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JANUÁR
1 Péntek
2 Szombat

Újév (Fruzsina) 
Ábel

L k  4 ,1 6 -2 1  
Mt 2,13-23

Zsolt 8 
Lk 3 ,1 -6

Újév utáni vasárnap — Jn 1,14

3 Vasárnap
4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda

7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat

Benjámin
Leóna
Simon
Vízkereszt
(Boldizsár)
Attila
Szörény
Marcel

L k  2 ,4 1 -5 2  
2Kor 6,14- 16 
Zsid 13,8-9 
M t 2 ,1 - 1 2

Róm 16,25-27 
Jel 21,9- 12.21 -  
ÍJn 2,12- 17

Zsolt 4 
Lk 3 ,7 - 14 
Lk 3,15-20 
E f  3 , 2 - 3 a .5 ~  6

Lk 4 ,1-13  
23 Lk 4,14-21 

Lk 4,22-30

V ízkereszt utáni 1. vasárnap — Ézs 43 ,3

10 Vasárnap
11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat

Ágota
Melánia
Ernő
Veronika
János
Lóránt
Gusztáv

M t 3 ,1 3 -1 7  
Józs 3,5 — 11 
Mk 1 ,1-8  
Jn 3,22-30 
Mt 4 ,12- 17 
lKor 1,26-31 
Jn 5,19-24

Zsolt 9 
Lk 4 ,31-37 
Lk 4,38-44 
Lk 5,1-11 
Lk 5,12- 16 
Lk 5,17-26 
Lk 5,27-32

V ízkereszt utáni 2. vasárnap — Jn 1,17

17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda

21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat

A ntal
Piroska
Sára
Fábián,
Sebestyén
Ágnes
Artúr
Zelma

Jn 2 ,1 -1 1  
Mk 2,18-22 
Mk 3 ,1 -6  
Mt 19,3-9

Mt 5,17-20 
lKor 2 ,1 -5  
Róm 3,19 — 22

Zsolt 3 
Lk 5,33-39 
Lk 6,1-11 
Lk 6,12- 16

Lk 6,17-26 
Lk 6,27-36 
Lk 6,37-42

V ízkereszt utáni 3. vasárnap — 4 M óz 11,23

24 Vasárnap
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat

Tímár
Pál
Vanda
Lotár
Károly
Adél
Mártonka

M t 8 ,5 - 1 3  
Ézs 19,19-25 
Jn 4,46-54 
Jn 4 ,5 -14  
Jn 4,27-42 
Ézs 45,18 — 25 
Róm 11,13-22

Zsolt 63 
Lk 6,43-49 
Lk 7 ,1-10  
Lk 7,11-17 
Lk 7,18-23 
Lk 7,24-35 
Lk 7,36-50

V ízkereszt utáni utolsó vasárnap - - Ézs 60,2

31 Vasárnap Virgília M t 1 7 ,1 -9 Zso lt 40
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FEBRUÁR
1 Hétfő Ignác 2Móz 34,29-35 Lk 8 ,1 -3
2 Kedd Karolin Jn 12,34-41 Lk 8 ,4 - 15
3 Szerda Balázs Jn 1,43-51 Lk 8,16-21
4 Csütörtök Ráchel 4Móz 2 4 ,1 -2 .9 - Lk 8,22-35

11.15-18
5 Péntek Ágota Mt 16,24-28 Lk 8,36-39
6 Szombat Dorottya Jel 1,9-18 Lk 8,40-56

H etvened vasárnap -  D án 9 ,18

7 Vasárnap Tódor M t 20 ,1 - 1 6 a Zsolt 1 8 ,1 -2 0
8 Hétfő Aranka lSám 15,35b- Lk 9 ,1 -9

16,13
9 Kedd Abigél Róm 9,14-24 Lk 9,10- 17

10 Szerda Elvira lMóz 6 ,9-22 Lk 9,18-27
11 Csütörtök Bertold lKor 3 ,5-10 Lk 9,28-36
12 Péntek Lídia Mt 10,40-42 Lk 9,37-45
13 Szombat Ella lMóz 7,17-24 Lk 9,46-50

H atvanad vasárnap -  Z sid 3 ,15

14 Vasárnap Bálint L k  8 ,4 - 8 ( 9 - 1 5 ) Zsolt 19
15 Hétfő Áldáska Mt 13,10- 17 Lk 9,51-56
16 Kedd Julianna Mk 11,15- 19 Lk 9,57-62
17 Szerda Donát Mk 6 ,1 -6 Lk 10,1 -  16
18 Csütörtök Konrád, Mk 4,26-29 Lk 10,17-20

Bernadett
19 Péntek Zsuzsanna 2Kor 11,18.23b- Lk 10,21-24

30; 12,1-10
20 Szombat Álmos Zsid 6 ,4 -8 Lk 10,25-37

Ö tvened vasárnap -  Lk 18,31

21 Vasárnap Eleonóra M k  8 ,3 1 -3 8 Zsolt 15
22 Hétfő Gerzson Am 5,21-24 Lk 10,28-42
23 Kedd Alfréd Ézs 58,1-9 Lk 11,1-13
24 Szerda Mátyás Mt 6,16-21 Lk 11,14-23
25 Csütörtök Géza 2Móz 32,1-6. Lk 11,24-28

15-20
26 Péntek Sándor 2Kor 7 ,8 - 13a Lk 11,29-36
27 Szombat Ákos Dán 5,1-30 Lk 11,37-54

Böjt 1. vasárnapja -  ÍJn  3,8

28 Vasárnap Elemér M t 4 ,1 -1 1 Zsolt 6
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MÁRCIUS
1 Hétfő Albin Jak 1,12-18 Lk 12,1-12
2 Kedd Lujza Jak 1,12-18 Lk 12,13-21
3 Szerda Kornélia Mk 14,17-26 Lk 12,22-34

(27-31)
4 Csütörtök Kázmér 2Kor 6 ,2 - 10 Lk 12,35-48
5 Péntek Adorján Mt 16,21-27 Lk 12,49-53
6 Szombat Alpár Zsid 2,10- 18 Lk 12,54-59

Böjt 2. vasárnapja — Róm 5,8

7 Vasárnap Tamás M k  1 2 .1 -1 2 Zsolt 25
8 Hétfő Zoltán Zsid 11,8-10 Lk 13,1-9
9 Kedd Franciska, Jn 8,21-30 Lk 13,10- 17

Fanni
10 Szerda Olimpia, Ildikó Mk 4,14.32-42 Lk 13,18-21
11 Csütörtök Aladár 2Kor 13,3-6 Lk 18,31-43
12 Péntek Gergely Gál 4, 12, 20 Lk 19,1-10
13 Szombat Krisztián Mt 12,38-42 Lk 19,11-27

Böjt 3. vasárnapja — Lk 9 ,62

14 Vasárnap M atild Lk 9 .5 7 -6 2 Zsolt 10
15 H étfő Nemz. ünnep lP t 1 .1 3 -2 1 Lk 1 9 ,2 8 -4 0

( Kristóf)
16 Kedd Henrietta Mk 9,38-41 Lk 19,41-48
17 Szerda Gertrud Mk 14,43-52 Lk 20,1-8
18 Csütörtök Sándor, Ede Jer 20,7- 13 Lk 20,9- 19
19 Péntek József 2Tim 4 ,1 -5 Lk 20,20-26
20 Szombat Hubert Mk 8,10-21 Lk 20,27-40

Böjt 4. vasárnapja -  Jn 12,24

21 Vasárnap Benedek Jn 1 2 ,2 0 -2 6 Zsolt 16
22 Hétfő Katalin Jn 6,23-29 Lk 20,41-44
23 Kedd Brúnó Jn 6,55-65 Lk 20,45-21.4
24 Szerda Gábor Mk 14,53-65 Lk 21,5- 19
25 Csütörtök Zsolt 5Móz 8 ,2 -3 Lk 21,20-28
26 Péntek Erika Jn 10,7-25 Lk 21,29-38
27 Szombat Hajnalka Am 8,11-12 Lk 22 ,1-6

Böjt 5. vasárnapja — M t 20,28

28 Vasárnap Gedeon M k  1 0 ,3 5 -4 5 Zsolt 22,1 -  22
29 Hétfő Jónás Zsid 7,24-27 Lk 22,7-23
30 Kedd Zalán Jer 15,10.15-20 Lk 22,24-30
31 Szerda Árpád Mk 14.66-72 Lk 22,31-38
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ÁPRILIS
1 Csütörtök Húgó Zsid 9,11-15 Lk 22,39-46
2 Péntek Áron Jn 11,47-54 Lk 22,47-53
3 Szombat Keresztély, Zsid 10,1-10 Lk 22,54-62

Buda, Richárd

Virágvasárnap — Jn 3 ,1 4 - 1 5
4 Vasárnap Jzidor Jn 1 2 ,1 2 -1 9 Zsolt 2 2 ,2 3 -3 2
5 Hétfő Vince Mk 14,3-9 Lk 22,63-71
6 Kedd Cölesztin, Jn 12,27-33 Lk 23,1-12

Vilmos
7 Szerda Herman Mk 15,1-15 Lk 23,13-25
8 Nagy- Lídia Jn 13,1 -  15(34-35) Lk 23,26-32

csütörtök
9 Nagy- Erhardt lM ó z  22 ,1 - 1 8 a L k  23,33 -  49

péntek
10 Nagy- Zsolt lPt 3,18-22 Lk 23,50-56

szombat

H űsvét — Jel 1,18
11 Húsvét- Leó M k  1 6 ,1 -8 L k  2 4 ,1 -1 2

vasárnap
12 Húsvét- Gyula Ézs 2 5 ,8 - 9 L k  2 4 ,1 3 -3 5

hétfő
13 Kedd Ida 1 Kor 5 ,7 -8 Lk 24,36-49
14 Szerda Tibor 2Tim 2,8-13 Lk 24,50-53
15 Csütörtök Tass lKor 15,19-28 Kol 1 ,1-8
16 Péntek Rudolf lKor 15,35-49 Kol 1 ,9- 14
17 Szombat Enikő 1 Kor 15,50-58 Kol 1,15-20

H űsvét utáni 1. vasárnap — lP t  1,3
18 Vasárnap Ilma Jn 2 0 ,1 9 -2 9 Zsolt 20
19 Hétfő Kocsárd lPt 1,22-25 Kol 1,21-23
20 Kedd Tivadar 2Tim 2 ,1 -5 Kol 1,24-29
21 Szerda Csilla ÍJn 2,12- 17 Kol 2 ,1 -7
22 Csütörtök Anzelm Mk 16,9-20 Kol 2 ,8-15
23 Péntek Béla Jel 7 ,9-17 Kol 2,16-19
24 Szombat György Ézs 25 ,8-9 Kol 2,20-23

H űsvét utáni 2. vasárnap — Jn 10,11.27 — 28
25 Vasárnap M árk Jn 1 0 ,1 1 -1 6 Zsolt 23

( 2 7 - 3 0 )
26 Hétfő Ervin 5Móz 18,15-19 Kol 3 ,1 -4
27 Kedd Arisztid Mt 26,31-35 Kol 3,5-11
28 Szerda Valéria Jn 21,15- 19 Kol 3,12- 17
29 Csütörtök Albertina lPt 5 ,1 -4 Kol 3,18-4,1
30 Péntek Katalin Zsid 13,12- 16 Kol 4 ,2 -6
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M ÁJUS
1 Szombat Fülöp, Jakab Jn 10,27-30 Kol 4 ,7 -18

H úsvét utáni 3. vasárnap -  2K or 5 ,17
2 Vasárnap Zsigmond Jn 1 5 ,1 - 8 Zso lt 28
3 Hétfő Irma Ef 4,17-24 Jóéi 1,1-15
4 Kedd Flórián Jób 38,31-38 Jóéi 2,12-17
5 Szerda Gottfried 2Kor 4,16- 18 Jóéi 2,18-27
6 Csütörtök Frida Róm 1,18-25 Jóéi 3 ,1 -5
7 Péntek Napóleon Gál 6 ,14- 18 Jód 4 ,1 -3 .9 -2 1
8 Szombat Gizella Gál 5 ,1 -6 ApCsel 1,1-14

H úsvét utáni 4. vasárnap — Z so lt 98,1
9 Vasárnap Gergely M t 1 1 ,2 5 -3 0 Zsolt 45

10 Hétfő Ármin Jak 1,17-21 ApCsel 1,15-26
11 Kedd Ferenc Jn 6,66-69 ApCsel 2 ,1-13
12 Szerda Pongrác Mt 21,14- 17 ApCsel 2,14-28
13 Csütörtök Szervác Mt 21,18-22 ApCsel 2,29-36
14 Péntek Bonifác lKor 2 ,6 - 10 ApCsel 2,37-41
15 Szombat Zsófia lSám 16,14-23 ApCsel 2,42-47

H úsvét utáni 5. vasárnap — Z so lt 66 ,20
16 Vasárnap M ózes Jn 1 6 ,2 3 b -28 Zsolt 30

(2 9 - 3 2 )3 3
17 Hétfő Bánk lKir 3 ,5 - 15 ApCsel 3 ,1-10
18 Kedd Erik Jak 5,16- 18 ApCsel 33,11-16
19 Szerda Buda Jn 17,20-26 ApCsel 3,17-26
20 Csütörtök M ennybeme- L k  2 4 ,(4 4 - 4 9 ) Zso lt 47

netel ( Bernát, 5 0 - 5 3
Felicia )

21 Péntek Konstantin Jel 1 ,4 -8 ApCsel 4 ,1 -12
22 Szombat Júlia Dán 7 ,(2 -8 )9 -  14 ApCsel 4,13-22

H úsvét utáni 6. vasárnap — Jn 12,32
23 Vasárnap Dezső Jn 1 5 ,2 6 -1 6 ,4 Zso lt 27
24 Hétfő Eszter Jn 14,15- 19 ApCsel 4,23-31
25 Kedd Orbán Mt 10,16-20 ApCsel 4,32-37
26 Szerda Fülöp lKor 2,12- 16 ApCsel 5,1 — 11
27 Csütörtök Helga Jn 7,37-39 ApCsel 5,12-16
28 Péntek Emil, Csanád Zsid 11,32-40 ApCsel 5,17-33
29 Szombat Keve Ézs 41,17-20 ApCsel 5,34-42

Pünkösd — Z ak  4 ,6
30 Pünkösd- Janka Jn 1 4 ,2 3 -2 7 Zsolt 1 1 8 ,1 -1 4

vasárnap
31 Pünkösd- Angéla M t 1 6 ,1 3 -1 9 Z so lt 1 1 8 ,1 5 -2 9

hétfő
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JÚNIUS
1 Kedd Tünde lSám 3,1-14 ApCsel 6 ,1 -7
2 Szerda Anna Jn 16,5-15 ApCsel 6 ,8-15
3 Csütörtök Ildikó Ef 4,11-16 ApCsel 7,1 — 16
4 Péntek Kalocsa Gál 3 ,1 -5 ApCsel 7,17-29
5 Szombat Fatime lMóz 15,7- 18 ApCsel 7,30-43

Szenthárom ság ünnepe — É zs 6 ,3

6 Vasárnap Norbert Jn 3 , 1 - 8 ( 9 - 1 5 ) Zsolt 29
7 Hétfő Róbert Jn 4,19-26 ApCsel 7,44-53
8 Kedd Medárd Péld 1,20-28 ApCsel 7,54, 8,3
9 Szerda Félix Ef 4 ,1 -6 ApCsel 8 ,4-25

10 Csütörtök Margit Ézs 44,21 -  23 ApCsel 8,26 — 40
11 Péntek Barnabás Ef 1,3-14 ApCsel 9 ,1 -9
12 Szombat Virág lTim 3,16 ApCsel 9 ,1 0 - 19a

Szenthárom ság utáni 1. vasárnap -  Lk 10,16

13 Vasárnap Tóbiás L k  1 6 ,1 9 -3 1 Zsolt 13
14 Hétfő Vazul 2Tim 3,14- 17 ApCsel 9 ,1 9 b -31
15 Kedd Jolán Jón 1,1-10(11-16) ApCsel 9,32-43
16 Szerda Jusztin Jón 2,1 -  11 ApCsel 10,1-20
17 Csütörtök Laura Mt 9,35 -38 ; 10,1-7 ApCsel 10,21-33
18 Péntek Arnold Jer 15,10.15-21 ApCsel 10,34-48
19 Szombat Gyárfás Préd 12,1-8 ApCsel 11,1-18

Szenthárom ság utáni 2. vasárnap — M t 11,28

20 Vasárnap Rafael L k  1 4 ,(1 5 )1 6 -2 4 Zsolt 1 8 ,2 1 -5 1
21 Hétfő Alajos Préd 4,17; 5,16 ApCsel 11,19-30
22 Kedd Paulina Mt 10,7-15 ApCsel 12,1- 19a
23 Szerda Zoltán lKor 14,1-3 .20-25 ApCsel 12,19b-2 5
24 Csütörtök Iván Lk 1,57-67(68- ApCsel 13,1-12

75)76-80
25 Péntek Vilmos Jón 3 ,1-10 ApCsel 13,13-25
26 Szombat János, Pál Jer 3,14- 17 ApCsel 13,26-41

Szenthárom ság utáni 3. vasárnap — Lk 19,10

27 Vasárnap László L k  1 5 ,1 - 7 ( 8 - 1 0 ) Zsolt 32
28 Hétfő Levente Mt 9 ,1 -8 ApCsel 13,42-52
29 Kedd Péter, Pál Bír 10,6- 16 ApCsel 14,1-7
30 Szerda Pál ÍJn 1,5-2,6 ApCsel 14,8-20
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JÚLIUS
1 Csütörtök Tibold 2Móz 25,17-22 ApCsel 14,21-28
2 Péntek Ottokár Jón 3,10; 4,1-11 ApCsel 15,1 — 12
3 Szombat Kornél Jn 6,37-40 ApCsel 15,13-15

Szenthárom ság utáni 4. vasárnap — G ál 6,2

4 Vasárnap Ulrik L k  6 ,3 6 -4 2 Z so lt 7
5 Hétfő Emese Jn 8,3-11 ApCsel 15,36- 16,5
6 Kedd Ézsaiás 2Kor 2,5-11 ApCsel 16,6-15
7 Szerda Cirill Jak 3,13-18 ApCsel 16,16-24
8 Csütörtök Teréz lKor 11,20-32 ApCsel 16,25-40
9 Péntek Veronika Róm 15,1-7 Fii 1,1-11

10 Szombat Amália Ézs 30,18-22 Fii 1,12- 18a

Szenthárom ság utáni 5. vasárnap — E f 2,8

11 Vasárnap Lili L k  5 ,1 - 1 1 Zsolt 1
12 Hétfő Izabella IMóz 12,1 -4 a Fii 1,18b —26
13 Kedd Jenő Róm 13,8— 10 Fii 1,27-2,4
14 Szerda Eörs 2Kor 8,10- 15 Fii 2,5-11
15 Csütörtök Henrik lKir 19,19-21 Fii 2,12-18
16 Péntek Zalán Jn 1,35-42 Fii 2,19-30
17 Szombat Elek Mt 19,27-30 Fii 3,1-11

Szenthárom ság utáni 6. vasárnap — É zs 43,1

18 Vasárnap Frigyes M t 2 8 ,1 6 -2 0 Zsolt 26
19 Hétfő Emília IMóz 7,1-5.10.21 

22; 8,1 — 3.6— 11.2C
-  Fii 3,12-16

20 Kedd Illés 2Móz
14,8b —9.15— 18.21 
-23.26-29.31b

Fii 3,17-21

21 Szerda Dániel Gál 3,26-29 Fii 4 ,1 -9
22 Csütörtök Mária,

Magdolna
lPt 2 ,2 - 10 Fii 4,10-23

23 Péntek Lenke lPt 3,18-22 ApCsel 17,1-15
24 Szombat Krisztina Jel 3 ,1 -6 ApCsel 17,16-34

Szenthárom ság utáni 7. vasárnap — E f 2 ,19

25 Vasárnap Jakab Jn 6 ,1 - 1 5 Zsolt 21
26 Hétfő Anna 2Móz 16 ,32-35a ApCsel 18,1-22
27 Kedd Olga 2Móz 19,3-8 ApCsel 18,23- 19,7
28 Szerda Ince Jn 6,30-35 ApCsel 19,8-22
29 Csütörtök Márta lKor

10,16-17(18-22)
ApCsel 19,23-40

30 Péntek Judit Jn 6,47-51 ApCsel 20,1-16
31 Szombat Oszkár 2Kor 5 ,1 -9 ApCsel 20,17-38
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AUGUSZTUS
Szenthárom ság utáni 8. vasárnap - E f 5 , 8 - 9

1 Vasárnap Péter M t 5 ,1 3 -1 6 Zsolt 11
2 Hétfő Lehel Róm 6,19-23 ApCsel 21,1-14
3 Kedd Csilla Gál 6 ,7-10 ApCsel 21,15-26
4 Szerda Domonkos Jn 9 ,1 -7 (8 -1 2 ) ApCsel 21,27-40
5 Csütörtök Vajk Mt 7,13-21 ApCsel 22,1-22
6 Péntek Berta lKor 6 ,9 - 14.18 -  20 ApCsel 22,23 -  30
7 Szombat Ibolya Jel 14,14-20 ApCsel 23,1-11

Szenthárom ság utáni 9. vasárnap - Lk 12,48

8 Vasárnap László M t 2 5 ,1 4 -3 0 Zsolt 14
9 Hétfő Ernőd lKir 3,16- 18 ApCsel 23,12-35

10 Kedd Lőrinc Péld 8,12-21 ApCsel 24,1-21
11 Szerda Tibor lPt 4,7-11 ApCsel 24,22-27
12 Csütörtök Klára Him 4,12- 16 ApCsel 25,1-12
13 Péntek Ipoly Jer 1,11-19 ApCsel 24,13-27
14 Szombat Ozséb Mt 7,24-27 ApCsel 26,1-23

Szenthárom ság utáni 10. vasárnap - Z solt 33 ,12

15 Vasárnap M ária L k  1 9 ,4 1 -4 8 Zsolt 33
16 Hétfő Ábrahám Róm 11,1-15 ApCsel 26,24-32
17 Kedd Anasztáz lKor 10,1-13 ApCsel 27,1 — 12
18 Szerda Ilona 1 Kir 21,1-16 ApCsel 27,13-26
19 Csütörtök Huba Jer 16,14-17 ApCsel 27,27-44
20 Péntek István kir. JS ir 1 ,12 .17 .20- 21a ApCsel 2 8 ,1 -1 6
21 Szombat Sámuel Mt 23,34-39 ApCsel 28,17-31

Szenthárom ság utáni 11. vasárnap -  lP t  5,5

22 Vasárnap M enyhért L k  1 8 ,9 -1 4 Zsolt 17
23 Hétfő Farkas Mk 9,35-37 3Móz 1,1-9
24 Kedd Bertalan lSám 17, 38, 51 3Móz 8,1-13
25 Szerda Lajos Mt 21,28-32 3Móz 9 ,1-24
26 Csütörtök Róza Gál 2,16-21 3Móz 10,1-11
27 Péntek Szilárd 2Sám 16,5-14 3Móz 16,1-22
28 Szombat Ágoston ÍJn 4 ,1 -6 3Móz

19,1 -5 .9 -18

Szenthárom ság utáni 12. vasárnap -  Ézs 42 ,3

29 Vasárnap Lilla M k  7 ,3 1 -3 7 Zsolt 1 1 9 ,1 -8
30 Hétfő Róza Mk 8,22-26 3Móz 19,31-37
31 Kedd Erika Mk 1,21-28 3Móz 25,1-10.23
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SZEPTEMBER
1 Szerda Egyed Mt 9,27-34 3Móz 25,35-43
2 Csütörtök Rebeka Jak 5,13-16 4Móz 9,15-23
3 Péntek Hilda Mk 5,22-43 4Móz 10,11-36
4 Szombat Rozália lKor 3 ,9 - 15 4Móz 11,1-23

Szenthárom ság utáni 13. vasárnap - M t 25,40

5 Vasárnap Viktor L k  1 0 ,2 5 -3 7 Zsolt 1 1 9 ,9 -1 6
6 Hétfő Zakariás 2Sám 9,1-11 4Móz 11,24-35
7 Kedd Regina Mk 12,41-47 4Móz 12,1-16
8 Szerda Mária Mk 3,31-35 4Móz

13,1-3 .17-33
9 Csütörtök Ádám 2Móz 22,20-26 4Móz 14,1-10

10 Péntek Erik Ézs 58,7- 12 4Móz 14,11-25
11 Szombat Teodóra Jer 22,13-19 4Móz 14,26-38

Szenthárom ság utáni 14. vasárnap — Z solt 103,2

12 Vasárnap Szabolcs L k  1 7 ,1 1 -1 9 Zsolt 1 1 9 ,1 7 -2 4
13 Hétfő Ludovika Ézs 40,15-26 4Móz 14,39-45
14 Kedd Szerénke Gál 5,16-23 4Móz 17,16-26
15 Szerda Enikő lTim 1,12- 17 4Móz 20.1-13
16 Csütörtök Edit Ef 1,3-14 4Móz 20,22-29
17 Péntek Hajnalka Mk 1,40-45 4Móz 21,4 — 9
18 Szombat Titusz IKrón 29,9-2 1 a 4Móz 21,21-35

Szenthárom ság utáni 15. vasárnap -  lP t  5,7

19 Vasárnap Vilma M t 6 ,2 5 -3 4 Zsolt 1 1 9 ,2 5 -3 2
20 Hétfő Csendike 4Kir 17,7- 16 4Móz 22,1-20
21 Kedd Máté lTim 6 ,6 - 1 la 4Móz 22,21-41
22 Szerda Móric Gál 5,25-26; 

6 ,1 -3 .7 -1 0
4M óz 23,1-12

23 Csütörtök Tekla Péld 30,5-9 4Móz 23,13-20
24 Péntek Gellért lKor 7,20-24 4Móz 24,1-25
25 Szombat Kleofás Ézs 38,9 — 20 4Móz 27,12-23

Szenthárom ság utáni 16. vasárnap - Z so lt 34 ,6

26 Vasárnap Jusztina Jn 1 1 ,1 (2 )3 .1 7 -  
27.41 -  45

Zsolt 1 1 9 ,3 3 -4 0

27 Hétfő Labore Mk 6,14-29 Lk 13,22-30
28 Kedd Vencel Jób 5,17-26 Lk 13,31-35
29 Szerda Mihály Lk 10,14-20 Jel 12,7- 12
30 Csütörtök Jeromos Jak 1,2— 12 Lk 14,15-24
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OKTÓBER
1 Péntek Malvin Zsid 10,35-39 Lk 14,25-35
2 Szombat Petra Jak 5,9-11 Lk 15,1-10

Szenthárom ság utáni 17. vasárnap -  ÍJn  5,4

3 Vasárnap Helga M t 15,21 -  28 Zso lt 34
4 Hétfő Ferenc Zsid 11,1-7 Lk 15,11-32
5 Kedd Aurél ÍJn 4,4-11 Lk 16,1-9
6 Szerda Brúnó Mk 9,17-27 Lk 16,10-15
7 Csütörtök Amália Ézs 49,7- 13 Lk 16,16-18
8 Péntek Etelka Jn 9,35-41 Lk 16,19-31
9 Szombat Dénes Zsid 11,23-31 Lk 17,1 -  10

Szenthárom ság utáni 18. vasárnap -  ÍJn  4,21

10 Vasárnap Gedeon M k  1 2 ,2 8 -3 4 Zsolt 5
11 Hétfő Fenyőke Ef 5,15-21 Lk 17,11-19
12 Kedd Miksa lTim 1,5-9 a Lk 17,20-37
13 Szerda Kálmán Mt 5,23-26 Lk 18,1-8
14 Csütörtök Helén Jak 2 ,1 -8 Lk 18,9-14
15 Péntek Teréz Mt 22,34-46 Lk 18,15- 17
16 Szombat Gál Mk 10,17-27 Lk 18,18-30

Szenthárom ság utáni 19. vasárnap --  Jer 17,14

17 Vasárnap Hedvig M k 2 ,1 - 1 2 Zsolt 12
18 Hétfő Lukács Mk 1,32-39 Ez 1,1-21
19 Kedd Luciusz Jer 17,12- 17 Ez 1,22-28
20 Szerda Irén Mik 7,18-20 Ez 2,1-3,3
21 Csütörtök Orsolya lMóz 15,1-6 Ez 3,16-21
22 Péntek Előd 2Móz 15,22-27 Ez 3,22-27
23 Szom bat A közt. kikiált, 

ünnepe 
( Gyöngyi)

Júd  2 0 - 2 5 Ez 4 ,1 - 8

Szenthárom ság utáni 20. vasárnap -  M ik  6,8

24 Vasárnap Salamon M k  1 0 ,2 - 9 ( 1 0 - 16) Zsolt 6 9 ,1 -1 9
25 Hétfő Blanka 5Móz 27,11-26 Ez 7,1-13
26 Kedd Dömötör 2Móz 18,13-27 Ez 7,19-27
27 Szerda Szabina Énekek 8,6b — 7 Ez 8 ,1-13
28 Csütörtök Simon Filem 1 -  22 Ez 8,14- 18
29 Péntek Jenő Ef 5,25-32 Ez 10,1-7 .18-22
30 Szombat Farkas lKor 7,29-31 Ez 11,14-25

Szenthárom ság utáni 21. vasárnap — Róm 12,21

31 Vasárnap Reformáció
ünnepe

M t 5 ,3 8 -4 8 Zsolt 6 9 ,3 0 -3 7
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NOVEMBER
1 Hétfő Marianna Mt 15,1 — 1 la. 18 —20 Ez 17,1-24
2 Kedd Achilles 2Kor 10,1-6 Ez 18,1 -3 3 .2 0 -3 2
3 Szerda Győző lMóz 13,7-18 Ez 20,1-17
4 Csütörtök Károly lKor

12,12- 14.26-27
Ez 20,30-44

5 Péntek Imre Jn 15,9- 17 Ez 33,10-20
6 Szombat Lénárd 2Tim 4 ,5 -8 Ez 33,21 — 

22.30-33

Szenthárom ság utáni 22. vasárnap — 2K or 6,2

7 Vasárnap Rezső L k  1 7 ,2 0 -2 4  
( 2 5 - 3 0 )

Z so lt 1 1 9 ,4 1 -4 8

8 Hétfő Gottfried Jób 14,1-6 Ez 34,1-16
9 Kedd Tivadar Mt 24,15-28 Ez 34,23-31

10 Szerda Réka Mt 24,29-35 Ez 36,1 -  15
11 Csütörtök Márton Mt 24,36-42 Ez 36,16-32
12 Péntek Jónás Jer 18,1-10 Ez 37,1-14
13 Szombat Szaniszló Mt 24,43-51 Ez 37,15-28

A z egyházi év utolsó előtti vasárnapja -- 2Kor 5 ,10

14 Vasárnap Klementina M t 25,31 -  46 Z so lt 1 1 9 ,4 9 -5 6
15 Hétfő Lipót Jer 8 ,4 -7 Ez 40,1-16
16 Kedd Ottmár lMóz 19,12- 19 Ez 43,1-12
17 Szerda Jenő Lk 13,(1 - 5 ) 6 - 9 Ez 47,1-12
18 Csütörtök Ödön Ézs 1,10- 17 Ez 48,30-35
19 Péntek Erzsébet Jel 2,8-11 IThessz 1,1 — 10
20 Szombat Jolán Jel 20,11-15 1 Thessz 2,1 — 12

Az egyházi év utolsó vasárnapja — Ö rökélet vasárnapja  
Lk 12,35

21 Vasárnap Olivér M t 2 5 ,1 -1 3 Zsolt 46
22 Hétfő Cecília Ézs 65,17- 19 

(20-22)23-25
IThessz 2,13-18

23 Kedd Kelemen Zsid 12,12- 17 IThessz 2,17-20
24 Szerda Emma Zsid 12,22-29 IThessz 3,1 — 13
25 Csütörtök Katalin Zsid 4,3-11 IThessz 4 ,1 -12
26 Péntek Csongor lPt 4 ,12- 19 IThessz 4,13—18
27 Szombat Tünde lPt 3 ,3-13 IThessz 5,1-11

Advent 1. vasárnapja — Z ak  9 ,9

28 Vasárnap Stefánia M t 2 1 ,1 - 9 Zsolt 24
29 Hétfő Noé Jer 23 ,5-8 IThessz 5,12-28
30 Kedd András Mik 2 ,1 -5 .1 2 -1 3 2Thessz 1,1 — 12
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DECEMBER
1 Szerda Elza Jel 22,12- 2Thessz 2,1 — 17

13.17.20-21
2 Csütörtök Aranka Zsid 10,19-23 2Thessz 3,1-18
3 Péntek Olivia Jn 18,33-38 Zak 1,7-17
4 Szombat Borbála Jel 5 ,1-14 Zak 2 ,1 -9

Advent 2. vasárnapja — Lk 21,28

5 Vasárnap Vilma L k  2 1 ,2 5 -3 3 ISám  2 ,1 - 1 0
6 Hétfő Miklós Zsid 6 ,9-12 Zak 2,10- 17
7 Kedd Ambrus Jel 2 ,1 -7 Zak 3 ,1-10
8 Szerda Mária Jel 3 ,7-13 Zak 4 ,1 -14
9 Csütörtök Emőke Mk 13,5- 13 Zak 5,1-11

10 Péntek Judit Jel 3,14-22 Zak 6,1 — 8
11 Szombat Árpád Mt 24,1-14 Zak 6 ,9-15

Advent 3. vasárnapja — É zs 40 ,3 .10

12 Vasárnap Gabriella M t 1 1 ,2 - 6 ( 7 - 1 0 ) L k  1 ,4 6 -5 5
13 Hétfő Luca Mt 11,11-15 Zak 7 .1-14
14 Kedd Szilárdka Mt 3 ,1-12 Zak 8 ,1 -3(14-23)
15 Szerda Johanna Jel 3 ,1 -6 Zak 9 ,9-12
16 Csütörtök Etel Hős 14,6- 10 Zak 11,4- 17
17 Péntek Lázár Mk 11,14-15 Zak 12,9- 13,1
18 Szombat Estike Ézs 45,1-8 Zak 14,1-11

Advent 4. vasárnapja — Fii 4 ,4  —5

19 Vasárnap Viola L k  1 ,(3 9 - 4 5 ) L k  1 ,6 8 -7 9
4 6 -5 5 ( 5 6 )

20 Hétfő Csaba 2Kor 1,18-22 Mai 1,6- 14
21 Kedd Tamás Jn 1,19-28 Mai 2,17-3,5
22 Szerda Zénó Jn 5,31-40 Mai 3 ,6-12
23 Csütörtök Viktória 2Kor 8 ,1 -9 Mai 3,13- 18
24 Péntek Ádám, Éva Lk 2 ,1 -14 Tit 2,11-14
25 Szom bat Karácsony 1. L k  2 ,1 5 -2 0 Tit 3 , 4 - 7

K arácsony ünnepe -  Jn 1,14

26 Vasárnap Karácsony 2. Jn 1 ,1 - 5 .9 - 1 4 Z sid  1 ,1 - 6
27 Hétfő János ÍJn 1,1-10 Jn 1,1-5
28 Kedd Kamilla Jel 12 ,1-6 .13-17 Jn 1,6-8.15
29 Szerda Dávid Ézs 49,13-16 Jn 1,9-13
30 Csütörtök Anikó ÍJn 3 ,1 -6 Jn 1,14.16- 18
31 Péntek Szilveszter Lk 12,35-40 Róm 31b — 39

14



Lelki koncentráció
(Gondolatok gazdagodó és megújuló egyházi életünkről 

E f 4,23 — 24 alapján)

Amikor kinyitjuk ezt a naptárt. Isten színe előtt egyetlen igazi érzésünk lehet: öröm 
és hálaadás az ajándékba kapott új esztendőért, új időszakért. A Krisztus-követés 
legszebb üzenetét élhetjük át, amikor halljuk a hívó szót, bárhol állunk és bárkik 
vagyunk, indulhatunk. Az 1993-as év lehetőség számunkra, hogy teljesen új helyzetbe 
került Evangélikus Egyházunkat higgadtan és átgondoltan szemléljük, Isten és embe
rek előtti alázatban. A kezdeti nagy hangzavar, a gyors, tülekedő indulat, a gyakran 
minden felelősséget nélkülöző személyeskedés és annyi küzdelem ellenére Isten meg
őrizte szolgálatunkat. Épületek kerültek vissza hozzánk. Örökre lezártnak ítélt kapuk 
nyíltak meg. Éveken át hiába áhított területek kerültek újra a keresztyén felelősség 
hatókörébe.

Vajon a sok külső rendeződés mögött meghúzódik-e egy igazi, belső újjászületés? 
A változások nyugtázása mellett elhangzik-e a céladás és a bátoritás a jövő érdeké
ben? Újraindult iskolák, egyesületek, baráti körök adnak-e belső fényt és ragyogást, 
amely feltartóztathatatlan erővel lép az emberekért, a lelkekért? Árad-e mozgósító 
erő az új struktúrák és funkciók világából? Ebben az évben nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy a sok ajándékba kapott lehetőség csak úgy lehet igazi, értékteremtő 
szolgálat, ha megújult lelkületű és gondolkodású küldöttek égnek benne. Az Isten 
ügyéért végzett munka és tevékenység sohasem eredményezhet megfáradást és kime
rültséget. Az evangéliumért égő szeretet nem meríti ki az emberi agysejteket. Az 
egyházért és gyülekezetért végzett munka -  ha valóban azért történik -  nem vezet 
kiábrándultsághoz és elesettséghez. Ám legyengíti a szervezetet az önzésből, ostoba
ságból, széthúzásból és gyötrelemből fakadó életvitel a maga állandó békétlenkedésé- 
vel.

Pál apostol az „egyház levelében” igazi titokként és hajtóerőként a felszabadult, 
krisztusi lelkületű testvéreket jelöli meg. Zsinatot, közegyházat, iskolát és mindenne
mű új területet csak az tesz áldottá és eredményessé, ha bennük életek újulnak meg, 
és ez egyre több ember számára teszi vonzóvá az evangélikus gyülekezetét és az 
evangélikus embert. Nem jelent hamis öntudatot, ha értékeink kényszer nélkül válnak 
vonzóvá és ha az évtizedek alatt templomot felejtő emberek új templomot építenek, 
kívül és belül egyaránt.

Örömmel lapozzuk a megújult területekről szóló tudósításokat. Örüljünk együtt a 
megújult életű gyülekezetekkel és testvérekkel, és kérjük Istentől életünk és környeze
tünk megújulását!
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Nagy nyomorúság a befelé forduló, önmagát féltő, irigykedő, lelket ölő életforma. 
A Krisztus-követést kizáró út ez. Ősrégi válaszfalaknak kellene ledőlniük, bármiből 
épültek is, sértődésből, pozícióféltésből, a szerepnélküliség fölötti siránkozásból. Az 
1993-as év megmutathatja nekünk, hogy Isten egymás építésére, őrzésére és a megúju
lásra adja nekünk ajándékként az időt.

A Tízparancsolat fölött gondolkodni azért is érdemes a merőben új szituációkban, 
mert biztos belső érték nélkül nyugalom sincs, de biztonság és békesség sincs. Stabili
tásra vágyunk. Ez akkor kezd épülni az éltünkben, ha közelről és belülről érezzük, 
a Tízparancsolat valóban életformává válhat egy olyan úton, amely a sötét elmétől 
és lélektől a világos elme és lélek irányába vezet. Nem magunknak kell megújulnunk. 
De sok csalódást okozott már ez a próbálkozás! Felölthetjük azt az új ruhát, amelyet 
Jézus Krisztus ad számunkra. Akkor lesz értelme és tartalma, vonzása és sugárzása 
evangélikus jelenlétünknek, ha ez a „Krisztusban megújult élet” vezérli viszonyainkat, 
munkánkat, legfőképp pedig egyházi közösségeinket. A megújulás látható jeleit nem 
öncélúan kell mutogatnunk, hanem általuk és bennük hirdetnünk kell a „régitől”, az 
ártó „ó-embertől” megszabadító Krisztust. Ekkor kevesebb lesz az új intézmény új 
erő nélkül és a papíron-keresztyén vonzás nélkül.

Örüljünk a megújulás jeleinek, de óvakodjunk a veszélyeitől! Kerüljünk közelebb 
egymáshoz! Fogadjuk el egymást, és tanuljuk együtt Krisztus minket is megújitó 
ajándékát.

dr. Szabó Lajos

TÍZSZERES SZABADSÁG
Sokan azt gondolják, hogy a keresztyénség nem más, mint tiltások rendszere. 

Mintha Isten meg akarná vonni az embertől azt, ami szép és jó. Tilalomfák között 
botorkálva az ember örök rettegésben él: mikor tesz vagy gondol valamit, ami nem 
volna megengedett. Ez a szemlélet Istent is zord alakkal ruházza fel. Szilágyi Domo
kos egy versében ezért beszélhet a láng-pallosú kerúbról úgy, hogy annak „nem volt 
egyéb célja, mint a sarki rendőrnek: pirosra állítani a lámpát”. Ezért aztán nem is 
kedveli a „sarki angyal”-t.

Ez a tiltásokat állító szemlélet látszólag igazolást nyer a Tízparancsolat szavaiban 
is, hiszen olyan keményen koppannak a ne. . . kezdetű mondatok, olyan kérlelhetetle
nek és riasztók a felkiáltójelek. Luther Márton saját küzdelméről így ír: „Rettegtem 
a haragvó Isten ítéletének a napjától és a kárhozattól. . . Lelkem legmélyéig felhábo
rodtam, egészen a kétségbeesés szakadékéig jutottam, úgyannyira, hogy azt kíván
tam, bárcsak sohase teremttettem volna embernek. ..  Ellensége voltam az ilyen 
igéknek: Isten igazsága, Isten ítélete, Isten munkája. Mert én csak azt tudtam, hogy 
Isten igazsága az ő szigorú ítéletét jelenti. . . Pál apostolnak szívből ellensége voltam, 
amikor ezt olvastam: Istennek igazsága jelentetik ki az evangéliumban. . . Ezek az 
igék villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam
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őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. . . Előzőleg semmi más nem hiányzott 
nekem, csak az, hogy különbséget tegyek a törvény és az evangélium között. Mindent 
egynek vettem, és azon a véleményen voltam, hogy Krisztus és Mózes között, azon 
a korszakon, amelyben éltek és tökéletességük fokán kívül -  nincs különbség. 
Amikor azonban az igazi különbségre rájöttem, hogy ti. más a törvény és más az 
evangélium, akkor átküzdöttem magam a nehézségeken. . . Ekkor úgy éreztem, mint
ha teljesen újjászülettem volna s mintha tárt kapukon át magába az Edenkertbe 
léptem volna be. Amennyire az Isten igazsága kifejezést gyűlöltem, annyira nagy lett 
most az a szeretet, mellyel ezt az én legkedvesebb igémet magasztaltam. . (Virág 
Jenő: dr. Luther Márton önmagáról, 3. kiadás, 67 — 74.)

A Tízparancsolat két kőtábláját is lehet ezzel a lutheri rettegéssel és félelemmel 
olvasni -  de éppen a reformátor „toronyélménye” segíthet el egy merőben más 
értelmezésre is. Isten ugyanis nem fenyegetni vagy riogatni akar, hanem szabadságot 
és esélyt kínál számunkra. Az alábbiakban -  Ernst Lange egy írásának felhasználásá
val -  a Tízparancsolatnak ilyen értelmezését próbáljuk felvázolni. A tíz parancsolat 
tízféle szabadságot és tíz esélyt jelenthet számunkra.

I. (Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened!)
Szabad lehetsz a félelemtől!
Nem kell kozmikus hatalmak
vagy emberi rendszerek foglyaként élned.
Nem függsz a pénztől, földi sikertől, 
megszabadulhatsz az önmagad körül forgástól.
Nem leszel kiszolgáltatva szektavezéreknek, propagandistáknak, 
ideológusoknak, szenzációhajhász újságíróknak, 
vagy éppen saját magad ártó gondolatainak.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a félelemtől!

II. (Ne vedd hiába Istened nevét!)
Szabad lehetsz a tiszta beszédre!
Engem sem kell kényszerítened, hogy segítsek neked.
Nem várom el tőled, hogy kegyes imamalom legyél, 
hiszen Mindenhatóként is barátod vagyok 
és szabadon segítek neked.
Nem kell átkozódnod és esküdöznöd, 
szavadnak önmagában hitele lehet.
Ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat 
kiáltanod vagy mormognod.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tiszta beszédre!

III. (Szenteld meg az ünnepnapot!)
Szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől,
amely miatt halálra dolgoznád magad.
De szabad lehetsz a féktelen szórakozás kísértésétől is.
Megállhatsz egy időre csendben énelőttem,
fáradt tagjaid és borzolt idegeid megpihenhetnek nálam.
Mert szólni szeretnék hozzád, szeretnék rád bízni valamit, 
ezért kérlek, szánd rám ezt a napot.
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Nem kell tétlenül nézned,
hogy ünnepeidet elveszik,
megrabolják ősi hagyományaidat, szokásaidat,
jeles napjaidat.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a teljesítmény görcsétől.

IV. (Tiszteld apádat és anyádat!)
Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.
Nem kell mindent dacosan elutasítanod: 
szüléidét vagy tanáraidat, 
a régi szokásokat és hagyományokat.
Megértő lehetsz szüleid hibája iránt is, 
tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába.
Szívesen tartózkodsz családod körében, 
nem kell lenézned az egyszerű rokont sem.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

V. (Ne ölj!)
Szabad lehetsz az élet tiszteletére.
Nem kell immár farkastörvények szerint élned, 
kíméletlen konkurenciaharcban és pusztításban.
Meg fogod becsülni a másik életét és egészségét, 
még csak gondolatban sem kell őt a pokolra kívánnod. 
Szemed megnyílik az erdő és madarak szépségére, 
még a meztelen csigát sem fogod eltaposni.
Nem kell agyonhajszolnod magad,
tönkretéve egészségedet,
szívinfarktust vagy gyomorfekélyt szerezve.
Felismerheted, hogy a teremtettségben minden ajándék, 
amit én szeretnék átadni neked, 
hogy vigyázz rá.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az élet tiszteletére.

VI. (Ne paráználkodj!)
Szabad lehetsz kísértő gondolatoktól,
nem kell, hogy érzékeid rabja légy.
Életed a hűségben teljesedhet ki,
nem kell mindenáron kitörnöd, mint valami fogságból.
Nem kell szexlapokat bújnod vagy mocskos filmeket nézned, 
nem szorulsz rá alkalmi partnerekre.
Felismerheted, hogy a nemiséget és a szerelmet is
ajándékként kínálom neked,
nem vonok meg tőled semmit, ami szép,
ezért hát nem kell kerülőutakon hajszolnod a gyönyört.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz kísértő gondolatoktól.

VII. (Ne lopj!)
Szabad lehetsz a tisztességes munkára,
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megbecsülve mások anyagi és szellemi értékeit.
Nem kell ravaszkodással vagy ügyeskedéssel próbálkoznod, 
még a villamoson sem fogsz bliccelni.
Selejtet piacra nem kényszerülsz dobni, 
nem hamisítasz magnókazettákat.
Nem akarsz már idegen toliakkal ékeskedni, 
mások ötleteit sajátodként továbbadva.
Ha iparos vagy, mindenről tudsz számlát adni, 
ha sportoló, nem használsz doppingot.
Alkotóként megbecsülöd a szerzői jogot, 
örülni tudsz mások sikerének.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tisztességes munkára.

