 Gal 3,1-14
ll. Csütörtök Fenyőke Zsid ll, 17-22 Gal 3, 15-18
12. Péntek Miksa ApCsel 5, 34-42 Gal 3, 19-29
13. Szombat Kálmán Zsid ll, 23-31 Gal 4, 1-7

Szentháromság utáni 18. - 1Jn 4, 21

14. Vasárnap Belén Mk 12, 28-34 Zsolt 119, 65-72
15. Hétfő Teréz 1Thessz 4,9-12 Gal 4, 8-20
16. Kedd Gál 1Tim 1, 5-9a Gal 4, 21-31
17. Szerda Hedvig Mt 5,23-28 Gal 5, 1-15
18. Csütörtök Lukács Jak 2, 1-8 Gal 5,16-26
19. Péntek Luciusz Mt 22,34-46 Gal 6, 1-10
20. Szombat Irén Mk 10,17-27 Gal 6, 11-18

Szentháromság utáni 19. - Jer 17, 14

21. Vasárnap Orsolya Mk 2,1-12 Zsolt 119, 73-80
22. Hétfő Előd Mk 1, 32-39 Jel 1, 1-3
23. Kedd Gyöngyi Jer 17, 12-17 Jel 1,4-3
24. Szerda Salamon Mik 7,18-20 Jel 1, 9-ll
25. Csütörtök Blanka 4Móz 12, 1-15 Jell, 12-20
26. Péntek Dömötör 2Móz 15, 22-27 Jel 12, 1-6
27. Szombat Szabina júd 20-25 Jel 12, 7-12

Szentháromság utáni 20. - Mik 6, 8

28. Vasárnap Simon Mk 10, 2-9 Zsolt 52
29. Hétfő Jenő 5Móz 27, (11-13)

14-26" Jel 12, 13-18
30. Kedd Farkas 2Móz 18, 13-27 Jel 13, 1-10
31. Szerda Reform. ünn. Mt 5, 2-12 Róm 3, 21-28
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NOVEMBER
1. Csütörtök Marianna Fill-22 Jel 14, 1-5
2. Péntek Achilles 1Tim 5, 4-8 Jel 14, 6-13
3. Szombat Győző 1Kor 7, 29-31 Jel 14, 14-20

Szentháromság utáni 21. - Róm 12,21
4. Vasárnap Károly Mt 5, 38-48 Zsolt 58, 1-10. 12
5. Hétfő Imre Mt 15, 1-11a.

18-20 Jel 15, 1-4
6. Kedd Lénárd 2Kor 10,1-6 Jel 15, 5-8
7. Szerda Okt. forr. ünn.

Rezső 1Móz 13, 7-18 Jel 16, 1-9
8. Csütörtök Gottfried 1Kor 12, 12-14.

26-27 Jel 16, 10-16
9. Péntek Tivadar Lk 22,31-38 Jel 16, 17-21

10. Szombat Réka 2Tim 4,5-8 Jel 17, 1-6

Szentháromság utáni 22. - 2Kor 6, 2

ll. Vasá~p Márton Lk 17, 20-24
(25-30) Zsolt 35, 22-28

12. Hétfő Jónás Lk 11, 14-23 Jel 17,7-14
13. Kedd Szaniszló Mt 24, 15-28 Jel 17, 15-18
14. Szerda Klementina Mt 24, 29-35 Jel 18, 1-8
15. Csütörtök Lipót Mt 24,36-42 Jel 18, 9-20
16. Péntek Ottmár Jer 18, 1-10 Jel 18, 21-19, 4
17. Szombat Jenő Mt 24,43-51 Jel 19, 5-10

Az egyházi év utolsó elötti vasárnapja - 2Kor 5, 10

IB. Vasárnap Ödön Mt 25,31-46 Zsolt 49
19. Hétfő Erzsébet Lk 19,11-28 Jel 19, 11-16
20. Kedd Jolán 1Móz 19, 12-23 Jel 19, 17-21
21. Szerda Olivér Lk 13, (1-5) 6-9 Róm 2,1-11
22. Csütörtök Cecília Lk 21, 11-19 Jel 20, 4-6
23. Péntek Kelemen 2Thessz 1, 3-10 Jel 20, 7-10
24. Szombat Emma 2Kor 5,1-10 Jel 20, 11-15

Az egyházi év utolsó vasámapja
Örökélet vasárnapja - Lk 12, 35

25. Vasárnap Katalin Mt 25,1-13 Zsolt 90
26. Hétfő Csongor Lk 12,42-48 Jel 21, 1-8
27. Kedd Tünde Zsid 12, 12-17 Jel 21, 15-27
28. Szerda Stefánia Zsid 12, 22-29 Jel 21, 15-27
29. Csütörtök Noé Ez 43, 1-7a Jel 22, 1-5
30. Péntek András 1Pt 4,12-19 Jel 22, 16-21
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DECEMBER
1. Szombat Elza 2Pt 3, 3-l3 Jel 22, 16-21

Ádvent 1. vasároapja - Zak 9, 9
2. Vasárnap Aranka Mt 21,1-9 Zsolt 24
3. Hétfő Olívia Lk 1, 67-79 ~zs 6, 1-l3
4. Kedd Borbála Mik 2, 1-5. 12-l3 Ezs 1, 1-9
5. Szerda Vilma 1Móz49, 8-10 Ezs 1,10-20
6. Csütörtök Miklós Zsid 10, 19-23 Ézs 2,1-5
7. Péntek Ambrus Mt 23, 34-39 J2:zs3, 1-15
8. Szombat Mária Zof 3, 14-17 Ezs 4, 2-6

Ádvent 2. vasárnapja - Lk 21, 28
9. Vasárnap Emo'Re Lk 21,25-33 Zsolt 1

10. Hétfő Judit Zsid 6,9-12 ~zs 5,1-24
ll. Kedd Arpád Zak 2, 14-17 Ezs 7,1-9
12. Szerda Gabriella Hagg 2, 1. 3-9 J2:zs7,10-17
l3. Csütörtök Luca Mk l3, 5-l3 J2:zs8,1-8
14. Péntek Szilárd Zsid 10, 32-39 Ezs 8,11-18
15. Szombat Johanna Mt 24,1-14 Ezs 8,23-9,6

Ádvent 3. vasárnapia - Ézs 40, 3. 10
16. Vasárnap EreZ Mt ll, 2-6 (7-10) Zsolt 33
17. Hétfő Lázár Mt ll, 11-15 Ézs ll, 1-10
18. Kedd Estike Lk 1, 5-25 Ezs 12, 1-6
19. Szerda Viola Lk 3,1-14 ~zs 25, 1-8
20. Csütörtök Csaba ApCsel l3, 15-25 J2:zs26, 1-6
21. Péntek Tamás Mk 1,14-15 Ezs 25, 7-19
22. Szombat Zénó Lk 7, 29-35 Ezs 29, 17-24

Ádvent 4. vasámapja - Fil 4, 4-5
23. Vasárnap Viktória Lk 1, (39-45)

Ádám, Éva
46-55 (56) Fil 4, 4-7

24. Hétfő Lk 2,1-14 Tit 2,11-14
25. Kedd Karácsony ünn. Lk 2,15-20 Tit 3, 4-7
26. Szerda Karácsony 2. n. Mt 10, 16-22 ApCsel 6, 8-15; 7,

55-
27. Csütörtök János 2Krón 24, 19-21 Mt 3,1-12
28. Péntek Kamilla Jer 31, 15-17 Mt 3, l3-17
29. Szombat Dávid Ézs 63, 7-:-9 (10-16) Mt 4, 1-11

Karácsony utáni vasárnap - Jn 1, 14
30. Vasárnap Anikó Lk 2, (22-24)

25-38 (39-40) Zsolt 99
31. Hétfő Szilveszter Lk 12, 35-40 Róm 8,31-39
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Meghallgattam népem kiáltását
Ez a rövid mondat, amely 2Móz 3,7 alapján fogalmazódott meg, a Lutheránus Világszövet-

ség ezévi témája lesz. Naptárunk cikkeinek egy része is ehhez a rövid mondathoz kapcsoló-
dik. A mondat rövid, de többet mond, mint sok bő lére eresztett beszéd. Ezért legjobb, ha
egy kicsit belegondolunk, mi VaD. ebben a három szóban.

A kiáltás, amire itt utalás történik: panasz, zokszó, segélykiáltás. Olyan, amilyen ebben
a mai világunkban igen sok és igen gyakran hangzik. Nemcsak a közvetlen környezetünk-
ben, hanem - amint erről újságból, rádióból és televízióból naponta értesülünk - szerte a
világban, szüntelenül hallhatjuk ezt a kiáltást: a szegények, az éhezők, az elnyomás, zsarnok-
ság, kizsákmányolás miatt szenvedők, a háború sebesültjei és az elesettek gyászolói, a faji és
vallási gy(ilölködés áldozatai, a betegek, a magányosok kiáltását. És ez még csak az emberek
kiáltása. Van másfajta kiáltás is, amely fizikailag ugyan nem hallható, de hangzik, ahogyan
pál apostol írta a Római levélben: a teremtett világ kiáltása. Ma egyre jobban halljuk ezt a
kiáltást is, hiszen ez is mindinkább a mi kiáltásunk lesz. Környezetünk pusztulása az embe-
rek nyomorúságát okozza. Ha ezeket végiggondoljuk, talán megsejtjük, mennyire aktuális
téma ez, és akik kijelölték, jól tudják, hogy ezzel a kérdéssel nekünk, evangélikusoknak so-
kat kell foglalkoznunk.

A mondat másik szava ez: népem. Az ige, amelyből ez a kijelentés származik, eredetileg
az egyiptomi rabszolgaságban sínylődő Izráel fiairól szól. Csakhogy ennek az Izráelnek örö-
köse az egyház. pál apostol így írja: Isten Izráele (Ga16, 16). így elsősorban a mi kiáltásunkról
van szó. Jól is van így: hiszen Isten igéjét először is mi ismerjük, mi, evangélikusok, és persze
a keresztyének mind. így aztán gondolhatunk arra, hogy az egyháznak, a keresztyénségnek
sok a szenvedése. Csakhogy mi rájöttünk, hogy az egyház, a keresztyénség nem él elszigetel-
ten, függetlenül az emberiség nagy családjában. Lehet, hogy vannak, akik fölöslegesnek ér-
zik az egyházat a világban. Lehet, hogy vannak,akik egyenesen támadják, bántják az egyhá-
zat. Ebben az értelemben gondolhatunk az egyház segélykiáltására. Mégis jobb volna, ha
másik irányból indítanánk el gondolatainkat. Nem kellene-e arra gondolnunk, hogy nem
mehetünk el részvétlenül a sok szenvedő mellett? Nem indít bennünket a világ sok szenvedé-
sének látása arra, hogy a szenvedőkkel együtt kiáltsunk, vagy sokszor helyettük, mert sokan
talán elfásultak már és azt gondolják, hiábavaló minden panasz? Nem tartozik-e az egyház
feladatai közé ez az együttérző, az egész világért szüntelenül hangzó imádság? Az egyház
nagy szolgálatot végez akkor, amikor tőle telhető módon megpróbál segíteni a szenvedőkön. De
mikor rájövünk, hogy a mi nagy segítségünk is csak egy csepp a szenvedés végtelen tengeréhez
képest, akkor csatlakomunk kell a kiáltókhoz, és kiáltanunk kell az elnémultak helyett.

A mondat legfontosabb, leghangsúlyosabb szava: meghallgattam. Ez azt jelenti, hogy
a kiáltás nem pusztában hangzó szó. Akik már nem is panaszkodnak, legtöbbször azt
gondolják, nincs is értelme a kiáltásnak, mert nincs, aki meghallgassa. Ha feladata az
egyháznak, hogy együtt kiáltson a szenvedőkkel, még inkább feladata az, hogy bizony-
ságot tegyen arról az Istenről, aki meghallgatja a kiáltást, hirdesse azt, hogy az emberek
füle sokszor süket a panaszok meghallgatására, Isten füle mindig nyitva van. Nemcsak a
füle, a szíve is. Nemcsak hallja, hanem meg is hallja a szenvedők kiáltását. Nekünk, evan-
gélikusoknak, különösen is tudnunk kell, hogy a fő feladatunk az evangéliumnak, az Isten
szeretetéröl szóló jó hírnek a hirdetése. Bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy a sok
segítségnyújtás mellett nem szabad megfeledkeznünk az evangélium hirdetéséről, a Krisz-
tusról való bizonyságtételröl, Honnan tudhatnák különben a szenvedők, éhezők, elnyo-
mottak, betegek, elhagyottak, hogy nem hiábavaló a panaszkiáltásuk?



Ez a néhány gondolat talán még több gondolatot ébreszt, és így mi is hozzájárulhatunk a
világ evangélikusságának szolgálatához.

Muntag Andor

Áprily Lajos

Biztató vers
magányosságtóI irtózó

léleknek
Tudom, hogy hull a nap,
örömök szállanak,
kedves fők hullanak,
sirdombok mállanak.
Egy-egy kéz, drága kéz,
mindegyre elereszt,
mindennap vereség,
mindennap új kereszt.
Szem mögött, szó mögött
gondárnyék feketül.
És mégis: ne remegj -
nem maradsz egyedül.

Ködödben csillag ég,
gondodból fény terem:
vers-lelkek lengenek
nyomodban ezeren.
Zászlós és halk csapat,
elszánt és bús-szelíd
vers-lelkek, viharos
vad korban tetteid.

S szűkülő kör mögött,
halkuló ház körül,
mélyülő bú felett
hűség áll őrödül.
Jó lelkek, annyian,
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árvák és elesők,
szépséget szomjazók,
kútfődet keresők.
Szédülni nem szabad,
zuhannod nem lehet:
szirten is rózsaág
vigyázza lelkedet.

Tudom, hogy két kezem
nem part és nem erő:
maholnap aszu ág,
szélvert és remegő.
Mentésre ingatag,
tartásnak nem elég -
síkon át, hegyen át
kinyújtom tefeléd.

Örömök szállanak,
kedves fők hullanak,
vén sírok mállanak,
estébe hull a nap.
Szem mögött, szó mögött
gondárnyék feketü1.
És mégis - ne remegj:
lélek van teveled,
nem maradsz egyedül.



Kiáltás közösségért a családban
.és a társadalmunkban

A család a társadalom legkisebb sejtje, s ezekből a seitekból épül fel a társadalom. A sejtek
megbetegedése az egész szervezet megbetegedéséhez vezethet. A család a legkisebb közös-
ség, s a társadalom közösségét azok alkotják, akik beleszülettek egy családba és a család kö-
zösségén keresztül a társadalom közösségébe betagolódnak. Ez azt is jelenti, hogy Isten aka-
rata szerint a közösségi élet a családban kezdődik el és a család közösségében formálódunk
közösségi emberekké, vagy leszünk család- és társadalomidegenekké.

Korunk az elmagányosodás kora. A családban elvesztettük az egymásért éles örömét és fele-
lősségét. Akik házasságban élnek, nagyon gyakran nem a házastársat, hanem a házastárs ban
is csak önmagukat szeretik.

A család egyszerre nagy közösséggé válik, ha a házasságban elindulók szeretete kiteried
azokra is, akik a férj vagy feleség családjához tartoznak. A családban kell megtanulni sokakat
szeretni. Gyakran lártam násznépet ülni a templomban úgy, hogy a férj családjának tagjai
az egyik padsorban, a feleségé a másik padsorban ültek. Sőt, még a lakodalmas asztaloknál
is ilyen megosztottan. Pedig mindkét oldalon szeretetre vágyó, szeretetre is éhes emberek ül-
nek. Boldogok és az élet hajótöröttei. Elfogadni egymást és megalkotni a szeretet közösségét!
Erre vágyunk ki nem mondottan is!

Csak a szeretet közösségében lehet boldogan, örvendezve élni. A szeretet teremti az életet, a sze-
retetlenség elpusztítja azt. Ahol a közösség létlehetőséget biztosít a családban és a társada-
lomban mindenkinek.

Sikoltanak azok, akiket nem fogadtak be a család közösségébe. Akiket kirekeszt magából
társadalmunk! Akik csak megtűrtek, elszenvedettek ezekben a közösségekben. Gyermekek-
kel éreztetik éveken, évtizedeken keresztül, ők a nem kívánt gyermekek, akik csak terhére
vannak a családnak. Akik miatt nem mehet a család külföldre nyaralni és nem valósulhat
meg minden álmuk és vágyuk.

Sikoltanak az elkezdődött, de meg nem született életek! "Jaj annak, aki megöli a gyer-
mekálmot, oh az az ernber átkozott" - mondja a költő, a hangot soha nem hallatottak kiáltá-
saként. Halljátok ezt a sikolyt? Vagy a közömbösség, szeretetlenség, a sokszor hangoztatott
modernség vattájával dugtuk be füleinket? Olyan sokan álmatlan éjszakákon hallják öreg ko-
rukban a meg nem született gyermekek sírását vagy kacagását. De ez a sírás vagy kacagás
vádol!

Sikoltanak azok, akiket egykor édesanyámnak és édesapámnak szölítottak, s élve már leír-
tak és eltemettek. Öregek, akiket a család elhalt sejtjének tekintenek már. Testi vagy szellemi
sérültek, akiket a sajnálkozás, szeretetlenség, borzongás és meg nem értés falával a közösség
otthonából kirekesztettek.

Közösségért kidltanak azok, akikre senki nem nyit ajtót. A kevés nyugdíjjal rendelkezők, akik-
nak nincs pénzük vagy erejük, hogy részt vegyenek a közösségi rendezvényeken vagy isten-
tiszteleten. Akik már nem mennek névnapot köszönteni, de várják ők is a hála és köszönet
virágait. Akiknek otthonából és takarékkönyvéből a gyemekek már mindent elvittek, mun-
kás életükben életerejüket odaadták másoknak, másokért. Magukra maradtak azok, akiknek
kezét egykor hálásan szorongatták. Keserűen kell megállapítaniuk: "Kidőlt keresztfának
nem köszön már senki."
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Közösségért kiáltanak azok, akiket elhagytak. Bamba szemmel néző alkoholisták ésa kábulat
szép álomvilágába menekült kábítószer-élvezők. A szeretet közössége hiányzik a közösséget
rombolóknak, a mindent jobban tudóknak, mindent kritizálóknak, mindent elítélőknek. A
szeretet közössége hiányzik a randalírozóknak, a mások munkáját szétrombolóknak, mások
munkáját tönkretevőknek. A közösség hordozóerejére vágynak az otthonukból elüzöttek, a
békességükból kiforgatottak, a hazát vesztettek.

Urunk Istenünk, hallgasd meg a magyar családokból, társadalmunkból feltörő sikolyt!
Urunk Istenünk tégy késszé minket a család és társadalom közösségében egymás elfogadásá-
ra. Az életet teremtő, formáló, munkáló és megtartó szeretetre teremts minket újjá, mindene-
ket megújító Isten! Tégy késszé minket egymás elfogadására, az egymásért élésre, a szenve-
dés enyhitésére és a könnyek törlésére. Urunk, hallgasd meg néped kiáltását!

Dr. Nagy István

KIÁLTÁS KÖZÖSSÉGÉRT:

Egyházunkban, gyülekezeteinkben
A Lutheránus Világszövetség curitibai nagygyűlésének témája rendkívül időszerű hazai

egyházunkban is. A kiáltás imádságot tételez fel. Kiáltunk Istenhez, aki minden áldás forrá-
sa, minden ajándék adományozója, minden gondunk hordozója. Ezért nincs szükségesebb
tennivalónk, mint a szív mélyéről feltörő imádság hangos kiáltása: Urunk, tekints küzdő,
hullámok közt vergődő egyházadra. Szeritlelkeddel teremts köztünk igazi testvéri kö-
zösséget.

A közelmúlt történelmi idöszaka nem tette könnyüvé a testvéri közösség, az őszinte légkör
kialakítását. Nehezítette ezt az évszázadok óta kialakult szervezeti keretek megváltozása is.
Az urbanizáció következtében híveink jelentős része lakóhelyet, s ezzel együtt gyűlekezetet
változtatott. Sok esetben azonban az új gyűlekezet nehezen tudta befogadni az újonnan érke-
zőt. Kisebb város vagy község meghitt közösségéböl a nagyváros ismeretlen gyűlekezetébe
érkezőnek minden arc idegen. Éveknek kell sokszor eltelnie, míg akad hasonló gondolkozású
testvérre, s otthon érzi magát az üi gyűlekezetben. Őszintén magunkba kell néznünk. Ter-
mészetes, hogy esztendőknek kell elmúlnia ahhoz, hogy valaki új lelki otthonra leljen? Gyü-
lekezeteinknek nem kellene sokkal több melegséggel, nagyobb bizalommal és ölelő szeretet-
tel fogadniuk az újonnan érkezőket? Új vallási közösségek alakulása mindig kritika, ítélet
felettünk is. Nem tudtunk igazi, meghitt, keresztyén közösséggé válni, akik egyszerre egyek
Uruk imádatában és a testvér befogadásában. Együtt kiáltanak Istenhez és együtt segítenek
igazi közösség kialakításában.

Nehezíti gyűlekezeteink közösséggé formálódását az egyre súlyosbodó lelkészhiány. Több
gyűlekezetünket kénytelen egyházunk vezetése a szomszéd lelkész gondjaira bízni. Termé-
szetesen sokkal kevesebb ideje marad mind helyi gyűlekezetének gondozására, mind a távo-
labbi hívek pásztorolására. Egyik helyről siet a másikra. Istentisztelet után is alig futja né-
hány szöt váltani azokkal, akik pedig várják útbaigazító szavát, meghallgató szeretetét.

Mindezt tovább nehezíti gyülekezeteink más-más történelmi múltja. Egyik helyen szlovák
kegyességüek gyülekezete alakult ki, a társgyülekezetben esetleg német ajkúak voltak az
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ősök. Másmilyen hagyomány alakult ki mindkét helyen. Természetesen az összetartozásnak,
a közösséggé formálódásnak sok szép példájával is találkozunk. Több egyházmegyében a na-
gyobb gyülekezetek testvérgyülekezetté fogadtak egy-egy kisebb egyházközséget. Egymást
kölcsönösen meglátogatják, anyagilag segítik, szószékcserére kerül sor. Évek óta jó kezdemé-
nyezésként tovább éla gyülekezeti kórusok találkozója. Akik Isten dicséretében egyek, szíve-
sen énekelnek egy nagy kórus többszázas közösségében. Urunk adja, hogy minél több új
gyülekezeti énekkar szolgálhasson egyházunkban.

TIZ éve indulhatnak nyaranta ifjaink Gyenesdiásra egyhetes konferenciákra. Életre szóló
barátságok alakulnak, gyülekezeteket egybekötő ismeretségek formálódnak, s az egymásért
való imádság közösségei jönnek létre. Áldott kohó, amely közösséget teremt, igazi összetartó
erőt munkál. Szükség van erre egy olyan világban, ahol sok a széthúzó erő, kísértés a ma-
gunknak élés és divatos az egyén s egyéniség mindenek fölé helyezése. Ahol úgy megyünk
el egymás mellett, mint nagy folyamok sötét vizein hatalmas hajónaszádok, s egyikünk sem
tudja, mi rejtőzik az alig látható sziluettek mögött. Az egyházi ének és zene gyakorlása is kö-
zösséget teremtő alkalom. Hagyománya van egyházunkban Fót szolgálatának. Az idősebbek
konferenciákra jártak ide, az ifjabb nemzedék itt ismerkedik a kántori szolgálat szépségével.
Közösséget alkotnak, mert közösséget teremt köztük igével és szent muzsikával a Szentlélek.
Új ifjúsági szervezetünk, a MEVISZ is kohéziós erőt munkáló közösség kíván lenni. Gyüle-
kezeteink összetartozásának szép megnyilvánulása a Gusztáv Adolf gyülekezeti szolgálat,
amely a kis egyházközségek gondját karolja fel, s a hit gyümölcseiként támogatja a renoválási
gondokkal küszködő gyülekezeteket. Nehéz időket is átvészelve segítették egymást gyüleke-
zeteink, jelezve a közösség felelősségét egymásért. Gyülekezeti kirándulások, egymás látoga-
tása is egyre gyakoribbá vált e mozgalmas korban. Lelkileg is áldást jelentenek a találkozá-
sok. Amikor együtt kiáltunk közösségért, őszinte testvéri légkörért, meghitt és a szeretet
melegétől áthatott gyülekezetekért, azt kérjük, Urunk újítsa meg egész egyházunkat, min-
den szolgálattevójét s valamennyi testvérünk életét. Hadd legyünk e sokszor szétesőnek tűnö
világban az összetartozást munkáló közösség aktív építői. "Ha van közösség a Lélekben, ...
egyet akarva ugyanarra törekedjetek." (Filippi 2,2)

Szebik Imre

Kiáltás közösségért
a világ evangélikusságában

és az ökumenében
Az Apostoli Hitvallás ősi szavai a "co=unio sanctorum", azaz a szentek közösségét
mint tényt és ajándékotemlítik: hiszem a szentek közösségét. Ez a közösség kettős értelmű.
Egyrészt jelenti azt a közösséget, amelyik az Isten igéje, a keresztség és az úrvacsora jézusi
szent ajándékai által jönnek létre. Másrészt pedig az egyházra, mint Isten által magáénak el-
hívott, Jézus Krisztusban Isten gyermekeinek és szentjeinek rendelt, most élő és már Isten-
hez tért hívei közösségére vonatkozik.
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Az ökumenikus mozgalom nem más, mint kiáltás, felhívás ezen közösség keresésére és az
egység keresése gyakorlati, mindennapi lépéseinek megvalósítása.

Sokszor azt gondoljuk, megoldott mindez egy-egy egyházon, felekezeten belül, például a
Lutheránus Világszövetség keretében. A tények azonban mást mutatnak. Hiszen nem mind-
egyik evangélikus egyház tagja a Világszövetségnek és a világgyülésen is lesznek olyan képvi-
selők, akik csak megfigyelőként vesznek részt az eseményekben. Meghatározott történeti fej-
lődés és sajátos egyházi tanítás van ezen tények mögött. így például az amerikai Missouri
Zsinati Evangélikus Egyház, amelyik mintegy két és fél millió egyháztagot számlál, nem lé-
pett be a Világszövetségbe ésnem vállal úrvacsorai közösséget a többi evangélikus egyházzal.

A Világgyülés kiáltás és fólhívás lesz újra a kívül élő evangélikus egyházakhoz, amint kiáltást
jelent a már együttműködő tagegyházak testvéri közösségének jobb megélésére és a kapcsolatok
elmélyítésére. Az 1984-esbudapesti találkozó maradandó emlékei közé szokták sorolni a résztve-
vők a gyülekezeti látogatásokat. Hiszen a Budapesti Sportcsarnokban tartott ülések határozatai
elszürkülnek az évek során, elevenen élnek azonban vendégeink emlékezetében az egyes gyüle-
kezetekben megtapasztalt közösségés egység jelei. A Lutheránus Világszövetségenkeresztül tu-
datosan élhetjük meg egységünket és közösségünket más evangélikus gyülekezetekkel.

Az evangélikusság családján túl, más egyházak irányában is egységért kiált a brazíliai vi-
lággyülés. Világszinten és helyi gyülekezetekben az egység akadálya mindig az a magatartás,
amelyik önmagát tartja a teljes igazság letéteményesének és ez igazság vélt birtokában mindenki
mást kisebbrendünek, tévelygőnek tart, akinek vissza kell térnie az általa képviselthez.

Amikor 1989 januárjában az ökumenikus irnahét megnyitásaként a budapesti Szent Ist-
ván bazilikában tartottuk a megnyitó istentiszteletet protestáns, római katolikus és ortodox
keresztyének részvételével, többen így kérdeztek: "Mi lesz velünk, katolikusokkal, ha még
a Szent István bazilikát is megnyit juk nekik?". Elhangzott azonban ez is: "Mi lesz velünk,
protestánsokkal, ha még a Szent István bazilikába is elmegyünk?".

Egykínai keresztyén mondását hadd idézzük az ökumenikus kapcsolatokról: "Aki nem
tudja elviselni a Főpásztor másfajta juhainak birkaszagát, az maga magát rekeszti ki Jézus
Krisztus nyájából!".

A braziliai világgyűlés olyan kontinensen lesz, ahol tülnyomó többségben vannak római
katolikusok. Képviselőikkel találkozhatnak a világ evangélikusságának delegátusai. Elsősor-
ban tehát az evangélikus-katolikus viszony lesz a téma. Az a reménységünk, hogy a Világ-
gyűlés és a latin-amerikai katolikus egyházzal való találkozás elősegíti Krisztus "másfajta
juhainak" megismerését és a közösség munkálását. Hiszen ha evangélikus részről nem is
tudjuk elfogadni a pápaságot vagy a Mária-dogmákat, szabad és szükséges együtt imádkoz-
nunk és együtt munkálkodnunk Isten igéje hallgatása nyomán szeretetben és békességben
környezetünk és a világ előrehaladásán.

Dr. Harmati Béla

Az egész embervilágban
Földünk területe az elmúlt évezredek során nem változott, mégis gyakran mondjuk napja-

inkban: "kicsivé lett, összeszűkült a világ". Korábban egy helyi katasztröfáröl vagy helyi há-
borúról csak a közvetlen szomszédok szereztek tudomást, egy-egy földrajzi felfedezésről csak
akkor terjedt el a hír, ha valaki visszatért az expedíció tagjai közül ... Ma pedig a kommuni-
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káciö eszközei szinte az eseményekkel egyidőben sugározzák világgá a híreket, gyakorlatilag
semmi sem maradhat titokban.

Mindez természetesen nemcsak ismereteinket gyarapítja, hanem emberek és népek egy-
más iránti felelösségét is növeli. Nem foghatjuk be a fülünket, nem tehetjük ölbe a kezünket,
ha valahonnan kiáltás hangzik és kimondva vagy kimondatlanul segítséget kérnek. Isten né-
pének különösképpen is tudnia kell, hogy "egy vérből teremtettünk", Isten szeretete nem
egyes népeket vagy csoportokat ér el, hanem az egész világot, országhatároktói, faji, népi,
de még vallási és hitbeli hovatartozástói is függetlenül. Az Egyszülött Fiú az egész világért
áldozta életét, az egész világ számára lett világossággá, kenyérré, élő vízzé.

A mai embervilág közösségért kiált. Az ember ősidők óta közösségi lény, nem tud, de nem
is akar magányosan, közösség nélkül élni. Ugyanakkor kialakult eros félelemérzet is más kö-
zösségektől, előítéletektől befolyásolt, a több hatalmukat érvényesítő népektől vagy népcso-
portoktóI. Ezen kellene vá1toztatni, a bizalom és egymásra utaltság tudatának erősítésével.

Mi segíthetne e célok elérésében?
1. Egymás jobb megismerése és megbecsülése.
A második világháború alatti zsidóüldözés aktiv vagy passzív tudomásulvételének oka nem

egy-két ember őrült szándékaiban és gyűlölettől fűtött hatalmi mámorában keresendő, hanem
a kritikátlanul elfogadott előítéletekben, a hamis feltételezésekben. Hasonló a helyzet hazánk-
ban a cigánysággal kapcsolatban, amikor a kirívó rossz példák általános ítélkezést keltenek so-
kakban. Az igazi megismerésre, a kialakult körülmények okozta kényszerhelyzetek megváltozta-
tására már nem marad figyelem és erö, A mindenfajta nacionalizmusnak, kisebbségben élő
népcsoportok erőszakos elnyomásának, a fajok közötti rangsorolásnak is ebben van a gyökere:
nem vesszük a fáradságot, hogy másokat megismerjünk és emberi méltóságukban őket megbe-
csüljük. pedig Jézus aranyszabálya: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cseleked-
jenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük" (Mt 7,12) - ezekre is vonatkozik.

Az embervilág közösségért kiált. Azért, hogy ne veszélyeztessük, hanem segítsük egymást.
Azért, hogy ki-ki megélhesse azokat az értékeket, amelyeket ő kapott a Teremtőtől. Hogy ne
kelljen senkinek, sem egyéneknek, sem népcsoportoknak és népeknek félniük és megalázott-
ságban, előítéletek okozta bilincsekben élniük. Egy egyházi konferencián egyszer együtt laktam
egy afrikai kis ország küldöttével, Egy hét után egészen másképpen láttam őt és egész népét!
Közösségi érzés alakult ki közöttünk, noha tudtuk, hogy valószínüleg soha többé nem fogjuk
látni egymást. Azótamás szívvelhirdetem az Afrika megsegítésére felajánlott offertóriumokat is.

2. Több valódi segítséget nyújtani egymásnak.
Megismertem egy idős német urat. Nyugdíjba vonulása és megözvegyülése után teljesen

egyedül elkezdett egy segélyakciót, amely néhány év alatt úgy kiszélesedett, hogy ma már
szinte az egész világon ismerik. Sokan álltak mellé támogatásukkal és tették lehetövé szép
terveinek megvalósítását. Ő nem elméleti konferenciákon tart előadásokat, hanem szervez
és cselekszik.

Az embervilág közösségért kiált. Ez azt is jelenti, hogy olykor a megbecsülésen túl kenyér-
re és ivóvízre, eszközökre és ösztöndíjakra is szükség van. A megélt közösség azt is jelenti,
hogy egyik nem hagyja a másikat bajban, szükségben, pácban, hanem megteszi azt, amit
ő megtehet. Az egyházak és egyházi világszervezetek ilyen irányú szolgálata ismert ésmegbe-
csült szerte a világon. Az újszövetségi szegény asszony története pedig arra figyelmeztet,
hogy nem az áldozatok és segítségek nagysága a legfontosabb, hanem az érzület és indulat,
a szándék és a leleményesség.

3. Imádság és reménység.
Nem kisebb értékűek ezek az előbbieknél. Mi nem hősök vagy egyszeruen humanisták
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·akarunk lenni. Tudjuk, hogy mindent, amink van, Istentől kaptunk. Vele kell állandóan
kapcsolatban lennünk azért, hogy mit kíván tőlünk, hogy ne járjunk hamis utakon, eltorzult
elképzelésekkel. Reménységünk, hogy a közösség erősítéséért tett fáradozásaink nem hiába-
valók, az imádság által erösödhetnek meg. A közeli és távoli népek közösségében, egy fegyve-
rek nélküli világban, tárgyalások és megegyezések korszakában, az igazság kutatásának és
bátor kimondásának légkörében szeretnénk élni, ellenségeskedés, gyülölet, háború, ag-
resszió, igazságtalanság világa helyett. Ezért kiáltunk mi is igazi közösségért.

Szirmai Zoltán

Juhász Zsófia

Csak még egy napot!
Csak még egy napot Istenem nekem,
Egy rözsaszínen hasadó hajnalt,
Egy békés ajtónyitást reggelen,
Vidám, friss öltözködést - sereggel
szárnyaló tervet, indulatot -
Csak még egy napot, csak még egy napot!

Hogy indulhassak csorduló kehellyel
Magamra kapva gyorsan a reményt,
Hogy kopogjon cipőm sarka vígan
az újra indulók kövezetén
Köszöntve, várva a kelő Napot,
Csak még egy napot, csak még egy napot!

Csak még egy napot Istenem nekem,
Az "itt vagyok én" - boldog örömét,
a "majd én segítek" - lendületét -
Csak még egy napot!
Amig kötényem tarka gyümölcsét,
Szerte oszthatom!

Misszió a pluralizmus korában
Cimünkben két idegen szö is szerepel. Az első Jézus küldését jelenti, a második azt a mai

világot, amire jellemző a sokféleség, sokszínűlség, egymástól elütő, esetleg ellentmondó je-
lenségek.

Pontosan 80 évvel ezelőtt, 1910 januárjában jelent meg J. R. Mottnak, világhírű evangéli-
zátornak, a Keresztyén Diákok Világszövetsége főtitkárának könyve: A Keresztyén Missziók
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Döntő Órája címen. Akkor tartották Edinburghban az első missziöi világkonferenciát. Mott
szerint: "A legjelentősebb találkozó volt ez, amit valaha is a világ evangélizálása érdekében
tartottak". Az említett könyvet azóta sokszor megbírálták, megmosolyogták századunkban
naív optimizmusa miatt; én komolyan veszem, Mott reménységét biblikusnak tekintem, s
ugyanakkor meglepőnek tartom, hogy a szerzö mennyire számol már a század elején vilá-
gunk sokszínűségéveI, sokféleségével, ma így mondjuk: a pluralizmus jelenségével, amiben
hirdetnünk kell a Krisztus evangéliumát. "Az egész világ csodálatosan nyitva áll előttünk"
- írja, miután a 20. sz. azelőtt sohasem álmodott közlekedési lehetőségeiről szólt (mi min-
den történt azóta közlekedés és hírközlés terénl). Könyvének sokat vitatott zárómondata így
hangzik: "Valóban döntő óra ez a keresztyén missziók életében. Most csakugyan itt az ideje,
hogy minden nevezetű keresztyének kezet fogjanak egymással és megújult hűséggel, az élő
Istenbe vetett bizalommal hozzáfogjanak, hogy Krisztust az egész világgal megismertessék
és erejét minden népnek megmutassák ... Az idő halad, az alkalmak elmúlhatnak. Az egy-
ház vagy felhasználja azokat, vagy elveszti. Az idő szorongat. Döntsön és cselekedjék min-
den egyes keresztyén úgy - ha elegendő számú más keresztyén is így dönt és cselekszik -,
hogy minden embernek e világon legyen alkalma megismerkedni Krisztussal, még mielőtt
ez a nemzedék elmúlik." Akit Krisztus szeretete szorongat, megérti ezt a sürgetést, és saját
nemzedéke életét a misszió döntő órájának tekinti. A plura1izmus korában is így láthatjuk misz-
sziöi feladatunkat. Sokrétű a mai élet. Hat kontinens minden országa és népe sokban külön-
bözik egymástól: államformában, gazdasági berendezésben, műveltség és anyagiak szintjén,
egészségi állapotban ésvallási összetételben. Sok helyi probléma áll minden nép előtt, sok
feszültséget kell kibírni és feloldani. Mások az égető kérdések: munkanélküliség, menekül-
tek, katasztröfasüitottak, deviáns jelenségek. Az egyházakban is pluralizmus van: van ahol
gyarapszik a gyülekezet, van, ahol egy szinten áll a létszám és van ahol csökken. A teológiá-
ban is pluralizmus van, még egy-egy felekezeten belül is. De a különbözőségben is, a sokféle-
ségben is ugyanaz az egyház feladata. Az evangéliumot kell hirdetnie szóval és az evangélium
alá kell rendelnie életét, hogy vonzó legyen és végezze a misszió teljes életetmentő feladatát,
ami rábízatott. A plura1izmust kiáltó szükségnek kell felfogni.

Az első világháború után, amikor nagy csalódásban élt megint a keresztyénség, dr. Podma-
niczky Pálnak jelent meg egy európai szintű tanulmánya (Theol. Szemle 1926) "A misszió
tudományának vázlata" címen. A szerzö Motthoz hasonlóan sürgetőnek, döntő órának tartja
saját korát.

A második világháború után ismét sok csalódás és kiábrándulás után Stephen Neil könyvet
írt a misszió történetéról. 1964-ben angolul, 1974-ben németül jelent meg. Isten népe világ-
méretű misszíöí feladatáról így ír: "Az emberiség legtöbb vallása lényege szerint helyhez
vagy törzshöz kötött, a keresztyénség azonban világméretű, ahogyan már Mikeásnál olvas-
suk: "Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az ÚRnak, Istenünknek nevében
járunk mindörökké." Kitűnő könyvét olvasva ebevezető sorok után is eszünkbe jut a plura-
lizmus korában is a teljesség igénye, ami a missziöi parancsból is kiderül: Jézus mondta:
"Nekem adatott minden hatalom, menjetek el minden néphez, veletek vagyok minden na-
pon." E világméretű igény, minden népre kiteriedö parancs és minden időre szölö ígéret nél-
kül nem lenne értelme a missziö felelősségének és missziöi munkának a plura1izmus idején
sem.

Ugyanez a gondolat - a döntő óra sürgetése - érezhető James Scherer 1982-ben megjelent
könyvében: " ... hogy az evangélium hirdettessék hűségesen, őszintén szerte evilágon".
Az evangélikus világban ez a legismertebb missziói kézikönyv ma. Őszintén szembenéz a
pluralizmus jelenségével és ugyanakkor bizalommal vallja, hogy ez a mi időnk soha nem lá-
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tott fontos óra, sőt a lutheranizmusban most érett meg az idő a misszió feladatának és gya-
korlatának tisztázására.

Amennyire én ismerem századunk missziói világkonferenciáinak irodalmát, evangélikus
keretekben és az ökumenikus mozgalom kiadványaiban mindenütt ugyanezt a környezetis-
meretet és a változatlan felelősséget érzem. A LVSZ 1982-ben (Stavangerben) tartotta jól elő-
készített missziói világkonferenciáját. Előkészítő anyaga és értékelése birtokomban van. A
kenferencián jelen voltam. 1989-ben megjelent a LVSZ missziói tanítása, minden tagegyház-
nak megküldték tanulmányozásra. Ebben a gazdag anyagban szintén fellelhető e kettősség:
a mai pluralizmus alapos ismerete és a korunkra is érvényes mándátum komolyan vétele. -
Megéri a fáradságot végigolvasni a Magyarországi Evangélikus Egyház hozzájárulását az utol-
só három LVSZ világgyüléshez. Mindhárom világgyülésen a misszió kérdése elsőbbséget él-
vezett (Evian 1970, Dar-es-Salaam 1977, Budapest 1984). Kiderül, hogy a világ evangélikus-
ságával e tekintetben szinkronban voltunk. Az 1990-es Curitibaban összegyülő evangélikus
világtalálkozó főtémája "Meghallgattam népem kiáltását" a latin-amerikai és általában har-
madik világbeli szenvedés, társadalmi és gazdasági feszültségek hátterére figyelve fogalmazó-
dott meg, de az kétségtelen, hogy az emberiség mai, sok tekintetben veszélyeztetett világá-
nak kiáltó szüksége van arra, hogy a keresztyénség jézus Krisztus teljes szeretetét, életet
mentő segítségét vigye, eljuttassa az egyes emberhez éppen úgy, mint a társada1makhoz és
egész emberiséghez. Istennek nemcsak világméretű tervei vannak, hanem munkásokat is ke-
res terve végrehajtásához.

