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JA NU Á R
1. h ét: Ú jév  -  K ol 3 ,1 7

1 Szerda Újév Lk 4,16-21 Zsolt 121
2 Csütörtök Ábel Mt 2,13-34 Mk 1 ,1 -8
3 Péntek Benjámin Ézs 43,16- 19 Mk 1,9-13
4 Szombat Leóna 5Móz 33,26-29 Mk 1,14-20

2.. h ét: Ú jév  u tán i vasárn ap  — Jn  1 ,1 4

5 Vasárnap Simon Lk 2,41 -  52 Zsolt 89,1-19
6 Hétfő Vízkereszt M t 2,1 -1 2 Mk 1,21-28
7 Kedd Attila ApCsel 11,1-18 Mk 1,29-39
8 Szerda Szörény ÍJn 2,7-11 Mk 1,40-45
9 Csütörtök Marcel 4Móz 24,15-19 Mk 2,1-12

10 Péntek Ágota Jn 1,15-18 Mk 2,13-17
11 Szombat Melánia ÍJn 2,12- 17 Mk 2,18-22

3 . hét V ízk eresz t u tán i 1. vasárn ap  — R óm  8 ,1 4

12 Vasárnap Ernő Mt 3 ,13-17 Zsolt 89,20-35
13 Hétfő Veronika Józs 3,5 — 11 Mk 2,23-28
14 Kedd János Józs 3,12- 17 Mk 3 ,1 -6
15 Szerda Lóránt Jn 3,22-30 lTim 1,1-11
16 Csütörtök Gusztáv Mt 4 ,12- 17 lTim 1,12-20
17 Péntek Antal Jn 10,31-38 lTim 2,1-15
18 Szombat Piroska Jn 5,19-24 lTim 3,1-13

4 . h ét: V ízk eresz t u tán i 2  vasárn ap  — Jn  1 ,17

19 Vasárnap Sára Jn 2 ,1-11 Zsolt 94,1-15
20 Hétfő Fábián, Seb. 5Móz 33 ,1 -4 lTim 3,14—16
21 Kedd Ágnes Mt 27,24-27 lTim 4,1-11
22 Szerda Artúr Mt 19,3-9 lTim 4,12-5,2
23 Csütörtök Zelma Mt 5,17-20 lTim 5 ,3-16
24 Péntek Tímár Zsid 1 2 ,12 -15a lTim 5,17-25
25 Szombat Pál Róm 3,19-22 lTim 6 ,1 -10

5 . hét : V ízk eresz t u tán i 3 . vasárnap  — L k  1 3 ,2 9

26 Vasárnap Vanda Mt 8 ,5 -13 Zsolt 124
27 Hétfő Lotár Ézs 19.19-25 lTim 6,11-21
28 Kedd Károly ApCsel 10,21-35 2Tim 1,1-12
29 Szerda Adél Jn 4 ,5 -  14 2Tim 1,13- 18
30 Csütörtök Mártonka Jn 4,27-42 2Tim 2 ,1-13
31 Péntek Virgília Lk 4,22-30 2Tim 2,14-26
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FEBRUÁR
1 Szombat Ignác Róm 11,13-22 2Tim 3 ,1 -9

6 . h ét: V ízk eresz t u tán i 4 . vasárnap  — Z so lt  6 6 ,5

2 Vasárnap Karolin Mk 4,35-41 Zsolt 125
3 Hétfő Balázs lMóz 8 ,1-12 2Tim 3,10-17
4 Kedd Ráchel Mt 14,22-33 2Tim 4 ,1 -8
5 Szerda Ágota Dán 6,1 -1 0 2Tim 4 ,9 -22
6 Csütörtök Dorottya ApCsel 28 ,1 -6 2Móz 1,1-22
7 Péntek Tódor Dán 6,20-28 2Móz 2 ,1 -10
8 Szombat Aranka Ézs 51,4-6 2Móz 2,11-25

7 . h ét: V ízk eresz t u tán i u to lsó  vasárnap — É z s  6 0 ,2

9 Vasárnap Abigél Mt 17 ,1-9 Zsolt 135
10 Hétfő Elvira ApCsel 26,1-3. 2Móz 3 ,1-22

12-23
11 Kedd Bertold Jn 12,34-41 2Móz 4 ,1 -17
12 Szerda Lídia Jn 1,43-51 2Móz 5,1-6,1
13 Csütörtök Ella Jn 7,25-30 2Móz 7 ,1-25
14 Péntek Bálint Mt 16,24-28 2Móz 12,1-20
15 Szombat Áldáska Fii 3,20-4,1 2Móz 12,21-33.51

8 . h ét: H etven ed  vasárnap  — D á n  9 ,1 8

16 Vasárnap Julianna Mt 20,1-16a Zsolt 127
17 Hétfő Donát lSám 15 ,35b-16,13 2Móz 13,17-22
18 Kedd Konrád Fii 1,27-30 2Móz 14,1-14
19 Szerda Zsuzsanna lMóz 6 ,9-22 2Móz 14,15-31
20 Csütörtök Álmos Róm 4 ,1 -5 2Móz 15,1-21
21 Péntek Eleonóra Mt 10,40-42 2Móz 16,1-36
22 Szombat Gerzson Lk 17,7-10 2Móz 17,1-16

9 h ét: H atv a n a d  vasárnap  -  Z sid  3 ,1 5

23 Vasárnap Alfréd Lk 8 ,4 -8  (9 -1 5 ) Zsolt 128
24 Hétfő Mátyás Mt 13,10-17 2Móz 18,1-27
25 Kedd Géza 5Móz 32,44-47 2Móz 19,1-25
26 Szerda Sándor Mt 13,31-35 2Móz 20,1-21
27 Csütörtök Ákos ApCsel 16,8-15 2Móz 24,1-18
28 Péntek Elemér Zsid 3,12-4,1 2Móz 32,1-14
29 Szombat Szökőnap Zsid 6 ,4 -8 2Móz 32,15-35
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M ÁRCIUS
10. h ét: Ö tvened vasárnap  — L k  18 ,31

1 Vasárnap Albin M k 8 ,31- 38 Zsolt 31
2 Hétfő Lujza Lk 13,31-33 2Móz 33,1-23
3 Kedd Kornélia Lk 10,38-42 2Móz 34,1 -  10.

29-35
4 Szerda Kázmér Jód 2,12-19 Mk 11,1-11
5 Csütörtök Adorján Hós 4 ,1 -6 Mk 11,12-19
6 Péntek Alpár Préd 7,13-14 Mk 11,20-25
7 Szombat Tamás Dán 5 ,1-30 Mk 11,27-33

11. h ét: B ö jt 1. --  In vocav it -  ÍJ n  3 ,8

8 Vasárnap Zoltán Mt 4 ,1-11 Zsolt 120
9 Hétfő Franciska Jak 4 ,1 -10 Mk 12,1-12

10 Kedd Olimpia Jak 1,12-18 Mk 12,13-17
11 Szerda Aladár Jób 1,1-22 Mk 12,18-27
12 Csütörtök Gergely Jn 2,13-22 Mk 12,28-34
13 Péntek Krisztián Mt 16,21-27 Mk 12,35-3 7 a
14 Szombat Matild Zsid 2,10-28 Mk 12,37b-4 4

12. h ét: B ö jt 2 . - R em in iscere — R om  5 ,8

15 Vasárnap Nemzeti ünn. Mk 12,1-12 Zsolt 123
16 Hétfő Henrietta Zsid 11,8-10 Mk 14,1-11
17 Kedd Gertrud Jn 8,21-30 Mk 14,12-16
18 Szerda Sándor, Ede Jób 2,1 — 10 Mk 14,17-25
19 Csütörtök József lMóz 14,17- 20 Jn 14,1-7
20 Péntek Hubert Gál 4,12-20 Jn 14,8-14
21 Szombat Benedek Mt 12,38-42 Jn 14,15-26

13. h ét: B ö jt 3 . -  O cu li - L k  9 ,6 2

22 Vasárnap Katalin Lk 9 ,57-62 Zsolt 129
23 Hétfő Brúnó lKir 19,1-8 Jn 14,27-31
24 Kedd Gábor Lk 9,51-56 Jn 15,1-8
25 Szerda Zsolt Jób 7,11-21 Jn 15,9-17
26 Csütörtök Erika Ez 13,17-23 Jn 15,18-21
27 Péntek Hajnalka Lk 12,49-53 Jn 15,22- 16,4a
28 Szombat Gedeon IThessz 2,13- 20 Jn 1 6 ,4 b -15

14. h ét: B ö jt 4 . -  L a eta re  - J n  1 2 ,2 4

29 Vasárnap Jónás Jn 1 ,2-26 Zsolt 122
30 Hétfő Zalán Ézs 54,7- 10 Jn 16,16-24
31 Kedd Árpád Fii 1,15-21 Jn 16,25-28
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ÁPRILIS
1 Szerda Húgó Jób 9,14-23 Jn 16,29-33

32-35
2 Csütörtök Áron 5Móz 8 ,2 -3 Jn 17,1-5
3 Péntek Keresztély Zsid 7 ,1 -3 .16 -17 Jn 17,6-8
4 Szombat Izidor

15 . h ét: B öjt 5 . -  Ju d ica  — M t 2 0 ,2 8

5 Vasárnap Vince Mk 10,35-45 Zsolt 102
6 Hétfő Cölesztin Zsid 7,24-27 Jn 17,14- 19
7 Kedd Herman 4Móz 21 ,4-9 Jn 17,20-23
8 Szerda Lídia Jób 19,21-27 Jn 17,24-26
9 Csütörtök Erhardt Zsid 9,11-15 Mk 14,26-31

10 Péntek Zsolt Zsid 9,15.24-28 Mk 14,32-42
11 Szombat Leó Zsid 10,1-10 Mk 14,43-52

16. h ét: V irágvasárn ap — P alm aru m  — J n  3 , 1 4 - 1 5

12 Vasárnap Gyula Jn 12,12-19 Zsolt 88
13 Hétfő Ida Ézs 50,4-9 Mk 14,53-65
14 Kedd Tibor Jn 12,27-33 Mk 14,66-72
15 Szerda Tass Mik 3 ,9 - 12 Mk 15,1-15
16 Nagycsütörtök Rudolf Jn 13,1 -  15(34-35) lKor 1,23-26
17 Nagypéntek Enikő Jn 19,16-30 2Kor 5,(14b-1 8 )

19-21
18 Szombat Ilma Jón 2 ,3-10 Mk 15,42-47

17. h ét: H ú sv ét — J e l 1 ,18

19 Húsvétvasár- Kocsárd M t 28,1-10 lKor 15,1-11
nap

20 Húsvéthétfő Tivadar Lk 24,13-35 lKor 15,12-20
21 Kedd Csilla Lk 24,36-45 lPt 1,1-12
22 Szerda Anzelm Jn 20,1-10 lPt 1,13-16
23 Csütörtök Béla Jn 20,11-28 lPt 1,17-21
24 Péntek György Jn 21,1-14 lPt 1,22-2,3
25 Szombat Márk Lk 24,1-12 lPt 2 ,4-10

18. h ét: H ú sv ét u tán i 1. — Q u a sim o d o g en iti — l P t  1 ,3

26 Vasárnap Ervin Jn 20,19-29 Zsolt 134
27 Hétfő Arisztid Kol 2,12-15 lPt 2,11-17
28 Kedd Valéria Róm 13,12- 14 lPt 2,18-25
29 Szerda Albertina ÍJn 2,12- 17 lPt 3 ,1 -7
30 Csütörtök Katalin ÍJn 5 ,4 - 10a lPt 3 ,8-12
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M Á JU S
1 Péntek Fülöp, Jakab Jel 7 ,9-17 lPt 3,13-17
2 Szombat Zsigmond Ézs 25 ,8 -9 lPt 3,18-22

19. h ét: H ú sv ét u tán i 2 . M iser ico rd ia s  D o m in i — 
Jn  1 0 ,1 1 .2 7 - 2 8

3 Vasárnap Irma Jn 10,11-16  
(27 -30 )

Zsolt 136

4 Hétfő Flórián 5Móz 18,15-19 lPt 4,1 -  11
5 Kedd Gottfried Mt 26,31-35 lPt 4,12-19
6 Szerda Frida Jn 21,15-19 lPt 5 ,1 -7
7 Csütörtök Napóleon Ez 34,23-31 lPt 5 ,8-14
8 Péntek Gizella Zsid 13,12- 16 lKor 1 ,1 -9
9 Szombat Gergely ApCsel 20,17-38 lKor 1,10-17

20 . h ét: H ú sv ét u tán i 3 . — J u b ila te  - 2K or 5 ,1 7

10 Vasárnap Armin Jn 15,1-8 Zsolt 148
11 Hétfő Ferenc Ef 4 ,17-24 lKor 1,18-25
12 Kedd Pongrác Jób 38,31-38 lKor 1,26-31
13 Szerda Szervác Lk 20,27-39 lKor 2 ,1 -5
14 Csütörtök Bonifác ApCsel 17,22-34 lKor 2 ,6 -9
15 Péntek Zsófia Gál 6,14-18 lKor 2,10-16
16 Szombat Mózes Gál 5 ,1 -6 lKor 3 ,1 -4

2 1 . h ét: H ú sv ét u tán i 4 . — C a n ta te  - Z so lt  9 8 ,1

17 Vasárnap Bánk Mt 11,25-30 Zsolt 149,1-5
18 Hétfő Erik Jak 1,17-21 lKor 3 ,5 -8
19 Kedd Buda Jn 6,66-69 lKor 3 ,9-17
20 Szerda Bernát Lk 19,37-40 lKor 3,18-23
21 Csütörtök Konstantin Mt 21,18-22 lKor 4 ,1 -8
22 Péntek Júlia Jel 5 ,6 - 14 lKor 4 ,9 -16
23 Szombat Dezső lSám 16,14-23 lKor 4,17-21

22 . h ét: H ú sv ét u tán i 5 . — R o g a te  — Z so lt  6 6 ,2 0

24 Vasárnap Eszter Jn 16,23b-28 
(29-32)33

Zsolt 138

25 Hétfő Orbán lKir 3 ,5 - 15 lKor 5 ,1 -8
26 Kedd Fülöp Kol 4 ,1 -6 lKor 5 ,9-13
27 Szerda Helga Lk 11,1-8(9-13) lKor 6 ,1 -8
28 Mennybe

menetel
Emil, Csanád Lk 24,(44-49) 

5 0-53
Fii 2 ,6 -11

29 Péntek Keve Jel 1 ,4 -8 lKor 6,9-11
30 Szombat Janka Dán 7 ,(2 -8 )9 -  14 lKor 6,12-20

2 3 . h ét: H ú sv ét u tán i 6 . — E x a u d i — J n  1 2 ,3 2

31 Vasárnap Angéla Jn 15,26-16,4 Zsolt 131
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JÚ N IU S
1 Hétfő Tünde Ézs 41,8- 14 lKor 7 ,1-16
2 Kedd Anna Lk 12,8-12 lKor 7,17-24
3 Szerda Ildikó Róm 8,26-30 lKor 7,25-40
4 Csütörtök Kalocsa Jn 7,37-39 lKor 8 ,1 -6
5 Péntek Fatime Zsid 11,32-40 lKor 8 ,7-13
6 Szombat Norbert Ézs 41,17-20 lKor 9 ,1 -12

2 4 . h ét: P ü n k ö sd  — Z a k  4 ,6

7 Pünkösd- Róbert Jn 14,23-27 Zsolt 150
vasárnap

8 Pünkösdhétfő Medárd Mt 16,13-19 Zsolt 144
9 Kedd Félix ApCsel 2,22-23.

32 -33 .36-39 lKor 9,13-18
10 Szerda Margit ApCsel lKor 9,19-23

10,34a.36 —43
11 Csütörtök Barnabás ApCsel 4,8-21 lKor 9,24-29
12 Péntek Virág Gál 3 ,1 -5 lKor 10,1-13
13 Szombat Tóbiás ApCsel 8,14-25 lKor 1,14-22

25 h ét: S zen th á ro m sá g  ünnepe — É zs 6 ,3

14 Vasárnap Vazul Jn 3 ,1 -8 (9 -1 5 ) Zsolt 145
15 Hétfő Jolán 4Móz 6,22-27 lKor 10,23-11,1
16 Kedd Jusztin Péld 1,20-28 lKor 11,2-16
17 Szerda Laura Ef 4 ,1 -6 lKor 11,17-22
18 Csütörtök Arnold Ézs 44,21-23 lKor 11,23-27
19 Péntek Gyárfás Ef 1,3-14 lKor 11,28-34
20 Szombat Rafael Ez 1 ,4 -6 .22-28 lKor 12,1-11

2 6 . lé t :  S zen th á ro m sá g  után i 1. — L k  1 0 ,1 6

21 Vasárnap Alajos Lk 16,19-31 Zsolt 146
22 Hétfő Paulina 5Móz 6 ,4 -9 lKor 12,12-26
23 Kedd Zoltán Jón 1,1-10(11-16) lKor 12,27-31a
24 Szerda Iván Lk 1,57-67(68-75)

76 -80 lKor 12,31b-13,7
25 Csütörtök Vilmos Mt 9,35-38; lKor 13,8-13

10,1-7
26 Péntek János, Pál Ez 3,22-27 lKor 14,1-12
27 Szombat László Préd 12,1-8 lKor 14,13-25

27 . lé t: S zen th á ro m sá g  u tán i 2 . — M t 1 1 ,2 8

28 Vasárnap Levente Lk 14,(15)16-24 Zsolt 147
29 Hétfő Péter, Pál Préd 4,17; 5 ,1 -6 lKor 14,26-3 3 a
30 Kedd Pál Mt 10,7-15 lKor 14,33b-4 0
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JÚ L IU S
1 Szerda Tibold ApCsel 20,7- 12 lKor 15,1-11
2 Csütörtök Ottokár ÍJn 3,13-18 lKor 15,12-19
3 Péntek Kornél Jón 3 ,1-10 lKor 15,20-28
4 Szombat Ulrik Jel 22,12-17 lKor 15,29-34

28 . tiét: S zen th á ro m sá g  után i 3 . - L k  1 9 ,1 0

5 Vasárnap Emese Lk 15,1 -  7 
(8 -1 0 )

Zsolt 106,1-18

6 Hétfő Ézsaiás Mt 9 ,1 -8 lKor 15,35-49
7 Kedd Cirill Bír 10,6-16 lKor 15,50-58
8 Szerda Teréz Lk 15,11-24 lKor 16,1-12
9 Csütörtök Veronika Lk 19,1-10 lKor 16,13-24

10 Péntek Amália Jón 3,10; 4,1-11 Mk 3 ,7 -12
11 Szombat Lili Jn 6,37-40 Mk 3,13- 19

29 . h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 4 . - G á l 6 ,2

12 Vasárnap Izabella Lk 6,36-42 Zsolt 106,19-33
13 Hétfő Jenő Jn 8,3-11 Mk 3,20-30
14 Kedd Eörs Jak 1,19-25 Mk 3,31-35
15 Szerda Henrik Jak 3,13-18 Mk 4 ,1 -9
16 Csütörtök Zalán Róm 12,17-21 Mk 4,10-12
17 Péntek Elek Róm 15,1-7 Mk 4,13-20
18 Szombat Frigyes Ézs 30,18-22 Mk 4,21-25

30 h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 5 . --  E f  2 ,8

19 Vasárnap Emília Lk 5 ,1-11 Zsolt 109,1-5  
21-31

20 Hétfő Illés Lk 14,25-33 Mk 4,26-29
21 Kedd Dániel Lk 9,51-56 Mk 4,30-34
22 Szerda Mária, Magdolna Róm 13,8— 10 Mk 4,35-41
23 Csütörtök Lenke lKir 19,19-21 Mk 5 ,1-20
24 Péntek Krisztina Lk 9,18-26 Mk 5,21-34
25 Szombat Jakab Mt 19,27-30 Mk 5,35-43

3 1 . tiét: S zen th á ro m sá g  u tán i 6 . — É z s  4 3 ,1

26 Vasárnap Anna M t 28,16-20 Zsolt 139,1-18  
2 3 -24

27 Hétfő Olga lMóz 7,1-5.10.12 
21 -22 ;
8 ,1-3 .6 -11 .20  Mk 6 ,1 -6

28 Kedd Ince Gál 3,26-29 Mk 6 ,7-13
29 Szerda Márta ApCsel 8,26-39 Mk 6,14-29
30 Csütörtök Judit 5Móz 7 ,6-12 Mk 6,30-44
31 Péntek Oszkár Kol 2 ,6 -1 0 .1 2 - 13 Mk 6,45-56
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A U G U SZT U S
1 Szombat Péter Jel 3 ,1 -6 Mk 7 ,1-15

3 2 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 7 . --  E f  2 ,1 9

2 Vasárnap Lehel Jn 6 ,1 -15 Zsolt 132
3 Hétfő Csilla Zsid 9 ,1-12 Mk 7,17-23
4 Kedd Domonkos Jn 6,30-35 Mk 7,24-30
5 Szerda Vajk Fii 2 ,1 -4 Mk 7,31-37
6 Csütörtök Berta Lk 9,10-17 Mk 8 ,1-10
7 Péntek Ibolya Jn 6,47-51 Mk 8,11-13
8 Szombat László Jel 19,6-9 Mk 8,14-21

3 3 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 8 . — E f  5 , 8 - 9

9 Vasárnap Ernőd Mt 5,13-16 Zsolt 137,1-8
10 Hétfő Lőrinc Róm 6,19-23 Mk 8,22-26
11 Kedd Tibor Gál 6 ,7-10 Mk 8,27-33
12 Szerda Klára Kol 1,3-11 Mk 8,34-9,1
13 Csütörtök Ipoly Mt 7,13-21 Mk 9,2-13
14 Péntek Ozséb Fii 2,14-18 Mk 9,14-29
15 Szombat Mária Fii 1,6-11 Mk 9,30-37

34 . lé t:  S zen th á ro m sá g  utáni 9 . — L k  1 2 ,4 8

16 Vasárnap Abrahám Mt 25,14-30 Zsolt 141
17 Hétfő Anasztáz lKir 3,16-28 Mk 9,38-41
18 Kedd Ilona Péld 8,12-21 Mk 9,42-50
19 Szerda Huba Lk 16,10- 13 Mk 10,1-12
20 Csütörtök István Ez 3,17-19 Mk 10,13- 16
21 Péntek Sámuel Mt 13,44-46 Mk 10,17-27
22 Szombat Menyhért Mt 7,24-27 Mk 10,28-31

3 5 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 10. — Z so lt  3 3 ,1 2

23 Vasárnap Farkas Lk 19,41-48 Zsolt 90
24 Hétfő Bertalan Róm 11,1-15 Mk 10,32-45
25 Kedd Lajos 5Móz 32,7-12 Mk 10,46-52
26 Szerda Róza lKir 21,1-16 Jer 1,1-10
27 Csütörtök Szilárd lKir 21,17 —21a.23 Jer 1,11-19

27-29
28 Péntek Ágoston Jn 2,13-22 Jer 2 ,1-13
29 Szombat Lilla Mt 23,34-39 Jer 3 ,1-20

3 6 . hét: S zen th á ro m sá g  utáni 11. -  l P t  5 ,5

30 Vasárnap Róza Lk 18,9-14 Zsolt 140
31 Hétfő Erika Mt 23,1-12 Jer 3,19-4,4

10



SZEPTEM BER
1 Kedd Egyed lSám 17,38-51 Jer 6,9-21
2 Szerda Rebeka Lk 7 ,1-10 Jer 7 ,1-15
3 Csütörtök Hilda ApCsel 12,18-25 Jer 7,21-28
4 Péntek Rozália Lk 22,24-30 Jer 9,22-23 

(Károli szerint 
9,21-22)

5 Szombat Viktor Ez 17,22-24 Jer 14,1-16

37 . lét: S zen th á ro m sá g  u tán i 12 . - É z s  4 2 ,3

6 Vasárnap
7 Hétfő

Zakariás M k 7,31-37 Zsolt 142
Regina Mt 12,9-21 Jer 15,10.15-21

8 Kedd Mária ApCsel 14,8-18 Jer 18,1-22
9 Szerda Ádám ApCsel 3 ,1-10 Jer 19,1-13

10 Csütörtök Erik Jak 5,13- 16 Jer 20.7-18
11 Péntek Teodóra Mt 8,14-17 Jer 21,1-14
12 Szombat Szabolcs Lk 4 ,38-44 Jer 23 ,1-8

38 h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 13 . - M t  2 5 ,4 0

13 Vasárnap Ludovika Lk 10,25-37 Zsolt 119,137-144
14 Hétfő Szerénke 2Sám 9,1-11 Jer 25,1-14
15 Kedd Enikő 5Móz 24,17-22 Jer 25,15-31
16 Szerda Edit Lk 14,12-14 Jer 26,1-19
17 Csütörtök Hajnalka ApCsel 6,1 — 7 Jer 28,1-17
18 Péntek Titusz Mt 6 ,1 -14 Jer 29,1-14
19 Szombat Vilma Ám 5 ,4 -7 .1 0 -1 5 Jer 30 ,1 -3 ;

3 1 .1 -  14 
(Károli szerint:
3 0 .1 -  3.25;
3 1 .1 -  13)

3 9 . h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 14 . — Z so lt  1 0 3 ,2

20 Vasárnap Csendika Lk 17,11-19 Zsolt 119, 145-152
21 Hétfő Máté Ézs 40,15-26 Jer 31,18-20.31-37 

(Károli szerint : 
31,17-19.30-36)

22 Kedd Móric Gál 5,16-23 Jer 36,1-32
23 Szerda Tekla IThessz 1,2—10 Jer 37,1-21
24 Csütörtök Gellért 3Móz 9,22-10,5 Jer 38,1-13
25 Péntek Kleofás Ef 1,3-14 Jer 38,14-28
26 Szombat Jusztina 2Thessz 2,13—17 Jer 39,1-14

40. hét: Szenthárom ság utáni 15. — l P t  5 ,7

27 Vasárnap Labore Mt 6,25-34 Zsolt 86
28 Hétfő Vencel Lk 12,22-32 Jer 40,7-16
29 Kedd Mihály Gál 5,25-26; 6,1- 

7 -1 0
3 Jer 41,1-18

30 Szerda Jeromos ApCsel 27,21-26 
33-37

Jer 42,1-22
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OKTÓBER
1 Csütörtök Malvin Péld 30,5-9 Jer 43,1-13
2 Péntek Petra 2Thessz 3 ,6-13 Jer 44,1 -1 4
3 Szombat Helga Lk 6,20-26 Jer 45 ,1-5

4 1 . h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 16 . - 2T im  1 ,10

4 Vasárnap Ferenc Jn 11,1.(2)3.17- 27 Zsolt 65
4 1 -45

5 Hétfő Aurél 2Sám 12,15-24 JSir 1 ,1-11.17-22
6 Kedd Brúnó Jób 5,17-26 JSir 3 ,1-33
7 Szerda Amália Zsid 12,4-11 JSir 3,34-44.55-59
8 Csütörtök Etelka Jak 1,2-12 JSir 5 ,1 -5 .1 6 -2 2
9 Péntek Dénes Zsid 10,35-39 2Kor 1 ,1 -7

10 Szombat Gedeon Jak 5,9-11 2Kor 1,8-11

4 2 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 17. -  ÍJ n  5 ,4

11 Vasárnap Fenyőké M t 15,21-28 Zsolt 119, 153-160
12 Hétfő Miksa Zsid 11,1-7 2Kor 1,12-24
13 Kedd Kálmán ÍJn 4,4-11 2Kor 2,1-11
14 Szerda Helén Zsid 11,17-22 2Kor 2,12-17
15 Csütörtök Teréz Ézs 49,7-13 2Kor 3,1-11
16 Péntek Gál Jn 9,35-41 2Kor 3,12-18
17 Szombat Hedvig Zsid 11,23-31 2Kor 4 ,1 -6

4 3 . h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 18. -  ÍJ n  4 ,2 1

18 Vasárnap Lukács Mk 12,28-34 Zsolt 133
19 Hétfő Luciusz Ef 5,15-21 2Kor 4 ,7 -12
20 Kedd Irén IThessz 4 ,9 -12 2Kor 4,13-18
21 Szerda Orsolya Mt 5,23 -  26 2Kor 5 ,1-10
22 Csütörtök Előd Jak 2 ,1 -8 2Kor 5,11-15
23 Péntek Gyöngyi Mt 22,34-36 2Kor 5,16-21
24 Szombat Salamon Jak 2 ,8-13 2Kor 6 ,1-10

4 4 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 19. - - J er  1 7 ,1 4

25 Vasárnap Blanka Mk 2 ,1 -12 Zsolt 119, 161-168
26 Hétfő Dömötör Fii 2,12-13 2Kor 6,11-7,1
27 Kedd Szabina Kol 3,5-11 2Kor 7 ,2-16
28 Szerda Simon Mik 7,18-20 2Kor 8 ,1 -5
29 Csütörtök Jenő 4Móz 12,1-15 2Kor 8 ,6-15
30 Péntek Farkas Jak 5,13-18 2Kor 8,16-24
31 Szombat Reform, ünn. Mt 5 ,2 -12 Rám 3,21 — 28

_
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NO VEM BER
4 5 . h ét: S zen th á ro m sá g  u tán i 20 . -  M ik  6 ,8

1 Vasárnap Marianna Mk 10,2-9(10- 16) Zsolt 73
2 Hétfő Achilles 5Móz 27,11-26 2Kor 9 ,6 -15
3 Kedd Győző Kol 3,18-25 2Kor 10,1-11
4 Szerda Károly Mai 2,13-16 2Kor 10,12-18
5 Csütörtök Imre Filemon 1 — 22 2Kor 11,1-6
6 Péntek Lénárd Ef 5,25-32 2Kor 11,7-15
7 Szombat Rezső Mt 22,23-33 2Kor 11,16-33

4 6 . h ét: S zen th á ro m sá g  után i 21 . -  2K or 6 ,2

8 Vasárnap Gottfried Lk 17,20-24 Zsolt 119, 169-176
(25 -30 )

9 Hétfő Tivadar Lk 11,14-23 2Kor 12,1-10
10 Kedd Luther sz. n. Mt 24,15-28 2Kor 12,11-18
11 Szerda Márton Mt 24,29-35 2Kor 12,19-21
12 Csütörtök Jónás Mt 24,36-42 2Kor 13,1-4
13 Péntek Szaniszló Jer 18,1-10 2Kor 13,5-13
14 Szombat Klementina Mt 24,43-51 Filemon 1 — 25

4 7 . h ét: E g y h á z i év u to lsó  e lő tti vasárnapja  -  2K or 5 ,1 0

15 Vasárnap Lipót Mt 25,31-46 Zsolt 143,1-11
16 Hétfő Ottmár Lk 19,11-28 Tit 1,1-16
17 Kedd Jenő lMóz 19,12-19 Tit 2 ,1 -10
18 Szerda Ödön Lk 13,(5)6 — 9 Róm 2,1-11
19 Csütörtök Erzsébet Lk 21,11-19 Tit 3 ,1-15
20 Péntek Jolán Jel 2,8-11 Mk 13,1-13
21 Szombat Olivér Jel 20,11-15 Mk 13,14-23

4 8 . h ét: A z eg y h á z i év u to lsó  vasárnapja  — L k  12 ,3 5

22 Vasárnap Cecília Mt 25,1-13 Ézs 26,7- 19
23 Hétfő Kelemen Lk 12,42-48 Mk 13,24-37
24 Kedd Emma Zsid 12,12-17 2Pt 1,1-11
25 Szerda Katalin Zsid 12,22-29 2Pt 1,11.12-21
26 Csütörtök Csongor Ez 43,1- 7 a 2Pt 2 ,1 -22
27 Péntek Tünde Jel 21,10-27 2Pt 3 ,1 -9
28 Szombat Stefánia Jel 22 ,1-5 2Pt 3,10-18

4 9 . h ét: A dvent 1. vasárnapja  — Z a k  9 ,9

29 Vasárnap Noé Mt 21 ,1 -9 Zsolt 24
30 Hétfő András Hab 2 ,1 -4 Ézs 56,1-8
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DECEM BER
1 Kedd Elza Mik 2 ,1 -5 .1 2 - 13 Ézs 57,14-21
2 Szerda Aranka Jel 22,12-13 

17.20-21
Ézs 58,1-12

3 Csütörtök Olivia Zsid 10,19-23 Ézs 59,1 -  15a
4 Péntek Borbála Jn 18,33-38 Ézs 59,15b —21
5 Szombat Vilma Jel 5 ,1-14 Ézs 60,1 — 11

5 0 h ét: A dvent 2. vasárnapja  -  L k  2 1 ,2 8

6 Vasárnap Miklós Lk 21,25-33 Zsolt 60,1-21
7 Hétfő Ambrus Zsid 6 ,9-12 Ézs 60,15-22
8 Kedd Mária Jel 2 ,1 -7 Ézs 61,1-11
9 Szerda Emőke Jel 3 ,7-13 Ézs 62,1-5

10 Csütörtök Judit Hagg 2,1.3-9 Ézs 62,6-12
11 Péntek Árpád Jel 3,14-22 Ézs 63,7-16
12 Szombat Gabriella Mt 24,1-14 Ézs 63,17-64,3

5 1 . lé t :  A dvent 3 . vasárnapja  — É zs  4 0 ,3 .1 0

13 Vasárnap Luca Mt 1 1 ,2 -6 (7 -1 0 ) Zsolt 68,25 -  36
14 Hétfő Szilárdka Mt 11,11-15 Ézs 64,4-11
15 Kedd Johanna Mt 3 ,1-12 Ézs 65,16b-2 5
16 Szerda Etel Lk 3 ,1 -14 Ézs 66,5- 14
17 Csütörtök Lázár Hós 14,6- 10 Ézs 66,18 — 24
18 Péntek Estike Ézs 45 ,1-8 Lk 1,1-17
19 Szombat Viola Lk 7,29-35 Lk 1,18-25

5 2 . h ét: A dvent 4 . vasárnapja -  F ii 4 ,4  -  5

20 Vasárnap Csaba Lk 1 ,(39-45) 
46-55(56)

Zsolt 130

21 Hétfő Tamás 2Sm 7 ,4 -6 ,1 2 - 14a Lk 1,26-38
22 Kedd Zénó Jn 1,19-28 Lk 1,39-56
23 Szerda Viktória Jn 5,31-40 Lk 1,57-66
24 Csütörtök Ádám, Éva Lk 2 ,1 -14 Tit 2,11-14
25 Péntek Karácsony 1. n. Lk 2,15-20 Tit 3 ,4 -7
26 Szombat * Karácsony 2. n. Mt 10,16-22 ApCsel 6,8—15, 

7,55-59

5 3 . h ét: K arácson y  u tán i vasárnap  - J n  1 ,1 4

27 Vasárnap János Lk 2,22-40 Zsolt 2
28 Hétfő Kamilla Mt 2,13-18 Lk 2,21-24
29 Kedd Dávid Jn 3,16-21 Lk 2,25-35
30 Szerda Anikó ÍJn 3 ,1 -6 Lk 2,36-40
31 Csütörtök Szilveszter Lk 12,35-40 Róm 8,31b — 39
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„Nékem adatott minden hatalom”
A legjobb befejezés -  a legjobb kezdet

Amióta közelebbről foglalkozom az evangéliumokkal, úgy érzem, Máténak sike
rült a legjobb befejezést megtalálnia művéhez. Ehhez az érzéshez nyilván hozzájárult, 
hogy a missziói parancs minden kereszteléskor elhangzik, és hogy a konfirmációra 
kívülről meg kellett tanulni. Sőt bizonyára az is, hogy a többi három evangéliumtól 
eltérően itt nem a szerző, hanem az Úr mondja az utolsó szavakat. Ezzel természete
sen nem értékítéletet akarok mondani.

Mindenekelőtt a missziói parancs elhangzásának körülményeit figyeljük meg. Ez 
annál inkább szükséges, mert Máté nem jegyzőkönyvet akart írni (ahogyan a többi 
evangélista sem), hanem közel fél évszázaddal később, a keresztyén egyház addigi 
történetének ismeretében aktualizálta, fogalmazta újra a feltámadott Krisztustól 
kapott elhívást.

Az evangélista a megjelenés leírásával igazolja az olvasónak, hogy az apostolok 
valóban szemtanúk, akik találkoztak a Feltámadottal. Ő pedig az Istentől kapott 
hatalom birtokosaként megbízza őket, hogy hirdessék mindazt, amit láttak, hallottak, 
tapasztaltak vele.

A tanítványok Galileában egy hegyen gyülekeznek, így teljesítik a parancsot, 
amelyet az asszonyok közvetítettek. Az evangélista nem nevezi meg a hegyet, ahogyan 
Jézus megkísértésekor sem (Mt 4,8) — nem is a földrajzi hely, hanem az üzenet a 
fontos: Jézusé minden hatalom, azért mert kezdettől fogva egyedül Istennek engedel
meskedett. Továbbá, hogy mint annakidején a törvény, a Tízparancsolat a Sínairól, 
az új szövetség is egy hegyről indult el. így a Jézustól kapott elhívás nem rejthető el, 
ahogyan a hegyen épített város (Mt 5,14) sem. Jézus itt, Galileában — a lenézett, 
megvetett, Jeruzsálemtől távol eső vidéken — kezdte nyilvános működését. Ez a vidék 
határos a pogányok területével („pogányok Galileája” -  Mt 5,14). Könnyebben 
érthető tehát, hogy a küldetés parancsa minden népre vonatkozik.

Jézus a küldetés átadása, részletezése előtt odalép tanítványaihoz, személyesen 
szólítja meg őket, mondhatjuk talán így is: újra bemutatkozik ezekkel a szavakkal: 
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Mi mást, mi többet, mi jobbat 
mondhatott volna?! Az ég és a föld, azaz az egész világ volt és lesz tanításának 
címzettje. Azért jött, hogy hirdesse Isten országának, uralmának végérvényes eljövete
lét, és uralkodjék benne. Nem földi módon, hatalom- és dicsőségvágyból, az ellenke
zők erőszakos elnémításával (Mt 20,25), hanem a betegek meggyógyításával, a szegé
nyek, megvetettek felkarolásával, a bűnösök új életre indításával, végül a saját életé
nek feláldozásával. A kereszt botrányának legyőzéséhez azonban minden korábbi, 
akármilyen egyszerű csoda és tanítás kevés volt. Ilyen elhívást csak az adhatott, aki 
nyilvánvalóvá tette, hogy hatalma van az „utolsó ellenség”, a halál felett is. A tanítvá
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nyok, a keresztyén egyház ennek bizonyosságával indult munkába, életét sem kímél
ve.

Jézusnak ez a másodszori bemutatkozása tehát azt jelenti, hogy mindenki, aki a maga 
kisebb-nagyóbb birodalmában, szemétdombján élet és halál urának képzeli magát, nincs 
tisztában a valóságos helyzettel. Az, hogy az Úr a kisebb-nagyobb urak garázdálkodá
sait ideig-óráig még eltűri, nem jelenti azt, hogy osztoznék velük a hatalomban. 
Nékem adatott „majdnem”, „szinte”, „közel”, „kis híján” stb. minden hatalom -  
ilyesmi az evangélium, illetve az Újszövetség alapján elképzelhetetlen.

*

„Nékem adatott minden hatalom” -  e szavakat a Feltámadott nem az akkori 
hatalmasoknak, hanem „csak” a tanítványoknak jelentette ki. A teljes bizonyításig, 
„a világ végezetéig” tehát a kételkedésre, csüggedésre, ellenkezésre, aránytévesztésre 
is van lehetőség. Még a tanítványok között is. Mindig voltak, vannak és lesznek 
azonban olyanok, akiknek életében felfedezhető az Ö hatalma. Krisztus követői minden 
gyengeségük ellenére, az Ő hatalmával újabb tanítványokat nyernek meg, keresztel
nek és tanítanak.

Szentpétery Péter

Menjetek, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet!

Rendkívüli pillanat részeseivé válunk Máté evangéliumának utolsó sorait olvasva. 
A Feltámadott övéihez lép. Azokhoz, akik a Gecsemáné-kertben egy órát sem tudtak 
virrasztani vele. Megszólítja azokat, akik az elfogatás éjjelén elhagyták, és elfutottak. 
Közöttük van a „kőszikla” Péter is, aki a főpap udvarában átok és esküszó közepette 
tagadta, hogy bármi köze lenne az Emberfiához. Jézus megjelenik a tizenegynek, akik 
csak távolról merték figyelni a keresztre feszítés borzalmát, Mesterük kínszenvedését. 
Jézus övéi között van, akik térdre hullanak ugyan előtte, de sokuk szívében még 
mindig nagyobb a félelem, a kételkedés, mint a bátor bizalom. A hűtlenségük miatti 
szégyenük ellenére minden bizonnyal ugyanaz a vágyakozás ébredhetett bennük, mint 
amit egykor a megdicsőülés hegyén Péter kifejezésre juttatott: „Uram, jó nekünk itt 
lenni”, vagyis jó a Te közeledben (Mt 17,4). Bármennyire vágyna is az ember arra, 
hogy mindig a Jézussal való együttlét csendje és nyugalma vegye körül, az út a hegyről 
lefelé vezet, emberek közé visz, akik életük ezernyi kérdésére keresnek választ és 
megoldást. A missziói parancs egyértelművé teszi -  akárcsak a tizenkettő felé már 
korábban elhangzott kiküldő szó (Mt 10,1-40) hogy a halál fölött Győző nem
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csendes szemlélődésre, közelében való megpihenésre gyűjtötte össze őket, hanem 
munkatársakul, hogy Isten országa evangéliumának hirdetői legyenek. Jézus, aki 
maga is fáradhatatlanul járta a városokat és a falvakat, övéit egykor is, és ma is 
tevékeny, lendületes tanúságtételre hívja. A Vele együtt töltött idő minden pillanata, 
a testi-lelki felfrissülés áldott percei erőforrásul adatnak számunkra is, hogy mozdul
junk, lépjünk, siessünk az utat, az igazságot, az életet, vagyis a Krisztust nem ismerők 
felé.

Bár az apostolok tényeket, pontos, hiteles információkat adtak át szem- és fültanú
ként, mégsem valami személytelen adatközlés volt a feladatuk. A jézusi megbízatás
nak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”, csak úgy tudtak eleget tenni, hogy 
szívükkel, lelkűkkel mögötte voltak mindannak, amit átadtak. Az apostolok maguk 
is a Szentlélek által lettek egészen odaszánt életű tanítvánnyá, akiknek szavában, 
mozdulatában, cselekedeteiben maga Krisztus volt jelen s munkálkodott általuk. így 
végső soron nem emberi erőfeszítés árán tudtak tanítvánnyá tenni másokat, hanem 
úgy, hogy Krisztusnak engedelmeskedve a Szentlélek áldott eszközeivé lettek. A kül
dő és mindenkor jelenlévő Feltámadott bennünket is így állít munkába, s indít arra, 
hogy a megélt és hirdetett evangélium eljusson általunk is másokhoz. Az apostolok
nak szóló parancs egyikünket sem ment föl az alól, hogy a környezetében ki-ki ne 
„apostolkodjék”. Aki Jézusban megismerte jó Pásztorát, bűneiből Szabadítóját, aki 
az üdvösség felé vezető úton elindult, az nem éri be azzal, hogy saját maga halad a 
számára elkészített drága örökség elnyerése felé. A tanítványság egy bizonyos „szent 
nyugtalanságot” jelent, az embertársamért való aggódást, de nem csupán anyagi, testi 
jólétét illetően, hanem hogy Jézus által ő is az örök életre megmentettek közösségében 
legyen. Emberségünkhöz elválaszthatatlanul hozzátartozik a másikkal való törődés, 
felelősségvállalás, a rászorulóról, bajbajutottról való gondoskodás komolyan vétele. 
Tanítványságunkhoz azonban mindezen túl az is hozzátartozik, hogy megtegyek 
mindent azért, hogy a másik ember, legyen az a gyermekem, a hitvestársam, unokám 
vagy barátom, Jézusra találjon.

A bennünket „minden nép”-hez elindító missziói parancs mindennél világosabbá 
teszi Jézus személyválogatást nem ismerő szeretetét. Nem kevés kiválasztotthoz, egy 
maroknyi embercsoporthoz, vagy a nekünk szimpatikusakhoz küldettünk. Minden 
előítéletünket letéve, illetve azoktól Jézus által felszabadítva, folyamatosan tanulnunk 
kell, akárcsak Péternek Kornéliusz házában (ApCsel 10. fejezet), hogy az örömhír a 
világ minden embere felé kell, hogy hangozzék.

Deméné Smidéliusz Katalin



Megkeresztelve őket. . .

BethehöX, az irgalmasság városáról mindenkinek önkéntelen Friedrich von Bo- 
delschwingh neve jut eszébe. Ő alapította, az ő életműve. Halála után hasonló nevű 
fia vezette a hatalmas intézetet. Ritkábban esik szó Gustav nevű fiáról, pedig neki 
köszönhető édesapja életrajza. Most egy témánkhoz vágó kis történetet az ő életéből 
beszélek el. Emlékei közt leírta. Mindössze 4-5 éves lehetet -  írja - ,  amikor édesany
ja egy csöndes alkonyati órán így szólt hozzá: Tudod-e, hogy ma a keresztséged napja 
van? Elővett egy virágfüzéres lapot, melyen írásra alkalmas fehér terület is volt, ráírta 
születésem és megkereszteltetésem napjának dátumát, majd alája az igét: „Nagy 
örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába 
öltöztetett, az igazság palástját terítette rám” (Ézs 61,10). Ez a te keresztelési igéd — 
fűzte hozzá. Erről prédikált édesapád keresztelésedkor. „Ez a lapocska és ez az ünnepi 
óra egész életemen át drága-becses maradt számomra.” Egész életen át! Ez utóbbi 
vallomás miatt idéztem a történetet, midőn a keresztség megtörténtének fontosságá
ról és maradandó jelentőségéről kívánunk e cikkben szólani.

Idézhetnénk persze — és miért ne idézzük sokadszorra is -  a jól ismert eseteket 
Luther életéből. Midőn viharfelhők gyülekeztek feje fölött, szemmel látható nagy 
betűkkel fölírta falra ajtóra: „Meg vagyok keresztelve!” Vagyis nem veszhetek el, 
Isten tulajdonában őriz, rajtam van szent jegye, most is érvényes a keresztségem!

Mindkét említett történeti példa voltaképpen ugyanarról tanúskodik: az az egyszeri 
aktus, melyet megkereszteltetésünk eseményeként tartunk számon, aktualitással bír 
egész életünkben! írhatnánk temérdeket a keresztségről, számos a vonatkozása, most 
azonban elégedjünk meg ezzel a kettővel: dátumszerűen egyszer történik meg velünk, 
de aktuális élethossziglan számunkra, kik meg vagyunk keresztelve.

A keresztelés egyszeri tényét nem lehet eléggé nagyra tartani, eseményét eléggé 
magasztalni. Hiszen nem embertől eredő szertartás. Krisztus Urunk parancsolta, a 
feltámadott Úr! A népek közé misszióba küldött apostolok első dolga a keresztelés. 
Első az, amit a szent és kegyelmes Isten cselekszik az emberrel. Csak ezután következik 
a tanítás, az útmutatás arra nézve, miképp gyakoroljuk Jézus követését.

Újra meg újra észbe kell vennünk, hogy mi Isten kezétől kereszteltettünk meg. 
Luther lPét 1,15 versével kapcsolatosan merész szemléletességgel mondja ki: „A 
keresztség nem belőlem nőtt ki, hanem Krisztus adta nékem. Az ujjak, melyek engem 
megkereszteltek, nem ember ujjai, hanem a Szentlélekéi; a prédikátor szája és az ige, 
melyet tőle hallok, nem az övé, hanem a Szentlélek igéje s prédikációja, aki ilyen külső 
eszközzel belső hitet ád és ekképp megszentel.” Csak azért vagyunk szentek, mert a 
keresztség szentségével maga a szent Isten hívott el és öltöztetett az üdvösség ruhájá
ba, terítette ránk az igazság, a megigazítás palástját.

Még Lutherra hivatkozom a továbbiakban. Korának rajongóival hevesen vitatko
zott, mert azok a vízzel való leöntést puszta külső jelnek vették. Szemükre hányja,
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hogy „pompásan kilopják a keresztségből a kegyelmet”. Fontos a külső jel is. Nem 
véletlenül esik a választás éppen a vízre, ami ősidőktől fogva eszköze is, jelképe is a 
megtisztulásnak. Ámde a keresztség esetében nem puszta vízről van szó, hanem a 
vízzel együtt használt isteni igéről. Melyik ez az ige? Nem a keresztelés alkalmával 
elhangzó prédikáció alapigéjére kell gondolnunk, melyet a lelkész a család, az együtt- 
lévő hívek épülésére választ. Erről az igéről van itt szó: „Keresztellek téged az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek a nevében.” Ez az ige, ez a krisztusi parancs 
hangzik el együtt a vízzel való leöntés mozdulatával.

Meg kell jegyeznünk az ún. Szentháromság-formulával kapcsolatban is: „a „nevé
ben” nemcsak azt jelenti, hogy „megbízásából”. A név különben is mindig a személyt 
jelöli. Meglepő, hogy az Újszövetség legtöbb helyén az új tanítványok egyszerűen 
„Krisztus nevére” kereszteltetnek meg. Pontosabban: Krisztus nevére nézve, arra a 
Krisztusra nézve, aki értünk meghalt, feltámadott, akiről mint Megváltónkról tu
dunk. Ő maga áll a megkeresztelés aktusa mögött s Őbenne az egész Szentháromság.

De ne feledjük a korábban tett állításunkat: ezt a páratlan isteni aktust^ kell a 
keresztyén embernek egy életen át aktualizálnia! A keresztség — kezdet. Állandó 
visszaemlékezésre szorul. Mégpedig nemcsak akkor, amikor vészfelhők gyülemlenek 
fejünk fölé s hathatós vigasztalásul szolgál a „Meg vagyok keresztelve” áldott tudata. 
Életünk minden napján esedékessé válhat. Hiszen napjaink telve vannak kisebb- 
nagyobb kísértésekkel. Naponta meg kell halnia a bennünk lévő bűnnek. Krisztus 
„halálába kereszteltettünk meg” állítja Pál apostol (Róm 6,3 kk.), ám keresztségünk- 
ben az ő feltámadásának hatalmas ereje is ott van s ez arra serkent, hogy „új életben 
járjunk”. Kezdetét vette és folyik életutunkon az ars moriendi, de az új élet reménysé
gében. Ez a harcban vívott élet nevezhető újnak. S keresztyén ember szemével normá
lis életnek, mivelhogy az evangélium normájához igazodik, például a Hegyibeszéd 
tanításaihoz, útmutatásaihoz. Ezek ugyanis nem különleges ritka szentekhez szólnak 
jótanácsképpen, hanem minden tanítványhoz. Krisztusban lehetséges és szükséges 
halálra ítélnünk a haragot, tisztátalanságot, csalást, hamisságot, pénzsóvárságot, 
embergyülöletet és újat kezdenünk, Lélek szerint valót.

A keresztségből fakadó áldott tusánkat sajátosan említi meg Péter első levele (3,21). 
Eszerint a keresztség „nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez 
jó lelkiismeretért". Keresni, kívánni a tiszta lelkiismeretet Isten előtt! Micsoda min
dennapos keresztyéni feladat! Megnyugtathat ugyan, ha becsületünk van az emberek 
között, de mit ér ez, ha tudjuk, hogy a tisztánlátó Isten szemében foltos a lelkünk 
tükre? S éppen ellenkezőleg: mit számít a világ minden gyalázása, rágalma, dühe 
ellenünk, ha Isten előtt tisztán állunk lelkiismeretünkben! Lehetséges ez? Könyörög
hetünk érte a fenti ige szerint „a feltámadt Jézus Krisztus által”. Érintsen szívünkön 
Chrysostomus meleg szava: „Legnagyobb ünnepünk a jó lelkiismeret.”

Scholz László
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„TANÍTVA ŐKET...”
Jézus missziói parancsa tanító szolgálatunknak is alapigéje. Olyan alapvető kérdé

sekre kaphatunk belőle választ, mint hogy ki taníthat, mit taníthatunk és miért 
tanítsunk?

Ki taníthat?
A tanítói mandátumot Jézus csak olyanoknak adja, akik maguk sem szégyellik 

tanítvány mivoltukat. A missziói parancs bevezető soraiból kitűnik, hogy a Mester 
olyan tanítványokhoz szól, akik közül egyesek „leborultak előtte, némelyek pedig 
kételkedtek...” (17. vers). A következő vers tanúsága szerint „Jézus hozzájuk lépett”, 
tehát a leborulókhoz és a kételkedőkhöz egyaránt, mindazokhoz, akik vállalták 
tanítványságukat annak minden nehézségével, kétségével és buktatójával együtt. 
Jézus egyiküket se küldi el, se az Őt háromszor megtagadó Pétert, se a kételkedő 
Tamást. Csak Júdás hiányzik, de őt sem a Mester „bocsátotta el” ...

A tanítás egyetlen feltétele tehát, hogy magam is kész legyek az utolsó szívdobbaná
sig tanítvány maradni. Ilyen szempontból érdemes lenne őszinte önvizsgálatot tartani 
gyülekezeteinkben. Vajon mivel magyarázható, hogy egyik legdrágább reformátori 
örökségünk, a tanítva tanuló, illetve tanulva tanító jellege egyházunknak olyannyira 
háttérbe szorult. Hiába kapunk vissza néhány iskolát, hiába könnyebbedtek az iskolai 
hitoktatás feltételei, ha az iskolapadból kikerülő evangélikusság úgy érzi, már „kita
nulta” a keresztyénséget. Hányán fejezik be a konfirmációval azt, amit valójában 
talán el se kezdtek: az ige naponkénti tanulmányozását? Sok gyülekezetünkben szinte 
teljesen elsorvadt a bibliaórai munka, pedig éppen ez lehetne a közös tanulás egyik 
legnagyszerűbb lehetősége.

Lehet, hogy újabb formákat kellene keresnünk, de a legkorszerűbbnek tűnő új 
forma sem pótolhatja a tanulási vágyat. Aki nem akar már tanulni, annak keresztyén 
hite és élete fokozatosan leépül, s természetesen alkalmatlan a tanítás szolgálatára is.

Mit taníthatunk?
Ezen a ponton is nagyon oda kell figyelnünk a Mester szavára: „amit én parancsol

tam nektek”. A keresztyén tanítás krisztocentrikus kell, hogy legyen. Mi nem vallásos 
kérdésekkel foglalkozunk, nem felkapott filozófiai, pszichológiai problémákon „cse
megézünk”, hanem azt kell, hogy tovább adjuk, amit a Mester nekünk parancsolt. 
Nem vagyunk tehát semleges, közönyös postások, akiknek mindegy, hogy gyászjelen
tést vagy üdvözlő táviratot kézbesítenek. Amit tanítunk, azt nem másnak tanácsoljuk, 
hanem elsősorban magunkra kell, hogy alkalmazzuk. Egyedül ez teheti hitelessé 
tanításunkat. Ez nem jelenti azt, hogy csak az taníthat, akire „fel kell nézni”, de Szent
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Gály Kata sorai ebben az összefüggésben is meggondolandók: „Az erdők megjelölt 
fái nem magasabbak a többinél, de mert jelet hordoznak, eligazíthatnak az úton, 
ugyanilyen jel-sors: keresztyénnek lenni.” Érdemes Pál szavait is megszívlelnünk: „Te 
magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlansá- 
got és komolyságot” (Tit 2,7).

Miért tanítsunk?
Erre a kérdésre is igen praktikus a jézusi válasz: „hogy megtartsák mindazt...” 