VIII. (Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!)
Szabad lehetsz az igazság képviseletére,
nem rablód meg embertársad becsületét.
Az igazság mellett akkor is lesz bátorságod kiállni, 
ha ezzel te húzod a rövidebbet.
Nem állsz be a pletykálkodók vagy sárdobálók közé, 
akik mindenkiben csak a rosszat keresik.
Távol áll tőled a káröröm.
Eszköz lehetsz abban, hogy az újságok ne hazudjanak, 
a tévéműsorok ne pocskondiázzanak senkit, 
s a politikusok őszinték legyenek.
Szabad lehetsz a kicsinyes féltékenységtől,
ezért szívesen beszélsz mások sikereiről és erényeiről.
Nem engeded, hogy lefizessenek téged, 
a becsületedet nem vásárolhatja meg senki.
Igaz ügyért hátrányt is el tudsz viselni, 
még a szenvedés vállalására is képes leszel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az igazság képviseletére.

IX. (Ne kívánd felebarátod házát!)
Szabad lehetsz minden irigységtől.
Nem ácsingózol a másik tulajdona után,
nem akarod az ő öltözködését vagy viselkedését majmolni.
Elismered, ha valaki többet tud nálad, 
sőt szívesen tanulsz tőle.
Nem fáj neked mások sikere, 
hanem együtt tudsz örülni mindenkivel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz minden irigységtől.

X. (Ne kívánd felebarátod házastársát, szolgáját, szolgálóleányát, barmát vagy 
bármiféle tulajdonát!)
Szabad lehetsz a harmonikus életre,
amelyben el tudod fogadni önmagadat,
nem akarsz többnek látszani annál, mint ami vagy.
Nem versengsz senkivel abban, hogy kinek van szebb kertje,
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gyorsabb autója, 
modernebb televíziója.
Felismered, hogy a másik boldogulása a te érdeked is, 
ezért közös az örömötök és közös a gondotok.
Fel sem merül benned a gondolat, 
hogy valaki házastársát elcsábítsd, 
hiszen tudod, hogy ők összetartoznak.
Nem kell az örökös vágyódásban és görcsben élned, 
hanem megelégszel azzal, ami a tied, 
s hálával fogadod mindazt, amit adok neked.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a harmonikus életre.

Fabiny Tamás

Több a konfirmandus
Izgalmas és felelősségteljes feladat fiatalokat tanítani. Megismertetni velük azt az 

Istent, aki életük indulásakor szeretetébe fogadta őket a keresztség által. Eljuttatni 
őket arra a felismerésre, hogy Isten bűnbocsátó kegyelmére nekik is szükségük van.

A 12 év körüli gyermekek többsége nem azért lesz konfirmandus, mert lelki vágy 
hajtja Isten felé. Szülök döntenek helyettük vagy meggyőződésből, vagy szokásból, 
vagy a nagyszülők iránti tiszteletből. Nem ritka, hogy komoly értékű ajándékok 
beígérése fejében hajlandó valaki konfirmációi oktatásra járni. Egyre többen vannak, 
akik úgy érik el a konfirmandus kort, hogy nem volt a családjukban senki, aki 
megtanította volna nekik a Miatyánkot, Hiszekegyet.

A sokféle szakkörről, edzésről fáradtan és kedvetlenül érkező gyerekeknek kell 
olyan atmoszférát teremtenünk, hogy el tudjanak felejteni rossz dolgozatot, fizikai 
fáradságot, és rá tudjanak csodálkozni Isten szeretetére. Megszeressék azt az alkal
mat, ahol imádkozni tanulnak, ahol az Élet Könyvét kézbe kapják és mindennapi 
olvasmányukká válhat, és bizalmuk ébredhet Isten iránt.

A mögöttünk lévő évtizedek alatt is gyakori volt, hogy a konfirmandus csoportba 
új gyerek került. Faluról a nagyváros sokadalmában, városról a falu csendes kicsiny
ségében vélték biztonságban magukat azok a szülők, akik feddö intelmek ellenére sem 
akartak lemondani gyermekük keresztelőjéről, konfirmációjáról, vagy egyházi eskü
vőjéről.

Manapság a saját gyülekezet területéről jelentkeznek megkeresésünkre vagy önként 
fiatalok, de felnőttek is, hogy keresztyén hitünk alapjaival megismerkedjenek. Őket 
nem lehet besorolni a hagyományos konfirmandus csoportba. Külön alkalmat kell 
teremteni számukra.

Ezért sok gyülekezetben nemcsak a húsvét utáni vasárnapok valamelyikén van 
konfirmáció.
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Igazán ünnepi az az istentisztelet, amelyen felnőtt konfirmandusok tesznek vallást 
hitükről. Az külön értéke az ünnepnek, ha valaki egyedül is vállalja az istentisztelet 
nyilvánosságát. Reményteljesen és örömmel fogadjuk az édesanya kérését, hogy 
kisgyermeke keresztelője előtt, vagy a menyasszony esküvője előtt a konfirmációi 
oktatásban hitbeli alapot és iránytűt kapjon.

A felnőtt fiatalok közül sem azért jön mindenki, mert Istent szeretné megismerni. 
Sokaknál nem is lehet lelki indítékot felfedezni. Jönnek azért is, mert ma sikk az 
egyházzal jóban lenni. De „hitvallásuk” ellenére sem vállalják a gyülekezettel való 
közösséget. Ők gyarapítják ugyan a megkonfirmáltak létszámát, de ténylegesen nem 
válnak hitüket gyakorló keresztyénekké.

A gyülekezet úgy tekint a mindenkori konfirmandusokra, hogy ők a jövő. Ők töltik 
meg a megüresedő templompadokat, ők lesznek majd presbiterek, gyülekezeti mun
katársak, gondnokok, énekkari tagok, oltár díszítők.

A konfirmandus szülők zöme pedig úgy vélekedik, hogy ha gyermekük még a 
konfirmációi vizsgát is leteszi, akkor minden egyházi elvárásnak megfelelt és szabad
dá válik. S ha ritka vendég, nagyünnepi keresztyén lesz, ezt büszkén, érdemként 
emlegeti.

Gödöllői konfirmandusok
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Zuglói konfirmandusok

A Tatabányai Gyülekezet konfirmandusai 1992-ben
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Kelenföldi konfirmandusok

Hittanvizsga Bicskén (hitoktató: Göllner László gyűl. felügyelő)
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Konfirmációi vizsgához csatlakozóan 3 konfirmandus és 3 hittanos gyermek 
keresztelője. Három konfirmandus tartja a keresztelő tálat

A konfirmációra jelentkezők számának növekedésén örülhetünk, de a számok ne 
nyugtassanak meg bennünket. Nem annyival gyarapszik egyházunk létszáma. Az 
elmaradókra nézve csak Isten új életet teremtő hatalmában bízhatunk és ígéretében, 
hogy igéje nem tér vissza hozzá üresen, hanem véghezviszi, amit akar és eléri célját 
amiért küldte (Ézs 55,11).

Ezért a megújító kegyelemért fáradhatatlanul kell könyörögnie lelkésznek és gyüle
kezetnek egyaránt, mert csak így lesz jövőnk.

Bálintné Varsányi Vilma
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Iskolában hitoktatunk
Egyházunknak mindig is szívügye volt az iskola! Egyházi iskoláink egyik feladata 

éppen az volt, hogy az ifjúságot belenevelje az egyházi életbe, az egyháznak -  de a 
társadalomnak is —, evangéliumi hitü és tiszta erkölcsű, Krisztust ismerő és tudato
san követő, széles látókörű, mélytudású tagokat és vezetőket neveljen. Sajnos egyhá
zunk felső-, középfokú iskoláit és a gyülekezeti elemi iskolákat a második világháború 
után elveszítette. Nagyon vegyes érzéseket tartalmazó szóval: „államosították” isko
láinkat. Kezdetben megígérték a kötelező iskolai hitoktatást, utóbb ez már önkéntes
sé változott, majd meg is szűnt. E sorok írója lehetőség szerint közel félévszázadig az 
elődök építette iskolákban tanította a hittant. A „hittanbeíratások” megfélemlítése, 
a szülök megfenyegetése, hazug manipulációk és megalázások fájó emlékeket idéznek. 
Ugyanakkor szülők bátor hitvallását és kiállását is láthattuk! Olyan emlékek ezek, 
amelyeket egyháztörténet-írásunknak kell majd megörökítenie!

Hazánk csodálatos, vér nélküli felszabadulása idején országos vita alakult ki az 
iskolai hitoktatásról. Számunkra Krisztus Urunk parancsa, Luther Márton reformá
torunk bölcs tanácsai, ősi iskoláink több száz éves története, ezek tanító-nevelő 
szolgálata, ma pedig országunkban tapasztalható mérhetetlen erkölcsi züllés látása 
-  világosan megoldotta a kérdést.

Az Úr Isten történelemben munkálkodó keze újból megnyitotta előttünk az iskolák 
kapuját. A budapesti Fasori, a soproni Líceum (gimnázium) után számtalan falusi 
és városi általános és szakiskolába bemehetett egyházunk munkása, hogy ott a már 
szabadon jelentkezett fiatalokat tanítsa. Nagy hűséget, fáradságot igénylő nehéz 
munka vár itt a hitoktatóra. Tanítanunk kell azokat, vagy azok gyermekeit akiknek 
az egyházzal évtizedekig semmi kapcsolata nem volt.

Be kell vezetnünk ezeket a fiatalokat a gyülekezet hit- és szeretetközösségébe, 
türelemmel és szeretettel tanítani őket és a jézusi szeretettel világítani nekik. Talán 
eddig meg sem keresztelt és Jézusról, Bibliáról mit sem tudó fiataloknak kell megmu
tatnunk a bibliai történetek igazságát, a lutheri kiskáté tömör, nagyszerű magyaráza
tait, az egyháztörténet érdekes, drámai eseményeit, bibliai igék szívbevésését, éneke
ink szépségét. Hatalmas megbízás ez! Mennyire igaza van Üdvözítő Urunknak, aki 
egyszer azt mondta: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás 
Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” (Máté 9,37-38).

Gyülekezeteink nagyrészt iskolát fenntartó egyházközségek voltak régebben. Még 
élő nemzedékek emlékezetében élnek ezek a gyülekezeti iskolák, a hűséges, nemzedé
keket nevelő kiváló tanító „mesterek” ! Ha gyülekezeteink most nem is tudnak iskolát 
fenntartani, jóleső érzés, hogy az iskolában a világi ismeretek között megszólalnak 
bibliai történetek, megszólal Isten igéje. Lehetőséget kapunk arra is, hogy a tanító- 
és tanármunkatársak közötti „forgolódásunkkal” szerezzünk hitelt, megbecsülést az 
evangélium ügyének — és szolgáinak!

Tudjuk, hogy a hitet nem lehet „oktatni” mint a matematikát, vagy biológiát. De 
lehet gyermekeket szeretve, hittel és jól felkészülten úgy tanítani Isten dolgait, hogy 
a gyermekszívben hit támadjon és a Lélek kapcsolatot teremtsen. Jó, ha az iskolai 
szolgálatunkban diákjaink megérzik, hogy a hit dolgai, Isten szeretetének ismerete, 
az élő Jézus ott van velük az iskolában is. Az iskolai tantárgyakban arról az Úrról 
tanulnak, aki teremtője, gondviselője és megváltója ennek az egész világnak.
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Az iskolai hitoktatás drága megbízás számunkra, amit most lelki gőg nélkül, 
alázatosan, de a hit bátorságával és derűs örömmel kell végeznünk. E helyen is kérjük 
a szülőket, nagyszülőket, családtagokat, hogy kérjék és fogadják az iskolai hitoktató 
munkát jó szívvel. Örökkévaló szellemi kincseket szeretnénk a fiatalok szívébe-fejébe 
adni, amelyek soha el nem értéktelenednek és amelyekre minden embernek nagy 
szüksége van. Tanulóink iskolai tanulásában kísérjék figyelemmel a „hittanban” 
tanúsított előrehaladást is. Ha a gyermekek megérzik, hogy szüleik a matematika és 
magyar nyelv mellett éppen olyan fontosnak tekintik a hittant is — sokat tettek azért, 
hogy a gyermekük jó edény legyen Isten kezében.

Isten adjon készséges munkásokat az iskolai hitoktatáshoz! A hitoktatók, lelkészek 
és mások, minden órára felkészülten, haladási naplójuk hűséges vezetésével, korszerű 
pedagógiai módszerekkel, rajzokkal, énekléssel szerezzenek örömöt, kedves élményt 
a tanulóknak a hittanórákon.

Sokszor emlegettük Reményik Sándor megragadó verssorát: „Ne hagyjátok a 
templomot, / A templomot s az iskolát!”

Most lehetőséget kaptunk erre is. ..
Sümeghy József

Gyülekezetben hitoktatunk
Az utóbbi években alig van olyan délután, amikor ne lenne hangos a fasori 

gyülekezeti terem gyermekek, fiatalok szavától. Öröm számunkra, hogy gyakran ülik 
körbe — különböző korosztályú csoportok — a pingpongasztalt -  a gyülekezeti 
hittanórán. A korábban érkezők kirakják az énekeskönyvet, a nagyobbaknál a 
bibliákat is. Jelenléti lapjaikra felragasztják a kis matricát és a legszorgalmasabban 
járók lapjai felkerülnek a fali táblára. Egymás után választják a már jól ismert 
énekeket, amelyeknek köre mindig újabbakkal bővül. A bibliaórára érkező nénik 
fejcsóválva méregetik hittanóra után az énekeskönyveket, mivel a sok forgatás követ
keztében szakadoznak, a lapok kijárnak és a könyvjelző szalagok szépen összefonva 
mutatják, kik is használták azokat. Inkább vegyünk az elhasználódott énekeskönyvek 
helyébe újat — gondolom -  és abban reménykedem, hogy elérkezik majd az az idő 
is, amikor erőteljesebben csendül fel az ének az istentiszteleteken, ha majd ezek a 
gyermekek belenőnek a gyülekezeti életbe. Ebben a tanévben bevezettük, hogy az 
imádság az óra elején egy énekeskönyvi zsoltár, amit váltakozva, illetve egyes részeit 
kórusban olvasnak a gyerekek. Nagyon megszerették a zsoltárokat.

Több korosztályban az anyag elsősorban a bibliai történetek. A legkisebbeknek az 
apró részleteket is ki kell színezni, meg kell eleveníteni — mozdulatokkal, flanellal, 
képekkel, játékkal és a történetek meghallgatása után szívesen rajzolnak, színeznek. 
Az iskolásokat leköti az érdekes bibliai történet, a történetekhez és életükhöz kapcso
lódó problémákról élénk beszélgetés folyik. Előkerül a térkép, a kortörténeti ismere
tek, a történetek közti összefüggés, vagy szívesen keresik meg a példázatok értelmét. 
Jó, hogy ott van a hittankönyv a kezükben, otthon is elolvashatják, felidézhetik miről 
beszélgettünk. Szívesen oldják meg a bibliai TOTÓ-kat, versenyezve, ki szerez több
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pontot az évvégi pontversenyhez. Iskolai tanítás és napközi után du. 1/2 5-kor nem 
mindig könnyű fegyelmet tartani. Valami mindig van a kezükben, színezik a hittan
könyv képeit, de ha peregnek a kérdések és ha érdekes az óra, észre sem veszik, hogy 
már végére értünk, már csak a füzetbe írunk egy kicsit és beragasztjuk az aranymon
dást, imádsággal és énekkel fejezzük be az órát. Az óra után még néhány szó a 
szülőkkel, akik vagy végig ülték a hittanórát maguk is, vagy gyermekükért jöttek. 
Áldozatot hoznak gyermekeikért, de reménységünk szerint lassan ök is -  gyermekei
ken keresztül — gyülekezetünk aktív tagjaivá válnak. Havonta egyszer családi isten
tiszteleteink és az ugyancsak havonta egyszeri, a szülői korosztálynak rendezett 
beszélgetéssel összekötött alkalmak mutatják ezt.

Öröm volt számomra, amikor VI -  VII. osztályos „fiaim” Lutherről és a reformáció 
koráról tanulva annyira belelkesedtek, hogy hajlandók voltak szép füzetet készíteni, 
amibe beleragasztgatták a reformáció korabeli sokszorosított képeket, komoly teszte
ket oldottak meg, és a konfirmációi vizsgán is ezek a hittanos fiúk tudtak leginkább 
az egyháztörténeti kérdésekre felelni. Utolsó órán az Evangélikus Múzeumban Irénke 
néni vezette be őket a magyar egyháztörténet rejtelmeibe. — A fasori gimnáziumba 
felvételizni készülő VIII. osztályosok és onnan kimaradt gimnazistáim pedig sok 
örömet szereztek, amikor az egyház tanításának kérdéseiről beszélgettünk vagy keres
tük kérdéseinkre a választ a Szentírásból. Néhányszor -  előre tervezetten, vagy 
kényszerűségből, mert elvesztettem a hangomat — Írásbeli dolgozatban vallottak 
Istenről, Jézusról, hitükről. Ezekből a kis írásokból egészen más oldalról ismertem 
meg őket, őszintén írtak, próbálták megfogalmazni, kifejezni a nehezen megfogalmaz
ható!, nem a tanultakat, hanem saját gondolataikat, hitüket.

Jó volt együtt lenni és remélem hogy az elvetett mag egyszercsak gyümölcsöt terem!

Muntagné Bartucz Judit

Csendesnapok, konferenciák 
a gyülekezetben

A fiatalabbak már nem is emlékeznek arra, hogy nagyon sok gyülekezetben vissza
térő, neves alkalom volt a gyülekezeti csendesnap. Ahol több napig is tartották, ott 
konferenciának nevezték.

Ezekre az alkalmakra rendszerint vendég igehirdetőket hívtak, nemcsak papokat, 
hanem egy-egy munkaág lelkes szószólóját: külmisszió, iszákosmentő, vasárnapi 
iskolai mozgalom stb. Isten igéje így több oldalról szólította meg a jelenlévőket: 
szívükhöz szólt az ébresztő igehirdetés, eszükhöz szólt a keresztyén életvitel áldásának 
meglátása, közösségi tudatukat és az egymásért érzett felelősséget segítette, hogy 
egyszerre sokan hallhatták az igét, megbeszélhették azt, egyéni kérdéseikre is választ 
kaphattak.

Az első pillanatban ez nagyon hasonlónak tűnik az országos konferenciák jelentő
ségével. Gyenesre, Fótra, Piliscsabára így emlékeznek vissza az ott járt fiatalok.
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Érdemes a két formát összehasonlítani, de nem szabad olyan következtetésre jutni, 
hogy csak az egyik a jó. Isten mind a két formát megáldotta, s nekünk az a feladatunk, 
hogy a szolgálatnak minden formájával éljünk.

Fontos a gyülekezeti tagoknak, hogy otthon is koncentráltan hallhassák az igét. 
így kilépnek a megszokott otthoni élet fogságából. A közös imádkozás, a feladatokra 
való közös készülés, bekapcsol mindenkit a gyülekezet életébe és a gyülekezet felelős 
tagjává formál. Ilyen csendesnapra össze lehet hívni a gyülekezet különböző rétegét, 
hogy az életük különös kérdéseire közösen keressenek feleletet. Más a kis gyermeket 
nevelő családok kérdése, mint a nyugdíjasoké, más a presbitereké, az orvosoké, a 
mozgáskorlátozottaké vagy az elváltaké.

A gyükezeti csendesnapra a családból többen mehetnek és a barátok és ismerősök 
is részt vesznek azon. Az igehirdetö jobban figyel a gyülekezetre, a gyülekezet múltjá
ból is hoz példákat, az aktuális kérdéseket is feszegeti. A vendégigehirdető más 
szemszögből hozza az ismerős példákat, s ezért eléri a hallgatók szívét (Ha sokszor 
szolgálna a gyülekezetben, vele szemben is kialakulna a „védőmechanizmus”, mint 
a gyülekezeti lelkésszel szemben, hogy ne „kelljen” meghallani Isten üzenetét.) Utóbb 
a családban megbeszélik a hallottakat és ezáltal nem merül a feledés homályába. 
A közös felismerésekben támogatják egymást, s kialakul egy beszélgető közösség.

A gyülekezeti csendesnapra rendszeresen meghívták a távolba került rokonokat és 
ismerősöket. így ez a családi találkozások alkalma is volt. A vendéglátás, a család 
öröme és a gyülekezeti alkalom így egybe olvadt. A közös gyülekezeti készülődés -  
talán éppen a záró szeretetvendégségre — mindenki ügyévé és imádságává tette ezt 
az alkalmat.

Konfirmáció előtti Csendesnapon együtt az egyházmegye gyülekezeteiből Móron
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Sokan szívesen emlékeznek vissza ezekre az alkalmakra, mert ott találták meg 
életük párját. Régen tudták, hogy a hasonlóan gondolkodók, a hasonló hitben járók 
könnyebben tudják végigjárni közösen az életutat. Keresték tehát az alkalmat, ahol 
összeismerkedhetnének fiatalokkal, s erre igen jó alkalom volt a gyülekezeti csendes
nap.

Végül szeretném felhívni a figyelmet a „gyülekezeti csendesnap” új formájára, 
amikor autóbuszba ül a gyülekezet egy része, s meglátogat más gyülekezeteket. Az 
autóbuszban folyik a beszélgetés, mélyül a közösség. A többi gyülekezet megismeré
sén keresztül gyarapodik a hittapasztalat. A városi emberek átélik a „csodát”, hogy 
az eddig hidegnek tűnő istentisztelet -  mert még a padszomszédja nevét sem ismerte 
— kedves alkalommá válik, hisz ismerős szemek köszöntik a gyülekezeti alkalmon, 
közösségbe került, ahol számon tartják.

Istennek hála, a lehetőségek gazdag tárháza nyílt meg egyházunk előtt az utóbbi 
években! Bizony rá is szorulunk gyökeres megújulásra, soraink rendezésére! Mert 
igaz a rövid, de velős válasz egy egyházért felelősséget érző vezető válasza a neki feltett 
kérdésre: hogyan vészelte át az egyház az elmúlt negyven esztendőt? — Átvészelte, 
de tönkrement. Külsőleg és belsőleg sok a rom és ugyanakkor most hiányzanak mind 
a tárgyi, mind pedig a személyi feltételek, amelyek elengedhetetlenek a kibontakozás
hoz. Hol is kezdjük, mihez is fogjunk? Tudom, a legfontosabb az, „hogy Uram rajtam 
kezdd el megújitó munkádat.” De ugyanekkor párhuzamosan mindent meg kell ten
nünk a ránkbízottakért. Sokan úgy látjuk, hogy mindenek előtt a gyermekeket, az 
ifjúságot és nem utolsósorban az ún. középnemzedéket kell összeterelnünk, nekik utat 
mutatnunk. Jézushoz vezetnünk. Az ifjúság számára köztudottan jó alkalmak, életre 
meghatározóak a táborozások, konferenciákon, csendesnapokon való együttlétek. 
Az utóbbi években láttuk, milyen jól kihasználtak voltak az országos központi 
konferenciázó telepeink: Főt, Gyenesdiás, Balatonszárszó. Sőt, nagyon sokan helyhi
ány miatt nem tudtak részt venni egyik vagy másik konferencián. Ezért is meg a 
gazdasági helyzet miatt is egyre másra létesültek és létesülnek folyamatosan az egyes 
egyházmegyéken belül több esetben üresen álló parókiák, vagy egyéb objektumok 
átalakításával táborozásul szolgáló helyek, amiket azután jó szervezéssel egymás után 
népesítenek be vidám gyermek- vagy ifjúsági csoportok, sőt alkalmasint felnőttek is. 
A teljesség felsorolása és tudása nélkül ilyenek: Szilsárkány, Kemenesmihályfa, Olcs- 
va, Csákvár, Nagyveleg, Keszőhidegkút, Tápiószele, ahol már évek óta folyik a

Missura Tibor

KONFERENCIAI
KÖZPONTOK
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táborozás, csendesnapok, -hetek tartása. Törekednünk kell, hogy valamennyi egyház
megyénknek, vagy legalább kettőnek egy ilyen helye legyen a jövőben, amiket egész 
évben jól kellene kihasználnunk, részben hangsúlyosan a tanításra, részben pedig az 
evangelizálásra, hogy minél több élő hitre jutott, a Bibliát jól ismerő és belőle 
rendszeresen táplálkozó, egyházunk történetében tájékozott evangélikus gyülekezeti 
tagunk legyen, akikkel az Úristen tud mit kezdeni, akik szeretik a templomot, akik 
készek áldozatos szeretettel munkálkodni felebarátjuk, gyülekezetük jelenéért, jöven
dőjéért. Zárójelben megjegyezve, az sem „baj”, sőt kívánatos, ha egymás után beindu
ló iskoláink is tudatosan és következetesen beiktatják profiljukba ezeket a sajátosan 
egyházi jegyeket! -  De nem szabad megfeledkeznünk az ún. középnemzedékről sem, 
amely nagyrészt mindeme áldásos lehetőségek nélkül volt kénytelen felnőni és amely 
nemzedékben -  tisztelet a kivételnek -  máig sem buzog kellőképpen a felelősség és 
az egyház, az Evangélium iránti szeretet! Az országos alkalmak mellett mai gyermeke
ink szüleit is kell tanítanunk, számukra hasonló alkalmakat rendezünk egyházmegyé
ken belül is közösen, de ha éppen úgy látszik jónak, gyülekezetenként különböző 
korosztályoknak, vagy gondokkal, problémákkal küszködőknek. A felnőttoktatás 
területén amúgy is nagy a lemaradásunk! Lehet mindezt „otthon” is, a gyülekezet 
keretei között — mondhatná valaki. De tudjuk, mit jelent, csupán néhány órára, vagy 
napra is, elszakadni a megszokott környezettől, kikapcsolódva a napi hajszából és 
keresni azt, amit elveszítettünk: a csendet, amelyben Isten kész velünk találkozni, 
átölelni és ígérete szerint kész újjáteremteni: bünbocsánattal, békességgel, szeretettel 
és reménységgel megajándékozni.

Ilyen munka helyei kívánnak lenni ezek az egyre szaporodó konferenciai közpon
tok ! Használjuk fel és használjuk ki ezeket, amíg tart a kegyelem ideje! Kűrié, eleison! 
Uram, irgalmazz nekünk!

Lábossá Lajos

GYÜLEKEZETI ÚJSÁGOK, 
HÍRLEVELEK

A hazánkban történt rendszerváltás magával hozta a sajtó teljes szabadságát is. 
Nem kell engedély egy-egy mü kinyomtatásához, újság, hírlap szerkesztéséhez és 
kiadásához. Csupán az anyagiak szükségesek, hogy az írások sokak számára megje
lenhessenek és olvashatók legyenek. Egyre több gyülekezetünk vezetői élnek a lehető
séggel -  különösen nagyobb lélekszámú gyülekezetek esetében —, hogy hírlevél 
útján értesítsék eseményekről, egyházunk életéről, közérdekű tudnivalókról gyüleke
zetük tagjait. Több helyről kaptam „mutatványszámokat” ilyen újságokból és ezek 
alapján szeretnék kedvet csinálni azoknak is, akik eddig nem gondoltak az evangéli-
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um továbbadásának erre a módjára. Nyíregyháza Kistemplomi Gyülekezete, Péteri, 
Budapest-Kőbánya, Szekszárd lapjai rendszeresen érkeznek hozzánk a Sajtóosztályra 
is. Átnézve e lapokat, tartalmukra nézve szeretnék tanácsot, útmutatást adni.

Valamennyi lap első oldalán egészen természetesen igemagyarázat, meditáció áll. 
Ez mindig az egyházi év azon idejéhez kapcsolódik, amikor a lap megjelenik. írják 
a lelkészek, de a gyülekezet munkásai, felügyelők és presbiterek is felváltva. Fontos 
része a hírlevélnek, hogy valóban hírt adjon a gyülekezet életének eseményeiről, de 
a heti alkalmak felsorolásáról is. Aszerint, hogy kisebb vagy nagyobb terjedelmű a 
lap, található benne egyháztörténeti megemlékezés, a gyülekezet történetének jeles 
eseményeiről leírás, gyermekeknek szóló rész. Ha szórványai vannak a gyülekezetnek, 
sorban be lehet azokat mutatni, így az egész gyülekezet ismerheti egymást. Az ifjúsági 
munka hírei és eseményei a gyülekezet fiatalságának adhatnak eligazítást.

Sokfelé panaszolják, hogy a gyülekezeti közgyűlések nem eléggé látogatott esemé
nyek. A hírlevél útján a lelkész évi jelentése odakerülhet minden evangélikus otthonba 
és belekerülhet a gyülekezeti tagok tudatába. Láttam a lapokban bemutatkozó cikke
ket. Nemcsak a lelkész, de munkatársai, egyes munkaágak vezetői, presbiterek, 
kántorok, ha vannak pedagógusok vagy óvónők elmondhatják, hogyan kapták a 
szolgálatra elhívásukat, mi a céljuk munkájukkal.

Külön lehetősége egy ilyen hírlevélnek, hogy bekapcsolhatja olvasóit az egész 
egyház életébe, gondolkodásába. Egy-egy felsőbb egyházi testület közgyűléséről, vagy 
manapság a zsinat munkájáról, talán éppen zsinati tagjuk beszámoltatásával adhat
nak tudósítást. Sok gyülekezetünknek van erdélyi, finn vagy német testvérgyülekeze
te. Ezekről a kapcsolatokról, látogatásokról eleven riportokban lehet beszámolni. 
Konferenciákra járó híveink, fiataljaink a kapott ajándékaikat megoszthatják az 
egész gyülekezettel.

Egy-egy jól kiválasztott vers, reformátoraink, régi igehirdetők egy-egy gondolata, 
templomunk ismertetése, belső berendezésének liturgikus jelentősége, szimbólumok 
magyarázata tanító hatású lehet mindenki számára. Bibliai lexikon, szómagyarázat, 
tanító jellegű cikkek közlése ugyancsak a gyülekezet tanítása irányába mutatnak. Az 
ökumenét ápolja a községben élő többi felekezet hiteles bemutatása. Mindezek és még 
sok más téma teheti nagyon tartalmassá gyülekezeti hírlevelünket.

Előállítása nem jelenthet nagy terhet. Nem kell a legművészibb nyomdai előállításra 
gondolnunk. Ma már minden egyházmegye esperesi hivatalában van sokszorosító 
eszköz. Szinte csak a papírt kell megvásárolni és elkészíthető a hírlevél.

Ennek a kis írásnak nem más a célja, mint kedvet adni ahhoz, hogy így is kapcsola
tot teremtsünk híveinkkel!

Tóth-Szöllős Mihály
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Szolgálunk kórházakban
Csukott ajtók nyíltak meg, nem remélt lehetőségek tárultak fel az egyházak előtt. 

Ilyen lehetőség a kórházi pasztorális szolgálat újra indulása, amely a múltban a 
legtöbb intézményben tiltott volt. A budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház is, amely az 
elmúlt évtizedekben erősen elzárkózott az egyház mindennemű jelenléte elől, most 
szívesen ad helyet a különféle istentiszteleti alkalmak számára. Az itt folyó munka 
bizonyára jellemző egyházunk más kórházakban végzett szolgálatára is.

Két évvel ezelőtt, amikor a munka megindult, vasárnap reggel liturgikus formában 
kezdtük el az istentiszteletek tartását. Eleinte nagy volt az érdeklődés az alkalmak 
iránt, később azonban csökkenni kezdett a résztvevők száma. Rájöttünk arra, hogy 
a kórházi szolgálat különleges terület, ahol nem alkalmazhatjuk a megszokott gyüle
kezeti formákat. Megváltoztattuk az alkalmak időpontját. A járóbetegek nagy része 
a hét végén elhagyja a kórházat, ezért az együttléteket hétköznapra tettük át. A litur
gikus forma helyett a közvetlenebb bibliaórai keretet választottuk: az ebédlőben, 
fehér terítővei leterített asztal mellett, az alkalomnak megfelelő öltözékben, Bibliával, 
énekeskönyvvel, ha lehet, valamilyen szóróanyaggal várjuk a híveket.

Rendhagyó, sajátságos gyülekezet jön itt össze. Minden alkalom új helyzetet jelent 
a szolgáló számára. A betegek vallásfelekezeti különbség nélkül jönnek, gyakran 
semmiféle közösséghez nem tartoznak. Az osztályok falán kiragasztott hirdetések 
által értesülnek az alkalomról. A létszám 2 -1 0  között mozog. A legtöbb beteg az 
idegosztályról érkezik.

A lelkész a normális életritmusból kilendült, válságba került, szorongó, a betegség
gel és halállal közvetlenül szembesülni kényszerülő, sérült emberekkel van együtt, 
akik valamiféle segítségre várnak. A szolgálat azzal kezdődik, hogy a lelkész azonosul 
azokkal, akikkel együtt van, és meghallgatja őket. Engedi, hogy a betegek elpanaszol- M 
ják bajukat, elmondják fájdalmaikat.

A kontaktusteremtést elmélyíti, ha a résztvevők a beszélgetés után apró ajándékot 
kapnak, igéslap, szórólap formájában. Ez után következhet az ének és igeolvasás. Az 
igemagyarázatnak rövidnek, életszerűnek kell lenni. Rövid saját imádság után a 
betegek szívesen imádkozzák a Miatyánkot.

Gyakran adódnak rendhagyó esetek, amikor a lelkésznek meg kell küzdeni az 
igéért, annak mondanivalójáért.

Egy alkalommal a beszélgetés után az egyik résztvevő dühösen tiltakozott a Biblia 
olvasása ellen: „hagyják, nincs szükség rá, semmi értelme!” Megértettem a kegyeske
déstől megcsömörlött emberi tiltakozást. Behajtottam a Bibliát és alkalmazva el
mondtam az elveszett juh történetét. A légkör megnyugodott.

Döbbenetes tapasztalat, hogy korunk vallási zűrzavara visszahat a gyengébb ideg- 
rendszerüekre. Sok a vallási kényszerképzet által megnyomorított lelki beteg.

A kórházi szolgálatnak csak az egyik része az igehirdetési alkalom. Utáni a kórter
mek látogatása következik. Ha nincs a kórházban gyülekezetbeli fekvő beteg, felkere
sek egy-egy kórtermet. Igéslapot teszek az asztalra, egy pillanatig elidőzöm minden 
ágynál majd Isten békességét és gyógyulásukat kívánva eltávozom a kórteremből.

Kapuk tárultak ki. . . A tárt kapukon csak alázattal, a szolgálat lelkűidével szabad 
áthaladnunk.

Kinczler Irén
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Szolgálunk börtönökben
Hosszú idő után ismét adott a lehetőség, hogy lelkészek a büntetésvégrehajtó 

intézetek kapuin belépjenek, s ott az evangélium hirdetésével közösségi és személyes 
szolgálatot végezzenek.

Az új szolgálati területen kétféle érzéssel dolgozunk, mindazok, akik hívó szóra, 
vagy a helyi adottság kihívására „beszálltunk” ebbe a munkába. Egyrészt meghatároz 
a nagy lehetőség öröme, az újdonság lendülete, a korábban tiltott misszió elkötelezett
sége, másrészt állandóan kíséri munkánkat a tudat: kezdők vagyunk, „mezitlábasok” 
a témában, ügyetlenkedők a gyakorlatban. Ehhez hozzájárul, hogy a gyülekezeti 
lelkészként e munkát végzők számára nem kiemelt terület ez, hanem egy a sokféle 
munkaág közül. (S illene „profinak” lenni a gyermekmunkában éppen úgy, mint az 
idősek gondozásában, a bibliaóra műfajában csakúgy, mint az igehirdetés, s a liturgia 
területén, a kórházi szolgálatban hasonlóan a kimondottan egyházi célú közélethez 
— érthet valaki ennyi mindenhez?)

A lehetőséget azonban felkínálták, és bűn, hűtlenség lenne, ha nem élnénk vele.
Kiket gondozunk? Elsősorban nem gyülekezeti tagokat, s javarészt nem is evangéli

kusokat. A börtön falain belül ismeretlen a felekezeti szükkeblüség. Ezért természetes 
nálunk, s talán mindenütt, hogy ezt a szolgálatot ökumenikus keretek között, testvér
egyházaink kollegáival végezzük. A rács mögött ülők jelentős része nem is tudja, 
hogy meg van-e keresztelve. (Bár volt már teológiailag magasan képzett „kuncsaf
tom” is.) Kiket gondozunk? Az élet peremére került embereket, akiken segíteni 
emberfeletti feladat — s a mi dolgunk az „emberfelettit” emberközelbe hozni. Ez nem 
mindig egyszerű. Magyarul beszélünk, s mégis más nyelvet. . . Két éve végzem a 
börtönmunkát, de még mindig csak próbálgatom, tanulgatom azt a kifejezésgyűjte
ményt, ami nem jelent igénytelenséget, de érthető a teljesen világias (alvilágias) ember 
számára is. S tanulom a módszert, amivel egy börtönviselt ember megközelíthető. Az 
az ember, aki egyszerre sziklakemény, megkérgesedett szívű, de ugyanakkor hallatla
nul érzékeny.

Nincsen ehhez a munkához fényes díszlet, gondolatokat ébresztő, meghitt kápolna. 
Csak egy cella, vagy rideg terem. De talán ez is arra késztet, hogy még több kerüljön 
be a falak közé a Világ Világosságából.

Van, kivel szót értek, van kibe egy esetleg kicsírázó magot vethetek, s van akiért 
„csak” imádkozni tudok, mert szóba nem áll velem, vagy éppen kigúnyol. „Prédikál
ni” nem szabad (ezt a műfajt hallgatóim nem ismerik, vagy nem fogadják el), kétolda
lú beszélgetést folytatni kötelező, mindent meghallgatni alapvető szabály. S akkor 
elindulhat valami amiben fokozottan érezhetjük Jézusnak ma a Szentiélekre érvényes 
szavát: . . .nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Az újfajta kihívás egyrészt energiát vesz el a hagyományos értelemben vett gyüleke
zeti munkától (s legyen áldott a gyülekezet, amely hátteret biztosít egy ilyen, nem 
közvetlenül gyülekezetépítő jellegű szolgálatnak), ugyanakkor a lelkész számára jó 
iskola, hogy megkeresse a sablonoktól, frázisoktól mentes, szokványosságba nem 
süllyedő evangéliumhirdetés korszerű módját — amire rácson belül, rácson kívül 
egyaránt szükség van. Hogy ne a fejek felett szálljon el Isten üzenete, hanem a szívekig 
találjon az életformáló, életújító örömhir.

ifj. Hafenscher Károly
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Iskolaügy
Ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy a Budapesti Evangélikus Gimnázium 

újraindítása 1988 elején kapott zöld utat. Ezért is kerülhetett sor a bízvást történelmi
nek nevezhető évnyitóra 1989 szeptemberében. Azóta teljesen szabaddá vált az egyhá
zi iskolák indításának az ügye, illetve sajátosan jellemző gondja ma már társadalom
nak és egyháznak, mely korábbi egyházi iskolák kerüljenek vissza az egyházakhoz.

Számunkra is nagy lecke ez. Nem véletlenül vált 1948-50-ben is az iskolaügy 
szakítópróbává, így van ez ma is.

Nem ítélhetők el azok, társadalomban és egyházban, akik -  más-más meggondo
lásból — úgy vélik, hogy a polgári demokratikus államban az iskolafenntartás állami 
felelősség. Az egyházi szempontok érvényesítését, az egyházi szellemű nevelést inkább 
kollégiumok létesítése szolgálhatja, amelyek minél közelebb kell legyenek a gyüleke
zetekhez.

Magam — egyébként egyetértve az állam iskolafenntartó szerepével és az egyházi 
kollégiumok szükségességével -  úgy vélem, hogy a következő évszázadokban is 
szükség lesz egyházi középiskolákra.

Bizonyos, hogy a közös jegyek mellett markánsan különbözhet a történelmi egyhá
zak iskolapolitikája. A lakosság 4-5% -át kitevő hazai lutheranizmusnak -  bár 
természetesen az evangélikus középiskolák a megfelelő szigeteket célozzák -  nem 
egyszerűen saját népessége számára kell középiskolákat működtetnie. Az evangélikus 
iskolák minőséget jelentenek. Az igényesség a legjobb értelemben vett egyházi szelle
mű neveléssel párosul, amely a legfogékonyabb korban lévő fiatalok számára lehetővé 
igyekszik tenni a találkozást Istennel. Nem az erőszakos térítés révén, hanem az 
evangélium üzenetének — az iskolai élet egészében, — közvetlen és közvetett tolmá
csolása útján, megőrizve az iskola nyitottságát.

Minden iskola más és más. A hagyományokat és a jelent tekintve is. Érzékeny 
alkalmazkodást kíván ez a helyzet az iskolafenntartótól, a tantestülettől, a szülőktől 
és maguktól a gyerekektől.

Isten kegyelméből az 1992/93-as tanévben már hat evangélikus középiskola műkö
dik hazánkban.

A Fasor, amelyben immár mind a négy évfolyamon azok járnak, akik itt kezdték 
meg középiskolai tanulmányaikat. Második tanévét kezdi meg a Soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium. Indul Budapest Deák tér két osztállyal, hiszen itt 
megszűnt a középiskola, tehát újraindulásról van szó. És visszakerül két további 
nagyhírű tanintézet: a Nyíregyházi Kossuth Lajos és a Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium. Orosházán a gimnáziumban evangélikus tagozat indul. 
Nehéz meghatottság nélkül írni erről.

Természetesen nagy kihívás is ez az egyház számára, amely közel négy évtized alatt 
elszokott ettől a feladattól, ettől a tehertől. Folyamatos, rendszeres munkára van 
szükség, ezt célozza az egyház oktatási-nevelési bizottságának a tevékenysége, amely
nek a rendjét a készülő zsinati iskolatörvény szabja majd meg (a jelen törvénykönyv 
nem foglalkozik az iskolákkal, hiszen 1966-ban nem rendelkeztünk iskolával). Addig 
is törekedni kell a legjobb döntésekre.

Sokan aggódnak az anyagiak miatt. Kétségkívül kiderült, hogy bár az egyházban, 
a gyülekezetekben folyamatos volt a vágy az iskolák iránt, egyre kevésbé állt rendelke-
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zésre az ehhez szükséges anyagi erő. A Fasorért áldoztak a gyülekezetek, az öregdiá
kok, de ezek a köszönetét érdemlő összegek a töredékét fedezték csak az iskola 
helyreállításának. Hasonló a helyzet a működéssel. Csak a normatív állami támogatás 
ad realitást az iskolafenntartásnak. Ennek révén, okos gazdálkodással, az egyházi 
erőforrások célszerű felhasználásával azonban a lutheránus iskolapolitika újra érté
kes közreműködője lehet a magyar nevelésügynek.

Azok a gyülekezetek, amelyek általános iskola működtetését vállalják, akárcsak az 
óvodák indítói, az említett kollégiumok létesítői már a hit útját járják, a jövőt építik. 
Ide tartozik az is, hogy 1993-ban több helyen újra indul a nyolcosztályos gimnázium. 
Az út kezdetén járunk az evangélikus iskolaügyben, hisszük, hogy jó úton.

Frenkl Róbert

Levelező hallgatók és diakónus 
lelkészek

1979-ben kezdtünk el a Teológiai Akadémián egy Levelező Teológiai Tanfolyamot 
„laikus” gyülekezeti munkások képzésére, ill. továbbképzésére. Az eredeti szándék az 
volt, hogy olyan presbitereket, gyülekezeti munkásokat, akik már szolgálatot végez
nek, egyházmegyei, vagy gyülekezeti szinten valamennyi kiképzést kaptak és espere- 

1 sük, lelkészük úgy látja, hogy magasabb képzésre is alkalmasak, ezt a továbbképzést 
Akadémiánkon megkaphassák. Akik ezt a Tanfolyamot elvégezték, azok elsősorban 
eredeti hivatásukat állították volna a gyülekezet szolgálatába, most már jobban 
ismerve egyházunk tanítását, és azokat a teológiai ismereteket, amelyek egyházunk 
szolgálatát meghatározzák. Ennek érdekében ilyen tárgyakat vettünk sorra: az Ó- és 
Újszövetség ismerete, az egyház története, egyházunk tanítása, a gyülekezet szolgála
ta, egyházi énekismeret. Azok számára, akik az újonnan megállapított Szabályzat 
szerint a készülés közben elhívatást kapnak a lelkészi szolgálatra, a teológiai alapvizs
ga letétele, majd további három év tanulás után lehetővé tettük a teljes teológiai 
képzés megszerzését, hogy így lelkészi szolgálatot végezzenek. Magának a Tanfolyam
nak elvégzése csupán a jobb, alaposabb gyülekezeti szolgálatot segítette volna.

Időközben a növekvő lelkészhiány szükséghelyzetet teremtett. Azokban a gyüleke
zetekben, ahol nem volt lelkész, sok esetben a Tanfolyamot elvégzett gyülekezeti 
munkatárs kapott püspöki megbízás alapján lehetőséget bizonyos lelkészi jellegű 
szolgálatok elvégzésére, szükség esetén még úrvacsora osztására is. Néhány évvel 
ezelőtt ez odáig fejlődött, hogy az Országos Presbitérium határozatot hozott arról, 
hogy a jeles, vagy jó eredménnyel végzett Levelező Teológiai Tanfolyami hallgatók, 
amennyiben egy gyülekezet hajlandó őket meghívni, és ők főállásban vállalják a 
szolgálatot, „diakónus lelkész”-szé avatva ezt megtehessék. Az elmúlt évig hét ilyen 
avatás és szolgálatba állítás történt az illető gyülekezetek kérésére. Legtöbb esetben 
ezek a diakónus lelkészek közmegelégedésre jó és áldott szolgálatot végeznek, és van
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köztük olyan, aki továbbtanul a Teológián, hogy teljes képesítést szerezve lelkészi 
szolgálatot végezhessen.

Még egy kis statisztikát: Négy ilyen Tanfolyamot tartottunk: 1979-82, 1983-86, 
1986-89 és 1989-92-ben. Egy-egy félév 4 x 2  hétvégi napon tartott konzultációi 
jelentett, félév végén minden tárgyból letett kollokviummal, az egész tanfolyam végén 
záróvizsga volt, amelyről bizonyítványt kaptak azok, akik a vizsgát megállták. Az I. 
tanfolyamot 35-en (12 féri, 23 nő), a II.-at 23-an (12- 11), a III.-at 27-en (14- 13), 
a IV.-et (a hátralevő néhány vizsgát beszámítva) 37-en (14-23) végezték el. Minden 
esetben kb. 50 -55  volt az indulók száma.

A Tanfolyamot végzettek néhány kivétellel ma is gyülekezeti szolgálatban állnak, 
6-an közülük tovább tanulnak a Teológián.

Isten iránti hálával, imádságban gondolunk ezekre a gyülekezeti munkásokra. 
Remélhetőleg a képzés és a szolgálatba állítás új rendjét is meghatározzák majd az 
új zsinati törvények.

Míuntag Andor

KÁPOLNA SZÍNPAD 
KŐBÁNYÁN

Van úgy, hogy a belső falak leomlanak és csak később a külső, ténylegesek és ez 
fordítva is igaz. Kőbányán, az evangélikus gyülekezetben úgy érzem, hogy az a 
szerencsés pillanat — vagyis a vágy, hogy újra színpaddá legyen az elfalazott terem 
és a lehetőség a színpad visszaállítására -  szinte egy időben teljesült.

