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ÉRTÉKEK NAPTÁRA
Egy esztendőnek személyes életünkben is úgy jó nekiindulni, ha kirajzolódik

előttünk egy konkrét terv, amit szeretnénk megvalósítani. Legtöbbször mégsem így
indulunk. Annyi ellentmondás veszi körül az életünket, hogy leggyakrabban inkább
feszültségről, szorításokról és céltalanságról szólunk a határozott életterv helyett.
A kort okoljuk érte, amelyben élünk. Megmagyarázzuk az eseményeket és a körülmé-
nyeket, amelyek megkeserítik az életünket. Eközben körülöttünk élő emberek tőlünk
várnak helytállást, biztatást és az élet értelmére valóban rámutató, hiteles bizonyság-
tételt. Küldetésünk is arra szól, hogy megtalált értékeket adjunk tovább, sugározzunk
szét a világba. Pedig mi épp ezen a téren váltunk gyengévé az utóbbi években. Nem
hangerőre lenne szükség, még csak nem is teljesítményre, csupán az érthetőségünkre
és hitelességünkre.

Milyen értékeket tartunk szemünk előtt? Mint keresztyén emberek, mire kon-
centrálunk? Mi az, ami mindennél fontosabb, ami valódi prioritás az életünkben?
Felsorolhatnánk klasszikus, régi, nagy értékrendszereket. A keresztyénség múltjából
vett idézetekkel igazoIhatnánk a folyamatos értékteremtést. Erdekes lenne végigjárni
a történelem fejlődésének útját úgy, hogy megfigyeljük, minden korszakban más és
más érték került előtérbe. Ma az időhiány tóI szenvedő és a gyors tempóban minden
figyelmét és türelmét elvesztő embernek minderre nincs többé lehetősége. Most mégis
arra hívok mindenkit, hogy ebben az évben legyen időnk többet gondolkodni sajátos
értékeinken, nyugodtabban átérezni őket és mélyebben belélegezni a külső feszültsé-
gektől egyáltalán nem mentes 365 nap alatt az értékes élet ajándékainak illatát.

Amikor minden reklám és a legtöbb tömegkommunikációs eszköz első helyen
sietésre biztat, és az élet látható megjelenésére akarja fordítani a tekintetünket, akkor
jusson eszünkbe a legfontosabb igény: ha a bensőnkre, a lelkiekre nincs elég időnk,
akkor előbb vagy utóbb a külső is színét veszti és romlásnak indul. Kit ne zavarna
a sok idealizáló és hamis világba csábító reklám tökéletes emberalakja, hisz milliókat
fenyeget az éhhalál, milliókat gyötörnek kegyetlen betegségek és milliókat kínoz maga
az ember, "az embertárs" a földön. Nem csoda, ha megérkezik a mai ember oda, ahol
a Szentírás egyik nagy kérdezője már feltette az alapkérdést : "mi haszna van az
embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt?" (Préd 1,3). Ha tovább-
visszük ezt a kérdést, akkor ma mi így fogalmazhatnánk: melyek azok az értékek és
hol találhatók, amelyek elengedhetetlenül fontosak az életünkben? Ne válaszoljunk
egyszerűen a mindentudó bölcs karosszéki pozíciójából! Tusakodjunk inkább együtt
a szentírási igék egy-egy szavával hónapról hónapra!
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A Prédikátor könyvének 14 ellentétpárja a legösszetettebb világban is rámutat
a legfontosabb pozitív és negatív területekre. Egyérte1műen felcsillantja az értékeket.
Ezek közül most csak a "pozitív" oldalt figyelembe véve fedezzük fel, milyen időtállók
és milyen modernek a régi értékek. Az értékvesztés, az ijesztő elértéktelenedés zuhaná-
sában legyenek ezek az értékek biztos pontok, segítségek a megkapaszkodáshoz. Egy
szó, egy kép is elindíthat nagy átrendeződést az életünkben. Bátorítsanak hitre ezek
a szavak! Isten mindegyikünket fel tudja használni értékteremtő munkájában, orszá-
ga építésében. Tanítsanak türelemre ezek a szavak! Amikor valamit nehezen foga-
dunk el, vagy valami már nagyon késik az életünkben, ismerjük, fel a Prédikátor
könyvének üzenetét: megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Ertékeken átgázo-
ló és értékeket megvető környezetben is lehetünk értékes építőkövek kitartó és
hűséges szolgálatunkkal.

A keresztyén értékteremtő jelenlét mindig akkor igazán krisztusi és eredeti, ha
emberközelben marad. Ott, ahol mindannyian élünk, veszélyben és kísértésekben,
szenvedésben és örömben, jó- és balsorsban. Az értékek felesillantása ezért is nélkü-
lözhetetlen része a tanítványságunknak. Ha kilépünk a világba, ha hozzánk érkeznek
nagyon távolról emberek, mindig ez az alapkérdés: mit ér a szavunk és a cselekede-
tünk. Keressük a választ a Prédikátor könyve nagyívelésű ellentétpárjainak izgalmas
hullámzásában! A valóságos emberi küzdelem így érhet el oda, ahol a könyv is leszűri
a végső következtetést: "Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld az Istent, és tartsd
meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten megítél minden
tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az."

Az értékek naptárát úgy érdemes lapozni, ha az ítélet szavának súlya valóban
ránk nehezedik, de egy percre sem feledjük el az értékeket és értéküket vesztők igazi
reménységét, Jézus Krisztust, aki egész létével azt hirdette meg, hogy számára a kevés,
az értéktelennek tűnő, az elveszett, a kicsi is nélkülözhetetlen rész a nagy egészböl.
Az igazi keresztyén érték mindig folyamatban, eseményben és a másik ember életébe
sugárzott szeretetben születik meg. Nem értékmegőrzés az igazi célunk, hanem érték-
termés a saját és a körülöttünk élők életében. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy
valóban ott fáradozzunk, ahol a Mennyei Atya látni szeretné a munkánkat, és nem
ott, ahova a mi kényelmünk, nyugalmunk és rövid távra tekintő gondolkodásunk
visszahúz minket. Isten ehhez a bátor, értékteremtő élethez adja legdrágább ajándé-
kát. Kérjük és éljünk általa, a Szentlélek által felelősséggel és felszabadult örömmel.
Kűlső békétlenség, félelmek és szorongások idején is belső biztonsággal, odaadással
és örömteli fáradozással. Ne feledjük, hogy az igazi érték minden feltűnés és külső
reklám nélkül, csöndben termi gyümölcseit.



,
JANUAR

Újév - Kol 3,17
1 Vasárnap Újév (Fruzsina) Lk 4,16-21 Zsolt 8
2 Hétfő Ábel 2Kor 12,10 1Móz 1,1-13
3 Kedd Bejámin 5Móz 33,26-29 1Móz 1,14-25
4 Szerda Leóna 2Kor 6,14-16 1Móz 1,26-2, 4/a
5 Csütörtök Simon Zsid 13,8-9/b 1Móz 2, 4/b-17
6 Péntek Vízkereszt Mt 2,1-12 1Móz 2,18-25

(Boldizsár)
7 Szombat Attila Zak 8,20-23 1Móz 3,1-13

Vízkereszt utáni 1. vasárnap - Róm 8,14
8 Vasárnap Szörény Mt 3,13-17 Zsolt 72
9 Hétfő Marcel Józs 3,5-11 1Móz 3,14-24

10 Kedd Ágota Mk 1,1-8 lMóz 4,1-16
11 Szerda Melánia Jn 3,22-30 lMóz 4,18-26
12 Csütörtök Ernő Kol 2,3-10 lMóz 6,5-22
13 Péntek Veronika 1Kor 1,26-31 lMóz 7,11-24
14 Szombat János Jn 5,19-24 lMóz 8,1-12

Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1,17
15 Vasárnap Lóránt Jn 2,1-11 Zsolt 107,1-22
16 Hétfő Gusztáv Mk 2,18-22 lMóz 8,13-22
17 Kedd Antal Mk 3,1-6 lMóz 9,1-17
18 Szerda Piroska Jer 17,13-17 1Móz 11,1-9
19 Csütörtök Sára 5Móz 4,5-13 Róm 1,1-7
20 Péntek Fábián, 1Kor2,1-5 Róm 1,8-17

Sebestyén
21 Szombat Ágnes Zsid 12,12-15/a Róm 1,18-32

Vízkereszt utáni 3. vasárnap - Lk 23,19
22 Vasárnap Artúr Mt 8,5-13 Zsolt 107,23-43
23 Hétfő Zelma Ézs 19,19-25 Róm 2,1-16
24 Kedd Tímár ApCsel 10,21-35 Róm 2,17-29
25 Szerda Pál Jn 4,5-14 Róm 3,1-20
26 Csütörtök Vanda Jn 4,27-42 Róm 3,21-26
27 Péntek Lotár Lk 4,22-30 Róm 3,27-31
28 Szombat Károly ApCsel 13,42-52 Róm 4,1-12

Vízkereszt utáni 4. vasárnap - Zsolt 66,5
29 Vasárnap A dél Mk 4,35-41 Zsolt 30
30 Hétfő Mártonka 4Móz 22,21-35 Róm 4,13-25
31 Kedd Virgilia Mk 1,21-28 Róm 5,1-5
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MEGVAN AZ IDEJE A SZÜLETÉSNEK

Hó föd, sötétség takar mindent. Jéggé dermedt az élet. Semmi nem mozdul. S ha
mégis, fájdalmasan belecsikordul a mozdulatba. Hol maradtak a színek, a fény, a
hang, az élet? Felidézni sem kőnnyű harsogó pirosakat, villámló sárgákat, cikázó
nevetést, reményteli vidámságot, életet, emlékeket. Minden fehér, kemény, mozdulat-
lan, néma. ,

Rejthet-e szót a némaság? Meleget a fagy? Igérhet-e mozgást a dermedt bénaság?
Színek örömét ez a kérlelhetetlen fekete-fehér? Jön-e az élet, vagy csak elmegy?
Kaphatok-e még, vagy már mindig veszíteni fogok? Várhatok-e még, vagy már csak
emlékeznem szabad?

Két száraz, pókhálós, mélyen barázdált arc bontakozik ki bizonytalanul, homá-
lyosan január hosszú éjszakáiból. A múlté ez a két arc, nem a jövőé. Távol a
születéstől, egy lélegzetnyire a meghalástól, Emberélet-hosszan magányos az egyik;
csak vár, tán már maga sem tudja, mire pontosan a másik. Január rejt mélységes
mélyen életet. Hó alatt, fagy zára alatt, sötétség puha takarója alatt.

Felsejlik a két arc. Kopottan, törődötten, élettől búcsúzva. Am egy irányba
hajolva. Egy rózsaszín arc felé, selymes haj felé. Egy csecsemő felé. "Most már
elbocsáthatsz, Uram" - sóhajt az egyik; mert megláttam a januári kemény fekete-
fehérben a színeket. Megéreztem a hidegben a meleget. A jég alatt az életet. Jézussal
találkozott az öreg Simeon s a vénséges Anna a jeruzsálemi templomban. Elettől
búcsúzkodva - magával az élettel.

Hozz életet, Jézus, az élettől búcsúzkodóknak - meleget a nagy, januári fagyba.
Hozz életet az életet élvezőknek - színt a nagy, januári fehérségbe. Hozz életet az
életet kezdőknek - gyönyörű hangot a nagy, januári némaságba.

ÚJÉVI MEDITÁCIÓ

BízdÚjra Életed Krisztusra! Sokszor halljuk, mondjuk az újesztendő első napjai-
ban ezt a szép biztatást. Azután telnek a napok, hetek és hónapok. Az új év és az újra
Krisztusra bízott élet egyre több tartalommal telnek meg és veszítik el új voltukat.
~z az újévi köszöntés is megkopik, e hónap végére már elveszíti (?) időszerűségét.
Onként adódik a kérdés: milyen időközönként bízzam újra életemet Krisztusra? Elég
minden újév elején? Vagy havonta, amikor úrvacsorát veszek? Vagy minden vasárnap
meg kell tennem az istentiszteleten?

Luther Márton - akire hálás tisztelettel emlékezve Naptárunkat az idősebbek
még ma is "Luther Naptárnak" nevezik - a reformáció alapiratának tekinthető 95
tételét ezzel a megállapítással kezdi, hogy a keresztyén embernek min den nap
szükséges megtérnie Krisztushoz. Tehát az életemet nemcsak minden újév első regge-
lén, hanem az újév minden napján szükséges újra Krisztusra bíznom. Amikor felébre-
dek éjszakai álmomból, az elsö gondolatom Krisztus legyen, az első szavaim pedig:
"Hálát adok Istenem, Jézus Krisztus, a te szent Fiad által. .. " - amint Luther is
kezdte reggeli imáját. Igazán megtanulhatnánk már tőle, hogy nem nekem kell újra
és újra Krisztusra bíznom az életemet, hanem az ő életét kell hálás szívvelmegköszön-
nöm naponként, melyet Szentlelke által nekem adott. Az újév és minden napja akkor
válik a kegyelem idejévé, ha az Isten iránti hála motiválja mindazt, amit érzek,
gondolok és teszek. A Krisztusra bízott élet jele az Isten iránti hála. Nem kér, hanem
megköszön! Nem kérdezi: "mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet", hanem hálát
ad a Krisztusban elnyert örök életért.
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FEBRUAR

1 Szerda Ignác Jer 5,20-22 Róm 5,6-11
2 Csütörtök Karolin ApCsel 28,1-6 Róm 5,12-21
3 Péntek Balázs Dán 2,20-28 Róm 6,1-11
4 Szombat Ráchel Ef 1,15-23 Róm 6,12-23

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60,2

5 Vasárnap Ágota Mt 17,1-9 Zsolt 63
6 Hétfő Dorottya 2Móz 34,29-35 Róm 7,1-6
7 Kedd Tódor Jn 12,34-41 Róm 7,7-13
8 Szerda Aranka Jn 1,43-51 Róm 7,14-25
9 Csütörtök Abigél 2Móz 24,1-18 Róm 8,1-11

10 Péntek Elvíra Jn 7,25-30 Róm 8,12-17
11 Szombat Bertold Jel 1,9-18 Róm 8,18-25

Hetvened vasárnap - Dán 9,18

12 Vasárnap Lidia Mt 20,l-16/a Zsolt 62
13 Hétfő Elia Jer 9,22-23 Róm 8,26-30
14 Kedd Bálint Dán 9,18-24 Róm 8,31-39
15 Szerda Áldáska 2Pt 1,16-21 Róm 9,1-15
16 Csütörtök Julianna lKor 3,5-10 Róm 9,6-13
17 Péntek Donát Mal 3,13--20/a Róm 9,14-24
18 Szombat Konrád, Lk 17,7-10 Róm 9,25-29

Bernadett

Hatvanad vasárnap - Zsid 3,15

19 Vasárnap Zsuzsanna Lk 8,4-15 Zsolt 61
20 Hétfő Álmos 5Móz 32,44-47 Róm 9,30-10,4
21 Kedd Eleonóra Mk 11,15-19 Róm 10,5-13
22 Szerda Gerzson Mk 6,1-6 Róm 10,14-21
23 Csütörtök Alfréd Mk 4,26-29 Róm 11,1-10
24 Péntek Mátyás 2Kor 12,1-10 Róm 11,11-24
25 Szombat Géza Zsid 6,4-8 Róm 11,25-36

Ötvened vasárnap - Lk 18,31

26 Vasárnap Sándor Mk 8,31-38 Zsolt 60
27 Hétfő Ákos Lk 13,31-33 lSám 1,1-20
28 Kedd Elemér Lk 10,38-42 lSám 1,21-28
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MEGVAN AZ IDEJE A KÖVEK ÖSSZERAKÁSÁNAK
Ugyan mennyi ideig tartott a nagyon régieknek, amíg úgy yálogatták, formálták,

illesztették a köveket, hogy állt a piramís, a vár, a templom? Allt, áll mínden kötőa-
nyag nélkül szilárdan, stabilan, "csak" gondosan egybeszerkesztve, összeillesztve,
türelmesen, hozzáértéssel összedolgozva.

Lenyűgőzve állok az ódon székesegyház előtt - s nem bírom elűzni gondolata-
imból a képet, nem túl régi élményemet, a pökhendi, nagyhangú kőművest, aki
odacsap egy kanál maltert a girbe-gurba, alig-áll-falra. Maltert, amí köztudottan
"ápol s eltakar", de nem hoz helyre bűnős felületességet.

'Istenem! Hányszor szenvedtem, mennyit szenvedtem ilyen odakent malteroktól!
Már mondanám, már kérném: add a régiek türelmét mai, slampos malterkeverőknek !
De megtorpan a kérés - megáll kezemben a malteroskanál. Hányszor választottam
én magam a kövek pontos, tervszerű, aprólékos, precíz összerakása helyett a szavak
malteroskanalát, gesztusok, ajándékok, nagyvonalú megoldások, gyors elsimítások
malteroskanalát! Takarva a szeretet hiányát, a munkaszeretetét is; takarva örömte-
lenséget, érdektelenséget. Takarva, hogy a lelkem távol van attól, amivel a kezem
foglalatoskodik.

Pedig míkor, ha nem februárban? Ebben a hosszú estés, semmi másra nem
alkalmas hónapban? Most vagyok a legalkalmasabb elmélyült, koncentrált, csendes,
pontos munkára. Most karnyújtásnyira vannak tőlem Salamon templomépítői, akik
nagy csendben, nagy pontossággal dolgoztak (IKir 6,1-10). Most a lelkemből
fohászkodik a zsoltáros: "Kezeink munkáját tedd maradandóvá" (Zsolt 90,17).

Ezt a hónapot biztos erre teremtetted, Uram. Rendezésre, elmélyülésre, átgon-
dolt, pontos, szellemi munkára. A kövek összerakására. Adj hozzá türelmet!

FARSANGI MEDITÁCIÓ
A karácsony-vízkereszt ünnepi időszakának vegen a felnőttekben felébred a

bennük szunnyadó gyermek: játszani akarnak. Bár még tart a téli évszak hidege és
hosszúak az éjszakák, míndenki fényre, jókedvre vágyik. A farsang nem tartozik az
egyházi ünnepek közé. A vége mégis egyházi ünnephez, a böjthöz igazodik. A farsangi
mulatságoknak ugyanis böjt kezdete, a "húshagyó kedd" vet véget. Idén ez február
utolsó napjára esik.

Farsang idején sok hívő ember elgondolkodik azon, hogy részt vegyen-e a
bálokon, vagy távolmaradjon? Elengedje-e gyermekeit, esetleg maga is elkísérje őket,
sőt segítse-e őket az ötletes jelmezek tervezésében és elkészítésében is. Bárki bármít
is tanácsoljon, mindenkinek úgy kell döntenie, hogy ne rontsa el a farsangolók
örömét! Ne hivatkozzunk a Bibliára, az illemre, de a hagyományokra sem. A végle-
tektől, a túlzásoktói óvakodjunk. Szigorú ítélkezés vagy féktelen szabadosság helyett
tiszta szívvel és lelkiismerettel örüljünk együtt családtagjainkkal és barátainkkal.
Számomra a legszebb élményeim közé tartoznak az iskolai bálok. Olyan jó visszaidéz-
ni a hangulatukat, amíkor gyermekeimet látom táncolni, amikor fiam félszegségét
látom feloldódni, amikor tanulgatják a társas együttlét kulturált szabályait és kezde-
nek felnőttek módján viselkedni. Orüljünk együtt gyermekeinkkel!

A farsangi népszokások csak a felszínes megfigyelő számára térnek el egymástól.
Valójában ugyanannak az ősi természetimádó hitnek a kifejezései. A tréfás, sokszor
gyermekjátéknak vélt tettek és rigmusok nagyon komoly jelentést hordoznak. A kör-
tánc, a füstölés, a különböző állatok utánzása, a dob és kereplő ritmikus zenéje mind
azt a célt szolgálja, hogy megtévesszék a gonosz szellemeket, ill. elűzzék őket a
faluból. A tűzzel a hideget, a fénnyel pedig a sötétséget győzzék le. Testileg-lelkileg
megtisztulva fogadhassák a természet tavasszal újonnan születő életét.

Farsangoljunk? Igen! - de Krisztussal. Mert Ő nem elveszi az örömünket,
hanem teljesebbé teszi. Farsangolásunkkal is tegyünk bizonyságot Krisztus-hitünk-
ről: örüljünk együtt az örvendezőkkel.
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MARCIUS

I Szerda Albin 2Pt 1,2-11 ISám 2,1-11
2 Csütörtök Lujza 2Móz 32,1-20 ISám 2,12-26
3 Péntek Kornélia 2Kor 7,8-13/a ISám 2,27-36
4 Szombat Kázmér Dán 5,1-30 ISám 3,1-21

Invocavit - Böjt 1. vasárnapja - lJn 3,8
5 Vasárnap Adorján Mt 4,1-11 Zsolt 64
6 Hétfő Alpár 5Móz 8,1I-18/a ISám 4,1-11
7 Kedd Tamás Ef 6,10-20 ISám 4,12-22
8 Szerda Zoltán Mk 4,17-31 ISám 7,2-17
9 Csütörtök Franciska, 2Kor 6,1-10 ISám 8,1-22

Fanni
10 Péntek Olimpia, Ildikó Lk 22,31-34 ISám 9,1-14
11 Szombat Aladár Zsid 2,10-18 ISám 9,15-10,1

Reminiscere - Böjt 2. vasárnapja - Róm 5,8
12 Vasárnap Gergely Mk 12,1-12 Zsolt 10
13 Hétfő Krisztián Zsid 11,8-10 ISám 10,2-16
14 Kedd Matild Jn 8,21-30 ISám 10,17-27
15 Szerda (Nemzeti Mk 14,32-42 1Sám 13,1-14

ünnep), Kristóf
16 Csütörtök Henrietta 2Kor 13,3-6 ISám 15,1-35
17 Péntek Gertrúd Gal 4,12-20 ISám 16,1-13
18 Szombat Sándor, Ede Jn 8,46-59 ISám 16,14-23

Oculi - Böjt 3. vasarnapja - Lk 9,62

19 Vasárnap József / Lk 9,57-62 Zsolt 34
20 Hétfő Hubert I IPt 1,13-21 ISám 17,1-11
21 Kedd Benedek ! Mk 9,38-41 ISám 17,12-30
22 Szerda Katalin Mk 14,43-52 ISám 17,31-51
23 Csütörtök Brúnó Jer 20,7-13 ISám 17,52-58
24 Péntek Gábor Lk 12,49-53 ISám 18,1-16
25 Szombat Zsolt Mk 8,10-21 ISám 20,1-23

Laetare - Böjt 4. vasárnapja - Jn 12,24
26 Vasárnap Erika Jn 12,20-26 Zsolt 84
27 Hétfő Hajnalka Jn 6,23-29 ISám 20,24-21,1
28 Kedd Gedeon Jn 6,55-65 ISám 23,1-18
29 Szerda Jónás Mk 14,53-65 ISám 24,1-23
30 Csütörtök Zalán 5Móz 8,2-3 ISám 28,3-25
31 Péntek Árpád Jn 10,17-25 ISám 31,1-13
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MEGVAN AZ IDEJE AZ ÖLELÉSNEK
Március? Nagy séták. Céltalan, gond nélküli kóborlás az utcákon. Nem kőrenge-

tegben! Nem bamba kirakatbámulás. Nem szines fények foglyul ejtett, szerencsétlen,
vak pillangója. Nem mogorva tülekedés sápadt, morcos, tavaszi fáradtságtól szenve-
dő, nagyvárosba zárt .járókelők" között! Nem. Ha március, akkor séta. Kertes
utcákon. Ahol a kerítések mögül ránk mosolyog az első hóvirág, bújik a kankalin,
tán még tarka krókuszok is ránk nevetnek.

Rójuk az utcákat. Hátunkon cipeljük a tél minden súlyát. Kormot, füstöt,
homályt, barátságtalan hideget, morcos, gyanakvó lelket. De majdnem minden kerí-
tés mögött mozgás van! Gereblye koccan, ásó villan, meglátom nyelén a kezet,
keresem a hozzátartozó arcot; csodálkozva fedezem föl rajta a derűt. Talán a bizako-
dást. Jólesne rámosolyogni. Be kéne köszönni. Valami összetartozásféle ébredezik a
lelkem mélyén.

Március van. A hosszú tél alatt nem zárkóztunk túlságosan el egymástól? Hiva-
talossá merevedett a baráti hang. Erdekközösséggé a szeretet közössége. Függőséggé
a teremtés gyönyörű adottsága, hogy egymásra bízattunk. Ideje lenne kimennünk az
utcára, ránézni a kertekre, bekukkantani a kerítésen. Ideje lenne, hogya szögletes
mozdulat gömbölyűvé válj on. A mozdulatlan arcra mosoly szökjön. Me1egség a
hangba, fény a szembe. Ideje volna, hogy a tartózkodó kézfogás öleléssé forrósodjon.

Amikor Márk beszámol Jézusnak a gyermekekkel való találkozásáról, egy szóval
többet mond a többi evangéliumnál: "Ekkor megölelte és kezét rájuk téve, megáldot-
ta őket".

Istenem! Tedd fontossá számomra ezt a szót, ezt a mozdulatot! Hadd legyek
közelebb azokhoz, akiket szeretek. Hozzon ez a március meleget az életembe!

BÖJTI MEDITÁCIÓ
Böjt az aktív e1csendesedés időszaka életünkben. Az erőgyűjtés, az ünnepre

készülés ideje. Célja: külső és belső környezetünk megtisztítása minden rothadást,
bomlást okozó anyagtól, gondolattól és kívánságtól. Hogy amikor böjt utolsó napjá-
nak estéjén lenyugszik a Nap és megkezdődik az ünnep, akkor lélekben és testben
megtisztulva köszönthessük a halált is legyőző és nekünk is örök életet adó Urunkat.
Böjt ugyanabból a gyökérből sarjad, mint az egyházi év elején az adventi várakozás,
illetve az egyházi esztendő végén az örökkévalóság felé tekintés.

Jézus így tanít minket böjtölni: "Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet
és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki
rejtve van; és Atyád, aki látja ami titokban történik, megfizet neked" (Mt 6,17 - 18).
Jézus tehát engem szólít meg: "Amikor pedig te böjtölsz ... " Igen. Azért van szüksé-
gem a böjt csendjére, hogy tisztán hallhassam engem kereső szavát. Kérem és eng<;;
dem, hogy szava teljesen átjárjon; a tudatalattim legrejtettebb titkait is felfedje, és O
mondjon ítéletet fölöttem. Ezt a böjtöt nem látják az emberek. Nem önelszámolást
jelent, hanem lelkiismeretes önvizsgálatot. Nem kínzom és gyötröm magam hiábava-
lóságokkai; nem éheztetem se a testemet, se a lelkemet, hogy ezáltal tegyem tisztává
magam, mert felismerem, hogy Jézus tisztít meg minden bűnömtől. Megvilágosodik
előttem, hogya folyamatosan múlttá váló földi létezésem olyan ajándéka Istennek,
melynek célja, hogyamíg tart a kegyelem ideje, azalatt szülessek meg az igazi életre
Krisztusban.

Ez a világban elrejtett élet kell, hogy láthatóvá váljék böjtölésünk során. Ez pedig
csak csendben valósulhat meg, a Jézussal együttélés böjti csendjében. Mert a tanítvá-
nyai lábát megmosó Urunk a mi arcunkat is megmossa, a mi fejünket is megszenteli
olajával. Azért halt meg a kereszten és támadt fel a halálból, hogy velünk böjtölhes-
sen, és a vele való közösségünk böjt elmúltával se szakadjon meg, hanem örökké
tartson - a feltámadás ünnepe után is.
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APRILIS

1 Szombat Húgó Ám 8,11-12 2Sám 1;17-27

Judica - Bőjt 5. vasárnapja - Mt 20,28
2 Vasárnap Áron Mk 10,35-45 Zsolt 69,2-22
3 Hétfő Keresztély,Buda Zsid 7,24-27 Mt 26,1-16

Richárd
4 Kedd Izidor 4Móz 21,4-9 Mt 26,17-30
5 Szerda Vince Mk 14,66-72 Mt 26,31-35
6 Csütörtök Cölesztin, Zsid 9,11-15 Mt 26,36-46

Vilmos
7 Péntek Herman Jn 11,47-54 Mt 26,47-56
8 Szombat Lídia Zsid 10,1-10 Mt 26,57-68

Palmarum - Virágvasárnap - Jn 3,14-15
9 Vasárnap Erhardt Jn 12,12-19 Zsolt 69,30-37

10 Hétfő Zsolt Mk 14,3-9 Mt 26,69-75
11 Kedd Leó Jn 12,27-33 Mt 27,1-14
12 Szerda Gyula Mk 15,1-15 Mt 27,15-30
13 Nagycsüt. Ida 2Móz 24,3-11 Mt 27,31-44
14 Nagypéntek Tibor Ézs 52,13-53,12 2Kor 5,14/b-21
15 Nagyszom. Tass Dán 3,1-28 Mt 27,57-66

Húsvét - Jel 1,18
16 Húsvét- Rudolf Mk 16,1-8 Mt 28,1-10

vasárnap
17 Húsvéthétfő Enikő Lk 24,13-34 Mt 28,11-20
18 Kedd Ilma Lk 24,26-45 Róm 12,1-12
19 Szerda Kocsárd Jn 20,1-10 Róm 12,3-8
20 Csütörtök Tivadar Jn 20,11-28 Róm 12,9-21
21 Péntek Csilla Jn 21,1-14 Róm 13,1-7
22 Szombat Anzelm Lk 24,1-12 Róm 13,8-14

Quasi modo geniti - Húsvét utáni 1. vasárnap - lPt 1,3
23 Vasárnap Béla Jn 20,19-29 Zsolt 116
24 Hétfő György 1Pt 1,22-25 Róm 14,1-12
25 Kedd Márk 2Tim 2,1-5 Róm 14,13-23
26 Szerda Ervin Un 2,12-17 Róm 15,1-6
27 Csütörtök Arisztid Mk 16,9-20 Róm 15,7-13
28 Péntek Valéria Jel 7,9-17 Róm 15,14-21
29 Szombat Albertina Ézs 25,8-9 Róm 15,22-33

Misericordias Domini - Húsvét utáni 2. vasár. - Zsolt 33,5
30 Vasárnap Katalin Jn 10,11-16/27-30 Zsolt 29
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MEGVAN AZ IDEJE A NEVETÉSNEK

"Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr,
olyanok voltunk, mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,
és örömkiáltás volt nyelvünkön."

Nem tudom, lehet-e szívhezszólóbban írni örömről. A 126. zsoltár mindenesetre
a legelső sorban van. A legszebbek között. A csúcson.

Olyanok voltunk, mint az álmodók. Magunk se hittük, hogy elmúlt a vihar,
elvonultak a fellegek, süt ránk a nap. Mintha álmodnánk. Vége a veszedelemnek.
Nyomtalanul tűnt el a fenyegető sötét. Fölszáradtak a könnyeink, kisimult a homlo-
kunk, fényes lett az arcunk. Valóság ez? Nem álmodunk? Fogódzó után tapogató-
zunk. Bizonyíték után, hogy hinni merjük az alig hihetőt.

Pedig nem kell keresnünk! Minden érzékszervünk segít. Robog velünk a vonat,
hazafelé tartunk. Szokott mozdulattal nézünk ki az ablakon, ám a látvány fogva
tartja szemünket. Virágba borult domboldal fehérlik előttünk. Csupa illat a levegő.
Nyelvünk szinte érzi a méz édességét. Szél fut a fejünk felett. Madárfütty nevet a
levegőben. Tán még tapintani is lehet a reménységet, a bizakodást. A vigaszt. Minde-
nek jórafordulását. Ide kevés a mosoly. Nem elég a csöndes elégedettség. Húsvét
hónapjához csak a zsoltáros habzsoló öröme illik: megtelt a szánk nevetéssel.

S akinek csupa fájdalom ez a tavasz? Akinek hiába virágoznak a fák, és hiába
énekelnek a madarak? Akinek úgy, tört be Nagypéntek az életébe, hogya fekete
tömegtől képtelen Húsvétot látni? Ezsaiás volt az, aki valamikor régen bele merte
kiáltani a tavaszi levegőbe, úgy, hogy a fogságban sínylődők meghallják: "Közel van
igazságom, jön már szabadításom" (Ezs 51,5).

Istenem! Adj nevetést a számba! De legalább a csendes mosollyal ajándékozz
meg. Hadd tudjam: szabadításod elindult. Mindenképp ideér.

HÚSVÉTI MEDITÁCIÓ

Az ÚR feltámadt - valóban feltámadt!
Ez a hihetetlen evangélium hangzott fel húsvét hajnalán a Golgota melletti

sírkertben és terjedt tovább Jeruzsálemben, majd legyőzve a tér és idő korlátait, az
egész Teremtésben. A feltámadt UR nem tanítást közöl tanítványainak az örök
életről, hanem megjeleníti. Megáll közöttük, beszélget velük, eszik az ételükből és
tudatja velük, hogy haláluk után őket is új, nem földi testben támasztja fel.