- Ha az Egyházak Világtanácsa, illetve korábban (1961 előtt) a Nemzetközi Missziói Ta-
nács konferenciáit és kiadványait figyeljük, kiderül, hogy az ökumenikus mozgalomban, te-
hát sok felekezet közös törekvésében sem tévesztették szem elől a mai sokrétű világ ismeretét
és a ma is érvényes missziói küldetést. Közvetlenül a második világháború utáni korszaktói
kezdve egészen az 1989-ben tartott, San Antonióban ülésező EVT missziói világkonferenciá-
ig érvényes ez. Reálisan számolnak a pluralizmus jelenségével - már akkor is, amikor még
nem hasznalrák ezt a kifejezést és komolyan vették a misszió mindenkori döntő óráját, nem-
zedékünk idejét. Ebben a keretben csak a helyeket, évszámokat és témákat sorolom fel:
Whitby 1947 Társak az engedelmességben, Wtllingen 1952 Az egyház missziói kötelessége,
Ghana 1957 A keresztyén misszió a mi óránkban, Új Delhi 1961 Egy korszak végén és egy
új kezdetén, Mexico City 1963 Bizonyságtétel 6 kontinensen, Uppsala 1968 Mindent újjá te-
szek, Bangkok 1973Üdvösség ma, Nairobi 1975 Valljuk meg ma Krisztust, Melbourne 1980
Jöjjön el a Te országod, Vancouver 1983 Életre gyülekeztünk össze.

Még az ún. evangelikálok dokumentumaiban is tükröződik Lausanne 1974-től Pattaya
1980-ig ugyanez a kettős felelősség: a hűséges evangéliumhirdetés és a mai világ pluralizmu-
sának komoly figyelembe vétele. Ar. k. missziói munka ésértelmezés vonulatát figyelve ha-
sonló mondható el a II. vatikáni zsinattói, Puebla 1979-en át a mai napig.

Őszintén remélem, hogy Isten ma is felhasználja egész népét a missziói munkában, a plura-
lizmus korában, ebben a döntő óraban. Minden részegyház - így a Magyarországi Evangélikus
Egyház is - saját helyzetét komolyan véve adja meg a választ Isten hívására és végzi missziói
munkáját. Van, ahol az elhidegült, lemorzsolódott tagokat kell éleszteni, van, ahol egészen
új emberek megnyerése a feladat, van, ahol más világvallásokka1- ősi és modern vallásokkal
- szembesülve kell teljesíteni a missziói parancsot. Van, hol kiáltva hívják, sóvárogva várják
Isten népe tagjainak megjelenését, mert hiányzik a hit, a remény és a szeretet. Van, ahol nem
igénylik ezt a szolgálatot, a küldetés mégis érvényes, alkalmas és alkalmatlannak tartott idő-
ben egyaránt.

A világ sok mindenben változott az első évszázad óta, századunk első évtizede óta is, ami-
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kor Mott döntő órának nevezte korát, de az Úr ma is ugyanaz, aki kiküldi népét, hogy minden
adott határt átlépve, eddig ismeretlen területet is bejárjon és aki megígéri, hogy velünk van
minden napon, a pluralizmus napjaiban is. Őmiatta, Őérte és Őreá nézve van értelme a misszió-
nak a pluralizmusban is.

Dr. Hafenscher Károly

Aktívegyháztagság
hitünk tudatos vállalása

Abban az időben, amikor az orgonákat még lábbal fújtatták, egy humoros kedélyű harangozó,
a kántornak arra a megjegyzésére, hogy ma sokat orgonáltam, ezt szokta válaszolni: nem "tam",
hanem "tunk". Vagyis nem orgonáltam, hanem orgonáltunk. Ugyanis ő fújtatta az orgonát.
Kissé eltúlzott formában, de mégis jól mutatia, hogy a keresztyén élet, az egyházhoz való tart0-
zás mindig "csapatmunka". Képzettség dolgában nem egyenértékű a művészi fokon játszó kán-
tor és az orgonát fújtató harangozó fizikai munkája, de mindkettö nélkülözhetetlen.

Az istentisztelet és az egyház egész szolgálata nem csupán néhány lelkész vagy gyülekezeti
munkás fáradozása, hanem az egész gyülekezet ügye. A keresztyén ember nem a világ nagy
népstadionjának a lelátójáról szemléli az eseményeket, hanem maga is a küzdőtéren van. Pé-
ter apostol az egyházat, a gyülekezetet egy olyan lelki házhoz hasonlítja, amelyben a tagok,
mint élő kövek épülnek bele az állandóan épülö házba. Napjainkban különösen is fontos erre
figyelnünk, mert a közgondolkodásban "elpaposodott" az egyház. Bizonyára nem csupán
a lelkészek az okai ennek. Hiszen könnyebb kívülről, közömbös "tárgyilagossággal" szem-
lélni a gyülekezet életét, mint benne felelős tevékenységgel részt venni. Az Újszövetség egy-

. értelmű bizonyságtétele szerint a gyülekezetben élni mindig aktív egyháztagságot jelent. A
hit tudatos vállalását és megélését.

Hitünk tudatos vállalásához azonban tudnunk kell, hogy kiben hiszünk. pál apostol Jézus
Krisztusról úgy tesz bizonyságot, mint aki tudja, hogy kiben hisz. A "tudom, kiben hiszek'!
ből következik a "tudom, mit hiszek". A tudom kiben és mit hiszek aktivizálja az életemet.
S kezdem felismerni a szolgálatnak azt a gazdag sokféleségét, amelyekkel nem száraz ág va-
gyok a Szőlőtőn. A szőlővessző gyümö1cstermése nem rendkivüli dolog. Ez a természete.
Ezért is használja Jézus az Ő követésében élő ember számára ezt a képet. A hitben való élet-
nek az aktivitás, a hit tudatos vállalása a természete.

A gyülekezet életében nemcsak a lelkésznek, presbiternek, kántornak, őrállónak stb. van
sok és fontos feladata, hanem minden tagnak. íme példaként néhány a reánk váró, nem min-
dig látványos, de sokrétű és fontos szolgálatokból. Egy nagyvárosi gyülekezetünk 80 év feletti
tagja kéthetente bekopogtat a környékén lakó gyülekezeti tagok otthonába: kedves testvé-
rem, szeretettel emlékeztetem, hogy holnap körzeti bibliaóránk lesz. Ágyhoz kötött idős néni
- az ő szavait idézve - "naponta végigimádkozza utcája lakóit". Nem helyettük, de érettük
végzi a közbenjáró imádkozás áldott szolgálatát. Van, ahol a fiatalok rendszeresen látogatják
a gyülekezet elöregedett, testi és lelki segítségre szoruló tagjait. Másutt magnetofonkazettán
viszik el a betegek és öregek otthonába a gyülekezet istentiszteletét.
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Az aktív keresztyén élet éltetője a gyülekezet istentiszteleti és egyéb alkalmain való rend-
szeres résztvétel. Hiszen itt van az imádkozás mellett - az aktívegyháztagság forrása. Tölte-
kezés Isten igéjével és szentségének megújító ereje a gyülekezet közösségében. Hitünk tuda-
tos vállalása az is, ha gyermekeinket és unokáinkat hitben neveljük. Valamint az is, ha
magaménak érzem és vallom egyházam örömeit, gondjait, terheit és feladatait. Nem a lelátó-
rói szemlélem, nem csupán drukker vagyok, hanem magam is a küzdőtéren vagyok a hit
mindennapos harcában és megélésében. Ahogyan szépen fogalmazta meg valaki: Az aktív
keresztyének Jézus világgal való szolidaritásának a megjelenítői, "Isten partnerei", üdvössé-
get munkáJó cselekvésének a munkatársai.

Sárkány Tibor

Evangélizáció
az üdvösségre vágyóknak

és a szekularizáltaknak
"Amikor Jézus látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak,

mint a juhok pásztor nélkü1." (Mt. 9,36.)
Korunk az evangélium után kiált. A gyors változások közben az ember elbizonytalanodott.

Keresi életének értelmét, azt a maradandó célt, amelyért érdemes élni és dolgozni. Ugyanak-
kor mélyen átéli eszméinek és a valóságnak a feszültségét, hogy "nem azt teszem, amit aka-
rok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat". (Rm, 7,19.) Ebben a válság-
ban kínálja fel Isten a gyógyító evangéliumot. Az evangélizáció nem más, mint a bűneiben
elveszett, Isten nélkül élő ember számára az egyedüli megoldás megmutatása.

Az igazi evangélizáciö célja nem egyszeruen az egyháziasság emelése, a meglévő egyházi
élet erősítése, elmélyítése. Nem is emberek "javítása" erkölcsi téren. Hanem annak a meg-
mutatása Isten Igéjéböl, hogy megtérésre és újjászületésre van szüksége minden embernek.

Az evangélizáció során meg kell hallanunk Isten ítéletét a bűn felett, fel kell ismernünk
elveszett állapotunkat. A hithez az út a megrettent lelkiismereten át vezet. Aki még soha nem
sírt bűnei miatt, akit nem nyugtalanítottak még Isten és embertársai ellen elkövetett vétkei,
az aligha hallja és érti meg az evangélium örömüzenetét, azt, hogy Jézus Krisztus keresztje
az ő számára is valóságos bűnbocsánatot jelent. Mi nem szeretünk hallani a bűnről, nem szí-
vesen vesszük, ha az Ige tükröt tart elénk, amelyben meg kell látnunk életünk csúfságait.
Hogyan akarunk akkor gyógyulni, ha elutasít juk a gondos orvosi vizsgálatot? Szembe kell
néznünk azzal, hogy "ha azt mondjuk, nincsen bűn mibennünk, magunkat csal juk meg,
és igazság nincs bennünk". (1. Jn. 1,8.) Szembe kellnéznünk a bűn következményével is,
a kárhozattal. Aki ennek a komolyságát megértette, az úgy érzi magát, mintha égő házban
élne. A legsürgősebb dolga, hogy a menekülés útját keresse.

Isten bűn fölötti haragjának sötét hátterén ragyog fel az evangélium. Jézus Krisztus ke-
reszthalálának megváltó erejét, Isten bűnösök iránti szeretetének árát nem veszi felületesen
az, aki megértette, hogy bűneinek büntetése volt Jézus halálának oka, hogy ő maga is részese
ennek a halálnak. Tóth Árpád költőnk vallomásának kell a szívünkben élni:
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"Mert ember vagyok én is, én is,
Az Isten véres gyilkosa ... "

(Tetemrehívás)

Aki így érzi, vallja, annak a számára lesz csak életújító erővé Jézus szava, amellyel gyilko-
saiért imádkozott: "Atyám, bocsáss meg nekik ... "

Az evangélizáció szembesít minket bűneinkkel, de szembesít Jézus keresztjével, a kegye-
lemmel is. Ez a kettős szembesítés eredményezi a megtérest és újjászületést. Azt, hogy bű-
neinktől elfordulva, az élő, feltámadott Jézus szeretetéhez odafordulva elmondhatjuk: "Ha
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2Kor. 5,17) Ez
az új élet tele van örömmel, Isten iránti hálával, embertársa iránti szeretettel. Ez az új élet
szabad a múlt lelkiismereti terheitől, hiszen Jézus Krisztus megbocsátotta bűneit. Szabad
a jövő félelmétől is, hiszen van élő Ura, Gazdája életének. Szabad arra, hogyne a maga, ha-
nem embertársai gondjával törödjön, hiszen az ő gondjait hordozza Jézus. Az evangélizáció
döntésre hív - a régi élet ellen, az új élet mellett. "Elébed adtam ma az életet és a halált,
az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess." (5Móz. 30,19)

Válaszd Jézust!

Balicza Iván

Csorba Gyözö

Béke
"Békesség a jóakaratú embereknek!"
- hangzik kétezer éve.
"Háborúság a rosszakaratú embereknek!"
- hangzik mondatlanul.
Sok a jóakaratú ember,
kevés a rosszakaratú,
s a háborúság
mégis a jóakaratú
embert pusztítja, őrli
kétezer éve,
s még több ideje már.

"Békesség a jóakaratú embereknek!"

De a békesség
nem szállongó galamb,
melyet ha hívsz, kezedre száll.
A békesség fénylő jutalom:
összeharapott foggal,
ököllel,

27



feszülő inakkal,
szájpadláshoz ragadó nyelvvel,
alázattal
kell küzdeni érte,
mint Jákob küzdött volt az Úrral.

Békességet akarsz?
Küzdj hát magad is érte!
Hogy a háborúság
forduljon a gazdái ellen,
forduljon táplálói ellen,
falja fel őket,
eméssze el őket,
s veszett ebként fusson ki a világból,
fusson ki az űrbe örökre!

S végre ne puskacső elé
szoptassa gyermekét az asszony,
ne tömegsírok árkai felé
vezesse gyermekét a férfi.

Kiáltás szellemi
és morális felemelkedésért

"Mélységes mélyből kiáltunk" - mélységes szellemi és erkölcsi mélyből. De nem a kilá-
tástalanság és a reménytelenség feneketlen mélységéből. Már nem onnan. Mert az a feneket-
len mélység, amit magasságnak hazudunk. Az a reménytelen erkölcstelenség, amit erkölcs-
nek titulálunk. És az·a kilátástalan tudatlanság, amelyre a tudás büszke és hazug címkélét
ragaszt juk. Talán túljutottunk a legmélyebb mélységen: a hazug optimizmus mélységén. A
tagadás mélységén. A titkolózás mélységén. Ismerünk számokat és tényeket. Kinyíltak a
"szigorúan titkos" dossziék. Tudjuk, hol állunk. Gazdasági válságunknál csak szellemi és
morális válságunk mélyebb. De vajon tudjuk-e, hol állunk? Tisztában vagyunk-e helyze-
tünkkel, mint egyház, mint gyülekezet, mint keresztyén ember? Vagy megelőzött volna min-
ket a civil társadalom őszinte helyzetfelismerés, bűnökkel és mulasztásokkal való bátor szem-
benézés terén? A mélyből való kiáltás első szavát már Dávid zsoltára is ismeri: "Míg
hallgattam, kiszáradtak csontjaim ... erőm ellankadt, .mint a nyári hőségben. Megvallottam
neked vétkemet, bűnömet nem takargattam ... és te megbocsátottad bűnömet ... Ezért hoz-
zád imádkozzék minden hívő, amig megtalálhat.' , (Zsolt 32)

"Hozzád, irgalmas Isten" - biztos, hogy hozzá? Bajban, betegségben, veszélyben és ta-
nácstalanságban nagy valöszínüséggel müködik a reflexünk: Istenhez kiáltunk. Mínd-
annyian. Még azok is, akiknek ehhez kétségbeesetten kell kutatniuk majdnem feledett sza-
vak után. De szellem? És erkölcs? Túlságosan evilági értékeknek ítéltetnek általunk, sehhez
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mérten kezeljük őket. Jó esetben önmagunkra kiáltunk. De általában egymást szólongatjuk.
Embereket, korokat, intézményeket. Dühödt számonkéréssei, megidézve és felelősségre
vonva, ítélkezve és oktatva, leleplezve, tanácsot osztogatva és pellengérre állítva. Itt az ideje,
hogy ebben a kusza hangzavarban Istenhez kiáltsunk végre. Hogy tudomásul vegyük: ke-
resztyén emberek számára a szellemi és erkölcsi rendeződes is Isten előtt kezdődik. Hajdaná-
ban Sylvester János ezzel az ajánlással adta a magyar nép kezébe a magyar nyelvű Bibliát:
"Néked azirt ez lün prófétád, doktorod ez lün." Ha valóban gyógyulást keresünk, hagyjuk
ott a felcsereket s a kuruzslókat! A "doktor'ohoz forduljunk! S ha nem hiszünk a "zsidóul
és görögül, és vigre deákul" írt könyv fölé görnyedő tudósnak, a reformok korában higgyünk
a reformkor költöjének, Vörösmarty Mihálynak:

"De mindez még sebaj,
Ha lelked van,
Ha lelked csábokért
Nincs áruban,

Ha lelked ébren áll
Jó s rossz napon,
Világol és hevít
Munkáidon.

Ha ezt is eladod,
Jó éjszakát,
Nincs isten, aki le-
Tekintsen rád."

(Mi baj?)

"Csak kegyelmedből élünk" - bátor élet ez. Kemény és következetes élet. Mindenkit le-
het áltatni és hitegetni. A legigazabb és legnemesebb embert is. Az Istenhez kiáltásnak azon-
ban konzekvenciái vannak. Itt nem elég a szép szó. Nem elég a meghatódott ígérgetés. Isten
bizonyosan meghallgatja a hozzá kiáltót. Megbocsátja a legförtelmesebb bünt is. De megta-
nít kegyelméből élni. A már idézett dávidi zsoltár szerint: "Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod." Ez az út kifele vezet a tunyaságból, szellemi értékeink pazarlásá-
ból. A konzumirodalomból, a konzumszónoklatokból és a konzumprédikációkból. Az ol-
csón adott és olcsón vett "tudásból". Kivezet a tisztátalanságból. A rút köpönyegforgatás-
ból. A klasszikus papi és hívő bűnökből. A hitelét vesztett szavakból. A hivatásos keresztyén
mosolygásokból. Szeretetnek nevezett gyávaságból, bölcsességnek mondott megalkuvásból.
Jóhiszeműségnek hirdetett lustaságból, istenfélelmet pótló emberfélelemből. Minden rút
szellemi és erkölcsi bűnből, amely elég vakmerő ahhoz, hogy Istenhez rimánkodjon, de vála-
sza elől már bezárja a fülét, az akaratát és az értelmét.

Luther Márton éneke (Ékv. 402) tanítson kiáltani minket - mélységes mélyből, őszintén,
bátran és következetesen. Hogy kiáltásunk ne kiabálás legyen csupán, hanem Isten nevének
segítségül hívása, hogy amikor eljön az ideje, együtt mondhassuk a Zsoltárossal: "Várva vár-
tam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből,
a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet." (Zsolt 40, 2-3)

Szabóné Mátrai Marianna
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KÖRNYEZETÜNK ÉS AZ ARANYSZABÁLY

Veszélyben az élet
Először azt gondoltam: könnyű dolgom lesz: egy kevés átalakítássallényegében megismételhe-

tem, amit egyházunknak az 1984-es budapesti nagygyűlésre készített tanulmányi anyagában,
majd az esemény előtt az Evangélikus Életben leírtam. Könnyen el lehet intézni a témát, hiszen
az emberiség azóta is ugyanolyan veszélyben van. Ugyanolyanban? 1984-ben fogalmunk sem
volt róla, hol van Csernobil. De arról sem, hogy éppen egy olyan kultúrállam, mint Svájc teriUe-
tén fog megtörténni az a nagy vegyiüzemi baleset, amely Bázeltő1 a tengerig megmérgezte a Raj-
nát. (Az, hogy a "kultúrállamok" a fejlődő országokat használják hulladéklerakónak, már is-
merős volt.) Aki idehaza valamit tudott az elmúlt másfél-két évben oly sokat emlegetett
bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer kockázatairól és hátrányairól, rendszerint jobbnak látta, ha
nem híreszteli. Ekkor már évek óta eltúnt a víz a tapolcai tavasbarlangból, de ki gondolt rá, hogy
ha nem intézkednek sürgősen, néhány nagygyűlés múlva a Hévízi-tavat és a budapesti fürdőket
is csak szép emlékként fogjuk őrizni. A monori-erdei és apajpusztai "időzített bombák" (mér-
ges hordók) még iö ideig békésen "ketyegtek" a föld alatt. Annak idején idéztem jelenleg is ha-
tályban lévő környezetvédelmi törvényűnket (1976): "minden állampolgár alapvető joga, hogy
emberhez méltó környezetben éljen". Közben nem nagyon emlegették, hogy például Budapes-
ten a Mártirok útja lakói az "emberhez méltó" ólomszint hányszorosát kénytelenek elviselni.
Egy SZÓ, mint száz, a téma örökzöld, egészen addig, amíg az utolsó örökzöld fenyőfa is el nem
pusztul a savas esőktől. A veszély tehát közelebb van, mint gondolnánk. Mit tehetnek ebben
a helyzetben az egyházak és az egyes keresztyének? Valami hasonlót, amit minden józanul és
felelősen gondolkodó ember. Sőt! Itt van például az aranyszabály: "Amit szeretnétek, hogy az
emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük" (Mt 7,12). Lehet, hogy szokatla-
nul hangzik, de nyilván az is benne van, hogy mások (s vele a magunk) "emberhez méltó" kör-
nyezetét a legkevésbé károsítsuk, és a javításában közremúködjünk. Ebben nem csak egy-egy
lakó-, vagy munkahelyi közösség, egy ország lakossága, hanem az egész emberiség egymásra van
utalva. A környezet védelme igazán nem "belügy' '. Hiszen például az, hogy anagygyűlést ven-
dégüllátó országban esztelenül irtják a trópusi őserdőket, a mi országunk éghajlatára is hatással
van. A téma minden bizonnyal előkerül a nagygyűlésen, (akkor is, ha a brazil állam nem minden
képviselője fogadja kitörő örömmel). A környezetvédelem szükségszerűen sért bizonyos érdeke-
ket. Nyilvánvaló, hogy az emberi tevékenység, létfenntartás károsodásokkal, kockázatokkal jár.
Ha elfogadjuk, hogy az aranyszabály az élet minden teriUetére vonatkozik, ebben is fel kell hív-
nunk a döntéshozók figyelmét arra, hogy egy bizonyos határt ne lépjenek áto Egyébként pedig
gazdasági szakemberek is figyelmeztetnek rá, hogy a környezetvédelemnek a termelés részévé
kell vállnia, a természeti erőforrások fenntartásának, újratermelésének a gazdaság szerves részét
kell alkotniuk. Addig sincs joga semmilyen érdekcsoportnak, hogy a maga elképzeléseit min-
denáron érvényesítse. A bármilyen döntéssel elkerülhetetlenül együtt járó kockázatokat, bizony-
talanságokat csak a legszélesebb körű vizsgálatokkallehet csökkenteni. A józan ész - hát még
az aranyszabály - szempontiaból elfogadhatatlanok a sugalmazott, irányított, politikai megren-
delésre készült "tudományos" eredmények. A káros következményeket is elsősorban a nem
szakértőknek kell "emberhez méltóan" viselniük. Az egyház azonban természetesen nem visel-
kedhet valamiféle zöld pártként, hiszen ezzel küldetése, az evangélium egyetemességét kérdője-
lezné meg. .De akkor is megkérdőjelezi, ha úgy próbál a kérdések elől kitérni, hogy a mások,
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a felebarát pénztárcáját, életkörülményeit, unokáinak jövőjét befolyásoló beavatkozás kizárólag
"a szakértők" (kik, hányan?) dolga. Ki figye1meztessenrá, ha nem a keresztyének és gyülekeze-
tük, hogy életünk minden területén felelősséggel tartozunk Istennek?

Hogy végül is könnyű dolgom volt-e? Annyiban igen, hogy öt évvel a budapesti nagygyülés
után már konkrét hazai példákból kiindulva beszélhetünk a kérdésről. Könnyedén is el lehet
intézni a témát, - csak az emberiség azóta még nagyobb veszélyben van. Könyörögjünk, figyel-
meztessünk és - szakértők, nem szakértők - ebben is úgy cselekedjünk, ahogyan másoktól
a magunk javára elvárnánk.

Szentpétery Péter

Bódás János

Károli Gáspár emlékezete
ft Vizso{yi BiblÜJ megjelenésének
350. évfordulójára

Bár a csontod is régen porrá vált már,
itt élsz közöttünk, jó Károll Gáspár.
Ha élhet az, ki történelmet formált
s neve ragyoghat évszázadokon át,
ha élhet az, ki kőbe, dalba, képbe
nagy lelkét, álmát írta, sírta, véste,
neked örökebb élet lett jutalmad
s amig magyar él, neved ki nem halhat.

Te többet adtál s jobbat a magyarnak,
mint költők, bölcsek, fegyverek, hatalmak:
te hoztad Isten levelét e népnek
hogy értsék mind, kik magyarul beszélnek
s zengje a boldog, égi üzenet:
az Isten Atya, könyörül, szeret,
s érezze meg a magyar, hogy nem árva,
van Ura, aki érti, védi, szánja,
térjen hát Hozzá s bízzon és reméljen,
hisz könyörülni akar Ö szegényen.

Forrást fakasztott Mózes vesszejével,
de e forrás az Igével nem ér fel,
az Igével, mely itt tolladtói kélt fól
az idegen nyelv sziklabörtönéből.
Ez lett a nemzet drága itala,
megújult tőle az alélt haza,
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megoldódott kiszáradt ajka, nyelve,
hitt s merni kezdett, új életre kelve.
Azóta csobog ez a Víz s dagad,
ahová ér, ott új élet fakad.
Vannak gúlák, nagy épület-csodák,
tornyok, miket csodál anagyvilág,

de mit ér minden csoda-épület
ahhoz, amit szorgalmad épített?
Egy roppant fáraszt, örök sziklatornyot,
mely míg épült, sokszor majd összeomlott.
(Látjuk, amint veled az oromokon jár
buzgó futárként a kis Szenczi Molnár)
A torony áll, közel négy század óta,
napnál tündöklőbb fény sugárzik róla
szívbe, lélekbe, kétségekbe, gyászba,
pokolsötét, gyötrelmes világba,
végigvilágít a félelmes tájon,
hogy az eltévedt mind hazataláljon.

Voltak már áldott, jótevő kezek,
osztottak orvosságot, kenyeret,
fejedelmek, bölcsek és doktorok,
de hajh, kenyér és orvosság elfogyott
s a halál ellen egy sem volt elég!
Te hoztad el az élet Kenyerét,
amelyből hogyha valaki evett,
nem szííkölt s győzött a halál felett.

S azóta éltet, táplál milliókat
s még mindig teljes, nem fogy el, nem olvad.
Nem lopható és el nem adható,
nem játszhat rajta spekuláció,
tőzsdén nem jegyzik, árfolyama nincs,
mégis aranynál drágább, tiszta kincs.
Se moly, se rozsda nem emészti meg,
el nem romolhat, s nem lesz kevesebb,
s míg lélek él, nyög, sír az ég alatt,
örök kenyér és orvosság marad.

Bár a csontod is régen porrá vált már,
mégis itt élsz Te, jó Károli Gáspár,
öreg bölcs, Isten agg levélhordója,
népünk Mózese, forrásfakaszt6ja,
ki a Kánaánt tártad fel nekünk,
hogy legyen bő és örök kenyerünk.
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ÉVFORDULÓK

Négyszáz éves a Vizsolyi Biblia
Még a mi sorsfordító eseményekben gazdag időnkben is meg kell állnunk ennél az évfordu-

lónál, hogy Isten iránti hálával, eleinknek kijáró megbecsüléssel emlékezzünk az első magyar
fordítású teljes Szentírás 1590-ben történt egyházaink és népünk életére felmérhetetlen hatások
csiráját hordozó megjelentetésére. Mert gondoljuk csak el: közel húsz nemzedék hajolt világ-
ra kinyíló gyermeki szemmel és sokat látott, megfáradt tekintettel a több mint háromszáz ki-
adást mgért bibliafordítás fölé, hogy hitet, szeretetet, reménységet merítsen az Isten igéjéből
édes anyanyelvén, és legyen számára napi táplálék, igazságra vezérlő kalauz, bátorító szó az
ínség és halál óráján. Évszázadokon át volt ez a fordítás a magyar nyelv örtüze, széles népréte-
geknek első és talán egyetlen magyar nyelvü olvasmánya olyan időkben, amikor latinul illett,
vagy németül volt hasznos beszélni. A legnagyobb magyar írók nyelvén, stílusán, gondolatvi-
lágán hagyott kitörölhetetlen nyomot a fordítónak, a fordítás gondozójának, Károlyi Gáspár-
nak ez a magyar "községnek" (közönségnek) tett szolgálata.

Egy új fordítás elkészítése a mai tudományos és technikai segédeszközök mellett is rendki-
vüli erőfeszítést igényel a munkában részt vevőktől. Milyen emberpTÓbálófeladat és vállalkozás
lehetett ez négyszáz évvel ezewtt?! A magyar reformátorok első nemzedékének az úttörés felada-
tai és a sok hányattatás közt nem is futotta többre, mint hogy a Biblia egyes részeit fordítsák
le magyar nyelvre. így került nyomdába Sylvester János Újtestamentuma Sárváron, Félegy-
házi Tamásé pedig Debrecenben. Még Heltai Gaspar sem tudta, bár tervezte, az egész ma-
gyar Bibliát kiadni. Csak a reformátorok második nemzedéke, amikor az ország lakosainak
túlnyomó többsége a reformáció híve lett, gondolhatott a már lerakott alapon szilárd épület
emelésére. Közéjük tartozott Károlyi - eredeti nevén Radics - Gáspár is, aki Brassóban és
Wittenbergben (1556-60), Melanchton lábainál tanult, és hazatérve a zempléni mezőváros-
ban, Göncön lett prédikátor, később esperes. Több évtizedes egyházi írói munkásság után
ért meg benne az elhatározás, hogy a Bibliát végre "egészlen" a magyar olvasó kezébe adja:
"Az Istennek könyve közönséges nyelven légyen, mindenekben kezekben forogjon és min-
denektől olvastassék." Már nem a latin nyelvü fordítást, a Vulgátát veszi alapul, mert, .kicso-
da tilthat meg minket, hogy a kútfőből ne igyunk, azaz, hogy az Ó-Testamentom könyvein
a zsidó betűt, az Új-Testamentomén a görögöt meg ne tekintsük." Mégis - ahogy írja a fordí-
táshoz írt előszavában - "a fordításban éltűnk, amennyire lehetett a tiszta igaz magyar szö-
val", és ami "darabosnak" tetszett az idegen nyelvben, "annak is kimondásában a magyar
nyelvnek szélásának módját követtük". llyen elvek alapján fogott hozzá 1585 táján a nagy
munkának, és névtelenül maradt lelkésztársak bevonásával - szinte hihetetlen - alig három
év alatt elkészítette a fordítás kéziratát.

A szellemi és lelki erőfeszítésen túlmenően azonban a nagy vállalkozás - ma így monda-
nánk - nagyon tőkeigényes is volt. Hozzávetőleges számítás szerint negyven mázsa papírt
kellett hozatni Krakkóból, s a korabeli viszonyokhoz mérten nagy nyomdát kellett működ-
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tetni népes szakértő személyzettel. Gazdag patronusohat kellett tehát keresni, akik a szükséges
összeget hajlandók rendelkezésre bocsátani. Akadtak is hitükért és magyarságukért áldozatot
vállalni tudó nemes urak, akiknek a nevét Károlyi a fordítás előszavában kérésükre elhallgat-
ja, de egyik-másik nevére a kutatóknak mégis sikerült fényt derítenie. A Mágócsy család tag-
jain kívül Rákóczi Zsigmond tett legtöbbet a Vizsolyi Biblia megjelentetéséért. Átengedte
Mantskovit Bálint nyomdásznak, aki m-gával hozta Bornemissza Péter egykori nyomdáját,
vizsolyi kúriáját, a felszerelést kibövítteue, és amikor a bécsi udvar a nyomást le akarta állít-
tatni, és a nyomda elkobzására készült, megvédte mind a nyomdászt, mind a nyomdát.
Mantskovit mester hihetetlen munkatempót diktált. Naponta járt a küldönc Vizsoly és Gönc
között, többek között Szenci Molnár Albert, a későbbi zsoltárfordító is, hogy Károlyi a ki-
nyomott szőveget kijavíthassa, és végleges nyomás alá kerülhessen. így került ki a vizsolyi
nyomdából 1590 nyarán 700-800 példány az első teljes magyar fordítású Szentírásból.

Hálánkat ezért a nagy, egyházunk és népünk számára sok áldást hozó teljesítményért nem
feltétlenül azzal juttathatjuk kifejezésre, hogy mindörökre hűségesek maradunk a Károlyi-
fordításhoz. A Bibliához legyünk hűségesek, amelynek Károlyi szerint "közönséges nyelven
kell lennie' " azaz mindenki számára olvashatónak és érthetőnek. Az élő nyelv állandóan vál-
tozik. Míg például Károlyi korában "az asszonyi állat" női lényt jelentett, ma már sértésnek
tekintjük a "gyengébb nemre" nézve. Újra és újra vállalkoznunk kell tehát arra, hogy a Szent-
írás üzenetét közel hozzuk a mindenkori olvasóhoz, úgy, ahogy azt a maguk idejében eleink
tették, még ha a fordítás veszít is régies "zamatából". Ezért tekinthetjük bölcs döntésnek,
hogy a Magyar Bibliatanács az évfordulót az új fordítás javított kiadásával szeretné megünne-
pelni. Mert minden ilyen munkának végső célja - Károlyi fordításából idézek -, hogy "az
Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek bőséggel, minden bölcsességgel tanítván és intvén
egymást ti magatok között psalmusokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel, nagy kedvvel éne-
kelvén a ti szívetekben az Úrnak." (Kol 3,16)

Cserháti Sándor

500 éve született Heltai Gáspár
"Irodalomtörténészeink a XVI. század legeredetibb és legnagyobb prózai elbeszélő tehet-

ségének tartják Heltai Gáspárt, akinek stílusművészete, mesélő hajlama, fogékonysága a ké-
pek, hasonlatok, népies szólások, közmondások iránt csodálatra méltó és a maga korában
egyedülálló. Bátran hozzátehetjük, ebben azóta is kevés vetélytársa akad" - írja róla egy
1981-ben megjelent megemlékezés.

Csakugyan 500 éve született? Erre sajnos a válasz teljesen bizonytalan. Egyesek szerint
1490-ben, tehát csakugyan fél évezrede született a Szeben megyei Nagydisznódon (Heltau).
Ez a dátum azonban nem valószínű. Nem teszi valószínűvé életének sok más adata sem. Eb-
ben az esetben például 53 éves lett volna, amikor Wittenbergben beiratkozott az egyetemre.
És csak ezután következett volna még 31 feszített munkában eltöltött, gazdag termésű eszten-
dő. S ha ez igaz, akkor 84 esztendős korában halt volna meg. Lehetséges, de nem valószínű.
Valószínűbbnek látszik, hogy Heltai Gáspár a 16. század szülötte, annak első, vagy talán má-
sodik évtizedében indult élete. De ennél pontosabbat születéséröl nem tudunk még.
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Voltaképpen életéről sem sokkal többet tudunk. Származására nézve erdélyi szász volt.
Maga írja, hogy 1536-ban kezdett magyarul tanulni. Hazai iskoláit elvégezve 1543. február
17-én iratkozott be a wittenbergi egyetem hallgatói sorába. 1544-ben pedig már Kolozsvárott
van, mint az evangélikus szászok lelkésze. Hívták Besztercére és Brassóba is, de kolozsvári
marad 1574-ben bekövetkezett haláláig. Nyomdája 15S0-ben jött létre, 24 éven át fáradhatat-
lanul fordított, írt és adott ki jelentős könyveket. Ezt a munkát halála után özvegye folytatta.

Személye ellentmondásos. "Heltai Gáspár keresztyén a pogányokkal szemben, protestáns
a pápistákkal szemben, antitrinitárius a protestánsok között, erdélyi, ha a magyarság dolgai-
ról van szö, német, ha a barbár magyarokhoz hasonlítja magát, a törökkel szemben magyar,
az urakkal szemben civis, a jobbágyokhoz képest ür, a bigott ostobák között szuverén gon-
dolkozó, az együgyűek tanítója, a tanítóknak engedelmes tanítványa. Tudós és művész. Üzlet-
ember és hitvalló, jámbor prédikátor és körmönfont ravaszságú diplomata. Mindez egyszer-
re, mindez teljességgel és őszintén, mindez egy ember a XVl. századvégi virágzó és a kard
élén billegő Erdélyből" - írja róla a már említett emlékezésében Kulcsár Péter.

Ellentmondásosságához hozzátartozik, hogy hitében három változáson ment áto Katoli-
kusból tüzes lutheránus igehirdetővé lett a Wittenbergből hazatért kolozsvári prédikátor. 10
év múlva kizárják az evangélikus egyházból, mert átlépett a reformáció kálvini irányához.
Megint 10 év múltán, az 1569. évi nagyváradi hitvitán már Dávid Ferenc oldalán küzd, mint
antitrinitárius, szentháromságtagadó, vagyis unitárius.

Egyedül Isten a bíró, nem mi. Annyi azonban bizonyos, hogy minden korában hitét, a hitet
akarta terjeszteni élőszóval és írással. Könyvei alapjában vévemind üdvösségre vezető, hiterő-
sítő könyvek. így látnak napvilágot sorban egy Kiskáté, az Agenda, a több társával együtt
magyarra fordított Biblia (nem teljes), egy "Vigasztaló könyvecske", majd egy vitakönyv "A
részegség és tobzódás veszedelmes voltáról". Ebbe a sorba tartoznak az énekes és imádságos
könyvei, hítvitázó írásaí is. Bármelyik "hitét" terjesztette is, missziói lelkülete tagadha-
tatlan.

De így lett az erdélyi magyar próza megalapítója is. Érdekes, hogy a szász származású Hel-
tai túlnyomóan magyar könyveket ad ki. Sőt, helyesírásunk alapjait is lefektette, ő rögzítette
az sz, gy, ly, ny, ty betüket, ő tett először vesszőt a hosszú magánhangzókra, hatása máig elér.
Két könyvéről pedig külön is meg kell ernlékeznünk. Az egyik a "Száz fabula". Voltaképpen
német szerzőn alapuló aesopusi mesegyüjtemény. De mindegyiknek "értelmet" is ad, és
ahogy halad a mesék írásával, egyre inkább elragadja a mesélőkedv, lendület. Szándéka nem
szépirodalmi alkotás, hanem hitbeli és erkölcsi tanítás. Közben azonban stílusával, szépségé-
vel megszületett a müvészi próza. A másik könyv pedig a " Krónika az magyaroknak dolgai-
ról". Mátyás király Bonfmi mesterének könyve az alapja, de szabadon kezeli, máshonnan is
merít és mesterien jegyzeteli a könyvet. Nem túlzás talán, hogy könyve az első magyar törté-
nelernkönyv a reformáció szemével. Nincs hely az értékelésére, de erre a ma is izgalmas 01-
vasmányra felhívriám a figyelmet, a Magyar Helikon 1981-ben újra kiadta.

Könyve kinyomtatását már nem érte meg. A kereső, töprengő, vitázó, szolgáló és gazdagon
gyümölcsöző élet lezárult. Korának, az akkor külsőleg viszonylag, de belsőleg mindenkép-
pen szabad Erdélynek szülötte és-képviselöje volt. Hitének elkötelezettjeként, tudásának to-
vábbadójaként pedig mind az egyháztörténetben, mind a magyar irodalomtörténetben azok
közé került, akire ma is érdemes figyelnünk és van mit tanulnunk.

Keveházi László
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Reményik Sándor száz éve született

Kolozsvárott 1890. augusztus 30-án szü-
letett.

Tizennyolc éves volt, amikor első hitbéli ví-
vódása kitört a szívéből: "hazudtok haran-
gok". (Krisztus nem támadt fel.) Harminc-
négy éves, amikor hitének csúcsverse, a
"Kegyelem" megjelent. Halála előtt négy hö-
nappal jutott el a teljes megbékélésig, a "bent
csend" vallomásáig. (Béke. 1941). Ötvenegy
életévének folyamata szüntelen küszködés hi-
tének dolgával.

Pöre volt Istennel. Istennek nem volt pöre
ővele. Unokahúga, és költői pályájának kuta-
tója, Imre Mária "Jelt ád az Isten" címen iste-
nes verseinek gyűjteményét állította össze
(Evang. Sajtóosztály, 1981). A több mint ezer
Reményik-versbőI158-at választott ki, közöt-
tük 33 eleddig kötetben meg nem jelent ver-
set. De megállapították, hogy sokkal több az
istenes verse, szinte mindegyik az. Kiana1izál-
hatatlanul. Hogyne, hiszen a költö, ha valóban
az, mindig vall. Költészete vallásos költészet.

Pöre volt népével. Az "eredj, ha tudsz" fi-
gyelmeztetése, a "fészken megülni" intelme
még álnéven, Végvári, jelzi mondanivalóját, s Gy. Szabó Béla fametszete

kézről kézre adják, harisnyába rejtetten küldözgetik egymásnak. De az "Ahogy lehet'tet
már Szalatnai Rezső a humánum legmagasabb szintjén megszólaló minta-versnek értékeli.
Nemeskürty pedig az irodalomtörténetében ("Diák, írj magyar éneket." Gondolat 1983) így
ír: "Reményik Sándor mint irredenta dalnok tűnt fel, ő azonban ennél mélyebb, gyötrő-
dőbb, igazabb költő ... Ady hangját üti meg, őszinte belső hittel: Nem a mi dolgunk igazsá-
got tenni. A mi dolgunk csak - igazabbá lenni." Barátjának, Lám Bélának 1927-ben egyik
levelében így ír: "én soha nem voltam és nem is leszek igazán hazafias, vagy történelmi költő.
Haza és történelem nekem legtöbbször csak színes ragyogó álruha, hogy felöltöztessem belé-
jük legintimebb és legszubjektívebb mondanivalóimat". Ez korántsem megtagadása lángoló
otthon- és szülöföld-szeretetének, de megrázó és eszméltető megindulása a "magunkba le"
folyamatának. Ennél megrázóbb rétegomlást aligha lehet érzékelni.

Pöre volt testi szenvedésével. Kolozsvárt született s ott is halt meg. Soha el nem költözött
máshová. De egyre nehezebbé vált szenvedéseiben megjárta a kórházakat, klinikákat Kolozs-
várt, Nagyváradon, Budapesten, Pécsett. Amilyen versfakasztó tud lenni a szenvedés, olyan
megrendítő, ha az ember a versen túl belelát a lélek gyötrelmeibe a testi szenvedés mögött.
Ismét levélrészlet Lám Bélához, Pécsről 1928. nov. 20. "Ma éjjel, mikor olyan nagyon el-
esettnek éreztem magam, égő szemmel bámultam a sötétbe, s hiába vágytam testi és lelki szen-
vedések közül valami nyugvópont után, amibe meg lehessen kapaszkodni, s állva maradni
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s nem sodortatni magam tovább az alaktalan, rohanó árraI- eszei:nbe jutottál Te, hogy a há-
ború szenvedéseihez s a tiédhez micsoda semmik ezek. De ez nem bírt megnyugtatni. A
szenvedés nagyságát az méri, aki szenved, semmi más mértéke nincs .. ." "S ha vannak néha
jobb napjaim, mint voltak azon az őszön is, akkor meg éppen sugárzom a boldogságtól s a
szerétettől az egész világ iránt. Nagyon akartam volna szeretni - és sohase tudtam eléggé
szeretni. Betegségemben is ez fájt mindig legjobban ... A belső béke napfény-szemével simo-
gatni mindent és mindenkit, s magamban örülni ennek. Milyen szerény vágy, s milyen elér-
hetetlenül magas .. ."