Az evangélium üzenetének továbbadása nemcsak az istentisztelet liturgiájának, 
vagy a már általunk megszokott gyülekezeti alkalmaknak a keretében lehetséges. Erre 
ad példát az a színpad, mely újra régi feladatát töltheti be. A gyülekezet büszkén vallja 
magáénak. Ez nemcsak az előadások látogatottságában mutatkozik meg, de már 
abban a lelkesedésben is jelentkezett, melyet a színpad helyreállításakor tapasztalhat
tunk.

A gyülekezet akarata, Fabiny Tamás lelkész lelkesedése, az Országos Egyház, 
Harmati Béla püspök támogatása és nem utolsósorban Udvaros Béla rendező bámu- 
latraméltóan szívós munkájának, vagy inkább úgy mondanám, hogy küldetésének 
eredményeként nem akármilyen színpaddal gazdagodott nemcsak a kőbányai gyüle
kezet, de egyházunk egésze is. A színpad kialakításában nagy segítséget jelentettek a 
Katona József Színház szakemberei. így munkájuk eredményeként pl. a világítás is 
amatőr színpadhoz képest kiváló.

Ez a színpad túlnő egyházunk keretein is. A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesületen keresztül létrejöttekor érezhette a Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um támogatását is.

A reformáció ünnepén megnyílt színpadon nem véletlenül mutatták be jeles színé
szek Udvaros Béla rendezésében a toleranciának, a vallási türelemnek és szeretetnek 
szép példáját felmutató darabot: Lessing Bölcs Náthánját.
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Majd a következő előadáson Giovannini Kornél, a Bábszínház művésze társaival 
együtt Jób történetét és egy irodalmi összeállítást mutatott be. Jelezve ezzel is a 
színpadnak egy másik funkcióját, vagyis azt, hogy a gyermek- és ifjúsági munkának 
nemcsak segítője, de műhelye is kíván lenni.

Természetesen a színpad otthont ad a gyülekezeti szeretetvendégségek előadásai
nak és más rendezvényeknek is. Hiszen elsősorban mégis csak a kőbányaiaké. Sok 
művész szinte már úgy jön ide, mintha haza jönne, mint pl. Gryllus Dániel is.

Pilinszky János írta: „Minden művészet világmodell. Az »egészről« készült híra
dás.” Ha ez a színpad a való világnak, de ugyanakkor annak a világnak is otthont 
ad, amivé tenni szeretnénk azt, akkor már betöltötte küldetését. Tovább gondolkod
tatni, egy pillanatra megállni, egy-egy órára a szeretet erejével feltöltődni, megnyug
tatni az embereket. Nem világraszóló sikerek a célok, hanem valami látszólag keve
sebb, de az itt dolgozók számára mégis több. Pár ember számára szebbé, értelmesebbé 
tenni az életet. Mert számukra akkor, ott abban a pillanatban az egészet, a világmin
denséget azok az emberek jelentik, akik eljöttek, hogy átéljék a művészeten keresztül 
is azt a pillanatot, melyet csak úgy nevezhetünk: kegyelem.

Nagy László

A Magyarországi Luther 
Szövetség

1991. őszén alakult a valamikori Luther Társaság és Luther Szövetség utódjaként. 
Elődeink a Luther által újrafelfedezett evangélium — megajándékozott — képviselői 
igyekeztek lenni egy olyan korban, amikor — Zsilinszky Mihály, a Társaság elnöke 
szerint — az egyházi közélet nem más, mint küzdelem a létért, az anyagi szegénység, 
a szellemi tudatlanság és a vallási közöny korlátái között. Akkor (1892-ben) az 
egymillió tagot, hatszáz lelkészt, hatszáz felügyelőt és ezerkétszáz tanítót számláló 
evangélikus egyházban összesen háromszázharmincnégy rendes tagja volt a Luther 
Társaságnak, s ez a szerény kezdet évtizedek alatt szélesedett ki azzá a szerteágazó 
tevékenységgé, mely oly nagy szerepet játszott az élni akaró gyülekezetek evangélikus 
öntudatának ápolásában. Feloszlatásuk után több kezdeményezésük, például a vasár
napi iskola, az ifjúsági munka, a nőegylet tovább élt a gyülekezetekben, sok kiadvá
nyuk, évkönyveik, folyóirataik pedig ma is izgalmas olvasmányok.

Az új Szövetséget nemcsak a régi emléke, hanem új szükség hívta életre, új feltételek 
és elvárások között. Kevesebben vagyunk, mint elődeink, és bizonytalanabb korban 
élünk. Míg a múlt század végén főleg a racionalizmus kérdőjelezte meg az evangéliumi 
gondolkodás és élet lehetőségét, addig ma, az ész mindenhatóságában való általános 
csalódás után, vallásos alapműveltség nélkül, szinte kritika nélkül fogadja el a ma 
embere mindazt, amit valamilyen vallási tekintély nevében hirdetnek neki. Eszmék, 
téveszmék és rögeszmék zűrzavarában a józan evangéliumi szemléletet igyekszünk 
képviselni, azt, hogy a keresztyén ember elsősorban felelős, normális és realista -  az 
utóbbit természetesen nem a szó múlt századi értelmében véve, hanem: aki hagyja,
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hogy Isten tanítgassa arra, hogy mi látszat és mi valóság. Szeretnénk utat találni olyan 
hamis alternatívák között (felett?), mint konzervatív és liberális, világias és egyházias. 
Szeretnénk Istenhez kötött lelkiismerettel mai kihívásokra érdemi válaszokat keresni.

Munkánkat néhány hiányt pótló mü kiadásával szeretnénk kezdeni. A háború után 
mindössze két Lutherrel foglalkozó könyv jelent meg nagyobb példányszámban, 
Friedenthaltól a Luther élete és kora, és Eriksontól A fiatal Luther -  mindkettő 
tanulságos, de egyik sem a teológus Luthert -  hadd mondjam k i: az igazit — mutatja 
be. Sajátságos, hogy sorra jelennek meg az egykori nagy vitapartner, Erasmus művei, 
de egyházunk szűk határain kívül Lutherről nem lehet hiteles információhoz jutni. 
Nem folytatom a sort; remélem, munkánk gyümölcsei el fognak jutni az Olvasóhoz, 
egyházon belül és kívül egyaránt.

Csepregi András

Magyar Bach Társaság
1992. március 29-én ünnepi hangverseny keretében a Deák téri evangélikus temp

lomban megalakult a Magyar Bach Társaság, Johann Sebastian Bach szellemi örök
ségének ápolására, müvei ismeretének terjesztésére és népszerűsítésére.

A Társaság célja Bach egyházi zenéjének a liturgia keretei között történő megszó- í 
laltatásának elősegítése, a hazai Bach kutatás támogatása, Bach ünnepségek, előadá- < 
sok tartásának, szakmai elméleti dolgozatok lehetőségének, zenei műhelymunka 
kialakításának támogatása, kapcsolatteremtés és -tartás a Neue Bachgesellschaft-tal V 
és más külföldi Bach társaságokkal. Mindezeket a Társaság újonnan megválasztott 
elnöke Zászkaliczky Tamás orgonamüvész mondotta el dr. Andrásfalvy Bertalan 
művelődési és közoktatási miniszter bevezető szavai után.

Nagy örömünkre az istentiszteleten részt vett és a Neue Bachgesellschaft üdvözletét 
tolmácsolta a Stuttgarti Nemzetközi Bach Akadémia és a Nemzetközi Bach Társaság 
elnöke Professzor Helmuth Rilling, aki köszöntőjében kifejtette, nagyon szépnek 
tartja, hogy a Magyar Bach Társaság a Deák téri evangélikus templomban alakul 
meg, ahol oly sok évtizede a Lutheránia és szeretett karnagya dr. Weltler Jenő 
áldozatos munkája nyomán J. S. Bach zenéje Magyarországon is hazára talált.

Az ünnepi hangverseny művészei a világhírű Bach énekes Anna Reynolds, a 
Zeneakadémián tartott mesterkurzusának résztvevői voltak, Dobozy Borbála csem
balóművész, Drahos Béla fuvolaművész, Kemenes András zongoraművész és a Sono- n 
ra Hungarica Kamarazenekar mellett. Elhangzott a BWV 35. kantáta „Geist und 
Seele wird verwirret”, a H-moll szonáta BWV 1030., a BWV 911 -es c-moll tokkáta 
és a BWV 51. „Jauchzet Gott in allen Landen” kantáta. Igehirdetéssel dr. Harmati 
Béla püspök szolgált.

Az ünnepi Istentiszteleten mindannyiunk számára világossá vált, hogy aki Bach 
életművével kapcsolatba kerül -  legyen egyszerű zenehallgató vagy müveinek hivatá
sos interpretátora -  nem feledkezhet meg a tényről, hogy Bach zenéjének bázisa az 
evangélium.
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J. S. Bach tevékenységében eggyé válik a zenei-művészi exegézis Jézus Krisztus 
boldog követésével. Felejthetetlenül komponálja meg azt a lágy és titokzatos remegést 
a H-moll mise „et incarnatus est” tételében, ahogyan a transzcendens világ átlényegíti 
emberi világunkat.

Mindaz amit nyugtalanul keresünk, amit legbensőbb valónkban érzünk, ami fü
lünkbe, szívünkbe és lelkűnkbe hatol, kikerülhetetlenül ragad magával, és itt valósá
gosan megszületik. Ezért a Bach Társaság feladata nem csupán zenei feladat, hanem 
szellemi tevékenység is, amelyben a kétségbeesetten az élet értelmét keresőnek, a 
hitének válságát átélőnek, a szeretet után vágyakozónak feleletet, megoldást nyújt és 
figyelmét Bach életművének tanúságaként az Úristenre irányítja.

Egy ilyen tevékenység — kegyelem által — magában hordozza a jövőt, az életet.

Kamp Salamon 
a Lutheránia karnagya

„HIRDESSÉTEK AZ 
EVANGÉLIUMOT MINDEN 

TEREMTMÉNYNEK”
Megalakult az Evangélikus Külmisszió Egyesület

Isten iránti hálával és örömmel tesszük közzé Naptárunk lapjain is, hogy sokan 
olvashassák: 1991 szeptemberében megszületett Evangélikus Egyházunkon belül 
Külmissziói Egyesületünk is. Nem valamilyen „színként”, valamit „hobbiból” kép
viselve jöttünk létre. A misszió Jézus parancsa és ügye, mi egész egyházunkat szeret
nénk „megszínesíteni” — imádságunkkal és munkánkkal is missziói egyházzá segíte
ni.

Néhány szó múltunkról. Az Egyesület nem „újszülött”, hanem újraszületett. Száza
dunk elején létesült először Scholtz Ödön lelkész és mások közreműködésével. Hoz
zánk tartozik a későbbi időből Kunos Jenő lelkésztestvérünk is, aki egyházunk 
küldötteként indult és dolgozott Kínában. Ez még akkor is igaz, ha egyházunk a 
későbbiekben sajnos nem támogatta őt. Szeretnénk életét és szolgálatát magyar 
nyelven is megjelentetni. Ebbe a vonalba tartozik még a későbbi Külmissziói Intézet 
is, először Nagytarcsán, majd Budapesten a Gyarmat utcában. Ennek a Intézetnek 
néhány társammal két évig magam is hallgatója voltam. Az Intézetet állami nyomásra 
szüntette meg egyházunk. De mindez együtt és még sok minden más (hiszen voltak
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misszionáriusok mások is hazánkból) múltunkhoz tartozik, és ennek a múltnak 
feltárása és feldolgozása is feladatunk. De múltunkhoz tartozik az az időszak, amikor 
nem volt szabad a misszióról szólani és sokan hallgattunk is. Amikor tehát a múltra 
gondolunk, nemcsak hálával kell felfedeznünk a missziói helyeket, hanem igaz bünbá- 
nattal is kell Isten színe elé állnunk.

De mi van a jelenben? Van egyáltalán valami? Jelenünk nagyon szerény. 50 — 60 
tagról tudunk Egyesületünkben. Anyagi bázisunk is ehhez mért, szegényes. A kül- 
misszió Evangélikus Egyházunkban sajnos csak néhányak ügye. Hozzátehetjük: 
Országos Egyházunk szívesen fogadott és támogat is minket. De jelenünkhöz tartozik 
a vita is Egyesületünkről. Egy kedves barátom, aki sokat tett és tesz egyházunkért 
megállított és megkérdezte: most kell a külmisszióval foglalkoznotok, amikor egyhá
zunk szinte romokban hever? Nem kellene először egyházunk építésén dolgoznunk, 
nem volna-e taktikusabb azután a külmisszióról szólni? Abból a tényből, hogy a 
külmisszió mennyire nem „érdekes” egyházunkban, gondolom, hogy kedves barátom 
nem áll egyedül véleményével. Most nem akarok utalni az ézsaiási korra és bajra, 
amikor felhangzott: „kevés, hogy szolgám légy Izrael megtérítésére”. Inkább elmon
dom, hogy amikor nyáron a Finn Missziói Egyesület vendége voltam, feltártam ezt 
a kérdést és vitát is. Elmondták, hogy a múlt század közepén, amikor néhány fillérrel 
és néhány szívvel, odaszánt szívvel elindult a missziójuk, nagyon szegények voltak. 
Elmondták, ha arra vártak volna, hogy egyházukat építsék, soha nem indult volna 
meg a finn misszió. És hozzátették, alig van gyülekezet, amely ne lenne tagja az 
Egyesületnek (nem kötelező!), és ma 20 országban dolgoznak több száz misszionári
ussal. Nem szabad magunkat hozzájuk hasonlítani. Csak azt a tényt emelem ki: 
nagyon szegényen kezdték. Elgondolkoztató tény jelenünkre nézve.

És van-e jövőnk? Ha magunkra nézünk, nemigen, a tények sem utalnak nagyon 
erre. Csak Jézus missziói parancsa és hitünk erősít ebben: valahol a misszióban 
nekünk is megvan a szerény helyünk. Kezdetben talán úgy, hogy a Finn Missziói 
Egyesület partneregyesülete leszünk, ahogyan testvéregyházak vagyunk és sok test
vérgyülekezetünk is van. Ez azt jelenti, hogy megtanítanak az első lépésekre, hogyan 
kell ezt a munkát elkezdeni. De azt is jelenti, ha akad valaki, aki hivatását már 
záróvizsgával (bármilyen hivatást!) befejezte és angolul tud, ők készek továbbképezni 
és velünk együtt kiküldeni. De már most is kijelölnek olyan misszionáriusokat, akik 
velünk tartják a kapcsolatot, beszámolnak munkájukról nekünk. És azt is jelenti ez, 
hogy szerény adományainkat betehetjük az ő adományaik közé a missziói munka 
feladataira.

A jövőt nézve első feladatunk: gyülekezeteinkben a missziói felelősség ébresztése. 
Nincs sajnos erre független munkásunk. De ezúton is kérjük lelkészeinket és testvére
inket, fontolják meg, nem kellene-e gyülekezetükben egy-egy kis missziói kört alakíta
ni? Ezeknek a köröknek küldenénk anyagot és adományaikat is továbbküldenénk a 
missziói mezőkre.

Bizony toborzó szóval kell ezt az írást befejeznem. Nem tudom elhinni, hogy 
egyházunkban csak annyi testvért érdekelne a misszió, ahányan eddig együtt va
gyunk. Aki Krisztusé, annak a misszió is ügye. Ezért kérünk: Testvérek, jelentkezze
tek, kérjetek anyagot, segítséget, lelkészetek reménységünk szerint segít ebben. A cím: 
Evangélikus Kiilmissziói Egyesület, 1142 Budapest, Rúkospatak u. 9.

Urunk segítsen minket múltunk feldolgozásában, szerény jelenünket pedig segítse , 
missziói jövőre, egész egyházunk épülésére.

Keveházi László
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Több, mint „egyházi 
turizmus” . . .

—  a testvérgyülekezeti kapcsolatok tapasztalatairól —

Gyülekezetünk életének egyik meghatározó színévé váltak az utóbbi évek során a 
testvérgyülekezeti találkozások. „Kezdetben volt” a finn kapcsolat, melynek Nagytar- 
csán már évtizedes hagyománya van hála a Népfőiskolának, a lelkészelődöknek, 
Sztehlo Gábornak, Győri Jánosnak. Ez a kapcsolat elevenedett meg, szélesedett ki, 
amikor 1982-ben testvérgyülekezetet kaptunk. Hamina-Vehkalahtit. Egy évtized alatt 
tőlünk 4 különböző összetételű csoport utazhatott északi testvéreinkhez, s természete
sen a viszontlátogatások sem maradtak el. S mindez valóban sokkal több, mint 
„egyházi turizmus”, olcsóbban szervezhető utazgatás. Tapasztalat, hogy a nyelvi 
nehézségek ellenére is sokat lehet tanulni egymástól a hétköznapi élet területén 
éppúgy, mint a gyülekezeti életben. A lakáskultúrától kezdve a természetvédelmen át 
a gazdálkodás szervezettségéig. De konkrétan is megemlíthetem, hogy finn testvére
inktől vettük át a bibliai ihletettségü fehér konfirmandus öltözet modelljét, a halottak
ra való emlékezés imádkozó áhítatát és még sok apró értéket, melyek lassan szervesen 
beépülnek életünkbe.

Őszintén reméljük, hogy énekkaraink kinti szolgálata, illetve az itteni közös alkal
mak ugyancsak gazdagodást jelenthettek finn testvéreinknek. A testvérgyülekezeti 
kapcsolatoknak ugyanis alapvető „közlekedési szabálya” a kétirányú forgalom („two 
ways traffic”), ahol mindkét fél nyitott kell, hogy legyen az adásra éppúgy mint az 
elfogadásra. Ugyanezen alapokon épülnek már jó pár éve kapcsolataink két német 
gyülekezettel is.

Sokáig jellemezte külföldi kapcsolatainkat az a fonák helyzet, hogy távolabbi 
testvéreinkhez hamarabb találtunk utat, mint közvetlen szomszédainkhoz. Politikai 
„klímaváltozásra” is szükség volt, hogy végre olyan testvérekre találjunk, akikkel a 
közös hit és szolgálat mellett a közös nyelv is összekapcsol. Erdélyi testvérgyülekeze
tünkkel, Halmággyal is rendszeressé vált a személyes találkozás. Örültünk, hogy 
lelkészüket támogathattuk itteni ösztöndíjas ideje alatt, és többször is szolgált gyüle
kezetünkben. Ugyancsak szépen fejlődnek a kapcsolatok egy pozsonyi szlovák gyü- 
lekzettel, 2-2 csoporttal látogattuk meg egymást az elmúlt év során.

Egymás látogatása, megismerése mindig módot ad, személyes barátságok megszü
letésére, más értékek elfogadására éppúgy, mint saját értékeink jobb megbecsülésére 
és továbbadására. Hiszem, hogy ilyen módon egyszerű gyülekezeti csoportok is 
munkálják annak a közös Európának a formálását, melyben a határok valóban 
összekötnek majd, s nem szétszakítanak. S nem utolsósorban ezen a módon is 
engedelmeskedhetünk a Bibliában többször is hangsúlyozott apostoli biztatásnak: 
„gyakoroljátok a vendégszeretetet.. .” (Róm 12,13).

Gáncs Péter
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Számítógép a gyülekezetben
Van egy vízióm. Adott évben konfirmáltak névsora 1 perc alatt, kimutatás a hittan 

korú gyerekekről azonnal, év végi zárás- és mérlegkészítés negyed órai munkával, 
gyülekezeti kiadványkészítés kényelmesen és magas színvonalon, anyagleadás a 
nyomdába mágneslemezen. Mindez egy magyar evangélikus gyülekezetben bárhol az 
országban.

Az esetleg néhány évtizeddel ezelőtt még luxusnak számító szórvány Trabant mellé 
mára új, előbb-utóbb nélkülözhetetlen eszközt kellene szolgálatba állítani, a számító
gépet. Meggyőződésem és tapasztalatom szerint a modern technikának van keresniva
lója a lelkészi hivatal falai között. A gép segítségével sok kellemetlen nehézségtől 
szabadulhatunk meg, ugyanakkor megkönnyíti és meggyorsítja a hivatali teendők 
ellátását.

Milyen területeken alkalmazható a számítógép egy gyülekezetben?
Elsőrenden a gyülekezeti tagnyilvántartást említeném. Meghatározott adatokat 

tarthatunk nyilván az egyháztagokról, amik alapján a gép csoportosítani, kiválogatni 
tud a legkülönbözőbb szempontokat figyelembe véve. Kimutatásokat lehet készíteni, 
de az adatbázis segítségével még egy körlevél borítékjait is megcímezi.

A gép segítheti a gyülekezeti pénztár könyvelését is. Folyamatos használat esetén 
egyéves zárás „egyetlen gombnyomással” elvégezhető.

Szövegszerkesztő program használatával megszűnik az újragépelés nyomasztó ter
he, a hibák nyom nélkül javíthatók, a szöveg sokszor kimonytatható papírra. Köny- 
nyen és gyorsan szerkeszthetünk levelet, előadásvázlatot, de akár újságot is. Tehetsé
günkhöz mérten akár rajzolni is tudunk.

Ma már több olyan gyülekezet van, ahol használnak számítógépet. Sok helyen nem 
is (csak) a lelkész kezeli. Komoly fejlesztés indult el a Teológián, aminek célja a " 
nemzetközi egyetemi hálózatba való bekapcsolódás.

Annak érdekében, hogy minél többen értsenek felhasználói szinten a gépek kezelé
séhez, 1992 nyarán a fasori gimnáziumban két egyhetes tanfolyamot tartottunk 
egyházi alkalmazottak, munkatársak számára. Bízom abban, hogy a vízióm nem a 
távoli jövőben, hanem inkább a jelenben valósággá tud sok helyen válni.

ifj. Zászkaliczky Pál
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Európai Protestáns Egyházzenei 
Konferencia

Budapest, 1993

Általánosan ismert, hogy a német egyházzenét milyen magas fokon művelik, és ezt 
a munkát jól működő egyházzenei szervezet és színvonalas egyházzenész-képzés 
biztosítja. Ezzel szemben a kisebb európai evangélikus egyházak zenészei magukra 
hagyva, egymástól elszigetelten küzdöttek hazai feladataikkal. E kisebbségi egyházak 
megsegítésére, összefogására jött lére 1970-ben a Közép-európai Evangélikus Egyház
zenei Kapcsolatok szervezete, német rövidítés szerint az MKEK. E szervezet évenként 
összegyűjti az egyházzenészeket: minden páros évben Strassburgban egy szükebb 
körű megbeszélésre (kb. 40 személy), minden páratlan esztendőben pedig valamely 
másik országban egy szélesebb körű konferenciára kb. 150 résztvevővel. Ilyen konfe
rencia volt 1987-ben Felsölövőn (Oberschützen, Ausztria), 1989-ben Rostockban (ak
kor még az NDK-ban) és 1991-ben a svájci Lenzburgban.

A szervezet alapítása óta egyre erősödik. Ezt fejezi ki az időközbeni névváltozás 
is: a „közép-európai” jelzőt „európaira” változtatták, mert az olaszországi valdens 
egyház is kérte felvételét, valamint csatlakozni kívánnak nemcsak a baltikumi evangé
likusok, de a skandináv egyházzenészek is. Továbbá a „kapcsolatok” szót a „konfe
rencia” kifejezés váltotta fel, hogy kifejezzék együvé tartozásukat az Európát összefo
gó más egyházi szervezetekkel. (Pl. Európai Egyházak Konferenciája, Európai Pro
testáns Konferencia.) Az Europäische Konferenz für Evangelische Kirchenmusik 
(EKEK) a németül „evangelisch”-nek nevezett egyházak zenei szervezeteit fogja 
össze, ami a mi fogalmaink szerint az ágostai hitvallású evangélikusokat, a helvét 
hitvallású reformátusokat és a kettő egyesüléséből származó német uniált egyházakat 
jelenti. Ezért került a magyar címbe a protestáns jelző, noha nem minden protestáns 
egyház lehet tagja a szervezetnek. Az egyesülés tagjai jelenleg a német, francia, 
holland, svájci, olasz, osztrák, lengyel, csehszlovák és magyar egyházzenészek, illetve 
az őket tömörítő közel 30 egyházzenei szervezet. Mi a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zenei Bizottságával vagyunk tagok.

Az EKEK vezetősége már három évvel ezelőtt kinyilvánította, hogy szívesen 
tartaná egyik konferenciáját Magyarországon. Erre a kérésre válasz egyházunk illeté
keseinek azon döntése, hogy az 1993. évi konferenciát Budapesten rendezzük. A terv 
szerint szeptember 30-tól október 4-ig tartana, és központi helye a Fasori Evangélikus 
Gimnázium lenne. A lebonyolításért egyházunk a felelős, de a munkában részt vesznek 
természetesen a református egyházzenészek is.

A konferencia összefoglaló címe: „Egyházi kóruséneklés, mint liturgia, misszió és 
kulturális feladat." Az alapvető teológiai előadást dr. Pröhle Károly professzor tartja. 
Az összeállított program elsődleges célja, hogy bemutassuk a magyar egyházzene 
múltját és jelenét. Ezért előadások hangzanak el a hazai evangélikus és református 
egyházzene történetéből. A múlt bemutatásának jegyében az egyik reggeli istentiszte
letet XVI-XVII. századi evangélikus liturgia szerint tervezzük. A jelent a magyar 
organamüvekből összeállított orgonakoncert és a Debreceni Kollégiumi Kántus
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ugyancsak magyar kórusmüveket tartalmazó hangversenye képviseli. A hazai Bach- 
tradíciót a Lutheránia H-moll mise előadása reprezentálja. Orgonakultúránkat jeles 
budapesti orgonák megismertetésével is demonstráljuk. Természetesen a konferencia 
során más tagországok muzsikusaitól is hallunk majd beszámolót. A konferencia 
nyelve az EKEK rendje szerint a német és a francia lesz.

A külföldiek szeretnék megismerni Budapestet, ezért a program városnézéssel 
kezdődik, majd lehetőséget kívánunk teremteni, hogy az egyik délután a résztvevők 
egy múzeumot is megtekinthessenek vezetéssel.

Az anyagi terheket a külföldiek vállalják, a mi feladatunk a jó szervezés, vendégsze
retet és a színvonalas bemutatkozás lesz. Reméljük, szolgálatunkkal hozzájárulunk 
ahhoz, hogy Európa még jobban megértsen minket, hogy tovább épüljön az Európa- 
ház, és a zenén keresztül még jobban egyek lehessünk Isten magasztalásában.

Trajtler Gábor

v a l l á s s z o c i o l ó g i a i
KONFERENCIA

Budapest, 1993

A Nemzetközi Vallásszociológiai Társaság (SISR francia röv.) Budapesten tartja 
a következő 22. ülését 1993. július 19—23. között a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen.

A konferencia témája:
Vallás, kultúra és identitás

A nyitó plenáris előadás címe:
Vallás és politikai változás Közép- és Kelet-Európábán

Szekció témák:
1. Nemzetköziség, nemzet és vallás
2. Vándorlás, kulturális konfliktus és vallás
3. Etnikum, kulturális együttélés és vallás
4. Vallás a fölemelkedő régiókban
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Nagy eseménye lesz ez a hazai vallásszociológusoknak. Jelentős külföldi előadók 
nevei szerepelnek a meghívottak listáján és a magyar legfrissebb kutatási eredménye
ket is itt ismerhetik meg az érdeklődők.

Van múltja a magyar vallásszociológiának -  bár az elmúlt harminc évben a 
megtűrt szociológiai területek közé tartozott —, de ez jórészt egy kutató nevéhez 
köthető, Tomka Miklóséhoz, aki a SISR társelnökeként szervezője is e konferenciá
nak.

Csak remélni tudjuk, hogy ez a nemzetközi találkozó nagy lendületet ad a hazai 
vallásszociológiának. Szükség lenne a helyzetünket értelmező elméleti modellre és az 
egyház munkáját, küldetését is elősegítő, a valós egyházi helyzetet bemutató, feltáró 
elemzésekre. Szükséges lenne Magyarország vallási térképét megrajzolni, az emberek 
vallási szokásait jobban ismerni. Jobban megérteni a történelmi egyházak jelenlegi 
helyzetét, a kisegyházak térhódítását, az elmúlt negyven év vallási értékkopását, a 
vallási tradíció és a világi politikai, gazdasági érvényesülés összefüggését, valamint az 
átalakulás utolsó két-három évének vallási mozgását.

Bárdossy György

Evangélikus Teológia
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ÉVFORDULÓK,
EMLÉKEZÉSEK

250 éves az erlangeni egyetem

Miért fontos számunkra a 250 éves évforduló? Hiszen egy egyetem életében nem 
is olyan nagy idő ez. Ha összehasonlítjuk, fiatalnak számít az erlangeni egyetem 
olyanok, mint a Bologna-i (több, mint 870 év), párizsi (alapítva 1253), vagy akár a 
prágai univerzitás (alapítva 1348) mellett. Nekünk nemcsak azért kedves ez a jubile
um, mert egy kezdettől evangélikus vidék tudományos és teológiai képzését biztosítot
ta ez az intézmény mindmáig magas szinten. Azért is mert a mi egyházunk életére és 
teológiai gondolkodására is meghatározó volt az erlangeni iskola a múltban és 
ösztöndíjasaink révén a jelenben.

E rövid megemlékezés írója is kint tölthetett az Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
ösztöndíjával egy évet Erlangenben. A város a háború után százezres nagyságú ipari 
településsé nőtte ki magát. Az egyetem környéke azonban megőrizte tipikus diákvá
ros jellegét. A nyílegyenes utcákon, a jól kiépített kerékpárutakon egyetemisták ? 
százait lehet látni, ahogy előadásokra, szemináriumokra sietnek. Az egyetem épületei, 
a könyvtárak, könyvesboltok határozzák meg a város jellegét. A beiratkozott hallga
tók száma 25-30 ezer között van. 1945 után jelentősen fejlesztették a természettudo
mányi karokat is. A teológiai fakultás a jó értelemben vett ortodox lutheránus 
hagyományokat képviseli átlag 1000 hallgatóval.

Erlangen már a VII. század óta ismert lakott település. A középkori kicsiny városba 
1685-től franciaországi hugenotta menekültek érkeztek. Ők építették fel az újváros 
szabályos utcáit. Ebben a városrészben alapította meg Friedrich von Bayreuth tarto
mányi gróf 1743-ban felesége, Wilhelmine (aki Nagy Frigyes testvére volt) biztatására 
az egyetemet. Amikor a gróf 1763-ban meghalt, az intézmény gyors hanyatlásnak 
indult. A megszűnéstől a második alapítónak is nevezett Alexander von Ansbach 
tartományi gróf mentette meg. Ezért hívják kettejük után Friederico-Alexandrinum- 
nak az egyetemet.

Erlangen 1810-ben került bajor fennhatóság alá. Ekkoriban volt az egyetem létét 
fenyegető második legkritikusabb időszak. A kapuk bezárásától a teológiai fakultás 
professzorainak kitartó, hűséges helytállása óvta meg. A nehezen rendeződő politikai 
helyzet, a napóleoni háborúk ideje után újabb fellendülés következett. 1814-ben egy 
tűzvész során kiégett a grófi kastély. Az egyetem megkapta bővítési célra a romos 
épületet, amelyet ennek megfelelően alakítottak át. Mai napig itt a kastély épületében 
folynak az előadások s a szünetekben az élénken disputázó fiatalok a hatalmas árnyas
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fák alatt a kastélyparkban sétálgatnak. A XIX. században tanítottak falai között 
olyan jeles egyéniségek, mint Fichte, Schelling. Diákja volt Justus v. Liebig és Kari 
August v. Hase a későbbi neves egyháztörténész.

Az egyetem és a teológiai fakultás is kezdettől fogva magán hordozta a felvilágoso
dás szellemiségét. Az alapító okirat leszögezi a ragaszkodást a lutheránus hitvallások
hoz és elzárkózik a pietizmustól. Ez a kettősség és az erőteljes dogmatikai szemlélet 
„józan" ortodoxiához vezetett a tanításban, amely sokáig éreztette hatását. Felerősö
dött a Luther-kutatás is (Theodor Harnack). A teológiatörténetbe „erlangeni iskola” 
néven vonult be az a teológiai irányzat, amely a múlt század második felében jelentős 
szerepet játszott. G. Thomasius és J. Chr. K. v. Hofmann a korszak meghatározó 
szisztematikusai az üdvtörténeti szemlélet hívei voltak. Hofmann az üdvösség történe
tét egy egésznek látta a világ történetével, Isten kegyelmes cselekvésében a történelem
ben a keresztyén hit bizonyosságát, az igazságot találva meg. Ezt az irányvonalat 
képviselte a későbbiekben az újszövetséges Theodor Zahn is, összevetve eredményeit 
a történeti kritika szempontjaival.

Végül nem tehetjük meg, hogy ne ejtsünk egy-két szót a XX. század két meghatáro
zó egyéniségéről, akik szintén Erlangenben tanítottak: Werner Elértről és Paul Altha- 
usról. Elért könyve: Morphologie des Luthertums — máig alapvető fontosságú a 
lutheranizmus megértése szempontjából. Eiert Barth Károllyal is szembeszállt, hang
súlyozva a törvény és az evangélium megkülönböztetésének a fontosságát. Althaus 
úgyszintén Luther tanításaihoz tér vissza, azokat értelmezi a jelen korban. A Luther
rel foglalkozó kutató de a teológus sem kerülheti ki az említettek munkásságát. 
A jelenről szólva meg kell említenünk, hogy a teológiai fakultás tekintettel a múltra 
református tanszékkel is rendelkezik, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az ortodox 
egyház megismertetésére is. A Luther Márton Szövetség erlangeni székházában orto
dox kápolnát rendeztek be a vendég diákok és a külföldiek részére. A teológia 
szellemiségére továbbra is a józan középút keresése jellemző. Lutheri alapokon igye
keznek megfelelni a kor kihívásainak a jövő lelkészei felkészítésében. Amikor velük 
együtt örülünk az elmúlt 250 esztendőnek, a jó munka folytatásához kérjük Isten 
áldását az előadókra és hallgatókra egyaránt.

Brebovszky Éva
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Ötszáz éve született Grynaeus Simon

Ahogy a világhírű székesegyházakban általában, úgy a bázeliben is sok híres tudós 
ember epitáfiuma található, köztük pl. Rotterdami Erasmusé. A humanista tudósfeje
delem írt előszót az 1531-ben, Bázelben Grynaeus gondozásában megjelent Livius 
kiadáshoz. Ebben őt olyan férfiúnak tartja, aki képzett az ókori nyelvek minden 
nemében, s így a nemes tudományok felvirágoztatására hivatott el!

Grynaeus ötszáz évvel ezelőtt az egykori Hohenzollern fejedelemség kicsiny falujá
ban Veringenben látta meg a napvilágot. Születésének pontos dátumát eddig még nem 
sikerült a történészeknek kikutatni, hiszen a legkorábbi anyakönyvi feljegyzések a 
mai Veringendorfban 1612-ből valók. Korabeli portré és rézmetszet ábrázolások 
tanúsága az 1493-as születési év.

A magyar egyháztörténet úgy tartja őt számon, mint aki elsőként hirdette a lutheri 
reformáció tanait hazánkban. A bécsi egyetemről került Budára, ahol 1521 — 1523-ig 
egy iskola prefektusaként működött. Budára való áttelepülésének okát azonban nem 
tudjuk, csak feltevésekre hagyatkozhatunk. Lehet, hogy a lutheránusok ellen 1520 
novemberében hozott büntető rendelet hatására vagy a pestisjárványtól való félelmé
ben jött el Bécsből. Ám az is elképzelhető, hogy a humanisták közkedvelt zarándok- 
helyét, a királyi Corvin könyvtárat szerette volna megismerni. Hasonlóan kérdéses 
Budán folytatott tevékenysége és innen a reformáció fellegvárába, Wittenbergbe 
távozásának oka. Egyes források szerint nem csak a görög —latin irodalom és tudo
mány ismeretére tanította a magyar ifjúságot, hanem „a fiatalság leikébe bőven
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csöpögtette bele a Luther könyveinek olvasásából merített újhitü tanítást.” Állítólag 
emiatt domonkos szerzetesek börtönbe juttatták, és csak előkelő barátai segítségével 
tudott szabadulni, s országunkat elhagyni.

Vázlatszerüen kísérjük végig mozgalmas életének további stációit! 1524-ben, mint 
a görög nyelv professzorát a heidelbergi egyetemen találjuk. Itt végre lehetősége nyílt, 
hogy humanista tudását továbbadhassa. Önképzéssel megismerkedett az orvostudo
mánnyal, sőt elnyerte a latin nyelv professzori címét. Innen Ökolampad, Bázel 
reformátorának meghívására, 1529-ben a Rajna menti város híres egyetemére került. 
1531 tavaszán angliai tanulmányutat tett. Maga az angol kancellár, Morus Tamás 
támogatásával eljutott Oxfordba, ahol kedvére folytathatta kutatómunkáját. Hazaté
rését megelőzően pedig maga VIII. Henrik fogadta palotájában. Grynaeust nem csak 
Bázel, hanem Württemberg is reformátorának vallja. 1534-ben meghívást kapott, 
Tübingenbe, hogy részt vegyen az egyetem megreformálásában. Bázelbe való vissza
térte után 1536-ban munkássága elismeréséül megkapta az Újtestamentum Professzo
ra címet. Az 1537/38-as tanévben az egyetem filozófiai fakultása dékánjául választot
ta. Az 1540-es wormsi vallási megbeszélésen a Schmalkaldeni Szövetség és a Római 
Katolikus Liga rendjei folytattak egyeztető tárgyalásokat. A svájciakat Grynaeus 
képviselte egy személyben, akinek közreműködését nagyra értékelték. Bázel büszke 
volt professzorára, s ennek jeléül választották meg 1541 május elsejei hatállyal az 
egyetem rektorává. E megtisztelő címet azonban csak három hónapig viselhette. 
A nyári pestis járvány áldozata lett augusztus elsején, 48 éves korában, hátrahagyva 
feleségét és kétéves kisfiát.

Grynaeus Simon születésének ötszázadik évfordulóján egy olyan humanistára, 
nyelvészre, műfordítóra, filozófusra, teológusra és reformátorra emlékezünk, aki nem 
vérrel és karddal szerzett magának európaszerte hírnevet, hanem tudásával, műveltsé
gével, bölcsességével, szerénységével és békeszeretetével. Az egykori polgármesterrel 
Meier Jakabbal és Ökolampaddal közös síremléke, Erasmuséhoz hasonlóan máig 
méltón őrzi emlékét a bázeli székesegyház kerengőjében.

Blázy Árpád
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Kollár János
1793—1852

200 éve született a szlávok lánglelkü költője, apostola, evangélikus lelkész. Az 
évforduló számunkra is alkalom, hogy munkásságán elgondolkodjunk, hiszen életé
nek 59 évéből az alkotó korszaka őt Pesthez kötötte. Művei itt jelentek meg, a Deák 
téri evangélikus templom szószékén prédikált 30 éven át. Pest város polgára volt, élete 
fővárosunk életével fonódott össze. „Engem Pest alakított Kollárrá” -  vallotta, 
innen fejtette ki hatását azok szívében, akik hallgatták beszédeit vagy olvasták írásait.

A Túróé megyei Mosócon született 1793. július 29-én. Teológiai tanulmányait 
Pozsonyban kezdte és Jénában fejezte be. A jénai évek sorsdöntő jelentőségűek voltak 
életében, itt ébredt szláv öntudatára.

Tanulmányai befejeztével 1819 őszén kapott meghívást a háromnyelvű evangélikus 
gyülekezettől a betegeskedő Molnár János mellé kápláni szolgálatra. Itt végezte 
szellemi, irodalmi munkásságát, mely őt az európai írók élvonalába emelte.

Fő müve a „Slávy dcera” epikus lírai költemény. Eposzával népe szunnyadó 
öntudatát ébresztgette, nemzeti önérzetét lelkesítette.

Némelyek Kollárt pánszlávnak s a magyarok ellenségének minősítették. Ez az 
igazság eltorzítása. Pánszlávizmusa védelmi eszme volt, mely szembeszegült az akkori 
pángermánizmussal, de nem volt nemzeti sovinizmus, nem hirdetett gyűlöletet a nem 
szláv népek iránt. A szabadság érdekében minden nép számára egyenlő jogokat 
követelt. Hangsúlyozta, csak akkor lehet béke és nyugalom, igazság és egyetértés, ha 
minden nemzet szabadon lélegezhet. Eszméjét mély humanizmus és a népek szabadsá
gának szelleme hatotta át. Arról verselt, hogy az méltó a szabadságra, aki mások 
szabadságát is tudja értékelni, de aki másoknak bilincset kovácsol, az maga is szolga V 
és rab. Tanulmányútján találkozott német nacionalista törekvések megnyilvánulásai
val. Felismerte, hogy azon a területen egykor sok szláv élt, akik a németségbe 
asszimilálódtak és nyomaikról csak a földrajzi elnevezések tanúskodnak. Úgy látta, 
hogy ez a folyamat nem állt meg, és állandóan fenyegeti a szlávságot. Ilyen légkörben 
érlelődött hazafisága és vált egy egész életre a szláv népek összetartozásának, szövet
ségének és kölcsönösségének szószólójává. Az egész szlávságot egyetlen sok felé ágazó 
hatalmas nemzetnek tartotta, szerinte az egyes ágak együtt alkották a szláv család 
óriási fáját.

Kevesen tudják, hogy egy tanéven át Petőfi nevelője is volt. Ő konfirmálta.
A szabadságharc idején prédikációiban hitet tett a magyar szabadságharc mellett. 

Amikor 1848 őszén a reakciós horvát Jellasics fosztogató és gyújtogató csapatai Pest 
felé közeledtek, ő is ment ellenük sáncot ásni. Nem érzett irántuk valamiféle „szláv 
szolidaritást”.

A bécsi egyetem 1849-ben szlávisztikai tanszéket létesített, s meghívta Kollárt.
A meghívást elfogadta, hisz a bécsi egyetemi katedra világszintü szószéket jelentett 
eszméi hirdetéséhez. Bécs az akkori világ jelentős kultúrcentrumának számított.

Munkásságát 1852. január 24-én, — rövid betegség során — bekövetkezett halála 
állította meg. Bécsben temették el. Földi maradványait 1904-ben szállították át 
Prágába.

Cselovszky Ferenc
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Spomienka na Jána Kollára
200. výročie narodenia Jána Kollára, kňaza, básnika, národného buditeľa, je 

príležitosťou k zamysleniu sa nad jeho slovanskou orientáciou a vlastenectvom.
Narodil sa v Mošovciach dňa 29. júla 1793. Školy navštevoval v Kremnici, Banskej 

Bystrici a v Bratislave. Na štúdiá odišiel proti rodičovskej vôli. Aby si niečo privyro
bil, učil v bohatých rodinách, prijímal miesto súkromného učiteľa. Mal možnosť v 
Banskej Bystrici stýkať sa so Samuelom Rožnayom. On prebudil v Kollárovi básnika 
a Slovana. Takto odchádza Kollár v jeseni r. 1817 na štúdiá do Nemecka.

V Jene poznáva krásne miesta, kde žili kedysi Slovania. Napísal, ako prišiel do 
Jeny, a celé Sasko ako urobili na neho veľký dojem. „Všade slovanské mená a 
neslovanskí obyvatelia“. Tento kraj mu pripadá ako slovanský cintorín.

Vtedy oslavovali na Wartburgu 300-ročnú pamiatku reformácie a výročie víťazstva 
nad Napoleonom pri Lipsku. Týchto osláv zúčastnil sa aj Kollár a na nich bol 
svedkom toho, ako si nemeckí profesori a študenti rečnili: „Buďme jedno telo, jeden 
nemecký národ!“ Kollár opísal túto slávnosť, kde mu myšlienka pangermanizmus 
vnukla aplikáciu na panslavianstvo.
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V Jene sa zaľúbil do mladuškej Frederiky Schmidtovej, dcéry evanjelického farára 
z Lobedy, neďaleko Jeny. Otec Frederiky bol chorý, Kollár ho zastupoval a tak sa 
medzi mladými ľuďmi zrodila veľká láska. Po smrti Frederikinho otca si ho choceli 
vyvoliť za farára, ale on ich ponuku odmietol s tým, že jeho poslaním je pracovať 
pre vlastný’ národ. Len po matkinej smrti uzavreli manželstvo vo Weimare dňa 22. 
9. 1835. Mali jedinú dcéru Ľudmilu.

Po štúdiách vr. 1819 prišiel za kaplána do Pešti, ku slabému a chorľavému farárovi 
Jánovi Molnárovi. Tu napísal mnoho vrúcnych náboženských piesní, kázní, predná
šok. Vo svojej kazateľskej činnosti sa prejavil ako národný buditeľ. Bránil v nich 
ľudskú dôstojnosť svojho národa, šíril myšlienku humanity a náboženskej tolerancie 
pre občanov rozličných konfesií.

Vtedy veľa Slovákov bolo v Pešti, ktorí prichádzali, aby sa zúčastnili na budova
teľskom diele tohoto veľmesta. Kollár sa usiloval v centre maďarskej krajiny utvoriť 
samostatný slovenský evanjelický cirkevný zbor a postaviť ho na základy, na ktorých 
by sa potom ďalej rozvíjal. Táto vec sa mu podarila, keď v roku 1833 dostal o tom 
cisárske rozhodnutie.

Jeho najväčším dielom je lyricko-epická básnická skladba „Slávy dcéra“. Preslávila 
ho, a patrí do zlatej klenotnice slovenskej literatúry. Celé Slovanstvo pokladal za 
jeden mohutný národ, rozvetvený do viacerých častí. Jednotlivé vetvy tvoria spolu 
jeden obrovský strom slovanskej rodiny. Bolelo ho, že „národ slovanský“ je roztrieš
tený a nemá spoločnú vlasť. Pre Kollára vlasť sa nekryje s územín, v ktorom bývame, 
ale uvedomenie si vzťahu k vlasti. Preto vyhlasuje: „Pravou vlast jen v srdci nosíme”. 
Vyslovil myšlienku spoločnej „obce“ slovanských národov: „Oudy mnohé, hlavu 
jednu méjte“. „Oudy“ prestavujú jednotlivé slovanské národy a „hlava jedna“ zname
ná ruský národ. Vtedy jedine ruský národ mal svoju vlastnú domovinu a samostatný 
štát. V tejto veľkej ríši videl pre malé slovanské národy záštitu.

Bol autorom aj niekoľkých revolučných básní, z ktorých najvýraznejšou bola 
báseň „Vlastenec“. Hlásal slovanské povedomie, prebúdzal slovanské národy a viedol 
ich k túžbe po slobode a spolupatričnosti. Kollárov panslavizmus nebol nacionálnym 
šovinizmom, lebo nehlásal nenávisť k neslovanským národom, ale bola to idea 
obranná, ktorá čelila vtedajšiemu pangermanizmu, ktoré pripravil o slobodu mnohé 
slovanské kmene. V záujme slobody žiadal rovnaké práva pre všetkých. Dôraznil, že 
len vtedy môže byť pokoj a spravodlivosť, keď každý národ bude môcť slobodne 
dýchať. Kollárova humanita ostáva trvalé aktuálna.

Pri jubilejnej spomienke nesmieme zabudnúť o tom, že tento národný buditeľ, 
vlastenec — aspoň za jeden školský rok — bol vychovávateľom Alexandera Petrovi- 
ča, Petófiho. Kollár ho konfirmoval.