Régi történet. Hitelességéhez nem férhet kétség, hiszen nem megszállott rajon-
gók, hanem nagyon sok józanul gondolkodó, kételyeit is becsületesen vállaló ember
bizonyságtétele maradt ránk, akik személyesen találkoztak a Feltámadottal. Lejegy-
zéseikben korrekt módon örökitették meg az ellenvéleményeket is, amit elvakult
emberek nem tettek volna meg. En sem áltathatom magam azzal, hogy személyes
hitem, illetve hitetlenségem függvénye lenne Jézus feltámadásának valódisága. Vi-
szont az biztos, hogy feltámadáshitem, vagy annak ellentéte nagyon is meghatározza
a gondolkodásmódomat, és ennek következményeként a tetteimet.

Apostoli Hitvallásunk utolsó szavai - "hiszem a test feltámadását és az örök
életet" - különös jelentőséget kapnak, amikor elhunyt szeretteink nyitott sírja mel-
lett mondjuk, illetve amikor saját létünkjövőjére gondolunk. De hát mit jelent a "test
feltámadása"? Azt, hogy személyes hitemtől, illetve hitetlenségemtől függetlenül egy
napon számot kell adnom tetteimről és mulasztásaimról Annak, akitől életemet
kaptam. Ennek valósága ugyanúgy nem hit vagy hitetlenség kérdése, mint ahogyan
Jézus feltámadásának történeti hitelessége sem. Az "örök élet" pedig aztjelenti, hogy
nem csupán ezt az ideiglenes, földi anyagból formált testemet fogadom el valóságos-
nak, hanem azt a testemet is, melyet a feltámadás után formál Isten egy új Teremtés-
ben.

II



,
MAJUS

1 Hétfő Fülöp, Jakab 5Móz, 18,15-19 Róm 16,1-16
2 Kedd Zsigmond 4Móz 17,17-26 Róm 16,17-24
3 Szerda Irma Jn 21,15-19 Róm 16,25-27
4 Csütörtök Flórián lPt 5,1-4 2Sám 2,1-11
5 Péntek Gottfried Zsid 13,12-16 2Sám 5,1-12
6 Szombat Frida ApCsel 20,17-38 2Sám 5,17-25

Jubilate - Húsvét utáni 3. vasárnap - Zsolt 66,1
7 Vasárnap Napóleon Jn 15,1-8 Zsolt 103
8 Hétfő Gizella Ef 4,17-24 2Sám 6,1-23
9 Kedd Gergely Jób 38,31-38 2Sám 7,1-16

10 Szerda Ármin 2Kor 4,16-18 2Sám 11,1-13
II Csütörtök Ferenc ApCsel 17,22-34 2Sám 11,1-13
12 Péntek Pongrác Gal 6,14-18 2Sám 11,14-27
13 Szombat Szervác Gal 5,1,6 2Sám 12,1-15/a

Cantate - Húsvét utáni 4. vasárnap - Zsolt 98,1
14 Vasárnap Bonifác Mt 11,25-30 Zsolt 70
15 Hétfő Zsófia ApCsel 16,23-24 2Sám 12,15/b-25
16 Kedd Mózes Jn 6,66-69 2Sám 15,1-23
17 Szerda Bánk Lk 19,37-40 2Sám 15,24-37
18 Csütörtök Erik 2Móz 14,10-15,3 2Sám 18,1-18
19 Péntek Buda lKor 2,6-10 2Sám 18,19-19,1
20 Szombat Bernát, Felícia Ézs 57,15-19 2Sám 19,2-9

Rogate - Húsvét utáni 5. vasárnap - Zsolt 66,20
21 Vasárnap Konstantin Jn 16,23/b-33 Zsolt 77
22 Hétfő Júlia lKir 3,5-15 2Sám 23,1-7
23 Kedd Dezső Kol 4,1-6 2Sám 24,1-25
24 Szerda Eszter Lk 11,1-13 Fil 1,1-11
25 Csütörtök Orbán Lk 24,44-53 Zsolt 110,1-7

(Mennybeme-
netel ünnepe)

26 Péntek Fülöp Jel 1,4-8 Fil 1,12-18/a
27 Szombat Helga Dán 7,2-14 Fil 1,18/b-26

Exaudi - Húsvét utáni 6. vasárnap - Zsolt 27,7
28 Vasárnap Emil, Csanád Jn 15,26-16,4 Zsolt 27
29 Hétfő Keve Jn 14,15-19 Fil 1,27-30
30 Kedd Janka Lk 12,8-12 Fil 2,1-4
31 Szerda Angéla lKor 2,12-16 Fil 2,5-11
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MEGVAN AZ IDEJE AZ ÉPÍTÉSNEK

Andalító hónap? Vagy tevékeny? Szép, de nehéz és kemény? Májusnak sajátos,
sok árnyalatból ősszetevődő íze van. Fiatalok, szerelmek, séták. Zene, szépség, illat.
Bárhogy nézzük, nosztalgia is. Sőt, hamis és hazug romantika is. Nincs még egy
időszak, amihez úgy tapadna a hamis várakozás, mint májushoz. Egyszer ki kellene
szűrni a hamis hangokat. Megtisztítani ezt a szép hónapot a mesterséges színektől.
Legelőször a passzivitástóI. A félig éber álmodozástóI. Valami körülírhatatlan jó
tompa, semmittevő várásától. S a vele törvényszerűen együttjáró keserű kiábrándu-
lástóI.

Május pezsgő, tevékeny hónap. Csupa szín, csupa hang, csupa lázas, lelkes
tevékenység. Rosszul éljük meg, ha valami édes semmittevést várunk tőle. Májusban
mindenki tevékeny. Gyümölcsfáktói és méhektől kezdve a vizsgaidőszakkai vagy
érettségivel mérkőző diákig. Május az örömteli építés ideje. Minden épül. Mindenki
épít. Epíti a fa a gyümölcsét. Fészken ülő madár a következő generációt. Fiatal
emberek az egész holnap ot. A sajátjukat s az emberiségét.

Jézus kétféle építőről szól a Hegyi beszédben. Arról, aki okosan épít, s arról, aki
balgán. A balga sose jut igazán túl az álmodozáson. Elgyönyörködik Jézus szép
beszédeiben, meghatódik tőlük, szívből igenli minden szavát. De amikor építeni
kellene, akkor csak tákol. Gyorsan, kevés munkával, hitványul. Házát elsodorja az
első tavaszi zápor, felkapja egy szilajabb szél. Május - lustán, passzívan, álmodozva.

Aki kősziklára épít - mondja Jézus - az okos ember. Aki nemcsak hallgat,
gyönyörködik, álmodozik, hanem megtartja, megcselekszi a ,hallott igét. Május -
éberen, aktívan, tevékenyen. Május - örömteli munkában. Epítésben.

Segíts, Istenem, hogy ne csak várj am a jót, hanem építsem. Vigyázz rám, el ne
csábítsanak felszínes, kőnnyű, hitvány utak. Epíteni szeretnék, környezetet, otthont,
kapcsolatokat, szeretetet - szavad komolyanvételével.

TAVASZI MEDITÁCIÓ

Egyházi időszámításunkat a karácsonyi és húsvéti ünnepkör határozza meg.
Jézus emberi életének kezdete és vége. Mindkettőre jellemző, hogy már hetekkel előbb
elkezdjük az ünnepre készülést, és az ünnep még több héten át meghatározza hitéle-
tünk rendjét. Mindkét ünnep középponti üzenete és tartalma az az újonnan születő
élet, amely legyőzi a halandóságot. A húsvéti feltámadás a karácsonyi születés kitelje-
sedése. Jézus személyében vált valósággá Isten eredeti akarata: az, hogy a saját
Lelkétől fogant emberi élet tiszta maradjon a bűntől földi élete során. A földi létet
követő földi halál ezáltal ne porrá válás legyen, hanem békés alvás a feltámadásig.
Jézus, a "második Adám" ennek az életnek a valóságos létezését mutatta meg, és tette
elérhetővé a neki engedelmes, benne őszintén hívő ember számára. Tavasszal az egész
teremtett világban felmérhetetlen mennyiségben születik meg az új életek sok-sok
milliárdja, és mutat önmaga múló létével a soha el nem múló élet teljességére: a
feltámadott Krisztusra. Krisztus feltámadása után minden ismeret birtokában va-
gyunk, ami számunkra elérhető e földön az Isten emberszeretetéről. Felismerjük,
hogy emberi életünk nem csupán tavaszról tavaszra újjászülető vegetáció, mely a
földből veszi táplálékát, hanem olyan ajándéka teremtő Atyánknak, amely Jézus
halála és feltámadása révén megtisztul a bűntől és haláltól. Nem a földbe temetve ér
véget, hanem új testbe öltözik a feltámadáskor, és az új teremtés részese lesz. Mindezt
az a Szentlélek tudatja velünk, akit Krisztus küld hozzánk.

Tavasszal - a húsvét és pünkösd közötti időszakban - nem csak a mennybe
távozott Krisztus üdvösséget szerző áldozatára emlékezünk, hanem a jövőnket meg-
határozó ígéretére is. Arra, hogy Szentlelke által megtapasztalható módon most is
velünk van, uralkodik a gonosz hatalmak fölött, és új életet ad.
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,
JUNIUS

1 Csütörtök Tünde Jn 7,37-39 Fil 2,12-18
2 Péntek Anna Zsid 11,32-40 Fil 2,19-30
3 Szombat Ildikó 5Móz 34,1-8 Fil 3,1-11

Pünkösd - Zak 4,6
-4 Vasárnap Kalocsa Jn 14,23-27 Zsolt 118,1-14

5 Hétfő Fatime Mt 16,13-19 Zsolt 118,15-29
6 Kedd Norbert ApCsel 2,22-39 Fil 3,12-16
7 Szerda Róbert ApCsel 1O,34/a-43 Fil 3,17-21
8 Csütörtök Medárd ApCsel 4,8-21 Fil 4,1-7
9 Péntek Félix Gal 3,1-5 Fil 4,8-9

10 Szombat Margit ApCsel 8,14-25 Fil 4,10-23

Szentháromság ünnepe - Ézs 6,3

II Vasárnap Barnabás Jn 3,1-15 Zsolt III
12 Hétfő Virág 4Móz 6,22-27 Péld 10,8-12
13 Kedd Tóbiás Zsid 2,1-4 Péld 11,24-31
14 Szerda Vazul Ef 4,1-6 Péld 14,29-34
15 Csütörtök Jolán lKor 12,1-6 Péld 15,13-18
16 Péntek Jusztin Ef 1,3-14 Péld 16,1-7
17 Szombat Laura lTim 3,16 Péld 17,1-5,13-14

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap - Lk 10,16

18 Vasárnap Arnold Lk 16,19-31 Zsolt 105,1-15
19 Hétfő Gyárfás 2Tim 3,14-17 Péld 18,8-15
20 Kedd Rafael Jón 1,1-16 Péld 19,16-23
21 Szerda Alajos Jón 2,1-11 Péld 20,19-24
22 Csütörtök Paulina Jer 8,8-11 Péld 21,13-23
23 Péntek Zoltán Jer 15,10-15-21 Péld 23,29-35
24 Szombat Iván Lk 1,57-80 Péld 24,10-20

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap - Mt 11,28

25 Vasárnap Vilmos Lk 14,15-24 Zsolt 105,16-45
26 Hétfő János, Pál Préd 4,17-5,6 Jak 1,1-11
27 Kedd László Jn 4,4-14 Jak 1,12-18
28 Szerda Levente 1Kor 14,1-3,20-25 Jak 1,19-27
29 Csütörtök Péter, Pál 1Kor9,16-23 Jak 2,1-13
30 Péntek Pál Jn 3,1-10 Jak 2,14-26
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MEGVAN AZ IDEJE A BÉKÉNEK
Hosszú, júniusi este. Lassan ereszkedik le a sötét. Csend van, soha máskor nem

tapasztalható nyugalom. Sem zaj, sem belül vibráló feszültség. Nem sürget elvégzendő
munka. Gondok, mulasztások, aggodalmak elcsitulnak. Hallgat a lelkiismeret. Az
éjszakával együtt ereszkedik lassan ránk valami nagy-nagy, mindent beborító nyuga-
lom. Hozza a fellélegzést, könnyűvé tesz, csordultig tölt reménységgel. Semmi felka-
varó, fájó emlék mögöttünk; semmi félelmetes, nyugalmat rabló ismeretlen előttünk.
Ez a június esti hatalmas nyugalom a békesség.

Semmit sem tehetünk érte. Nem tudjuk előidézni, s ha menni akar, nem tarthat-
juk magunknál. Valóban az égből ereszkedik alá a lassan lehulló, júniusi sötéttel.

Pedig ki az közülünk, aki ne próbálta volna mesterségesen előállítani? Sakko-
zott, bravúrosan, míg körülményei ideálissá váltak. De nem jött a békesség. Húzott
keményen, míg szerzett javait már meg se bírta mozdítani. De nem jött a békesség.
Messze futott, a föld túlsó felére, de ott sem volt a békesség. Elűzött maga körül
mindenkit, aki zavarta és nyugtalanította. Megtanult játszani. Boldogan múlatta az
időt. Végül segítséget kért, külsőt. A szakember s a kémia segítségét. De csak úgy járt,
mint Jeremiás kortársai:

"Népem romlását úgy gyógyítják, Békesség,békesség!
hogy könnyelműen mondogatják: - de nincs békesség." (Jer 6,14)

Csak föltekintenünk szabad a csendes, gyönyörű, júniusi égre - Tőled kérni és
várni oltalmat és kiengesztelődést; ajándékba jövő szeretetet és felfoghatatlan bocsá-
natot. Békét, amely "onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs
változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jak 1,17).

PÜNKÖSDI MEDITÁCIÓ
A húsvétot követő ötvenedik napon, a zsidók aratási hálaadó ünnepén teljesítette

be Jézus ígéretét: kiárasztotta a Szentlelkét apostolaira és azokra, akik feltámadását
követően szívükben hűségesek maradtak hozzá. Meggyőzte a hitetlenkedőket - akik
addig titokként zárták magukba feltámadásának és mennybe távozásának átélt ese-
ményeit - , hogy gátló félelmek nélkül, sőt felszabadult örömmel beszéljék el minden-
kinek: nem halott, hanem a halált legyőző, s a halálból mennyei életre támadt Uruk
van, aki ezentúl nem földi testben, hanem Szeritlelke által van közöttük. A Szentlélek
a közvetítő (Pártfogó) menny és föld között. O teremtette és élteti azt a szervezetet,
melyet Krisztus testének, Egyháznak nevezünk. Az Egyház Krisztus jelenléte a világ-
ban. Ennek a lelki testnek a tagjai azok, akik a keresztségben Krisztus halálának és
feltámadásának részeseivé válnak és hirdetik a Krisztusban meglelt örök élet evangéli-
umát.

Amikor megszületett Jeruzsálemben az apostolok által irányított Egyház, akkor
minden olyan természetesnek, áttekinthetőnek látszott. De később, amikor a Lélek
idegen népek közé szórta szét az addig együtt élő apostolokat; és a kezdetben zárt
közösség tagjainak már az utódai misszionáltak egyre távolabbi országokban, akkor
szükségessé vált megfogalmazni az egységes, közös hitvallást és életrendet. Választ
kellett adni arra a kérdésre, hogy a megkereszteltek között kik az Egyház valódi
tagjai, és kik azok, akik nem Lélek által, hanem csak formálisan vallják magukat
keresztyénnek. Ez a kérdés Ipa is, felénk is hangzik, sőt egészen személyessé válik
Pünkösd ünnepén! Valóban tagja vagyok a Krisztus Testének? Valóban benne élek
a Krisztusban? Az ő Lelke irányít döntéseimben? Az embereknek elég felmutatni a
keresztlevelemet. De Krisztusnak nem.

Pünkösd a Lélek gyümölcstermésének hálaadó ünnepe. Áradjon ránk is az Atya
és Fiú Lelke, hogy átélt és megtapasztalt valóságként hirdethessük Jézus utolsó,
földön elhangzott szavainak beteljesedését, a mi Urunk valóban él, és Szentlelke által
velünk van mindennap a világ végezetéig.
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JULIUS

1 Szombat Tibold Jer 3,14-17 Jak 3,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 9,10
2 Vasárnap Ottokár Lk 15,1-10 Zsolt 112
3 Hétfő Kornél Jn 8,3-11 Jak 3,13-18
4 Kedd Ulrik 2Kor 2,5-11 ~Jak4,1-12
5 Szerda Emese lPt 3,8-17 Jak 4,13-17
6 Csütörtök Ézsaiás lKor 11,20-32 Jak 5,1-6
7 Péntek Cirill ApCsel 7,54-59 Jak 5,7-12
8 Szombat Teréz Ézs 30,18-22 Jak 5,13-20

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap - Gal 6,2
9 Vasárnap Veronika Lk 6,36-42 Zsolt 100

10 Hétfő Amália Kol 3,12-17 Mt 4,18-25
11 Kedd Lili 2Kor 2,5-11 Mt 5,1-12
12 Szerda Izabella lPt 3,8-17 Mt 5,13-16
13 Csütörtök Jenő lKor 11,20-32 Mt 5,17-20
14 Péntek Eörs ApCsel 7,54-59 Mt 5,21-26
15 Szombat Henrik Ezs 30,18-22 Mt 5,27-32

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap - Ef 2,8
16 Vasárnap Zalán Lk 5,1-11 Zsolt 119,89-96
17 Hétfő Elek Lk 14,25-33 Mt 5,33-37
18 Kedd Frigyes Lk 9,51-56 Mt 5,38-42
19 Szerda Emília 2Kor 8,10-15 Mt 5,43-48
20 Csütörtök Illés lKir 19,19-21 Mt 6,14
21 Péntek Dániel Lk 9,18-26 Mt 6,5-15
22 Szombat Mária, . Jn 1,35-42 Mt 6,16-18

Magdolna

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap - Ézs 43,1
23 Vasárnap Lenke Mt 28,16-20 Zsolt lf9,97-104
24 Hétfő Krisztina 5Móz 7,6-12 Mt 6,19-23
25 Kedd Jakab 2Móz 14,8-31 Mt 6,24-34
26 Szerda Anna ApCsel 8,26-39 Mt 7,1-6
27 Csütörtök Olga lPt 2,2-10 Mt 7,7-12
28 Péntek Ince Kol 2,6-13 Mt 7,13-20
29 Szombat Márta Jel 3,1-6 Mt 7,21-23

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap - Ef 2,19
30 Vasárnap I Judit I Jn 6,1-15 Zsolt 119,105-112
31 Hétfő Oszkár 2Móz 16,32-35 Mt 7,24-29
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MEGVAN AZ IDEJE A BESZÉDNEK

Beszéd és idő. Milyen szorosan tartoznak össze! Mindenki tudja, mert kínlódott
már szemben az apadni nem akaró, egyre csak hömpölygő szófolyammal, hogy aztán
a jövőben gondosan, bár rossz lelkiismerettel kerülje a szavak gazdáját, azt a szeren-
csétlen embert, aki nem érzékeli, hogy ideje van a beszédnek.

Beszéd és idő. Mennyire érzik a kettő összetartozását a késői eutikhoszok, akik
nem az emeleti ablakból zuhannak tán az udvarra, elszundítván a hosszadalmas
prédikáció alatt (ApCsel 20,7 - 12), de messze kerülik a jövőben a templompadot.
Nem tudni, Pál okult-e Eutikhosz esetéből. Mai pálok mindenesetre - főként forró,
júliusi vasárnapokon - okuihatnánk.

Ideje van a beszédnek. Nagyon tudják ezt emberek, akik régóta várnak a csendet
megtörő szóra. Annyi ellenséges hallgatás után ideje lenne a beszédnek. A szónak,
amely nem megsebez, hanem fájdalmat csillapít. A szónak, amely nem támad, hanem
békít. A szónak, amely nem elzárja tőlem a másik embert, hanem utat talál hozzá.

Ideje van a beszédnek, amely nem fecsegés: könnyű, tartalmatlan, felelőtlen
szavak parttalan csordogálása. Néha a beszéd nehéz tartalmat hordoz: rossz hírt ad
át - igyekezvén rögtön vigasztalni; figyelmeztet - üzenve és érezterve a segítő
szándékot; tisztáz -, hogy félreértett szavak meg ne mérgezzék a jövőt. Igér és vállal
- egyéb biztosíték nélkül -, bízva a kimondott szó súlyában. Legyünk óvatosak!
Ez a vidám, szabad július felelőtlen szavakra csábít. Jaj, ha nem jutunk túl a súlytalan
fecsegésen! Jaj, ha nem találjuk a súlyos, de szép és gyógyító szavakat!

Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását! - Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy hirdesse szám a te dicséretedet!

NYÁRI MEDITÁCIÓ

Nyár. Ennek a szónak ugyanolyan íze, aromája van, mint a szabadságnak. Vége
a tanévnek, a vízsgáknak és a szigorúan kötött napirendnek. Szekrénybe kerülnek a
kabátok és a meleg ruhák, napról napra több friss gyümölcs és zöldség teszi változa-
tossá az étrendünket. Nyáron mindenki másképpen él, mint a többi évszak ban.
Sokkal nyitottabb, könnyebben szóba elegyedik másokkal, és a napi gondok is
kisebbnek tűnnek. Felébred bennünk a vágy, hogy kimozduljunk otthonról, ismeret-
len tájakon barangoljunk és gyönyörködjünk a minket körülvevő természet megnyug-
tató csendjében. Szükségünk van arra, hogy néhány hétre kimozduljunk otthonról és
a vízparton vagy a hegyek között a család tagjai végre ne csak saját feladataikra,
munkájukra, hanem egymásra is figyeljenek. Onállósíthassák magukat a gyermekek
és fiatalok, és az idősebbek is saját életritmusuk szerint pihenhessenek.

Az évszakok rendjében a nyár olyan, mint a Bibliában a nyugalom napja. Nincs
kötelező munkaidő, megszűnik a határidős feladatok szorító kényszere. Ilyenkor
minden ráér, lelassul, és színt kap a szürkülő életünk, megszokottá vált környezetünk
is. Idegen, talán messzi tájakról hazaérve fedezzük fel, hogy mennyi szépsége van
lakóhelyünknek, melyek mellett olyan közömbösen mentünk el eddig naponta.
A hosszú nappalok és esték lehetővé teszik a hosszú beszélgetéseket, melyekre igen
nagy szükségünk van. Több idő jut arra is, hogy a hónapok óta félretett könyveket
elolvassuk, és a Bibliából se csak a napi .Józungot" nézzük meg sietve, hanem
hosszabb szakaszokat is figyelmesen végigolvassunk. A nyári pihenés így nemcsak a
testünket, hanem a lelkünket is felüdíti. Ráébredünk, hogy napi imádságaink mennyi-
re önzők és féloldalasak, ha nem kapcsolódnak szorosan egy-egy igei üzenethez, hogy
valójában nem saját imádságaink adnak megnyugvást és erőt, hanem Isten igéje. Erre
van szükségünk ahhoz, hogy teljessé váljék a pihenésünk, a lelkünk is megnyugodjon.
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AUGUSZTUS
1 Kedd Péter 2Móz 19,3-8 Mt 8,1-4
2 Szerda Lehel Lk 14,7-11 Mt 8,5-13
3 Csütörtök Csilla lKor 10,16-22 Mt 8,14-17
4 Péntek Domokos Jn 6,47-51 Mt 8,18-22
5 Szombat Vajk 2Kor 5,1-9 Mt 8,23-27

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap - Ef 5,8-9

6 Vasárnap Berta Mt 5,13-16 Zsolt 115
7 Hétfő Ibolya Ézs 2,1-5 Mt 8,28-34
8 Kedd László Gal 6,7-10 Mt 9,1-8
9 Szerda Emőd Kol 1,3-11 Mt 9,9-13

10 Csütörtök Lőrinc lKor 12,27-13,3 Mt 9,14-17
11 Péntek Tibor lKor 6,9-20 Mt 9,14-17
12 Szombat Klára Jel 14,14-20 Mt 9,27-34

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap - Lk 12,48

13 Vasárnap Ipoly Mt 25,14-30 Zsolt 108
14 Hétfő Özséb lKir 3,16-28 Mt 9,35-10,4
15 Kedd Mária Péld 8,12-21 Mt 10,5-15
16 Szerda Ábrahám lPt 4,7-11 Mt 10,16-25
17 Csütörtök Anasztáz Ez 3,7-19 Mt 10,26-33
18 Péntek Ilona Jer 1,11-19 Mt 10,34-39
19 Szombat Huba Lk 12,54-59 Mt 10,40-11,1

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap - Zsolt 33,12

20 Vasárnap István király Lk 19,41-48 Zsolt 101
21 Hétfő Sámuel Neh 4,1-15 Mt 11,2-19
22 Kedd Menyhért lKor 10,1-13 Mt 11,20-24
23 Szerda Farkas lKir 21,1-16 Mt 11,25-30
24 Csütörtök Bertalan Jer 16,14-17 Mt 12,1-14
25 Péntek Lajos JSir 1,1-211a Mt 12,15-21
26 Szombat Róza Jn 2,13-22 Mt 12,22-32

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap - 1Pt 5,5

27 Vasárnap Szilárd Lk 18,9-14 Zsolt 113
28 Hétfő Ágoston Mk 9,33-37 Mt 12,33-37
29 Kedd Lilla ISm 17,38-51 Mt 12,38-42
30 Szerda Róza Lk 7,1-10 Mt 12,43-45
31 Csütörtök Erika ApCsel 12,18-25 Mt 12,46-50
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MEGVAN AZ IDEJE A SZERETETNEK

Hányszor ültünk augusztusi este a szikrázó, gyenesi ég alatt! Hajlamosak vol-
tunk azt gondolni: nincs még egy zug a földön, ahol ennyi csillag ragyogna. Mindent
tükröztek : tömérdek jótéteményt, amit Isten tett velünk; jókedvre derítö szeretetmor-
zsákat, amit a többiek osztogattak; és jót, egyszerűen csak jót, amiben megfürdetett
az élet.

Adósnak éreztem magam az augusztusi ég alatt. Soha nem értettem úgy Pál
apostolt, mint ott és akkor: "Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy
egymást szeressétek" (Róm 13,8).

Erett ember tud csak szeretni. Aki túljutott azon, hogy önmagát képzelje a
világmindenség centrumába. Aki nem igényli, hogy őt szolgálja jó és rossz; hideg és
meleg; múlt ésjövő. Aki látta már az augusztusi eget, az könnyebben találja meg saját
helyét a világban.

Derűs ember tud csak szeretni. A derű nem szüntelen jókedvet és mosolygást
jelent. Inkább azt a képességet, hogy felülemelkedjem pillanatnyi gondokon és bosz-
szúságokon. Nem keserít meg minden apró kellemetlenség. Föléemelkedem, és nem-
csak közeledni látom, hanem távolodni is. Az augusztusi ég magasságából szemlé1em
a dolgokat, az embereket, tetteiket, az eseményeket.

Nagylelkű ember tud csak szeretni. Képtelenség úgy járnunk-kelnünk egymás
közelében, hogy ütközések, balesetek, sérülések ne történjenek. De tudunk-e nagylel-
kűek lenni? Felejteni, elsimítani, fátylat borítani. Aki nézett már augusztusi égre, az
távol került a szerencsétlen, szűkkeblű kicsinyességtől. Mert megérezte, hogy úgy
borul fölénk millió csillagával, mint Isten mindennél tágabb és mindennél magasabb
szeretete. "Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az
istenfélők iránt" (Zsolt 103, II).

En, aki szüntelenül benne járok minden oldalról körülfogó szeretetedben, add,
hogy adósnak érezzem magam.

ARATÁSI MEDITÁCIÓ

Aratás-betakarítás-szüret. Ez a három szó a nyár végét jelenti. Most érkezett el
az ideje annak, hogy a tavaszi palántázás és nyári munkák eredményeként a termést
begyűjtsük. Szép sorjában téli tárolóhelyükre kerülnek a gyümölcsök, zöldségek,
befőttek és a kenyérgabona, hogy legyen télen is mindenből elég, sőt kitartson az újig
ésjusson bőven ajövő tavaszi vetésre, palántázásra is. Aki "földközelben él" - mezei
munkát végez és állatokat gondoz -, annak hálával telik meg a szíve, amikor látja,
hogy milyen gazdagon áldotta meg Isten az eddig elvégzett munkáját.

Hagyományosan augusztus 20-án tartunk aratási hálaadó ünnepet, amikor meg-
köszönjük gondviselő Urunknak a bőséges termést, és azt a földet, melyet 1100 éve
vallhatunk hazánknak. Az pltárra tesszük az új lisztből sütött és nemzetiszínű szalag-
gal átkötött kenyeret az Urvacsora szent jegyei mellé. Sok gyülekezetben később
tartják a hálaadó ünnepet, amikor már az őszi érésű gyümölcsöket is az oltárra
tehetik, sőt - a bőség jeleként - az egész oltárteret megtöltik a kosarakban szépen
elrendezett terményekkel. Az ilyen ünnepeken tudatosodik bennünk, hogya legszor-
galmasabb munkánk is eredménytelen lenne Isten áldása nélkül.

A Bibliában különlegesen fontos jelentésük van az aratás-betakarítás-szüret
szavaknak. A Szentírás az emberek által lakott földet (oikumene) Isten szántóföldjé-
nek és szőlőskertjének nevezi. Mennyei Atyánk a mindennapi kenyeret adó magvak-
kal együtt az örök élet kenyerének magvait is itt veti el. Most annak van itt az ideje,
hogy a mindennapi kenyeret biztosító aratásért adjunk hálát.
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SZEPTEMBER
1 Péntek Egyed Lk 22,24-30 Mt 13,1-9,18-23
2 Szombat Rebeka Ez 17,22-24 Mt 13,10-17

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap - Ézs 42,3

3 Vasárnap Hi/da Mk 7,31-37 Zsolt 71
4 Hétfő Rozália Mk 8,22-26 Mt 13,24-30,

36-43
5 Kedd Viktor ApCsel 14,8-18 Mt 13,31-35
6 Szerda Zakariás ApCsel 3,1-10 Mt 13,44-46
7 Csütörtök Regina ApCsel 9,27-34 Mt 13,47-52
8 Péntek Mária Mk 5,22-43 Mt 13,53-58
9 Szombat Ádám lKor 3,9-15 Mt 14,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap - Mt 25,40

10 Vasárnap Erik Lk 10,25-37 Zsolt 78,1-31
11 Hétfő Teodóra 2Sám 9,1-11 Mt 14,13-21
12 Kedd Szabolcs Mk 12,41-44 Mt 14,22-36
13 Szerda Ludovika Mk 3,31-35 Mt 15,1-20
14 Csütörtök Szerénke ~pCsel 6,1-7 Mt 15,21-28
15 Péntek Enikő Ezs 58,7-12 Mt 15,29-39
16 Szombat Edit Jer 22,13-19 Mt 16,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap - Zsolt 103,2

17 Vasárnap Hajna/ka Lk 17,11-19 Zsolt 78,32-55
18 Hétfő Titusz Ézs 40,15-26 Mt 16,13-20
19 Kedd Vilma Gal 5,16-23 Mt 16,21-28
20 Szerda Csendike lThessz 1,2-10 Mt 17,1-13
21 Csütörtök Máté 3Móz 9,22-10,5 Mt 17,14-21
22 Péntek Móric Mk 1,40-45 Mt 17,22-27
23 Szombat Tekla 2Thessz 2,13-17 Mt 18,1-14

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap - 1Pt 5,7

24 Vasárnap Gellért Mt 6,25-34 Zsolt 78,56-72
25 Hétfő Kleofás Lk 12,22-32 Mt 18,15-20
26 Kedd Jusztina lTim 6,6-11/a Mt 18,21-35
27 Szerda Labore ApCsel 27,21-26; Mt 19,1-12

33-37
28 Csütörtök Vencel Péld 30,5-9 Mt 19,13-15
29 Péntek Mihály Lk 10,17-20 Mt 19,16-30
30 Szombat Jeromos Jel 2,8-11 Mt 20,1-16
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MEGVAN AZ IDEJE A MEGKERESÉSNEK

Valószínüleg minden lelkészi hivatal egyforma ezekben a napokban. Levélkupa-
cok hittanosoknak, különféle gyülekezeti csoportoknak. Plakátok, hirdetések, mun-
kaprogramok. Időegyeztetések, órabeosztások. Június óta zsebben lapuló cetlik: őt
hívni kell konfirmációra ; ők elköltöztek; ők új tagok. Ki ne maradjon senki! El ne
feledkezzünk valakiről! Igen. Szeptember a megkeresés, a nagy összegyűjtés ideje.
Akárhányadik szeptembert indítja egy gyülekezetben, adjon Isten minden lelkésznek
friss lendületet, az "egy se vesszen el" érzületét!

Es én, aki hallom a harangszót? Alig várom, hogy csütörtök legyen, a bibliaóra
napja. Nehezen váltam el a többiektől júliusban. Nekem ők az egyetlen társaság, s
a csütörtöki óra az egyetlen, igazi program.