A pör mindétig folytatódott, bár felvillantak ·olykor reménység-szilánkok is. járosi An-
dorhoz, "kicsi papjához" így írt Nagyváradról, 1929-ben: "Sokat gondolok rád mostaná-
ban, - óh, ha otthon volnék, most pünkösdkor megint vennék úrvacsorát, s hallanám min-
den hitetlenségem dacára bizonyos megnyugvással a Te baráti ajkadról az igéket: hitben,
szeretetben, reményben, - minden időben ... ámen! És ha megint reám is esnék ez a szó:
reménység ... Gondolj reám is, ha majd az úrvacsorát osztod, amint én is fogok gondolni
Reád, nagy nyomorúságomban ... Nincs hitem és üres vagyok, de azért imádkozom mindég
mégis, hogy legyen hitem. Lehet ez? ... Eddigelé bizony nem jól vagyok, az injekciók, ami-
ket kapok, általában felfokozzák a rosszullétet, de ennek így kell lenni, azután jön az enyhü-
lés, - ha jön. Hiszen mindent megérdemeltem, ami rossz, - de olyan nehéz mégis ez a teljes
tehetetlenség, olyan nehéz ezt megadással viselni ... Nem vagyok nagy igényü. Sem eros
akaratú. Csak kisiklottam, eltévedtem, - és nem tudok hazataláIni." Járosi Andornénak:
"Jó volt Andorkával együtt lenni itt egy kicsit - akkor egy-egy órára nyugodtabb voltam,
s Benczúr Laci úgy látott akkor."

Pör folyt érte hazájában, körülötte, az irodalmi berkekben. Népe szívében benne élt, s jel-
képpé vált. De irodalmi értékelése még divergáló volt. Szülőházán az emléktáblát már régen
felállították - (nem tudom ott áll-e még) - bár a pör körülötte-érte még folyt. Aztán lezá-
rult az is. Meleg értékeléséveI. Erdélyben Marosi Péter szép esszéjével új hangot ütött meg
Reményikről, majd a bukaresti Kritérion megjelentette verseinek bö válogatását, Kántor La-
jos igen bö bevezető tanulmányával. Az Élet és Irodalomban - 1983-ban - Pomogáts Béla
ismertette.

A címe ez volt: vége egy pernek.

Koren Emil

Túrmezei Erzsébet

Visszhang 1951. december 30-án

Reményik Sándor emlékének
"Nem enyém ez a fény, csak bennem jár .. ."
Ez a sorod, te sírban porló testvér,
oly régen kísér már.
Mondogatom utánad,
s ma egyszerre zengő visszhangja támad
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két esztendő határán.
Te hazaértél,
én még itt bujdosom,
s a földi úton, nem tudom, mi vár rám.
A búcsúzó év annyi drágát, szentet
elrabolt-temetett .
Vetek reájuk ma újra egy fájó,
könnyes tekintetet.
Aztán - térdrehullok hálát adni,
hogy megmaradt a fény,
amelyik nem enyém,
csak bennem jár.
Nem olthatták el SÜVÍtőszelek,
és győzött minden változás felett.
Kísér a nagy, éjszakai úton.
Nem az enyém, tudom.
Őrzöm, őrizgetem.
Nagyobb féltenivalóm nincs nekem,
mint ez a fény.
Ha kihamvadna, s úgy mennék tovább
sötéten, feketén,
nem is lenne élet az életem.

Hazatért Testvér, csak megőrizhetném
ezt a fényt halálig,
hajnalhasadtáig,
s Annak, Aki adta, könnyes köszönettel
kezébe tehetném!

Ő ad erőt, hiszem.
Őrzöm, viszem,
és a mérföldek lassan fogynak már.
Fogynak az évek is,
de nem a fény ...
Halkan mondogatom utánad,
és lelkemben zengő visszhangja támad:
"Nem enyém ez a fény, csak bennem jár."
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Száz éve halt meg
Czékus püspök

Élete és szolgálata nagyobbik felét a mai Magyarország határain túl töltötte, mégis magun-
kénak valljuk; nemcsak püspökségére tekintettel, hanem azért is, mert eszméi egyetemes ér-
vényűek.

1818. december 22-én született Gömörpanyiton. Szülei egyszeru parasztemberek vol-
tak. Olyan szegénységben éltek, hogy tehetséges gyermekük taníttatására nem is gondol-
hattak: iskoláit - A gimnáziumot Rozsnyón, a bölcseleti tanulmányokat Löcsén, a teoló-
giát Pozsonyban - úgy végezte el, hogy maga gondoskodott a szükséges anyagiak elöte-
remtéséről. Pozsonyi diákoskodása idején titkára lett az önképzőkörnek és vezére annak a
mozgalomnak, mely a német szellemű Pozsonyban a magyar szellemiség megerősítésén fára-
dozott.

Iskolái elvégzése után 1843-1846 között Pesten nevelősködött Forster Lajoséknál, majd
egy tanévet Tübingen egyetemén töltött. Hazatérve 1847. szeptember 19-én avatta lelkésszé
Selmecbányán Szeberényi János püspök. Rövid ideig Pesten káplánkodott Székács József -
a későbbi híres püspök - mellett, majd 1847-1850 között az akkor önállósodott Vácnak
lett lelkésze. Vácról Kecskemétre hívták (1850-1855), ezután Saiögömör (1855-1858) és
Dobsina (1858-1859) következett, míg végül Rozsnyó (1859-1890) zárta a szolgálati helyek
sorát.

Nehéz időkben - Bach-korszakl - lett esperese a Gömöri egyházmegyének (1861-1871)
akkor, amikor felerősödött a nacionalista indulatok hangja, melyet az önző bécsi udvar is ero-
teljesen támogatott. Feljegyezték, hogy szívós munkával lecsillapította a vihart. Ugyancsak
sikerrel szállt szembe egyházunk autonómiáját megsemmisíteni akaró pátens-pártolö törek-
vésekkel is.

Szolgálatának mégsem ezek az egyházpolitikai küzdelmek jelentik a legfontosabb terüle-
tét. Már Sajógömörön az egyház és iskola javára takarek-magtárakat állíttatott fel, hogy segít-
séget tudjon adni a rászorulóknak. Később pedig, nem sokkal Rozsnyóra kerülése után
(1860) a szegény, vagy szerencsétlenséget szenvedett egyházak felsegélyezésére alapított egy
intézetet. Alapított egy női gyámintézetet is, mely első ilyen jellegű szervezet volt hazánkban.
Nagyszeru szervezőkészsége mellett a személyes áldozathozatal sem volt idegen tőle. Egy
gyámintézeti gyűjtés alkalmával így szólt: "Nincs földem, birtokom, vagyonom, - de van
Bibliárn, van jó feleségem, öt ép gyermekem, van tehát hét kincsem. Ezekért fizetek heten-
ként hét pengő-krajczárt, évenként három forint harvanöt krajczárt." Kimutatások igazol-
ják, hogy mindenkor állta szavát. Ma az ökumenikus lelkület bizonyságának mondhatnánk,
hogy 1866-ban két jótékony temetkezési társulatot hívott életre, éspedig felekezeti különbség
nélkül. Ugyanebben az évben létesítette a Tiszai Egyházkerület lelkész-, tanár- és tanítóözve-
gyeinek, árváinak számára a gyámintézetet, melynek tőkéje az ő ötéves pénztároskodása ide-
jén hatvanezer forintra szaporodott.

Máday Károly püspök halála útán püspökévé választotta a Tiszai Egyházkerület. E tisztet
haláláig betöltötte.

Halála századik évfordulóján nemcsak őt köszönhetjük meg Istennek. A szegény paraszt-
gyermek utódai is drága kincsek számunkra. Felesége Bauhofer Vilma, Bauhofer György bu-
dai lelkésznek leánya. Erzsébet nevű leánya felesége lett Turóczy Pálnak, a kiváló ózdi espe-
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resnek. E házasságból született Tur6czy Zoltán tiszakerületi, majd dunántúli püspök. Papi
házak áldott levegőjét nemzedékek szívták magukba, a áldásait tovább is tudták árasztani.
A kegyelet virágát - jelképesen - letesszük rozsnyói sírjára.

id. Magassy Sándor

Kölcsey Ferenc

Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára,
megállék!
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli
hold.
Szél kele most, mint sít szele kél, s a csarnok
elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi! mit ér epedő kebel e romok
ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve
jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre
derül!

"Minden erény önáldozattai jár"
200 éve, 1790. augusztus 8-án Szödemeteren született Kölcsey Ferenc. Hatéves, amikor

meghal édesapja, rá hat évre édesanyja. Gyermekkori betegségében egyik szemét elveszíti.
A tragikus események érzékenyen formálják lelkületét. Visszahúzódó, magába forduló, a
végletes magányt kereső emberré válik, aki azonban felépít egy olyan belső rendet, melyet
külső körülmények nem ingathatnak meg.

Debrecenben tanul, jogot végez, majd Pesten tölt fél évet jurátusként. 1812-ben Álmosdra,
1814-ben Csekére költözik, otthoni birtokára, ahol nőtlenül, a legnagyobb magányban él.
Vágyódott Pestre, de nem valósult meg az álma. Arra következtethetnénk, hogy ezek az él-
mények mindennél erősebben meghatározták gondolkodását. Ez azonban tévedés lenne. Hi-
szen olvasmányai, műveltsége őt a falusi magányban is európai gondolkodóvá emelik. Az iro-
dalmi életben pedig KazinczyvaJ tartott kapcsolata révén benne él. Az eltompulástól, a
kétségbeeséstől legjobb barátjának, Szemere Pálnak és Kazinczy Ferencnek a levelei mentik
meg. Egy idő után azonban elfordul Kazinczytól és ezzel mintegy önmagát zárja ki az akkori
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irodalmi életből. Három évre elnémul. 1823 és 1827 között újra ír és ez az időszak egyúttal
pályája csúcsát is jelenti. Ekkor születik meg (1823-ban) a Himnusz, mely már a reformkor-
ban is a nemzet énekéve lett. Ugyanekkor készült egy másik remekmű, a szatirikus, keserű
leszámolás, a Vanitatum Vanitas.

Életének azonban van egy olyan szakasza is, amikor kilép a nyilvánosság elé. 1832-35-ig
Pozsonyban országgyűlési követ. A magyar nyelv védelmében és a jobbágyokért, az örökvált-
ságért és az úrbéri reformokért emeli ról szavát. Deák Ferenc Kölcseyt, mint a politikus jelle-
mének ideálját állítja kortársai elé, aki mindenképpen követi lelkiismeretének szavát.

1834-ben írja unokaöccséhez, Kálmánhoz a Parainesis-t, melyet többen a legszebb magyar
neveléstannak tartanak. 1837-ben kezdődött politikai üldözések idején perbe fogott barátjá-
nak, Wesselényi Miklósnak védelmét vállalja el. Utolsó éveiben lázasan dolgozik, ugyanak-
kor ezt írja: "Lelkem oly tépett állapotban, mint két hét óta régen nem vala. Ez iszonyú rossz
idő neveli a belső bajt."

A túlfeszített munka felőrölte szervezetét. Rövid betegség után 1838. augusztus 24-én halt
meg 48 éves korában.

Kölcseyt csak a Himnusz költőjeként emlegetik sokan. Ő azonban több volt, mint egyetlen
vers - habár a magyarság tudatában a legjelentősebb - költője. Magatartása, erkölcsi felfogása
modell értékű lehet a mai ember számára is. Kölcsey nem a szemlélődő, a jövötöllesz ahogy
lesz beletörődéssel valamit mégis váró ember típusa. Amikor előre néz, akkor nem jósol, hanem
egyfajta cselekvésprogramot fogalmaz meg. És ebben benne van az erkölcsi parancs belsö kény-
szere is. Nem álharmónia az, ami a jelenben ebből az érzésböl fakad, hiszen ahogyan Parainesi-
sében fogalmazta: "Minden erény önáldozattal jár, feláldozásávalpillanatnyi kényünknek; meg-
tagadásával önhasznunknak s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával;
azonban minden áldozat kicsiny ahhoz képest, miket a hazának kívánni joga van."

Nem él megvalósíthatatlan ideákban. Amit megfogalmaz, az a reálisan gondolkodó, helyét
és feladatát önmagában tisztázó és másoktól ezt elváró gondolkodó szava. Érezhetjük ezt a
következő gondolatából is. "Egész világért, egész emberiségért halni, azt Isten teheté; ember
meghal házanépéért, ember meghal hazájáért; halandó szív többet nem bír." (Mohács). Reá-
lis gondolat és éppen ezért erkölcsileg nemcsak megvalósítható, de felszólító erejű is. Nem
vár el az embertől olyat, ami idea csupán. .

Etikai magatartásával bár elszigetelődhetett, de mégis megnyílt egy magasabb s~int a
számára. Hiszen ő nem a mindennapok harmóniájában, hanem a küldetés áldozatában találja
élete értelmét. Eszköz voltát éli át újra és újra. Hiszen, ahogyan Kazinczy Ferenc felett mon-
dott beszédében fogalmazta: "A sorsnak kedvencei nincsenek, csak eszközei." Ezt pedig
csak a legnagyobb alázattal élheti meg. Tudja: "Embernek ártalmasabb ferge nincsen az ön-
szeretetnél." (Kritika)

Amikor Wesselényi Kölcsey halálhírét meghallotta, így szólt: "Ő nem volt közénk való."
És ez dicséretként hangzott el. Szemere Bertalan pedig ezt írta róla: "Kik ismerték, tisztel-
ték mindazok. Sőt (és ez olyan dicsöség, miben vele kevesen osztoznak) nemcsak a jók tisztel-
ték, de még azok is, kiknek öt gyűlölniük kellett volna, s kiktől ő, bár szereté az embert,
nem kívánt becsültetni."

Nagy Lász1ó
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Túrmezei Erzsébet

"Szánd meg, Isten, a magyart!"

Himnuszunk .költőjének

"Isten, áldd meg a magyart!"
- énekeljük egyre veled.
Hiszen nagyobbat kérni nem lehet,
mert az áldás nyomán bőség terem,
mert az áldás vészben védelem,
viharos nap után boldog derű,
tőle édessé lesz a keserű,
acélozza a lankadt, gyenge kart.
Új meg új reménnyel énekeljük
teveled: "Isten, áldd meg a magyart!"

De szívedből a jaj is felbuzog.
Segélykiáltás zárja Himnuszod.
Bűnök mélye, harag villámai
tanítottak égre kiáltani.
Tenger morajlott, messze volt a part ...
s felsikoltottál: "Szánd meg a magyart!"

Mert láttad bűneink mélységeit.
Láttad, csak szánó irgalom segít,
isteni irgalom és bűnbocsánat.
Segíts hát elsírni ma is utánad
mind, amit Himnuszod kérni akart!
Azt is, hogy "Szánd meg, Isten, a magyart!"

Háromszáz éve történt
Thököly Imre - Erdély fejedelme
"Imre, bátor király" - az eperjesi evangélikus Kollégium alig 12 éves főúri diákjára ezt a

szerepet bízta prófétai lelkű tanára, Ladiver Illés az egyik iskoladrámájában. Akkor még
1669-et írtak. Senki sem sejtette, hogy sötéten közelít a Petröczy, Wittnyédy és Thököly Ist-
ván által előkészített, ún. Wesselényi-féle összeesküvés viharának fekete fellege, amely a
"gyászévtized" elején mindjárt Erdélybe sodorja a színjátszó kisdiákot.
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Az erdélyi bujdosók ekkor még maguk sem tudták, milyen üstökös támad közöttük. A sze-
pességi kisnemesek, szegénylegények és jobbágyok mozgalma mindjárt kezdetben, 1671 ta-
vaszán a 14 éves Thököly Imrére esküdtek fel. Apafi Mihály fejedelem 1679 nyarán a beteg
Teleki Mihály helyettesének, a bujdosó seregek élére nevezi őt ki. A kurucok követei pedig
1682-ben Isztanbulban arra kérték Kara Musztafa nagyvezért, hogy Thökölyt Magyarország
fejedelmévé nevezze ki.

Betelt Ladiver jóslata: miután Ibrahim budai pasa személyesen fogadja Thököly Imrét a
budai várban, néhány hónapra rá, 1682 szeptemberében Apafi Mihály fejedelem jelenlété-
ben Füleken szultáni athnamé alapján 40 ezer tallér évi adó fejében Magyarország uralkodó-
jávákiáltja ki az akkor 25 éves felvidéki grófot. Eperjes újra ünnepel: visszanyert iskolájában
most Schwarz János professzor mutatja be "Hungaria Respirans" című drámáját. Főhőse,
Constantius tízévi száműzetés után tér vissza a városba, megszabadítja hazáját Furentius és
az idegen nemzet igájától.

Az üstökös még tovább fénylik az ország egén. Még ez év karácsonyára visszaadja Thököly
fejedelem Sárospatakon a református főiskola 1671-ben elkobzott javait, Gyulafehérvárról is
visszatérhetnek a bujdosó diákok. A nyolcvanas évek kettős szorításában azonban nem min-
dig kedvez Imre bátor királynak a szerencse. 1685-ben Ahmed váradi pasa Váradon elfogja
és bebörtönzi, hogy majd a bécsi udvarnak kiszolgáltatva, békét vásároljon. Elfogatásának
hírére sorra feladja hadállását Kassa, Patak, Eperjes. A ritka foglyot Belgrádba hurcolják,
ahonnan Ahmát pasa fél év után szabadon engedi. Miközben a hős feleség, Zrinyi Ilona csak-
nem egyedül védi Munkács várát és az őt segíteni akaró eperjesiek Caraffa véres bosszújának
esnek áldozatul (1687), Thököly a törökök oldalán harcol a császáriak ellen. Amikor elfoglal-
ja Orsovát, 1690 nyarán Ill. Szulejmán szultán Erdély fejedelmévé nevezi ki.

Thököly ekkor török és tatár csapatokkal Erdélyre támad és Zernyestnél augusztusban
megveri a császáriaktói is segített erdélyi sereget. Teleki Mihály elesik, Heissler tábornok
és Doria ezredes a fejedelem foglya lesz. Bethlen Miklós Bécsben királyi diploma kiadását
sürgeti Lipótnál.

Ekkor, 1690. szeptember I5-én váratlan fordulat történik: ANagyszeben melletti Keresz-
tényszigeten - a Hohe Rinne tövében fekvő ősi szász gyülekezet, Grossau (ma Cristian) Serva-
tius tiszteletére szentelt 13. századi háromhajós román stílusú evangélikus templomában az er-
délyi országgyűlés is fejedelemmé választja Thököly Imrét.

Az ellenjelölt Apafi Mihály kiskorú fia volt. Thököly győzelmét így kommentálta az egyko-
rú francia sajtóban Károly lotharingiai herceg: " ... Igazságot kell szolgáltatni az erénynek.
Bár Thekely mindig formálisan szemben állt a császár, kedves uram érdekeivel, bevallom,
hogy ő századunk egyik legnagyobb embere ... Ő egy erős tartomány uralkodójának nyilvá-
níttatott, tényleges fejedelmi joga van erre az államra, ezért biztosnak tartom, hogy ez a csa-
pás a Birodalom és a császár romlásának forrása lesz .. ."

Egy másik külföldi újság így ír az eseményről: "Ostoba holland gazett-jeink törik egymást,
hogy elterjesszék időről időre a hírt, amely szerint Tekeli keresi a megegyezés útját a császár-
ral. E hamis hírek azonban nem akadályozták meg a törököt abban, hogy ne ajándékozza meg
jogosan Tekelit az erdélyi trónnál,' A holland Mercure szerint a fejedelem azt tervezi, hogy
Erdély elfoglalása után felkelést robbant ki Felső-Magyarországon és királlyá koronáztatja
magát ... A következő hadjáratok sikerei vagy kudarcai alapján a népek meghajtják vagy fel-
emelik fejüket ... "

Az európai protestánsok körében oly népszerű Thökölynek ez a második - erdélyi - feje-
delemség - rövid, pünkösdi királyság volt. "A Porta félt, hogy ne emelje túl magasra ezt
a túlságosan és mindenre kész bátor embert" - így a korabeli sajtó. Bár még újabb városok
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Fabiny Tibor

hódoltak meg neki, a Diploma Leopoldinum (1691) után új korszak kezdődik Erdélyben. Igaz,
Esze 1lunás tarpai jobbágyai és a nagybányai szegénylegények még Thököly hűségére tesznek
esküt, még elfoglalják Tokaj és Sárospatak várát, de délen, SavoyaiJenő zentai győzelme 30 000
török pusztulását és ezzel a késmárki üstökös lehanyatlását is eredményezi.

A karlócai béke (1699) után a szultán nem támogatta többé a magyar elégedetleneket, s
Felső-Magyarország és Erdély fejdelme a török birodalom belsejében fejezi be hányatott
életét.

"Meghalt Mátyás, oda az igazság"
(500 éve halt meg Mátyás király)

Apja nagy érdemei és iö híre tette őt királlyá. Uralkodásában sok baja volt a főurakkal. Az
országot sokfelé széthúzó urak hatalmát sikerült neki megtörni s egy centralizált hatalmat
kiépíteni. A bárök gazdagságát és kiskirálykodását megtörve, személyében egyeduralmat ho-
zott létre. A mondák szerint sokszor álruhában járta országát, s kiszimatolta a közhangulatot

. s mint "igaz bíró", rendet teremtett.
Mondák sokasága született a nép ajkán, amiből kóstolóul kettőt mutatok be:

A 7DLVAJ ISPÁN

Az ispán lopta az urasdgot, az uraság bünutéskippen az ispánt levetkiiztette, az erdőbe faho» köt-
tette, hegy ögyék mög a szúnyogok. Két-három óra múlva kikül.dt2 az erdészt, hogy nézze meg, mit
csinál.

Az erdész kimönt, nem látszott az ispán teste, annyi volt a szúnyog rajta. Már akkor közdtek mög-
telni. Az erdész kezdte legyingemi, hajtani a szúnyogokat.

Az uraság kiment az erdész után, mert az erdész soká jött, leskelődött utána. Mikor az erdész haj-
togatta a szúnyogokat, azt mondja az ispdn:

Ne hajtsd el rűlam, ne hajtsd, mert ha ezt elhajtod, még éhesöbb gyön.
Akkor mondta az uraság:
Ereszd el a gazembön, hadd mönjön vissza a hivatalába, ez már lopott magának öleget, ha mási-

kat fogadok, újra kezdi a lopást."

A sok közül még egyet kiválasztottam:

"MÁTYÁS KIRÁL MÖG A CSILLAGÁSZ"

Egyször Mátyás királ elmönt a jóssal sétálni. Kérdezi tole "lösz-e esső?"
A jós azt mondi, hegy nem, nagyon szép üdif lesz. A juhász hallotta a beszélgetisököt, azt mondi

a királnak:
"Uram, én úgy vélöm, hogy esső lösz, men a szamaram ordétott, az pedig essőt jelönt."
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Hát mégis mimtek tovább. De ujjan eső jött, hogy bőrig áztak.
Esső uUÍn odaszólt Mátyás királ a j6snak:
"Ebből az igazság mégiscsak áll, hogy a szamár a csillagász s a csillagász a szamár."

Legyen e két rövid monda példa arra: nem baj, ha a király igazságos!

Bede Anna

Hernád Tibor

Prédikátorok

"Akkor a Döbreczeni Ekklésiához
írást küldtek a Morva husziták,
hogy praedikátort és oskolamestert
kérnének, mert a lelkek szomjúhoznak,
mert elrejtőzött előlök az Isten
s nem tudnak Hozzá miként szólani."

A morva dombhát alszik. Itt vagyok,
elnézem álmát. Csak a holt kövek
virrasztanak: az élőket túlélik
a holtak ... Jöttem modem poklaimból,
sok prédikátor és oskolamester
késő sarja, magam is prédikátor ...
de nem kérd senki már hitem felől,
mert tudást nyertek, s nem várnak csodát.

"És szekerek menének Pesten át
és Bétsen át, a tél pusztáin át,

a praedikátorok, asszonyaikkal
s gyermekeikkel, vitték az Igét,
a magasba-szállás varázslatát,
a gyógyulást, a félni-nem-tudást,
a lázadást, a megváltás hitét."

Adjátok vissza, morva kis faluk,
a hitet, a lázadni-lázítőt,
a kazamatáktól sem szörnyedőt,
mely koszlott, penészes falak

[között
megtart, s nem enged aláhullani!
Ímé nekem is vagyon Istenem,
S én sem tudom, miként szólítsam

lŐt,
csak vallatom az éj holt árkait,
ahol a por s meteor-halmok mélyén
betemetett harangok bonganak.
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250 éve halt meg
a pozsonyi börtönben

Krmann Dániel püspök
Valljuk meg, nem sokat tudunk róla 250 év távlatából, de maga a Szentírás szólít fel: "Ne

feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük vé-
gére, és kövessétek hitüket". (Zsid. 13,7)

Krmann Dánielt úgy tartja számon az egyháztörténet, mint aki a 18. század kimagasló
alakja volt. A születése - 1663. augusztus 28. NagyszikIás és a pozsonyi börtönben bekövet-
kezett halála - 1740. szeptember 17. - közötti 77 év az állhatatos küzdelem, sok üldöztetés
éshányattatás időszaka. Életének lexikális felsorolása helyett munkálkodásának néhány jel-
legzetes csomópontjára próbálok rávilágítani e rövid emlékezésben, mégpedig első renden
Sólyom Jenő volt professzorunk segítségéve!, aki ezt hazai egyháztörténeti hittankönyvében
magyaros tömörséggel évtizedekkel ezelőtt megírta.

Ároni családból származott. Itthoni tanulóéveit bevégezvén a lelkészi szolgálatra Boroszló-
ban, Lipcsében és Wittenbergben készült. Lelkészi pályáját Thököly Imre kuruc harcai ide-
jén kezdte. Mint sokaknak akkortájt, neki is bujdosás, szolgálat, számüzetés, fogság bőséggel
jutott osztályrészül. A Rákóczi szabadságharc újra lehetövé tette az egyház normális műkö-
dését. Ebben az időben, 1704-ben zsolnai lelkész lett, 1706-ban pedig püspökévé választotta
az az·egyházkerület, amely utóbb a Dunáninneni nevet viselte.

Püspöki minőségében az 1707-es rózsahegyi zsinat egyik legjelentősebb szereplői közé tar-
tozott. Szívügye volt az istentiszteletek jörendje. A zsinat határozata nyomán a legtöbbet ő
tette az egyházi szertartáskönyv, az agenda dolgában. A zsinat úgy rendelkezett, hogy készül-
jön agenda a magyar, a nérnet, a szlovák nyelvű lelkészi szolgálat számára. Ö maga szerkesz-
tette meg és ki is adta a szlovák nyelvű agendát. "A másik fontos ügy Krmann számára az
egyházi tanítás tisztasága volt. Úgy gondolkozott, hogy az evangélikus egyház léte függ attól,
tisztán hirdetik-é, tévedés nélkül tanítják-e az evangéliumot." Mint teológus a szigorú, sőt
elfogult orthodoxiának volt a híve. Teológiai munkálkodása mellett nagyon sokat fáradozott
az eperjesi evangélikus kollégium érdekében is. A rózsahegyi zsinat szándéka szerint 1708
májusában Podhorszky János birtokossal együtt követségbe indult XII. Károly svéd király-
hoz, hogy az iskola számára pártfogását és támogatását kérje. A svéd király akkortájt Lengyel-
országban viselt hadjáratot. Itt találkozott vele Krmann Dániel. Sok viszontagság után, nem
teljes sikerrel ugyan, de a király legalább megismételte korábbi ígéretét: támogatni fog négy
magyarországi ifjút külföldi tanulásában és megígérte a kollégium támogatását is, amire
azonban a hadiesemények miatt nem kerülhetett sor.

A Rákóczi-szabadságharc és Krmann Dániel működése összekapcsolódott. Amikor a sza-
badságharc zászlai lehanyatlottak, őt is elűzték zsolnai gyülekezetéből. Vándorlás után a
Nyitra-megvei Miaván lett lelkész és onnan látta el püspöki-szuperintendensi tisztét is.
Nyugta azonban továbbra sem volt. Lelkipásztori hűségéért rágalmak indultak ellene. Ellen-
ségei hamis ürügyekkel 1729-ben a pozsonyi börtönbe juttattak, ahonnan - miután hiába
járt közbe érdekében maga 1. Frigyes Vilmos porosz király is - 174O-benbekövetkezett halá-
láig nem szabadult ki.

Életében tehetetlen volt vele szemben a megfélemlítés és erőszak. Püspöki és írói működé-
se egyházunk legkiválóbb alakjai közé emelte. Megjelent művei hosszú felsorolásban állanak
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a lexikonban. Kéziratban maradt munkái közül legfontosabb a "Hungatia evangelica" c. ter-
jedelmes, latin nyelven megírt egyháztörténeti műve. - A már fentebb idézett professzorunk
tömören így jellemzi őt: "Életének sorsa a hazai egyház sorsát is példázza".

Labossa Lajos

SZEMÉLYEK MENNEK ... A SZOLGÁLAT MARAD

Püspöki-székváltozások
100 évvel ezelőtt

Nem mindennapi szomorú kötelességet kellett teljesíteni báró Prónay Dezső egyetemes
egyházi és iskolai felügyelőnek 1890. okt. 19-én az országos közgyűlésen tattott megnyitó be-
szédében, amikor jelentette: "Mintha vihar dúlt volna fölöttünk, úgy megritkultak sora-
ink ... egyházunk három püspökének elhúnytát gyászoljuk".

Kevesebb, mint egy év leforgása alatt a négy evangélikus püspök közül három távozott az
élők sorából: dr. Geduly Lajos a dunáninneni, Czékus István a tiszai és dr. Szeberényi Gusztáv
a bányai egyházkerület püspöke. A történelmi események pedig biztos kezű kormányzókat
igényeltek.

Az elvesztett szabadságharc, majd a 17 éves abszolutizmus után az 1867-es kiegyezés új le-
hetőségeket nyitott meg a magyarországi fejlődés számára. Az 1868-as országgyűlés már sza-
badelvű törvényeket hozott úgy a nemzetiségek, mint az egyházak részére.

Időszerűvé vált az egyházakban is az újabb egyházalkotmány megalkotása. Az egyházkerü-
letek arányosítása is szükségesnek mutatkozott. A növekvő iskolai, egyházi kiadások számára
fedezetet kellett keresni. A többnemzetiségű, de elsősorban a nagyobb létszámú szlovák
anyanyelvű gyűlekezetekkel való együttélés, együttmunkálkodás is felszínen maradt. A két
protestáns felekezet pedig egymással kereste az együttműködést a közös értékek védelmére
és terjesztésére.

Az említett közgyűlés idejére már két püspök állását betöltötték. Baltik Frigyes lett a duná-
ninneni egyházkerület püspöke, aki bírta a felvidéki evangélikusok bizaImát, s így alkalmas-
nak mutatkozott arra, hogy a felmerülő ellentéteket testvériesen, barátságosan kiegyenlítse.

A tiszai egyházkerület élére az 51 éves energikus Zelenka Pál került. Gazdag élettapasztala-
tok voltak már mögötte. Az egykori püspöki segédlelkész hamarosan miskolci lelkész lett,
1887-ben a hegyaljai egyházmegye főesperese, kerületi jegyző. Több, mint negyedszázadon
át gyámintézeti munkát végzett, iegyzöje, titkára, majd elnöke lett. Szerkesztette az újságját
egy időben és megírta az egyesület történetét. A miskolci gyülekezetet lelkileg és anyagilag
megerősítette és tekintélyhez juttatta. Nagy többséggel választották meg püspöknek s szolgá-
latában elődje ellentéteket átfogó, békéltető politikáját folytatta eredményesen. "A személy
ugyan változott e helyen, de a szellem nem - mondotta beköszöntő beszédében. Él bennem
és éltet engem az a szellem, mely egyedül az Urat keresi, szolgálja és imádja az Úr egyházá-
ban, az a szellem tehát, mely nem bont, hanem épít, nem szór, hanem gyüit, nem üldöz,
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hanem megnyer, nem ellenségeskedik, hanem szeret." Hitet tett a világi elem szolgálatának
nélkülözhetetlenségéröl az egyházban. Rokonszenves, szerény egyéniségével tapintattal és
türelemmel oldotta meg a legnehezebb kérdéseket.

Az 1891-94 évi budapesti zsinati törvények előkészítésében és megszerkesztésében sokat
fáradozott s ő maga is terjesztett elő törvényjavaslatokat. Amikor az egyiket leszavazták, le
is mondott, de hatalmas lelkesedéssel újra megválasztották. 1910. december 4-én fejezte be
áldásos életét.

A korban már idősebb Sárkány Sámuel pilisi főesperes a Békéscsabán 1elkészkedő dr. Sze-
berényi Gusztáv örökébe lépett a bányai egyházkerületben. Már 1872-ben komoly püspökje-
lölt volt, egy szavazattal maradt csak le Szeberényi mögött. Az ő halála után nagy többséggel
választották meg.Iktatását Budapesten dec. 17-én végezte Karsay Sándor dunántúli püspök.
67 éves volt már ekkor, nem kereste a tisztséget, de Krisztus szavát hallotta a hívásban s őt
akarta hirdetni magasabb beosztásában is: "nincsen üdvösség senki másban, mert nem is
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (Csel 4,12) Szolgál-
ni akarja az egyházi oktatás ügyet is. A bányai egyházkerület karolta fel a korabeli protestáns
nőnevelést, s e célra Aszódon nőnevelő intézetet hozott létre, amely a következő évben be is
indult.

A zsinati törvények előkészítése mellett szívén viselte a lelkészek és a tanítók anyagi helyze-
tének rendezését, a régi díjlevelek korszerüsítését, az anyagi források felkutatását.

Petőfi Sándor tanuló- és lakótársa több helyen, akivel mindvégig jó barátságban volt. Sze-
mélyes kapcsolatukon túl a magyarság ügye is összekötötte őket, minek bizonysága az a meg-
tisztelő szolgálat, hogy 1894. ápr. l-jén Kossuth Lajos temetésén ő mondott beszédet.
1905-ben magas korára való tekintetteiletette hivatalát, családi nyugalomban élt. 1911. febr.
17-én temették Pilisen, ahol porai most is nyugszanak.

Kovács pál

Dr. Szigethy Lajos emlékezete
(úJMALOMSOK 1863 - BUDAPEST 1940)

Ha arcképére tekintünk, a harmonikus szeretet és a bölcsesség sugárzik felénk. Valóban
egész életére ez a kiegyensúlyozottség és nyugalom volt jellemző. Döntő szerepe ebben a csa-
ládi környezetnek volt. Édesapja a színmagyar evangélikus újmalomsoki gyülekezet lelkésze
Szigethy Dániel, aki nagy idők tanúja, népes család és jeles közösség központja volt, így ez
a környezet fordította a gyermek érdeklődését a történelmi és evangélikus kérdések felé. A
művelt otthoni európai légkör a szellemi igényességet és az aktív érdeklődést plántálta belé,
amihez ragyogó szellemi adottságok is járultak, kiemelkedő memória, logikai készség és
szintetizáló hajlam. Az egészet a magyar protestáns humanizmus foglalta egységes keretbe.

Középiskoláit Sopronban, Pozsonyban és Pápán végezte, így a dunántúli protestáns szel-
lem részese lehetett. Teológiát Sopronban tanult, majd negyedéves korában a kor szokásai-
nak megfelelően Jénában és Heidelbergben mélyítette el tudását. Három évi pápai káplánko-
dása (Gyurácz Ferenc püspök mellett) alatt fordul a történettudomány felé, tanári oklevelet
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szerez, ledoktorál, majd Eperjesen lesz tanár. Ez az időszak is elhatározó, mert itt épül be
életébe a Felvidék szelleme, de rokoni kapcsolatai is kötik e tájhoz, mert felesége Brósz Er-
zsébet is innen származott.

1897-ben választják meg a budapesti Evangélikus Gimnázium tanárává történelem-latin
tanszékre és ettől kezdve iskolánk egyik meghatározó egyénisége lett tanítása, beszédei, cik-
kei és könyvei révén egyaránt, de a magyar evangélikus közéletnek is kiemelkedő alakja.

Eleinte még a latin filológiaval is foglalkozott, Horatius-szal foglalkozó írásai alapos forrás-
ismeretről, a művelődéstörténeti és filozöfiai háttér gondos elemzéséről tesznek tanúbizony-
ságot. Később a magyar és egyetemes történelem kerül tevékenysége középpontjába és meg-
írja híres tankönyveit a középiskola teljes tananyagáról, amit rövidesen minden magyar-
országi evangélikus gimnáziumban használni kezdtek, így szelleme nemcsak a Fasorra, ha-
nem az egész országra hatott.

Tudományos publikációi közül meg kell említenünk, ,Cserei Mihály élete és históriája" CÍ-

mű doktori disszertációját (1894) és "A nagyenyedi Bethlen-kollégium történetét". Nagy ha-
tása volt a protestáns közgondolkodásra a Luther lelke című háromkötetes műnek, ahol a ma-
gyar reformáció nagyjainak életrajzaiban mutatta be Luther hatását. Széchenyiról és Tisza
Istvánról is rajzol egy-egy portrét, mert úgy érezte, hogy Luther ezekre a nagy politikusokra
is hatással volt.

Történelemszemlélete alapvetően derüs és kiegyensúlyozott volt. Lekerekített képe volt
a történelmi folyamatokról, a nagy belső ellentéteket és azok rugóit árnyaltan nem vizsgálta,
csak a legszembeötlőbb jelenségeket mutatta be. Azt mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig
a dualizmus korának derüs hangulata áradt el az ábrázolásain, mindig kiemelve a protestan-
tizmus hősi harcait és nagy eredményeit, de ezt is türelemmel és humanizmussal mutatta be,
elismerve a másvallásúak nagy teljesítményeit is. így történelemszemlélete elsőrendűen pe-
dagógiai célokat szolgált. Az evangélikus öntudatra nevelésről szóló, általa megfogalmazott
utasításban ezt így fogalmazta meg: "A történelem tanára ... vallási türelmetlenségre nem
nevel, sőt ezt ostorozza. Azokról a katolikus nagy emberekről (Zrinyi a költő, II. Rákóczi Fe-
renc, Széchenyi István stb.), akik a vallásfelekezetek korlátai fölé emelkedő keresztyén szere-
tet tündöklő példái, nagy kegyelettel szöl ... "

Nagy műveltsége és széles körű nyelvtudása tette lehetővé, hogy utazásai során - egész
Európát bejárta turistaként - az egyes országok sajátosságait közvetlenül megismerhesse és
saját világképébe szervesen beilleszthesse. Ez vezetett el műfordítói tevékenységéhez is, mert
Goethe, Schiller és Konrad Ferdinand Meyer műveiből adott ki műfordításokat, így is töre-
kedve ezeknek a szellemét továbbítani a magyar ifjúság felé.

Élete delén kezdett költői tevékenységéhez is. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy saját
gyermeke nem volt, így e benne levő túláradó szeretet a művészi megfogalmazásban lelte ki-
elégülését. "ŐSzi virágok" című kötetét "Zúzmarás fenyőlombok" címmel egy üiabb lírai
mű követte. Versei egy tiszta lélek kedves és megható megnyilvánulásai.

Közéleti tevékenysége is a tanügyhöz és az egyházi politikához kapcsolódik. A bányakerü-
leti tanügyi bizottság elnökévé választotta, majd az Országos Evangélikus Thnáregyesületnek
is elnöke lett, ahol igen aktív és maradandó munkát fejtett ki.

A közéletnek azonban egy sajátos formáját is művelte. Mecénás volt. Ritka jelenség, hogy
tanár létére, saját munkája keresményéből alapítványok tömegét hozta létre. Ő volt az, aki
az iskola hősi emlékművének létrehozásán anyagi áldozatokkal is munkálkodott. Ugyancsak
az ő érdeme az iskola falán elhelyezett Bőhm Károly-emléktábla felállítása. Alapítványt tett
a Soproni Liceumben édesapja emlékére, a Deák téri Leányiskolában (amelynek tanára, sőt
egy évig igazgatója is volt), de legfőképpen kedves iskolájában, a Fasorban. Azon tanulók
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kaptak jutalmat, akik a szép kultuszában mint verselők, prózaírók, szavalók, előadók, éne-
kesek, zenészek és képzőművészek figyelemreméltó tehetségről tettek tanúbizonyságot.

Legnagyobb alapírvanyát már nyugdíjas korában (1926-ban ment nyugdíjba) tette
1937-ben. Ennek értelmében a Deák téri Leánygimnázium és elemi iskola, valamint a Fasori
gimnázium azon növendékei részesülhetnek az alapítvány jövedelméből, akiknek szülei a
fent nevezett három iskola tanárai vagy tanítói. Természetesen a feltétel a megfelelő magatar-
tás és tanulmányi előmenetel.

Szigethy Lajos sokoldalú tevékenységével jellegzetes alakja a magyar evangélikus közokta-
tásnak: vallásosság, hazafiság és emberség voltak azok a vonások, amelyek az egész életművet
áthatották úgy, hogy az messzemenően hatni is tudott tanítványaira, tanártársaira, a magyar
evangélikus tanulóifjúságra, az egyházunk életére és az egész magyar tanügyre. Példája ma
is él és hat, hiszen az iskola iránti áldozatkészségnek ma is megható példáival találkozunk
az újjászű!ető gimnáziummal kapcsolatban.

Dr. Gyapay Gábor

A nagysághoz nem a nagyság vezet
Isten szolgálatában

ITTZÉS MIHÁLY GYŐRI LELKÉSZ NEGYVEN ÉVE HALT MEG

SO

Napjainkban, amikor gimnáziumunk új-
raindulása során a keresztyén nevelés, a hit-
oktatás kérdései előtérbe kerültek, amikor
gyermekeink hitoktatása és nevelése köz-
ponti ügy lett gyülekezeti munkánkban,
meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy
a múlt örökségéből tanuljunk és egyben
megbecsüljük azokat, akik példamutatással
jártak előttünk a hitoktatás, a gyermekek
keresztyén nevelése útján.

Ez az erulékezés Ittzés Mihály, negyven
éve elhunyt lelkipásztor testvérünkre egya-
ránt szolgálhatja mindkettőt. Somogyszil-
ben született 1904-ben, Középiskoláit Ka-
posvárott, teológiai tanulmányait Sopron-
ban végezte és 1927-ben történt lelkésszé
avatása után mint győri segédlelkész kezdte
el szolgálatát, nem gondolva azt, hogy
mindvégig e városban fogja azt folytatni. El-
őször mint vallástanító lelkész, 1939-től



püspöki másodlelkész Kapi Béla püspök mellett, majd 1948-tól a györ-nádorvárosi körzét
lelkésze élete végéig. 1950-ben váratlanul érte - rövid kétnapos szenvedés után ~ a halál.