A keresztyén tanítás célja nem egyszerűen ismeretátadás, az általános műveltség 
bővítése, nem valami résztudomány, szellemi csemege. Amit Jézus reánk bízott, az az 
élet tudománya, az élet kenyere, amit, ha megtartunk, döbbenten tapasztaljuk majd: 
nem mi tartjuk meg a krisztusi tanítást, hanem az, jobban mondva: Ő tart minket! 
Ezt a szenzációs felfedezést továbbadni a legnagyszerűbb küldetés a világon, a legfon
tosabb ajándék, amivel tartozunk egymásnak. Tanulj, taníts, hogy élhess, hiszen Ő 
azért jött, hogy életünk legyen, nem is akármilyen, hanem bővölködő, örök életünk.

Gáncs Péter

Hogy megtartsák...
Egyházunk igehirdetésének tengelyében a bűn és kegyelemről szóló üzenet áll. 

Ennek megfelelően az evangélikus tanítás és nevelés célja sem lehet más, mint meg
éreztetni a gyermekekkel a bűn és kegyelem súlyát. Isten is úgy tanít és nevel bennün
ket, hogy ezt a kettőt lássuk meg. Mert éppen ebben vagyunk vakok...

Mi határozza meg az ember lényét, lényegét? Emil Brunner egyik könyvében erre 
így felel: az Isten képére teremtettség és az istenképüség megtagadása. Rendeltetésünk, 
célunk lenne, hogy Istent képviseljük ebben a világban. Es éppen ezt tagadjuk meg 
a bűneset óta. így jön létre a nagy ellentmondás, a nagy feszültség életünkben, melyet 
a Biblia bűnnek nevez. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az ember tagadja ezt. Leplezi ezt 
az alapvető ellentmondást, mint némely beteg a betegségét. Az emberről sok szépet 
és jót el lehet mondani, de ott az ellentmondás, mint 2Kir 5-ben, hogy Naámán vitéz, 
hős, de bélpoklos volt.

Nagyon fontos, hogy a keresztyén nevelés ebből a feszültségből induljon ki.
Nagy baj, hogy keveset beszélünk az engedelmességről. A keresztyén ember gyer

mek, Isten gyermeke. A gyermek jellemző kötelessége, amit úgy kell megtanulnia, az 
engedelmesség. Témánk az evangélikus iskola és nevelés kérdése. Az ismeretek gyara
pítása fontos és szép dolog, de ne feledjük, hogy a bűn nem az értelem síkján van,
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hanem a szívben, indulatban, vagyis abban a tudatos ellentmondásban, amellyel az 
ember az isteni rendeltetését megtagadta. 1 Móz 3 szerint az első bűn -  egyszerűen 
— az engedetlenség volt. Beszélhetünk külön a törvény iránti engedetlenségről és az 
evangélium iránt való engedetlenségről. Az előbbit jóval gyakrabban emlegetjük, 
mint az utóbbit. Miben áll az evangélium iránti engedetlenség? Ószövetségi példa 
lehetne az említett Naámán esete: vonakodik megfürödni hétszer a Jordánban, pedig 
Elizeus tanácsa szerint így gyógyulna meg a poklosságból. Ő egy nagyszabású gyógy
módot képzelt el.

Kijelölt igénk arról szól: „tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én paran
csoltam nektek”. Ez a ,.megtartás" elsősorban ragaszkodás Jézus szabadító evangéliu
mához, a kegyelemhez, amelyet halálával és feltámadásával szerzett és felkínál min
denkinek. Ez a szabadulás útja ApCsel 4,12 szerint is: „és nincsen üdvösség senki 
másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözöl
hetnénk.” Megtartani az Ő parancsolatait azt is jelenti: ragaszkodni a gyülekezethez, 
az Egyházhoz. Mi az Egyház? Hadd idézzem az Ágostai Hitvallás VII. cikkét: „Az 
egyház pedig a szentek gyülekezete, melyben az evangéliumot tisztán tanítják és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki.”

Gyülekezet —  ige —  szentségek. Ez tehát az Istentől rendelt út, és aki engedelmesen 
elfogadja ezeket, sőt ebből él, annak lesz hite, élete itt a múlandóságban és egykor 
az örök életben. De sajnos itt jön a sok megütközés és engedetlenség.

-  Én hiszek, de a gyülekezet, a templom nekem nem kell... — mondják a legtöb
ben. — Magamban imádkozom otthon, magamban élek keresztyén életet...

Meg kell mondanunk, hogy ez bizony nem megy. Egyedül nem lehet megállni.
— Én hiszek, de nem olvasok Bibliát, nem hallgatok prédikációt, hiszen mindig 

ugyanazt mondják... Nem kell az úrvacsora (majd csak a halálos ágyamon).
így vetik meg sokan azokat az eszközöket, melyeket Isten rendelt hitünk erősítésére 

és megtartására. Sok áldástól fosztja meg magát, aki nem jár templomba, nem hallgat 
prédikációt, nem vesz úrvacsorát, — röviden, nem tartja meg Jézus parancsait. És sok 
áldástól fosztja meg magát az, aki nem él benne a gyülekezetben. Mit jelent a 
gyülekezetben élni? Azt, hogy igenis vállalom a többieket, hordozom terhüket, furcsa
ságaikat, sőt bűneiket. Éppen a gyülekezetben tud és akar minket Isten cselekvő hitre 
és érett keresztyénségre tanítani és nevelni.

Gáncs Aladár

VELETEK VAGYOK
Enyém minden hatalom -  így kezdte Jézus a missziói parancsot. Veletek vagyok 

-  így fejezi be. Lehetetlen észre nem vennünk ennek a két mondatnak a ritmusát. 
A távolság és a közelség. A magasság és az emberszint. A nagyság és a megkapó 
kicsinység. Az erő és a gyengédség. Aki oly magasan van fölöttünk, közelségét ígéri.
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Emberközelbe jön? Sokkal közelebb. Karnyújtásnyi távolságra? Sokkal közelebb. 
Alig felfogható közelségbe. Velünk van és bennünk. Előttünk és mögöttünk. Fölöt
tünk és alattunk. Közöttünk és körülöttünk. Pál apostol járt valahol a valóság 
közvetlen közelében, amikor így ír t: bennem él a Krisztus. Betölt és átölel, körülvesz 
és betakar. Kicsivel mindig közelebb van, mint ahogy gondolnánk. Fia imádkozunk, 
s valahol messze keressük gondolatainkkal, tévedünk. Ha segítségül hívjuk, és azt 
hisszük, érkeznie kell, tévedünk. Nem érkezik. Itt van. Ha árvának és elhagyatottnak 
érezzük magunkat, nagy a valószínűsége, hogy elfelejtettük búcsúszavát: veletek 
vagyok. Biztonságérzetet akar adni a közelsége. Eltörölni a távolságot, amit mindig 
feltételezünk. Akié a teljhatalom, az nem messze van. Itt van egész közel. Velünk.

Elment, hogy közel lehessen mindnyájunkhoz. Hozzám is. Miközben a missziói 
parancsról gondolkodunk, nem feledhetjük el, hogy ezek a mondatok Máté evangéli
umának utolsó szavai. Máté feljegyzése szerint ezzel a névvel és ígérettel lépett be 
Jézus életünkbe és történelmünkbe: Immánuel, ami azt jelenti, velünk van az Isten. 
Ugyanezzel a névvel és ígérettel hagyja el a földi életet: veletek vagyok. A kör bezárult. 
Valami teljessé lett. Maradéktalanul célhoz ért. Amivel belépett, azzal távozik. Csak 
azért távozik, hogy minden időben mindnyájunk közelében legyen. Velünk legyen. 
S mert őt többé nem kötik földrajzi határok, közelségéből egyikünk sem esik ki. Nem 
hihetjük magunkat kivételnek, elfelejtettnek, kihagyottnak. A földi lét kötötte és 
korlátozta. Az Atya jobbján azonban egyformán közel van mindnyájunkhoz. Gyer
mekkorában Jézus a szüleihez tartozott. Ifjúként Názáret városának kis közösségé
hez. Felnőttként Izrael gyülekezetéhez. A Mester tanítványaihoz. Még a megfeszített 
és feltámadott Jézus is akkori követőihez. Csak az eltávozott, aki az Atya jobbján 
van, tartozik egyformán mindannyiunkhoz. Az Atya jobbján nincsenek határok. Nin
csenek elfelejtett, sötét zugok, ahol észrevétlenek maradnánk. Mivel a közelünkben 
van, számítsunk a közelségére. Ne hagyjuk magunkat becsapni: nem vagyunk távoli- 
ak, kivételek, ottfelejtettek és elhanyagoltak. Benne vagyunk ebben az alig felfogható, 
gyógyító és bátorító közelségben.

Minden napon — erősíti meg Jézus, ha még kétségeink lennének. A nap 24 órájában. 
Az év minden napján. Életünk teljes idején. Minden eseményben. Hétköznapok 
egymásutánjában és sorsfordulók nagy pillanataiban. Minden napon. Ott van az 
örömünkben, hogy széppé és teljessé tegye. Ott, ha terhet cipelünk, hogy megerősít
sen. Ha bűnbe esünk, hogy megmosson és megbékítsen. Ha feladatra vállalkozunk, 
hogy bölcsek és körültekintőek legyünk. Ha döntenünk kell, hogy józanul és belátóan 
tegyük. Minden nap minden eseményében velünk van. És ne higgyük, hogy a halálun
kig! Mert közelségét nem szünteti meg a földi búcsú pillanata. Szeretete átemel a 
halálon abba az életbe és abba az országba, ahol közelségét nem hinni fogjuk csupán, 
hanem látni és érezni. Ahol hatalma nem belső meggyőződésünk lesz csupán, hanem 
olyan valóság, amely kétségtelenné válik minden szem és minden értelem, minden szív 
és minden ember számára.

Veletek vagyok. Bátorító és erősítő ígéret ez. Miért élnénk úgy, mint akik távol 
vannak Uruktól és Megváltójuktól, Jézus Krisztustól?

Szabóné Mátrai Marianna
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Közoktatás, köznevelés és az 
evangélikus iskolák

Az 1989-ben újraindult fasori evangélikus gimnázium, az 1991 -ben újra evangélikus 
gimnáziummá vált soproni líceum és az ezután induló evangélikus iskolák nagyon ] 
időszerűvé teszik, hogy komolyan foglalkozzunk azzal, mit is jelent egyházunk számá
ra az iskolák fenntartása.

A reformáció korától kezdve a protestáns egyházak az oktatást és a nevelést az 
egyházak fontos feladatának tartották. Luther Márton a Nagykátéban a negyedik j 
parancsolat magyarázatánál a következőket írja: „...ha a világi és egyházi kormány- I  
zásban kitűnő és arravaló embereket szeretnénk látni, akkor bizony nem szabad sajnál
nunk se szorgalmat, se fáradságot, se költséget gyermekeink tanításánál és nevelésénél, 1  
hogy majd szolgálhassanak Istennek és a világnak.” Ezt szem előtt tartva a legtöbb j 
gyülekezet a templom mellé iskolát is építtetett. Ezek nemcsak közhasznú ismeretekre 
vagy klasszikus műveltségre oktattak, vagy adtak egyes esetekben szakképzettséget, 
hanem az evangélikus szellemű nevelés is a feladatuk volt, átvállalva részben ezt a j 
szülőktől.

A középkorban szűk körre kiterjedő oktatást az ellenreformáció után a katolikus i 
egyház is szélesebb alapokra fektette új iskolákat alapítva. Az egyházi iskolák rend- ,, 
szere fennmaradt azután is, hogy a múlt század második felében az állam magára 
vállalta a kötelező népoktatás megszervezését minden településen. Az evangélikus 
iskolák szerepére jellemző, hogy a második világháború előtti években a Magyarorszá- 1  
gon élő elemi iskolás korú evangélikus gyermekek mintegy 60%-a evangélikus iskolába 
járt. Középiskolás korban ez az arány valamivel alacsonyabb, mintegy 40% volt.

Ezt a helyzetet változtatta meg drasztikusan az egyházi iskolák államosítása 1948- 
ban, míg azután 1952-ben a még megmaradt két gimnáziumunk is megszűnt. Látnunk 
kell azonban, hogy ez nemcsak Magyarországon, vagy a magukat népi demokráciák
nak nevező országokban történt így. A nyugat-európai országok többségében már 
korábban átvette az állam a közoktatás feladatát, s ez például Franciaországban a 
múlt század végén ugyanolyan összeütközéssel járt a katolikus egyház és az állam 
között, mint nálunk egy fél évszázaddal később. Az összeütközés pontosan abból 
adódott, hogy nyíltan, vagy álcázva, az oktatás színvonalának emelését hangoztatva az E 
állam a nevelés lehetőségét kívánta kivenni az egyházak kezéből, hogy a maga ideológiá
jának terjesztőjévé tegye az iskolát. A közoktatásra hivatkozva az uniformizált közne- I 
velést kívánták megvalósítani.

Az egyházi iskolák újraindításakor ezért tisztán kell látnunk: mi is az evangélikus j 
iskola sajátossága, mely jogosulttá teszi a létét? Nem sokkal az államosítások előtt 
egy teológus a következőképpen válaszolt erre a kérdésre: „Nem az, hogy mást tanít, I  
mint a többi iskola. Az sem, hogy másféle embert akar nevelni, mint amilyen emberré ]
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kellene nevelkednie bárkinek. ... Hanem az, hogy akik tanítanak benne, keresztyének
nek vallják magukat és a tanulók iránti magatartásukat éppen az határozza meg, hogy 
keresztyének: másként látják magukat és tanítványaikat, mint azok, akik nem keresz
tyének. Ez a sajátos evangélikus keresztyén magatartás ebben a hármas tudatban 
gyökerezik: tudják magukról, hogy: 1. Isten teremtményei, 2. bűnösök, 3. Jézus Krisz
tus által megváltottak, és ugyanezt tudják tanítványaikról is. . . . A keresztyén öntudat 
három jellemzője együtt mutatkozik az evangélikus iskola nevelőinek a magatartásában 
... ilyen alázatos, hívő és üdvösségükért hálás, tanítványaikkal együtt tusakodó és együtt 
dolgozó magatartásúak benne a nevelők.” Vagyis az evangélikus iskola lényegéhez 
tartozik az, hogy benne evangélikus öntudatú tanítók és tanárok oktatják, nevelik az 
ifjúságot.

A több mint negyvenévi szünet után az újraindulás nem jelentheti azt, hogy ott 
folytatjuk, ahol abbahagytuk. Megváltozott az iskolarendszer. A néhány osztályos, 
néhány tanítós elemi népiskolával szemben a közoktatás a nyolcosztályos általános 
iskolára épül. Az elmúlt évtizedekben lényegesen megváltozott a tanári pályán tevé
kenykedők kapcsolata az egyházakkal. A pedagógusoknál különösen érvényesült az 
a kontraszelekció, mely a gyülekezetekhez kötődő fiatalokat sújtotta az egyetemi, 
főiskolai felvételnél, bár a mostani pedagógusnemzedékben is vannak hűséges egyház
tagjaink. '

Ugyanakkor megváltozott az evangélikusság arányszáma és területi eloszlása is. 
A kitelepítések, a lakosságcsere a történelmi egyházak közül minket sújtott a legkemé
nyebben. A városiasodás, az elköltözések révén hagyományos falusi gyülekezeteink 
lélekszáma csökkent. Sok, egykor többségében evangélikus településen is kisebbségbe 
kerültek híveink. Egy ilyen kisebbségi, a legoptimistább becslés szerint is a lakosság
nak legfeljebb 4%-át (de inkább csak 3%-át) kitevő egyház nem vállalkozhat arra, 
hogy a fenti sajátságokkal rendelkező iskolák széles hálózatát tartsa fenn, s így vegyen 
részt a közoktatásban.

Egy nagyobb körzet igényeit kielégítő gimnázium esetén jobbak az esélyek, de itt 
is hosszú átmeneti időszakra lesz szükség ahhoz, hogy újra indított vagy indítandó 
gimnáziumaink a fenti értelemben vett igazi evangélikus iskolákká váljanak.

Mivel a családon kívüli nevelés az óvodánál kezdődik, több helyen terveznek 
evangélikus óvodát, sőt, mint a következő cikkekből látjuk, néhol már be is indultak 
azok. A tárgyi feltételek megteremtése is könnyebb talán egy néhány csoportos óvoda 
megnyitásához, mint egy sokosztályos iskolához, s néhány odaadó evangélikus óvó
nőt is könnyebb találni, mint egy teljes tanári kart. így az egyházi óvodáknak nagyobb 
szerepe lesz az elkövetkező években, mint az egyházi általános iskoláknak.

Igen jó kezdeményezésként a szegedi gyülekezet iskola helyett egyházi kollégiumot 
kíván alapítani. A gyülekezet maga ugyan viszonylag kicsi, de Szegedre — egyetemi 
város lévén -  sokan jönnek tanulni a környékbeli nagy evangélikus gyülekezetekből 
is. Egy kollégium, mely elsősorban a nevelés helye, fontosabb szerepet tölthet be, mint 
egy oktatási intézmény, s ez más városokban is követendő példa lehet.

A következő nemzedék iránti felelősségünknek az iskolákkal kapcsolatban is meg 
kell mutatkoznia, annak anyagi következményeivel együtt. Az állam minden tanuló 
után ugyanannyi támogatást nyújt az egyházi iskoláknak, mint az államiaknak, de 
ez nem fedezi egy színvonalas iskola fenntartásának költségeit. Iskoláinknak a jó 
működéshez szükségük van egyháztagjaink áldozatos támogatására. Az elkövetkező 
években, az óvodáktól eltekintve, iskola fenntartására egyes gyülekezetek valószínű
leg nem nagyon fognak vállalkozni. Gimnáziumainkért, melyek jelenleg az egyházke-
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rület vagy az országos egyház felügyelete alatt állnak, közös felelősséget kell érez- 
nünk. Minden gyülekezetünknek szívügyének kell tekintenie az iskolák ügyét, hiszen 
egyházunk jövendő, evangélikus öntudattal rendelkező aktív tagjai jelentős részben 
tanulóik közül kerülnek majd ki.

Sólyom Jenő

Alomtól az első évzáróig
A soltvadkerti evangélikus magyar -  német óvoda

Amikor minden „mozogni” kezdett, a korán kelő ember érzékelhette az elmozdu
lást a „falurádió” műsorában. Magántulajdon, régi épület, újrahasznosítás.

Izgalmasabb volt ennél a „tipp-özön” a rendszerváltásra, a célmeghatározásra, a 
kivitelezésre, túlélésre. A legmegdöbbentőbb ötlet a „mi a megoldás” kérdésre szá
momra ez volt — „a temető”. A nyilatkozó alátámasztotta véleményét a múlt hibái
val, a beidegződéssel, a tudatficamokkal. Megoldás a temető. Valóban az a megoldás, 
hogy kihúzzuk a kocsit a temetőbe? Hogy lehet ilyen munkára társat keresni, hogy 
lehet ezt munkának is nevezni, kikből verbuválódhat a munkatársi közösség?

Bármilyen furcsának tűnik is, az óvodára az alapötletet ez a kirívó nyilatkozat adta 
azzal, hogy ezt nem vállalom. De mit vállalok, mit vállaljak, mihez találhatok munka
társakat? Az épület „adva” volt, igaz, hogy nem könnyen, hisz az iskola ragaszkodott 
a kulcshoz, az épülethez nemigen, mert negyven évig karbantartás alig volt. A volt 
egyházi iskola egyik termét csak addig szellőztették, amíg be nem dobták az újabb 
összetört széket, vagy képkeretet.

Az elmúlt kor e rettenetes bizonyítványát tüntette el — szinte az egész falu — két 
hónap alatt, amikor falat bontott, vizesblokkot hozott létre, nyílászárót épített be, 
vakolt, festett, vagy szerelvényezett.

1990. október 1-jén tartott megnyitó előtt a beköltözésre egy éjszaka jutott.
Azóta 56 gyermek egy szívvel két nyelven tanult imádkozni, énekelni, viselkedni, 

játszani, vendéget fogadni, számolni és köszönni.
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” — ez a mondat fogadja az óvodánkba 

lépőt, majd az egyházi motívumok magyarázata adja az első szemléltető oktatás 
anyagát már az előszobában. Tettük ezt a szülőknek, nagyszülőknek és keresztszülők
nek megszervezett felnőtteknek tartott hittanórán.

így járunk együtt óvodába, templomba, haza. A görög bölcsek peripatetikusan 
tanítottak. Nem ültek, hanem jártak. A tanítványok is úgy jártak, hogy „követők” 
voltak. Együtt jártak Mesterükkel. Tehát, a járás tanulást is jelent.

így tanított Jézus is. Amikor megszólított valakit, akkor így szólt: „kövess engem!”
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A mesesarok

A megnyitó istentiszteleten vették fel az óvodásokat
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Ez azt is jelentette, hogy járj velem. Az a tanítvány, aki szófogadó volt, követte Őt, 
a rossz tanítvány — „nem járt többé ővele!”

Egész keresztyén életünk járás. Jézus a legtömörebben ezt így fogalmazza meg: „Én 
vagyok az ú t...!”

Sokat kirándulunk. E videós világban -  a többi helyi óvodával ellentétben -  
moziba nem megyünk. A kirándulások alkalmával gyűjtögetünk, szedegetünk, ismer
kedünk mindazzal, ami a mi világunk.

Szeretnénk, ha ezek a gyerekek sokra vinnék. A minőséget vennék fe l több nyelvben 
és több nyelven. Ezért tanítunk már most anyanyelvet, amelyik nyelven a legszebb az 
imádság, a jézusi példázatok egész sora. Tágul az ismeret, mélyül a kötődés az 
otthonhoz és minősül a szülők iránti tisztelet.

A három felekezethez tartozó gyermeksereg megismerte a másik templomát. A leg
szebb bizonyságtétel az, amikor így mutatták be templomukat a gyermekek -  „látod, 
itt ültünk vasárnap, itt kereszteltek meg...!”

Szeretnénk, ha gyermekeink Jó l járnának” majd az életben az itt szerzett ismerettel, 
hittel és tudással. Alapot kapnának, amire lehet építeni.

Reméljük, hogy Berzsenyivel együtt mondhatják később:
„Megyek rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek útján...”

Káposzta Lajos

Isten kezében
Evangélikus Keresztyén Óvoda Várpalotán

Az óvoda épülete közvetlenül az evangélikus templom mellett áll. Nem véletlen ez, 
hiszen korábban evangélikus parókia volt. 1971-ben a város kisajátította új városháza 
céljára. A terv elkészült. A pénz elfogyott. Az épület egy része így megmenekült az 
eldózerolástól. 1975-től szükségóvoda. 1990-ben felmértük a volt egyházi ingatlano
kat. Megtekintéskor feltették a kérdést: „mit tennénk a papiakkal, ha visszakerülne?” 
Lehet, hogy óvodát üzemeltetnénk benne. Igen, ez lenne a legjobb. Fiatal óvónőink 
vannak a gyülekezetben. Jóbarátnők, lelki testvérek. Egyikük levelező teológiát 
végzett, többen Foton is jártak. Tárgyalássorozat következett egymással, városi 
vezetőkkel, presbitériummal, -  változatos kilátásokkal. Végül is álmaink Isten kezé-
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ben hamar valóra válhattak. Az ÚR sok ember szívét nyerte meg az ügy támogatására 
a „szocialista város” Várpalotán.

Az indulás

A beiratkozási létszám várakozáson felüli, közel 50 gyermek várja az indulást. 
A szülőket a havi 300 Ft plusz költség sem riasztja el. A keresztyén szellemű nevelés 
mellett ének-zenei és idegen nyelvi alapozást is kívántunk adni gyermekeinknek. 
Idegen nyelv 3 — 6 éves korban? -  Polgár László tanácsa és a budaörsi példa a 
logikus, könnyen elsajátítható eszperantó bevezetését indokolja. Eszperantó után 
lényegesen könnyebb más idegen nyelv elsajátítása. -  Ki lesz, aki tanítja? -  Kiderül, 
gyermekeivel anyanyelvi szinten beszélgető tanárházaspáréi Várpalotán. Gyermekeik 
középiskolásként már két-két nyelvből államvizsgáztak. A tanárnő készséggel vállal
ja, és kiváló érzékkel oktatja — részben bibliai történetekre, játékokra is — eszperan
tóul a kicsiket. Szükségóvodát vettünk használatba. Elhanyagolt állapotban. Az 
épületre bontási engedély volt kiadva. Építési tilalom alá esett. Mire érdemes így 
költenie az egyháznak, szülőknek? Székeket javítunk, berendezések, díszítések készül
nek, a falak alul ideiglenesen tapétaborítást kapnak. A kiváló szívorvos függönyt, 
térítőt varr, munkákat szervez. Sok a szülői segítő munka az óvónők vezetésével. 
Játékadományok is érkeznek helyből és külföldről.

Játékos foglalkozás
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Menet közben...

az óvoda ajtaja mindig nyitva van az érdeklődő szülők, vendégek előtt. Levelek, 
látogatások, szülők részvétele a „foglalkozásokon”, gyülekezettel való együttünneplés 
mutatják, szükség van a kapcsolattartásra, egymás erősítésére, az egymás hite által 
való épülésre. A gyermekeken néhány hét után már észrevehető: más szellemben 
nevelik őket. Nem megy minden egyik napról a másikra, de fokról fokra jobban 
odafigyelnek egymásra. Lassan kevesebb óvónői figyelmeztetésre van szükség. Ők 
maguk alakítják már egymást, hogy megbéküljenek, hogy önzésüket észrevegyék. 
Gyermeki egyszerűséggel gyakorolják felismerni magukban a szeretet és a gyűlölet 
hangját, hogy a Szeretetre hallgassanak. Érzékeny belső „műszerüket” Jézus Krisztus 
életének megismerése, bibliai történetek hallgatása, eljátszása segíti még pontosabbá 
tenni. Bábjáték, bibliai témákkal kapcsolatos rajzok, énekek könnyítik közösen átélni 
a felismert jót, s harcot a rossz ellen. Az imádság nem csupán az étkezések elválasztha
tatlan „kelléke”, hanem beteg társakért is gyermeki bizalommal fogalmazódik meg. 
Hálát adnak közös örömökért és könyörögnek éhező, szenvedő gyermekekért. Lépés
ről lépésre egyre-egyre többen ismerik fel: abbahagyom a veszekedést, lökdösődést, 
a másik csúfolását, nem tolakszom, — nem azért, mert tiltja az óvónéni, hanem -  
mert elhittem, megtapasztaltam, így leszünk együtt boldogabbak. Jó örömet szerezni 
a másiknak, jó adni. Nem külön program a keresztyén nevelés, hanem minden 
területen, minden időben ott van. így készülünk az „élet okos istentiszteletére” (Rm 
12 , 1).

Karácsonyi előadás
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Továbblépés

Mi lesz a búcsúzó nagycsoportosokkal? Szétszóródnak a város 8 iskolájának 20 
osztályába? Vagy sikerül a megkezdett nevelést, oktatást tovább folytatni? Szeptem
bertől a templom másik oldalán lévő, volt evangélikus iskolában keresztyén osztályok 
szerveződnek. Itt az ének-zenei és nyelvi oktatás feltételei biztosítottak, hittanórák az 
órarendbe beépülhetnek. Hisszük, a hit mustármagja, kicsiny kezdete meghozza majd 
időben gyümölcsét, Istenünk áldásával. A kicsiny mustármag elvettetett. Az eldóze- 
rolt gyülekezeti tanácsterem mellett. A tanácsterem alapjaival harckocsik sem bírtak. 
Megmaradt. Nekünk várpalotaiaknak jelkép is ez. Krisztus a kőszikla, az alap, 
melyre épül az egyház. O a tanácsterem alapjainál is szilárdabban, biztosabban 
megmarad örökké. Rá épülhet a jövendő élő gyülekezete.

Élénk beszélgetés tölti be a szobát. A z  isk o la i h ito k ta tá s  a  tém a . Lelkészek és 
hitoktatók ülnek az asztal körül. Van köztük, akinek vadonatúj tapasztalatot jelentett 
az 1990/91-es tanév. Most először lépte át az iskola küszöbét azzal a céllal, hogy 
órarendbe illeszkedő hittanórát tartson. Mások gyermekkori emlékeiket hívják elő. 
Ők maguk ültek az iskolapadban, és hallgatták lelkészüket. Néhányuknak viszont 
évtizedek óta az iskolai hittanoktatás kezdetét is jelenti a szeptemberi első csengőszó.

Ahány lelkész és hitoktató, annyiféle tapasztalat. Figyelő gyermekszemek és igazo
latlan hiányzások, érdektelen szülők, meg olyanok, akik a maguk számára is kérnek 
hittankönyvet; készséges pedagógusok és gáncsoskodók; sikerek, remények és kudar
cok. És mindezzel együtt jó a hittanórára készülni, gyerekekkel foglalkozni.

-  Fontosak a hittankönyvek, fontosak a módszerek, de először is azt kell tisztáz
nunk, hogy m i a  célu n k  a  h ito k ta tá s sa l.

-  Számomra egyértelmű a cél. B ib lia o lva só  g y e r e k e k e t  s z e r e tn é k  n eveln i. Olyano
kat, akik forgatják a Bibliát, jól eligazodnak benne. Az én tanítványaim a Bibliáról 
ne csak tudjanak valamit. A Biblia legyen számukra az élet könyve. Már 2. osztályban 
kezükbe kapják a Bibliát. Nem baj, ha benne marad gyerekes írásukkal egy megjegy
zés, vagy bizonytalan vonallal egy-egy aláhúzás.

-  Ne feledkezz meg a gyülekezet fontosságáról! Keresztyén ember igazán csak a 
közösségben válhat keresztyénné. Ahol másokat erősíthet és ő maga is erősödhet. 
Ahol számon tartják, imádkoznak érte, és imádkoznak vele együtt. Ahol együtt 
dicsérhetik Istent. N a g yo n  fo n to s  cé lom , h o g y  a  h it ta n o s o k a t b eép ítsem  a  g y ü le k e z e tb e .  
Ott otthonra találhatnak, és maguk is építhetik az otthont.

Pintér Mihály
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-  Én egy kicsit másként fogalmaznám meg a célt. A hitoktatás célja, hogy a 
gyerekek valahol, valamikor találkozzanak Jézus Krisztussal. Azzal a Jézussal, aki 
valamikor itt járt a Földön, aki az életét adta értünk, aki azt mondta: „veletek vagyok 
minden nap...” N e  e g y  e lm é le te t  ism erjen ek  m eg , hanem  a z  é lő  J é zu s t m a g á t.

-  Egyetértek veletek. De gondoljatok arra is, hogy oktatásról van szó. Ismereta
nyagot kell átadnunk, és ahogyan fejlődik a gyerek, mindig többet. A Bibliáról és a 
Biblia koráról, Jézus tanításáról, és arról, hogy azt hogyan értelmezték különböző 
korokban, az egyház történetéről és az egyház mai helyzetéről a különböző országok
ban. Gondoljátok meg, mennyit tanulnak a mai diákok földrajzból vagy matematiká
ból. Némelyik egész kis tudós. Ugyanígy sze re tn é n k  h itta n b ó l is  é v rő l évre  tö b b  
ism e r e te t n yú jtan i.

-  De ez nem egy általános keresztyén ismeretanyag. Evangélikus keresztyének 
vagyunk. A lutheri tradícióban nőttünk föl. A gyerekeket is a Biblia evangélikus 
szemléletével ismertetjük meg. Evangélikus gyülekezetbe hívjuk őket. H itva llá so s  
a la p o t sze re tn é n k  a d n i n ek ik .

-  Csak hallgatlak benneteket, és az én kis hittanosaimra gondolok. Nemhogy 
Bibliát nem látott, templomba sem volt némelyik, nincs megkeresztelve. A barátnőjé
vel jön hittanra, vagy az apja küldi: „Ott rosszat nem tanul, menjen, ha van kedve!” 
Szeretném a Bibliát is kezükbe adni, a gyülekezetbe is beépíteni őket, tanítani, 
tanítani, tanítani, de azt látom, hogy nagyon hosszú út előtt állunk. Csak lépésben 
lehet haladni.

-  Mit gondolsz, haladtok?
-  Igen, azt hiszem. Hogy a fejekben mi van, azt föl tudom mérni. De néha az is 

megmutatkozik, ami a szívekben van. És ez reményt ad.
Csönd telepszik a társaságra. Mindnyájan érzik, hogy a  h itta n ta n ítá s  nem  fo g h a tó  

a  m a te m a tik a -  va g y  tö r tén e lem ta n ítá sh o z . F o n to sa k  a  ta n k ö n yvek , fo n to s a k  a  m ó d sz e 
re k , f o n to s ,  h o g y  p o n to sa n  m e g fo g a lm a z zá k  a  cé lo k a t. D e  i t t  tö b b rő l van sz ó , m in t 
ta n í tá s r ó l. ..

Csepregi Zsuzsanna

A hittankönyvírás tapasztalatai
Jézus missziói parancsának kötelezése és az új lehetőségek a gyülekezeti és iskolai 

hitoktatásban sürgetővé tették új hittankönyvek megjelentetését. Három éve dolgozik 
együtt egy háromtagú kis munkaközösség (két állandó és egy változó taggal) hétről 
hétre, hogy hittankönyvet tudjunk gyermekeink kezébe adni. A bibliai történeteket
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1 feldolgozó „Hinni taníts, Uram” (II.) és a „Tudom, kinek hiszek” (III.) c. hittanköny
veket már az elmúlt tanévben is használhatták gyülekezeteinkben, az „Urunk szolgá
latában” (IV.) című könyv pedig 1991-ben jelent meg. A három könyv egymásra épül, 

, az anyag egyre bővül. Az utóbbi könyvet nem lehet egy tanév alatt, heti egy órában 
j elvégezni, de lehet belőle válogatni, vagy folytatni a következő évben, saját gyülekeze- 
i ti helyzetünknek megfelelően.

Fel lehet tenni a kérdést: miért adjunk gyermekeink kezébe egy bibliai történeteket 
l tartalmazó nem színes, szegényesebb megjelenésű hittankönyvet, amikor annyiféle 
»színes, vonzó külsejű gyermekbibliát lehet kapni? Ma már gyermekeink, unokáink 
i úgy emelik le polcaikról a színes gyermekbibliákat, mint akármelyik más meseköny- 
»vet, történelmi regényt. Aki pedig még bajlódik az olvasással, azoknak a számára 
i képregény-feldolgozású bibliai történetek is rendelkezésre állnak.

Új evangélikus hittankönyveink nem csupán érdekes bibliai történeteket tartalmaz- 
i nak, hanem ig y e k e zn e k  e lju tta tn i m in d  a  g y e r m e k e k e t , m in d  a  s z ü lő k e t a  tö r té n e te k  
>é r te lm é n e k , m o n d a n iva ló já n a k  m eg ér té séh ez . Kérdés -  feleletek formájában teszik ezt, 
jde nem azért, hogy kátészerüen bemagolják a gyerekek a kész feleleteket, hanem 
> azért, hogy megsejtsék, milyen üzenetet hordoznak számunkra ezek a régi történetek.

A Biblia világa távol áll a mai ember gondolkozásától. Ezért találhatnak a gyerekek 
ia könyvekben olyan földrajzi, régészeti, vallási, kortörténeti ismereteket, amelyek 
jahhoz segítik őket, hogy ebben a „régi világban” otthonosan érezzék magukat.

A bibliai történetek olvasása, tanulása során felfedezhetjük, hogy a Biblia emberei 
(hasonló problémákkal küszködtek, mint mi. Ezekben a történetekben leegyszerűsített 
(formában életünknek sokféle helyzete, öröme és terhe, megoldásra váró feladata 
(fogalmazódik meg. A gyermek megtanulhatja belőlük, mi a jó és mi a rossz, felismer- 
ihet helyeselhető és elvetendő emberi magatartásokat, formálódhat etikai értékrend
szere. Hamarosan rá fog jönni arra, hogy az ősatyák, Izrael népének vezetői és tagjai, 
jde még a tanítványok sem büntelen emberek, nem voltak minden tekintetben példaké
pek. Mégis az ő példájukon keresztül megtanulhatják, mit jelent bűnbocsánatból élni, 
(hinni, a rosszat jóval legyőzni, megbocsátani vagy az Isten szolgálatában állni. 
IKőzben pedig szembesülnek azzal a kérdéssel: Kicsoda Isten? Kicsoda Jézus Krisz
tus? Miért halt meg és támadott fel? Vagy mit is jelent az, hogy Jézus az Isten 
^országába hív minket?

Nem csak a Biblia üzenetének megismeréséhez és megértéséhez szeretnénk elvezetni 
óöket, hanem abban is segíteni szeretnénk, hogy eljussanak a Jézus Krisztusba vetett 
tiitre. Szeretnénk, ha kérdéseikre választ találnának, vagy egy-egy általunk felvetett 
■kérdésen elgondolkoznának, ha megszeretnék énekeinket, megtanulnának imádkozni 
x s  a bibliai történetek üzenetét összefoglaló aranymondásokat életreszólóan megta- 
rnulnák. Az értékes P a u la  J o rd á n -fé le  k é p e k  nem színesek ugyan, de ezeket kiszínezhe- 
itik, és felfedezhetik a képek részleteit. A feladatokon és a bibliai totókon keresztül 
qpedig kipróbálhatják és felmérhetik, mennyit jegyeztek meg, értettek meg a hittanó
rán hallott, otthon elolvasott, szülők segítségével megbeszélt történetekből. így talán 

mem csupán egy tankönyv lesz a hittankönyv sok-sok színesebb tankönyv között, 
rhanem egy olyan könyv, amelyet érdemes újra meg újra elővenni, olvasni, tanulni.

Mit jelentett számunkra a közös munka, a hittankönyvírás? Először is tisztáznunk 
kellett a magunk számára is, hogy nem  va la m i n a iv  b ib lia s z e m lé le te t a k a ru n k  k ö z v e t í te 
tni a  g y e r m e k e k  szá m á ra , h anem  o ly a t, a m e ly ik  f ig y e le m b e  vesz i a  tu d o m á n yo s k u ta tá 
s o k  e red m én ye it, azt a hosszú folyamatot, amelyben a Biblia kialakult, a Biblia egyes 
Könyveinek és azon belül az egyes szakaszoknak a mondanivalóját, üzenetét, hitvallá
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sát és ugyanakkor szembesíti a gyermekeket, szülőket, hitoktatókat a minket megszó
lító Úrral. Ezért újra el kellett mélyednünk a teológiai irodalomban. Meg kellett 
tanulnunk egyszerűen, mai nyelven, a gyermekek számára érthetően és hitelesen 
megfogalmazni mondanivalónkat. Sokat javítgattuk, korrigáltuk egymás megfogal
mazását, közös munkával kerestük a jobb kifejezéseket, érthetőbb megfogalmazást. 
Átgondoltuk azokat a kényes kérdéseket, amelyeket a gyermekek felvethetnek szá
munkra. Közben a magunk hitoktatásában is kipróbáltuk az anyagot.

Sok örömöt és gazdagodást jelentett a közös munka. Feladataink a munka közben 
nem kevesbedtek, hanem sokasodtak. A munkát nem hagyhatjuk abba. F o ly ta tn i k e ll  
a h ito k ta tó k  sz á m á ra  teo ló g ia i h á tté ra n y a g , m ó d sz e r ta n i é s  s z e m lé lte tő  a n ya g  ö ss ze á llí
tá sá va l. A könyvben megtalálható oktatási, nevelési célokat részletesen, tantervszerű- 
en meg kell fogalmazni. Mindezt a hitoktatóképző tanfolyamokon elkezdtük és ha 
Isten ad erőt és időt, akkor megpróbáljuk — szerény képességeink szerint — segíteni 
a hitoktatókat és a szülőket a gyermekek közötti szolgálatukban.

Muntagné Bartucz Judit

Tanítás neveléssel, nevelés 
tanítással

A mindennapi használatban legtöbbször összekeveredik a tanítás és a nevelés 
értelme. Hiszen hányszor kérdezzük, hogyan nevel az iskola, és mire tanítanak a 
szülők, holott a valóságban az iskola inkább tanít, és inkább a családban nevelnek. 
A két fogalomnak ez az összekeveredése emlékeztet, szétszakíthatatlanul összetarto
zik, egymásba fonódik a kettő, ugyanakkor egymástól világosan meg is kell külön
böztetni őket.

A  tu d á s t a  ta n ítá s  k ö z v e t í t i  a z  em b erh ez , amikor az ismereteket tárja fel, megértésü
ket segíti, alkalmazásukat gyakoroltatja. Elsősorban az értelmet szólítja meg és veszi 
igénybe, s arra késztet, hogy az információkat a felhasználás érdekében ki-ki magá
ban elraktározza. A z  o k ta tá s  során  a z t  tu d ja  m eg  a z  em ber, h o g y  m i van a  világban . 
A tudásnak nem kell feltétlenül egyoldalúsággal járnia. A teljesen racionális ismeret 
is, ha igazán racionális, kénytelen figyelembe venni az ember összetett voltát: azt, 
hogy az embernek nemcsak tárgyakkal, de emberekkel, embertársakkal is, sőt, ezeken 
túlmenően Istennel is dolga van.
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A nevelés arra készteti az embert, hogy a megszerzett ismereteket ne csak tudás
anyagként kezelje, hanem tegye fel magának a kérdést, és válaszoljon is rá, mi az 
igénye, mi a célja, mi az életben meghatározó az ismereteken kívül, vagyis tudatosan 
veszi figyelembe az ember testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. A nevelés arra igyekszik 
rávezetni az embert, hogy ismereteiből vonja le magára nézve a szükséges következte
téseket, alakítsa életét ismeretei szerint. A nevelést tehát az a szándék mozgatja, hogy 
az ember jóra és helyesen használja azt, amit tud. A  n eve lés k é rd é se  teh á t a z , h o g y  
h ogyan  éljen  a z  em b er a zz a l, a m it tud.

Keresztyén hitünkkel összefüggésben ez a megkülönböztetés két vonatkozásban is 
izgalmas. Az egyik, amikor a z  eg yh á zb a n  v é g z e tt  ta n ítá sn a k  a  n eve lésse l va ló  ö ss ze fü g 
g é s é t  n é zzü k , a másik, amikor azt kérdezzük, m iben  is á llh a t p é ld á u l a z  isk o la i  
ta n ítá sn a k  és a  n eve lésn ek  a  k e r e sz ty é n  vo lta .

Az e g y h á z i ta n ítá sb a n  is vannak olyan helyzetek, amikor az csak a hitbeli ismeretek 
közlésére korlátozódik. Ilyen volt az, amikor politikai okokból, külső nyomásra nem 
lehetett semmi olyat tenni, ami túllépte volna a szűk értelemben vett tanítást (sporto
lás, játék, kirándulás, közös táborozás, közös ünneplés, diavetítés), vagy amikor 
esetleg éppen ellenkezőleg belülről, a tiszta evangéliumhoz való ragaszkodás szándé
kával, vagy puszta hagyományból kiiktatnak a tanítás mellől mindent, amit világi
nak, nem egyházinak tartanak. Egészen egyszerűen, de le is egyszerűsítve, ez az a 
helyzet, amikor a keresztyén hit tanítását fontosnak, de a nevelést már mellékesnek 
tartják. Ennek eredménye, hogy a gyülekezet vagy az ifjúság együttléte puszta tanítás, 
értelem, racionalitás, ész-torna, és ezzel csupa hidegség, szinte lelketlenség. Amikor 
talán a felnőtt istentiszteletbe belehallatszó gyermekhangokat is kitiltanák, mert 
eltereli a figyelmet, zavarja az áhítatot.

Pedig mi sem lenne természetesebb, mint hogy az igét hallgató gyülekezet, gyerme
kek és vének, éppen a gyülekezet közösségében teszik meg a keresztyén új élet első 
lépéseit, és nem idegen környezetben, utcán, iskolában vagy munkahelyen, hanem 

, keresztyének között próbálgatják, hogy akkor mit is jelent a megbocsátás és a szeretet 
i cselekvése, egymás elhordozása és a bizonyságtétel, az elénk tűzött cél felé futás.

Mindebből természetesen nem volna szabad arra a következtetésre jutni, hogy a 
I Szentírás mellett minden gyülekezeti ifjúságban ott kell lennie a pingpongasztalnak, 
: asztali focinak, vagy valami ehhez hasonlónak. Az új élet gyakorló terepe nemcsak 
> a sport lehet, hanem minden más is, ami az emberi élet része, de különösen is a 
I másokért (pl. fogyatékosokért, idősekért) közösen végzett szolgálat. Ilyen értelemben 
i lehetséges is, szükséges is, hogy a g y ü le k e z e t  e g y  k ic s it  a  k e r e s z ty é n  é le t k ísé r le ti  
\ in té ze te , la b o ra tó r iu m a  leg yen  a z  e g y e s  k e r e s z ty é n e k  sz á m á ra , h o g y  m in t va la m i ü veg -  
\ h ázban , e lő s zö r  v é d e tte b b  k ö rü lm én yek  k ö z ö t t  p r ó b á lg a s sá k , ta n u lg a ssá k  K r isz tu s  
\ k ö v e té s é t.

A másik oldalon, amikor a z  isk o lá b a n  vég zen d ő  k e r e sz ty é n  n eve lésrő l é s  ta n ítá sró l  
rvan szó, sokszor felteszik a kérdést, egyáltalán van-e ilyen, lehetséges-e ilyen? Lehet 
I különbség egy keresztyén ember matematikatanítása és egy nem keresztyén matemati- 
Ikatanítása között? Nyilvánvaló, hogy a fizikai törvények ugyanazok, a nyelvtani 
i szabályok mindenkire érvényesek, és nem lehet a hit kérdéseiről beszélni akkor, 
s amikor Pythagoras tételét kell megtanítani. Ilyen értelemben valóban nem lehet 
I keresztyén vagy evangélikus földrajzoktatásról beszélni.

Ugyanakkor a tanár és a tanító nem gépként adja elő a tudást, mint valami 
f magnetofon. A tanításban mindig benne van az ember, az egész ember, még akkor 
iis, ha nem a tanító embersége a tanítás témája. Amikor azonban a keresztyén tanító
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vagy tanár azt oktatja, ami minden ember számára egyformán igaz, hanem ezt mégis 
úgy teszi, hogy nemcsak az anyagi világról, nemcsak az embertársakról, hanem a világ 
Uráról és mindenek Atyjáról is tud, akkor ez átsüt még a fizikai törvények, matemati
kai tételek és rendhagyó igék tanításán is. íg y  a  ta n ítá s  is e g y  a lk a lo m  a  k e re sz ty é n  
n evelésre . Ilyen  ér te lem b en , m íg  van n ak k e r e sz ty é n  és eva n g élik u s o k ta tó k , igenis 
lé te z ik  k e r e sz ty é n  é s  eva n g é lik u s nevelés.

A tanítás és a nevelés emlegetésekor tudatos, szándékos, előre megtervezett tevé
kenységre gondolunk. Pedig nemcsak akkor tanítunk és nevelünk, amikor megszólal 
a csengő, kezdődik a tanítás, amikor figyelmeztetően felemeljük mutatóujjunkat, vagy 
félrehívjuk gyermekünket, mert beszélnivalónk van vele. Tanítunk és nevelünk akkor 
is, amikor azt gondolnánk, hogy most éppen elengedhetem magamat, mert „szünet” 
van. Sokszor bizony ilyenkor mélyebb és nagyobb hatást gyakorolunk, mint amikor 
tudatosan hatni akarunk. Sőt, pillanatok alatt lerombolhatjuk, amit sok vesződséggel 
megtanítottunk és amire neveltünk. De még előre is elzárhatjuk minden későbbi 
megértés és nevelés útját! Inkább azt kell mondanunk, hogy szü n e t n é lk ü l tan ítu n k  
és  n evelü n k . E z é r t  is e lv á la sz th a ta tla n  ta n ítá s  é s  n evelés. Mivel pedig tanítás és nevelés 
minden rezdülésünk, ezért igenis van evangélikus tanítás és nevelés. S bár lenne minél 
több: családban, gyülekezetben, iskolában és utcán.

Dr. Reuss András

A keresztyén nevelés felelőssége 
a családban

Nevelésünk útja és módszere egyetlen szóban foglalható össze: sz e r e te t . Az a 
szeretet, melyet Isten Jézusban élt elénk, nekünk adott, mellyel csetlő-botló gyermeke
it hazahívja és megbocsát nekik. Enélkül a „ m é g is -s ze r e te t” nélkül, mely minden 
körülmények között tud szeretni (lásd tékozló fiú), nem fogja gyermekünk soha 
felfogni az örömhírt: az Isten szeretet.

Heidi és Jörg Zink szerint ugyanis az édesanya gyermekéhez való viszonyulása 
erősen befolyásolja annak istenképét, istenfogalmát. Abban a gyerekben, akit édes
anyja (szülője) váltakozó kedve szerint hol agyonbecéz, hol magára hagy, abban 
felnőtt korára aligha alakul ki Istenről az a kép, hogy Isten megbízható támasz, sőt 
lehet, hogy létét is megkérdőjelezi. A túl szigorú, a törvényeket vasszigorral érvényesí
tő édesanyán keresztül a gyermek istenképében az Isten egy törvényt követelő Isten 
lesz, aki csakis akkor szeret, ha törvényét hiánytalanul megtartják. A gyermekét 
magára hagyó édesanya, aki úgy véli, döntsön a gyerek, Istenből egy szupersztárt 
csinál, életében Isten tekintélypótló lesz mindössze.
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K e re sz ty é n  nevelésü n k  fe le lő s s é g e  teh á t éppen  e z é r t  ó r iá s ira  n ö v e k s z ik , h iszen  a  
g y e r m e k  a b b ó l íté l, a m it lá t, ta p a sz ta l. Ha nem is esünk ezekbe az előbb felsorolt 
csapdákba, mégis sok buktató állhat előttünk. Megtömhetjük a gyermek lelkét vallá
sos érzésekkel, emlékezetét igékkel és énekekkel, de ha mi magunk nem gyakoroljuk 
azt, nem aszerint élünk, amit gyermekünktől követelünk, mindez semmit sem ér. 
Szívét sohasem fogja átjárni, életét nem fogja helyes irányba terelni e tanítás, mert 
mögötte nem érzi a szülői életformát.

E gyakorlatban megélt -  nemcsak elmondott, ill. követelt -  keresztyén magatar
tás persze nagyon sok fáradságot és kitartást igényel. Sokszor félre kell tenni az éppen 
végzett munkát, hogy megbeszéljük a gyermekkel, ezt szabad, de azt már nem, ill. a 
jót jutalmazzuk, a rosszért megbüntessük. Sokszor saját magunkat kell fegyelemre 
inteni, ill. hirtelen dühünket lecsillapítani, hogy tetteinkben mindig a szeretet domi
náljon -  ha dicsérünk, de ha büntetünk is. Növekvő gyermekeinkkel egyre többet 
kell leülnünk nemcsak beszélgetni, hanem együtt kinyitni a Bibliát és összekulcsolni 
a kezünket is.

K e re s z ty é n  nevelésü n k  t i tk a :  Is ten re  h a g y a tk o zn i, T ő le  e r ő t k é r n i ah h oz, h o g y  a  
s z e r e te t  ú tján  é ljü k  m eg  fe le lő s s é g ü n k e t a  c sa ládban . Azt sem felejthetjük el, hogy a 
nevelést korán kell kezdeni. A gyermeket „szoktatni kell” akár az imádkozásra, a 
templomba járásra, akár az engedelmességre, a becsületes, igazmondó életre. És 
milyen csodálatos lesz, amikor e nehéznek, szinte túlzottnak tűnő követelmény alatt 
nem összeroppanunk, de szülő és gyermek együtt, egymásba kapaszkodva, újra- és 
újrakezdve elindulunk, előbbre jutunk. Feléje, a MÉGIS SZERETET felé, Akiből 
táplálkozva szerethetünk és nevelhetjük egymást -  szülő és gyermek!

Tamásy Tamásné

A keresztyén nevelés felelőssége 
a gyülekezetben

Néhány éve Montreálban egy metodista gyülekezet istentiszteletén vettem részt, 
amelyen keresztelő is volt. A szertartás egy mozzanata emlékezetes marad számomra. 
A lelkész átvette a gyermeket az édesanyától, lejött az oltártérből, s a padsorok közé 
ment, bemutatva őt a gyülekezetnek, azt kérte, hogy imádkozzanak érte, s vegyenek 
részt a gyermek keresztyénné nevelésében.

Ez a kép van előttem, amikor a gyülekezet felelősségén gondolkozom. Hogyan 
nevel a gyülekezet? Van-e erre szükség? Neveljenek a szülők, a lelkész, a hitoktató 
— gondolják sokan. Pedig a gyülekezet egészének is van átruházhatatlan feladata. 
Emlékezzünk a keresztelési liturgia második kérdésére, amit a lelkész a szülőknek és
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keresztszülőknek tesz fel: „Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével 
gondoskodtok a gyermek hívő keresztyénné növekedéséről?” Növekedés a hitben, 
tudatos keresztyénné válás nem képzelhető el a gyülekezet szolgálata nélkül, mint 
ahogy a jó családi légkör is döntően meghatározza a gyermek egészséges fejlődését.

N e v e l a  g y ü le k e z e t  lé téve l. Anélkül, hogy erre valaki tudatosan gondolna, g y e r m e 
k e in k re  h a tá ssa l van m in d a z, a m it a  tem p lo m b a n , e g y -e g y  g y ü le k e z e ti  a lk a lm o n  á té l, 
m e g ta p a sz ta l. A légkör, ami körülveszi: a hűvös közöny, a megszokás és egykedvűség, 
vagy annak átélése, hogy akik itt együtt vannak, azoknak közük van egymáshoz, egy 
ügyet képviselnek, felelősek egymásért, törődnek egymással, sőt szeretik egymást. 
Ahogy felcsendül az ajkakon az ének, ahogy megcsillannak a szemek az örömhír 
(evangélium!) hallatán, ahogy az ige formálja az emberek életét, az hatással van 
gyermekeinkre, formálja, neveli őket. Esetleg megfogalmazódik bennük: én is közé
jük szeretnék tartozni! Vagy épp az ellenkezője, amit egy kislány fogalmazott meg 
nekem, aki sok hívásom ellenére sem jött az istentiszteletre. Ezt mondta: Miért járjak? 
Semmi változást nem látok a templombajárók életén!

N e v e l a  g y ü le k e z e t  n y ito ttsá g á v a l. Érdemes lenne elgondolkozni azon, milyen helye 
van a gyülekezetben gyermekeinknek? Jézus a középre állította őket, s nyitottságukat, 
őszinte bizalmukat a tanítványoknak például: „Ha olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek...” (Máté 18,2). Ez bennünket is figyelmeztet! Mennyire vagyunk mi 
felnőttek a kicsinyek felé? Nem zavarnak-e jól kialakult rendünkben, befogadjuk-e 
valóban őket, toleráljuk-e másságukat, érdeklődésüket? Egy fiatal édesanya mondta 
el, aki komolyan vette feladatát, hogy gyermekét egy-egy alkalommal az istentisztelet 
közösségébe szoktassa —, elment a kedve ettől. A gyermek minden moccanására 
jóindulatú, de ideges mosollyal fordultak hátra az előtte ülők. Van-e helye közöttünk 
a kicsinyeknek? Úgy, ahogy a zsoltár felhívása hangzik: „...öregek a fiatalokkal 
együtt dicsérjétek az Úr nevét!” (Zs. 148,12). A n n a k  a  g y ü le k e z e tn e k , a m e ly ik  e lz á r k ó 
z ik  a  k ö v e tk e z ő  g en erá c ió k  e lö l, nem  vesz i f e l  a zo k  g o n d já t s z e r e te tte l ,  m eg ér té sse l, nem  
se g íti  ő k e t  a  k ö z ö s  ú ton , n in cs jö v ő je !