V roku 1849 Kollára povolali na univerzitu do Viedne, kde pôsobil ako profesor 
slovenskej archeológie. Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni. V roku 1904 boli jeho 
telesné pozostatky prevezené do Prahy a tam uložené na Olšanskom cintoríne. Jeho 
hrob zdobí nápis: „Živ jsa, cely národ v srdci nosil; zemŕev, žije v srdci národa 
celého“.

Svoje spisy písal po česky a preto jeho literárne dielo patrí aj českej literatúre. Ale 
jeho pôsobenia pripomína si aj slovenský evanjelický cirkevný zbor v Pešti na Rákó- 
cziho ulici, ktorý je pokračovaním niekdajšieho Kollárom zorganizovaného cirkevné
ho zboru. Počtom už pomerne malý, ale z Božej milosti trvá, žije a pravidelne sa 
zhromažďuje k službám Božím do svojej modlitebne.

F. Cselovszky
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Német igehirdetés Buda várában
Buda polgárainak fele a középkor végén német volt, Boldogasszony temploma ( = 

Mátyás-templom) az övék. Mária királyné (II. Lajos felesége) udvara és a főiskola 
mellett köztük is termékeny talajt talált Isten igéje Luther tolmácsolásában. (Cordatus 
Konrád udvari pap. Dévai Bíró Mátyás, a magyar Luther, Grynaeus Simon és Winshei- 
mius Vitus professzorok!) 1541-ben az ország közepét elfoglalta a török, az evangéli
kusok és katolikusok közösen használták az addig a magyaroknak szolgált Magdol- 
na-templomot, míg a keresztyén lakosság meg nem szökött a török végvárból.

Az 1686-os visszafoglalás után katolikusok népesítették be Budát. A lassan beszi
várgó evangélikusokat Mária Dorottya nádorné, a württembergi pietizmus gyermeke 
szervezte meg. A szabadságmozgalmak hatására a hazai német polgárság jórészt 
nemcsak érzésben, de nyelvben is magyar lett, bár pesti és budai egyházaink nyelvileg 
különálló „testvéregyházaknak” nevezték magukat.

A II. világháború után megszűnt a német igehirdetés. 1950-ben, a politikailag 
legnehezebb időkben a vári lelkész, Sréter Ferenc nemcsak a kitelepítettek segítésére 
gondolt, de azokra is, akik — német anyanyelvűek lévén — az evangéliumot nem 
hallhatták meg, s részükre bibliaórát indított. Résztvevői főleg ide férjhez jött asszo
nyok voltak; a szolgálatot gyülekezeti munkaközösségi tagok végezték, jórészt „cip- 
szerek" (=  szepesi szászok). Az első bejegyzés 1950. okt. 29.: német bibliaóra: 
Trausch Kurt. Srétert Dezséry nyugdíjba akarta küldeni a kitelepítettek segélyezése 
és a munkaközösség úrvacsorái alkalmai miatt; ő lemondott és munkaközösségével 
kivált a gyülekezetből. De lelkésztársa Várady Lajos esperes, aki önálló egyházpoliti
kai utat járt és sok német kapcsolata volt, fenntartotta a német alkalmat, mint 
áhítatot és havonta úrvacsorás istentiszteletet. Ekkor kapcsolódott be egy német 
anyanyelvű teológusnő (1959. nov. 22.), majd 1966-tól férje is. (Mindketten kényszer- 
helyzetben váltak meg főhivatású szolgálatuktól.) Rendszeresen szolgált Szelényi 
Gusztáv professzor egyházfelügyelő és Burián Sándor presbiter, banktisztviselő. 1974 
őszén jött egy munkatárs, Albrecht Friedrich, aki hazánkba nősült. Mint NDK 
állampolgárt nem alkalmazhatta az egyház, de „kisegítőként” szolgálhatott, önzetle
nül. Ekkor kapott az említett segédlelkész megbízást a német szolgálat ellátására.

Közben résztvevők haltak meg és érkeztek újak: diplomaták, itt működő külföldi
ek, turisták, itt találkozó kelet- és nyugatnémetek, egyetemisták. Nyaraló vagy gyógy- 
fürdőző német lelkészek gyakran besegítettek. Legtöbbet Karl Schmidt, Chemnitzből. 
Volt kanadai biológus résztvevő, aki nem értett németül, de lutheránus közösségben 
akart imádkozni és énekelni. Volt német tudását ápoló magyar is. Az új helyzetben 
állandósult az istentisztelet, s részben a turisták miatt nőtt az úrvacsorái alkalmak 
száma, úgy hogy ez is állandó lett. A német egyesülés után az EKD (=  Evang.-prot. 
Egyház Németországban) szárnya alá vette ezt a szolgálatot, főhivatású lelkészt 
küldve ide, aki látogatást és hitoktatást is végezzen. Ez 1989 — 91. közt Christof 
Hechtel volt, 1992 óta pedig a magyar származású Gémes Pál. Közben a magyar 
házaspárt a püspök fölmentette beosztásuktól. A német istentiszteletek helye a temp
lom melletti parókiaépületben lévő kápolna, ideje vasárnap de. 10 óra.

A pesti, háború előtti és alatti, illetve a német kitelepítésig tartó német szolgálat 
ismertetése túllépné e cikk keretét.

E. ZS. K.
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Deutsche Wortverkündigung in 
der lutherischen Burgkirche von 

Ofen (=  Buda)

Ofen, ursprünglich am Burgberg gebaut, ist der am rechten Ufer der Donau liegende 
Teil der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die Haelfte der Bürger von Ofen/Buda war 
am Ende des Mittelalters deutsch. Neben dem Königshof und der Hochschule fand 
Gottes Wort und Luthers Lehr’ auch unter ihnen einen fruchtbaren Boden. Im J. 1541 
eroberten die Türken die Mitte des Landes; dann gebrauchten die Lutheraner und die 
Katholiken gemeinsam die Magdalenenkirche (von der im II. Weltkrieg nur der Turm 
stehen geblieben ist), bis die christliche Bevölkerung aus der türkischen Grenzfestung 
nicht geflohen ist. Nachdem Ofen in 1686 zurückerobert wurde, siedelten sich her 
selbstverstaendlichviele Deutschen, aber nur Kattholische. Die langsam einsickern
den Lutheraner wurden Hier und in Pest (linkes Ufer) in der ersten Haelfte des 
vorigen Jhdts von der Palatinsfrau Erzherzogin Maria Dorothea von Habsburg- 
Lothringen, geborene von Württemberg, ein Kind des württemberger Pietismus organi
siert.

Unter dem Einfluss der demokratischen und national-patriotischen Ideen der Zeit 
des Freiheitskrieges 1848 — 49 wurde der deutsche Bürgertum von Ungarn zu grossem 
Teil nicht nur in seinen Gefühlen, sondern auch in ihrer Sprache ungarisch, obwohl 
die ev.-luth. Gemeinden von Pest und von Buda ungarisch-deutsche „Geschwisterkir
chen“ gewesen sind. Infolge des II. Weltkrieges und der Massnahmen der Sieger- 
maechte hat aber die deutsche Predigt aufgehört.

In 1950, in der politisch schwersten Zeiten, da „der Klassenfeind“ von der Haupt
stadt entfernt wurde, hat der ofner Pfarrer Ferenc ( = Franz) Sréter, ein Leiter der 
Erweckungsbewegung, nicht nur um die soziale Hilfe der von der Hauptstadt ausge
wiesenen gekümmert, sondern seine Aufmerksamkeit wandte sich auch an denen, die 
die ungarische Predigt nicht richtig mitkriegen konnten, da ihre Muttersprache 
deutsch war. Zu ihrer seelsorgerischen Betreuung fing er an eine deutsche evangelisie- 
rende Bibelstunde zu halten lassen. Die Teilnaehmer waren meistens aeltere Damen, 
die sich nach Buda verheiratet hatten. Die Bibelstunden wurden von Gliedern der 
Arbeitsgemeinschaft von Sréter gehalten, von engageierten Christen, undzwar von 
solchen, deren Muttersprache (oder zweite Muttersprache) deutsch war, und die über 
genügende Bibelkenntnis verfügten. Die erste in das Amtstagebuch eingeführte deut
sche Bibelstunde wurde von Kurt Trausch gehalten am 29. Okt. 1950.

Da Bischof Dezséry den Pfarrer Sréter 1953 auf Zwangsurlaub und in Ruhestand 
schicken wollte, wegen der Unterstützung der Zwangsversiedelten und den monatli
chen Abendmahlsfeier der Arbeitsgemeinschaft, dankte dieser von seiner Stelle ab 
und schied sich mit der Arbeitsgemeinschaft von der Kirchengemeinde. Aber der 
Dienst der deutschen Bibelstunde wurde aufrecht gehalten. Der andere Pfarrer der 
Gemeinde, Senior Lajos (=  Ludwig) Värady, der einen eigenen kirchenpolitischen 
Weg ging, hatte viele persönliche Beziehungen in deutschem Sprachgebiet. Zur Zeit 
seines allein weitergeführten Pfarrerdienstes wurde aus der deutschen Bibelstunde
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teils eine Andacht, monatlich aber ein Abendmahlgottesdienst. In dieser Periode trat 
auch eine Theologin mit deutscher Muttersprache ein in diesen Dienst (1959). Spaeter, 
1966 schloss sich ihr Mann, ein gewesenes Vikar an. Sie beide waren durch die 
Káldy- Veto ’sehe Kirchenadministration gezwungen vom offiziellen Dienst auszutre
ten und eine Zivilberuf zu waehlen, predigten aber bei jeder Gelegenheit. Engageierte 
Amtstraeger der Gemeinde, der Gemeindeinspektor (=  Praesident) Uni versi taetspro- 
feszor Gusztáv Szelényi und der Presbyter (=  Gemeinderat) Sándor (=  Alexander) 
Bur ián dienten regelmaessig. Beide waren Zipser. (Die Zips liegt in der Ostslowakei; 
die seit dem 12. Jhdt dort lebenden Deutschen waren immer gute ungarische Patrio
ten.)

Im Herbst 1974 kam dazu ein neuer Mitarbeiter: Pastor Albrecht Friedrich aus der 
DDR, der sich zu seiner Frau nach Ungarn umsiedelte. Die Ungarlaendische Evange
lisch-Lutherische Kirche konnte ihn als fremden Staatsbürger nicht anstellen, aber sein 
„Aushilfsdienst“ stiess auf keinen Hinderniss. Zu dieser Zeit wurde der erwaehnte 
ungarische Vikar mit der Verwaltung des deutschen Dienstes amtlich beauftragt.

Inzwischen aenderte sich auch der Kreis der Gottesdiestteilnehmer. Neben Abster
ben uns Auswanderungen geschahen auch Ansiedlungen. Diplomaten und andere 
hier beruflich taetige Auslaender, Touristen, unter ihnen die einander hier treffenden 
Ost- und Westdeutschen kamen zum Gottesdiest in die Kapelle, spaeter auch Studen
ten. Deutsche Pfarrer, die zur Sommerfrische oder zur Badekur nach Budapest kamen, 
übernahmen manchmal den Predigtdienst. Unter ihnen ist der wichtigste Pfarrer Karl 
Schmidt von Karl-Marx-Stadt, heute wieder Chemnitz. Es ist erwaehnungswert, dass

55



ein Biologieforscher aus Kanada, der der kein Wort deutsch verstand, waehrend seines 
Aufenthaltes herkam, um in einer evangelisch-lutherischen Gemeinschaft, beten und 
singen zu können. Die Zahl der Abendmahlgottesdienste nahm in der neuen Lage, 
unter Anderen mit Rücksicht auf die Touristen, zu. Auch Ungaren kamen zum 
deutschen Gottesdienst, teils zur Sprachübung.

Nach der Einigung Deutschlands entschloss die EKD diesen Dienst unter seine 
Flügel zu nehmen. Sie schickte einen hauptberuflichen Pastor her, der auch Besuchs
dienst und Religionsunterricht ausüben soll. Dies war erst zwischen 1989 und 1991 
Christof Hechtei, dann seit 1992 Pál Gémes, der von ungarischer Abstammung ist. 
Inzwischen ist auch eine Bibelstunde begonnen. Das ungarische Ehepaar wurde 1992 
vom Dienst entlassen.

Der Zeitpunkt der Gottesdienste (in der Kapelle, d. h. im Pfarrhaus neben der 
Kirche am Bécsikapu tér (=  Wiener-Tor-Platz) ist 10 Uhr.

Ein Bericht über die Geschichte des deutschsprachigen Dienstes der pester ev.-luth. 
Kirche bis zum Kriegsende bzw. bis zur Ausweisung der Deutschen passt nicht in den 
Rahmen dieses kleinen Schreibens.

E. Zs. K.

200 éve született Edvi Illés Pál

Az évfordulók kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy korábbi századokban élt, de 
napjainkban kevéssé ismert elődök életét, szolgálatát megismerjük. Akik a reformáto
rok útján járva sokat munkálkodtak Istenért és hazáért, kultúráért és tudományért, 
evangélikus egyházunk népének felemelkedéséért.

Ilyen kissé feledésbe merült személyiség volt Kemenesalja egyik tudós papja: Edvi 
Illés Pál. 1793. június 29.-én született Rétiben, ahol édesapja evangélikus lelkész volt.
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Iskoláit Sopronban, az ősi Líceumban végezte, majd itt tanult teológiát is. A kor jó 
hagyományának megfelelően tudását külföldi egyetemeken is gyarapította, Jénában 
tanult. Hazatérése után első lelkészi szolgálati helye Nagygeresd volt (1817 -23-ig). 
Itt-tartózkodása nem volt hosszú, mivel 1822-ben egy a római egyházat dicsérő 
kiadványt jelentetett meg, ami az egész egyházkerület fölháborodását váltotta ki. Kiss 
János püspök így emlékezik vissza erre: „. ..  ő sürü könnyhullatással jelentette 
cselekedetének megbánását,. . .erősen állította, hogy legkisebbé sem volt soha eszébe 
pápistává lenni. . .” A püspök ajánlására ezután a vanyolai egyházközség meghívását 
fogadta el, ahol 1823-tól 1831-ig szolgált. Majd szintén Kiss János püspök ajánlására 
kerül Nemesdömölkre, ahol édesapja is segédlelkészkedett Perlaky Gábor püspöksége 
idején.

Nemesdömölkre kerülése meglehetősen sok nehézségbe ütközött. Ebben az évben 
nagy kolerajárvány pusztított, ezért a Marcal merseváti átjáróján nem engedték be 
Vas megyébe. Karakó felé nagyot kerülve a kertek alatt érkezett meg kocsija a 
parókiára.

Angol, francia és német nyelvtudását kiválóan kamatoztatja mind lelkészi-teoló- 
giai, mind irodalmi, mind tudományos munkájában, mely igazán gyümölcsözővé 
dömölki évei alatt lett. Ebben az időben 12 község tartozott a dömölki anyagyüleke
zethez, s az itt élő tanítók is felügyelete alá voltak bízva. Dömölki szolgálatának 
második évében konfirmációs kátét adott ki Luther Kis Kátéja alapján, mely a 
későbbiekben sok kiadást megélt. Nem csak másokkal szemben volt rendkívül igé
nyes, önmaga mércéjét magára is tette. Önéletrajzában szól arról, hogy „a prédikáció 
betéve mondatik mindenkor”. Több igehirdetéses könyvét is kiadatja „mások haszná
ra”. Rendkívül nagy hangsúlyt helyezett a gyülekezet megismerésére. Ideérkezéskor 
külön könyvben fekteti le a gyülekezet helységeit, családjait, utcáit, személyeit tartal
mazó FAMIL1IÁK KÖNYVE-t, mely gyülekezetünk levéltárában megtalálható.

Mivel ebben az időben a dömölki templom sekrestyéjének levéltárában őrizték a 
dunántúli egyházkerület levéltárát, ő volt a „szuperintendenciális levéltárnok”. Igen 
sokat foglalkozott a nemesdömölki gyülekezet múltjával. A templom évszázados 
emlékünnepét nem csak ragyogóan megszervezett hálaadó istentisztelettel ünnepeltet
te, hanem nevéhez fűződő maradandó tettekkel. Lecsapoltatta a templom körül lévő 
mocsárt, új orgonát szerzett be a templomba, megmagasította a templom tornyát stb.

Sokoldalúságát, munkásságát még felsorolni is hosszú; lelkész, esperes, egyházme
gyei levéltáros, iskolai felügyelő, törvényszéki tanácsos, táblabíró, irodalmár és tudós 
egy személyben.

Nem csak mint lelkész volt kiváló, hanem mint pedagógus is. Sokat foglalkozott 
az evangélikus népiskolák kiépítésében, s mint tanfelügyelő rendkívül jól ismerte az 
iskolák állapotát. Ez kényszerítette iskolai tankönyv megírására, amikor az Akadé
mia 1833-ban pályázatot írt ki elemi tanítói kézikönyv megírására. Edvi Illés Pál 
könyvével elnyerte az első díjat, mely könyvet felekezetre való tekintet nélkül használ
ták, s az Akadémia négy kiadásban jelentette meg. E pályázat megnyerése után a 
Tudományos Akadémia filozófiai osztálya tagjai sorába választja.

Könyvében megtalálható a közhasznú népi olvasókönyv erkölcsi tanítása éppen 
úgy mint a mulattató versek, de a tényleges oktatásra szánt anyag a számvetés 
tudományától kezdve a történelmen, a természettudományon és egészségtudományon 
át a törvény- és nyelvtudományig minden. A gyógynövények és mérges gombák színes 
rajza éppen úgy, mint a föld térképe.

Elméleti vonal mellett a hétköznapi életről sem felejtkezett el, hisz a tanulók részére
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Conviktust tartott fenn, ahol a tanulók szállást és élelmezést kaptak. Itt fia és Szabó 
József tanító segítségével mestereket, sőt egyházi szolgálatba álló ifjakat is képzett, 
akik a Pápai Református Főiskolán tettek végső vizsgát. Irodalmi-történelmi mun
kásságából legértékesebb darab a csak kéziratban megmaradt Vas megyei Krónikák 
— melyet a Vasi Szemle 1964-es számai megjelentettek. Ezekből a feljegyzésekből 
ismerjük, mily örömmel köszöntötte a jobbágyfelszabadítást, vagy az 1848-49-es 
szabadságharcot. Külföldön szerzett tapasztalatai segítették látásában, hogy sürgette 
a polgári átalakulást. S ezért írásaiban is és a gyakorlatban is mindent megtett. 
Jelentős szervezést vállalt abban, hogy a környék polgáraival zártkörű takarékpénz
tárt hoztak létre.

Élete, munkássága, hite és tettekben is megnyilvánuló szeretete példa, hogy hogyan 
lehet -  ahogy Ő maga fogalmazza Vas megyei Krónikájában — „messze és félre 
elesvén a haza fővárosától, a tudományok gyülpontjától” Istennek szolgáló lélekkel 
emberek szolgálatára lenni.

„A betegség, ami Edvi Illés Pál látásának elvesztését jelentette, állásának feladására 
kényszerítette. 1863-ban ápolása miatt fiához Pestre költözött. Itt halt meg 1871. 
január 22.-én a közügy csendes szolgálója, a falusi pap, aki egyben népművelő és az 
ember életének jobbításán fáradozó sokoldalú személyiség volt” — írja egyik méltató- 
ja-

Bálint László

S záz éve szü letett egyházunk evangelizáló püspöke

TURÓCZY ZOLTÁN 
EMLÉKEZETE

Teológus koromban hallgattam először igehirdetését, fóti jegenyék alatt lenyűgöző 
konferenciai írásmagyarázatait. Pápai káplánságom évében, amikor őseinek — Bau- 
hofer Györgynek és Czékus Istvánnak — életrajzán dolgozva győri otthonában 
meglátogattam, maradandó emlékem lett nemcsak az, amit mondott, hanem amit tett 
is: a fiatal segédlelkészt gyalog elkísérte a vasútállomásig.

Ki volt Turóczy Zoltán? Turóczy Pál arnóti lelkész -  utóbb főesperes — és Czékus 
Erzsébet fiaként Arnóton született 1893. október 23-án. Pozsonyi teológus korában 
általa jutott élő hitre az addig inkább esztéta és bölcselő Gáncs Aladár. 1915-ben 
történt ordinációja után Komáromban és Ózdon volt káplán, majd 1917-1923 
között Arnóton, 1923- 1927-ig Ózdon, majd 1927— 1939 között Győrött lett gyüle
kezeti lelkész. Ekkorra már mögötte vannak finnországi útjai, ahol a „felébredtek” 
mozgalmának hatása egész életére és szolgálatára meghatározó jellegű lett.

1939-ben püspökévé választotta a Tiszai Egyházkerület. Nem csoda, hiszen akkor
ra már országos hírű evangélizátorként ismerték. Számos konferenciát szervezett, 
evangélizált, ébresztő és hitmélyitő könyveket adott ki. Egy ideig ő szerkesztette a
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Harangszót, de társszerkesztője volt a Keresztyén Igazságnak és a Protestáns Szemlé
nek is. A gyenesdiási finn-m agyar —észt lelkészkonferenciának megszervezése mel
lett -  amely népfőiskolái munkánkat is elindította -  csupán a Tiszai Egyházkerület
ben 1943-ban 16, 1944-ben 18 evangelizációt tartott. Alig volt, aki a törvény sziklazú
zó pörölyét és az evangélium felszabadító erejét, a bűn mélységét és a kegyelem 
határtalan magasságát úgy tolmácsolta volna kortársai között, mint ő. Aszkéta 
jellemének és prófétai hangjának hatása alól kevesen tudták kivonni magukat.

Az 1945-ös év hazánk, egyházunk, de személyesen az ő számára is súlyos megpró
báltatásokat hozott. A nyíregyházi Népbíróság 1945 nyarán a vádlottak padjára 
ültette, majd „háborús uszítás” címén tízévi fegyházbüntetésre és állásvesztésre ítélte. 
Püspöktársainak — különösen Ordass Lajos püspöknek hosszas közbenjárására 
1946-ban szabadon bocsátották, de szolgálatot mint püspök jóidéig nem vállalhatott. 
Sokáig húzódott amnesztiaügye, bár 1948 elején ismét átvehette a Tiszai Egyházkerü
let, majd mint rangidős püspök, Kapi Béla lemondása után az egyházegyetem ügyei
nek az irányítását.

Napjainkban több oldalról vitatott Turóczy Zoltánnak az a történelmi szerepe, 
amelyet 1948 végén az állam és az egyház közötti Egyezmény előkészítése és végrehaj
tása érdekében tett. Annyi bizonyos, hogy minden lépését szeretett egyházának a 
jövője és boldogulása érdekében tette meg.

Eközben — 1948 decemberében — a Dunántúli Egyházkerület hívta meg főpászto
rának. Lankadatlan evangélizáló és egyházépítő tevékenységét azonban hamarosan
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megelégelte az államhatalom: az 1952-es zsinati ülésszakon kierőszakolta az egyház
egyetem új kerületi beosztásának végrehajtását, s ezzel együtt Turóczy Zoltán dunán
túli és Szabó József dunáninneni püspökök menesztését.

Egyházunk azoban öt év múlva — immár harmadszor! — újra püspöki tisztre 
emelte: Ordass Lajos 1957 februárjában a budavári templomban beiktatta Turóczy 
Zoltán az Északi Egyházkerület főpásztorának. Ám alig egy év után -  az 1957:22. 
törvénycikk értelmében — ismét vissza kellett vonulnia.

Sem az állam, sem az akkori egyházvezetés nem biztosított többé nyilvános életteret 
az egyházkormányzásban és az igehirdetésben egyaránt oly ritka karizmákkal rendel
kező főpásztornak. 1963-ban Helsinkiben kapott tiszteletbeli teológiai doktorátusá
nak ünnepségére sem engedték ki Finnországba, hogy kitüntetését személyesen átve
hesse.

Győri otthonában, szeretett családja, hívei és diakonisszái között visszahúzódva 
élt, naponként hirdetve körükben a megfeszített és feltámadott Krisztus minden földi 
uralomnál nagyobb hatalmát.

Hetvennyolc éves korában, 1971. november 22-én távozott el az örökkévalóságba. 
Szolgálatának emlékét hosszú nemzedékek sora fogja megőrizni.

Dr. Fabiny Tibor
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Negyed századon át volt egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk

báró Radvánszky Albert
1880—1963

Harminc évvel ezelőtt, 1963. február 5-én a Budai Evangélikus Szeretetotthon 
halkszavú, csendes öreg eltartottjaként fejezte be hányatott életét a magyar Szentko
rona egykori őre, egyházunk egyetemes felügyelője, Radvánszky Albert. Az intézet 
akkor diakóniai igazgatója, Muncz Frigyes lelkész hirdette a szükkörü gyászoló 
gyülekezetnek a feltámadás igéit, amikor őseinek farkasréti kriptájában örök nyuga
lomra helyezték koporsóját.

Az egykori eperjesi Caraffa-vértörvényszék egyik áldozatának, Radvánszky 
Györgynek a leszármazottja volt. Ránk is hagyományozta azt az arasznyi hosszú, 
vasból készült nyársat, amelyre Eperjes városkapuján az összeesküvéssel vádolt zó
lyomi földesúrnak a hóhér által levágott fejét elrettentő példaként 1687-ben felszögez
ték.

A kései utód életútját is sok viharfelhő vette körül. Bátran állt helyt a jobb- majd 
baloldali politika veszélyzónáiban. Előbb Kapi Béla püspök elnöktársaként állt példa
mutatóan helyt a német nemzetiszocializmus szirénhangjaival szemben. 1942-ben 
közösen aláírt levélben utasították például vissza a „Sasfészek” vezetőinek titkos 
ajánlatát Luther Mártonnak magyar egyházi tulajdont képező eredeti végrendelete 
Hitler számára kívánt felajánlása ügyében. így maradhatott meg nálunk egyházi 
gyüjteményügyünk egyik legértékesebb kincse.

Radvánszky Albert 1943-ban részt vett abban a szervezkedésben, amelyet antifa
siszta körök kezdeményeztek a háborúból való kilépésünk és egy külön béke kötése 
érdekében. Külön tárgyalásokat folytatott ebből a célból Raoul Wallenberg svéd 
követségi titkárral és Valdemar Langlet-te 1, a Svéd Vöröskereszt budapesti vezetőjé
vel.

1945 után Ordass Lajos püspök elnöktársaként előbb a német nemzetiségűek 
tömeges kitelepítése ellen nyújtott be tiltakozást, majd mint egyetemes „egyházi és 
iskolai” felügyelő bátran kiállt az egyházi iskolák államosításával, vagy azok „önként 
való felajánlásával” szemben.

Ekkor sújtott rá -  mint egyházunk első emberére és Ordass püspök elnöktársára 
-  az igazi megpróbáltatás. 1948. augusztus 24-én letartóztatták. Koholt volt a vád: 
részt vett Szálasi eskütételén és hozzájárult a Szentkorona külföldre viteléhez.

Ügyét kezdetben együtt tárgyalták volna az ugyancsak letartóztatott Ordass püs
pökével. A Markó utcai első bírósági tárgyalás karzatán — mint teológiai tanulmá
nyaimra készülő ifjú — többed magammal részt is vehettem. Radvánszky Albert a 
tárgyalás kezdetén rosszul lett, összeesett. Az áldott emlékű dr. Farkas Mária diako
nissza fönökasszony — maga is főorvos — sietett azonnal a segítségére.

Az egyetemes felügyelő ügyét ekkor elkülönítették a püspök elleni vádaktól. Az 
akkor már csaknem 70 éves Radvánszky kórházba, majd a Fébé Evangélikus Diako
nissza Egyesület hűvösvölgyi anyaházába került. Kényszerűségből és egészségi álla
potára való tekintettel lemondott felügyelői tisztéről. Ám így sem tudta megakadá
lyozni, hogy az államhatalom egyetlen tollvonással el ne vegye tölünk több száz elemi
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iskolánkat, miskolci jogakadémiánkat, nyíregyházi, miskolci és soproni tanítókép
zőnket, 11 középiskolánkat és internátusainkat.

Radvánszky Albert magányosan és szegényen fejezte be életét kedves ápoló diako
nisszái körében. Megkésett tiszteletként 1990 szeptemberében, születése 110. évfordu
lóján a Johannita Lovagrend tette le sírjára az emlékezés és a hála koszorúját.

Dr. Fabiny Tibor

Kuthy Dezső
1888—1973

20 éve, 1973. május 18-án hunyt el az akkor még Dunáninneni Egyházkerület 
püspöke, Kuthy Dezső. Országos hírű férfiú, kiváló szervező, meggyőző erejű, nagyha
tású igehirdető, érző és meleg szívű lelkipásztor és édesapa volt. Markáns arcvonásai 
megragadták Lünsdorf Károly művészt is, hiszen róla készítette el Luther Márton 
híres arcképét. Ő volt a művész modellje. 1888. november 11-én született Baján. 
Édesapja kántortanító volt. Iskoláit a bajai cisztercitáknál végezte. Ő volt az osztály
ban az egyetlen evangélikus tanuló. Kiváló, eminens tanulmányi eredménye volt. 
Érdeklődése és hivatástudata a teológiai tanulmányok felé vonzotta. Pozsonyban volt 
teológus, majd Luther hazájában, Németországban, Jénában és Göttingenben foly
tatta tanulmányait. 1913-ban Miskolcra került Csók György lelkész mellé. Innen a 
tátrai Ruszkinba választják meg lelkésznek. Azután Monorra kerül. Az 1920-as 
évektől a Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház főtitkáraként tevékenykedik 
egyházunk javára. Nagy szervezőkészsége ebben a munkakörben domborodik ki. Ő 
szervezte meg a Nyugdíjintézetet. Az evangélikus egyetemi ifjúság számára diákott
hont alapított. Luther Otthon néven ismertük. Sokat tevékenykedett egyházunk 
külügyi kapcsolatainak kiépítésében. Ezenkívül új gyülekezetek szervezését is szívén »< 
hordta. Egyebek között a vecsési gyülekezet szervezését is ő végezte és itt is lelkészke- 
dett.

Amikor a Dunáninneni Egyházkerület püspöke, Kardos Gyula Balassagyarmaton 
elhunyt, a balassagyarmati gyülekezet őt választotta meg lelkészéül 1943. november 
21-én. Azzal a határozott céllal, hogy ő legyen az elárvult egyházkerület püspöke. \ 
1944. január 16-án püspökké válsztják. A legnehezebb háborús években vállalta i 
hittel, bizalommal és reménységgel a püspöki szolgálatot. 1 9 4 4 -1948-ig szolgált, 
mint püspök-lelkész a gyülekezetben.

Ezalatt az idő alatt a templomot és lelkészlakást is belövés érte. A légiriadók miatt J 
sokat kellett neki és családjának a pincében tartózkodnia. Megfázott. Hangszálai 
megsérültek oly súlyosan, hogy az utolsó két évében, szíve nagy bánatára, istentiszte
leteket, igeszolgálatot nem végezhetett. De a püspöki hivatalt és a gyülekezeti élet 
irányítását bölcsen és megfontoltan kezében tartotta. Mikor tapasztalta, hogy egész- i 
ségi állapota nem javul és teljes egészében nem tud eleget tenni hivatásának, lemon
dott püspöki tisztéről és nyugalomba vonult. Nyugdíjba vonulása után pestszentlő- I 
rinci családi házában élt 1973. május 18-án bekövetkezett haláláig. Temetése május 
24-én volt. Több százan kísérték el utolsó útjára nagy részvéttel. Ezek között balassa
gyarmati gyülekezetének tagjai is. Akik jól tudták, hogy vészes időkben állt az 
egyházkerület és a gyülekezet élén és erős kézzel tartotta össze a viharvert nyájat. 
Hálával és szeretettel emlékezünk rá. Emlékezete legyen áldott! Garami Lajos
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EGYHAZUNK ELETE
1991. jú l iu s  — 1992. jú n iu s

Az egyház elsősorban gyülekezeteiben él és szolgál. Ahol vannak élő és szolgáló 
gyülekezetek, ahol hangzik Isten igéje és az emberek a szentségekben is találkoznak 
a kegyelmes Istennel, ott van Istenre mutató és Istenhez vezető közösség. Ott van 
egyház. Az ilyen gyülekezetekben élő emberek mindennapi életükben is Istenre mutat
nak és ezáltal Istenhez vezetik az embereket. Éppen ezért amikor egyházunk életét és 
szolgálatát akarjuk megismerni, gyülekezeteinket kell bemutatni, hogyan élnek, ho
gyan szolgálnak, milyen alkalmai és formái vannak az igehirdetésnek, miben és 
hogyan nyilvánul meg a gyülekezetekben élő emberek közössége mindennapi életük
ben.

Természetesen szükség van a gyülekezeteket összefogó szervezetekre és intézmé
nyekre is. Például azért, mert a gyülekezetek csak összefogással tudják megvalósítani 
az igehirdetők és más szolgálatot végzők képzését. De szükségük van más gyülekeze
tek segítségére azért is, mert önmagukban sokszor ellankadnak, elerőtlenednek. 
E segítség megszervezése is a magasabb egyházi szervekre hárul. így juthatunk el a 
nemzetközi egyházi kapcsolatok szükségességéhez, illetve a világegyház gondolatá
hoz.

Amikor egyházunk elmúlt esztendejének életét szeretnénk bemutatni, azt elsősor
ban gyülekezeteink életében történt események leírásával próbáljuk megvalósítani, de 
rámutatunk olyan összefüggésekre is, amelyek a magasabb és nemzetközi egyházi 
kapcsolatokra utalnak. Az események bemutatásában az Evangélikus Életben megje
lent információkra vagyunk utalva. Tudjuk, hogy még sok minden más is történt 
gyülekezeteinkben, de reméljük, hogy a közreadott eseményekben tükröződik a többi 
gyülekezet és ezzel egész egyházunk élete.

1991

SÁRSZENTLŐRINC
A gyülekezet finn testvérgyülekeze

téből, a Kaleva gyülekezetből Simo 
Koho lelkész vezetésével július elején 
30 tagú konfirmandus-csoport tett 10 
napos látogatást a sárszentlőrinci gyü
lekezetben. Látogatásuknak célja nem 
csak az volt, hogy a finn evangélikusok 
gyakorlata szerint itt készüljenek fel 
konfirmációjukra, hanem az is, hogy

közben megismerjék magyar testvér
gyülekezetüket, s egyúttal Magyaror
szágot is. A fiatalok a gyülekezet tagja
inál kaptak szállást, s volt alkalmuk a 
sárszentlőrinci konfirmandusokkal is 
találkozni. Konfirmációi előkészületük 
közben több kirándulást is tettek, s 
ennek eremdényeként sok gazdag él
ménnyel utaztak vissza hazájukba, erő
sítve nem csak a két testvérgyülekezet, 
hanem a két nép kapcsolatát is.
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SOPRON BELED
A soproni teológiai fakultáson 60 

évvel ezelőtt végzett hét testvérünk: 
Bándy István, D. Brachna Gábor, Blá- 
zyné Gömöry Erszébet, Fónyad Pál, 
Gerhát Sándor, Jakus Imre, Lehel Fe
renc és Mesterházy Sándor Sopronban 
tartották találkozójukat. Dr. Muntag 
Andor Akadémiánk dékánja itt adta át 
nekik gyülekezeti istentisztelet kereté
ben Teológiánk gyémánt oklevelét, 
megköszönve hűséges szolgálatukat és 
Isten áldását kívánva életükre.

SOPRON
A soproni gyülekezet új gyülekezeti 

vezetőséget választott. Felügyelővé 
Kebelei Ferenc eddigi másodfelügyelőt 
választotta meg. Az új egyházi tisztség- 
viselők beiktatása július 7-én volt.

Július 7-én iktatta be hivatalukba az 
anyagyülekezet, valamint a vásárosfa
lusi és edvei leánygyülekezet tisztségvi
selőit Bárány Gyula esperes. Egyben 
megáldotta a falu szülöttjére, Buthy 
Dénes buffaloi esperesre, szüleire és 
nagyszüleire emlékeztető emléktáblát, 
melyet a gyülekezet a harangautomatát 
ajándékozó Buthy Dénes esperes tiszte
letére készíttetett.

TELEKGERENDÁS
A békéscsabai gyülekezethez tartozó 

telekgerendási hívek templomépítésbe 
kezdtek. Az építendő templom alapkő
okiratát július 14-én helyezte el tíz lel
kész, több száz hívő, a polgármester és 
munkatársai, valamint az állami gaz
daság vezérigazgatójának jelenlétében



Táborszky László békéscsabai esperes, 
püspökhelyettes.

FASOR
A Kassel melletti Schillinghausenből 

tizenöt tagú rézfúvós együttes adott 
hangulatos hangversenyt a fasori 
templomban július 6-án. Gier karnagy 
vezetésével régi barokk énekeket szó
laltattak meg.

BUDAVÁR
A Bécsikapu téri templomban a nyár 

folyamán hétfőn esténként „Nyáresti 
orgonamuzsika” címen hangverseny- 
sorozat volt. A színvonalas alkalma
kon Peskó György orgonaművész 
klasszikus egyházi zeneműveket szólal
tatott meg.

KELENFÖLD
Július 7-én istentisztelet volt a gyüle

kezetben, amelyen a Kántorképző In
tézet tanfolyamának hallgatói és előa
dói működtek közre. A csoportot Fin- 
ta Gergely vezette.

DEÁK TÉR
Orgonazenés áhítat volt július 28-án 

a Deák téri templomban. Herbert M. 
Hoffmann frankfurti orgonamüvész 
Mozart müveket adott elő.

GENF
Július 13-án a genfi katedrális Mak- 

kabeusi kápolnájában ünnepi istentisz
telet keretében dr. Harmati Béla evan
gélikus és Tőkés László református

püspököt a Johannita Lovagrend tisz
teletbeli tagjaivá avatták.

ŐSAGÁRD
Dr. Juraj Török vezetésével a Szlo

vák Evangélikus Egyház médiumcent
rumának négy tagú csoportja látogatta 
meg Győri János Sámuelt, a Zákeus 
Videó vezetőjét az ősagárdi parókián, 
és az evngélium videó útján való hirde
tésének kérdéseit beszélték meg.

BUDAPEST
A római katolikus Egyházfórum- 

Alapítvány (Luzern) augusztus 2 —3. 
között Budapesten a Kossuth-klubban 
egyházi konferenciát rendezett az egy
ház és az állam viszonyáról különös 
tekintettel az egyházi ingatlanok visz- 
szaadásáról szóló törvényre. A nemka
tolikus magyar egyházak álláspontját 
dr. Harmati Béla evangélikus püspök 
ismertette a konferencián.

GYÖMRŐ
Augusztus 2-án ünnepelte 100. szüle

tésnapját özv. Csonka Sámuelné népes 
családja és a gyömrői gyülekezet tagjai
nak körében. Vancsó József, a gyüleke
zet lelkésze igével köszöntötte a jubi
lánst.

ZUGLÓ
A zuglói gyülekezet templomában 

Szebik Imre püspök augusztus 9-én lel
késszé avatta Menich Zsuzsanna ko
rábban és Koczor György frissen vég
zett teológust.
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TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Augusztus 10- 18. között hitoktató
képző tanfolyamot rendeztek a Teoló
giai Akadémián, amelynek keretében 
az óvónőket érdeklő kérdésekkel fog
lalkoztak.

NEMESCSÓ
Augusztus 11-én Szebik Imre püs

pök lelkésszé avatta Fatalin Helga vég
zett teológust, a gyülkekezet szülöttét.

SOPRON
Szebik Imre püspök augusztus 11-én 

Alpár Gejzát lelkésszé, Magassy Kata
lin gyülekezeti munkatársat pedig dia
kónus lelkésszé avatta.

ŐSAGÁRD
A kis nógrádi gyülekezetben Szebik 

Imre püspök augusztus 17-én lelkésszé 
avatta a gyülekezet szülöttét, Babka 
László végzett teológust.

SÁMSONHÁZA
Augusztus 17-én délután a másik 

nógrádi gyülekezetben is volt lelkésza
vatás. Sulyok Anna végzett teológust, 
a gyülekezet szülöttét avatta lelkésszé 
Szebik Imre püspök.

SZEPETNEK
Dr. Harmati Béla püspök lelkésszé 

avatta és a szepetneki gyülekezet gon

dozásával megbízta Horváth Ferencet, 
aki korábban római katolikus lelkész
ként szolgált.

BÉKÉSCSABA
Egyházunk legnagyobb gyülekezeté

ben dr. Harmati Béla püspök lelkésszé 
avatta Kovács László végzett teoló
gust, Kovács Pál békéscsabai lelkész 
fiát.

PILISCSABA
A budai és pesti egyházmegyék au

gusztus 10-től 18-ig Piliscsabán a Bé- 
thel Missziói Otthonban rendezték meg 
a hitoktatói tanfolyamot.

BUDAPEST-CINKOTA
Augusztus 22-én zenés áhítaton szol

gált a Kántorképző Intézet tanfolya
mának kórusa if]. Hafenscher Károly 
lelkész vezetésével.

SIÓFOK
Augusztus 24-én a gyülekezetben 

Gryllus Dániel előadóesten szolgált. 
A színes műsorban Sumonyi Zoltán 
Pál apostol leveleire írt versei hangzot
tak el megzenésítve. Közreműködött 
Halmos Béla és Fabiny Tamás lelkész.

MEZŐLAK
Magyar Melinda végzett teológust, a 

gyülekezet szülöttét augusztus 25-én 
avatta lelkésszé Szebik Imre püspök.
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DEBRECEN
VI. János Pál pápa magyarországi 

látogatása alkalmából a debreceni re
formátus nagytemplomban augusztus 
18-án ökumenikus istentisztelet volt, 
amelyen a pápa és kísérete is részt vett. 
A pápa igehirdetéssel szolgált. Az is
tentisztelet után a római katolikus egy
ház feje virágot helyezett el a magyar 
gályarabok emlékművére.

DUNAHARASZTI
Dr. Harmati Béla püspök augusztus 

31-én lelkésszé avatta Rohn Erzsébet 
végzett teológust a gyülekezet szülöt- 

i tét.

ŐRIMAGYARÓSD
A vasi egyhmázmegye gyülekezetei

ből 40 fiatal jött el az Őrség festői szép
ségű vidékére, hogy az őrimagyarósdi 
gyülekezet parókiáján két héten keresz
tül egyházi ének- és zenei ismeretét gaz
dagítsa. Az ének- és zenetanulás mel
lett Isten igéje által lelkiekben is gyara
podtak és a baráti beszélgetések és ki
rándulások során igazi nyári vakáció
ban lehetett részük.

RÁKOSKERESZTÚR
A rákoskeresztúri gyülekezet ifjúsá

ga ifj. Detre János segédlelkész vezeté
sével augusztus 26 — 31. között Mátra-

“. 5 * 67



szentistvánon táborozott. A Detre csa
lád hétvégi házának udvarán verték fel 
sátraikat. Isten igéje előtt való elcsen- 
desedések, baráti beszélgetések és ki
rándulások segítették a 26 fiatalt, hogy 
a közel egy hetes táborozás után test
ben és lélekben felfrissülve kezdhessék 
meg az új tanévet.

PILISCSABA
Augusztus 30. és szeptember 1. kö

zött a Béthel Missziói Otthonban tar
totta meg a Fébé Diakonissza Egyesü
let évi konferenciáját. Igehirdetéssel, 
vagy előadással szolgáltak Túrmezei 
Erzsébet, Széli Bulcsú, Győri Gábor és 
Zászkaliczky Pál.

BUDAPEST
A Budapesti Evangélikus Gimnázi

um épületében tovább folytatódott

egyházunk törvényalkotó zsinatának 
munkája. 1991. júliustól 1992. júniusig 
négy ülésszakot tartott: augusztus 
23 — 25-én a második, november 
23-24-én a harmadik, február 7 — 8- 
án a negyedik, és június 26-28-án az 
ötödik ülésszakát tartotta meg. Ezeken 
az ülésszakokon megalkotta a zsinat 
tanácskozási és ügyrendjét, megalakí
totta a zsinati munkabizottságokat, 
megszövegezte a zsinat nyilatkozatatát 
és elkezdte az egyházközség önkor
mányzati szerveiről szóló törvény meg
alkotását.

SOPRON
A szeptember 1-jén tartott tanévnyi

tó istentisztelettel megnyílt a Soproni 
Evangélikus Gimnázium (Líceum), és 
elkezdődött a tanítás egyházunk máso
dik középiskolájában. Ugyanaznap 
tartotta alakuló közgyűlését a Soproni 
Líceumi Diákszövetség.



SALGÓTARJÁN
A megyei kórházban szeptember 1- 

jén ökumenikus kápolna felszentelésé
re került sor, dr. Harmati Béla evangé
likus püspök, dr. Seregély István egri 
római katolikus érsek, Égető Ferenc 
református lelkész és iíj. Deme Károly 
evangélikus lelkész szolgálatával. Az 
ünnepségen részt vett dr. Surján László 
egészségügyi és népjóléti miniszter is.

KELENFÖLD
A Norvég Misszió által támogatott 

magyar nyelvű rádióadások munkatár
sai szeptember 6 — 8. között találkozót, 
és az érdeklődők számára előadásokat 
tartottak.

ASZÓD
A volt Aszódi Leánynevelő Intézet 

100 éves jubileuma alkalmából szep
tember 8-án ünnepélyt rendezett a gyü
lekezet. Az istentisztelet szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök végezte. A dél
utáni alkalmon Lukács Miklós államtit
kár köszöntötte az ünnepség résztvevő
it és dr. Frenkl Róbert országos, vala
mint dr. Sólyom Jenő egyházkerületi 
felügyelő pedig méltatta az egyházi is
kolák szolgálatát.

KELENFÖLD
Szeptember 7-én egyházunk kül- 

missziói felelősségének erősítésére újjá
alakult az Evangélikus Missziói Egye
sület. Az alakuló közgyűlés meghatá
rozta az újjászületett egyesület célkitű
zéseit és megválasztotta tisztikarát. El
nökké Keveházi László esperest, vala
mint Bálintné Kis Beáta gyülekezeti 
munkatársat választotta.

LÉBÉNY-ENESE
Szeptember 7-én és 8-án Szépfalusi 

István bécsi lelkész vendéghirdetést 
végzett a két gyülekezetben és előadást 
tartott D. Ordass Lajos püspök életéről 
és szolgálatáról.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Karasszon István, a Ráday Refor
mátus Teológiai Akadémia docense 
szeptember 17-én védte meg „Az ószö
vetségi írásmagyarázat módszerei” cí
mű doktori értekezését, amelynek alap
ján Teológiai Akadémiánk tanári kara 
a teológia doktorává avatta.

PILISCSABA
Az Evangélikus Lelkisegély Szolgá

lat a piliscsabai Béthel Missziói Ott
honban tartotta csendeshetét szeptem
ber 22-től 28-ig. Ezen az alkalmon, 
ugyanúgy mint a korábbiakon, az al
kohol rabságából szabadulni kívánók 
vettek részt.

IPOLYVECE
Kalácska Béla, a nógrádi egyházme

gye esperese szeptember 22-én iktatta 
be hivatalába Benkő Ferencet, a gyüle
kezet megválasztott lelkészét.