Es én, aki hallom a harangszót? Aki tavaly is úgy estem be mindig az énekkari
próbákra. Munkából rohantam, néha tán mérgelődve is: kell még ez is nekem? El is
jutottam az elhatározás küszöbére: fölszámolom én ezt. De év közben nem vitt rá a
lélek. Tudom, hogy most se fog, s valahol örülök, mert bár pontos magyarázatát nem
tudom adni, meg vagyok győződve róla, hogy ez nekem kell. Jó. Nélkülözhetetlen.
Akármilyen fáradsággal jár is.

Es én, aki hallom a harangszót? Ott voltam nyáron Gyenesen. Milyen szürkének
tűnik utána a kis otthoni ifjúságink ! Valamit át kéne hozni, átmenteni, onnan - ide.
Nemcsak hallgatónak lenni péntek esténként. .. Valahogy kézbe fogni, megpezsdíte-
ni. .. Elmondani hangosan az ötleteket, amik különben csak a fejemen szoktak
átfutni ...

És mi, többiek mind, akik halljuk a harangszót nulladik hittanra, presbiterek
összejövetelére, szeretetvendégségre és minden másra?

Add, hogy engedjük magunkat összegyűjteni! Sírnod ne kelljen fölöttünk, mint
egykor a szent város, Jeruzsálem fölött: "Jeruzsálem, Jeruzsálem ... hányszor akar-
tam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem
akartátok" (Mt 23,37).

ŐSZI MEDITÁCIÓ

"Még nyílnak a völgyben a kerti virágok ... " Ősz hangulatát Petőfi versének
ezek az egészen hétköznapi szavai fejezik ki a legtökéletesebben. Eszrevehetően
rövidülnek a nappalok, szelídebbé válik a nyár melege, és az este hűvösebbé váló
időben már felvesszük a pulóvert is. Az iskolák ismét gyermekzsivajtói hangosak, és
a tanárok csodálkozva nézik, hogy tavalyi növendékeik mennyit nőttek és barnultak
a nyári szünidőben. A munkahelyeken a legfontosabb téma az, hogy mennyibe kerül
az iskola kezdés, melyik gyermeknek hol kapnak olcsóbban új ruhát a kinőtt helyett,
és hogy milyen rövid volt a nyár. Lassanként minden visszazökken a megszokott
ritmusába. Az órákat is visszaállít juk, és ismét nehezebbé válik a reggeli felkelés.

Pedig még nyílnak a virágok! Igen sokan éppen ezt az évszakot látják a legszebb-
nek. A lombhullás előtt még felragyognak a színek, és olyan jólesik a fák kőzött
sétálva felfrissülni a téli alvásra készülődő természetben. Ha csendben, figyelmesen
járjuk az erdőt, olyan érzésünk támad, ,hogy nem vagyunk egyedül. Teremtő Urunk
is velünk sétál, mint egykor tette az Edenben az esti szellőjárás idején. Beszélget
velünk. Megláttatja azt a sok-sok csodát, melyeket alkotott: .~z élővilág és az életnél-
küli anyag természetes egybefonódását. Ha engedjük, hogy O tanítson minket, meg-
értjük, hogy a maga sajátos módján minden az ő gondoskodó szeretetéről beszél.

A téli alvásra készülő természetben figyeljünk mennyei Atyánkra, aki saját
képére formálva minket, saját Lelkét adva nekünk, az életre és nem az elmúlásra
teremtett, és akkor Vele együtt örülhetünk, hogy "még (mindig) nyílnak a völgyben
a kerti virágok".
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,OKTOBER
Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap - 2Tim 1,10
1 Vasárnap Malvin Jn 1l,l-45 Zsolt 104
2 Hétfő Petra Mk 6,14-29 Mt 20,17-28
3 Kedd Helga Jób 17-26 Mt 20,29-34
4 Szerda Ferenc Zsid 12,4-11 Mt 21,1-11
5 Csütörtök Aurél Ézs 49,14-21 Mt 21,12-17
6 Péntek Brúnó Zsid 10,35-39 Mt 21,18-22
7 Szombat Amália Jel 2,8-11 Mt 21,23-27

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap - 1Jn 5,4
8 Vasárnap Etelka Mt 15,21-28 Zsolt 25
9 Hétfő Dénes Zsid 11,1-7 Mt 21,28-32

10 Kedd Gedeon Un 4,4-11 Mt 21,33-46
II Szerda Fenyőke Mk 9,17-27 Mt 22,1-14
12 Csütörtök Miksa Ézs 49,7-13 Mt 22,15-22
13 Péntek Kálmán Jn 9,35-41 Mt 22,23-33
14 Szombat Helén Zsid 11,23-31 Mt 22,34-40

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap - 1Jn 4,21
15 Vasárnap Teréz Mk 12,28-34 Zsolt 82
16 Hétfő Gál Ef 5,15-21 Mt 22,41-46 ,

17 Kedd Hedvig 1Tim 1,5-9/a Mt 23,1-12
18 Szerda Lukács Ef 6,1-9 Mt 23,13-28
19 Csütörtök Luciusz ApCsel 5,1-11 Mt 23,29-39
20 Péntek Irén 1Thessz4,9-12 Jób 1,1-12
21 Szombat Orsolya Mk 10,17-27 Jób 1,13-22

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap - Jer 17,14
22 Vasárnap Előd Mk 2,1-12 Zsolt 4
23 Hétfő Gyöngyi Mk 1,32-39 Jób 2,1-10

(Koztársaság
ünnepe)

24 Kedd Salamon Jer 17,12-17 Jób 2,11-3,11
25 Szerda Blanka Mik 7,18-20 Jób 3,20-26
26 Csütörtök Dömötör 4Móz 12,1-15 Jób 4,1-11
27 Péntek Szabina 2Móz 15,22-27 Jób 4,12-21
28 Szombat Simon Jud 20-25 Jób 5,17-27

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap - Mik 6,8
29 Vasárnap Jenő Mk 10,2-16 Zsolt 19
30 Hétfő Farkas 5Móz 27,11-26 Jób 6,1-10,24-30
31 Kedd Reformáció ün. Mt 5,2-12 Jób 8,1-22
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MEGVAN AZ IDEJE AZ ÜLTETÉSNEK
Vagy inkább a betakarításnak? Hisz október van. Lassan a legkésőbb érő

gyümölcs és takarmány is bekerül a szőlőből, mezőről. Sok gyülekezet aratási hálaadó
ünnepet tart, hogy önmaga és mások számára is nyilvánvalóvá tegye: a kenyeret, ami
a teljes fizikai jólétünket szimbolizálja, nemcsak az ember keze munkájának, és nem
is csak az időjárásnak és minden külsö körülménynek, hanem elsősorban és minde-
nekfölött a gondviselő Isten szeretetének köszönhetjük.

Október mégis az a megragadó hónap, amelyben egyik kezünk betakarít, a másik
pedig ültet. Ideje van az ültetésnek is. Fák és cserjék kerülnek ekkor a földbe.
A holnap mosolygós barackjai, ropogós cseresznyéi, fehér törzsű nyírfái, susogó
fenyői, madárfüttyös, szemet pihentető bokrai.

A folyamatosságot érhetjük tetten októberben. Teljességre jut az egyik, indul a
másik. Nincs szünet, nincs megtorpanás. Döccenő sem. Gyönyörű rendben, sima
folyamban halad minden. Megsejtünk valamit ebből a méltóságteljes ritmusból, és
érteni véljük a refrénként visszatérő mondatot: "Es látta Isten, hogy minden, amit
teremtett, igenjó" (lMóz 1,31).

Láncszemként egymásba kapcsolódó folyamatok, tevékenységek, generációk.
Konfirmandus csoport, melyet újabb és újabb követ. Gyülekezetek "nagy öregjei",
akik helyébe újabb öregek lépnek. Szolgálatból kiálló öreg pálok és belépő ifjú
timótheusok. Hazahívott szolgák és a szőlőbe beálló, új munkások.

Bárcsak megragadna minket ez a méltóságteljes, szép folyam! Hogyne gondol-
juk: mi vagyunk az utolsók, a pótolhatatlan ok, akik után becsukják az Ur szőlőjét.
S hogy azt se gondoljuk: töretlen földre lépünk, mindent mi teremtünk meg, mert itt
előttünk nem járt, nem dolgozott senki.

"Ó, áldott egység! Boldog, szent sereg!
Még mi itt küzdünk, ők ott fénylenek.

Mind egyek mégis benned és veled,
Halleluja!" (Ekv. 454,5)

REFORMÁCIÓI MEDITÁCIÓ
Csak Krisztus! Ez a rövid, csupán két szóból álló hitvallás a reformáció lényegé-

nek legtömörebb megfogalmazása. Isten Szentlelke az egész Anyaszentegyházat erre
a hitvallásra tanítgatja pünkösd óta. A világ minden népének nyelvére lefordított
Szentírás ezt tudatosítja minden emberben, aki a mulandó életben az örök életet
keresi. A reformáció a Szentlélek folyamatos munkája az Egyházban. Kezdettől
szükség van rá, mert a Sátán is szünet nélkül törekszik arra, hogy valaki vagy valami
mást állítson Krisztus helyett vagy mellé a középpontba. Jézus Krisztus azonban
olyan Isten által választott alapkő, aki a legerősebb viharban is megőrzi Egyháza
tisztaságát. Szentlelke által már a teremtés kezdetétől formálja, helyesbíti ismeretein-
ket az Atyáról. ,

Jézus Krisztus az Oszövetségben megörökített történésekben mindenütt jelen
van. A legkülönbözőbb formákban, de a Lélek által mindig világosan érthető módon
mutatja meg magát. Csak az ő személyén át érthetjük meg a Biblia kinyilatkoztatását
Isten szeretetéről, mely létrehozta és fenntartja a mennyet és a földet. Az Uj szövetség-
ben már tökéletesen emberré lett ez a szeretet. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"
(Jn 3,16). Az Egyház reformációja valójában már születése előtt megkezdődött.
Amikor Jézus elhívta tanítványait, megtanította őket arra, hogy a Tóra, a próféták
és a zsoltárok szorosan kapcsolódnak az ő szernélyéhez, és csodálatos tetteivel bizo-
nyossá tette, hogy ő a megígért Szabadító, akkor reformálta hitüket az igaz Isten
helyes ismeretéről. Rámutatott arra, hogy az istenfélő embernek nem kiengesztelni
kell a haragvó Istent, hanem el kell fogadnia a szerető Atya kegyelmét. Azt a
bűnbocsátó kegyelmet, ami a Golgota keresztjén és az üres húsvéti sírban felragyo-
gott. Csak ez ad üdvösséget.
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NOVEMBER
1 Szerda Marianna MaI2,13-16 Jób 9,1-3; 21-35
2 Csütörtök Achilles Filem 1-22 Jób 11,1-5; 13-20
3 Péntek Győzö Ef 5,25-32 Jób 12,1-3; 13-25
4 Szombat Károly lKor 7,29-31 Jób 14,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap - Róm 12,21

5 Vasárnap Imre Mt 5,38-48 Zsolt 106,1-5
6 Hétfő Lénárd lKor 9,13-18 Jób 19,21-29
7 Kedd Rezső 2Kor 10,1-6 Jób 28,1-19
8 Szerda Gottfried lMóz 13,7-18 Jób 28,20-28
9 Csütörtök Tivadar lKor 12,12-27 Jób 29,1-20

10 Péntek Réka Lk 22,31-38 Jób 30,1-17
II Szombat Márton 2Tim 4,5-8 Jób 30,1-17

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap - 2Kor 6,2
12 Vasárnap Jónás LK 17,20-30 Zsolt 16
13 Hétfő Szaniszló Lk 11,14-23 Jób 32,1-22
14 Kedd KIementina Lk 18,1-8 Jób 35,1-16
15 Szerda Lipót Zsid 13,1-6 Jób 38,1-4
16 Csütörtök Ottmár Zsid 13,7-9/a Jób 40,1-14
17 Péntek Jenő Jer 18,1-10 Jób 42,1-9
18 Szombat Ödön 2Thessz 2,1-12 Jób 42,10-17

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap - 2Kor 5,10
19 Vasárnap Erzsébet Mt 25,31-46 Zsolt 33
20 Hétfő Jolán Lk 19,11-28 Náh 1,1-14
21 Kedd Olivér lMóz 19,12-19 Náh 2,1-14
22 Szerda Cecília Lk 13,1-9 Abd 1,21
23 Csütörtök Kelemen Lk 21,11-19 Mt 24,1-14
24 Péntek Emma Jel 2,8-11 Mt 24,15-28
25 Szombat Katalin Jel 20,11-15 Mt 24,29-31

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap -
Orökélet vasárnapja - Lk 12,35

26 Vasárnap Csongor Mt 25,1-13 Zsolt 126
27 Hétfő Tünde Lk 12,12-17 Mt 24,32-44
28 Kedd Stefánia Zsid 12,12-17 Mt 24,45-51
29 Szerda Noé Zsid 12,22-29 Mt 25,1-13
30 Csütörtök András Ez 43,1-7/a Mt 25,14-30
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MEGV AN AZ IDEJE A MEGVARRÁSNAK

Hol vannak már azok a régi, falusi esték! A hamisítatlan, ködös, morcos, nedves
novemberi esték. Hosszúk, szürkék és cseppet sem unalmasak. Beszélgető felnőttek,
kézimunkázó asszonyok, koccintgató férfiak, hancúrozó gyerekek. Oszi esték, szom-
szédoknál, rokonok között, társaságban, közösségben.

Ne hagyjunk mindent elsüllyedni! Az egész világ megváltozott körülöttünk.
Elsodort sok lomot, pusztulásra érett kacatot. Ne az áporodott levegőt sírjuk vissza!
Ne akarjunk divatos irányzatoknak hódolva, fűt-fát megmenteni abból, ami elszállt,
elmúlt, és egészségesen visszatérni sose fog. Legyünk inkább éberek, járjunk nyitott
szemmel, és vegyük észre: kincseket hagytunk kidobni vagy dobtunk ki magunk.
Most divatos szelek az értéktelent akarják visszafújni, de továbbra is veszni hagyják
az értékeset, amit nem nélkülözhetünk.

Régi, falusi november .estékből semmit se akarjunk megmenteni, csak egyetlen-
egyet: a közösséget. Azt, hogy járt utak vittek a szomszédba és kitaposott ösvények
rokonokhoz, barátokhoz. Mit őrzünk, amikor jól becsukunk ajtót-ablakot? Min
őrködünk, amikor a nyugalmunkat féltjük a másik embertől? Mi ellen védekezünk,
amikor olyan szigetre vonulunk vissza, ahova csónak se jár? Magányban nem fogjuk
megtalálni önmagunkat. Onmagunkká csak másokkal együtt válhatunk. Ilyennek
teremttettünk. Eltorzulunk, ha teremtettségünkkel ellentétes irányt veszünk.

"Nemjó az embernek egyedül lenni" (lMóz 2,18) - hangzik a teremtés hajna-
lán. A Jelenések könyvének grandiózus látomása pedig száznegyvennégyezret számlál
a Bárány körül a Sion hegyén (Jel 14,1). Miért gondolnánk hát mi, hogy jó nekünk
az egyedüllét?

S hogy mit varrjunk hosszú, novemberi estéken?
Adj jó szemet, Uram, badd lássam egyetlen szövetnek a családomat, az egyháza-

mat, az együvé tartozókat. Es adj tűt a kezembe, hogy összevarrjam, ami szétszakado-
zott.

MEDITÁCIÓ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL

November az előregondolás hónapja. Első napjaiban a haland óság útján minket
megelőző szeretteinkre emlékezünk, utolsó hetében pedig az adventi koszorút fonjuk,
mert karácsonyra kezdünk el készülni. November elején napról napra fényárban
tündökölnek a temetők az esti szürkületben. A világ Világosságát, Jézust jelképező
gyertyák és mécsesek fénye legyőzi az egyre erősödő sötétséget. A sírhalmokat elborí-
tó élő virágok tömege minden szónál ékesebben beszél a halálnál is erősebb szeretet-
ről, mely a temetőben imádkozókat és előrement szeretteiket örökre összekötve tartja.
Szívszorító hallgatni magukra maradt idős embereket, akik siettetnék földi életük
befejezését, csak hogy ismét - a halálban is - együtt lehessenek Istentől kapott
segítőtársukkal. Miként együtt élték földi életüket, együtt is várják földi haláluk
idejének leteltét, feltámadásuk óráját.

De a szépen gondozott sírok között mindig találunk elhanyagoltakat is, melyek
nem a kegyelet, hanem a kegyetlen felejtés mementói. Besüppedt, gazos sírok és
díszítetlen, csupasz kövek, régen elszáradt csokrok és műanyag virágok minden
temetőben elgondolkoztatnak azon, hogy vajon a mi sírunk néhány évtized múlva
hogyan vall arról, hogy milyen szeretettel emlékeznek ránk utódaink - vagy talán
már nevünket is elfelejtették ? Számomra a legszomorúbb temetési szolgálat, amikor
a "szóróparcellában" kell hirdetnem a feltámadás intő igéjét, tudva, hogy akit teme-
tünk, annak a nevét se jelzi még egy kicsinyke márványtábla, sem. A hamvak nyomta-
lanul bemosódnak a földbe, Egyetlen vigaszom, hogy az Ur nem felejti el egyetlen
teremtményének se nevét, O hűséggel megőrzi övéit örökkévaló országa számára.
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DECEMBER
1 Péntek Elza IPt 4,12-18 Mt 25,31-46
2 Szombat Aranka 2pt 3,3-13 Ézs 40,1-11

Ádvent 1. vasarnapja - Zak 9,9
3 Vasárnap O/ívia Mt 21,J-9 Zsolt 117
4 Hétfő Borbála Lk 1,67-79 Ézs 40,27-31
5 Kedd Vilma Mik 2,1-13 Ézs 41,8-14
6 Szerda Miklós Jel 22,12-21 Ézs 42,1-9
7 Csütörtök Ambrus Zsid 10,19-23 Ézs 43,1-7
8 Péntek Mária Jn 18,33-38 Ézs 43,8-13
9 Szombat Emőke Jel 5,1-14 Ézs 43,14-21

Ádvent 2. vasamapja - Lk 21,28
10 Vasárnap Judit Lk 21,25-33 Zsolt 80
II Hétfő Árpád Zsid 6,9-12 Ézs 43,22-28
12 Kedd Gabriella Jel 2,1-7 Ézs 44,1-8
13 Szerda Luca Jel 3,7-13 Ézs 44,21-28
14 Csütörtök Szilárdka Mk 13,5-13 Ézs 45,1-8
15 Péntek Johanna Jel 3,14-22 Ézs 45,18-25
16 Szombat Etel Ézs 35,3-10 Ézs 49,1-6

Ádvent 3. vsárnapja - Ézs 40,3,10
17 Vasárnap Lázár Mt 11,2-6 Zsolt 85
18 Hétfő Estike Lk 5,5-25 Ézs 49,7-13
19 Kedd Viola Hós 14,6-10 Ézs 49,14-l7
20 Szerda Csaba Lk 3,1-14 Ézs 49,22-26
21 Csütörtök Tamás ApCsel 13,15-25 Ézs 50,4-11
22 Péntek Zénó Mk 1,14-15 Ézs 51,1-8
23 Szombat Viktória Lk 7,29-33 Ézs 51,9-16

Ádvent 4. vasarnapja - Karácsony - Fil 4,4-5
24 Vasárnap Adám, Éva Lk 2,1-14 Tit 2,11-14
25 Hétfő Karácsony 1. n. Lk 2,15-20 Tit 3,4-7
26 Kedd Karácsony 2. n. Jn 1,1-14 Lk 2,29-32
27 Szerda János Un 1,1-10 Ézs 52,1-6
28 Csütörtök Kamilla Jel 12,1-17 Ézs 52,7-12
29 Péntek Dávid Jn 3,16-21 Ézs 52,13-53,3
30 Szombat Anikó Un 3,1-6 Ézs 53,4-12

Karácsony utáni vasárnap - Óév este - Zsolt 103,8
31 Vasárnap Szilveszter Lk 2,22-40 Ézs 55,6-11
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MEGVAN AZ IDEJE A MEGŐRZÉSNEK
"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által" (2Tim

1,14). Csak őriznünk kellene. Nem kibányászni és megmunkálni. Nem megvásárolni.
Még csak nem is felfedezni a rejtekhelyét és kiásni. Orökségül kaptuk. Készen. Csak
őriznünk kellene. Minden egyebet más végzett el. Valakik imádkoztak érte - valaki
hirdette - valaki szelíden magyarázta - valaki kézenfogott és elvitt. Aki pedig
mindezt mozgatta, aki drága kincsét, a hitet szívembe plántálta, Isten maga volt. Csak
őriznem kellene. De hát hogyan? Tudom, hogy van rozsda és moly. Sajnos tudom,
hogy vannak tolvajok. S azt is tudom, hogy ezt a fajta kincset nem őrzi a páncélszek-
rény.

Nem. Mert őrzése ápolást jelent. Mégpedig saját kezű, mással nem helyettesíthe-
tő ápolást. Nekem kell kinyitnom a Bibliámat, nem fogja elém tartani senki. Nekem
kell lenyomnom a templom kilincsét, nem teheti meg helyettem a még oly szerető
testvér sem. Prédikálhat a lelkész, de figyeln em nekem kell. Orgonaművész játszhat
szívhez szólóan, de imádkoznom nekem kell. Az én kincsemért én felelek. Nem
tehetem felelőssé a teológia elvontságát, az egyház bűneit, a gyülekezet lagymatagsá-
gát, a lelkész tehetségtelenségét. Ez a kincs az enyém. En kaptam. Csak én vigyázha-
tom, én őrizhetem, én ápolhatom.

Ilyenkor, karácsony hónapjában kihúzunk ritkán használt fiókokat. Előkerül a
nagymama mézeskalácsreceptje, a szülői ház kissé megkopott karácsonyfadíszei, a
tavalyi adventi koszorú alapja. Ha véletlen a rám bízott drága kincs ezeknek az
értékes, mégis picit egzotikus tárgyaknak a sorsára jutott, ha rácsuktam volna január-
ban a fiókot, s most ott találom a többi gondosan elraktározott, ám mégis poros
holmi között, akkor legelőször adjak hálát, hogy megvan. Hogy bele nem pusztult
az őrizetlenségbe, az ápolatlanságba. Aztán kérjem a karácsonyi Jézust az állandósá-
gért a karácsonyi énekkel:

"Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké: imádságom ez." (Ekv. 169,3)

KARÁCSONYI MEDITÁCIÓ
"Az IGE testté lett, és láttuk az ő dicsőségét. .. " A világ történelmének mérhetet-

lenül hatalmas időtengerében szinte elveszni látszik az az éjszakai óra, amikor felsírt
egy újszülött gyermek Betlehem egy faluszéli barlangistállójában. Születésének pontos
idejét csak a csillagok jelzik. A földhözragadt és uralkodók trónra lépéséhez igazított
emberi időszámítás erre alkalmatlan. De hát egyáltalán van-e értelme az örökké tartó
létezésben egy órát vagy akár napokat rögzíteni, és azt mondani, hogy karácsony ideje
ettől eddig tart? Hiszen amikor megtörténik valami, már a történése pillanatában
múlttá válik. Amikor Isten teremtő Igéje emberré született, hogy magára vegye az
emberi bűnt - mely átkozottá és mulandóvá tette a Földet -, az valójában nem
zárható idői korlátok közé. A megváltás ugyanis az örökké folyamatosan történő
teremtés egyik formája. A karácsonyi Gyermekben a Teremtő a saját képére és
hasonlatosságára teremtett emberrel azonosult. Ez pedig túlnő a földi kereteken, s a
mennyek országában is történik. A menny angyalai ezért ünnepeltek együtt a Föld
embereivel. Ezért váltotta fel a Föld természetes éjszakai sötétjét a menny természetes
fénye. Ennek a fénynek forrása: Jézus Krisztus. Ahol valamilyen formában látható-
hallható módon mutatja meg magát, ott ragyog fel a "világ világossága". Az O
emberré születése az üdvösségtörténet egy új korszakának csak a kezdetét jelenti, de
ez a megváltás örökké tartó folyamatának soha le nem záruló, soha múltba nem veszö
szerves része.

*A keresztyén értékekről szóló havonkénti gondolatokat dr. Szabóné Mátrai
Marianna, a havi meditációkat Rezessy Miklós írta.
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DR. HARMATI BÉLA:

Egyház és politika
Ellentétes indulatok és egymással szemben álló vélemények feszülnek

egymásnak, amikor az egyházban szóba kerül a politika. Hiszen az egyik
oldalon azokat a hangokat halljuk, amelyek szerint semmi helye az egyházi
testületekben és gyülekezetekben a politizálásnak, mert a világi hatalom-
szerzés és hatalomgyakorlás "piszkos ügyletek" sodrába taszítja a gyüleke-
zeteket, és ez nem méltó Isten országához. Távol kellene tartania magát
minden igaz keresztyénnek ettől, és inkább a lelki dolgokkal törődjünk.

A másik oldalon viszont sokan hangoztatják, hogy a helyi és társadalmi
.közélet folyamatából nem vonhatja ki magát az egyház, hiszen küldetése az
élet minden területére szól, és feladata a bibliai erkölcs képviselete, az
evangélium hirdetése, a prófétai szolgálat betöltése - a politika területén
is.

Az elmúlt öt-hat évben különösen is néhány lelkészünk parlamenti
képviselőként gyakorolt magatartása adott éles vitákra alkalmat, és az
egyházi közvélemény bizonytalanságát csak fokozta, hogy az előző parla-
menti ciklus végére a három országgyűlési képviselőként megválasztott
evangélikus lelkész három különböző párt frakciójában tevékenykedett,
sokszor egymással is szemben. Az 1994-ben választott parlamentbe is beke-
rült egy lelkészünk a Szocialista Párt frakciója tagjaként, de nem párttag-
ként.

Hadd zárjuk ki a kérdések vizsgálatából a lelkészek parlamenti képvise-
lőségének ügyét azzal, hogy a jelenlegi országgyülési választási és képviseleti
rend szerint a parlamenti lelkészképviselők nem egyházukat, hanem válasz-
tókerületüket és pártjukat képviselik. Még akkor is, ha a közvélemény előtt
és a tömegtájékoztatási eszközök beállítása miatt sokszor lelkészi mivoltuk-
ban jelzik magukat és így tekintenek rájuk mások, az a tény, hogy egyházi
törvényeink szerint a parlamenti képviselőségi megbízatás idejére egyházi
önálló lelkészi szolgálatukat szüneteltetniük kell, mert fizetésnélküli szabad-
ságot kapnak, mutatja, hogy nem lelkészijellegük miatt és egyházi-gyüleke-
zeti megbízásból ülnek a képviselők között.

A lelkészek szabadságolása aktív politikai tevékenységük idejére külön-
ben általános európai gyakorlat és várható, hogy a zsinati törvényalkotás
az új egyházi alkotmány ban csak megerősíteni fogja ezeket a rendeleteket,
és így elejét lehet venni azoknak a kezdeményezéseknek, amelyekre a koráb-
bi parlamenti ciklusban volt példa, hogy egy lelkész politikai helyzetével
visszaélve, hatalmaskodni próbált az egyházban, az országgyűlésből beleki-
abálva és "belekörlevelezve" az egyház életébe.

Az egyház és a politika kapcsolatának kérdését akkor értjük igazán, ha
figyelembe vesszük, mit is jelent a politika. A szó eredeti, görög formájára
visszagondolva, a politika a város, a közösség, a társadalom javát, a közjó
keresését jelenti. Ebben az értelemben véve kiélezhetjük: nem igaz, hogy az
egyház, a gyülekezetek és egyházi testületek, az egyháztagok nem politizál-
nak! Igenis keressük a köz javát, a város, a község, a társadalom, hazánk
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előrehaladását, gyarapodását, boldogulását. A demokratikus társadalmi
berendezkedés azt jelenti, hogy a társadalom minden tagjának szabadsága
és felelőssége részt vállalni a közügyek intézésében, gyakorolni választójo-
gát, kritikai figyelemmel kísérni a helyi és országos közéletet. A közjó
keresése és munkálása fontosabb annál, mintsem egyszerűen csak a profi
politikusokra bízhatnánk!

Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az egyház politizál, de
nem pártpolitizál! A legutóbbi évtizedek magyar közéletére a "túlpártpoliti-
zálás" volt jellemző, korábban egypárti, most többpárti alapon. Az egyház
közjó-keresése nem kapcsolódhat egy-egy párthoz, hiszen ez megosztaná a
gyülekezeteket. A lelkészek és egyházi világi tisztségviselők esetlegespártbeli
szereplésére ezért figyel nagyon érzékenyen az egyházi közvélemény.

Az egyház Jézus szavai szerint "e világban", de "nem evilágból" él és
feladata a szeretet kettős parancsára figyelve először is az Istenhez fűződő
kapcsolatunk, a függőleges spirituális dimenzió ápolása. Ugyanakkor a
parancsolat másik része a vízszintes irányt, az embertárshoz fűződő viszonyt
húzza alá. Oriási ajándék és egyben kötelezettség volt az egyházak számára,
hogy a legutóbbi négy-öt évben hazánk megváltozott társadalmi viszonyai
között a templomi-liturgikus és a gyülekezetek belső életére terjedő szolgálat
kiterjesztéseként feladatokat vállalhattunk az oktatási-nevelési, a diakóniai-
szociális és a kulturális területeken. Ovodák, iskolák, gimnáziumok sora,
szeretetotthonok, egyesületek vagy a Protestáns Színház jelzik az egyház
közéleti irányú elkötelezettségét. Egy olyan "erkölcsi védőháló" kifeszítésé-
ről van szó, amelyik a szociális védőhálóhoz hasonlóan igen fontos a társa-
dalom számára.

Az egyház és a politika összefüggésében ez az erkölcsi védőháló azt
jelenti, hogy a gyülekezetek tagjainak, az egyházi testületeknek, kinek-kinek
a maga területén és környezetében föl kell lépni az igazság és becsület
megvédése érdekében, ellene mondani a hazugságoknak és rágalmazások-
nak, a gyűlöletnek és békétlenségnek. A politizáló, de nem pártpolitizáló
egyháznak a falu, a város, az ország lelkiismeretévé kell lennie, szóvá téve,
bírálva az emberi és közösségi bűnt és mulasztást, kezdve először a gyüleke-
zet, az egyház keretein belül.

Jócskán van még mit tanulnia az egyháznak az elmúlt évtizedek egyhá-
zellenes politikai helyzete után, hogy megtalálja helyét a mai demokratikus
közéleti rendszerben. Különösen is felelőssége az egyházi és általános tö-
megtájékoztatási eszközöknek, a sajtónak, hogy ezen a területen segítsenek
és tájékoztassanak.
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Evangélium éshazaszeretet
A mi kultúrkörünkben a jó keresztyén és a hazáját szerető hűséges

polgár eszményegyakran egyetjelent. Valóban, Európának ezen a szegletén,
ahol a nemzeti létet újra meg újra veszély fenyegette, s ahol nemzetként
annyiszor kerültünk vesztes, kiszolgáltatott oldalra, az elkötelezett keresz-
tyénségegyik következményeként sokan hoztak súlyos személyes áldozatot
hazájukért, szűkebb közösségükért, "e lángoktól ölelt kis ország" -ért. Meg-
fordítva, embert és népet próbáló időszakokban gyakran a keresztyén áldo-
zatkészséget hívták segítségül - a haza javára. Számunkra ez a kapcsolat
szinte természetes. Elemi reflexeinket kell tudatosan felfüggesztenünk, ha fel
akarjuk fedezni az evangélium iránti és a haza iránti elkötelezettség termé-
szetének gyökeres különbségét.

Hogy népekre és nyelvekbe tagoltan élünk, az Isten akarata ugyan, de
nem elsődleges, teremtő akarata. A bibliai őstörténet a bábeli toronyépítés
kudarcaként és büntetéseként értelmezi az emberiség széttagoltságát. Az
ember újra a "lesztek, mint Isten!" kísértésének büvöletébe került, mindenné
akart lenni és széthullott, akciója a kölcsönös és tartós elidegenedettséghez
vezetett. Isten és az ember további közös története sokáig a széttagoltság
feltételei között fejlődött: egy nép, a kiválasztott tartotta ébren Isten ismere-
tét a többiekkel, az idegenekkel szemben. Voltak ugyan kivételek, mint
Ruthé, a moábi lányé, aki idegenként bensőségesebb kapcsolatra jutott az
Örökkévalóval, mint anyósának több vérrokona, mégis az volt a jellemző,
hogy a választott nép átléphetetlennek tartotta saját határait és átruházha-
tatlannak küldetését. A választottak legnagyvonalúbb várakozásai is csak
odáig jutottak el, hogy a többi nép körében élő igazak az utolsó időkben
majd csatlakoznak hozzájuk a Sion hegyén.