Istennek hála, tanulgatják gyülekezeteink ezt a feladatot! Családi istentiszteletek 
szép, meghitt alkalmai, amikor gyermekek szolgálnak felnőtteknek (Uram bocsá’), 
sokszor az oltár rácsa mögül, vagy éppen a szószékről, vidám gitárénekkel, imádság
gal, bizonyságtétellel. Gyermektáborok, ahol felnőtt fiatalok, szülők látják el a taní
tás, a hitben nevelés szolgálatát, feláldozva a rövid szabadságot, ahol munkában 
megfáradt nagymamák gondoskodnak gyermekeink testi szükségleteiről, miközben 
együtt épülnek velük lelkiekben is. Biztató jelei ezek gyülekezeteink felelősségének.

N e v e l a  g y ü le k e z e ti  tra d íc ió . Hadd használjam itt a szót eredeti értelmében: átadni 
a jelentése a latin szónak. A múlt örökségének átadása nem egyszerűen a lelkész 
feladata. Megmosolyogtuk a régi világ sokszor erőltetett úttörő óráit, amikor egy-egy 
veteránt hívtak meg a gyerekekhez, hogy beszéljenek nekik mindarról, amit a múltban 
átéltek. De nem lehetne- gyülekezeteinkben megvalósítani azt, hogy presbiterek, 
nagyszülők átadják a fiataloknak, a gyermekeknek hittapasztalataikat? Beszélhetné
nek hitelesen az átélt nehézségekről, mi minden történt a háborúban templomunkkal, 
gyülekezetünkkel, hogyan tapasztalták meg Isten vezetését, segítségét a nehéz idők
ben. O ld ó d n a  a  f e s z ü lts é g  n e m ze d é k e k  k ö z ö t t ,  ha ú g y  k ö ze led n én k  a  f ia ta lo k h o z , h o g y  
van m it á tadn u n k  n ek ik , fo n to s  a  m ú lt, fo n to s a k  a  g y ö k e r e k !  Ahogy Mózes a „staféta
bot” átadásánál mondja Józsuának: „...Fiaik is... hallgassák meg és tanulják meg, 
hogy féljék Istenüket!”
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C sa k  íg y :  eg ym á sra  f ig y e lv e , n y ito tta n , ta p a s z ta la to k a t  á ta d v a , je le n lé tü n k k e l is 
sz o lg á lva  rem élh e tjü k  a z t ,  h o g y  g y ü le k e z e te in k n e k  van jö v ő je .

Keveháziné Czégényi Klára

A keresztyén nevelés felelőssége 
az iskolában

Egyházunknak 37 éven át nem volt iskolája, evangélikus diákok csak igen korláto
zott számban kerülhettek be református vagy katolikus egyházi iskolákba. Ezekben 
természetesen keresztyén/keresztény nevelést kaptak, amiért köszönet illeti e két 
felekezetet, azonban ezeknek az iskoláknak a szellemisége, kegyességi formái termé
szetszerűleg többé-kevésbé távol állnak lutheránus gondolkodásunktól, sőt idegenek 
számára.

Tudatos, egyházunknak elkötelezett értelmiségünk megfogyatkozott, a gyülekeze
tek szervező ereje nem mindenütt volt elegendő az ifjúság megtartására, az állami 
nyomás változó volt ugyan, de mindig érvényesült.

1989 őszén egyházunk, sőt az ország érdeklődésének reflektorfényében megkezdte 
munkáját az első visszaadott iskola, a Budapesti Evangélikus Gimnázium. Azóta 
nagyot fordult a világ, és egyházunk bejelentette igényét a többi államosított középis
kolára, s alsófokú iskolák egyházi kézbe vételére is hamar sor kerülhet. Alapvetően 
más helyzet alakul ki néhány éven belül, mint ami 1989-ben volt. Érdemes tehát 
újragondolni az egyházi iskolák feladatkörét, hivatását, azt, hogy miért kell egyhá
zunknak, gyülekezeteinknek vállalniuk az iskolák anyagi terhekkel is járó fenntartá
sát.

Még 1988 nyarán Zászkaliczky Péter a Lelkipásztor és Dóka Zoltán a Diakónia 
hasábjain igen pontosan megfogalmazták gyülekezeteink igényeit az akkor még 
szervezés alatt álló egyetlen gimnáziummal szemben. Ehhez ma sem lehet sokat 
hozzátenni, viszont ezeket az elvárásokat ki kell terjeszteni az újonnan egyházunk 
irányítása alá kerülő iskolákra is, kibővítve az eltelt két tanév gyakorlati tapasztalata
ival.

Az oktatás magas színvonala természetes követelmény minden gimnáziummal 
szemben, nincs olyan gimnázium, ami ezt ne tűzné ki maga elé. Itt most az érdekel 
bennünket, mi az a többlet, amit egy evangélikus gimnázium adhat, sőt adnia kell, 
hiszen ez a többlet az, ami fenntartását indokolja. Ez pedig a tudatos evangélikus 
keresztyén nevelés.
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Vallástalan, hitetlen tantervkészítők, kultúrpolitikusok is elismerték már hosszú 
évekkel ezelőtt, hogy mivel az európai kultúra két fő gyökere az antik görög-római 
műveltség és a zsidó-keresztény/keresztyén bibliai és vallási hagyomány, ezek tanítá
sára valamilyen formában sort kell keríteni az iskolában. Az eredmény egyelőre -  
a konfirmációs és hasonló oktatással együtt is -  igen gyatra.

A hittantanítás céljai, módszerei, eredményei igen különbözőek. A hittan csak az 
egyházi iskolákban igazi tantárgy: kötelező, feleltetnek, osztályoznak. Ezekben az 
iskolákban el lehet érni bizonyos szintű bibliaismeretet, némi egyháztörténeti áttekin
tést, valami etikai alapismereteket. S talán ez több, mint amit Európa iskoláinak nagy 
része nyújt. De ettől még nem keresztyén egy iskola, ez még nem keresztyén nevelés.

Attól, hogy egy iskola főhatósága valamelyik egyház, attól, hogy kötelező hitokta
tás folyik benne, még nem lesz a szelleme keresztyén. Most, hogy néhány év alatt 
számos iskolát fognak a magyarországi egyházak visszavenni az államtól, minden 
felekezet szembe fog kerülni ezzel a kérdéssel: mitől lesz keresztyén egy iskola, hogyan 
lehet átformálni egy iskola szellemét, egyáltalán van-e keresztyén iskola?

Talán a legfontosabb annak hangsúlyozása, hogy keresztyén tanárok nélkül nincs 
keresztyén nevelés, evangélikus tanárok nélkül nincs evangélikus nevelés. A kötelező 
hittanóra nagyon kis része a nevelésnek, a maga direktségében nem is a legfontosabb 
része. A tanár a maga egész egyéniségével nevel szakóráján és órán kívüli beszélgeté
sekben, váratlan kérdésekre adott válaszaival, kiránduláson és szakkörön, de még a 
röplabdapályán is.

56-os tevékenységéért keményen megbüntetett tanárbarátom csak tíz évvel később 
kapott pedagógusi állást egy nagyon balos vezetésű intézményben. Egy napon valami 
csöndes szabadfoglalkozás alatt egy 13 éves kiskamasz váratlanul hangosan megkér
dezte: tanár bácsi hisz Istenben? Ez korábban beszédtéma lehetett a gyerekek között, 
mert egy pillanat alatt mind a 27 fiú szeme a tanárra szegeződött, feszülten várták a 
választ. A tanár fején a másodperc törtrésze alatt átfutott, nem provikációról van-e 
szó. Nagyhatalmú kerületi párttitkár, magas beosztású BM-es, minisztériumi tisztvi
selő gyereke is járt az osztályba. Az állásáról lehet szó, az olyan nehezen megszerzett
ről. S amikor szinte csak másodpercnyi habozás után határozott igennel válaszolt a 
síri csendben, meglepve tapasztalta, hogy az osztály szinte megkönnyebbülten sóhaj
tott fel. Ez az, jól éreztük. Megvan hát, hogy a tanár bácsi miért olyan, amilyen. De 
az adott helyzetben itt meg kellett állni, és ezt a gyerekek is nagyon jól tudták. Vajon 
bő 25 év után, maradt-e egyik gyerekben is valami abból a szeretetet, megértést 
sugárzó, életvitelből fakadó néma igehirdetésből?

Ma más a helyzet, nincs ok félelemre és titkolózásra, de nem mindig könnyebb, 
mint annak idején.

Miért hangsúlyozom a tanárok evangélikus voltát? Nem felekezeti szűkkeblüség 
az oka, hanem az a tapasztalat, hogy az evangélikus tanárok sokkal inkább maguké
nak érzik az evangélikus iskolát, mint más felekezetű kollégáik. Jobbító elképzeléseik
nek bátran hangot adnak, hiszen -  úgy érzik -  hazai vizeken eveznek. Sokoldalúbb 
a kapcsolatuk diákjaikkal is: találkoznak a saját gyülekezetük istentiszteletén is, 
esetleg ugyanabban a gyülekezeti énekkarban énekelnek. Más szögből, más távlatból 
nézik saját egyházuk iskoláját.

A tudást lehet tantervi és órarendi szervezettségben átadni, elsajátítását megköve
telni, a hitet nem. De az iskola szervezhet alkalmakat — vagy lehetővé teheti diákok, 
tanárok önszerveződését — a csöndes elmélyedésre, a befelé- és egymáshoz fordulás
ra. Gondolok itt a m in den  re g g e li á h íta tra , legyen az akár Luther-kabátos igehirdetés,
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akár két gitárkíséretes spirituálé között felolvasott napi ige és imádság, akár néhány 
gregorián dallam közötti csöndes meditáció. Más az a nap, amit a templomban, 
imateremben kezdünk. Gondolok a rendszeres csendesnapokra, amik — ha nem 
formális tömegrendezvények -  diákok és tanárok életfolyamában fontos szigetek, 
kapaszkodók lehetnek. Gondolok diákok és tanárok bibliaóráira, s a hitoktatókkal 
való csöndes beszélgetések alkalmaira. De nagyon fontosnak tartom, hogy a hittanó
rákon kívül semmit se legyen szabad kötelezővé tenni.

Külön figyelmet érdemelnek a kollégiumok, ahol a családjuktól, gyülekezetüktől 
kissé elszakadt gyerekek lelki igénye sokszorosa a helyben lakókénak. A kollégisták 
lelkigondozása kiemelt fontosságú feladat, aminek gazdát kell találni. (Én egyházi 
iskola kollégiumában nőttem fel, s voltak idők, amikor a felügyeletet részben teológu
sok látták el. Ezen is lehetne tűnődni. Jó iskola lenne ez a teológusoknak is.)

Tudom, hogy az elősorolt igények nagy része csak jámbor óhaj, különösen azokban 
az iskolákban, amiket állami kézből most és ezután vesz át az egyház. Kevés társadal
mi réteget gyúrt meg annyira a marxista-ateista állam, mint a pedagógusokat, így 
gyors szemléletváltozásra, iskolák szellemének máról holnapra történő megváltozta
tására nem lehet számítani. De e l  leh e t indu ln i a  k e r e sz ty é n  isk o la  irá n yá b a , lép é srő l  
lép ésre  m e g v a ló s íth a tó k  a  s z e m é ly i  f e l té te le k ,  é s  n agyon  h am ar a  s z e r v e z e t i  k e r e te k .

Az iskolák, valamint az egyházközségek és magasabb egyházi szervek kapcsolata 
törvényi szabályozásra vár: ez hamarosan a zsinat elé kerülő kérdés. De a személyes 
kapcsolatokat, a baráti találkozásokat (diákok, énekkarok, tanárok — presbitériu
mok, gyülekezetek) nem kell törvényekkel szabályozni. És itt lép be a gyülekezet a 
keresztyén nevelésbe. De ez már egy új fejezet.

A z  eva n g é lik u s isk o la  k ö z v e t í ts e  teh á t a z t  a  lu th erán u s s z e lle m isé g e t, a m i a z  eva n g é li
um h oz, an n ak  k ö zp o n ti  a la k já h o z , J é zu s  K r isz tu s h o z  k ö tő d ik . Az sugározzák az iskola 
szelleméből, hogy Ő az ura életünknek, Ő az irányítója munkánknak, Ő tölti be 
szívünket szeretettel, Ő ad erőt az áldozatvállalásra, a másokért való munkálkodásra. 
Erre a szellemiségre másféle, édes illatú és fuvolahangú kísértésekkel istentelenségre 
csábító világunknak, társadalmunknak ma ugyanakkora szüksége van, mint nyíltan 
istentagadó, egyházellenes közelmúltunkban volt.

Schulek Mátyás
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Elhivatás — nevelés 
— küldetéstudat

Néhány gondolat a lelkészképzésről közelnézetben

Amikor arra gondolok, hogy testvéreink közül valaki egy csendes, téli estén kezébe 
veszi a Naptárt, és ennél a címnél megáll, bizonyára érdekelt a témában. Talán valaki 
a családban épp pályaválasztás előtt áll, s a lehetőségek között a lelkészi hivatás is 
felmerült. Az is lehet, hogy valaki sok mindent hallott mostanában Teológiánkról, 
és épp ezért kíváncsi, mit írnak még róla. Ebben a rendelkezésemre álló pár sorban 
nem kívánok szakmai és egyházpolitikai megközelítést végezni. Azok számára, akik 
messzebb élnek, mint a szomszéd lelkész és előadó, abból a légkörből szeretnék 
valamit átadni, amelyben nap mint nap élünk, s amelyben alakul, formálódik a jövő 
lelkésznemzedéke.

N in cs re cep t a  k ép zé sre . Sokszor hallott vélemény: szigorúság kell, kemény fegye
lem, kötelezés a bizonyságtételre, s akkor rend lesz az egyházban, néhány vélemény 
szerint még a Teológián is. Akivel azonban tán a saját gyermeke közölte lázadó 
kamaszként vagy ifjú felnőttként, hogy ami ártott és elfordított, az épp a törvényeske- 
dő, tekintélyelvű nevelési módszer volt, az már tudja, nem ilyen egyszerű az út és a 
technika a nevelésben. A lelkésznevelés érési folyamat, amely hosszabb vagy rövidebb 
ideig tarthat, de idő és tartalom bőven kell hozzá. Öt esztendő, tíz félév nagyon relatív 
időtartamot jelöl. Mégis ennyi áll rendelkezésre ideális esetben tanárnak és hallgató
nak a felkészülésre és a felkészítésre.

Több éve részt vehetek a felvételi bizottság munkájában. Évről évre érzem a súlyát 
annak, hogy emberi testület dönt, ki kezdheti meg tanulmányait, és ki nem. A jelent
kezők emelkedő száma miatt idén 19 fiatal nem nyert felvételt. Ha a túloldalra 
tekintünk: a már bentlévők között is akad utóvizsga és fegyelmi vétség, magatartásbe
li hiányosság és nem egy esetben pályaalkalmatlanság is. A képzés küzdelem Isten 
eszközeként minden oktató életében. Szinte minden hallgató más és más módon élte 
meg a megszólítást. Érkezéskor, a felvételi vizsgán sok színes és látványos elhívásról 
lehet hallani. Néha viszont jó fül és mély érzésű szív kell hozzá, hogy halk hang és 
szerény fellépés mögött, néha „az ellenkező látszata alatt” megérezzük, Isten drága 
ajándékot adhat egyházunknak ebben a fiatalban.

Bármilyen rendszerben történik a szűrés a felvételin, a valós eredmény mindig az, 
hogy vegyes összetételű első évfolyamok ülnek az évnyitó után padjainkban. Lekerül 
a felvételi fehér blúza és ünnepi öltönye, kezdődik a hétköznapi küzdelem tanulásban, 
hitben és közösségvállalásban. Nem sokáig titkolható a felkészületlenség, az idegi 
érzékenység, a gyülekezeti háttér hiánya, s ahogy a napok telnek, egyre őszintébb a
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kép a teológusról és persze a tanárról is. Közös küzdelem kezdődik. Ez a műhely a 
teológia 5 éve.

B őséges a z  a já n d ék  Is ten  k e zéb ő l. Tanárok jönnek és mennek. Előadások és tantár
gyak megszűnnek, újak alakulnak. Módszereket írunk le, újabbak születnek. Kritiká
val is kell közeledni az eredeti szöveghez, és hittel kell megírni igehirdetési dolgozatot. 
Prédikálni szabad hallgatóként gyülekezetben, és nincs kizárva a lehetősége, hogy 
oktatók Krisztusról tanúskodjanak hallgatóik előtt. Diáklázadás zajlik, mint bárhol 
a világon, de közösen térdel úrvacsorához a Teológia népe. Kisközösséget rajongással 
látogató hallgató és a legtradicionálisabb lutheránus család szülötte lakik egy szobá
ban és ül egymás mellett a padban. A kérdés: mit látunk egymásban? Isten ajándékát, 
vagy a „másikat”, aki engem vagy nem érdekel, vagy taszít? Segítő szándék és 
elfogadás vezérel vagy hagyom, hogy mindenki alakítsa az életét, ahogy tudja? 
Esetleg kényszerrel próbálom saját képemre formálni a másikat? Közben gondolok-e 
arra, hogy Jézus a szeretet és bizalom légkörében nevelte kemény és határozott kézzel 
tanítványait?

Alig jóvátehető hiba, ha a képzés súlypontja valahol a múltban van. Ha úgy merül 
a jelenbe, mintha holnap nem is volna. Szűklátókörűvé válik pillanatok alatt, és 
összeadást gyakoroltat palatáblán a szövegszerkesztők és számítógépparkok világá
ban. Képzésnek és nevelésnek merészen kell előrenéznie. Bátran kísérleteznie. Soha
sem mondhatja ki a hamis igent: már mindent tudok. Mert a teológia tudományának 
minden tudománynál inkább kell vallania: töredékes az ismeretünk és még töredéke
sebb az eszköztárunk, viszont hatalmas a kutatási terület, és döntően fontos a 
becsületes küzdelem és az őszinte harc. A teológiai nevelés igazi csődje az önelégült 
lelkipásztor és a küzdelmet nem ismerő papi életstílus. Istenismeretben és emberisme
retben mindvégig tart a tanulás időtartama. A legutolsó percek is megadhatják a nagy 
megérkezés örömét, de a zsenge is lehet rangot, életkort és pozíciót áttörő eszközzé. 
A képzés igazi titka az, ha tanár és hallgató Isten bőséges ajándékait kutatja. A juta
lom pedig, ha a legváratlanabb helyen áttör Isten önmagát megismertető akarata és 
szeretete.

Ha valaki csendes, téli estén Teológiánkról olvas, ejtsen néhány szót Isten színe 
előtt mindannyiunkért, akik ennek a munkának — bármilyen minőségben — részesei 
vagyunk.

Szabó Lajos

A cserkészet szerepe a keresztyén 
nevelésben

A világszerte sikerrel alkalmazott cserkészpedagógia különös súlyt fektet a vallásos 
nevelésre. A cserkészmozgalom megalapítója, R o b e r t B a d e n -P o w e ll (1857-1941) 
szerint cserkész lehet bármilyen vallású, ám vallástalan soha. A cserkészfoglalkozás 
azonban mégsem hittanóra, ezért -  bár a Magyarországon működő cserkészcsapa
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tok többsége valamilyen egyházi közösséghez tartozik, s a magyar kereszténység 
hagyományai igen fontos szerepet játszanak a cserkészet egészében -  a  va llásos  
n evelés ú tja i r e jte tte b b e k .

A cserkészet nyitott mindenki számára, aki elveit elfogadja. A szívek vizsgálói nem 
mi vagyunk. Bárkit be kell fogadnunk, aki -  még ha maga nem is vallásos -  
hajlandó alkalmazkodni hagyományainkhoz. Ez a to lerá n s m issz ió  pedig hosszú 
távon igencsak hatékonynak bizonyul.

A leg jo b b  n eve lés a  p é ld a a d ó  e g y ü tté lé s , többet ér minden katekizmusnál, ám 
időigényesebb is. Sok türelem kell hozzá, hogy az észrevétlenül működő mechanizmu
sok hatása nyilvánvaló legyen. A következőkben néhány ilyen titkos ösvényt szeret
nék bemutatni.

A k ö zö s sé g  nemcsak viselkedni tanít, hanem az evangéliumot is közvetítheti. Az Ige 
a „testvérek kölcsönös beszélgetésében” is megszólalhat, minél erősebb a közösségi 
szellem, annál erőteljesebben. így játszhat szerepet a cserkészek közössége önmaguk 
vallásos nevelésében.

A te r m é sz e t, a teremtett világ is Isten álarca, az Ő munkáját ismerhetjük föl benne. 
Ezért látja a természetjáró templomnak környezetét, hisz annak minden apró részlete 
Isten dicsőségét hirdeti. Táborozok gyakran tapasztalhatják, hogy az erdő magányá
ban, fölnézve a fák koronájára, a hegyek ormaira tisztábban szólítja meg őket Uruk 
szava.

Az ök u m en izm u s a cserkészet lényegéhez tartozik, hisz a cserkészek egymást mind 
testvérüknek tekintik. A különböző felekezetekhez tartozók egy közösségben hirdetik 
a társadalmi csoportok és az egyházak közötti megbékélést. Közvetlen közelről 
tapasztalhatják meg egymásban a hasonlóságot és a másságot, s megtanulhatják 
fölismerni a sokféleségben az Egyház egységét.

A cserkészetet a vilá g ia ssá g  teszi az egyházaknál jóval mozgékonyabb misszionári
ussá. A világi társadalomban élve jóval több embert tud elérni, s vonzó lehet olyanok 
számára is, akik személyes okokból idegenkednek az egyházi élet hagyományos 
közösségeitől (ám akik a cserkészet közvetítésével mégis kapcsolatot találnak ezek
kel). A cserkészet nem lekötelezettje egyetlen kegyességi irányzatnak sem, nem zárt 
közösség, tagjai hitét és emberségét nem dogmákon, rítusokon és metódusokon méri 
le, ezért k ö n n yeb b en  é r i e l  a  k e r e ső  e m b e r t é s  e g y sze rre  tö b b  Is ten h ez v e ze tő  ö sv én y t  
m u ta th a t szá m á ra . íg y  leh e t a  c s e rk é s ze t  h íd  a  m issz ió , a  va llá sos n eve lés e g y ik  tra g ik u 
san  s z é le s  s z a k a d é k ja  f ö lö t t ,  m e ly  a z  is ten k ere ső  em b er és a z  e g y h á za k  n a g yo b b  
k ö zö s sé g e  k ö z ö t t  h ú zó d ik .

Csepregi Zoltán
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A cserkész híven teljesíti 
kötelességeit, amelyekkel 
Istennek, hazájának és 

embertársainak tartozik

Ez volt a Zuglói Evangélikus Cserkészcsapat Börzsönyben megrendezett táborának 
mottója. Mit is jelent ez egy cserkész számára a félnomád tábori élet keretei között? 
Állandó próbatételeket, amelyekkel egyre közelebb kerülhet Istenhez, embertársaihoz 
és cserkésztestvéreihez.

Már megérkezésünk napján is adódott rá alkalom, hogy kipróbáljuk szeretetünket. 
Hosszú, mintegy hét kilométeres út várt ránk a tűző napon a buszmegállótól a 
táborhelyünkig. Nehéz hátizsákunk alatt gömyedezve már alig vártuk utunk végét, 
amikor a nap hevétől egyik cserkésztestvérünkön a rosszullét jelei kezdtek mutatkoz
ni. Mi azonnal elkértük hátizsákját, bár a mi erőnk is a vége felé járt, és boldogan 
vittük, mert tudtuk, hogy egy testvérünknek jót tehetünk vele.

A második napon, amikor a forrásvízbe Neomagnolt öntöttek vezetőink, hogy 
megöljék a benne levő baktériumokat, újra alkalmunk adódott, hogy kipróbáljuk 
szeretetünket. A vizet alig tudtuk meginni. Egyik társunknak maradt még otthonról 
egy kis itala, azt ittuk meg négyen, egy-egy korty jutott mindannyiunknak, de az 
nagyon jólesett, mert ő is a saját kis maradékából adta.

A harmadik napon, amikor néhányan megbetegedtek és ágynak dőltek, mindenki 
csendben volt a táborban, hogy ne zavarja nyugalmukat.

Ezek persze csak apró dolgok, kicsiny jótettek, cseppek a tengerben, de mindegyi
ket embertársi, testvéri szeretet irányította, és talán a harmadik cserkésztörvény: a 
cserkész, ahol tud, segít.

Mindennap volt ünnepélyes zászló fel- és levonás, reggeli és esti áhítat. Talán ezek 
voltak a nap fénypontjai, mert ezek alkalmával közelebb kerültünk Istenhez, mint 
bármikor. A fárasztó napok végén úgy ittuk magunkba az igét, mint még soha. 
Ilyenkor éreztük meg igazán, amit Jézus mondott: „És íme én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). És Jézus valóban velünk volt. Segített megolda
ni a legnagyobb gondokat is, és velünk örült minden jónak és szépnek, ami csak 
történt.

Az áhítatokat ima zárta. Bár őrsvezetőink mondták az imákat, mi mégis úgy 
éreztük, hogy magunk szóltunk, és az Úrtól tanult imádság végén mindannyian 
megkönnyebbültünk.
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Esténként sokat énekeltünk. Volt velünk egy teológiai hallgató, aki gitározott 
nekünk. Ő azt mondta, hogy az ének az imádság egyik fajtája, és ezért amikor 
énekelünk, olyanoknak kell lennünk, mint amikor imádkozunk.

Az esti tábortüzek alatt sok-sok tréfát hallottunk és nevettünk meg, ilyenkor 
általános jókedv uralkodott.

Sajnos a napok gyorsan elröppentek fejünk fölött. Eljött a búcsú napja. Szomorú
an, de élményekkel telve hagytuk el a tábort. Úgy éreztük, ezzel egy új lépést tettünk 
meg a szeretet útján, amellyel közelebb kerültünk Istenhez, a hazához és embertársa
inkhoz.

Trekovanicz Attila 
8. o. tanuló

Gyermekeink Isten-képe írásaik 
tükrében

A gyermek Isten csodája. Titok. Mindenki, aki gyermekekkel foglalkozik, átélheti 
annak örömét, amikor megnyílik előttünk valami ebből a titokból. A gyermek 
világában minden egészen más. Mások a bajai, a gondjai és örömei, más a hite és 
reménysége. A gyermek számára Isten a legszemélyesebb, legvalóságosabb lény, aki 
csak létezik. Isten képe még torzítatlan benne. A világi okosság, a felnőttek mesterke
dése még nem formálták át. A gyermek ősbizalommal fordul Isten felé. Isten-képe 
eredeti és közvetlen. Az őszinteség soha nem hiányzik belőle. A gyermek egészen közel 
él Istenhez.

Első szolgálati helyemtől fogva gyűjtöm a gyerekeknek azokat a „mondásait”, 
kérdéseit, hozzászólásait, amelyek a legjobban tükrözik ezt. Ezekből és a „Gyermekek 
levelei a jó Istenhez” c. könyv írásaiból állítottam össze az alábbi válogatást. Ezek 
lehetnek derültséget keltők, de el is gondolkoztathatnak: Vajon mi kire gondolunk, 
amikor kiejtjük ezt a szót: Isten?

*

Kedves Isten!
Biztosan nem figyeltél oda, amikor kértelek, hogy csinálj belőlem jobb futballistát. 

Ezért írok ma levelet neked, amit elolvashatsz, ha majd ráérsz. Elküldöm a fényképe
met is, hogy tudjad, ki vagyok.

Viszontlátásra: Márton
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Az 1. osztályos Kriszti így mondja el a bűneset történetét: „Elbújtak a bokor mögé, 
de kilógott a lábuk és az Isten meglátta őket. Azt mondta Ádámnak: Mit félsz tőlem, 
nem vagyok én tigris!”

*

Jóisten!
Láthatnék egyszer egy igazi angyalt? Ha küldesz nekem egyet, itt lakhat a szobám

ban és azt csinálhat, amit akar. Zsebpénzem van, azt nem kell küldened.
Tamás

*

A hittanórán arról beszélek, hogy Jézusnak van hatalma megbocsátani a bűnöket, 
mert Isten átadta neki hatalmát. Réka megszólal:

-  „Biztosan nagyon elfáradt.”
-  Kicsoda?
-  „Hát Isten! Olyan sok dolga van, ha ezt az egész világot rendbe kell tenni neki, 

hogy nagyon fáradt lehet. Azért adta át Jézusnak, hogy ketten csinálják, akkor 
könnyebben meglesz.”

*

Jóisten! Tulajdonképpen hogy csinálod, hogy nem esel le onnan föntről?
Barátod, András

*

A hittanórán azt kérdezem: Miért nem akarta János megkeresztelni Jézust? Jancsi 
rávágja:

-  „Mert tudta, hogy úgyis galambbá fog változni.”

*

Jóisten! Pont olyan szeretnék lenni, mint te, amikor annyi idős leszek. O. K.?
Sanyi

*

Az 1. osztályos Kriszti így fejezi be Jézus élettörténetét: — „Aztán fölment a 
mennybe, hogy el ne kapják megint.”
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Egy édesanya mesélte el: Arról beszélgettünk a férjemmel, hogy mi lett volna, ha 
mi nem ismerjük meg egymást. A 7 éves kisfiam megszólalt:

-  „Akkor én még mindig fönn csücsülnék a mennyben és várhatnám, hogy végre 
lejöhessek.”

*

Kedves Istenem, én nyolcéves vagyok és Brigittának hívnak. Egyet szeretnék tudni: 
Szereted a foglalkozásodat?

*
Brigitta

Jó Isten! Pénteken elutazunk nyaralni két hétre. Akkor nem jövünk a templomba. 
Remélem még itt leszel, amikor visszajövünk. Te mikor mész nyaralni?

Viszontlátásra: Roland

Ferenczy Erzsébet

Egyházunk nevelési intézményei
1. Hitoktatók Piliscsabán

Óriási lehetőséget és feladatot jelent egyházunknak a szabad hitoktatás. Újra 
bemehetünk az iskolába. Nemcsak a hittanra jelentkezőket oktathatjuk, hanem 
egyházi jelenlétünkkel a másként gondolkodókban is feltámasztjuk az érdeklődést, 
hogy ők is megismerjék közelebbről az egyház életét és tanítását.

Az új lehetőség átgondolása megmutatta azonban azt is, hogy igen kevés az erőnk. 
A nagyobb városokban sok iskola van, illetve a szórványokkal rendelkező kis gyüle
kezetekhez is több iskola tartozik. A lelkész legfeljebb egy-két helyre tud eljutni. 
A többi iskolában viszont ki végzi a hitoktatást? A háború előtt ezt a munkát nem 
lelkészek, hanem a hitoktatásra kiképzett pedagógusok végezték nagy szakértelemmel 
és szeretettel. Erre kell törekednie egyházunknak ma is: legyen hitoktatókat képező 
szak a pedagógiai főiskolákon és egyetemeken, hogy az itt végzettek majd főállásban 
tudják végezni ezt a munkát.

Addig is, amíg ilyen szakemberek lesznek, kötelességünk és missziói feladatunk a 
gyerekek hitoktatása. Ezért a lelkészek szószéki hirdetésekben és magánbeszélgetések
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ben, de még az Evangélikus Élet hasábjain is kerestek olyan testvéreket, akik ebbe 
a munkába be tudnak állni. Elsősorban olyanokra gondoltunk, akiknek van pedagó
giai alapismerete vagy korábbi gyülekezeti gyerekmunkában gyakorlata. A meglévő 
hitet és ismeretet gyorsabban ki lehet egészíteni mindazzal, ami a rendszeres hitokta
táshoz szükséges.

Több lelkész maga készítette és készíti így fel a hitoktató gárdáját. Van ahol hetente 
jönnek össze és beszélik meg az előttük lévő feladatot. De mindenki ezt nem tudja 
megtenni, egyeseknek nincs adottsága a pedagógiai munkához, másoknak viszont 
nem volt módjuk a gyerekmunkával foglalkozni, mert olyan helyen végezték a szolgá
latukat.

Ezért hirdette meg egyházunk az első H ito k ta tó k é p z ő  T a n fo ly a m o t 1990 augusztu
sában P iliscsa b á ra , hogy ilyen alapozó és kiegészítő tudást adjon azoknak, akik 
otthon ezt nem tudják megkapni. Mindnyájunk örömére teljesen megtelt a Piliscsabai 
Otthon tanulni vágyókkal. Soprontól Miskolcig, Bánktól Szekszárdig jelentkeztek 
fiatalok és idősek (nyugdíjas pedagógusok). Vállalták a nehéz feladatot, hogy megfe
szített napi munkával próbáljuk megtanulni mindazt, amit bele lehetett süríteni az 
időbe. Tanultuk a bibliai eseményeket összefüggésükben szemlélni, próbáltunk a 
gyermekek lelkivilágába bepillantani és korunk eseményeit nézni. Jó volt tapasztalni, 
hogy senki sem panaszkodott a tömény időbeosztás miatt, hanem inkább belső 
örömmel és félelemmel tekintettek előre az iskolai munkára: meg tudnak-e felelni 
Isten és a gyermekek előtt ennek a nagy küldetésnek?

Az előttünk lévő tudás és feladathegyet szemlélve nem is fejeztük be a közös 
tanulást a konferencia végével. Minden hónap első vasárnapján találkoztunk újra a 
Budapest-Kelenföldi gyülekezetben továbbképzésre. A belső elhivatottságot mutatta, 
hogy nagy létszámmal vettek részt még a vidékiek is, pedig nekik nem volt könnyű 
az utazás fáradalmát és költségét viselni.

Számomra jelképessé vált, hogy Piliscsabán azon a nyáron alapozták az azóta 
felépített templomot. Úgy éreztem, mi is ilyen alapozó munkában vagyunk, az iskolai 
hitoktatást alapozzuk. A kívülálló talán azt mondja, kicsi ez a kezdet, hiszen csak 
45-en jöttek össze. Mások viszont úgy látják, hogy minden nagy út az első kis lépéssel 
kezdődik. Piliscsabai „kurzusunk” ilyen volt. Égyházunk megpróbál támaszkodni 
tanítói munkájában is a teológiát nem végzett, de Istentől elhívott testvérekre, hogy 
az Istentől kapott küldetését be tudja tölteni.

Missura Tibor

2. Kántorképzés Foton a Mandák Intézetben

Ez a helységnév és ez a családnév lehet, hogy többeknek nem sokat mondó, de 
nekünk, akik valamilyen módon részesei voltunk, vagyunk a kántorképzés munkájá
nak, hihetetlen sokat jelent.

Több ez egy Budapest közeli épületnél, több ez egy nevelési intézménynél, több ez 
munkahelynél vagy iskolánál. Otthon, ahova hazajár az ember, otthon, ahol a ke
mény munka közben is lehet feltöltekezni, áldást nyerni, gazdagodni. A F ó ti M a n d á k
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O tth o n  eg yh á zu n k n a k  e g y  o lyan  m ű h elye , a h o l em b erek , é le te k  fo r m á ló d ta k  é v tiz e d e 
ken  k e r e sz tü l, s  fo rm á ló d n a k  m a  is.

Lehet, hogy egy hivatalos intézményről hivatalosabb hangnemű beszámolóra vár
nak az olvasók. A Kántorképző Intézet azonban nem csupán egy iskola, hanem olyan 
hely, amelyről csak személyesen lehet szólni.

Az Intézet tulajdonképpen kényszerhelyzetben jött létre. Az egyházi iskolák álla
mosításakor — mivel a tanítóknak választaniuk kellett az egzisztenciát biztosító 
tanári és a szegényes kántori állás között -  orgonapadjaink túlnyomó többsége 
megüresedett. Hirtelen kellett volna egyszerre talán több szá2; kántor. De ekkor is, 
mint mindig: a rosszból, a kegyetlen kényszerhelyzetből Isten áldó keze jót hozott elő. 
Létrejött egy központ, amely a zenei oktatás mellett lelki neveléssel is foglalkozott. 
Az Intézet egykori vezetője, aki sokak számára évtizedeken keresztül lelki atya is volt: 
K iss  J á n o s mondta: „a  zen e  á rta lm a tla n n a k  tű n ik  a z  á lla m  szem éb en . S  m íg  a  g y e r m e 
k e k , f ia ta lo k  é s  f e ln ő tte k  m e g ta n u ljá k , h o g y  a  k e r e s z t  a  k o t ta s o r  ele jén  e g y  f é l  hang  
em e lé s t je le n t, a d d ig  s z ív ü k b e  zá rh a tjá k  K r is z tu s  k e r e sz tjé n e k  é le te t  f e le m e lő  e re jé t is". 
S valóban, amikor az egyháznak nem volt szabad ifjúsági munkát végezni, fiatalok 
százai fordultak meg Foton, s mi több, indultak el a keresztyén életúton. A  sz e n t zen e  
ég is ze  a la t t  h ité b re s z tő  m u n k a  is f o l y t .

A hosszú folyamatban sok munka, megható áldozat és közös gondolkodás nyomán 
fejlődött a zenei képzés. A használt, öreg harmóniumok mellé újak is kerültek, a régi 
pedálos orgonautánzatot felváltotta egy igazi hangszer, majd egy évvel ezelőtt egy 
csodálatos, színvonalas orgona. Az ebédlő sarkában énekelgető kis közösséget felvál
totta a komoly énekkari munka, amelynek mérföldkövei lehettek jelentős hangverse
nyek és komoly rádiófelvételek. Az épület is sokat változott. A padlástérbeli szalma
zsákok helyén ma panorámaablakos, modem heverős tetőszobák vannak, az udvari 
kút és pléhlavórok helyett ma meleg vizes zuhanyozók állnak rendelkezésre.

Nem szabad megfeledkeznünk azonban azokról, akik e munka mozgatói, s akik 
áldozatkészen (csupán útiköltség-térítést kapva) végzik a szolgálatukat évi szabadsá
guk, vagy szünidejük terhére. F ia ta lo k , a k ik  e lk ö te le z e t t  s z o lg á la tte v ő i a z  evan géliu m  
ze n e  n ye lvén  való h ird e tésén ek . Egy ütőképes csapat jött össze az elmúlt egy-két évben, 
akik az Intézet vezetőségének támogatásával azon fáradoznak, hogy a kántorképzés 
(jó értelemben véve) mozgalmi jellegének megtartásával a szakmai színvonalat emel
jék. Közben hangzik az ige, s a halgatókkal közösen kialakul a liturgikus műhely, ahol 
együtt keressük hitünk kifejezésének aktuális, korszerű formáit.

Ebben az évben új korszak kezdődött az Intézet életében. Új vezető, új tervek, egy 
új hangszer -  s reméljük új lendület. S mindez azért, hogy állandó megújulásban az 
örök érték formáljon embereket, s az örök Úr érkezzen meg emberi szívekbe. Ha kell 
— a zene ajándékán kersztül.

Ifj. Hafenscher Károly
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ÉVFORDULÓK, EMLÉKEZÉSEK

Száz éve született Martin 
Niemöller

A náci Németországban folytatott egyházi küzdelmeknek egyik vezéregyénisége, 
Martin Niemöller 1892. ja n u á r  14-én  sz ü le te tt . Életútja egy kész regény.

Az első világháború kitörésekor 22 éves és a német haditengerészet tisztje. Hamaro
san egy tengeralattjáróra kap beosztást, majd parancsnoki megbízást. Lelkes katona 
és hazafi. Ez a lelkesedés azonban lassan változáson megy át. Bár ünnepelt hőse a 
tengeri hadviselésnek, sok hajót süllyesztett el torpedóival, de a süllyedő hajók, sok 
száz ember halálának drámája szívét Isten elé roskasztja. A háború végén hosszú 
belső vívódás után, lelki békességet keresve a münsteri egyetem teológiai fakultására 
iratkozik be. Annak elvégzése után 32 éves, amikor 1924-ben lelkésszé szentelik. Első 
szolgálati helye a Belmissziói Szövetség westfáliai ügyvezetője. 1931-ben gyülekezeti 
szolgálatba lép és a Berlin-Dahlemi egyházközség lelkésze lett. Itt következik be 
életében az a fordulat, ami a hős és bátor tengerésztisztet a német evangélikus egyház 
hős és bátor hitvallójává teszi.

Hitler nemzeti szocialista mozgalma már 1932-ben szellemi támogatást nyújtott a 
N é m e t K e re s z ty é n e k  -  D eu tsch e  C h risten  -  rövidítve D. C. irányvonalának, amely 
eleinte népszerűségre jutott. Hangsúlyozta a német Luther szellemet és ennek alapján 
egy hősies kegyességnek megfelelő Krisztust-hitet, ezzel együtt egy egységes birodalmi 
egyház megalkotásának szükségességét. Amikor Hitler 1933-ban átvette a politikai 
hatalmat, egyházpolitikájában a D. C. mozgalom teljes győzelemre jutását kívánta. 
Ennek megvalósítására egy volt katonalelkészt, Ludvig Müllert vette maga mellé és 
őt szemelte ki leendő birodalmi püspöknek. A felelős egyházi vezetés is felismerte az 
ebben rejlő veszélyt és ennek ellensúlyozására egy nagyon népszerű embert, Friedrich 
Bodelschwinget, a bétheli szeretetintézmények vezetőjét ajánlotta megválasztásra. 
Hitler az egyházi választások előestéjén (1933. július 23.) rádióbeszédben avatkozott 
bele a választásokba és ennek hatása D. C. többséget eredményezett. A Wittemberg- 
ben megtartott nemzeti zsinat meg is választotta birodalmi püspökké L. Müllert, a 
Kancellár bizalmasát, aki ezután a többi püspöki széket is a D. C. embereivel töltötte 
be. Az állami ideológiai nyomás 1933. nov. 13-án már követelte az egyháztól az árja 
rendelet végrehajtását és az Ótestamentomnak, mint zsidó iratnak, a mellőzését. 
Ehhez azt a fenyegetést is kapcsolták, hogy azokat a lelkészeket, akik ettől vonakod
nának, fegyelmi úton az állásuktól fosszák meg.

Az egyház élő hitü tagjai (lelkészek és laikusok) ellenállást fejtettek ki a D. C. 
szelleme és Müller birodalmi püspök ellen. Ezek között volt Niemöller is. Ő igen 
gyakorlati oldalról közelítette meg a veszélyt és az állásvesztés veszélyének kitett bátor 
lelkészek megsegítésére azonnal megalakította a Pfarremotbundot (lelkészek szükség
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szövetségét) és segítette a nélkülöző lelkészcsaládokat. Ugyanakkor falragaszokon 
közzétette tiltakozását az árja rendelet ellen. „Nem engedhető meg, hogy az evangéli
umot emberi törvények korlátozzák vagy érvénytelenítsék”. Innen indult meg a 
B eken nende K irch e  — H itva lló  E g y h á z  -  röviden B. K. munkássága. Hatása mind 
szélesebb körre terjedt, hitvalló gyülekezeti napokat, szabad közgyűléseket, zsinato
kat tartottak és tettek hitet az Isten igéjének egyedüli igazsága mellett. Szükségessé 
vált egy egyetemes zsinat összehívása és erre 1934. május 2 9 -  31. a barmeni Gemark 
gyülekezetében került sor. Ezen egy hatpontos hitvallást ( B a rm en i H itv a llá s )  fogad
tak el. „Jézus Krisztus, akiről a Szentírás bizonyságot tesz, az Isten igéje egyedül, 
akire hallgatni, akinek engedelmeskedni életünkben és halálunkban kötelességünk. 
Elvetjük azt a hamis tanítást, mintha az egyház az egy isteni igén kívül más dolgokat, 
hatalmakat és igazságokat isteni kinyilatkoztatásként elismerhetne.”

Különösen nagy volt az ellenállás a D. C. ellen a délnémet egyházakban. Ezért a 
Gestapo elfogta és bebörtönözte W urm  és M e ise r  püspököket. Ennek hatására olyan 
tömegmegmozdulásaok következtek, melyben tízezres tömeg gyülekezett a börtön 
előtt és kiáltozták: „unser Bischof ist und bleibt Wurm” (a mi püspökünk Wurm és 
Ö is marad).

Ezután Niemöller gyülekezetében B.-Dahlemben ült össze a második zsinat, 1934. 
okt. 19-20. Ezen felhívták a gyülekezeteket, hogy csak a hitvalló zsinatok rendelke
zéseit fogadják el, Müller birodalmi püspökét nem. Hitler felismerte, hogy egyházpo
litikája csődbejutott. Ezért magához hívta Wurm és Meiser püspököket (börtönből), 
valamint a hannoveri püspököt. A B. K. vezetői sorsdöntő tárgyalásokat folytattak. 
Hitler kijelentette, csalódott az egyházban. Az állammal való kiegyezés érdekében 
bizonyos kompromisszumokra is készek voltak. Ebben a helyzetben K. Barth és M. 
Niemöller, akik a radikális vonalat képviselték, kiléptek a testvéri tanácsból, s nem 
vállalták a megegyezést.

A B. K . s zá m á ra  n agyon  fo n to s  vo lt a  le lk é s zk é p z é s  b iz to s ítá sa . A teológusok a B. 
K.-vel szimpatizáltak és ezért az állam a szemináriumokat bezáratta. Ekkor a B. K. 
titkos szemináriumokat szervezett és ezeken folytatta a lelkészképzést. Egyik ilyen 
szemináriumnak volt a tanára D ie tr ic h  B onhoeffer, aki mártírja lett szolgálatának.

Niemöller dahlemi gyülekezetére támaszkodva folytatta meg nem alkuvó harcát. 
Az állam most már általános támadást intézett a B. K. ellen. Egyszerre 145 lelkész 
volt letartóztatásban. A főcsapás 1937 júliusában következett be. N ie m ö lle r t „ rö v id  
k ih a llg a tá s ra ” id é z té k , d e  e z  c sa k n em  8  év ig  ta r to tt . Mivel nem tudtak ellene konkrét 
vádat felhozni, különleges statust kapott: „A F ührer sze m é ly e s  f o g l y a ”. Előbb a 
sachsenhauseni, majd a dachaui koncentrációs táborban raboskodott. Fogsága alatt 
gyülekezetében lelkésztársa folytatta bátran munkáját.

A B. K. a háború idején 1941-ben a katonai szolgálatra behívott lelkészek pótlására 
laikusok szükségszolgálatát rendelte el, hiszen az állam valamennyi B. K.-hoz tartozó 
lelkészt katonai szolgálatra hívott be, részben tábori lelkészi, részben ún. segédszolgá
latra, ahol fegyencek társaságában a legnehezebb testi munkát végeztették velük. 
Ekkor már csak a Wehrmacht egységeknél volt tábori lelkészi szolgálat az SS-egysé- 
geknél nem. A cél e behívásokkal az igehirdetői szolgálat teljes megbénitása volt.

Az utolsó porosz hitvalló zsinat 1943. okt. 16-án Breslauban ülésezett, és az V. 
parancsolatra hivatkozással tiltakozott a zsidók és a gyógyíthatatlan betegek tömeges 
legyilkolása ellen (euthanazia). Ez a zsinat a Testvértanács elnökévé a még fogságban 
lévő M. Niemöllert választotta meg.

A háborús összeomlás után a B. K. bebörtönzött, illetve koncentrációs táborokból
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előkerült vezetői és tagjai 1945. aug. 21-24. Frankfurt a. Main-ban találkoztak és 
hálaadással Isten megtartó kegyelméért, kezdték meg az egyház újjáépítésének mun
káját. N iem ö lle r  1945  — 5 6  a  N é m e t E g y h á z  K ü lü g y i H iv a ta lá t  v e z e tte . K ö zb en  
1947  — 6 4 - ig  a  H e ssze n -N a ssa u i e g y h á z  e ln ö k évé  is m e g v á la s z to ttá k . A z  E g y h á z a k  
V ilág tan ácsa  1961 -  6 8 - ig  e g y ik  e ln ö k évé  v á la s z to tta .

Egy személyes emlékemet is meg kell említenem. 1953 novemberében talán Ő az 
első külföldi vendége egyházunknak, aki lehetőséget kapott gyülekezetekben való 
látogatásra és szolgálatra. így jött a paksi gyülekezetembe, ahol Feleségével együtt 
a két család között meleg barátság alakult ki.

H a rc o sa  le t t  a  k é t  n ém et á llam  b é k é s  eg y e s íté sé n e k  is, d e  an n ak  m eg va ló su lá sá t m á r  
nem  é rh e tte  m eg . A hatvanas években kapcsolata volt a nemzetközi békemozgalom
mal és ezért bizonyos bírálatok is érték, de ez nem kisebbíti hitvalló szolgálatának ma 
is példát mutató bátorságát.

Sólyom Károly

A vágyak embere
400 éve született Comenius Ámos János

Végső vallomását így foglalta össze életútjára visszatekintve: „Hálás vagyok Isten
nek, hogy akarata szerint a vágyak embere lehettem! A jó utáni vágy olyan patakocs
ka, mely Istentől ered. Szorgos Mártaként siettem ide-oda, de most Máriaként a 
Mester lábai elé telepedtem. Téged magasztallak, Megváltóm, hogy Dáviddal együtt 
mondhatom: zarándokod és szolgád vagyok. Megóvtál attól a balgaságtól, hogy az 
esetlegest lényegesnek, az utat célnak, az igyekvést megérkezésnek és a vándorlást a 
hazámnak tartsam!”

Milyen igaz! Comenius bejárta majd az egész Európát — otthona mégsem volt 
igazán sehol. Magyar családból származott, 1592-ben született -  de morvának 
vallotta magát. Apját még Szeges Mártonnak hívták, de ő csak élete vége felé írta le 
így egyszer a nevét. A heidelbergi egyetemre úgy iratkozott be 1612-ben, mint Johann 
Amos Nivanus — vagyis kis szülőfalujáról, Nivniceről nevezve magát. A cseh-morva 
testvérgyülekezet huszadik és egyben utolsó püspöke lett 1648-ban, de ismertté volta
képpen pedagógiai eszméi révén vált. Nem kevesebb, mint 16 nyelvre fordították le 
munkáit.

Versenyzett érte Anglia és Svédország, a lengyelek és a szlovákok, végül is Amster
damban fejezte be életét 1670. nov. 15-én. A békesség apostola akart lenni szíwel-
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lélekkel, de első szolgálati helyét, Fulnecket spanyol zsoldoshadak égették fel a 
huszita háborúban. Későbbi otthona, a lengyelországi Lissa pedig a svéd —lengyel 
háborúban lett a lángok martalékává, elpusztulván sok kézirata, szellemi munkájá
nak gyümölcse. Mindenkit mindenre akart tanítani és nevelni, s a világ egyetemes 
megjavítását célozták szociálpolitikai és kulturális reformjavaslatai — de az irigység, 
a féltékenység és a kicsinyesség javíthatatlan gonoszsága szüntelen akadályokat 
gördített eléje, nemegyszer lett földönfutóvá.

Hitbeli meggyőződése, vallásossága ökumenikus nyitottságú lélekké avatta: a ke- 
resztyénség megosztottságát nem tekintete változhatatlan ténynek. Ideálja az olyan 
egyház volt, mely világosságot, megbékélést, gyógyulást hoz az egész világnak — de 
őt és közösségét 1628-ban „huszita eretnekség” jegyében exkommunikálták (átokkal 
sújtották) és élete utolsó éveiben teológiai viták dúltak vele és körülötte.

M a g y a ro r sz á g ra  m ég  I. R á k ó c z y  G y ö r g y  h ív ta , de  c sa k  an n ak  h a lá la  u tán  j ö t t  
1 650-ben  S á ro s p a ta k ra  a  m e g ö z v e g y ü lt fe je d e le m a s s z o n y , L ó rá n tjfy  Z su zsa n n a  k é r é sé 
re. I t t  csupán  n ég y  é v e t  tö l tö t t ,  de  e red m én yes  p e d a g ó g ia i m u n k á t f o ly ta to t t .

Hogy annyiféle hívó szó közül miért a magyar meghívást fogadta el, annál bizonyá
ra latba eshetett őseinek magyarsága, tán az is, hogy első felesége a Felvidékről 
származott, de méginkább az, hogy a fehérhegyi csata után hazájukból magyar földre 
menekült hittársai sorsa-élete foglalkoztatta. Sárospatakra utaztában végiglátogatta 
őket, tanácskozott az oda áttelepült morva nemesekkel, s egyházi gyűléseket hívott 
össze, hogy rendezze soraikat és pásztorként törődjön velük.

Pontos elképzelése volt arról is, hogy mi lesz Sárospatakon a feladata. Nagy 
terve-álma: a sch o la  p a n so p h ica  — a te lje s  fő is k o la  felállítása. A hét-osztályú iskola 
megvalósítása volt a vágya és ilyen iskola számára kezdett tankönyveket készíteni. 
Magyar földön született meg nagy müve: „A n ye lvek  k a p u já n a k  és  e lő csa rn o k á n a k  

fé n y fo r rá s a "  címmel (latinul: Janua), mely Comenius híressé vált illusztrált tanköny
vének, az „ O rb is  P ie tu s”-nak (Festett világ) első formája volt. Az iskolát a színpadról 
is akarta szolgálni eleven képzeletével, a színjátszás eszközeivel. Tanítás-nevelés 
céljából adott teret az iskolai drámáknak. Rövid tartózkodása hazánkban termékeny 
és fontos szakasza volt tehát Comenius életének, és a sárospataki líceum ekkor élte 
igazán virágkorát.

Búcsúzásakor a tudós pedagógus nagy és szívhezszóló beszédben hallgatósága 
lelkére kötötte a n e m ze ti  n ye lv  m ű ve lésé t, m in t a m i leg b iz to sa b b  a la p ja  a  n em ze ti  
ku ltú rá n a k . J ó ta n á csa  m ég  m a  is id ő tá lló !

Bencze Imre
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Wallaszky Pál
a tudós lelkipásztor

Nevét nagyon kevesen ismerik. Pedig érdemes rá. Kazinczy Ferenc -  arcképének 
kiadásával — így tisztelte: „a nemzeti becsület szerencsés védője”. Egy történetíró 
pedig a magyar nemzet tiszteletre és hálára méltó fiának és tudósának nevezi, „ki 
szerény és magát soha nem fitogtató, de ősz korában is fáradhatatlan férfiú volt”. 
Születésének 250. évfordulóján adózzunk emlékének.

É le te  1742. január 29-én indult a Hont megyei Bagyan községben. Szülei földműve
sek voltak. 11 éves korában az elemi iskola befejezése után Selmecbányára, innen 
Rimaszombatba került gimnáziumba, majd Pozsonyba, ahol „bölcsészet-teológiai” 
tanulmányait végezte. Ekkor már a latin, görög és héber ismerete mellett magyarul, 
németül és szlovákul beszélt. A magyart is tanulta, hiszen anyanyelve szlovák volt. 
Két évig a losonci Sembery család nevelőjeként dolgozott és utazott is. Életútja ezután 
külföldre vezetett, az állomások: Lipcse, Halle, Wittenberg és Berlin voltak.
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Hazatérve a tótkomlósi gyülekezet lelkésze lett, de egészségügyi okokból Cinkotára 
jött. Sajnos a cinkotai levegő sem tett jót neki, Felvidékre költözött: jolsvai pap lett. 
Itt eddig az istentiszteletet egy csűrben tartotta a kicsiny gyülekezet. Wallaszky 
munkája nyomán két év alatt szép templom épült. Hamarosan alesperes, majd a 
gömöri evangélikusok esperese lett. Érdemes megemlíteni, hogy a 100 évvel ezelőtti, 
1 7 9 1 -es  zs in a tn a k  is a k tív  ta g ja  vo lt. Amikor a tiszai kerület püspöke meghalt, őt 
akarták püspökké választani, de a 80 éves Wallaszky érett korára tekintettel nem 
vállalta. Tótkomlósi lelkész korában nősült, nyolc gyermekük volt összesen, ebből 
csak három lánya nőtt fel. Az ősz Wallaszky 83 éves korában, 1824. szeptember 29-én 
hunyta le szemét.