KISPEST
A gyülekezet felújított orgonáját 

szeptember 22-én szentelte fel dr. Har
mati Béla püspök. Délután orgonabe
mutató zenés áhítat volt a gyülekezet
ben.
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NYÍREGYHÁZA
Bozorády Zoltán esperes szeptember

29- én iktatta be a nyíregyházi gyüleke
zet III. körzetének lelkészi állásába La- 
borcziné Sztankó Gyöngyi lelkészt.

DEÁK TÉR
A Nemzetközi Bach Társaság és a 

stuttgarti Nemzetközi Bach Akadémia 
elnöke, a világhírű ismert Bach-diri- 
gens Helmut Rilling szeptember 
23 — 30. között Bach szemináriumot 
tartott a Deák téri templomban kar
mesterek, karvezetők és kórusénekesek 
számára. A szemináriumot szeptember
30- án záró hangversennyel fejezte be, 
amelyen a Lutheráni Énekkara és a 
Sonora Hungarica kamarazenekar mű
ködött közre. Megnyitót mondott Lu
kács Miklós államtitkár, igét hirdetett 
Pintér Károly lelkész.

ANGYALFÖLD
Szeptember 30-tól hétfőn esténként 

ökumenikus ifjúsági alkalmak voltak a 
gyülekezetben a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület rendezésében. Az alkalma
kon evangelizációs igehirdetések, ifjú
sági programok és beszélgetések hang
zottak el a fiatalok hitre juttatására és 
hitben való erősítésére.

BÉKÉSCSABA
Szeptember 16—18. között tartották 

meg egyházunk szeretetintézményei- 
nek vezetői és az egyházmegyei diakó- 
niai előadók részvételével az idei orszá
gos diakóniai konferenciát. Szeretet
szolgálatunk időszerű kérdéseinek 
megbeszélése mellett a konferencia ke
retében avatták fel a Békéscsabai Sze

retetotthon új szárnyát. A konferencia 
résztvevői a környező gyülekezetekben 
igehirdetésekkel és a szeretetintézmé- 
nyekről szóló beszámolókkal vitték kö
zelebb a gyülekezetekhez a szeretet
szolgálat ügyét.

ÚJPEST
A gyülekezet példamutató áldozat- 

vállalással újította fel templomát és pa
rókiáját. Az újpesti evangélikusok 
szeptember utolsó vasárnapján ünnepi 
istentiszteleten adtak hálát Istennek a 
szépen felújított épületért.

GYŐR
Szebik Imre püspök igehirdető szol

gálatával iktatta be hivatalába Bárány 
Gyula györ — soproni esperes az öreg
templomi gyülekezet egyik lelkészi ál
lására meghívott Lackner Pál lelkészt.

BUDAHEGYVIDÉK
Régi vágya teljesült a budahegyvidé- 

ki gyülekezetnek. Ezután orgonakísé
rettel énekelhetnek az istentisztelete
ken. Szeptember 15-én szentelte fel Sze
bik Imre püspök a gyülekezet új orgo
náját, amelyet a finn tuusulai testvér
gyülekezet és a Luther Márton Szövet
ség segítségével építhettek meg a buda- 
hegyvidékiek. Az istentiszteleten Saka- 
ri Vuorinnen, a finn testvérgyülekezet 
lelkésze köszöntötte a gyülekezetei, az 
orgonát pedig Maija Vuorinnen finn 
kántor szólaltatta meg.

KEREPESTARCSA
A kerespestarcsai Papnék Otthoná

ban szeptember 21-én papné találkozó
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volt. A lelkészek első számú segítőtár
sai megbeszélték szolgálatuk problé
máit és Isten igéje által erősödtek hi
tükben.

FASOR
Az Országos Lelkészi Munkaközös

ség Elnökségének rendezésében az 
Evangélikus Gimnázium dísztermében 
szeptember 23-án országos lelkészérte
kezlet volt. Az értekezleten a keresztség 
értelmezéséről és mai gyakorlatáról dr. 
Reuss András teológiai tanár, a kariz
mák érvényesítéséről egyházunkban 
Pintér Károly lelkész, az istentisztelet
ről és az Agenda használatáról pedig 
Fehér Károly lelkész tartott előadást.

NAGYHARSÁNY
A Magyar Ökumenikus Szeretet

szolgálat és az Ökumenikus Tanács 
szeptember 27-én sajtóértekezletet tar
tott Nagyharsányban a szeretetszolgá
lat által a jugoszláviai menekültek be
fogadására létesített menekülttábor
ban. A sajtóértekezleten dr. Kocsis Ele
mér református püspök, az Ökumeni
kus Tanács elnöke, dr. Tőkés László 
nagyváradi és dr. Hegedűs Lóránt bu
dapesti református püspökök számol
tak be arról a munkáról, amelyet a 
szeretetszolgálat a menekültek között 
végez.

SÁRSZENTLŐRINC
A Petőfi Emlékhelyek találkozójá

nak adott helyet a gyönyörűen felújí
tott műemlék-templom átadása alkal
mából tartott hálaadó istentisztelet 
szeptember 28-án. Csepregi Béla, a 
gyülekezet nyugalmazott lelkésze fel
kutatta Petőfi Sándor sárszentlőrinci

iskolában eltöltött éveinek emlékeit, 
ezekből kiállítást rendezett és az ün
nepségre meghívta a Petőfi Emlékhe
lyek küldötteit.

RÁKOSKERESZTÚR
Zsúfolásig megtelt szeptember 2-án 

a rákoskeresztúri római katolikus 
templom. A római katolikus, evangéli
kus és református hívek itt tartották az 
induló közös általános iskolájuk tanév
nyitó istentiszteletét. Egyelőre csak az 
első osztály indult el, de reménység sze
rint az iskola lasan felfejlődik a teljes 
ökumenikus általános iskolává.

KŐBÁNYA
A hitükben erősödni, a nyári tábo

rok után barátaikkal találkozni kívá
nó, a közösségre vágyó és énekelni sze
rető fiatalok részére október 5-én eb
ben az évben is megrendezték az orszá
gos ifjúsági konferenciát a kőbányai 
gyülekezetben.

DEÁK TÉR
Október 6-án a Hamburg-Blanken- 

see-i gyülekezeti kórus tartott hangver
senyt a Deák téri templomban. Műso
rukban Gabrieli, Brahms, Bach és 
Schütz motettáit szólaltatták meg. Ve
zényelt Hans Darmstadt, igét hirdetett 
Weiss Jenő Hamburg-Wedel-i lelkész.

FASOR
Október 4-én és 5-én „Fasori Na

pok” voltak a Budapesti Evangélikus 
Gimnáziumban. A fasori öregdiákok 
jöttek el az iskolába, hogy találkozza
nak a mostaniakkal. Ebből az alkalom-
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ból avatták fel az iskola Vizafogó utcai 
kollégiumát, amely nagy örömet jelent 
a vidéki fasori diákoknak.

FASOR
Kettős hangverseny volt október 13- 

án a fasori templomban. A hamburgi 
Gethsemane énekkar, Mozart, Men
delsohn és Bach müveket adott elő, a 
finnországi sinájoki gyülekezet énekka
ra pedig élő művészek egyházzenei kó
rusmüveit szólaltatta meg.

VECSÉS
A vecsési gyülekezet október máso

dik vsárnapján ünnepelte harmadik 
temploma felszentelésének 20 éves év
fordulóját. Az első templom, amely 60 
évvel ezelőtt épült, a második világhá
ború áldozata lett. Az Egyházak Világ
tanácsától 1946-ban kapott ideiglenes 
fatemplom helyébe 1971-ben építette a 
gyülekezet mai templomát. Az ünnepi 
istentiszteleten Széli Bulcsú kispesti lel
kész hirdette az igét.

ZUGLÓ
A Teológiai Akadémia egy hónapos 

vizsgaidőszak után október 4-én tar
totta tanévnyitó istentiszteletét a zuglói 
gyülekezet templomában. Dr. Muntag 
Andor dékán beszámolója szerint az új 
tanévre 114 hallgató — közöttük 30 
elsőéves — iratkozott be. Az új tanév
ben kísérleti formában megindult a hit- 
tantanár-képzés is.

SOPRON
Október közepén a finnországi siná

joki testvérgyülekezet 45 tagú küldött

sége látogatta meg a soproni evangéli
kusokat. A gyülekezet nagy szeretettel 
fogadta a küldötteket, mivel a testvér
gyülekezet sok segítséget nyújtott az 
ősi soproni templom tatarozásához. 
A vasárnapi istentiszteleten Pelto-Piri 
Jussi finn lelkész hirdette Isten igéjét, 
az esti hangversenyen pedig a finn test
vérek kórusának énekeiben gyönyör
ködhettek a soproniak.

NAGYBÁNHEGYES
Példaadó áldozatvállalással újította 

fel a maroknyi nagybánhegyesi gyüle
kezet a régi nagy gyülekezethez mérete
zett templomát. A hálaadó istentiszte
letet október 13-án tartották meg dr. 
Harmati Béla püspök szolgálatával.

MENCSHELY
Hálaadó istentiszteletet tartott októ

ber 15-én a 100 lelkes mencshelyi gyüle
kezet, amely nagy áldozatvállalással 
újította fel 200 éves templomát. Az ün
nepi istentisztelet szolgálatát Szebik 
Imre püspök végezte.

PILISCSABA
A Fébé Diakonissza Intézet október 

18 — 20. között a piliscsabai Béthel 
Misszió Otthonban konferenciát ren
dezett olyan fiatal leányok számára, 
akik érdeklődnek a diakonissza szolgá
lat iránt. A konferencián 10 leány vett 
részt. Ok lehetnek a diakonissza szol
gálat jövő reménységei.

SZÜGY
Hálaadó istentisztelet volt október 

20-án a szügyi gyülekezet templomá-
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ban. A gyülekezet elsősorban 200 éves 
templomáért adott hálát. Másodsor
ban arra emlékezett, hogy lelkésze, Zá- 
borszky Csaba 40 éve indult el a szolgá
latra. Végül nagy örömet jelent a gyüle
kezet számára az a tény, hogy az ön- 
kormányzat visszaadta a volt iskola és 
tanítólakás épületét. Az ünnepi isten- 
tisztelet szolgálatát Szebik Imre püs
pök végezte.

SURD
A surdi gyülekezet példamutató ál

dozattal újította meg az 1797-ben épült 
templomát. Október 20-án ünnepi is
tentiszteleten adót hálát a gyülekezet 
azért, hogy Isten adott erőt a maroknyi 
gyülekezetnek erre a vállalkozásra. Az 
istentisztelet szolgálatát dr. Harmati 
Béla püspök végezte. A templom felújí
tásának történetét Smidéliuszné Dro- 
bina Erzsébet gyülekezeti lelkész ismer
tette.

KŐBÁNYA
A kőbányai gyülekezet Kápolna 

Színpadán október 30-án a Protestáns 
Közművelődési Egyesület szervezésé
ben előadták Lessing: Bölcs Náthán 
című darabját. A darabot Udvaros Bé
la rendezte, a főbb szerepeket Fehér 
Anna, Venczel Vera és Darvas Iván 
alakították. A Kápolna Színpad ezzel 
a türelemről szóló klasszikus darabbal 
kezdte meg egyházunkban sajátos szol
gálatát.

HÁNTA
A Komárom megyei kis gyülekezet 

újjáépíttette jellegzetes, fából készült 
haranglábját. Az új harangláb felszen
telését Lábossá Lajos esperes, püspök
helyettes végezte.

SZEKSZÁRD
A szekszárdi gyülekezet egy, a 

18—19. század fordulóján épitett, de 
már leselejtezett orgonát vásárolt meg 
és újíttatott fel szakszerűen nem kis 
anyagi költséggel. Az orgona felszente
lésére október 26-án került sor ünnepi 
istentisztelet keretében. Az igehirdetés 
szolgálatát dr. Harmati Béla püspök 
végezte, az új orgonát a felszentelés 
után a gyülekezet kántora, Németh Pál 
szólaltatta meg. Az orgona krimibe illő 
történetét ifj. Hafenscher Károly lel
kész ismertette.

ZUGLÓ
A Teológiai Akadémia és a zuglói 

gyülekezet közösen rendezte meg a re
formációra való emlékezést október
31-én. Az emlékező istentiszteleten be
vezetőt mondott dr. Reuss András pro
fesszor, igét hirdetett dr. Cserháti Sán
dor professzor. A Teológiai Akadémia 
ének- és zenekara ének- és zeneszá
mokkal gazdagította a megemlékezést.
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DEÁK TÉR
Budapest Belváros Önkormányzata 

és a Magyarországi Evangélikus Egy
ház október 31-én szándéknyilatkoza
tot írt alá, amely meghatározza, hogy 
az evangélikus egyház 1992 szeptembe
rében hogyan nyithatja meg a Deák 
téri állami általános iskola helyén — 
amelynek épülete az egyház tulajdona 
— a nyolc osztályos egyházi gimnáziu
mot.

BUDAPEST
A Magyarországi Egyházak Ökume

nikus Tanácsának november 4-én tar
tott közgyűlése új tisztikart választott. 
A Tanács elnökévé dr. Viczián Jánost, 
a Baptista Egyház elnökét, főtitkárrá 
Bóna Zoltán református lelkészt, alel- 
nökké pedig dr. Harmati Béla evangéli
kus és dr. Mészáros István református 
püspököt választotta meg.

KISKŐRÖS
November 3-án a kiskőrösi gyüleke

zet templomában dr. Harmati Béla 
püspök diakóniai lelkésszé avatta 
Kecskeméti Pál levelező teológiai tan
folyamot végzett testvérünket, a kiskő
rösi gyülekezet kántorát.

KECSKEMÉT
A kecskeméti gyülekezet felújította 

az 1862-ben Ybl Miklós terve alapján 
épült templomát. A hálaadó istentisz
teletet november 3-án tartotta a gyüle
kezet. Az igehirdetés szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök végezte. A szá
mos hazai és külföldi vendég között 
jelen volt az ünnepi alkalmon dr. Carl 
Mau, az LVSZ volt főtitkára, aki me
leg szavakkal köszöntötte a hálát adó 
gyülekezetét.
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BUDAPEST
November 3 -7 .  között „Hit és cse

lekvés” címen kerersztény — zsidó teo
lógiai hetet rendeztek négy keresztyén 
templomban és egy zsinagógában. 
A keresztyén és zsidó előadók a hit és 
cselekvés zsidó és keresztyén teológiai 
gyökereit világították meg.

OROSZLÁNY
A magas színvonaláról ismert orosz

lányi ének- és zenekar november 9-én 
Mozart Requiemjét mutatta be az 
oroszlányi templomban.

CSEPEL
November 10-én emlékezett meg a 

gyülekezet arról, hogy 80 évvel ezelőtt 
tartották Csepelen az első evangélikus 
istentiszteletet egy családi otthonban. 
Az emlékező ünnepi istentisztelet szol
gálatát Missura Tibor esperes végezte.

CSŐVÁR
A csővári gyülekezet nagy áldozat- 

készséggel újította fel templomát. Eb
ből az alkalomból hálaadó istentiszte
letet tartottak a gyülekezetben novem
ber 10-én dr. Harmati Béla püspök 
szolgálatával. Ugyanezen az ünnepi is
tentiszteleten a püspök lelkésszé avatta 
Tamásy Zoltánnét, a gyülekezet lelké
szének feleségét, aki teológiai tanulmá
nyait már korábban elvégezte, s eddig 
mint lelkészi munkatárs hitoktatóként 
és kántorként szolgált a gyülekezetben.

PESTSZENTLŐRINC
November 12-én katechetikai napot 

tartottak a gyülekezetben, amelyen el

sősorban a pesti gyülekezetek hitokta
tói vettek részt és osztották meg egy
mással hitoktatási tapasztalataikat.

BUDAPEST
1949-ben alakult meg a Magyar Bib

liatanács, amelynek alkotó tagjai a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsához tartozó egyházak. A no
vember 15-én tartott közgyűlésén a 
Magyar Bibliatanács elnökévé dr. Har
mati Béla evangélikus püspököt, titká
rává pedig Tarr Kálmánt a Református 
Sajtóosztály vezetőjét választotta meg. 
A Magyar Bibliatanács célja a Biblia 
fordításával, kiadásával és terjesztésé
vel kapcsolatos munkák irányítása. 
A közgyűlésen a Magyar Bibliatanács 
elhatározta, hogy bibliatársulattá ala
kul és minden, a Biblia iránt elkötele
zett szervezetet és magánszemélyt hív 
és vár e munkában való részvételre.

BUDAHEGYVIDÉK
November 22-24 . között evangeli

zációs igehirdetéssorozat volt a gyüle
kezetben Keveházi László pilisi esperes 
és Balicza Iván budavári lelkész szolgá
latával.

KEREPESTARCSA
A kerepestarcsai Özvegy Papnék 

Otthona november 24-én emlékezett 
meg az otthon fennállásának 60. évfor
dulójáról, illetve 60 éves szolgálatáról. 
A hálaadó istentisztelet szolgálatát 
Szebik Imre püpök végezte.

BUDAPEST
Egyházunk Országos Presbitériuma 

november 25-én ülést tartott Budapes-
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ten. A presbitérium több fontos hatá
rozat mellett megállapította, hogy mi
lyen sorrendben kívánja egyházunk az 
evangélikus gimnáziumokat megindí
tani. Az elfogadott terv szerint 1994 
végéig egyházunknak 9 —10 gimnáziu
ma lesz

TERÉNY
Az egyházi esztendő utolsó vasár

napján iktatta be Kalácska Béla espe
res a kis Nógrád megyei gyülekezet 
megválasztott új felügyelőjét Kusnyár 
Jánost, valamint a megválasztott többi 
tisztségviselőjét.

PESTSZENT-
ERZSÉBET

December 1-jén iktatta be hivatalá
ba Bolla Árpád a pesti egyházmegye 
esperese a gyülekezet meghívott lelké
szét, Győri János Sámuelt. A beiktató 
istentiszteleten dr. Harmati Béla püs
pök hirdette Isten igéjét.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

December 2-án ünnepelte Kesztler 
Lászlóné, a Teológiai Akadémia nyug
díjas irodavezetője 80. születésnapját. 
Ebből az alkalomból a Teológiai Aka
démia dékánja, dr. Muntag Andor és a 
tanári kar szeretettel köszöntötte a hű
séges volt munkatársat.

ESZTERGOM
Az alig 100 lelket számláló esztergo

mi gyülekezet december 7-én ünnepelte 
temploma felszentelésének 50. évfordu
lóját. Erre az alkalomra finn testvér
gyülekezetünk támogatásával fel is újí
totta templomát. A hálaadó istentiszte

let szolgálatát Szebik Imre püspök és 
Pekka Kuusinen finn lelkész végezte.

NAGYYELEG
December 14-én országos ökumeni

kus ifjúsági napot tartottak a gyüleke
zetben. A csendesnapon részt vett és 
szolgált Szebik Imre püspök és az öku- 
menéről tartott előadást.

KISPEST
A kispesti evangélikus gyülekezet és 

a KMO Művelődési Ház december 21- 
én közös karácsonyi ünnepélyt rende
zett neves előadóművészek, gyülekezeti 
fiatalok és a pestszenterzsébeti refor
mátus gyülekezeti énekkar szolgálatá
val. Igét hirdetett Széli Bulcsú lelkész.

DEÁK TÉR
A Lutheránia Ének- és Zenekara de

cember 22-én a Deák téri templomban 
Bach Karácsonyi Oratóriumát adta u 
elő. Vezényelt Kamp Salamon, igét hir
detett Zászkaliczky Péter lelkész.

BUDAVÁR
Peskó György orgonaművész és a 

Budapesti Evangélikus Gimnázium 
ének- és zenekarának szolgálatával ka
rácsonyi zenés áhítat volt a Bécsikapu 
téri templomban. Igét hirdetett Mado- 
csai Miklós lelkész.

NYÍREGYHÁZA
A Benko Dixieland december 23-án 

az evangélikus templomban előadta 
Karácsonyi Mise igeliturgiáját. Az elő
adást felvételről a Magyar Televízió is 
műsorára tűzte.
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RÁKOSPALOTA BUDAPEST
Szép karácsonyi ajándékot kapott a 

rákospalotai gyülekezet. A nagy áldo
zatvállalással megépített új orgonát ád- 
vent harmadik vasárnapján szentelte 
fel dr. Harmati Béla püspök. Az új 
orgonát Mészáros Károly orgonaépítő 
mester készítette.

December 30. és január 4. között 
Budapesten rendezték meg a Taizé Fia
talok Európa találkozóját. A mintegy 
80 ezer külföldi találkozásának alkal
main szinte valamennyi keresztyén egy
ház és felekezet ifjúsága részt vett. 
A külföldi fiatalokat jórészt a különbö
ző gyülekezetek tagjai fogadták szál
lásra.

1992
ACSA BUDAPEST

Újév napján kilenc új presbitert ikta
tott be Mekis Ádám gyülekezeti lel
kész. Ugyanekkor búcsúzott felügyelői 
tisztségétől Klbacs Mihály, aki több, 
mint két évtizeden át volt a gyülekezet 
hűséges vezetője. Szolgálatát Gimesi 
Mihály másodfelügyelő vette át.

Az ökumenikus imahét megnyitó is
tentisztelete a Bazilikában volt január 
19-én. Igét hirdetett dr. Paskai László 
bíboros prímás esztergomi érsek és dr. 
Tőkés László nagyváradi református 
püspök. Dr. Harmati Béla evangélikus 
püspök az ökumenikus imádságot
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mondta el. Szolgáltak még dr. Viczián 
János baptista elnök, az Ökumenikus 
Tanács elnöke, dr. Hegedűs Lóránt re
formátus püspök, Hecker Frigyes me
todista szuperintendens és dr. Berki 
Feriz magyar ortodox esperes admi
nisztrátor.

BUDAPEST
A magyarországi egyházak vezetői 

január 15-én megtárgyalták a Magyar 
Rádió új műsorpolitikájával kapcsola
tos kérdéseket. Egyetértőén tiltakoztak 
az egyházi műsorok URH sávra törté
nő áthelyezése ellen, mivel az URH sáv 
adásait a lakosság többsége nem tudja 
fogni és hallgatni, és a szomszédos or
szágokban élő magyarok sem. Ennek 
korrigálására, valamint az egyházi rá
dió és televízióadások rendezésére új 
részleges megállapodás történt a Ma
gyar Rádió és a Magyar Televízió veze
tőségével január 29-én. Az egyházak 
mind a rádióban, mind a televízióban 
több müsoralkalmat kaptak.

VÉSE
Január 25-én délelőtt Vésén az evan

gélikus templomban, délután Mohá
cson a református templomban tartott 
ökumenikus istentisztelet keretében dr. 
Harmati Béla püspök, a Magyar Bib
liatanács elnöke és Tarr Kálmán refor
mátus lelkész a MBT titkára magyar és 
horvát nyelvű Bibliákat osztottak a 
MBT ajándékaként a horvátországi 
menekülteknek.

PILISCSABA
Január 25-én a Béthel Missziói Ott

honban tartották találkozójukat a bu
dapesti csoportok. A fiatalok nem csak 
a találkozásnak örültek, hanem annak

is, hogy megbeszélhették a gyülekeze
tek ifjúsági munkájának helyzetét és 
problémáit.

BUDAPEST
Február hónapban harmadszor in

dult útjára a Magyar Protestáns Köz- 
művelődési Egyesület folyóirata a Pro
testáns Szemle. 1889-ben alapították. 
Először 1919-ben a kommün tiltotta 
be, másodszor 1944-ben a német meg
szállás után szüntették meg. A nívós 
folyóiratnak Szegedi-Maszák Mihály a 
főszerkesztője.

OROSHÁZA
Február 15-én és 16-án az evangéli

kus óvónők tartották találkozójukat az 
orosházi gyülekezetben. A találkozót 
Győri Gábor szervezte és vezette.

KEREPESTARCSA
A kerepestarcsai szeretetotthonban 

február 9-én, vasárnap délelőtt az is
tentisztelten a Lutheránia énekkara 
szolgált. Az istentisztelet után köszön
tötték Weltler Jenő karnagyot 83. szü
letésnapján. Welter Jenő a szeretetott
hon lakója.

BÉKÉSCSABA
Békéscsaba alpolgármesterének, 

Molnár Györgynek meghívására vett 
részt dr. Frenkl Róbert egyházunk or
szágos felügyelője február 12-én, a vá
rosházán rendezett fórumon. A fórum 
témája az egyházi iskolák kérdése volt. 
Dr. Frenkl Róbert a fórumon kifejtette 
az egyházi iskolák eredményes szolgá
latát.
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NYÍREGYHÁZA
Február 18— 19-én Szebik Imre püs

pök és dr. Frenkl Róbert országos felü
gyelő látogatta meg a nyíregyházi gyü
lekezetét. Látogatást tettek egy általá
nos iskolában, megtekintették az új 
épülő szeretetotthont, meglátogatták a 
város polgármesterét, találkoztak a 
hajdú-szabolcsi és borsod -  hevesi 
lelkészekkel, igehirdetéssel szolgáltak a 
gyülekezetben, végül részt vettek az 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi
um ideiglenes igazgatótanácsának ülé
sén, ahol megtárgyalták az 1992. július 
1-jén megnyíló iskola problémáit.

BUDAVÁR
Böjti csendesnapot tartott március 

7-én a Bécsikapu téri gyülekezet. 
A csendesnapon Szebik Imre püspök 
az evangélikus öntudatról, Bálint Zol
tán mérnök pedig „Misszionárius vol
tam Zimbabwében” címen tartott előa
dást.

VECSÉS
A március 1-i szeretetvendégséget a 

Nők Világnapja jegyében tartotta a 
gyülekezet. „Asszonyok Jézus szolgá
latában” címen Keveháziné Czégényi 
Klára pilisi lelkész tartott előadást.

BUDAVÁR
„Prédikálnak a Passió tárgyai” cí

men tartottak a gyülekezetben evange
lizációs igehirdetéssorozatot. Az ige
hirdető Balicza Iván, a gyülekezet lel
késze volt.

BUDAPEST
Dr. Muntag Andort, az Evangélikus 

Teológiai Akadémia dékánját a felső

oktatás-nevelés területén valamint a 
pedagógiai gyakorlatot segítő kiemel
kedő tudományos tevékenysége elisme
réseként március 15-e alkalmából 
Apáczai Csere János díjjal tüntették ki.

PUSZTASZENT-
LÁSZLÓ

A gyülekezet új tisztségviselőit: Ta
kács László felügyelőt, Gergely Ferenc 
és Koltai József valamint Imre János 
gondnokokat március 15-én iktatta be 
Smidéliusz Zoltán esperes.

DEÁK TÉR
A Budapesti Tavaszi Fesztivál kere

tében március 17-től 26-ig orgona
hangversenyek voltak a Deák téri 
templomban, amelyeken Trajtler Gá
bor, Karasszon Dezső, Elekes Zsuzsa 
és Zászkaliczky Tamás orgonamüvé- 
szek szolgáltak.

FÓT
A Kántorképző Intézet új orgonáját, 

amely Dietrich Tiggemann lelkész és a 
bergkircheni gyülekezet adományából 
készült, március 28-án szentelte fel Sze
bik Imre püspök.

DEÁK TÉR
Március 23-tól 28-ig Bohus Imre fóti 

lelkész „A mi életünk Jézus” címen tar
tott evangelizációs igehirdetéssorozat.

SZÜGY
A szügyi gyülekezet egy csoportja 

március 29-én Budapestre rendezett ki
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rándulást Záborszky Csaba lelkész ve
zetésével. A kis csoport megtekintette 
a Bazilikát, a Parlament épületét, a 
Mátyás templomot, este pedig részt 
vett az Európai Protestáns Egyházak 
budapesti gyűlésének záró istentisztele
tén.

BUDAPEST
A Keresztyén -  Zsidó Társaság ren

dezésében a Hermina úti római katoli
kus kápolna altemplomában március 
30-án igeolvasással és meditációval 
egybekötött keresztyén -  zsidó imaórát 
tartottak.

BUDAVÁR
Zenés áhítat volt április 5-én a Bécsi

kapu téri templomban. Közreműköd
tek a Budapesti Evangélikus Gimnázi

um orgonaszakos növendékei, vala
mint a gimnázium ének- és zenekara 
Bencze Gábor vezetésével. Igét hirde
tett Balicza Iván lelkész.

BÉCS
A Magyar Lelkigondozó Szolgálat 

rendezésében április 4-én és 5-én ma
gyar napokat tartottak. Szépfalusi Ist
ván lelkész beiktatta a lelkigondozó 
szolgálat új presbitériumát, valamint 
Hollós József gyülekezeti lektort. Az 
ünnepen jelen volt D. Dieter Knall, az 
Osztrák Evangélikus Egyház püspöke, 
Andrásfalvi Bertalan magyar művelő
dés- és közoktatásügyi miniszter, aki a 
kormány PRO CULTURA HUNGA- 
RICA kitüntetését adta át Szépfalusi 
Istvánnak. Az ünnepi alkalmat Luthe- 
ránia énekkarának szolgálata tette han
gulatossá.
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OROSZLÁNY
A gyülekezeti énekkar szolgálatának 

30 éves jubileuma alkalmából az április 
11-i hálaadó istentiszteleten az énekkar 
Bach János Passióját adta elő.

DEÁK TÉR
A Lutheránia énekkara 12-én és 18- 

án Bach János Passiójával szolgált a 
gyülekezetnek.

ZUGLÓ
A Zuglói Evangélikus Gyülekezet és 

az Evangélikus Teológiai Akadémia 
április 10-én közös zenés áhítatot ren
dezett, amelyen Herbert Wulf, a Her- 
fordi Evangélikus Egyházzenei Főisko
la professzora orgonáit és a teológusok 
énekkara énekelt.

KONDOROS
Április 8-tól 12-ig evangelizációs ige

hirdetéssorozat volt, amelyen „Talál
kozások Jézussal” címen Gémes István 
stuttgarti magyar lelkész szolgált.

PESTSZENT-
ERZSÉBET

Húsvét vasárnapján adta elő a Her- 
mons Együttes „Feltámadt” című ora
tóriumát.

BÉKÉSCSABA
„Előadóművészetek az evangelizáci- 

óban” címen országos munkatárskép
ző szemináriumot rendezett a békés
csabai KIÉ április 11-től 13-ig. A sze

mináriumon módszertani előadások 
hangzottak el. A résztvevők csoport- 
munkában, zene- és énektanulásban, 
valamint áhítatokban vettek részt.

RÁKOSPALOTA
A gyülekezet ifjúsága a nagytemp

lomban nagypénteken passióelőadást 
tartott. A középiskolásokból álló cso
portot Sikter János teológiai hallgató 
szervezte meg és tanította be, az éneke
ket gitárral kísérte és igehirdetéssel is 
szolgált.

CSILLAGHEGY
Húsvét vasárnapján dr. Frenkl Ró

bert országos felügyelő látogatta meg 
a gyülekezetét és szórványait. Igehirde
téssel szolgált Csillaghegyen, Pilisvö- 
rösvárott és Solymáron.

DUNAÚJVÁROS
Káposzta Lajos esperes április 12-én 

iktatta be hivatalába a gyülekezet új 
vezetőségét: Rapcsák Károlyné dr. fe
lügyelőt, Sztankovics Lászlóné pénztá
rost, Hermann Jánosné gondnokot, 
Szántó Vilmosné jegyzőt, valamint tíz 
új presbitert.

BALASSAGYARMAT
A Szarvas-Ujtemplomi Gyülekezet 

ifjúsága Deme Zoltán lelkész vezetésé
vel a balassagyarmati börtönben meg
látogattak egy elítélt szarvasi fiatalt. 
Palotás Iván ezredes-parancsnok enge
délyével a börtön udvarán az elítéltek
nek előadták Jézus szenvedésének tör
ténetét. Az előadás után evangéliumi 
iratokat, valamint süteményt osztottak 
ki az elítélteknek.
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SOLTVADKERT
Április első hetében hármas találko

zó volt a soltvadkerti gyülekezetben. 
A Bács-Kiskun és a Tolna-Baranyai 
egyházmegyék lelkészei mellett az erdé
lyi Brassói Egyházmegye 15 lelkésze 
vett részt ezen a különös találkozón. 
Az erdélyi csoport az első napon a kis
kőrösi Petőfi Múzeumot, majd a kalo
csai római katolikus székesegyházat lá
togatta meg. Utána Hartán át Kecske
métre mentek, ahol a város polgármes
tere fogadta az erdélyi testvéreket. Este 
a környező gyülekezetekben igehirde
tései szolgáltak. A következő napon a 
magyar lelkészekkel együtt lelkészérte- 
kezeletet tartottak, amelyen teológiai 
és szolgálati kérdéseket beszéltek meg.

RÁBASZENTANDRÁS
Virágvasárnap délután örömünnepe 

volt a gyülekezetnek. A Farád községi

Énekkar Horváth Győző tanár
karnagy vezetésével előadta a Máté- 
Passiót. A gyülekezet ifjúsága szavala
tokkal, énekszámokkal. Szűcs Kálmán 
lelkész pedig igehirdetéssel szolgált.

KŐBÁNYA
Nagyhét első napjaiban a gyülekezet 

negyven fős csoportja az erdélyi oltsza- 
kadáti testvérgyülekezetüket látogatta 
meg, hogy ezzel a látogatással is erősít
se a közösséget Erdély legdélebben fek
vő magyar gyülekezetével.

ALBERTI
Három napig tartó megemlékezéssel 

ünnepelte az Albertirsai Önkormány
zat a község nagy szülöttének Tessedik 
Sámuel születésének 250. évfordulóját. 
A befejező nap programjának megtar
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tása az alberti evangélikus gyülekezet 
feladata volt. Az ünnepi istentisztelet 
igehirdetését Roszik Gábor gödöllői 
lelkész tartotta. Für Lajos honvédelmi 
miniszter és Kovács Pál békéscsabai 
lelkész előadással szolgált. Az ünnepsé
gen részt vett és köszöntötte a gyüleke
zetét dr. Ján Antal zólyomi evangélikus 
püspök, valamint Nagy Ferenc József 
tárcanélküli miniszter.

BUDAPEST
A Magyar Televízió április 26-án be

mutatta Tessedik Sámuel életéről és tu
dományos munkásságáról készült fil
met. A műsorban egyházunk részéről 
dr. Fabiny Tibor teológiai tanár, Ko
vács Pál békéscsabai és Nobik Erzsébet 
szarvasi lelkész, dr. Pusztay László mú
zeumi tárlatvezető, valamint a Luthe- 
ránia énekkara működött közre.

POZSONY
A Pozsonyi Komensky Egyetem Te

ológiai Fakultásának meghívására áp
rilis 22 — 23-án dr. Fabiny Tibor teoló
giai tanár tartott vendégelöadást Ján 
Amos Comenius morva nevelő, püs
pök sárospataki éveinek munkásságá
ról. A magyar nyelven tartott előadást 
dr. Bándy György somorjai lelkész, az 
ószövetségi tanszék docense tolmácsol
ta szlovákra.

BUDAVÁR
A Budavári Német Nyelvű Evangéli

kus Gyülekezet lelkészi állásába a 
Würtenbergi Tartományi Egyház ki
küldetésében Gémes I. Pált fogadta a 
gyülekezet új lelkészeként. Beiktatása 
ünnepi istentisztelet keretében történt

április 26-án a Bécsikapu téri templom
ban Szebik Imre püspök szolgálatával.

PILISCSABA
A piliscsabai Béthel Missziói Ott

honban május 22-től 24-ig a Fébé Dia
konissza Egyesület konferenciát rende
zett férfiak számára „Isten igéje nincs 
bilincsbe verve” összefoglaló témával.

PÉTERI
Május 3-án adott végtisztességet a 

péteri gyülekezet és a község lakossága 
Csaba Józsefnek a gyülekezet 47 évvel 
ezelőtt gyanús körülmények között ál- 
nokul meggyilkolt lelkészének. Az ige
hirdetés szolgálatát Keveházi László 
esperes végezte. Mintegy az ügyet lezá
randó erre az alkalomra készült el Pál 
Mihály és Pál András szobrászművé
szek alkotása, amely emlékhelye lett 
Csaba Gyulának a péteri temetőben.
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KÁRPÁTALJA
Május 2 —3-án dr. Harmati Béla 

püspök vezetésével küldöttség látoga
tott Munkácsra és Ungvárra Józsa 
Márton siófoki, Lábossá László köl
esei, Laborczi Géza és Laborcziné 
Sztankó Gyöngyi nyíregyházi lelké
szek, valamint presbiterek és gyüleke
zeti tagok részvételével. Munkácson 
meglátogatták a régi evangélikus temp
lomot, amit jelenleg a baptista gyüleke
zet használ, ahol sok résztvevő jelenlé
tében istentiszteletet tartottak. A mun
kácsi református templomban ökume
nikus istentiszteleten szolgáltak. A kül
döttség látogatást tett Beregszászon 
Forgon Pálnál a reformátusok püspö
kénél. Meglátogatták Ungváron a volt 
evangélikus templom épületét is, amit 
jelenleg a hetednapos adventista gyüle
kezet használ. A kárpátaljai evangéli
kusok gondozásának megszervezésére 
Lábossá László kölesei lelkész kapott 
megbízást.

CSÖGLE-MARCAL-
GERGELYI

Nagypéntek és húsvét ünnepein a 
csöglei gyülekezet egykori lelkészei dr. 
Fabiny Tibor és dr. Reuss András pro
fesszorok szolgáltak igehirdetésekkel, 
úrvacsoraosztással és családlátogatás
sal. Elkísérte őket Kovács Etelka, a 
nyolc községre kiterjedő szolgálatot 
végző helyi lelkész és Ferenczy Andrea 
I. éves adorjánházi születésű teológiai 
hallgató.

DEÁK TÉR
Május 10-én temették el a Lutherá- 

nia Énekkar karnagyát, D. Weltler Je
nőt. A templomi istentiszteleten dr. 
Harmati Béla püspök hirdette a feltá
madás evangéliumát. A hamvakat a 
kelenföldi templom kolumbáriumában 
helyezték el.



KAPOSVÁR
Nagypéntek estéjén a templomot 

zsúfolásig megtöltő gyülekezet emléke
zett Jézus halálára hangverseny kereté
ben. A Pécsi Szimfonikus Zenekar és a 
Pécsi Janus Pannonius Tudomány- 
egyetem zenei tanszékének kórusa ma
gas művészi fokon adták elő Bach Já- 
nos-Passióját budapesti és pécsi előa
dóművészek közreműködésével. Vezé
nyelt Váradi István.

ZUGLÓ
A zuglói gyülekezet hetven tagja 

(hattól kilencven éves korig) vett részt 
május 10-én a piliscsabai Béthel Misz- 
sziói Otthonban rendezett gyülekezeti 
csendesnapon. A résztvevők vallomá
suk szerint nem csak Jézushoz kerültek 
közelebb a csendesnapon, hanem egy
máshoz is. így mélyült a zuglói gyüle
kezet közössége.

SZARVAS-
ÚJTEMPLOM

A gyülekezet május 3-án a délelőtti 
ünnepi istentisztelet keretében emléke
zett meg Tessedik Sámuel születésének 
250 éves évfordulójáról. Isten igéjét dr. 
Tőkés István kolozsvári református 
teológiai professzor hirdette, az ünnepi 
közgyűlésen pedig dr. Andrásfalvi Ber
talan művelődés- és közoktatásügyi 
miniszter előadásban értékelte Tesse
dik Sámuel munkásságát.

BUDAPEST
Egyházunk Országos Bírósága má

jus 14-én tartott ülésén felülvizsgálta az 
1945— 1989 közötti években különbö
ző egyházpolitikai okokból sérelmet

szenvedett lelkészeknek és egyházi 
tisztségviselőknek ügyeit. Megállapí
totta, hogy 84 személy méltatlanul 
szenvedett joghátrányt. Az Országos 
Egyházi Bíróság végzése az egykori ha
tározatokat semmisnek jelentette ki és 
ezzel az érintetteknek rehabilitációt 
nyújtott.

FASOR
Május 15-én a Fasori Gimnázium 

dísztermében tartotta egyházunk or
szágos közgyűlését. A közgyűlés leg
fontosabb eseménye az volt — mivel a 
tisztségviselők mandátuma lejárt -  
hogy új tisztségviselőket választott. Or
szágos főjegyzővé Káposzta Lajos es
perest és Meskó Lászlót, jegyzővé Sár
kány Tibor esperest és Ottófy Attilát, 
jogtanácsossá dr. Galli Istvánt és dr. 
Luthár Jenőt, a számvevőszék elnöké
vé pedig Detre János lelkészt választot
ta meg. Megválasztotta a közgyűlés az 
Országos Presbitérium, az Országos 
Számvevőszék és az Országos Bíróság 
tagjait is.

MEDGYESEGYHÁZA
Május 17-én iktatta be hivatalába 

Táborszky László esperes a gyülekezet 
meghívott lelkészét, Halasi Lászlót, aki 
szeptember óta segédlelkészként szol
gált a gyülekezetben.

DEBRECEN
Jubilate vasárnapján iktatta be hiva

talába Bozorády Zoltán esperes a gyü
lekezet meghívott lelkészét, Béres Ta
mást. Az ünnepi alkalmon a lelkésztár
sak, valamint a helyi és vidéki vendé
gek mellett jelen volt Ilkka Marjanen, 
a Jyveskylá pedagógiai intézet igazga
tója Finnországból.
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FARÁD
Egyházzenei áhítat volt Rogate va

sárnapján a farádi templomban. A ze
nei programot a nagyszalontai refor
mátus gyülekezet 50 tagú énekkara, va
lamint a csornai Bárdos Kórus adta 
Nagy Kálmán vezetésével.

PILISCSABA
Pest megyei gyülekezeteink asszo

nyai részére rendeztek konferenciát 
május 18 — 21. között Piliscsabán a 
Béthel Missziói Otthonban. A konfe
rencia témája Jézus szava volt: Bízza
tok, ne féljetek! A konferencián 12 
gyülekezetből 30 aszonytestvér vett 
részt.

SOLTVADKERT
Május 22-24. között tartották meg 

a soltvadkerti gyülekezetben a keresz
tyén óvónők országos konferenciáját. 
Tekintettel arra, hogy a gyülekezetben 
evangélikus egyházi óvoda működik, a 
konferencia tagjainak volt alkalmuk a 
gyakorlati problémák megbeszélésére 
is.

LÉBÉNY
A második világháború hősi halot

tainak emlékművét avatták fel Lébény- 
ben május 23-án. Az avatóbeszédet 
Szebik Imre püspök tartotta. Az em
lékművet Bóna László római katolikus 
püspöki helynök is megáldotta.

GYŐR
Az evangélikus gyülekezet Győry 

Vilmos cserkészcsapata május 24-én 
tartott ünnepségén avatták fel a csapat

zászlaját, amely a megsemmisült régi 
csapatzászló hü mása. Az avatási szer
tartást Bárány Gyula esperes végezte. 
Az ünnepségen emlékeztek meg a cser
készcsapat megalapítójáról, Ittzés Mi
hály lelkészről és emléktábláját megko
szorúzták.

ÁGFALVA
A második világháború után kitele

pítettek több autóbusszal érkeztek jú
nius 7-én Ágfalvára a szülőföld meglá
togatására, és az ittmaradottakkal való 
találkozásra. Az 50 évvel ezelőtt kon
firmáltak a korábban és később konfir- 
máltakkal egy testként járultak az Úr 
szent vacsorájához. Az ünnepi isten- 
tisztelet és úrvacsoraosztás szolgálatát 
dr. Pusztay László, a második világhá
ború utáni első lelkész, valamint Bu- 
czolich Márta jelenlegi helyetteslelkész 
végezték.

DEÁK TÉR
A Deák téri templomban ebben az 

évben is megrendezték a hagyományos 
Bach-hetet június 1-jétől 7-ig. A hét 
hangverseny-előadói Peskó György, a 
Debreceni Kodály Kórus, Falvay Atti
la és Dobozy Borbála, Onczay Csaba, 
a Magyar Virtuózok Kamarazenekara 
(Szentmihályi Miklós vezetésével), 
Uwe Karsten Gross, valamint a Luthe- 
ránia Ének- és Zenekara (Kamp Sala
mon vezényletével) voltak.

KELENFÖLD
Június 4-én a híres Lukas-Kantoréi 

ének- és zenekara tartott hangversenyt. 
Műsorán 18. századi zenemüvek szere
peltek, amelyeket korabeli hangszere
ken szólaltattak meg.
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SOPRON
Hamar Gyula születésének 111. év

fordulója alkalmából június 6-án em
lékhangversenyt tartottak a soproni 
templomban. A műsorban Hamar 
Gyula kórusmüvei, kamara- és orgo
naművei szerepeltek. Közreműködtek 
Czeiner Rita, Freivolt Valéria, Szeken- 
di Tamás, valamint a Soproni Liszt 
Ferenc Pedagógusénekkar Dárdai Ár
pád vezényletével.

SOPRON
A soproni kórház területén dr. Bá

rány András terve alapján ökumenikus 
kápolna épült, amelyet június 14-én 
szenteltek fel dr. Pápai Lajos római 
katolikus, dr. Márkus Mihály reformá
tus és Szebik Imre evangélikus püspök 
szolgálatával.

SZARVAS-
ÓTEMPLOM

A Szarvas-Ótemplomi Evangélikus 
Egyházközség és Szarvas város Önkor
mányzata június 14-én az ótemplom
ban tartott istentiszteleten és közgyűlé
sen emlékezett meg Tessedik Sámuel 
templomépítő és iskolaalapító lelkész 
születésének 250. éves évfordulójáról. 
Az ünnepi istentisztelet igehirdetö szol
gálatát dr. Harmati Béla püspök végez
te, a közgyűlésen dr. Pavlov József, a 
Tessedik Múzeum igazgatója tartott 
emlékbeszédet. Köszöntőt mondott 
Lukács Miklós államtitkár a kormány 
és a miniszterelnök nevében, dr. Só
lyom Jenő egyházkerületi felügyelő, 
Táborszky László esperes és Deme 
Zoltán, a Szarvas-újtemplomi gyüleke
zet lelkésze. Nobik Erzsébet helyi lel
kész Göncz Árpád köztársasági elnök, 
és Jeszenszky Géza külügyminiszter ki

mentését jelentette be, akik más elfog
laltság miatt nem vehettek részt az ün
nepélyen. A délutáni események közé 
tartozott a gyülekezeti teremben rende
zett kiállítás megnyitása, valamint a 
befejező hangverseny Peskó György 
orgonaművész szolgálatával.

ZUGLÓ
Pünkösd hétfőjén dr. Harmati Béla 

püspök lelkésszé avatta Nagy Zoltán 
egy évvel ezelőtt végzett teológust, aki 
egy éven át menekültmisszióban vég
zett szolgálatot.

GÖDÖLLŐ
Június második hetének végén a gö

döllői gyülekezet egy csoportja Blázy 
Árpád helyettes lelkész és Rudnay Ká
roly nyugdíjas tanár vezetésével Szlo
vákiába kirándult. A sok szép táj élve
zése mellett két evangélikus templomot 
is meglátogattak. Rozsnyón a Türelmi 
Rendelet után épült hatalmas temp
lomban Veczán János lelkész ismertet
te a csoportnak a rozsnyói gyülekezet 
múltját és jelenét. Csetneken Száraz 
Zoltán nyugdíjas lelkésztől hallottak az 
ott élő evangélikusok életéről.