Jézus döntően megváltoztatta Isten és ember kapcsolatának feltételeit.
A pogány, a samáriai, a beteg, a tisztátalan és a kiközösített bűnös Jézusban
közvetlenül Isten jelenlétét élte át. Az addig szentnek és szűkségesnek hitt
határok átjárhatók lettek, vagy féltékenyen őrzött maradékai gátakká mere-
vedtek. Pünkösdkor eltűntek a nyelvi korlátok, s bár a nyelvek és értelmezé-
sek zavarától azóta is szenvedünk, a keresztyénség mindig számolhat az
egységet munkáló Lélek csodájával. Pál apostol az evangéliumi realitásra
nézve írhatja le, hogy .Krieztusban nincs zsidó, sem görög", a nagy Látó
pedig már itt érezhette az eljövendő előízét: "íme nagy sokaság volt ott,
amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből,
népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába
öltözve, kezükben pálmaágak ... " (Jel 7,9).

Az első keresztyének valóban nemzetek fölött élték meg hitüket az
ókori világnak azon a jelentős területén, ahol a Római Birodalom államilag,
a hellénizmus pedig kulturálisan igyekezett eggyé olvasztani a népeket.

30



A keresztyének részben alkalmazkodtak ehhez a tendenciához, ugyanakkor
kívül maradtak az állami és kulturális egység mítoszán. Jellemző a Diogné-
toszhoz írt levél (Ill. sz.) gondolata: "A keresztyéneket sem területi, sem
nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a
többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben mint sajátjuk-
ban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos,
rájuk jellemző életmódjuk. (... ) Saját hazájukban laknak, de mégis jövevé-
nyekként; mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek,
mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen
számukra." Nehezebb volt megtartani ezt a termékeny távolságot (szabad-
ságot) a nagykonstantini fordulat után, amikor a barbár, az idegen, a
kiszámíthatatlan hatalommal szemben megszületett a keresztyén állam esz-
méje, s egyre inkább egyet jelentett Krisztus követőjének és a keresztyén
állam polgárának lenni. A Birodalom bukása után a keresztyén állam
eszméjét a lassan keresztyénné váló Európa örökölte, s többnyire nem volt
nehéz meghúzni a határokat sem, melyek mögött arabok, törökök, tatárok,
dél-amerikai indiánok, tehát pogányok éltek. A döntő csapást erre a valójá-
ban soha meg nem valósult eszmére a XVII. századi vallásháborúk mérték.
Azt hiszem, Európa máig nem heverte ki teljesen a vallásháborúk megráz-
kódtatását (még ha azóta kegyetlenebb háborúkat is el kellett viselnie), s
mindmáig két ellentétes tendencia egyikét vagy másikát követve igyekszik
ki-ki válaszolni az azóta élő kihívásra. Az egyik véglet szerint gondolkodók
természetesnek veszik, hogy bizonyos népek és hitvallások szerves egységet
alkotnak: aki lengyel, katolikus, ha porosz, akkor protestáns, ha orosz,
akkor ortodox, ha horvát. .. ha szerb ... A másik véglet igyekszik felülemel-
ni magát minden nemzeti és hitvallásos meghatározáson. Az első válasz
szerint létezik olyan nemzeti evangélium, amely más népekkel nem osztható
meg - így gondolkodott például a harmineas években néhány német teoló-
gus; a másik, inkább amerikaiakra jellemző válasz szerint az evangélium,
mint felülről való világosság, nem tűr semmiféle nemzeti sajátosságot.

Az evangélium nem köt egyetlen földdarabhoz vagy népcsoporthoz, de
felszabadíthat annak odaadó szeretetére. Ha belátjuk, hogy egy bizonyos
néphez való tartozásunk nem Isten teremtő és megmásíthatatlan akaratának
következménye, ha nem tartjuk szentnek saját hazánkat és népünket, ha
deszakralizáljuk a sajátunkhoz ragaszkodó természetes emberi érzelmein-
ket, akkor talán nem leszünk újabb törzsi háborúk vétkes áldozataivá. De
azzal se áltassuk magunkat, hogy tudunk csak "egyetemes" elkötelezettség-
ben élni. Éppen azok a leginkább provinciálisak, akik egyedül anagyvilág
polgárainak hiszik magukat: mert nem tartják számon saját gyökereiket, és
sajátosságaikat - bár hordozzák - nem tudatosítják, nem ismerik fel a
másikban sem az emberré avató egyéni vonásokat. Az egészhez csak a
részleteken keresztül vezet út.

Szeretni pedig csak szabadon lehet. Szeretni azokat, akiknek, mert
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közösek a gyökereink, mert egy nyelvet beszélünk, mert ugyanazokba az
iskolákba jártunk, mert ugyanazok a költők varázsoltak bennünket el, mert
ugyanazoktói az ostobaságoktói szenvedtünk, mert ugyanazokon a vicce-
ken nevetünk, éppen az én szeretetemre van szükségük. Persze, nekem is az
övékre, termékeny kölcsönösségben, a "jobb adni, mint kapni" evangéliumi
erejével.

Csepregi András

Hatalom és szolgálat
A keresztyénségben kezdettől fogva kérdés volt hatalom és szolgálat,

egyház és hatalom viszonya. Azaz, hogy az egyház mire kapott hatalmat
Krisztustól? Továbbá: hogyan viselkedjen a külső rend, az állam irányá-
ban? Mikor és mennyire buzdíthatja engedelmességre tagjait? A válasz -
ismerjük a történelemből - az egyház világi hatalomra való törekvésétől,
az államrend feltétlen kiszolgálásától a világi hatalom létjogosultságának
tagadásáig, vagy a vértanúsígig terjed.

Az egyháznak mindig, a legnehezebb körülmények között is tudnia
kellett, kell, hogya hatalom képviselője. De milyen hatalomé?! Jézus maga
mondta mennybemenetele előtt a missziói parancsban tanítványainak: "Ne-
kem adatott minden hatalom mennyen és földön". Az egyház működése,
szolgálata ebből következik: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá min-
den népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
nektek". Ha ezt teszi - tehát ha az Atya, Fiú és Szentlélek nevében keresz-
tel, és ha Jézus tanításából ahhoz is ragaszkodik, ami nehéz és kevésbé
népszerű - ~akkor mindig maga mögött tudhatja a feltámadott, megdicső-
ült Urat: "Es íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt
28,18- 20).

Jézus pedig többször is 'tanított arról, hogy mit jelent hatalom és
szolgálat viszonya az O követői között. Például, amikor Zebedeus fiainak,
Jakabnak és Jánosnak anyja kérte, hogy az eljövendő dicsőségben az Ur
jobbján és balján üljenek. Jézus válasza mindazoknak szól, akik az egyházat
csak a hatalom, a dicsőség és az érvényesülés, önmegvalósítás eszközének
tekintik: "Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a na-
gyok hatalmaskodnak rajtuk. De tiköztetek nem ez a rend: hanem aki
naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki közöttetek első
akar lenni, az legyen rabszolgátok."

Hányszor megszegték Jézusnak ezt a parancsát az egyház története
folyamán! Ezért (is) indult el a reformáció, de sohasem lehet erre az igére
eléggé odafigyelni. Jézus a saját példájával igazolja, hogy ez az egyedül
helyes út: "Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért" (Mt 20,20 - 28).
A legnagyobb hatalomhoz tehát a legnagyobb szolgálaton át vezetett Jézus
útja. Ennek talán legszebb, legmélyebb megfogalmazása a Filippi-levél him-
nusza:
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" ... dicsőségéről lemondott,
szolgai formát vett fel,
emberekhez lett hasonlóvá,
és magatartásában is embernek bizonyult;
megalázta magát, és engedelmessé lett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb ... " (Fil 2,7- 9 [2,5 - 11])

A szolgálat hatalmából pedig a bűnök bocsánata, az új élet, a kívülállók
által is látható szeretet következik; "Arról fogja megtud ni mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást" (Jn 13,35). Sőt még
rendkívűli jelek, események is előfordulhatnak, mint az isteni hatalom
különleges megnyilvánulásai. - De már az apostol is figyelmeztet, hogy "ez
a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az
Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak" (2Kor 4,7).

"Az egyházi hatalom megbizása az evangélium tanítására ésa szentségek
kiszolgáltatására szál" tehát, az Agostai Hitvallás XXVIII. cikke szerint. Az
egyház erre, és nem másra kapta a hatalmat. Krisztus evangéliumának
tartaimán semmiféle korszellem, még oly tetszetős, divatos ideológia, sem-
milyen diktatúra vagy demokrácia nem yáltoztat. Nem, mert az embert, az
emberiséget és a teremtett világot csak O tudja megszabadítani a bűn és a
halál fogságából.

Krisztus azt is tanítja, hogy a császárnak is - aki az üdvtörténetben
csupán mellékszereplő - meg kell adni, ami jár (Mt 22,21). A társadalom
rendjét, az emberi élet külső kereteit meg kell teremteni, fenn kell tartani.
Azt azonban, ami egyedül Istené - az örök hatalom és dicsőség -, még
részben sem sajátithatja ki semmiféle földi hatalom. Különösen is az ilyen
helyzetekre vonatkozik, hogy "Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint
az embereknek" (ApCsel 5,29). Ezért vállalta sok keresztyén a vértanúságot.

Az egyház szolgálatához viszont hozzátartozik a Timóteusnak szóló
intés: ,,' .. tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadáso-
kat minden emberért, a királyokért és mindenfeljebbvalóért, hogy nyugodt és
csendes életet éljünk teljes kegyességben és tisztességben" (LTim 2,1- 2). Itt
nincs arról szó, hogy a könyörgést és a továbbiakat bizonyos feltételekhez
kötné. "Csak" arról, hogy "ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe
előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére" (uo. 3 - 4).

*
Hatalom és szolgálat: az egyházban és az egyháztól elválaszthatatlan.

De milyen hatalom és milyen szolgálat?! Krisztus szolgálata, a felebarát
szolgálata. A Krisztustól kapott hatalommal, az evangélium szóval és tettel
való hirdetésére. Egészen addig, amíg Krisztus hatalma mindenki számára
nyilvánvalóvá nem lesz.

Dr. Szentpétery Péter
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SZEBIK IMRE:

Felekezeti öntudat ökumené
Keresztyén hitünk jellemzője a nyitottság és a tolerancia. Evangéliku-

sokként hazánkban a harmadik történelmi egyház pozíciójában készek
vagyunk a hitélet közös gyakorlására katolikus testvéreinkkel, a református
testvéregyházzal és az Okumenikus Tanács tagegyházaival. Alkalomszerűen
más kisebb felekezetek is keresik velünk a kapcsolatot.

Meggyőződésem, hogy egy elvilágiasodott társadalomban akkor van
hitele a keresztyén egyházak mondanivalójának, ha kifejezésre juttatják
egymáshoz tartozá suk fontosságát. Ez pedig abban valósulhat meg, ha
hangoztatják keresztyén hitük közös vonásait. Azt keresik, ami összeköti
őket, s nem azt, ami elválasztja egymástól hagyományok alapján.

A kedves olvasó arra gondolhat, hogy ily módon adjuk fel evangélikus
meggyőződésünk sajátos vonásait és olvadjunk bele a világkeresztyénség
színtelen közösségébe. Félreértenénk az ökumené célját, ha eszerint csele-
kednénk. Korántsem erről van szó.

Mindegyik egyháznak szív szerinti küldetése saját meggyőződését, hit-
beli felismeréseit és teológiai látását képviselni.

Evangélikusokként örömmel vállaljuk a lutheri reformáció szellemi-
lelki örökségét. Egyidejűleg ezzel gazdagítjuk a világ keresztyénségét. He-
lyettünk ezt más nem vállalhatja fel. Ugyanakkor huszadik századi felisme-
réseink közé tartozik, hogy az evangélium világossága más egyházak hitét
és istentiszteleti életét is átjárja.

Katolikus testvéreink a II. vatikáni zsinat után (1974) Isten igéjét
minden népnek anyanyelvén hirdetik és fontosnak tartják az együvé tarto-
zás hangsúlyozását meglevő különbségeink mellett. Bizonyos, hogy Isten
igéjének, a Szentírásnak a tekintélye a reformáció hatásaként nőtt az elmúlt
évtizedekben a római katolikus egyház teológiai felismeréseiben és minden-
napi gyakorlatában.

Evangélikusokként szerte a világon egyre gyakrabban ünnepeljük az
úrvacsorai közösségben Krisztus jelenlétét és bűnbocsátó irgalmát. A szent-
ségi kegyességnek ez a formája a gyülekezet közösségét éppúgy erősíti,
miként az egyes keresztyén hitét építi.

Nem kétséges, hogy az úrvacsoravétel (oltári szentség) fontossága kato-
likus testvéreink hitéletében különösen szembetűnő és bizonnyal hatott a
protestáns kegyességre.

Napjainkban, amikor egyre gyakoribbak a más felekezetű testvérrel
kötött házasságok, rendkívül fontos a másik hitének, gondolkodásának s
vallásos szokásainak az ismerete és tiszteletben tartása. Ha mi megelőzzük
a másikat a nyitottságjegyében másságának elfogadásával, akkor kérhetjük
a saját hitünk s meggyőződésünk tiszteletben tartását.

Vegyes vallású házasságban élő testvéreinknek ajánljuk, gyakorolják
keresztyén hitüket oly módon, hogy kölcsönösen látogatják egymás templo-
mát. Gyermekeiket pedig nemük szerint az édesapa, ill. édesanya felekezete
alapján neveljék Krisztus követésére.
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E helyen is megemlítjük, hogy katolikus testvéreinket nem tiltják el az
oltári szentségtől (áldozástól), ha gyermekeik nem katolikus hitben neveltet-
nek. Természetesen az evangélikus egyházban sincs kötelező reverzális-
gyakorlat.

Evangélikus fiataljainktól hűséget, a reformáció felismerései iránti bel-
ső elkötelezettséget kérünk abban a meggyőződésben, hogy Krisztus követé-
se széppé, értelmessé és boldoggá teszi életüket egyházunk közösségében.

Felekezeti öntudat és ökumené. Jézus azért imádkozott, hogy egyek
legyünk, hogy elhiggye a világ, lsten küldte őt megváltásunkra. 1\.keresz-
tyénség összetartozásának jézusi indítéka éppen abban áll, hogy Ot minél
többen elfogadják Uruknak és Megváltójuknak. Ezért a hitbeli közösség
megjelenítése elengedhetetlen. E felismerés vezeti a világ keresztyéneit és a
hazai egyházainkat az ökumené gyakorlatában.

Amikor e sorokat írom, az LVSZ strassburgi ökumenikus kutató köz-
pontjának szervezésében a keresztyénség és a különböző kultúrák téma-
körében hangzik el számos előadás.

Valamennyi referátum (katolikus és protestáns) hangsúlyozza az össze-
tartozás jézusi parancsát és megélt örömét. Miként a virágcsokor különböző
színű virágai együtt adják annak szépségét, akként a keresztyén felekezetek
együtt képviselik a keresztyén hit sokszínűségét és változatosságát. De
mindegyik őrzi a maga színét. Eközben kultúrateremtő, művészetre inspirá-
ló s Isten dicséretére indító mindennapi szolgálatával, az evangélium hirde-
tése által. Ennél fontosabb feladata pedig nincsen.

Külön említésre méltó a zsidó felekezettel való párbeszéd és kapcsolat-
tartás fontossága. A mi Urunk Jézus ebben a sajátos tradícióban nevelke-
dett. E kulturális és vallásos háttérbőllehet megérteni igéjét, s közös felada-
tunk az Oszövetség minél jobb ismerete és gazdag üzenetének felfedezése.
Az együttes igeolvasás (törvény, próféták, zsoltárok) növeli a bizalmat és
elűzi a félelmet, amely zsidó testvéreink lelkivilágát történelmi tapasztalatok
alapján részben meghatározza.

A (vissza)várt Messiás mindnyájunk közös Ura.
Hadd fejezzem be e néhány gondolatot közyetítő írásomat Marc Boeg-

ner francia protestáns lelkésztől vett sorokkal. O maga az idézetet 1904-ben
elhunyt nagybátyja feljegyzései között találta:

Vagy evangéliumi - tehát mélyen krisztusi meghatározottságú - lesz
a keresztyénség, vagy hitelét veszti és jelőrlődik.

Vagy univerzális - tehát katolikus, a szó eredeti értelme szerint egyete-
mes igényű lesz a keresztyénség, vagy nem tudja betölteni krisztusi küldetését.

A kijelentés tartalmán mindnyájunknak érdemes elgondolkozni.
Urunk segítsen minket a keresztyén hitünk naponkénti megélésében,

saját egyházunk értékeinek továbbadásában és a Jézus Krisztusról tanúsko-
dás közös felelősséghordozásában.
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ISKOLÁINK ÉLETE

Nagy elődök nyomdokában
Kevés olyan magyar alapítású egyházi középiskola van, amelyet szűk

határainkon belül és a tágas világ kontinensein is olyan jól ismernének és
értékelnének, mint a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium. Országos
hírű tanárai, több ízben világhírre szert tett tanulói és kiváló technikai
felszereltségerévén századunk mindhárom nemzedékében általános elisme-
résben részesült.

A csaknem négy évtizedes kényszerszünet után elsőként újra indult
Alma Mater patinás dísztermében, a nagy elődök olajportréi alatt e tanév

A Budapesti Fasori Gimnázium épülete
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végén az egyik osztály érettségi elnöke voltam. Mind én, mind a miniszteri
biztos társam csak elismeréssel szólhattunk mindarról, amit három nap alatt
tanároktói és diákoktói hallhattunk. A magas nívót is jelezte, hogya 38 fős
osztályból 12 kitűnő és 8 jeles érettségi bizonyítványt írhattunk alá.

Kevesen tudják, hogy az iskola tanulói az országos szintű tanulmányi
versenyeken is nagy számban és eredményesen vettek részt. Az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyeken 22 tanuló jutott a második forduló-
ba magyar irodalom és nyelv, angol, német, francia, matematika, fizika,
biológia, kémia és földrajz tantárgyakból. A döntőbe jutottak biológiában
az 5. és ll., francia nyelvben a 4., magyar nyelvben a 20. helyet szerezték
meg.

Egyéb országos versenyeken matematikából a 4. és a 27. helyet érték
el. Budapesti matematikai versenyen az 1., 2., 7. és 18. helyeket, rajzverse-
nyen a 2. helyet foglaihatták el, míg a kémiai, pszichológiai és művészettör-
téneti versenyeken 1-1 tanuló a második fordulóba jutott. Egy szociológiai
pályázaton két fasori tanuló közösen írt dolgozatáért harmadik díjat kapott.

E vázlatos kimutatás - ami talán nem is teljes, csak az akkori informá-
ciók alapján íródik - jól mutatja, hogy ha nem is könnyű annyi évtized és
annyi megpróbáltatás után a nagy elődök nyomdokában járni, tanárok és
diákok közös erőfeszítésévei ismét régi fényében ragyoghat majd az egykor
oly híres "FASOR".

Dr. Fabiny Tibor

A Deák téri Evangélikus
Gimnáziumról

Ha most vall is nálunk kisebb evangélikus gimnázium hazánkban, a
jövőben alighanem mi leszünk a legkisebbek: 130éves, szép, de szűk ~püle-
tünkben 12 harmincfős osztályt tudunk megnyugtatóan elhelyezni. Osztől
már tíz osztályunk lesz: az "alapító ősök" - ahogy a 92-ben indult évfolya-
mot becézzük - már harmadikosok lesznek, és nyolcosztályos tagozatunk-
ban is már a második évfolyam indul. Osszesen mintegy 290 diákunk lesz.

Hogyan tovább? Igazgatótanácsunk úgy döntött, hogy egyelőre a nyol-
cosztályos tagozat mellett megtartjuk a négyosztályosat is, gondolva azokra
a környékbeliekre, vidékiekre, akiket tízévesen se bejárónak, se kollégistá-
nak nem szívesen adnak, de tizennégy éves korukban már vállalkoznak
egyikre vagy másikra.

A tanévet augusztus utolsó három napján - ez már hagyománnyá
kezd válni - osztályonként vagy évfolyamonként csendesnappal kezdjük
valamelyik egyházi konferenciázóhelyen. Különösen az új évfolyamoknál
fontos az első tanítási napot megelőző ismerkedés, összerázódás, lelki rá-
hangolódás. De a felsőbb évfolyamok számára is hasznos a nyár utáni,
tanítás előtti elcsöndesedés, Isten felé fordulás.

Mivel a nyolc évfolyamból még csak három volt az elmúlt tanévben,
és épületünkbe is csak 93 szeptemberében költözhettünk be, s mivel könyv-
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1.évfolyam 5.szám 1994.március

Deákélet
••Mit keresitek a holtak
közön az élőt?
Nincs itt, hanem feltámadott ••

Lukács 24: 5-6

Istentől áldott húsvéti
ünnepeket kiván:

-az iskolaalapító gyülekezetnek,
-az iskolafenntartó egyháznak,
-a testvériskoláknak,
-a tantestületnek és az iskola minden munkatársának
-a hűséges volt díákoknak,
-minden mostani Deák téri diáknak,
-a Deák Téri Evangélikus Gimnázium Alapítványát
támogatóknak
és lapunk minden olvasójának

az Igazgatótanács és a Szerkesztőség.
"Feltámadott az Úr bizonnyal!
Erős hittel hiszem ez egyet:
S azoknak, kik keresztre vonták,
Örökségül hagyá a mennyet."

Baja Mihály: Husvéti ének

tárunk, szertáraink, szaktantermeink még nem voltak, sok tekintetben a
kezdő lépéseket tettük csak meg. Szakköri munka, fakultáció csak 94 őszén
kezdődik, énekkarunk is féloldalas, a nagyok hiánya sporteredményeinken
is meglátszik. De voltak máris figyelemre méltó eredményeink, például az
Európa Tanács "Europe at school" versenye 26 magyar díjazottjából hár-
man a mi iskolánk ból valók.

Nagy súlyt fektetünk a külföldi kapcsolatokra, és éppen ezért a nyel-
voktatásra: minden tanulónk eljuthat érettségire a nyelvvizsga szintig angol
és német nyelvből. Ahogy iskolánk, testületünk bővül, a nyelvi választékot
is szélesítjük. Megteremtődtek a számítógép-kezelés oktatásának feltételei
is. Könyvtárunk 1992-ben nulláról indult. Ma 5-6000 kötet vár elhelyezésre
és feldolgozásra. A könyvtár iskolánk második legszebb helyisége lesz.

Ú} utakon }árunk a hittanoktatásban : az elmúlt tanévben a heti l2
hittanórából 8-at az iskola tanárai tartottak, szeptembertől a református és
kato\l\ms mtoktatást te\)es egészébenko\légák ves~ik.át ..~s~töl is.s'Z;á~í~u~k
a teológus ifjúság közremüködésére a gy~rme~~lbl~akor,e~ az ~fjusaglora
vezetésében.Sürűnjártak a hallgatók hospitálni IS,hittanórákat lStartottak.
Tennészeres feladatunk, hogya teológia gyakorlóiskoJája legyünk.

A túljelentkezés 2-3-szoros, és ez csak nőni fog, mert az 1995/96-os
tanévre már csak egy-egy osztályt tudunk felvenni. A négyosztályos tagozat-
ban lényegében a Fasor számára engedélyezett tanterv szerint tanítunk,
kissé nagyobb súlyt adva néhány humán tárgynak, a két nyelvnek. A nyolc-
osztályos tagozatban a Radnóti Gimnázium tantervét vettük át, hiszen ezt

38



tanítják már 2-3 tucat nyolcosztályos gimnáziumban országszerte, köztük
evangélikus iskolákban is.

Bővítenünk kell a tantestülétet is, egyházunkhoz kötődő tanárok pályá-
zatát várjuk. Ez feltétele diákjaink felvételének is: nem elég, ha valaki jó
magaviseletű és tanulmányi eredményei kiválóak. Egyházhoz nem tartozó,
hittanra nem járó diákot nem veszünk fel. Hétfő reggeli áhítatainkat az
elmúlt esztendőben iskolánk Dísztermében tartottuk, éppen elfértünk ben-
ne. Szeptembertől azonban anyagyülekezetünk templomában, a Deák téren
kell tartanunk, ahol évnyitó inkat, évzáróinkat is tartjuk: kinőttük a Díszter-
met. Jó a kapcsolatunk a Deák téri gyülekezettel, de más gyülekezetekkel
is: presbiterek, énekkari tagok vannak testületűnkben. Sokfelől árad felénk
a szeretet és a segítség: Budapestről, vidékről és külföldről egyaránt. Mind-
kettőre: az imádságos szeretetre és az indulást-fenntartást megkönnyítő
segítségre egyaránt szükségünk van.

Orosházi reménység
Az orosházi evangélikus templom kertjében három emlékfa áll. Ezeket

a gimnázium egyházi osztályaiba járó diákok ültették Isten iránti hálából.
1992-ben megszületett az a gondolat, legyen ismét evangélikus gimnázium
városunkban. Az egykori orosházi evangélikus gimnázium "öregdiákjai"
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által létrehozott alapítvány indított bennünket arra, hogy kezdjük el és
próbáljuk folytatni azt, amit 1948-ban abba kellett hagyni.

Tekintettel arra, hogy egykori gimnáziumunk épületét államosították,
majd később lebontották, a Táncsics Mihály Allami Gimnáziumban kap-
tunk lehetőséget arra, hogy elképzelésünk megvalósításához hozzákezdhes-
sünk. Jelenleg már három évfolyamban egy-egy egyházi osztály működik,
ahol az állami gimnázium ügyünket felvállaló tanárai tanítanak. A spirituá-
lis nevelést a három történeti egyház lelkészeivégzik az órarendbe beiktatott
hit- és erkölcstan órákon. Az evangélikus, a református és római katolikus
diákok viszonya harmonikus. Ezekbe az osztályokba járnak orosháziak és
vidékiek, fiúk és leányok, jó képességűek, szorgalmasak és szerényebb ké-
pességekkel rendelkező tanulók vegyesen, de egy közös gondolattal, hogy
.mövekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus" (Ef
4,15).

Mi, akik vállaltuk az osztályfőnökséget, a szaktárgyi oktatást, úgy
éreztük, feladatot kaptunk Istentől, hogy elegendő "útravaló(' adjunk diák-
jainknak, hogy boldog és elégedett felnőttekké váljanak. Allami tanterv
szerint tanítunk és nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvek oktatására.
Angol, német, emelt szintű angol és latin nyelvi lehetőségekkel biztosítjuk
diákjainknak a középfokú nyelvvizsga letételét. Harmadiktói bármely hu-
mán vagy reál tárgy emelt szinten, fakultációs formában biztosítja a maga-
.sabb szintü ismereteket. Felkészítést és segítséget nyújtunk az országos
tanulmányi versenyeken indulóknak. Fakultációs formában számítástechni-
kát, valamint gyors- és gépírást okta tunk. A sportot kedvelő diákjaink
kosárlabda és atlétikai sportkörben tevékenykednek.
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A 14-18 éves fiatalok szeretetre vágyók, gondoskodást elhárítók,
tanácsot, nevelést elfogadók és a másságot keresők, érzékenyek, labilisak,
helyüket keresik a családban, az iskolában, a világban. Ezekből a kaotikus
érzelmekből segíti a fény felé vezetni az ifjúságot az evangélikus egyház
minden szombaton tartott ifjúsági foglalkozásokon. A nyári hónapokban
megbeszéléssel egybekötött filmszemlékre várják a gimnazistákat.

Köszönjük a támogatást, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház és a MEVISZ, valamint hazánk evangélikus gimnáziumai nyújtanak.
Igy vált lehetővé, hogy mi is részt vehettünk az országos rendezvényeken,
versenyeken. A gimnázium egyházi osztályainak vannak olyan tanulói, akik
tetteikkel igyekeznek bizonyítani, hogy van esély a sikerre. Az "Ur érkezése"
országos szavalóversenyen Jónás Irén 3. helyezést ért el. A Ill. Országos
Bibliaismereti Versenyen Berta Beáta csapatban a 2. helyen végzett. A "Tá-
jak, Korok, Múzeumok" országos versenyen Székely Tamás csapatban 8.
helyezett. A városi területi vers- és prózamondó versenyen 2 - 3. helyen
végeztek diákjaink. Az Irinyi Kémia Versenyen megyei döntősünk volt.
Aranyérmes atlétánk is volt a megyei bajnokságon.

Nagy esemény volt városunk újraalapításának 250. évfordulója, ame-
lyen az egyházi osztályok irodalmi összeállítással szerepeltek. Diákjaink
lelkesen dolgoznak a cserkészmozgalomban, a városi Madrigál Kórusban
és a leánykarban énekelnek.

Az egyházi oktatási intézmények tanévnyitó és tanévzáró istentisztelete
az evangélikus templomban mindig megható és felemelő érzés, nekünk ezek
új ünnepek. Karácsonykor a világi osztályoktói külön, lelkészeink körében
ünnepelünk.

Most még kevesen vagyunk - három osztály, körülbelül 60 tanuló -,
de a feladatunk nagy, tervünk sok, van hitünk és kitartásunk, hogy Isten
segítségével megvalósíthatjuk azokat. Az "Evangélikus Gimnázium, Oros-
háza Alapítvány", valamint a dr. Fehérné dr. Ravasz Magda és családja
által létrehozott alapítvány segíti a jó szorgalmú és példamutató kötelesség-
teljesítésü, rászoruló fiatalokat rendszeres havi ösztöndíj juttatásával, to-
vábbá a tervezett önálló evangélikus gimnázium megvalósulását. Reménysé-
günk teljesedéséhez kérjük Isten áldását!

Pál Tamásné
osztályfönök,

biológia - fóldrajz szakos tanár
Táncsics Mihály Gimnázium
egyházi tagozat, Orosháza

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium

az idén fejezte be a 188. tanévét.
Az utolsó két évben ismét az alapító nyíregyházi evangélikus gyülekezet

alapítólevelének szellemében neveli a mintegy 700 diákját a keresztyén
erkölcsre és a tudományokra.
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Az 1. évesek fogadalom tétele a nyíregyházi nagytemplomban

Iskolánk egykori tanulója: KRÚDY Gyula emléktáblájának koszorúzása
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Az iskola 22 osztályából az 1994j95-ös tanévtől kezdve már 17 osztály
egyházi beiskolázású tanuló. Ezekben az osztályokban minden hét templo-
mi áhítattal, minden első óra közös imádsággal kezdődik és heti két órában
"tanulnak" hit- és erkölcstant. Félévenként egy-egy "csendesnapon" vesz-
nek részt. Spirituális téren ez a többlet különbözteti meg a város többi
gimnáziumától, szervezeti téren pedig az, hogy ez a gimnázium nyolcosztá-
lyos, mint régen is volt.

Az iskolába újonnan felvett alsó és felső I. évesek a templomban
tesznek ünnepélyes fogadalmat, amelynek szintézise a Pál apostoli intelem:
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!"

Egyébként minden évfolyam A) osztálya nyelvi tagozatos, és vannak
számítástechnikát is kiemelten tanuló osztályok.

Minden évben fogadunk külföldi nyelvtanárokat, az USA-ból és leg-
utóbb már Németországból is.

Külföldi kapcsolatunk aPárizs melletti Massy városka evangélikus
gyülekezetével és az ottani gimnáziummal alakult ki legjobban: az elmúlt
évben 20 diákunk volt ott tanulmányúton.

Az iskola tanulói tevékenyek. Részt vesznek minden értelmes tanulmá-
nyi, műveltségi és sportversenyen. Számos országos helyezéssei rendelkez-
nek. Dolgoznak a színjátszókörben és a tűzzománc-szakkörben csakúgy,
mint a sportkörökben. Sakkcsapataink is szépen szerepelnek.

A tanév során a szép dísztermünkben folyamatos rendezvényeken mu-
tathatják be képességeiket az angol, német és francia nyelvet tanulók, a

Ballagási jutalom átadás, 50 éve végzett öregdiákok jelenlétében
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zenedélutánokon pedig az énekesek, illetve a hangszeresek tartanak műsoro-
kat.

Szépen dolgozik a most újjászervezett kiscserkész csapat is.
Országos rendezvényűnk Az Ur érkezése elnevezésű szavalóverseny,

amelyre a történelmi egyházak gimnáziumait hívjuk meg. A szavalóverse-
nyen kifejezetten olyan versek hangzanak el, amelyek a hit, az emberszere-
tet, az Istennel való találkozás élményéből fakadtak. A nyíregyházi gimnázi-
um - a fenti eredmények ellenére is - még az út elején tart. Sok imádság,
tűrelem és szeretet kell még ahhoz, hogy az evangélikus gimnáziumok
egykori magas erkölcsi és tanulmányi színvonalát megközelíthessük.

Dr. Bánszki István
a gimnázium igazgatója

A Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium életéből
1992. augusztus l-jétől az 1806-ban Sárszent!őrincen alapított, 1870-

ben Bonyhádra telepített Petőfi Sándor Gimnázium újra egyházi fenntartá-
sú intézményként működik, 430 diákkal, 34 tanárral és 23 fő technikai
személyzettel. A munka zökkenőmentesen folyik tovább, a paletta színeseb-
bé vált.