L e lk é s z i  s zo lg á la ta  is kiemelkedő volt. Természetesen gondolkozása a korszellem, 
a felvilágosodás hatása alatt állt. Érdemes azonban az akkoriban ritka lelkipásztori 
gyakorlatára figyelni. A reggeli templomi ima után egy rövid séta következett, majd 
délelőtt naponként felkereste azokat, akik bajban voltak, hogy vigasztalja, tanácsával 
erősítse azokat. A vasárnapi istentisztelet után híveit sorra látogatta, hogy jobban 
megismerje a családokat. Mindenkivel szívesen beszélgetett és ajtaja nyitva volt 
mindenki előtt. Gyülekezeti tagjai szerették, tisztelték és szívesen hallgatták. Lelkész
társai bizalma folytán kapott egyre több közegyházi szolgálatot is. Néhány igehirdeté
se megjelent, s ezek mutatják, mennyire ismerte korát és mennyire igyekezett korának 
lefordítani az örök Ige üzenetét. Személyében, megjelenésében is tiszteletreméltó és 
nyájas volt egyszerre. Apróság, de jellemző beszélgetés lelkipásztori gondolkodására 
a következő párbeszéd. „Régen láttam lelkész úr” -  mondta egy gyülekezeti tagja. 
„Elég nem jó, holott engem mindennap láthatni a templomban” — válaszolta a 
lelkipásztor.

T udós p á ly á ja  még nagyobb ívű volt. Lipcsében volt tanára Bél András is, Bél 
Mátyás tudós lelkész fia. Szinte barátság alakult ki köztük és talán éppen Bél Mátyás 
emléke ösztönözte, hogy a magyar irodalom felderítésére szánja magát. Első könyve 
Hunyadi Mátyás korának irodalmi és tudományos szempontból való feldolgozása 
volt. Hazánk Wallaszky korában nem kultúrájáról volt híres. Ez indította őt arra, 
hogy egy nagyobb munkába is kezdjen és ez szinte életművévé lett, Tótkomlóson 
kezdte és Jolsván fejezte be. „Conspectus Reipublicae Litterariae in Hungária” — volt 
könyvének címe. Ha nem is első, de korának legátfogóbb irodalomtörténete volt ez 
a könyv, benne a hunok korától napjaiig, századokra bontva a különböző tudomá
nyos ágak és irodalmi müvek regisztrálása. Irodalomtörténetről ma sem lehet írni és 
beszélni nevének és művének említése nélkül. Hogy mennyire átfogó volt könyve, arra 
jó példa Horváth János irodalomtörténete (utolsó kiadása 1976-ban volt), és talán ma 
is a legautentikusabb irodalomtörténet. Ebben írja a szerző: „Wallaszky felfogása 
szerint a magyar irodalomtörténet mindent felölel, amit valaha magyarországi ember 
írt, s ő valóban ezt akarja is megírni.”

Ma talán újra megnyílik a lelkészek előtt a „tudomány csarnoka”. Wallaszky 
gazdag élete, lelkipásztori szolgálata és tudóspályája együtt tanít arra, hogy a lelkészi 
szolgálat és a tudomány nem zárják ki egymást, sőt emlékezete ilyen következtetést 
is adhat: tu dós p a p o k r a  m in d ig , m a  kü lön ösen  is s zü k sé g  van.

Keveházi László
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Tessedik — a nevelő
1742. április hó 20-án az alberti evangélikus parókián egy fiú született: ifjabbik 

Tessedik Sámuel. Kétéves korában a család Békéscsabára költözött és a kis Sámuel 
mindössze 7 éves, amikor ott a Kistemplomban édesapját eltemetik. Az özvegy papné 
Pozsonyba költözik és különféle segélykérvények írása helyett 8-10 iskolás gyermek
nek ad otthont és kosztot. S ennél még sokkal többet is: neveli az otthonába került 
gyermekeket. így ír erről fia: „Az ő tanítása és példája folytán fogamzottak meg az 
én lelkemben is a józan nevelésnek főbb elvei.” Egészen fiatalon házi nevelői szolgála
tot vállal, nem pusztán pénzkereseti forrásként, hanem hogy megismerje a különböző 
társadalmi helyzetű családok gondolkodásmódját, mindennapi életét, szokásait. így 
tudja megismerni a gyermeki lélek rezdüléseit, mire fogékony, hogyan lehet megközelíte
ni. Később külföldi útjain is nemcsak a táj szépségeiben gyönyörködött, hanem azt 
figyelte, mit lehetne hazatérve, az itthoni körülmények között megvalósítani, haszno
sítani az ország és a nép felemelése érdekében.

1767-ben lelkészi szolgálata második állomásaként került S za rva sra . A falusi élet 
idilljét kereső lelkész mélységes csalódással látta a hamis vallásosságot a cselekvő 
keresztyénség helyett, tapasztalta a sokféle babonát, mely az emberi szívekben aggo
dalmat és félelmet ébresztett és nyomort a mindennapi életben. A népiskolák siralmas 
állapota nyomán nem is lehetett mást várni. Adott volt tehát a feladat és vendégeske
dések, társasági élet helyett, a lelkészi szolgálat mellett föfeladatának tekintette népe 
értelmi szintjének emelését. Ehhez elsősorban isk o la re fo rm ra  vo lt szü k ség . Másik 
eszköze gyülekezete nevelésére a személyes beszélgetés volt, család- és beteglátogatás
kor. Az iskolareform megvalósításához a tanítókat, illetve az egyház vezetőségét 
kellett megnyernie. Előbbiek között volt, aki elfogadta tanácsait, utóbbiak minden 
tervét elutasították. „Ezért ismét visszatértem a parasztgyermekekhez, vagyis azon 
osztályhoz, mely még legkevésbé romlott. Készítettem a falusi gyermekek szükségei
hez mért olvasókönyvet (a maga nemében elsőt a magyarországi evangélikus iskolák
ban), mely Pozsonyban a szerző és a szarvasi egyház költségein meg is jelent” -  írja. 
Ez irányú tevékenységében az ember teljes életét — testi és lelki szükségleteit — szem 
előtt tartva dolgozott. Értelmes embert, hívő keresztyént, ugyanakkor ügyes iparost, 
jó gazdát, illetve gazdaasszonyt igyekezett nevelni. A leányok, asszonyok nevelésében 
komoly segítséget jelentett felesége, aki jó anya volt a 20 (!) gyermek számára (T. S. 
első elhalt feleségétől, özvegyen elvett feleségének gyermekei és a közös gyermekek). 
100-200, sőt a keze alatt lévő tanulók segítségével 300 facsemetét oltott be naponta, 
egy év alatt az általa nevelt salátafajokból 100-120 forintot állított elő (egy ház 
felépítése ekkor kb. 1000 Ft). így érthetjük meg, hogy ekkora család eltartása mellett 
hogyan tudott áldozni iskolaépítésre, fenntartásra, könyvek kiadására! Felesége adta 
tovább a gyógynövény-felhasználás, a selyem-előállítás (selyemhernyó-tenyésztés és 
a gubó feldolgozása), az előbb már említett kertészkedés (pl. sárgarépából cukorfő
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zés), birka és kecskegyapjú felhasználásának módszereit. Még varrásra és ruhaszabás
ra is tanította az iskolás leányokat!

E nagy tudású, sokoldalú ember észrevette, hogy rossz fűfajok vannak a réteken, 
ezért kevés a takarmány, hogy a széna sokáig rendeken fekve értékét veszíti, majd kis 
petrencékben hagyva tovább romlik a minősége. Könyvet ír a vetett fű (!) és a lóhere 
hasznosságáról. Utóbbiból több ezer mázsa vetőmagot termel és a szegényebb gazdák 
között ingyen oszt belőle, de szállít a Felvidékre, Bécsbe, Horvátországba is.

Hogy taníthasson, ő maga is tanult. Tanulmányútra ment Kuppferzellbe, hogy 
lássa az ottani életet és gazdálkodást. „A kuppferzelli parasztok erkölcsössége oly nagy 
vagyon és folytonos foglalkozás mellett millionérek és mégis parasztok! Koldusok, 
részegesek és adósságcsinálók nincsenek” -  írja a látottakról a sok mezőgazdasági 
tapasztalaton kívül. Ezt igyekszik példájával megvalósítani idehaza is. Bevezette az 
egyház népiskoláiban a betegségek okairól és a gyógyítás lehetőségeiről való tanítást, 
hisz sok betegség éppen a tudatlanság és a helytelen gyógymódok miatt lett halálos. 
Dr. Faust egészségi katekizmusát, amelyet az egyszerű emberek számára írt, magyar 
és szlovák nyelvre lefordítva, bevezette tantárgyként a szarvasi iskolákban.

Szólni kellene még a kétszer megindított s a rosszindulat által kétszer bezáratott 
tanintézetéről, a tantervről, mely évszakonkénti változásával részben hasznosabb 
volt, részben pedig azzal a céllal alakította így a nagy pedagógus, hogy ne legyen 
egyhangú a tanulók számára. Szólni kellene arról a Tessedikről is, aki a gyakori 
tűzvészek miatt, azok kivédésén is fáradozott megpróbálva áttörni a rossz építkezési 
hagyományokat.

S fejezzük be az ő gondolataival: „Én re m é lte m , a z  Is ten  m eg a d ja , h o g y  m ég  sírom on  
is k i  fo g n a k  k e ln i a m a  v irá g o k , m e ly e k n e k  m a g va it ta lán  id ő  e lő tt ,  ta lán  te rm ék e tlen  

fö ld b e , j ó  rem én y  fe jé b e n  e lv e te tte m ! ”
Nobik Erzsébet

Jólészi Cházár András
Cházár András születési adatai eltérőek. Egyesek szerint 1745. június 5-én, mások 

szerint pedig július 5-én, Gácsér kutatásai szerint pedig július 2-án született, Gömör 
megye Jólész községében. Meghalt 1816. jan. 28-án Rozsnyón. Egyetlen testvérével, 
Józseffel előbb Jólészen, majd Dobsinán tanul, innen Eperjesre megy, ahol költészetet 
és szónoklattant, majd 1762-ben Késmárkon bölcseletett, 1765-ben Pozsonyban, 
1766-ban gyakorlati jogot tanul Győrben, Tiszapataki nevű ügyvédnél. Tolnában 
leteszi az ügyvédi esküt. 1773-ban Rozsnyón lesz ügyvéd. Előbb Torna, majd Hont- 
Abaúj, s végül Gömör vármegye táblabírája. II. József a német nyelvet államnyelvvé
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téve -  lemond állásáról. 1791-ben a pesti evangélikus zsinaton gömöri evangélikus 
esperesség küldötteként, mint jegyző, házassági ügyekkel foglalkozott.

Anyja Sebik Katalin Győr-Moson megyei hentes gyermeke, aki a Felvidékről 
származott el. 1799-ben a váci Süketnéma Intézet felállításának kezdeményezője. 
Munkássága nyomán a világ tizedik, Nagy-Magyarország első Süketnéma Intézete 
megnyílt Vácott 1802. okt. l-jén. Ez az intézet lett alapja az egész magyar gyógypeda-

Cházár András rozsnyói háza, melyet siketnéma-iskolának felajánlott

gógiának. Kossuth anyai ágon Cházár leszármazott. József testvérének leánya Tardo- 
nára ment férjhez s ezek bújtatták Jókai Mórt. Cházár Mária Abaúj megyében 
Korláton élt és férjhez ment Gibártra Naményihoz, aki Abaúj árvaszéki elnöke volt. 
E család utóda, Naményi Misi bácsi Balatonszemesen a Kurcz Rudolf u. 1. alá 
származott el. Cházár András javaslatára a rozsnyói evangélikus gimnáziumba első
nek vezetik be a magyar tannyelvet. 1842-től az Országgyűlés jegyzőkönyveit Palóczy 
javaslatára vezetik magyarul, Ő rokonságban volt felesége révén a jólészi Cházár 
családdal. Több szegény diákot taníttatott saját pénzén. 93 társával összeesküvéssel 
vádolják. Több tudományos mű szerzője. Ellenezte a halálbüntetést, Gömör jobbá
gyait megtanítja a burgonya termesztésére, tárolására és fogyasztására. Híve a közte
herviselésnek, azt akarta, hogy a jobbágynak legyen ingyenes orvosa és patikáriája, 
mezőgazdasági szaktanácsadója, kiket az állam fizet. A Sajót hajózhatóvá akarta 
tenni. József öccse Miskolcon Borsod megye árvaszéki elnöke, fia József a miskolci 
evang. gimnáziumban tanul, Adler Simon a magyar vak-süketnéma-oktatás megte
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remtője, Ballagi Mór nyelvész, Egressy Béni zenész, Hermann Ottó ösrégész, ichtioló- 
gus, ornitológus, néprajzkutató, Reményi Ede hegedűművész, Róth Aladár a magyar 
ortopédia megteremtője, a lúdtalpbetét, nyomorék járógép, gerincfüző feltalálója, 
Szemere Bertalan 1848-49 belügyminisztere, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Or- 
szágh Pál (Pável Országh Hviedoslav) ebben az iskolában tanult. A jelenlegi Miskolci 
Kossuth Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola jogelőde, a Miskolci Evangéli
kus Tanítóképző és Lyceum 1920-ban Eperjesről menekült az Evangélikus Jogakadé
miával együtt, melyben Cházár András is tanult. A Miskolci Evangélikus Jogakadé
mián vezették be a magyar jogtörténetben a „Börtönügy” és a „Kriminalisztika”, 
„Kriminológia” tanítását 1926-ban.

C h á zá r A n d rá s  e m lé k é t m a  is ő r z i  m inden  g y ó g y p e d a g ó g u s  és  s z e lle m é t m a  is va llja :  
„ N em  tu dván  é lh e ts z -é  n apn ak  le szá lltá ig , té g y  j ó t  m in d en ek k e l é l te d  v é g fo g y tá ig .”

Egy elfelejtett ember
Egger Vilmos élete 1792— 1830

Egyházi iskoláink története sok meglepetéssel tud szolgálni nekünk. így van ez a 
Deák téri evangélikus iskolával is. Tanárai kezdettől fogva széles műveltségű, külföl
det megjárt, a modem pedagógia elveivel rokonszenvező egyéniségek voltak. Sőt 
festőművész is tartozott óraadó tanárai közé. E g g er V ilm os főleg arcképeket festett 
jó mesterségbeli tudással. Müvein a korabeli francia festészet hatása érződik. Nevét 
a Művészeti lexikon is jegyzi.

Ki volt ez a titokzatos ember? Svájcban, Sankt Gallen kantonban, Unterrheintal 
körzetében, Staadban született igen szegény sorsú családból. Gyermekkoráról nem 
tudunk semmit. Korán kapcsolatba került P e s ta lo z z iv a l, tanulmányait mellette végez
te el. Nemsokára segédtanítója lett Yverdonban, ahol Pestalozzi híres intézete 1805 
és 1825 között működött. Egger itt rajzot, zenét, éneket és testnevelést tanított. Itt 
kezdett el arcképeket festeni. J e len tősen  h a to tta k  rá  é s k é s ő b b i p e d a g ó g ia i m ű k ö d ésé t  
m e g h a tá ro z tá k  P e s ta lo z z i  m odern  p e d a g ó g ia i elvei. Művészi pályájára kedvező volt az 
a két év, amit egy előkelő tanuló nevelőjeként Itáliában töltött.

Egger Vilmos Yverdon szellemi műhelyében találkozik a magyar Váradi Szabó 
Jánossal, akit egy nemes úr, Vay Miklós református generális küld ki tanulni Pestaloz- 
zihoz. Az ő ajánlatára érkezik a svájci művész-tanár 1812-ben Magyarországra, a 
Miskolc melletti Alsózsolcára a Vay család gyermekeihez nevelőnek. Pártfogója, 
Pestalozzi utólag, 1813-ban küldi el a főúr feleségéhez ajánlósorait. A külhonból jött 
idegent Kazinczy Ferenc is számontartja, levelezésében többször felbukkan a neve. 
Egger a Vay családdal együtt 1816-ban költözik fel Pestre. Itt tanulmányozza az
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olajfestészet technikáját és tehetsége jobban kibontakozhat. Hamarosan kapcsolatba 
kerül Schedius Lajossal, aki egyetemi tanárként és evangélikusként szívügyének 
tekinti a Deák téri evangélikus iskola fejlesztését. Sokat tett az iskola létrehozásáért 
is és annak felügyelőjeként keresi a színvonalas oktatáshoz a modern pedagógiai 
elveket valló nevelőket. Schedius Lajos intézi el, hogy Egger Vilmos is tanítson az 
evangélikus egyház nyilvános iskolájában. Egger ezen kívül' hogy itt rajzot tanít, 
pártfogók segítségével nyilvános rajziskolát és testnevelő intézetet is alapít. Svájcban 
éppen ezért a magyar testnevelés atyjaként is nyilvántartják őt.

Mozgalmasan telnek napjai Pesten. Sok tevékenysége mellett zenét is oktat, de 
amint Pestalozzinak írja 1818-ban, az arcképfestészet marad továbbra is „mein Lieb
lingsgeschäft” (kedvenc foglalkozásom). Az evangélikus iskola tanárai közül megörö
kíti Hoffmann Péter és Willerding Jakab portréját. Ismert művei továbbá Bene Ferenc 
orvosprofesszor képe, Báthory Gábor ref. püspök arcképe. Pesten ekkoriban a művé
szeti élet még igen kezdetleges. Csupán 1830-ban kerül sor az első nyilvános képzőmű
vészeti kiállításra. Erre Egger kapja a megbízást, hogy a termeket perspektivikus 
képekkel díszítse. Az iskolában szívesen tanít. Lelkesíti őt, hogy diákjai szépen 
haladnak. Nem derül ki, hogy mi az oka — talán gyenge egészségi állapota —, hogy 
1830-ban megválik az iskolától. Búcsúzóul ezüstserleget kap a következő felirattal: 
„Herrn Wilhelm Egger dem bisherigen Lehrer der Zeichenkunst an der ev. Schule in 
Pesth, zum dankbaren Andenken von der ev. Gemeinde A. C. 1830.” (Egger Vilmos 
úrnak, a pesti ev. iskola eddigi rajztanárának hálás emlékül az evangélikus gyülekezet
től A. C. 1830.) Segíteni akart Burnszvik Teréznek egy Sopronba tervezett tanítókép
ző felállításában, de a terv nem valósult meg. A továbbiakban nem hallunk róla 
többet. Rózsa György közli írásában, hogy halálának időpontját dr. Sólyom Jenő 
professzor kutatta ki a Kálvin téri ref. gyülekezet anyakönyvéből, ahol az áll, hogy 
a 38 éves református nőtlen művész tüdősorvadásban 1830. nov. 2-án meghalt. Földi 
pályafutása véget ért.

Brebovszky Éva

Szentek hárfája
Tranovsky György születésének 400. évfordulója 

(1592- 1637)

A lengyelországi sziléziai T eschen  városkában született evangélikus lelkész — 
latinosán Tranoscius — nevét elsősorban a róla elnevezett és a szlovák gyülekezetek
ben szerte a világon mind máig használt énekgyüjtemény, énekeskönyv őrzi. Ő ugyan 
latin nevet adott neki: Cithara sanctorum (szentek hárfája), ám ez nem maradt meg 
a nép ajkán.

61



E lső  k ia d á sa  1636-ban  je le n t  m eg , a z ó ta  tö b b  m in t s z á z s z o r  a d tá k  k i  s  te r jed e lm e  is 
tö b b szö rö sé re  n ő tt, de az alapja, beosztása, teológiai és liturgiái jellemzője ugyanaz, 
ahogyan Tranovsky megszerkesztette. A Biblia és Luther Kiskátéja után a legtöbbet 
használt, kedvelt és népszerű könyv több egyházban. így Magyarországon is a 
szlovák gyülekezetekben és van hazai, békéscsabai kiadása is.

A lengyel származású ifjú -  édesapja kovácsmester volt — Csehországban tanult, 
majd a németországi Luther városban Wittenbergben. 1612-ben Prágában segédta
nár, onnan a morvaországi Helleszovba került rektorként és 1616-ban lett Meziricben 
lelkész.

Élete ekkor került sok más protestáns testvérével együtt a történelem viharába. Az 
ellenreformáció egyik kemény szakasza következett el, az ún. harmincéves háború 
(1618— 1648). A Habsburg Ferdinánd főherceg (a későbbi II. Ferdinánd királycsá
szár) az osztrák tartományokban az evangéliumi hitet nagyrészben kiirtotta. A csehek 
azonban fegyvert fogtak, mivel a Rudolf felséglevelében biztosított jogaikat megsér
tették. Ezzel 1618-ban kitört a háború. Ennek első szakasza a protestánsok sorozatos 
vereségeit hozta. 1620. nov. 8-án Prága mellett a fehérhegyi csatában a császár 
győzött, amit csakhamar Csehország teljes alávetése és katolizálása követett.

Száműztek mindenkit, aki nem volt hajlandó alávetni magát. Tranovskynak is 
menekülnie kellett, 1623-ban fogságot is szenvedett, majd 1625-ben végleg számkive
tették Morvaországból. Ekkor a sziléziai Bielicben kapott állást. Amikor innen is 
elűzték, a történelmi Magyarországra vonult. 1628 elején Árva várában, 1631-ben 
Liptószentmiklóson foglalt el lelkészi állást. Isten keményen próbálta hitét, testi-lelki 
ereje határán volt s Isten különös kegyelmének tekintette idekerülését.

Isten iránti hálából és a reá bízott nép buzgó szolgálatából állt rá a komoly 
munkára, hogy erősítse őket a hitben és az evangéliumi tanításban. Már 1628-ban egy 
vallásos versgyűjteményt adott ki, 1635-ben Phiala odoramentorum címen lényegé
ben imádságokat és 1636-ra elkészült a szlovák evangélikusok számára az énekes
könyv, amelyet szintén a hit védelmére állított össze.

A z  e lső  k ia d á s  41 4  é n e k e t ta r ta lm a z o tt . Ebből 248 az elterjedt lutheri irányú cseh 
énekek gyűjteménye. Javított, változtatott a tartalmukon, ha az ellenkezett a tiszta 
evangéliumi tanítással.

Másik forrása Luther énekei, akitől 29-et fordított le, latinból 8 s különböző német 
szerzőktől 32 éneket.

Maga is írt 90 önálló éneket s a fordításokkal, átdolgozásokkal együtt 159 énekkel 
gyarapította az énekeskönyvet.

Énekeit az istentisztelet rendje szerint csoportosította. E z  a  re n d  ta r to t ta  m eg  a  
s z lo v á k  is te n tis z te le te t  evan géliu m i ta la jon  m in d  a z  ü ld ö zések , m in d  a  lib erá lis  rac ion a
lis ta  időkben .

É n ek e i h itva llá s i s z e m p o n tb ó l h ib á tla n o k . K r isz tu s  á ll a  k ö zé p p o n tb a n . Bölcs és 
szerencsés lépés -  írja egyik méltatója, Beblavy professzor - ,  hogy Tranovsky a 
tiszta tanítást egyházi énekek formájában adta elő, így azt eleink legkönnyebben 
felfoghatták, megszerették és megőrizték. Megérdemli, hogy s z lo v á k  L u th ern ek  nevez
zük.

A kántor számára is kötelességként írja elő: 1. ismerje az istentiszteleti rendet, 2. 
ismerje az egyházi éneket s ami azzal összefügg, 3. értse kiválasztani az alkalmakhoz 
megfelelő éneket és 4. legyen bölcs és komoly igazgatója az egyházi éneklésnek.

N é p i-n e m ze ti s z e m p o n tb ó l is je le n tő s  m ű. F ő k én t a  szó rv á n y o k b a n  ta r to t ta  a  n ép i
n ye lv i tu d a to t, a m it e g y  m á s k ö n y v  sem  tu d o tt elérn i.
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Néhány hónapig még énekelhette ő is megjelent énekeit, de 1637. május 29-én, 45 
éves korában hazahívta őt az élet Ura.

Emlékének megőrzésére Szlovákiában egy róla elnevezett társulat alakult. Az 
énekgyűjteményt 1935-ben Vietórisz József magyarra fordította.

Kovács Pál

Harfa svätych
400. vyrocie narodenia Juraja Tranovského 

(1592- 1637)

V Pol’sku, v mestecku sliezskom Teschíne sa narodil evanjelicky knaz — menő po 
latinsky Tranoscius -  jeho priezvisko najmä po nőm pomenovany a v slovenskych 
cirkevnych spolocnostiach po célom svete do dnes pouzívany cirkevnych spolocnosti- 
ach po célom svete do dnes pouzívany spevník chráni. On mu dal latinsky nadpis: 
Cithara sanctorum (harfa svätych), ale tento titul zanikol, Tud si ho neosvojil.

Prvé vydanie vyslo 1636-tom, odvtedy uz viac ako stokrát ho vydali, jeho rozsah 
mnohonásobne narástol, ale základ, rozdelenie, teologicky a liturgicky Charakter 
ostal ten isty, ako ho Tranovsky skoncipoval. Vo viactych evanjelickych cirkvách, po 
Biblie a po Malom Katekizme Luthera, je najviackrát uzívaná, oblúbená, populáma 
kniha. Tak je to aj v Madarsku v slovenskych cirkevnych zhromazdeniach, my mámé 
aj domácu, békéscabianskú publikáciu.

Mládenec, z pol’ského pővodu — jeho otec bol kovácskym majstrom — skőr sa 
ucil v Ceskej, potom v meste Luthera, v nemeckom Wittenbergu. V roku 1612-tom 
je pomocnym profesorom v Prahe, odtial sa dostal do moravského Holesova ako 
rektor, a 1616-tom v Mezirici stal sa farárom.

Jeho zivot s viactymi protestanskymi bratmi vtedy sa dostal do búrlivych historic- 
kych casov. Nasledoval najtvrdsí úsek proti reformácie, takzvaná 30 rocná vojna 
(1618-1648). Knieza Ferdinánd Habsburg (neskorsí II. Ferdinánd král’-cisár) v 
najväcsej casti Rakúska evanjelickú vieru vyplienil. Ale Cesi povstali, lebo právo 
zvrchovanosti, co od Rudolfa dostali, stalo sa porusené. Tym vypukla vojna. Prvá 
fáza tejto vojny priniesla v série neúspechy protestantom. 8-ho novembra 1620-tom 
pri Prahe v bielohorskej bitke cisár vyhral, coskoro nasledovalo poddanie celého 
Ceska a bolo prísné katolizovanie.

Vyhnali kazdého, kto nebol ochotní podriadit’ sa. Aj Tranovky musel utekat’, v 
roku 1623-tom musel utrpiet’ väznenie, potom 1625-tom ho navzdy vyhnali z Mora- 
vy. Vtedy v sliezskom Bielici dostal zamestnanie. Potom, ked ho aj odtial vyhnali, 
dostal sa do starého Uhorska. Na zaciatku 1628-om v oravskom hrade, 1631-om v
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Liptovskom sv. Mikulási dostal farsky úrad. Pán Boh tvrdo skúsal jeho vieru, bol na 
hranice telesnej a psichiskej sily, ale on povazoval za zvlástnú milost’ Hospodina to, 
ze sa dostal sem.

Zo vdaky voci Boha a z horlivej sluzby voci svojich zverencov dal sa do váznej 
práci, aby ich posilnil v svojej viere a v uceni evanjelia. Uz 1628-om vydal zbierku 
nábozenskych básni, 1635-tom pod titulom Phiala odoramentorum, vlastne sú to 
modlitby, a 1636-tom dohotovil spevnik pre slovenskych evanjelikov. Zostavil ho na 
ochranu viere.

Prvé vydanie obsahovalo 414 piesní. Z nich 248 je zbierka z rozssirenych takych 
ceskych piesní, ktoré májú luthersky voci ucenia cistého evanjelia.

Druhym pramenom mu boli piesne Luthera, od ktorého prelozil 29, z latincine 8 
a odlisnych nemeckych autorov 32 piesne.

Aj on napisal samostatne 90, prekladaním a s prepracovanim spolu 159-mi piesna- 
mi rozmnozil spevnik.

Piesne zostavil podl’a liturgického poriadku. Tento poriadok uchoval slovenské 
sluzby bozie na fundamente evanjelia ci uz v prenasledování, ci v dobé liberálne 
racionalistickej.

Tieto piesne z hl’adiska vierovyznania sú bezchybné. V centre stoji Jezis Kristus. 
Rozumná a stastná metóda — pise profesor Beblavy, jeden z jeho hodnotel’ov -  ze 
Tranovsky cisté ucenie prednásal v tvaru cirkevnych piesní, tak nasi predkovia to 
najl’ahsie porozumeli, oblúbili a zachovali. Zaslúzi si, aby sme ho slovenskym Luthe
rom menovali.

Povinnostov kántorov predpisal: 1. aby poznali poriadok sluzbách bozích, 2. nech 
poznajú cirkevné pisne a patricné súvislosti, 3. aby vedeli vybrat k prílezitosti súce 
piesne, 4. aby boli rozumny a vázny riaditelia cirkevného spievania.

Aj z hl’adiska l’udovo-národného je dőlezitym dielom. Najmá vo filiách povzbu- 
dzoval na l’udovo-jazykové vedomie, co ani jedna kniha nevedela podobne dosiah- 
nút’.

Za niekolko mesiacov mohol este aj on spievat si vydané piesne, ale 29-ho mája 
v roku 1637, v 45-tom roku bol zavolany domov od Pána Zivota.

Na zdrzanie jeho pamiatky na Slovensku utvorila sa spolocnost’. Zbierku piesní 
v roku 1935 prelozil do madarského jazyka Jozef Vietorisz.

Pavel Kovács
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BEGEGNUNG
Luther ritt von der Wartburg in den Frühlingsmorgen des 1. März des Jahres 1521 

hinein. Von einem Reitknecht begleitet, trabte er Jena zu. Hier stieg er im „Schwarzen 
Bären“ ab. Von einer Begegnung mit zwei Schweizer Studenten haben wir eingehen
den Bericht. Sie hatten im selben Gasthaus Quartier gefunden. Der Student Kessler, 
der spätere Reformator von St. Gallen, gibt in seiner Chronik ein anziehendes Bild 
von Luthers Haltung, Gebärde und Gespräch. Der Junker Jörg sitzt an einem Tisch 
allein, mit einem Buch vor sich. Er grüsst die jungen Leute freudlich und lädt sie an 
seinen Tisch. „Wir meinten nicht anders, als dass er ein Reiter war, der nach der 
Gewohnheit des Landes da sass in einem roten Schläpli, in blossen Hosen und Wams, 
ein Schwert an der Seite, mit der rechten Hand des Schwertes Knopf, mit der anderen 
das Heft umfangend.“ Die Studenten wollen nach Wittenberg. Sie fragen ihn, ob 
Luther dort sei. „Ich hab gewissen Bericht“, antwortete Luther, „dass der Luther 
derzeit nicht in Wittenberg ist. Er soll aber bald dahin kommen. Philipp Melanchthon 
aber ist da.“ Die Studenten wollen Priester werden und haben nun gehört, dass Luther 
das Priestertum abschaffen wolle. Luther erkundigt sich nach Erasmus von Rotter
dam. Sie wissen nicht viel, „weil er sich ganz still und heimlich hält.“ Der Reitersmann 
fragt was man von Luther in der Schweiz hält. Antwort: „Etlich preisen ihn als den 
Offenbarer der Wahrheit, etliche verdammen ihn, als einen unleidlichen Ketzer.“ 

Junker Jörg geht hinaus. Da kommt der Wirt. Sie fragen ihn nach Luther. „Liebe 
Gesellen! Es wäre euch gelungen, ihn zu sehen, wenn ihr vor zwei Tagen hier gewesen 
wäret, denn hier, denn hier, an diesem Tisch ist er gesessen“, und zeigt mit dem Finger 
auf den Platz. Die Studenten freuen sich, dass sie wenigstens in dem Haus sind, wo 
Luther eingekehrt ist. Der Wirt lacht und geht hinaus. Der Erzähler folgt ihm, 
unruhig, was er wohl Ungeschicktes gesagt habe. Da spricht der Wirt: „Weil ich euch 
in Treuen erkenne, dass ihr den Luther zu sehen und zu hören begehrt — der ists, 
der bei euch sitzt.“ Die Studenten glauben ihm nicht und meinen, der Ritter sei 
Hutten. Da kommen zwei Kaufleute. In einem Bündel haben sie ein ungebundenes 
Büchlein. Der Junker frägt, was das für ein Buch wäre. Der eine Kaufmann antwor
tet: „Es ist Doktor Luthers Auslegung etlicher Evangelien und Episteln, erst neu 
gedruckt und ausgegangen.“ Da sagt der Junker: „Sie sollen mir auch bald werden.“ 
Er lädt auch die Kaufleute an den Tisch und spricht sehr ernst über Luthers Sache. 
Der ältere Kaufmann lässt sich vernehmen: „Ich bin ein einfältiger, schlichter Laie 
und verstehe mich nicht besonders auf die Händel das aber sage ich: wie mich die 
Sache ansieht, so muss der Luther entweder ein Engel vom Himmel sein, oder ein 
Teufel aus der Hölle.“ Die Kaufleute gehen und die Studenten lassen merken, dass 
sie ihn für Ulrich von Hutten halten. „Ich bin es nicht.“ Der Wirt kommt wieder und 
der Junker ruft ihm zu: „Ich bin über Nacht zu einem Edelmann geworden, denn diese 
Schweizer halten mich für Ulrich von Hutten.“ Der Wirt: „Ihr seid es nicht, aber
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Martinus Luther!“ Luther trinkt den Schweizern fröhlich zu, und weil sie des Bieres 
ungewohnt sind, lässt er sie Wein trinken. „Damit stand er auf, warf den Wappenrock 
auf seine Achsel und nahm Urlaub, bot uns die Hand und sprach: ,Wenn Ihr gen 
Wittenberg kommt, grösst mir Euren Landsmann, den Doktor Hieronymus Schürf.4 
,Wir wollen es gern und willig tun, aber wie sollen wir Euch nennen, dass er den Gruss 
von Euch versteht?4 ,Sagt ihm nicht mehr als das: der da kommen soll, lässt euch 
herzlich grüssen, so versteht er die Worte bald.4 44 Der Junker begibt sich zur Ruhe. 
In der Morgenfrühe sitzt er auf und reitet gen Wittenberg. Der Schweizer Student 
Kessler schildert Luther, den er später in Wittenberg sah: „Wie ich Martinum anno 
1522 gesehen habe, war er einer natürlichen Feiste, eines aufrechten Ganges also dass 
er sich mehr hinter sich denn fürder sich neigte, mit aufgehobenem Angesicht gegen 
den Himmel, mit tiefen schwarzen Augen und Brauen, blinzelnd und zwitzerlend wie 
ein Stern, dass sie nicht wohl mögen angesehen werden.“ Luthers Augen gaben einen 
funkelnden Schein. Sie werden von Zeitgenossen bald mit den Augen eines Falken, 
bald mit denen eines Löwen verglichen, hatten aldo eine gelbliche Iris.

Aus Tim Klein: Luther.
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EGYHÁZUNK ÉLETE
1990. július -  1991. június

Ha a tenger vizét elemezni akarjuk, 
nem kell az egész tengert kimerni. Ele
gendő a tenger néhány cseppjét elemzés 
alá venni. így nagy valószínűséggel az 
egész tengerről képet kaphatunk, hi
szen a régi mondás szerint egy csepp- 
ben benne van az egész tenger.

Amikor egyházunk elmúlt esztendei 
életét szeretnénk bemutatni, hasonló 
esettel állunk szemben. Nem kell, mert 
nem is lehet egyházunk életének min
den eseményét sorra vennünk, elegen
dő néhány jellegzetes eseményt kiemel
nünk.

Ezek között az események között 
lesznek olyanok, amelyek csak az el
múlt esztendőben -  a pártállam le
bontása utáni átmeneti korszakban -  
történhettek meg, amikor egyházunk is 
kereste jövő szolgálata kibontakozta
tásának útját. A legtöbb kiemelt ese
mény azonban olyan, amely az egyház 
lényegéből fakadó „örök” szolgálatá
hoz tartozik. Tekintettel arra, hogy 
egyházunk tulajdonképpen gyülekeze
teink összessége, elsősorban gyülekeze
teink életének eseményeit mutatjuk be. 
A közegyházi és a külföldi egyházi ese
ményeket csak annyiban érintjük, 
amennyiben azok hatása gyülekezete
ink életében is kimutatható.

Ezeket az elveket szem előtt tartva 
szeretnénk bemutatni, hogyan élt egy
házunk 1990 júliusától 1991 júniusáig.

ŐRIMAGYARÓSD
A MEVISZ Bárka csoportja július 

közepén egyhetes táborozást rendezett 
állami gondozott fiúk részére. A tábo
rozáson a MEVISZ fiatalokkal negy
venkét hat és tizenhat év közötti állami 
gondozott fiatal vett részt. A pihenés és 
a sok kirándulás mellett a hívő fiatalok 
igyekeztek az állami gondozottak 
őszintén megnyíló szívét Isten felé for
dítani, hogy ezáltal jövő életükre erőt 
és útmutatást kapjanak.

CSEPEL
Hármas találkozó volt július 19. és 

26. között a csepeli gyülekezetben. 
A csepeli gyülekezet két testvérgyüle
kezetének, a finnországi H elsin k i-  
A lp p ila  kerületi, valamint az erdélyi 
b á cs fa lv i gyülekezetnek küldöttsége 
jött látogatóba. Finnországból hetve
nen, Erdélyből húszán jöttek el, hogy 
találkozzanak a csepeli evangélikusok
kal. A találkozó csúcspontja a július 
22-i, vasárnapi istentisztelet volt a cse
peli templomban, amelyen Hannu Ko- 
mulainen juankoski esperes hirdette az 
igét és Veress Károly bácsfalui, Jukka 
Pekka Seppier alppilai, valamint Me
zősi György csepeli lelkész szolgált.
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OROSZLÁNY
Július 21-én egyházzenei áhítat volt 

az oroszlányi templomban, amelyen 
Bach és Händel művei szerepeltek. 
Közreműködött a gyülekezet zeneka
ra, Móré Irén fuvolaművész, Edelényi 
Sz. Zsuzsa énekművész és Tőke Sza
bolcs orgonaművész.

DIÓSGYŐR
Július 29-én Béres Tamás végzett 

teológiai hallgatót, a gyülekezet szülöt
tét Szebik Imre püspök lelkésszé avat
ta.

PILISCSABA
Az újjáalakult Fébé Diakonissza 

Egyesület 39 évi szünet után július 27. 
és 29. között a piliscsabai Béthel Bel- 
missziói Otthonban tartotta meg csen
desnapjait. Asszonyok, lányok, diako
nissza-testvérek gyülekeztek össze kö
zelről és távolról, hogy Istennek hálát 
adjanak és erőt merítsenek új szolgála
tukhoz. A csendesnapok összefoglaló 
témája ez a Krisztustól kapott ígéret 
volt: íme, mindent újjá teszek (Jel 
22,5).

DEÁK TÉR
Zenés áhítat volt július 22-én a Deák 

téri templomban, amelyen a sendefjor- 
di (Norvégia) leány kórus norvég szer
zők műveiből adott elő.

KEMENESMIHÁLYFA
Július és augusztus folyamán két tíz

napos turnusban mozgássérültek, egy 
turnusban pedig vak gyermekek részé
re rendezett táborozást a MEVISZ 
Bárka csoportja az erre a célra átalakí

tott és felújított parókián. A fiatalok 
gyakorlatban tanulhatták meg azt, mit 
jelent a krisztusi szolgálat az elesett 
gyermekek között. Ezt a szolgálatot 
azzal a meggyőződéssel végezték, hogy 
a szolgálat által magát Jézus Krisztust 
sikerült közel vinni a gyermekekhez.

NAGYVELEG
Július 21-én Szebik Imre, az északi 

egyházkerület püspöke Szabó Magdol
na végzett teológiai hallgatót, a gyüle
kezet szülöttét lelkésszé avatta.

NYÍREGYHÁZA
Július 29-én a nagy nyíregyházi gyü

lekezetből és a környező tanyavilágból 
sokan hálaadó istentiszteletre gyüle
keztek össze Vargabokorban, ahol Sze
bik Imre püspök felavatta a környék 
evangélikusai által felépített új imahá
zat, amelyet „Immánuel-imaháznak” 
neveztek el.

KELENFÖLD
Augusztus 6-án szeretetvendégség 

keretében családias ünnepségen kö
szöntötte a gyülekezet lelkészét, Bencze 
Imrét 70. születésnapján, valamint má
sodik lelkészét, Missura Tibort is abból 
az alkalomból, hogy 15 éve szolgál a 
kelenföldi gyülekezetben.

TISZADOB
Közel kilencvenen táboroztak a kis 

nyírségi faluban augusztus 5-től 11-ig 
fiatalok és idősek, evangélikusok, re
formátusok, római és görög katoliku
sok Kárpátaljáról, Erdélyből, Néme
tországból és természetesen Magyaror
szágról. A táborozást Laborczi Géza és 
Laborcziné Sztankó Gyöngyi nyíregy-
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A tiszadobi táborozás résztvevői

házi lelkészek szervezték. A közel egy
hetes táborozás nem csak testi-lelki pi
henést, hanem ökumenikus és nemzet
közi testvéri közeledést is jelentett a 
résztvevők számára.

ÓZD-PUTNOK
Augusztus 5-én az ózdi és a putnoki 

gyülekezetből negyvenen vettek részt a 
szlovákiai autóbusz-kiránduláson.
Részt vettek a rozsnyói gyülekezet is
tentiszteletén és találkoztak a rozsnyói 
evangélikusokkal. Az igehirdetés szol
gálatát Tóth Melinda Anna ózdi lel
kész végezte.

BUDAVÁR
Augusztus 12-én a Bécsikapu téri 

templomban Molnár Mária, volt dia
konissza-misszionárius lelki munkájá

nak gyümölcseiről számoltak be azok 
a pápua benszülöttek, akik között a 
misszionáriusnő 15 esztendeig hirdette 
Isten igéjét.

SOPRON
A gyönyörűen újjáépített Zerge utcai 

üdülőben augusztus 13-tól 18-ig a ME- 
VISZ rendezésében ökumenikus ifjúsá
gi konferencia volt csehszlovákiai, ro
mániai, svájci, németországi és magya
rországi résztvevőkkel. A konferencia 
résztvevői nem csak Isten igéjében mé- 
lyedtek el, hanem megismerkedtek a 
különböző egyházak ifjúsági munkájá
val is.

BUDAVÁR
Augusztus három vasárnapján a TIT 

rendezésében hangversenysorozat volt,
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amelyen Peskó György orgonaművész 
Liszt- és Bach-műveket adott elő.

FASOR
A fasori öredgiákok augusztus fo

lyamán országjáráson vettek részt és 
meglátogatták Északmagyarország 
kulturális és egyházi emlékeit. (Feldeb- 
rő, Támaszén tmária, Felsőtárkány, 
Lillafüred, Hámor, Diósgyőr, Monok, 
Vizsoly, Széphalom, Sárospatak stb.)

PILISCSABA
Béthelben augusztus 16-tól 26-ig hi

toktatói tanfolyam volt a hitoktatói 
szolgálatban részt vevők és olyan test
vérek részére, akik be szeretnének kap
csolódni egyházunk hitoktatói munká
jába. A tanfolyamon megbeszélték a 
hitoktatás teológiai és gyakorlati kér
déseit egyaránt és átadták egymásnak 
a hitoktatói szolgálat tapasztalatait is.

VÁRPALOTA
Augusztus 19-én Szebik Imre püs

pök igehirdetői szolgálatával beiktat
ták a gyülekezet új lelkészét, Pintér Mi
hályt és felavatták egyházunk első gyü
lekezeti óvodáját.

ECSENY
A gyülekezet emléktáblát állított a 

második világháború 63 ecsenyi áldo
zatának. Az emléktáblát Dubovay Gé
za esperes avatta fel augusztus 20-án.

ŐSAGÁRD
Július utolsó vasárnapján már ne

gyedszer rendezték meg a kis Nógrád 
megyei gyülekezetben az ökumenikus 
zenei találkozót. A találkozó kedves

színfoltja volt, hogy a hazai ökumeni
kus ének- és zenekarok mellett részt 
vett az amerikai (USA) tinédzserekből 
álló 27 tagú „Teen Missions Internatio
nal” pantomim csoport is.

RÁKOSPALOTA
Kántorképző intézetünk kórusa au

gusztus 15-én a rákospalotai templom
ban adott ízelítőt abból, amit a nyári 
tanfolyam résztvevői három hét alatt 
begyakoroltak és megtanultak. Ez al
kalommal Bach, Scheidt, Cornelius, 
Bárdos, Győrffy, Szokolay és Tillai 
műveiből adtak elő. Szólót énekelt 
Häuszer Bea, Károlyi Edit, orgonán 
kísért Szebik Ildikó, orgonáit Gálos 
Miklós. A kórust ifj. Hafenscher Ká
roly készítette fel és vezette.

DÉLI
EGYHÁZKERÜLET
A Déli Egyházkerület Lelkészképesí

tő Bizottsága előtt augusztus 27-én 
vizsgát tettek és lelkészi oklevelet nyer
tek : Blázy Árpád (Siófok), Brebovszky 
Éva (Budapest-Deák tér), Brebovszky 
János (Paks), Csepregi András (Györ- 
köny), Nagyné Szeker Éva (Kisapos- 
tag), Schreiner Tamás (Nagyszénás), 
Tamásy Tamás (Iharosberény), Tamá- 
syné Szabó Erzsébet (Vése) és Vajda 
István (Zalaistvánd).

NAGYVELEG
A gyülekezet új lelkészét, Cserági 

Istvánt augusztus 25-én iktatta be hiva
talába Lábossá Lajos esperes.

SOPRONNÉMETI
A második világháború hősi halott

jainak emlékére a gyülekezet a temető
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ben síremléket állított. A síremlék fel
avatását augusztus 19-én temetői isten- 
tisztelet keretében Szűcs Kálmán fará- 
di lelkész végezte el.

PESTSZENTLŐRINC

FASOR
Augusztus 25-én dr. Harmati Béla, a 

Déli Egyházkerület püspöke lelkésszé 
avatta Isó Zoltán végzett teológiai hall
gatót, a gyülekezet szülöttjét.

Augusztus 25-én katechetikai nap 
volt a gyülekezetben, amelyen elsősor
ban a katechetikai munkában szolgáló 
testvérek vettek részt. A délelőtt folya
mán elméleti témákkal foglalkoztak, 
délután pedig a hitoktatás gyakorlati 
kérdéseit beszélték meg.

BUDAVÁR
A gyülekezet újonnan meghívott lel

készét, Balicza Ivánt augusztus 25-én 
iktatta be hivatalába Missura Tibor 
mb. esperes. Az igehirdetés szolgálatát 
Szebik Imre püspök végezte.

HÉVÍZGYÖRK
Augusztus 26-án lelkésszé avatta Isó 

(Torda) Dórát, a gyülekezet szülöttjét 
dr. Harmati Béla püspök.

TORDAS
Augusztus első hetében egyházme

gyei ifjúsági konferencia volt a gyüle
kezetben. A részt vevő közel 120 fiatal 
között erdélyi fiatalok is voltak.

EVANGÉLIKUS
MÚZEUM

Reményik Sándor születésének 100 
éves évfordulójára emlékezve időszaki 
kiállítás nyílt. A kiállítás anyagát Imre 
Mária, a költő unokahúga állította 
össze.

DEBRECEN
Ünnepi közgyűlésen iktatta be hiva

talába szeptember 2-án Szabó Gyula 
esperes-lelkész a gyülekezet új felügye-

Isó (Torda) Dóra avatása
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lőjét, Joób Árpád főiskolai tanárt, má
sodfelügyelőjét, Abaffy Zoltán mérnö
köt és új gondnokát, Garanvölgyi Judit 
tanárnőt.

KISPEST
Gyermekbibliakör-vezető tanfolya

mot és bibliaiskolát indított meg az 
érdeklődők számára a gyülekezet lelké
sze.

PILIS
Szeptember 8-án lelkészük, Antal 

László vezetésével a tatrangi gyüleke
zet 49 tagból álló küldöttsége látogatta 
meg a pilisi gyülekezetét. A testvérgyü
lekezeti kapcsolat építésére színes kul
túrműsorral szolgáltak a pilisiek kö
zött. Ez alkalomból erdélyi testvéreink 
meglátogatták az orosházi gyülekeze
tét, az alberti szeretetotthont és megte
kintették Budapest látnivalóit is.

HŰVÖSVÖLGY
A Budai Szeretetotthonban szeptem

ber 5-én megható családi ünnepség ke
retében köszöntötték Varga Jánosnét, 
Mariska nénit, a szeretetotthon lakóját 
századik születésnapján. Az ünnepsé
gen Szebik Imre püspök is részt vett.

ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET
Az egyházkerület Lelkészképesítő 

Bizottsága előtt szeptember 6-án a kö- - 
vetkező segédlelkészek tettek eredmé
nyes vizsgát és nyertek lelkészi okleve
let: Asbóthné Pécsinger Éva (Malom
sok -  Csikvánd), Béres László (Beled), 
Decmann Tibor (Lajoskomárom, Sár
bogárdi Hanvay László (Kisbabot -  - 
Mérges, Mórichida — Árpás), Kovács

Imre (Kemenesmagasi, Kemenesmi- 
hályfa) és Tóth Melinda Anna (Ózd -  - 
Putnok).

KESZŐHIDEGKÚT
A parókia épületében kialakított bel- 

missziói otthonban augusztus 26-tól 
29-ig a tolna -  baranyai és a S o
mogy — zalai egyházmegye lelkészei ré
szére evangélizáció volt. Az igehirdetés 
szolgálatát Csepregi Béla lelkész és 
Lackner Aladár esperes végezte. 
A húsz résztvevő elhatározta, hogy ezt 
az alkalmat évenként megismétli.

BALATONSZÁRSZÓ
Augusztus utolsó hetében az Evan

gélikus Üdülőben ifjúsági konferencia 
volt a felnőtt ifjúság számára. A konfe
rencia összefoglaló témája ez volt: 
„Tanúim lesztek” (Csel 1,8).

SÁRVÁR
Augusztus utolsó vasárnapján hála

adó istentisztelet keretében avatta fel a 
gyülekezet teljesen újjáépített lelkészla
kását Szebik Imre püspök. Mivel a 
gyülekezet temploma kicsinek bizo
nyult, az ünnepi istentisztelet a templom 
és a parókia előtti téren folyt le. A teljes 
zavartalanságról és csendről a hatóság 
is gondoskodott.

TORDAS
A gyülekezet gyönyörűen felújította 

200 éves templomát. Ebből az alkalom
ból hálaadó istentiszteletet és ünnepi 
zenés áhítatot tartottak szeptember fi
án és 9-én. Az igehirdetés szolgálatát 
Szebik Imre püspök végezte, a zenés 
áhítaton az oroszlányi gyülekezet ének
és zenekara szolgált.
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Deméné Smidéliusz Katalin 
beiktatása 

Sandon

NAGYKANIZSA-  
SAND

mind a két gyülekezetben szeptember 
9-én volt dr. Harmati Béla püspök és 
Dubovay Géza esperes szolgálatával.

A két gyülekezet lelkészei, Fónyad 
Pál és Teke Zsigmond több évtizedes 
szolgálat után nyugalomba vonultak. 
A nagykanizsai gyülekezet Deme Dávi
dot, a sandi gyülekezet pedig feleségét, 
Deméné Smidéliusz Katalint hívta meg 
lelkészéül. Ünnepélyes beiktatásuk

PAT
A sandi gyülekezet kicsiny leánygyü

lekezete újra öntette megrepedt ha
rangját. Az új harangot dr. Harmati 
Béla püspök szentelte fel ünnepi isten- 
tisztelet keretében.
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GYŐR
A Győri Diakonissza Anyaház 40 

éves szünet után újra kezdte működé
sét. Szeptember első vasárnapján a 
győri Öregtemplomban úrvacsorái is
tentiszteleten vettek részt a gyülekezet 
közösségével mind a régi nővérek, 
mind a most indulók. Tekus Ottó igaz
gató-lelkész és Lupták Gyula győrúj- 
baráti lelkész végezték a szolgálatot. 
A délutáni szeretetvendégségen Sü- 
meghy József vadosfai lelkész, az anya
ház negyven évvel ezelőtti igazgatója 
hirdette Isten igéjét.

TEOLÓGUS OTTHON
A Teológus Otthon új igazgatóját, 

Zászkaliczky Pált szeptember 14-én, a 
Teológiai Akadémia tanévnyitó ünne
pélyén iktatta be hivatalába dr. Har
mati Béla püspök.

RÉPCELAK
Szeptember 15-én „Útban a jövő 

egyháza felé” összefoglaló témával 
csendesnapot tartottak a gyülekezet
ben. Szolgáltak Ittzés János, Rác Mik
lós és Zólyomi Mátyás lelkészek és 
Kiss István lelkészi munkatárs.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Az Országos Presbitérium a Teoló
giai Akadémia Tanári Karának javas
latára Szabó Lajos zuglói lelkészt, ta
nársegédet, Szentpétery Péter külügyi 
titkárt és Trajtler Gábor lelkész-orgo- 
namüvészt a Teológiai Akadémia ad
junktusává választotta.

ANGYALFÖLD
Régi hagyomány szerint a gyüleke

zet szeptember elején tanévnyitó szere-

tetvendégséget tartott. 23 általános és 
4 középiskolából voltak jelen gyerme
kek és szülők. Dr. Karner Ágoston rá- 
kosszentmihályi lelkész „Mit jelent ke
resztyénnek lenni?” címen tartott előa
dást.

KŐBÁNYA

A gyülekezet helyreállította a máso
dik világháborúban ledőlt templom- 
tornyát. A helyreállított templomtor
nyot szeptember 16-án ünnepi isten- 
tisztelet keretében áldotta meg dr. Har
mati Béla püspök. A délutáni szeretet
vendégségen a gyülekezet megemléke
zett alapításának 80. évfordulójáról.

SOLTVADKERT
Szeptember második hetében a solt- 

vadkerti gyülekezet adott otthont az 
országos diakóniai konferenciának. 
Két és fél napon át szeretetszolgála
tunk mindennapi kérdéseiről folytak
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előadások és megbeszélések. Az elő
adások közül kettőt emelünk ki: dr. Kö- 
vesdy Gyula, a kiskunhalasi kórház fő
orvosa az idősek orvosi ellátásáról, 
Wolfgang Schoenauer nürnbergi szoci- 
álpedagógus pedig a személyes lelki
gondozás problémáiról tartott elő
adást. A konferencián részt vevő lelké
szek a konferencia első napján a kör
nyező gyülekezetekben igehirdetések
kel szolgáltak.

BORJÁD
A kis Baranya megyei leánygyüleke

zet szeptember 23-án, a templomszen
telés 100. évfordulóján ünnepi isten
tiszteleten adott hálát Istennek. A há
laadó istentisztelet szolgálatát dr. Har
mati Béla püspök végezte, majd dél
után megáldotta a második világhábo
rúban elesett hősök emléktábláját.

KŐBÁNYA
Szeptember 29-én országos ifjúsági 

csendesnapot tartottak a gyülekezet
ben, elsősorban a nyári ifjúsági konfe
renciákon (Gyenesdiás, Balatonszár
szó, MEVISZ- és KIE-alkalmak) részt 
vevő fiatalok számára.

BUDAVÁR
A gyülekezet szeptemberi és októbe

ri bibliaóráin szemináriumot tartottak 
az istentiszteletről. Az ilyen tanító jelle
gű bibliaórák igen népszerűek a gyüle
kezetben.

JÓZSEFVÁROS
A gyülekezet Üllői úti templomában 

az 1990/91-es tanévben is megtartották 
minden második kedd estéjén a diákis
tentiszteleteket a MEVISZ gondozásá

ban. Az istentisztelet liturgiáját úgy ál
lították össze, hogy az közel álljon az 
ifjúsághoz.

KISPEST
Október 1-jétől 5-ig evangélizáció 

volt a gyülekezetben Balicza Iván bu
davári lelkész szolgálatával.

ORSZÁGOS EGYHÁZ
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház és a Norvég Izrael-Misszió október 
3 —4-én Budapesten az Üllői úti ta
nácsteremben lelkésztovábbképző 
konferenciát tartott. A konferencia té
mája ez volt: „A zsidók először. Egy
ház, izrael és az evangélium.”