ZUGLÓ
Teológiai Akadémiánk június 20-án 

tartotta tanévzáró ünnepélyét a zuglói 
gyülekezet templomában. Dr. Muntag 
Andor dékáni beszámolója szerint a 
tanévben 11 ötödéves hallgató végezte 
el tanulmányait, a IV. levelező tanfo
lyam résztvevői közül pedig 32-en fe
jezték be tanulmányaikat és kaptak 
végbizonyítványt. Az ünnepélyen gyé
mántdiplomát kapott Rác Ernő és 
Zongor Endre, aranydiplomát pedig
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Bencze Imre, Dubovay Géza, Ferenczy 
Zoltán, Kiss János, Lupták Gyula, 
Muncz Frigyes és Németh Tibor nyug
díjas lelkész.

HARTA
„Együtt — egymásért” összefoglaló 

címmel a hartai gyülekezetben június 
21-én nemzetiségi találkozó volt, amely 
alkalomból a gyülekezet hálát adott 
Istennek megújított templomáért. 
A találkozóra számosán jöttek el ha
zánk német ajkú gyülekezeteiből, de a 
németországi testvérgyülekezetekből 
is. Az ünnepi istentiszteletet a résztve

vők sokasága miatt nem a templom
ban, hanem a templom melletti szépen 
rendezett parkszerű téren tartották. Az 
igehirdetést dr. Harmati Béla püspök 
végezte. A közgyűlésen számosán kö
szöntötték a találkozó résztvevőit, töb
bek között Káposzta Lajos esperes, 
Nagy Ferenc József miniszter, Lukács 
Miklós államtitkár, dr. Alexander Ar- 
not német nagykövet, Dudla Imre egy
házmegyei felügyelő, Pintér János es
peres, Négyesi Lajos református, Pribi- 
tek László római katolikus lelkész, dr. 
Harnbuch Géza, a Magyarországi Né
metek Szövetségének elnöke. Szabó 
Vilmos Béla helyi lelkész a templom 
felújításának eseményeiről számolt be.



A gyülekezet kiállítást rendezett a gyü
lekezeti házban. A találkozó hangver
sennyel ért véget.

RÁKOSPALOTA
Dr. Harmati Béla püspök a gyüleke

zet nagytemplomában lelkésszé avatta 
Baranka György és Sikter János vég
zett teológusokat. Az utóbbi a gyüleke
zet szülötte és neveltje.

SIÓFOK
A gyülekezet Makovecz Imre tervei 

alapján felépítette a stílusban a temp
lomhoz simuló gyülekezeti házat, 
amely a parókiát is magában foglalja. 
Az impozáns épület ünnepélyes átadá
sára a templomszentelés második év
fordulóján, június 27-én került sor. 
A felavatás szolgálatát dr. Harmati Bé
la püspök végezte.

Összeállította: 
Dr. Selmeczi János

I
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KÉT VILÁG POLGÁRAIKÉNT
(Megemlékezés a halottainkról)

C S A B A  L Á S Z L Ó  (1906-1991)
Lelkész is, tanár is. Átmeneti időben végzett kezdő szolgálatok után 1940- 1947 közt 
a a Fasori gimnázium vallástanára és földrajz-történelmet is tanít. Hittel oktat és 
nevel. A sors szeszélye elsodorja távol messzeségbe. Akiket szeretett s akik őt viszont 
szerették, évtizedek után találkoztak vele s éppen az ismét kezelésbe vett Fasori 
Gimnázium megnyitóján. Szép és kiteljesedett élet után pihent meg a Farkasréti 
temetőben.

B É K É S  J Ó Z S E F  (1911-1991)
Egész életében szórványlelkész. Korábban a nagyalföldi Csépáról, majd hosszú időn 
át a Rákoscsaba-Pécel-Isaszegi misszióban fáradhatatlanul járja a végtelen szórvá- 
nyutakat. Urának és megbízójának elkötelezett és szigorú szolgája volt egy életen át. 
Váratlan hirtelen halállal szólította magához a számadásra hívó Isten. Családja, 
lelkésztársai, gyülekezeti hívek sokasága kísérte sírjához az Újköztemetőben.

P O N I C S Á N  I M R E  (1917-1991)
Ötvenegy esztendei lelkészi szolgálatban egy helyen, a kiskőrösi gyülekezetben. Ritka 
keveseknek adatik ez meg. Rá mindig lehetett számítani, mert mindig készséges volt, 
s boldogan ment, ahova hívták. Nyugdíjba is csak papíron vonult. Elaludt, de már 
nem ébredt fel egy augusztusi reggelen abban a városban, ahol egykor hitvestársát 
megismerte. Szép élet végén szép halál! Mindig jókedv és derű jellemezte. Sajátos 
igehirdető, meleg szívvel közeledett mindenkihez és jó humorral gazdagította barátai 
s hívei életét.

Temetése délutánján városának és gyülekezetének hatalmas tömege, mintegy hate
zer ember könnyes szemmel és hálás kegyelettel kísérte a temetőkertbe.

H E G Y H Á T I  J Á N O S  (1927-1991)
Körmenden született. Zalaegerszegen és Pécsett volt s. lelkész, Iharosberényben 
1952— 1978 közt parókus. A gyülekezeti szolgálat mellett igen aktív pénzügyi tevé
kenységet folytatott, sajnos, súlyos visszaélésekkel. Hosszú börtönbüntetése kezdete
kor az egyházi bíróság hivatalvesztésre ítéle. Szabadulása után Nagykanizsára költö
zött, s ott is hunyt el.

90



S Á F Á R  ( W I N K L E R )  L A J O S  (1912-1991)
Győrött született. Kezdeti szolgálati helyei: Pilis, Vác, Gyón. Ócsán 1942-47 közt 
szolgál. Részt vett a 2. világháborúban, és mint „menekült lelkész” veszi át újra a 
szolgálatot, most már vallástanítóként Békéscsabán. 1953-tól 1977-ig bekövetkezet 
nyugdíjazásáig Gyoma papja volt. Hódmezővásárhelyen halt meg és temették el.

S Ü M E G I  I S T V Á N  (1912-1991)
Soproni születésű. Középiskoláit a soproni Líceumban végezte. Vallomása szerint 
édesanyjától kapta az indíttatást, hogy a lelkészi pályára induljon. A Hittudományi 
Karon abszolválva, mint a Líceumi Diákotthon első nevelő-lelkésze szolgál. Aztán 
Kaposváron, majd Szentantalfán segédlelkész. Itt hamarosan rendes lelkésznek vá
lasztják. A leghosszabb időt azonban Kővágóőrsön tölthette. Nagy örömöt jelentett 
neki, hogy itt megérhette kedves templomának megújulását. Melegszívű és gondos 
hitvestársa a munkatársa is volt. Három gyermeke közül a legidősebb ma a szombat- 
helyi gyülekezet felügyelője, a középső a zalaegerszegi gyülekezet presbitere, a legki
sebb pedig az esztergomi gyülekezetben tevékenykedik.

R É V É S Z  L Á S Z L Ó  (1914-1991)
Ipolyságon született, a pozsonyi Teológiai Fakultáson szerzett lelkészi oklevelet. 
Káplánkodását Losoncon kezdve, 1941 elején Béren folytatta, ahol két év múlva — 
főnöke nyugdíjba vonulása után megválasztják rendes lelkésznek. Ehhez a kis nógrádi 
eklézsiához köti aztán egy egész élet szolgálata. 1982-ben, megromlott egészséggel, 45 
évi szolgálat után került nyugállományba. Szép és kiteljesedett élet után Balassagyar
maton telepedett le, — gyermekei és unokái körében. Néprajzi és helytörténeti dolgo
zataival díjakat is nyert, oklevelekkel is kitüntették. Mindig jó magyar és jó evangéli
kus igyekezett lenni.

P E T O R  J Á N O S  (1917-1991)
A Nógrád megyei Szügyön született, ott is kezdte meg szolgálatát. 1941 —45 közt a 
Mátyusföldi misszió gondozója volt, Nemeskajal központban, majd a történelmi 
fordulat után Balassagyarmaton segédlelkész, Salgótarjánban pedig vallástanító lesz. 
1947-64 közt Bokor-Kutasó papja, 1964-től Békésen találjuk. Szlovák tudása birto
kában lett végül is a Mezőberény II. kér. parókusa. Isten kegyelméből, ugyan már 
súlyos betegen, megérhette lelkészavatásának 50. jubileumát, kevéssel utóbb azonban 
hazahívta a szolgálatból megbízó Ura.

B Á N D I  I S T V Á N  ( -1991)
Egyik legidősebb lelkésztársunk közel a kilencvenedik életéve előtt hunyt el. Pozsony
ban született, a váci piarista gimnáziumban tanult, Bpesten szerzett tanítói oklevelet, 
végül a soproni Hittudományi Karon fejezte be. Ő szervezte a csengődi gyülekezetét, 
ahol iskolát és lelkészlakást is épít. Egy szórványszolgálat alkalmával súlyos közúti 
balesetet, lábtörést szenvedett. Budapesten lett vallástanár, 1953-tól pedig 30 éven át 
Gyékényesen lelkész. Már idős korában vállalta a barcsi gyülekezet gondozását is. 
Élete utolsó esztendeit Iharosberényben töltötte. Budapesten, érsebészeti műtét után, 
kórházban érte a halál. — Kedélyes „öregúr” volt, rokonszenves egyéniség. Jelenléte 
mindenütt örömre hangolt, mosolyát és szívderítő egyéniségét sokan őrzik áldó 
emlékezéssel.
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H U L E Y  A L F R É D  (1921- 1991)
Budapesten született. Szülei munkás emberek voltak. Lassan érlelődött meg benne a 
lelkészi pálya szeretete. Segédlelkészként Monoron, Csorváson, Medgyesegyházán és 
Soltvadkerten szolgál. 1954-ben választják meg a Bócsa-Tázlári gyülekezetben. Fá
radhatatlanul járja a nagykiterjedésü szórványt. CsengődrPáhi-Kaskantyún alig 
könnyebb a szolgálata. Aktív szolgálatát Gerendáson fejezte be, miután balesetből 
folyó betegsége miatt nyugdíjba kényszerült. Egyházi néprajz körből számtalan ki- 
sebb-nagyobb tanulmányt írt, rendszerezte Podmaniczky Pál professzor missziói 
gyűjteményét. Szilveszter délutánján szállították be a kiskunhalasi kórházba, s ott 
még éjfél előtt befejezte küzdelmes életét. Egy mondat a temetési igehirdetésből: 
„Próbára tette nem a tanyák közti fáradalma, hanem az a tudat, hogy hívei között 
voltak, akik csak figyelték fáradozását, de segítői nem voltak.”

B A L Á Z S  B É L A  (1905-1991)
Szombathelyen született, iparos szülők második gyermekeként. Püspöke itt avatta 
lelkésszé is 1927-ben. Berlin, Greifswald és Tübingen egyetemein szociáletikát tanulva 
előbb Celldömölkön, Győrött és Szombathelyen ismerkedik a városi szolgálattal, 
majd — szerénységére jellemzően — Alsóságon szervez önálló gyülekezetei. 32 ke
mény esztendő, erőt próbáló küzdelmek, magános élet évtizedei után alapít csak 
családot, amikor pedig fáradt szíve nyugdíjba kényszeríti. Isten kegyelméből még 22 
évig él a pécsi gyülekezetben „szolgatársként, drága, öreg barátként.”

M E N I C H  Z S U Z S A  (1961-1991)
Alig 30 évet élt, de önemésztő lángolással. Lelkészi szolgálatban Kelenföldön és 
Óbudán, mint öregeket gondozó az Üllői úti szeretetotthonban, mint irodavezető, 
ifjúsági titkár, fordító, költő, kézműves, szerkesztő, színjátszó, előadó és szervező a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületben. Korai távozását sokan fájlalják, de azzal bocsátot
ták el, hogy hazaérkezett ahhoz, aki elhívta és üdvösségbe fogadja.

F O D O R  O T T M Á R  (1921-1991)
Egy délután átment abba a lakásba, ahol a pihenés éveit szerette volna eltölteni, 
kinyitotta a lakás ajtaját, bebukott és szíve örökre megállt. Bőnyrétalapon, papi 
családban született. Hosszú éveken át segédlelkész a legkülönbözőbb helyeken. 1963- 
tól volt a szolnoki gyülekezet lelkésze. Több cikluson át esperes. Nehéz munkaterüle
teken, hatalmas szórványokat átfogva kellett dolgoznia egész életén át. Közben sokat 
aggodalmaskodott leányának szíve romlása miatt. Sírját nemcsak az élő virágok 
sokasága borította el, egy hirtelen keletkezett hatalmas hóvihar is hópelyhek sokasá
gával fedte be.

P O L Ó N Y  Z O L T Á N  (1918-1991)
Banktisztviselő család gyermekeként látta meg a napvilágot Losoncon. A teológiát 
Pozsonyban kezdte és Sopronban fejezte be. Segédlelkész Sámsonházán és Salgótar
jánban. Losoncra kétnyelvű lelkészként kerül vissza, közben tábori lelkész a nagyka
nizsai hadikórházban. Esztergom és Csákvár csak átmeneti helyek lelkészi pályáján. 
1960-tól 30 éven át a Nógrád megyei Terény lelkésze. Mint egykori teológustársa itt 
kerestem még fel pár évvel ezelőtt, mikor már nyugdíjba készült. Családjával együtt 
Balassagyarmaton megtelepedve még szívesen szolgál, helyettesít is. Aztán kórházi
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kivizsgálás következik. Szinte fájdalom nélkül hívta magához Ura. Több nógrádi 
gyülekezetből egybesereglett hívek nagy részvéte mellett temették egy késő őszi délu
tánon a balassagyarmati temetőben.

K A R L  B É L A  (1926-1991)
Nagymányokon született. 30 évi lelkészi szolgálata Tolna megyei gyülekezetekhez 
kapcsolta. 20 éven át Majos, 10 évig szülőfaluja, 1980 — 87 között pedig Györköny 
papja. Súlyos betegsége miatt kerül nyugdíjba, 65 éves korában pedig síri nyugalom
ra.

D r. R E Z E S S Y  Z O L T Á N  (1906- 1992)
Életútja a Gömör megyei Csetnekről indult. Az éleseszű ifjú egy tanévet ösztöndíjas
ként a lipcsei egyetemen is tölt. A lelkészi végzettség mellett történelem -  latin szakos 
középiskolai tanár és bölcsészdoktor is. Szívesen és lelkesen tanít akár, mint hitokta
tó, akár mint szaktanár Nyíregyházán, majd Budapesten a Deák téri gimnáziumban, 
ízig-vérig pedagógus volt, majd több, mint negyed századon át kelenföldi lelkész. 
Csendes és pontos, hűséges és készséges pásztorként szolgál, közben nagyon komoly 
tudományos munkát is végez. Karácsonykor már súlyos betegségben érte meg 85. 
születésnapját, három hónap múlva pedig békességben tehette le élete keresztjét. 
Porrészeit hamvasztás után a kelenföldi kolumbáriumában helyezték el a templomi 
gyászistentisztelet után.

V I R Á G H  G Y Ű  LA (1918-1992)
Sokoldalú, jól képzett, vezetésre elhívott, a dolgokat összefüggéseiben világosan látó 
és megítélő, határozott és harcos egyéniség. Kimagaslik kortársai és lelkésztársai közt. 
Igényes önmagával, de az igeszolgálattal kapcsolatban is. Ezt igyekszik esperesként 
érvényesíti lelkésztársai között is. A kezdeti szolgálatok után szép munkát végez 
Gyömrőn, eröpróbáló feladatok hárulnak rá 11 éven keresztül, mint Borsod-Hevesi 
esperesre, majd valamivel hosszabb időn át, mint a Pesti Egyházmegye esperesére. 
Gyülekezeti szolgálata mellett egy időben Diakóniai Osztályunk ügyvivője is volt. 
Nehéz kereszteket hordozott. Több súlyos műtétet elszenvedve, sokaktól lelkileg 
magára hagyottan vívódik, nagy fájdalmai közt azonban békés szigetként pihen meg 
kis otthonában, ahol mindjobban együtt szenvednek vele drága szerettei, az utolsó 
élet-halál küzdelmében pedig még rámosolyoghat kis unokája. Urnáját kívánsága 
szerint egykori gyülekezetének, a pesterzsébeti templomnak kriptájában helyezték el 
családtagok, hűséges barátok, pályatársak és gyülekezeti hívek áldó imádsága mellett.

D r. F E R D I N Á N D  I S T V Á N  (1911-1992)
Fiatal korában a soproni Hittudományi Karon, mint alaposan felkészült könyvtáros 
működik, aki azonban nem bújik meg a könyvek között, hanem eleven kapcsolatot 
tart jó barátként a hallgatókkal is. Nyugodt és bölcs vitázó. Különösen az foglalkoz
tatja, hogyan találhatja meg a vallási élet a megfelelő utat az emberek szívéhez. 
A professzori székből méltatlanul eltávolítva csendben, visszavonultan él, Homokbö- 
dögén, majd Gércén szolgál. Sajnos, előrehaladott kora miatt rehabilitálása ellenére 
mégsem tud ismét bekapcsolódni a tudományos munkába. Fejér megyében, Gyúrón 
nagy résztvét mellett temették el.
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B U T H Y  D É N E S  (1915- 1992)
Messziről érkezett hozzánk az a hír, hogy a beledi születésű fiatalon Balatonszárszón 
és Siófokon szolgált pályatársunk is megpihent. Az 1956. évi szabadságharc letörése 
körüli zavarok miatt fogott vándorbotot, s 1957 elején Buffalóban kezdette a magyar 
evangélikusok pásztorolását. 1964 — 68 között aztán a torontói magyar hittestvérek 
gondozását is elvállalta. Határozottan kiállott az ún. kisebbségi jogokért, hogy az 
ottani egyházi szervezetben kedves magyarjai ne szenvedjenek semmi hátrányt. Oda
kint szorgalmas munkával megszerezte a magiszteri fokozatú tanári diplomát, s 
középiskolai matematikát és latint tanított. Az Amerikai Magyar Evangélikus Konfe
renciában kedvelt lelkésztárs volt. Utolsó 12 évében esperesként töltötte be az alelnöki 
tisztet.

D . W E L T L E R  J E N Ő  (1909-1992)
A nekrológból nem maradhat ki az ő neve sem. A Lutheránia karnagya sok lelké
szünknek volt melegszívű jóbarátja. Családja volt az egész magyar evangélikus egyház 
népe, szolgálati helye pedig a templom mellett a temető is, ahol hittel zengte és 
vezényelte a zsoltáréneket: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, 
hűséges Istenem.”

*

Két világ polgáraként szolgál minden lelkipásztor. Hívogat a földi gyülekezetbe, 
de állandóan emlékeztet arra is, hogy nekünk polgárjogunk van a mennyben, ahon
nan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Amikor elköszönünk hazatért pálya
társainktól, tegyük ezt azzal a bizonyossággal, hogy akár élünk, akár meghalunk, az 
Úréi vagyunk. Azért halt meg és azért kelt életre Krisztus, hogy élőkön és holtakon 
egyaránt uralkodjék.

Pásztor Pál



VERSEK

T ú r m e z e i  E r z s é b e t :

„Termést! Többet! Százszorosát

Néha egy szent kívánságot 
szívünk csendesen befogad, 
így ültetted az enyémbe a kérést: 
„Termést! Többet! Százszorosát!”

Hisz, Uram, Te nem éred be kevéssel, 
a magot bőven vetni sose késel, 
s az ugaréleteket szánva nézed.

Tűnnek a percek, elszállnak az évek. . . 
Ne sirassanak kárbament napokat! 
Szolgálatra, irgalmas szeretetre, 
segítő tettre 
sürgessen egyre, 
mindennap a kérés:
„Termést! Többet! Százszorosát!”

Végy a kezedbe!
Csak aki nulla, csak aki semmi, 
azt tudod áldó kezedbe venni.
Szabad ezt látnom, boldogan hinnem: 
Semmi vagyok, és Te vagy a minden!

Semmi az erőm, 
semmi a tervem.
Semmi voltommal a Te kezedben 
ámuló szemem csodákat láthat!



Forrás fakadhat, 
új ének áldhat.. . 
új erő súlyos terheket vinnem! 
Te vagy a Krisztus!
Te vagy a minden!
Új hajnal hasad, 
új fény ragyog!

Végy a kezedbe!
Semmi vagyok.

Hiába!

Hiába! Te szomorú szó!
Van-e keserűbb, könnyesebb nálad? 
Nyomodban kongó üresség támad, 
mintha már soha megoldás nem várna, 
mindenütt a lehetetlen falába 
ütköznénk. . . Vége! Hiába!

Jaj, ha így summázunk éveket, 
minden munkát, örömteli tervet. . .
Jaj, ha egy egész életet!
Hiába ültettem, vetettem, 
hiába fáradoztam, építettem, 
ha minden semmivé lett?
Mit ért az élet,
hova lett minden reménysége, álma 
ha mind hiába?!

Boldog, akit ma még szíventalál, 
utolér az Úr üzenete, 
s új útra indíthat a kegyelem!
„Minden újjá lehet!
Bízd rám az életed!
Nélkülem minden hiába, 
de semmi nincs hiába énvelem!”



Siess te is!
110. Zsolt 3

Isteni üzenet.
Boldog, akit elért! 
Tisztán, világosan 
csendül felém, feléd. 
Mozdítja a kezet, 
sürgeti a szívet:
„A Te néped siet, 
készségesen siet!”

Ha az Ő népe vagy, 
siess te is, ne késs! 
Annyi a könny, a seb, 
baj, ínség, szenvedés! 
Az idő is siet: 
év évre tűnik el!
S annyi az elveszett, 
akit keresni kell!

Égi a küldetés!
Ezer a feladat. 
Megállni nem lehet, 
lankadni nem szabad. 
Szendéikével vezet, 
erőt ad Mestered! 
Lankadni nem szabad. 
Megállni nem lehet.

Jánosy István:

Visszatérnek
A nem teljesített programok visszatérnek, 
s ajtóinkon dörömbölnek makacsul. 
Nélkülük elviselhetetlen lesz az élet, 
s az ember tömeggyilkossá vadul.
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Jézus jön számonkérni: Az éhezőnek 
adtatok-e vizet, kenyeret?
S puha ágyat a száradkezünek?
S szétosztottátok-e kincseiteket?

Szent Ferenc kérdi: Tiszteltétek-e 
menyasszonyomat a Szegénység-leányt? 
Elbüvölt-e a madarak éneke, 
s kíméltétek-e a virágot, a fát?

S jön Tolsztoj a nagy próféták dühével:
Mikor tanuljátok ellenségtek szeretni, 
ti, véreskezüek? S a bárgyú civilizációt 
mikor fogjátok a Gyehennára vetni?

Szól Dosztojevszkij: Lelkedben belenéztél-e: 
hogy nyüzsögnek benn az ördögök?
És Aljosa szelíd útjára térve 
sírtál-e a sztarec koporsója fölött?

Szól Gandhi: Visszakergetted-e a technikát 
oda, hová való: hogy szolgád legyen, 
ne zsarnokod? S ha valaki bánt, 
ne bántsd vissza, szeresd. S nincs többé félelem.

A nem teljesített programok visszatérnek, 
s ajtónkon dörömbölnek vadul.
A fejsze a fa törzsére vetve: Térj meg!
Vagy pusztulj, ember, vigasztalanul.

H e g e d ű s  A t t i l a :

Szonett
Megszülettem. De ezt még kevésnek érzem 
indokul, hogy reggel fölkeljek és éljek.
Furcsa dolog ez. Hirdetem: fontos minden 
lény kit szertetből teremtett az Isten,

mégis! Miért érzem, hogy halálom éppen 
olyan közömbös lesz, mint mostani létem?
És mi hajt nap mint nap, hogy megadjam híven 
a mosolyt, a szót, a feltámadó hitet
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mindenkinek, ki mellettem sápad, remeg,
és aki épp úgy nem érti az életet,
mint én? Honnét ez az adnivágyás? Hiszen

a ködöt tapogatom én is! Azt hiszem, 
be kell bizonyítanom magamnak végre: 
bár jogom nincs, de ürügyem van a létre.

Imádság
(B. É.-nek szeretettel)

Mint a fölém óriás barátként boruló erdőtömeget,
mint az impresszionista képet formázó fellegeket,
mint a hegy s a gyárkémény magánya mögé bukó Napot, a vöröset,
mint a hajamat borzoló meleg, édes szelet,
mint a városok fényeit, a faluban az éji csöndet,
mint az anyja ölében a kicsiny, egyéves fejet,
úgy csodállak és szeretlek Téged, Istenem.

!
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ELBESZÉLÉSEK

írjad fiam, Eliab!

Eliab lélekszakadva futott át a város déli kapuján, a Fazekas kapun. Az őrálló 
katona ijedt horkantással ébredt fel a szunyókálásból, majd mikor látta, hogy csak 
egy gyerek mezítelen talpa csattog a kövezeten, újból visszaejtette fejét a mellvértre, 
és ismét bóbiskolni kezdett.

Az alsóváros szűk kis utcáiban már nem tudott olyan sebesen szaladni. Lépten- 
nyomon a falhoz kellett húzódnia, hogy kitérhessen az idősebbek elől. Melléhez 
szorított kézzel hajolt meg Sádok farizeus előtt, de most nem érdekelte a farizeus lila 
bojtja és arany karkötője. Csak leste, hogy mikor szabadul fel egy szűk kis köz a 
pohos atya mellett. Aztán még sebesebben iramodott neki az útnak.

Kerek kis suhanc képét végigszántották az izzadtsággyöngyök, vörös haja mint 
izgatott kis kakastaréj ágaskodott a feje tetején.

— Eliab! — kiáltott valaki az egyik ház lapos tetejéről. Göndör barna leányka 
mosolygott le rá. Eliab leállt.

— Mirjam! — lihegte —, két futamatnyi idő alatt itt leszek. Jöjj aztán velem! a
— Hová? — kiáltott utána a kislány.
Eliab már csak a sarokról intett vissza. Utána bámult Mirjam, aztán serény 

mozdulatokkal teregette szét a frissen mosott humuszokat a tető forró köveire. Sietve 
tette sarkaikra a kőnehezéket, aztán sebtiben eltűnt a lejáróban.

Eliab ismét feltűnt a sarkon. Lassabban loholt visszafelé. Verítékes arca ünnepélyes 
fényben ragyogott.

— Hol voltál? — kérdezte Mirjam, miközben ő is sebesen szedte lábait, hogy lépést 
tartson Eliabbal.

— Nikodémusnál — lihegte a fiú.
— A főembemél? — kérdezte hitetlenkedve Mirjam. — Beengedtek?
— Vele beszéltem — állott le büszkén Eliab. — Egy-két szót mondtam csak neki, 

amitől a föember teljesen megzavarodott. Ledobta magáról a díszes törvényszéki 
köpenyt, aztán lekiáltott az udvarra az öszvéres rabszolgának, hogy azonnal fogjon 
be.

— Talán téged fog megkocsikáztatni? — kérdezte gúnyosan Mirjam a hetvenkedő 
fiútól.

— Meg téged is — válaszolt Eliab.
Mirjam megnémult zavarában. A fiú rendíthetetlen biztonsága annyira megzavar

ta, hogy ellenvetés nélkül ügetett mellette.
A külső kőfal előtt az egyik háznál megállóit a fiú. Benézett a kertbe. A kert 

közepén szőlőt kötözött egy magas deresedő hajú ember.
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— Uram, uram! — kiáltott be Eliab —, jöjj ide, légy kegyes!
— Ki ez? — kérdezte fojtott hangon Mirjam —, hogy mered. . .
— József, a kertész — súgta vissza a fiú, — az arimátiai. — Üzenetet adok át neki.
A férfi odaért.
— Mit akarsz fiú? — kérdezte szigorú hangon. Kezével elhárító mozdulatot tett.
— Uram — szólt alázattal Eliab, — a Mester hív téged.
A következő pillanatban kint volt az úton az arimátiai. Kezében még mindig ott 

szorongatta a szőlőkötözéshez használt sáslevelet.
— Mit beszélsz?! — kérdezte rekedten -  , kicsoda?
— A Mester — válaszolta a fiú ijedten.
— Melyik Mester?! — kiáltott a férfi.
— A Názáreti.
— Hát él?! Láttad?!
— Láttam — mondta büszkén a fiú. — Olyan élő, mint egy hónappal ezelőtt 

Niszán elején, amikor szamárháton jött a városba.
A férfi mellkasa úgy járt mint a fújtató. Egészen elfúlt a hangja. — Nem hittem 

eddig senkinek sem. Családi sírboltom üresen áll, annak sem hittem el, hogy feltá
madt.

— De Uram — szólt bátortalanul a fiú — én láttam!
A férfi izgalomtól görcsbe szorított öklei lassan kinyíltak, és az ég felé tárult a két 

imádságos tenyér. — Isten meglátogatta az Ő népét -  suttogta.
— Uram — szólt a fiú —, jöjj, siessünk. A Mester vár téged is az atyafiaknál.
— Hol van? — kérdezte mohón az arimátiai. Izgalmában vállánál fogva rázta meg 

Eliabot.
— Az Olajfák hegyén, a Cédrus-kertben — kiáltott izgatottan a fiú. — Jöjj Uram, 

siessünk, hogy ott találjuk!
Együtt siettek kifelé a Déli kapun.
Kocsizörgés hallatszott mögöttük. A délutáni órákban szokatlan volt ez a dombok 

felé siető kocsi. Egyetlen ember ült rajta, fehér burnuszba burkolózva. Jobbkezében 
az ösztöke időnként az öszvéreket nógatta. Majd meghúzta a gyeplőt, és a kocsi 
megállt mellettük.

Eliab felismerte. Nikodémus volt, a főember. Kérdőleg nézett a fiúra. Az rögtön 
elértette.

— O is odajön, — intett József felé, — a Mesterhez.
— Jöjjetek, -  szólt a főember szeretettel, — üljetek fel, siessünk!
Egy kérges munkástenyér találkozott egy ápolt, finom kézzel. Kezetszorítottak. 

Öröm sugárzott szemükben.
— A Mester él! — szólott az arimátiai.
— Halleluja! — mondta rá örvendezve Nikodémus.
A kocsi tovarobogott. A két gyermek a hátsó felhágón állott. Felséges jó helyük 

volt. Mirjam Eliabhoz fordult. Túlkiabálva a kocsizörgést kérdezte.
— A Mesterhez megyünk?!
— Őhozzá! kiáltotta vissza a fiú. Aki elé múltkor virágot szórtál ugyanezen az 

úton!
— De hiszen meghalt a Názáreti! Megfeszítették!
— De most már megint él! — kiáltott vissza boldog örömmel Eliab. — Isten 

feltámasztotta!
Mirjam nem értette, de megborzongott háta erre a titokzatos hírre.
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Az erdőszélen megállt a kocsi. A férfiak gyorsan nyűgöt hurkoltak a fújtató 
öszvérek lábaira, és sietve indultak az erdő belsejébe.

Eliab is kézenfogta Mirjamot. A főember és a kertész felindultságától megszeppen
ve, megindultak ők is utánuk. Furcsa volt nekik a két megrendült férfi.

A sudár cédrusok között kanyargós út vezetett a nagy tisztásra. Zengő férfihang 
hallatszott a tisztás felől.

Kiértek a fák közül. Eliab ámulva nézett körül. A tisztás fehérlett az emberektől. 
Favágók és halászok, asszonyok és lányok ültek az avaron, és némán, megindultan 
néztek a tisztás közepére. Sokan voltak.

Mirjam meglátta Nikodémust és arimátiai Józsefet egymás mellett. Öröm sugárzott 
arcukon. A gyermekek lábujjhegyen surrantak oda hozzájuk.

Nikodémus a középre mutatott, és boldogan súgta nekik.
-  Nézzétek! Ismét él!

Eliab megremegett, amikor meglátta. Az Úr felemelt kezefején ott vöröslött a 
szegnek helye. Megsáppadt orcáján ott sötétlettek még a szenvedés barázdái. De 
tekintetében az ÉLET FÉNYE ragyogott.

Hangjában már az örökkévalóság messze vizeinek zúgása zengett, amikor így 
kiáltott: — Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. . .

Százan és százan borultak le a Feltámadott szavának térdrekényszerítő hatalma 
előtt. Itt az irgalmas IGE lett szinte elviselhetetlen boldog valósággá, bizonyossággá. 
Eliabot sem bírta remegő térde. Leereszkedett a földre Mirjam és a két felnőtt mellé.
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Tovább zengett a hatalmas szózat, a legnagyobb útravaló: — íme É N  tiveletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig!

Eliab egy kezet érzett a fején. Nikodémus könnyekben fürdő arcát látta maga felett. 
A jeruzsálemi kis utcagyerek a föember mellére hajtotta izzadt-vörös fejét.

*

Akvilla és Priscilla házának ablakán sárga fény világított ki az éjszakába. Ketten 
voltak az első szobában. A törékeny testű Apostol hangja nagy erővel zúgott az 
íródeák felé:

— „. . .azután az Úr megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül 
a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak!”

Az íróvessző halk percegéssel rótta a papiruszt. A mondat végén mosolyogva nézett 
fel az íródeák a tarzusi Pálra.

Az Apostol szeme szeretettel pihent meg fiatal testvére arcán. Egy percig csend 
uralkodott a szobában. Azután megmozdult az Apostol, és kérő biztatással szólt a 
társához:

— írjál tovább Fiam, írjad ELIAB!
— „. . . Legutoljára pedig az összes között, mint egy nyomorultnak, megjelent 

nekem is!”

H. Németh István

A toronyai gólyák

Vörösre festette a lebukó nap a bárányfelhőket a nagy, végtelen síkság felett, 
amikor elbúcsúzott feleségétől és három kis porontyától. Katonának ment.

Hja Vasziljev volt a neve.
Visszavonultak, aztán megint előre. Faluját felégették, s amikor faluján kersztül 

újra előretörtek, mert sikerült visszaszorítani az ellenséget, feleségét és gyermekeit 
már nem találta meg. Csak a régi családi otthont, üszkös romjaiban.

Keserű könnyeket nyelt akkor, s kemény, érzéketlen katonává edződött. Már nem 
is akart szabadságra menni. Minek? Nincs hová, és nincs kihez.

Ha tudott, az italhoz menekült. Az sokat feledtetett. A vad tivornyákban úgy 
érezte, mintha erőre kapott volna.

Arca megedződött. Szemének kemény tüze volt. Telt bőrét bronzzá pirította a nyár 
forró napsugara.

Négy éve harcolt már, amikor Románián keresztül s a déli Kárpátokon át a nagy 
magyar alföldre, Toronyára jutottak. Falvak százain mentek már eddig is keresztül. 
Nem nagyon figyelt már rájuk. Falu, falu. Kemény katonák között élt. Naponta 
szembe nézett a halállal. Nem is félt tőle. Elfásult már, megkérgesedett a szíve. Csak 
akkor engedett fel kissé, ha gyermeket látott. Azokat nagyon szerette, s szánta. 
Ilyenkor három kicsi fiának kacagása csengett a fülébe, s a kék gyermekszemekből 
az ő fiai mosolyogtak rá.
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Ha éjszakai szállásra olyan házhoz került, ahol gyermek volt, az álomra szenderülő 
fiú fejére tette simogatón géppisztolyhoz szokott kezét, s lágyan szólt:

— Iljácska, aludj el szépen.. .
A tiszántúli asszony mosolyogva javította ki:
-  Jóskának hívják.
De ő ilyenkor otthon járt, s a gyermek Iljácska volt.
Másnap azért biztos célzással, gondolkodás nélkül rálőtt az ellenségre, s talált. Az 

is három gyermek apja talán? Ez eszébe sem jutott soha. Háborúban volt.
Nem volt rossz ember. Csak belül, mélyen a szívében fájt valami, s a háború szigorú 

törvénye alatt állott.

*

Kálmán atyát, a toronyai plébánost, nyájának kegyes, hűséges pásztoraként ismer
ték. Jó magyar ember volt, de a politikával nem sokat törődött. Könyvei között élt, 
s Kempis Tamásból elmélkedett sokat.

Gyakran átment Toldos Lajosékhoz. Elkvaterkázgattak. Hiába nem politizál vala
ki, csak szó esik erről-arról. Újságokat is olvasgattak, s lehet-e hibáztatni valakit, ha 
megüli lelkét a háborús propaganda, ami úgy kúszik, mint a hínár a víz alatt, vagy 
a láp vize gyepes talajon? Beszélsz ellene, hitetlen vagy vele szemben, de körülölel, 
behálóz, beléd szívódik, s minden mozdulatoddal, érveddel csak jobban magához ölel, 
mint a mocsár. Képzeteket támaszt benned, mint sötét erdők lombsuhogása nyárvégi 
éjszakákon. Rabul ejt, mint ódon kastélyok babonás szellemregéi, s mindent elsöprő 
orkánnal fojtja beléd a szót, ha végső fuldoklásodban érvelni próbálsz.

Képeket láttak ők is a nagy asztal mellett, ahol Kálmán atya markáns, kurucos 
arcát erős vonalúvá világította olykor a gyufa lángja, amint pipára gyújtott. Cikkeket 
olvastak s beszéltek meg „az ellenség szörnyű kegyetlenkedéseiről”. t<

Toldosné hallott is hírt arról — piaci súgva, pusmogva súsárlóktól — hogy Szikvá
ron összefogdosták a férfiakat, kopaszra nyírták őket, bélyeget sütöttek a vállukra, 
s útnak indították őket Szibéria felé, gyalog.
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így várták hát az eseményeket. Voltak napok, hogy órák hosszat az udvaron ásott 
bunkerekben tartózkodtak, mert lőttek nagyon, s repülőről. Olykor távoli géppuská
zás is hallatszott.

”xEgy szép napon aztán — úgy kora délután — lementek a bunkerbe magyarul, 
s pár óra múlva feljöttek oroszul. Váratlanul kihúzódtak a németek, s mire feljöttek 
a nyirkosán hideg földodúból, a „bunkerből”, orosz katonák jártak géppisztolyt 
szegezve az utcán.

Fele sem volt tréfa, de azért a nap épp úgy ment le Kociháék tanyája mögött a Tisza 
irányában, mint azelőtt. Azon az éjszakán nem igen volt lefekvés a faluban. Csak úgy 
ruhástól húzódtak meg az ágyakon.

Kálmán atya a könyvei között bóbiskolt, s próbált olvasni, de gondolatai elkalan
doztak az álom s a valóság határmezsgyéjén. Átfutott benne sürítve és émelyítőn 
mindaz, ami akarva-akaratlan fülébe jutott a náci propaganda nyomán. Közben 
lekoppant a feje, s reggelre nem tudta, hogy álmodta-e a szörnyűségeket, vagy ébren 
gondolta végig újságcikkek leírását.

Arra riadt fel, hogy egy gyerek beszaladt hozzá:
— Tisztelend’ úr! Tisztelend’ úr! Toldosékat az éjjel kiirtották az oroszok!
— Tán csak nem, te!
— Bizony igen! Tessék gyorsan gyónni!
Hát ez nem volt álom. A Toldos házaspár, az egyetemista nagyfiú s a két szép eladó 

leány golyótól találva holtan hevertek a lakásban. Sohasem derült ki, hogy miért 
végeztek velük. Mondják, hogy a rádiót nézték titkos leadónak, amit a mérnöknek 
készülő Gáspár fiú eszkábált össze, s ezért volt a vérengzés. Mások a két szép leányt 
tartották oknak.

Kálmán atyában felgyűlt a keserűség és indulat. Fejébe tolult a vér, ökölbe szorult 
a keze, a halántékán kidülledtek az erek. Elragadta őt is a háború vérengző bórája. 
Lihegve járt fel-alá a szobájában, s feledve mindent, amit Isten törvénye s a higgadt 
ész diktál, elborult keserűséggel az ablakon át rálőtt az első oroszra, aki a papiak 
udvarára — kantával a kezében, hogy kútra menjen — betette a lábát.

Nem volt rossz ember. Csak belül, mélyen a szívében valami nagyon fájt, s pap 
létére is már a háború szigorú törvénye alatt állónak érezte magát.

Hja Vasziljev pedig holtan terült el. Kezéből kiesett a vizeskanta, s a vér pirosra 
festette az ingét. Arca nem torzult el. Kisimulva nyugodtak meg izmai — talán mert 
három kisfiát látta viszont s a felesége várta ott fenn az örökkévaló rónaságok 
napfénytől aranyló búzatáblái mellett.

Kálmán atyában perzselő villámként futott végig tettének szörnyűsége s ítéletet 
cselekedve, maga felé fordította a fegyvert. Sebzetten bukott le az asztal mellett, de 
még élt, amikor a berohanó katonák döbbenetes megtorlásként a haldokló testre 
rádobták a Szentírást, a breviáriumot, Kempist, az egyházi atyákat, polcostól az egész 
könyvtárat, s felgyújtották.

Hamuvá vált az egész papiak. A megrendítő tragédia napjának alkonya már csak 
az üszkös falakra borulhatott rá. A kiégett ablakszemek koponya üres szemgödrei
ként meredtek az októberi éjszakába.

Hja Vasziljevet katonatársai a templom fala mellett temették el, hüs bokrok árnyé
kában. Vörös fejfát állítottak sírjára az ötágú csillaggal.

*
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Zimankós őszi szelek meghozták lassan a telet is, s a hó sűrű pelyhekben födte be 
Ilja Vaszijlev sírját s Kálmán atya emlékét. Puhán hullottak a pelyhek, eltompultak 
a szavak, zajtalanná simultak a fájó emlékek, mint ahogy zajtalan, visszhangtalan a 
szó és hangtalan a lépés a puha fehér hótakaró fölött. Az élet ment tovább. Új pap 
jött, a tanítólakba költözött, s amikor a tavaszi napsugár az élet győzelmét hirdette, 
a kiégett papiak üszkös falai fölött az elárvult kéményre fészket rakott egy gólyapár.

A falu népe erőre kapva lendült bele az új élet ütemébe. Vasmarkok fogták az eke 
szarvát, hasadt a fekete föld húsa, hullott a mag, szállt a fohász, zöldült a határ s 
május elsején a munka új ünnepét köszöntötte a falu. Megállt az ünneplő sokadalom 
Ilja Vasziljev sírja mellett is, hogy a háború súlyos terhét bánja.

A kijelölt ünnepi szónok lendületes beszédbe kezdett:
— Ennél a sírnál, ahol a hantok a la tt ...
A két gólya az üszkös kémény tetején ebben a pillanatban, mintha sugallat szállt 

volna végig a tájon, kelepelni kezdett. Szünet nélkül, konokul, ellentmondásként, 
csattogón -  hangot, mozgást, életet gyűrűzve szét a komor falak fölött.

A szónok hangja megbotlott, de folytatni próbálta. Hiába. A falu népe babonás 
félelemmel nézett a két gólyára. Összehajoltak a fejek, megilletődött és sejtelmekkel 
telt arcok néztek egymásra, s a hírthordó öreg asszonyok szemében rémület tükröző
dött.

Véletlen volt -  mondták a higgadtak, de később suttogtak arról is a faluban 
holdfényes esték kapu előtti beszélgetésein, hogy Kálmán atya temetetlen, kóborló 
lelke szólalt meg szüntelen tiltakozással.

A kelepelés pedig meg nem szűnt, amíg a tömeg meg nem indult, szónoklat 
hallgatása nélkül.

Akkor az egyik gólya leült, a másik pedig fél lábon állva mozdulatlanul nézte, 
hogyan oszlik a nép, indul tovább az élet, s hogyan hull aranypermetként a tavaszi 
napsugár a zsendülő vetésre.

Koren Emil

István bácsi meg a papválasztás
Jó májusi zápor futott végig a falun. A fiatal lelkész a gyülekezet régi könyveit 

vallatta, mivel azokból sok mindent meg lehet tudni a hívei múltjáról. A zápor csendes 
esővé szelídült, amikor kopogtak az ajtón. Kántor István, a prezsbitérium tekintélyes 
tagja lépett be illemtudóan az irodába. Kapáját az ajtón kívül a falhoz támasztotta. 
Ilyenkor mindenki kapál, aki csak tud. mert az ilyen jó tavaszi eső nem csak a 
veteményt, de a gazt is hajtja.

— Adjon Isten jó napot, tisztelendő úr! — köszönt derűsen, mert ilyenkor senki 
sem veszi zokon, ha megázik.

— Isten hozta, István bácsi!
— Köszönöm, tisztelendő úr, de magam is igyekeztem, mert elkapott ez az áldott 

jó eső -  mondta, miközben ázott kalapját nézegette, hogy miként fröccsentse le róla 
a vizet. — Nagyon kell ilyenkor az eső, valóságos Isten áldása. Mert tudja, van, 
amikor hetekig egyetlen csöppje sem kellene, de ilyen tájt nem baj, ha minden
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második nap esik is — azzal helyet foglalt, és csöpögő kalapját a szék alá tette. 
Hamarosan megtárgyalták, hogy mi haszna egy májusi esőnek, aztán a nemrég 
lezajlott papválasztásról esett szó. Nagy dolog volt az, mert az emberek érezték, hogy 
itt biztosan az ő akaratuk érvényesül. Szavazatuktól függött, ki lesz a gyülekezet 
lelkésze. A mostani választás alaposan fölkavarta a falu békéjét. Ezt tárgyalták, ha 
ketten vagy hárman összejöttek, vagy vasárnap délutánonként a hegyi pincékben 
koccintgatás közben. A kocsmai beszélgetéseknek is ez volt az eleje meg a vége. 
Kántor Istvánnak meg éppen nagy ügye volt a papválasztás, mert a legnagyobb 
szószólója volt Makk Ákos tisztelendő úrnak. Úgy látta, minden megvan benne, ami 
a gyülekezetnek jó. Elég fiatal, bár nem mostanában hagyta el az iskolát. A tudomá
nya is megvan, de nemcsak azért szép a beszédje. No meg szép szál legény is.

— Hát nézze, tisztelendő úr, az úgy volt. . . már csak elmondom magának, mert 
eddig nem volt rá alkalom. Mikor elment a régi papunk, ez is, az is mondott rá 
valamit, de én nem mondhatok rá semmi rosszat. Jó ember volt. Meg tette is a dolgát. 
Szépen is prédikált, de már eljárt felette az idő, megérdemelte, hogy nyugodjék, amíg 
még az Isten élteti. Nála konfirmálkodtam, ő is esketett, meg a gyerekeimet is ő 
keresztelte. Volt-e hibája? Hát persze hogy volt, hiszen ő is csak ember, de én csak 
azt mondom, sokkal több jót tett, mint hibázott. A jóért megáldja az Isten, amit meg 
vétett, megbocsátja neki. Hát szóval arról volt szó, hogy mindenáron azt akarták, 
hogy a szomszéd falu papját válasszuk meg Alsófaluból. Már nem éppen fiatal, meg 
aztán igen közel van a két falu egymáshoz. Sokan nősültek az idevalósiak onnan, az 
ottaniak meg innen. így megvan a rokonság is. Aztán amikor a sógorok meg a komák 
összejönnek, szó esik mindenről. Ilyen alkalmakkor sokat hallottunk Szűr Béla 
tisztelendő úrról is. Ez nekünk, sokunknak elég volt arra, hogy ne pártoljuk. A vá
lasztás előtt találkoztam Kardos Károly bátyámmal, szegről végről rokon, Alsófalu- 
béli. Szóba került a papválasztás, aztán csak elkezdte mondani, hogy mennyire jó 
ember az ö papjuk, hogy — azt mondja — ki lehet ám azzal jönni. Meg mennyire 
kitűnő ember, mert még az esperesnek is helyettese, a Hitel Szövetkezetei is vezeti, 
egyszóval, hogy felsőfalusi papnak éppen alkalmas lenne. Én csak annyit mondtam 
neki, hogy nézze, Károly bátyám, mi eddig jóban voltunk az alsófalusi atyafiakkal, 
ezután is meg akarunk maradni jó atyafiságban, minek rontanánk el a jó viszonyt 
azzal, hogy a papjukat elcsábítjuk. Tudom biztosan, hogy sokan megharagudnának 
érte. De Károly bátyám nem tágított, hogy nekünk is jó lenne, meg Szűr tisztelendő 
úrnak is jólesne. Aztán mivel csak kezdte-hagyta a papdicséretet, azt mondtam neki: 
hát tudja mit. Károly bátyám, úgy vagyok ám én ezzel, mint amikor az öreg Kű Dávid 
találkozott az újmajori intézővel. Az öreg igen fakturás ember volt. Na hát, amint 
találkoznak, azt mondja neki az intéző, hogy hallja-e kend, Kű Dávid, úgy látom, 
maga nagyon ráérő ember!