Mindhárom lelkészi szolgálatában igyekezett hűségesen megállni. Néhány esztendő szol-
gálati naplóját módom volt átnézni és abból elsősorban az tűnt ki, hogy szívéhez legközelebb
mindig a diákság, az ifjúság és azok gondozása állott. A hűség a fáradhatatlanságban mutat-
kozott meg. Fiókgyülekezetéből hazatérve még meglátogat néhány beteget a kórházban, sőt
útközben is elbeszélget egy leánnyal és feljegyzi, hogy a családi élet boldogságának feltételei-
ről beszélgettek.

Az ifjúsági munkában fontos elvnek tartja: ifjakat ifjak által! Ezt valósítja meg a diákbiblia-
körökben épp úgy, mint a szívéhez igen közel álló tahi-konferenciákon. Egyházkerületi lele
készgyűlésen 1936-ban tartott előadásában így beszél erről: "Nagyon sok áldást jelent a
diákságnak minden olyan alkalom, amikor az ország különböző vidékeinek diákság;ivaI talál-
kozhat. A tahi országos középiskolás evangélikus konferenciák felbecsülhetetlen jelentő-
ségűek. Hisszük, hogy lsten hívta létre azokat és ő fel is használja anyaszentegyházunkmeg-
újhodására ezt a kis mustármagot.' ' lsten valóban felhasználta. Nem véletlen, hogy '; gy6ti
gyülekezetből vagy hatósugarábóllelkészek sora indult el szolgálatára, de a tahi jáborokon
keresztül másokra is kiáradt ez a hatás. E sorok írója is hálával mondhatia el, hogy a szolgálat-
ba hívó szónak "Miska bácsi" volt a közvetítője diáksága idején 'Iahiban. Igen nagy jelentö-
séget tulajdonított a diákok között végzett lelkipásztorkodásnak és a li~.:diák-
istentiszteletnek. Ide vonatkozó munkásságát most érdemes lenne tanulmányozni. Idősebb
korosztályok még ismerik Máté- és Márk-passióját. .

Féltette is az ifjúságot. Ellene volt a "leventés" nevelésnek, a totális nevelésnek.iKiveszi
az egyház kezéből a társas, a testi és az értelmi nevelést és csak a lelkit hagyja meg. "Miszá-
moljunk azzal, hogy lsten népe mindig a kisebbik ebben a világban. Mégis mindeneknek
kell az evangéliumot hirdetni, hogy lsten Szentlelke hívhassa azt, akit akar. A szűkebb körű
együttes »közösség« mindenek ellenére nem lehet elkülönült, hanem csak munkaközösség
a többiekért. A fontos az, hogy vezetők és vezetettek egyre tegyenek fel mindent: lsten orszá-
ga jövőjére, hogy az az ifjúsághoz is minél előbb elérkezzen."

Féltette hazáját is. Ez tűnik ki 1944. márc. 19-i naplóbejegyzéséből. "Ma kora reggeltől
már folyton vonultak Győrbe a német autók, tigrisek, légvédelmi ütegek. se hossza, se vége
nem volt hosszú soraiknak. Senki semmit nem tud, hogy miért? Csak találgatnak. Nekünk
fáj, hogy így cselekedtek. Isten tudja, mire jó és végül is az ő döntése lesz a minden felett
Val,,,

o.
Szolgálatának nyomait évtizedekig - még napjainkban is - feltalálhatjuk városában. Volt

diákjai és iparos tanoncai ma meglett korú emberek. Gyülekezetének tagjai, volt tanítványai, '
akik maguk is lelkészek, áldják Istent szolgálatáért. Elhunytakor a lelkipásztorban Veöreös
Imre írt nekrológot és benne a következő mondatokat. "Rájöttem, hogy a szolgálat nagyságá-
nak egyetlen útja a hűség, a szeretet és a gyermekded hit. A középszerű Ittzés Mihály lsten
országának munkájában naggyá nőtt, azaz talán inkább így mondhatom: nagyot, igen nagyot
végzett, mert egészen odaadta életét Istennek s megmaradt végig kicsinek, vergődőnek. Pré-
dikációi előtt búcsúzó szava mindig ez volt feleségéhez: "Imádkozz értem, olyan nyomorult
vagyok." Életének éppen ez a legáldottabb tanulsága: a nagysághoz nem a nagyság vezet az
Isten szolgdlauiban.

Töth-Szölíős Mihály
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Scholz László

Schweitzer Albert

Leborult az élet titka eléStt.
Emberre, állatra, világra nézve
az éléSszáz alakban megigézte,
s hogy' óvta mindben a fogyó erőt!

Féltőn kímélte mind, mi él, mozog,
gyilkoló kerban a légynek sem ártott,
fajok, népek közt ő nem húzott árkot,
mert egy a lét, éljék jók, gonoszok.

Ogove-parti pálmás Lambaréne!
Intő szavad bárcsak idáig érne
szállva vizek, kontinensek felett:

Ember, ne oltsd az IstentíSl nyert szikrát,
bűnöd halálos éjszakát borít rád -
borulj le s úgy tiszteld az életet!

Schweitzer Albert 25 éve halott
Huszonöt esztendő nem nagy idő az Anyaszentegyház életében, mégis hány név törlődik

emlékezetünk "képmagnójáról". Mi hát a "lambarénéi Doktor" életének titka, hogy nem-
csak mi, hanem szerte a világon - a legkülönbfélébb indíttatású emberek - tisztelettel em-
lékeznek munkásságára? Emlékezésünk, legyen ennek a titoknak a keresése - ugyanakkor
legyen "ébresztés" is arra nézve: merre visz ma JÉWS ÚTJA?

AKI JÉZUSSAL TALÁLKOZOIT. - Theológiai tanulmányai során - szinte az első év-
től kezdve - egy kérdés foglalkoztatja csupán: kicsoda Jézus? Számára az Újszövetség nem
"tananyag", amiből "vizsgáznia" kell, hanem igaz dokumentum arröl a Jézusról, "aki hata-
lommal tanít"! A Jézus életével foglalkozó könyvei, írásai, egyetemi előadásai a "Jákób tusa-
kodására" emlékeztetnek minket: "nem bocsátlak el Uram, míg meg nem áldasz engem"!
Amit Jézusról írt, azt már a kertársak közül is sokan vitatták, de hogy Schweitzer Albertnek
ki volt Jézus, azt az élete bizonyította: "a gyümölcseikről ismeritek meg őket"!

AKI ÖNMAGÁVAL TALÁLKOZOIT. - Erre az önmagával való szembesülésre egysze-
ruen úgy jutott el, hogy az agyát gondolkodásra használta. Fel merte tenni magának az élet
alapvető kérdéseit: mi a világ? mi az élet? mi végre születtem? Mert ezek után már kénytelen
volt feltenni személyesen is a kérdést: tudom-e, hogy mi a célja az életemnek, s aszerint élek-e?
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A választ sok minden érlelte benne: talán az 1. Világháború rémségei, - abba kellett hagy-
nia megkezdett afrikai szolgálatát, - benne a hadifogság "embert-alázó" szenvedései, meg
az európai kultúrával foglalkozó bölcseleti tanulmányai, - mind hozzájárultak ahhoz, míg
végre rátalált a megoldásra. "Az élet feltétlen tisztelete" az életem, az életünk! célja. S vallotta
ezt nemcsak írásaiban, hanem afrikai kórházában végzett szolgálatában, meg akkor is, ami-
kor már "Nobel-díjasként" az atomháború veszélye ellen emelte fel tiltakozó szavát.

AKI ENGEDELMESKEDETT JÉZUSNAK. - Már befejezte theológiai tanulmányait,
sőt előadásokat tart a strasbourgi egyetemen, amikor kezébe kerül a Párizsi Evangélikus
Missziói Társaság felhívása: az észak-kongói Gabonban működő misszió állomáson segítő
kezekre volna szükség. Sa kis cikk így végződött: "Az egyháznak olyan emberekre van szüksé-
ge, akik a Mester hívására egyszerűen így válaszolnak: "Imhol vagyok, Uram«!" - Amikor 30
évesen az orvosi karra jelentkezett ennek a hívásnak a nyomán, tanártársai megmosolyogták,
- kicsit bolondnak nézték, - a rokonok és barátok is mind le akarták beszélni erről az , ,esz-
telen" döntéséről. Maga írja: az úgynevezett keresztyénekkel folytatott viták során "meg-
döbbentett, mennyire idegen számukra az a gondolat, hogy a Jézus hirdette szeretet szolgála-
tának a vágya egészen új utakra vezethet egy embert. Pedig jól ismerték az evangélium
útmutatását és egyetértettek vele".

AKI JÉZUS SZOLGÁLATÁBAN TESTVÉREKRE TALÁLT. - Schweitzer Albert
nem "magányos hős" volt, aki egyes-egyedül végezte embermentő szolgálatát. Végigkísérve
élete történetét, egészen világos, amikor elindult Jézus szolgálatába, attól kezdve Franciaor-
szágtól Svédországig, Hollandiától Svájcig, - sőt élete vége felé - mondhatjuk egész nyu-
godtan - az egész világ keresztyénsége ott állt imádkozva és segítve, szolgálata mögött. De
nemcsak a keresztyének, hanem világnézeti különbség nélkül, sok, .iö akaratú ember" keze
találta meg az övét.

Egy csodálatos élet titkát kutatva közelebb került-e hozzánk a kérdés: merre visz Jézus útja
ma?

Csizmazia Sándor

Sipos Károly
,

Ujévben

Hátam megett van már a múltam
s az új elé még nem indultam.
Pedig látom, hogy híva-hívnak

'titkai új év partjainak.

Örömet is ha mégis adtál,
azért volt ez, mert irgalmaztál
s most áldom legnagyobb kegyelmed,
mely nem vet el, de Hozzád enged.

Hátam megett egy nyitott könyv már
a múlt és benne mennyi könny s kár!
Mulasztás, hiba, bún és vétek -
Ezért voltak a szenvedések.

Bezárt könyv van most még előttem,
de én Tehozzád elszegődtem
S tied Uram, a hála s ének,
hogy élek még s hogy Néked élek!
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Gye~n Országos Katechetikai
Konfetet\ciára gyülekeztek össze a lelké-
szek, a gyermekeket és felnőneket tanító
e~házi munka kérdéseinek megbeszélé-
~e're.A fnegbeszélések fő témája a hitokta-
tási tántéi'V és a szükséges hittankönyvek
mégftáiáAak kérdése volt.

KlTŰNTETÉS
'.,~ .Sandor ny, kemenesmihályf.ú
l~: Vas Megye lJmácsának Végre-
hajtó ~'a településfejlesztéskereté-
ben végiclt,példamutató társadalmi munká-
jáért a "Kiváló társadalmi munkáért" ki-
tüntetŐ je~rly arany fokozatáva1tüntette ki.

ÚJELNÖK
Az egész Europára kiterjedő egyházi diakö-
niai szervezet dr. Theodor Sehober profesz-
szor helyébe dr. Ernst Petzoldot, az ND K-
beli egyházak diakóniai szolgálatának igaz-
gatóját válasttotta meg a szervezet elnökévé.

NŐK A FINN
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ ZSINATÁBAN
A finn egyház történetében először fordul
elő, hogy a zsinat laikus tagjainak többsége
(64-ből 34) nő. A 32 zsinati lelkésztag közé
két lelkésznőt is beválasztottak a zsinat szer-
vezetébe.

BEBL~TERJESZTÉS
AZ NDK-BAN
Az NDK-beli protestáns egyházak az el-
múlt esztendőben több, mint 50 ezer teljes
Bibliát, 10ezer Újszövetséget, 15ezer bibli-
arészletet és 210 ezer igés lapot adtak ki. A
vakok részére ezer teljes Bibliát és 550 Új-
szövetséget készítettek.

IMANAP AZ ERDÉLYI
MENEKÜLTEKÉRT
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
TlInácsának felhívására egyházunk elnöksé-
ge is az erdélyi menekültekért való iplava-



sárnappá nyílvánította július 3-át. Egyhá-
zunk minden templomában könyörög-
tek erdélyi testvéreinkért és offertóriumot
tartottak a menekültek támogatására.

ARANYDIPLOMA
TURKUBA
Teológiai Akadémiánk tanári kara az SO év-
vel ezelőtt végzett dr. Molnár Rudolf ny.
turkui lelkészt aranydiplomával tűntette ki.
A diplomát bensőséges ünnep keretében
nyújtotta át dr. Cserháti Sándor dékán.

LELKÉSZKÉPESÍTÖ
VIZSGA
Az Északi Egyházkerület Lelkészképesítő
Bizottsága előtt lelkészi vizsgát tett és lel-
készi oklevelet nyert Bucholich Márta sop-
roni, ifj. Magassy Sándorné csornai,
Mitykó András kissomlyói, Nagy Edina
nagysimonyi segédlelkész, Vető István
egyházkerületi segédlelkész és Lacknerné
Puskás Sára lelkészi munkatárs.

TIZEDIK
ÉVFOLYAMÁBA
LÉPETT A DIAKÓNIA
Az évenként két alkalommal megjelenő
DIA KÓNIA folyóiratunk ebben az évben
tizedik évfolyamába lépett. A folyóirat írá-
sainak sokszínűségével nagyban hozzájá-
rul egyházunk öneszméléséhez és a nem-
zeti kultúrához.

HARMATI PÜSPÖK
BERLINBEN
Az NDK fővárosában nemzetközi konfe-
renciát rendeztek az atomfegyvermentes

övezetről. A magyar küldöttségben, ame-
lyet Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi
Bizottságának titkára vezetett, helyet ka-
pott dr. Harmati Béla püspök, mint az Or-
szágos Béketanács tagja.

ANGLIAI
TANULMÁNYÚT
Bizik László Budapest-pestújhelyi lelkész
a Lutheránus Világszövetség támogatásá-
val július 2-31. között Londonban tartóz-
kodott nyelvtanulás céljából.

MI ÉS A MAGYAROK

Ez volt a témája annak a konferenciának,
amelyet az NDK-beli Szász Evangélikus
Egyház rendezett Meissenben július 1-4.
között. Az alkalmon egyházunk képvisele-
tében dr. Selmeczi János, a Teológus Ott-
hon igazgatója tartott előadássorozatot.

úJ ESPERES
TOLNA-BARANYÁBAN
A Tolna-Baranyai Egyházmegye gyüleke-
zetei a nyugalomba vonult Sólyom Károly
helyébe Lackner Aladár gyönki lelkészt vá-
lasztották esperesükké. A beiktatás szolgála-
tát dr. Harmati Béla püspök végezte.

TEOLÓGUSOK
FOLYÓIRATA
Teológiai Akadémiánk hallgatói időszakos
folyóiratot indítottak DISKURZUS cím-
mel. A megjelent első szám hüen tükrözi
a jövő lelkészeinek a gondolkodását és a
szolgálat helyes útjának kereséséért folyta-
tott tusakodását.
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TUDOMÁNYOS
ÜLÉSSZAK
SZENT ISTVÁNRÓL
ÉS KORÁRÓL
A Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézete, a Magyar Törté-
nelmi Társulat és a Magyar Püspöki Kar
rendezésében két napos konferencián mél-
tatták a 950 éve elhunyt Szent István or-
szágszervező tevékenységét és maradandó
örökségét. A konferencián egyházunkat
dr. Fabiny Tibor teológiai tanár és Keve-
házi László esperes képviselte.

MUNTAG PROFESSZOR
65 ÉVES

Teológiai Akadémiánk tanári kara és hall-
gatói bensőséges ünnepség keretében kö-
szöntötték dr. Muntag Andort, az Ószö-
vetség professzorát 65. születésnapján.
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FELOSZLIK
AZ NDK-BELI
EVANGÉLIKUS
EGYESÜLT EGYHÁZ
Az NDK-beli Egyesült Evangélikus Egy-
ház zsinata úgy határozott, hogy 1989. ja-
nuár l-jei hatállyal feloszlik az egyesült
egyházi szervezet. Feladatait ettől az idő-
ponttól kezdve az Evangélikus Egyházak
Szövetsége veszi áto

A LUTHERÁNIA
A MÁTYÁS-
TEMPLOMBAN
A budavári Mátyás-templom vezetőségé-
nek meghívására a Lutheránia énekkar
egy nagymise liturgiájának a keretében
evangélikus zeneszerzők (Praetorius,
Schütz, Buxtehuda, Bachés Brahms) mű-
veiból adott elő.

NAGY GYULA PÜSPÖK
ETIÓPIÁBAN
Dr. Nagy Gyula püspök-elnök részt vett a
Lutheránus Világszövetség Etiópia fővá-
rosában, Addis Abebában tartott végre-
hajtó bizottsági ülésén. A fontos ülés ese-
ményeiről részletesen beszámolt az
Evangélikus Életben.

PÜSPÖK-ELNÖKÜNK
A HAZAFIAS
NÉPFRONT
ELNÖKSÉGÉBEN
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa az
elnökség tagjaivá választotta dr. Nagy
Gyula püspök-elnököt, dr. Paskai László



bíboros, esztergomi érseket és dr. Tóth
Károly református püspököt.

HARMATI PÜSPÖK
SZOLNOK
MEGYÉBEN
Dr. Harmati Béla, a Déli Egyházkerület
püspöke Fodor Ottmár esperes kíséreté-
ben július 7-én látogatást tett Szolnok
Megye Tanácsán, ahol találkozott és meg-
beszélést folytatott Mohácsy Ottóval, Szol-
nok Megye Tanácsa elnökével és amegye
más vezetőivel.

A MORMON
EGYHÁZ
MAGYARORSZÁGON
Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyház -
közismert néven a mormon egyház - mű-
ködési engedélyt kapott hazánkban. Ez al-
kalomból az egyház amerikai és európai
vezetői látogatást tettek hazánkban és saj-
tókonferencián ismertették amormon
egyház világhelyzetét. Dr. Keresztesi Ge-
deon és dr. Varga Péter Pál, a mormon egy-
ház magyarországi vezetői arról számoltak
be, hogy az egyház szervezése folyamatban
van. Az egyház tagjai külfóldön találkoz-
tak és ismerkedtek meg a mormon egyház
tanításával.

KONFERENCIA
A NUKLEÁRIS
LESZERELÉSÉRT.
Az Európai Nukleáris Leszerelési Mozga-
lom a svédországi Lundban tartotta ezévi
konferenciáját. A mozgalom 1980-ban ala-
kult, és jelenlegi- célkitűzése a hadászati
fegyverek 50 százalékos csökkentése.

KÖRNYEZETVÉDELEM
- MINT EGYHÁZI
FELADAT

Megalakult a Magyar Környezetvédelmi
Egyesület, amely felhívásában munkára
szólít minden magyar állampolgárt, aki
felelősséget érez környezetünkért. Az
egyesület munkába várja a hívő embereket
is, hiszen a tererntett világ védelme Isten-
től reánk bízott feladat.

MEGSZÜNIK
A
PILISCSABAI
GYERMEKOTTHON

Tekintettel a piliscsabai mostoha körülmé-
nyekre és a munkáshiányra, egyházunk
vezetősége úgy határozott, hogy lépéseket
tesz az Egészségügyi Minisztériurnnál a
piliscsabai gyermekotthonnak Budapest-
re, a Hűvösvölgyi otthon közelébe való át-
telepítésére.

ELHUNYT
JOSIAH KIBIRA

Hosszú súlyos betegség után július 18-án
elhunyt Josiah Kibira tanzániai püspök,
aki 1977-től 1984-ig a Lutheránus Világ-
szövetség elnöke volt.

LELKÉSZAVATÁSOK

A kelenföldi templomban avatta lelkésszé
július 2-án dr. Nagy Gyula püspök az
Északi Egyházkerülethez tartozó végzett
teológusokat: Farkas Etelkát, Herdlicka
Évát, Riczinger Józsefet és Tóth Attilát.
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NÉMET NYELVŰ
ISTENTISZTELETEK
A BALATON PARTJÁN
A nyári üdülőidényben a Balaton-parti
evangélikus templomokban elsősorban a
hazánkban szabadságukat töltő külföldíek
számára a nyár folyamán német nyelvű is-
tentiszteleteket tartottak. A szolgálatokat
Ludwig Grosse eisenachi (NDK) és dr.
Karl Leipziger müncheni (NSZK) evan-
gélikus lelkészek végezték.

úJ...
GOROG KATOLIKUS
PÜSPÖK
Július 30-án Nyíregyházán ünnepélyes is-
tentisztelet keretében iktatták be tisztsé-
gébe Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög-
katolikus püspököt.

FELVÉTEL
A
TEOLÓGIÁRA
Teológiai Akadémiánk Felvételi Bizottsá-
ga 19 (16 fiú és 3 leány) hallgatót vett fel az
1988/89. tanév első évfolyamára.

JUBILEUMI ÜLÉS
Az Egyházak Világtanácsa, amely 300
egyházat és mintegy 400 millió keresz-
tyént foglal magába, augusztus közepén
Hannoverben ünnepélyesen emlékezett
arra, hogy a jelentős világszervezet negy-
ven évvel ezelőtt (1948) Amsterdam-
ban tartotta alakuló nagygyülését. A jubi-
leumi központi bizottsági ülésen egyhá-
zunkat dr. Nagy Gyula püspök-elnök kép-
viselte.
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HIROSIMA-NAPI
IMAEST
A Magyarországi Egyházak Ökumanikus
Tanácsának felhívására a tagegyházak eb-
ben az esztendőben is megtartották au-
gusztus első vasárnapjának vigiliáján a hi-
rosimai béke-imaestet, Budapesten a
Deák téri templomban volt ilyen alkalom.

ÜNNEPI ÜLÉS
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának tagegyházai ünnepi ülésen
emlékeztek meg első királyunk, Szent Ist-
ván halálának 950. évfordulójáról. Az
ünnepi ülésen jelen voltak a Katolikus
Püspöki Kar, az Actio Catholica, az Álla-
mi Egyházügyi Hivatal és a Szent István
Emlékbizottság képviselői. Az ünnepi elő-
adást dr. Fabiny Tibor, Teológiai Aka-
démiánk dékánja tartotta.

TILTAKOZÁS
A ROMÁNIAI
TELEPÜLÉSEK
FELSZÁMOLÁSA
ELLEN
A Hazafias Népfront Bács-Kiskun Megyei
Egyházközi Békebizottsága tiltakozást tett
közzé a romániai települések felszámolása
ellen. "Tesszük ezt azért, mert mélysége-
sen együttérzünk azokkal a Romániában
élő nemzeti kisebbségekkel, amelyeket ez
a terv érint" - mondja többek között a til-
takozó nyilatkozat.

IFJÚSÁGI TÁBOR
A Fejér- Komárom Egyházmegye fiataljai
a hántai parókián ifjúsági tábort rendez-



tek. Ebből az a1kalomból megemlékeztek
arról, hogy 25 esztendővel ezelőtt, 1963
nyarán volt a hántai parókián az első
fejér-komáromi ifjúsági tábor.

A LELKIISMERET
ÉBRESZTÉSE
A szeretetszolgálat munkásai evangelizá-
ciós hétre gyülekeztek össze gyenesdiási
otthonunkban. Kőszegtől Nyíregyházáig,
Kiskőröstől a nógrádi gyülekezetekig so-
kan jöttek el, hogy Isten igéjéből erőt me-
ríthessenek a szeretetszolgálat terheinek
hordozására.

SZOLGÁLATUNK
AZ
ERDÉLYI
MENEKÜLTEK
KÖZÖTT

Az Erdélyből menekült testvéreink foga-
dásából és gondozásából egyházunk is ki-
vette részét. Budapesten a rákospalotai, a
kelenföldi és a budafoki gyülekezetben,
vidéken a békéscsabai, a debreceni és a
nyíregyházi gyülekezetben alakult ilyen
központ az erdélyi menekültek fogadására
és gondozására.

EVANGÉLIKUS
AJÁNDÉK
Az orosz keresztyénség ezeréves jubileuma
alkalmából a Lutheránus Világszövetség
képviselői a moszkvai ünnepségek során
Luther összes műveinek két sorozatát
ajándékozták az Orosz Ortodox Egyház-
nak. Az egyik sorozatot a zagorszki, a má-
sikat pedig a leningrádi teológiai akadémia
kapta.

KÍNAI BmLIA -
HÁROM MÜSZAKBAN
A Bibliatársulatok Világszövetségének tá-
mogatásával bibliák előállítására Nanking-
ban nyomdát állítottak fel. 198~végéig kö-
zel egymillió Biblia vagy Ujszövetség
nyomtatását tervezik kínai nyelven. Mind-
ehhez arra van szükség, hogy a nyomda
három műszakban éjjel-nappal üze-
meljen.

ÚJDÉK1\.N
A TEOLOGIAI
AKADÉMIÁN
A Teológiai Akadémia tanári kara az
1988/89. tanévre dr. Fabiny Tibort, az
egyháztörténet professzorát választotta
dékánná.

IFJÚSÁGI
KÖNNYŰZENEI
FESZTIVÁL
Az ősagárdi gyülekezet parókiájának kert-
jében több száz fiatal résztvételévei köny-
nyűzenei fesztivál volt. A másfél napos al-
kalom 250 zenészt és számos más fiatalt
mozgatott meg és nyújtott számukra felejt-
hetetlen élményt.

NEGYEDSZÁZAD
A DIAKÓNIÁBAN
Huszonöt évi hűséges szolgálat után nyu-
galomba vonult Hipszki Mária, a kerepes-
tarcsai Özvegy Papnék Otthonának sza-
kácsnője. Az otthonban bensőséges ünnep
keretében búcsúztatták el szeretetszolgála-
tunk hűséges munkatársát.
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EGYHÁZMEGYEI
ZENEI TÁBOR

MEGEMLÉKEZÉS
ORDASS
PÜSPÖK
SÍRJÁNÁL
Augusztus 21-én, D. Ordass Lajos püspök
halálának tízéves évfordulóján a Farkasréti
temetőben megemlékezést tartott egyhá-
zunk. A megemlékezés szolgálatát dr.
Nagy Gyula püspök-elnök és dr. Harmati
Béla püspök végezték.

LUTHER-KUTATÓK
KONGRESSZUSA
Augusztus 14-19. között tartották Oslö-
ban (Norvégia) a Luther-kutatók hetedik
nemzetközi kongresszusát. Az alkalmon
egyházunkat dr. Fabiny Tibor teológiai ta-
nár képviselte.
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A bakonycsernyei gyülekezetben rendez-
ték meg a Fejér- Komáromi Egyházme-
gye zenei ifjúsági táborát 84 résztvevővel.
A 12 főből álló oktatógárda az egyházi
ének és zene szeretetére és elmélyítésére
igyekezett elvezetni a részt vevőgyermeke-
ket és fiatalokat.

ÚJ. VA~LÁSÜ~YI..
TORVENY KESZUL
Az MSZMP Központi Bizottsága, vala-
mint az alternatív szervezetek javaslatára
új vallásügyi törvény készül, amely a va1lás
szabad gyakorlatát és a lelkiismereti sza-
badsággal kapcsolatos kérdéseket fogja
magába foglalni. A terv szerint a törvény
1990-ben kerül az országgy{ílés elé. Egy-



házunk is felhívást kapott, hogy a készülő
törvénnyel kapcsolatos javaslatait tegye
meg.

MÁLYUSZ
ELEMÉR
KÖSZÖNTÉSE
Dr. Mályusz Elemér professzort, aki évti-
zedeken át volt az Evangélikus Országos
Levéltár vezetője, 90. születésnapja alkal-
mából az Elnöki Tanács a Munka Érdem-
rend arany fokozatával tüntette ki. Egyhá-
zunk vezetősége köszöntötte az ősz tudóst
ebből az alkalomból.

EMLÉKEZÉS
PESKÓ
ZOLTÁNRA
Peskó Zoltán orgonamüvész, a Fasori
Evangélikus Gimnázium tanára és a fasori
gyülekezet kántora augusztus 24-én töltöt-
te volna be 85. életévét. Ebből az alkalom-
ból volt tanítványa, Tóth-Szöllős Mihály
az Evangélikus Életben, a budavári gyüle-
kezet pedig gyülekezeti esten emlékezett
meg az 1%7-ben elhunyt orgonamü-
vészről.

KONFIRMÁCIÓI
ELŐKÉszíTŐ
TÁBOROK
A jövő évi konfirmandusok számára a
Fejér- Komáromi Egyházmegye 6 gyüle-
kezetében (Bakonyszombathe1y, Csákvár,
Fehérvárcsurgó, Szákszend, Tordas és
SárszentmikIós) előkészítő táborokat ren-
deztek a nyár folyamán.

NYELVI TÁBOR
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN
Teológiai Akadémiánk augusztus 29. és
szeptember 2. között ez évben is meg-
tartotta
az evangélikus, református és szabadegy-
házi teológusok résztvételével a bibliai
nyelvek (héber és görög) és a latin nyelv el-
mélyítésének táborát, amelyen nemcsak
teológusok, hanem lelkészek és világi test-
vérek is részt vettek.

NAGYGYŰLÉS
BUDAPESTEN
A Bibliatársulatok Világszövetsége szep-
tember 14-21. között Budapesten, a Rá-
day Kollégiumban tartotta meg soron kö-
vetkező nagygyülését. A világszövetség-
nek 46 teljes jogú és 24 társult tagja van. A
nagygyülésen több mint 200 delegátus
vett részt. A megbeszélések témája: "Is-
ten igéje reménység mindenkinek" -
volt. A megnyitó istentisztelet, amelyen
számos gyülekezeti tag is részt vett, szep-
tember 14-én a Kálvin téri református
templomban volt. A nagygyülés résztvevői
közül szeptember 18-án többen szolgáltak
igehirdetéssel református, evangélikus és
szabadegyházi gyülekezetekben. A világ-
szövetség támogatásával a Protestáns köny-
vesbolt a nagygyülés ideje alatt féláron
árult Bibliákat.

KOSZORÚS oszKÁR
KÖSZÖNTÉSE
Koszorús Oszkár ny. orosházi lelkész-
esperest Orosházán gyülekezeti ünnepség
keretében köszöntötte dr. Harmati Béla
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püspök és Pintér János esperes abból az
a1kalomból, hogy 50 éve avatták lelkésszé.

OULUPARK
SIÓFOKON

Siófokon azt a parkot, amelyben a siófoki
evangélikus gyülekezet új modern templo-
ma épül, Siófok finn testvérvárosáról Oulu
parknak nevezte el a város vezetősége.

NEMZETKÖZI
TALÁLKOZÓ
Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács
rendezésében Kelston parkban, az angol
metodisták konferenciázó központjában
ökumenikus ifjúsági találkozó volt a kö-
vetkező témáról: Résztvétel és cselekvés az
igazságosság, a béke és a környezet védel-
mében. A 150 fiatal találkozóján egyhá-
zunkat Vető István egyházkerületi segéd-
lelkész képviselte.

NYELVTANFOLYAM
ERLANGENBEN
Az NSZK-beli Luther Mánon Szövetség
ez év szeptemberében már hetedik alka-
lommal rendezte meg anémet nyelvtanfo-

62

lyamot egyházunk lelkészei és alkalmazot-
tai számára. A szeptember 8-tói október
5-ig tartó nyelvtanfolyamon tizenegyen
vettek részt.

MI MARAIJr MEG
BENNEM?
Ezen a címen közölt Szabó Lajos zuglöi
lelkész színes beszámolót az Evangélikus
Életben a nyári gyenesi ifjúsági konferen-
ciákról. A rendhagyó beszámoló azt kutat-
ja, hogy a konferencia résztvevőiben mi
maradt meg az ifjúsági konferenciák élmé-
nyeiből.

EGYHÁZKERÜLETI
IFJÚSÁGI
CSENDESNAP
Október l-jén a győri öreg templomban az
Északi Egyházkerület ifjúsága részére
"Lelked tanítson minket téged megismer-
nünk!" összefoglaló címmel ifjúsági csen-
desnap volt, amelyre Dunántúl sok gyüle-
kezetéből jöttek el a fiatalok.

ERDÉLYI GYERMEKEK
TÁPIÓSZELÉN
Augusztusban két héten át erdélyi gyer-
mekek és fiatalok nyaraltak a tápiószelei
parókián. Az anyagi hozzájárulást Orszá-
gos Egyházunk, valamint a tápiószelei,
farmosi és ceglédi gyülekezetek tagjai vál-
lalták, a kivitelezésben a gyülekezeti tagok
mellett egyházon kívüliek, pedagógusok,
tisztviselők is részt vettek. Társadalmunk
összefogásának szükségességét és eredmé-
nyességét jól mutatja, hogy ebből az össze-
fogásból több, mint 30 erdélyi középisko-
lás és általános iskolás tehette meg az első
lépéseket a beilleszkedés útján.



SZEMÉLYI vÁLroZÁSOK A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN -.

Dr. Pro1lleKároly Dr. ReussAÍtdrás

Dr. Proöle Károly, a rendszeres teológiai tanszék professzora, teológiai főigazgató,több mint öt
évtizeden át végzett szolgálataután augusztus 31-én nyugalomba vonult. A TeológiaiAkadémia
'Ianári Kara az 1988/89. tanévre dr. Reuss András angyalföldi lelkészt bízta meg a rendszeres
teológiai előadásokkal, egyúttal a jövő tanévtől kezdve professzorrá választásra javasolta az Or-
szágos Presbitériumnak.

IFJÚSÁGI
MUNKATÁBOR
Beleden a gyülekezeti ház építésénél több
alkalommal is volt ifjúsági munkatábor,
amikor is a fiatalok a gyülekezeti ház építé-
sénél segítettek és közben színes egyházi
programokban is részt vettek.

szÁRszö 1988
A Magyarországi Református Egyház szep-
tember 17-18-00 az 1928-1951 közötti
konferenciák folytatásaként Balatonszar-

szón "Magyar sorskérdések 1988-ban" cím-
mel konferencíát rendezett. A társadalomtu-
dományi, gazdaságiés politikai szakemberek
(Berend T. Iván, Huszár István, Stumpf Ist-
ván, Joó Rudolf) által tartott előadások való-
ban mai sorskérdéseinkre mutattak rá. Az
egyházi előadások (Dr. Tóth Károly, dr.
Nagy Tibor, Tenke Sándor) jelenléte pedig
arról beszélt.,hogy e kérdésekkel kapcsolat-
ban az egyházaknak is van feladatuk.

ESPERESIKTATÁS
A Bács-Kiskun Egyházmegye újonnan
megválasztott esperesét, Káposzta Lajos
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soltvadkerti lelkészt szeptember ll-én ik-
tatta be hivatalába dr. Harmati Béla, a Dé-
li Egyházkerület püspöke.

SZENlOR
IFJÚSÁGI
KONFERENCIA
Szeptember elején szenior ifjúsági konfe-
renciát rendeztek a balatonszárszói üdülő-
ben. A konferencián 38 gyülekezetből 74
fiatal vett részt és "Hát ti kinek mondotok
engem?" összefoglaló címmel keresték az
utat Istenhez és egymáshoz. A konferen-
cián kiderült, hogy a fiatalabb korosztá-
lyoknak rendezett gyenesi konferenciák
mellett, a szenior fiatalok külön konferen-
eiajára igen nagy igény van egyházunk-
ban.

MEGÁLLAPODÁS
Szeptember IS-én megbeszélés volt Czibe-
re Tibor művelődésügyi miniszter és mun-
katársai, valamint dr. Nagy Gyula püspök-
elnök és munkatársai között. A létrejött
megállapodásban a Művelődésügyi Mi-
nisztérium kötelezettséget vállalt, hogy a
Fasori Gimnázium épűletét 1989. június
30-ig kiüríti, illetve átadja. Ezzel a megál-
lapodássaI üiabb fontos lépés történt ah-
hoz, hogy az 1989/90. tanévben megnyil-
hasson az Evangélikus Gimnázium.

KBK IFJÚSÁGI TÁBOR
A Keresztyén Békekonferencia szeptem-
ber 23-október 2. között ifjúsági Íábort
rendezett Heidelbergben (NSZK) a gaz-
dasági és a társadalmi igazságosság euró-
pai kérdéseiről. Az ifjúsági táboron részt
vett Vető András teológiai hallgató egyhá-
zunk képviseletében.
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NAGY GYULA
PÜSPÖK
KÖSZÖNTÉSE

Szeptember 2l-én töltötte be 7•. életévét
dr. Nagy Gyula, egyházunk püspök-
elnöke. Ez alkalomból az Országos Egy-
ház központi épűletében köszöntötték
munkatársai a püspök-elnököt. A köszön-
tőt dr. Harmati Béla püspök tartotta és
méltatta a jubiláns egyházkorrnányzói és
teológiai munkáját. A Lutheránus Világ-
szövetség főtitkára és a külföldi testvéregy-
házak vezetői levélben kűldték el iökíván-
ságaikat.

AZÚRNAK
SZOLGÁLÓLEÁNYA
Szeptember 7-én 82 éves korában el-
hunyt Mekis Mária, volt diakonissza
testvér, aki 1977-ig a békéscsabai gyüleke-
zet öregotthonát vezette áldozatos hű-
séggel.



TANÉVNYITÓ
ATEOLÓGIÁN
Teológiai Akadémiánk szeptember 23-án
tartotta tanévnyitó ünnepélyét. Dr. Nagy
Gyula püspök-elnök igehirdetése után dr.
Fabiny Tibor dékán tartotta meg székfog-
lalóját. Ebben többek között azt jelentette,
hogy az akadémiára beiratkozott hallgatók
száma ebben a tanévben 80 (58 férfi és 22
nő). 16 új elsőéves és 5 külföldi cserediák
tanul az 1988/89. tanévben akadémián-
kon.

BADENI
TANULMÁNYÚT
Koháry Ferenc lébényi lelkész a Badeni
Egyház meghívására (NSZK) szeptember
18-tól december elejéig tanulmányúton
tartózkodott a Német Szövetségi Köztár-
saságban.

BffiLIAMÚZEUM
BUDAPESTEN
A Bibliatársulatok Világszövetségének
Budapesten rendezett nagygyülésének al-
kalmából a Magyar Bibliatanács bibliamú-
zeumot rendezett be a Ráday Kollégium
épületében. A bibliamúzeum hüen tükrö-
zi a magyar bibliafordításoknak és biblia-
kiadásoknak a történetét.

KONFERENCIA
VESZTFÁLIÁBAN .
Szeptember végén került sor a II.
magyar-vesztfáliai teológiai konferenciá-
ra. Dr. Nagy Gyula püspök-elnök vezeté-
séveliS magyar lelkész (közülük kettő re-
formátus) vett részt az érdekes kon-

ferencián, amelynek összefoglaló témája
" ... velem tettétek meg ... " volt.

FASORI ESTÉK
A volt Fasori Evangélikus Gimnázium
dísztermében szeptembertől rendszeresen
rendezték meg a Fasori estéket, amelyek-
nek keretében az iskola gazdag irodalmi
hagyományait elevenítették fel. Az esték
bevétele az Evangélikus Gimnázium újra
indításának céljait szolgálta.

LELKI
SEGÉLYSZOLGÁLAT
Egyházunk Lelki Segélyszolgálata több
alkalommal is rendezett csendesnapokat
Tápiószelén a megromlott családi életük
miatt vergődő, a különböző szenvedélyek-
ben élő és abból szabadulni vágyó testvé-
reink számára.

HARMINCÉVES
A KERESZTYÉN
BÉKEKONFERENCIA
Októberben ünnepelte a Keresztyén Bé-
kekonferencia alapításának 30. évforduló-
ját. Az évforduló alkalmából október
15-21. között a KBK Folytatólagos Bi-
zottsága Görlitzben (NDK) tartotta meg
ünnepi ülését "Fordulj a jövő felé" össze-
foglaló témával. Az ülés után Prágában és
Modorban is voltak megemlékező ünnepsé-
gek, amelyeken a magyarországi egyházak
népes delegációval képviseltették magukat.

LEVÉL BRAZíLIÁBÓL

Görög Tibor ny. lelkész Brazíliában, a ma-
gyar gyülekezetekben végez lelkészi szol-
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gálatot. Szolgálatáról és tapasztalatairól
színes beszámolót küldött, amely megje-
lent az Evangélikus Életben.

JELENTKEZÉSI
FELHÍVÁS
Az Evangélikus Életben megjelent a felhí-
vás az Evangélikus Gimnáziumba az
1989/90. tanévre való jelentkezésre az 1.,
II. és Ill., osztályba.

LEVÉL
AZ EURÓPAI
PARLAMENTHEZ
Dr. Tóth Károly püspök, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának el-
nöke a tagegyházak megbízásából levélben
fordult az Európai Parlamenthez, mely-
ben kérte, hogy a parlament szenteljen fi-
gyelmet az európai gondolkodástól és az
emberi erkölcstől idegen romániai jelensé-
geknek, amelyek nemcsak a romániai ma-
gyar, és más nemzeti kisebbségeket fenye-
getik, hanem egész kontinensünk leve-
gőjét mérgezik.

MUNKÁBAN AZ
EGYHÁZTÖRTÉNETI
SZAKCSOPORT
Dr. Fabiny Tibor dékán az Evangélikus
Életben beszámolt az Egyháztörténeti
Szakcsoport munkájáról. A szakcsoport
szeptemberi ülésén többek között elhatá-
rozta, hogy dr. Podmaniczky pál halálá-
nak 40. évfordulójára (1989. október 1.)
összegyüjti és publikálja Podmaniczky
professzor eddig még nem publikáIt ébre-
déstörténeti írásait.
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MENEKÜLTÜGYI
KONFERENCIA
Az Európai Egyházak Konferenciájának
Egyházközi Menekültügyi Bizottsága ok-
tóber 12-15. között ülést tartott Genf-
ben. Az ülésen a bizottság tagjaként részt
vett dr. Harmati Béla püspök.

MEGBESZÉLÉSEK
EGYHÁZUNK
ÉPÍTKEZÉSEIRŐL
Gerhard Messner, a Lutheránus Világszö-
vetség pénzügyi igazgatójának vezetésével
népes delegáció látogatta meg október kö-
zepén egyházunkat. A küldöttség tájéko-
zódott a Teológiai Akadémia, a Teológus
Otthon építési és a Fasori Gimnázium at-
alakítási munkálatairól, az erdélyi mene-
kültek között végzett szolgálatról és a dia-
kóniai munkáról és megbeszélést folytatott
egyházunk vezetöségével ezeknek a mun-
káknak további segélyezési lehetőségeiről.

ORSZÁGOS DIAKÓNIAl
KONFERENCIA
Október 3-6. között rendezte meg egyhá-
zunk Orosházán az idei Országos Díakö-
niai Konferenciát "Hogyan tovább?"
összefoglaló témával. A délelőtti föelöada-
sok szeretetszolgálatunk, a délutáni meg-
beszélések pedig szeretetintézményeink
súlyponti kérdéseiről szöltak, A konferen-
cián részt vett Ernst Petzold, az NDK
evangélikus egyházainak diakóniai igazga-
tója és előadást tartott "Diakónia Luther
hazájában" címmel. A konferencia részt-
vevői igehirdetésekkel és beszámolókka1
szolgáltak a békés megyei gyülekeze-
tekben.