FASOR
Az evangélikus gimnázium díszter

mében október 14-én irodalmi estet 
rendeztek, amelyen Túrmezei Erzsébet, 
Scholz László és id. Harmati Béla ver
seikből adtak elő.

SOLTVADKERT
Szeptember utolsó vasárnapján a 

gyülekezet magyar — német nyelvű 
óvodáját avatta fel dr. Harmati Béla 
püspök. Az avató ünnepélyen részt vett 
dr. Alexander Arnot Németország bu
dapesti nagykövete is és meleg szavak
kal gratulált az első evangélikus gyüle
kezetnek, amelyik magyar -  német 
nyelvű óvodát nyitott.

SZEKSZÁRD
A gyülekezet hatalmas helyi áldozat

tal és példás összefogással felújította 
templomát és lelkészlakását. A hála-
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adó istentiszteletet szeptember utolsó 
vasárnapján tartották, amelyen a litur
gikus szolgálatot 4 lelkész és két laikus 
testvér végezte. Az ünnepi közgyűlésen 
az egyházvezetés jókívánságait dr. 
Frenkl Róbert országos felügyelő adta 
át.

SALGÓTARJÁN
A gyülekezet új lelkészét, Deme Ká

rolyt szeptember 22-én iktatták be hi
vatalába Szebik Imre püspök és Ka
lácska Béla esperes szolgálatával. Az 
ünnepi alkalmon részt vett dr. Frenkl 
Róbert országos felügyelő is és az egy
házvezetés jókívánságait tolmácsolta.

ŐSAGÁRD
Október elején a Norvég Egyházi 

Misszió és egyházunk, rádiómissziós 
konferenciát rendezett hazánkban.

A találkozó színhelyéül nem véletlenül 
választották a Nógrád megyei Ősagár- 
dot, hiszen Győri János Sámuel, a gyü
lekezet lelkésze a modern igehirdetés 
formáit már régóta gyakorolja, rádiós 
és tévés programokat készít. A konfe
rencián több országból mintegy har
mincán vettek részt.

CSEPEL
A finnországi Juankoski testvérvá

rosból középiskolások egy csoportja 
látogatott Csepelre. Október 18-án a 
csepeli evangélikus templomban talál
koztak a budapesti fiatalokkal. A ta
lálkozón az ősagárdi Hermans ifjúsági 
ének- és zenekar előadta Győri János 
Sámuel Anastasis (Feltámadás) című 
oratóriumát.

OSTFFYASSZONYFA
Társadalmi összefogással felújítot

ták Közép-Európa egyik legnagyobb 
hadifogoly-temetőjét, amelyben 10 813 
olasz, lengyel, román, orosz, szerb és 
magyar katona nyugszik. Október 27- 
én ökumenikus istentiszteleten adták át 
a gyönyörűen felújított síremléket, és 
emlékeztek meg az elhunytakról.

VANYARC
A gyülekezet több lelkész meghallga

tása után Sándorné Povazsanyecz 
Gyöngyit hívta meg lelkészének. Ünne
pélyes beiktatása szeptember 29-én 
volt. Az igehirdető szolgálatot Szebik 
Imre püspök, az iktatást pedig Kalács
ka Béla esperes végezte. Az ünnepélyes 
alkalmon részt vett Schulz Jenő, a gyü
lekezet nyugalomba vonult lelkésze és 
Táborszky László békéscsabai esperes,
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A vanyarci beiktatás

püspökhelyettes, a gyülekezet szülötte 
is, akik meleg szavakkal köszöntötték 
az új lelkészt.

la és Szebik Imre püspökök képvisel
ték.

KISKŐRÖS

ÚJVIDÉK
A romániai és magyarországi egyhá

zak november 5 —6-án a jugoszláviai 
Újvidéken találkoztak, hogy jobban 
megismerjék egymást, feltárják egymás 
sérelmeit, és hogy a nagy történelmi 
egyházak elkötelezzék magukat a ki
sebbségben élők jogainak érvényesíté
sére. Közös nyilatkozatukban többek 
között hangsúlyozták: „Mint egyháza
ink képviselői kinyilatkoztatjuk a ki
sebbségek szent és elidegeníthetetlen 
jogait és törekvésünket egy új, békét 
előmozdító magatartás kialakítására 
egyházaink és népeink között.” A ta
lálkozón egyházunkat dr. Harmati Bé-

CSENGŐD
A gyülekezet a reformációi istentisz

teleten köszöntötte kántorát, Melicher 
Sándort, aki negyven éve végzi hűsége
sen kántori szolgálatát.

Október 28-án dr. Harmati Béla püs
pök elhelyezte az építendő új szeretet
otthon alapkövét. Az új szeretetotthon 
megépülésével a gyülekezet régi vágya 
teljesedik be.
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Szabadtéri istentisztelet

78



DUNAEGYHÁZA
Október utolsó vasárnapján, temp

lomszentelési emlékünnepen adott há
lát a gyülekezet Istennek, a teljesen fe
lújított templomáért. Az igehirdetés 
szolgálatát dr. Harmati Béla püspök 
végezte. A taxisblokáddal kapcsolatos 
gátló körülmények ellenére távoli vi
dékről is sokan jöttek el, hogy együtt 
örüljenek a gyülekezettel.

DEBRECEN
A Magyar Bibliatanács a vizsolyi 

Biblia megjelenésének 400. évfordulója 
alkalmából október 31-én, a reformá
tus Nagytemplomban emlékünnepélyt 
rendezett. A megemlékező ünnepi be
szédet dr. Harmati Béla evangélikus 
püspök tartotta.
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Vonulás a Nagytemplomba

Az ünneplő gyülekezet
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NYÍREGYHÁZA
A Hajdú-szabolcsi egyházmegye 

gyülekezetei, a Szabó Gyula debreceni 
esperes-lelkész nyugdíjba vonulásával 
és Karády Pál egyházmegyei felügyelő 
halála folytán megüresedett tisztségek
re, esperessé Bozorády Zoltán nyíregy
házi igazgató-lelkészt, egyházmegyei 
felügyelővé pedig Baraksó János nyír
egyházi presbitert választották meg. 
Ünnepélyes beiktatásuk november 3- 
án volt a nyíregyházi templomban Sze- 
bik Imre püspök szolgálatával.

CSEPEL
A gyülekezet felújította 1927-ben 

épült templomát. Isten megsegítő és 
megtartó kegyelméért november 11 -én 
adott hálát az ünnepi istentiszteleten, 
amelynek szolgálatát Szebik Imre püs
pök végezte.

VECSÉS
A gyülekezet Rezessy Miklós ipoly- 

vecei lelkészt hívta meg lelkészévé. Ün
nepélyes beiktatása november 3-án 
volt Keveházi László esperes és Mar-

Missura Tibor esperes eskütétele

schalkó Guyla, a gyülekezet nyugdíjba 
vonult lelkészének szolgálatával.

KELENFÖLD
A budai egyházmegye új esperesét, 

Missura Tibor kelenföldi lelkészt no
vember 10-én, a kelenföldi templom
ban egyházmegyei ünnepi közgyűlés 
keretében iktatta be hivatalába Szebik 
Imre püspök.

BOKOR
A kicsiny Nógrád megyei gyülekezet 

nem kis erőfeszítés és áldozatvállalás 
árán felújította templomát. A templom
átadó hálaadó istentisztelet november 
4-én volt Szebik Imre püspök és Ka
lácska Béla esperes szolgálatával.

TAKÁCSI
A gyülekezet teljesen felújította 

templomát. A templom megállására 
hálaadó istentisztelet keretében no
vember 18-án került sor Szebik Imre 
püspök és Varga György esperes szol
gálatával.
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ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET
Giczi Ferencné, a püspöki hivatal 

munkatársa fél évszázada áll egyhá
zunk szolgálatában. Ebből az alkalom
ból családias ünnepség keretében dr. 
Harmati Béla és Szebik Imre püspö
kök, valamint Farkasházi Ferenc egy
házkerületi felügyelő köszöntötték a 
hűséges munkatársat.

NÓGRÁDI
EGYHÁZMEGYE

November 9-től 11-ig öt nógrádi 
gyülekezetben (Bér, Galgaguta, Nóg- 
rád, Felsőpetény, Ősagárd) a fóti kán
torképző tanfolyamok résztvevőiből 
alakult Mandák Kórus szolgált ének
kari számokkal és Isten igéjével. 
A hangverseny-körutat ifj. Hafenscher 
Károly lelkész vezette.

MEZŐLAK
A község társadalmi összefogással 

emlékművet állított az első és második

világháborúban elesett 55 mezőlaki 
emlékére. A művészi emlékmű felava
tása november 4-én volt, amelyet Tóth 
Sándor evangélikus lelkész, az ünnep
ség fő szervezője áldott meg.

RÁKOSKERESZTÚR
A gyülekezet 190 évvel ezelőtt építet

te meg első templomát. Ezt a templo
mot 1945-ben lebontották, miután he
lyébe újat épitettek. A régi és az új 
templom szolgálatára emlékezett a 
gyülekezet november 11-én, a temp
lomszentelés évfordulóján. Az igehir
detés szolgálatát dr. Harmati Béla püs
pök végezte, dr. Sólyom Jenő egyház
kerületi felügyelő és Bolla Árpád espe
res pedig meleg szavakkal köszöntötte 
az emlékező és hálát adó gyülekezetét.

SZÜGY
November 19-én Trajtler Gábor lel- 

kész-orgonaművész -  akinek egyik 
őse a szügyi gyülekezet felügyelője volt 
-  hirdette Isten igéjét. Az istentisztelet 
után ádventi és karácsonyi korálelőjá- 
tékokat adott elő.

Rákoskeresztúr
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DÁNIA
A Dán Evangélikus Egyház meghí

vására november 19. és 26. között egy
házunk küldöttsége meglátogatta a 
testvéregyházat. A küldöttség tagjai 
voltak: dr. Harmati Béla püspök, Lu
kács Miklós államtitkár, dr. Reuss 
András teológiai tanár, valamint Szilas 
Attila és Brebovszky Éva lelkészek. 
A küldöttség gazdag tapasztalatokkal 
tért haza és látogatása elmélyítette a 
két egyház és a két állam közötti kap
csolatot.

SOPRON
A gyülekezet fennállásának 425. év

fordulója alkalmából december 2-án 
tartott ünnepi istentiszteletet. A hála
adó istentisztelet szolgálatát — amit a 
Magyar Televízió is közvetített — Sze- 
bik Imre püspök, Bárány Gyula espe
res és a gyülekezet két lelkésze, Szimon 
János és Krámer György végezték. 
A püspök magyarul és németül tartott 
igehirdetésében hálát adott Isten meg
tartó szeretetéért és bejelentette, hogy 
az ősi soproni Evangélikus Líceum az 
1991/92-es tanévben újra megkezdi 
működését.

ORSZÁGOS EGYHÁZ
Az Országos Presbitérium novembe

ri ülésén jelentés hangzott el arról, ho
gyan alakultak gyülekezeteink és a 28 
erdélyi evangélikus gyülekezet testvér
gyülekezeti kapcsolatai.

DEÁK TÉR
A Lutheránia ének- és zenekara de

cember 23-án előadta Bach Karácsonyi 
oratóriumát. Közreműködtek Benczúr 
Erzsébet, Németh Judit, Marosvári Pé

ter, Berczelly István és Trajtler Gábor. 
Vezényelt Kamp Salamon.

BUDAVÁR
December 16-án a Bécsikapu téri 

templomban karácsonyi orgona-hang
verseny volt. Közreműküdött orgonán 
Peskó György, trombitán Gönci Gyu
la.

HŰVÖSVÖLGY
December 8-án a Budai Szeretetott

honban a MEVISZ ifjúsági csendesna
pot rendezett, amelynek előadó vendé
gei Tekusné Szabó Izabella és Kovács 
Imre lelkészek voltak.

ZALAEGERSZEG
December 16-án a Somogy-zalai 

egyházmegye lelkészei találkoztak és 
Szeverényi János ifjúsági lelkész veze
tésével megbeszélték az ifjúság közötti 
szolgálat kérdéseit.

NAGYTARCSA
Az egyházi esztendő utolsó vasár

napján ifjúsági csendesnapot tartottak, 
amelyen 20 gyülekezetből több mint 
100 fiatal vett részt. Különös örömet 
jelentett, hogy 13 fiatal Kolozsvárról 
érkezett, hogy viszonozza a nagytar- 
csai fiatalok korábbi látogatását Ko
lozsvárott.

HŰVÖSVÖLGY
A Budai Szeretetotthonban ebben az 

esztendőben is megrendezték a hagyo
mányos betlehemes játékot, amely el
sősorban a gyermekotthon gondozott
jai számára jelentett különös örömöt.
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IHAROSBERÉNY-
VÉSE

Kettős lelkésziktatás volt a két 
szomszédos gyülekezetben. Az iharos- 
berényi gyülekezet Tamásy Tamást, a 
vései gyülekezet pedig Tamásyné Sza
bó Erzsébetet hívta meg lelkészéül. Az 
ünnepélyes beiktatás szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök, Dubovay Géza 
esperes és Smidéliusz Zoltán espereshe
lyettes végezte.

NYÍRSZŐLŐS
A nagy nyíregyházi gyülekezet gon

dozása alatt álló nyírszőlősi gyülekezet

október 7-én ünnepelte temploma fel
szentelésének 50. évfordulóját. Az ige
hirdetés szolgálatát Szabó Gyula espe
res végezte. Meleg szavakkal köszön
tötte a gyülekezetét Megyer Lajos nyu
galmazott lelkész, aki a templom építé
se idején volt a gyülekezet lelkésze.

HŰVÖSVÖLGY
A Budai Szeretetotthon épülő új 

szárnyának alapkőletételi ünnepsége 
ádvent második hetében volt, Szebik 
Imre püspök, Kendeh György diakó- 
niai ügyvivő-lelkész és Csizmazia Sán
dor igazgató-lelkész szolgálatával. Az 
alapkőletétel liturgiájához tartozó há-
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rom kalapácsütés ádventi harangszó 
volt egy szeretetotthon és egész szere
tetszolgálatunk megújulásáért.

ONKOLÓGIAI
INTÉZET

Az Országos Onkológiai Intézet be
tegei számára december 21-én ökume
nikus karácsonyi ünnepélyt rendeztek, 
hogy azokhoz a betegekhez is eljusson 
karácsony örömüzenete, akik a kará
csonyi ünnepeket kénytelenek voltak 
kórházban tölteni.

BUDAPEST
Dr. Zsedényi Béla, az egykori tiszai 

egyházkerület felügyelőhelyettese, 
evangélikus jogakadémiai tanár 1955- 
ben — életfogytiglani büntetését töltve 
— a budapesti gyüjtőfogházban hunyt 
el és a 301-es parcellában jeltelen sírba 
rejtették el. Az országgyűlés, a Törté
nelmi Igazságtétel Bizottság és a család 
kérésére 1991. december 22-én temet
ték el egyházunk szertartása szerint. 
A liturgikus szolgálatot Szebik Imre 
püspök, Madocsai Miklós és id. Ken- 
deh György lelkészek végezték. 
A temetésen jelen volt egyházi és politi
kai közéletünk számos vezető egyénisé
ge.

BUDAVÁR
Az Országos Presbitérium novembe

ri határozata értelmében a hároméves 
levelező teológiai tanfolyamot jó ered
ménnyel elvégzettek lehetőséget kap
tak arra, hogy „diakónus lelkészeként 
szolgáljanak egyházunkban. Ilyen 
megbízást elsőként dr. Széchey Béla 
kapott, akit Szebik Imre püspök de
cember 30-án diakónus lelkésszé ava
tott.

IRSA
Január első hetében a már hagyomá

nyos évkezdő igehirdetési sorozaton 
Véghelyi Antal ceglédi lelkész volt a 
gyülekezet vendég-igehirdetője. Igehir
detései meggyőző biztatást adtak a 
gyülekezetnek az új évben is Jézus kö
vetésére.

AUSZTRIA
A bécsi és salzburgi magyar keresz

tyén gyülekezetek ez évben is közösen 
tartották az Ökumenikus Imahét alkal
mait. Az alkalmakra meghívták Szebik 
Imre püspököt, aki mind a két helyen 
igehirdetéssel szolgált az ausztriai ma
gyar testvérek között.

DEÁK TÉR
Az 1991. évi Ökumenikus Imahét 

megnyitó istentiszteletét január 20-án a 
Budapest-Deák téri evangélikus temp
lomban tartották. Igét hirdetett dr. 
Harmati Béla evangélikus püspök, dr. 
Seregély István egri római katolikus 
érsek. Szolgáltak még dr. Hegedűs Ló
ránt református püspök, dr. Viczián 
János baptista elnök, dr. Hecker Fri
gyes metodista szuperintendens és dr. 
Berki Feriz ortodox esperes-adminisz
trátor.

BUDAPEST
Január 24-én megalakult a Keresz

tyén-Zsidó Társaság, amelynek egyik 
célkitűzése a keresztyén — zsidó párbe
széd keresztyén és zsidó alapokról tör
ténő munkálása. Az elnökség tagjai so
rába evangélikus részről dr. Harmati 
Béla püspököt, ifj. Fasang Árpádot és 
Szentágothai Jánost választották be.
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Az imahét megnyitó istentisztelete

BUDAPEST
A Magyar Protestáns Közművelődé

si Egyesület szociológiai szakosztályá
nak rendezésében a Budapesti Közgaz
dasági Egyetemen vitaest volt „Egyház 
a mai társadalomban” címmel. Az elő
adásokat dr. Andorka Rudolf, dr. Kiss 
Gy. Csaba és dr. Kosa László egyetemi 
tanárok tartották.

BUDAPEST
Február 2-án a Budapest-józsefváro- 

si református gyülekezeti teremben új
jáalakult a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
let (KIÉ). Elnökké Hajdú Zoltán 
enyingi református lelkészt, ügyvezető 
elnökké Szeverényi János evangélikus 
ifjúsági lelkészt, titkárrá Sóstay Juditot 
választották.

KELENFÖLD
Február 3-án és március 3-án hitok

tatók tapasztalatcseréjét tartották meg 
a gyülekezetben. Az eleven beszélgetést 
a hagyományos családi istentisztelet 
vezette be.

CANBERRA
Február 7. és 22. között tartotta az 

Egyházak Világtanácsa hetedik világ
gyűlését Ausztrália fővárosában. A vi- 
lággyülés mottója és főtémája ez az 
imádság volt: Jöjj Szentlélek, újítsd 
meg az egész teremtett világot! A vi
lággyűlésen egyházunkat Szebik Imre 
püspök és Szabóné Mátrai Marianna 
zuglói lelkész képviselte. Az új Végre
hajtó Bizottság tagjai sorába Szabóné 
Mátrai Mariannát is beválasztották.
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ERDÉLY
A Magyar Bibliatanács és a Biblia

társulatok Szövetsége közös segélyak
ciója eredményeként február 4-én és 
5-én húszezer újfordítású Bibliát és tí
zezer gyermekbibliát juttattunk el az 
erdélyi protestáns testvérekhez.

BÉKÉSCSABA
Bálint György evangélikus lekészt a 

Romániai Zsinatpresbiteri Evangéli
kus Egyház vezetőinek engedélyével 
egyházunk február 1-jétől egyévi idő
tartamra ösztöndíjas tartózkodásra 
hívta meg. Szolgálati helye a békéscsa
bai egyházközség és a kelet-békési egy
házmegye.

BELED
Dr. Frenkl Róbert országos felügye

lő február 16-án és 17-én igehirdetéssel 
szolgált és a szeretetvendégségen egy
házunk helyzetéről tartott előadást.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Február 22-én családias ünnepségen 
köszöntötték dr. Prőhle Károly teoló
giai tanárt 80. születésnapja alkalmá
ból. Az Országos Egyház nevében dr. 
Harmati Béla püspök, a Teológiai 
Akadémia nevében pedig dr. Muntag 
Andor mondott üdvözlő szavakat. 
Születésnapi ajándékként Sajtóosztá
lyunk második kiadásban jelentette 
meg a tudós professzor Lukács evangé
liuma című kommentárját.

CSÖMÖR
A hagyományos farsangi imahéten a 

Fébé Diakonissza Egyesület tagjai:

Túrmezei Erzsébet főnökasszony, Csa
pó Margit diakonissza testvér Kiskő
rösről, Madocsai Miklós, az egyesület 
lelkésze, Marschalkó Gyula lelkész és 
Rózsahegyi Tamásné pártoló tagok 
hirdették Isten igéjét.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Február 23-án a zsinati előkészítő 
bizottságok harmincfős munkacso
portja ülésezett az Akadémián. Az első 
csoport egyházunk területi elrendezésé
ről, a második csoport az egyháztag
ságról és az egyházi intézmények szol
gálatáról, a harmadik csoport pedig a 
múltat lezáró nyilatkozatról és egyhá
zunk struktúrájáról folytatott megbe
szélést.

NŐK IMANAPJA
A március l-jén tartott nők világ- 

imanapjába gyülekezeteink közül 
több is bekapcsolódott. A Budapest- 
Deák téri Brebovszky Éva, a miskolci 
Sárkányné Horváth Erzsébet, a celldö- 
mölki Bálintné Varsányi Vilma, a pilisi 
pedig Keveháziné Czégényi Klára lel
készek vezetésével.

ZSINATI FÓRUMOK
A zsinat előkészítésére egyházunk 

vezetősége több fórumot rendezett: 
március 9-én Pápán és Kiskőrösön, 
március 16-án Békéscsabán, március 
23-án pedig Budapesten az Evangéli
kus Gimnáziumban. Ezeken a fórumo
kon egy-egy körzet lelkészei, presbite
rei és gyülekezeti tagjai vettek részt és 
megvitatták azokat a kérdéseket, ame
lyekben a zsinatnak határoznia kell.
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SZARVASDEÁK TÉR
Március 4-től 10-ig gyülekezeti evan- 

gélizáció volt, amelynek szolgálatát Jó- 
zsa Márton siófoki lelkész tartotta 
„Számíthatunk Jézusra” összefoglaló 
címmel.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Március 6-án „A lelkészképzés auto
nómiája és a teológia szabadsága” cí
men kötetlen asztali beszélgetést tartot
tak, amelyen a lelkészképzés ügyéért 
felelősséget érző lelkészek és gyülekeze
ti tagok vettek részt.

KISKŐRÖS
Március 10-én dr. Frenkl Róbert or

szágos felügyelő az istentiszteleten ige
hirdetéssel szolgált. Az istentisztelet 
után pedig beszélgetést folytatott a 
gyülekezet tagjaival az egyházunkat 
érintő időszerű kérdésekről.

HARTA
Böjt első vasárnapján egyházmegyei 

presbiteri konferencia volt a gyüleke
zetben. Az istentisztelet szolgálatát Ká
poszta Lajos esperes végezte, dr. Fa- 
biny Tibor teológiai tanár pedig egyhá
zunk zsinati előkészületeiről tartott 
előadást, amit a presbiterek megvitat
tak.

BUDAVÁR
Március 3-án a Bécsikapu téri temp

lomban Szebik Imre püspök Zsigmon- 
dyné Kozma Éva Máriát lelkésszé 
avatta.

Március 9-én az újtemplomi gyüle
kezetben ifjúsági csendesnapot tartot
tak a 14 év feletti fiatalok részére.

BUDAPEST
Egyházunk Görög Tibor nyugalma

zott lelkészt bízta meg a rendszeres is
tentiszteletek tartásával Budapesten a 
különböző fegyintézetekben. Március 
10-én Szebik Imre püspök tartott isten
tiszteletet a mintegy 2000 foglyot őrző 
Kozma utcai fegyházban. Új szolgálati 
lehetőség ez egyházunk számára, hogy 
megfelelhessünk Üdvözítőnk ama sza
vának : „Fogoly voltam, és meglátogat
tatok”.

ANGYALFÖLD
Március 10-én szeretetvendégség 

volt a gyülekezetben, amelyen Szebik 
Imre püspök az EVT canberrai világy- 
gyűléséről tartott előadást.

OROSZLÁNY
A Fejér-komáromi egyházmegye ün

nepi közgyűlése március 16-án az 
oroszlányi templomban megerősítette 
hivatalában Lábossá Lajos újból meg
választott esperest és beiktatta hivata
lába az egyházmegye megválasztott új 
felőgyelőjét, Sztruhár András oroszlá
nyi gyülekezeti felügyelőt.

KŐBÁNYA
Március 24-én szeretetvendégség 

volt a gyülekezetben, amelyen Szabóné 
Mátrai Marianna az EVT canberrai 
világgyűléséről tartott vetítettképes 
előadást.
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ZUGLÓ
Március 18-tól 22-ig gyülekezeti 

evangélizáció volt, amelynek szolgála
tát Sztojanovics András kondorosi lel
kész végezte.

LAJOSKOMÁROM
A gyülekezet újonnan meghívott lel

készét, Decmann Tibort március 23-án 
iktatta be hivatalába Lábossá Lajos 
esperes. Az igehirdetés szolgálatát Sze- 
bik Imre püspök végezte. A beiktatott 
lelkész egyben a sárbogárdi gyülekezet 
gondozását is ellátja.

FÓT
Március 23-án tartotta meg Kántor

képző Intézetünk ifj. Kendeh György 
diakóniai ügyvivő-lelkész elnökletével 
a szokásos kántorvizsgát. A téli tanfo
lyamon tizennyolcán vettek részt, akik 
közül kilencen szereztek magasabb fo
kú vizsgát és kaptak segédkántori vagy 
kántori bizonyítványt, illetve kántori 
oklevelet.

BALASSAGYARMAT
Böjt negyedik vasárnapján istentisz

telet keretében iktatta be hivatalába 
Garami Lajos igazgató-lelkész a gyüle
kezet új számvevőszéki elnökét, Barna 
Lászlót, valamint az új presbitereket: 
Bajnóczi János, Császár Pál, Gazdik 
László, ifj. Honti István, Németh Géza 
és Kőszeghy Péter testvéreket.

IPOLYVECE
A gyülekezet megválasztott új felü

gyelőjét, Mihály Istvánt, új gondnokát 
Súlyán Jánost, új presbitereit: Urbán 
István, Selmeczi János és Tóth József

testvéreket a helyettesítést ellátó Gara
mi Lajos balassagyarmati lelkész iktat
ta be tisztségükbe.

KÓRHÁZI PASSIÓ
Ökumenikus passiói istentiszteletet 

tartottak az Országos Ideg- és Elme- 
gyógyászati Intézet kápolnájában. 
A passiós szolgálat összefoglaló témája 
ez volt: Együtt a szenvedővel a szenve
désben.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Nagyhéten a Teológiai Akadémia 16 
hallgatója ebben az esztendőben is út
nak indult, hogy a Fejér -  komáromi 
egyházmegye gyülekezeteiben megele
venítse Krisztus Urunk szenvedésének 
történetét. A lelkesen végzett szolgálat 
közben nagyszerda délután Pusztavám 
határában az egyik autó felborult, 
amelynek következtében Nepp Zsuzsa 
I. évf. hallgató olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy néhány nap múlva 
életét vesztette. Ezzel a baleset tragédi
ává, a passiójáték pedig igazi passióvá 
változott.

BELED
Március 27. és 29. között dr. Selme

czi János, a Teológiai Akadémia c. pro
fesszora nagyheti igehirdetés-sorozatot 
tartott a gyülekezetben.

MAGYAR RÁDIÓ
Március 24-én a Magyar Rádióban 

„Ancilla Domini = Az Úr szolgáló 
leánya” cimen egyórás műsor hangzott 
el a magyarországi evangélikus diako
nisszák szolgálatáról.
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DEÁK TÉR
A Lutheránia ez esztendő nagyheté

ben J. S. Bach János passióját adta elő 
művészi szinten Koós Flóra, Németh 
Judit, Kállay Gábor, Berczelly István, 
Gyarmati Tóth Tamás, Kovács Anna
mária, Marosvári Péter és Kuncz Lász
ló szólisták, Tátray Vilmos zenekarve
zető, Trajtler Gábor orgonaművész, 
valamint a Lutheránia ének- és zeneka
ra közreműködésével. A mű lélekemelő 
megszólaltatása Kamp Salamon kar
nagy munkája volt.

KŐSZEG
Március 23-án az oroszlányi gyüle

kezet ének- és zenekara előadta J. S. 
Bach János passióját. Közreműködtek 
Fülöp Zsuzsa, Takács Judit, Fülöp At
tila, Ötvös Károly, Egri Sándor szólis
ták, Tóka Szabolcs orgonista, és Nagy 
Dániel az ének- és zenekar karnagya.

FARKASRÉT
Március 31-én a farkasréti temető

ben a család és az ismerősök megemlé
keztek az 1988. október 14-én elhunyt 
dr. Fekete Zoltán országos felügyelő 
80. születésnapjáról és sírjára elhelyez
ték a megemlékezés virágait.

NAGYTARCSA
A tíz éve alakult Jubilate kórus úgy 

ünnepelte meg születésnapját, hogy 
nagypéntektől húsvét hétfőig svédor
szági gyülekezetekben végzett nyolc 
szolgálatot. Ez a születésnapi ünneplés, 
nem csak a kórus tagjai számára jelen
tett felejthetetlen élményt, hanem bizo
nyára sok örömöt és áldást hozott a 
svédországi testvérek számára is.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

A Teológiai Akadémia ebben az esz
tendőben is megrendezte április 5-én a 
nyílt napot, amelyen a lelkészi szolgá
lat és teológia tudománya iránt érdek
lődő fiatalok vettek részt.

FASOR
Országos papné-találkozó volt ápri

lis 13-án az Evangélikus Gimnázium 
dísztermében. A közel nyolcvan papné 
nem csak a találkozásnak örülhetett, 
hanem annak is, hogy az ige hallgatása 
és a testvéri beszélgetések által megerő
södhetett papné hivatásában.

TÁPIÓSZELE
A lelkészlakásból átalakított misz- 

sziói otthonban április 14-től 19-ig az 
alkoholizmus rabságából szabadulni 
kívánók számára csendeshetet tartot
tak, amelyen az ország kilenc gyüleke
zetéből húsz testvér vett részt.

KELENFÖLD
Szeretetvendégségben családias ün

nepség keretében köszöntötte a gyüle
kezet Sulyok Imre kántort abból az 
alkalomból, hogy 40 éve végzi kántori 
szolgálatát a gyülekezetben. Trajtler 
Gábor orgonamüvész, országos zenei 
igazgató előadással szolgált.

KEMENESMAGASI-
KEMENESMIHÁLYFA

A két szomszédos gyülekezet újon
nan megválasztott lelkészét, Kovács 
Imrét április 7-én iktatta be hivatalába
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mind a két gyülekezetben megtartott 
ünnepi istentiszteleten Bálint László es
peres. Az igehirdetési szolgálatokat 
Szebik Imre püspök végezte.

NEMESPÁTRÓ
A Somogy -  zalai egyházmegye 

megválasztott új esperesét Smidéliusz 
Zoltán gyékényesi -  nemespátrói lel
készt április 7-én iktatta be hivatalába 
dr. Harmati Béla püspök. A csaknem 
fél Dunántúlt magába foglaló egyház
megye új esperese Dubovay Géza ka
posvári lelkésztől vette át a stafétabo
tot.

PILIS
Nagy örömöt jelentett a gyülekezet

nek az idei konfirmáció. A 62 gyermek 
mellett egy 18 éves leány, a községben 
működő nevelőotthon egy volt hitta- 
nosa is odaállt a gyermekek közé és 
vallást tett hitéről. Ez a vallástétel nem 
kis hatással volt nem csak a gyülekezet
re, hanem a nevelőotthonnak az ünne
pélyen megjelent gondozottjaira és ne
velőire is.

EGYHÁZKERÜLETI
KÖZGYŰLÉSEK

Miután az egyházmegyei közgyűlé
seken megválasztották az egyházme
gyék zsinati képviselőit, április 17-én és 
18-án a két egyházkerület is közgyűlést 
tartott. A szokásos évi jelentések meg
hallgatása mellett a két közgyűlés meg
választotta egyházunk egyházkerületi 
zsinati képviselőit is.

ŐRIMAGYARÓSD
Április 7-én diakónus lelkésszé avat

ta Szebik Imre püspök Kiss István leve

lező tanfolyamot végzett testvérünket 
és az őrimagyarósdi gyülekezet gondo
zásával bízta meg.

KŐBÁNYA
Április 28-án szeretetvendégség volt 

a gyülekezetben, amelyen Szokolay 
Sándor zeneszerző tartott előadást „Á 
hit és a hazaszeretet szerepe a művé
szetben” címmel.
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KELENFÖLD

Gyülekezeteinkben április és május 
hónapban tartották meg ebben az esz
tendőben is a konfirmációt. A kelen

földi gyülekezetben megtartott konfir
mációi ünnepélyről színes beszámolót 
olvashattunk az Evangélikus Életben, 
amely sommásan összefoglalta konfir
mandusok és gyülekezetek számára, 
miért olyan fontos a konfirmáció.

BUDAPEST
Az Egyházak Világtanácsa és külföl

di egyházi segélyszervezetek támogatá
sával április 15-én a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
tagegyházai megalapították a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálatot. 
A szeretetszolgálat igazgatója Lehel

László evangélikus lelkész lett, aki szer
vezi és vezeti a szeretetszolgálat mun
káját. A szolgálat legfőbb célja a ha
zánktól keletre és délre fekvő területe
ken élő rászorultak segélyezése.

PILISCSABA
Április 14-én a Béthel Belmissziói 

Otthonban öt keresztyén ifjúsági egye
sület vezetői tartottak megbeszélést. 
A szervezetek vezetői tájékoztatták 
egymást munkájukról és többek között 
elhatározták, hogy 1992 elején megren
dezik a keresztyén színjátszók országos 
találkozóját.

KISKŐRÖS
Április 20. és 21-én a teológiai hall

gatók 14 főnyi csoportja teológusnapi 
szolgálatot tartott a gyülekezetben dr. 
Fabinyi Tibor prodékán vezetésével.
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A gyülekezet ebből az alkalomból 20 
ezer forint adománnyal támogatta lel
készképzésünket.

LÉBÉNY
A gyülekezet példás áldozatkészség

gel felújította orgonáját. Az orgona ün
nepélyes átadására április 21-én került 
sor Szebik Imre püspök, a gyülekezet 
szülötte és a Liszt Ferenc kórus szolgá
latával, amelyet Bolba Lajos tanított 
be és vezényelt.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

A Teológiai Akadémia tiszteletbeli 
doktorrá avatta Kari Heinz Neukamm 
evangélikus lelkészt, a Németországi 
Evangélikus Egyházak (EKD) Diakó- 
niai Szolgálatának elnökét. Az ünnepé
lyes doktorrá avatáson egyházunk ne
vében dr. Harmati Béla püspök, a Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa nevében pedig dr. Kocsis Ele
mér református püspök köszöntötte új 
tiszteletbeli doktorunkat.

NEMESKÉR
Április 28-án rendezték meg az idei 

Nemeskéri napot. Az igehirdetés szol
gálatát Szebik Imre püspök végezte. 
Délután dr. Andorka Rudolf „A ma
gyar falu jövője” és dr. R. Reingrabner 
burgenlandi szuperintendens pedig „A 
burgenlandi falvak és evangélikus gyü
lekezetek jövője” címen tartott előa
dást. A nemzetközi összejövetelt a győ
ri ifjúsági kórus szolgálata tette hangu
latossá.

KAPOSVÁR
Húsvét vasárnapján meglátogatta a 

gyülekezetei Túrmezei Erzsébet, a Fé- 
bé Diakonissza Egyesület főnöknője és

az egyesület munkájáról és terveiről 
tartott előadást.

PILISCSABA
Május 1-jén a MEVISZ szervezésé

ben fiatalok tartottak segítő munkana
pot a piliscsabai Silóban, ahol otthon 
épül a munkaképes mozgássérültek be
fogadására.

SOPRON
Az 1991. őszén induló Soproni 

Evangélikus Gimnázium igazgatójává 
a három pályázó közül dr. Lampérth 
Gyula főiskolai docensét választották 
meg.
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NYÍREGYHÁZA -  
KÖLCSE

Május 4-én a nyíregyházi és a kölesei 
gyülekezet tagjainak egy csoportja La- 
borczi Géza és Lábossá László lelké
szek vezetésével meglátogatták az erdé
lyi szatmárnémeti és nagykárolyi evan
gélikus gyülekezeteket és közös isten
tiszteleten vettek részt, amelynek kere
tében kedves anyáknapi ünnepség is 
volt. Nagykárolyban a kölcseiek meg
emlékeztek arról is, hogy a kölesei gyü
lekezet 35 évig a nagykárolyi gyüleke
zet fíliája volt.

KELENFÖLD
A budai egyházmegye május 11-i 

közgyűlésén iktatta be hivatalába dr. 
Müller Miklós újonnan megválasztott 
egyházmegyei felügyelőt.

BUDAPEST
Május 7. és 10. között dr. Ralph A. 

Bohlmann püspök-elnök vezetésével 
meglátogatta egyházunkat az Ameri
kai Missouri Zsinat Evangélikus Egy
házának küldöttsége. Találkoztak az 
országos egyházi elnökséggel, a Teoló
giai Akadémia és az Evangélikus Gim
názium tanáraival és az országos egy
házi munkatársakkal. Beszámoltak sa
ját egyházukról és ismerkedtek egyhá
zunk életével.

BUDAPEST
Május 10-én az Üllői úti székház 

imatermében ülésezett az Országos 
Egyház közgyűlése, amely a szokásos 
jelentések mellett a zsinat előkészítésé
vel is foglalkozott és megválasztotta a 
zsinat országos egyházi képviselőit.

A küldöttség a Luther-szobornál
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FASOR
Az Evangélikus Gimnáziumban má

jus 10-én tartották meg az első balla
gást, mióta újból egyházi iskolaként 
működik. Az ünnepségen megemlékez
tek az 1952. évi „utolsó” ballagásról is, 
hiszen a tanárok és a most ballagó ma- 
turandusok szülei között többen is vol
tak, akik részt vettek ezen a 39 évvel 
ezelőtti ballagáson, amely Isten kegyel
méből mégsem volt az utolsó.

ANGYALFÖLD
Május 25-én ifjúsági csendesnap volt 

a KIÉ rendezésében. A csendesnapon 
a régi KIE-programnak megfelelően az

igével való foglalkozás mellett sporto
lásra is nyílt lehetőség. Ennek kereté
ben tartották meg a református-evan
gélikus kispályás labdarúgó mérkőzést.

FASOR
Kedves japán vendégek jöttek fővá

rosunkba és látogattak el fasori evan
gélikus templomunkba, hogy együtt 
imádkozzanak velünk a világ népeiért, 
a népek boldogságáért és békéjéért. 
Vendégeink a Világ Békéjéért Imádko
zó Egyesület szervezésében látogattak 
meg, amely szervezet 1955-ben Hirosi
mában alakult meg. Japán ének- és ze
neszámokkal tették emlékezetessé láto
gatásukat.
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VESZPRÉMVARSÁNY
Május 18-án egyházmegyei ifjúsági 

csendesnap volt a gyülekezetben, ame
lyen a szomszédos egyházmegyék fia
taljai is részt vettek. A csendesnapot ifj. 
Zászkaliczky Pál vezette.

KEREPESTARCSA
Május 20-án, pünkösdhétfő délután

ján avatta fel Szebik Imre püspök az 
Özvegy Papnék Otthonának új épület
szárnyát. Ebből az ünnepi alkalomból 
a szeretetotthon új nevet vett fel. A jö
vőben Evangélikus Papnék Otthona és 
Johannita Szeretetotthon néven kíván 
szolgálni Isten dicsőségére és a rászoru
ló idős testvérek megsegítésére. Az ün
nepségen a Johannita Rend is képvisel
tette magát.

SÁRVÁR

Május 26-án és 27-én ünnepségsoro
zat volt Sárvárott abból az alkalomból, 
hogy 450 évvel ezelőtt 1541-ben Sárvá
rott jelent meg Sylvester János Újtesta
mentuma. Az emlék-istentisztelet szol
gálatát Szebik Imre püspök végezte. 
A Sylvester-Antifóna ősbemutatóját 
maga a szerző, Szokolay Sándor vezé
nyelte, Bánflfy György pedig Sylvester

SIÓFOK
Az egy évvel korábban felszentelt új 

templom mellé új lelkészlakás épül. Épp
úgy, mint a templom építése során a 
lelkészlakás építésénél is megtapasztal
ható Isten csodálatos segítő ereje, 
amely a hazai és külföldi (elsősorban 
finnországi) testvérek segítésében és a 
társadalmi összefogásban nyilvánul 
meg.

CSIKÓSTÖTTÖS
Pünkösd ünnepén tartotta a gyüle

kezet a konfirmáció ünnepélyt, amelyet 
az tett különösen emlékezetessé, hogy 
az ünnepélyre eljött negyven „arany
konfirmandus” is — legnagyobb ré
szük Németországból — akik 50 évvel 
ezelőtt részesültek a Szentlélek megerő
sítésében.

írásaiból olvasott fel. A tudományos 
konferencián Teológiai Akadémiánk 
professzorai mellett más egyetemi ta
nárok is tartottak előadásokat Sylves
ter János munkásságáról és jelentősé
géről.

KESZTHELY
A gyülekezet újonnan meghívott lel

készét Nagyné Szeker Évát ünnepélyes 
istentiszteleten iktatta be hivatalába
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Beiktatás
Keszthelyen

Smidéliusz Zoltán esperes. Az igehirde
tői szolgálatot dr. Harmati Béla püs
pök végezte.

RÁKOSPALOTA
Május 28-án diakónus-lelkésszé 

avatta dr. Harmati Béla püspök Veper- 
di Zoltánt, aki elvégezte a levelező teo
lógiai tanfolyamot, és az Országos 
Egyházi Irodában mint adminisztratív 
osztályvezető végez szolgálatot.

BUDAVÁR
Május 28-án diakónus-lelkésszé 

avatta Szebik Imre püspök Benkő Fe
renc levelező teológiai tanfolyamot 
végzett testvérünket, aki az ipolyvecei 
gyülekezet gondozására kapott megbí
zást.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Május 31-én ökumenikus istentiszte

let volt a bazilikában. Az igehirdetés 
szolgálatát dr. Takács Nándor római 
katolikus, dr. Márkus Mihály reformá
tus és Szebik Imre evangélikus püspök 
tartotta. Ebből az alkalomból megem
lékezést tartottak az első és második 
világháborúban elesett magyar és né
met katonákról a hősi temetőben.

GYENESDIÁS
Május utolsó hetében háromnapos 

konferenciát tartottak fiatal lelkésze
ink, amelyen egyházunk és a lelkészi 
szolgálat jövőjével kapcsolatos kérdé
seket beszélték meg. A zsinat feladatai
ról való beszélgetésük eredményekép
pen a női lelkészek helyzetének javítá
sával kapcsolatban egy memorandu
mot készítettek és küldtek el az egyház 
vezetőségéhez azzal a kéréssel, hogy 
terjessze a zsinat elé.

ESZTERGOM
Május utolsó napján nagyszabású 

rendezvény színhelye volt Esztergom. 
A bazilikában megtartott ökumenikus 
istentiszteletet dr. Paskai László bíbo
ros, esztergomi érsek nyitotta meg, 
majd Huszti János unitárius, dr. Kocsis 
Elemér református, dr. Harmati Béla 
evangélikus és dr. Keresztes Szilárd gö
rög katolikus püspök, valamint dr. 
Berki Feriz ortodox esperes-adminisz
trátor rövid igehirdetése hangzott el. 
Ezután tudományos üléseken tíz előa
dás hangzott el magyarországi és kül
földön élő magyar származású profesz- 
szorok és egyháztörténészek ajkáról ar
ról, hogy mit jelentett a magyar nép 
számára a keresztyénség felvétele.
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BUDAFOK
A Tétény — Promontor ünnepi ren

dezvények keretében a budafoki evan
gélikus templomban Trajtler Gábor or
gonaművész és Schulz Katalin opera
énekes közreműködésével ünnepi 
hangverseny volt.

SZENTES
Június 1-jén iktatta be hivatalába dr. 

Harmati Béla püspök a csongrád-- 
szolnoki egyházmegye új esperesét, 
Halasy Endre szentesi lelkészt.

SZEGED
Miskolc, Budapest, Celldömölk 

után ebben az évben június elsején a 
szegedi református gyülekezet adott 
otthont az ökumenikus női találkozó
nak, amelynek összefoglaló témája ez 
volt: Hinni taníts, Uram!

ÉRD
Június 2-án adta át rendeltetésének 

a gyülekezet új lelkészlakását és avatta 
diakónus-lelkésszé Ittzés István levele
ző teológiai tanfolyamot végzett testvé
rünket Szebik Imre püspök. Ittzés Ist
ván az érdi gyülekezet gondozására ka
pott megbízást.

BUDAPEST
Június 8-án megnyílt egyházunk tör

vényalkotó zsinata. A megnyitó ünnepi 
istentisztelet a fasori templomban volt. 
Az igehirdetést dr. Harmati Béla püs
pök végezte, az úrvacsoraosztás szol
gálatában részt vett még Szebik Imre 
püspök, Gémes István stuttgarti lel
kész, Bolla Árpád pesti és Missura Ti
bor budai esperes. Az ülés a templom

ban folytatódott, amelyen dr. Frenkl 
Róbert országos felügyelő megnyitotta 
a zsinatot, majd Gémes István stuttgar
ti lelkész a nyugaton élő magyar evan
gélikusok, Lukács Miklós államtitkár 
a magyar állam, dr. Hegedűs Lóránt 
református püspök pedig a Magyaror
szági Református Egyház nevében kö
szöntötte a zsinatot. A zsinat munka
ülésén, amely az Evangélikus Gimnázi
um dísztermében még június 9-én is 
folytatódott, dr. Reuss András teoló
giai professzort és dr. Andorka Rudolf 
akadémikus professzort a zsinat elnö
keivé, Szebik Imre és dr. Harmati Béla 
püspököket, dr. Sólyom Jenő kerületi 
és dr. Frenkl Róbert országos felügye
lőt a zsinat alelnökeivé, dr. Koczor 
Miklóst zsinati gazdává, Piri Magdol
na, Bálint László és Zászkaliczky Pál 
lelkészeket, valamint ifj. Benczúr Lász
ló, Koczor Zoltán és dr. Cserháti Péter 
zsinati képviselőket a zsinat jegyzőivé 
választotta. A zsinat az ülés folytatását 
augusztus 23-ra tűzte ki.

DEÁK TÉR
Június 3-tól 9-ig rendezték meg má

sodik alkalommal a Bach-hetet, ame
lyet dr. Andrásfalvy Bertalan miniszter 
és dr. Harmati Béla püspök nyitott 
meg. A hétfőtől vasárnapig tartó hang
versenysorozaton két orgonaest és egy- 
egy szonátaest, csembalóest, zenekari 
est, kamarazeneest és kantátaest szere
pelt a műsoron. Az előadók neves ha
zai és külföldi művészek, valamint a 
Lutheránia ének- és zenekar voltak. 
A Bach-hét művészeti vezetését Kamp 
Salamon karnagy látta el.

PILISCSABA
Június 14-én szentelte fel a Béthel 

Belmissziói Otthonban a Nürtingen- 
Erzenhart Evangélikus Gyülekezettől
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ajándékba kapott és az otthon terüle
tén egyházi összefogással felépített fa
templomot dr. Harmati Béla és Szebik 
Imre püspök. Az ünnepélyen a nagy
számú hazai testvér mellett jelen volt 
Ernst Dehlinger diakóniai és Wolfgang 
Schöllkopf nürtingeni lelkész és a nür- 
tingeniek egy csoportja.

ÓZD
A gyülekezet meghívott új lelkészét 

Tóth Melinda Annát június 15-én ik
tatta be hivatalába Sárkány Tibor es
peres.

GYENESDIÁS
Június 17. és 20. között országos ka- 

techetikai konferenciára gyülekeztek 
össze a hitoktatás szolgálatában álló és 
a katechetikai kérdésekkel foglalkozó 
lelkészek és gyülekezeti munkások.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Teológiai Akadémiánk tanévzáró 
ünnepélyén tizenegy végzett hallgató 
búcsúzott az akadémiától: Alpár Gej- 
za, Babka László, Fatalin Helga, Ko- 
czor György, Kovács László, Kustra 
Csaba, Magyar Melinda, Nagy Zoltán, 
Rohn Erzsébet, Sipos Mária és Sulyok 
Anna. Az ötven évvel ezelőtt végzett tíz 
lelkészünk (Bachát István, Józsa Már
ton, Laborczi Zoltán, Matuz László, 
Pásztor Pál, Síkos Lajos, Szekeres Ele
mér, Tekus Ottó, Virág Gyula és dr. 
Zoltai Gyula) pedig aranydiplomát ka
pott.

SOLTVADKERT
Ünnepélyes rendezvénysorozattal 

zárta első tanévét a soltvadkerti gyüle
kezet által indított kétnyelvű óvoda.

Az ünnepségen megjelent dr. Alexan
der Arnot, Németország budapesti 
nagykövete is. Az istentiszteleten Lin
da Schumacher német óvónő arról 
szólt, hogy mit jelentett életében az Is
tenbe vetett hit, ami arra indította, 
hogy otthonát elhagyva a soltvadkerti 
óvodások között szolgáljon. Az ünnep
séget a rötenbergi (Németország) réz
fúvósok koncertje tette hangulatossá.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Június 21-én, a tanévzáró ünnepély 
keretében Teológiai Akadémiánk a teo
lógia doktorává avatta Pósfay György 
nyugalmazott evangélikus lelkészt, a 
Lutheránus Világszövetség nyugalma
zott latin-amerikai titkárát. Doktori 
értekezésének címe: „A földön élő 
egész egyház. Mit tanított Luther Már
ton az egyház egyetemességéről?” 
Ugyanebből az alkalomból tiszteletbeli 
doktori címmel tüntette ki Scholz 
László és Veöreös Imre nyugalmazott 
lelkészeket, valamint dr. Strauss Ger
hard németországi evangélikus lel
készt, a Bajor Tartományi Evangélikus 
Egyház egyházfőtanácsosát.

GYENESDIÁS
1991 nyarán is megrendezték a ha

gyományos gyenesi konferenciákat a 
megkonfirmált fiatalok számára. Az öt 
konferenciát a június 23. és 29. közötti 
nyitotta meg. A konferenciák szervező
je ebben az évben Koczor Tamás gyóni 
lelkésze volt.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

A Felvételi Bizottság június 24. és 
26. között tartotta meg a felvételi vizs-
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gákat. A 44 jelentkező közül 25 hallga
tót (13 férfit és 12 nőt) vett fel az 
1991/92. tanév első évfolyamára.

OROSHÁZA

Szövetség elnöke pedig „A Luther 
Márton Szövetség szolgálata” címmel 
tartott előadást. Ezen az országos gyű
lésen kimondták a magyarországi Lut
her Márton Szövetség újjáalakulásá
nak szándékát.

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat jú
nius 22-én Orosházán tartotta évi or
szágos gyűlését „Hitvallás a szórvá
nyokban” címmel. A megnyitó isten
tiszteleten dr. Harmati Béla püspök 
hirdette Isten igéjét, dr. Eberhard 
Winkler német professzor „A Gusztáv 
Adolf Egyesület helyzete és feladata 
Európában”, Lukács Miklós államtit
kár „Egyház és társadalom -  egyház- 
politikai kérdéseink”, dr. Peter Schel
lenberg a németországi Luther Márton

SOPRON
A Zerge utcai üdülőben június 23-tól 

29-ig fiatal házaspárok részére rendez
tek csendesnapokat.

VÁCEGRES
A domonyi gyülekezet leánygyüleke

zetében június 29-én hálaadó istentisz-
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telet volt, amelyen teljesen felújított 
templomáért adott hálát a kis gyüleke
zet. A felújított templomot dr. Harmati 
Béla püspök adta át szolgálatának.

DIÓSGYŐR-
VASGYÁR

Június 29-én hangversennyel egybe
kötött hálaadó istentisztelet volt a gyü
lekezetben. A gyülekezet lelkészét, 
Pásztor Pált köszöntötte abból az alka
lomból, hogy 50 esztendővel ezelőtt 
avatták lelkésszé. Az igehirdetést Sze- 
bik Imre püspök végezte, orgonaszá
mokkal Méhes Balázs szolgált.

DEÁK TÉR
Június 30-án egyházzenei áhítat volt 

a Deák téri templomban. Per Kynne 
Frandsen dán orgonaművész Buxtehu

de, Corrette és dán zeneszerzők művei
ből adott elő.

BUDAFOK
Június 30-án az orgona felújítása al

kalmából egyházzenei áhítat volt a 
templomban. Igét hirdetett Missura Ti
bor esperes, zenei vezető Baranyi Fe
renc volt, a műsort Szirmai József ope
raénekes állította össze.

KISKUNHALAS
A Magyar Környezetvédő Egyesület 

pedagógusok részére rendezett szakta
nári konferenciáján dr. Harmati Béla 
püspök, az Egyesület alelnöke köszön
tötte az erdélyi, kárpátaljai, jugoszlá
viai és felvidéki természetismereti tár
gyakat oktató tanárokat.

Összeállította: 
Dr. Selmeczi János

Személyek balról jobbra: dr. Gszel- 
mann Ádám igazgató, Zöld Ferenc az 
Akadémiai Kiadó és Nyomda igazga
tója, Kántor Sámuel a MKE főtitkára,

dr. Horváth Balázs tárcanélküli mi
niszter, dr. Harmati Béla, dr. Gánti 
Tibor professzor.
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Hetven vagy nyolcvan esztendő
Megemlékezés halottainkról

MATUZ PÁL (1905— 1990). Két gyülekezet — Rákospalota és Ipolyvece — és 
néhány évszám aranykeretbe foglalja a szolgálat hűségében elégett földi életét. Rákos
palotán született, az ottani eleven lelki élet adott indíttatást neki, hogy a lelkészi 
hivatást válassza. Egygyülekezetes pap volt, 40 évig szolgált a kis nógrádi faluban, 
Ip o lyvecén , de megélte lelkészavatásának hatvanadik esztendejét. 58 évet töltött élete 
párjával boldog házasságban, áldozatos szeretettel nevelve három gyermeket. S ami
kor nyugdíjba ment, még 18 éven át sok főváros környéki gyülekezet megbecsült és 
kisegítő lelkipásztora maradt. Megfáradott testét szülőföldje temetője fogadta be síri 
pihenőre.

SZOMJAS KÁROLY (1905— 1990). Kortársa volt Matuz Pálnak. 44 évig szolgált 
a n e m esp á tró i gyülekezetben. Családja, a reá bízott hívek, községének népe egyaránt 
bőven részesült önzetlen szeretetéből. Széles látókör, a teológiai irodalomban búvár
kodás akkor is belső örömöt jelentett neki, amikor családi és szolgálati életének 
fájdalmas eseményei hitét erősen próbára tették. Nyugdíjas éveit Nagykanizsán töl
tötte. Mindenki tisztelettel övezte, a város közéletében is megbecsüléssel tekintettek 
rá. Egy ősz eleji napon Nemespátró szép temetőjében helyezték síri nyugalomra.

TÓTH JÁNOS (1906— 1990). Győrött született. Teológiai tudását ösztöndíjasként 
külföldi egyetemeken is gazdagítva indult szolgálatba. Magyarbólyban, Felsőnánán, 
Varsándon és Ágfalván volt segédlelkész, Gecsén és Gyönkön helyettes. Magyar és 
német nyelven szolgált. 35 éven át K e m e n e sm a g a si lelkipásztora. Nyugdíjasként 
Ménfőcsanakon hűségesen besegít a gyülekezeti munkába, látogatja az öregeket és 
a betegeket. Mint az élet megfáradt vándora, még a halála előtti órákban is énekli, 
hogy: „Haza vágyom.” Hamvasztás előtti búcsúztatása a ménfőcsanaki templomban 
volt.