Profiljainkat részben a környék igénye, részben a tradíció határozta
meg. A négyosztályos struktúrában évfolyamonként 3-3 osztály működik.
Speciális tantervű németes osztályunk indítását arra alapoztuk, hogy a
beiskolázási területünkön az általános iskolák nagy részében tanítják a
német nyelvet. A magas óraszámmal sikerül elérni, hogy sokan szerezzenek
közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsgát, de természetesen a nyelv mellett az érdek-
lődéstől függően más tantárgyak felé is orientálódhatnak a diákok. Termé-
szettudományos osztályunknak is nagy hagyományai vannak. Ezekbe az
osztályokba elsősorban természettudományos érdeklődésű gyerekek járnak,
akik első évben matematikából heti 2, fizikából és kémiából heti 2 plusz
órában csoportbontásban sajátítják el a tananyagot. Második osztályban
választhatnak (matematikából, fizikából, kémiából vagy biológiából) 2
tárgyból heti 2-2 plusz órát, egyet kötelezően kell választani. Harmadik
osztálytói belép a hagyományos fakultációs rendszer. Ez a rugalmasság nem
tereli egy irányba a tanulókat, biztosítja a kilépést, ha valaki inkább más
tantárgyak felé orientálódik.

Altalános tantervű osztályainkba olyan gyerekek járnak, akiknek még
bizonytalanok a tovább tanulási tervei.

A speciális osztályaink iránt érdeklődő nyolcadikosoknak németből,
illetve matematikából előkészítő szakkö rt tartunk havi 1 alkalommal, a
legjobbak pedig felvételi vizsga nélkül felvételt nyernek.
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Iskolánk tanuló inak lehetőségük van anémet nyelvet Németországban
is gyakorolni. A bajorországi Treuchtlingen diákjai minden évben szeptem-
berben 10 napra Bonyhádra látogatnak, levelezőpartnerük családjához. Ezt
a látogatást minden tanév áprilisában viszonozzuk. Ugyancsak jó kapcso-
latban állunk Bonyhád testvérvárosának, Wernaunak iskolájával.

Az útiköltséghez gimnáziumunk nyelvi alapítványa hozzájárul.
A hagyományos struktúra mellett kísérletijelleggel1992-ben indítottuk

első osztályunkat a hatosztályos struktúrában. Szeptembertől már a harma-
dik "kiselsős" osztály indul, fele kéttannyelvű németes, fele emelt szintű
matematikai képzésben. Az eddigi tapasztalatok megerősítik a kísérlet létjo-
gosultságát. A legjobb tanulmányi eredményt a "kicsik" érték el. Az előké-
szítő szakköröknek a hatodikosok körében is nagy sikerük van.

Gimnáziumunk tanulói minden területen szeretnek versenyezni, sok
szép versenyeredménnyel gyarapítani a repertoárt.

Az 1993/94-es tanév kiemelkedő eredményei:
Matematika OKTV VII. hely, Xantusz János földrajzverseny országos

V. hely, Kazinczy-érem, Arany Dániel mat. verseny Ill. díj, Irinyi kémiaver-
seny országos döntő, Oveges fiz. verseny VII. hely, Kitaibel Pál biológiaver-
seny XIII., XV. és XXV. hely, Varga Tamás mat. verseny VIlI. hely,
Szőkefalvi mat. verseny Ill. hely, Fizika OKTV XXI. hely, Fényes Imre
versenyen XVIII., Szép magyar beszéd verseny döntőjében részvétel, Ránki
György történelemversenyen területi Ill. hely, Vermes Miklós fizikaverse-
nyen II. és VII. hely, Mikola fiz. verseny II. fordulójában részvétel.
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Büszkékvagyunk diákjainkra, akik a tanulás mellett az iskolai rendez-
vényekenis aktívan részt vesznek, színesítik az iskolai életet. A tanév hagyo-
mányos nagy eseményeit az őszi diáknap indítja, amelyen az egész iskola
túrázik. Ehhez kapcsolódik az elsősök beiktatása, a szecskaavató. Az őszi
eseményeksorát a harmadikosok által szervezett szalagtűző ünnepség zárja.

A farsangi időszakban a "tavaszi diáknap" keretében a tanulók kultu-
rális bemutatót tartanak, előadva a színjátszókörben megtanultakat, megis-
mertetve tehetségüket a zenében, a versben, a színjátszásban. A májusi
sportnap jó lehetőség a testmozgásra, a tréfás versenyekre.

A hitoktatás is sajátos képet mutat. Környékünkön kevés evangélikus
él. Beiratkozáskor nyilatkozniuk kell a tanulóknak, ha nem evangélikusok,
hogy katolikus hittant, bibliaismeretet, vallástörténetet vagy kultúrtörténe-
tet választanak-e. Valamit mindenkinek választania kell.

Az iskola légköre családias, a tanulás mellett jut idő a beszélgetésekre,
egymás megismerésére. Tanár, diák, lelkész együttesen igyekszik megfelelni
a mai kor kihívásának.

Sántha Lászlóné
igazgató

A Soproni Líceum
A BerzsenyiDániel Evangélikus

Gimnázium (Líceum) 437. tanévé-
ben él, munkálkodik Sopronban, a
Magyarországi Evangélikus Egy-
ház iskolájaként.

Fő nevelési célkitűzésünk - a
többi evangélikus iskolához ha-
sonlóan - az, hogy tanulóinkat
evangélikus szellemben a magyar
haza hű polgáraivá, ezen belül az
evangélikusokat egyházunk öntu-
datos, hű és áldozatkész tagjává, a
más felekezetűeket egyházunk
megbecsülésére a lelkiismereti sza-
badság tiszteletben tartásával saját
egyházuk segítségével neveljük.
Természetesen az oktatás az állami
közoktatási törvényben megfogal-
mazott célkitűzéseknek megfelelő-
en történik.
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A szerkezeti felépítésünk a ha-
gyományos nyolcosztályos gimná-
zium felélesztése után hármas: a)
1-1 párhuzamos osztállyal nyolc-
osztályos gimnázium, benne egy
félosztálynyi német nemzetiségi ta-
nulóval; b) 2-4 párhuzamos osz-
tállyal - ugyancsak hagyomá-
nyosnak mondható négyosztályos
gimnázium, szintén félosztálynyi
német nemzetiségű diákkal; c) 1-3
párhuzamos osztállyal levelező
gimnázium, illetve levelező szak-
középiskolai tagozat. E legutóbbit
szakmunkásképzőt végzettek ré-
szére szerveztük.

Először 1934-ben kapott a Líce-
um diákotthont, a mai Hunyadi
János Általános Iskolát. Az ottani
régi szárny Hetvényi Lajos vallás-



Az iskola utcai homlokzata

tanár kezdeményezésére főképpen
az öregdiákok fillérjeiből készült.
Másodszor 1993. december 2-án
hangozhatott el - most Szebik
Imre püspök szájából - a diák ott-
hont és a benne kialakított kápol-
nát áldó és Isten segítségét kérő
ima. A volt határőrlaktanyáért
cserében egyházunk lemondott a
régi teológusotthonról (most neve-
lőotthon), amelyen még ma is ott
van a kovácsoltvas Luther-rózsa.

Hozzátartozott még az iskolá-
hoz l858-ig a tanítóképző, amely
önállóan 99 évet élt, 1957-ben
szüntették meg. Remény van rá,
hogy Sopronban hamarosan újra
lesz evangélikus pedagógiai főis-
kola, l892-ig a mostani Teológiai
Akadémia is része volt a Líceum-
nak, a Líceum megjelölés eredeti-
leg éppen a főiskolai jellegre utalt.

Talán a soproni evangélikus teoló-
gia sem álom csak.

A Soproni Magyar Társaság
írásra ösztönző műhely is volt. Ab-
ban a korban, amikor az iskola
még nem tanította a magyar nyel-
vű fogalmazást, ez a kör kedvet
ébresztett az írogatásra, hiszen a
tagok egy része a társaságban ta-
nult meg szöveget szerkeszteni, fo-
galmazni.

A nagyobb terjedelmű értekezé-
sekre pályázatokat hirdettek, ju-
talmazva a legjobb munkákat. Eb-
ben is ápoljuk a hagyományt, hi-
szen a Magyar Társaság ma is mű-
ködik iskolánkban.

A felvilágosodás korának e diák-
társasága Kis János nevével for-
rott szorosan össze. A kor legkivá-
lóbb tanítványa a költőzseni, a ké-
sőbbi névadó, Berzsenyi Dániel,
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akinek emléktáblája a falon, szelle-
me az iskolai életben maradandó.
Iskolánk diákja volt Döbrenteni
Gábor, akit evangélikus lelkész ap-
ja 180I-ben a grammatikai osz-
tályba íratott be. A fiú a Magyar
Társaság könyvtárosa, titkára lett.

A 19. század elejének jeles sop-
roni diákja volt Vajda Péter. De a
-reformkorban tanult itt Balassa
János, a későbbi orvosprofesszor.
Az ő osztálytársa volt Ihász Dáni-
el, a későbbi honvéd ezredes, Kos-
suthnak haláláig hű kísérője és
Lumniczer Sándor, utóbb neves
orvosprofesszor.

Iskolatársuk volt ezekben az
években Székács József is, a későb-
bi evangélikus püspök, a Petőfi és
a Kisfaludy Társaság tagja.

Dr. Habsburg Ottó előadást tartott
a fizikaversenyek résztvevőinek
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Az l825-ös országgyűlés hatá-
sára l827-ben életre hívott Deák-
kuti Vármegye (diákegyesület) be
akarta emelni az iskolai élet kere-
teibe az alkotmányos közélet intéz-
ményes formáit, fontosnak érezték
a közéletre való felkészítést, a ma-
gyarság szellemében.

Itt tanultak Petőfi barátai: Pákh
Albert és Sass István. De ez az
intézmény nyitott volt a nemzetisé-
gek számára is. A 19. század utolsó
harmadában az iskolában tanuló
szlovák diákok közül utóbb ki-
emelkedett Benezur Márton (írói
nevén: Martin Kukucin) és Mako-
viczky Dusán, aki később Lev
Tolsztoj háziorvosa lett. A század
végén Gombocz Zoltánt és Gom-
bocz Endrét - a későbbi tudóso-
kat - nevelte ez az iskola.

A huszadik században mind az
első és második világháború áldo-
zatai, mind a túlélők között talál-
hatunk kiváló tanítványokat. Zsi-
rai Miklós nyelvész, Berecz Dezső
színikritikus ... és akkor még nem
szóltunk az élő tanítványok hosszú
soráról.

Egy szakterületről, a fizikáról
külön is szólunk.

Kizárólag századunknál marad-
va, a Líceum tanítványa volt töb-
bek között Renner János, Rácz
László, Mikola Sándor és Vermes
Miklós is.

Ezen négy tanár életútja azonos,
nyolc esztendőn keresztül a Líce-
umba jártak, elvégezték az egyete-
met, majd testvériskolánkba, a
Fasori Evangélikus Gimnázium-
ba kerültek tanítani (majd igaz-
gatni).



A négy tanár készítette el és mo-
dernizálta a hazai matematika-
tantervet és vezette be a kísérleti
fizika oktatását a mai formában.
Olyan tanulók kerültek ki iskolá-
jukból, akik ismertté, illetve elis-
mertté tették a magyar fizikát.
Eredményeikre az egész tudomá-
nyos világ tisztelettel tekint.

Szólnunk kell még arról is, hogy
iskolánk az elmúlt évtizedekben a
hazai tehetségkutatás, illetve tehet-
séggondozás fellegvára lett az
alábbi fizikaversenyek szervezésé-
vel.

Mikola Sándor Országos Tehet-
ségkutató Fizikaverseny (a közé-
piskolák 1. és II. osztályos tanulói
számára), melyen 2000 tanuló in-
dul.

Vermes Miklós Emlékverseny ,
amelyen a szomszédos országok,

"a történelmi magyarság" tanulói
is indulnak.

Fényes Imre Olimpiai Válogató
Fizikaverseny .

Iskolánk kiváló tanítványairól
nemcsak versenyeket neveztek el,
hanem az ELFI által kitűzött ki-
tüntetéseket, illetve díjakat is.

Mikola-díjban részesül éven-
ként egy-egy tanár, aki a kísérleti
fizika-oktatás területén tűnik ki.

Vermes-díjban a tehetséggon-
dozás és tehetségkutatás területén
kiemelkedő tanár részesülhet,
évenként 1 fő.

Reméljük, sikerült a bemutat-
kozás, megismertetni magunkat
azokkal, akik között élünk és dol-
gozunk, jelenlegi és leendő tanitvá-
nyainkkal.

Dr. Lampérth Gyula, Nagy Márton,
Sámson KIára

Az Orosházi Gimnázium egyházi osztályának növendékei

4 EVANGELfKUSTEOLÓGUSOTTHON
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

Tel.; 163-64-51 183-45-37
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ÚJ TEMPLOMOK,
ÉPÜLŐ TEMPLOMOK

TELEKGERENDÁS fekszik, Békéscsaba városának
szélétől lO km-re.

Lakosait jórészt az állami
gazdaság vonzotta az új községbe,
ahol munkát kaptak, lakáshoz ju-
tottak.

A község kedvező fekvése és
jó adottságai, jó termőföldje, s a

Telekgerendás új település.
1952-benlétesült Békéscsaba hatá-
rában egy állami gazdaság köz-
pontja mellett.

A község a Békéscsaba - Sze-
ged közötti közút és vasút mellett
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város közelsége miatt gyorsan fej-
lődött. Lakosainak száma gyara-
podott. Mind több ház épült, kö-
zöttük modern óvoda, iskola és
más középület, de templom nem.

Aki templomba akart menni,
annak Békéscsabára kellett men-
nie. Ott kereszteltették, konfírmál-
tatták gyermekeiket, s ott esküd-
tek.

Az ötvenes, hatvanas években
nem kaptunk istentiszteleti helyet
a községben. A hetvenes évek vége
felé megnyílt előttünk az iskola
egyikterme istentisztelet tartására.

Orültünk az új lehetőségnek,
de a telekgerendási hívek többre
vágytak, templomot kívántak. -,

1989 tavaszán falugyűlés ke-
retében foglalkoztak a templomé-
pítés gondolatával, tervéveI. Eb-
ben a kérdésben egységes volt a
község népe, vallásra való tekintet
nélkül akarta a templomot.

1989 májusában a községi ta-
nács - tudomásul véve a falugyű-
lésen kinyilvánított szándékot -
úgy határozott, hogy térítés nélkül
az evangélikus egyház tulajdonába
adja a község központjában fekvő
park egy részét templom építése
céljából.

A községi tanács tiszteletre-
méltó döntése gyors lépésekre ser-
kentett bennünket. Benedicty
Gyula építészmérnök, békéscsabai
presbiter elkészítette az új temp-
lom és gyülekezeti ház terveit. En-
nek alapján megkezdődött az épí-
tés előkészítése, a szükséges pénz
és anyagok előteremtése. A község
népe segédmunkát ajánlott fel és
pénzt gyűjtött. Ez azonban kevés-
nek bizonyult. A költségek legna-
gyobb részét az Országos Egyház
fedezte. Jelentős támogatást nyúj-
tott a békéscsabai anyagyülekezet,
a helyi Allami Gazdaság, az On-

4*

kormányzat, a Megyei Önkor-
mányzat. A finnországi Mikkeli
gyülekezete is küldött adományt.

Az ünnepélyes alapkőletétel
1991. július 14-én volt. A 35 fokos
hőségben, a szabad téren tartott
istentiszteleten tíz gyermeket ke-
reszteltünk.

1992. szeptember 20-án, jó
egy évvel az alapkőletétel után dr.
Harmati Béla püspök hatalmas
gyülekezet jelenlétében, sok lelkész
közreműködésével felszentelte az
új templomot. Az ünnepi istentisz-
teleten 38 gyermek és ifjú részesült
a keresztség szentségében.

A szentelés alkalmával a
templomban még nem voltak pa-
dok, de a toronybanmegszólalt az
új harang, amit az Onkormányzat
adományozott, s Gombos Lajos
harangöntő készített.

Istennek hála, ma már szép új
tölgyfapadok vannak a templom-
ban és van egy szép hangú harmó-
niumunk is.

Jelenleg a templommal egy
építészeti egységet alkotó gyüleke-
zeti ház építésének befejező mun-
kái folynak.

Hamarosan készen lesz a gyü-
lekezeti ház, amelyben egy na-
gyobb és egy kisebb terem, kony-
ha, valamint a szükséges mellékhe-
lyiségek állnak majd a gyülekezet
rendelkezésére, hogy ott különbö-
ző csoportos foglalkozásokat tart-
hassunk.

Egyelőre még hiányzik a gyü-
lekezeti házból a berendezés. De
bízunk benne, hogy az az Isten, aki
olyan csodálatosan megsegített
bennünket a templom építése fo-
lyamán, megadja a még szükséges
eszközöket.

A telekgerendási templom
építésére és a gyülekezeti munka
támogatására létesítettük "A Te-
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lekgerendási Templomért" alapít-
ványt, melynek csekkszámlaszáma
OTP 619-006196-0.Az erre a célra
történő befizetések az adóalapból
levonhatók.

A telekgerendási templomra
és gyülekezeti házra tekintve, mi is
elmondhatjuk a Zsoltár szavaival:

"Az Úrtól lett ez.
Csodálatos a mi szemünkben.

Adjatok hálát az Úrnak, mert já,
mert örökké tart szeretete."

Táborszky László

NAGYCSERKESZ
1953-tól először id. Balczó

András kezdte meg az itteni temp-
lomépítéshez szükséges lépéseket.

Nem rajta múlott, hogya fárado-
zás nem hozta meg a remélt ered-
ményt. A templomépítés elindítá-
sát Laborczi Gézának engedte meg
a mi teremtő mennyei Atyánk.
Ezekben az időkben Nagycserkesz
a nyíregyházi nagy gyülekezet
szerves részének számított. Igy az
adakozás ban a nyíregyháziak szíve
is benne volt.

Több elgondolás, lehetőség
volt a telekvásárlással kapcsolat-
ban, végül az iskola és a temető
közelében találtak megfelelő he-
lyet. A telekvétellel párhuzamosan
- 1989. augusztus 3. - lépéseket
tettek a templom tervrajzának el-
készítésére. Több próbálkozás tör-
tént, több mérnököt kerestek fel,
kértek fel megfelelő terv elkészíté-
sére, sok modern elgondolás volt,
de a hívek tetszését nem nyerték el.
Ezek után dr. Vineze István me-
gyei főépítész készített egy tervet
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felkérésie, amit azután némi mó-
dosítással és az alagsor megterve-
zésévela nagycserkeszi presbitéri-
um egyhangúan elfogadott. Ez-
után terjesztették fel jóváhagyásra
az Országos Egyházi Epítési Bi-
zottság elé, melyhez az Országos
Egyházi Iroda hozzájáruit. 1989.
november 18-án Szabó Gyula es-
peresaz egyházmegye lelkészeinek
kíséretében, valamint az egyház-
község,község és a tsz vezetőségé-
nek jelenlétében ünnepélyesen el-
helyezteaz új alapkövet a gyüleke-
zet által vásárolt telken.

Az első lépés az alagsor elké-
szítéséneka határideje, 1990máju-
sa volt, ami nem jöhetett létre.

1991-benközben a Nagycser-
kesziGyülekezet közgyűlési hatá-
rozat alapján meghozta a különvá-
lását. Az önállóvá vált gyülekezet
a sorok íróját választotta meg lel-
készének,és 1991. szeptember 28-
~niktatták be szolgálati területére.
Igy új vezetés alatt folytatódott a
templomépítés is, az alagsor befe-
jezése,majd a falak felhúzása, to-
rony, stb.

Legutóbb 1994. jumus
II - 12-én, megtartottuk az első
konfirmációi istentiszteletet a félig
készalagsorban. Jelen pillanatban
a következő lépésünk az alagsor
befejezése,amennyiben a mennyei
Atyánk áldását adja, emberi szíve-
ket lágyít, pénztárcákat nyit.

S végül: remélem, egyszer
megélem,hogy a templom is elké-
szül, s betölti Isten dicsőségére a
rendeltetését.

(A templom adatait M egyer
Lajos ny. lelkész leírt előadásából
vettem.)

Boncsérné
Pecsenya Anna

ZOMBA

Utoljára kétszázötven évvel
ezelőtt állt templom a szorgalmas,
igyekvő népéről híres tolnai falu,
Zomba közepén. Az akkori evan-
gélikusok a Rábaköz vidékéről hi-
tük miatt menekültek ide. Mielőtt
saját házuk lett volna, templomot
építettek téglából, vesszőből, sár-
ból. Hozták a csodaszép harangot
is, hadd szóljon Isten dicsőségére.
A vallási türelmetlenség nem sok
időt adott arra, hogy a dombok
között gyökeret verjenek. Dőry
báró alig húsz év múlva elűzte
őket. Java részük Orosházára me-
nekült, néhányan Mekényes felé
vették útjukat. Vitték a harangot,
s néhány téglát... Az orosházi
evangélikusság s az alföldi város
hűséggel emlékezik egykori ottho-
nára. Ezt sokszor megtapasztaltuk
a 250 éves jubileum napjaiban,
1994 tavaszán.

Az 1744-es elűzés után né-
hány evangélikust számláló szór-
vány volt Zomba, s a szomszédos
lutheránus fellegvárhoz, Kétyhez
tartozott.

A történelem szomorú jele s
furcsa fintora, hogy míg amegye
java evangélikusságát kitelepítet-
ték a második világháború után,
Zombára felvidéki híveink érkez-
tek. Őket magyarságuk miatt űz-
t~.k el szülőfalujukból, Alsószeli-
rol.

Nem csak házukat, földjeiket
kellett otthagyniuk, hanem csoda-
szép, szeretett templomukat is. Ke-
serves évek következtek. Részben
az új haza s az új otthon elfogadá-
sa, részben a beilleszkedés gondjai
voltak ezek. S még valami: hol
gyakorolhatják hitüket? Boross
Béla, a különleges képességekkel
megáldott tanító, s Andorka Sán-
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dor hűséges lelkipásztor igényes
szolgálata tartotta a kis evangéli-
kus közösségben a lelket. Egyszer
talán - álmodták - lesz újra
templomuk. Hol könyvtárban, hol
iskolában, néha bö!csődében, is-
mét máskor nyugdíjas otthonban
gyűltek össze igét hallgatni.
A gyülekezetet azonban lassan
morzsolta a templomtalanság szo-
morúsága.

1993-ban e sorok írója, aki
helyettes lelkészként szolgált Zom-
bán, úgy érezte, ez nem mehet így
tovább. Merészen álmodni tudó
embereket keresett, s talált csodá-
latos társakra a gyűlekezetben, és
ügyes, szorgalmas emberekre a hí-
veken kívül, a községben. Pintér
György felügyelő, Pató cs Sándor-
né, Kaufer János és Regős Henrik
gondnokok vezetésével munkába
fogtunk.

Az elődök, s az idősek hűsége-
sen spórolt pénzéből (250 000, -

Ft) "alapot vetettünk" a Polgár-
mesteri Hivatal (Szulimán Ferenc
polgármester és dr. Fábián József
jegyző) s az Irgalmas rend jóvoltá-
ból kapott telken.

Benczúr László Ybl-díjas épí-
tész papírra vetette az álmunkat, a
családias közösséget kifejező
templomot, ahol nem "nézőtér és
színpad" van, s ahol nem nézők és
előadók ülnek, hanem Krisztus
asztala van középen, s azt körülü-
lik a tanítványok. A kör alakú
templom egyben - sátorforma-
ként - jelképe annak is, hogy "Is-
ten sátora az emberek között lesz"
(Jelenések könyve ... ).

Fantasztikus összefogással,
felbecsülhetetlen nagyságú társa-
dalmi munkával, sok-sok anyagi
áldozattal készűlt el a templom,
amelyet Pünkösd ünnepén, a
Szentlélekért való könyörgéssel
szentelt fel dr. Harmati Béla püs-
pök.
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Emberek erejüket s pénzüket
áldozták azért, hogy Isten ügyéhez
méltó helyen hangozzék az ige, s
megtapasztalható legyen az Isten
szeretete. Az áldozat mégsem ter-
het jelentett. Mindazok, akik részt
vehettünk e csoda megvalósulásá-
ban, Istennek vagyunk hálásak
azért, hogy templomépítés ben
használt fel minket eszközként.
Dicsőségére készült, semberek
örömére.

Az igazi építés azonban nem
fejeződött be. Mi magunk is, akik-
nek Zomba neve most még többet
jelent - az Istennel találkozás
újabb helyét - épülünk lelki ház-
zá, ahogy erre Péter apostol biztat.

Zomba 1994. Erős vár a mi
Istenünk - áll a templom hom-
lokzatán. A kapuk tárva-nyitva
várják azokat, akik itt élnek, akik
erre járnak, akik imádkozni, éne-
kelni s igét hallani szeretnének.
Hát nem Isten minden reménysé-
get felülmúló jóságának új jele ez
a hajlék?

Ifj. Hafenscher Károly

BUDAPEST -KELENFÖLD

Búcsú az öreg templomtól - épül
az új

Sok áldott és meghitt órát töl-
töttünk a Farkasréti temetőnél lé-
vő reformátusokkal közös templo-
munkban. Vigasztalást és erőt, bé-
kességet és nyugalmat talált ott a
betérő ember. Igaz, sokan fel sem
ismerték a villamosról és autó-
buszról, hogy templom mellett
mennek el, mert 30 évvel ezelőtt
olyan jelentéktelen külsejűvé kel-
lett a korábbi széntárolót formál-
ni, hogy az kívülről ne hírdesse,

hogy ott Isten háza van. Ez akkor
küldetése volt, mert jelentéktelen-
ségévei biztosította, hogy ott olyan
ökumenikus összejövetelek is lét-
rejöhettek, amiket nagyobb temp-
lomokban nem volt szabad meg-
tartanunk.

De ez a nehéz idő elmúlt, s ne
gondoljuk, hogy újra visszajön!
Talán ezt' akarja nekünk Isten
üzenni, amikor az imaházunk sar-
ka megindult és összedőléssel fe-
nyeget - hiszen tisztességes alap
nélkül épült a széntároló. Ezért
kell egy új templomot építenünk,
de ez már külsejében is hirdetheti,
hogy Isten háza, ahová mindenki
betérhet. Ifj. Benezur László egy
igen szép és igényes tervet készí-
tett.

A gyülekezetben még az utol-
só pillanatban is voltak az építés-
nek ellenzői, hísz nehéz gazdasági
időben élünk. Az idősebb gyüleke-
zeti tagok viszont visszaemlékez-
tek, hogy a szép kelenföldi temp-
lom is a nagy gazdasági világvál-
ság idején (1928) épült. Isten ugya-
nis jelként adhat egy-egy ilyen
templomépitést, hogy mutassa, az
O hatalma a gazdaságinehézségek
idején is csodálatos. O tegnap és
ma és mindörökké ugyanaz!

Találtunk idén egy kivitele-
zőt, s megkezdtük az építkezést.
Aprilis 8-án volt az alapkőletétel,
de már július 22-én elérték az épí-
tők a templom legmagasabb pont-
ját s kitűzték a virágcsokrot: bok-
rétaünnepséget tartottunk a refor-
mátus testvérekkel közösen. Re-
méljük, hogy mire ez a naptár
megjelenik, fel is szenteljük azt.

Közösen építjük a reformátu-
sokkai a templomunkat. Talán Is-
ten további jelként adja az ökume-
né részére ezt az építkezést. Ami-
kor olyan sokfelé meggyengültek
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az ökumenikus kapcsolatok, íme
az összefogás milyen példaértékű.
Ezért épül még a mi számunkra is
gyorsan ez a templom, hogy má-
sok is kapjanak kedvet, erőt az
összefogásra és munkára.

Missura Tibor

OROSHÁZA,
SZŰLŰ VÁROSRÉSZ

1994. április 24-én volt 250
esztendeje annak, hogy a Tolna
megyei Zombáról hitükhöz való

.ragaszkodás miatt elüldözött
evangélikusok megalapították
Orosházát, illetve az orosházi
evangélikus egyházközséget. Az
évforduló ünnepi sorozatának
egyik kiemelkedő eseménye volt
Orosháza Szőlő városrészében egy
új templom alapkövének letétele.

Orosházát a Szeged- Békés-
csaba-i vasútvonal nyugat - keleti
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irányban kettészeli. A város északi
részén van Orosháza legnagyobb
ipari létesítménye, az amerikai ér-
dekeltségű síküveg- és a magyar
kezelésben lévő öblös üveggyár. Itt
található az egyik, több száz gyer-
meket befogadó általános iskola.
Azóta, hogy néhány évvel ezelőtt
megépítették az ún. Szőlő körutat,
rohamos fejlődésnek indult ez a
városrész. Egymás után emelked-
nek a szebbnél szebb családi há-
zak. Ez a kertvárosi rész messze
esik az óváros központjában lévő
209 éves templomunktóI. Ezért a
gyülekezetben már a század elején
felvetődött a gondolat, hogy temp-
lomot kellene építeni ebben a vá-
rosrészben. A két világháború nem
kedvezett a megvalósításnak.
A 250 éves évforduló ismét felszín-
re hozta az új templom iránti régi
vágyat, amit az is indokol, hogy az
itt élő idős testvérek és a kisiskolás
gyermekek megfelelő tömegközle-



kedés hiányában nem tudnak a ré-
gi egyházi központba eljutni!,

Az egyházközség presbitériu-
ma és közgyűlése, figyelembe véve
a fenti szempontokat, határozatot
hozott a templom építéséről. Az
önkormányzattói telket vásárolt a
gyülekezet a városból észak felé
kivezető út és a Szőlő körút keresz-
teződésénél. A templom tervének
elkészítésére Benezur László Ybl-
díjas építész kapott megbízást, aki
az 1994 nyarán felszentelt zombai
evangélikus templom tervét is ké-
szítette.

A tervezett templom hagyo-
mányos formát mutat. Földszinti
része kb. 100 személy befogadásá-
ra lesz alkalmas. A tervben benne
szerepel az oltártér felé mindkét
oldalon benyúló karzat. Ennek
megépítésére, az igényeknek meg-
felelően, később kerül sor. Ez,
megközelítően, kétszeresére növeli
a templom befogadóképességét.
A tervhez hozzátartozik a telek
másik oldalán, utcafronton felépí-
tésre kerülő segédlelkészi, illetve
gondnoki lakás, amelyhez egy kis
terem is tartozik. Ez gyermek-
bibliakörök, konfirmációi oktatás,
bibliaórák és egyéb egyházi alkal-
mak megtartására szolgál.

Az új templomot az öreg
templom 210 éves évfordulójára,
L996-ra szeretnénk felépíteni.
Orülnénk annak, ha az orosházi
evangélikusok on kívül a gyüleke-
zetünkből elszármazott, az ország
különböző városaiban és községei-
ben élő testvéreink is támogatnák
tervünk megvalósulását adomá-
nyaikkal, hogy a Szőlő városrész-
ben lakók lelki gondozását jobban
tudjuk végezni Isten dicsőségére.
Ehhez kérjük az egyház Urának,
Jézus Krisztusnak az áldását.

Pintér János

BALATONBOGLÁR
A bibliai Prédikátor könyvé-

ben olvassuk, hogy mindennek
megvan a maga rendelt ideje, így
az építésnek is (Préd 3,3).Mi, bala-
tonboglári evangélikusok úgy
érezzük, hogy most jött el az ideje
annak, hogy hitünk gyakorlására
templomot építsünk Isten segítsé-
gével.

A Balaton környékén járva,
minden idelátogató láthatja, hogy
az országos átlagnál nagyobb fej-
lődés következett be itt az utóbbi
évtizedekben. Nemcsak szebbnél
szebb szállodák meg nyaralók
épültek, hanem megnőtt az állan-
dó lakosként letelepedők száma is.
Ezek között evangélikusok is köl-
töztek ide. Némelyik Balaton-parti
helységben megháromszorozódott
a számuk. Ez történt Balatonbog-
lár-Balatonlelle térségében is. Há-
rom évtized alatt l20-ról 320-ra
nőtt a lélekszámunk.

Istentiszteleti alkalmakat
ugyan tarthatunk az itteni refor-
mátus templomokban, de érthető
a vágyódásunk saját lelki otthon
után. Hasonlóképpen hiányolták
eddig az evangélikus templomot az
itt nyaraló hazai és külföldi evan-
gélikusok is.
.. Kérésünkre a Balatonboglári
Onkormányzat gyönyörű fekvésű
telket adományozott nekünk
templom és parókia építésére a Ba-
laton fölé emelkedő panorámás
Várdombon. Még ebben az évben
Alapítványt is létesítettünk az épít-
kezésre és megindult a helyi ada-
kozás. Országos egyházunk pedig
és személyesen dr. Harmati Béla
püspök úr már eddig is minden
segítséget megadott ennek az erőn-
ket meghaladó munkának a vég-
hezviteléhez.
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A pályázatra beérkezett ter-
vek közül Nag y Tam á s Ybl-
díjas építész itt mellékelt tervét fo-
gadta el a zsűri. Szeptemberben
lesz az alapkőletételi ünnepségünk
és úgy tervezzük, hogy még az ősz
folyamán Deo volente elkészülünk
az alapozással is.