ELHUNYT
FEKETE ZOLTÁN
ORSZÁGOS
FELÜGYELŐ

Október 14-án elhunyt dr. Fekete Zoltán,
a Magyarországi Evangélikus Egyház or-
szágos felügyelője. Temetése nagy részvét
mellett november 9-én volt a Farkasréti te-
metőben. Az igehirdetés szolgálatát dr.
Nagy Gyula püspök-elnök, a liturgiát dr.
Harmati Béla püspök és Szirmai Zoltán
esperes végezte. Az Ökumenikus Tanács
nevében Hecker Frigyes metodista szu-
perintendens, a Kertészeti Egyetem nevé-
ben dr. Hargitai László tanszékvezető
egyetemi tanár, a Talajtani Társaság nevé-
ben pedig dr. Szabolcs István búcsúzott a
ravatalnál.

EGYHÁZI
KIADVÁNYAINK
FRANKFURTBAN
Az október 5-10. között megrendezett
40. frankfurti könyvvásárra egyházunk is
elküldte kiadványait. A 95 országból érke-
zett 340 ezer kiadvány között egyházunk
10 kiadványa csak egy csepp volt a tenger-
ben, de ennek ellenére egy-két kiadvá-

nyunk megnyerte német testvéreink és a
kiállítást látogatók tetszését,

KIÁLLÍTÁS
ERDÉLYÉRT
A Néprajzi Múzeum és a Művész Galéria
közös kiállítást rendezett negyven pusztu-
lásra ítélt erdélyi templomról. A kiállítást
dr. Nagy Gyula püspök-elnök nyitotta
meg.

ÜLÉSEZETT
A GIMNÁZIUMI
BIZOTTSÁG
Az Országos Presbitérium által létrehozott
Gimnáziumi Bizottság október utolsó he-
tében ülést tartott, amelyen megvitatta
azokat a feladatokat, amelyek elengedhe-
tetlenül szükségesek ahhoz, hogy az Evan-
gélikus Gimnázium 1989. szeprember
I-jén megkezdhesse munkáját.

HITMÉLYÍTŐ
KONFERENCIA
BÁNKON
A festői szépségű bánki tó partján tartot-
ták meg a nógrádi egyházmegye gyüleke-
zetei vezetőinek hitmélyítő konferenciá-
ját. Az igehirdetést Völgyes pál ikladi
lelkész, az előadást Kalácska Béla esperes,
az úrvacsora szolgálatát pedig Garami La-
jos balassagyarmati lelkész tartotta. A
konferencia résztvevőit a bánki gyülekezet
látta vendégül.

LELKÉSZTALÁLKOZÓ
Október 5-én Sopronban találkozott a 45
éve végzett lelkészek egy kis csoportja:
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Pósfay György Genfből, Sólyom Károly
Paksról és Sümeghy József Vadosfáról. A
még élő évfolyamtársak közül hárman
nem tudtak részt venni a találkozón.

ARIGAl DÓM ÚJRA
EGYHÁZI CÉLT
SZOLGÁL
A Lett Evangélikus Egyház visszakapta a
rigai dómtemplomot, amely az elmúlt har-
minc éven keresztül nem egyházi célt szol-
gált. Október 9-én tartották meg a dóm-
templomban az első istentiszteletet.

EMLÉKEZÉS
EGY
EVANGÉLIKUS
ISKOLÁRA
Október elején mintegy kétszázan gyűltek
össze Miskolcon, akik a Miskolci Evangé-
likus Tanítóképzoóen végeztek, illetve
tanítói oklevelet szereztek. Ez az iskola az
Eperjesi Tanítóképző jogutódja volt. A ta-
lálkozó résztvevői köszönetüket fejezték ki
az iskolának és az evangélikus egyháznak,
hogy munkaszeretetre és emberségre ne-
velte őket.

SAJTÓMUNKÁSOK
KONFERENCIÁJA
Egyházunk sajtómunkásai október
17-20. között Tótkomlóson tartották évi
konferenciájukat. Dr. Nagy Gyula
püspök-elnök a kommunikáció fontossá-
gáról, dr. Muntag Andor professzor a
kommunikáció bibliai gyökereiről, Zay
László szerkesztö pedig a saitö szakmai
kérdéseiről tartott előadást. A konferen-
cián megbeszélték egyházi saitönk jelen
helyzetét és jövő feladatait.
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ÖKUMENIKUS FÓRUM
STUTTGARTBAN
A nyugat-németországi keresztyén egyhá-
zak Stuttgartban tartott ökumenikus fóru-
ma a békéért, az igazságosságért és a te-
remtett világért október 24-én nyilatko-
zatot adott ki és a nukleáris elrettentés el-
vének a feladását követelte.

ELŐADÁSOK
EGYHÁZUNK
ÉLETÉRŐL
A Würtenbergi Evangélikus Egyház lel-
késztovábbképző tanfolyamán október
17-21. között Bad Urachban (NSZK) dr.
Nagy István teológiai tanár előadásokat
tartott egyházunk életéről.

HARMATI PÜSPÖK
ZALÁBAN
Október 26-án dr. Harmati Béla püspök
hivatalos látogatást tett Szalay Dénesnél, a
zala Megyei Tanács elnökénél. Erre a láto-
gatásra a püspököt elkísérte Dubovay Gé-
za esperes.

CSALÁD-
KONGRESSZUS
BÉCSBEN
Bécsben rendezték meg október 20-25.
között a 12. Nemzetközi Családkong-
resszust. A mozgalom a hívő keresztyén
családok hordozóképességének a növelé-
sére alakult. A bécsi megbeszélésen a csa-
lád nevelési és együttélési problémáit tár-
gyalták meg, és élesen bírálták az elterjedt
abortuszgyakorlatot. A kongresszuson-



egyházunkat dr. Bodrog Miklós lelkész-
pszichológus képviselte.

MEGALAKULÁS
ELŐTT
AMEVISZ
Az evangélikus egyház tiataljai október
28-án találkozót tartottak a kelenföldi
evangélikus templomban, és közös elhatá-
rozással mozgalmat indítottak a Magyaror-
szági Evangélikus Ifjúsági Szövetség (ME-
VISZ) megalakítására. Ennek előkészí-
tésére egy 15 tagú ügyvivő testületet vá-
lasztottak.

ÖKUMENIKUS
EMLÉKÜNNEPÉLY
Az Ökumenikus Tanács tagegyházai októ-
ber 30-án tartották ökumenikus reformá-
ciói emlékünnepélyüket a kelenföldi evan-
gélikus templomban. Az igehirdetés
szolgálatát Keveházi László evangélikus
esperes, az ünnepi előadást pedig dr. He-
gedüs Lóránt református lelkész tartotta.

EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A TELEVÍZIÓBAN
Október 30-án a Magyar Televízióban elő-
ször került sor evangélikus istentisztelet
közvetítésére. A budavári templomból
közvetített istentiszteleten a liturgia szol-
gálatát Szebik Imre esperes és Madocsai
Miklós lelkész, az igehirdetést pedig dr.
Nagy Gyula püspök-elnök tartotta. Peskó
György orgonáIt és a Schütz-körus ének-
számokkal szolgált.

FEHÉR KÁROLY
60 ÉVES
Fehér Károly szombathelyi lelkész, a Vasi
Egyházmegye esperese október 31-én ün-
nepelte 60. születésnapját. Ebből az alka-
lomból köszöntötte őt dr. Vass György fő-
előadó az Állami Egyházügyi Hivatal ne-
vében.

IFJÚSÁGI
KONFERENCIA
POZSONYBAN
A Lutheránus Világszövetség az evangéli-
kus ifjúsági vezetők részére konferenciát
rendezett november elején Pozsonyban. A
konferencián az egyházi ifjúsági munka
problémáit beszélték meg az európai evan-
gélikus egyházakból összegyült ifjúsági
vezetők. A konferencián egyházunkat
Brebovszky Éva és Bakay Péter segédlel-
készek, valamint Fabiny Tamás lelkész
képviselték.

EGYHÁZUNK
KÜLDÖITSÉGE
AZ
NDK-BAN
November 1-8. között dr. Wemer Leich
püspöknek, az NDK Evangélikus Egy-
házszövetsége elnökének meghívására
egyházunk küldöttségeként dr. Nagy
Gyula püspök-elnök és dr. Fabiny Tibor
dékán feleségeik kíséretében Thüringiába
utazott. A hivatalos látogatás alkalmával
igehirdetésekkel és előadásokka1 szelgal-
tak a Thüringiai Tartományi Evangélikus
Egyházban.
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TANÁCSKOZÁS
EGYHÁZUNK
PÉNZÜGYEIRŐL
Kibővített országos elnökségi ülés foglal-
kozott egyházunk pénzügyi helyzetével
november elején. Az ülés elhatározta,
hogy a költségvetéseket 1989. március
31-ig kell elkészíteni, és 1989. első ne-
gyedévében pénzügyi értekezletet kell tar-
tani a gyülekezeti felügyelők, gondnokok
és pénztárosok számára.

MÁRTON-NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Teológiai Akadémiánk november l O-én
Márton-napi megemlékezést tartott, ame-
lyen dr. Pröhle Károly tartott előadást
"Luther Márton ésegyházunk jövője" cí-
men. Az ünnepély végén a Teológiai Aka-
démia hallgatói megkoszorúzták Luther
Márton szobrát.

MI TöRTÉNIK FÓlON
Ezen a címen számol be Töth-Szöllös Mi-
hály az Evangélikus Élet ifjúsági rovatá-
ban arról a sokoldalú tevékenységről, ami
a fóti Mandák Otthonban a kántortanfo-
lyamokon és kántori konferenciákon törté-
nik. Igenfontos, hogy a kántori szolgálatra
készülő fiatalok zenei ismeretek mellett
lelki táplálékot is kapnak ezeken az al-
kalmakon.

ÚIU~TÁRIUS
PUSPOK
A dr. Ferencz József unitárius püspök
nyuga{ólhba vonulásával megüresedett
püspöki tisztségre Huszti János lelkészt
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választotta meg az Unitárius Egyház Zsi-
nata. Az egyház fögondnoka ismét ifj.
Bartók Béla lett.

ÚJ SZ9VJ.ET
VALLASUGYI
TÖRVÉNY KÉSZÜL
Szmirnov, a szovjet vallásügyi tanács veze-
tője kijelentette, hogy új vallásügyi tör-
vény készül a Szovjetunióban, amely jogi
személyként ismeri el az egyházakat és
biztosítja a karitativ tevékenységet és az
egyházi épületekben való hitoktatást.

NÉPFŐISKOLAI
TALÁLKOZÓ
A nagyrarcsai népfőiskola megindulásá-
nak 50 éves évfordulójára emlékezve no-
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A találkozó jelvénye



vember 20-án népfőiskolai találkozót tar-
tott a nagytarcsai gyülekezet. A találkozó
alkalmával az igehirdetést dr. Harmati Bé-
la püspök tartotta. Az istentisztelet után
leleplezték Sztehló Gábor emléktábláját,
délután pedig népfőiskolai emlékezéseket
tartottak Csepregi Béla, Manti Viljanen,
Molnár Lajos és Zászkaliczky Tamás szol-
gálatával.

450 ÉVES A DEBRECENI
KOLLÉGIUM
A Debreceni Református Kollégium no-
vember ll-én és 12-én ünnepelte fennállá-
sának 450. évfordulóját. A kollégium falai
között a 450 év alatt folyamatosan működött
protestáns iskola. Az ünnepélven egyházun-
kat dr. Nagy Gyula püspök-elnök, dr. Har-
mati Béla püspök, dr. Fabiny Tibor, a Teo-
lógiai Akadémia dékánja, dr. Cserháti
Sándor prodékán és Lehel László ökumeni-
kus főtitkár képviselte.

TISZTELETBELI
DOKIDRI
KITÜNTETÉS
A Debreceni Református Kollégium ün-
nepségei alkalmából a Debreceni Reformá-
tus TeológiaiAkadémia tiszteletbeli doktori
címmel tűntette ki dr. Nagy Gyula püspök-
elnököt. Tiszteletbeli doktori cimet kapott
még ebből az alkalomból 3 nyugatnémet,
1 keletnémet, 2 amerikai, 2 holland, 1 sváj-
ci, 1 skót és 1 magyar tudós.

KÖSZÖNET
AFRIKÁBÓL

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának tagegyházai az afrikavasárna-

pi offertórium alkalmával 4 ezer dollárnak
megfelelő támogatást küldtek az afrikai
egyházak megsegítésére. Az adományt
Stanford A. Shaun, az Afrikai Keresztyén
Békekonferencia főtitkára levélben kö-
szönte meg.

Új ÉSZT NYELVÜ
ÚjSZÖVETSÉG
Az Észt Evangélikus Egyház lehetőséget
kapott az Újszövetség és a Zsoltárok 18
ezer példányban történő modem nyelvű
kiadására abból az alkalomból, hogy 300
évvel ezelőtt jelent meg az első észt nyelvű
Újszövetség.

FÖTITKÁR-
HELYETTESI
LÁIDGATÁS
Dr. Anza Lema, a Lutheránus Világszö-
vetség tanzániai főtitkárhelyettese novem-
ber 20-22. között meglátogatta egyhá-
zunkat. Megbeszélést folytatott egyhá-
zunk vezetőivel, látogatást tett a Deák téri
gyülekezetben és részt vett a csepeli gyüle-
kezet templom jubileumi ünnepén.

ÚJ. EV:~NGÉLIKUS
PUSPOK
A SZOVJETUNIÓBAN
November 13-án Rigában Erik Mesters
lett érsek iktatta be püspöki szolgálatába
Harald Kalnins szuperintendenst, a Szov-
jetunióban élő nérner evangélikusok lelki-
gondozóját. Ezzel hosszú idő után újra van
püspökük a 300 gyülekezetben élő német
evangélikusoknak. Ez igen fontos lépés a
szétszört német evangélikus gyülekezetek
egyházzá való szerveződésének útján.
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SZENT ISTVÁN-
ÜNNEPSÉG
AZ NSZK-BAN
November 1O-én Aachenben a bonni ma-
gyar nagykövetség és Aachen városa közös
ünnepélyt rendezett Szent István halálának
950. évfordulója alkalmából. Az ünnepség
szónokai a magyar-német kapcsolatok el-
mélyítésének fontosságát hangsúlyozták.

AZ LVSZ FŐTITKÁRA
ROMÁNIÁBAN

Gunnar St81sett, a Lutheránus Világszö-
vetség főtitkára november 19-23. között
meglátogatta a romániai evangélikus egy-
házakat. Megbeszélést folytatott Kolozs-
várott és Nagyszebenben a két egyház ve-
zetőivel és felkereste a Román Ortodox
Egyház vezetőit is. A nagyszebeni evangé-
likus teológiai főiskolán előadást tarton a
Lutheránus Világszövetség életéről és a
következő nagygyűlés elökészületeiröl.

MEVISZ-TÁBOR
VÖNÖCKÖN
November utolsó hetének végén a Vas me-
gyei Vönöck parókiája adott otthont a 30
fiatalnak, akik a MEVlSZ keretében há-
romnapos találkozót tartottak. A találkozó
megbeszéléseinek fő témája az egyházak
egymással való kapcsolata volt. A találko-
zót Kovács Imre teológiai hallgató szervez-
te és vezette.

DIALÓGUS
BUDAPESTEN
Budapesten tartotta záróülését november
26. és december 2. között a két legna-
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gyobb felekezeti világszövetség, a Luthe-
ránus Világszövetség és a Református Vi-
lágszövetség közös dialőgusbizottsága. Az
1985 elején elkezdett megbeszélések célja
az volt, hogy a két egyház között Európá-
ban megvalósult szöszék- és úrvacsora-
közösséget a többi kontinensen élő evangé-
likus és református egyházakra is kiterje-
sszék. A dialógus ülésein, mint a bizottság
egyik társelnöke részt vett dr. Nagy Gyula
püspök-elnök.

MAGYAR
NAPOK
ARNOLSHAINBAN
Az arno1shaini Protestáns Akadémián
(NSZK) december 2-4. között magyar
napokat rendeztek. Erre magyar és külföl-
di előadókat hívtak meg, akik hazánk je-
lenlegi helyzetéről adtak tájékoztatást.
Egyházunk részéről dr. Fabiny Tibor dé-
kán tartott előadást "Közép-Európa rene-
szánsza" címen.

RENDKÍVÜLI
ORSZÁGOS
KÖZGYŰLÉS
A december 8-án megtartott rendkivüli
országos közgyűlés elhatározta, hogy
1989. január Hétől kezdve újra megindít-
ja egyházunk iskolájaként a Budapesti
Evangélikus Gimnáziumot koedukált fiü-,
és leányközépiskola formájában. Az okta-
tás az iskolában 1989. szeptember l-jén
indul meg három párhuzamos első, két
második és egy harmadik osztályban. A
közgyűlés ünnepi nyilatkozatban mondott
hálát Istennek és az egyház tagjainak
azért, hogy egyházunk életében ez a döntő
esemény megvalósulhatott.



Úl ..
PUSPOKHELYETTES
A Déli Egyházkerület Presbitériuma no-
vemberben tartott ülésén a nyugalomba
vonult Sólyom Károly helyébe Táborszky
László békéscsabai esperest választotta
egyházkerületi lelkészi főjegyzővé, illetve
püspökhelyettessé.

or PÜSPÖKI TITKÁR
A Déli Egyházkerület Presbitériuma no-
vemberben tartott ülésén betöltötte a rég-
óta üresedésben lévő püspöki titkári tisz-
tet, és Szalay Tamás cinkotai lelkészt
választotta meg püspöki titkárrá.

A RÁDIÓS EGYHÁZI
FÉLÓRA or RENDJE
December l-jétől egyházunk vezetősége
megváltoztatta a rádiós félórák rendjét. Az
új rendben a templomi istentisztelet ének-
verses liturgiája szerepel azzal, hogy a be-
vezető zsoltárt, a bűnvalló imádságot és za-
ró imádságot laikusok is mondhatják. Az
Apostoli Hitvallás és a Miatyánk szövegét
pedig a gyülekezet mondja magnófelvétel-
ről. Ezzel az igehirdetés időtartama mint-
egy 5-6 perccel megrövidült.

ÖKUMENIKUS
TALÁLKOZÓ
ESZTERGOMBAN
A Római Katolikus Egyház és a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának
küldöttsége dr. Paskai László bíboros,
esztergomi érsek meghívására december
9-én Esztergomban találkoztak. A megbe-
szélésen elfogadták a Miatyánk ésaz Apos-

toli Hitvallás ökumenikus szövegét és
megbeszélték az 1989. évi ökumenikus
imahét programját.

MEGALAKULT
AMEVISZ
December 17-én, a Deák téri templomban
megtartott ifjúsági gyűlés kimondta a Ma-
gyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövet-
ség megalakulását. Az alapító nyilatkozat
szerint olyan ifjúsági szervezetet szeretné-
nek létrehozni és működtetni, amely új
hangon szólal meg - az építeni akarás, a
szolidaritás, az örömhír hangján. Fontos-
nak tartják, hogy a gyűlekezetekben való
aktív résztvételre ösztönözzék tagjaikat. A
szövetség irányítására az alakuló gyűlés
héttagú elnökséget választott.

REHABILITÁCIÓ
Az Országos Egyházi Bíróság december
2-án tartott ülésén a dr. Schulek Tibor ak-
kori komáromi lelkész ellen 1962. október
és 1963. január között hozott egyházi tör-
vényszéki ítéleteket az Országos Egyház
Elnöksége előterjesztésére felülvizsgáIta és
azokat egyhangúlag semmisnek nyilvá-
nította.

EGYHÁZI SZOLGÁLAT
SZOVJET
KÓRHÁZAKBAN
Az Ogonyok círnű hetilap az Egészségügyi
Minisztérium nyilatkozatára hivatkozva
jelentette, hogy ezután a hívők a kérháza-
kat felkereshetik és a betegeket minden
formában elláthatják. Erről Gorbacsov
pártfőtitkár és Pimen pátriárka áprilisi ta-
lálkozöján állapodtak meg.
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EGYHÁZ ÉS ÁLLAM
KUBÁBAN
Kubában javul az egyház és az állam kap-
csolata - nyilatkozta Iaim Ortega érsek, a
kubai püspöki kar elnöke. Erre szükség is
van, mert eddig nagyon kevés lehetősége
volt az egyháznak a hitoktatásra és a saitö-
kiadványok megjelentetésére. A kubai ka-
tolikus egyház legnagyobb problémája ma
a lelkészhiány - mondotta az érsek.

ÉNEKFÜZET
AZ ÖKUMENIKUS
IMAHÉTRE
A Magyar Püspöki Kar és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös bi-
zottsága megbízásából ökumenikus ének-
füzetet szerkesztettek az ökumenikus ima-
hétre .. Az énekfüzet mintegy 30 római
katolikus, református, evangélikus és bap-
tista éneket tartalmaz.

ÖKUMENIKUS
SZÖVEGEK
Egyházunk Országos Elnöksége decem-
ber 16-i határozatával felhívta a gyülekeze-
teket és a lelkészeket, hogy összhangban a
hazai református és római katolikus egy-
házi vezetőség határozatával az istentiszte-
leteken, gyülekezeti alkalmakon és a hit-
oktatásban, de főleg az ökumenikus
alkalmakon vezessék be a Miatyánk és az
Apostoli Hitvallás ökumenikus szövegét
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párhuzamosan az eddig használt fordí-
tással.

EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUM-
ALAPÍTVÁNY
A Budapesti Evangélikus Gimnázium In-
téző Bizottsága alapítványt létesített a gim-
názium fenntartására. Az alapítványra be-
fizetett adományok az adóalapból levon-
hatök.

AZ EGYHÁZ
ÉS AZ EMBERI JOGOK
December 9-én a Magyar Tudományos
Akadémián a Magyar ENSZ Társaság
Emberi Jogok Bizottsága megemlékezett
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatá-
nak (1948) negyvenéves évfordulójáról.
Az ülésen a bizottság tagjaként részt vett
dr. Nagy Gyula püspök-elnök.

AZ ERDÉLYIEK ÜGYE
A PARLAMENT ELÖTT
Az országgyűlés decemberi ülésszaka
nagy figyelemmel kísérte dr. Tóth Károly
református püspök felszólalását az erdélyi
menekültek ügyében. Javasolta, hogy az er-
délyi menekültek gyors megsegítése érdeké-
ben több bürokratikus akadályt el kell hárí-
tani. Hasonló értelemben szólalt fel Bánffy
György színmüvész képviselő is.



ELSÖ TEKINTET
A GYÜLEKEZTRE
ESSEN
Az esztendő első munkanapján egyházunk
Üllői úti központjában országos egyházunk
munkatársai és a budapesti lelkészek gyüle-
keztek össze. Az elmúlt év egyházi esemé-
nyeit dr. Harmati Béla püspök foglalta
össze, az egyház előtt álló feladatokról pedig
dr. Nagy Gyula püspök-elnök szólt a jelen-
levőkhöz. Mindkét beszédből kicsendillt az
az óhaj, hogy legfontosabb feladatunk gyü-
lekezeteink hitben való erősítése.

AZ ÖKUMENIKUS
IMAHÉT MEGNYITÓJA
A BAZILIKÁBAN
Az egyetemes imahét megnyitó istentiszte-
lete január 15-én a budapesti Szent István
Bazilikában volt, amelyen dr. Paskai László
bíboros, esztergomi érsek és dr. Tóth Ká-
roly református püspök igehirdetéssel, dr.
Harmati Béla evangélikus püspök pedig
igeolvasással és imádsággal szolgált.

PÜNKÖSD
JANUÁRBAN
Ezen a címen jelent meg színes beszámoló
az Evangélikus Élet január 29-i számában
az egyetemes imahét szolgálatairól. Gyüle-
kezeteink nagy készséggel és sok áldással
vettek részt az egyetemes imahét szelgála-
tában szerte az országban.

1989

NAGY PÜSPÖK
TISZTELETBELI
PROFESSZOR
A Teológiai Akadémia tanári kara dr.
Nagy Gyula püspök-elnököt az akadémia
tiszteletbeli professzorává választotta.

EGYHÁZI
REHABILITÁCIÓK
1988végén és 1989elején több igazságtala-
nul meghurcolt evangélikus lelkész egyhá-
zi rehabilitációjára került sor. Dr. Schulek
Tibor, Scholz László és id. Kendeh
György rehabilitációinak körülményeit
részletesen ismertette az Evangélikus Élet.

FELVÉTELIK
AZ EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUMBA
Az Evangélikus Élet január 22-i számában
dr. Frenkl Róbert egyházkerületi felügye-
lő részletesen beszámol a november 21. és
december 15. között lezajlott felvételi be-
szélgetésekről. A meghirdetett 6 osztályba
650-en jelentkeztek. Az első osztályba fel-
vehető 120 helyre több, mint négyszeres
volt a túljelentkezés. Ennek enyhítésére a
református egyházzal való megbeszélés ér-
telmében elhatározták, hogy indítanak
egy negyedik, "református" első osztályt,
amelyet a következő tanévben az addigra
megnyíló református gimnázium fog
átvenni.
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UJ ..
IDO SZAKI
KIÁLLÍTÁS
Az Evangélikus Országos Múzeum január
15-től kiállította azokat az értékes műtár-
gyakat, amelyeket az utóbbi időben aján-
dékoztak a múzeumnak. Ezek között fi-
gyelemre méltóak Solymári Walkó László
(1909-1984) szobrász, festőművész mú-
zeumunkra hagyott művei.

NAGYGYŰLÉSI
ELŐKÉSZÜLET
A Lutheránus Világszövetség következő
nagygyűlése Brazíliában, Curitiba város-
ban lesz 1990elején. Összefoglaló fö témá-
ja: Meghallgattam népem kiáltását. A
Lutheránus Világszövetség Magyar Nem-
zeti Bizottsága teológiai munkacsoportot
állított össze, hogy egyházunk hozzászólá-
sát a nagygyűlés fö témájához kidolgozza.

FELHÍVÁS EURÓP A
KERESZTYÉNEIHEZ
A magyarországi római katolikus, refor-
mátus, evangélikus és unitárius egyházak
vezetői felhívással fordultak Európa ke-
resztyéneihez, hogy január 22-én Europa
minden keresztyén templomában imád-
kozzanak a Romániában élő szenvedőkért,
elsősorban a kisebbségi helyezetük miatt
szenvedő nemzetiségek sorsáért.

ANGOL
NYELVTANFOLYAM
Szabóné Mátrai Marianna, a Teológus
Otthon igazgatóhelyettese, zuglöi másod-
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lelkész január 7. és február 5. között a
Lutheránus Világszövetség támogatásával
Londonban nyelvtanfolyamon vett részt.

UJ ZSINATI ELNÖK
A Magyarországi Református Egyház Zsi-
nata a január 17-én tartott ülésén dr. Ko-
csis Elemér tiszántúli református püspö-
köt választotta meg a zsinat lelkészi
elnökévé. Világi elnöki tisztségében meg-
erősítette dr. Somogyi József fögond-
nokot.

UJ ..
KIHIVASOK
ELŐTT
A KERESZTYÉN
BÉKEMUNKA
Jelentős tanácskozás volt január második
hetében Nyugat-Berlinben. A Keresztyén
Békekonferencia Nemzetközi Titkársága
arról tanácskozott, hogy milyen új felada-
tok előtt áll a keresztyén békemunka. A ta-
nácskozás úgy határozott, hogy a keresz-
tyén békemunkának új formákat kell
keresni, és erőteljesebben kell bevonni a
munkába az ifjúságot és a nőket.

VITAFÓRUM
A TELEVÍZIÓBAN
A Magyar Televízió január 28-i adásában
vitafórumot rendezett a vallásszabadság
elvi és gyakorlati kérdéseiről. A vita részt-
vevői a különböző főiskolák és tudomá-
nyos intézetek képviselői voltak. Evangéli-
kus Egyházunk részéről a vitafórumon dr.
Fabiny Tibor, a Teológiai Akadémia dé-
kánja vett részt.



TEOLÓGUS KATONÁK
KÖZÖTT
Az 1988/89. tanévben 11 teológiai hallga-
tónk teljesített katonai szolgálatot. Január
végén a Cegléden szolgáló katona-
teológusokat meglátogatta dr. Harmati Béla
püspök, dr. Fabiny Tibor dékán és Zászka-
liczky pál ceglédi lelkész, a katona-
teológusok hivatásgondozója. A püspök
nemcsak a teológusokkal, hanem alaktanya
parancsnokával is folytatott beszélgetést a
katona-teológusok életéről és helyzetéről.

MAGYAROK BÉCS BEN
Január 22-én, az egyetemes imahét utolsó
alkalmán Bécsben a Lindengasse 44. alatti
templomban gyülekeztek össze va1lásfele-
kezetre való tekintet nélkül az ausztriai és
Magyarországról ebben az időben itt tar-
tózkodó magyarok. Az alkalmon megje-
lent Bécs bíboros érseke, az ausztriai ma-
gyar református szuperintendens és több
magyar lelkész. Részt vett az alkalmon dr.
Harmati Béla püspök is. A vendéglátó
Szépfalusi István bécsi magyar evangéli-
kus lelkész volt. A magyar találkozó befe-
jezéseként Csöri Sándor író tartott elő-
adást "A nemzet mi vagyunk" címmel.

EGYHÁZI ÉS MEGYEI
VEZETŐK
TANÁCSKOZÁSA
Többéves hagyomány szerint a Győr-
Sopron Megyei Tanács vezetői. az idén is
tanácskozásra hívták meg amegye terüle-
tén müködő egyházak vezetőit. Evangéli-
kus egyházunk részéről dr. Nagy Gyula
püspök-elnök, Bárány Gyula esperes és
Sümeghy József espereshelyettes vett részt
a tanácskozáson.

A LENGYEL PRÍMÁS
EVANGÉLIKUS
TEMPLOMBAN
A Lengyelországi Evangélikus Egyház tör-
ténetében először fordult elő, hogy evangéli-
kus templomban a prímás hirdetett igét. Jo-
zef Glemp bíboros január 22-én, az
ökumenikus imahét alkalmából felkereste
az egyik varsói evangélikus templomot és
igehirdetéssel szolgált, A bíborosnak ezt a
szolgálatát a lengyel evangélikusok úgy érté-
kelték, hogy iö hatással lehet a két egyház
jövóbeni együttműködésére.

KAROL GÁBRIS
70 ÉVES
Dr. Karol Gabrís, a Pozsonyi Evangélikus
TeológiaiFakultás dékánja február 2-án ün-
nepelte 70. születésnapját. Ez alkalomból
egyházunk nevében köszöntötte őt dr. Fa-
biny Tibor dékán.

NAGY GYULA PÜSPÖK
GENFBEN
Egyházunk püspök-elnöke, dr. Nagy Gyu-
la, dr. Emilio Castro, az Egyházak Világta-
nácsa főtitkárának meghívására január 30.
és február 2. között látogatást tett Genfben
és részt vett azokon a megbeszéléseken,
amelyeket Miklós Imre, az Állami Egyhá-
zügyi Hivatal elnöke folytatott a nemzetközi
egyházi szervezetek vezetőivel.

MEGBESZÉLÉS
AZ ÚRVACSORÁRÓL
A Leuenbergi Konkordia munkacsoportja
február 3-5. között Budapesten a Ráday
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kollégiumban tartotta ezévi munkaülé-
sét. Az ülés résztvevői azt elemezték, hogy
mi az úrvacsora gyakorlata az európai
evangélikus és református egyházakban.
Az ülésen részt vett és egyházunk úrva-
csorai gyakorlatáról előadást tartott dr.
Selmeczi János, a Teológus Otthon igaz-
gatója.

LIPCSEI
TANULMÁNYÚT
Dr. Foltin Brünö péteri-méndei lelkész
február Hétől május végéig a Lutherá-
nus Világszövetség NDK-beli Nemzeti
Bizottságának a támogatásával a lipesei
egyetem teológiai karán folytatott ku-
tató munkát a múlt századi kultúrprotes-
tantizmus történetérol és magyarországi
hatásairól.

ELNÖKI
LÁTOGATÁS
Február 2-5. között Budapesten tartóz-
kodott dr. Johannes Hanselmann mün-
cheni evangélikus püspök, a Lutheránus
Világszövetség elnöke. Látogatása során
találkozott egyházunk két püspökével és
látogatást tett az Állami Egyházügyi Hiva-
tal elnökénél. Dr. Nagy Gyula püspök-
elnök és dr. Harmati Béla püspök ünnepi
ebéden látta vendégü! a Lutheránus Világ-
szövetség elnökét.

ESPERESI
ÉRTEKEZLET
Egyházunk esperesei február 8-9-én ér-
tekezletre gyülekeztek össze, hogy megbe-
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széljék a gyülekezetek előtt álló feladato-
kat. Dr. Nagy Gyula püspök-elnök mai
helyzetünkről, dr. Harmati Béla püspök
és dr. Frenkl Róbert egyházkerületi fel-
ügyelő és dr. Gyapay Gábor, az evangélikus
gimnázium megbízott igazgatója a gimná-
zium beindításával kapcsolatos feladatok-
ról tartottak tájékoztatót.

SZEBIK IMRE
KÖSZÖNTÉSE
Szebik Imre budavári esperes, püspökhe-
lyettes február 9-én ünnepelte SO. szüle-
tésnapját. Ebből az alkalomból köszöntöt-
te őt egyházunk vezetősége és az Állami
Egyházügyi Hivatal.

BmLIÁK
A
SZOVJETUNIÓBA
A Lengyel Bibliatársulat SO ezer orosz
nyelvű Bibliát szállított a Szovjetunióba.
A Lengyel Bibliatársulat, amely a biblia-
terjesztés szolgálatában intenzíven veszi ki
részét, 1816-ban alakult.

SEGÍTSÉG
AZ
ÖRMÉNY
KÁROSULTAKNAK

Győr-Sopron megye, Örményország test-
vérmegyéje mozgalmat indított az ör-
mény földrengés-károsultak megsegítésé-
re. Az adakozásba a Györ-Sopron megyei
evangélikus gyülekezetek is bekapesolód-
tak.



WE~LTLER JENŐ
80 EVES

Február l l-én a Deák téren szeretetven-
dégség keretében köszöntötték D. Weltler
Jenő karnagyot 80. születésnapja alkalmá-
ból. A gyülekezet részéről Pintér Károly
lelkész és Szirmai Tibor felügyelő, a Lu-
theránia részéről pedig Gryllusz Vilmos
kívánt jó egészséget és nyugodt, hosszú
életet a jubilánsnak,

ELŐADÁS
ISKOLÁINKRÓL .
A Történelmi Társulat rendezésében feb-
ruár 16-án a Kossuth-klubban előadás
hangzott el a Deák téri és a Fasori evangé-
likus gimnázium történetéről. Az előadó
dr. Berényi Zsuzsa Ágnes volt.

ELHUNYT
ADREJ ZIAK

Február 10-én, 80 éves korában elhunyt
Andrej Ziak, a Szlovákiai Evangélikus
Egyház egyetemes felügyelője.

BIZOTTSÁGI
ÜLÉS
KAIRÓBAN

Az Egyházak Világtanácsa Megújulás
és Gyülekezeti Élet Bizottsága február 27.
és március 5. között tartotta ülését Kai-
róban. Az ülésen a bizottság tagjaként
részt vett Szaböné Mátrai Marianna, a
'Ieolögus Otthon igazgatóhelyettese, zug-
löi másodlelkész.

EGYHÁZUNK
KÜLDÖITSÉGE
GENFBEN
Egyházunk négytagú küldöttsége feb-
ruár 27. és március 1. között látogatást
tett Genfben, a Lutheránus Világszö-
vetség központiában. A küldöttség tag-
jai dr. Nagy Gyula püspök-elnök, dr. Har-
mati Béla püspök, dr. Frenkl Róbert
egyházkerületi felügyelő és dr. Gyapay
Gábor, az Evangélikus Gimnázium meg-
bízott igazgatója voltak. A delegáció
megbeszélést folytatott a Lutheránus Vi-
lágszövetség és a Magyarországi Evangé-
likus Egyház sokoldalú kapcsolatáról és
egyházunk folyamatban lévő beruházá-
sainak, a teológiai akadémia építésének
és a gimnázium átalakításának segélye-
zéséről.
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NŐI KONFERENCIA
A Keresztyén Diákok Világszövetsége
európai szervezetének női konferenciáját
március 6-12. között Strassbourgban
rendezték meg. Egyházunkat Kovácsné
Tóth Márta vönöcki segédlelkész képvisel-
te a konferencián.

FERDINÁND
PROFESSZOR
A TEOLÓGIÁN

Március 7-én dr. Ferdinánd István ny.
teológiai tanár "Fordulat az antropológiá-
ban" címen vendégelőadást tartott a Teo-
lógiai Akadémián.

ÖKUMENIKUS
TANÁCS
A SZOVJETUNIÓBAN
Március 7-én Tallinban megalakult az első
ökumenikus tanács a Szovjetuniö terüle-'
tén. A tanács munkájában ortodox, evan-
gélikus, metodista, baptista és hetednapos
ádventista egyházak vesznek részt. Mind-
ez annak a jele, hogy a Szovjetunióban
erősödik az ökumenizmus.
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MEGEMLÉKEZÉS
1848 MÁRCIUSÁRÓL
Ebben az évben munkaszüneti nap volt
március lS-eo A budapesti evangélikus hí-
vek részére a budavári gyülekezetben ren-
deztek ünnepi megemlékezést, amelyen
dr. Fabiny Tibor dékán ünnepi előadással,
Fabiny Tamás kőbányai lelkész pedig ige-
hirdetéssel szolgált.

MEGALAKULT
AZ ORDASS LAJOS
BARÁTI KÖR
A kelenföldi gyülekezet tanácstermében
március 18-án megalakult az Ordass Lajos
Baráti Kör, Ordass Lajos püspök szellemi
örökségének, mély evangéliumi hitének,
az egyházzal és a magyar nemzettel kap-
csolatos iránymutató szolgálatának ébren-
tartására.

EGY HÍJÁN SZÁZADIK
Egy híján századik orgonista kapott kánto-
ri oklevelet a fóti Kántorképző Intézet
március ll-i vizsgáján, amelyen az Orszá-
gos Egyházi Elnökség megbízásából dr.
Nagy István teológiai tanár elnökölt.

MI TÖRTÉNNE
JÉZUSSAL MA?
Ez volt az összefoglaló nézőpontja a teoló-
giai hallgatók ezévi nagyheti passióelőadá-
sának, amit megkapó szemléletességgel
oldottak meg és adtak elő. A nagyhéten a
Pest megyei egyházmegye 15 gyülekezeté-
ben, Óbudán és Ősagárdon adta elő a 20
teológiai hallgató ezt a modern passió-
feldolgozást.



FARKASHÁZIFERENC
KÖSZÖNTÉSE
Farkasházi Ferenc, az Északi Egyházkerü-
let felügyelője, országos felügyelőhelyettes
és a Fejér- Komáromi Egyházmegye fel-
ügyelőjeáprilis 3-án ünnepelte 70. születés-
napját. Ebből az alkalomból meleg szeretet-
tel köszöntötték őt, az Országos Egyház, az
Északi Egyházkerület vezetősége és a
Fejér-Komáromi Egyházmegye lelkészei.

úJ ÉPÜLETBEN
AZ ERDÉLYI
SEGÉLYSZOLGÁLAT
Az erdélyi menekülteket segélyező szolgá-
lat központjának céljára egyházunk Rá-
kospalotán egy külön épületet rendezett
be. Az új központ ünnepélyes felavatása
április 14-én volt. A tavasz folyamán foko-
zatosan ide költöztették át a kelenföldi, a

Farkasházi Ferenc

budafoki, a pestújhelyi és a rákospalotai
segélyező raktárakat.

MAGYAR HÁZASPÁR
ZAIRÉBEN
Bonnyai Balázs mérnök feleségével és két
gyermekével a Wuppertali Egyesült Evangé-
likus Misszió keretében féléves franciaor-
szági előkészület után április l S-én Zairébe
utazott, hogy mint építész az ottani Krisz-
tus llmítványai Egyház létesítményeinek
felügyelője, illetve gondozója legyen, és az
egyház keretében építészi kiképzö munkát
végezzen. Ez az egyház a Dortmundi Déli
Egyházkerület testvéregyháza.

MAGYAR-FINN
TÁRSASÁG ALAKULT
A finn és magyar közös nyelvi örökség, a
hagyományos barátság, a két ország közöt-
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ti kapcsolatok ápolása és erősítése céljából
Finn-Magyar Társaság alakult. A társa-
ság elnökévé Pozsgay Imre állammiaisz-
tert választották.

TÚRMEZEI-VERSEK
FINNÜL
A finn-magyar barátság üiabb bizonyítéka,
hogy a Finn Felébredtek Kiadója Túrtnezei
Erzsébet újabb verseskötetét jelentette meg
"Lefelé növünk" címmel. A 90 verset
Anna-Maija Raittila finn költőnő fordította.

LEHEL FERENC
KÖSZÖNTÉSE
Lehel Ferenc nyugalmazott szombathelyi
lelkész ez év tavaszán töltötte be 80. élet-
évét. Ebből az alkalomból barátai és isme-
rősei szeretettel köszöntötték őt.

A KÖVETKEZŐ
NAGYGYŰLÉS
VENDÉGLÁTÓI
A Lutheránus Világszövetség 8. nagygyű-
lése Brazíliában lesz. A vendéglátó brazil
evangélikus egyház tagjai főleg német be-
vándorlók vagy azok leszármazottai. Az
evangélikusok száma kereken egymillió,
ami kevesebb, mint a lakosság egy százalé-
ka. A nagygyűlés színhelye Curitiba, 1,2
millió lakosú város, ahol mindössze 14
ezer evangélikus él.

ÚJ ÉPÜLET
A BOSNYÁK TÉREN
Ezen címen jelent meg színes képriport az
Evangélikus Élet húsvéti ünnepi számá-
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ban a Teológiai Akadémia készülő új épü-
letéről. Az építkezési munkák a tervben
meghatározott ütemben haladnak.

NYÍLT
NAPOK
A TEOLÓGIÁN
Teológiai Akadémiánk a tavaszi iskolai
szünetben rendezte meg a hagyományos
nyílt napokat, amely alkalomból ebben az
esztendőben is több, mint száz olyan fiatal
jelent meg a Teológiai Akadémián, akik
érdeklődnek a teológia iránt.