DANHAUSER LÁSZLÓ (1906— 1990). A fiatal fővárosi vallástanár, az örökké 
tevékeny és mozgó ember neve már a harmincas években ismerős széles egyházi 
körökben. A háborús években, 1943-ban kezdte meg B u d a h eg yv id ék en  egyházszerve
ző munkáját. Hihetetlen energiával lendületbe hozza a gyülekezetét. Mobilizálni tudja 
a tanítványságot, s így számottevő lelki közösség aktivizálódik körülötte. -  Templo
mépítő lelkész, bár elsősorban a lelki templom épül szolgálata nyomán. Szívós kitar
tásának eredménye, hogy befejeződhetett a pesthidegkúti filiában a templomépítés. 
Az evangélizátorok Baráti Mozgalma segítségével ő a belmissziói munka egyik mo
torja, de elkötelezetten áll ki a külmisszió ügye mellett is. Az 1956-os forradalmat 
követően mintegy száműzték B a k o n yc se rn y ére. A korábban mindig a fővárosban 
szolgált lelkész itt is derekasan megállja a helyét, modern parókiát épít, nem is 
magának, hanem utódainak. Nyugdíjba menetele után szívét megosztotta Bakony-
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csemye és Budahegyvidék között. Mindkét gyülekezetben a szolgálata nyomán beé
pült élő kövek tesznek tanúságot ennek a pásztori munkának gyümölcseiről.

SÁRKÁNY ANDRÁS (1916— 1990). Az Alföld szülötte és neveltje. Szentetornyán, 
Szentesen, Tiszaföldváron segédlelkész, majd a második világháborúban három éven 
át tábori lelkészi szolgálatot végez. Aztán messze sodorja az élet. Az Őrségben lévő 
kis missziói egyház, O r is ze n tp é te r  területén szétszórt híveit gondozza, hol gyalog, hol 
kerékpárral. 1953 tavaszán a Veszprém megyei K e r ta  hívja meg. Nagy élménye, hogy 
irányításával a kiskamondi leánygyülekezetben egy düledező templom helyett derű
sen világos lelki otthon épülhetett. Kertáról 16 évi szolgálat után P u szta szen tlá sz ló ra . 
hívták, s ott még 11 évig működött. Nyugdíjas éveit Pécsett, súlyos betegség keresztjét 
hordozva töltötte. Mindig tudott szépet álmodni. Költeményei és a Somvirág c. 
kiadványban közölt írásai lelki örökségként maradtak ránk.

MIKLER GUSZTÁV (1907- 1990). Egyháza szürke közkatonája. 36 éven át 
szórványlelkészként szolgált; kezdetben S zo ln o k o n , majd az akkor alakult cs illa g h e
g y ig y ü le k e z e tb e n . 24 falu tartozott hozzá, egészen Visegrádig. Később P e s te r zsé b e te n  
tevékenykedik, aztán D u n a h a ra sztin . Soroksáron szeretett volna templomot építeni, 
dea háború meghiúsította tervét. 1956-ban lett az akkor már önálló szen ten d re i  
gyülekezet lelkésze. 1967 óta élt nyugdíjasként. „Egyéniségében szerény és alázatos, 
a szolgálat nehéz terhét mindig örömmel hordozta. Mindig keveseknek prédikált nagy 
hűséggel.” Élete végén látása egyre romlott, olvasni sem volt képes, de lelkésztársa 
elment hozzá, és felolvasott neki. Élete jól példázta azt, amit a temetési igehirdetés 
az óbudai temetőben így összegezett: „Kisemberek papjaként, szórványok között 
ingázva csak az képes tálentumait tékozolni, akinek szívét és lényét áthatja az apostoli 
szenvedély.”

KOTYINSZKY KÁROLY (1906- 1990). Szűkszavú híradás adta tudtul, hogy a 
kassai kétnyelvű (szlovák és magyar) gyülekezet lelkésze 84 éves korában Kassán 
elhunyt. Jó kapcsolatot tartott azokkal, akikkel együtt indult. Isten kegyelméből 
megérte még, hogy 1990. év júniusában Teológiánkon gyémántdiplomát kaphatott.

KÁROLYFALVI BÉLA (1912— 1990). A Bács-Bodrog megyei Nemesmiliticsen, 
népes vasutascsaládban született. Mint orosházi segédlelkészt hívták be katonának, 
s tábori lelkészként a keleti frontra került. Hazakerülve nem is tudott szolgálatba 
állni. 1944-ben újra behívják katonának, és alakulatával nyugatra vonult. Rövid 
németországi tartózkodás után Angliába ment. Londonban magyar menekültekből 
megszervezte a magyar evangélikus gyülekezetét. Ezt több éven át gondozva Ameri
kába vándorolt ki, később pedig Kanadába költözött. Két nagyvárosban (T o r o n to ,  
M o n tr e á l)  gyülekezetbe tömöríti kisszámú híveit, hosszú éjszakai utazásokat is tesz, 
hogy gondozhassa őket. Megélhetését csak úgy tudja biztosítani, hogy egyetemen 
könyvtárosi képesítést szerez. Szörnyű, nehéz időket kellett megérnie, magányos, árva 
lélekként a nagyvilágban mindaddig, míg aztán Olga húga is Kanadába költözött. Ő 
enyhítette lelki fájdalmát. Az ő karjai között halt meg. Halotti urnáját ő hozatta haza 
Orosházára, ahol a templomban vettek tőle végbúcsút, hamvait szülei sírjába kegyele- 
tes érzésekkel helyezve el.

VARGA ÁRPÁD (1926- 1991). Csurgón született. Érettségije után előbb fizikai 
munkát végez, majd 1948 — 53 között Sopronban és Budapesten teológus. 1954 
nyarán kezdte lelkészi szolgálatát. Segédlelkész volt Fehérvárcsurgón, Olcsván, Őri- 
szentpéteren és Balatonszárszón. 1958-tól haláláig S ze p e tn e k  papja. Élete utolsó hét 
évében csontvelőrák hatalmasodott el rajta, sokat szenvedett. Csendes, szerény, 
hűséges közkatonája volt egyházunknak egész életében.
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DR. KÓSA PÁL (1908- 1991). Békéscsabán született. Hatvan évvel ezelőtt, kezé
ben kitűnő teológiai szigorlati bizonyítvánnyal indult el a lelkészi szolgálat nehéz 
útjára. Negyven esztendeig volt a faluból fővárosi kerületté léptetett rákoskeresztúri 
gyülekezet lelkésze, de élete végéig szolgált fia mellett. Templomokat épített, tudász- 
szomjjal párosult bölcsességgel meggazdagodva tanított és nevelt, nehéz időkben 
együttszenvedésre és helytállásra is. S jó alapállással tette mindezt. Hatvanesztendei 
szolgálat végén így summázott: „Nem azt teszem és nem úgy teszem, ahogy a 
gyülekezetnek tetszik, hanem úgy, ahogyan teológiám kötelez! Ezt mindig legjobban 
és legbiblikusabban.” Két szívügye volt: a teológia tudománya és a gyülekezet hűsé
ges szolgálata. 1948-ban doktorált, és Pécsett avatták „summa cum laude” doktorrá. 
Régi egyetemi rendtartás értelmében 1951-ben beadta magántanári fokozatot kiér
demlő dolgozatát, de csak halála előtt kapta meg a becsületes munkával megszerzett 
címet. Nagyon boldog volt, amikor gyémántdiplomát kapott, s még két félévet 
taníthatott, mint címzetes professzor. Temetése gyülekezeti istentisztelet volt. Szinte 
ellepte ravatalát és a hatalmas temetőváros útjait hálás tisztelőinek serege. Aki csak 
tehette, eljött a végső búcsúvételre. Egyházunk azzal fejezte ki élete végéig szolgáló 
idős lelkésze iránti megbecsülését, hogy dr. Harmati Béla püspökkel az egyházmegye 
esperese és a Teológia Akadémia dékánja szolgált a temetésén.

BÁRFAY KELLÓ GUSZTÁV (1912—1991). Szarvason született, ahol édesapja az 
ó-templomi gyülekezet közszeretetben álló lelkésze volt. A család szlovák kegyességi 
élete és a helyi evangélikus gimnázium nevelése indította a lelkészi pályára. Fiatalon 
egy évtizedet töltött C ső vá ro n , P en cen , átmeneti időre sz a rv a s i lelkész is volt, majd 
T isza fö ld vá ro n  működött. Innen is ment nyugdíjba. Egyéni életében, családi helyzeté
ben sok megpróbáltatásban volt része. Élete utolsó időszakában szinte mozgásképte
lenné lett, de úgy ismertük, mint igazságszerető embert, aki türelmesen hordozta a 
saját keresztjét, s megbocsátást tanúsított bántói iránt is. Porrészeit a halandóság 
útján őt megelőző szerettei porai mellé helyezték el a szarvasi ó-temetőben. Ravatalá
nál a vigasztalás igéit Takács János hódmezővásárhelyi lelkész, egykori évfolyamtársa 
és jóbarátja hirdette.

*

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő.” Bibliai korhatár 
ez. Elhunyt pályatársaink közül heten is túlélték ezt az időt. Milyen sok hitből való 
szolgálat, híveik hitben való erősítése és megtartása érdekében végzett fáradhatatlan 
igyekezet párosult ehhez! Míg köztük általmenve hirdették, hogy elérkezett az Isten 
országa, maguk megérkeztek már oda. Akik egy-egy lelkészük neve mellett olvassák 
most születésük és halálozásuk dátumát, őrizzék meg kegyeletes szívvel emlékezetü
ket, Istennek köszönve, hogy rövidebb vagy hosszabb időn át nekik is szolgálhattak 
szép bizonyságtétellel!

Pásztor Pál
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VERSEK, ELBESZELESEK

Túrmezei Erzsébet:

Fogd a kezem

A ködön át,
Az éjen át,
A mélyen át
Keresi lelkem otthonát.

Én megállnák,
Leomlanék 
És botlanék 
És hullanék
És minden veszve volna rég.

De óv a kéz 
És tart a kéz 
És áld a kéz,
A drága kéz.
Elveszni lenne így nehéz.

Csüggedni mért?
Remegni mért?
Aggódni mért?
Kérdezni mért?
Ki Vele járt, mind célhoz ért.

Magamban nem,
Erőmben nem,
Imámban sem,
De Benne bízom teljesen.

Itt a kezem!
Fogd a kezem...
Árva kezem...
Gyenge kezem...
Tudom, hogy így megérkezem!



Puszta Sándor:

Hegyibeszéd

Már régóta nem sírtak rózsát a kertek, 
Meztelen testtel lihegett a nyár. 
Megszorult magban meghalt a kenyér 
S csókasereg csippantotta, kár.
Nem történt semmi! Holt mágusként, 
Nehéz álmot álmodott a tó.
Csoda lenne, ha valaki most szólna, 
Fehér testet öltene a szó...

És szólt egy éhes, minden a Kenyér 
És szólt a bölcs, több a Gondolat.
A kéjenc búgta, legtöbb a Vágy,
A filozóf, a Lényeg megmarad.
A hivatalnok, fizesd meg Adód,
A hatalom, Tömjéned add nekem,
A katona, legnagyobb a Kard,
A bankár hencegett, ki bír velem?
A vak sikoltott, jaj szeretnék látni,
A szerelmes, minden Szerelem,
Az optimista, minden csupa Rózsa,
S a pesszimista, minden Sírverem!

És nem történt semmi...

És ott álltak a hegy tövében mind.
A koldusok s a vétkes vámszedők 
És éppen arról folyt a szó közöttük, 
Hogy megtelnek mind a temetők,
Hogy elhervad a virág és gyönyör,
És kár jónak lenni, boldog az erős, 
Boldog, ki mindig csak kacag 
És mást legyűr, és rangos, tehetős...

S az út porában, vállig érő hajjal, 
Lassan Valaki, föl a hegyre jött,
És úgy látszott, mintha, mintha szállna 
S aranykor lebegne a feje fölött.
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A tömegből még a panasz morajlott, 
Mikor ő szólt halkan, hogy elég! 
Homlokán megfénylett a betlehemi csillag

S testet öltött a hegyibeszéd.

Babits Mihály:

Psychoanalysis Christiana

Mint a bókos szentek állnak a fülkében 
kívülről a szemnek kifaragva szépen, 
de befelé, hol a falnak fordul hátok, 
csak darabos szikla s durva törés tátog: 

ilyen szentek vagyunk m i!

Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket, 
hogy bús darabjai még érdesen csüngnek, 
érdesen, szennyesen s félig születetlen, 
hova nem süt a nap, hova nem fér a szem? 

Krisztus urunk, segíts meg!

Hallottunk ájtatos, régi faragókat, 
kik mindent egyforma türelemmel róttak, 
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: 
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.

Bár ilyenek lennénk mi!

Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, 
s ha mit temagadból szégyenkezve nézel, 
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által 
az Isten is nézi, az Isten is látja!

Krisztus urunk, segíts meg!

Óh jaj, hova bújhatsz, te magadnak-réme, 
amikor magad vagy az ítélő kéme?!
Strucc-mód fúr a percek vak fövenye alá 
balga fejünk, — s így ér a félig-kész Halál, 

s akkor mivé leszünk mi?



Gyónatlan és vakon, az évek szennyével 
löknek egy szemétre a hibás cseréppel, 
melynek nincs csörgője, s íze mindörökre 
elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe.

Krisztus urunk, segíts meg!

Ki farag valaha bennünket egészre, 
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse, 
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, 
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

Szenvedésre lettünk mi.

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni, 
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya 
beállítson majdan szobros csarnokába.

Krisztus urunk, segíts meg!

Puszta Sándor:

Hittanóra

Itt nincs semmi.
Négy iskolafal 
S a falon feszület.
Hatvan gyermek szeme tükröz, 
Szólják felém éhes lelkűket.
Valahol messze, egy nagy Ágon 
Virág bomlik, mint itt a szívekben,
S a suhogó, nagy, kíváncsi csendben 
A megtestesülést magyarázom.

Uram, Uram, add meg a szót,
Az értelmeset és egyszerűt,
Mikből áll az örökkévalóság,
Hogy mondhassam a nagyszerűt!
Kis kagylók ezek s Te vagy a Tenger. 
Én meg gyarló, kicsi ember,
Akarlak mérni roskatag szavakkal, 
Hogy értsenek, hogy lássanak.
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Végtelent kilózom emberi súlyokkal!
Itt nincs semmi.
Nincsen mámor,
Mint, mikor a prédikátor 
Megrészegül saját szavától 
S dörgő igéket zúg melle boltozatja,
S átmeditált, mélytüzű igéjét 
Más szívekbe szelíden csorgatja...
Itt nincsen semmi!
Nincs ünneplés, zúgó tapsvihar.
Csak csendben omlik el a titok,
De tudom, mit most lelkűkbe írok,
Az úgy marad.
S ha nem is kapja szárnyra ezer újság,
Amit, itt elmondok nekik,
Egyszer tőlük is, de tőlem is,
Számonkéretik!
Mindegy mellett ott áll az Angyal, 
Paradicsomot vigyáz, lángoló pálossal!

Itt nincsen semmi!
Nincs bók, mosoly, selyemsuhogás,
Ha szépet mondunk —
Ez nem ünnepély, nem lázas rohanás 
Gondolat-hegyek szélmarta ormain.
Itt nem kísért gyilkos meredély...
Egy van csak itt: a Mély!... a Mély!
Ezt látom itt minden szemben,
Buksi tavakban, kicsinyekben 
S e kis tavakon zúgatok át,
Sok ragyogó szó-vitorlást,
Hogy vigyék e tiszta szívekbe be 
A nagy Titkot, mitől Ágoston összeroppant. 
Ó, Uram, én nyomorult hant,
Hogy magyarázzam meg e kicsinyeknek:
Te az embert úgy szeretted,
Hogy emberré lettél egy téli éjszakán 
S meghaltál értünk a Golgotán...



Fejes Ádám:

Ev végén

Futnak az évek, nőnek az árnyak, 
szédületesen sebesen szállnak 
tört részecskéi csöpp kis időnknek, 
fák seregestől rendre kidőlnek, 
búcsú nélkül is búcsúzunk sorba, 
emlékeinket kötjük csokorba, 
jó nap az egyik, rossz nap a másik, 
új öltözetünk rongyosra vásik, 
álmok betelnek, napjaink fogynak, 
gyermekek nőnek, apák lerogynak -  
így megy az élet s kérded, mivégre, 
hangtalan fohászt küldve az égre 
vagy csak a könnyed, mert sok a terhed 
s bár jót akartál, ezt érdemelted.
Lám, hol a bölcs itt, kérdést bogozni, 
megoldhatatlant bontva ledobni?
Pedig világos: megbízatással 
küldtek a földre s te annyi mással 
loptad idődet, nyűtted a percet -  
a feladatot, lám, kikerülted!
Itt van a titka a borongásnak, 
évvégi jajnak, múltba sírásnak: 
mennyi adósság nyomja a vállam, 
mennyi mulasztás. Hogy kiabáltam, 
ezt kéne tenni, azt kéne adni, 
de elfeledtem jóra riadni 
vagy riasztani mást, hogyha kellett, 
a napjaimból erre se tellett, 
arra se tellett, erre se futja, 
jól beosztani senkise tudja.
Krisztus, ki voltál életem ára, 
azért is vertek rút keresztfára, 
mert az idővel nem tudtam élni! 
Esztendő végén taníts remélni -  
holnap majd időd ragad meg engem, 
a Te idődet engedd követnem, 
a perc mit adsz még, röpítsen tettre,
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új, jó utakra, győzelmesekre 
s ha majd időm itt végleg kitellett 
időtlenségben, trónusod mellett 
múlt, jelen, jövő zord köteléke 
hulljon le rólam s hordjon a béke!

Puszta Sándor:

Dunatáji Betlehem

Galagonyán ül a csillag 
Jászol előtt ezüst szalma 
Mária a meleg tűznél 
A ciberét kanalazza

Föl-fölrí a kisded Jézus 
A szegényes vályú-ágyból 
József az ágy kicsi huszárt 
Farag neki tiszafából

Öreg keze el-elvéti 
Félszeg keresztet rovátkol 
Az ereszről holdfény csöppen 
Vihar készülődik távol...

Scholz László:

A Gyógyító Seb

„Krisztusnak vére s igaza 
rajtam az ünnepi ruha.” 
Egy német ének sorai 
merték ezt egykor vallani. 
Ó, boldog régi kegyesek! 
Látják amint a vér csepeg 
és fényesebben mint tükör 
csillog, sugárzik, tündököl!



Teltek azóta századok, 
e vér többé úgy nem ragyog.
Ki emlegetné -  érzeleg, 
a józan ettől émelyeg.
S hogy igazságunk köntöse 
volna vérének vöröse, 
mely szennyet, rútat eltakar -  
ez kaotikus zűrzavar.
Más gálát ölt mezítelen 
testére büszkén a jelen, 
a tiszta észnek köntösét 
vélvén, eloszlik a sötét.

Új fénye ám csak eszmei 
s ömlik a sok vér, emberi. 
Maradt a drót, bitó, karó, 
font kötélből nyakra-való.
Nő a gyűlölet halmaza, 
sír üldözöttek panasza, 
torlaszt a bűn, tornyos halom -  
sehol bocsánat, nyugalom.

Egyetlen seb hoz gyógyulást, 
tisztulást, megigazulást -  
Krisztusé. Ő hoz ünnepet.
Higgy benne s máris szeretet 
ömöl sebéből, ritka vér, 
patakja ahová elér, 
ott még a karmazsinból is 
hófehér lesz, gyapjú-fehér.
(1988)

Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 
S olyan kevés a csendes Jánosod, 
aki nem igér, nem fogadkozik, 
de elkísér egész a Golgotáig.

Vö. Ézs 53,5 és 1,18

Túrmezei Erzsébet:
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Mert olyan könnyű azt kimondani 
egy izzó percben: Meghalok Veled!
De annyi minden visszahúzna még, 
ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 
ha megérint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kis gyermek mosolya, 
vagy a hitves könnyfátyolos szeme... 
Susognak a szélben ringó habok: 
a halászbárka, otthon képe hív...
Ó, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is 
felparázslik: Ó, ily hirtelen?
Egy percre olyan szép lesz a világ, 
átölel minden színe, illata!
...S már el is hangzott a „Nem ismerem” !

Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, 
aki nem igér, nem fogadkozik, 
de hű marad egész a Golgotáig!

Puszta Sándor:

A Szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett 
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór...
A Lelket, mely gyújt, csodát mivel, 
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt 
És újjászületik a Föld!

8 113



A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,
Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény, 
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz 
És szirmaival behavaz.

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat 
És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez, 
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót, 
Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen! 
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is...

A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng, 
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!



\

Áprily Lajos:

Intés kutyámnak

Fekete vagy s itt állsz fehéren 
a februári fagy derében, 
hű őrizőm.
Reánk van gondod, semmi másra, 
nem csábulsz el csatangolásra 
tarlón-mezőn.

Jelezd a völgybe érkezőket, 
kirándulókat, gallyszedőket, 
erdei neszt.
De a fácánkakast, a szépet 
s az érre szomjas őzikéket 
el ne ijeszd.

Ha vaddisznót érzel közelben 
vagy róka jár a rőt ciherben, 
riaszd, csahold.
(S azt sem bánom: üvölts, ha éjjel 
rézsárga óriás szemével 
rád néz a hold.)

Ha támad szomszédunk kutyája 
s nagy szemfogát húsodba vágja, 
ne hagyd magad.
S ha rabló törne ránk merészen, 
fogadd farkasugrásra készen 
s torkon ragadd.

Ha rossz Halál sunnyogna erre 
s telkünkre is bejönni merne, 
el ne inalj.
Kerüld meg némán és orozva, 
rohanj a nesztelen gonoszra 
s csontjába marj.
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De ha a jó Halál megállna 
s behívó intésemre várna 
kapunk előtt,
nehogy reá mordulj, ha látod, 
illőn fogadd, mint jó barátot 
s bocsásd be őt.

Csanádi György:

Múlandóságunk lázadása

Örökíteni tűnő formákat 
fekszünk agyagba, kőbe, ércbe
-  s szétmállik lényünk gyatra férce.

Menekülni az elmúlástól 
fekszünk betűbe, színbe, hangba
-  s kivettetünk a szemétdombra.

Tagadni tiszavirág létünk 
fekszünk bíborba, borba, ölbe
-  s megérkezünk a temetőbe.

t
Megszabadulni por magunktól 
fekszünk betonba, vasba, vérbe
-  s győzelmünknek bukás a bére.

Féreg sorsunk az égre lázit 
s tekeredünk meddő körökké...
-  Csak Krisztusban élünk örökké!
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Mátis István:

A világ teremtése
(Ahogyan Olá Gyuri tudta)

Ott szokott ülni a Sió-híd karfáján, szíttá egyenes szárú pipáját, amivel az idő 
múlását is tudta mérni. Pontosan tudta ugyanis, hogy mekkora utat tesz meg egylovas 
kocsijával, amíg egy pipadohány kiég. Foglalkozása is sokféle volt, de csak olyan 
munkát vállalt, ahol nem kellett sokat dolgoznia. Ezért volt postás: kocsijával vitte 
Simontornyára meg hozta onnan a falu postáját. Ezen az úton mérte le, hogy egy 
pipadohány elég addig, amíg a postától a homoki dűlőben lévő Hessz-keresztig elér. 
Volt kisbíró is: a községháza szaladj ide-menj oda küldönce, meg dobosa, aki a 
dobszóval összehívott népnek kiáltotta szét, hogy mi tétetik közhírré. Ezt a mestersé
get nem szerette, mert a községházán a kisbírói szobát meg kellett osztania a csendő
rökkel meg a fináncokkal. Az ilyenfajta hivatalos embereket nem nagyon szerette, 
mert meg szokott gyűlni velük a baja, és különben is azt tartotta, hogy csendőr-, 
finánc- meg vadőrféle hivatalos emberekkel jobb nem találkozni, soha nem tudhatja 
az ember, mi jut eszükbe. Mi, gyerekek igen nevezetes embernek tartottuk Olá Gyurit. 
Hallottuk róla, hogy van egy puskája, mely szakasztott olyan, mint egy furkósbot, 
és ha fickóra tölti, olyan vastag nyárfát átvisz, mint egy ember dereka. Aztán nem 
egy botja volt, hanem kettő, de senki sem tudta, hogy a két szakasztott egyforma 
közül melyik a puska.

Nyári időben a mi tanyánk a Sió partja volt. Itt, a híd fölött terült el a falu 
fürdőhelye, a parti füzesek meg olyan jó búvóhelyet és természet adta játszóteret 
jelentettek, hogy a mai gyermekeknek szeme-szája elállna annak láttán a csodálkozás
tól. Ha megláttuk, hogy Olá Gyuri — a faluban mindenki csak így ismerte — a híd 
karfájára ül, köréje sündörögtünk, hogy hallgassuk. Én azóta sem hallottam olyan 
jó históriákat mástól, legföljebb a nagyapámtól, aki huszárőrmester volt. Ezen a 
nyáron Olá Gyuri csősz volt a Szigetben, a hajdani urasági birtokon, melyet felparcel
láztak, és akinek volt pénzecskéje, vehetett belőle.

No hát ez alkalommal is ott szíttá egyenes szárú pipáját a híd karfáján ülve, és két 
vidéki őrletőnek magyarázott. A gőzmalom ugyanis a hídon alul volt, és mindig 
akadtak ráérő őrletők, akik arra várakoztak, hogy gabonájukat felöntsék a garatra.

-  No, lássák-e! -  mutatott körbe. -  Itt csak három tornyot látnak, de a faluban 
mégis négy vallás van, mivel nazarénusok is vannak. Hát tudják meg, hogy a világon 
hatvannégyféle vallás van. Ezt én így hallottam az öregapámtól. Az meg igen okos 
ember volt, mert nem felejtette el, amit a nálánál még okosabb öregapjától hallott. 
Az még azt is tudta, hogy az Isten hogyan teremtette a világot.

-  Tudta hát — szólt közbe az egyik őrlető —, mert megtanulta az iskolában. Mi 
is tanultuk. Talán még most is emlékszem rá.

-  Nono! Hát hiszen én is tanultam — felelte tekintélyében sértetten Olá Gyuri —,
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de az öregapám mégis csak jobban tudta, mivel az is az öregapjától tanulta, akinek 
ugyancsak az öregapja mondta el. Hát szó, ami szó, az biztos, hogy a régi öregek az 
ilyesmit sokkal jobban tudták, mint máma a legokosabb ember. Én nem tudom, hogy 
maga hová valósi, de annyit mondhatok, hogy maguk felé nem tudják úgy a világ 
teremtését, ahogyan nekem azt az öregapám elmondta. Volt neki egy nagy öblös 
pipája, amibe majdnem egy pakli dohány belefért. Igaz, az nem boltba vette a 
dohányt, mert valódi szűz dohányt szítt. Tudhatják, hogy erre mifelénk terem annyi, 
hogy még ma sem kell nekünk trafikot szívni. Na hát, amikor megtömte azt a nagy 
pipáját, addig szokott mesélni, amíg az ki nem égett, mivel hol a pipát szíttá, hol meg 
mesélt. Egyszer egy rágyújtás után mondta az öregapám, hogy az Úr Isten úgy 
teremtette a világot, hogy amikor még nem volt semmi, de semmitlen semmi ezen a 
kerek világon, csak olyan sötétség, hogy fejszét lehetett volna akasztani rá, azt 
mondta magában -  mivel még más nem volt: -  hejnye, de meguntam már ezt a 
sötétséget, valamit tenni kéne. Teszem föl, ha valami történne odakünn, még a gyújtót 
se találja meg az ember, csak tapogathatja, mint vak a hajnalt. Még a csizmájába sem 
léphet bele, mivel azt se találja meg. Mezítláb meg mégse lehet kimenni, mert hogy 
akkor még meleg se volt. Kitalálta hát, hogy olyan világítót kell csinálni, ami meleget 
is ád. így lett a nap az égen.

-  Na de miből lett az a nap -  tette fel a kérdést a vidéki ember —, amikor semmi 
se volt?

Olá Gyuri ránézett a vidékire. Végigmérte tetőtől talpig, mint aki azt gondolja, lám, 
milyen értetlen egyik-másik ember.
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-  Hallja, maga még annyit se tud, hogy azért Isten az Isten, hogy még a semmibül 
is tud valamit csinálni. Ezt még az asszony is tudja, mert amikor mondom neki, hogy 
hallod-e, hej, főzz már egy jó birkapörköltet, azt szokta válaszolni: „Hogyan, meg 
miből, amikor se hús, se zsír? Hát Isten vagyok én, hogy még a semmiből is tudjak 
valamit csinálni?” Hát ha ezt egy olyan locska asszony is tudja, mint az én feleségem, 
akkor férfi létére magának is tudni kellene. Miből lett, meg hogyan? Azt már én meg 
nem mondhatom, de az az egy bizonyos, hogy van, mert világít is, melegít is. Aztán 
meg az is jó benne, hogy nem mindig süt, mert kell az a sötétség is, ami éjszaka van, 
hogy alhasson az ember valamikor. Az is igen finoman ki van találva, hogy éjszaka 
sincs mindig olyan sötét, mint a zsákban. No, amint világos lett, jól körülnézett az 
Úr Isten, hát megakadt a szeme valami fényes tányérformán. Fölvette, megforgatta, 
gondolt egyet, jól kiglancolta, aztán azt mondta: na, ez meg jó lesz holdvilágnak. 
Amikor helyére tette az égen, úgy látta, hogy olyan magányosan van ott, mint amikor 
a juhászt otthagyták a birkái. Kellene valami köréje is, valami cifraságféle. Eszébe 
jutott, hogy még a régebbi ántivilágból maradt olyan cugligombos ködmön meg 
őtike. Csupa-csupa cugligombbal volt tele, de lemetélték róla, mert egy errejáró 
vándorlónak adták, akinek nem a cugligombok kellettek, hanem a meleg gönc, hogy 
meg ne vegye az Isten hidege. Na hiszen, még ma is ismeri mindenki az ilyenfajta 
gúnyát, talán még ma is él olyan öregember, akinek van ilyen. A lemetélt cugligomb 
annyi volt, hogy megtelt vele a szüreteskád, vagy még több is. Erre a sok gombra 
rászórt egy pár lapát olyan finom homokot, mint a nullás liszt, azután jól megforgat
ta, amitől úgy kifényesedett a sok ezüstgomb, mintha mindegyik egy-egy szentjános
bogár lett volna. Ezt azután mind felszórta az égre. Most is lehet látni éjszakánként, 
ha nem felhős az ég. így lettek a csillagok. Másnap hajnalban, amint megvirradt, 
körülnézett, látta ám, hoy olyan az egész föld, mint hóolvadáskor vagy valami nagy 
eső után az udvar, mert itt is, ott is elakadt sok víz, és jóformán menni sem lehetett 
a sok pocsolyától.Elővett hát egy jókora kapát, lehetett akkora, hogy ahányan itt 
vagyunk, se tudtuk volna megemelni. Ezzel kezdte eleregetni a sok vizet, hogy hadd 
menjen mind a maga útján. A föld nem volt még kemény, így aztán könnyen vágott 
utat a sok víznek -  ezekből lettek a kisebb-nagyobb vízfolyások. A mélyebb horpa
dásokba, áhol összeszaladt a víz, ott lettek olyan vizek, mint a falu végén a vályoggöd
rök, csak akkorák, mint egy nagy tó, meg tenger. Tudják maguk, milyen nagy víz a 
tenger? Látják, én azt is tudom, mert egyszer volt itt egy illető, aki megjárta Amerikát, 
az mondta, hogy a hajó, amelyiken oda ment, két hétig úszott a vízen, mire odaértek. 
No, amikor meglettek a folyók meg tengerek, ahonnan lefutott a víz, hamarosanki- 
zöldült a föld, mert fölverte a fű. Elkezdtek nyílni a virágok. Olyan lett minden, mint 
tavasszal. Olyan magas fák nőttek, hogy amikor valaki a csúcsát látni akarta, hát 
szinte hanyatt esett. Na hát, azután amikor ez mind meglett, honnan, honnan nem, 
előbújtak az állatok: kicsik, nagyok, egyszóval mindenféle. De nem akkorák ám, mint 
amilyenek most vannak, mert a nyulak olyan nagyok voltak, mint egy birka, az őzek 
meg mint egy szamár.

-  Jó lett volna akkor rabsickodni! — szólt közbe az egyik legényforma, mire Olá 
Gyuri megvetéssel hordozta végig rajta a tekintetét. Sértődötten nézett el a legény feje 
fölött. Nem régen azért gyűlt meg a baja a hivatalos emberekkel, mert valami hitvány 
őzet akartak a nyakába varrni a vadőrök.

-  Hallod-e öcsém, nem szeretem, ha a csikó az abrakosládába lép! Mit tudod te, 
mi az a rabsickodás? Különben abban az időben még rabsickodni sem kellett, mert 
még puska sem kellett, de még csapdát sem kellett vetni, mert még a vadállatok is
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olyan szelídek voltak, hogy meg lehetett őket simogatni. Aztán teszem föl, ha valaki 
éppen nyúlpaprikásra éhezett, hát választott egyet a hitványabbjából. Senki sem 
kérdezte tőle, hogyan fogta.

Na, szóval, hogy a szavamat egymásba ne öltsem, lett egyszerre annyiféle állat, 
hogy jutott belőle mindenhova elég. A takarmány nem volt gond, mert hasig jártak 
a fűben, legelhettek annyit, amennyi beléjük fért. így aztán volt minden: fű, fa, virág, 
gyümölcs a fán, állatok a mezőn, erdőben, annyi hal a vízben, hogy csak úgy 
nyüzsögtek. Csak éppen gazdája nem volt semminek sem. Egyet gondolt az Úr Isten, 
aztán megteremtette az Ádámot. Más neve nem is volt annak az embernek, de minek 
is kellett volna, amikor egyedül volt az Istenadta. Aztán hogy valahogyan el ne unja 
magát ez az Ádám, teremtett neki egy asszonyt is. Ebből lett a baj. Pedig úgy eleinte 
nem adódott közöttük semmi, megvoltak Ádám meg Éva békességben. Élhettek 
volna urasan, dolgozni se igen kellett nekik, mert enni-, innivalójuk volt bőven. A baj 
azután lett, amikor Ádám meg Éva megkapták az Istentől a regulát, így e: „minden 
a tiétek, azt esztek, amit akartok, ott isztok, ahol jó vizet találtok, csak egyet nem 
szabad! Itt van ez a két fa, meg is vannak jelölve, csak ezeknek a gyümölcséből nem 
ehettek.” Eleinte, amikor arra jártak, el is kerülték a két fát, csak néha, úgy félszem
mel sandítottak felé. Ádám még nem is annyira, mint Éva. Na, éppen ezt vette észre 
az ördög is, mert az meg mindig ott bujkált a jeles fák körül a bokorban. Szóba is 
állt velük. Eleinte csak olyan köszönőviszonyban voltak, aztán mindig több szó esett 
közöttük, már amint ez lenni szokott. Mindig úgy térült-fordult, hogy csak a két fa 
körül maradjanak. Egyszer csak elkezdte mutogatni, meg dicsérgetni, hogy milyen 
szép ez a két fa, meg amilyen szép a gyümölcse, biztosan olyan jó is. Tudjuk mindany- 
nyian, milyen az asszonyféle: csak dicsérgetni kell neki valamit, hamar el is hiszi. 
Ádám meg hiába mondta, hogy van elég fa, amelynek gyümölcse semmivel sem 
hitványabb, mint ezeké, de Éva eltökélte, hogy biz’ ő megkóstolja, mert mégis csak 
lehet valami abban, amit az a kígyóformájú ördög beszél. Addig sírt-rítt meg vinnyo
gott, míg Ádám azt mondta, egye fene, az az egy falás nem a világ. Hát szó, ami szó, 
itt hibázott Ádám apánk. Ezzel el is rontotta a világ sorát, mert ember létére hallgatott 
az asszonyra. Igaz, hogy van olyan asszony, akire érdemes hallgatni az embernek, de 
hát ez az Éva biztosan még fiatalka is volt, meg talán már állapotos is, ezért kívánta 
meg azt a gyümölcsöt. Hej, de rosszul is tette Ádám apánk! Ahelyett, hogy kiütötte 
volna Éva kezéből azt a gyümölcsöt, maga is beleharapott. No, hát ezért az egy 
harapásért kell most a szegény embernek annyit dolgozni. Amikor már ettek ebből 
az átkozott gyümölcsből, hiába akartak elbújni az Isten elől, mert nem volt az a sűrű 
bokor, ahol meg ne találta volna őket. Maga elé állította mind a kettőt, leszidta őket 
amúgy kegyetlenül, aztán elkergette őket olyan helyre, ahol csak gyom meg gaz 
termett. A föld meg olyan kemény volt, különösen szárazabb időben, hogy még a 
kapa is szikrázott, ha belevágták. Itt azt mondta nekik az Úr Isten, hogy „amiért nem 
fogadtatok szót, ezt a földet kell megdolgoznotok, ha azt akarjátok, hogy legyen mit 
ennetek”.

Ezután Olá Gyuri mérgesen színi kezdte a pipáját, de mivel már nem volt benne 
dohány, csak szortyogott, ezért a mellénye zsebébe dugta a sallangos dohányzacskó 
mellé. Lekászálódott a híd karfájáról, és indult a Sziget felé. Az egyik vidéki utána
szólt :

— Hát nincs tovább?
-  Nincs! Nem elég a bajból ennyi is? — botja hegyét indulatosan a földbe döfte, 

és csak úgy félvállról visszaszólt:
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— Megyek a dolgomra, mert ez a sok buta nép még eltéveszti, hogy melyik darab 
földet mérte ki neki az inzsellér. Amióta Ádám apánk megcsinálta ezt a bajt, meg kell 
nekik magyarázni, hogy a tejes kukoricát ne a szomszédéból szedjék, hanem a 
magukéból.

Medvegy Antal:

Madarak és kígyók
A két rozsdafarkú már március elején érkezett. Csak a mandula és a barack 

bimbózott már, a szőlőrügyek aludtak, az élet indulását inkább érezni, mint látni 
lehetett.

„Tek-tek”, hangzott vidám kiáltásuk, mellyel bejelentkeztek, s ha nyelvem alkal
mas lenne ilyen pödörintésre, visszafeleltem volna örömömben.

Kissé szégyellem magam az őshonos varjak és szarkák, az áttelelő cinkék előtt, 
hogy éppen az ilyen vándoroknak tisztelgek, de érzéseimet nem tudom leplezni. Olyan 
példázatos halleluja fog el, mint a pásztort, aki megmaradt kilencvenkilenc állata 
mellett az elkódorgott, de megkerült századikat ünnepli.

A madárkák nem voltak hivalkodók, nem voltak elegánsak, öltözékük nem csillo
gott. Rozsdafarkúak voltak, s ahogy a nevük mondja, csak erősen vörös farktollaik- 
kal dicsekedhettek. Egyébként barna, szürke színezetük egybeolvadt a nádtetővel, a 
szőlőkarókkal, a diófák elszáradt ágaival.

Szitálva kapkodták le a pince fehér faláról a korai bogarakat, lepkéket, leszálltak 
a gyenge füvek közé, s kövér hernyókkal röppentek fel, melyeket a tavaszi nap 
csalogatott elő.

Ilyenkor megcsapott a valóság szele, elkerülhetetlen törvények keménysége, az élet 
ára, adósság és fizetés. Mert én a hernyókat is szeretem. A szétcsapott tölgytuskókból 
kihulló szarvas- és orrszarvúbogarak kövék lárváit visszatettem barlangjaikba, a 
nagypávaszem ujjnyi hernyójára, a fecskefarkúéra, a sok araszoló, siető, élő perecekre 
leveleket dobtam, hogy a nap ne égesse őket.

Az éles madárcsőrben szétfröccsentek a puha húsok, a szöcskék lábai megrándul
tak még, mielőtt a nyelőcsőbe kerültek. A rozsdafarkúak nem szerették a kemény 
bogarakat.

Szenvedtek-e ezek a rovarok? Volt-e vergődés és sikoly? Védekezés és megadás? 
Mi volt?

Azt hiszem, süketek vagyunk. Gyarló fülünk csak önmagát szolgálja, s nem alkal
mas arra, hogy figyelje a fü növését, a föld forgása súrlódásának muzsikáját, az élet 
rezdüléseit, a kisugárzások suhanását, az elmúlás halkuló jelzéseit.

Igen, a lényegi kérdésekkel szemben teljesen süketek vagyunk, s így meg sem értjük 
azokat.
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Ellenérzésem akkor csillapodott, amikor egy hét múlva a rozsdafarkúak pamutszá
lakból, raffiából, toliakból fészket szereltek a pincetető méteres nádereszének alig 
hozzáférhető, bontott részébe a szénaszárító felett. A nőstény néhány nap alatt öt, 
mogyorónyi, kékes színű tojásocskát rakott, mint ritka féldrágaköveket.

Tizenhárom nap alatt keltek ki a kicsinyek. Fej, száj és has volt mindahány, sárga, 
tátogó csőröcskéjük korlátlanul nyeldeste a szülőkhordta rovarok, hernyók tehetet
lenné mészárolt tömegét.

Erőm fogytán, így csak a pince előtt tartom rendben a kertet, de itt is csak 
mértékkel. A magától nőtt tátikákat, hajnalkákat és mályvát, meg a vad nefelejcset 
gondozgatom.

A telek végében már háborítatlanul fut a szeder, tenyészik az árvacsalán, sok-sok 
éve rohadnak be a partszéli fák levelei, a kihordott venyige. A durva vörös terméskö
vek saját súlyukkal egyre jobban mélyednek a földbe, oldallapjaikon moha, a tetőn 
lapos, forró napozó, ahol ismeretlen legyek és szitakötők figyelnek.

Itt élnek a kígyók is. Pontosabban az erdei siklók, melyek a közeli erdőkből jönnek 
le, ha ott fogytán az egér.

A nyáron egy különösen szép párra lettem figyelmes. Nagyobbak voltak az átlagos
nál, méteresek. Ha közelítettem, nyomtalanul tűntek el a kövek és levelek között.

Szép a kígyó? Nem szép a kígyó! Gyermekkorom emlékei meghatároznak. A kígyó 
az, aki bűnre csábít. Tekintete merev, nincsenek szempillái. A kígyónak alig van 
hőmérséklete. Nincs pelyhe, tolla, meleg bundája, csak érdes pikkelye. Nem lehet 
simogatni. A kígyó csupa negatívum.

Én mégis jóérzéssel néztem ezeket a kiközösített állatokat. Csodálatos teremtmé
nyek. Száz csigolya és ugyanannyi borda. Láb nélkül is utolérik a gyors egeret. 
Kígyóim feje élénkbarna volt, mint a félérett gesztenye. A faroknál egészen sötét. 
Négy mélybarna hosszanti csík tarkította tovább a testüket. Nincs festőibb, mint 
ugyanazon szín sok-sok változata. Az oldalukon fehér pettyek, a szemek alatt kékes 
vonal. A nyakszirten feketébe hajló foltok rajzolódtak ki.

A kemény fejen a felső álkapocsban szűk nyílásból sziszegett előre kétágú nyelvük. 
Az alsó állkapocs nem csontosodott a pofához, hihetetlenül nagyra nyúlt, s az 
elkapott zsákmány rágás nélkül vándorolt a bordák hullámzó mozgásával a gyomor
ba. Az áldozati béka felsírt, mielőtt eltűnt volna. Szenvedett?

A védett hüllők, a ritkuló kígyók, a barna erdei siklók lustán és üresen delelnek a 
forró köveken. Agyuk alig van, így gondolataik sincsenek. Mégis Isten teremtményei. 
Küldetésük van.

A tragédia egy szerdai napon következett be, pedig ez a „Treuga Dei”, az Isten 
békéje. Ezen a napon a középkor sötét lovagjai nem húzták ki a kardjukat.

A siklók mégis ekkor támadtak. Talán elrendelt gonoszságuk volt az oka, hogy 
szokást és törvényt felrúgva kivédhetetlenek legyenek.

A fal puszta kövein villámgyorsan kúsztak fel, alig látható szögellésekbe kapasz
kodtak, átfonták a kortalan akácgerendákat, meglovagolták a százéves faszögeket, 
s lefittyedő állkapcsuk már ott tátogott a rejtett fészekben dermedten figyelő fiókák 
fölött.

Hallottam a jajgató szülőket, s felpillantva láttam a kötélnyi, barna, rozsdásan 
csillogó kígyótesteket.

Mire felértem, már csak a tetthely fogadott. A fészek alján két kihűlő, megfojtott,
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aprócska test, a nőstény kígyó osonó vonala, melyben a lenyelt három fióka maradvá
nya úgy domborodott ki, mint a horrorfilmek hátborzongató közelhozott képei.

A hímet még meg tudtam ragadni. Letéptem a falról, s a földredobott testre kemény 
bakancsommal rátapostam.

Nem tudom, mit tettem, s jól tettem-e?! Győzött-e az igazság azzal, hogy egy 
gyilkossággal több?!

A függöny mindenképpen legördült. Fonott székem nem viszem többé a ház elé, 
hogy nézhessem a rozsdafarkúak fáradhatatlan röptét, halljam a kicsinyek hangos 
kórusát szüleik jöttén.

A siklók ékszeres testében sem gyönyörködhetem, hiszen az ítélet és a kivégzés, 
melyet magam hajtottam végre, még a környékről is elűzi az özvegyet.

Mit is tettem? Mit is tettünk? Emberi jogok? Állati jogok? Tüskére tűzdelt vonagló 
kukacok, kirabolt fészkek, tüzparancs a katonáknak? Ugyanaz mindahány. Jogra 
van-e szükségünk, vagy megváltásra, s nem csupán az embereknek, hanem az egész 
teremtett világnak?!...

*

Tudom, hogy Assziszi Szent Ferenc prédikált a madaraknak, de nem tudom, hogy 
mit. A kígyók pedig süketek. Mit tegyek?

Díszítem a karácsonyfát. Az örökzöldre ezüst lamellákból fészket építek. Van egy 
régi madárdíszem, mellé teszem. Ezüst boával, mint édenkerti girlanddal körülfonom 
az ágakat. Csillog, mint a kígyók a bűnbeesés előtt.

Hallom a karácsonyi éneket: „Mint sokezer szív kívánta, Végtére az Úr megszánta 
A sóhajtozó világot, S szerzett számára váltságot.”
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H. Németh István:

Halló, ki beszél?
-  Halló!
-  Halló Sanyikám, itt Lickó beszél. Van szabad asztaluk valamelyik sarokban? 

Pocsékul érzem magam itthon egyedül karácsonyeste. Ha még tíz percig itthon kell 
maradnom, agyon bőgöm magamat. Milyen a hangulat maguknál? Sok a vendég? 
Nem bánom, ha nem is tud asztalt szerezni, csak egy széket adjon, meg egy üveg 
töményét, csak ne kelljen itthon a négy falat néznem. Tegye meg Sanyi, nem kívánom 
ingyen.

-  Halló! Hogy mi? Csak egy asztala van, az is kell magának? Sanyikám, ne 
vicceljen, a többi huszonkilenc asztalt elfoglalták talán? Mi? Mindig csak egy asztala 
volt? Hát kivel beszélek, nem a Sanyival? Ó bocsánat, azt hittem, hogy a főpincér 
Sanyi. Szóval téves kapcsolás. Úgy látszik, mellé tárcsáztam. Bocsánat még egyszer, 
ne haragudjon. Nem haragszik? Köszönöm, nagyon kedves. Tessék. Hogy mit? 
Vezeklésül ne tegyen le a kagylót. Dehát miért? Ahá, karácsonyi ajándékul. Nem 
bánom, de a nevem nem mondom meg és találkozóra sem megyek el.

-  Maga is egyedül van? Mindig, vagy csak most? Szóval agglegény. No jól van, 
az aggot visszavonom. Mennyi? Harmincéves? Én huszonnégy. Tisztviselőnő vagyok, 
csinosnak mondanak és egy szál rokonom sincs a városban. Nincs vőlegényem, nem 
kívánok férjhez menni, anyám meghalt öt éve, apám megnősült, vidéken élnek, 
boldogok ha nem látnak. Én meg élek a nagyvilágba és nem tartozom senkihez. 
Mielőtt akármit mondana, magához sem akarok tartozni, nem szorulok könyörado- 
mányra.

-  Nem mondhatom, hogy valami udvarlás, dehát egy vezeklőnek sokat kell tűrnie. 
Egyszóval nem hazudtam, sajnos ez a nagy helyzet. Akarja, hogy megesküdjem rá? 
Vagy szegény anyám emlékére? Jó, jó, nem esküszöm. Karácsony van, igazat mon
dok, nem akarom, hogy haragudjon a Jézuska. Maga is mondjon igazat, ezt adja 
nekem ajándékul.

-  Igen, figyelek. Harmincéves, mérnök, sportol, nőtlen és szegény, mint a templom 
egere. Ezt az utóbbit nem hiszem. Hja azért, -  az építkezés mindig leégés. Maga 
tervezte? Biztosan szép lehet. Kinek építi, ki lesz benne a ház úrnője? Ezt csak úgy 
mondja most, biztosan megvan már a jelölt. Jó-jó, igazat mondunk, nem kételkedem. 
Ha nincs, hát nincs. Egyet tudok, én nem leszek.

-  Van karácsonyfája? Az nem számít, egy fenyőág is karácsonyfa. Nekem van egy 
szép kis karácsonyfám, tíz gyertyával, fél kiló szaloncukorral. Három kis csomag van 
a fa alatt, de nem bontottam ki, mert tudom, mi van bennük. Én vettem magamnak 
délelőtt. Muszáj valamit dekorálni karácsonyestére, mert ha még ez sem lenne, hát
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eláshatnám magam. Nem, nem, csak magamnak csináltam. Enélkül nincs karácsony. 
Bejglit is vettem, de nem ettem belőle. Itt a karácsony minden kelléke, de nem használ 
semmit.

-  Bőgni tudnék, mondjon valami vigasztalót. Mindent unok! Unom a nyárspol
gárokat szalvétával a nyakukban a karácsonyi vacsora romjainál. Unom a széplelke- 
ket, akik előkészítették a karácsonyi népdalokat és orgonaszámokat a lemezjátszó 
mellé. Unom a szellemes cinikus frátereket, akik halandzsáznak összevissza. Unom 
a televízióemésztőket, az autóbolondokat. A hívőket is unom, mert egy sem váltja 
meg közülük a világot. Magamat unom a legjobban, mert... mert csak élek egyik 
napról a másikra és gyűjtöm az éveket a nyugdíjhoz. Az Isten áldja meg, mondjon 
már valamit, mert leteszem a kagylót!

-  H á... m i...? Ezt most miért mondta? Miket hirdet itt maga nekem? Nagy 
örömöt? Megtartót?! Ne űzzön csúfot belőlem, mert olyat mondok, hogy mindjárt 
maga fejezi be a beszélgetést. Ne prédikáljon nekem, nem vagyunk a templomban, 
nem vagyok már gyerek! Hát persze, hogy ismerem. Ez a karácsonyi evangélium, 
fújtam a konfirmációmon. No jó, jó, nem akarom megbántani, jót akart, szép 
karácsonyi mondás ez. De nekem nem szentige kell most, hanem segítség! Kegyetle

nül fáj a szívem, megmondtam, hogy miért, erre feleljen. Vagy terelje el a figyelmemet 
róla, mondjon valami szellemeset, valami felvillanyozót, mert bizony Isten leugrom 
a második emeletről.

— Nem, nem, ha mondom. Nem bántott meg senki sem, nem érzelgek a nagyvilág
ba, csak ma este kong körülöttem minden és egy értelmes gondolat se jut eszembe. 
Templomba nem megyek, anyám halála óta csak néhányszor voltam benn, de nem
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bírtam ki sokáig. El akartam ma menni valahova, elbújni egy szórakozóhely tömegé
be, inni akartam valami erőset, hogy ne kelljen gondolkodnom. Elfáradtam abba, 
hogy tartsam magamat, Úristen, de fáradt vagyok. Elvesztettem a lábam alól a talajt.

— Már megint!... álljon meg, álljon meg, ezt én is tudom, elfújhatom magának a 
második felét -  „egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”. Most boldog? Nem vagyok én vallástalan, ha már nem is bújom 
a templomokat. Hiszek abban, hogy kell valakinek lennie felettünk, dehát hol van Az 
ilyenkor? Egyedül vagyok, minden összekuszálódott bennem. Elromlott a rádióm is, 
olyan süket, mint az életem.

— Nem tudom, miért mondom el mindezt magának. Tudja, hogy szégyellném 
magam a hivatalban, ha ezt hallanák a többiek? Ők úgy ismernek, mint a jópofa nőt, 
aki minden heccben részt vesz, kiegyensúlyozott, csinos, jó táncos és nincs elhanyagol
va. Aztán karácsonyestén kiderül, hogy ez a mutatós lány belül üres. Na tisztelt úr, 
erre mondjon egy szép idézetet.

— „Nagy örömöt hirdetek -  igen hallom, nem is tudom, miért hallgatom —, 
Megtartó született...” Hát akkor most tartson meg engem is! Tessék, hagyom, semmi 
kifogásom ellene.

— Kész vagyok hinni is Benne, csak lássak valami értelmet az életemben. Most 
mutassa meg, hogy szeret. Már régen megmutatta? Hol? Szóval a kereszten. Másutt 
nem? Igen, hallom. A húsvéti sírban. Persze, hogy tudom. Feltámadott! Igen, azt is. 
Él! rendben van. De rajtam hogy segít? És ez mit segít? Talán személyesen idejön és 
megsimogat, mint... mint az édesanyám valamikor?

— Ne beszéljen lehetetlenséget. Hát hogyan simogathat meg telefonon keresztül az 
Isten? És hogyan húzhat ki a mélyből néhány szentigével?

— Nahát, ez fantasztikus! Magára bizta az én helyrerázódásomat. Talán a telefon- 
központ a mennyekbe kapcsolta a vonalamat?

— Halló! Miért hallgat?! Ne tegye le az Istenre kérem! Most nem hagyhat el, ha 
egyszer Magára vagyok bízva. No, kérem szépen. Hátha igaza van.

— Mit mondjak maga után? Jó, mondom.
— Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemben!
— Ó Istenem!
— Mondjon még valamit abból, amit magára bízott. Várjon, felírom. Igen, itt a 

papír, ceruza, írom. — Hívj segítségül engem — igen értem -  a nyomorúság idején, 
-  mondja csak tovább, — én meghallgatlak téged — lehet gyorsabban — és te 
dicsőítesz engem. Ezt nekem ígérte?

— Várjon egy kicsit. A könyvespolcom hátolján van egy biblia. Még az édesanyá
mé volt. Megvan. Ő mindennap olvasta. Az utolsó napon is. Hogy melyik oldalon? 
Éppen ott a könyvjelző. Hogy hol? Lukács evangéliumánál... a második résznél. 
Melyiket olvassam? Jó, a tizedik verset.

— N e  f é l j e t e k . . .  ím e h ird e tek  n e k te k  e g y  ö r ö m ö t . . .  a m e ly  m inden  n épn ek  örö m e  
lészen  — drága édesanyám, nem látom a betűket, -  s z ü le te tt  n é k te k  M e g ta r tó  — te 
tudtad ezt Édes — a z  Ú r K r is z tu s  a  D á v id  városában .

— Mindjárt, mindjárt... várjon egy kicsit legyen szíves. A zsebkendőm...
— Mondja csak, kedves barátom... Maga találkozott már Vele, a Megtartóval? 