Valamikor a népvándorlás
kezdetén a kelták építettek itt nagy
erődítményt a Várdomb tetején,
melynek sáncai ma is láthatók. Mi,
a mostani "népvándorlásban" itt
megtelepedett evangélikusságnak
szeretnénk lelki otthont és Isten
nevéhez méltó hajlékot építeni, aki
nekünk "Erős Várunk".

Madarász István

BAGOLYIRTÁS

Az 1951-ben állami önkény-
nyel feloszlatott Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület 40 évi
kényszerszünet után, egyházunk
keretében 4 évvel ezelőtt újra meg-
indíthatta szolgálatát. A Mátra
festői vidékén visszakapott telkén,
Bagolyirtáson, ahol a háború utá-
ni években oly sokan részesedtek
testi-lelki felüdülésben, az elmúlt
évben Egyesületünk építkezésbe
kezdett. Célunk az volt, hogy első
lépésben ifjúsági sátortáborok tar-
tását tegyük lehetővé, hogy minél
több fiatal testvérünk ismerje meg
Jézus irgalmát, és maga is vállalja
az irgalmasság szolgálatát. Tavaly
a tervezett kis kápolna és a hozzá
kapcsolódó mellékszárny (iroda,
hálóhelyek, konyha, mosdók, mel-
lékhelyiségek) makettjét tudtuk
csak bemutatni. Isten iránti hálá-
val, megköszönve a testvérek tá-
mogatását, örömmel számolha-
tunk be arról, hogy az építkezés
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A Bagolyirtáson épülö Fébé kápolna

nyáron befejeződött s a kápolnát
augusztus 25-én szentelte fel Sze-
bik Imre püspök. 1995 nyarára
várjuk ifjúsági csoportok jelentke-
zését az Egyesület Otthonának cí-
mén: 1122 Budapest, Maros u. 25.
Bagolyirtás régi hagyományát is-
mét valóra váltva, távolabbi ter-
vünk, hogy faházak felállításával
felnőttek számára is lehetővé te-
gyük, hogy ott Isten szeretetének
vonzásáb an, igazi pihenésben ré-
szesüljenek. Tervünk megvalósítá-
sához testvérek és gyülekezetek se-
gítségét kérjük.

Madocsai Miklós

RÉVFÜLÖP

A Balaton gyöngye

Akik tudják, hogy mit jelent
ez a név: "BALATON GYON-
GYE", azoknak a fenti címre bizo-



nyára felcsillan a szemük. Ugyanis
nem csupán a Balaton és környéke
festői szépségéről van szó, hanem
annak egy hajdan volt csodálatos
gyöngyszeméről, az egykori taní-
tók üdülőjéről: a "Gyöngyről". Ez
az épület Révfülöpön az evangéli-
kus templom mellett található a
Füredi út 2. szám alatt.

A visszaigénylésre az 1991/
XXXII. törvény adott lehetőséget.
Dr. Nagy Gyula, egyházkerüle-
tünk akkori püspök-elnöke az
1990. 1. hó lO-én kelt levelében
jelentette be az egyház igényét a
révfülöpi Tanácsnál. Az akkori ta-
nácselnök, a jelenlegi polgármes-
ter, Mihovics István az első kérő
levélre pozitívan válaszolt, és ké-
sőbb is példamutatóan állt hozzá
mind Ő, mind a Képviselő Testület
egyházunk kéreiméhez. Az épület
átadására vonatkozó konkrét tár-
gyalásokat Szebik Imre, egyházke-
rületünk jelenlegi püspöke vezette,
melynek eredményeképp egyhá-
zunk visszakapta az épületet, igaz,
korántsem olyan patinás állapot-
ban, mint volt az annak idején.

A visszakapott épület egyházi
célú hasznosítására több javaslat is
érkezett. Már a kezdet kezdetén
érkeztek olyanjelzések, hogy le-
gyen az épület Oregek Otthona. -
Az épület eredeti funkciójának
visszaállítását sokan szerették vol-
na - végül egy harmadik elképze-
lés győzedelmeskedett. Az, hogy az
épület legyen ifjúsági oktató- és
konferenciázó központ. Ennek az
elgondolásnak a megvalósításáért
főleg a fiatalok, aMEVISZ és egy-
házunk ifjúsági vezetői lelkesed-
tek. Ugyanis - Istennek legyen
hála - egyházunk ifjúsága "kinőt-
te" Gyenesdiást. Az épület terve-
ink szerint egész évben üzemelne.
Igy nemcsak nyári táborokat tud-

nánk tartani, hanem felnőtt konfe-
renciázó hely is lehetne egész év-
ben. Igy némiképp az épület be-
töltheti eredeti szerepét.

Az ünnepélyes alapkőletétel
1994. június 3-án volt. Az alapító
okiratot dr. Harmati Béla püspök-
elnök és Szebik Imre püspök látta
el kézjegyéveI. Az ünnepi istentisz-
teleten !Jn 4,9 alapján Szebik Imre
püspök hirdette az igét, melyben
hangsúlyozta, hogy legyen egyhá-
zunk számára Révfülöp rév, vagyis
menedékhely a pihenni vágyók
számára, ahol meg lehet pihenni,
fel lehet töltekezni szellemileg és
testileg egyaránt. Mindezért első-
sorban az Ur iránt van hála a szí-
vünkben, hiszen Isten kegyelmét
látjuk abban, hogy visszakaphat-
tuk ezt az épületet, és újjáépíthet-
jük, sőt bővíthetjük Krizsán And-
rás építészmérnök tervei alapján.

Urunk áldása legyen elhatá-
rozásunkon és terveink megvaló-
sulásán.

Riczinger József

DUNAÚJV ÁROS

Régi vágya valósul meg a ki-
csiny gyülekezetnek.

Az építkezés 1993 őszén kezdő-
dött meg Dunaújváros egyik szép
részén, a 62. sz. bekötőút és a Szi-
lágyi Erzsébet út forgalmas keresz-
teződésében. Az építési telket a vá-
ros önkormányzata adományozta.
Az épületet az AXIS Epítésziroda
Kft. tervezte, Nagy Tamás Ybl-
díjas tervező vezetésével. A közel
700 m2 alapterületű építményben a
templomon kívül, azzal egybeépít-
ve gyülekezeti terem, sekrestye, lel-
készlakás, lelkészi hivatal, továbbá
egyéb funkciójú helyiségek létesül-
nek.
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Külön kis épület készül a gyüle-
kezet ifjúsága számára. Vendégek
elhelyezésére és a szociális tevé-
kenységre szolgáló helyiségek léte-
sítését ugyancsak tervezzük, illetve
egyidejűleg azok is épülnek.

Az építmény, benne a templom
- ellipszis alakú. A templom, a
gyülekezeti terem és a parókia egy-
séges,védett térben helyezkedik el,
melynek szerves része egy előkert,
illetve templomudvar. A védettsé-
get és az ellipszis alakot téglakerí-
tés teszi teljessé.

A kapun belépve, árkádos, fe-
dett, nyitott közlekedőn keresztül
jutunk a templom és a gyülekezeti
terem közös előcsarnokába. Balol-
dalt nyílik a gyülekezeti terem,
jobboldalt a sekrestye és a kiszol-
gáló helyiségek.

A bejárat főtengelyében jutunk
a templomtérbe, ahol a padokban
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150- 200 fő ülhet le. Karzat is lesz,
ahol az orgona is helyet kaphat.
A gyűlekezeti terem a templomtér-
rel összekapcsolható.

A templombelső akusztikailag
olyan kiképzést kap, mely alkal-
massá teszi komolyzenei hangver-
senyek megtartására is.

A kissé szokatlen megjelnésű
épületnek a templom jelleget telje-
sen megadja a 25 m magas torony.

A kivitelező lelkiismeretes mun-
kája nyomán az építkezés a tervek-
nek megfelelően halad. 1994. no-
vember végéig a szerkezetépítési
munkák befejeződnek, az épület
tető alá kerül és zárható lesz. Re-
méljük, Isten idejében megadja azt
a segítséget, amellyel lehetővé vá-
lik az építés folytatása.

Az építkezés hívők és nem hívők
segítségével folyik. A város On-
kormányzata telken kívül az építés



bonyolítását ingyenesen elvállalta
és végzi. Folynak a közművesítési
munkák is.

Az országos egyház meghatáro-
zó anyagi segítsége mellett egyház-
községünk tagjai, külföldi segítség,
hittestvérek anyagi támogatása,
adományai tették és teszik lehető-
vé az építés munkáját, melyhez az
indíttatást, erőt Isten adja.

A templomépítés finanszírozá-
sára Alapítványt hoztunk létre

.Dunaújvárosi Evangélikus Cent-
rurnért" elnevezéssel. Számlaszá-
ma : MHB Dunaújvárosi Fiók,
292-88883-01021. A befizetés az
adóalapból levonható.

ürömmel adjuk hírül, hogy a
templom mellett a gyülekezet is
épül. Istennek hálát adunk és kö-
szönjük minden eddigi segítséget
és imát.

Dr. Rapcsák Károlyné

Ünnepi közgyülés a megújított tiszaföldvári templomban
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SAJTÓjUBILEUMOK

60. évfolyamát kezdi meg
az Evangélikus Elet

Az Evangélikus Élet című he-
tilapunk az Országos Luther Szö-
vetség hetilapjaként indult 1933.
január 29-én. Az a tény, hogy most
egész országos egyházunk lapja-
ként a 60. évfolyamát indítja, azért
van, mert a háború befejezéseután
csak 1948. november 20-án indul-
hatott újra. Így több mint három
teljes évet szünetelt a lap megjele-
nése. Ekkor újra az Országos Lut-
her Szövetség, majd 1950. novem-
ber 19-eóta az Evangélikus Sajtó-
osztály adja ki a lapot. Címlapja és
formátuma az eltelt évtizedek alatt
többször változott, de lényegében
most is ugyanazt a célt szolgálja,
amit az 1. évfolyam 1. számában a
Beköszöntő ,megfogalmaz: "Az
Evangélikus Elet evangélikus életet
akar teremteni. .. nem mintha az
életnek forrásai teljesen elapadtak
volna, de mert ez az élet nem olyan
pezsdülő és lendületes, ahogy elvár-
ható volna azoktól, akik Krisztus
evangéliumának mélységeit felku-
tatták és igazságait megismerték."

Ma sem lehet ennél nemesebb
cél, ami az Evangélikus Élet cikkí-
rói gárdáját fűti, mint az, hogy úgy
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segítsék hitre és ezzel együtt hitből
táplálkozó új életre a lap olvasóit,
hogy az valóban evangélikus élet,
vagyis az evangélium erejével táp-
lált keresztyén élet legyen. Ennek
a keresztyén életnek a forrásai ma
sem apadtak ki, de az ma sem
olyan pezsdülő és lendületes, mint
az elvárható volna. Az elmúlt öt-
ven év alatt az egyház népének sok
megpróbáltatásban volt része.
Csak az utóbbi néhány évben sok-
szorozódtak meg lehetőségeink a
hitélet fejlesztése, a hitoktatás ki-
szélesítéseés sokféle missziói mun-
kaág kiépítése tekintetében. Még
mindig nem tudjuk igazában ki-
használni a lényegesen szabadabb
levegőben adott sokféle munkale-
hetőséget. Sokkal nagyobb aktivi-
tásra van szükség, hogy eleget te-
gyünk korunk kihívásainak, és tel-
jesítsük feladatainkat, amiket ko-
runk embere elvár általában az
egyházaktói és konrkétan evangé-
likus egyházunktóI.

A lap indulásakor a címolda-
lon meghatározott célkitűzés az
volt, hogy az Evangélikus Élet egy-
háztársadalmi, belmissziói, kultu-



rális és politikai hetilap legyen. Ezt
a célt a lap igyekezett is teljesíteni.
Az egyházi élet örömei és gondjai,
teológiai és gyakorlati problémái,
az istentiszteleti élet, a gyülekezeti
éneklés megoldatlan vagy nem iga-
zán jól megoldott kérdései éppúgy
helyet kaptak a lap hasábjain, mint
a lelki életet építő írások, elmélke-
dések, igemagyarázatok. Híranya-
ga összekapcsolt az egész ország
evangélikusságával és a világ ke-
resztyénségével. Missziói lendület-
tel segítette az evangélikus tanítás
tévtanok tói mentes megismerését
és keresztyén hitünk védelmét.
A kulturális célt versek, elbeszélé-
sek, cikkek közlésével szolgálta.
Bár a nyílt politizálás elől el akart
zárkózni, ezt nyilvánvalóan nem
tehette, s a cikkekben mindenkor
megjelent az aktuális politikai ál-
lásfoglalás. A hitleri nemzeti szo-
cializmus térhódítása idején megje-
lent ennek eszmei befolyása, majd
a háború utáni újrainduláskor a
Dezséry László által képviselt egy-
házpolitikai és politikai irány.

A célkitüzések természetesen
ma is érvényesülnek a lap szerkesz-
tésében, hiszen ma is két lábbal
benne állunk az élet sűrűjében,
mint egyházunk tagjai és magyar
hazánk honpolgárai.

A lap szerkesztésében sok ne-
ves egyházi férfiú vett részt, lelké-
szek és egyházi vezetők, akik ko-
moly felelősséggel igyekeztek a la-
pot az általuk helyesnek ítélt irány-
ba vinni. Az Evangélikus Elet első
felelős szerkesztője Szántó Róbert
volt, akinek az életét egy őrült
pisztolylövés oltotta ki. A háború
utáni újrainduláskor egy rövid ide-
ig dr. H. Gaudy László volt a fele-
lős szerkesztő, aki már a lap első
indulásakor is sokat fáradozott a
lap érdekében. Az új kezdet első

számának vezércikke erős kritikai
hangvétellel vesz irányt az új poli-
tikai rendszerpen megújuló egyhá-
zi élet felé. Elesen bírálja azt az
egyházi közigazgatást, amelyik
négy püspökséget tart fenn, "biro-
dalmi püspökök" -nek nevezi a
püspökkari gyűléseket tartó egy-
házi vezetőket, sőt "magyar evan-
gélikus bíbornoki kollégiumnak"
titulálja a püspökök hatalmi rend-
szert kiépítő körét. Ehelyett in-
kább a lelkészi fizetések egyenlősí-
tésén kellene fáradozni, a gazdasá-
gi válság és lelki válság gondján
kellene segíteni, a pártokra szaka-
dozottság elgyöngítő, egyházat
romboló hatását kellene kivédeni.
Pozitív irányba mutató programa-
dása pedig ez: "A legjobb igehirde-
tést nyújtani! Az ige hatalma az
egyetlen erő a kis egyházban."
"Leszállni a legszegényebb, leg-
nyomorultabb és legelhagyatot-
tabb emberek közé!" "Szolgálat és
békesség!"

Gaudy László egyházunk
markáns, jellegzetes ésmeghatáro-
zó egyénisége volt. Eppen most
lenne 100éves, ha élne. Székelyföl-
dön, Hosszúfaluban született. Te-
ológiai tanulmányait Pozsonyban
végezte, teológiai doktorátust
Debrecenben szerzett 1929-ben.
Soproni segédlelkész, majd tanító-
képző intézeti vallástanár volt.
Szolgált Kaposvárott és a buda-
pesti fasori gyülekezetben. A legje-
lentősebb szolgálata a budapesti
vallástanítási igazgatói munkája
volt, amit fiatalon, 29 évesen nyert
el és 27 éven keresztül töltött be.
Az Evangélikus Élet szerkesztésé-
ben hosszú időn keresztül részt
vett. Éles kritikája erős jellemzője
volt írásainak. Méltó, hogy az
Evangélikus Elet mostani jubileu-
mán emlékezzünk rá is. Vetö Béla
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70 éves a Lelkipásztor
Először 1924. november 30-án,
Advent 1. vasárnapjára jelent meg
a Lelkipásztor, "az első önálló ma-
gyarhoni evangélikus gyakorlati
folyóirat" , ahogyan Vértesi Zol-
tán, volt magyarbolyi lelkész, a
Lelkipásztor buzgó, áldozatos éle-
tű megindítója, szerkesztője és kia-
dója nevezte a lapot újságunk
1973. márciusi számában, amikor
visszatekintésre kérték. Azóta
(1924) kisebb megszakításokkal,
gyakori forma- és irányváltozta-
tássai, de lényegében hét évtizede
hűségesen és hasznosan szolgálja a
Magyarországi Evangélikus Egy-
ház lelkészeinek ügyét.

Aránylag kevés újság van ma
Magyarországon, amelyik hét évti-
zedesmúltra tekinthet vissza - így
hát megbecsülésre érdemes ez az
évszám, ha nem is kerek, és méltó
most megállni egy pillanatra és
visszatekinteni, körülnézni, előre
vetni pillantásunkat.

Naptárunkat olvasó híveink
egy része talán nem is tudja, hogy
a Magyarországi Evangélikus
Egyháznak van ilyen újságja is.
Valószínűleg még kevesebben van-
nak azok, akik ismerik a lap tartal-
mát, rovatait. Ezért hasznos lehet,
hogy ezen az "évfordulón" tájé-
koztatást adjunk a Lelkipásztor
olvasókörén túl is folyóiratunkról.

Valamit a múltról
A mai szerkesztő, aki éppen 5

évvel ezelőtt vette át a felelős szer-
kesztő munkáját, nagy tisztelettel
és igaz megbecsüléssel gondol a
Lelkipásztor elindítójára és vala-
mennyi eddigi szerkesztőre, akik a
maguk módján mindenkor lelkészi
karunkat akarták segíteni szolgá-
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latukban: Vértesi Zoltánra, Ke-
mény Lajos társszerkesztőre, Kapi
Béla püspök, felelős szerkesztőre,
Kardos Gyula, Turóczy Zoltán
munkatársakra, Molitorisz J ános-
ra, az erdélyieket képviselő Járosi
Andorra, Veöreös Imrére (kétszer
is szerkesztette a lapot !), Ottlyk
Ernőre, Prőhle Károlyra, Nagy
Istvánra.

Amilyen viharos és esemé-
nyekben zsúfolt volt az elmúlt 70
esztendő, olyan változatos és ne-
héz volt e lap szerkesztése is. Meg-
jegyzendő: 1945 márciusa és de-
cembere között körlevélként jelent
meg és bár később kiegészült, 1956
novembere és 1957 februárja kő-
zött kényszerszünet állt be a lap
kiadásában - lényegében azon-
ban a Lelkipásztor hét évtizede
megszakítás nélkül hozzátartozik
egyházunk kiadványaihoz.

Az első lépésekről
Szerény kezdet, álomnak tűnő

vállalkozás, hősies küzdelem jel-
lemzi az első éveket. Elődje a Pro-
testáns Pap c. "prédikációs folyói-
rat" volt, Kölesden jelent meg
Lágler Sándor evangélikus és Kál-
mán Dezső református lelkipász-
tor szerkesztésében. Erre gondolva
álmodta meg a zalaistvándi papfiú,
volt pápai püspöki káplán, ma-
gyarbolyi lelkész az evangélikus
lelkészek (elsősorban akkor du-
nántúliak) gyakorlati folyóiratát.
Beköszöntőjében (Lk 4,8) Jézus
szavát idézi: "hogya szegények-
nek az evangéliumot hirdessem".
Nyolc rovatot tervez, kész prédi-
kációkat közöl, tájékoztat, fordít,
tanácsol, segít a kollégáknak. Kő-
telességének érzi, hogya Testvére-



ket mindig Jézushoz vezesse. Az
történt, amit Luther kedvelt zsol-
tárversében olvasunk (Zsolt
118,17): "Nem halok meg, hanem
élek s zengem az Ur jó tetteit".
Vértesi Zoltán saját szavait idézve:
"égető szükségét érezte egy önálló
evangélikus prédikációs folyóirat
meginditásának" .

A jelenről
Más a külalakja, de célja

ugyanaz: segítségnyújtás lelkésze-
inknek, hogy jobban szolgálhassa-
nak gyülekezetükben. Formája na-
gyobb, borítóján évenként cserélő-
dik a szimbólum. Az elmúlt évben
pl. Barlach kisplasztikája látható:
két olvasó barát - imádkozva
együtt olvasnak, tanulnak.

Tíz rovata, különböző mó-
don, de egy szándékkal akar hoz-
zájárulni a mai, korszerű lelkészi
szolgálathoz. Lelki táplálékkal
kezdünk: Vigyázzatok magatokra
és az egész nyájra. Tanuljunk
együtt! rovatunk növekedés az is-
meretben. Evangélikusok a nagyvi-
lágban és Kitekintés az ökumené
világába - látókörünk szélesítését
munkálja.'Lelkész-szemmel - mai
életünk és a megjelenő könyvek
szemlézése. Tanít az egyháztörté-
net rovatunkat nem kell magyaráz-

.ui sem. A teológia szomszédságá-
ban címen pszichológiai, társada-
lomtudományi, pedagógiai, iro-
dalmi tájékoztatást adunk. A Fá-
rum rovat protestáns jellegű vitá-
nak biztosít helyet. Az igehirdető
műhelye a következő vasárnapok
alapigéit dolgozza fel, esetenként
egy-egy elhangzott igehirdetést kö-
zöl és végül a Gyülekezeti szolgálat
- lelkészi közélet örömeinkről és
gondjainkról tájékoztat, hogya 16
egyházmegye lelkészei tudjanak
egymásról.

Kiknek írunk? - elsősorban
evangélikus lelkészeknek, de ta- -
pasztalatunk szerint mások is ol-
vassák: más felekezetű lelkészek és
professzorok, itthon és határain-
kon túl, nem lelkész jellegű érdek-
lődők, diákok. Kik írnak? - nagy-
részt magyar evangélikus lelké-
szek, püspökök, segédlelkészek, de
az irók között gyakran találunk
tanárt, muzsikust, közgazdász sza-
kértőt, minisztert és pszichológust.
Fiatal, középkorú és bölcs öreg
egyaránt ír.

Mint minden folyóirat, mi is
többféle nehézséggel küzdünk,
anyagi (pl. postaköltség, nyomda),
személyi és egyéb problémával, de
nem adjuk fel; meggyőződésünk,
hogy munkánk "nem hiábavaló az
Urban, amint 1Kor 15 utolsó ver-
sében olvassuk.

A jövőről
Nem vagyok próféta, csak lel-

kész-szerkesztő, s tudom, hogy
keresztyén módra két oldalról kö-
zelíthetjük meg a jövőt: számo-
lunk valóságos erőnkkel, mint az
"okos toronyépítő" , és tudunk
korlátainkról, nehogy "balga gaz-
dagok" legyünk" akik megfeled-
keznek a végről. Igy vallom, hogy
csak annak az újságnak van jövő-
je, amelyik állandóan képes meg-
újulni, kérdésekre válaszolni és
kérdezni korunk embereit. Mivel
keresztyén folyóirat vagyunk, min-
dent Jézus Krisztussal a közép-
pontban akarunk látni és láttatni.

Reménykedünk abban, hogy
5 év múlva és 30 év múlva is, kerek
évfordulók idején valaki, az akkori
felelős szerkesztő tud majd hálaa-
dással beszámolni a Lelkipásztor
szolgálatáról - és tovább tervezni
a jövő feladatairól.

Dr. Hafenscher Károly
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EGYHÁZTÖRTÉNETI
ÉVFORDULÓK

450 éve halt meg
Dévai Bíró Mátyás

"A mqgyar Luther" - írta róla egy német teológus 1571-ben Witten-
bergben. Erdekes és figyelemre méltó. Halála után 26 évvel így látták
Németországban: aki Németországban és Németországnak Luther Márton
volt, az volt Magyarországon a magyaroknak Dévai. Volt, aki közvetleneb-
bül is emlékezett róla: "a mi Mátyásunk" - írta rá emlékezve.

Mostani emlékezésünkben ne a szokott utat járjuk, tehát életét, műveit,
hatását. Ezt Ígymár sokszor megtettük, magam is írtam ilyen írást róla már.
Ma inkább értékeljünk. Méghozzá négyféle szemszögből. Négy különböző
ember emlékezése, értékelése alapján.

"Legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten
beszédének lámpását egész Magyarországban elhordozta és a tudatlanság
homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta, az Isten beszéde
életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és izleltette" - írja róla Bod
Péter az 1766-ban megjelent Magyar Athenas-ban. Hogyan lett Isten beszé-
de lámpássá életében? Milyen fordulat következtében? Nem tudjuk. Elete
első nyoma Krakkóba vezet, az ottani egyetemen tanult. 1529-ben viszont
már a wittenbergi egyetem hallgatója. Az egyetem anyakönyvének beírása:
Matthias Biro de Way. De mi indította Wittenberg felé? Csak azt tudjuk,
hogy hazátérve már nem misézett, hanem két szín alatt vette az úrvacsorát
Budán. Es ettől kezdve "Isten beszédének lámpását egész Magyarországban
elhordozta". Csak az állomások álljanak itt egymás után következve: Kas-
sa, Buda, Sárvár, Ujvár, Szikszó, Miskolc, Debrecen. Nagy valószÍnűség
szerint Erdélyben, vagy útban arrafelé halt meg. Ez igazán "egész Magya-
rország", s ezt érthetjük úgy is, hogy a három részre szakadt ország egész
területén megfordult és fáradhatatlanul hirdette az igét, vitázott tüzesen.

"Ez a Mátyás hozta be a lutheránus pestist Magyarországba, a bűn
embere, a kárhozat fia" - hangzik a második értékelő mondat. Ezt a
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mondatot Telegdi Miklós nagyszombati püspök, majd esztergomi érsek írta
be a krakkói magyar bursa anyakönyvébe Dévai neve mellé. Negatív előjel-
lel, de ez az értékelés is elismeri Dévai "elsőségét" a reformációban, hazánk-
ban. De amit Dévai vallott és hirdetett, amit "behozott" idegenből - s ez
is fontos! -, azt ragályos és halálos betegségnek mondja, pestisnek. Nem
akarok vitázni Telegdi értékelésével, csak jelezni akartam, a katolikus oldal-
ról így látták reformátorunkat. S hozzá lehet tenni, hogy nemcsak látták,
hanem tettek is ellene. S ha előbb életútja magyar állomásait írtam le, most
szeretném "megrajzolni" szenvedésének, börtöneinek útjait is az emlékezés
térképére. Kassán került először fogságba. Innen pedig Bécsbe viszik "kar-
cerba" , ahogy maga írja emlékezésében. Majdnem három évig raboskodott
itt. S közben jegyzőkönyvek őrzik kihallgatásait, a bécsi püspökkel való
bátor vitáit, állhatatosságát. - "Megáldanálak, ha keresztyén volnál" -
mondja a bécsi, ellenséges püspök, és nagy dolog, hogy idáig egyáltalán
eljutott. - "Nincs szükségem a te áldásodra, megáld engem az Orőkkévaló"
- felelte Dévai, a fogoly! Bécsből szabadulva, Budán várja a következő
börtön. S azt le sem írom, hányszor kellett menekülnie. Egyik birtokostói
a másikig, olykor még külföldre is. S közben egyre inkább erőt vett rajta
szem- és gyomorbetegsége. Igen, a lámpást hordozó, Krisztusnak szenvedő
tanúj a is volt.

"Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor" - ezt a harmadiknak ideírt
mondatot énekeskönyvből olvassuk, egy énekünk sora ez. Huszár Gál és
Bornemissza Péter énekeskönyveiben is megtalálhatók. S ez nemcsak a két
reformátorunk értékelését jelentette, hanem azt is, hogy gyülekezeteink
énekeltek így, istentiszteleteken is felhangozhatott ez az ének. S most már
ne prédikátorságára, ne is szenvedéseire, hanem erre tegyük a hangsúlyt:
magyar nyelven! Mert igaz, hogy teológiai és egyéb írásainak nagy része
latin nyelvű volt. Ez jelzi korát és az ő műveltségét is. De minden, írásával,
az evangélium szolgálatával a magyar népét, nemzetét szolgálta. Igy szüle-
tett meg például "A szentek aluvásáról" című írása. Mégpedig azért, mert
- és ezt egyháztörténeti tanáromtól, Sólyom Jenőtől hallottam - ahogyan
Németországban a búcsú volt a fő és kiinduló kérdés, nálunk talán - azon
túl - a szentek és Szűz Mária imádata, tisztelete és a hozzájuk való
imádkozás. Ezért írta népének: "Isten előtt élnek ugyan a szentek lelkei, de
ránk nézve alusznak, nem tudnak rólunk, nem is segíthetnek" - egyedül
Krisztus! Ezért írja egy szép énekében is: "Az hit nélkül senki nem üdvözül-
het, mint a virág nap nélkül nem zöldülhet".

De ezen a ponton tovább is kell lépnünk. A "magyar nyelven" való
szolgálat a magyar nyelv szolgálata is volt. Igy született meg az "Ortografia
ungarica" című kis könyvecskéje, amiben a magyar nyelv helyesírási szabá-
lyait rögzíti. Természetesen, álláspontja túlhaladott sok tekintetben. De
nyelvtanát félretenni nem lehet, irodalomtörténetünk is emlékezik rá, és
főként szem előtt kell tartani azt, hogy a magyar népet író és olvasó néppé
szerette volna segíteni. S a "magyar Luther" elnevezésben talán benne van
Luther Kátéjának magyar talajra való átültetése is.

.Dévai - úgy látszik - valamilyen kozépnézetet vall, bár inkább tá-
maszkodik emberi magyarázatokra, mint az Irásra. " Ezt a mondatot viszont
Söckel Lénárt bárt fai reformátorunk írta. Ez a "középnézet" az úrvacsorai
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tanításra vonatkozott, a lutheri és a katolikus nézetek "közöttire", egyszerű-
en szólva akkor a református úrvacsorai tanításra. Innen kezdett "pletyka-
ként dagadni" az a vélemény, hogy Dévai elhajlott a lutheri iránytól, s ez
akkora ügy volt, hogy hazánk ból még Luther is levelet kapott ebben a
kérdésben. Ezt a véleményt évszázadokig sokan elfogadták ! Egy ilyen emlé-
kezésben a vitának nincs helye. Csak utalnom kell Botta István könyvére,
amely .Dévai Mátyás a magyar Luther" címmel jelent meg. Kiderül a
könyvből, hogya félreértés oka, hogy Dévai - Luther nyomán! - elhagyta
az úgynevezett elevációt, az ostya és a bor felemelését, hogy elválassza az
úrvacsora komolyan vételét a szentségimádástóI. Bátran állíthatjuk, hogy
Dévai halálig megmaradt a Wittenbergben fakadt és erősödött, lutheri, még
inkább evangéliumi hitben.

Emlékezésem elején utaltam egy teológusra, aki így írt róla: "a mi
Mátyásunk". Most mondom el, hogy ez éppen az a Stöckel Lénárt volt,
akitől előbb idéztem és aki belátta tévedését. Ezért és ezt írja halála előtt:
"a jelen élet nyomorúságai közül abba a társaságba költözöm, amelyben a
mi Mátyásunk - mint írod - már jelen van."

Igy emlékezhetünk mi is 450 évvel halála után első nagy reformáto-
runkra, a magyar reformáció megáldott szolgájára, aki elvégezvén szolgála-
tát, már Istennél van.

Keveházi László

350 éve született Radvánszky
György eperjesi vértanú

A Radvánszkyak a Zólyom megyei Radványtól vették nevüket. E régi
nemesi család sorsa egészen e századig összeforrott evangélikus egyházunk
történetével.

Radvánszky Ferenc zólyomi alispán kolerajárvány áldozata lett 1645-
ben. Felesége, nemeskürti Bakó Fruzsina pedig gyermeket várt, de ennek
születését az apa már nem érhette meg. Az özvegy az új alispánhoz ment
férjhez, de őt is hamar elveszítette. Hogy ne egyedül nevelje kisgyermekét,
Györgyöt, a korponai végvár főkapitányával, borfői Bory Mihállyal kötött
újra házasságot, aki habár buzgó katolikus volt, sem feleségét, sem gyámfiát
nem kényszerítette saját vallására.

A radványi birtokok az örökségek révén tovább növekedtek, s a közben
felnövekvő Radvánszky György különböző vagyonjogi pereskedés ellenére
hatalmas vagyonra, gazdagságra tett szert. Nyugodt és szelíd ember hírében
állott, aki igen ritkán kötött csak kardot az oldalára, inkább gondosan
irányította gazdaságát. Támogatta a törekvő szegény tanulókat és az egyhá-
zát. Fiához, Jánoshoz intézett leveleiből ismerhetjük meg nevelő elveit, jó
szívét és meleg szeretetét.

Nem vett ugyan részt a Wesselényi-féle összeesküvésben, a megtorlás
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után néhány évre mégis megidézték 1674-ben a Boryakkal való rokonsága
miatt a pozsonyi bíróság elé, mely Szelepcsényi hercegprímás elnökségével
működött. Mivel semmi terhelőt rábizonyítani nem tudtak, felmentették és
térítmény-Ievél ellenében elbocsátották.

Az országban egyre nőtt az elégedetlenség, míg Thököly Imre fegyvert
nem fogott a Habsburgok ellen, s Lipót császárt engedményekre nem kény-
szerítette: végre összehívták 1681-ben a soproni országgyűlést.