NYUGAT-NÉMET
EGYHÁZI
VEZETŐK
HAZÁNKBAN
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa elnökének, dr. Tóth Károly refor-
márus püspök meghívására a Nyugatné-
met Protestáns Egyházak közös Zsinatá-
nak héttagú küldöttsége április 7-12. kö-
zött Martin Kruse nyugatberlini püspök
vezetésével meglátogatta a magyarországi
protestáns egyházakat. Felkeresték az
Ökumenikus Tanács vezetőit, valamint
Teológiai Akadémiáit és több gyülekezet-
ben igehirdetéssel szolgáltak.

KERESZTYÉN
KÖNNYŰZENEI
KLUB
Az egyházi könnyüzene ápolására keresz-
tyén fiatalokból könnyüzenei klub ala-
kult. A klub összejöveteleit a XIII. kerüle-
ti József Attila Művelődési Otthonban
tartja.



or IFJÚSÁGI
ÉNEKFÜZET
KÉSZÜL

PRESBITERI
CSENDESNAP
BUDAPESTEN

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa Ifjúsági Bizottságának a javaslatá-
ra ökumenikus ifjúsági énekfüzet készül.
A hattagú szerkesztöbizottság munkájá-
ban egyházunk részéről Györi János Sá-
muel ösagárdi és Koczor Tamás gyóni lel-
készek vesznek részt.

A Pesti Egyházmegye presbiterei részére
április 22-én a zuglói gyülekezetben csen-
desnap volt. A csendesnap előadói, illetve
igehirdetői Szirmai Zoltán esperes, dr.
Reuss András és Szabó Lajos lelkészek,
valamint Farkas János, Pintér Tibor és
Husz Róbert presbiterek voltak.

ÖRÖKSÉGÜNK A MAGYAR PROTESTANTIZMUS
Ezen a címen tartott április 23-án a Budapest Deák téri templomban bemutatkozó kulturális
estet a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület. Az előadó az egyesület titkára, Albert
Gábor volt.

r

Szentágothay János megnyitót mond
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LELKÉSZEK szÁMA
AZ USA-BAN
Az Amerikai Egyházak Tanácsának adatai
szerint 1986-ban 20 730 lelkész volt egy-
házi szolgálatban. A lelkészek száma az el-
múlt tíz évben kétszeresére nőtt. A lel-
késznők száma a lelkészek alig hat
százaléka.

IFJÚSÁGI
EVANGELIZÁCÓ
Április 17-tőI26-ig a MEVISZ rendezésé-
ben evangelizációs igehirdetés-sorozat volt
a budahegyvidéki gyülekezeti teremben.
Az igehirdetés szolgálatát Zászkaliczky
pál ceglédi lelkész végezte.

SZEMINÁRIUM
A SAJTÓMUNKÁRÓL
Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egy-
házak Kommuníkáciös Bizottsága az egy-
házi saitö női munkatársai részére április
17-21. között Weimarban (NDK) szemi-
náriumot tartott. Egyházunkból Aklanné
Balogh Éva sámsonházi és Kovácsné Tóth
Márta vönöcki segédlelkész vett részt a
szeminárium munkájában.

Új GYÜjTEMÉNYI
EGYSÉG
Ez év tavaszán új gyűjteményi egység jött
létre az Evangélikus Múzeumban. Kincz-
ler Gyula ny. mérnök, a kóbányai gyüleke-
zet felügyelője vezetésével önkéntes mun-
kával összegyűjtötték az utókor számára
egyházunk múlt jának és jelenének min-
den fellelhető kép-, film- és hanganyagát.
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ÖKUMENIKUS
MENEKÜLTÜGYI
BIZOTTSÁG
Az Európai Egyházak Konferenciájának
Menekültügyi Bizottsága április 24-26.
között Genfben úlést tartott. Az ülésen,
mint a bizottság tagja részt vett dr. Harma-
ti Béla püspök.

BÁZELI
TANULMÁNYÚT
Blázy Árpád siófoki segédlelkész április
13-tól június közepéig a bázeli egyetem
teológiai karán folytatott tanulmányokat a
bázeli és északnyugat-svájci evangélikus
egyház támogatásával.

KARNER ÁGOSTON
KÖSZÖNTÉSE

Dr. Karner Ágoston országos fötitkárt 60.
születésnapján meghitt ünnepség kereté-
ben köszöntötték egyházunk vezetöi és az
Országos Egyház dolgozói.



IGAZGATÓTANÁCS
ÉS
INTÉZŐBIZOTTSÁG
Az Országos Presbitérium megalakította a
Budapesti Evangélikus Gimnázium 20 ta-
gú igazgatótanácsát és 5 tagú intézőbi-
zottságát.

TRAJTLER GÁBOR
60 ÉVES

Trajtler Gábor orgonaművész-zeneigaz-
gatót nagy szeretettel köszöntötték 60.
születésnapján egyházunk vezetősége, a
Deák téri gyülekezet, valamint a Teológiai
Akadémia tanárai és hallgatói.

NŐK
TALÁLKOZÓJA
Április 22-én Miskolcon, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület székházában
rendezte meg a Magyarországi, Egyházak
Ökumenikus 'Ianácsának női bizottsága
az első területi találkozót. A találkozón
egyházunk részéről részt vett és előadással
szolgált Keveháziné Czégényi Klára pilisi
és Sárkányné Horváth Erzsébet miskolci
lelkész.

KITÜNTETÉS
Az Elnöki Tanács dr. Karner Ágoston or-
szágos főtitkárt 60. születésnapja alkalmá-
ból az állam és az egyház közötti iö viszony
több, mint két évtizeden át való munkálá-
sáért a Magyar Népköztársaság Csillag-
rendjével tűntette ki.

TAIZÉ-
TALÁLKOZÓ
MAGYARORSZÁGON
A franciaországi Taizéről elnevezett öku-
menikus ébredési mozgalom április 28. és
május 1. között Magyarországon tartotta
ökumenikus ifjúsági találkozóját. A világ
minden tájáról összegyülekezett fiatalokat
a pécsi, Pécs környéki római katolikus és
protestáns gyülekezetek látták vendégül.
A háromnapos pécsi elcsendesedés után a
befejező alkalmat a budapesti Szent István
Bazilikában tartották, amelyen dr. Nagy
Gyula, egyházunk püspök-elnöke is szol-
gált. A találkozó alkalmain sok magyaror-
szági evangélikus fiatal is részt vett.

NEMESKÉRI NAP
Április 30-án tartották meg az idei Nemes-
kéri napot számos hazai és ausztriai hit-
testvér részvételével. Dr. Gustav Rein-
grabner a magyar-osztrák egyháztörténeti
kapcsolatok múltiáröl, Szebik Imre buda-
vári esperes, püspökhelyettes pedig Ké-
pek a nemeskéri gyülekezet múltjáböl
címmel tartott előadást. Az istentisztelet
és az úrvacsora szolgálatát dr. Nagy Gyula
püspök-elnök végezte. Énekkari számok-
kal a pinkafői (Ausztria) és a budavári
gyülekezet énekkara szolgált.
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FIATAL LELKÉSZEK
KONFERENCIÁJA
Május 8-II. között a 40 éven aluli fiatal
lelkészek részére teológiai konferencia volt
Gyenesdiáson. A fiatal lelkészek egyhá-
zunk jelenlegi helyzetét és az előttünk álló
gyülekezeti és teológiai feladatokat beszél-
ték meg nagyon őszinte légkörben.

SZERVEZIK
A CSERKÉSZETET
A Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége
céljául tűzte ki az egyházi cserkészmunka,
illetve az ICHTYS munkaközösség újbóli
megszervezését. Ennek érdekében a régi
egyházi cserkészmunkában szolgálók ré-
szére május 12-én találkozót rendezett.

KÓRHÁZI
ISTENTISZTELETEK
LEHETŐSÉGE
Az Egészségügyi Minisztérium nyilatko-
zata szerint nincs akadálya annak, hogy a
kórházakban istentiszteleteket szervezze-
nek és tartsanak az egyházak. A legtöbb
helyen ezeket a kórházi istentiszteleteket
ökumenikus alapon váltakozva római ka-
tolikus, református és evangélikus lelké-
szek végzik.

ELHUNYT
IJJAS JÓZSEF
88 éves korában elhunyt dr. Ijjas József ka-
locsai érsek. Temetése május 8-án a kalo-
csai főszékesegyházban volt nagy részvét
mellett.
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KÁLDY ZOLTÁN
SZERETETOTTHON

Dr. Káldy Zoltán néhai püspök-elnökünk
nevét vette fel az Alberti Szeretetotthon,
abból az alkalomból, hogy dr. Nagy Gyula
püspök-elnök május IS-én felavatta az ott-
hon 3. számú új épületét.

MEVISZ-BÁL
Május 26-án a MEVISZ, a budapesti és
Budapesten tanuló evangélikus fiatalak ré-
szére a Deák téri iskolában bált rendezett,
melynek bevételét a létesítendő Luther
Otthonra ajánlotta fel.

JÁNOSY ISTVÁN
70 ÉVES
A 70 éves jánosy István evangélikus költő
köszöntésére "Csak a szelídek öröklik a
földet" címmel Nagy László lelkész írt
cikket az Evangélikus Élet május 21-i
számában.



ÖKUMENIKUS
GYŰLÉS BÁZELBEN
Az Európai Egyházak Konferenciája, va-
lamint az Európai Püspöki Konferenciák
rendezésében május 15-21. között Bázel-
ben nagygyűlés volt a béke és az igazságos-
ság kérdéséről. Ezen a gyűlésen készült fel
az európai keresztyénség a jövő évi nagy
egyházi béke-világgyülésre. Egyházunk
hattagú küldöttséggel képviseltette magát
a nagygyűlésen. A delegációt dr. Harmati
Béla püspök vezette.

EGYHÁZMEGYEI
IFJÚSÁGI
CSENDESNAP
A Pest megyei Egyházmegye ifjúsága ré-
szére május lS-én, a csömöri gyülekezet-
ben rendeztek csendesnapot, amelyen
igen sok fiatal vett részt. A szervezés és
rendezés munkáját Koczor Tamás, az egy-
házmegye ifjúsági lelkésze vállalta magára,
a csendesnap résztvevőinek vendéglátását
pedig a csömöri gyülekezet.

FÓNYADPÁL
KÖSZÖNTÉSE
A nagykanizsai gyülekezet istentisztelet
keretében köszöntötte lelkészét Fönyad
Pált 80. születésnapján, mint a még szol-
gálatban álló legidősebb Ielkészünket.

MIKLÓS IMRE
NYUGALOMBA
VONULT
Miklós Imre államtitkár, az Állami Egy-
házügyi Hivatal elnöke saját kérésére nyu-

galomba vonult. Az Állami Egyházügyi
Hivatal folyamatban lévő átszervezése
miatt Sarkadi Nagy Barna, eddigi általá-
nos elnökhelyettes kapott megbízást a hi-
vatal vezetésére.

ÚJEGYHÁZIVEZETÉS
LET'IORSZÁGBAN
A Lett Evangélikus Egyház Zsinata a 62
éves Eriks Mesters helyére az 53 éves Kar-
lis Gallitis rigai lelkészt választotta az egy-
ház érsekévé, és ú] konzisztóriumot is vá-
lasztott. Az új egyházi vezetőség többsége
az egyházon belüli "megújulás és újjászü-
letés" mozgalomhoz tartozik.

PROI'ESTÁNS
KÖNYVSÁ'IOR
A KÁLVIN TÉREN
Az idei könyvhét alkalmával is árult egy-
házi kiadványokat a Protestáns Könyves-
bolt pavilonja Budapesten, a Kálvin téren.
Az üj kiadványok szerzői dedikálták mű-
veiket.

KIÍRTÁK
AZ ORSZÁGOS
FELÜGYELŐ
VÁLASZTÁSÁT
Az Országos Presbitérium május 2-i ülé-
sén elrendelte az országos felügyelő válasz-
tását. Az országos testület - egyenlő aján-
lással - három jelöltet javasolt választásra
a gyűlekezetek presbitériumainak: dr.
Frenkl Róbert egyetemi tanárt, a Déli
Egyházkerület felügyelöiét, dr. Sólyom
Jenő kutató professzort, a Tudományos
Akadémia levelező tagját, Deák téri pres-
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bitert, valamint dr. Stur Dénes mérnök-
biológust, a Budavári Gyülekezet felügye-
löiét. Az Evangélikus Élet részletesen is-
mertette mind a három jelölt életrajzát.

TANÁRI KAR
VÁLASZTÁSA
Az Országos Presbitérium május 2-i ülé-
sén az iskola igazgatótanácsának javaslatá-
ra megválasztotta a Budapesti Evangélikus
Gimnázium tanárait és hitoktatói megbí-
zásokat adott ki. A tanári karnak 26 tagja
van és 5 lelkész kapott megbízást a hitok-
tatás végzésére.

A TEREMTETT VILÁG
MEGŐRZÉSÉÉRr
A genfi ökumenikus központ 150munka-
társa petíciót nyújtott át a nemzetközi egy-
házi szervezetek vezetőinek, melyben arra
szólította fel őket, hogy ne engedjék a gen-
fi Szent hegy zöld területét egy nyírfacso-
porttal együtt feleslegesen új parkolóhe-
lyek létesítésére feláldozni. Kérésüket
azzal indokolták, hogy ha itthon nem
emelik fel szavukat, akkor az ellenkezőjét
teszik annak, amit a nemzetközi egyházi
szervezetek a világ nagy dolgaiban hir-
detnek.

ÖKUMENIKUS
KONFERENCIA
Május első napjaiban Tahiban, a reformá-
tus lelkészüdülőben gyülekeztek össze
azok a lelkészek, akik az evangelizáció
ügyét szívükön hordozzák és felelősséget
éreznek egyházuknak ezért a szolgálatá-
ért. A konferencián nívós előadások hang-
zottak el - evangélikus részről dr. Fabiny
Tibor és dr. Hafenscher Károly tartott elő-
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adást - és az őszinte megbeszélés eredmé-
nyeként a konferencia kimondta: Égető
szükség van az evangelizációra! Imádkoz-
zunk érte!

MISSZIÓI
VILÁG KONFERENCIA
Az Egyházak Világtanácsa missziói világ-
konferenciáját május 22. és június 4. kö-
zött rendezték meg San Antonióban
(USA). A konferencián egyházunk képvi-
seletében a Megújulás és Gyülekezeti Élet
EVT-Bizottság tagjaként Szabóné Mátrai
Marianna, a Teológus Otthon igazgatóhe-
lyettese, zuglói másodlelkész vett részt.

NÉMET EGYHÁZI
NAPOK
Június 7-10. között rendezték meg
Nyugat-Berlinben a 23. Német Egyházi
Napokat. Egyházunk képviseletében dr.
Harmati Béla püspök és Győri János Sá-
muel ősagárdi lelkész vett részt az al-
kalmon.

FINN EGYHÁZI NAPOK
Június 1-4. között tartották meg a Finn
Egyházi Napokat Tamperében. Egyhá-
zunkat Baranyai Tamás domonyi lelkész
képviselte a rendezvényen.

ELHUNYT
PAPPIVÁNNÉ
Papp Ivánné, az Országos Evangélikus
Könyvtár vezetője 68 éves korában el-
hunyt. Hamvasztás elötti búcsúztatása dr.
Nagy Gyula püspök-elnök szolgálatával a
rákoskeresztúri temetőben június 6-án



volt nagyszámú gyászoló gyülekezet jelen-
létében.

DIAKÓNIAI
KÖZGYŰLÉS
Az NDK egyházainak diakóniai szerveze-
te június 6-7-én tartotta idei közgyűlését,
Az alkalmon részt vett Bálint Éva otthon-
vezető és Hunya Mária, a Budai Szere-
tetotthonok dolgozója.

ERLANGENI
TANULMÁNYÚT
Dr. Reuss András megválasztott teológiai
tanár június 5-től augusztus végéig az
NSZK-beli Luther Márton Szövetség tá-
mogatásával az erlangeni egyetemen foly-
tatott tanulmányokat és kutató munkát.

NAGYKÖVETEK
LÁTOGATÁSA
Június 7-én felkereste egyházunk Üllői úti
központját Gerd Vehers, aNémet Demok-
raúkus Köztársaság budapesti nagyköve-
te. Ugyanezen a napon tett látogatást egy-
házunk központjában Derk Frazer,
Kanada budapesti nagykövete. Mindkét
nagykövetet fogadta dr. Nagy Gyula
püspök-elnök és beszélgetést folytatott ve-
lük a magyar és ND K, illerve a magyar és
kanadai kapcsolatokról.

SAJTÓSZEMINÁRIUM
Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egy-
házak Kommunikációs Bizottsága június
5-10. között szemináriumot rendezett a
saitö munkatársai részére a bázeli ökume-
nikus nagygyülés értékeléséról a hollan-

diai Zeistben. Egyházunk részéről Tóth-
Szöllős Mihály, az Evangélikus Élet szer-
késztője és Nagy Edina nagysimonyi se-
gédlelkész vett részt a megbeszélésen.

EGYETEMI-FŐISKOLAI
LELKÉSZEK
KONFERENCIÁJA
Az európai egyetemi és főiskolai lelkészek
idei konferenciájukat Praliban (Olaszor-
szág), az ottani Agapé ökumenikus köz-
pontban tartották meg június 8-12. kö-
zött. A konferencián egyházunk részéről
Szabó Lajos zuglói lelkész vett részt.

LELKÉSZKÉPESiTŐ
VIZSGA
Az Északi Egyházkerület Lelkészképesítő
Bizottsága előtt június 8-án lelkészi vizs-
gát tett és lelkészi oklevelet kapott: Farkas
Etelka kissomlyói, Kovácsné Tóth Márta

• vönöcki, Riczinger József dörgicse-
kővágóőrsi, Sándor Frigyes galgagutai,
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi vanyarci,
Szemerei János tordasi, Tóth Attila egri és
dr. Zsednai Józsefné Herdliczka Éva vár-
palotai segédlelkész.

AZ ISKOLAI
HITTANBEiRATÁS
Új
RENDJE
A Művelődésügyi Minisztérium úgy ren-
delkezett, hogy az 1989/90. tanévre a szü-
lőknek a lelkészi hivatalokban augusztus
25-ig kell bejelenteni, ha gyermekeiket is-
kolai hitoktatásban kívánják részesíteni.
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ÚJDÉKÁN
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN
Teológiai Akadémiánk tanári kara az
1989/90. tanévre dr. Nagy István gyakor-
lati professzort választotta dékánná.

ORSZÁGOS
GYÁSZNAP
Június 16-át, Nagy Imrének és az 1956.
évi népfelkelés többi mártirjának temetése
napját országos gyásznappá és a nemzeti
megbékélés napjává nyilvánította a Törté-
nelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB). A
gyásznappal kapcsolatban a magyarorszá-
gi egyházak vezetői kéréssel fordultak
minden magyarhoz, hogy tegyék ezt a na-
pot az istenhitből fakadó megbocsátással a
megbékélés és az új kezdet napjává. A
mártírok ravataljainak koszorúzásán egy-
házunk részéről dr. Nagy Gyula püspök-
elnök vett részt, a temetési szertartást pe-
dig a rákoskeresztúri temető 301-es parcel-
lájában dr. Harmati Béla püspök és Do-
náth László csillaghegyi lelkész végezte.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁN
Teológiai Akadémiánk június 23-án tartot-
ta tanévzáró ünnepélyét. Az igehirdetést
dr. Cserháti Sándor prodékán, a beszámo-
lót pedig dr. Fabiny Tibor dékán tartotta.
A tanári kar két lelkésznek (Danhauser
László és Galát György) gyémántokleve-
let, két lelkésznek (Kaposvári Vilmos és
Kovács Géza) aranyoklevelet nyújtott át,
dr. Kösa Pált pedig címzetes teológiai ta-
nári címmel tüntette ki.
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VÉGZETT
HALLGATÓK
Dr. Fabiny Tibor dékán jelentése szerint a
Teológiai Akadémián az 1988/89. tanév-
ben 15 hallgató szerzett szigorlati bizo-
nyítványt, a harmadik levelező tanfolya-
mot pedig 28-an végezték el és kaptak
gyülekezeti munkatársi szolgálatra jogosí-
tó bizonyítványt.

ÖSZIDNDÍJASOK -
CSEREDIÁKOK
Az 1988/89. tanévben Teológiai Akadé-
miánk hallgatói közül Fatalin Helga a
jenai egyetemen, Koczor György a greifs-
waldi egyetemen, Szabó Magdolna pedig a
pozsonyi teológiai fakultáson volt csere-
diák. Teológiai Akadémiánkon pedig Ul-
rich Dippmann, Friedrich Reineke és
Konrad Taut teológiai hallgatók az NDK-
ból, Iván Rubaninsky teológiai hallgató
Szlovákiából, Martti Viljanen és Mani
Salminen finn lelkészek folytattak tanul-
mányokat ösztöndíjas hallgatóként.

SZUPPLIKÁCIÓK -
TEOLÓGUSNAPOK
Dr. Selmeczi Jánosnak, a Teológus Ott-
hon igazgatójának jelentése szerint az
1988/89. tanévben a Teológiai Akadémia
hallgatói 199 gyülekezetben végeztek
szupplikációt, 54 gyülekezetben pedig
teológusnapi szolgálatot. A gyülekeze-
tek adományainak összege kereken
1 800000,- Ft volt, 130000,- Ft-tal
több, mint a megelőző tanévben.



FELVÉTEL
A
TEOLÓGIÁRA

A Teológiai Akadémia Felvételi Bizottsága
június 26-i ülésén a 24 jelentkező közül 22
ú] hallgatót (12 fiút és 10 leányt) vett fel az
1989/90. tanévre. A negyedik levelező tan-
folyamra pedig 55 hittestvérünk jelentke-
zését fogadta el.

ISTENTISZTELET
A MEGÚJULÁS FORMÁJA
Ez volt a témája annak az ifjúsági konfe-
renciának, amelyet a Lutheránus Világ-
szövetség rendezett június 25. és július 1.
között a bossey-i ökumenikus intézetben
(Svájc). A konferencián egyházunk képvi-
seletében Brebovszky Éva gyönki segéd-
lelkész és Ittzés Gábor egyetemi hallgató
vett részt.

Összeállította: Dr. Selmeczi János
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GYÜLEKEZETEINK ÉLETE

"Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen
imádkoznak" - ismétli újra és újra Salamon templomszentelési imájában. Gyülekezeteink
élete ma is elsősorban a templomokban folyik és az igehirdetés mellett az imádság foglalja
el a fő helyet istentiszteleteinken és bibliaóráinkon. Egyéni életünk gondjai és örömei, csalá-
dunk, egyházunk, népünk és a világ ügyei belefoglaltatnak azokba az imádságokba, amelyek
a szív mélyén vagy hangos szóval, a lelkész által megfogaJmazottan vagy ősi imák közös el-
mondásában szállnak Istenünk színe elé. Templomaink azért kedvesek különösen is gyüle-
kezeteink számára, mert az imádság házai. Nem véletlen hát, hogy a hírek java része, ame-
lyek a tájékoztatás csatornáin át egyházunk egész családjához eljutnak, elsősorban a
gyülekezeteknek a templomaik körüli foglalatosságairól szólnak. Imanapok, csendes napok,
egyházzenei áhítatok, hálaadások és megemlékezések és számtalan sok alkalom, amelyből
minden évben csak ízelítöt tudunk adni ebben az összeállításban - mind azt a reménységet
hordozta és hordozza magában ezután is, hogy az Úr meghallgatja népének könyörgését.
Meghallgatja magyarországi evangélikus népének könyörgését e mostani időben is, amikor
bünbocsánatért, megújulásért, megtartatásért, békéért és üdvösségért könyörög és együtt
könyörög majd a Lutheránus Világszövetség nagygyülése idején is a nagyobb családdal.

SZOMBATHELY
1988. Szentháromság ünnepén tartott hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg a műemlék
jellegű templom külső renoválásának befejezéséről dr. Nagy Gyula püspök szolgálatával. A
gyülekezet történetérol, a renoválás munkájáról, a jelen szolgálatáról Fehér Károly lelkész-
esperes szólt az ünneplő gyülekezet előtt.

GYÉKÉNYES
A Morandini olasz építőmester által tervezett templomot 100 évvel ezelőtt szentelték fel. A
jubileumra a gyülekezet kívül-belül felújította templomát. Az újraszentelés szolgálatát dr.
Harmati Béla püspök végezte. Az ünnep keretében iktatta lelkészi szolgálatába Dubovay Gé-
za esperes az újonnan választott lelkészt, Smidéliusz Zoltánt. A köszöntök között volt Basics
Eugén a szomszédos szlovén egyházból.
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SZARVAS
A 200 éves Ótemplomot közel 5 millió forintos költséggel renoválták a jubileumra. A két
nyelven, szlovákul és magyarul folyó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök végezte az ige-
hirdetés szolgálatát. A hazai neves vendégek mellett Szlovákiából is érkeztek vendégek az ün-

Az ünnepi istentiszteleten Nebik Erzsébet lelkész, dr. Harmati Béla püspök és Pintér
János esperes szolgált

nepségre. Az ünnepi események sorából kiemelkedett a délutáni hangverseny Melis György
operaénekes, Zászkaliczky Tamás orgonaművész közreműködésével és dr. Frenkl Róbert
egyházkerületi felügyelő előadásával.
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KŐVÁGÓŐRS

Magyarországi evangélikus egyházunk birtokában kevés olyan ősi templom van, mint a kövá-
göörsi. A 13. századi román templom falusi barokk jelleget öltött a 18. században. Az itt élt
gyülekezet korán vette át a reformáció tanítását. 1982-t követőleg Mezősiné dr. Kozák Éva,
valamint Gál Tibor, az Országos MűernIékfelügyelőség munkatársai irányításával, Deák Klá-
ra restaurátor és a kövágöörsi Faműves Műhely, valamint az osztrák Bramac-cég közreműkö-
désével újra napvilágra kerültek a régi értékek. A munkák végeztét háromnapos stílusos ün-
nepségsorozat zárta dr. Rohály Gábor szervezésében Faragó Laura, a Kalamajka Együttes,
Erdélyi Zsuzsanna, Laczkovits Emőke, Rohály Gábor, az Instrumenta Historica és a buda-
pesti térszinház "képmutogatóinak" közreműködésével és egy tudományos konferenciával
egyházunknak a Dunántúl közművelődésében játszott szerepéről. A hálaadó istentisztelet
szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök végezte.

HARTA

Sajátos eseményre került sor a Duna-menti községben. Templomteret avattak, amelyet közö-
sen alakított ki a helyi tanács, a HNF helyi szervezete és az evangélikus gyülekezet. A gyüle-
kezet ez alkalommal megkapta a Kiváló Társadalmi Munkáért plakettet és öt gyülekezeti tag

Az ünnepség résztvevői: a vendégek zenekara és a hartai gyülekezet tagjai
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kapta meg az érdemes társadalmi munkás kitüntető jelvényt. Az ünnepségre vendégek ér-
keztek az NSZK-beli Bad Oeynhausenből Wolfgang Schade lelkész vezetésével. Részt vett
a szolgálatokban a Kiskőrösi énekkar is.

SIÓFOK

A Balaton partján üdülő külföldi vendégek lelki igényének kielégítését is szolgáló most épülö
templomunkért a legtöbbet a fmnországi Oulu város lakói tettek. Az összetartozás és köszö-
net jeleként Oulu-park létesült Siófokon. A parkavató ünnepségre küldöttség érkezett az
északi testvérvárosból Erkki Suvanto polgármesterhelyettes vezetésével. Az ünnepség műso-
rában részt vett a Siófoki Városi Gyermekkórus és az Oulu-i Zenei Kvartett.

SZÁRAZD - KISMÁNYOK

200 éves jubileumát ünnepelte egymást követően a két Tolna-Baranya megyei gyülekezet.
Mindkét gyülekezet súlyos veszteségeket szenvedett el a második világháborút követő kitele-
pítések következtében. A maroknyivá lett gyülekezetek mégis elhatározták, hogy most a ju-
bileumra renoválják templomaikat. Nagy segítséget kaptak ehhez a Bajor Evangélikus Egy-
ház Diakóniai Osztályától. A magyar és német nyelvű istentisztelet igeszolgálatát dr.
Harmati Béla püspök végezte. Szárazdon az ünnepi istentiszteleten vette használatba a gyü-
lekezet a riedlingeni gyülekezet és a württenbergi Gustav Adolf Nőegylet értékes ajándékát,
egy úrvacsorai készletet.

LÉBÉNY
Több éves munka és komoly áldozat árán nem sokkal a 200. templomszentelési évforduló
után befejeződött a templomfelújítás munkája. A hálaadó ünnepen Szebik Imre esperes,
püspökhelyettes hirdette Isten igéjét.

SZEGED
Kedves ünnepen szolgált a gyülekezetben dr. Harmati Béla püspök. Elindította szolgálatába
Aklanné Balogh Évát. Délután hangverseny volt a Szegedi Szimfonikusok Kamarazenakara
közreműködésével, pál Tamás Liszt-díjas vezényletével. Szólót énekelt: Vajda júlia, Barta
Edit, Meszlényi László és Gregor József. Énekelt a Canticum Kórus Gyüdi Sándor vezetésé-
vel. Az orgona-continuót pál Anikó játszotta. Harmati Béla püspök és dr. Cserháti Sándor
prodékán, a gyülekezet korábbi lelkésze vezetésével vitafórum is volt a templomban egyhá-
zunk mai szolgálatának kérdéseiről.
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Az ünneplő gyülekezet

PESTERZSÉBET
Családias légkörben ünnepelte a gyülekezet kántora, Bencze István zenepedagógus SOéves
szolgálatának jubileumát.

PÉTERI
1988 szeptemberére záródott le a templom külső felújításának munkája. Közben változott,
alakult a lelkészlakás és a gyülekezeti terem is, és egy szép emlékhelyet alakítottak ki a máso-

•
dik világháború elesettieiré emlékezve. A hálaadás alkalmán dr. Harmati Béla püspök szol-
gált igehirdetéssel.
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IRSA
A gyülekezet egy év alatt közel félmillió Ft és sok társadalmi munka felhasználásával újította
meg templomát. De felújították a templomparkot is. Itt is dr. Harmati Béla püspök végezte
az ünnepi igehirdetés szolgálatát.

PAT
A Sandhoz tartozó 80 lelket számláló kis filia kívül-belül felújította templomát. A maroknyi
gyülekezet 1945-ben szinte a romokból építette meg újra templomát, majd 1967-ben végzett
felújító munkát. Most a hálaadó ünnepre meghívták dr. Harmati Béla püspököt.

SZEPETNEK

Itt is felújította templomát a gyülekezet. A hálaadó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök
szolgált magyar és német nyelven.
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SANDON
50 éves lelkészi szolgálatának jubileumán dr. Harmati Béla püspök jelenlétében köszöntötte
a gyülekezet lelkészét, Teke Zsigmondot. Az ünnepeltnek a Teológiai Akadémia arany-
oklevelet küldött.

TÉS
A Bakony fennsíkján épült településről először 1276-ból van hírünk. Az evangélikus gyüle-
kezet 1622-őt tartja számon megalakulása dátumaként. Templomukat viszont csak 1786-ban
tudták használatba venni. Közel a 200. jubileumhoz újította meg ismét templomát a gyüleke-
zet és vette használatba újra dr. Nagy Gyula püspök szolgálatával.

VÁC-RÁD
A váci anyagyülekezet dr. Harmati Béla püspök szolgálatával és új tisztségviselők iktatásával
ünnepelte temploma 120. évfordulóját. A leánygyülekezetben Rádon pedig új gyülekezeti
házat szentelt fel a püspök, amelybe beleépült a finn testvérgyülekezet, Jlirvenpiiii jelentős
adománya is.

A rádi új gyülekezeti ház
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DIÓSGYŐR - VASGYÁR
SOévvel ezelőtt Sándy Gyula tervei alapján épült fel a munkásváros gyülekezetének várszerű
temploma. A jubileumi ünnepen dr. Nagy Gyula püspök hirdetett igét. Az ökumenikussá
szélesedett ünnepségen a gyülekezetet köszöntötte dr. Kürti László református és dr. Kovács
Endre római katolikus püspök is.

Az ünnepi közgyűlés. Andrássy István tb. felügyelő, Sárkány Tibos esperes, dr. Nagy Gyu-
la püspök, Pásztor pál lelkész, Mérai Miklós felügyelő, Slezák Árpád jegyző

GYŐR - NÁDORVÁROS
1986. tavaszán vihar törte le a Sándy Gyula tervezte templom keresztjét és megrongálódott
a templomtorony. A felújító munka 1988 őszére fejeződött be, amikor is a gyülekezet dr.
Nagy Gyula püspök szolgálatával tartott hálaadó istentiszteletet.

MEZŐLAK - NAGYACSÁD

Gyülekezet és lelkész együtt érte meg az SOéves jubileumot. Tóth Sándor 1938-ban kapott
megbízást, hogy a Marcaltói a Bakony aljáig szervezze meg a missziöi gyülekezetet. Most dr.
Nagy Gyula püspök szolgálatával ünnepelt a gyülekezet és lelkésze.
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LUCFALVA

Mivel templomuk a Türelmi Rendelet idején épült, különálló tornya van. Ide helyezték el
1988. október 9-én a gyülekezet új harangját, amelyet Szebik Imre esperes, püspökhelyettes
szentelt fel.

CSEPEL

Temploma felszentelésének 60. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet 1988. november 20-án,
dr. Nagy Gyula püspök szolgálatával. Ekkor vette használatba a gyülekezet a finnországi
Alppila és Juankoski testvérgyülekezetek segítségével megvalósított templomfűtés-rendsze-
rét. Az ünnepi alkalmon megjelent vendégek között jelen volt dr. Ansa Lerna, a LVSZ főtit-
kárhelyettese is.
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SIKLÓS
Az 1938-ban Magyarbóly anyagyülekezetből kivált missziói gyülekezet megrázatva a törté-
nelmi idők rostáján ünnepre gyülekezhetett 1988. dec. 4-én. Renovált imaházát dr. Harmati
Béla püspök adta át újra rendeltetésének.

KÖTCSE
l730-ban 47 Thüringiáböl és Hessénből érkezett evangélikus telepedett le Kötcse-pusztára.
l798-ban használatba vették kőtemplomukat. A 1'l0. évfordu1ón dr. Harmati Béla püspök
szolgált igehirdetéssel a gyülekezetben.

KISKUNHALAS
Nem sokkal több, mint fél évszázada van evangélikus gyülekezet Kiskunhalason. 10 éve
szentelték fel imaházukat. A hálaadás ünnepén dr. Harmati Béla püspök látogatta meg a gyü-
lekezetet.

BOKOR
A Nógrád megyei falu már a XIII. században is lakott település volt. Korán vert itt gyökeret
a reformáció is. A mai templom közel 200 éves. Erre a jubileumra készül évek óta a gyüleke-
zet folyamatos renoválással. Munka közben hívta meg ünnepi istentiszteletre a gyülekezet
Kalácska Béla esperest igehirdető szolgálatra.

ACSÁD
300 esztendő múltán újra saját lelki otthonában dicsérheti Istent Meszlen társgyülekezete.
A felszentelő istentisztelet ünnepi igehirdetője az ezekben a napokban hazánkban tartózkodó
dr. Martin Kruse nyugat-berlini püspök volt, aki dr. Nagy Gyu1apüspökkel és dr. Hermann
Goltz hallei professzorral, az Európai Egyházak Konferenciájának tanu1mányi főtitkárával
érkezett az ünnepi eseményre. A felszentelést végző dr. Nagy Gyu1a püspök átadta a szent
szolgálat céljára azt az úrvacsorai készletet is, amelyet D. Ordass Lajos püspök a minneapoli-
si nagygyülés alkalmával kapott amerikai gyülekezetektől és amelyet most özvegye az acsádi
gyülekezetnek ajándékozott.

GYŐRÚJFALU
1989. Cantate vasárnapján kereste fel dr. Nagy Gyu1a püspök a 200 lelkes, Györhöz tartozó
filiát abból az alkalomból, hogy a templomépítés évfordu1ójára a kis gyülekezet felújította
templomát. A püspök egyúttal felavatta azt az emléktáblát is, amelyet az 1. és II. világháború
áldozatainak emlékére helyeztek el a templom bejáratában.
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PÁPA

Az ősi, a reformáció idején fontos lelki központ, amely nagynevű magyar reformátorokra
és igehirdetökre emlékezhet, felújította templomát, amelyet dr. Nagy Gyula püspök adott
át újra rendeltetésének. Az ünnepi istentiszteletbe beleépült az anyák napi megemlékezés is,
amelynek programjában többek között az Erkel Ferenc Zenei Általános Iskola növendékei
is énekeltek Kálmán Frigyes tanár-karnagy vezetésével.

CSIKÓSTÖTTŐS
A német nyelven folyt "aranykonfmpáció", amelyre meghívták itthonról és a két Németor-
szágból az 1939-ben konfirmáltakat, az emlékezésben, a hitben és a szeretetben való találko-
zás kedves eseménye volt.
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FELSÖNÁNA

A kitelepítés következtében maroknyira csappant gyülekezet a határainkon kívül élők segít-
ségévelmegújította templomát. Az ünnepi istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök németül
és magyarul szolgált. Köszöntötte a gyülekezetet Pósfay György Genfben élő ny. lelkészünk,
Weitzel Henrik, a falu egykori tanítója és Reitinger Henrik, a Bajor Diakóniai Osztály veze-
tője is.

SÁRSZENTLÖRINC
Emléktáblát helyeztek el a lelkészlakáson Balassa János, a magyar orvosképzés úttöröje emlé-
kére, aki 175 évvel ezelőtt itt született az evangélikus lelkész második gyermekeként.
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HIDAS

A bonyhádi gyülekezethez tartozó filiaban is az történt, hogy nagy összefogás eredményeként
a templom kívül-belül megújult. Így dr. Harmati Béla püspök és a külfóldi vendégek, vala-
mint a környékbeli hívek 1989. pünkösd elötti szombaton délután Felsönánáról ideérkezve
osztoztak a gyülekezet örömében.
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"HA VÉGET ÉR AZ ÚT ..:'

Megemlékezés halottainkról
SRÉTER FERENC (1894-1988). Nógrád megyei (szandai) földbirtokesként meglett fér-

fikorban iratkozott be a Teológiára, belső elhivatásnak engedelmeskedve. Kitűnő végzettség-
gel előbb kerületi missziöi lelkész, közben az evangélizációs szolgálat élvonalban járó orszá-
gos munkása, 1942 őszétől pedig a budai vári gyülekezet lelkésze. 20 évi evangélikus és 30
évi szabadegyházi szolgálat után tért meg atyáihoz békességgel. Isten kegyelméből feljutott
csaknem egy évszázadnak néböi hegyormára. A Farkasréti temetőben korán elhunyt első fe-
lesége sírjához irnádságos lélekkel kísérték el koporsóját mindazok, akik között általmenve
a Szentlélek erejével hirdette Isten országának eljövetelét.

NÉMETH FERENC (1923-1988). Egy augusztusi délelőttőn hatalmas templomi gyüle-
kezet vett búcsút Várpalotán egy szelíd szavú, hűséges lelkipásztortóI. Családja, a gondjaira
bízott várpalotai és ösküi hívek fájdalmában osztozott a város tanácselnöke, osztoztak a test-
véregyházak is. Koporsöja virágok és koszorúk tömegétől borítva indult el aztán végső nyug-
helyére, a tatai temetőbe. - Rövid mondat is sokat vall róla. Csöndes szavával, szeme ragyo-
gásával, kedves mosolyával, érzékeny lelkének minden rezdülésével mindig azt adta tovább,
amit Urától kapott. 3S éven keresztül nehéz és pröbás időkben végezte szolgálatát szívének
utolsó dobbanásáig.

DR. FEKETE ZOLTÁN (1911-1988). Az elmúlt évőszén váratlanul távozottkörünkből
országos egyházunk felügyelője. Előbb a Pesti egyházban, később a Fasori gyülekezetben
szolgált. 19S3-ban az Északi Egyházkerület, majd 1973-ban országos egyházunk felügyelője
lett. Tanári, egyetemi oktatói és tudományos kutatói munkája során 3S éven át vezette a Bu-
dapesti Kertészeti Egyetem Talajtani Tanszékét. Nyelvtudását bőséggel kamatoztatva be-
utazta"szinte az egész világot, s útjai során hazánkat és egyházunkat méltóan képviselte. Teme-
tésén részt vett a Teológiai Akadémia tanári kara, számos lelkészünk, a testvéregyházak
képviselete, a magyar tudományos élet sok személyisége és népes gyülekezet az ország min-
den tájáról.

HUBElIT ISTVÁN (1911-1988). Celldömölkön született, ott is kezdte szolgálatát, sőt
vissza is tért ismételten szülővárosába. Ostffyasszonyfán, Marcalgergelyin, Dörgicsén, átme-
neti országhatár-változások alatt a Vendvidéken: Nagytótlakon is szolgál, Csornához azon-
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ban már egy emberöltő szórványmunkája: 34 esztendő köti, Nyugdíjas éveit Sopronbánfal-
ván - saját házában - éli, végső pihenőt pedig a soproni evangélikus temetőben talált.

KISS GYULA (1906-1988). ARábaközben, Bodonhelyen született. Tanulmányait
mindvégig Sopronban végezve, Győrött avatja lelkésszé Kapi Béla püspök. 47 esztendeig ál-
lott aktív szolgálatban, sebből segédlelkészként csupán egy évet töltött Beleden, különben
egész szolgálati ideje Vönöckhöz kapcsolja. Hűséges ehhez a faluhoz, de hívei is hűségesek
hozzá, s két esztendei nyugdíjas idő után abban a temetőben talál végső pihenést, ahová oly
sok hívét kísérte az utolsó földi úton.

KOMJÁTHY LAJOS (1907-1988). Az egykori óbudai, majd büki lelkész életének mé-
csese örökélet vasárnapjának hetében aludt ki. Győrött volt segédlelkész, Skócia fellegvárá-
ban, Edinburghban jó angol nyelvtudásra tett szert. Kaposváron vallástanár. Ezt követően
ő szervezi meg Enying szórványkörzetét és építi fel szép kis templomát. A háború vihara
messze sodorja. Orosz földön tábori lelkész, majd Léván szolgál átmeneti időben. Az ötvenes
évek egyházpolitikai harcai során egész életére kiható sebeket kapott, mégsem keseredett el.
Bükön kétkezi munkával is segít új parokiát építeni, s új köntösbe öltözteti az ősi templomot.
Élete végén mozdulatlanságra ítélt hét szük esztendő kötötte betegágyhoz, és készítette fel
a hazatéréshez, Istenhez.