-  Hát ami igaz, az igaz, intéző úr, nincs énnékem az égvilágon semmi dolgom — 
felelte az öreg Kü Dávid —, mert összedült az istállóm, most azt nézegetem, hogy 
hogyan lesz abból megint istálló.

-  Na, ha ennyire ráér -  kapott a szón az intéző —, eljöhetne hozzánk a majorba 
kanásznak. Tudja, igen jó állás az, mert csak kihajt reggel, aztán estig csak mendegél 
a csorda után, este meg hazahajt. Hát csak ennyi az egész. A bére meg nagyon jó, mert 
ha esik, ha fúj, ha fagy, ha nap süt, mindig megkapja.

— Ejnye! Hát ezt én nem is tudtam, hogy az ilyen jó mesterség! — jegyezte meg 
Kü Dávid. — Most már én csak azon csodálkozom, hogy miért nem vállalja el az 
intéző úr, ha ennyire jó. Én nem vállalhatom el, mert nem tudok úgy káromkodni,
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mint maga. Én inkább lelkipásztornak való vagyok, mert szeretek imádkozni. — 
Azzal köszönt illendően az öreg Dávid bácsi, és otthagyta az intézőt. Na lássa-e 
Károly bátyám, mondtam neki, ha ennyire kitűnő ember a maguk papja, ne kínálja 
nekünk, hanem tartsák meg maguknak. Mi meg majd csak találunk magunknak való 
papot, ha nem is lesz olyan jeles ember, mint a maguké.

— Meg nézze, tisztelendő úr — folytatta Kántor István —, úgy van ezzel az ember, 
mint amikor a vásárban valami állatot kell venni. Amelyiket a gazdája igen kínálja, 
meg agyondicséri, az nagyon eladó. Arról mindjárt tudom, hogy valami hibája van. 
Vagy nem akar húzni — ha ló —, vagy a tehén nem adja le a tejet, vagy nem eszik 
rendesen, ha hízónak való. Egyszóval van neki valami nyavalyája. Amelyik állatot 
nagyon kínálják, azt sohase veszem meg. Volt nekem egy nagyon faktúrás lovam. 
Szemre olyan szép volt, hogy meg lehetett csodálni. De húzni nem akart a gyehenna 
állat! A kocsi előtt olyan szépen megállt, mint a szobor, de nem indított. Megpróbál
tam én azzal mindent, de nem mentem vele semmire se, ha egyszer megcsökönyösö- 
dött. Sok fortélyát kitanultam neki, de amikor rájött, hogy becsapja az ember, csak 
megvetette a lábát, aztán ha rávágtam az ostorral, rúgott, mint a megveszekedett, még 
a kisafát is összetörte. Nagyon meguntam ezt a lovat, igen szerettem volna eladni. 
Egyszer aztán elmentem vele a vásárra. Gondoltam, majd csak akad valami messziről 
jött idegen, akinek megtetszik, aztán megveszi. Megálltam vele az eladó lovaknál. 
Rábíztam a gyerekre, én meg elmentem malacokat nézni. Onnan lestem, hogy akad-e 
nézője az én paripámnak. Járkáltam erre-arra. Elkezdtem alkudni malacokra. Elmen
tem a tehenekhöz, ott is kérdezősködtem, melyiknek mi az ára. Egyszóval mindenütt 
voltam, csak éppen a lovam közelében nem. Csak úgy félszemmel figyeltem oda, hogy 
ha mégis valaki nagyon nézegetné, hát odamehessek. Amint ólálkodom, egyszer csak 
látom ám, hogy igen kerülgeti egy ember az én lovamat. Erre odamentem, mintha azt 
nézném meg, hogy van-e valami takarmány a ló előtt. Amint igazítom a szénát, rá 
se nézek az emberre, minthae észre se vettem volna őket. Mert hogy ketten voltak a 
lónézők: egy papforma meg vele egy magamfajta, akit segítségül hívott a lóvásárlás
hoz. Igaza is volt, mert több szem többet lát. Azzal az a magamfajta illető megszólít.

— Hát maga meg hol jár? Régóta magát keressük.
— Aztán minek? — kérdeztem csak ilyen kurtán.
— Hát a lovat nézzük.
— Nézhetik azt nélkülem is -  mondom neki.
— Mi az, talán nem eladó? — kérdezi az illető.
— Hát ha jó vevő akad rá, eladom, mert nálam olyan páratlan, aztán nem nagyon 

szükséges a többiek mellett.
— Na, szóval eladó vagy se? Mert úgy beszélünk akkor.
— Nekem nem sietős, mert kedvelem ezt az állatot. -  Na hát aztán szóbul szó lett 

annyira, hogy meg is vették a lovat. Amint a passzust rendbe tettük, zsebembe a ló 
árával csak igyekeztem ki a vásárból, még az áldomás se kellett, hanem csak gyerünk 
haza minél előbb. A vásár után jó ideig nem akadt dolgom a városban, meg ha akadt 
is valami, inkább az asszonyt küldtem be. Hanem aztán egyszer csak mégis magam
nak kellett bemenni. Látom ám, hogy jön velem szembe az az ember, aki segített a 
papnak megvenni a lovamat. Sehogyan se akartam, hogy megismerjen, hát elkezdtem 
sántítani a jobb lábomra, a bal pofámat meg felfújtam, mintha dagadt volna, aztán 
csak úgy bandzsítottam feléje. Hiába volt minden, megismert az atyafi. Utánam 
sietett, pedig elég szaporán sántikáltam, mégis utolért. Hiába forgattam el a fejemet, 
egyszer csak elém került. Azt mondja nekem: —
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Hallja-e sógor! Nem ismerjük mi egymást? Nem magától vettem itt a vásárban azt 
a szép világos pej lovat?

-  Tülem, jó ember, nem, mert én magának soha se adtam el még egy szamarat
se.

-  Hát hiszen nem is magamnak vettük azt a lovat, hanem a plébánosunknak. — 
Ezután már nem volt mit tagadni, mert a passzusba írva van, hogy tőlem vette a pap 
a lovat.

-  Ja? — csodálkoztam -  Hát annak adtam el. Talán valami baj van vele?
-  Hagyja el! — legyintett. — Nem akar az húzni!
-  Nem-e? — még nagyobbat csodálkoztam. -  Énnálam majd összetörte a kocsit, 

olyan mehetnékje volt. -  Persze azt nem mondtam neki, hogy csak akkor, ha a forró 
héjas krumplit a farka alá tartottam.

-  Tudja, az úgy volt — meséli az én emberem —, hogy amikor hazamentünk, 
ráfogtuk a plébános úr hintájára, azt különben láthatta már, olyan kis homokfutó, 
de nem akart az húzni a világért sem.

-  No jó -  kaptam a szón -  , hát hiszen nem volt az soha olyan finom kis kocsiba 
fogva. Biztosan hátranézett, aztán attól félt, hogy összetöri, ha elindul vele ahogyan 
szokott.

-  Hagyja el -  felelt bosszúsan az atyafi —, befogtuk azt ganéskocsiba is, de azt 
se mozdította meg. Legalább azt árulja el, mi fortélya van annak a lónak, ha már 
egyszer minden kikötés nélkül megvettük magától.

-  Hááát! -  mondom neki —, nézze, én evangélikus ember vagyok, a lovat meg 
zsidótól vettem, amíg az én vallásom szertartását ki nem tanulta, nem mentem vele 
semmire. Hát most megint vallást változtatott, meg éppen paphoz is került, amíg a 
maguk vallása szertartását ki nem tanulja, maguk se tudnak vele semmire se menni.
-  Erre csak legyintett az illető, aztán csak azt mondta:

-  Na, bolond kend is, de még inkább mi! — Láttam, hogy igen elszomorodott. 
Megszántam, aztán elárultam neki a forró krumpli szertartását. Meg is köszönte 
szépen ezt is, de még inkább azt, hogy megtanítottam, hogyan kell a lovat eladni. 
Amint paroláztunk -  mert békességben váltunk el - ,  még annyit mondtam neki, 
hogy mielőtt a krumplit a farka alá teszik, valaki már a kocsin üljön, aztán fogja ám 
betyárosan a gyöplüt, mert még a kapufélfát is kiviszi, úgy nekiiramodik.

-  Na látja-e tisztelendő úr, az alsófalusiaknak is ezt kellene kitanulni, hogy miként 
tudjanak túladni a papjukon. Nézze, magát nem ajánlotta nekünk senki. Maga csak 
idejött kisegíteni bennünket, amikor pap nélkül maradtunk. Közbe megismertük, 
aztán láttuk, hogy jó lesz nekünk.

-  No-no! -  jegyezte meg Makk tisztelendő úr. — Nem tudom, nem járnak-e 
velem úgy, mint az a plébános a maga lovával? Hátha majd csak később tűnik ki, 
hogy én nem akarok húzni.

István bácsi erre úgy összeráncolta a homlokát, mint a harmonikát. Szelíden a fiatal 
lelkészre nézett, csendesen azt mondta:

-  Lakva ismerjük meg egymást, az biztos. Hát ha rossz lesz, magával vert meg 
bennünket a jó Isten, ha meg jó, magával áldott meg. Adja Isten, hogy áldása legyen.
— Azzal kezet nyújtott, és köszönt. -  Istennek ajánlom, tisztelendő úr. Azon fölül 
köszönöm a beszélgetést.

A szék alól elővette ázott kalapját. Kikövetkezett az irodából.

Mátis István
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A kékvirágú kaktusz
Erzsi néni olyan volt, mint a többi öregasszony. A háta hajlott, a haja ritka már 

és ősz. Nehezen járt, hol itt fájt, hol ott.
Az utóbbi években már csak a templomba ment el, szükségből a patikába, s az 

alatta lévő boltba.
Ezeken a rövid utakon azonban át tudta tekinteni a kisváros egész életét. Sokan 

vannak-e a kocsmában, hogyan öltözködnek a nők, hogy viselkednek a fiatalok, mit 
vásárolnak az emberek, s nyírják-e a gyepet a házak előtt. Mindezekből aztán követ
keztetett, s megállapításai mindig helyesek voltak.

Jóban volt a világgal, mert úgy fogadta el embertársait, amilyenek. Hívő volt, de 
nem akarta a hitetleneket megtéríteni. Maga csak igazat mondott, de meghallgatta 
a hazugságokat is. Bűntelen volt, de elbeszélgetett a bűnösekkel. Hajdani gonoszko
dásokat úgy mesélt el, mint gyermekcsínyeket. Közben el sem pirult. A tisztának 
minden tiszta.

*

Ember azonban nincsen hiba nélkül, s Erzsi néni is elkövetett néha furcsa dolgokat.
Aprócska nyugdíjából, melyen nem sokat segített a város és a volt mukahely 

támogatása, meg az állami tej, olykor érthetetlen valamiket vásárolt. Egyszer például 
két kicsike babát, amilyenekkel a bölcsődések játszanak. Vajon mire kellett neki? 
Tudnék még sorolni hasonlókat.

Legutóbbi szerzeménye azonban mindennél meglepőbb. A Simon-Júdás vásárról, 
ahol a farmertől a tengerimalacig mindent lehet kapni, egy kaktusszal tért haza. Egy 
félökölnyi tüskés gömbkaktusszal, melynek oldalában egy ötforintos nagyságú ég
színkék színű virág pompázott.

A növényt az ablakban nevelt piros muskátlik közé tette, s borongós, ködös őszi 
napokon, amikor a homály az ember lelkére telepszik, úgy nézegette a virágot, mint 
az ég kékjének ravaszul megszerzett és megőrzött darabkáját.

*

A ritka kékvirágú kaktusznak hamar híre ment. Egymás után jöttek az öregasszo
nyok, ismerősök, rokonok, hogy megcsodálják a soha nem látott virágot.

Mindenkinek végig kellett hallgatnia a vásárlás fondorlatos történetét, hiszen a 
kofa bizonyára valami gazdag embernek szánta ezt a ritkaságot. A kecskelábú 
asztalra csupa virágtalan növény volt kirakva hatvan forintért darabonként. O azon
ban csak virágosat akart. Nem hagyta elküldetni magát, erősködött: -  neki virágos 
kell. Mire a türelmét vesztett árus végül mégis lenyúlt az asztal alá, matatott rövid 
ideig, azután előhúzta ezt a csodát. Igaz, száz forintot kért érte.

A hallgatóság minden alkalommal áhítatosan figyelt, s a végszó után egybehangzó
an állapították meg: — megérte!

*

Magam is kíváncsian lettem erre a csodavirágra, s elmentem Erzsi nénihez, hogy 
megnézzem.
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Valóban bájos volt a kicsi gömb, a karélyos szirmok kéksége olyan mesebeli volt, 
mint a meleg emberi bőrön felizzó pompás türkiszé.

A velem született emberi kételkedés és gonoszság mozgathatta meg a kezem, 
amikor óvatosan felemelve a cserepet a szirmok alá lestem.

Igen, jól sejtettem. A dolog mögött csalás van, mint minden evilági ügyben. Alulról 
jól látszottak a textília finom szálai, melyek viaszát ügyes kezek megfestették.

Elöntött az indulat. Hogyan lehetett így becsapni egy öregasszonyt?! Hogyan 
lehetett így kicsalni a pénzét?! Lucifer volt az árus, vagy csak egy gonoszkodó 
kisördög? Megégetném, ha hatalmamban lenne.

Erzsi nénire néztem. Láttam boldog szemeit, ahogyan nagy békességgel elismerő 
szavaimat várja, egész valóját szent nyugalom és csaknem földöntúli öröm ragyogtat- 
ja, mivel kicsi szobájában és nagy szegénységében gazdag embernek mondhatja 
magát.

*

Nem tudtam megmondani az igazságot. Csak annyit szóltam: — Nagyon szép 
virág, s azt hiszem, sohasem fog elhervadni.

Magamban pedig megbocsátottam a csaló árusnak, aki bizonyára küldetést teljesí
tett akkor, amikor hamisságával boldog órák örömét és reménységét adta el egy 
öregasszonyak potom száz forintért.

Nem bűnös tehát senki sem, hiszen nem csaptak be senkit. A kék virág Erzsi néni 
magányában és a búcsúzás éveiben az ég kéksége és nyitott kapuja, mert a világ nem 
olyan, amilyen, hanem amilyennek hisszük.

Úgy határoztam, hogy legközelebb én is kimegyek a Simon-Júdás vásárra, s kivá- ' 
rom, míg én is vehetek ilyen kékvirágú kaktuszt, mely soha nem hervad el, s az 
elkerülhetetlen alkonyat sötétjében a nyitott ég kékjére emlékeztet.

Medvegy Antal
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Kapernaumi posta régen
Sajnálom, hogy a 20 éves gyenesi szolgálatomnak csak a végefelé jutott eszembe, 

hogy eltegyem, gyűjtsem az érdekes és fantasztikus borítékokat. A magyar posta 
dicsérete, hogy a leveleket, táviratokat megkaptam. Mutatóba leírok néhány címzést.

Hernád Tibor ig. lelkész
Tibor Hernath Gyenesdiás kaparnaum (NDK)
Evangélikus üdülőé Gyenesdiás (NDK)
Hernád Tib. Gyenesdiás (NDK)
Hernad Tibor Veszprém M. Kapernaum (NDK)
Sasdor Pibor Gyenesdiás (NDK)
Tibor bácsi Gyenes-Dias Zala, Balaton 
Tibor baci Gynesdias (NDK)
Hersadi Tibor Heim Gitton, Gyenesdiás (NDK)
Hernel, Tibor Gyenesdiás Balaton (NDK)
Tibor Hernád Gyeniesgyasz Balaton (Szlovákia)
Hernádi „Szeretetotthon” Gyenesdios 
Hernad Tibor Kaperkaum Gyenesdiás 
Gyenesdiás Tibor Keszthely (Lengyel)
Pastor Alsogenes bei Balaton 
Gyenesdiás igazgatójának Kapernaum 
Szeretet Otthon Gyenesdiás Kapernauer 
Magyarországi Evanglikus Egyház Szerettintézménye 

Kapernaum. Ceruzával: 1. Kaposvár. Majd vssza Gy-ra
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Tibor bácsinak Gyenesdiás
H.T Balaton Gyenesdiás Kapernátusz
Ev. luth. heim Gyenesdiás Balatonszárszó

Távirat Kassáról: Kapernaum Magyarország 
Herdán Tibor Katernaum Gyenediás 
Hernád Tibor (Pásztor) Keszth. (Távirat Krakkóból)
Udvaron beszélgetek valakivel s jön hozzánk két fiatal ember. „Kappermajer urat 
keressük” — mondják. Olyan levelet is kaptam, melyen ez állt: Kaportanya. A sok 
közül talán az a legérdekesebb, amit Bernáth Lajos bükki állomásfőnök, keresztko
mánk küldött. Névjegykártya nagyságú karácsonyi lap. Címzése: H.T. lelkész Kaper
naum (Piros és fekete tollal vastagon aláhúzva) Alatta apró betűkkel: Alsógyenes. 
A levelet húsvét előtt 2 nappal kaptuk meg. Felbontom, olvasom, nézegetem s 
magamban gondolkodom: „Mi történt ezzel a Lajossal? Karácsonyi lapot küld 
húsvétra.” Nézegetem a kis borítékot s látom a bélyegzőkből, ez megjárta Izraelt, 
Görögországot és Bulgáriát, ugyanis ott is van Kapernaum.

40 év alatt felnőtt két nemzedék hittan nélkül s így nem ismerték ezt a bibliai 
helységnevet. Hála a postának, és Kapernaum hírének, a leveleket megkaptam.

Hernád Tibor

Börésit *
(M EM O ÁR )

A soproni pályaudvar épülete előtt állingáltunk. Egy daliás, büszke tartású máso
déves „nemes törzsatya”, alias Fogarasi József Árpád -  s magam. 1941-et írtunk.

Fogarasi dán-szőke haja kurucos bársonysapka alól világított tömötten. Nyáriasan 
meleg szeptembervégi alkony volt — Jóska barátom begombolt drapp zakóban 
feszített mégis mellettem. Nyakkendőjét gondosan kötötte meg. Világfias külsejéről 
egyáltalán nem az rítt le, hogy evangélikus teológus, lutheránus lelkészjelölt.

Magáznom kellett volna — az előírásnak megfelelően, ám ő fidélisen csapott vállon 
bemutatkozásom után:

-  Tegezz csak, „bagolyok”, bátran. Én nevetségesnek tartom ezeket a sületlen 
szokásokat, az elsőévesek iránti háromlépést. . . Nem vagyok és Bulik Soma!

-  Az ki?
-  Hát, egy pökhendi negyedéves. . . Majd megismered, légy nyugodt. A világért 

nem engedné meg az elsőéves ,,bagolyok” -nak, hogy tegezzék. Csak decemberben a 
bagoly vizsga u tán ...

-  Hová való?
-  Szarvasi.

* Héberül: „Kezdetben”
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— Ugyan! A szarvasi meg a fasori fölsőbbévesekről csupa jót mondott nekem 
Sólyom Karcsi. Hogy nem beképzeltek, s nem szemforgatók. ..

— No, hát ez sem egy szentfazék. Még a széplányok szalonjában is találkozhatsz 
egyszer vele. . . Csak éppen -  fafej. De még nagyobb fafej az otthonigazgató. Az öreg 
„Dages”. Nem irigyellek.

Harmadik napja éltem már az Evangélikus Teológusok Otthona falai között, a 
Felkelő út 42-ben; jól tudtam hát, hogy az otthonigazgató egyben professzor is, az 
ijesztően hangzó héber nyelv s az ószövetségi teológia professzora: dr. Deák János.
Azt is elmesélte volt a barátságos Sólyom Karcsi, az askenázi-képü harmadéves, hogy 
a „dages” egy nagy, gömbölyű pontot jelent, s a héber betűk megkettőzését szolgálja.
S hogy „az öreg Dages”-re azért ragasztották rá a diákok ezt a nevet, mert gömbölyű 
gömöri tuskó-emberke, keményen feketéllő „dages”. Kopasz tatár koponyájából 
hideg-kéken, szúrósan villog elő a szeme, s mindent-mindent meglát. . . És mindent 
tud . . . Egy Janda. . .

— Besúgói vannak -  mondotta volt őszintén Sólyom Karcsi.
A vállamat vonogattam -  ahogyan most is, Fogarasi okító szavai nyomán, a 

pályaudvarnál.
-  Na, csak ne vonogasd a vállad! — mosolygott rám sokat sejtetőn Jóska, s 

végigmért. Látta, hogy egy zsinóros, magyaros sötét ruhában girheskedem.
-  Nincs másik zakód?
— Nincs. Csak egy spenótzöld.
-  Kár. Ez nem arra való, hogy krumplis zsákot cipelj benne. Pedig most azért vagy 

itt. . . Na, majd hozok én neked egy tisztességes zakót, egy kamaszkorombélit. 
Amelyik nem lötyög majd rajtad. A mostani ruháim nagyok lennének neked. De a 
licistakorombéliek jók lesznek. Vissza se kell adnod, majd, ha egy hét múlva vissza
mész a fatornyos hazádba. ..

— Miért kellene visszamennem? u
-  Az öreg Dages téged egyből kiszekíroz a „szent gyülekezet”-ből! Te megbocsát

hatatlan vétekkel startolsz itt, Sopronban. . . Hát nem érted?!
-  Eddig se jót, se rosszat nem csináltam...
— Nem a fenét! Hát nem kaptál „behívót” augusztusban, a gyenesdiási „csendes

hétre”?
-  Kaptam, de én akkor épp napszámos voltam, építőmunkán, hogy egy kis 

pénzem legyen a kezdéshez.
— No, ez a te „drámai vétked”, pajtikám! Gyenesen, a Balatonnál bőven termő 

gyümölcsöse van az Egyháznak. S az öreg Dages azért szervezi meg minden év 
augusztusában a csendeshetet az elsőéves baglyoknak, hogy egy hét alatt „átvilágítsa 
őket”. Hogy megtudja: kifélék-mifélék. Meg aztán azért is, hogy ne kelljen fuvarost 
fogadnia. Az elsősök a kikapált krumplit, a leszüretelt almát és körtét a kezükben meg 
a vállukon hozzák ide, Sopronba a csendeshét után. Két legyet üt egy csapásra. Érted 
már? Te nem adtál módot arra, hogy lelkileg átröntgenezzen, meg nem szüreteltél, 
nem cipelted a krumpliszsákot. . .

— Dehogyisnem: azért vagyok itt, hogy segítsek — önérzeteskedtem.
-  Á! -  nevetett Fogarasi Jóska. -  Te elcseszted az öreg előtt a becsületed, örök 

időkre! Saecula saeculorum. . Visszaszerezhetetlenül, testvérkém! Nem gúnyból 
vagy elkeserítésül mondom neked, csak jelzem, hogy az öreg mindenekelőtt arra fog 
megtanítani: „Ánóki naar kátón”.

-  Ez héberül van?
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— Nem is portugálul! Annyit tesz: „Kicsi fiú vagyok én. .
— Értelek... Nézd, Jóskám, én otthon, Csabán önképzőköri titkár voltam, 

m eg...
— Meg koszorús költő, tudom, Zana Palcsi elmondta, hogy te vagy diáknéven a 

„Múzsa”, ünnepélyek szónoka meg szavalója, Körös-parti trubadúr. . . Dehát ez, 
mostmár, pajtikám, mit sem ér, itt rádhúzzák a vizeslepedőt, letörik a szarvad.. .

— Én sohasem hordtam magasan az orrmányomat, s az eddig megismert felsőbbé
vesek: Leskó Béla, Sólyom Karcsi, Kis-Veczán, Hernádi Tibsi meg te. ..  A fejem 
egyikőtök sem akarja leharapni!

— Hát persze, hogy nem! Az Ifjúsági Kör vezetője, Petrik Janó is rendes fiú, 
meglátod. Szóval: mi is itt vagyunk, baglyom, dehát nem Petrik vagy én foglak 
kollokváltatni a Zsoltárokból, hanem Dages!

— S mintha csak ragadványneve elhangzására várt volna: a pöfögő mozdony 
közelében fürgén huppant a földre egy acélszürke ruhás, kopasz emberke s energiku
san intett a mögötte szuszugó, a vonatlépcsőről lefelé igyekvő, hatalmasra-nőtt 
elsőévesnek:

— Csák száporán, édes fiám, szedd á lábád!
S tótos-palócos szavai parancsolón pattogtak tovább.
— Jóská! — kurjantott a mellettünk tüsténkedő kollégiumi házimindenesre. — Ide 

ázt á tárgoncát, száporán! Páttánj, fiám!
A teológus otthon viceházmestere villámgyorsan kapkodta ki a vonatlépcsőn lefelé 

tolongó, zsákokat, tömött cekkereket cipelő „baglyok” kezéből a terhet, s ügyesen 
rakta púpozottra a négykerekű targoncát. Takarosra sikeredett csomag-kazlat pró
bált összemesterkedni.

— Ami nem fér: kézbe visszük, édes fiáim, s per pede — rendelkezett a tömzsi 
emberke, „Dages”.

— TöfT-töfT! — rikkantotta el magát az elöl haladó, mázsás elsőéves, s vigyori 
cipóképét felém fordította, miközben félkézzel egy krumplis zsákot dobott a vállára, 
akár egy pelyhet.

— Riesz Gyurka vagyok — állt meg pillanatra, szabad bal kezét felém nyújtva.
— Haladj, Bődön, mert elütlek! -  kiáltotta a háta mögött egy aprócska, nagysze- 

mü, igazán bagolyarcú „bagoly”. Nehezen tudta volna akár félremozdítani is a 
„Bödön”-nek szólított hústornyot, nemhogy félreütni..

— Ne szájalj, „Pisili”, mert lepisillek — nevetett nagyot Bődön.
Dages egyáltalán nem lepődött meg a nem éppen épületes hangvételű vitán, inkább 

tovább nógatta a jónépet:
— Szaporán, fiáim, mert még vácsorázni is kell! Hát te, Jóská fiám? Nem segítesz 

á kollégáknák? — fordult Fogarasihoz.
— József Árpád zsebrevágott kézzel szemlélte a baglyok bevonulását, s vállat vont.
— Randevúm van, professzor úr, a Gyöngyvirágban. Csak a kollekcióra voltam 

kíváncsi.
Dages szeme elszúrósodott.
— Hát te ott folytátod, ahol távály ábbáhágytád!? A Sátán prókátorá márádtál?! 

„Megutál téged, gúnyt üz belőled Sionnák szűz leányá”, édes fiám!
— Ugyan már, professzor úr! — válaszolta mosolyogva, s nagy megrökönyödé

semre virtusos-fölényesen József Árpád — „így szól az Úr: nem akarom a bűnös 
halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen”.

— Hát éppen ez áz! Megtértél-e már, édes fiám?!
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-  Éppen most térek meg: irány a Gyöngyvirág! Professzor úr, engedelmet, de én 
csak Luther szavát követem: „Nem minden pap lehet meg asszony nélkül” mondta 
Márton doktor.. .  Tiszteletem! Legyetek erősek, baglyaim!

Urasan hajolt meg, előírásosan tisztelgett, s széles léptekkel, egyenes derékkal 
húzott el a Mátyás király utca irányában Fogarasi Jóska.

Én mindenáron be akartam mutatkozi a professzornak, de ö sóbálvánnyá mereved
ve bámult a tovasétáló dendi felé. Szótlanul, de feneketlen dühhel fenyegetett fölemelt 
mutatóujjával Fogarasi után. A szó is belészorult a méregtől. így aztán hasztalan 
hajoltam meg előtte, s motyogtam el a nevemet. Levegőnek minősített.

Én méginkább elbátortalanodtam. (Szegény kis gömöri tuskóemberke, mokány 
professzorom, Dages! Ki gondolta volna még akkor, hogy jó három és fél év múltán 
a Te paraszti makacsságoddal szövetkezünk néhányan, diákjaid, s az üvöltöző nyila
sokkal szembeszegülve, elszabotáljuk -  segítségeddel -  a fakultás berendezéseinek 
Nyugatra-hurcolását. . .)

Ki lát a jövőbe?
Egyelőre csupán azt látom a pályaudvarnál, hogy a profot alaposan „kiborította” 

Fogarasi; szeme szikrát vet, s nem alkalmas a pillanat a megismerkedésre.
Nyurga „bagoly” fürkészi erőlködésemet. Barátságos mosolyú, derűs-kék szemű.
-  Hagyd most az öreget! -  súgja -  elöntötte az epe. . . Inkább a zsákot fogd 

meg, a másik végét.
Csoszogunk a dög-nehéz krumplis-zsákkal. Viribus unitis. A Csengery és Batsányi 

utca sarkán, a vasúti átjáró felé fordultunkban letettük pár pillanatra a krumplit. 
Társam a kofferét is lábhoz helyezte s a kezét nyújtotta:

-  Szedressy, Váradról.
-  Hát te vagy a bihari fiú?!
Úgy fogtam meg a kezét, mint a fuldokló az életmentőét. Nagyon megörültem 

Palinak: Csabán születtem, ott is jártam középiskolába a nagyszüleimtől -  Csabán 
hagytam azt a feketehajú, kék szemű lányt, akihez több füzetnyi verset írtam volt -  
de Zsadány, ez a fatornyos falucska volt gyermekkorom mulató-tanyája, a nyomor 
és a tündöklő gyerekkori örömök fészke.

-  Tudod-e, hogy én biharzsadányi illetőségű vagyok?
-  Hallottam róla Gyenesen, egy harmadévestől.
-  De jó lenne, ha azonos szobába kerülnénk! A harmadik pasit jobban bírnánk 

ki együtt. Meg a fényes ábrázatú, harmadéves atyákat, akik majd átmászkálnak a 
szobánkon...

Pali legyintett.
-  Tőlem mászkálhatnak! Én úgyis kirakom a szekrényemre a Nagytiszteletü 

Asszonyt. ..
-  Kicsodát?
-  Boldogan húzott elő egy fényképet zakója belső zsebéből. Vékonyka, finom 

profilú lány merengett rajta. Jóindulatú, megnyerő arc. . .
-  Épp papnénak való -  bókoltam őszintén.
-  Sajna, van egy nagy hibus. Képzeld, katolikus. . . A váradi OTI-ban dolgozik.
-  Mondd már! Ha szeret: reverzálist ad, és kész.
S előkotortam a saját szivemszottya fotóját. Nagyszemü, göndörhajú lány mosoly

gott az enyémen; kezében diáktáska. Aprócska fotográfia volt, Mária bátyja, Jenő 
szánt meg egyszer, s a zsebembe csúsztatta diszkréten.

-  Csórt kincs — nevettem.
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— Csinos -  bólogatott Pali. -  Gyönyörű a szeme, Csillagszem.
— Reménytelen a helyzet -  legyintettem. — Nem szerelmes, csak kedvel. Az apja 

dúsgazdag. Atkeresztelkedett zsidó nagykereskedő. Kedvesek a szülei, de nem nekem 
szánták...

— Az idő mindent megold! Az íróasztalodon a fotó helye! -  biztatott váradi 
cimborám.

A csoporttól való elmaradásunk feltűnt egy hajlotthátú, szemüveges felsőbbéves
nek.

— Fiúk -  integet -  ne álljatok le: a vacsorát pontosan csengetik az Otthonban. . .
Vissza is fordul értünk a homályosodó Batsányi utcán. Helyesebben mondva:

értem. Szemüvege megvillan.
— Baglyom — mondja szelíd szóval — azt üzeni a professzor úr: vacsora után vár 

az irodájában. Még ma este.
— Még ma este?. . .  — ismétlem elfehéredve s teljesen fölöslegesen.
A „Szénior”, Ferenczy Zoli bólint. Nagyot sóhajtok, felnézek a sötétedő égre. 

A Károly-magaslat fölött két csillag pislákol.
— Mérhetetlen messzeségből előfénylő csillagok. Pokoli-távolságban remegnek — 

úgy érzem — bizonytalan fénnyel üzengetnek. Mintha lányszemek lennének. Megfo
gom a burgonyás zsák csücskét. Krumpli helyett ólommal volna tele az a zsák?! Vagy 
kézigránátokkal?!

Fújtatunk a langyos szeptembervégi estében, s az erdő fái kisvártatva eltakarják 
a reszkető csillagokat.

Reszkető horgasinnal állunk meg az Evangélikus Teológusok Otthonának becézett 
„kóter” kapujában, a Felkelő úton.

Egyetlen „csillag” remeg a kapu fölött. Gyatra fény, vagy negyvenes körtéből 
áradó. Nem sok jóval biztat. . .

Dér Endre

„In memóriám
D. Szedressy Pál kolozsvári evangélikus püspök.”



Meddig jó a jóság

Igenlőkor
Az alagutakban bővelkedő hegyes vidéken a pszichoterápiás klinika páciensei 

csodálkozással fogadták, amikor legújabb társuk elmondta: egy alagúton sokadszor 
átutazva tört ki rajta valami érthetetlen, halálos rettegés, vad szívdobogással, verejté
kezéssel, reszketéssel. Azóta a 35-40  közötti hölgy semmiféle járműre nem mer 
fölszállni, legföljebb személyautóra, végszükségben. És állandóan szorong. Az igazga
tó-főorvos rámbízta, nézzek utána a rejtélynek.

*

— Hányadszor vonatozott át akkor azon az alagúton?
— Legalább harmincadszor.
— Olyan sokszor van arra dolga?
— Mindig ott nyaralunk a férjemmel meg a fiunkkal.
— Olyan pompás helyre találtak ott?
Az asszony sűrűn pislogni kezd, lekapja a szemét rólam, és halkan, mintha gyónna, 

mondja:
— Ott lakik az anyósom. ..
Pár másodpercnyi szünet után azonban, mint aki magához tért, sietve hozzáteszi:
— De nagyon kedves ám! Úgy tud beszélni, mint egy rádió!
— És ki lehet kapcsolni?
Ezzel beütött a bomba. Nem, a mázsán felüli asszonyság csupa száj, mely reggeltől 

estig be nem áll, 15 éve nem fogy ki a közlendőből. Uralkodik a fián is, aki az anyai 
diktátumnak nem tudván ellenállni kényszeríti a feleségét, hogy minden szabadságot 
az anyukánál töltsenek. A feleséget, vagyis páciensünket, ez borzalmasan lestrapálja, 
de ő csak alkalmazkodni képes, sarkára állni nem. Kérdésemre megvallja: egy ilyen 
„üdülési nap” háromszor jobban elfárasztja, mint egy munkanap. S ugyan miért 
ennyire védtelen? Amint ugyanis idővel kiderül, munkahelyének is ő az üdvöskéje, 
fűt-fát az ö nyakába varrnak, agyondicsérik, kihasználják. Még az igen népes rokon
ságból is hozzá szalad mindenki kölcsönt vagy más segítséget kérni, mert -  ahogy 
mondta valaki -  ő a jóságkombájn, akárki rabszolgája. Ha már-már nemet monda
na, mert tántorog a fáradságtól, elég csalódottan nézni rá, s ő nyomban megígér 
mindent, az utolsó leheletig. — De mi lehet ennek a hátterei

— Tízen voltak testvérek, (nyolc még él) ő az utolsó. így akkoriban, falun lévén, 
mindenki parancsolhatott neki. Egyetlen menedéke az édesanyja volt, aki iszonyú sokat 
dolgozott, mert az apa, mint egyedüli családfenntartó, ahogy hazajött a mukából, 
kiszolgálást igényelt, még az újságot is úgy kellett odavinni neki, meg a sámlit a lába 
alá. A legkisebb gyermek oly mélységesen magába itta ezt az anyamintát, hogy 
ösztönösen ezt követte-másolta akkor is, amikor az már nem volt indokolt, és erejét 
különben is meghaladta. Keresztyén hitét is úgy fogta fel, hogy ő „testvéreinek” 
minden kérését köteles teljesíteni, anyjához hasonlóan a korai halálig. Rögzült benne 
az engedelmességi-alkalmazkodási kényszer, testileg-lelkileg teljesen kimerült, amíg 
még magának sem mert igazán megvallani, s ez robbant ki belőle az alagút-pánikban,
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mintha csak valami azt mondta volna benne: „Sötét sors-vonatom megint a darálóba 
visz szabadságra!” Ha tovább halad az idült igenlőkor (igenitis chronica?) útján, az 
nemsokára katasztrófát jelentett volna számára.

Lelkiismeretgyógyászatra is rászorult. Elmondtam neki: nem köteles aggályos 
gyermekkori beidegződéseit szolgaian követni, uralkodó természetűek és potyalesők 
önző igényeit kielégíteni, amivel rájuk sincs jó hatással, és jóval kevesebb energiája 
marad a valóban segítségre szorulókra s önmagára. Úgy szeresse felebarátját, mint 
önmagát: legyen meg az egyensúly! Keresztelő János sem azt mondta, hogy egyetlen 
ruhádat add másnak, hanem akinek két ruhája van, az egyiket adja olyannak, akinek 
egy sincs. Jézus a hegyi beszédben nem azt mondta, hogy mondjatok mindenre igent, 
sőt ő maga sem teljesített minden óhajt. Szabad, sőt kell nemet mondani, ha az 
indokolt. Az ingyenélőkkel kapcsolatban Pál nem arra buzdított, hogy tartsátok el 
őket szeretettel, hanem leszögezte: „Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék!” Más 
összefüggésben pedig szemrehányó gúnnyal írja: „Eltűritek, ha valaki leigáz titeket, 
ha valaki élősködik rajtatok. . .” (2Kor 11,20). Lelkére kötöttem: addig könyörüljön 
végre önmagán, amíg nagyon csúnyán le nem robban. A részletre elkövetett öngyil
kosság talán erény?!

Utolsó beszélgetésünkön előkészítettem otthoni fogadtatására.
-  Üdvrivalgással jönnek majd: „Hogy vagy, Ritácska?” Be ne ugorjon ennek, 

mert visszamenőleg is le fogják nyúzni a bőrt magáról. Hivatkozzék nyugodtan rám, 
s igen komolyan közölje velük: „Azt mondta a doktor úr, hogy ha életben akarok 
maradni, soha többet nem szabad annyit vállalnom, mint eddig!” S ez mellesleg így 
is van.

Remélem, ehhez tartotta magát.
Akadnak, nem is nagyon kevesen, akik olyan önhajszoló életformát, önkizsigerelő 

lelkületet szívnak magukba életük tavaszán, mintha mihamarábbi, közhasznú, frakci-
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onált önpusztítás volna az életcéljuk. Ilyenkor a háttérben legalább az egyik szülő 
„utolérhetetlenül tündöklő” példája szokott állni. Még jó, ha első összeomlásukkor 
magukhoz téríthetők, mert jobbára magasztos eszmerendszerrel, hitbeli érvekkel 
védik önmaguk apránkénti kiirtását. Kirekesztik magukból annak tudatát, hogy 
valójában mit is cselekszenek -  a valódi motívumokról fogalmuk sincs. Ezek közül 
a tudattalanul még mindig ható gyerekkori ősfélelem: a szeretetvesztés zsarnoki 
főszerepet játszhat, elsősorban olyanoknál, akiket feltételesen szerettek. Ez az istenké
pükre is rákenődhet.

A rosszul értelmezett jóság semmiképp sem jó. Tudhatta ezt a Prédikátor könyvé
nek a szerzője vagy szerkesztője: „Ne légy fölöttébb igaz.. .  miért pusztulnál bele? 
(7,16). Tisztesség, becsület a normális szorgalomnak, kötelességtudásnak, áldozat- 
készségnek. Ám ahol a buzgólkodás már az ámokfutásra kezd hasonlítani — akár 
elkötelezett lelkimunkásoknál is —, ott nagyobb bajok lehetnek a mélyben, mint a 
felszínen. Pedig megszívlelhetnénk a 127. zsoltárt:

Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők.
Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök.
Hiába keltek korán, 
és feküsztök későn: 
fáradsággal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Úr szeret, 
annak álmában is ad eleget.

Bodrog Miklós

Fillér Jóska
A kék égbolton izgatottan cikáznak a fecskék, a templom előtti téren hirtelen 

támadt szellőcske kavarja fel a port. Falusi szagok úsznak a levegőben, valami 
egészen sajátos keveréke a por, füst, trágya, bodza és orgonavirág illatnak és így 
együttesen békés-otthonos érzéseket keltenek az orrlikakban. A fehérre meszelt temp
lommal majdnem szemben, az út hajlatánál áll az iskola, — ÁG. HITV. EVANG. 
ELEMI ISKOLA — hirdeti az utcafrontra néző tábla. Most éppen tanítás van 
odabenn, az utolsó simítások folynak, mester és tanítványai átszellemülten készülnek 
az évzáró vizsgára. Helyi szokás szerint minden évben a templomban tartják az 
évzárót, amely bensőséges ünnepnek számít a falu életében. A kérdés és a feleletek 
tulajdonképpen formálisak, hiszen előre tudja mindenki a feladatát, inkább az számít 
hogy ki milyen talpraesetten, milyen csengő hangon adja elő a tudományát. Hirtelen 
nagy zsivaj támad az iskolaudvaron, kirajzanak a nebulók, vége a tanításnak, vége 
a tanévnek, ujjongó májusi öröm reszket a levegőben. Tanév-búcsúztató énekké 
rendeződik a zsibongás, boldog gyermekhangokon hullámzik a refrén: . .kinyílott
a bodzafa, büdös lett az iskola..
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Hősünk, Fillér Jóska itt ugrál a többi kis vászontarisznyás palatáblás gyerkőc 
között mezítláb, nagyokat rikkantva vágtat a poros udvaron. Kerek feje, rövidre nyírt 
tüskés haja hol itt, hol ott bukkan fel. Időnként különös grimasz fut végig az arcán, 
nyaka megrándul és huhogó hangot hallat, ha izgalomba jön valamiért. Készséges, 
jóindulatú gyerek, de lenézik a többiek, mert bolondnak tartják. Állandó céltáblája 
a heccelődéseknek, még a lányok is csúfolják, de egykedvűen tűri a megaláztatásokat, 
mintha csak „gyerekes tréfának” venné az egészet. Nem fél tőle senki, pedig jól tudják 
hogy rendkívüli testi ereje van. A kissé homályos értelme ellenére van benne valami 
megfoghatatlan, valami ösztönös lényegmegragadás. Fején találja a szeget — mond
ják a faluban -  nem bolond a’ csak tetteti magát!

Fillér Jóska az Újhídi utcai Vargáék gyereke, a becsületes neve Varga József. 
A felnőttek szerint a Jóska gyerek családfája a rózsabokor, de mi iskolások ezt sose 
hittük el, nem lehet, hiszen úgy szeretik otthon mint édes szülék az édes gyereket. Azt 
a sok szégyenkezést miatta nem nézné el egyetlen mostoha sem! A kódulási mániáját 
röstellik legjobban az öregek, a „Fillér” név is így ragadt rá. — Az Isten a megmond
hatója, nincsen rászorúva — dohogja sokszor a Varga bácsi.

Végre elérkezett az ünnepélyes évzáró, a templomban együtt van a kis falu népe, 
áhítat ül az arcokon, virágillat, tükörfényesre suvickolt csizmák jómódot árasztó 
szaga keveredik a brillantin hajkenőcs és a levendula kölni városias illatával, az áhítat 
érzését fokozva az istenházában. Az orgonazúgás és az együtténeklés misztériuma 
után megkezdődik a vizsga. A felszólított gyerekkel egyidőben felállnak a szülők és 
a rokonság is. így hallgatják végig a csemete ékesszólását. — Varga József! — 
hallatszik most a tanító úr hangja. Mindenki tudja, hogy a legkönnyebb kérdés 
következik — mondd meg fiam hogy nevezzük Isten egyszülött Fiát?

— Csend. . . Fillér Jóska vigyázállásban elmélyülten gondolkodik aztán harsányan 
kivágja: Mózes!. . . Arca földöntúli révületben ragyog mint aki meglátta Istent.
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A templomi áhítat mint valami láthatatlan üvegbúra a gyülekezet felett, abban a 
pillanatban hangtalanul összetörött.

Mi gyerekek hamar elfelejtettük az iskolai izgalmakat, a szabadság mámorában 
úsztunk, boldogok voltunk a forró nyár ölén, mindenki élte világát. Én a balatoni 
nyaralásból, drága öreganyám unokaszeretetéböl hazajőve, úgy éreztem hogy közben 
megváltozott a falu. A házak kicsinek, kopottnak, a fák porosnak tűntek előttem, 
semmi sem tetszett, szóval unatkozni kezdtem. Feltettem hát a fejemre a „balatoni 
sapkát” és kimentem az utcára villogni. (A sapka fehér vászonból volt, zöld átlátszó 
simléderrel.) A „csodálok”, akárcsak a verebek betakarításkor a csűrben, azonnal ott 
termettek. Mintegy „diplomáciai bevezetésképpen” mezítlábas lábainkkal rugdosni 
kezdtük a port. „Szerelésünk” hajszálpontosan egyforma: napszítta, barnára fakult, 
hajdan fényes-fekete klottnadrág és semmi egyéb, kivéve természetesen engemet a 
„balatoni sapkával”.

Hunyorogva néztem körül a simléder alól, hogy nyugtázzam az elismerő pillantáso
kat. Nem szólt senki. Úgy tűnt, mintha irigység és gúny volna az arcokon — na mit 
szóltok a sütyühöz? -  kérdeztem most már bosszankodva — sömmit -  hallatszott 
kelletlenül innen-onnan. A következő pillanatban, hirtelen megjelent Fillér Jóska is. 
Féllábra állt és a másik lábával vakargatta a bokáját, arcán őszinte csodálkozás volt, 
száját tátva felejtette mint tavaly a cirkuszban. — Jó a sütyü, mi? -  kérdeztem tőle 
is. Tovább vakargatta a bokáját, majd nyugodt hangon megállapította -  Ippen ollan 
vagy mind a majom! -  Felszabadult röhej tört fel minden oldalról, úgy mint amikor 
valaki fején találja a szöget, ami már réges-régen szúrta az oldalakat. Földhöz vágtam 
a „balatoni sapkát”, öreganyám ajándékát megtagadtam a nyilvánosság előtt, azóta 
sem látott ilyen sapkát errefelé senki, Vas megye szélén, Sopron megye határán!