Ma is? Hadd kérjem meg valamire, írja fel a telefonszámomat... jól hallotta a 
számokat? És kérem, hívjon fel holnap ilyenkor. Ugye, megteszi? Nem hagyhat 
félúton Betlehem felé.
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H. Németh István:

Almélkodva hallgatták
„a m ik o r  t iz e n k é t e s z ten d ő s  le t t ,  f e lm e n te k  J e ru zsá lem b e  a z  ünnep s z o k á s a  s z e r in t .” ( L k  
2,42)

-  Békesség neked, Ahira!
-  Béke veled is, Áser!
A fazekasok utcájában két jámbor pap találkozott. Ahira, a jól megtermett áldozó

pap szertartásosan helyezte párnás kezét paptársának jobb vállára. A fiatalabb Áser 
sem maradt adós az idősebb paptársnak kijáró tisztelettel. Kezét homlokához érintet
te, majd Ahira ősz szakálla végét simította meg. Dús volt ez a szakáll és jólápolt, mint 
maga az egész ember, akiről szinte sugárzott a jólét és megelégedés.

-  Jó időt adott mára Adonáj-Isten — szuszogta fényes arccal Ahira, miközben 
verítékét törölgette patyolat kendőjével.
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— Kegyelmes ígéret ez a jóidő az Úrtól — válaszolt Áser, és megindult a másik pap 
mellett felfelé az úton.

Szembetűnő volt a különbség a két pap között. Áser fiatal, mozgékony vékony 
ember volt. Ritkás fekete szakálla harciasán ágaskodott az álla felett. Tüzes fekete 
szeme fényesen csillogott. Látszott, nagy erőfeszítésébe került, hogy fékezze lépteit a 
kényelmesen döcögő öreg pap mellett.

Ahira jókedvűen fecsegett.
-  Elmúlt az ünnep, hazamentek a vidékiek. Te Áser, el sem képzeled, mennyi 

munkát adott nekem a léviták konyhájának a felügyelete. Naponként ezrek ellátásá
ról kellett gondoskodnom. Ha nem lett volna annyi áldozati állat, és a nekünk járó 
rész, nem is tudtam volna, mit tegyek.

Kezét elégedetten süllyesztette el a kék és bíborveres fonállal kihímzett széles papi 
öv alá.

— Most végre újból csend van Jeruzsálem utcáin.
Áser felkapta bozontos fejét.
-  Én pedig jobban szeretném már, ha Jeruzsálem utcái telve lennének lármás, 

kiáltozó emberekkel. Akik ujjongva kiáltanak: — Hozsánna a Dávid Fiának, áldott 
legyen a hozzánk eljött Messiás, a Szabadító!

-  Nono -  hökkent meg az öreg Ahira ne olyan tüzesen, kedves atyámfia. Jó 
lenne, persze, hogy jó lenne, de azért nem kell türelmetlenkedni!

Békítőén tette hozzá.
-  Jól van no, megértelek. Én is voltam valamikor fiatal tüzes pap. Akkor még én 

is azt hittem, hogy megérem a Messiás eljövetelét.
-  Még megérheted.
Szélesen kacagott az öreg Ahira.
— Ábrahám óta folyton várjuk, nem valószínű, hogy éppen most, az életemből 

még hátralévő néhány év alatt jönne el. No és ha eljönne? A dicsőséges csatákban 
már nem vehetek részt, mert öreg vagyok. A Messiás a seregek élére áll, sokáig tart, 
míg kivívja a győzelmet az elnyomók felett, addig pedig fiam, itt éhezünk és nélkülö
zünk.

Aggodalmasan simított végig domború pocakján.
— Nem lesz háború! -  kiáltotta indulatosan Áser. Szavával fog a Messiás rendet 

teremteni. Az ő igéje egyszerre meghozza a békességet és szabadulást. Ézsaiás próféta 
is ezt mondta: „... dárdáikból metszőkéseket csinálnak, és nép népre kardot nem emel 
többé!”

-  Csendesebben te! Ti fiatalok még talán élvezhetitek a Messiás aranykorát. De 
nekem, halálba készülő öregnek már csak a szent Törvényre van gondom, hogy 
bekerülhessek egykor az igazak paradicsomába.

Áser merészen az öreg szeme közé nézett.
— És mi lesz, ha a Messiás új törvényt hoz? Hasznát veszed-e a réginek akkor? 

Avagy nem Ő fogja egyedül megmondani, ki láthatja meg az Örökkévalót? Ő felette 
fog állani a Törvénynek.

Ahira borzadállyal nézett rá.
— Te szerencsétlen, ez már megint miféle szadduceus tévelygés? A Messiás soha

sem kerekedhetik Mózes törvénye fölé. Dávid Magva éppúgy szolgálja majd a Tör
vényt, mint szent őse. Ő csak a nép nyomorúságain fog változtatni, de Izrael Istenéhez 
a világ végezetéig a Törvény mutatja az utat a mennyekbe!
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Áser nem szólt semmit sem. Összeszorított szájjal lépdelt a fejcsóváló Ahira mellett. 
Nagy sokára sóhajtott fel bánatosan.

-  Életem legboldogabb napja lenne, ha meglátnám a Messiást...
Egy keskeny hídon mentek keresztül. Áser udvariasan előreengedte az öreget. 

Közben hátraszólt.
-  Vigyázz fiam, le ne ess!
Ahira most vette észre, hogy egy gyermek kíséri őket. Kíváncsian vette szemügyre.
-  Kié ez a gyerek? A tied nem lehet még ekkora.
Olyan 10-12 éves lehetett a fiúcska. Ünnepi köntöske volt rajta, a derekán szorosra 

hurkolt öv elárulta karcsú, arányos termetét.
-  Nem az én fiam, názáreti gyermek. Itt maradt az ünnepek után, szülei hazamen

tek. Nálunk aludt az éjszaka.
Ahira kedvtelve fogadta a fiú meghajlását.
-  Véletlenül maradtál itt, fiam?
-  A ty á m  d o lg a iva l k e l l  fo g la la to s k o d n o m .
-  Hm. Aztán mi az atyád foglalkozása?
-  E m b erek n ek  h a jlé k o t k é s z ít .
-  Aha. Később pedig, ha felnősz, te is segíteni fogsz neki. Vagy nem?
-  M in d ig  en g ed e lm esk ed n i f o g o k  A ty á m n a k .
-  Jól van, fiam, úgy is kell. Mindig engedelmeskedj Atyádnak. így leszel derék fia 

Izraelnek. No, szaladj csak előre.
A fiúcska felfelé szaladt a domboldalon. Mind a ketten utánabámultak. Ahira 

elégedett mosollyal, Áser tűnődve.
-  Vajon mi lesz e gyermekből?
-  Mi lenne? Ácsmester, derék ember, gyülekezeti vén, aki tiszta lelkiismerettel 

gyújtja meg szombatonként a Khaddis-mécset a názáreti zsinagógában.
Áser ellenkezett.
-  Meglátod, hogy pap lesz miközöttünk. Ha Adonáj élteti, mindenekben ki fog 

magaslani közülünk. Tegnap hallottam a templom tornácán, amint válaszolgatott a 
papok és írástudók kérdéseire. Olyan okosan és kedvesen felelgetett, hogy mindnyá
jan álmélkodtunk az értelmességén.

A főpapi palota mellett haladtak el. A kertben virágot öntözött egy öles núbiai 
rabszolga. Ott állt a kerítésnél a kis názáreti gyermek, és kerekre nyílt szemekkel 
nézett befelé.

-  Ugye szép, fiam?
-  A k e r t  s z é p , de  a  ra b szo lg a  o lyan  szo m o rú . S ze re tn é m  m eg v ig a szta ln i.
Ahira ingerülten tuszkolta odébb.
-  Ez egy pogány, tisztátalan rabszolga. Mi közöd hozzá?
-  A tyá m fia  ö  is.
Ezt már Áser sem hallgatta szívesen.
-  Fiacskám, ő nem tartozik a Választott Nép közé.
-  H á t c sa k  a  m i n épü n kh öz k e ll  irg a lm a sn a k  len n ü nk?
A két pap zavartan összenézett. Erre az ártatlan kérdésre nem tudtak mit válaszol

ni. Áser szeretettel megsimogatta a barna kis homlokot.
-  Eredj fel a templomba, gyermekem.
Már a felső lépcsőkön csattogtak a kis saruk, amikor újból megszólalt a fiatal pap.
-  Tegnap hallottad volna. Eleázár pap próbaképpen kérdezte tőle a parancsolato

kat. Mind elmondta, hibátlanul a magyarázatokkal, mint egy rabbi. Felmelegedett
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a szívünk csengő gyermekhangjára, nyílt tekintete láttán. Mert gyermek volt, nem 
koravén, tudálékos suhanc. Amit még tudni akart, szégyenkezés nélkül megkérdezte.

Elmosolyodott.
— Megkérdezte az öreg Béker paptól, hányszor jön el a héten a templomba. Az 

öreg számolgatta: sabbátkor háromszor, a héten pedig még kétszer, hogy a füstölő 
oltárra vigyázzon. A kis názáreti ugyancsak elbámult ezen.

— Na hallod — szólt közbe Ahira - ,  egy falusi gyermek ezen csodálkozhat. 
Nekem is két hétköznapon fel kell jönnöm erre a magas templomdombra.

Áser felkacagott.
— Fel k e l l  jönnöd? Szerencséd van atyámfia, hogy nem voltál akkor ott. Mert a 

fiúcska erre gyermeki ártatlansággal megjegyezte, hogyha ő az egyetlen Templom 
mellett élhetne, boldogan eljönne mindennap az Úr házába. Olyan leforrázottan 
ültünk ott a papi tornácon, hogy szégyenünkben rá se mertünk nézni a gyermekre.

Felértek a templomhoz. Ott magasodott előttük Izrael féltőn szerető Istenének 
hatalmas templomháza. Most jött ki a főajtón a gyermek. Fürge léptekkel sietett a 
papi udvar tornáca felé.

— Ha tudnád, milyen szorgalmasan tud hallgatni — mondta Áser. Tegnap az 
éjszaka harmadik órájáig regéltem neki Izrael történetét. Ujjongott örömében, ami
kor népünk felemeltetéséről volt szó, és zokogott, amikor a fogság szomorú történetét 
hallgatta.

Ellágyultan nézett maga elé.
— Mikor már késő lett, elhallgattam. Csak a csillagok világítottak a csendes 

éjszakában. A kis názáreti gyermek szótlanul járkált mellettem a felház lapos tetején. 
Egyszer csak odalépett hozzám és azt mondta: -  A ty á m , te  m e g lá to d  m ég  Iz ra e l  
M e ss iá s á t!

Ahira elnézően mosolygott a szakállába.
A papi tornác elé értek. Mintha csak a tegnapi kép ismétlődött volna meg újból.

Ott ült a gyermek a papok és írástudók között, akik megint vele foglalkoztak. Most « 
éppen az agg Béker magyarázott neki valamit. A sok ezüstös fej között olyan volt a 
kis bronzarany haj, mint a kiaszott mezőn magányosan virágzó jerikói rózsa.

Valaki elsietett a kívülállók mellett. Idősebb, cserzett arcú ember kémlelt be az 
udvarra. Most érkezett melléje az asszonya, a vidékiek megszokott szürke kendőjével 
a fején. Ruhájába fogózva egy kicsiny gyermek szaladt mellette. A két felnőtt arcán 
egyszerre cikázott át az öröm és egyszerre kiáltották boldogan:

— Fiam! J ézu s!
Áser szeme előtt elhomályosodott a kert. Csendesen megfordult, és besietett a 

templomajtón. Ahira is fejcsóválva vonult vissza a tornácról.
— Nem verték meg — dörmögte elégedetlenül - ,  pedig megérdemelte volna, 

márcsak azért is, mert megszégyenítette Izrael tiszteletreméltó papjait.
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Sághy Jenő:

„A szárszói híres utca”
(Magyar Élet tábor, Balatonszárszó, 1943)

A reggeli bibliaórán Kodolányi János kezében üde-kék színű könyvecskét pillantot
tam meg: az általunk, lelkészek által jól ismert Novum Testamentum Graece-t (a 
Nestle-féle görög nyelvű Újtestamentumot). Az író abban lapozgatott, azt tartotta 
nyitva s a görög szövegre támaszkodva tette meg észrevételeit...

Megnyitó előadásában Kodolányi a szavak inflációjáról beszélt. Egyik kijelentése 
agyamba vésődött örökre.

-  A német birodalom propagandaminisztere mondotta: állíts egy hazugságot, 
ismételd meg tízszer, százszor, ezerszer és végül mindenki igazságnak fogja tartani.

Finnországot járt újságíró hozzászólásában megjegyezte, hogy ott a lakosság sza
badon hallgathatja bármely ország rádióadását a háborús állapotoktól függetlenül. 
A rádióhallgatókra bízzák annak megítélését, mi a propaganda (hazugság) és mi az 
igazság.

*

Délutánonként és esténként énekeket is tanultunk. Mint a magyar népdal szerelme
se sok száz népi éneket tudtam, de a Bállá Péterék által tanítottakat — szebbnél 
szebbeket -  eladdig nem ismertem. Kimeríthetetlen a magyar népi költészet és dal 
kincsesháza. Egyik alkalommal eredeti csángó ének került sorra.

-  Kallura Gádó meghala,
Két szép lánya marada.
Egyik vala Targuca,
Másik vala Águca...
Esztendővel később -  1944. október 16-án — nemcsak énekükkel, magukkal a 

csángókkal is megismerkedtem, másmilyen tábortűznél. Egésznapos szórványmunka 
után, már esti sötétségben fáradtan kerékpároztam hazafelé Zamárdi irányából. 
Balatonföldvárt elhagyva, a földvári dombon láttam meg a tüzet, mellette vacsorát 
főző asszonyokat, közöttük lábatlankodó gyerekeket, távolabb báránysüveges férfi
ak, lovak, ekhós szekerek sziluettjét. Hogy csángók voltak (háború miatt áttelepü
lők), megtudtam az egyik szekér tüzfény megvilágította névtáblájáról:

-  Istensegíts
*

Szünetekben nagy forgalmat bonyolított le a gazdag iratterjesztés, ahol népi Íróink 
(egy-két kivétellel valamennyien részt vettek a konferencián) legfrissebben megjelent
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művei gyönyörködtettek szemet-szívet-értelmet. Szűkre szabott pénztárcám dacára 
tucatnyi Magyar Élet kiadványt megvásároltam. Némelyiket dedikáltattam is. így a 
Kertmagyarország megszállottjának, Somogyi Imrének a könyvét, a Viharsarok c. 
müvével nagy vihart kavart Féja Géza Régi magyarság-át, Sinka István Vád c. 
verseskötetét. -  Sinka -  szikkadt, szíjas, napégette pásztor — szellős fabarakkban 
trónolt, mikor a Vád-at hozzávittem. Maga elé tette könyvemet a gyalulatlan desz
kákból összerótt hosszú asztal közepére és beléje írta szálkás betűivel az ajánlást.

-  Sághy Jenőnek ajánlom sok szeretettel ezt az énekeskönyvet itt a Balaton 
partján, ahol a sellők is énekelnek a mese szerint...

*

Még az előző évi Magyar Élet konferencián kérdést intéztek Németh Lászlóhoz a 
valláshoz, hithez való viszonyát illetően. Kijelentette: ő orvos, aki természettudomá
nyos alapon áll. Egyébként is ő nem képes arra az életre, amit felfogása szerint a 
vallásos embereknek élniök kellene. Ő úgy gondolja, hogy a hívőknek minden tettét, 
mozdulatát, még reggeli mosakodását is át kellene hassa a vallásosságuk...

Szavaival nyilván a keresztyén emberek hitüknek megfelelő keresztyén életét hiá
nyolta. -  Nietzsche szavai jutottak eszembe:

-  A keresztyéneknek sokkal megváltottabbaknak kellene látszaniok ahhoz, hogy 
hinni tudjunk a Megváltójukban.

*

Egy délutánon feleségem is eljött a táborba, gyerekkocsit tolva. A hosszú telek 
közepén parkolt és -  szünet lévén éppen — élénk beszélgetésbe merült meghitt 
barátom. Szabó Dani SDG lelkész hitvesével. A főépület felől Veres Péter jött a
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magyar paraszt szokásos vasárnapi öltözékében: fekete öltönyben, csizmában s vakí
tóan fehér, nyakkendő nélküli, a nagy melegre való tekintettel kigombolt gallérú 
ingben (pontosan ezt az öltözéket hordta a konferencián Szabó Pál is). A gyerekkocsit 
megpillantva irányt változtatott, a kocsi melé lépett és beletekintett. Az augusztusi 
kék eget békésen nézegető csöppség láttán nem fakadt lelkendező szavakra, mint 
asszonyok szoktak ilyen esetekben. Szűkszavúan ennyit mondott csupán:

— A kis ázsiai.
Azzal nyomatékosan tovább lépdelt nyikorgó, tükörfényes csizmájában.
Dicséretet mondott Péter bátyánk ezzel a kurta megjegyzésével. Magyarnak, még

hozzá az őshazából valónak ismerte, fogadta el Ildikónkat (talán a gyermek szemevá- 
gása alapján?).

*

Községi főjegyzőnk említette, hogy hívatlan vendégek is vannak ám a konferenci
án. Detektívek... -  Hát nem vettük észre őket. Könnyedén elvegyültek a tábor 
hatszáz főnyi tömegében. Azt sem észleltük, hogy valami zavart, kellemetlenséget 
okoztak volna a konferencia menetében, jóllehet sok éles bírálat hangzott el az akkori 
politika és társadalmi rend ellen.

ízig-vérig magyar ember volt az akkori balatonszárszói körjegyző. Hivatásával 
kapcsolatos hitvallása így hangzott:

— A jegyzőnek nem a törvény érvényesítése, végrehajtása a főfeladata, hiszen a 
törvénynek elég ereje van ahhoz, hogy önmagát érvényesítse. A jegyző igazi hivatása, 
hogy a védtelen népet a törvénnyel szemben megvédje.

Ebben a szellemben munkálkodott. -  1944 őszén, amikor a háborús front Dunán
túlhoz közeledett, nyakra-főre dobolták, hirdették, hogy minden tizenhat és hatvan 
év közötti férfi vegyen magához háromnapi élelmet és induljon nyugatra -  a lakosság 
elszörnyedt és tanácstalanságba esett. Sokan bementek a községházára tanácsot 
kérni. A főjegyző a hozzá fordulóknak bizalmasan ezt mondta:

— Nézze, hetek óta őrzöm fiókomban a szigorú parancsot, miszerint a frontvonal 
közeledtén szekérre kell pakolnom a község legfontosabb iratait, aztán páncélszekré
nyestül indulnom kell nyugat felé. Hát én felpakolok és elindulok, ha mindenképpen 
muszáj. Elindulok, de a legközelebbi községet, Balatonszemest már nem érem el. 
Útközben lelépek. A szóládi hegyben el van már készítve számomra a hely.

Ebből aztán mindenki értett... Még a csendőrőrs is helyben maradt, parancsnokos
tul.

Vitézi címével nem hivalkodott. Soha nem beszélt róla, miért kapta. Később, 
frontidőben, mikor vele ketten laktuk néhány napig a paplakot, kérdést intéztem 
hozzá ez irányban. Restelkedve mondta:

— Hát ez igazán szót sem érdemel. Elfogtam egy megbokrosodott lovat. Annyi volt 
az egész.

Nehezen húztam ki belőle a további részleteket, de kihúztam. Akkor aztán világos
sá vált, legalábbis számomra: hőstett volt ez a javából. Nem oltott ki emberéleteket, 
hanem bajtársait mentette, amikor saját élete kockáztatásával megfékezte a gránát- 
tűzben teljesen megvadult, ide-oda rohangáló, a katonák testi épségét, életét veszé
lyeztető állatot.

*
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Pattogó ritmusú népdalt tanított nekünk Bállá Péter egy délután. Első sora írásom 
címe: „A szárszói híres utca”. Érdemes ideírni az utolsó vers kezdő sorait is.

— Erre gyere, ne menj arra,
Jobb út van erre, mint arra...
Érdemes idézni ezt a népdalfoszlányt, mert rávilágít a szárszói konferencia lényegé

re: az útkeresésre. A balatonszárszói Magyar Élet tábor résztvevői utat próbáltak 
keresni. Utat a kiúttalanságból a magyar élet számára.

*

Mostanában mind több fény hull a híressé vált 1943-as szárszói találkozóra. Talán 
jelentéktelen, apró emlékszilánkjaim közül is megcsillan egyik vagy másik ebben a 
fényben. Akkor nem szórtam hiába papírra ezeket a szárszói szilánkokat.

Schelken Pálma:

„  Vándor, k it utad erre hoz.
(Képek Budahegyvidék múltjából)

Szeretek az ország távoli kis falvaiban bolyongani, falusi öregek régi emlékeit 
hallgatni, melyben mindig nagy szerepet kap a természet, a táj kialakulása, a család 
élete. Évekkel ezelőtt a „Krisztinában” a postapalota előtt idézte emlékeit egy idős 
falusi bácsika. Ránk nézett, az autóbuszra várakozókra, aztán elmosolyodva a jelleg
zetes vörös téglás épületre m utatott:

— Hej, amikor ennek a nagy épületnek a helyén még a Dorner Cirkusz szép 
sátrában gyönyörködtünk! Le is szálltunk a szekérről, melyen apánk Somogyból 
hozott fel, körüljártuk, fejtegettük a díszes sátor képeit, magunk is mesét találtunk 
ki hozzá, mire hazaszekereztünk.

— Régen lehetett ez — mondtam néki.
— Biz’ az régen volt kedves, úgy a század elején. Innen vezetett az út a szőlőhegy 

felé, keskeny szekérút volt, olyan „egynyomtávú”, ha ide befordult egy szekér, a 
szembejövőt trombitával kellett figyelmeztetni... Apám húga itt szolgált egy nagysá
gos úrnál, aztán szüretkor jöttünk meglátogatni, családostul. Mi is beálltunk a vidám 
szüretelők közé, osztán nekünk is meglett a karácsonyi budai borunk... Serdülő 
legény voltam már, amikor a Retek utca meg a Trombitás utca sarkán levő ház falán 
megfestették a szekereket figyelmeztető nagy trombitás embert. Most már hiába 
keresném, levakolták. Pedig érdekes lenne az autóbuszok korában a szekeres trombi
tás -  az ifjúságunk...

A falusi bácsika emlékezése talán figyelmeztetés is volt a hegyvidék, a régi táj 
emlékeinek felidézésére. Egy kora délután magam is elindultam szép kerületünk, 
Buda XII. kerülete vadregényes múltjának, emlékeinek kutatására. A kutatásból
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napok, hetek lettek. Már a közelünkben találkoztam a múlt legendává vált egy 
darabjával. A Bürök utca és a Kempelen Farkas utca találkozásánál kialakított kis 
téren kicsiny kápolna őrzi Szent Márton tours-i püspök emlékét, aki Magyarországon 
született. Buda határfelosztásakor, 1789-ben ezt az Istenhegynek a Farkasrétig terje
dő nyúlványát róla nevezték Mártonhegynek — akkor még Martin-Berg-nek.

Az egykori svábhegyi őstelepülés központi utcája, a szőlők között felfelé vezető 
kanyargós Költő út, legforgalmasabb útvonala pedig a Diana út volt. A kettő 
találkozásánál lévő hét ház, a falu magva, máig is őrzi falusi jellegét. A 7-es ház 
gyakori nyaralója volt Erkel Ferenc. A vidék öregjei szívesen beszélnek a Diana úti 
galambdúcos székelykapuról, „Béke a bémenőknek” felírásáról s a jelmondattá vált 
sorokról:

„Ha Istent s nemzeted szereted, betérhetsz,
De álnok lélekkel föl s alá, elmehetsz!”

A keményfába bevésve: „Isten segedelméből építette Sófalvi József nőjével, Szappa
nos Annával.” A századfordulón, a századelőn magyar szótól inkább csak ünnepna
pokon volt hangos a hegyvidék -  amikor kirándulók jöttek fel jó levegőt szívni. 
Május elseje különleges svábhegyi tavaszi ünnep volt. Friss, házi sütésű kenyér illata 
áradt szét, volt ökörsütés, körhinta, paprikajancsi, póznamászás...

1833-ban a Honmüvész tudósítója szerint „Több mulató és vendégház várja a 
látogatókat”. Egy másik sajtóhír szerint „kevés rendelés volt, kacagásra adott alkal
mat, hogy az étek lajstroma, mely az ajtóküszöbre volt ragasztva, rostélyos helyett 
lópecsenye volt írva”. A múlt század hetvenes éveiben minden földrajzi név német 
volt. A sváb vincellérek, majorosok magyarul alig értettek.

1847. június 11-én nagy nap virradt a hegyvidékre. Döbrentei Gábor tudós társasá
gi tag javaslatára a Budai Tanács dűlőkeresztelőt tartott. Történelmi ihletésű, szép 
csengésű földrajzi nevek születtek: Tündérhegy, Istenhegy, Virányos, Kurucles, Tö
rökvész, Pasarét, Rézmál, Szemlőhegy, Vérhalom, Mátyáshegy, Árpád-orom, Hu- 
nyad-orom, Nádorkút, Bélakút, Hajnalos, Csillebérc, Kútvölgy, Petneházi rét... 
A hegyvidék népesedése 1867-től, a kiegyezés utáni időkben kezdődött, nyaralók s 
egyszerű emberek házacskái épültek: kertészek, iparosok, munkások szerény kis 
gazdaságai alakultak ki. És jöttek a kirándulók. „A zöldben mulatozás felülmúl 
mindent, a zöldben mulatozást nem múlja felül senki, semmi” -  olvashatjuk Arany 
János lapjában, a Szépirodalmi Figyelőben. De a hegyvidék öregei nemcsak az ilyen 
szép napokról mesélnek. Többen emlékeztettek az 1875-ös felhőszakadásra, melyről 
nagyapám is úgy beszélt, hogy emberek puttonyban vitték fel a hegyre a leomlott 
földet, hogy szőleiket megmentsék. Mert ez a terület sziklás hegyvidék volt, amelyről 
új lakosként írta Jókai: „én is alkalmazhatom magamra a monakói fejedelem jelmon
datát:

Lakásom sziklán kuporog,
Nem szántok és nem takarok.
De azért élni akarok.”

Századunk első jelentős kirándulóhelyének sok szép pontját versben is megörökí
tették. A Flóra villa vendéglátó terme falára díszes betűkkel festették fel Bérezik 
Árpád sorait:

Tiszta hangú szép magyar szó,
Víg vendégség, jó egészség,
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Magyar háznál Svábhegyen,
Házi áldás ez legyen!

Mondják, Petőfi is ebédelt itt, a zugligeti Fácán vendéglő kerthelyiségében s jelen 
volt Jókai és Laborfalvy Róza eljegyzésén a svábhegyi villában. 1849-ben mint 
katona, a Diana út 25. szám alatti Oravillában, Görgei főhadiszállásán járt, a szóbe
széd szerint itt békült ki Klapkával. Volt, ahol nem járt Petőfi, de nevét ügyes ötlettel 
reklámként vette fel a kis hegyi kocsma:

Petőfi tanyája soh’sem volt a hajlék,
Nagy nevének e lak csak parányi emlék.

Elkísértek a Tündérlak romos épületébe, amely annyi emléket őriz: Jókai, Kossuth 
járt benne, Petőfi verset írt a ház falára és mennyi szép verset írt benne Radnóti. 
A hegyvidék értékes múzeuma lehetett volna, ha az elmúlt évtizedek gonosztevői nem 
ítélik pusztulásra.

1874. július 24-én öröm érte a hegyi lakókat s legalább annyi a kirándulókat: az 
Ecce Homo rétről indult fel a Svábhegyre a fogaskerekű. 120 lóerejével kapaszkodott 
a Diósárok -  akkor még Nussgraben -  mentében, a szőlőültetvények között. Jókai, 
aki elkésett az indulásról, árkon, bokron, kövek közt futott utána nagy nevetést 
kiváltó kiáltásával: „egy tappodtat se nélkülem, míg föl nem vesztek arra a teaforraló 
masinátokra”. A 90-es években már iskolája és temploma is volt a hegynek, oltárképe 
Than Mórtól. Közadakozásból létestült mindkettő s ebben élen járt Eötvös József a 
tankötelezettség, a népoktatási törvény megalkotója, Jókai Mór és barátai, Benza 
Károly színész... Eötvös József egykori háza homlokzatán ma is őrzi a Karthausi- 
idézetet:

Fáradt valék s pihenni jöttem 
e falak árnyéka alá 
Mint a munkás,
Kit a dél heve ellankasztott 
a fa alatt nyugszik.

1914-ben Erzsébet királyné is járt itt Károly trónörökössel a régi nagyszállóban, 
ittlétét versben is megörökítették:

Itt állt s nézett szét Erzsébet, drága királynénk,
Hol koronát viselő fő soha nem vala még.

S míg itt elragadó látványon lelke merengett 
Érzé, országunk szíve feléje dobog.

Hódolatunk e hegyet nevezé Erzsébet oromnak,
Fogják, míg magyar él, áldani lába nyomát.

Ha erre sétált Jókai, kisérte eĝ y darabon, magyarul beszélgettek.
Vannak, akik a NORMAFA-ról mesélnek szívesen, melynek árnyékában Mátyás 

király is pihent s amely ma is művészek találkozóhelye. Ki írta róla a verset, nem 
tudom, de első két sorát feljegyeztem:

Áll a vén fa, szép idők emléke,
Meghatottan állhatunk elébe.

Hosszú séták, a múlt keresése után jól esik megpihenni Széchenyi szobránál a 
kőpadon és betűzni a pad már nehezen olvasható szövegét:
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Vándor, kit utad erre hoz 
E kézhordta kőrakáshoz,
Tudd a legnagyobb magyar nevét 
A dicsők dicsője, a nagy Széchenyiét!
Keresztelője volt a honfi...
Tisztelve, áldva a nemes...
Viseli ez orom,
Most és mindenkoron.

A kőpad része az 5. és 6. sor végénél letörött, milyen jó lenne, ha e sorok olvasói közül 
valaki régi lapok között meglelné a befejezést, én sajnos többéves kutatásom során 
nem akadtam rá, pedig volna, aki Rádai Mihály televíziós műsora után Ígéretet tett, 
hogy a szöveg kiegészítése után szívesen felújítja a Széchenyi-padot.

A budai hegyvidék nagy viharokat is átvészelt tájai beszélnek a népi erő, a földet 
termővé tevő emberi kéz óriási erejéről is, melyet oly igazul öntött sorokba a kiemel
kedő sziklába helyezett emléktábla hajdani alkotója:

A természet remeknek alkotá 
Budának erdős bérces tájait.
De emberésznek gondja kelle még 
Kényelmesen élvezni bájait.

Friedrich Lajos:

Napfény szonáta
Délután öt óra volt és az irodában elkezdődött a készülődés izgalma. Az a bizonyos 

kedves öröm, amikor elérkezik a munka befejezésének ideje és a jól végzett munka ( 
vidáman és megnyugtatóan lezárja a munkanapot. Érdekes hangulata van ennek az 
időnek. Hiszen ilyenkor mindenki számára valami új kezdődik. A pihenés, a szórako
zás órái jönnek. Az ezer arcú élet sok apró, ártalmatlan és színes szenvedéllyel várja 
a munkából megérkező embert. És vár mindenkit az otthon, a család, drága arcok 
mosolya. Emberek várnak ránk ilyenkor, akiket szeretünk, akikkel jó együtt lenni és 
akikért minden megszépül, ami otthon történik. Még akkor is, ha ez az otthoni 
foglalkozás fáradtságba, munkába, gondba, vagy éppen áldozatba kerül.

Délután öt órakor sokan érzik ennek a közeledő időnek érdekes és jó ízét. Ezért 
van az, hogy olyan vidám és napsugaras arcok készülődnek ilyenkor a kapukhoz.

Tamás is így érezte. Jókedvűen rakta el asztala fiókjaiba munkájának eszközeit, a 
papírt, tollat, a naptárt és a könyveket. Szerette, ha tisztán marad az asztala és nem 
marad rajta más, csak a telefon. Ilyen volt az élete is. Tiszta és csendes. Hűséges és 
becsületes. Nem mondta ki soha, de ez volt életének vezérgondolata: — mindent az 
idejében és mindent a helyén! Nem szerette a rendetlenséget sem az asztalán, sem az 
életében. Nem szerette a kényes komplikációkat, a ködös kalandokat, a könnyelmű 
kockázatokat. Egyenes és tiszta jellem volt, aki következetesen hűséges volt a munká
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hoz, az emberekhez és önmagához. Mindezt vidáman, boldogan és mosolyogva 
csinálta. Megelégedett volt és mindig olyan világosság volt körülötte, olyan csönd és 
olyan békesség, hogy egyszer, amikor egy borús reggel megérkezett a munkahelyére, 
valaki odaszólt a másiknak: -  Te, amikor ez a Tamás bejön, mindig úgy kivilágoso
dik a szoba, mintha még egy lámpát felgyújtottak volna.

Tamás kiegyensúlyozott, napfényben járó élet volt. Sokan azt mondták, az volt a 
titka, hogy nagyon boldog volt. Az otthonában nagyon szerethették, mert ebből a 
szeretetből a munkahelyére is maradt annyi melegség és annyi fény, ami elég volt 
ahhoz, hogy széppé tegye a munka perceit és a munkatársak csodálkozó arcát. Tamás 
tisztán tükrözte azt a törvényt, hogy igazán szeretni csak az tud, akit igazán szeretnek, 
mert csak boldog ember tehet igazán boldoggá másokat!

Délután öt órakor Tamás elzárta íróasztalát és vidáman lépett ki az utcára. A sar
kon megvette a délutáni újságot, megnézett futólag néhány kirakatot és a nyüzsgő 
emberáradatot. Amikor befordult a körútra, már „elbarátságtalanodott” az idő. Sűrű 
sötét felhőtakaró fonódott a körút kavargó tömege fölé. Tamás lassú léptekkel lépett 
az előtte haladók nyomába.

Fiatal pár ment előtte. A csúcsforgalom közelsége miatt-e, vagy a hangos beszélge
tés miatt, azonnal észrevette, hogy veszekednek. Nem is néztek egymásra, csak úgy 
dobták egymás felé a sötét szavak köveit. Már nem is mentek egymás mellett, a harag 
hézaga egyre nagyobb lett köztük. A szavak értelmét ugyan nem lehetett hallani, de 
a szavak éle villant, mint a távoli vihar villáma.



Tamás szomorúan ment utánuk. Szeretett volna hozzájuk lépni és gyengéden 
egymáshoz ölelni őket. Szeretett volna odalépni a hátuk mögé, és csendes, csitító 
szavakat mondani nekik arról, hogy szeressék és ne bántsák egymást. Hogy fiatalok, 
az élet szép és olyan jó dolog, amikor két ember egymáshoz tartozik. Szeretett volna 
odalépni hozzájuk és megkérni őket, hogy nézzenek újra egymás szemébe, úgy, mint 
egyszer régen, amikor először látták meg egymást és annyi szép álmot, annyit boldog
ságot mosolyogtak egymás szemébe. Szeretett volna odalépni hozzájuk és megkérni 
őket, hogy nyújtsanak újra kezet egymásnak, mint akkor régen, amikor először 
találkoztak, az első randevún. Szeretett volna odalépni hozzájuk, hogy elmondja 
nekik, hogy a szeretet mindent elintéz és mindent rendbehoz. De nem mert odamenni. 
Nem is mehetett. Tudta, hogy nincs joga hozzá, hiszen a szívek viharában még a jóság 
is idegen.

Ment hát utánuk szomorúan és tehetetlenül a körúton.
Amikor a nagy keresztúthoz értek, ahol tágas térré szélesednek az utat, látta, hogy 

köszönés nélkül kétfelé megy a fiatal pár. Még egyszer utánuk nézett, és őszinte szóval 
mondta maga elé: -  milyen kár...

Aztán elindult lassan a tér másik oldalára. Ott folytatódott hazafelé az útja. 
Amikor fellépett a járdára, akkor fordult be éppen a keresztútról egy másik pár. Szép 
szál, hatalmas férfi és gyönyörű, fiatal leány. Amikor közel érkeztek hozzá, akkor 
látta, hogy vastag fehér bot van a fiú kezében. A vak ember örök útitársa.

-  Szegény fiú! -  gondolta magában Tamás. És elindult utánuk tovább a körúton.
Már éppen arra gondolt, hogy milyen furcsa, hogy ma csupa ilyen szomorú élménye 

van, amikor csodálkozva látta, hogy ez a másik látvány nem is olyan szomorú.
A fiú és a leány szorosan egymáshoz simulva ment előtte. A fehér bot szinte 

vidáman lengett a fiú karján. Még soha se látott ilyen vidám mozdulatot a vakok fehér 
botjától. Nyugodtan el is dobhatná -  gondolta magában —, hiszen nincs szüksége 
rá. Sokkal erősebb támasza van. A szeretet viszi és vezeti boldogan karonfogva.

Aztán látja, hogy a leány a fiú arcába nézve, lángoló arccal, szünet nélkül beszél. 
Hogy mit mond neki, nem hallani. Csak annyit lehet látni, hogy a fiú is „belenéz” a 
leány arcába, mosolyog, és szinte ragyog az arca a boldogságtól. így mennek a 
körúton, fekete felhők alatt, tolongó tömegben, határtalanul boldogan.

Tamásnak felderült az arca. Hirtelen eszébe jutott a Holdfény-szonáta születése. 
Valahol leírták, hogy Beethoven egyszer egy vak leánnyal találkozott, aki sírva 
panaszolta el, hogy az ő számára örökre el van zárva a külső világ szépsége. Verseket 
hallott a holdvilágos esték bűbájától, az ezüstös holdfény világot szépítő hatalmáról, 
az éjszakában rejlő, sok kibeszélhetetlen szépségről, de ő mindezt nem látta, nem érti, 
sohasem fogja megsejteni sem. — És akkor, egy vak leány iránti nagy szeretetből 
született meg a holdfény szonátája. Beethoven zongorához ült, megláttatta a vakkal, 
eljátszotta neki a gyönyörű holdas estét.

Tamás most így nézett izgatottan a vak fiú szép szerelmére, aki a fiú arcába nézve 
mesélte neki a napsugaras életet. Az örömöt, a szépséget, a boldogságot. A napfény 
szonátáját. Tamás úgy érezte, hogy most is, itt a körúton, valami nagyon szép 
születik: a szeretet elmuzsikálja valakinek a boldogság napfényét. Az élet igazi örömét 
és szépségét, csodálatos értelmét, amihez szem sem kell, csak egy szív, amelyik igazán, 
teljesen és hűséggel tud szeretni.

Már az emberek is visszanéztek. Megálltak egy-egy pillanatra nézni és csodálni a
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gyönyörű jelenetet: a mosolygó vakot és az arcába, a szívébe mesélő gyönyörű 
kislányt.

Amikor a sarkon befordultak, Tamás még hallotta, hogy valaki csendesen megszó
lalt: — Hátha még azt látná, milyen gyönyörű az a lány!

Aztán elindult ő is boldogan a maga napfényes otthona felé.

Dér Endre:

HAZÁM
„Dajkál” -  az Értelmező Szótár szerint „gondoz, babusgat, ringat”. Második 

jelentése szerint „gondolatot, érzést tart ébren, s ápol a lelkében”.
Engem egy sajátos táj gondozott, babusgatott, ringatott, mint apró gyermeket. 

Ezért énnekem kedves tisztem, holtig tartó kötelességem a táj fakasztotta gondolato
kat, érzéseket ébren tartani s ápolni a lelkekben. A magaméban s a másokéban — 
egyként.

E táj: a róna s a hegyek találkozásánál nyújtózik, s vadalmás, mocsári tölgyes ősrét 
éppúgy akad rajta, mint kalásztermő fekete föld, vagy fehér izzású, kamillavirág 
övezte szikes. Igen-igen alkalmas tehát a „dajkálásra”.

Különös táj. Télen zord s kegyetlen. A váradi hegyek hószagával ijesztgető. Mégis 
ráillik a szívből csurranó „édes” jelző. Kivált a nyári ragyogásban...

„Geszt mellett édes táj ma is...” -  vallotta róla Sinka István, a táj szülötte. Korán 
kezdett ringatni engem a Geszt melletti, édes táj: már egyesztendős koromban... 
Csabán születtem, a Viharsarok fővárosában, a „békéden Békés” folyton fortyogó, 
nagyfaluszerű városában. Ám édesapám, az ács, Biharban kapott munkát, s mi -  
a csabai szlovák család -  felkerekedtünk, hogy ott lelhessünk új hazát, ahol kenyeret 
kínálnak nekünk. A kenyér Zsadány község mellett, Orosipusztán kínálkozott. Álla
mi uradalom működött itt 1923-ban, teméntelen hízót tenyésztettek külhoni piacokra, 
s bizony az én dajkáló tájam nem a legkellemesebben fogadott az első pihenéskor: 
éjszaka özön bolha furakodott az ingem alá, s csíptek veszettül... Úgy sivalkodtam, 
hogy édesapám első indulatában a csillagos ég alá akart száműzni, mert az ispán úrék 
közvetlen szomszédságában háltak, s félő volt, hogy megtorolják a csendháborítást.

Édesanyám bátran védelmezett, s valahogy megvirradt mégis. Apám erősen szere
tett minket, de azt se akarta volna, ha a kenyere odavész. Ezért másnap öt kilométer
nyire, a forróságban pilledező faluban, Biharzsadányban keresett nekünk szállást. 
Szőke-Nagy Ferenc bácsinál, egy fura vénembernél. Aki valami kis tengeriföldből 
éldegélt, s akinek jó kis „mellékese” volt néha a cégtáblafestésből. (El is itta olyankor
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a keresetet, héthatárra szóló házi dínom-dánomot kanyarítva, sikoltozó Cafkákkal 
fűszerezettet.)

Az elemi iskolát Csabán, az Előre pálya szomszédságában, születésem helyén 
kezdtem ugyan el, második-harmadik elemibe azonban megint a Szőke-Nagy Ferenc 
bátyám házikójából járogattam. Az „Újülésről” Kiss Anti, Elek Berti, Elek Gyurka 
volt a játszótársam; a szomszédok burján kertjeiben ízlett a spanyolmeggy, a Csaba
gyöngye, az otelló -  meg a pandúrosdi. Később az „Újtelep”-re hurcolkodtunk át 
(egek, hogy mennyit hurcolkodtam!), s Fekete Karcsi, Balogh Feri volt a szívbéli 
pajtásom -  a titkokkal terhes temető közelében.

De fáztunk telente! Idegenek voltunk, földönfutók, jöttmentek... Ráadásul nem 
is magyarok; csabai tótok voltaképp. S tényvaló, hogy Biharzsadány, ez a pártiumi 
területekkel határos, sárréti kálvinista fészek — „idegent” soha be nem fogadott 
annakelőtte... Mi tagadás, meg is mosolyogták első szóra a mi kenyereg, szalonnát 
becézgető, „kenyérkót, szalonkát” emlegető, sürgő-forgó édesanyánkat.

Apám szava se hangzott ismerősen a vastag nyakú, büszke falunak: magvas 
magyar irodalmi művekben pallérozott nyelvezettel szólott az emberekhez. Olvasott, 
művelt munkásember volt. Petőfi, Ady rajongója. 1919-ben a „Magyar jakobinus 
dalá”-t szavalta el az egyik munkástanácsi gyűlésen; jól tudta tehát, hogy „magyar, 
oláh, szláv bánat mindigre egy bánat marad”.

Ám jól tudott „irodalmian” fogalmazni is. S kiejtése sem volt tótos — inkább egy 
választékos szavú, városi entellektüeléhez hasonlatos.

Mi, az öcsémmel — őutána mentünk ebben is.
Meg is jegyezte Balogh Feri padtársam, mindjárt iskolába jártom második napján:
-  Endre! Te olyan urasan beszélsz... Mir beszilsz te olyan urasan?!
Hogyhogy: urasan? — háborogtam. S dacosan rántottam a vállamon is egyet: csak 

nem fogok „parasztosan” beszélni?!
Később, amikor már a fancsikai uraság tulajdonában lévő, vénséges malomépület

ben laktunk — Nagy utca 589 —, s meghallottam a nyárestében az aratólányok 
énekét, kezdettem megrendülni konok elhatározásomban... Ötösével lépkedtek az 
aratólányok, sarlóval a kezükben, mögöttük a legények, kaszával a vállukon, s fújták 
a porban hempergő főutcán — messzire csendülő hangon, felejthetetlen erővel, 
visszahozhatatlan-szépen:

Sokat arattam a nyáron,
De keveset háltam ágyon...
Hun erdőbe’, hun mezőbe’,
Hun a talló közepibe...

Gyönyörű ívben nyújtózott az énekszó a falu felett; benne sajgott a nótázók 
megtörettetése, ám a nekiszánás és a szíjas kitartás is bátran kizengett a dallamból. 
A fiatalság hegydöntő ereje.

S a magyar szavaké. Melyeknek hímes szépségű varázsa, megkophatatlan kifejező 
ereje van. Kivált, ha bánat csorrantja elő őket a szív közepéből. S mennyi bánat bújt 
a Halász Adél gilicehangjába, amikor a marokszedés fáradságát iparkodott elhessen
teni a magányos mocsári tölgy hűvösében:

Minden kis madárnak szabad ágra szállni,
Csak nékem nem szabad vélled elrepülni...
Ha madár lehetnék, szárnyakra kelhetnék,
Elfelejthetetlen, vélled elrepülnék...
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Ó... akadnak-e még híres „Kis-Zsadányban” olyan hamvasbarna, törökös arcú 
szépségek, mint amilyen Halász Adél volt?... Az ő esküvőjén méltán kurjongattak 
a legények; okkal bizonygatták:

Itt az öröm, itt a haszon,
Megesküdött a menyasszony.
Piros alma gömbölyű,
A menyasszony gyönyörű!

S van-e még az orosi határban olyan nagykacagású, deli özvegyasszony, amilyen 
Juhász Verőn volt, aki nevetve csavarta ki a vásári zenebonában egymásnak dúródó 
legények kezéből a bicskát, s egy Czája János erejével koccintotta össze a kakaskodók 
kobakját?... Hová lettek a határszép, férfierős leányok; s a katonaviselt, nyalka 
legények, akik teletorokból fújták a büszke hajdúnótát:

Szíp a hajdú, ha felül a lovára...
Fínyes kardját köti az ódalára...
Onnan nézi, merre van a hazája,
Szeretője nyóc esztendeje várja...

Vidám lakodalmakon, setét temetésen, duhaj pajtai mulatságon bámészkodva 
döbbentem arra, hogy ez a bihari „paraszti” nyelv -  tulajdonképpen a nagy földi, 
a „kézbe kivont kardú nagyfalusi Arany, szalontai hajdú” nyelve; akinek az ajkán 
ismételhetetlen szépen zengtek a magyar szavak; hol balladás-marokszorítotottan, 
hol a pille-libbenés gráciájával... Ki tud oly érzékletesen láttatni robajló lovaglást, 
mint O?!

Várad kövecses utcáin 
„lovuk acél körme csattog...”

S ki képes ennek ellenkezőjét, a zajtalan lovagolást tapinthatóbban elénk vetíteni?!

„Nem dobban az úton lovaik lába sem,
Körme sík homokba csuklóig lehalad,
Nyom előttük sincsen, utánok sem marad;
Ha maradna is, ezt mindjárt egyenlőre 
Söpri az éjszaki szélnek fölözője.”

Csak Ő írhatta le, hogy Rozgonyiné tengerzöld ruháját „lebke szellő lebegteti”, s 
azt is, hogy

„...úgy boronga szemein az álom,
Mintha árnyék napfényt kerget a határon.”

*

Engem, mint soproni, írogató teológust, Veres Péter ajnározott az írott szó görin- 
gyes dűlőútjain, ám Szabó Pál is számon tartott, mint zsadányit... Tudta pedig, hogy 
„jöttment” szlovák család vagyunk, nem születtem zsadányinak, de többször fejteget
te nékem: olyan a keveredés Hajdúban, Biharban, Békésben, hogy a Jó Atya, ha 
eligazodik — fajta szerint...

Ahogyan Szabó Pál szavait hallgattam, hirtelen hallani véltem a nagyidejű öregeink

142



rekedtes hangját, akik mindmáig széltében-hosszában mesélik Békés és Bihar falvai
ban az alagúti kincsek sorsát:

„A gyulai alagútnak a bejárata valamikor annak a dombnak az ódalába” vót, amék 
a Sájber puszta mellett a hótt Kölesér partján van. Özön píz van ebben eldugva. Oszt 
ha valaki burokba virágvasárnapján születik, hetedik gyereknek, az látó lesz, oszt a 
kihozhatja a sok kincset...”

Fogy miért gondoltam épp e hiedelemre?
/  tért, mert -  hitem szerint -  Békés, Bihar s Hajdú népe réges-rég rálelt a 

csodálatos alaúgtra s benne a kincsekre.
Mert egyikük így köszön a másiknak: „Dobrí gyen!” Amaz így fogadja: „Buna 

zua!” Vagy éppen: „Jó napot!”
Más-más nyelven szólanak egymáshoz -  mégis, mindenki érti a másikát.
Más-más nyelven szólalnak meg ugyan; de azért érthetően és világosan mondja 

ki-ki ugyanazt: „Hazánk. Szülőföldünk. Dajkáló tá j...”
S hogy ezt mondhatják mindannyian: ez a legnagyobb kincs a világon.

Merényi László:

A merényi harangok
Merény régi bányászközség a Szepességben (Gölnicbánya közelében). Evangélikus 

temploma több mint kétszáz éves. Két harangja van. Az egyiknek neve „Glaube” 
(Hit), a másiké „Liebe” (Szeretet). A harangokon növényi mintás díszítés látható és 
német nyelvű szövege utal a múltra.

A községet a Szepességen megtelepült német ajú „cipszerek” alapították. Neve 
évszázadokig Wagendrüssel volt. A település lakói korán csatlakoztak a lutheri 
reformációhoz. Evangélikus iskolájuk 1571-ben jött létre.

A XVII. század végén a vallásüldözés nehéz helyzetbe hozta az itteni gyülekezetei 
is. Templomát erőszakkal vették el. Egy évszázad megpróbáltatásainak vetett véget 
II. József Türelmi Rendelete. Az evangélikus gyülekezet ismét szabadon tevékenyked
hetett. M ic h a e l G o tth a rd  lelkész nagy érdeme volt az, hogy 1785-ben felépülhetett a 
wagendrüsseli új templom.

Az evangélikus egyháznak a továbbiakban is komoly szerepe volt a község életé
ben. 1802-ben az itteni 2464 fős lakosságból 1718-an tartoztak a lutheri valláshoz.

Wagendrüssel lakói nem voltak jobbágyok. A vezető réteget az őslakos („Bürger”) 
polgárok képezték; a Gura, Weiss, Seiler, Schwarz, Saltzer családok jelentették az 
evangélikus egyházközség legfőbb támaszát.
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A XIX. században a német ajkú lakosság mind jobban magyarosodott. Ennek 
nyilvánvaló jele volt az, hogy 1877-ben a község nevét Merényre változtatták. Érde
kes, hogy alig négy év múlva, 1881-ben az innen származó erdőmérnök „ M e ré n y i”-re 
magyarosította nevét. Kiváló szakembernek bizonyult; 1900-ban a párizsi világkiállí
táson aranyérmet nyert erdőrendezési terveiért.

A községnek egyébként más híres emberei is voltak. Itt született 1674-ben C elder  
O rbán  neves kuruc brigadéros. Ugyancsak büszke lehet a község M ic h a e l K le in  XVIII. 
századi lelkészre, aki németül jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki. A XIX. 
században pedig kiemelkedett K o n sta n tin  S ch w a rz  itteni tanító, akinek verskötete 
jelent meg (helyi cipszer tájszólásban írt költeményeivel).

Az 1918-as államfordulat után a község hivatalos neve Vondrisl lett. A lakosság 
összetétele a betelepülések nyomán megváltozott. 1930-ban 2285-en éltek itt és közü
lük 857-en voltak evangélikusok.

Az egyházközség azonban továbbra is fontos szerepet játszott a település életében. 
Kiemelkedő G u ra  J en ő  lelkész munkássága. 1907-től kezdve évtizedekig volt a község 
lelkipásztora. Ő szervezte meg 1935-ben a templom 150 éves jubileumi ünnepségeit, 
előzetesen gondoskodva az épület teljes felújításáról. (Ebben komoly segítséget kapott 
S e ile r  A n d rá s  iparostól.)

Jöttek a háborús évek. A merényi iskolát a fasiszta szlovák állam 1941-ben elvette 
az evangélikus egyháztól. A lakosság hangulatát jól érzékeltette Gura Jenő 1944. 
május 15-i levele rokonához, dr. M e ré n y i O s zk á r  irodalomtörténészhez: „A háború 
hosszúsága és a harctér közelebb jövetele idegessé teszi az embereket...”

1944 szeptemberében kiürítették a községet. A kevés itt maradt német ajkú lakost
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1945-ben a csehszlovák hatóságok kényszerítették távozásra. (Ekkor egyébként nem
csak a „Merény” és „Wagendrüssel” nevek használata szűnt meg, hanem a cipszer 
eredetű szlovák „Vondrisl”-é is. 1945-ben a települést Nálepkovóra „keresztelték” 
át...)

Az egykori merényi evangélikus egyházközség szétszóródott. Tagjai Németország 
különböző helyein telepedtek le. Lelkipásztoruk: Gura Jenő Neuendettelsau evangéli
kus szeretetotthonába került. Itt halt meg 1953. április 12-én. A gyászjelentés szavai 
szerint őt „az Ú r... a jelenlegi hontalanságból az örök hazába szólította el”.

A hontalanság fájó érzése él az egykori merényiekben. Gondolataikat jól tolmá
csolta Gura Jenő fia, G u ra  K á r o ly  1971-ben dr. Merényi Oszkárnak írt levelében: „Az 
elmúlt 50-60 évben annyi sok minden változott... ha fájó szívvel is tudomásunkra kell 
venni. (Nyelvhelyességi hiba az eredetiben. M. L.) Szebb lett volna, ha mindkét 
világháború megkímélt volna bennünket, vele Merény őslakosait is...”

A merényi evangélikus templom ma is áll, a két harang most is szépen szól. 
Hiányoznak viszont az egykori hívők, kiket erőszakkal űztek el szülőföldjükről. 
Bármilyen messzire vetődtek azonban el, a merényi harangok csengő hangját nem 
felejtették el.

Koren Emil:

Erdőszéli emlék
Időben húsvét táján történt. Bár visszagondolva rá, csak tavaszi zsongást hoz, 

amikor dallamát dúdolom: „Szólj boldog hálaének... űz fagyot, téli álmot, kizsendül 
rá a föld...” De akkor még nem hordozott húsvéti üzenetet. Bár ahogyan a dallam 
második hangja felüt, mindig hordozott valami húsvéti felcsapó lelkesültséget. Csak 
éppen közvetlen húsvéti üzenete nem volt, amikor átéltem.

Ma már alig tudom, valóság volt-e, vagy álom, olyan messze van tőle térben, s oly 
közel a szívemhez, hogy ma is elakad a lélegzetem, s valami bizsergő-melegen fut végig 
a hátamon.

Csípős, metsző reggelen indultunk. Korai húsvét felé néztünk, s akkor a finn táj 
még havas, téli takaró alatt álmodik az erdő. Csípős szelek sodorják az álmokat. 
Hógyalukkal simára tisztított széles úton haladtunk Helsinkitől észak felé a nálunk 
kora tavaszi, itt kitartó télutóként hidegben didergető időben. Järvenpää — jelezte
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az útjelző tábla s nem sokkal később megálltunk egy erdővel borított emelkedő 
domboldal szélén.

-  Jöjj egy kicsit utánam -  szól a barátom, kilépve az autóból. Széles lépésekkel 
taposott utat, térdig merülve a hóban, az erdő mélye felé.

Nagyokat emelve lábamat, lépkedtem utána a csizmájával mélyesztett apró hóku- 
takba. Galléromat felhajtottam, kucsmámat mélyen behúztam. Hunyorgó szemem 
alig állta a süvítő szélben millió tűként szúró hókristályokat.