A Bécset fenyegető török támadás félelme összefogásra bírta az európai
erőket, hogy kiűzzék a török csapatokat az ország területéről. Ezzel a
Thököly-birtokolta északi részek is a Habsburgok kezébe kerültek. 1686
januárjában már német katonaságot kvártélyoztak be Radványba is, akik
földúlták, kirabolták a majorságokat. Nem csoda, ha Radvánszky György
panaszt tett ellenük. Gazdagsága mellett talán éppen ez volt a veszte.

Antonio Caraffa gróf, az olasz származású generális bosszút akart állni
az ilyen protestánsokon, s a Thökölyvel rokonszenvezőket vértörvényszék
elé idézte Eperjesen. 1687 februárjában kezdte a letartóztatások at. Kiváló
embereket, elsősorban evangélikus nemeseket, gazdag városi polgárokat
szemeitek ki és havonta rendeztek látványos és borzalmas kivégzéseket a
város főterén felállított emelvényen.

"Theatrum Eperiesiense" - eperjesi színpad - ezt adta címül latin
nyelvű beszámolójának a kortárs Rezik János eperjesi tanár. Ide hurcolták
szekéren Radvánszky Györgyöt, elszakítva családjától, mindenétől. Hetekig
tartották őrizet alatt, hite megtagadására biztatták, s mivel egyik társa a
tortúra alatt ellene vallott, halálra kínozták. Ló alakú kínvallató gépre
vonták, s csigázva, égetve, embertelenül gyötörték, míg elalélt. János fia az
őröket megvesztegetve igyekezett bejutni hozzá, hogyenyhítsen fájdalmain,
de őt is majdnem fogva tartották. Még azt a kívánságát is megtagadták
Radvánszky Györgynek, hogy evangélikus lelkész nyújtson neki vigaszta-
lást. (Ugyan van olyan forrás, miszerint csak eszméletlenségében engedték
hozzá.) Végre a halál megkönyörült rajta április 19-én. De nem könyörültek
meg a holton a hóhérok. Holttestét a május 9-én kivégzettekkel együtt
felnégyelve a színpad ra dobták, fejét karóra tűzték, jobb karját levágták.
Ahogy János fia megírta naplójában a "Keserves jegyzéseim"-ben, a hóhér
feleségének 20 aranyat adott, hogy az éj leple alatt megnézhesse apja holttes-
tét. Mivel nem ismerte fel a holttestek között őt, összegyűjtette mindet és
szekéren az akkor még evangélikus szinyei (Sáros m.) templom oltára mel-
lett temettette el őket. A fiúi bátorság és szeretet talán még a bírót is
meghatotta, mert nem vett az esetről tudomást.

A Szinyén közel két és fél évszázad után meglelt csontokat 1930-ban
helyezték el két koporsóban az eperjesi templomban. Az ünnepi beszédek
akkor szlovákul, németül és magyarul emlékeztettek arra az időre, amikor
a hazáját szerető, vallásához ragaszkodó embert meg lehetett hurcolni,
nyomorultul elpusztítani, vagyonától megfosztani.

Semmit sem segített a tényen az 1688.évi pozsonyi országgyűlés határo-
zata, hogy az özvegyeket és árvákat kárpótolják. Evekig tartott a kérvénye-
zés és utánajárás, míg Radvánszky János özvegy édesanyja birtokaiból
valamit visszakapott.

1688. október 8-án ezt Írta naplójába: "Hatalmas Istenünk, légy te a
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mi bíránk, ügyünk bosszulója, a kicsúfolt özvegyek és árvák oltalmazója és
megtartója. Hallgasd meg kegyelmes Isten buzgó kérésünket! - De óh,
hová ragadsz, igazságos fájdalom?"

Ez az egyház- és hazaszeretet jellemezte a családnak azt a késői leszár-
mazottját is, D. báró Radvánszky Albertet, egyetemes egyházi felügyelőt,
volt koronaőrt, aki vállalta a meghurcoltatást D. Ordass Lajos püspökkel
együtt 1948-ban a pártállam idején. O ajándékozta evangélikus múzeu-
munknak azt a vasnyársat, amelyre ősének fejét tűzték Eperjesen.

Bencze Imre

Negyven éve halt meg Mikler
Károly egyházjogász professzor

1872-1955

Az 1955. január l-jén elhunyt Mikler Károlyt minden túlzás nélkül
lehetne a "magyar evangélikus egyházjog atyjának" nevezni, mert az ő
nevéhez fűződik a modern magyar evangélikus egyházjogtudomány megte-
remtése az 1906-ban megjelent "Magyar evangélikus egyházjog"-ával,
amely évtizedeken keresztül a magyar evangélikus egyházjog egyetlen irá-
nyadó, standard munkája volt.'

1872. aug. 16-án Nagykárolyban született evangélikus lelkészi család-
ból. 1874-ben a család Nagykőrösre költözik, ahol édesapja középiskolai
tanár, ő pedig elemi iskoláit és a középiskola öt osztályát végzi. Edesapját
1887-ben besztercebányai lelkésznek választják meg, ő Selmecbányán fejezi
be középiskolai tanulmányait. Ajogot a budapesti egyetem jogi karán végzi,
ahol 1895-ben államtudományi, majd jogtudományi doktorátust szerez.
Működését a budapesti kir. ítélőtáblánál kezdi, majd a kassai kir. pénzügyi-
gazgatóságnál folytatja. 1897-ben az eperjesi jogakadémia egyházjogi és
jogtörténeti tanszékére kap meghivást.>

1903-tói 1923-ig háromévenkénti újraválasztás után látja el a dékáni
tisztet, ami már egymagában is mutatja rendkívüli népszerűségét és ráter-
mettségét. Működése alatt elmélyül a kapcsolat a jogakadémia és az egyház-
kerület között, minthogy tudatában volt annak a felismerésnek, hogy egy
jogi főiskola nagy erkölcsi tőkétjelent nemcsak az egyházkerületnek, hanem
az egész országos egyháznak is. Ujjászervezi a jogakadémiát, ami nem volt
könnyű a pénztelen időkben. Az ő dékánsága alatt már 8 rendszeresített
tanszéke volt a jogakadémiának s Eperjes városával kötött szerződés lehető-

1 Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906, 741. 1.
2 Bruckner Győző : A tiszai evang. egyházkerület miskolci jogakadémiájának múlt-

ja és kultúrmunkássága (kézirat). Erdliget, 1961, 814.1.

70



vé tette volna két újabb (történelmi és filozófiai) tanszék betöltését is, ha ki
nem tör közben a világháború. Az eperjesi jogakadémia túlhaladta minde-
gyik hazai főiskola színvonalát modern berendezésével, új épületévei és
nagyszámú igen magas képzettségű jogtanárával. 1908-ban államsegélyt
biztosított a tanárok számára, akik így az állami jogakadémiai tanárokkal
egy szintre kerűltek. A tíz jogakadémia tanárait magában foglaló Országos
Jogtanári Egyesületnek egyik elnökévé választják.

Mikler Károly különleges érdemeket szerzett a jogakadémiának Mis-
kolera történő menekítésében. Fáradozásai eredményeképpen a jogakadé-
mia új otthonra talál és 1919. március 15-én megnyitja kapuit,' miután a
bútorok egy részét is sikerűl átmentenie.

, Mikler Károly a jogászifjúsággal szoros, megható kapcsolatot alakított
ki. Igy ír erről Novák István: "A századforduló éveiben egy megnyerő egyéni-
ség, egy jeles tudós és az ifjúság igaz barátja állott a jogakadémia élén, aki
ezt a (ti. eperjesi) szellemet, ezt a megértést ápolta, valami különleges kedves,
patriarchális levegővel töltötte meg a főiskola életét s nyugodt fölényével,
kedves lekötelező modorával valósággal második atyja volt a jogászoknak/":

20 éves dékánság után 1923-ban Geduly püspök többek között ezt
mondta búcsúbeszédében: "Neve, egyéni készsége, akcióinak eredményessé-
ge hozzáfűződik ajogakadémiafejlődéséhez és Magyarországra való áttelepí-
téséhez, Eperjesen virágkorát érte a jogakadémia Mikler Károly húszévi
dékánsága alatt."? Az egyházkerületi közgyűlés Miklert meleg ünneplésben
részesítette és nagy érdemeit jegyzőkönyvben megörökítette, a tanári kar
pedig arcképét megfestette.

Mikler Károly nyugdíjas éveinek zömét Budapesten töltötte, ahol szin-
tén bekapcsolódott az egyházi életbe, mint a pesti egyházmegye felügyelője,
illetve az egyetemes egyház alkotmányjogi, közigazgatási és törvényhozói
munkájának igen aktív résztvevője. Már 1922-től tagja a zsinatelőkészítő
bizottságnak, 1934-ben pedig a zsinat alkotmány- és közigazgatási, nem
különben az egyeztető bizottságának tagja, valamint a tanügyi törvényja-
vaslat egyik előadója.

1944-ben az ostrom alatt Balatonfüreden tartózkodott, közben pesti
lakását bombatalálat érte. Sok megpróbáltatáson megy át az inflációs idők-
ben. Még világi főjegyzői tisztet vállal, de hamarosan elveszíti szeme világát.
Elhagyatottan, 83 éves korában hal meg. Bruckner Győző így emlékezik rá:
"Az egyháznak egy öreg és hűséges szolgája tért Mikler Károly nagyhírű
egyházjogászban örök pihenőre, ki a jogakadémia történetében jogtanári és
dékáni működésével előkelő helyet biztosított magának.?"

3 Mikler Károly: Az eperjesi ev. egyházkerület colI. jogakadémiának 1918. dec.
18-án bekövetkezett cseh megszállás következtében Miskolcra történt áthelyezése.
Sárospatak, 1922. (Különlenyomat a nikolsburgi béke 300 éves évfordulója alkalmá-
val kiadott emlékkönyvböl.)

4 Novák István: Az eperjesi-miskolci jogászifjúság diákélete, Miskolc, 1941.,
247. 1. Fényképe is itt látható.

S Tiszai ev. egyházker. közgyűlés 1923. szept. 20-i jegyzőkönyve.
6 Bruckner i. m. 818. 1.
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Mikler Károly az 1906-ban megjelent Magyar Evangélikus Egyházjogá-
val hívta fel magára a figyelmet. A hatalmas, 741 oldalra terjedő munka
gyakorlati használhatóságára kívánt a joganyag beosztásával is figyelemmel
lenni, így az első könyvben az alkotmány történetet, jogforrásokat s az
egyház és állam, valamint a felekezetek közti viszonyt, a második könyvben
a zsinati törvény beosztását követve az evangélikus egyház alkotmányát és
közigazgatását öt részben dolgozta fel. A munka gyakorlati használhatósá-
gát igen növelte, hogyaszabályrendeleti jogalkotásra is figyelemmel volt.
Ertékét pedig nagyban emelte, hogy legnagyobb részben az eredeti kútfőkre
és nehezen hozzáférhető jegyzőkönyvekre kellett támaszkodnia. 7

Mikler Károlyt munkája alapján a kolozsvári tudományegyetem külön
jegyzőkönyvi dicsérettel az egyházjog egyet. m. tanárává habilitálta.

Irodalmi téren igen termékeny volt; elsősorban az állam és az egyház
közti kérdések érdekelték. Figyelmet érdemel "Az 1848 :XX. tc. elvi kérdése
és végrehajtásának gyakorlati követelményei" c. tanulmánya a Prot. Szemle
1917. évfolyamában, továbbá az 1868 :53 tc. keletkezéséről és hozzáfűzött
közigazgatási bírósági judikatúráról. 1908-ban "Pfarrerwahl in Ungarn"
címen a Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht c. folyóiratban írt tanul-
mányt, melyről Sehling és Friedberg német egyházjogászok elismeréssel
nyilatkoztak." 1925-ben egyik tanulmányában sürgette a közigazgatás és
bíráskodás szétválasztását, "amely szerint az egyházi bíróságok elnöksége
nem koordinált közigazgatási funkcionáriusokból, hanem szabadon válasz-
tandó független, szakképzett - egyházi és világi - egyháztagokból állana. 9

A "Magasabbfokú presbitériumok" c. cikkében azt fejtette ki, hogy az
1891- 94. évi zsinat sem tette kötelezővé felsőfokon a presbitériumok alakí-
tását, sőt a zsinatot megelőző időben egyházi alkotmányunk kötelező leg elő
sem írta a presbitériumok alakítását és sok helyen nem is volt.'?

Dr. Boleratzky Loránd

7 A Protestáns Szemlében és az Evangélikus Őrállóban igen elismerő ismertetés
olvasható Bilkei Papp István ref. teológiai tanár és Poszvék Sándor soproni ev.
teológiai igazgató tollából.

8 Bruckner i. m. 816. 1.
9 Mikler Károly: A közigazgatás és bíráskodás elválasztása az evangélikus egy-

házban. Miskolci Jogászélet, 1925, 102. 1.
10 Evangélikus Elet 1935., lII. évf. 13. és 14. szám.
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Ember az embertelenség ben
- 50 éve halt meg Remete László -

Alig néhány nappal karácsony vigíliája előtt egy szerda esti istentiszte-
leten letartóztatták Remete László evangélikus lelkészt. Az eset az akkori
Magyarország határszéli kisvárosában, a felvidéki Jolsván történt, s hívein
kívül alig tűnt fel valakinek elhurcolása. Riadalmat is elsősorban abban a
30- 40 fiatalban keltett, akik közvetlen tanítványai voltak és azokban a
szülőkben, akik rábízták gyermekeiket a Jézus-korúnak számító fiatal hitok-
tatóra. Az élet féltése, a háború végnapjainak veszélyhelyzete egyebekben
IS más gonddal terhelte a városka társadalmát. Igy Remete ügye egy szűk
kis csoport ügyévé zsugorodott. Jolsva ezekben a napokban nem hasonlított
arra "Az lsten háta mögött" -i városra, amelyet Móricz Zsigmond a 30-as
években rajzolt meg. Az ásítóan unalmas, kicsinyes cselszövésekben, intri-
kákban és pletykákban magát felemésztő társadalomra rászakadt a meg-
semmisülés lehetősége. A sors csapása, ahogyan a görögök mondták, és
ahogyan mi mondanánk, lsten meglátogatásának keserves ideje. Ez az az
idő, amikor feje tetejére áll minden, az erkölcsi normák felborulnak, a jó és
rossz közötti különbség elsikkad, elvesztik az emberek biztonságtudatukat,
s dönteni sem tudnak jó és rossz között.

A történelem vöröslő horizontján eszeveszett hírek villámai cikáztak,
menekültek, vesztett csaták, levert felkelések emberei lopakodtak a félho-
mályban. Bújt az üldözött. Deportált zsidók a puszta ég alatt szorongtak
vagonokra várva, kapkod tak a nyilasok, hogy megszilárdítsák hatalmukat
a végórákban, megszálIó németek saját bőrüket mentve, de még hatalmat
mímelve intézkedtek. Ebben az összevisszaságban tűnt el Remete László. Az
azonban mégiscsak csoda, hogy ebben a káoszb an nem lehetett titokban
véghezvinni egy ember eltüntetését. Remete László életének utolsó szakasza
erősen hasonlít Jézus utolsó óráinak eseményeire.

Este, titokban akarták elhurcolni. A lelkész Olajfák-hegye a jolsvai
evangélikus templom volt. Innen lakására vitték, ahol néhány tanítványa
szemtanúvá vált aházkutatásnak, és elvezetésnek. SS-legények kísérték őt
át a város fogdájába, a Koburg kastélyba. Ott is adódott "tanítyány", aki
szót válthatott vele, vigasztalhatta, amikor könnyekre fakadt. Es amikor
egy hét múlva autóba rakták, hogy Besztercebányára vigyék, megleshették
az autót diákjai. Apró nyomok, de minden kilométerkőhöz odaállított
tanúk, hogy ne lehessen titokban kigyomlálni az élők sorából a papot. Isten
mélyen a szívekbe írta parancsát: "nézzétek végig mártírja útját, nem lehet
rejtetten, szem elől veszíteni szolgája útját".

Remete felett nem hoztak törvényes ítéletet. Senki nem indokolta letar-
tóztatásának okát, senki nem hallgatta ki, senki nem adott számot haláláról.
Egy árva feljegyzés nem maradt róla. A korra és az akkori eljárásra jellem-
zően egyszerűen elpusztították, meggyilkolták. Az igazságszolgáltatás láb-
bal tiprása ez. De ki vonhatja felelősségre ezt az eljárást és eljáróit? Ezért
élt sokáig az a remény, hogy talán még él s nem lett áldozatává a dühöngő
őrületnek. Rejtély maradt hosszú éveken keresztül sorsa, életevége és halála.
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Rejtély maradt az is, hogy szükségszerü volt-e mártírhalála, nem lehetett
volna elodázni e tragikus véget. Mert a fennmaradt nyomok alapján igazán
módját ejthette volna a menekülésnek, bujkálásnak, mint ezt sokan mások
megtették. A végső választ ezekre a kérdésekre a Mindenható fogja megad-
ni, mi az ismeretek birtokában csak annyit mondhatunk, hogy tudatosan
vállalta a mártíromságot.

Remete 1939-ben került Jolsvára. Hitoktató lelkészként. Varázslatos
egyénisége, mély hite, praktikus gyermeknevelése és szeretete tüneményes
gyorsasággal népszerűvé tette az idegenből jött lelkészt. Belopta magát
nemcsak az ifjúság, de a gyülekezet szívébe is. Magával ragadó egyénisége,
a fiatalságra gyakorolt hatása egy békésebb időben nagy reménységre jogo-
sította. Szervezőkészsége, szociális érzékenysége rövid néhány év alatt is
maradandót tudott alkotni. Az a csoport, amely körülötte fiatalokból kép-
ződött, élt-halt érte. De éppen ez az ifjúsági csoport idézte elő tragédiáját.
Mert jóllehet a csoport biblikus, hitbeli alapokon képződött, mégis a törté-
nelem kényszerítő ereje révén útvesztő elé került. Erre az ifjúságra leselke-
dett a háború utolsó hónapjaiban az a veszedelem, hogy mint anémet
ifjúságot, őt is frontszolgálatba vetik. Mint leventéket, teljesen kiképzetle-
nül.

A lelkész ez időben már olyan politikai tájékozottsággal rendelkezett,
amely képessé tette ifjúságának megmentésére. Titkos kapcsolatok, szálak
és információk birtokában készítette elő ifjúsága menekülésének, menekíté-
sének útját. Ebben a tervben óhatatlanul belerezonált egyfajta ellenállás
eszméje, amely történetileg és tapasztalatilag adott volt a kisváros földrajzi
helyzetéből fakadóan. A lelkész kapcsolatai átnyúltak az akkori politikai
határ túlsó oldalára. Ez annál is természetesebb, mivel túl vagyunk a zsidók
deportálásán - Remete anyját is elhurcolták Jolsváról - és benne vagyunk
a náci, nyilas rémuralomban, amikor minden polgári lét, egzisztencia és
érték veszélybe került.

Az elhárítás számára így kézenfekvő volt, hogya népszerű, és sok
emberre hatást gyakorló lelkészt likvidálja. Közömbösítése a város társadal-
mában csak akkor fog végbemenni, ha onnan eltávolítják. Es lehetőleg
titokban, hogy nagyobb ellenállás ki ne váltódjék. Egyebekben íratlan
szabály volt, hogy a politikai bűnösöket ily módon kell elintézni. Remete
egy hetet töltött a jolsvai fogdában. December 27-én azután a besztercebá-
nyai gyűjtőfogházba hurcolták.

Egy falbontás alkalmából véletlenűl napvilágra került az a börtönnap-
ló, amely az ő adatait is őrzi. (A gyilkosság nem maradhat titokban!)
Idézzük: "Név: Remete László. Született: Sopron, 1910.október 27. Lakik:
Jolsva. Vallása: zsidó. Foglalkozása: munkás. Elhelyezésének napja: 1944.
december 27. Eltávozásának napja: 1945.január 9." Besztercebányán lelké-
szünk alig két hetet töltött azok között, akik a levert Szlovákiai Nemzeti
Ellenállás elfogott felkelői, partizánok és rejtőzködő zsidók voltak. Ma is
kérdéses, hogy Remete adatai milyen alapon kerültek a regisztrációba.
Hogyan került bele tévesen vallása és foglalkozása? Egy azonban bizonyos,
hogy naponként 60 - 70 embert végeztek ki a foglyok közül. Amíg az
időjárás engedte, a foglyokat tömegsír előtt lőtték halomra. Am a kemény
tél lehetetlenné tette a sírásást, ezért a fasiszta leleményesség egy, a közelben
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lévő mészégetőt jelölte ki az áldozatok eltüntetésére. Remete László már
ezek között volt. Az 1944- 45-ös tél rendkívül kemény volt.

Remete Lászlót így fél évszázada, január 9-én a nemeckai mészégetőben
érte a megváltó halál. Az evangélikus lelkész, aki sajátos és egyéni holoca-
ustját járta, ember tudott maradni az embertelenségben. Hite és emberszere-
tete, vívódása és igazságkeresése megőrizte emlékét számunkra. Urunk
szava: "én vagyok az út, az igazság és az élet", ebben a sorsban vált
követendővé.

Rédey Pál

100 éves az 1895. évi 43. tc.
Magyarországi Evangélikus Egyházunk az ellenreformáció időszaká-

ban kb. háromszáz éven át vívta élethalálharcát, eleinte véres, majd vértelen
elnyomása ellen, hogy megmaradjon hüséggel az evangélium útján. Ennek
során jutott el a reformáció utáni 90%-os többségi állapotából a XIX.
század elejére a 7 - 8%-oskisebbségi helyzetébe. Igaz, az l848-as forradalmi
törvények között a 20. tc. kimondta a vallások teljes egyenlőségét és viszo-
nosságát, de a szabadságharc elbukása után az önkényuralom éveiben
mindez ismét elveszett. Csak az 1867-es kiegyezés hozta meg azt a lassú
átalakulást, melynek során megszülettek azok a törvények, amelyek egy
polgári társadalom kialakulásának liberális törvényei voltak és ezek sorá-
ban született meg az 1895. évi 43. tc. a szabad vallásgyakorlat törvénybe
iktatásáról. Erre emlékezünk most a centenáriumon ebben az évben.

Ez az emlékezés arra is indít, hogy összefüggésében vizsgáljuk meg ezt
a törvényt, illetve ennek meghozatalát, mert ennek máig is ható következ-
ményei is vannak.

Az 1800-as évek elejére a felvilágosodás filozófiája eljutott a széles
néprétegekig és formálta azok gondolkodását. Ez olyan változásokat hozott
az emberek szemléletében, amelyek eddig sérthetetlennek tünő társadalmi
viszonylatokat változtattak meg. Ilyen pl. a földesúr és a jobbágy viszonya,
amely eljut a nemesség megadóztatásáig és eljuttat ja a jobbágyot a saját
földtulajdonig. Eltörli a papi tizedet és a földesúri kilencedet. A felvilágoso-
dás liberális gondolkodása bírálja a katolikus egyház egyeduralmát, dogma-
tikus felfogását, erőszakosságát és annak bizonyos korlátozását kívánja.
Világosan kell azonban látnunk, hogy ez a korlátozási törekvés nem a
mélyen átélt keresztyén türelem, megértés szellemében történik, hanem egy
olyan társadalmi gondolkodást formáló világnézet jegyében, amely libera-
lizmusában az elvilágosodás szellemét hozza, sőt mind gyakrabban egyház-
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vagy éppen hitellenes szekularizált szemlélettel jár együtt és ennek indítására
szándékozik kivenni a társadalom irányításának ügyét az egyház (katolikus)
kezéből. A protestánsok szabadságküzdelme iránti rokonszenve nem a pro-
testáns hit másságának felismeréséből, hanem annak humánusabb, puritá-
nabb értékeléséből fakad. Ezt a társadalmi átalakulást érdekesen mutatja a
kor magyar regényirodalma, különösen is Jókai Mór regényhősei. Vannak
közöttük emberségben kimagasló földesurak, nemzethűségben hősi helytál-
lást mutató emberek, de vannak kétes üzletekbe bocsátkozó papok, pénzért
mindenre képes szélhámosok. Jelentkezik regényeiben egy bizonyos vallási
kritika is és a számára - és ez jellemző - az igazi hívő kegyességet az
egyistenhívő unitáriusok, vagy szombatosok képviselik, de az élő hit példá-
ja, amit a Megváltó Jézus követése képvisel, teljesen hiányzik. Megjelenik
a vallásos racionalizmus, de a munkásemberek szocialista eszmevilágából az
evangéliumi hit már teljesen hiányzik. Van zsinóros magyar dolmány, mint
a nemzeti öntudat megnyilvánulása, de jelentkezik a hazai nemzetiségek
öntudatosodása és az ezzel járó feszültségek is. Olyan új fogalmak jelennek
meg a társadalomban, mint polgárosodás, iparosodás, és az agrárproletariá-
tus megjelenése.

A kor egy másik neves regényírója Mikszáth a Különös házasság c.
regényében vetíti elénk a kor házasságjogi problémáját, amit a katolikus
egyházi bíráskodás képvisel.

Ilyen társadalmi háttéren indul meg a kiegyezés után egy új jogalkotási
folyamat, amely a vallási kérdéseket igyekszik rendezni.

1868-ban, nyomban a kiegyezés után törvényben szabályozzák az átté-
rés ügyét a katolikus egyházból, más bevett felekezetekbe, és azt a 18. életév
betöltése után mindenki számára lehetővé teszi. Megszabva a kijelentkezés
törvényes formaságait. Ugyanakkor kimondja, hogy a vegyes házasságok-
ból született gyermekek nemük szerint követik a szüleiket és tilos ettől
megegyezéssel eltérni. Természetesen erre nyomban reagált a katolikus
egyház és megindult az "elkeresztelések" sorozata a törvény kijátszására.
XIII. Leo pápa ekkor még úgy látta, Magyarországnak fontos szerepe lesz
a polgári szekularizálódás és a szocialista gondolkodás elleni harcban. Ezért
csendesen biztatta a papokat ezeknek az állami törvényeknek a megszegésé-
re és a vegyes házasságok ból származó gyermekek elhalászására.

A kiegyezést követő időből származik az a szemlélet, hogy mindenki
a társadalmi rangja szerint házasodjon. Nemes a nemessel, paraszt a pa-
raszttal, szegény a szegénnyel, iparos az iparossal, és természetesen azonos
hitben, hiszen a vegyes házassággal sok probléma járt. A katolikus egyház
ugyanis - hatalmának tudatában - csak úgyeskette meg a vegyes házaso-
kat, ha a nem katolikus fél fogadalmat tett, hogy minden születendő gyerme-
küket katolikus hitben fogják nevelni. Mivel pedig a katolikus egyház a
házasságot felbonthatatlannak tekintette, a válás lehetőségét kizárta, bár-
mennyire romlott is meg a házastársak kapcsolata. Még nehezebb volt a
zsidó - keresztyén házasság, amelytől a keresztyén egyházak tartózkodtak,
noha az 1848-as törvények kimondták a zsidók társadalmi egyenjogúságát.

A liberális kormányzat igyekezett ezeket a feszültségeket feloldani és
az egyházi előjogokat megszüntetni. Az 1894. évi országgyűlés hozta meg
ezeket a fontos törvényeket. A 31. tc. megtiltotta, hogy előbb lehessen az
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egyházi házasságkötés, mint az állami, és elrendelte az állami házasságkötés
elsőbbségét. A 32. tc. lehetővé tette, hogy a vegyes házasságban lévők az
állami hatóság előtt - nem a plébános előtt - írásban megegyezhetnek a
leendő gyermekeik vallását illetően. Ezt nevezték reverzálisnak. A 33. tc.
pedig elrendelte az állami anyakönyvvezetést és annak kezdetét 1895. okt.
l-jében jelölte meg. Az eddig vezetett egyházi anyakönyvek keresztelési,
házasságkötési, halálozási érvénye mint közokiraté megszűnt.

A betetőzést az 1895. évi 43. tc. jelentette, amely végül is kimondta a
vallás szabad gyakorlatát a bevett felekezetek részére, és megengedte, hogy
18 éves korában ki-ki szabadon kinyilváníthatja, hogy felekezeten kívülivé
kíván válni. Ez akkor még nem ateista nézetet jelentett, hanem azok a
szekták éltek ezzel a lehetőséggel, akiket a törvény nem ismert el bevett
vallások nak (pl. baptisták, pünkösdisták, nazarénusok stb.).

E szabadelvű törvények megvalósulásában különösen is kiemelkedő
Irányi Dániel szerepe, aki 22 éven át volt szószólója a vallási egyenjogúság
és az egyház és állam szétválasztása törvényes rendezésének. O terjesztette
be 1892-ben azt a törvény javaslatot, amely hosszú vita után - a király
állandó ellenkezése ellenére is - végül meghozta az állami anyakönyvezés
bevezetését, a kötelező polgári házasságot, a zsidók egyenjogúsítását és a
szabad vallásgyakorlatot.

Látnunk kell azonban világosan azt is, hogy a felvilágosodás e liberális
szemléletének, noha evangélikus egyházunk számára volt haszna, de sokkal
több kára. Ez a liberális felfogás érzéketlen volt a történelmi valóság iránt,
ezért is nem értette meg a reformátorokat sem. A reformációt csak a huma-
nizmus szemléletévei közelítette meg. Semmibe vette Isten kinyilatkoztatá-
sát Jézus Krisztusban és a Benne lévő élő hitet. Nem tudta értékelni a
hitvallásokat és azokat dogmatikus megmerevedéseknek tartotta. Az egyhá-
zakban inkább valami szabad emberi társulást akart látni. Azzal, hogy az
iskolázott emberek életszemléletére egyetemi és középiskolai tanulmányaik
során tanáraikon keresztül jelentős hatást gyakorolt és ezt a XIX. századi
természettudományos világképévei erősítette, hatása az egyházi tanítókon
át leért az elemi iskolákig és hatására megindult a gyülekezetek hitéletének
elvilágiasodása, racionalizálódása (lásd énekeskönyveink). Ez folytatódott
a XX. századi szocialista, majd materialista-ateista ún. "tudományos világ-
nézet" erőltetésével a közelmúltig és ezzel alapjaiban rendítette meg egyházi,
gyülekezeti életünket. Ennek most a törvény 100 éves évfordulóján a hálaa-
dás mellett mégis hangot kell adnunk.

Sólyom Károly
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Bornemisza Péter emlékezete
(1535 - 1584)

" ... egyfelől féltem, másfelől égett a szívem, és talán az oldalam is
kifakadt volna, ha a számot fel nem tátottam volna." 1577-ben fogalmazta
meg Bornemisza Péter 11;. magyar irodalomnak ezt az egyik legőszintébb
vallomását. Ez az év az "Ordögi kisirtetek" megírásának éve. A mű kritikus
szókimondásával, mely a legelőkelőbb kortársakat sem kímélte, valóban ezt
az érzést tűkrözi.

Bornemiszának hányatott élete volt, hiszen szűleit, akik jómódú pesti
polgárok voltak, Buda török megszállásakor kisfiúként veszítette el. Távoli
rokonai nevelték, így kerűlt kapcsolatba a Balassi családdal, akik taníttat-
ták. De az élet megpróbáltatásai nem értek véget gyermekkorával. Több
feleségének koporsója mellett kellett megállnia.

Bár a megpróbáltatások állandó szorításában élte életét, mégis ellenfe-
lei a legnagyobb tiszteletben tartották. Mondhatjuk azt is, hogy országos
tekintélyre tett szert. Hiszen nem kisebb főpapok, mint Oláh Miklós vagy
Telegdi Miklós restaurációs törekvéseivel szemben is sikerrel harcolt.

Irásai mély teológiai ismereteket és valóban szépirodalmi értékeket
nyújtanak az olvasóknak. Nem véletlen, hogy az evangélikus prédikátorban
az első magyar lírai vers szerzőjét köszönthetjűk, aki huszonhárom éves
korában fordította magyarra Szophoklész Elektráját.

A Magyar Elektra latin nyelvű utószavában világosan leírja, hogy
számára miért is fontos most ez a görög dráma:

"Vajon akkor, midőn a haza durva rabságban senyved, szabad-e erőszak-
kal szembeszállni a zsarnokkal, vagy pedig biztonságosabban arra kell-e
várni, hogy az idő hozza meg az orvosságot és az enyhülést ?"

Erre a kérdésre azért tartja fontosnak, hogy magyar nyelven válaszol-
jon Szophoklész örök értékeket hordozó műve, mert .minden józan ítéletű
ember előtt tudott dolog, hogy már néhány éve elkezdtek írni magyar nyelven
s ezt a nyelvet nekünk Cicero és minden műveltebb nép példájára napról napra
fontosodó okból teljes erőnkből művelnünk kell".

Elkötelezettsége bátorsággal és hatalmas műveltséggel párosult. Szelle-
mesen jegyezte meg Bauhofer György német nyelven, Berlinben kiadott
magyar egyháztörténetében, hogy Bornemisza egymaga többet írt, mint
azóta az ország valamennyi pűspöke összesen.