HERNÁDY NÁNDOR (1914-1989). Fiatal lelkészként Hódmezővásárhelyen, majd Fá-
biánsebestyénben gyűjti, szervezi az alföldi tanyavidék híveit, de hamarosan a Bpest-Deák
téri gyülekezetben találjuk, Keken András mellett. Innen szólítja püspöke kerületi missziöi
lelkésznek. Új munkakörében ismerkedik meg az egyházi közigazgatás műhelymunkáival.
Három püspök mellett szolgált 13 évig, a legnehezebb időkben. 50 fös tanoncotthont is szer-
vezett. 1953-ban került Apostagra, ahová 28 év szolgálata köti. Választékos, igényes igehirde-
tő. Igazságérzete és szeretete olykor nehéz terheket rak vállára, meleg családi körében azon-
ban mindig felüdülést talál. Nyugdíjasként néhány évig világi munkakörben dolgozik.
Amikor utolszor volt együtt szeretteivel, lakása felé tartva váratlanul érte a halál. Az apostagi
templomból hűséges hitvestársa mellé temették kihűlt porrészeit.

ABAFFY GYULA (1921-1989). Népes papi családból, Komádiból indult élete. Ormos-
puszta, Hernádvécse és az ősi arnóti gyülekezetben való szolgálat keretezi lelkészi pályáját.
Itt is, de világi állásban is egyaránt pontos, megbízható. Végtelenbe kígyózó utakat tett meg
szórványhívek gondozására, számszaki és pénzügyi vonalon is fáradozva még életének utolsó
napján is, de a váratlan hazahívás otthon érte, azon az új parókián, melynek felépítését Ő ma-
ga irányította. Hirtelen halála sokakat döbbentett rá arra, hogy "alig egy lépés van köztünk
és a halál között' '. Élete utolsó szakaszában sok próbatételt hordozott. Rövid fél évtized alatt
két hitvesét kísérte utolsó útjára. Koporsója mellett Erdélyból hozott harmadik felesége állt
meg összetörötten, s maradt özvegyen vele érkezett fiával. Szinte az egész gyülekezet éneke
és imádsága kísérte utolsó útján a csendes temetőkertbe.

VIRÁNYI LAJOS (1898-1989). Lelkészi karunknak egyik legidősebb tagja volt. Egykor
ő szervezte meg a mezőtúri gyülekezetet, ahonnan lelkészcsere folytán került később Szentes-
re. Itt élt nyugalma éveiben is mindaddig, míg felette is elhangzott a mennyei Gazda szava:
"Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben." Sírjánál, a szentesi
temetőben ökumenikus együttszolgálattal búcsúztatták lelkésztestvérei.

106



RÓNAY ZOLTÁN (1910-1989). Az a lelkésztársunk volt, aki különböző beosztásban, de
mindig szerényen, alázatos lélekkel szolgált, mert szívét teljesen betöltötte a szolgálat öröme.
Losoncon született. Apja egyházi tanító volt. Somlösszöllös, Barlahida, Uraiújfalu, Pápa,
Siklós, Komárom, Balassagyarmat, Losonc szolgálatának állomásai, nyugdíjas korában pe-
dig aktívan kapcsolódott a pestlőrinci és pestimrei gyülekezeti életbe is. Temetésén öt lelkész
tett jó bizonyságot fáklyaként ellobogó életéről azzal a közös kicsengéssel, hogy az Úrnak egy
hűséges szolgája tért vele haza.

DR. GROÓ GYULA (1913-1989). Teológiai Akadémiánk tudós professzora és gyakorla-
ti tanszékének 25 éven át tanára volt. Szolgálatát hitoktatóként kezdte Győrött. 1949-52 közt
egyetemes főtitkár, majd szórványgondozó lelkész Szentendrén. Három évig a Sajtóosztály
ügyvivője. A lelkészi szolgálatra a győri bencés gimnázium elvégzése után a Pro Christo
Diákszövetség Tahiban rendezett konferenciáin kapott indítást. Egyházszeretetének, sőt
egész életének meghatározóivá váltak az akkori győri lelkészek, teológiai gondolkodását pe-
dig 1935-36-ban bázeli tanulmányút ja formálta. Barth Károly hallgatója volt és tanítványa
maradt mindvégig. Egész életében lelkesen, szenvedéllyel tanult és tanított. Szabatos, vilá-
gos, olykor sziporkázó megfogalmazásban megbízható tárgyi ismereteket közölt. Kitűnő
írásmagyarázati munkáját, Jakab-levelét sok áldással forgatjak híveink ma is. Váratlanul
hunyt el. Gyógyíthatatlan betegségét a sebész keze csak feltárni tudta. Utolsó földi útjára
püspökök, teológiai tanárok és hallgatók, volt tanítványai és lelkésztársai, valamint hívek
egész serege kísérte a rákosi új köztemetőben.

DR. SCHULEK TIBOR (1904-1989). Veretes lutheránus teológust, ízig-vérig magyar
embert, a régi titulus szerinti, ,tisztelendő és tudós" lelkészt búcsúztattunk gyászistentiszte-
leten június l-jén, az édesapja álmodta-tervezte kelenföldi templomban a 85 éves korában el-
hunyt Schulek Tiborban. Tanulmányait háborús időkben kezdte. Tudását német és angol
egyetemen is gazdagítva bölcsészhallgatóként szaktanári alapvizsgát is tett. Korábban diák-
szövetségi titkár, 1930-48 közt hivatásos katonai lelkész. a háborús éveket követően Komá-
romban szolgál korai igazságtalan és kényszerű nyugdíjaztatásáig. Teológiai doktor. Disszer-
tációját Bornemisza Péter munkásságáról írta, s így kerűlt be neve a magyar irodalom-
történetbe is. A világháború nehéz évei alatt gyűjtötte össze "Régi Magyar Istenes Énekek"
címen egyházi énekkincsünk gyöngyszemeit. Nyolc gyermeket nevelt fel sokszor a legínsé-
gesebb körülmények között, de megtapasztalva Isten gondoskodását. Porai szeretteinek po-
raival együtt a kies fekvésű visegrádi temetőben várják a feltámadás dicsőséges reggelét.

Konfirmandus gyermekek kicsiny csapata az ünnepi oltárok köré állva énekli az énekzáró
könyörgést: "Ha véget ér az út, amott Terítsd meg nékem asztalod!" Elhunyt és előre ment
pályatársaink - amíg a földi gyülekezetekben szolgáltak, gyakran terítették meg a kegyelem
asztalát, s hívták az Úr szent vacsorájának ünneplésére a hívő lelkeket. Hangozzék feléjük
megdicsőült Urunk biztató szava, mely azt ígéri, hogy újonnan eszik és iszik velük a mennyei
Atya országában!

Pásztor Pál
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Ordass Lajosnak (1958)
" ... másnap Milétoszba
mentünk." (Csel. 20,15)

H. Németh István

Milétosz

Válj egy kicsit Fiam, tedd félre az írónádat, hadd teremtsek rendet a fejemben és a szívemben.
Majd szólok, ha folytatom a diktálást. Jegyzeteimben csak néhány mondat van a milétoszi búcsú-
zásról, de ez a néhány mondat eszembe juttatja a többit. Hadd gondolkodjam egy kicsit.

Szeretném, ha ti, krisztuskövetoR itt Rómában mindent tudnátok a tarzusi piÍLR6L, egészen
addig, amíg eljutott hozzátok.

Négy éve pihen a sirjdban. Holttestét kiváltottuk a Colosseum centuriójától, és eltemettük a kül-
város sikátorában. Nem tették csúffá a vadállatok, mert vékony volt és sovány. Bordáit beroppan-
tották, lábát egy helyen felszaggatták, de ott hagyták, és testesebb áldozatokon marakodtak. Így az-
tán könnyűszerrel felismerhettük a hullaszállító rabszolgák targoncáin.

Síljáról el ne feledkezzetek! Keresztet uéstem sírköve alsó lapjára, mert a Kereszt Krisztusának
volt apostola.

Nemsokára elmegyek tőletek vissza Pál gyülekezeteibe, ahol együtt szolgáltam úvele. Ha az Úr
megengedi, Efezusban telepszem meg, mert neki is ez volt a legkedvesebb gyülekezete. De az is lehet,
hogy Filippibe megyek. Ott is nagyon szerették Pált.

Egy hónap múlva már nem leszek köztetek. De addig befejezem, amit megígértemjó Teofilus bará-
tomnak és nektek, az Úr mennybemenetelétől Pál római fogságáig az apostolok cselekedeteinek fel-
jegyzéseit. Azaz hogy Krisztus cselekedeteit, mert mindent Krisztus cselekedett. Pál, Péter és János
is csak eszközei voltak Szentlelkének.

Ha olvassátok majd, emlékezzetek meg egy-egy imádsággal rólam is, Lukácsról, az orvosról.
ott hagytuk abba - ugye Fiam - az írást, hogy a harmadik úz végén Jeruzsálembe menet elha-

józtunk Efezus mellett. Siettünk, mert Pál szerette volna a pünkösdi ünnepeket a jeruzsálemi gyüle-
kezetben tölteni.

De kétnapi járófolddel odébb kikötöttünk Milétoszban. Viharos volt a tenger és a hajónak előre-
láthatólag egy hétig kellett vesztegelnie a kikötőben. Ezt le is írhatod: Milétoszból elküldött Efezus-
ba és magához hívatta a gyülekezet véneit.

A hét végére megjöttek. Tisen jöttek. Mi nyolcan voltunk Pállal, rajtunk kívül velünk jöttek Jeru-
zsálembe: Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Tikhikus és Trofimus.

Az efezusi gyülekezet vénei az egész napot velünk töltötték. Pál sokat kérdezett az efezusiaktói.
Bámulatos memóriája volt, mindenkire emlékezett a gyülekezetben. Tanácsokat adott, főképpen a
hit és szeretet útjairól.

Az esti agapén Krisztus Urunk szenveaését prédikálta. Csodálatos volt az igeszolgálata. Mintha
csak ott lett volna ő is a Golgotán, olyan szívetrázón, lélegzet-elállítón mutatta meg nekünk a ke-
reszten szenvedő Urat. Nem beszélt bűneinkröl, minket mégis elfogott a bűntudat a kereszt láttán.
Hiszen helyettünk, érettünk szenvedett!

A feltámadás evangéliuma az egekbe ragadott minket. Isten hatalmas jelet adott Fia felől. Bizo-
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nyosságot ajándékozott nekünk örök életünkről. Olyan öröm sugárzott az arcokon, mintha máris ott
lennénk az Úr előtt. Olyan boldog volt az énekünk, mintha már a szentek seregében dicsőítenénk
az ég és fold örökkévaló Istenét.

Későn tértünk nyugovóra.
Másnap reggel korán kimentünk a kikötőbe. Az ég derüs volt, ragyogva kelt a nap. Szívünk olyan

volt mint a tenger, megbékélt és csendes. A vének bensőségesen búcsúztak Páltól, és unszolták, hogy
minél előbb térjen vissza hozzájuk.

Pál tagadólag ingatta fejét.
Mindnyájunk szíve elszorult. Nem jön vissza többé? Érzi, hogy elszólítja az Úr? És ő kimondta

. az igent.
Megindultan rejtette arcát köntöse szárnya mögé. És mi már szavai előtt megéreztük, hogy nem

látjuk arcát többet gyülekezeteinkben.
Hangosan sírt mellettem Gaius. És az efezusi vének is könnyező szemmel értették meg, hogy ez

a búcsú örökre szól.
Beszéd közben felénk nyujtotta kezeit. Megértettük, hogy miért. Mert tiszták voltak ezek a kezek.

Apostolsága alatt ember vére nem tapadt hozzá. Haszonlesés, anyagiasság nem szennyezte be, hi-
szen még a legcsekélyebb adományt sem fogadta el magának, csak a jeruzsálemi szegényeknek. No-
ha a lelki kenyeret ő osztogatta nekünk, és elfogadhatta volna a testi kenyeret is, nehogy haszonlesés-
seI vádolják, maga dolgozott az élelemért a sáwrponyva-szövő rámán. És másokat is eltartott ezzel
a munkával. Két mutatóujján évek alatt göb nőtt a vetélő-orsó wlogatásától.

Ezt az ujjat néztem, amikor intőn felemelte. Tudtam miért, mielőtt kimondta volna.
Vigyázásra intette a gyülekezet vezetőit. Éber helytállásra a hamis próféták tanításaival szemben.

Ismerte a gyülekezetet. Tudta, hogy esendő emberekből áll, akik nem erősek még a hitben, és ezért
könnyen félrevezetheti őket egy-egy sima szavú, álnok szívű hamis próféta.

Hallgattuk a végrendeletét.
Szakállunkba folyt a könnyünk, ruhánkat markolta kezünk, és szemünk igézetten tapadt őreá.
Vékony kis alakja megnövekedett előttünk. Arca sápadt volt, féltem, hogy rosszullét környékezi.
Tudod Fiam, hogy orvos vagyok. A jeruzsálemi atyafiak is azért rendeltek melléje, hogy egészsé-

gére vigyázzak. Gyomorbajos volt, néha kegyetlenül kínlódott görcsei miatt. Ilyenkor gyógyító fü-
vekből főzetet itattam vele, hogy helyreálljon az egészsége. Betegségét maga többször is úgy nevezte
szelíd derüvel, mint "tövist'; amit Isten adott a testébe, hogy el ne bizakodjék.

Megszépült barázdás arca a Mester sorsához hasonló szenvedés gondolatára. - Kész vagyok Érte
szenvedni és meghalni is - mondotta, de egész arca is ezt a készséget tükrözte. Sosem vonakodott
a szolgálattól, kereste inkább annak alkalmait. S tudta, hogy szolgálatát egykor Urához hasonlóan,
talán életét is odaadva meg kell koronáznia.

Ez volt mindene: a szolgálat. Az Úr szolgálata. S mikor felénk terjesztette a kezét, mint apa a
gyermekei felé, ha búcsúzik tőlük, elszorult a torkom, mert tudtam hogy a szolgdlatot köti szívünkre.

- Vigyázzawk magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett az
Isten egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett!

Itt van feljegyzéseimben ez a mondat, mindjárt a hajóút elején vetettem papirusera. Drága mon-
dat ez, szívemben őrzöm halálig . .t,l véren udltatt egyház Isten-szolgálatát, ember-szolgálatát adta
tooabb nekünk. Felnőttek, vének ismét sírva fakadtunk. Mert gyengének éreztük mogunkat Pál hite
nélkül erre a szolgálatra.

Ezért terjesztette ég felé kezét imádságra, hogy erőt könyörögjön nekünk. És imádsága megnyuotta
előttünk az eget. Közel hozta hozzánk a Mennyei Atyát, mert Krisztus nevében könyörgött hozzá-
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""Mindenki Oreá néz

teljes bizalommal. És nem maradt el az Atya válasza sem. Éreztük, tapasztaltuk Lelkének kiáradá-
sát, mert békesség és reménység áradt szét szívünkben.

Aztán elbúcsúztunk az efezusi vénektől és ők Pdltol. Nem ment ez könnyek nélkül. Emberek va-
gyunk Fiam, hajlamosak arra, hogy rajongásig szeressünk egy-egy áldott életű embert. És kétségbe-
esünk, ha az Úr elszólítja őt a szolgdlatbol és az életből. Az efezusiak nem tudtak szólni. Egyenként
megálelték Pált, hosszan, sokáig. Aztán felszálltunk a hajóra.

Amint a szél belekapott a vitorlákba, és megmozdult a hajó teste, énekbe kezdtek az efezusiak.
Velük énekeltünk mi is. Válj csak, nem emlékszem biztosan, melyik zsoltárt énekeltük. Mint-
ha ... mintha ... Korak fiaiét: ... a seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk!

Aztán kifutottunk a milétoszi kikötőből és elindultunk Jeruzsálem felé.

Amikor Gitta az átvirrasztott éjszaka után a kelő napba nézett, már nyugodt volt: úgy
érezte, békességre talált itt, a vidéki paplakban, ahová menekülésszerűen érkezett, nya-
ralóvendégként. Menekült a városból egy fájdalmas, megoldhatatlannak látszó kapcsolat-
ból, hajdani vőlegénye, Zsolt elől, aki nemrég ismét jelentkezett, s megalázkodva az ő bo-
csánatáért könyörgött. Most rajtam a sor - gondolta -, úgy bocsátok meg, hogy örökre
elfelejtem, ami rossz köztünk történt. Vajon lehet-e újrakezdeni mindent - kérdezte önma-
gától, de amint széttekintett a fénybe öltözött tájon, úgy érezte, hogy a szíve is megtelik
fénnyel, s felderengett előtte egy boldog, nyugodt élet körvonala. Valahol megszólalt egy
madár, és ő elmosolyodott azon, hogy ezt a csodát - a hajnali természet csodáját - ma
giccsnek nevezzük. Úgy látszik, ami ebben a világban nagyon szép, az a ma emberének
giccs. Őt mindenesetre elragadtatta a hajnal pompája, boldognak érezte magát, annyira,
hogy imádkozni kezdett Istenhez.

Szobája ablaka előtt, a kerti úton megjelent vendéglátója, az idős lelkész, aki reggeli sé-
tájára indult. Meglátta Gittát és vidáman köszöntötte:

- Jó reggelt! Felébredt a mi vendégünk?
- Még nem, tisztelendő bácsi, mert még le sem feküdtem.
- Talán nincs megelégedve a szobáj ával?
- Nagyon is meg vagyok elégedve. De nem tudtam aludni, mert itt belül valami nagy

rendetlenség volt. Most már minden elrendezödött, és nagyon-nagyon örülök ennek a ra-
gyogó reggelnek!

- Én is! - felelte a lelkész. - Tudja, van egy énekünk, ami ilyenkor mindig eszembe
jut, és úgy érzem, ebben a madárdalban is ez zeng. Így szól: "Zengd, lelkem, az új reg-
gelt. .. Az Úr jósága mily nagy!"

- Igen, én is most tapasztaltam meg, hogy mennyire jó az Isten!
- Mi a terve a mai szép nappal?
- Nem is gondoltam még rá. Egyenlőre csak engedem múlni az időt. Nem akarok ter-

vezni, hogy még ennek a gondja se zavaria meg ezt a gyönyörűen megvirradt napot. Talán
majd csak ismerkedem a környezettel.

- Jöjjön velem egy kirándulásra! Nem messze, a szomszéd falu határában van egy sze-
retetház, ahol hetenként egyszer reggeli áhítatot tartok. Gyönyörű az út odáig az erdőn ke-
resztül. Mindig gyalog megyek, mert nagyon szeretek menni. Nem nevezem sélának, mert
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képtelen vagyok olyan lassü, kényelmes tempóban járni. Sokszor megtettem már ezt az
utat, de az erdő mindig tartogat számomra valami meglepetést.

- Szívesen megyek magával - felelte Gitta.
- A reggeli már az asztalon van. Fél óra múlva indulunk. Amint asztalhoz ültek, az öreg

lelkész magáról kezdett beszélni:
- Tudja, kedvesem, én már nyugdíjérett öregember vagyok. Talán nyugdíjba is mentem

volna, de ez a táj visszatart, meg azt sem tudom, akadna-e utódom. Szeretem ezt a vidéket,
jól ismerem az itt élő embereket, akikkel jóban, rosszban együtt voltunk. A szeretetotthon,
ahova megyünk, nem mondom, hogy mindenkinek kellemes látványt nyújt, mert nyomo-
rék gyermekeket gondoznak ott, és bizony nagyon szívszorító látvány egyik másik kisgye-
rek. Akiben nincs elég szeretet, nem is bírja ott a szolgálatot. Tudja, sok ember, ha olyas-
mit lát, ami ott van, azzal próbálja vigasztalni a nyomorultat, hogy látványosan sajnálja.
Pedig igazán csak az segít, aki az ott élőkkel vele egyenrangú, egészséges emberként bánik,
és ez nehéz az épkéz1áb embemek. Ezt a környezetet nem lehet megszokni, ide csak nagy-
nagy szeretettel szabad belépni és ott dolgozni.

Reggeli után hamarosan elindultak, keresztül a kerten.
- Látja, kedves Gitta, ez a kert is nagyon hozzám nőtt, nemcsak azért, mert minden

fáját, bokrát magam ültettem. Amikor idejöttem, azonnal úgy éreztem, olyan helyre tettem
le a poggyászom, ahol jó lesz élni, mert van IJ1itdolgozni, és nem hiába szereti az ember
ezt a ••• hogy is mondjam? ••• mindent, ami itt van. Itt azonnal otthonom lett, és szeretni
lehetett mindent.

- Tessék mondani - szólt közbe Gitta -, soha sem vágyott el innen?
- De igen. Csak amikor dönteni kellett, mindig közbejött valami, ami maradásra kény-

szerített. Vagy az emberek viselkedtek úgy, hogy éreztem, bíznak bennem és kellek nekik,
vagy nem tudtam búcsúzni az erdőtől, a kertemtől, de különösen összeszorult a szívem,
ha arra gondoltam, hogy a templomtól kell bücsűznom. Pedig ez csak egy egyszerií épület,
és van ennél sokkal szebb templom is, de annyit imádkoztam benne, és olyan sok boldog
órát töltöttem itt, hogy azt éreztem, utánam kiáltanak a beune elmondott igehirdetések,
és nagyon kedves lett számomra minden zuga. Féltő gonddal őriztem ennek a kétszáz éves
templomnak minden részecskéjét, melyen látszik a hajdani ősök kezenyoma. No, de itt va-
gyunk az erdőnél. Látja, én olyan érzelgős öregember vagyok, hogy úgy érzem, most is
templomba lépek. Olyan az erdő csendje, mint egy hatalmas katedrálisé. Lakik itt egy ma-
dár, amelyiknek a kiáltását ez a természet építette templom ünnepélyesen, diadalmasan
visszhangozza. Egyszer megpróbáltam ebbe a csendbe én is beleénekelni egy dicséretet,
de az én hangom szegényesen, tompán hangzott. Nem tudom, mi hiányzott belőle, hogy
nem csendült olyan diadalmasan, mint a madár éneke. No, de talán untatom is ezzel a sok
beszéddel.

- Nem, kedves János bácsi! Ahogy mesél, egy másik világ nyílik meg előttem, amit ed-
dig nem ismertem, és szeretnék ebben otthonra találni.

Amint az erdőből kiléptek, egy kőfallal kerített ház előtt találták magukat. A kúriát haj-
dani tulajdonosa az egyházra hagyta, hogy nyomorék gyerekek otthona legyen. Tette ezt
azért, mert az ő egyetlen gyermeke is születésétől fogva nyomorék volt.

Az út, amelyen Gitta és az öreg lelkész a házhoz érkezett, fehér oszlopok tartotta balkon
alá futott. A kocsifeljáróról nyílott a remekbe készült vasalással díszített nehéz tölgyfa ajtó,
mely egy előcsarnokba vezetett. Az előcsarnokból léptek a kúria nagytermébe, ahol zsi-
bongás fogadta az érkezőket. Fehér köpenyes gondozónők csetlő-botló, sánta vagy rángó
járású, vízfejű, nyomorék gyerekeket igyekeztek leültetni az alacsony padokra. Az egyik fa-
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Ion hatalmas freskó Jézust ábrázolta - nyomorék gyerekek között, akiket fehér ruhás fér-
fiak és nők vezettek az Úr elé. A Megváltóra néző gyerekek torz arcából várakozó bizalom
sugárzott. Amig a lelkész az intézet vezetőnőjével beszélt, Gitta nem tudta levenni szemét
a képről. Egyszer csak a lelkész hangját hallotta:

- Bocsásson meg, főnöknő, majd elfelejtettem, hogy vendéget is hoztam: Kovács Gitta
házunk vendége. Ismerkedjenek meg, én addig előkészítem a dolgaimat.

- Látom, kedves Gitta, hogyan érdekli a freskónk.
- Igen! Valami nagyon különös van benne. Azt érzem, hogy aki festette, a maga belső

világát vitte a vászonra.
- Igaza van, mert a festője intézetünk volt gondozottja. Csak az egyik kezét tudta hasz-

nálni, és amikor idekerült, még járni sem tudott. Szellemileg azonban teljesen ép volt, és
nagyon erős akaratú. Itt megtanult járni. Felfedeztük, hogy tehetségesen rajzol, és egy fes-
tőművész, aki nyaranként ezen a vidéken dolgozott, megszerette, és szívesen tanítgatta.
Sajnos, a fiú alig hogy ezt a freskót befejezte, hamarosan meghalt.

- Egyik kezét tudta csak használni, és mégis képes volt az állványon mozogni? - kér-
dezte csodálkozva Gitta.

- Tudott, mert az állvány úgy készült, hogy biztonságos legyen számára. Maga tervez-
te, és készíttetett hozzá egy felvonót is, amivel fel tudott jutni az állványra. Paletta helyett
különleges asztalkája volt, melyen rögzíteni tudott mindent, ezzel pótolva a béna kezét.
Nagyon kevés segítségre volt szüksége, nagy akaraterővel igyekezett megcsinálni mindent
segítség nélkül. Talán azért, hogy önmagának bizonyítsa: teljes értékű ember tud lenni
nyomorékon is.

Közben elcsendesedett a terem népe, már mindenki szemben ült a freskóval, ami előtt
kis asztalka volt, rajta a lelkész könyvei. A felnőttek is az alacsony padokon foglaltak he- .
lyet, a gyerekek között. Gittának is ilyen helyet kínáltak az egyik sor szélén.

- Kedves gyerekek, szeretettel köszöntlek benneteket! - szólalt meg a lelkész. -
Amint látjátok, vendéget is hoztam magammal, aki szeretettel jött közétek. Köszöntsük őt
mi is szeretettel. Ti mondjátok meg, hogy mivel köszöntsük. - Mintha pánik tört volna
ki a gyerekseregben, mindenki kiabálni kezdett. A lelkész felemelte kezét, csendre intette
őket.

- Ne ilyen zsivajjal üdvözöljétek, mert azt gondolhatja majd rólunk, hogy mi nem is tu-
dunk illedelmesen viselkedni. No, te, Rozikám, aki a vendég néni mellett ülsz, mondd
meg, hogy köszöntsük?

- Énekeljünk! Az énekeljük, hogy "Sűrű erdő mélyén kicsi bárány béget".
- Jó lesz, gyerekek?
- Jóóóóó!
- No, kezdjük!
Megszólalt a harmónium, és a lelkész intésére énekelni kezdtek a gyerekek, kórusokból

néha kihallatszott egy-egy disszonáns hang. Egyik gondozónő nyitott énekeskönyvet adott
Gittának, hogy követhesse a szöveget.

- Ki mondja meg nekem - kérdepe az éneklés után a lelkész -, hogy ki az a bárány,
akit Jézus keres? No, Pali, te mondd meg! A sor közepén egy nyálazó szájú fiú dadogta a
választ:

- Éééén vavaggyok az az eeltttéveddt bbbárány!
- Biztosan sokan tudjátok, hogy ki küldte hozzánk ezt a jó Pásztort, de még ezt is Pali

mondja meg.
AAAa zisten! - dadogta Pali.
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- Miért? Mondd meg, Julika!
- Mert a jó lsten nagyon szeret bennünket.
Az öreg lelkész szinte maga is gyermekké lett, amikor türelmesen kérdezgette őket, azon

igyekezve, hogy mindegyik felelhessen egy-egy kérdésre. Majd elővette bibliáját, és János
6:1-15.-ből felolvasta az ötezer ember megvendégelését, mert abban egy fiú adja oda 5
árpakenyerét - mint mondotta - és két halát, amiből mindenkinek jut, és még marad is
12 kosárra való. Megragadó történet kerekedett elbeszélése nyomán a kenyeret és halait
közreadó fiúról, aki az édesanyja által csomagolt kis elemózsiájával nagy szolgálatot tett.
Thlán az édesanyja azt mondotta fiának, amikor útnak indította, hogy azért csomagol
ennyit, mert biztosan lesz ott olyan, akinek nincsen semmi élelme. Így aztán boldogan ad-
ta halait és kenyerét az Úr Jézusnak, akinek a kezében a szeretet úgy megsokszorozta a
keveset, hogy a sok-sok éhezőnek jóllakásig jutott, és csodák csodája, még maradt is belő-
le. Íme, az édesanya szeretete a fiának is jóra indította szívét, annyira, hogy még ma is
mindenfelé az egész világon beszélnek erről a szeretetről. Legyetek ti is ilyen jószívűek,
mint ez a kisfiú - mondotta a lelkész, és végül megkérdezte agyerekeket, szeretnének-e
ök is ilyen jószívűek lenni. Kómsban felelték a nyomorék gyerekek: Igen, szeretnénk.

Gitta azt érezte, hogy valaki nagyon nézi, egyszer csak egy meleg kis kéz ért hozzá. Rozi-
ka, a mellette ülő kislány fogta meg a kezét. Amint tekintetük találkozott, megszélalt a
kislány:

- Vendég néni, szeretlek téged! Ugye te is szeretsz engem? - Gittát zavarba hozta a
kérdés, de olyan sóvárgó várakozást olvasott ki a gyermek szeméből, hogy sietve válaszolt:

- Igen! Igen, én is szeretlek!
- Thdod, én kaptam az anyukámtól csokit, és én azt neked adom, mert olyan jó, hogy

te is szeretsz engem. Én még nem tudok menni, mert még gyengék a lábaim, de majd ha
tudok járni, sétálok veled sokat.

A lelkész a Biblia-magyarázat végén rövid imádságot mondott, egyszerű, gyermeki sza-
vakkal, és vidám énekbe kezdett: ,,A mennjei Atya szereti a hegyet és völgyeket. .!' Az
ének alatt a kislány Gitta kezét fogta, majd az ének végén ismét megszólalat;

- Thdod néni, nekem még maradni kell a helyemen egy kicsit, mert előbb a többieket
kivezetik,azutánjönnekértem.

- Addig én is itt maradok - felelte Gitta. - Mondjad csak, ugye jól hallottam, hogy
téged Rozikának hívnak?

- Igen!
- Mikor láttad az anyukádat?
- Már régen, mert nem tud ide eljönni. Nagyon messze lakik, nehéz ide elutazni. Meg

nem is ér rá, de megígérte, hogy mire járni tudok, eljön értem, és hazavisz.
- Nem szeretsz itt lenni?
- Nagyon szeretek, de otthon majd az egyetlen anyukám csak engem fog szeretni, és

mindig csak velem lesz. Mesél nekem nagyon sokat. Mesél az apukámról. Az apukám •••
nem is tudom, hol van. Azt hiszem repülőgépen utazott el, és olyan messzire ment, hogy
nagyon sokára tud csak visszajönni. Majd biztosan repülőn jönnek értem az any"kámmal.

Egyik gondozónő tolószékkel érkezett, és Rozikát beleültette. Amint felemelte, Gitta lát-
ta, hogy a kislány vézna lábacskái bénán lógnak.

- Isten veled, néni! Mikor jössz el megint?
- Isten veled, Rozikám! Amint lehet, jövök!
A kislány még az ajtóból is integetett Gittának. Ekkor a vezetőnő és a lelkész léptek

hozzá.
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- Szegény kis Rozika! - szólalt meg a vezetőnő. - Teljesen árva. Szüleit autőszeren-
esetlenség érte. A kislány is a kocsiban volt, és olyan szerencsétlenül sérült meg, hogy a
lábai bénák maradtak. Magának is a szüleiról mesélt?

- Igen. Nem tudja, hogy meghaltak?
- Kicsi volt még a szerencsétlenség idején, nem fogta föl, mi történt vele. Olyan élén-

ken beszél a szüleiről, hogy senkinek sincs szíve megmondani neki a valóságot. Ha akad-
nának örökbefogadói, könnyű volna neki azt mondani, hogy azok az igazi szülei, és bizto-
san boldogan el is fogadná őket. De ki fogad örökbe egy ilyen nyomorék kisgyereket? Majd
itt felnő, és megtanít juk valami munkára, amiből fenn tudja tartani magát.

Gitta, miközben szötlanul, hosszan nézte a Rozika után bezárult ajtót, saját életére, szo-
morú sorsára gondolt, aztán hirtelen elszégyellte magát; hisz ő minden bajt, gondot ép
testtel és ép lélekkel vészelt át, és most boldogtalannak érzi magát, vádolja a sorsot, mert
útjába akadt egy ember, aki fájdalmat okozott neki. De ettől még nem lett béna a lába,
és voltak mellette szerető emberek, akik boldog, nyugodt életet adtak neki, és megterem-
tettek minden lehetőséget, hogy ne szoruljon idegenekre.

- Rozikának nincsenek rokonai? - fordult Gitta a vezetőnőhöz.
- Vannak, de nem törődnek vele. Ők hozták ide a kislányt, azzal az indokkal, hogy nekik

is gondozásra szoruló gyermekeik vannak, és képtelenek még egy beteg gyermeket is vál-
lalni. Én azt hiszem, hogy inkább az az oka, hogy a gyámügyi hivatal minden értéket, ami
a szülők után maradt, zárait. Különösen a lakás izgatta őket, de mivel nem juthattak hozzá,
a kicsi sem kellett nekik. A gyermek különben szellemileg teljesen ép, sőt az átlagosnál
jóval értelmesebb.

- Kérem, főnöknő, szabad nekem látogatni Rozikát? - kérdezte Gitta.
- Hogyne, csak tessék jönni!
A lelkész összeszedte könyveit, és táskájával a kezében hozzájuk lépett.
- Indulhatunk hazafelé, kedves Gitta.
- Ráérnek még, nagytiszteletű úrr Nem kell gyalogolniuk a napokban érkezett meg az

új autónk, az mindig a rendelkezésére áll.
- Kedves főnöknő, csak nem akar megfosztani ezektől a kellemes eredei sétáktól?
- Nem, nagytiszteletű úroAmikor ilyen szép idő van, tessék csak átsétálni hozzánk, de

máskor küldöm az autót. Most éppen arra van dolgá a kocsinak, meg azt hiszem, elég egy-
szer megtenni gyalog ezt az utat. Már itt is van, csak tessék beszállni! Viszontlátásra!

Amig az autó rohant az erdő felé, Gitta a tovatűnő épületet nézte. Ott él Rozika, és a
Rozikához hasonló kis nyomorultjai az életnek. Mennyire tehetetlen az ember, hisz csak
könnyíteni tud az ilyen gyermekek nyomorán, de nem képes megadni azt, amire mindennél
nagyobb szükségük lenne: az egészségüket. Az itt élő gyermekek szerencsésebbek az át-
lagnál, mert olyan felnőttek veszik körül őket, akiknek az a hivatásuk, hogy nekik otthont
teremtsenek. Miért van ez a nyomorúság? A bűn büntetése vagy a természet tévedése,
hogy ilyen életek jönnek világra?

Mire a parochia elé értek,megerősödött benne az elhatározás, neki vissza kell mennie
az intézetbe, hogy Rozikával találkozhasson. Még érezte a kislány keze melegét, és nem
tudta felejteni vágyakozó tekintetét, amellyel szinte könyörgött neki: szeress engem.

Amint a verandára értek, Gitta leült az egyik nyugszékre. A lelkész az irodájába vitte tás-
káját, majd ő is visszajött, és leült Gittával szemben.

- Nos, Gitta kedves, hogy tetszett a kirándulás?
- János bácsi, ez az intézet szörnyű hely! Ennyi nyomorúságot egy rakáson! Ugyanak-

kor csodálatos is, mert ennyi szeretetet nem mindig lehet látni és tapasztalni egy helyen.
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Megrázó az a tömény gyötrelem, a szeretetnek az a csodája, amivel az ott dolgozók maguk-
hoz ölelik a szerencsétlen gyerekeket.

- Ezt a munkát nem lehet szeretet nélkül végezni.
- János bácsi, ne haragudjon meg, ha nagyon butákat kérdezek. Miért van ez? Azt hall-

juk a prédikációkban, hogy az Isten szeret bennünket, embereket. De hát emberek ezek
a szerencsétlen gyermekek is. Miért van az, hogy az egyik ember ép testtel, ép elmével
élhet, míg a másik már ilyen nyomorultul születik a világra? Vagy itt van a kis Rozika, aki
épen jött a világra, de egy véletlen baleset nyomorulttá és árvává tette? És milyen tragikus
az, hogy akiknek kötelessége lenne ennek a kis szerencsétlennek a gondozása, eltaszítja,
és az idegenek önzetlen szeretetére bízza.

- Nagyon komoly és nagyon nehéz kérdések ezek. Isten sem tévedéssei, sem részlehaj-
lással nem vádolhatjuk, és talán az lenne a leghelyesebb, ha kikapcsolnánk még a gondola-
tát is annak, hogy igazságtalan lenne. Én azt hiszem, hogy a teljes felelősséget az emberre
kell hárítani. Sokszor érthetetlen ugyan, hogy egyik-másik embert miért így, vagy miért
éppen őt éri utol az ilyen csapás, de hiszen nagyon sok minden van ezen a világon, aminek
a titka rejtve van az ember előtt. Nagyon sokszor van úgy, hogy amit az ember nem ért
vagy nem akar megérteni, annak a felelősségét az Istenre hárítja, mondván, miért engedi,
hogy ilyesmi előforduljon? Az ember nagyon büszke arra, hogy ő gondolkodó lény, alkotó
értelemmel bír, de ha valahol hibát követ el, és ha annak súlyos következményei vannak,
igyekszik rajta kivül lévő okokra hárítani a felelősséget.

- Úgy értsem tehát - szólt közbe Gitta -, hogy én magam is felelős vagyok, sőt oka va-
gyok életem szerencsédenségeinek, nyomorúságának? Beleértve a kömyezetemben lévőket is?

- Valahogy így. Csak annyit fűzök még hozzá, hogy tudjuk, látjuk; az ember élete véges,
időhöz kötött. Előbb-utóbb találkozni kell a halállal, a földi élet végével. Minden anyag idő-
vel kifárad, és a mi emberi testünk különféle anyagokból van, és 100 éven beíül eliut a kifára-
dásnak abba az állapotába, amikor már nem alkalmas az élet funkcióinak ellátására. Ezért
halnak meg az öregek. De nemcsak az öregek halnak meg, mert a betegség, a szerencsétlen-
ség, az önpusztító szenvedély stb. is tönkre teheti szervezetünket, és fiatalon is utolérhet a
halál. Életünk során sok ilyasmit követünk el, ami magunk vagy mások halálát okozhatja.
Sokszor mondjuk, hogy a halál értelmetlen és megoldhatatlan, titkot sejtünk mögötte, pedig
legtöbbször csak nem akarjuk megérteni, ami történt. Dyenkor nagyon könnyen hajlandók
vagyunk Istenre hárítani a felelősséget. Ennek a világnak az a nagy szerencséje, hogy Isten
szereti, és a szeretetből adott az embemek is. Ezzel a legnagyobb, a legcsodálatosabb kín-
eset adta az embemek, és ennek a kincsnek a kamatai azok, amiket ott látunk, ahol az élet
szerencsédenjeit, károsultjait, veszteseit, nyomorultjait gondozzák.

Gondolatuk visszaszálIt a szörnyű és csodálatos helyre, ahol kicsiny életek viselték nyo-
morúságuk terhét, és önzetlen szeretet ölelte magához őket.

Hallgattak, Mindketten igyekeztek rendezni gondolataikat, amikor megkonduIt a ha-
rang, és a lelkes érc zengése betöltötte a légteret, hogy aztán szétgyíírüzzön a házak felett.
A legtöbb embemek a harangszó csak annyit jelez, hogy itt az ebéd ideje; és az éhes ember
szájában összefut a nyál, amint az evés gyönyörére gondol.Pedig intelem a déli harangszó,
mert arra emlékeztet, hogy vége lett egy szörnyű csatának, melyben a keresztyén világ a
fennmaradásáért harcolt a pogány ellen. Ki gondol ma arra, hogy ilyenkor - a déli ha-
rangszó pillanataiban - a békéért kellene imádkozni, azért, hogy Isten őrizzen meg a dúló
háborútól, és csendesedjen az emberek szívében az egymás iránti gyűlölet.

Mátis István
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" ... becsukódik már a szemem, de a tied
nyitva Atyám ..."

Monoton zúgásra ébredtem. A megnevezhetetlen, ismeretlen eredetű, ablakra homokot
fúvó zaj körülvett, elborított, és elfárasztott. Virradni kezdett. Felültem az ágyban, a csuk-
lómhoz kaptam, számolni akartam a pulzusomat. Nem találtam! Nincs? Ez nem lehet! Az
órámra néztem: a másodpercmutató szorgalmasan rótta útját a számlapon. Végre halványan,
mint lepke fáradt vergődését, kitapintottam érverésemet. Tizenöt másodperc alatt harmincat
lebbent, de lehetett több is, mert nem éreztem minden rezdülését. Tévedhetetlen öndiagnó-
zisommal azonnal megállapítottam, hogy ismét visszatért a pitvarlebegés. Eszterrel kíméle-
tesen próbáltam közölni, de láttam az arcán, hogy már sejtette, miről van szó. Neki elég egy
tekintet, és már a szemem állásáról tudja, hogy valami nincs rendben. Most uralkodott ma-
gán, igyekezett leplezni aggodalmát. Szinte szárazon mondta: nem kell megijedni és ideges-
kedni! Gyerünk a körzeti orvoshoz. Arníg a rendelő felé tartottunk, fáradtan szemléltem a
kömyezö világot, és úgy éreztem, megszűnt a távoli zúgás, de azt is tudtam mindjárt, hogy
csak látszat az egész, mert az úttesten dübörgő gépek zaja elnyomja. Az újságosbódénál ön-
kéntelenül a zsebembe nyúltam, előhalásztam egy kétforintost, és megvettem a szokásos na-
pilapot, hogy a rendelő várójában olvashassak. Nem jutott rá idő, hamarosan sorra kerül-
tünk, és ettől kezdve fölgyorsultak az események. Az orvos rövid vizsgálat után
helybenhagyta öndiagnózisomat, és azonnal hívta a mentőket. Amikor a mentőkocsi hord-
ágyára fektettek, figyelmeztettek, hogy ne sokat mozogjak.

Eszembe jutott Zsuzsa lányom, aki húszegynéhány évvel ezelőtt, apró gyemekként, egy
óvatlan pillanatban csokoládédrazsé formájú gyógyszert zsákmányolt, és megevett belőle ti-
zenöt tablettát. Bár kimosták a gyomrát, mégis kórházba kellett vinni megfigyelésre. Én kí-
sértern el. Amikor a mentőkocsi elindult velünk, lefektettem a hordágyra, betakartam, és
mondtam neki, hogy aludjon. Erre előhúzta a takaró alól a kezét, és mint otthon a kiságyá-
ban, összetette, és imádkozni kezdett: "Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a sze-
mem ... " Az imádság otthonossá tette számára a kemény rugőjú, zötyögő mentőkocsit. A
téli estében aggódva lestem ki az ablakon, mert az útra fagyott jégbuckákon botorkált a men-
tőkocsi a veszprémi kórház felé. Kislányom megfogta a kezemet, és elaludt ...