Huszonöt-harminc lépés után megállt. Fordulnia kényelmetlen lett volna. Két lába 
cövekként mélyedt a hóba. Csak úgy a válla fölött félig visszafordult, s csendesen 
megkérdezte:

-  Mit hallasz?

Kérdése értelmének mélyét fürkésztem, s fülem-lelkem nagy figyelésbe kezdett.
Zúgott az erdő. Szélparipák száguldottak végig, tarolva a nyögő erdőt. Egyre 

élesebben tombolt a hóvihar. A lábunk vágta hókutakat már betemette, mint minden 
életet, mely a hó alatt sejlett. Nyögve kiáltoztak a fenyőóriások, a fejedelmi honkák. 
Süvítő hangorkán dörögte túl jajszavukat. Teljes regisztálással orgonáit az erdő, s ha 
csöndesült a vihar, hirtelen megállt a szél, úgy öntött el a csend, mint amikor lázban 
égő arccal hideg szélben állunk s a szél hirtelen múltával elönti arcunkat a forróság. 
Muzsikált ez a csend halk melódiákat s ha új lökésekkel indult a szél, a honkák csúcsai 
fent jajogva csapódtak egymásnak.

— Mit kell hallanom — nézek a barátom hátratekintő arcába, mire ő meszólal:
— Nézd, ott lakik Sibelius! -  mutat az erdőmélyén meghúzódó házra, s ebben a 

pillanatban a honkák recsegése, a szél kegyetlen zúgása s el-elcsituló süvítése a 
Finlandia fenséges dallamát muzsikálta a számomra. Szinte magam előtt láttam a 
szikár alakot, amint tar koponyájával a faburkolatú falnak támaszkodik, s szívében 
dallamok fogannak.
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Mindig a természetet muzsikálta: a tuonelai hattyút, a Pistilukkit, a Regét, a 
Tapiolát... Történetietlen, személytelen mesealakok vilióztak előttemf, s a Valse 
Triste történetének bájos, romantikus, szomorú meséjének gyöngéd ereje fogott meg. 
Minél jobban gyengül a vihar, csöndesednek a szelek, annál jobban melegszik bennem 
a Koskimies szövegére költött Sibelius-dallam. Különösen a második, a felütéses dé 
hang, amely szinte vidám, hallelújás húsvéti hang, az Evangélikus Énekeskönyv 69. 
énekének egyetlen Sibelius-dallamából: „Szólj, boldog hálaének... űz fagyot, téli 
álmot, kizsendül rá a föld...”

Nem, valóban nincs közvetlen húsvéti üzenete.
Vagy talán mégis?
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Magyarországi Evangélikus 
Egyház

1. O r sz á g o s  E gyh ázi E ln ök ség

Püspök-elnök:
Dr. Harmati Béla

1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel/Fax: 138-2302

Püspök: 
Szebik Imre

1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel: 134-3737

Országos felügyelő: 
Dr. Frenkl Róbert

1024 Budapest 
Mártírok u. 67. 
Tel/Fax: 156-4444/106

2. A z O r sz á g o s  E g y h á z  t isz tség v ise lő i

Országos Iroda: 
Szemerei Zoltán
pénzügyi oszt. vez.

1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel: 113-0886 

113-8504

Veperdi Zoltán
adminisztratív oszt. vez.

Tel: 113-0886

Peskó Zsuzsa
titkárnő

Tel/Fax: 113-0886 
Tel: 134-4591

Országos Pénztár: 
Károlyi Rita 
Kendek Györgyné 
Csoszánszky Károlyné

Tel: 113-0886 
134-4585

Országos jogtanácsos: 
Dr. Luthár Jenő

1071 Budapest 
Damjanich u. 28/b. 
Ümk.: 153-4477

Országos főjegyzők: 
Dr. Nagy István

1034 Budapest 
Dévai B. M. tér 1. 
Tel: 168-6893
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Húsz Róbert

Országos jegyzők: 
Tóth-Szőllős Mihály

Rózsahegyi Pál

Országos számvevőszéki elnök: 
Martos Pál

3 . O rszá g o s  m u n k aágak  vezető i

Az Országos Múzeum vezetője,
Gyűjteményi Tanács ügyintézője:

Dr. Fabinyi Tibor

Az Országos Könyvtár vezetője:
Dr. Mányoki János

munkatársak:
Dr. Hubert Gabriella 
Imreh Enikő

Az Országos Levéltár vezetője:
Vető Béla

munkatársak:
Böröcz Enikő 
Gáncs Aladár

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat és a Luther Márton 
Szövetség országos előadója:
Dr. Nagy István

Országos egyházzenei igazgató:
Trajtler Gábor

A Nyugdíjosztály ügyvivője:
Kosa László

A Diakóniai Osztály ügyvivője:
Kendeh György

Evangélikus Sajtóosztály: 
Tóth-Szöllős Mihály 
Nagy László 
Rezessy Miklósné 
Kasparek Pálné 
Zvarnosz Pavloszné

1145 Budapest 
Laky A. u. 19.
1088 Budapest 
Puskin u. 12.
Tel.: 138-2360
2660 Balassagyarmat 
Jószív u. 37.
1118 Budapest 
Kelenhegyi u. 7 -9 .

1052 Budapest 
Deák tér 4. 
Tel.: 117-4173
1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel.:114-2009

1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel.: 114-2009 

114-3084

1085 Budapest 
Üllői út 24.
Tel.: 113-0886
1052 Budapest 
Deák tér 4.
Tel.: 137-9959
1085 Budapest 
Üllői út 24.
Tel.: 113-0886
1134 Budapest 
Kassák L. u. 22. 
Tel.: 120-8207
1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel.: 138-2360
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Az egyházi folyóiratok szerkesztői:

Evangélikus Élet:
Tóth-Szőllős Mihály

1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel.: 138-2360

Lelkipásztor:
Dr. Hafenscher Károly

1052 Budapest 
Deák tér 4. 
Tel.: 137-8966

Diakónia:
D. Veöreös Imre

Menekültügyi Szolgálat vezetője: 
Bolla Árpád

Országos Ifjúsági lelkész: 
Szeverényi János

1089 Budapest 
Vajda P. u. 43/b.
1152 Budapest 
Beller I. u. 91/a.
1131 Budapest 
Keszkenő u. 13.

KIÉ Iroda 
Németh Zsuzsanna

1111 Budapest 
Bercsényi u. 14. 
Tel.: 166-0304

MEVISZ Iroda 
(Józsefvárosi lelkészi hivatal)

1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel.: 113-9879

Kántorképző Intézet gondnoka: 
Gulyás Erzsébet

1251 Fót 
Berda J. u. 3. 
Tel.: 27/58-243

4 . A  M a g y a ro rszá g i E g y h á za k  Ö k u m en ik u s T a n á csa

Főtitkár: 1026 Budapest
Bóna Zoltán ref. lelkész Bimbó út 127. 

Tel.: 115-0031

5 . E v an gélik u s T eo ló g ia i A k ad ém ia

Dékán:
Dr. Muntag Andor

Prodékán:
Dr. Fabiny Tibor

A Teológus Otthon Igazgatója: 
Zászkaliczky Pál

Ószövetségi tanszék:
Dr. Muntag Andor

Újszövetségi tanszék:
Dr. Cserháti Sándor

1147 Budapest 
Rózsavölgyi köz 3. 
Tel.: 163-6451 

163-7454 
183-4537
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Egyháztörténeti tanszék:
Dr. Fabinyi Tibor

Rendszeres teológiai tanszék:
Dr. Reuss András
Dr. Prőhle Károly nyugdíjas

Gyakorlati tanszék:
Dr. Nagy István 
Szabó Lajos adjunktus

Egyház- és társadalomtudományi tanszék: 
if]. Szentpétery Péter adjunktus

Zenei előadó:
Trajtler Gábor adjunktus

Tiszteletbeli teológiai tanárok:
Dr. Hafenscher Károly 
Dr. Sebneczi János

Dékáni hivatal vezetője:
Zirneáné Matos Éva

MEGBÍZOTT ELŐADÓK:

Ószövetségi tanszék:
Vető István

Újszövetségi tanszék:
Fabiny Tamás

Pszichológia:
Dr. Andorka Rudolf,
Brebovszky Éva

Egyháztörténeti tanszék:
Keveházi László 
Dr. Szigeti Jenő
Dr. Boleratzky Lóránd egyházjogász 

Könyvtár:
Sullayné Szigetvári Ddikó 
Herczog Csaba

6 . E van gélik u s G im n áziu m ok

Budapesti Evangélikus Gimnázium 
Igazgató: Dr. Gyapay Gábor

1071 Budapest 
Gorkij fasor 17-21. 
Tel.: 122-4406 

142-9528
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Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
Igazgató: Dr. Lampérth Gyula

7 . E van gélik u s óvod ák

Evangélikus Keresztyén Óvoda: 
Vezető óvónő: Lassú Tamásné

Evangélikus Óvoda:
Óvónők: Köhlerné Schiszler Á. 

Frittmann Istvánná

Protestáns Óvoda:
Óvónők: Papp Ilona

Eszlényi Gyöngyi

Evangélikus Óvoda:
Óvónők: Szebeni Gyöngyi 

Fazék Teodóra

8 . E van gélik u s üdülők

Evangélikus üdülő:

Evangélikus vendégház:

„Kapernaum”

9 . E van gélik u s szere teto tth o n o k

Budai Szeretetotthonok Központja: 
Igazgató: Csizmazia Sándor

Hozzátartozó otthonok: 

Egészségügyi Gyermekotthon

Öregek Otthona

9401 Sopron 
Széchenyi tér 11. 
Tel.: 99/12-250

8100 Várpalota 
Thúry György tér
6230 Soltvadkert 
Dr. Grätzer u. 1. 
Tel.: 78/31-037
1103 Budapest
Ászok u. 1 -3 . 
Tel: 157-1358
9025 Győr 
Petőfi tér 2.

8624 Balatonszárszó 
Jókai u. 4L 
Tel.: 84/40-436
9400 Sopron 
Zerge u. 26.
Tel: 99/16-214
8315 Gyenesdiás 
Béke u. 57.
Tel.: 3

1029 Budapest 
Báthori u. 8. 
Tel: 176-8590

1029 Budapest 
Báthori u. 8. 
Tel: 155-9765
1029 Budapest 
Ördögárok u. 6.
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Öregek Otthona és Munkásszállás

Öregek Otthona

„Béthel” Missziói Otthon

„Siló” Fébé Otthon

Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona 
Igazgató lelkész: Széli Bulcsú

Evangélikus Özvegy Papnék és Johannita Otthon 
Igazgató lelkész: Gáncs Péter

„Kapernaum” Szeretetotthon 
Otthonvezető: Szabó Ferencné

Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon

„ÉLIM” Egészségügyi Gyermekotthon 
Igazgató lelkész: Magyar László

Evangélikus Szeretetotthon:
Igazgató lelkész: Bozorády Zoltán

Evangélikus Szeretetotthon 
Igazgató lelkész: Kutyej Pál

Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon 
Igazgató lelkész: Kertész Géza

Evangélikus Szeretetotthon 
Igazgató lelkész: Kalácska Béla

Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon 
Igazgató lelkész: Roszik Mihály

Evangélikus Szeretetotthon 
Igazgató lelkész: Tekus Ottó

1029 Budapest 
Vörös Hadsereg u. 193. 
Tel.: 176-5603
1021 Budapest 
Modori u. 6.
Tel.: 136-7630
2081 Piliscsaba 
Széchenyi u. 8 -12 .
Tel.: 26/35-218
2081 Piliscsaba 
József A. u. 7.

1088 Budapest 
Szentkirályi u. 51.
Tel.: 114-2523
2143 Kerepestarcsa 
Szent László u. 1.
Tel.: 28/70-090
8315 Gyenesdiás 
Béke u. 57.
Tel.: 3
7623 Pécs 
Szabadság u. 18.
4400 Nyíregyháza 
Derkovits u. 19.
Tel.: 42/16-620
4400 Nyíregyháza 
Eötvös u. 2.
Tel.: 42/10-544
5600 Békéscsaba 
Berényi u. 125.
Tel.: 66/25-056
1086 Budapest 
Karácsony S. u. 31-33. 
Tel.: 114-2490
2660 Balassagyarmat 
Deák Ferenc u. 22.
2730 Albertirsa 
Dózsa Gy. u. 7.
Tel.: 70
9025 Győr 
Péterffy S. u. 5.
Tel.: 96/20-440
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Evangélikus Szeretetotthon 9152 Börcs
Igazgató lelkész: Tekus Ottó Petőfi u. 147.

10. D é li E van gélik u s E gyh á zk erü le t

Püspöki hivatal: 1088 Budapest 
Puskin u. 12.
Tel./Fax: 138-2302

Püspök: Dr. Harmati Béla 1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel.: 138-2302

Kerületi felügyelő: Dr. Sólyom Jenő 1121 Budapest 
Pelsőc u. 11.
KFKI: 169-9499/2037

Püspökhelyettes: Táborszky László 5600 Békéscsaba 
Rózsa F. tér 3. 
Tel.: 66/25-524

Püspöki titkár: Szalay Tamás 1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel.: 138-2302

Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán 1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel.: 113-8504

Kerületi tisztviselők: Muntag Judit, Költő Lászlóné 1088 Budapest 
Puskin u. 12. 
Tel.: 138-2302

Kerületi jogtanácsos: Dr. Galli István 1021 Budapest 
Hűvösvölgyi út 30.

Kerületi gépkocsivezető: Leidal János

10.1. B ács-K isku n  E gyh ázm egye

Káposzta Lajos esperes 6230 Soltvadkert 
Dr. Grätzer u. 1. 
Tel.: 78/61-037

Dudla Imre egyházmegyei felügyelő 6323 Dunaegyháza 
Kisfaludy u. 9.

Evangélikus Egyházközség 
Szabó István (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Dedinszky Tamás

6088 Apostag 
Hunyadi u. 16.

6500 Baja 
I. Széchenyi u. 16. 
Tel.: 79/23-742
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Evangélikus Egyházközség 
Nagy Veronika
hozzá tartozik Páhi és Kaskantyú gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Szabó István

Evangélikus Egyházközség 
Szabó Vilmos Béla

Evangélikus Egyházközség 
Kis János
Dr. Malya János segédlelkész

Evangélikus Egyházközség 
Reisch György segédlelkész 
hozzá tartozik Dunaújváros gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Lupták György 
Luptákné Hanvay Mária 
Szabó Vilmos 
Szabóné Piri Zsuzsanna 

Evangélikus Egyházközség 
Nagy Ilona (nyugdíjas) 
hozzá tartozik Tázlár gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Káposzta Lajos esperes
hozzá tartozik Bocsa gyülekezete

10.2. K e le t-B ék ési E gyh ázm egye

Táborszky László esperes

Dr. Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Táborszky László esperes 
Aradi András igazgató lelkész 
Kovács Pál
hozzá tartozik Kamut és Murány gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
(Békéscsaba -  Erzsébethely)
Kutyej Pál

Evangélikus Egyházközség

6222 Csengőd 
Szabadság u. 11. 
Tel.: 78/41-150
6323 Dunaegyháza 
Marx K. u. 34.
6326 Harta 
Templom u. 48.
Tel.: 50
6000 Kecskemét 
III. Szabadság tér 3 
Tel.: 76/23-506
2428 Kisapostag 
Petőfi u. 49.
Tel.: 21
6200 Kiskőrös 
Luther tér 3/b.
Tel.: 78/11-724 

78/11-221

6400 Kiskunhalas 
Szilágyi u. 22.

6230 Soltvadkert 
Dr. Grätz^r u. 1. 
Tel.: 78>íl-037

$<

5600 Békéscsaba 
Rózsa F. tér 3.
Tel.: 66/25-524
5650 Mezőberény 
Gyomai u. 7.
Tel.: 66/52-586
5600 Békéscsaba 
Luther u. 1.
Tel.: 66£2-162 

>22-597 
>22-826

5600 Békéscsaba 
Szántó Kovács u. 1 
Tel.: 66&28-890
5920 Csorvás 
István király u. 19.



Evangélikus Egyházközség 5925 Gerendás 
Kossuth u. 4.

Evangélikus Egyházközség 
Kondoros gondozza

5500 Gyoma 
Vöröshadsereg u. 49.

Evangélikus Egyházközség 
Liptákné Gajdács Mária gyülekezeti munkatárs 
hozzá tartozik Elek és Komádi gyülekezete

5700 Gyula 
Béke sugárút 29. 
Tel.: 66/61-554

Evangélikus Egyházközség 
Sztojanovics András
gondozza Gyoma gyülekezetét

5553 Kondoros 
Hősök u. 24. 
Tel.: 67/38-875

Evangélikus Egyházközség 
Halasi László
hozzá tartozik Pusztaottlaka gyülekezete

5666 Medgyesegyháza 
Kossuth tér 3.
Tel.: 178

Evangélikus Egyházközség 
Csepregi Zsuzsanna

Evangélikus Egyházközség £ ^ ~ o C ~ (  
Simmendingerné Surányi Zsuzsa segédlelkész 
hozzá tartozik Békés gyülekezete

5650 Mezőberény
I. Kossuth tér 6. 
Tel.: 66/52-040
5650 Mezőberény
II. Luther tér 3. 
Tel.: 66/52-726

10.3. N yu g a t-B ék ési E gyh ázm egye

Pintér János esperes ' -T 2_ . " Q 5900 Orosháza 
Győry V. tér 3. 
Tel.: 68/11-320

Dr. Tömböly János egyházmegyei felügyelő 5900 Orosháza 
Aradi u. 57.

Evangélikus Egyházközség 
Pathó Gyula

5551 Csabacsűd 
Petőfi u. 40.

Evangélikus Egyházközség 
Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész

5662 Csanádapáca 
Hunyadi u. 2.

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Magyarbánhegyes 
Pusztaföldvár gondozza

5668 Nagybánhegyes 
Vörös tér 16.

Evangélikus Egyházközség 
Schreiner Tamás

5931 Nagyszénás 
Szabadság út 34.

Evangélikus Egyházközség 
Pintér János esperes 
Győri Gábor igazgató lelkész

5900 Orosháza 
Győry V. tér 3. 
Tel.: 68/12-402

Gyarmati István
hozzá tartozik Kardoskút és Szentetornya 
Rákóczi-telep gyülekezete



Evangélikus Egyházközség 
Lászlóné Házi Magdolna
gondozza Nagybánhegyes és Magyarbánhegyes 
gyülekezeteit

Evangélikus Egyházközség 
Nobik Erzsébet

Evangélikus Egyházközség 
Deme Zoltán
(képviselői munkája miatt szabadságon)
Deméné Gede Erika

5919 Pusztaföldvár 
Rákóczi u. 30.

5541 Szarvas-Ótemplom 
Béke u. 15.
Tel.: 67/13-153
5540 Szarvas-Újtemplom 
Szabadság út 70.
Tel.: 67/13-131

Evangélikus Egyházközség 
Gyekiczky János
gondozza Mezőhegyes és Battonya gyülekezeteit

5940 Tótkomlós 
I. Luther u. 1. 
Tel.: 170

10.4. C so n g rá d — S zo ln o k i E gyh ázm egye  

Halasy Endre esperes

Szabó László egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Pitvaros és Csanádalberti

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Nagyrév gyülekezete 
Szentes gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Takács János

Evangélikus Egyházközség 
Szeged gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Boncsérné Pecsenya Anna
gondozza Tiszaföldvár gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Ribár János
Ribárné Kajos Annamária
gondozza Makó gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Halasy Endre esperes

6600 Szentes 
Páva u. 7.
5000 Szolnok 
Marx Park 1.
6916 Ambrózfalva 
Mező Imre u. 15.
5475 Csépa 
Sallai u. 2.

6800 Hódmezővásárhely 
Márton u. 1.
Tel.: 64/42-152
6900 Makó 
Luther u. 2.
Tel.: 65/12-080
5400 Mezőtúr 
Damjanich u. 4L

6720 Szeged 
Tisza Lajos u. 16.
Tel.: 62/13-747

6600 Szentes 
Páva u. 7.
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Evangélikus Egyházközség 
Fodor Ottmár (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Mezőtúr gondozza

10.5. P e s ti E gyh ázm egye

Bolla Árpád esperes

Pintér Győző egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség -  Deák tér 
Dr. Harmati Béla püspök 
Pintér Károly igazgató lelkész 
Zászkaliczky Péter 
Brebovszky Éva segédlelkész

Evangélikus Egyházközség — Fasor 
Szirmai Zoltán 
Dr. Muntag Andorné 
Fodor Viktor segédlelkész

Evangélikus Egyházközség -  Angyalföld 
Kendeh György

Evangélikus Egyházközség — 
Kertész Géza

Józsefváros

Evangélikus Egyházközség — Cinkota 
Szalay Tamás

Evangélikus Egyházközség -  Ferencváros 
Dr. Rédey Pál

Evangélikus Egyházközség — Kispest 
Széli Bulcsú

Evangélikus Egyházközség — Kőbánya 
Fabiny Tamás

Evangélikus Egyházközség -  Pesterzsébet 
Győri János Sámuel

5000 Szolnok 
Marx park 1.
Tel.: 56/32-171
5430 Tiszaföldvár 
Bajcsy Zs. u. 5.

1152 Budapest 
Juhos u. 28.
Tel.: 189-0758
1096 Budapest 
Hámán K. u. 64. 
BVTV: 117-5565/2760
1052 Budapest 
Deák tér 4.
Tel.: 117-3413

1071 Budapest 
Damjanich u. 28/b. 
Tel.: 122-2806

1134 Budapest 
Kassák L. út 22. 
Tel.: 120-8207
1085 Budapest 
Üllői út 24. 
Tel.: 113-9879
1164 Budapest 
Kultúrház u. 53
1096 Budapest 
Thaly K. u. 28. 
Tel.: 113-5795
1195 Budapest 
Nagy S. u. 41. 
Tel.: 127-3586
1102 Budapest 
Kápolna u. 14. 
Tel.: 157-2598
1204 Budapest 
Ady E. u. 89. 
Tel.: 127-8424
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Evangélikus Egyházközség -  Pestlőrinc 
Havasi Kálmán
(lakása: 1145 Bp. Bosnyák u. 24.)

Evangélikus Egyházközség -  Pestújhely 
Bízik László
(lakása: 1055 Bp. Szt. István krt. 15.)

Evangélikus Egyházközség — Rákoskeresztúr 
Kosa László
ifj. Detre János segédlelkész

Evangélikus Egyházközség -  Rákospalota 
Bolla Árpád esperes 
Veperdi Zoltán diakónus lelkész

Evangélikus Egyházközség -  Rákosszentmihály 
Dr. Kamer Ágoston

Evangélikus Egyházközség — Újpest 
Blázy Lajos

Evangélikus Egyházközség — Zugló 
Szabó Lajos
Szabóné Mátrai Marianna

Evangélikus Egyházközség (szlovák nyelvű) 
Cselovszky Ferenc 
(lakása: 2200 Monor, Bajza u. 2.)

Evangélikus Egyházközség -  Rákoshegy 
Ferenczy Zoltán (nyugdíjas)

10.6. P es t m egyei E gyh ázm egye

Keveházi László esperes

Dr. Smidéliusz László egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Mekis Ádám

Evangélikus Egyházközség 
Roszik Mihály

Evangélikus Egyházközség 
Detre János

1183 Budapest 
Kossuth tér 4.

1152 Budapest 
Maxim Gorkij tér 
Tel.: 131-1147
1173 Budapest 
Bakancsos u. 2.
Tel.: 158-7404
1152 Budapest 
Juhos u. 29.
Tel.: 189-0758
1161 Budapest 
Hősök tere 11.
Tel.: 163-8448
1043 Budapest 
Leibstück M. u. 36-38. 
Tel.: 189-0912
1147 Budapest 
Lőcsei út 32.
Tel.: 183-3984
1081 Budapest 
Rákóczi út 57/a.
Tel.: 133-6478
1174 Budapest 
Petőfi u. 35/a.
Tel.: 128-6719

2721 Pilis 
Kossuth L. u. 34. 
Tel.: 34
2760 Nagykáta 
Kéményseprő u.
2683 Ácsa 
Petőfi u. 4.
2730 Albertirsa 
Pesti út 106.
Tel.: 66
2170 Aszód 
Szontágh lépcső 2. 
Tel.: 417
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Evangélikus Egyházközség 
Cselovszky Ferenc (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Véghelyi Antal
gondozza Tápiószele és Farmos gyülekezeteit

Evangélikus Egyházközség 
Eszlényi László

Evangélikus Egyházközség 
Solymár Péter

Evangélikus Egyházközség 
Tamásy Zoltán
Tamásyné Molnár Éva lelkészi munkatárs 
hozzá tartozik Penc gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Baranyai Tamás

Evangélikus Egyházközség 
Nyíró Olga gyülekezeti munkatárs 
(lakása: 1111 Bp. Bercsényi u. 14.)

Evangélikus Egyházközség 
Lehel László
hozzá tartozik Soroksár gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Bohus Imre

Evangélikus Egyházközség 
Pintér János

Evangélikus Egyházközség 
Roszik Gábor
(képviselői munkája miatt szabadságon) 
Blázy Árpád segédlelkész

Evangélikus Egyházközség 
Koczor Tamás

Evangélikus Egyházközség 
Vancsó József (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Dóka Zoltán

Evangélikus Egyházközség 
Völgy es Pál

2216 Bénye 
Kölcsey u. 16.

2700 Cegléd 
I. Bercsényi u. 2. 
Tel.: 20/10-753

2161 Csornád 
Kossuth u. 88.
2141 Csömör 
Petőfi u. 26.
Tel.: 183-2704/3 

183-2718/3
2615 Csővár 
Petőfi u. 2.

2182 Domony 
Fő u. 117.

2120 Dunakeszi 
Verseny u. 2.

2330 Dunaharaszti 
Damjanich u. 33.

2151 Főt 
Petőfi u. 1.
2681 Galgagyörk 
Rákóczi út 18.
2100 Gödöllő 
Kossuth L. u. 2. 
Tel.: 28/10-484

2373 Dabas (Gyón) 
Luther u. 14.
Tel.: 174
2230 Gyömrő 
Petőfi u. 12.
2192 Hévízgyörk 
Templom tér 3.
2182 Iklad 
Temető u. 1.
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Evangélikus Egyházközség 
Bárdossy Tibor

Evangélikus Egyházközség 
Blatniczky János

Evangélikus Egyházközség 
Simonfay Ferenc (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Cselovszky Ferenc
gondozza Bénye és Káva gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Gáncs Péter

Evangélikus Egyházközség 
Ádámi László

Evangélikus Egyházközség 
Dr. Foltin Brúnó

Evangélikus Egyházközség 
Keveházi László esperes 
Keveháziné Czégényi Klára

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Farmos gyülekezete 
Cegléd gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Brebovszky Gyula (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Bachát István
hozzá tartozik Rád gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Rezessy Miklós

10.7. S om ogy — Z a la i E gyh ázm egye

Smidéliusz Zoltán esperes

Dr. Blázy Árpád egyházmegyei felügyelő

2730 Albertirsa 
Luther u. 3.
Tel: 20/70-600
2234 Maglód 
Sugárút 79.
2235 Mende 
Andrássy u. 7.
2200 Monor 
Bajza u. 2.
Tel.: 49
2142 Nagytarcsa 
Sztehló G. u. 1.
Tel.: 28/70-684
2723 Nyáregyháza 
Nyári Pál u. 13-15. 
Tel.: 25
2209 Péteri 
Petőfi u. 62.
2721 Pilis 
Kossuth L. u. 34.
Tel.: 34

2766 Tápiószele 
Rákóczi u. 7.

2711 Tápiószentmárton 
Fő u. 1.
Tel.: 29
2600 Vác 
Eötvös u. 1.
Tel.: 27/11-452
2220 Vecsés 
Somogyi B. u. 24.
Tel.: 371

8856 Surd 
Hősök tere 15. 
Tel.: 15
8900 Zalaegerszeg 
Landorhegyi u. 14. 
mh.: 92/12-391
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Evangélikus Egyházközség 
Szekeres Elemér (nyugdíjas) 
gondozza Porrogszentkirály gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Mónus László

Evangélikus Egyházközség 
Surd gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Tamásy Tamás

Evangélikus Egyházközség 
Dubovay Géza (nyugdíjas)

E v a n g é lik u s E g y h á zk ö zség
Surd g o n d o z z a

Evangélikus Egyházközség 
Siófok gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Nagy né Szeker Éva

Evangélikus Egyházközség 
Deme Dávid

Evangélikus Egyházközség 
Surd gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Csurgó gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Baloghné Szemerei Mária

Evangélikus Egyházközség 
Deméné Smidéliusz Katalin

Evangélikus Egyházközség 
Józsa Márton (nyugdíjas)
Kustra Csaba segédlelkész
gondozza Balatonszárszó, Kötcse gyülekezeteit

Evangélikus Egyházközség 
Madarász István
(lakása: 8630 Boglárlelle, Rózsa u. 6.) 
hozzá tartozik Hács gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Smidéliusz Zoltán esperes 
Smidéliuszné Drobina Erzsébet
gondozza Barcs, Gyékényes, Pátró gyülekezeteit

7570 Barcs 
Bajcsy Zs. u. 133.
8840 Csurgó 
Bakay u. 5.

7475 Ecseny 
Templom u. 105.
8851 Gyékényes 
Szabadság tér 1.
8725 Iharosberény 
Rákóczi u. 9.

7400 Kaposvár 
Kossuth u. 39.
Tel.: 82/12-773
8627 Kötcse 
Templom u. 7.
8360 Keszthely 
Deák F. u. 18.
Tel.: /12-206
8800 Nagykanizsa 
Béke út 37.
8857 Pátró 
Rákóczi u. 6.
8858 Porrogszentkirály 
Fő u. 46.
8896 Pusztaszentlászló 
Kossuth u. 116.
8824 Sand 
Kanizsai u. 21.
8600 Siófok 
Fő u. 9.
Tel.: 84/10-549

8699 Somogyvámos 
Fő u. 28.

8856 Surd 
Hősök tere 15.
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Evangélikus Egyházközség 
Horváth Ferenc segédlelkész

8861 Szepetnek 
Kossuth u. 18.

Evangélikus Egyházközség 
Verasztó Sándor 
Verasztóné Mosoni Edit
gondozza Bábonymegyer, Bedegkér, Somogydö- 
röcske, Torvaj és Somogymeggyeslulla gyülekeze
teit

8660 Tab 
Kossuth L. u. 57. 
Tel.: 84/20-039

Evangélikus Egyházközség 
Tamásy Tamásné

8721 Vése 
Szabadság tér 6.

Evangélikus Egyházközség 
Balogh András
hozzá tartozik Barlahida gyülekezete

8900 Zalaegerszeg 
Ságvári u. 1.
Tel.: 92/12-764

Evangélikus Egyházközség 
Vajda István segédlelkész

8933 Zalaistvánd 
Arany J. tér 2.

10.8. Tolna — B aran ya  E gyh ázm egye
Sz.1 £ '

Lackner Aladár esperes 7064 Gyönk 
Petőfi u. 359. 
Tel.: 74/87-013

Weil Endre egyházmegyei felügyelő 7064 Gyönk 
József A. u.

Evangélikus Egyházközség 
Kraehling Dániel
hozzá tartozik Hidas gyülekezete

7150 Bonyhád 
Dózsa u. 34. 
Tel.: 74/51-774

Evangélikus Egyházközség 
Dombóvár gondozza

7341 Csikóstöttös 
Szabadság u. 42.

Evangélikus Egyházközség 
Vértesy Rudolf
gondozza Csikóstöttös, Kaposszekcső gyülekeze
teit

7200 Dombóvár 
Bezerédy u. 5.

Evangélikus Egyházközség 
Koskai Erzsébet
hozzá tartozik Mágócs gyülekezete

7347 Egyházaskozár 
Rákóczi u. 1.

Evangélikus Egyházközség 
Lackner Aladár esperes 
Baranyainé Rohn Erzsébet segédlelkész 
hozzá tartozik Varsád, Keszöhidegkút, Hőgyész, 
Murga és Kalaznó

7064 Gyönk 
Petőfi u. 359. 
Tel.: 74/87-013

Evangélikus Egyházközség 
Csepregi András
hozzá tartozik Bikács gyülekezete

7045 Györköny 
Fő u. 493.
Tel.: 75/33-193

-4 & r
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Evangélikus Egyházközség 
Szabó Pál
hozzá tartozik Kistormás, Kéty, Felsőnána és 
Zomba gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Siklós gyülekezete 
Mohács gondozza

Evangélikus Egyházközség 
ifj. Cserháti Sándor
gondozza Mucsfa gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Majos gondozza
hozzá tartozik Mekényes gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Németh Pál 
Némethné Tóth Ildikó
gondozza Magyarbóly és Siklós gyülekezeteit

Evangélikus Egyházközség 
Kari Béla (nyugdíjas) 
hozzá tartozik Váralja gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Brebovszky János
Brebovszkyné Pintér Márta segédlelkész 
hozzá tartozik Ten gehe gyülekezete 

Evangélikus Egyházközség 
Varsányi Ferenc 
ócsai Zoltán segédlelkész 
Balikó Zoltán (nyugdíjas) 
gondozza Vasas -M aráza gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Kari Jánosné Csepregi Erzsébet

Evangélikus Egyházközség 
ifj. Hafenscher Károly

Evangélikus Egyházközség 
Kovács László segédlelkész 
hozzá tartozik Nagyszokoly, Pálfa, Tamási, Ireg- 
szemcse, Tengőd és Felsőnyék gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Pécs gondozza

E v a n g é lik u s E g y h á zk ö zség
D o m b ó v á r  g o n d o z z a

7361 Kaposszekcső 
Táncsics M. u. 28.
7052 Kölesd 
Vorosilov u. 5.

7775 Magyarbóly 
Kossuth u. 17.

7187 Majos 
V. u. 90.

7185 Mucsfa 
Kossuth u. 48.

7700 Mohács 
Úttörő liget 4. 
Tel.: 71/11-602

7355 Nagymányok 
Bem u. 12.

7030 Paks 
Kossuth L. u. 29. 
Tel.: 75/10-320

7621 Pécs 
Dischka Gy. u. 6. 
Tel.: 72/15-749

7047 Sárszentlőrinc 
Petőfi u. 45.
Tel.: 75/10-320
7100 Szekszárd 
Bajcsy Zs. u. 2.
Tel.: 74/11-653
7083 Tolnanémedi 
Fő u. 38.
Tel.: 73/10

7691 Vasas-M aráza 
II. B. u. 12.
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11. É szak i E van gélik u s E g y h á zk erü le t

Püspöki hivatal:

Püspök: Szebik Imre

Kerületi felügyelő: Farkasházi Ferenc

Püspökhelyettes: Lábossá Lajos

Püspöki titkár: Vető István 

Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán

Kerületi tisztviselő: Giczi Ferencné

Kerületi gépkocsivezető: Vas János

1085 Budapest 
Üllői út 24.
Tel.: 134-3737
1014 Budapest 
Táncsics M. u. 28.
2890 Tata 
Vágó u. 9.
2800 Tatabánya 
Tátra u. 13.
Tel.: 34/12-549
1085 Budapest 
Üllői út 24.
1085 Budapest 
Üllői út 24.
Tel.: 113-8504
1085 Budapest 
Üllői út 24.
Tel.: 134-3737

11.1. B orsod  -  H evesi E gyh ázm egye  

Sárkány Tibor esperes

Dr. Meskó László egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Újcsanálos gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Veczán Pál

Evangélikus Egyházközség 
Pásztor Pál

Evangélikus Egyházközség 
Tóth Attila

3530 Miskolc 
Hunyadi u. 8.
Tel.: 46/46-807
3534 Miskolc 
Szinyei M. u. 17.
3173 Arnót 
Petőfi u. 96/b.
Tel.: 46/27-937
3534 Diósgyőr 
III. Vár u. 7.
Tel.: 46/79-422
3533 Diósgyőr-Vasgyár 
Topiczer J. u. 1/b.
3300 Eger 
Vörösmarty u. 28.
Tel. : 36/13-119
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Evangélikus Egyházközség 
Péter Jenő
hozzá tartozik Hernádvécse gyülekezete, és gon
dozza Tállya és Abaújszántó gyülekezeteit

385849 Fancsal 
Rákóczi u. 43.

Evangélikus Egyházközség 
Dr. Barcza Béla

3000 Hatvan 
Úttörő u. 5.

Evangélikus Egyházközség 
Sárkány Tibor esperes 
Sárkány Tiborné

3530 Miskolc 
Hunyadi u. 8. 
Tel.: 46/46-807

Evangélikus Egyházközség 
Tóth Melinda Anna
hozzá tartozik Putnok gyülekezete

3600 Ózd 
Váci M. u. 12. 
Tel.: 47/11-563

Evangélikus Egyházközség 
Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs

3720 Sajókaza 
Rákóczi u. 1.

Evangélikus Egyházközség 
hozzá tartozik Abaújszántó gyülekezete 
Fancsal gondozza

3907 Tállya 
Kossuth u. 18.

11.2. B udai E gyh ázm egye

Missura Tibor esperes 1114 Budapest 
Bocskai u. 10. 
Tel.: 181-2159

Dr. Müller Miklós egyházmegyei felügyelő 1124 Budapest 
Füij u. 29/b.

Evangélikus Egyházközség -  Budafok 
Rőzse István
(lakása: 1116 Bp. Latinka u. 48.)

1221 Budapest 
Játék u. 16. 
Tel.: 226-0638

Evangélikus Egyházközség -  Buhahegyvidék 
Kőszeghy Tamás igazgató lelkész 
Takács József kisegítő lelkész

1126 Budapest 
Tartsay V. u. 11. 
Tel.: 156-6551

Evangélikus Egyházközség -  Budavár 
Szebik Imre püspök Q  ( j  2 .0 C  g S ~  
Balicza Iván
Madocsai Miklós (nyugdíjas)
Szilas Attila kisegítő lelkész

1014 Budapest 
Táncsics M. u. 28. 
Tel.: 156-9736

Evangélikus Egyházközség -  Csepel 
Mezősi György

1215 Budapest 
Katona J. u. 35. 
Tel.: 277-6762

Evangélikus Egyházközség -  Csillaghegy 
Donáth László

1039 Budapest 
Mátyás kir. u. 31. 
Tel.: 168-6118
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Evangélikus Egyházközség — Kelenföld 
Missura Tibor esperes 
Bencze Imre igazgató lelkész 
Ferenczy Erzsébet kisegítő lelkész

Evangélikus Egyházközség -  Óbuda 
Dr. Nagy István

1114 Budapest 
Bocskai u. 10. 
Tel.: 181-2159

1034 Budapest 
Dévai B. M. tér 1. 
Tel.: 168-6893

Evangélikus Egyházközség 
Dedinszky Gyula

2634 Nagybörzsöny 
Kossuth u. 57.

Evangélikus Egyházközség 
id. Szentpétery Péter
(lakása: 1141 Bp. Bosnyák u. 65.)

11.3. Fejér — K om árom i E gyh ázm egye

Lábossá Lajos esperes

Sztruhár András egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Bence Imre

Evangélikus Egyházközség 
id. Magassy Sándor

Evangélikus Egyházközség 
Asbóth László (helyettes)
Asbóth Lászlóné gyülekezeti munkatárs

Evangélikus Egyházközség 
Lábossá Lajos (helyettes: Csabdi, Bicske) 
Asbóth László (helyettes: Csákvár) 
hozzá tartozik Bicske és Csákvár gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Szabó László

Evangélikus Egyházközség 
Ittzés István diakónus lelkész

Evangélikus Egyházközség 
Tordas gondozza

2000 Szentendre 
Bükköspart

2800 Tatabánya 
Tátra u. 13.
Tel.: 34/^-549
2840 Oroszlány 
Lenin krt. 8.

72.

8056 Bakonycsernye 
Dózsa u. 1.
Tel.: 24
2884 Bakonyszombathely 
Kossuth u. 38.
Tel.: 28
2855 Bököd 
Fő u. 25.
Tel.: 34/60-535 (gyógyszertár)
2064 Csabdi 
Petőfi u. 25.

2500 Esztergom 
Zalka M. u. 82. 
Tel.: 33/11-876
2030 Érd 
Thököly u. 19/a.
2464 Gyúró 
Thököly u. 22.

Evangélikus Egyházközség 2879 Hánta
id. Magassy Sándor (helyettes) Kossuth u. 41.
hozzá tartozik Ászár és Kisbér
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Evangélikus Egyházközség 
Nagy Edina (helyettes) 
gondozza Bábolna gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Decmann Tibor
Enyinget gondozza

Evangélikus Egyházközség 
Cserági István

Evangélikus Egyházközség 
Asbóth László

Evangélikus Egyházközség 
Puskás János

Evangélikus Egyházközség 
Decmann Tibor (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Bencéné Szabó Márta

Evangélikus Egyházközség — Szend 
Selmeczi Lajos

Evangélikus Egyházközség — Szák 
Selmeczi Lajos

Evangélikus Egyházközség 
Bencze András

Evangélikus Egyházközség 
Franko Mátyás segédlelkész

Evangélikus Egyházközség 
Lábossá Lajos esperes

Evangélikus Egyházközség 
Szemerei János 
gondozza Gyúró gyülekezetét

11.4. G yőr — Sopron i E gyh ázm egye

Bárány Gyula esperes

2900 Komárom 
Mártírok u. 10.
Tel.: 208
8136 Lajoskomárom 
Batthyány u. 9.

8065 Nagyveleg 
Kossuth u. 17.
Tel.: 6
2840 Oroszlány 
Alkotmány u. 48.
8066 Pusztavám 
Kossuth u. 127.
7003 Sárbogárd 
Tanácsközt. u. 200. 
Tel.: 460
2889 Súr 
Petőfi u. 41.
2856 Szákszend 
Csillag u. 11.
2856 Szákszend 
Dózsa Gy. u. 39.
Tel.: 34/70-096
8000 Székesfehérvár 
Pintér K. u. 31 — 33. 
Tel.: 22/13-697
2890 Tata
Görög hősök útja 35. 
Tel.: 34/81-924
2800 Tatabánya 
Tátra u. 13.
Tel.: 34/12-549
2463 Tordas 
Szabadság út 132. 
Tel.: 22%»78-518

9025 Győr-Öregtemplom 
II. Petőfi tér 2.
Tel.: 96/20-312

168



Pócza Zoltán egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Zoltán László (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Koháry Ferenc (helyettes) 
hozzá tartozik Enese gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Bödecs Barnabás (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
ifj. Magassy Sándor 
ifj. Magassy Sándorné segédlelkész 
hozzá tartozik Kapuvár gyülekezete 
gondozza Rábcakapi és Tárnokréti gyülekezetét

Evangélikus Egyházközség 
Szűcs Kálmán

Evangélikus Egyházközség 
Kardos József (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Bárány Gyula esperes 
Lackner Pál
Lacknerné Puskás Sára segédlelkész 
Dr. Ráskai Ferenc gyülekezeti munkatárs
Bödecs Barnabás 
Ittzés Gábor

Evangélikus Egyházközség 
Ittzés Gábor (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Kardos József (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Lupták Gyula (nyugdíjas)

Evangélikus Egyházközség 
Jankovits Béla

Evangélikus Egyházközség 
Hanvay László
hozzá tartozik Mérges gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Koháry Ferenc

9200 Mosonmagyaróvár 
Beloiannisz u. 8.
9201 Pf. 39.
9343 Beled 
Árpád tér 7.
Tel.: 178
9162 Bezi 
Rákóczi u. 14.

9073 Bőnyrétalap 
Ady E. u. 1/a.
9300 Csorna 
Köztársaság u. 10.

9321 Farád 
Győri u. 76.
9122 Felpéc 
Kossuth u. 4.
9025 Győr-Öregtemplom 
II. Petőfi tér 2.
Tel.: 96/20-312

9024 Győr-Nádorváros 
III. Liezen M. u. 41. 
Tel.: 96/20-335 
9084 Győrság 
Országút u. 14.
9121 Győrszemere 
Bakonyér u. 49.
9081 Győrújbarát 
Tanácsház u. 3.
Tel.: 96/49-006
9123 Kajárpéc 
Fő u. 16.
9133 Kisbabot 
Dózsa Gy. u. 24.
Tel.: 96/69-034
9155 Lébény 
Iskola u. 2.
Tel.: 98/60-013

169



Evangélikus Egyházközség 
Valtinyi Gábor (helyettes) 
hozzá tartozik Árpás gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Kiss Miklós
hozzá tartozik Rajka és Hegyeshalom gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Magassy Katalin diakónus lelkész

Evangélikus Egyházközség 
Valtinyi Gábor (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
ifj. Magassy Sándor (helyettes) 
hozzá tartozik Tárnokréti gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Szimon János igazgató lelkész 
Weltler Sándor 
Alpár Gejza segédlelkész

Evangélikus Egyházközség 
Buczolich Márta (helyettes)
(lakása: 9400 Sopron, Zerge u. 13.)

Evangélikus Egyházközség 
Sztehló Mátyás (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Szűcs Kálmán (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Kardos József

Evangélikus Egyházközség 
Sümeghy József

11.5. H ajdú  — S za b o lcsi E gyh ázm egye

Bozorády Zoltán esperes

Baraksó János egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Béres Tamás (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Lábossá László

9131 Mórichida 
Fő u. 149.

9200 Mosonmagyaróvár 
Magyar u. 33.
Tel.: 98/11-453
9471 Nemeskér 
Fő u. 106.
Tel.: Lövő 205
9316 Rábaszentandrás 
Kossuth u. 32.
9165 Rábcakapi 
Fő u. 71.

9400 Sopron 
Templom u. 10.
Tel.: 99/11-568

9400 Sopronbánfalva 
Lomb u. 1.

9474 Szakony 
Fő u. 48.
9312 Szilsárkány 
Lenin u. 16.
9100 Tét 
Fő u. 23/a.
9346 Vadosfa 
Kossuth u. 13.

4400 Nyíregyháza 
Luther tér 14. 
Tel.: 42/11-360
4400 Nyíregyháza
4025 Debrecen 
Miklós u. 3.
Tel.: 51/21-745
4965 Kölese 
Kölcsey u. 22.
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Evangélikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza
Bozorády Zoltán esperes Luther tér 14.
Bozorády Zoltánná Tel.: 41/11-360
Magyar László
Laborczi Géza (képviselői munkája miatt szabad
ságon)
Laborczi Gézáné
Szabó Magdolna segédlelkész
hozzácsatolva Sátoraljaújhegy és Tokaj gyülekezete

11.6. N ógrád i E gyh ázm egye

Kalácska Béla esperes

Urbán József egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Kalácska Béla esperes 
Garami Lajos igazgató lelkész

Evangélikus Egyházközség 
Lehoczky Endre

Evangélikus Egyházközség 
Sándor Frigyes (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Gerhát Pál (helyettes) 
hozzá tartozik Kutasó gyülekezete

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség 
Seben István

Evangélikus Egyházközség 
Benkő Ferenc diakónus lelkész

Evangélikus Egyházközség 
Sándor Frigyes (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Lehoczky Endre (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Aklanné Balogh Éva lelkészi munkatárs 
hozzá tartozik Pásztó gyülekezete

2660 Balassagyarmat 
Kossuth u. 36.
Tel.: 80
2669 Ipolyvece 
Petőfi u. 32.
2660 Balassagyarmat 
Kossuth u. 36.
Tel.: 80

2653 Bánk K lk C y ík
Hősök tere 1 2 ^ ^ y 0
3045 Bér 
Szabadság tér 1.
3066 Bokor 
Szabadság u. 47.

2611 Felsőpetény 
Ságvári u. 12.
2686 Galgaguta 
Gábor Áron u. 1.
Tel.: 11
2669 Ipolyvece 
Dózsa Gy. u. 90.
Tel.: 286
3043 Egyházasdengeleg 
Rákóczi u. 31.
2655 Kétbodony 
Petőfi u. 16.
3078 Kisterenye 
Zrínyi u. 6.

Írj -«r-é
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Evangélikus Egyházközség 
Seben István (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Megyaszai László

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség 
Deme Károly

Evangélikus Egyházközség 
Aklan Béla

Evangélikus Egyházközség 
Deme Károly

Evangélikus Egyházközség 
Mátis András (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Záborszky Csaba

Evangélikus Egyházközség 
Sulyok Anna segédlelkész

Evangélikus Egyházközség 
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi 
Sándor Frigyes (helyettes)

11.7. Vasi E gyh ázm egye

Bálint László esperes

Dr. Nagy János egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Horváthné Pecznyik Ilona

Evangélikus Egyházközség 
Piri Magda

Evangélikus Egyházközség 
Sztehló Mátyás (nyugdíjas)

2619 Legénd 
Dózsa Gy. u. 73.
3129 Lucfalva 
Zrínyi u. 1.
2642 Nógrád 
Táncsics M. u. 30.
2616 Ősagárd 
Rákóczi u. 18.
3100 Salgótarján 
Salgó u. 4.
Tel.: 32/12-671
3074 Sámsonháza 
Béke u. 1.
3170 Szécsény 
Marx K. u. 3. 
Tel.: 125
3044 Szirák 
Kossuth u. 1.
2699 Szügy 
Rákóczi u. 55. 
Tel.: 19
2696 Terény 
Arany J. u. 22. 
2688 Vanyarc 
Táncsics u. 4.
Tel.: 18

9500 Celldömölk 
Ostffy Mihály tér 4. 
Tel.: 58
9500 Celldömölk 
Deák F. u. 5.
Tel.: 277
9500 Alsóság 
Celldömölk II. 
Somogyi B. u. 21. 
9542 Boba 
József A. u. 16.
9737 Bük 
Jókai u. 4.
Tel.: 94/58-063
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Evangélikus Egyházközség 
Bálint László esperes 
Bálintné Varsányi Vilma 
Babka László segédlelkész

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség 
Koczor György

Evangélikus Egyházközség 
Kovács Imre

Evangélikus Egyházközség 
Kovács Imre

Evangélikus Egyházközség 
Koczor Györgyné

Evangélikus Egyházközség 
Zögn Tamás

Evangélikus Egyházközség 
Ittzés János

Evangélikus Egyházközség 
Magyar Melinda segédlelkész 
hozzá tartozik Acsád és Nemescsó gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Bánfi Béla

Evangélikus Egyházközség 
Bálint László (helyettes)

Evangélikus Egyházközség 
Rác Miklós

Evangélikus Egyházközség 
Rác Miklós (helyettes)

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség 
Kiss István diakónus lelkész

Evangélikus Egyházközség 
Zólyomi Mátyás
hozzá tartozik Csánig gyülekezete

9500 Celldömölk 
Ostffy Mihály tér 4. 
Tel.: 58

9513 Csönge 
Dózsa Gy. u. 12.
9672 Gérce 
Kossuth telep 1.
9522 Kemenesmagasi 
Kossuth tér 7.
9511 Kemenesmihályfa 

(Sömjénmihályfa)
Bercsényi u. 22.
9555 Kissomlyó 
Kossuth u. 78.
Tel.: Jánosháza 219
9900 Körmend 
Thököly u. 21.
Tel.: 474
9730 Kőszeg 
Gyöngyös u. 29.
Tel.: 138
9745 Meszlen 
Béke u. 19.

9664 Nagygeresd 
Petőfi u. 52.
9651 Nagysimonyi 
Kossuth u. 1.
9915 Nádasd 
Kossuth u. 66.
9775 Nemeskolta 
Szabadság u. 51.
9512 Ostffyasszonyfa 
Ady E. u. 9.
9933 Őrimagyarósd 
Ady E. u. 8.
9653 Répcelak 
Bartók B. u. 44.
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Evangélikus Egyházközség 
Solymár Gábor

Evangélikus Egyházközség 
Molnár Jenő
hozzá tartozik Őriszentpéter gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Fehér Károly

Evangélikus Egyházközség

Evangélikus Egyházközség 
Kovácsné Tóth Márta

9600 Sárvár 
Sylvester u. 3.
Tel.: 473
9970 Szentgotthárd 
József A. u. 14/a.

9700 Szomathely 
Körmendi u. 2. 
Tel.: 94/13-002

9651 Uraiújfalu 
Petőfi u. 24.
9516 Vönöck 
József A. u. 10.

Evangélikus Egyházközség 
Solymár Gábor (helyettes) 
hozzá tartozik Hegyfalu gyülekezete

11.8. V eszprém i E gyh ázm egye

Varga György esperes

Kiss Attila egyházmegyei felügyelő

Evangélikus Egyházközség 
Győr Sándor

Evangélikus Egyházközség 
Mitykó András (helyettes) 
hozzá tartozik Bakonyszentlászló gyülekezete 

Evangélikus Egyházközség 
Asbóthné Pécsinger Éva

Evangélikus Egyházközség 
Kovács Etelka

Evangélikus Egyházközség 
Sághy András
hozzá tartozik Dabrony gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Riczinger József
hozzá tartozik Kővágóörs gyülekezete

Evangélikus Egyházközség 
Görög Zoltán
(lakása: 8500 Pápa, Dózsa Gy. u. 32.)

9631 Zsédeny 
Hunyadi u. 1/a.

8500 Pápa 
Széchenyi u. 15. 
Tel.: 89/24-360
8200 Veszprém 
Rozmaring u. 27.
8400 Ajka 
Kossuth u. 2/b.
Tel.: 88/11-340 
8555 Bakonytamási 
Széchenyi u. 3.
Tel.: 5
8534 Csikvánd 
Kossuth u. 46.
8495 Csögle 
Rákóczi u. 160.
8484 Nagyalásony 
Kossuth u. 60.

8244 Dörgicse 
Fő u. 49.

8563 Homokbödöge 
Jókai u. 27.
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Evangélikus Egyházközség 8294 Kapolcs
Kiss János Kossuth u. 18/2.

Evangélikus Egyházközség 8516 Kemeneshőgyész
Szakái Árpád Ady E. u. 23.

Evangélikus Egyházközség 8429 Kerta
Sághy András (helyettes)
hozzá tartozik Veszprémgalsa gyülekezete

Dózsa Gy. u. 45/a.

Evangélikus Egyházközség 8553 Lovászpatona
Mitykó András Kossuth u. 44.

Evangélikus Egyházközség 8533 Malomsok
Asbóthné Pécsinger Éva Kossuth u. 14. 

Tel.: 5
Evangélikus Egyházközség 9534 Marcalgergelyi

Kovács Etelka Dózsa Gy. u. 1.

Evangélikus Egyházközség 8271 Mencshely
Dr. Zelmann Pál (segédlelkész)
hozzá tartozik Nagyvázsony, Szentantalfa és Zán-
ka gyülekezete

Kossuth u. 24.

Evangélikus Egyházközség 8514 Mezőlak
Tóth Sándor Kossuth u. 44.

Evangélikus Egyházközség 8191 Öskü
Dr. Zsednai Józsefné Lenin u. 8.

Evangélikus Egyházközség 8500 Pápa
Varga György esperes Széchenyi u. 15. 

Tel.: 89/24-360
Evangélikus Egyházközség 8439 Sikátor

id. Magassy Sándorné diakónus lelkész Kossuth u. 18.
Evangélikus Egyházközség 8439 Somlószőlős

Boros Lajos (nyugdíjas) Kossuth u. 107.
Evangélikus Egyházközség 8541 Takácsi

Görög Zoltán (helyettes) 
hozzá tartozik Gecse gyülekezete

Petőfi u. 64.

Evangélikus Egyházközség 8109 Tés
Cserági István Petőfi u. 22.

Evangélikus Egyházközség 8522 Vanyola
Németh Tibor Vajda Péter u. 4.

Evangélikus Egyházközség 8100 Várpalota
Pintér Mihály Jókai u. 10. 

Tel.: 80/71-204
Evangélikus Egyházközség 8200 Veszprém

Isó Zoltán Arany J. u. 20. 
Tel.: «021-618Isó Dorottya

ifj. Hegedűs Lajos kisegítő lelkész
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