A Nyár tovább lépett. Már cséplőgépek duhogtak a kertek alatt, a masinák néha 
harsányat füttyentettek és porfelhők terpeszkedtek a leszálló nap vöröses fényében. 
A tehenes gyerek egyszer azt újságolta, hogy Fillér Jóskát csúnyán megverte a pék 
mert zsömlét lopott. A falu véleménye megoszlott. Voltak akik helyeselték a pék 
szigorúságát de a többségnek nem tetszett — kár vót bántanyi azt a szegín gyereket 
egy pönnyedt zsömléért — mondogatták. Jóska hamar kiheverte a súlyos ütéseket, 
a keserves megpróbáltatásnak hamarosan már a nyoma sem érződött a hangulatán, 
talán csak a rángásai lettek gyakoribbak. Messze elkerülte a „Turcsányi sütöde” 
tájékát. Egyik délután hirtelen beborult az ég, fényes villámok és hatalmas dörgések 
uralták az égboltot, mi gyerekek ősi félelemmel húztuk meg magunkat otthon. Nagy 
zápor pásztázta a háztetőket és a határt, az öregek aggódtak a jégeső miatt, de ez most 
szerencsére elmaradt és hirtelen kiderült. Csodálatos szivárvány hidalta át a falut és 
felszabadultan rohantunk ki az utcára, a langyos pocsolyákban nagyokat toccsantva. 
Fillér Jóska mint egy elszabadult csikó úgy vágtatott végig a falun és egyre azt 
kiabálta — dörög az ég, betojt a pék! dörög az ég, betojt a pék! — A többi gyerek 
különféle változatban utána, csakúgy harsogott. Ám ennek a gyerekkiabálásnak 
aztán következményei lettek. Mondják hogy ezentúl a kocsmában, mikor a pék is ott 
volt, csak annyit kellett mondani — Turcsányi, dörög az ég. . . — már repült is a 
szódásüveg.

Az idő már nem lépegetett, hanem sietett, futott. Nem évszakokban hanem évek
ben, később már évtizedekben mértük az élet folytatását. Már nem ártatlan nyári 
zivatarok dörgései és villámai riasztották a kis falu népét, hanem a háború mindent 
felkavaró ítéletideje. Mikor elmúlt, alig ismertünk egymásra. A változások elvarázsol
ták ezt a meleg fészket is ami a maga nemében eredeti és bájos volt, ma már olyan
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se falu, se várossá nőtte ki magát. Sokan elköltöztek apámmal együtt a temetőbe, az 
új emberek között alig ismerem ki magamat. Minden évben elzarándokolok ide a 
kezdetek kezdetének színhelyére.

Egyik zarándoklatom alkalmával borostás arcú, görnyedt hátú hajdani iskolatár
sammal ballagok a temető felé. Emlékeket idéz az öreg cimbora, lassú szójárással, 
kedves Vas megyei tájszólással sorolgatja, hogy vót, mint vót, kivel mi történt azóta. 
-  A java mán itt van — int a temető felé. Hát aztán emlékszel e Fillér Jóskára? Róla 
még nem mondtál semmit. Megáll egy kicsit és olyan arccal néz a levegőbe mintha 
csak újra látná, aztán mondja, idézi tovább a régvoltakat. Megtudom, hogy szegény 
Jóska állapota egyre romlott, nehezen lehetett vele kijönni, Vargáékat a szüléket is 
otthagyta és beszegődött a Rosenberg boltosékhoz. Nem sokat ért a munkája de azért 
megtűrték. Nagyon ragaszkodott hozzájuk, különösen Manyihoz a púpos lányhoz. 
Mikor elvitték őket, erőnek erejével velük akart menni, de a katonák úgy megverték, 
hogy utána még az a kevés esze is elment.

- Ozstán mikor erre vót a front, kiőtözött, pappirbú csinyát magának katonacsá
kót, teleaggatta magát mindenféle jelvényekkel, fábul csinyát ollan puskaformát és 
megrohamúta az ellenséget. A nimötök persze agyonülütték — csendesebbre fogja a 
szót és közelebb hajol -  újabban azt mongyák hohhát nem a nimötök, hanem az 
oroszok. Nna itt is vónánk.

Megállunk egy füvel-gazzal benőtt, elhagyott sírnál. A korhadt fakereszten ügyel- 
bajjal, csak segítséggel tudom kibetüzni:

Itt nyugszik 
Varga József 

elesett 1945. febr. 2.

Tarján László

Szentjánosbogarak
A márianosztrai országos börtön rabjaiként, 1958 nyarán szívderítő riportot olvas

hattunk a szputnyikban (börtönújság) egy sopronkőhidai építkezésről. Ottani fegyin
tézetünkben új munkahelyet, műhelyt építettek a rabok számára. Megjelent a hírlap
ban az új létesítmény fotója is, eligazító képaláírással.

-  A szocialista (értsd: kommunista) büntetésvégrehajtás humanizmusának beton
ból és acélból készült szimbóluma.

Hagyján, hogy stilisztikailag sántít ez a meghatározás. A beton és acél szavak 
hallatán az ember elsősorban nem a humanizmus fogalmát asszociálja. Nagyobb baj 
a kommunizmus és humanizmus fogalmának összekapcsolása. Ez bizony a „contra- 
dictio in adjecto” (fogalmi ellentmondás) klasszikus esete. . .

A börtönújság valódi nevére már nem emlékszem, annál inkább arra, hogy a 
nosztrai rabtársadalom egyöntetűen szputnyiknak nevezte. Szputnyiklázban égett 
akkor az egész Szovjetunió és természetesen a közép-európai szovjet gyarmatok, 
közöttük Magyarország is. E láz kicsit megemelte a börtönlakók létszámát. Nosztrai
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müintézetünkbe behoztak néhány évi bentlakásra egy nógrádi magyart, aki a szput- 
nyikról való italbolti vita hevében igaztalan és meggondolatlan kijelentésre ragadtatta 
magát.

— Tetűjük van ezeknek, nem szputnyikjuk.
Ezeknek, vagyis a Szovjetuniónak.
Emberünknek szerencséje volt. Hasonló, ráadásul színigaz becsmérlő szavakért 

pár évvel korábban nem egy-két éves „mátrai üdülést”, hanem „teljes gyógyulást” 
kaphatott volna (a halálra célzó népi szólás: „meggyógyít majd a fekete föld” értelmé
ben).

Az „ezek” szócska nagy karriert futott be a szovjet zsarnokság alá vetett Magyaror
szágon. Az elhatárolódást fejezte ki. Mi és „ezek”. Az „ezek” nem mi; cselekedeteik
ben mi részesek nem vagyunk. „Ezek” : a rendszer, a vonal, az elvtársak.

Egyébként e megkülönböztető, többes számú mutató névmás a széthulló rendszer
rel együtt sírba hullt, de aztán, más tartalommal, feltámadt újra. Most már nem az 
oroszokat, elvtársakat, hanem azoknak az összességét jelöli, akiket Ady egyik versé
nek címe köt egybe: „Mi urunk: a Pénz” — A Pénz, amelyről a Szentírás által 
„korlátolt elméjű társaságunk” (káeté tehát és nem káefté) azt tartja, hogy annak 
szeretete, istenként imádása, szolgálata a gyökere minden rossznak (lTim 6,10).

Internáló táborból megyei börtönbe kerültem. Amikor reggeli sétánk alkalmával 
a bennünket géppisztollyal ellenőrző „felügyelő úr” ablaka alá értem, ősz fejemet 
megpillantva, az elfogyasztott kisüsti hatására elégedetten nyugtázta hatalmi övezeté
ben való felbukkanásomat:

— Megjött öregapánk.
Korán megőszültem és sokaknak fel is tűnt a fiatal arc, fehér haj ellentéte. Még a 

személyi kultusz idején vonaton utaztam s öltözékem (Raffay-féle, zsinóros, papi civil) 
semmi kétséget nem hagyott világnézeti hovatartozásom tekintetében. Észrevettem, 
hogy a velem szemben ülő középkorú férfi hosszan bámul rám. Aztán óvatosan u 
körülnézett s hozzám közel hajolva megkérdezte:

— Magát „ezek” őszítették meg, ugye?!
Mondanom sem kell, hogy az „ezek”, itt félreérthetetlenül az elvtársakat jelentette.
Pártunk és kormányunk humanizmusa megyei börtön után országosba is eljutta

tott, Márianosztrára. A felvételt intéző törzsőrmester, amikor megtudta, hogy a 
legújabb szerzeménye evangélikus lelkész, kifejezte megkönnyebbülését.

— Hálaistennek. Látom, nemcsak a mi papjaink tévedtek meg.
Máskor így közölte az érkezőkkel vallási jólértesültségét:
— Ugye tudják, hogy ez egy kegyhely. — Piszokegyhely.
S jóindulatúan hozzátette:
— No, menjenek csak föl a harmadik emeletre. Ott majd közelebb lesznek a 

jóistenhez.
Reggeli tornát végeztünk a hegyek közé zárt „kegyhely” udvarán, őrtornyok, 

géppisztolyok gyűrűjében. Megérintett a hely történelmi hangulata és játszottam az 
eszemet, miféle elkorcsosult utódai vagyunk mi az épület hajdani lakóinak, a magyar 
pálos szerzeteseknek. Az ő erejükből arra is futotta, hogy a mohácsi csata után 
fegyvert ragadva megvédjék Visegrádot a pogány töröktől, mi pedig engedelmes 
birkák módjára zsúfolódunk az ő egykori kolostorukban.

Szabadon csapongó gondolataim szárnyalásának vezényszó vetett véget.
— Derékkörzés!
Csináltuk, odaadóan. Hajladoztunk előre, oldalt, hátra és körben vissza.
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Lihegve, halkan megszólal mellettem egy harmadik emeleti, tehát életfogytos elítélt. 
Főiskolás.

-  Szívesebben facsargatnám így Hruscsov nyakát.
A Moszkvában trónoló, éppen soros főistenség nevének hallatára megintettem ifjú 

bajtársamat.
-  Tiszteld a jótevődet, édesapádat!
-  Apám, igaz — hangzott a megértő válasz — hiszen örökbe fogadott.
A reánk felügyelő smasszerek között volt egy tiszthelyettes, akit -  folyamatos 

üvöltözése miatt -  sakálnak becéztünk. Sokszor megkeserítette az életünket. Néha, 
nagy ritkán azonban ő is emberibbé vált.

Beállított zárkánkba, a rend szemrevételezésére. Rend az volt, de a sakál nem lett 
volna sakál, ha hibát nem talál. Kiszúrta az egyik földszintes priccset, a pannonhalmi 
bencés gimnázium igazgatójának fekvőhelyét. Nagy hangon kezdte, holmi disznóólát 
emlegetve, majd feldúlva az ágyat, saját kezűleg hozzáfogott a rendcsináláshoz. 
Mikor a pokróc is újra helyére került, „elvágólag”, sakál már csak dohogott.

-  Szegény jó édesanyám! Ha tudná, mennyi bajom van nekem magukkal, papok
k a l...

-  Ruhát váltottunk 1958 őszén, azaz a könnyű nyári göncöt nehezebb télire 
cseréltük. A háziak minden zárkába beszórták a vastag, durva anyagból készült 
kabátot, nadrágot -  létszámnak megfelelően. A létszám egyezett, de a méret sok 
esetben nem. Akik a legjobb akarattal és „művészkedéssel” sem tudtuk magunkra 
alkalmazni a téli ruhát, a földszinten sorakoztunk újabb csere végett. Festői látványt 
nyújtottunk félig-meddig testünkhöz „szelídített” gönceinkben. A csereműveletet — 
házimunkások csapatával — sakál irányította. Amikor a hatalmas termetű debreceni 
városplébánoshoz ért — aki lehetetlenül szűk és kurta nadrágban pompázott közöt
tünk — sakál rámordult.

-  Persze, a papok. Pocakjuk van, mert semmit nem dolgoznak.
-  De felügyelő úr. Ha dolgozunk, akkor meg az a baj. Nem a semmit tevésért 

hoztak ide minket.
Sakál elfordult, méla undorral, a háziak felé.
-  Adjanak neki olyan nadrágot, amit be tud gombolni a pocakján. Ha találnak.

*

Börtöntarisznyám mélyéből kihúztam néhány halvány fényű emlékfoszlányt, afféle 
szentjánosbogarakat. Felröppentésük legyen záloga az igazi humanizmus magyar 
földön való megerősödésének.

Sághy Jenő
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Kerületi tisztviselők: Muntag Judit — Költő Lászlóné, 1088 Budapest, Puskin u. 12.

Tel.: 138-2302
Kerületi jogtanácsos: Dr. Galli István, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 30. Tel.: 136-7667 
Kerületi gépkocsivezető: Leidal János

10.1 Bács—Kiskun Egyházmegye
Káposzta Lajos esperes, 6230 Soltvadkert, Dr. Grätzer u. 1. Tel.: 78/81-037 
Dudla Imre egyházmegyei felügyelő, 6323 Dunaegyháza, Kisfaludy u. 9. Tel.: 138

Apostag 6088, Hunyadi u. 16. Szabó István (helyettes)
Baja 6500, I., Széchenyi u. 16. Tel.: 79/23-742. Dedinszky Tamás 
Csengőd 6222, Szabadság u. 11. Tel.: 78/41-150. Nagy Veronika, hozzá tartozik Páhi és 

Kaskantyú gyülekezete
Dunaegyháza 6323, Mikszáth u. 34. Tel.: 150. Szabó István 
Harta 6326, Templom u. 48. Tel.: 50. Szabó Vilmos Béla
Kecskemét 6000, III., Szabadság tér 3. Tel.: 76/323-506. Kis János — Dr. Malya János 

segédlelkész
Kisapostag 2428, Petőfi u. 49. Tel.: 21. Reisch György segédlelkész, hozzá tartozik

Dunaújváros gyülekezete ______.
Kiskőrös 6200, Luther tér 3/B. Tel.: 78/11-724,p 8/ll-221\Lupták György — Luptákné 

Hanvay Mária — Szabó Vilmos — /Szabone Piri Zsuzsanna*) Kecskeméti Pál diakónus 
lelkész ' ’

Kiskunhalas 6400, Szilágyi u. 22., hozzá tartozik Tázlár gyülekezete 
Soltvadkert 6230, Dr. Grätzer u. 1. Tel.: 78/81-037. Káposzta Lajos esperes, hozzá 

tartozik Bocsa gyülekezete

10.2 Kelet-Békési Egyházmegye
Táborszky László esperes. 5600 Békéscsaba, Rózsa F. tér 3. Tel.: 66/325-524 
Dr. Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő. 5650 Mezőberény, Gyomai u. 7. Tel.: 

66/352-586

Békéscsaba 5600, Luther u. 1. Tel.: 66/322-162. Táborszky László esperes — Aradi 
András, tel.: 66/322-162 — Kovács Pál igazgató-lelkész, tel.: 66/322-597 — Ribár 
János hitoktató lelkész. Hozzá tartozik Kamut és Murány gyülekezete 

Békéscsaba 5600, Szántó Kovács u. 1. Tel.: 66/328-890. (Békéscsaba—Erzsébethely) 
Kutyej Pál

Csorvás 5920, István király u. 19.
Gerendás 5925, Kossuth u. 4. Baranka György 
Gyoma 5500, Vöröshadsereg u. 49. Kondoros gondozza
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Gyula 5700, Béke sugárút 29. Tel.: 66/361-554. Liptákné Gajdács Mária gyülekezeti 
munkatárs, hozzá tartozik Elek és Komádi gyülekezete

Kondoros 5553, Hősök u. 24. Tel.: 67/38-875. Sztojanovics András, gondozza Gyoma 
gyülekezetét

Medgyesegyháza 5666, Kossuth tér 3. Tel.: 178. Halasi László, hozzá tartozik 
Pusztaottlaka gyülekezete

Mezőberény 5650, I., Kossuth tér 6. Tel.: 66/352-040. Köhler Júlia gyülekezeti 
munkatárs

Mezőberény 5650, II., Luther tér 3. Tel.: 66/352-726. Feyér Sándor helyettes lelkész, 
hozzá tartozik Békés gyülekezete

10.3. Nyugat-Békési Egyházmegye
Pintér János esperes, 5900 Orosháza, Győry V. tér 3. Tel.: 68/11-320
Dr. Tömböly János egyházmegyei felügyelő, 5900 Orosháza, Aradi u. 57.

Csabacsűd 5551, Petőfi u. 40. Pathó Gyula
Csanádapáca 5662, Hunyadi u. 2. Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész
Nagybánhegyes 5669, Vörös tér 16. Hozzá tartozik Magyarbánheg Pusztaföldvár

gondozza
Nagyszénás 5931, Szabadság út 34. Kondor Péter
Orosháza 5900, Győry V. tér 3. Tel.: 68/12-402. Pintér János esperes — Győri Gábor 

igazgató lelkész, hozzá tartozik Kardoskút és Szentetornya Rákóczi-telep gyülekezete 
Pusztaföldvár 5919, Rákóczi u. 30. Lászlóné Házi Magdolna, gondozza Nagybánhegyes 

és Magyarbánhegyes gyülekezeteit
Szarvas 5541, Ótemplom, Béke u. 15. Tel.: 67/13-153. Nobik Erzsébet — Demján 

Sándor gyülekezeti munkatárs, hitoktató
Szarvas 5540, Újtemplom, Szabadság út 70. Tel.: 67/13-131. Deme Zoltán (képviselői 

munkája miatt szabadságon) — Deméné Gede Erika 
Tótkomlós 5940, I., Luther u. 1. Tel.: 68/85-768. Gyekiczky János, gondozza 

Mezőhegyes és Battonya gyülekezeteit, hozzá tartozik Csanádalberti és Pitvaros

10.4. Csongrád—Szolnoki Egyházmegye
Halasy Endre esperes, 6600 Szentes, Páva u. 7.
Szabó László egyházmegyei felügyelő, 5000 Szolnok, Marx park 1.

Ambrózfalva, Mező Imre u. 15.
Csépa 5475, Sallai u. 2. Hozzá tartozik Nagyrév gyülekezete, Szentes gondozza
Hódmezővásárhely 6800, Márton u. 1. Tel.: 64/42-152. Takács János
Makó 6900, Luther u. 2. Tel.: 65/12-080. Szeged gondozza
Mezőtúr 5400, Damjanich u. 4L Bácsi János segédlelkész gondozza
Szeged 6720, Tisza Lajos u. 16. Tel.: 62/13-747
Szentes 6600, Páva u. 7. Halasy Endre esperes
Szolnok 5000, Marx park 1. Tel.: 56/32-171. Bácsi János s. lelkész
Tiszaföldvár 5430, Bajcsy-Zs. u. 5.

10.5. Pesti Egyházmegye
Bolla Árpád esperes, 1152 Budapest, Juhos u. 28. Tel.: 189-0758
Pintér Győző egyházmegyei felügyelő, 1096 Budapest, Hámán K. u. 64. BVTV:

117-5565/2760

Deák tér
Budapest 1052, Deák tér 4. Tel.: 117-3413. Dr. Harmati Béla püspök — Pintér Károly 

— Zászkaliczky Péter igazgató lelkész — Brebovszky Éva segédlelkész
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Fasor
Budapest 1071, Damjanich u. 28/B. Tel.;j22-2806. Szirmai Zoltán — Dr. Muntag 

Andorné — Fodor Viktor segédlelkész ===—~~
Angyalföld
Budapest 1134, Kassák L. út 22. Tel.: 120-8207. Kendeh György
Józsefváros
Budapest 1085, Üllői út 24. Tel.: 113-9879. Kertész Géza 
Cinkota
Budapest 1164, Batthány I. u. 53. Szalay Tamás 
Ferencváros ÍUlS-  — 5
Budapest 1096, Thaly K. u. 28. Tel.: J YyáWT. Dr. Rédey Pál 
Kispest
Budapest 1195, Nagy S. u. 41. Tel.: 127-3586. Széli Bulcsú 
Kőbánya
Budapest 1102, Kápolna u. 14. Tel.: 157-2598. Fabiny Tamás
Pestszenterzsébet
Budapest 1204, Ady E. u. 89. Tel.: 127-8424. Győri János Sámuel 
Pestszentlőrinc
Budapest 1183, Kossuth tér 4. Fiavasi Kálmán (lakása: 1145 Bp., Bosnyák u. 24.) 
Pestújhely
Budapest 1152, Templom tér. Tel.: 131-1147. Bízik László (lakása: 1055 Bp., Szt. István 

krt. 15.)
Rákoskeresztúr
Budapest 1173, Bakancsos u. 2. Tel.: 158-7404. Kosa László — ifj. Detre János 

segédlelkész 
Rákospalota
Budapest 1152, Juhos u. 29. Tel.: 189-0758. Bolla Árpád esperes — Veperdi Zoltán

diakónus lelkész 
Rákosszentmihály
Budapest 1161, Hősök tere 11. Tel.: 271-4877. Dr. Karner Ágoston
Újpest
Budapest 1043, Leibstück M. u. 36—38. Tel.: 189-0912. Blázy Lajos 
Zugló
Budapest 1147, Lőcsei út 32. Tel.: 183-3984. Dr. Szabó Lajos — Szabóné Mátrai 

Marianna
Szlovák Gyülekezet
Budapest 1081, Rákóczi út 57/A. Tel.: 133-6478. Cselovszky Ferenc (lakása: 2200 

Monor, Bajza u. 2.)

10.6. Pest megyei Egyházmegye
Baranyai Tamás esperesh., 2182 Domony, Fő u. 117. Tel.:
Dr. Smidéliusz László egyházmegyei felügyelő, 2760 Nagykáta, Kéményseprő u.

Ácsa 2683, Petőfi u. 4. Mekis Ádám C3 /
Albertirsa 2730, Pesti út 106. Tel.: 30/70-179. Roszik Mihály 
Aszód 2170, Szontágh lépcső 2. Tel.: 417. Detre János 
Bénye 2216, Kölcsey u. 16. Cselovszky Ferenc (helyettes)
Cegléd 2700, L, Bercsényi u. 2. Tel.: 30/10-753. Véghelyi Antal, gondozza Tápiószele 

gyülekezetét T i
Csornád 2161, Kossuth u. 88. Eszlényi László
Csömör 2141, Petőfi u. 26. Tel.: 183-2704/3, 183-2718/4. Solymár Péter 
Csővár 2615, Petőfi u. 2. Tamásy Zoltán — Tamásyné Molnár Éva segédlelkész, hozzá 

tartozik Penc gyülekezete
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Domony 2182, Fő u. 117. Baranyai Tamás. Tel: Aszód 375
Dunakeszi 2120, Verseny u. 2. Nyíró Olga gyülekezeti munkatárs (lakása: 1111 Bp., 

Bercsényi u. 14.)
Dunaharaszti 2330, Damjanich u. 33. Lehel László, hozzá tartozik Soroksár gyülekezete 
Főt 2151, Petőfi u. 1. Bohus Imre 
Galgagyörk 2681, Rákóczi út 18. Pintér János
Gödöllő 2100, Kossuth L. u. 2. Tel.: 28/10-484. Roszik Gábor (képviselői munkája miatt 

szabadságon) — Blázy Árpád segédlelkész 
Dabas (Gyón) 2373, Luther u. 14. Tel.: 174. Koczor Tamás 
Gyömrő 2230, Petőfi u. 12. Dr. Foltin Brúnó gondozza 
Hévízgyörk 2192, Templom tér 3. Dóka Zoltán 
Iklad 2182, Temető u. 1. Völgyes Pál J-J '
Albertirsa 2730, Luther u. 3. Tel.: 1Ö/70-600. Bárdossv Tibor 
Maglód 2234, Sugár út 79. Blatniczky János .2.9 1 
Mende 2235, Andrássy u. 7. Simonfay Ferenc (nyugdíjas)
Monor 2200, Bajza u. 2. Tel.: 49. Cselovszky Ferenc, gondozza Bénye és Káva 

gyülekezetét
Nagytarcsa 2142, Sztehló G. u. 1. Tel.: 28/70-684. Gáncs Péter 
Nyáregyháza 2723, Nyári Pál u. 13—15. Tel.: 25. Adámi László 
Péteri 2209, Petőfi u. 62. Dr. Foltin Brúnó
Pilis 2721, Kossuth L. u. 34. Tel.: 34. Keveházi László — Keveháziné Czégényi Klára
Tápiószele 2766, Rákóczi u. 7. Hozzá tartozik Farmos gyülekezete, Tápiószentmárton 

gondozza
Tápiószentmárton 2711, Fő u. 1. Tel.: 29. Brebovszky Gyula (nyugdíjas)
Vác 2600, Eötvös u. 1. Tel.: 27/11-452. Bachát István, hozzá tartozik Rád gyülekezete 
Vecsés 2220, Somogyi B. u. 24. Tel.: 371. Rezessy Miklós

10.7. Somogy—Zalai Egyházmegye
Smidéliusz Zoltán esperes, 8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.: 15.
Dr. Blázy Árpád egyházmegyei felügyelő, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 14. Tel.: 

92/12-391

Barcs 7570, Bajcsy-Zs. u. 133. Surd gondozza 
Csurgó 8840, Bakay u. 5. Szekeres Elemér nyugdíjas 
Ecseny 7457, Templom u. 105. Mónus László 
Gyékényes 8851, Szabadság tér. 1. Surd gondozza 
Iharosberény 8725, Rákóczi u. 9. Tamásy Tamás
Kaposvár 7400, Kossuth u. 39. Tel.: 82/12-773. Dubovay Géza (nyugdíjas)
Kötcse 8627, Templom u. 7. Siófok gondozza
Keszthely 8360. Deák F. u. 18. Tel.: 86/12-206. Naevné Szeker Éva
Nagykanizsa 8800, Béke út 37. Deme Dávid
Nemespátró 8857, Rákóczi u. 6. Smidéliusz Zoltán esperes
Porrogszentkirály 8858, Fő u. 46. Sikter János
Pusztaszentlászló 8896, Kossuth u. 116. Baloghné Szemerei Mária
Sand 8824, Kanizsai u. 21. Deméné Smidéliusz Katalin
Siófok 8600, Fő u. 220. Tel.: 84/10-549. Józsa Márton (nyugdíjas) — Kustra Csaba 

segédlelkész, gondozza Balatonszárszó, Kötcse gyülekezeteit 
Somogyvámos 8699, Fő u. 28. Madarász István (lakása: 8630 Boglárlelle, Rózsa u. 6.), 

hozzá tartozik Hács gyülekezete 
Surd 8856, Hősök tere 15. Smidéliuszné Drobina Erzsébet 
Szepetnek 8861, Kossuth u. 18. Horváth Ferenc segédlelkész
Tab 8660, Kossuth L. u. 57. Tel.: 84/20-039. Verasztó Sándor — Verasztóné Mosoni
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Edit, gondozza Bábonymegyer, Bedegkér, Somogydöröcske, Torvaj és 
Somogymeggyes, Lulla gyülekezeteit 

Vése 8721, Szabadság tér 6. Tamásy Tamásné
Zalaegerszeg 8900, Ságvári u. 1. Tel.: 92/12-764. Balogh András, hozzá tartozik 

Barlahida gyülekezete
Zalaistvánd 8933, Arany J. tér 2. Vajda István segédlelkész

10.8. Tolna—Baranyai Egyházmegye
Ifj. Hafeuscher Károly, 7100 Szekszárd, Luther tér 2. Tel.: 74/11-653
Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő, 7100 Szekszárd

Bonyhád 7150, Dózsa u. 34. Tel.: 74/51-774. Kraehling Dániel, hozzá tartozik Hidas 
gyülekezete

Csikóstöttös 7341, Szabadság u. 42. Dombóvár gondozza
Dombóvár 7200, Bezerédy u. 5. Vértesy Rudolf, gondozza Csikóstöttös, Kaposszekcső 

gyülekezeteit
Egyházaskozár 7347, Rákóczi u. 1. Koskai Erzsébet, hozzá tartozik Mágócs gyülekezete 
Gyönk 7064, Petőfi u. 359. Tel.: 74/87-013. Lackner Aladár — Baranyainé Rohn 

Erzsébet segédlelkész — ifj. Cselovszky Ferenc segédlelkész, hozzá tartozik Varsád, 
Keszőhidegkút, Hőgyész, Murga és Kalaznó

Györköny 7045, Fő u. 493. Tel.: 75/33-193. Dr. Zsednay Józsefné, hozzá tartozik Bikács 
és Pálfa gyülekezete

Kaposszekcső 7361, Táncsics M. u. 28. Dombóvár gondozza
Kölesd 7052, Vorosilov u. 5. Szabó Pál, hozzá tartozik Kistormás, Kéty, Felsőnána és 

Zomba gyülekezete
Magyarbóly 7775, Kossuth u. 17. Hozzá tartozik Siklós gyülekezete, Mohács gondozza 
Majos 7187, V. u. 90. ifj. Cserháti Sándor, gondozza Mucsfa gyülekezetét 
Mucsfa 7185, Kossuth u. 48. Majos gondozza, hozzá tartozik Mekényes gyülekezete 
Mohács 7700, Úttörő liget 4. Tel.: 71/11-602. Németh Pál — Némethné Tóth Ildikó, 

gondozza Magyarbóly és Siklós gyülekezeteit 
Nagymányok 7355, Bem u. 12. Ócsai Zoltán, hozzá tartozik Váralja gyülekezete 
Paks 7030, Kossuth L. u. 29. Tel.: 75/10-320. Brebovszky János — Brebovszkyné Pintér 

Márta segédlelkész, hozzá tartozik Tengelic gyülekezete 
Pécs 7621, Dischka Gy. u. 6. Tel.: 72/15-749. Varsányi Ferenc — Nagy Zoltán s. lelkész 

— Balikó Zoltán (nyugdíjas). Gondozza Vasas—Maráza gyülekezetét 
Sárszentlőrinc 7047, Petőfi u. 45. Tel.: 75/10-320. Kari Jánosné Csepregi Erzsébet 
Szekszárd 7100, Luther tér 2. Tel.: 74/11-653. ifj. Hafenscher Károly 
Tolnanémedi 7083, Fő u. 38. Tel.: Kovács László segédlelkész, hozzá tartozik

Nagyszokoly, Tamási, Iregszemcse, Tengőd és Felsőnyék gyülekezete 
Vasas—Maráza 7691, II. B. u. 12. Pécs gondozza

11. Északi Evangélikus Egyházkerület
Püspöki hivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 134-3737 
Püspök: Szebik Imre, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28.
Kerületi felügyelő: Farkasházi Ferenc, 2890 Tata, Vágó u. 9. Tel.: 34/80-025 
Püspökhelyettes: Lábossá Lajos, 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: 34/32-549 
Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-8504 
Kerületi tisztviselő: Giczi Ferencné — Sass Gáborné, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 

134-3737
Kerületi gépkocsivezető: Vas János
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11.1. Borsod—Hevesi Egyházmegye
Sárkány Tibor esperes, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: 46/346-807 
Dr. Meskó László egyházmegyei felügyelő, 3534 Miskolc, Szinyei M. u. 17. Tel.: 

46/374-837

Arnót 3173, Petőfi u. 96/B. Tel.: 46/327-937. Hozzá tartozik Újcsalános gyülekezete 
Diósgyőr 3534, III., Vár u. 7. Tel.: 46/379-422. Veczán Pál 
Diősgyőr-Vasgyár 3533, Topiczer J. u. 1/B. Pásztor Pál 
Eger 3300, Vörösmarty u. 28. Tel.: 36/313-119. Tóth Attila
Fancsal 3849, Rákóczi u. 43. Péter Jenő, hozzá tartozik Hernádvécse gyülekezete, és 

gondozza Tállya és Abaújszántó gyülekezeteit 
Hatvan 3000, Úttörő u. 5. Tel.: 38/12-199. Dr. Barcza Béla 
Miskolc 3530, Hunyadi u. 8. Tel.: 46/346-807. Sárkány Tibor esperes — Sárkány 

Tiborné
Ózd 3600, Váci M. u. 12. Tel.: 47/11-563. Tóth Melinda, hozzá tartozik Putnok 

gyülekezete
Sajókaza 3720, Rákóczi u. 1. Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs
Tállya 3907, Kossuth u. 18. Hozzá tartozik Abaújszántó gyülekezete, Fancsal gondozza

11.2. Budai Egyházmegye
Missura Tibor esperes, 1114 Budapest, Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159 
Dr. Müller Miklós egyházmegyei felügyelő, 1124 Budapest, Fürj u. 29/B

Budapest — Budafok 1221, Játék u. 16. Tel.: 226-0638. Rőzse István (lakása: 1116 Bp., 
Latinka u. 48.) *1 S Í  J f i f r .— N o  . .1

Budapest — Budahegyvidék 1126, Tartsay V. u. 11. Tel.: 15o-655T. Kőszeghy Tamás 
igazgató lelkész — Takács József kisegítő lelkész 

Budapest — Budavár 1014, Táncsics M. u. 28. Tel.: 156-9736. Szebik Imre püspök — 
Balicza Iván — Madocsai Miklós (nyugdíjas) — Szilas Attila — 
dr. Zsigmondy Árpádné

Budapest — Csepel 1215, Katona J. u. 35. Tel.: 277-6762. Mezősi György 
Budapest — Csillaghegy 1039, Mátyás kir. u. 31. Tel.: 168-6118. Donáth László 
Budapest — Kelenföld 1114, Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159. Missura Tibor esperes — 

Csepregi András — Ferenczy Erzsébet
Budapest — Óbuda 1034, Dévai B. M. tér 1. Tel.: 168-6893. Dr. Nagy István
Nagybörzsöny 2634, Kossuth u. 57. Dedinszky Gyula ny. lelkész
Szentendre 2000, Bükköspart. id. Szentpétery Péter (lakása: 1141 Bp., Bosnyák u. 65.)

11.3. Fejér—Komáromi Egyházmegye
Lábossá Lajos esperes, 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: 34/32-549
Sztruhár András egyházmegyei felügyelő, 2840 Oroszlány, Lenin krt. 8. Tel.: 34/61-354

Bakonycsernye 8056, Dózsa u. 1. Tel.: 24. Bence Imre , .
Bakonyszombathely 2884, Kossuth u. 38. Tel.: 28. Szabó Magda ^
Bököd 2855, Fő u. 25. Tel.: 34/60-535 (gyógyszertár). Asbóth László (helyettes) — 

Asbóth Lászlóné gyülekezeti munkatárs
Csabdi 2064, Petőfi u. 25. Lábossá Lajos (helyettes: Csabdi, Bicske) — Asbóth László 

(helyettes: Csákvár)
Esztergom 2500, Zalka M. u. 82. Tel.: 33/11-876. Szabó László 
Érd 2030, Thököly u. 19/A. Ittzés István diakónus lelkész 
Gyúró 2464, Thököly u. 22. Tordas gondozza 
Hánta 2879, Kossuth u. 41. Hozzá tartozik Ászár és Kisbér
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Komárom 2900, Mártírok u. 10. Tel.: 208. Dr. Oláhné Nagy Edina, gondozza Bábolna 
gyülekezetét

Lajoskomárom 8136, Batthyány u. 9. Decmann Tibor, Enyinget gondozza 
Nagyveleg 8065, Kossuth u. 17. Tel.: 6. Cserági István 
Oroszlány 2840, Alkotmány u. 48. Tel.: 34/61-669. Asbóth László 
Pusztavám 8066, Kossuth u. 127. Puskás János
Sárbogárd 7003, Tanácsközt. u. 200. Tel.: 460. Decmann Tibor (helyettes)
Súr 2889 Petőfi u. 41. Bencéné Szabó Márta
Szákszend (Szend) 2856, Csillag u. 11. Tel.: 34/71-596. Selmeczi Lajos 
Szákszend (Szák) 2856, Dózsa Gy. u. 39. Tel.: 34/70-096. Selmeczi Lajos 
Székesfehérvár 8000, Pintér K. u. 31—33. Tel.: 22/13-697. Bencze András 
Tata 2890, Görög hősök útja 35. Tel.: 34/81-924. Frankó Mátyás segédlelkész 
Tatabánya 2800, Tátra u. 13. Tel.: 34/32-549. Lábossá Lajos esperes 
Tordas 2463, Szabadság út 132. Tel.: 22/78-518. Szemerei János, gondozza Gyúró 

gyülekezetét

11.4. Győr—Soproni Egyházmegye
Bárány Gyula esperes, 9025 Győr Öregtemplom, II., Petőfi tér 2. Tel.: 96/21-312 
Pócza Zoltán egyházmegyei felügyelő, 9200 Mosonmagyaróvár, Beloiannisz u. 8. 9201 

Pf. 39.

Beled 9343, Árpád tér 7. Tel.: 178. Béres László
Bezi 9162, Rákóczi u. 14. Koháry Ferenc (helyettes), hozzá tartozik Enese gyülekezete 
Bőnyrétalap 9073, Ady E. u. 1/A. Bödecs Barnabás (helyettes)
Csorna 9300, Köztársaság u. 10. ifj. Magassy Sándor — ifj. Magassy Sándorné

segédlelkész, hozzá tartozik Kapuvár gyülekezete, gondozza Rábcakapi és Tárnokréti 
gyülekezetét

Farád 9321, Győri u. 76. Szűcs Kálmán
Felpéc 9122, Kossuth u. 4. Kardos József (helyettes)
Győr Öregtemplom 9025, II., Petőfi tér 2. Tel.: 96/20-312. Bárány Gyula esperes — 

Lackner Pál — Lacknerné Puskás Sára segédlelkész — Dr. Ráskai Ferenc gyülekezeti 
munkatárs

Győr Nádorváros 9024, III., Liezen M. u. 41. Tel.: 96/20-335. Bödecs Barnabás — 
Ittzés Gábor

Győrság 9084, Országút u. 14. Ittzés Gábor (helyettes)
Győrszemere 9121, Bakonyér u. 49. Kardos József (helyettes)
Győrújbarát 9081, Tanácsház u. 3. Tel.: 96/55-003. Hanvay László 
Kajárpéc 9123, Fő u. 16. Tel.: 96/78-372. Jankovits Béla
Kisbabot 9133, Dózsa Gy. u. 24. Tel.: 96/69-034. Mórichida gondozza, hozzá tartozik 

Mérges gyülekezete
Lébény 9155, Iskola u. 2. Tel.: 98/60-013. Koháry Ferenc 
Mórichida 9131, Fő u. 149. Szabó András, hozzá tartozik Árpás gyülekezete 
Mosonmagyaróvár 9200, Magyar u. 33. Tel.: 98/11-453. Kiss Miklós, hozzá tartozik 

Rajka és Hegyeshalom gyülekezete
Nemeskér 9471, Fő u. 106. Tel.: Lövő 205. Magassy Katalin diakónus lelkész 
Rábaszentandrás 9316, Kossuth u. 32. Farád gondozza
Rábcakapi 9165, Fő u. 71. ifj. Magassy Sándor (helyettes), hozzá tartozik Tárnokréti 

gyülekezete
Sopron 9400, Templom u. 10. Tel.: 99/11-568. Szimon János igazgató lelkész — Weltler 

Sándor — Alpár Gejza segédlelkész
Sopronbánfalva 9400, Lomb u. 1. Buczolich Márta (helyettes), (lakása: 9400 Sopron, 

Zerge u. 13.)
Szakony 9474, Fő u. 48. Bük gondozza
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Szilsárkány 9312, Lenin u. 16. Szűcs Kálmán (helyettes) 
Tét 9100, Fő u. 23/A. Kardos József 
Vadosfa 9346, Kossuth u. 13. Sümeghy József

11.5. Hajdú—Szabolcsi Egyházmegye
Bozorády Zoltán esperes, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel.: 42/11-360 
Baraksó János egyházmegyei felügyelő, 4400 Nyíregyháza

Debrecen 4025, Miklós u. 3. Tel.: 52/21-745. Béres Tamás 
Kölese 4965, Kölcsey u. 22. Lábossá László 
Nagycserkesz 4445, Boncsérné Pecsenya Anna 
Nyíregyháza 4400, Luther tér 14. Tel.: 42/11-360. Bozorády Zoltán esperes — Bozorády 

Zoltánné — Magyar László — Laborczi Géza (képviselői munkája miatt 
szabadságon) — Laborcziné Sztankó Gyöngyi — Boncsér Sándor diakónus, 
hozzácsatolva Sátoraljaújhely és Tokaj gyülekezete

11.6. Nógrádi Egyházmegye
Kalácska Béla esperes, 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel.: 35/11-580 
Urbán József egyházmegyei felügyelő, 2669 Ipolyvece, Petőfi u. 32.

Balassagyarmat 2660, Kossuth u. 36. Tel.: 35/11-580. Kalácska Béla esperes — Garami 
Lajos igazgató lelkész

Bánk 2653, Hősök tere 12. Lehoczky Endre 
Bér 3045, Szabadság tér 1. Klucsik János diakónus lelkész 
Bokor 3066, Szabadság u. 47. Hozzá tartozik Kutasó gyülekezete 
Felsőpetény 2611, Ságvári u. 12. Zólyomi Mátyás 
Galgaguta 2686, Gábor Áron u. 1. Tel.: 11. Seben István 
Ipolyvece 2669, Dózsa Gy. u. 90. Tel.: 286. Benkő Ferenc diakónus'
Egyházasdengeleg 3043, Rákóczi u. 31. Babka László 
Kétbodony 2655, Petőfi u. 16. Lehoczky Endre (helyettes)
Kisterenye 3078, Zrínyi u. 6. Hozzá tartozik Pásztó gyülekezete 
Legénd 2619, Dózsa Gy. u. 73. Seben István (helyettes)
Lucfalva 3129, Zrínyi u. 1. Megyaszai László 
Nógrád 2642, Táncsics M. u. 30. Zólyomi Mátyás, Felsőpetény 
Ősagárd 2616, Rákóczi u. 18. Biharvári Andrea gyülekezeti munkatárs 
Salgótarján 3100, Salgó u. 4. Tel.: 32/12-671. Deme Károly 
Sámsonháza 3074, Béke u. 1. Aklan Béla — Aklanné Balogh Éva 
Szécsény 3170, Marx K. u. 3. Tel.: 125. Deme Károly 
Szirák 3044, Kossuth u. 1. Sándor Frigyes (helyettes)
Szügy 2699, Petőfi u. 55. Tel.: 19. Záborszky Csaba 
Terény 2696, Arany J. u. 22. Sulyok Anna segédlelkész 
Vanyarc 2688, Táncsics u. 4. Tel.: 18. Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi

11.7. Vasi Egyházmegye
Bálint László esperes, 9500 Celldömölk, Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 58
Dr. Nagy János egyházmegyei felügyelő, 9500 Celldömölk, Deák F. u. 5. Tel.: 277

Alsóság 9500, Celldömölk II., Somogyi B. u. 21. Vető István
Boba 9542, József A. u. 16. Piri Magda
Bük 9737, Jókai u. 4. Tel.: 94/58-063. Fatalin Helga
Celldömölk 9500, Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 58. Bálint László esperes — Bálintné 

Varsányi Vilma

136



Csönge 9513, Dózsa Gy. u. 12. Uraiújfalu gondozza 
Gérce 9672, Kossuth telep 1. Koczor György segédlelkész 
Kemenesmagasi 9522, Kossuth tér 7. Kovács Imre 
Kemenesmihályfa (Sömjénmihályfa) 9511, Bercsényi u. 22. Kovács Imre 
Kissomlyó 9555, Kossuth u. 78. Tel.: Jánosháza 219. Koczor Györgyné 
Körmend 9900, Thököly u. 21. Tel.: 474. Zügn Tamás 
Kőszeg 9730, Gyöngyös u. 29. Tel.: 94/60-181. Ittzés János 
Meszlen 9745, Béke u. 19. Magyar Melinda segédlelkész, hozzá tartozik Acsád és 

Neajgsfcsó^gyülekezete
Nagygeresd 9664, Petőfi u. 52. Bánfi Béla ny. lelkész''
Nagysimonyi 9651, Kossuth u. 1. Bálint László (helyettes)
Nádasd 9915, Kossuth u. 66. Rác Miklós
Nemeskolta 9775, Szabadság u. 51. Rác Miklós (helyettes)
Ostffyasszonyfa 9512, Ady E. u. 9. Menyes Gyula
Örimagyarósd 9933, Ady E. u. 8. Kiss István diakónus lelkész
Répcelak 9653, Bartók B. u. 44. Jánosa Attila, hozzá tartozik Csánig gyülekezete
Sárvár 9600, Sylvester u. 3. Tel.: 473. Solymár Gábor
Szentgotthárd 9970, József A. u. 14/A. Molnár Jenő, hozzá tartozik Őriszentpéter 

gyülekezete
Szombathely 9700, Körmendi u. 2. Tel.: 94/13-002. Fehér Károly 
Uraiújfalu 9651, Petőfi u. 24. Uram Zsuzsa 
Vönöck 9516, József A. u. 10. Kovácsné Tóth Márta
Zsédeny 9631, Hunyadi u. 1/A. Solymár Gábor (helyettes), hozzá tartozik Hegyfalu 

gyülekezete

11.8. Veszprémi Egyházmegye
Varga György esperes, 8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel.: 89/24-360 
Kiss Attila egyházmegyei felügyelő, 8200 Veszprém, Rozmaring u. 27.

Ajka 8400, Kossuth u. 2/B. Tel.: 88/11-340. Győr Sándor 
Bakonytamási 8555, Széchenyi u. 3. Tel.: 5. Bakonyszentlászló gondozza 
Bakonyszentlászló 8431, Lenin u. 53. Hanvay Enikő lelkészi munkatárs, hozzá tartozik 

Bakonytamási gyülekezete
Csikvánd 8534, Kossuth u. 46. Asbóthné Pécsinger Éva 
Csögle 8495, Rákóczi u. 160. Kovács Etelka
Nagyalásony 8484, Kossuth u. 80. Sághy András, hozzá tartozik Dabrony gyülekezete 
Dörgicse 8244, Fő u. 49. Tel.: 84/44-575. Riczinger József, hozzá tartozik Kővágóörs 

gyülekezete
Homokbödöge 8563, Jókai u. 27. Görög Zoltán (lakása: 8500 Pápa, Dózsa Gy u. 32.) 
Kapolcs 8294, Kossuth u. 18/2. Kiss János
Kemeneshőgyész—Magyargencs társegyház 8516, Ady E. u. 23. Szakái Árpád
Kerta 8429, Dózsa Gy. u. 45/A. Sághy András (helyettes), hozzá tartozik Veszprémgalsa 

gyülekezete
Lovászpatona 8553, Kossuth u. 44. Mitykó András 
Malomsok 8533, Kossuth u. 14. Tel.: 5. Asbóthné Pécsinger Éva 
Marcalgergelyi 9534, Dózsa Gy. u. 1. Kovács Etelka
Mencshely 8271, Kossuth u. 24. Horváth József ny. lelkész, hozzá tartozik Nagyvázsony, 

Szentantalfa és Zánka gyülekezete 
Mezőlak 8514, Kossuth u. 44. Tóth Sándor ny. lelkész 
Öskü 8191, Lenin u. 8. Várpalota gondozza 
Pápa 8500, Széchenyi u. 15. Tel.: 89/24-360. Varga György esperes 
Sikátor 8439, Kossuth u. 18. id. Magassy Sándorné diakónus lelkész 
Somlószőlős 8439, Kossuth u. 107. Boros Lajos ny. lelkész
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Takácsi 8541, Petőfi u. 64. Görög Zoltán (helyettes), hozzá tartozik Gecse gyülekezete 
Tés 8109 Petőfi u. 22. Cserági István 
Vanyola 8522, Vajda Péter u. 4. Németh Tibor ny. lelkész 
Várpalota 8100, Jókai u. 10. Tel.: 80/71-204. Pintér Mihály 
Veszprém 8200, Arany J. u. 20. Tel.: 80/21-618. Isó Zoltán — Isó Dorottya — ifj. 

Hegedűs Lajos kisegítő lelkész > ̂
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