A múltból a mentőápoló hangja hozott vissza a jelenbe. Már a Budapest Szálló nagy, hordó
formájú épületét láttam, amikor az ápoló megkérdezte: szép-e az ajkai templom? Míg én a
hordágyon fekve kislányom imádságára gondoltam, az ápolónak Eszter elmondta, hogy ajkai
lelkész voltam. Olyan mindennapi egyszerűséggel hatott ez a kérdés, hisz az én gondolataim
is ott jártak az előbb. Eszter közelsége és a most saját kislányát dajkáló akkori kislányom
imádsága, hosszú esztendők távlatán át, nekem is békességet és nyugalmat adott a mentőko-
csi hordágyán.

Az intenzív osztályon, a betegátvevő helyiségben fehérköpenyesek serege vette körül a
hordágyat. Mindent meghallgattak és megmértek, majd a főorvosasszony utasítását hallot-
tam: A beteg marad! A folyosón Eszter megcsókolt. A kanyarodónál, ahonnan még visszate-
kinthettem, megpillantottam halvány mosolyú arcát és gyanúsan megcsillanó szemét.

A terem, ahová vittek, nem kór-, hanem gépterem. A hordágyról átemeltek a szélső ágyra,
és még körülnézni sem volt időm, máris levetkőztettek. A gépesített kórterem falát csövek,
kábelek hálózták be valami értelmes rend szerint, s minden ágynálleágazva csapokban, kap-
csolókban végződnek. Az ágyak fejénél, a falon televízió formájú gép van, a monitor, amit
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azonnal rákapcsolnak a betegre. A monitoron ribizliszem nagyságú piros pontocska villogva
mutatja a szív dobogását, s a képernyőn szabálytalan, szálkás vonal fut, mintha egy ideges
kéz rángása rajzolná a szív ritmusát, amint az küzd, hogy a vér a test minden porcikájába
eljusson.

A kórteremben három ágy volt még. Velem szemben egy sápadt, sovány arcú asszony fe-
küdt - itt ugyanis nem tesznek különbséget a nemek között. A mellette lévő ágyon riadt te-
kintetű férfi, akinek kezét az ágy oldalához-kötözték, mert egyik könyökhajlatába az infúziós
palack tüjét szúrták. Ha valamire szüksége volt, csak az ágy oldalán tudott kopogni. Arcán
maszk, a lélegeztető gépé, melynek harmonikás, henger alakú zsákja minden lélegzetvétel-
nél emelkedett és süllyedt.

Az érkezésem utáni napon, estefelé, az asszony elvesztette eszméletét. Egy órai élesztési kí-
sérlet után az adjunktus a monitorra nézett: A piros pont rezzenéstelenül állt, és a szálkás
vonal egyenessé simult. Az orvos megtörölte verejtékes homlokát, és csak annyit mondott
halkan: exitus (halál). A harmadik nap délutánján a lélegeztető gép maszkja alatti férfi csen-
des agóniája fejeződött be. E napon is, mint mindig, a főorvos végigjárta az osztály körter-
meit, mielőtt hazaindult.

Megállt a halott ágyánál. A kórteremben már csak ketten voltunk betegek. A másik aludt.
Én az orvost néztem. Háttal állt nekem, nem láthattam az arcát. Talán döbbenten nézett?
A halál nem döbbenthette meg, mert ezen az osztályon még gyakoribb, mint másutt. Talán
arra gondolt, hogy milyen véges a tudomány, mert gyakran egy lélegzetvételnyi idő elég arra,
hogy ne kergessünk ábrándképeket. Van egy könyörtelen határ, ami előtt az életnek meg kell
állnia. Mögéje nem tekinthet a tudomány sem, csak a hit vigasztalódik, mert aki onnan
visszatért, azt mondta: "Az én Atyám házában sok lakóhely van". Ennél a határnál csak
megállni lehet, tisztelegni és könnyet ejteni. Lázadozni értelmetlen, hiábavaló a panasz is,
csupán egyetlen bölcs dolog van, ha könnyes szemmel is, de ki kell mondani: "Legyen meg
a Te akaratod!" Aki a halálból visszajött, Krisztus Urunk, ezt az egyetlen bölcsességet adja
vigaszul a búcsúzónak. . .. Nem könnyezett az orvos az emberi tehetetlenség e határánál.
Tudja, hogy itt hiába csillognak a nagyszerű gépek, a műszercsodák, és hiába nevezi a laikus
"életvíz' -nek az infúziós anyagot, mert ezekkel csak az élőkön lehet segíteni. Az orvos csak
állt némán, hosszan, mozdulatlanul, és nem hiszem, hogy a tudomány tehetetlensége csüg-
gesztette volna, mert a tudós mindenkinél jobban tudja, hogy az életnek nagyon sok olyan
titka van, amit az örök kereső ember kíváncsisága még nem tapogatott ki. Ha az életnek van-
nak ilyen titkai, mennyivel inkább homályba vész a halál nagy talánya! Azt sem hiszem, hogy
a halott életútját pröbálta átgondolni. Mindenkinek tudni kell, hogy amilyen természetes az
élet kezdete, olyan törvényszerű az élet vége is. Nem titok egyetlen ember előtt sem, hogy
csak százig kell számolni, mert ezen az évszámon belül minden halandó ember élete lezajlik.
Ritka kivétel, ha valaki a bűvös szám határát átlépheti. Az orvos csak állt a kórterem csendjé-
ben, melyet nem zavart más, csak a légkoncícionáló gép hatalmas macskára emlékeztető do-
rombolása. Kezét maga előtt tartotta, mintha imádkozna. Azután egy határozott mozdulattal
a halott arcára húzta a fehér lepedőt. Amint megfordult, arcán az áhítat fénye csillant, és az
alázatos megnyugvás békéje. Határozott léptekkel elindult a másik kórterem felé, ahol még
élők vergődtek sóvárogva egy kis időért, hogy az emberi tudás segíthessen rajtuk.

Hamarosan jöttek a fiatal ápolónők, arcukon az élet pírjával, és tették mindennapi dolgu-
kat a halott ágya körűl is, hogy elrendezzék mindazt, amit az élet rendetlenül otthagyott.
Az ágyon csak a tetemet takaró lepedő domborodása mutatta, hogy alatta hűlő emberi test
van, aminek már nincs kívánsága, igénye, akarása, és el kell takarítani az élők útjából.

Amikor kiléptem a kórteremből, hogy járóbetegként elkezdjem mindennapi sétámat, arra
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gondoltam, hogy ennek a sétának is minden lépése közelebb visz a pillanathoz, mely után
már nincs gyógyszer, kevés a tudomány is, ami itt tudna tartani. De addig minden lépés,
minden perc, minden fáradt szívdobbanás kegyelem. Megálltam az ablaknál, és kinéztem a
korán lopakodó téli alkonyat kék homályába. A szél lucskos havat csapott az ablakra. A hideg
cseppek végigsza1adtak az üvegen, mint könnyek a bánatos arcon. Remegő visszhangként
szólt bennem? "Legyen meg a Te akaratod!" Bár nehezen értem, de nagyon szeretnék meg-
nyugodni abban, hogy így van jól!

Két ember a bejárati ajtóhoz kocsit tolt, amelyen egy ponyvaborítású hordágy volt. Ezen
hozták ki a holttestet a kórteremből, és a kocsira tették. Cigarettára gyújtottak, azután elin-
dultak vele a prosectúra felé. Amint néztem a homályba vesző hullaszállító kocsit, hálásan
gondoltam arra, kinek kegyelméből az én életem kocsija még tovább döcög itt az élet útján,
és még megkérdezhetik tőlem: szép-e az a templom, amiben szolgáltam? Úgy éreztem, hogy
abban a templomban vagyok, az oltár felől fehér ruhás férfi közeledik, megáll, és imára kul-
csolt kézzel az oltár felé fordul. Én is összeteszem a kezem, és elkezdem mondani: "Én Iste-
nem, iö Istenem, becsukódik már a szemem, de a tied nyitva, Atyám .. ."

Mátis István

118



Koren Emil

Hegyek alatt, völgyek fölött

Részletek a "Szeptimák" címen megírt élet-
rajzi emlékeimböl, a negyedik szeptima végé-
röl. (Az emlékezések eddig tizenegy szeptimá-

ból állnak.)

A szórványok külső világa

Ezeknek az oldalaknak az ungvári evangélikus gyülekezet leirdsdhoe fúződve az a céljuk, hogy
az 6riási, három vármegyényi sz6rvány területéből mutasson be egyéni emlékeket és természeti képe-
ket. Ez volt a kerete és világi útja a sz6rványgondozásnak. Benne érzékeltetni pr6bál a sorok ír6ja
valamit abbál, hogyan kárp6tolja Isten a sz6rványlelkész munkájának fáradtságát azzal is, hogy
szemé: megnyitja a természet csodáinak látására, s megadta azt az örömöt, hogy a pihenést boldogan
tijlthette ott és azok JWzött, ahol igehirdető munkáját végezhette.

Az utashoz illik az út - tanultam valamikor Kolozsodrt a mondást. Bizony igaz. Időm nagyobb
részét sz6rványutakon tijltiittem. "Gyülekezetem" területe hosszában 220 km volt, keresztben 1400
m szintkülönbségű. Túr6czy püspök adta alám a Zündapp 250-es motort. Azt hiszem, én voltam
az első sz6rványlelkész, aki ilyen JWzegyházi járművön szelhettem sz6rványban a kilométereket.
Ami elérhető volt vonaton, mentem azon.

Kis bőrtáskámmal mentem rendszerint. Finnarszági szállodák céduldit hordozta az oldalán. A
turkui hospiz, Imatra sellői, Ivalo tóvilága s egy oului szálloda képe tekintett felém a fedeléTÓI. Ezt
a kis koffert JWtijztem mögém a csomagtartora, mig suhantam a motoron, vagy tettem fel a vonatra,
s elmerengve ültem az ablak mellett. A robog6 vonat váltakoz6 tájak képét suhantotta el mellettem.

Szerettem ezt a világot. Val6ban "illett hozzám az út'~ Nyughatatlanul, szabadon, új és új tá-
jak, feladatok, emberek felé haladni! Mindig mást látni. Sohasem nyugodni. Benyomásokat, han-
gulatokat gyűjteni s érezni, hogy az élet zajl6, változ6 és ssines. Lüktet, mint a forro vér, és szép,
mint a napsugarai és dúl6 viharokat váltakozva látó; sehol sem egyforma, gazdag hegyvidék. Izgal-
mas és vonz6, lenyűgöző és mindent betijltő. Az utazás alatt éreztem, hogy igazán élek, hogy szerues
része vagyok a dinamikus világnak.

A volóci tél

A téli Kárpátok csodálatos keret. Vol6c volt akkor a kedvelt siterep. Sokszor látott a Kakouec,
amint finn léceimmel indultam a Plaj-ra. Itt toppant meg a térdem is, amikor nekilendültem kriszti-
ániázni a meredek, mély lejtónek. Operáci6, hatheti klinika s kétheti szoboszl6i lazító jUrdés lett
a vége, - de a síeléstől nem ment el a kedvem.

A hólepett erdők néma csendje elbűvölt. Kristálypalotában éreztem magam, amikor felértem a
Plaj oldalára. Az erdők felett messze látott a szem, s talán ott lettem igazán szerelmese a távlatok-
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nak. Mesevilágnak tűnt, amikor a zúzmara és hólepett fákra néztem. Semmi félelmet nem keltett
abban a szent magányban, ha az érintetlen, szűz hóban farkasnyomot vettem észre. A tiszta levegő-
ben szinte csengett a csend, s társaimat elhagyva itt éreztem igazán, hogy egyedül lenni jó. Beszédes
és termő ez a csend.

ott fenn a világ felett, abban a tündéri világban a csendnek, magánynak, tisztaságnak, békének
oly hallatlanul széles skálája nyílt meg előttünk, hogy némán hajtottunk fejet az előtt, aki ilyen cso-

. dálatos teremtő erővel formál mindent, s egyetlen érzés töltött el: nagy vagy Te Isten ...
Hányszor dúdoltam ott is természetjárásom kedvelt dallamát, Grundtvig énekét: maa on niin kau-

nis - a fold oly szép!
Rendszerint vendégekkel, barátokkal, Rezessy Zoltánnal és feleségével, Pétery Mártával, vagy

Révész Istvánnal, egykori teológus évfolyamtársammal indultam fel a hóvilág felé. A várost is fehér
hótakaró fedte, amikor megérkeztek. Messze hangzott a szánkók csilingelése. A szánkócsengő s a sí-
nadrág az én képzetemben együvé tartoznak. Magukkal hoznak valamit a havas erdők lehelletéből.

Luxus-fülke volt számunkra az a Ill. o. szakasz, ahol nagy nehezen kikönyököltük helyünket
a volóci vonaton. Vastagfaggyúszag tette nehézzé a levegőt. Fehér gubás ruszinok eresztették le lassú
mozdulattal magukat a padokra s közben szemüket óvatosan körülhordozták. Csizmás, kaftános zsi-
dók jöttek be. Pergő beszédük rákúszott a faggyúszagra. Fehér homály fedte az ablakokat, nem lát-
tunk ki, de már megéreztünk valamit ebből a dús, távlatokkal teljes, mégis oly zártfogalomból: Kár-
pátalja.

Zánkán már kint álltunk a hóval befújt, nyitott kocsiperonon. Hótöl roskadó fák között, szűk völ-
gyön szuszogott fel velünk a vonat, s a mozdony fehér pára- és JUstfelhát zihált. Feltűnt a síugratö
is, s néhány perc múlva már a vasúti vendégszobában rendezkedtünk be téli szállásra.

Vöröset izzott a kis vaskályha csőtorkolata, forrott rajta a csajka tea s a teli hátizsák mélye hazai
hideg vacsorát tálalt a tervekkel s kacagással teli turisták elé. Mire leszállt az este, álmainkban sílé-
cek ütemes mozgása képzett meg.

Fehér világ a Kárpátok gerince alatt! Jártuk a hótól süppedő erdőt csak úgy találomra. Ereszked-
tünk a lejtoRön, kapaszkodtunk a meredélyeken. Kacagott a lelkünk a test ritmikus mozgása mellett,
jUrdött a végtelen, szent, nagy tisztaságban. Csikorgott a hó a talpunk alatt s hosszú nyom szaladt
utánunk a lejtőn.

1942-t írtunk. A háború gyilkos fegyverei nagyon messze, érzékeinken kívül szóltak. A fehér he~
hátak nyugalmat hirdettek. A zubogóiban fagy alól előcsörgedezőpatak derűsen csevegett. A fene-
ketlen, mély erdo"'kcsendet prédikáltak. Mozdulatlan erdőszélek bólintottak rá: béke.

A farkas megszégyenülten futott az erdő mélyére Isten fensége elől. Csak nyomát hagyta hátra ta-
núságul: ahol Isten békét akar, ott béke van.

Csak az ember el ne rontsa.
Amíg ezeket a sorokat papírra vetem - 1945 telén - bombák és ágyúgolyók hullanak felettünk.

Gépfegyverek ropognak és repeszek süvítenek. A rommá lőtt pesti és budai utcák fehér haván véres
hullák jelzik Isten szándékának megcsúfolását.

Az ember elrontotta.

Révész Pista

Külón kell szólnom verhovinai vándorlásaim egyik együtt barangolójáról: Révész Pistáról. Egyik
legjobb egyházművészünk indult benne, míg el nem nyelte a háború.

Hadd emlékezem rád könnyes szemmel és elszorult szívvel.
Felpántlikázott kalappal jártál a tavaszon, toborzókat és katonadalokat énekeltél, amikor bevo-
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nultattak tábori klkésznek. Erős lékkre valló leoelet írtál még Ukrajna valamelyik eldugott falujá-
ból. Később a nagykőrösi harcokban kaptál összecsuklón a gyomrodhoz.

Az örökkévalóság nagy magyar egében vajon eszedbe jut-e a volóci csillagos ég, amikor a ruszin
karácsony éjszakáján házról házra jártunk s hallgattuk a ruszin népi énekesek játékait és spontán
alakult dallamos kórusait?

Friss, élesen metsző volt a hideg. A hold kék pasztellfénybe vonta a kicsi, jászolgyermek békessé-
gének örvendő falut, s mi ott a Kárpátok elsimuló kis zugában elbűvölten álltunk. Térben fogtuk,
láttuk, éreztük a szót: Kárpátalja. Ceruzával jártak a gondolataid s érzéseid is. Művészklked kép-
ben látott mindent. igy szívtad magadba ott a világot.

Almodol-e a nagykőrösi hantok alatt arról a rah6i télről, amikor jőringezve csúsztunk a szánkó
mögött sa Hercezgh-lányok visszakacagtak ránk a bakról? Mennyire élvezted elbeszéléseiket nagy
hegyi túráikról! Azt hiszem, hosszan tartó élményed maradt az a vaddisznóvadászat is, amire szük-
immel együtt indultunk a zimankós téli hajnalon ott a hucul hegyek közé.

Szerettelek Pistám nagyon, mert egyedül voltál. Özvegy édesanyádat is nemrég temetted. Arván
jártad az utat, egyedül. Lobbanékony voltál, és néha marón gúnyos. Ezért neveztünk Lobó-nak.
De egyéniségednek különös varázsa volt.

Együtt jártunk be sok szép kilométert motoron is. Amikor először adtam át a kormányt neked, hogy
próbáld meg, játszva szaladtál bek a 90-be, dalolva, a Szolyva alatti műúron. Nevetve hajladoz-
tak az útszéli fák, s engem a hátad mögött a hideg lelt az ijedtségtől.

Bohém ötkttel állítottunk be váratlanul Tomcsányiék csertészi borpincéjébe, s egy délutáni ráká-
szdssal egybekötve olyan daloldst csaptál, hogy azóta is emlegetnek.

Ungváron esténként nekiindultunk a sétáknak. Alkonyatkor kiálltál aLanda és a Speck hangula-
tos vacsorázó-borozók feletti réten a dombtetőre. A lassan megcsillagosodó, holdas éj megvilágította
alattunk a várost, s halkan odahallatszott a cigánymuzsika. Nem érdekelt akkor a város. Csak a
csillagos, sejtelmekkel teli magyar égbolt. A távolba néztél. Megvetetted a lábadat, elébe vágtál a
cigánynak, zengett a mélyen szép hangod, sa búsong6, fájdalmas, régi magyar dallamok végig höm-
pölyögtek a szunnyadó város felett.

Hallgatott Bercsényi ősi vára. igy hallgathatta évszázadokkal előbb is ugyanezeket a dallamo-
kat. Hallgatott a Galag6 is. A sok modem palota. Csodálkozva érezhette benne a magyar vér lükte-
tését. És 'hallgatta távol a magyar róna, amelyik felhúzódott ide a hegyek alá. Neki nem volt új.
Nem csalódott ideszakadt fiában. Bizonyára hűséggel fogadott be akkor is, amikor örökre megtértél
hozzá.

Ott fenn, a város fölött elhallgatott akkor a cigány is a Landánál. Megnémult a szó a sok oacsord-
zó vendég ajkán.

"Én Istenem, rendelj szállást,
Mert meguntam a bújdosást ... "

Azóta elmondhatnám az erdoRnek, hegyeknek, zúg6 patakoknak, h6boritotta fenyveseknek, Ber-
csényi várának, s a kis ungvári szórakoz6helyeknek, hogy - neked immár szállást rendelt az Or ...

Berlinben sramlizene mellett koccintottunk először igazán baráti poharat külföldi csavargásaink
során. Almokat szőtcünk. Nagyokat és gyümölcsÖZORet.Ki gondolta akkor, hogy hét év múlva, 1945
h6hullásos januárján, az ostromlott Budán rajzanak fel bennem rólad az emlékek - más csak emlé-
kek! - s egy tőled kapott, s általad tervezett kovácsolt vaskereszt s bibliai faliszőnyeged beszél csak
rólad s művészi lelkedrol, aki azóta visszamentél rendelt szállásodra.

Pedig mennyire tele voltál tervekkel! Szimbolikus rajzaid, szent-edény terveid, faliszőnyegeid, 01-
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tárwrítőid és oltdrfestéseid, Mária-tanulmányod csak enyhe kezdet voltak ahhoz, ami benned izzott
és égett.

Pesten a F6ti úti káplánszobádban magyar reformátorok mondásaib61 festettél stílusos falitáblá-
kat. Íróasztalod 6don könyvekkel volt tele. A falon corpus-részletek, régi templomi szobrocskák függ-
tek, angyalfigurák őrizték barokk mozdulatokkal nemesveretű ízlésedet. Akvarelljeid a soproni
Ihua-part közös emlékeit hozták közel. Terítők, kendők, takarók mutatuik népi gyűjtőszenvedé-
lyedet.

Hová lett tőled immár mindezl Hullá h6pelyhek! Ti tündérvilágot, kristálypalotát tudtok varázsol-
ni a világb61. J6tékonyan feditek be ezt a zajUi, borzalmas, ostromlott várost is. Hullásotokban tom-
pább az ágyúsz6, szelídebb az emberi hang. Befoditek az utcák romjait, kihűlt tetemeket. Fehér
lepellel simává teszitek a pusztulás képét. Lassú hullássallebegtek egyformán, ha szelíd béke száll
az emberi szívekbe, s ha a gyűlölet vihara korbácsolja fel a népeket. Nektek mindegy: háború, vagy
béke. Bombatölcsérekkel felszántott utca, vagy süppedő avar az erdők szent csendjében.

Ti láttátok Pistát is, amint b6bitás sfsapkájában krisztiániázva siklott le a Mencsullejtőin, vagy
amint a tetőn derékig vetkőzve kacagott rá a kristályszemeiteken játszadozva bukdacsolo téli napsu-
gárra. Gyöngylepel voltatok számára a foldön, s kacagásra derült, amikor az esti utcalámpa fényé-
ben szállong6 pelyheitekre nézett.

Sűrűn hullotok most is, fehér h6pelyhek. F edjétek be emlékét s domborulo katonasfrját melegen.
Szeretett titeket nagyon.

Rahó

Kárpátaljai utazdsaim legszebb emlékeként őrzöm a Felső-Tisza völgyében tett utakat. Még mun-
kácsi lelkész koromban jártam többször végig a csodálatos völgyet motoron. Kőrősmező volt a leg-
messzibb sz6rványom. 220 km a gyülekezet központját6l. Később rendszerint nemcsak nyáron, de
télen is. Egyik nyáron külön pihenni is felmentem Kőrösmezőtől még keletre, be a rengetegbe egy ma-
gányos erdészházba. Pisztrángok, szálUi felhők és erdei virágok közé.

A vis6völgyi elágazást61 már lélegzetszorong6n ámultunk a Tisza--völgy szépségein. Lent zúgva
hömpölygött a foly6, fent a hegyek roppani erdői zúgtak a szélben. A kis mozdony fűttyé: a hegyolda-
lak sűrű hajlatai visszhangozták.

Szűk völgyek s éles vízmosások folött az összeborul6lomberdő sejteti a fák tövének titokzatos erdei
világát. Messze fent a tetőkön szénát kaszál6 ruszinok kicsiny pontocskái mozognak s az útmenti
meredek tetejű házak rejtik az igénytelen, visszahúz6d6 hegyi emberek életét.

Télen a tiszta, csengő hidegben pdrd: zihál a szuszogva kapaszkod6 mozdony. Az országúton gu-
bás ruszinok bandukolnak, vagy ülnek a mokány kis hegyi lovak mögött a szánon. Rahá télen!

Arany csillámokban bukik a napfény a kékes hára, s a Mencsul fenyves oldala hivogat és vár.
Felfelé kaptatunk. Kis kitérő útközben a ruszin fatemplom, a csaszona. Réveteg aTCÚdhitatos hegyi
emberek hajtanak bent fejet a titokzatos s megfoghatatlan, misztikus VaUiságelőtt s hányják ma-
gukra a keresztet. Nézem az arcokat s szinte várom, hogy megismétlődik számomra is Turgenyev
Krisztus-élménye a prózai verseiből. Primitív, aranyozott szentképek, füstölgő vagy égő gyertya-
csonkok, faggyü- és tömjénillat keveredése, sajátos, csfpős>illatez. Száll a "pomiluj ... " s a harmo-
nikus, áhítatos ének csodálatos békességet áraszt.

Kint szembejön velem, lefelé a hegyről egy kaftános öreg zsid6. Karimás nagy kalapja alá rejti
az arcát, amit pajesza és dús fehér szakálla amúgy is takar. Csak maga elé néz. Kezét fáz6san ruha-
ujjába dugja. Elgondolom, vajon nem erről a vidékről írta Josef Klausner: "csak a magány alakít-
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hat ki olyan hatalmas gondolatot, amely középütt áll a lehetséges és a lehetetlen között, egészen ad-
dig, amikor Raffi Izrael Best valahol a Kárpátok egy kicsiny falujában meglátta az Istent':

Farkas- és nyúlnyomokat keresztezve megelégeljük a kaptatást. Rivész Pista széles lendülettel ira-
modik neki a lejtőnek. Mire én utána indulok, már messze lent kanyarog, széles íveket hagyva maga
után. Túloldalon a Dumen kopár teteje emelkedik. A 5ÍZO'Rpici pontjait már csak nagyon j6 szem
látja. A hegyrolleooatoskod6 szénds szánokat előzünk. A kék égen fehér zász16kként úsznak a fel-
hők, s RaM messze lent a völgyben vár összebúj6 házaival.

Az aligféltucatnyi rah6i híveim egyike, Katapán erdőigazgató felesége kérdezte meg tőlem: mond-
ja, mit jelent valójában az, hogy" boldogok a lelki szegények"? Hirtelen a kaftdnos zsidára gondo-
lok, s a csaszona áhítatos, néma alakjaira.

Rahoi sz6rványkérdés.

A Lászlé-pataknál

Nyári utak a legkeletibb sz6rványunkban.
Benczúr László kollegámmallátogattunk el a Lász16-patak völgyébe, Máramaros legészakkele-

tibb csücskébe.
Azon a nyáron, 1943-ban, partizánbetihtsekrol és harCokról terjesztettek híreket. Abban az idő-

ben Pesten már vasúti jegyet sem akartak adni Csapon túl a partizánharcok miatt. Mi motorral fel-
mentünk Kőrősmezőre, s onnan kerékpárra váltva tovább keletre még 15 hm-re a hegyek közé.
Hosszú darabon a Tisza mentén haladtunk. Az itt már inkább zúg6 pataknak számító foly6 fatör-
zseket sodort sellős buktatóin. Az úton fát szállító szekerek haladtak lefelé vízmosások, meredek
martok, köves partok mellett.

Tiz km után letértünk a Lászl6-patak mellé. Egyszerre megváltozott a világ. Összeszűkült a
völgy. A hatalmas fenyők úgy nőttek folénk, mintha rabul akárnának ejteni. Talán a patak is a
rabság ellen lázadva zúgott, morajlott. Csapkodva rohant embernyi szikladarabok között, meredek
szurdokfalak tövén. Itt egyszerre kicsik lettünk a folénk magasodo "tiszteletes hegyek" árnyékában
(Babits). Elől a Sztih dugta ki olykor kopár fejét, s leste, hogyan toljuk a kerékpárt. A sötét erdő
titokzatos sejtelmeket rejtett. Igy értünk el az erdészházhoz.

Tisztáson állt a hegyoldalban. Erkélyes oldala átnézett a patak folött a szűk völgy túlfelére. Csak
a még magasabb fenyők derekáig látott. Alul a patak sodra egy elrombolt egykori vízduzzasztó
faronh-roncsait sodorta. A még épen maradt gát folött a patak csendes víztükörré vált. Fodra se reb-
bent, pedig ölén rejti a roppant ero'Ret, amiket nehány méterrel lejjebb zúgva kiált be az erdő
csendjébe.

Minket az erdő misztériuma vonzott, s a fejünk felett fenségesen uralkodo Sztih. Nem tehettük,
hogy rövid pihenő után el ne induljunk a megh6dítására. Ekkor már csatlakozott hozzánk az erdő-
mérnök Öcsém is.

Sötét vízmosásokon, kiál16 gyökereken kapaszkodtunk felfelé. Érintetlen, szűz erdő, mintha még
embert nem is látott volna. Néhol egy-egy viharhasított, százados fa csonkja állta utunkat. Kiál16
gyökerei mintha fájdalomtól rándultak volna görcsbe. Karhad6 törzsét Páfrányok s kúsz6 bokorágak
ölelték. Mintha ravatal lett volna, amelyre síró ittmaradottak borultak. Szinte kegyeletsértés volt,
amikor vashegyű turistabotunkat belevágtuk. Mint a foldbe, úgy ment bele a mohos, horhadi fába.

Micsoda pocsékolás itthagyni ekkora törzseket - mondtuk. De öcsém elhárította méltatlankodá-
sunkat. Széttúrta botjával az avart. Mélyen csupa régi avar volt. Az erdő önmagát trágyázza -
mondta - a természetben nem megy semmi kárba.
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Feljebb már ritkulni kezdtek afák, s egyre alacsonyabbak lettek. Aztán csak gyaJogfenyők között
botladoztunk, mint Aprily iris6rai szarvasa a "gáncsotvető borokarengetegben'~ Aztán kiértünk a
havasi lege/iJre.

A Sztih, minél közelebb értünk hozzá, annál hatalmasabbnak mutatta magát. A gyalogfenyo"R
elfogytak. Radodendron, havasi virág, fti és fti mindenütt. Puha, dús, tömör havasi fti, amit kicsi
vizmosások szaggattak grádicsossá.

Végtelen távlatok nyfltak e/iJttünk. Messze elláttunk a Tisza völgyében. Hátul már a r6naság,
az alfold sejlett. Vajon ellátott-e Petőfi eddig Kolt6r61, amikor leirta: "már h6 takará be a bérci
tetőt"? Most tiszta volt minden! Felhő sem fodrozott az égen. Csak nyugaton látszott nagyon messze
valami ködféle.

- Most aztán pucolds! - kiáltott Öcskös - jön a havasi vihar!
Hittünk is neki, nem is, de ő már vállán keresztbe kapta a puskáját, s toronyirányt megcélzott

egy völgyi esztendt s már rohant is lefelé. Nagyokat ugrott a kiáll6 kövek folött, mi pedig utána.
Húsz perc alatt lent voltunk, de {gy is száz méten tévedtünk, mert olyan vihar, jégeső ért utol, hogy
alig néhány méter alatt bőrig áztunk. A karámban száritkozni sem mertünk, olyan jeges szél fújt
áto Futottunk hát haza, amint kissé enyhült a zápor.

Az erdiszházban mosolyogva fogadott az erdészné, mint akinek nem különösebb esemény a hava-
si vihar. Gyonan átöltöztünk és már ültünk is a forró tedual váro asztal köré. Az erdésznl is SZÓT-

ványhívem volt. Europa talán legkeletibb evangélikusa. Legalábbis latssolag a legelhagyatottabb,
legmagányosabb evangélikusa. Papját életében csak kétszer látta. Messze környezetében hittestvérei
nem voltak. De derűs és nyugodt egyéniség volt. Rendszeresen olvasta abibliát, s a lassú és ritka
postai közvetítéssel hozzá jutott Harangszot. Orgonáján a bombardá a havasi vihar volt, s a vox
coelestis a madárdal. Igemagyaráz6ja az erdő és a nagy távlatok. Amott a Tatárhág6, a Pietrosz,
s legközelebbi szomszédja a havason túl a kozmjescseki erdészhas.

Nevek, sokaknak semmitmond6 szavak. Nekem az ország akkor legnagyobb kiterjedésű srorvá-
nyának hol gyöngyszemei, hol cipómbe hullott apr6 kövei. Kirázni nem lehetett. Nem is akartam.
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Gyarmathy Irén

Ember az emberért
- Ez is j6 hely! Senki nem tud semmit!
Alacsony, fiatal fiú IWszön így rám. Kezében degeszre tömön, rongyos aktatáska. Kézbesít.
- Tessék, kérem - nézek rá.
Lenéző mosollyal nyújt felém egy gyűrön, indig6s papírlapot.
- Jobbra, a pénztárba menjen - mutatok a mellettem levő szoba ajtajára.
Felnevet. Ez a nevetés azt jelenti:
- No lám! Ez is toudbb küld. Senki nem tud in semmit!
Rdn: a vállán s milWzben folényesen végigmér, elindul az ajtó felé.
Neveletlen IWlyök - gondolom - folényes, nagyképű, szemtelen.
Már nyflik az ajtó s megint in áll elsuem.
- Tessék, 6hajt még valamit?
- Semmit, csak átmenni a szobdn.
- Tessék. S a leglWzelebbi helyen egy kicsit udvariasabb legyen.
- Hm! - hümmög folényesen. - Tudja, müyen rossz napom van?
- Miért van rossz napja?
- Gondolja el. Bejövök reggel és kérem a fánölWt, engedjen el egy 6rára, szeretnék magamnak

egy pár cipát venni. Azt mondja: megint maszek séta, mi? Akkor tn már ,;a plafonon vagyok'~
Már harmadszor kérem, de nem, csak nem enged. Csak ordít velem. És ha ordítanak, tn már kész
vagyok. Fönn "a plafonon":

- Kézbesítés IWzben megveheti.
- Azt nem lehet. Kiszámít ja az időt.
- Ez még nem ok arra, hogy kiboruljon.
- Nem? És ez? - Elifveszi a tárcáját és mutatja. Orvosi vizsgálat eredménye. "Rendkívül sú-

lyos idegkimerültség ... " Pszichoterápiai kezelés.
- Hány éves?
- Tizenhét.
- Ti ... zen ... hét, fiatal.
- És ma reggel is, amikor bemegyek az üzembe. gyújtom fol a villanyt, mert azelőtt az offietnél

dolgoztam, de baleset ért ...
- Baleset?
- Bekapta a gép a kezemet. - Mutatja. A kezefejtn varratok helye. - Felgyújtom a villanyt,

csak úgy szokásb61, erre az öreg rám ordít. - Olyan j61 megy neked, hogy napvilágnál is villanyt
gyújrasz? És akkor már remeg kezem, lábam, és fenn vagyok "a plafonon":

- Oh, nem szabad az üyesmit szivre venni. Ha leglWzelebb megint véletlenül felgyújtja és me-
gint magára kiabálnak, mondja meg szépen, hogy annyira megszokta előző munkabeosztásában,
hogy álland6an megfeledkezik rola. A kiabálásra szépen válaszoljon. Nyugodtan, ne idegesen. Ha
tn most úgy válaszoltam volna magának, ahogy maga engem üdvözölt, akkor tn is rrmgdltam volna
a maga idegeit. Gondoljon maga is erre. Másnak is lehet rossz napja. Amikor tn 17 éves voltam,
egy piszkos kis szobában laktam és nem is kellen magam elkémi, mert nem volt pénzem cipőre. Ke-
nyér és retek volt a vacsorám, de tanultam, dolgozram becsülenel, akartam és így jutottam el eddig
az íroasztalig, ahol emberekkel hoz össze a mindennap, akiken segíteni akarok. Azt sseretném, hogy

125



aki ebbe a szobába belep, lerakja magáról a mindennapok idegességét, és érezze a hangomból, a
magatartásomból, hogy jót akarok.

- Vóltam én már lelkifriiccsön, de nem bírom. Most, hogy maga beszél hozzám, olyan jó, meleg
önt el.

- Csak járjon kezelésre. Jót fog tenni.
- Nem segít.
- Kipzelje el, hogy vakbélgyulladása van, és az orvos azt mondja: operálni kell. És maga azt

válaszolja: nem segít. Nem operdlja meg és meghal. Hinni kell! Ez a gyógyulás első feltétele. És
akarni meggyógyulni. J(jjlönösen áll ez a maga betegségére. Most pedig kimegy az utcára. Elmegy
a virágüzletek és virágárusok előtt. Álljon meg, gyönyörködjék egy percre a virágokban. Örüljön,
hogy nem esik az eső, hogy mig könnyű kabátban járhat. Akarjon meggyógyulni. Próbálja legyőzni
érzékenységét. Kedvességet, szeretetet adjon, és meglátja, nem lesz" rossz napja".

- Ha mindenki így beszélne hozzám! De este, ha megjön a fatterom! Tökrészeg. Tegnap este is
olyan ordítást csapott. Már ha meghallom a hangját, fenn vagyok "a plafonon". (Úgy látszik, ez
a kedvenc szavajárása!) Mert tetszik tudni, iszik.

- Igen - mondom bizonytalanul - kár. Nem lehet rajta segíteni?
- Már volt elvonókúrán, de mindig visszaesik. Amióta az eszemet bírom, mindig iszik.
Nézem a fiút. 17 éves. Az apa iszik. A [Ul idegbeteg. Naponként inzultusok érik. És mindjárt

fenn van tőlük a plafonon. Tis perce beszélgetünk. Itt áll az iróasztalom mellett. Nem akar elmenni.
- Ha mindenki így beszélne velem, meggyógyulnék - mondja zavartan.
- Magán múlik.
- Istenem, ha az olyan könnyű lenne!
- Nem könnyű, de megéri.
- Megprobdlom, - mondja bizakodóan.
Valaki bejön a szobámba. A fiú csak áll. Kezében a rongyos aktatáska.
- Köszönöm, nagyon köszönöm - mondja, - megpróbálom. - És a szeme furcsa tűzben ég,

mint azoké, akik őrültek, vagy boldogok.
Becsukódik mögötte az ajtó. Olyan meleg a szívem tája. Boldog vagyok. Uzgy talán őrült! De

hiszek a szeretet erejében.
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Gyarmathy Irén

Könyörgés a kiszolgáltatottakért
Istenem, tehozzád és hozzátok, emberekhez is könyörgök: segitsetek a kiszolgáltatotta-

kon! Fájdalmasan szomorú dolog kiszolgáltatottnak lenni. Talán mindenkitől elhagyatva,
bárki kénye-kedvének kiszolgáltatva tengetni napjainkat. Keserű kicsengése van ennek a
szónak, amely azt jelenti, hogy mások jó-rosszindulatától függően élni.

Az ember nem is hinné, hány arca van a kiszolgáltatottságnak. Kiszolgáltatottak vagyunk
naponta az utcán, a hivatalokban, az üzletekben, sokszor az otthonunkban, a családunk-
ban is. Kiszolgáltatottak az éhező csont-bőr-gyermekek a jómódban élőkkel szemben, a
szomszéd szobában lakó nagymama, aki elől eldugják a vasárnapi süteményt, a szeszélyes,
igazságtalan főnökök kénye-kedvének kitettek, a nyilvánosság előtt is vitatkozó, goromba
házasfelek szelid tagjai, a kórházi betegszobában infúzió alatt lévők, akiket ottfelejtenek
a csillogó műszerek alatt, a paraván mögött haldoklók elhagyatottságával küszködő távo-
zók, a reszkető kezü öregek, akiket etetni kell és nincs hozzájuk türelmünk. Kiszolgáltatot-
tak! Amikor az üzletbe belépve senki nem mozdul, senki nem köszön vissza, amikor az
árus kosarunkba zúdítj a az elszáradt zöldséget, rohadt almát vagy narancsot. Oe mind-
nyájan jól ismerjük azt az emberi méltóságot megalázó kiszolgáltatottságot!

Kiből adódnak a kiszolgáltatottak? Bárki az lehet!
A magárahagyatottság lehetősége mindenkit fenyeget. Azt is, aki ma még gondtalan, vi-

dám és azt hiszi, hogy őt a világon semmi sem érheti, az ő egészsége kifogástalan. Oe hol-
nap? Talán már holnap ránk kerül a sor. És ez a holnap olyan gyorsan itt van! Minden ránk-
virradó új napot kezdetének lehet tekintenünk.

Ma még én segitek a fel-leszáílásban, én veszem ki a mások kezéből a csomagot, én láto-
gatom meg beteg testvéremet, én beszélgetek vele, vigasztaIom őt, de holnap - ki tudja?

Pedig ezek csak apróka szolgálatok, szinte szóra sem érdemesek. Egy csepp a tengerben
- és még az ilyen apró szolgálatokra is olyan kevés a vállalkozó! Az emberek abban a nyu-
godt hitben élnek, hogy majd a gyermekeik, a rokonaik, jóbarátaik nem hagyják el őket,
sohasem lesznek kiszolgáltatottak.

Aztán .csak keserűen kérdik, hol vannak, akiket ők neveltek, ők ápoltak, ők gondoztak,
akik az ő asztaluk vendégei voltak, akikkel ők szórakoztak? Hol vannak, hogy most idege-
nek hozzák el nekik azt a szeretetet, amit övéiktől nem kapnak meg?

A magárahagyottság, a kiszolgáltatottság valamennyiünket fenyeget, és ilyenkor a má-
sokra utaltság gondolata többször megfordul agyunkban. Félni kezdünk. Félünk, hogy
egyedül maradunk, támasz nélkül, kiszolgáltatottan. Félelmünk erősödik, ha valami beteg-
ség is fellép, ha átlépjük egy magasabb kor küszöbét, ha kortársaink elhalnak mellőlünk,
ha tudatára ébredünk annak, hogy erőink elhagynak, végtagjaink elgyengülnek, szelle-
münk megrokkan, a bajokat nem tudjuk már kivédeni.

Bölcsebben bánunk az idővel, tudatosabban kezdünk élni. Latolgatjuk, mi lényeges, mi
fontos életünkben. Megbecsüljük'az apró örömöket. Nem gondolunk már a sokat emlege-
tett mondatokra, tervekre ... ha majd nyugdíjba megyek ••. ha a gyerekek felnőnek ••. ha
a ház megépül ..•

Akár egészséges, akár beteg valaki, jól tudja, hogy előbb vagy utóbb mennie kell. Oe
hogy mikor üt a búcsú órája, nem tudja senki. Minden kezdődő új nap a fennmaradt napok
egyike lehet. Azért még ma kell cselekedni, tenni, amit tenni akarunk, kötelezettségeinket

127



még ma ken rendeznünk, még ma ken békét teremtenünk magunk körül, ma abbahagyni
a rohanást, ma pihenni, ma megbocsájtani, ma megállni, ma abbahagyni, ma másokért
élni, még ma, még ma, amikor mi lehetünk még az adakozók és nem mi vagyunk még a
kiszolgáltatottak.

A kiszolgáltatottság előtérbe hozza a szolgálat fontosságát. A cselekvő szeretetnek van-
nak élmunkásai ma is. Sebet kötöznek, vigasztalnak, be-benyitnak, járni tanítanak, bevá-
sárolnak, be-bekopognak hozzánk. A cselem szeretetnek is sokféle arca van,

Könyörgés ez a pár sor Hozzád, Istenünk! És szól valamennyiünknek, akik még a MA
oldalon vagyunk. Tegyünk valamit a kiszolgáltatottakért, megalázott embertársainkért.

Ne várjuk meg a HOLNAPOI'!