Az az űgy, amelynek szolgálatába állította életét, Isten ügye volt.
Elválaszthatatlan volt számára a mindennapi életben keresett és megharcolt
igazság Isten igazságától. Elmondhatjuk azt is, hogy prédikációi sem elvont
teológiai fejtegetések, hanem átgondolás ra késztető, a kor emberét megszó-
lító üzenetek.

Harcai közben is fáradhatatlanul teremti elő a szükséges anyagi feltéte-
leket ahhoz a könyvnyomtatási munkához, melyet tizenkét évig folytat.

Bornemisza Péter korának egyik legérdekesebb és legvonzóbb egyénisé-
ge volt. Műveltsége a legkiválóbb humanistákéival vetekedett, lángoló hite
példa lehet számunkra. Nagy László
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"Az igaznak az emlékezete áldott"
(Péld 10,7)

Életrajzi adatok felsorolása helyett hadd legyen ez a néhány sor a 120
évvel ezelőtt született D. dr. Prőhle Károlyról a tanítvány hálás visszaemléke-
zése.

Több mint 50 esztendővel ezelőtt, 1943őszén ismertem meg őt szemé-
lyesen. Akkor még "csak" 68 éves volt. Amikor a Soproni Teológiai Fakul-
tás előadótermében először láttam meg tekintélyt parancsoló alakját, ősz
hajával, jellegzetes arcvonásaival, a századfordulónak azokra a nagy tudósa-
ira kellett gondolnom, akiknek arcképét akkoriban sok lexikonban és tudo-
mányos könyvben láthattam. Nem is tévedtem. Egy nagy tudósnemzedék
kiemelkedő képviselője volt akkor a rendszeres teológiai tanszék professzo-
ra. Erről később ismételten meggyőződhettünk. A teológia és a filozófia
széles területének átfogó ismeretéről tanúskodtak előadásai.

Mindenben alapos és pontos volt. Időben is, mert előadásait pontosan
kezdte és fejezte be. Az utolsó mondata végén szólalt meg a csengő. (Ha
néha nem szólalt meg, megjegyezte: Na, úgy látszik, Balogh úr elaludt. -
És úgy is volt!) De nemcsak időben, hanem szavaiban és kifejezéseiben is
pontos volt. Nem voltak "töltelék szavai", nem volt fölösleges mondata.
Igaz, voltak hosszú mondatai, amelyek sokszor megrémítettek bennünket,
de ezek is átgondolt, tartalmas mondatok voltak. Egy olyan szokása volt,
amelyet karikírozni szoktak hallgatói vidám összejöveteleken: sokszor "eti-
mologizált". Persze ezt is azért tette, hogy egyes szavak értelmét pontosab-
ban meghatározza, vagy körülírja. Lehet, hogy többek között ezzel szerette
volna feloldani magvas fejtegetéseit.

Nekünk tartott legelső előadásainak célja ez volt: felkészítés a lelkészi
szolgálatra és a teológiai tanulmányokra. Ezt nagyon komolyan és nagyon
lelkesen csinálta. Meg kell vallanom, hogy, bár nagy lelkesedéssel és várako-
zással indultam neki akkori tanulmányaimnak, ezekkel az előadásokkal ő
volt az első, aki teológussá nevelt engem. O szerettette meg velem először
a teológiát. Bizonyos, hogy ez azért sikerült neki, mert éreztem, hogy ő

nagyon szerette a teológiát. Nem egyszerűen nagy tudós volt, hanem igazi
nagy teológus is. Előadásaiból mindig tükröződött, hogy a teológia egész
területén jártas, és szívesen mutatta meg mindig az egésznek egységét,
összefüggéseit.

Neki is nagy része van abban, hogya teológiával való foglalkozásom
kezdetétől megismertem Luthert. Bár valójában az egész tanári kar előadá-
sai a lutheri teológiát képviselték, adták át nekünk, Prőhle Károlyból Lut-
her iránti határtalan tisztelet áradt. Csak később tudtam meg, mennyit
foglalkozott Luther írásaival, de azt rögtön látnunk kellett, hogy alaposan
ismeri Luther műveit és mindig magától értetődően hivatkozott a reformá-
torra.

Imponáló volt a bibliaismerete is. Nem hagyott kétséget afelől, hogya
teológia műveléséhez elengedhetetlen fontosságú a ,,szentírás" (mindig így
mondta) ismerete. Számára természetes volt az Oszövetség héber és az
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Újszövetség görög szövegének ismerete. Egy későbbi beszélgetésben, mikor
már tudta, hogy szívesen foglalkozom az Oszövetséggel, melegen ajánlotta,
hogy tanulmányozzam a József-történetek héber szövegét, mert azok csodá-
latosan szép stílusban megírt történetek.

Számomra megdöbbentő élmény volt, ahogyan őt Jézusról hallottam
beszélni. En konferenciákról, az ifjúsági mozgalomból indultam a lelkészi
pályára. Ott is sokat emlegették Jézust. Ott is megtanultam, hogy a Jézussal
való személyes, bensőséges kapcsolat nélkül mitsem ér a papi pálya. Sokat
is beszéltünk erről, nagyon is komolyan vettük Ot. De ahogyan Prőhle bácsi
(mert magunk közt mindig így hívtuk) Jézusról beszélt, Jézust említette, az
valami egészen más volt. Valószínűleg nem mindenki érezte azt, amit én.
Voltak, akik "többet" vártak volna tőle e téren. Nekem az az emlékem, hogy
valami mély benső melegség volt, az olyankor mindig nagyon egyszerű
szavaiban.

Jézussal, Lutherral és némely nagy teológussal kapcsolatban sokat és
komolyan emlegette az igazságot. Az Evangélium igazságát, abban az érte-
lemben is, ahogyan Pál ír róla a Római levélben, de abban az értelemben
is, ahogyan János ír arról, hogy amit az evangéliumban olvasunk, az igaz,
megbízható szó, arra rábízhatjuk az életünket, üdvösségünket.

Ehhez tartozott az is, hogy sokat beszélt az evangéliumi hitről: Nem
véletlen, hogy későn megjelent könyvének ezt a címet adta: "A hit világa".
Igazában ennek a könyvnek az olvasása tett sok mindent világossá abból,
aminek értékét hallgató koromban javarészt éreztem, de sok minden nehéz
volt belőle számomra.

Negyven évvel ezelőtt, 80 éves születésnapjára írtam neki egy köszöntő-
köszönő levelet. O válaszolt. Azt írta, hálás Istennek, hogy "a bibliai kor
végső határáig" (Zsolt 90,10) élhetett. Két dolgot küldött nekem: egy képes-
lapot a Luthernak tulajdonított mondásával, hogy ha holnap vége lenne is
a világnak, ma mégis elültetném az almafácskámat - és egy igét, amelyről
azt írta, hogy "legkedvesebb családi igénk": "mindent, amit csak cselekesz-
tek szóval vagy tettel, mindent az Ur Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát
adván az Istennek és Atyának általa" (Kol 3,17).

Az emlékezésnek nincs határa, de ezeknek a soroknak van. Talán ez a
néhány mondat érthetővé teszi a fölülre írt igét.

Dr. Muntag Andor

110 éve született
Podmaniczky Pál

Neve hallatára felmelegszik tanítványainak szíve. Aki közelebbről meg-
ismerte, az megtapasztalta : nem lehetett vele úgy kapcsolatba kerülni, hogy
ne váljunk megajándékozottjaivá. Krisztus Urunk élt a szívében és Ura
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szemével látott, meglátta, kinek mire van szüksége és a segítésben nem
ismert lehetetlent.

1940 őszétől 1944 nyaráig - soproni teológus éveim alatt - voltam
tanítványa. Röviddel Sopronba érkezésem után személyesen győződhettem
meg .Podi bácsi" (így hívtuk egymás között) jóságáról. Podi bácsi kijárta,
hogy azok a hallgatók, akik pénzhiány miatt nem tudtak a Teológus Otthon
konyháján étkezni, azok valamelyik soproni kaszárnyában kapjanak min-
dennap ingyenes ebédet. En is ilyen ellátatlan hallgató voltam. Nem várta
meg, míg nehézségeimmel felkeresem őt, ő keresett meg üzenetével: Tudom,
gondjaid vannak, addig is, míg megfelelő tanulmányi eredmény alapján
menzánkon kapsz ellátást, kosztoltatásod biztosított a gyalogsági laktanyá-
ban!

A sokak által hálával emlegetett jótéteményeinek forrása nem ősi bárói
családjának gazdagsága volt. Édesapja, Podmaniczky Armin, akit egyéves
korában szólított el a földi életből az Ur, már fia, Podmaniczky Pál, 1885.
okt. 16-i születése előtt, minden örökölt vagyonát elveszítette. Egy nagy
kincs maradt csak Podmaniczky Pálra, az ősök valamikori gazdagságából:
az evangélikus egyháztagság. Ehhez a család tagjai a lutheri reformáció
magyarországi megjelenésétől kezdve mindig híven ragaszkodtak, Podma-
niczky Pálnak kimondottan nyomorúságos gyermekkora volt. Edesanyja
második házassága révén olyan gyámja lett, aki sehogyan sem tudott táma-
szává válni. Pál, 12 éves korban, két osztály elvégzése után gondviselőinek
fizetésképtelensége miatt kimaradt a gimnáziumból. Ettől kezdve jó ideig
továbbképzése érdekében csak saját igyekezetére és a szegénységük mellett
is elérhető könyvekre támaszkodhatott. Ekkoriban sokat olvasott, magya-
rul és németül. Isten irgalmas csodája, hogy gimnáziumi végzettség hiányá-
ban is magánhallgatóként, felvették a pozsonyi evangélikus teológiára, ahol
a teológiai stúdiumoknak is megfelel ve , utólag leérettségizett és így a pozso-
nyi teológián rendes hallgatóként végzett. Alljon itt néhány legkiemelke-
dőbb adat egyházi pályafutásának jellemzésére: A pozsonyi teológia elvég-
zése után a rostocki evangélikus teológia ösztöndíjasa, 1911 - 1917 között
Felsőszeli szeretett lelkipásztora, már ekkor aktív tagja a magyar ébredési
mozgalmaknak (MEKDSz, Pro Christo, Bethania), 1906-tól részt vesz a
Missziói Egyesület munkájában, 1916-ban teológiai magántanári vizsgát
tesz, az 1920-as évek elején fogházmissziót végez, kiküldöttként Angliában,
Svájcban és Hollandiábanjár, 1923-tól a Luther Szövetség főtitkára, a Deák
téri gyülekezet segédlelkészeként 1924-ben Finnországba kíséri Raffay Sán-
dor püspököt és mellette finn tolmácsként szolgál, közben maradandóan
építi a magyar - finn egyházi kapcsolatokat. 1926-ban Debrecenben a teoló-
gia doktorává avatják. 1928-ban kinevezik a soproni Evangélikus Hittudo-
mányi Kar professzorává és itt professzorként müködik haláláig, 1949.
október 3-ig.

Soproni egyetemi éveim alatt magam is tapasztaltam, mennyire elismer-
ték, mint tudóst, sőt polihisztort. Nem ok nélkül. Akkor már 18 nyelven
olvasott. Mindennapos elcsendesedése során a Szentírást az eredeti bibliai
nyelveken olvasta, héberül és görögül. Mindnyájan tudtuk, hogyelsősorban
a keresztyén misszió jeológiai kérdéseivel foglalkozott és elhivatottságát
tekintve, mindig az Ur Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmes
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teljesítője kívánt lenni, itthon és külföldön, professzorként és igehirdető-
ként. Számunkra vallástörténetet, neveléstörténetet és filozófiatörténetet
adott elő, de tapasztalható volt, hogy ő ezeket a misszió segédtudományai-
nak tekinti. Jellemzőek voltak előadása írott szövegéhez fűzött "széljegyze-
tei", melyekkel óvott attól, hogy tetszetős, de téves emberi gondolatok a
Krisztus útjáról letéritsenek minket. Későbbi papi munkálkodásom során,
tudós könyvek olvasása közben, ismételten felbukkant emlékezetemben egy
ilyen jellegzetes megjegyzése, amely így fogalmazható meg: Az evolúció (a
fejlődés) gondolatának lelkes hirdetői és vakbuzgó elfogadói teljesen figyel-
men kívül hagyják azt a tényt, hogy nemcsak evolúció, hanem depraváció
(korcsosodás) is létezik. Rámutatott: vallástörténészek evolúciós elfogult-
sággal úgy írják le az "egyistenhit kialakulását", mintha az fokozatos fejlő-
déssei alakult volna ki az általuk feltételezett, eredeti, többistenhitből.
A Bibliában azonban azt olvassuk, hogy a teremtéskor az egyetlen Istent
ismerő ember bűnei miatt süllyedt a többféle életrontó bálvány rabszolgasá-
gába.

Az volt szíve vágya, hogy megismerjük és hirdethessük azt az Urat, aki
egyetlen Megváltója és egyedüli reménye minden embernek (ApCsel
4,10-12). Hosszan lehetne ismertetni írói munkásságát. Irásai többfélék:
tudományos cikkek, versek, elbeszélések, több kötetet megtöltő fordítások.
A különféle írás mégis mind egyféle: mind igehirdetés, Krisztus evangéliu-
mának szívhez szóló hirdetése.

Egy bibliai regényét nemrégen adta ki Sajtóosztályunk: .Dneszimosz".
(Német és finn fordításban már a 40-es években megjelent.) Nem hiszem,
hogy lenne olyan gyülekezeti tagunk, akihez szívhez szólóan ne szólna két
finnből fordított énekén keresztül: Szelíd szemed Ur Jézus, és: Uram ó add,
ha vándorutam ... (385. és 525. sz. énekünk.) ,

Viszonylag rövid volt élete, de gazdag tartalommal. Eletútja is irgalmas
Megváltónkról üzen, hiszen ő Pál apostollal együtt elmondhatja: "... úgy
ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúság-
ban, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben ... Szentlélekben, képmutatás
nélküli szeretetben, ... mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek
nincsen semmijük, és akiké mégis minden!"

Nagybocskai Vilmos

Podmaniczky Pál és az Evangélikus Teológusok Missziéi Munkaközössége
Az első világháború után az evangélikus egyházban a külmissziói érdeklő-

#s első nyomait Sopronban ta/áljuk. 1929-ben Molnár Gyula, a Magyarhoni
Agostai Hitvallású Evangélikus Egyesület (MAHEM) vi/ági elnöke jelentet-
te, hogy ébredés kezdődött a soproni teológiai hallgatók közt. " ... biztatás
érkezett hozzánk a soproni teológia ifjúságától. Onnét - ha a jelek nem
csalnak - egy következményeiben kiszámíthatatlan lelki ébredés ... vizeinek
megindulását várhatjuk."
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Finn cserediákok hatása a (kül)missziói ébredésre
Az ébredés szoros kapcsolatban volt az első finn teológiai hallgató, Toivo

Laitinen Sopronba érkezésévei, 1929 januárjában. A teológiai hallgatók rajta
keresztül vették fel a kapcsolatot a Finn Missziái Szövetséggel (Suomen
Lahetysseura). Laitinen a teológiai hallgatók kollégiumában lakott. Szoba-
társa, Sztéhló Gábor úgy emlékezett rá, mint aki "zsebpénzének felét mindig
missziái és szociális célokra adta. .. Rendkívül szelíd, jóakaratú és igazi
prófétai lelkületű volt."

A teológiai hallgatók missziá iránti érdeklődésének gyümölcseként a
fiatalok elhatározták, hogy konkrét célt tűznek ki maguk elé, és támogatják
afinn kűlmissziát azzal, hogy anyagi segítséget nyújtanak az egyik, ovambók
közt dolgozó misszionáriusuknak, Eme kezdeményezés pozitív mellékhatása-
ként Podmaniczky megemlítette, hogy létrejött a kapcsolat afinn egyházak-
kal, "akiknek mintaszerű missziái munkája mindenképpen méltó is figyel-
münkre és támogatásunkra," Podmaniczky másokat is felhivott, hogy köves-
sék ezt a példát.

Podmaniczky Pál "csillagos" tantárgya: a misszió
Dr. Podmaniczky Pált nem a misszioi tanszékre nevezték ki, hanem a

vallástörténeti tanszékre. De egyetemi előadásain kívül az úgynevezett "csilla-
gos" tárgyakból is tartott előadásokat, amelyek nem voltak kötelezőek. Ezek
többnyire missziával kapcsolatos témákról szóltak, mint pl. úttörő
misszonáriusok életrajza, akik szerte a világon misszioi mezőkön dolgoztak.
Egyik buzgó hallgatója, Hulej Alfréd így emlékezik ezekre: " ... a csillagos
tantárgyakból sokkal többet tanultunk, és az életben is fel tudtuk használni
azokat, amiket ő előadott."

Biblia-tanulmányozá összejöveteleket tartott hetenként a lakásán. Oly-
kor annyian jöttek össze ezeken, hogy jó néhány szobát meg töltöttek. Ezeken
az ö§szejöveteleken rendszeresen foglalkoztak egy-egy bibliai könyvvel, mint
pl. Ezsaiás vagy Jeremiás könyvével, és a bibliamagyarázatot hozzákapcsolta
annak a misszionáriusnak az életéhez, akiről éppen akkor olvasott.

Az Evangélikus Teológusok Missziéi Munkaközössége
1933-ban néhány, a kűlmissziáért felelősséget érző evangélikus teológiai

hallgató megalapította az Evangélikus Teológusok Misszioi Munkaközössé-
get. Ennek céljaként azt tűzték ki, hogy "a kűlmissziá iránti felelősséget
növe.'iük mind a magunk közösségében, mind pedig egyházunk gyülekezetei-
ben.

Podmaniczky vezetésével a csoportban részt vevő teológiai hallgatók
vetített képes előadásokat tartottak az egész országban. Kettesével mentek a
városok és falvak gyülekezeteibe és előadásokat tartottak többnyire missziói
témákról. 1936 decembere és 1937 márciusa közt nem kevesebb mint 36
előadást tartottak. Ez a munka egészen a második világháború utánig tartott.
Danhauser László, a MAHEM titkára a 1938j39-es jelentésében hálásan
ismerte el ezeknek a kűlmissziái előadásoknak a jelentőségét, amelyeket a
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teológiai hallgatók tartottak Podmaniczky segítségével: "Tudjuk, hogya
felelősség mécsesét sok helyen ezek az előretolt őrsök gyújtották meg. Hisz-
szük, hogy ez a szeminárium lesz az utolsó titkárok előkészítő műhelye is.
E helyről kérjük a mi szeretett professzorainkat, hogy egyházunk ezen munka-
területére is legyenek tekin tettel és hassanak oda, hogy misszióért égő lelkész-
nemzedékek hagyják el a Teológia falait."

Megemlékezésében Danhauser László visszaemlékezett az első előadás-
ra, amit egy kis dunántúli gyülekezetben hallott Podmaniczky Páltól. "Milyen
drága az »egy« Isten országában. A misszionáriusok hosszú sorával és
missziói képekkel illusztrálta a világ szemében oly »kevés«, de Isten előtti
nagy értékét. Ez jutott eszembe. Vajon miért? Mert a mi kedves Pali bácsink
is csak »egy« emberi élet volt a sok között, de azoknak, akik őt nagyon
szerették, akik általa sokat kaptak Istentől, a missziói munkásainak Podma-
niczky Pál felmérhetetlenül több, sok, nagyon sok volt."

A magyar protestáns (kül)misszió történetében való kutatási munkám
következtében személy szerint én is azok közé tartozom, akik általa sokat
kaptak Istentől, akinek Podmaniczky Pálfelmérhetetlenül több, sok, nagyon
sok volt.

Dr. Anne-Marie Kool
(I993-ban Utrechtben doktorált,
amely védésen dr. Fabinyi Tibor

professzor "co-promotor" -ként
szerepelt)

Kétszáz éve halt meg
Hajnóczy József

Hóhér bárdja vágta le fejét a budai generális kaszálónak nevezett
Vérmezőn. Korának egyik legműveltebb és legkiemelkedőbb haladó politi-
kusa volt. A 45 éves evangélikus papfi levágott feje 1795. május 20-án a
fűrészpor ba hullt. De mindez hogyan és miért történt? Lapozzunk csak
vissza jó kétszáz évvel nemzetünk történelmének lapjain ...

II. József "kalapos király" 1781-ben kiadott Türelmi Rendelete bizo-
nyos kedvezményeket adott evangélikus egyházunknak. A magyar nemesi
mozgalom pedig fellobbantotta a magyar nemzeti érzés lángját. A mélyen
látó és érző hazafiak társadalmi változásokat vártak. Az uralkodó Habs-
burg császári ház azonban a felvilágosodás és a reformok halálos ellenségé-
nek bizonyult. Magyar értelmiségiek, hivatalnokok, jogászok, írók, papok,
orvosok, tanárok, főként ifjú lelkes ernberek összefogtak a nemesség
osztályönzése és hatalmaskodása ellen. Uj, igazságos társadalmi, politikai
alkotmányt készítettek elő és mélységesen együttéreztek a sok kínt, szenve-
dést átélt szegény parasztokkal. ,

Hajnóczy Józsefbö1csője evangélikus paplak on ringott. Edesapja, Haj-
nóczy Sámuel hajszolt, hányatott szolgálata során volt lelkész Modorban,
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Sopronban, Besztercebányán, Pozsonyban, tanár Győrben. Amikor Mária
Terézia rendeletére elvették győri templomunkat és az iskolát, Hajnóczy
Sámuelnek és tanártársainak menekülnie kellett. Felesége családjánál, Mo-
dorban született 1750. május 3-án a papi család József fia. Nemsokára a
Tolna megyei Majosra kerültek, ahonnan meg a pécsi katolikus püspök
helyettese kergette el az evangélikus lelkészt. Az édesapa a Hont megyei
Derzsenyben és Csánkon vállalt lelkészi szolgálatot, majd Aszódra került.
Végül dunaegyházi templomépítő lelkészként fejezte be sok szenvedésseltelt
szolgálatát. Ez volt a családi háttér, ahová Hajnóczy József élete került. Az
aszódi és pozsonyi gimnáziumi tanulmányai után joggyakornoknak ment
Győrbe és Pestre. Mint evangélikusnak, aki sem nemes, sem jobbágy szár-
mazású nem volt, ez a pálya jelentett felemeikedési lehetőséget. Mint ügy-
véd, a nyitrai főispán, később a Nemzeti Múzeumot alapító Széchenyi
Ferenc titkára lett. Jogtörténettel, történelmi kutatásokkal foglalkozott.
1786-ban evangélikus és nem-nemes létére Szerém megye alispánjává nevez-
ték ki. Ekkor még azt hitte, hogya felvilágosult királyi abszolutizmus, a
királyi mindenható politika meg tudja oldani a magyar jobbágyság, a hazai
gazdasági, társadalmi elmaradottság gondjait. Azonban keservesen csalód-
nia kellett! A "kalapos király" visszavonta rendeleteit, Hajnóczynak pedig
le kellett mondania alispáni tisztéről. 1. Ferenc császár megtagadott minden
reformtervet és a felvilágosodás esküdt ellensége lett.

A jobbágyság sorsát, a polgári szabad Magyarország jövőjét Hajnóczy
József és társai viselték szívükön. Egyre jobban szembefordultak a császári
kormányzattal és titkos szervezkedésbe fogtak. A szövetkezés elindítója egy
Martinovics Ignác nevű ingatag, gyenge jellemű volt szerzetes lett. De a
korszak legkiválóbb, legtisztább jellemű férfia Hajnóczy József, a nagy
jogtudós, a jobbágyfelszabadítás előharcosa volt, akiről Kazinczy Ferenc
írta: "Láng volt a lelke és a hazát hévvel szerette".

Hajnóczyék szerették volna a nemességet maguk mellé állítani és így
megdönteni a hármas ellenség: a Habsburgok, a főurak és a főpapok
hatalmát. A nagy Monarchia helyébe szövetségi alapon szervezett köztársa-
ságot képzeltek el. A demokrácia legkövetkezetesebb híveiből álló Szabad-
ság és Egyenlőség Társasága fel akarta számolni a földesúri hatalmat.
A Reformátorok Társasága és a Szabadság és Egyenlőség Társaság prog-
ramját egy-egy általuk írt és kiadott forradalmi káté foglalta össze. A meg-
bízhatónak vélt "szövetkező" a kátét lemásolás után továbbadta. Ebből állt
a szervezkedésük. A császári államhatalom "a hamis elveket" és "veszélyes
gondolkodásmódot" igyekezett tűzzel-vassal irtani.

A "köztársasági mozgalom" egyik igazgatói tisztét Hajnóczy vállalta.
Neves írókat nyert meg a mozgalomnak, így pl. Kazinczy Ferencet. Eppen
a magyar jobbágyság történetéről készülő munkáján dolgozott, amikor
1794augusztusában letartóztatták. A vizsgálatok során bátor elszántsággal
védte és mentette vádlott-társait. Egyik életrajz írója írja: "Az a férfi, aki
elsőnek kapcsolta össze a nemzeti függetlenségnek és a jobbágyok felszaba-
dításának ügyét és elsőnek körvonalazta a független magyar polgári állam
alkotmányát" - halálra ítéltetett. A kb. 300 főre kiterjedő szövetkezés nem
veszélyeztette közvetlenül a fennálló rendszert, mégis 18 halálos ítéletet
hoztak és 16 esetben szabtak ki súlyos várbörtönt. A kegyetlen vérbefojtás-
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sal Bécs elrettentő példát akart mutatni. Az egész országra a félelem síri
csendje borult.

Kivégzése előtt így búcsúzott : "Nyugodtan megyek a halálba, s igazi
jótéteménynek tekintem, hogy a bíróság ítéletét nem változtatták át börtön-
re. Szándékaim nemesek voltak, polgártársaimjavára irányultak, lázadásra
sohasem gondoltam ... azzal a jóleső tudattal hagyom itt a világot, hogy az
emberi társadalom tökéletesedéséhez valamivel hozzájárultam ... "

Honnan, milyen csatornán át áradt lelkébe ez a mély, tiszta haza- és
jobbágyszeretet, az elnyomottakat felemelő segítőkészség? A papi ház leve-
gőjét szívta így magába gyermekkorától fogva? Bizonyára! De még inkább
annak a Jézusnak a szava késztette harcos szeretetre, aki a szegényekhez,
elnyomottakhoz jött, hogy szabadulást hozzon, aki mindezt így foglalta
össze: "Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja
barátaiért!" (János 15,13)

Emlékezünk Hajnóczy Józsefre ...
Eltűnődöm a sorsán. Sajnos még most sem valósult meg teljességgel az

a polgári, szabad Magyarország, amelyért fiatal életét odaadta. Kétszáz
éven át azóta hóhérbárd és akasztófa, folyó és agyonverés, Vérmező és
301-esparcella, forradalmak és háborúk emlékeztetnek minket vereségeink-
re. Mikor lesz már egyszer ennek vége?

Az nem lehet, hogy annyi sziv
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért ...

Sümeghy József

Sopronkőhidától Tarpáig
Ötven éve temették el Bajcsy-Zsilinszky Endrét

A hadbíróság

A sopronkőhídai községi elemi iskolát 1944. december 23-án nyilaske-
resztes karszalagos őrök vették körül. Kezükben fegyver. Hírlik, a politikai
vádlottat nemrég szállították ide a főváros Margit körúti fegyházából. Ugy
tudják, országgyűlési képviselő volt, és budapesti lakásán fegyverrel szállt
szembe a rátörő német megszálló tisztekkel. Sebesülten vitték aztán fogház-
ról fogházra.

Ujabb őrök kíséretében ekkor feltűnt a megbilincselt Bajcsy-Zsilinszky
Endre alakja. Tiszteletet parancsolt ősz haja, bátor tekintete. Lódenkabát,
térdnadrág és félcipő volt rajta. A hatalmas, H alakú börtön lll. emeleti
cellájából kísérték le a tárgyalásra őrei. Dominich hadbíró elnökletével este
hétkor kezdődött el - előre megfogalmazott forgatókönyv szerint - a
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statáriális eljárás. Felolvasták a vádat: hűtlenség, hazaárulás, a szövetséges
Németország s a "törvényes" magyar államhatalom elleni szervezkedés,
lázítás, kapcsolatkeresés az ellenséggel.

Hiábavalónak bizonyult dr. Pinezich István soproni ügyvéd minden
védői igyekezete is. A hadbíró rövidesen Kőszegre indult, hogy ott a nyilas
vezérkartói megkapja az ítélet szentesítését.

Szentes ti úrvacsora
Egyházunk akkori börtönlelkésze, Bárdosi Jenő - a későbbi dabronyi

lelkipásztor - még aznap este tízkor parancsot kapott, hogy másnap reggel
őt órára legyen a fegyintézetben. Akkor már mindketten tudták, hogy az
ítélet: halálbűntetés. Amikor Bárdosi belépett az elítélthez, az kis zsámolyon
ülve levelet írt az előtte lévő széken. A feleségének írt sorait a lelkész elé
tárta, s az meglepődve olvasta, hogy - még utolsó óráiban is - iskolapoliti-
kai terveit akarta rábízni családjára. Kifejtette a levélben, hogy minden
magyar ember számára 8 osztályos népiskolát gondolt, majd négy polgári
iskolai osztály elvégzését. Kérte feleségét arra is, hogy hátralévő életét
iratai nak rendezésével és kiadásával töltse.

Bajcsy-Zsilinszky Endre ezután közölte Bárdosival, hogy az Úr szent
vacsorájával kíván élni. A cella kis asztalára feszület és két égő gyertya
került. A rab, kezében a bibliájával, hosszasan, csendesen imádkozott.
Ezután gyónás, feloldozás és a szentség vétele következett.

Az őr ezután közölte, hogy a halálos ítéletet rövidesen végre fogják
hajtani. "A képviselő úr felállt - írta visszaemlékezésében Bárdosi - s egy
pillanatig szó nélkül álltunk egymás mellett. Akkor átölelt, jobbról-balról
megcsókolt és azt mondta: az egyik legyen búcsúcsók szeretett egyházam
számára, a másik az utolsó pillanatokban velem levő lelkészem számára ... "
Amikor az ajtó kinyílt, amint utána nézett a lelkész, csak azt látta, hogy
fölemelt fővel, bátran, keményen ment őrei között. A kivégzés pillanatában
Bárdosi már nem lehetett jelen, csupán utána mondhatta el fölötte az Urtól
tanult imádságot.

A végtisztesség

Három hónappal utóbb felszabadult az ország a hitleri megszállás alól.
A sopronkőhidai büntető intézet temetőjében 1945. április 27-én - özvegye
jelenlétében - exhumálták Bajcsy-Zsilinszky Endre holttestét. Földi ma-
radványain fekete zakót, szürke pulóvert, csíkos inget, fekete nadrágot és
fekete félcipőt találtak. Gyűrűjét és karóráját a hullarablók elvitték. Az
exhumált holttestet fémkoporsóba tették és tengelyen elszállították ideigle-
nes nyugvóhelyére, a soproni Szent Mihály temető ravatalozójába.

A nemzet nagy halottjától méltó búcsút vett az ország. Május 27-én
ünnepélyesen felravatalozták az Országház előtti téren. A parlament hom-
lokzatát fekete drapéria borította. A májusi szél fekete és nemzeti színű
zászlókat lobogtatott. A 10 órakor kezdődött szertartáson a ravatal előtt
díszsorfalat álltak az evangélikus lelkészi kar tagjai, többek között Kemény
Lajos esperes és dr. Keken András Deák téri lelkész. Az emelvényen búcsúz-
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tatót mondott dr. Zsedényi Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Dálnoki Miklós
Béla miniszterelnök és a Szovjetunió képviseletében Puskin követ is. Ez
utóbbi többek között ezeket mondta: "Nem adatott meg neki, hogy nagy
tudását és képességeit a demokratikus Magyarország szolgálatába állítsa.
Erejének teljében akkor költözött el az élők sorából, amikor politikai nézetei
véglegesen kialakultak, amikor nagy államférfiúvá lett. .. Meg vagyok győ-
ződve, hogy a magyar nép hős harcosának, Bajcsy-Zsilinszky Endrének
emlékét együtt fogják emlegetni a magyar nép hőseinek: Rákóczinak és
Kossuthnak nevével."

Az Országház előtti emlékünnep a Szózat eléneklésévelért véget. Ekkor
a koporsót gyászkocsira tették, majd megindult a menet az Alkotmány
utcán, a Károly körúton keresztül a Rákóczi útra. Itt, a Blaha Lujza téren
a koporsót a koszorúkkal együtt tehergépkocsira helyezték. Az akkor még
le nem bontott Nemzeti Színház előtt még egy rövid búcsúztatót tartottak,
hogy azután elinduljon a gépkocsi északkeletre, Tarpa felé.

Az útvonalon városok és falvak tisztelegtek a nemzet halottja előtt.
Tarpán a kurucföld hüséges népe mély gyásszal búcsúzott szeretett fiától,
aki végakarata szerint népe körében kívánt örökre megpihenni. A reformá-
tus temetőben a végső búcsú szavai a Független Kisgazdapárt akkori elnö-
kének, Tildy Zoltánnak és Zsilinszky közeli barátjának, Tombor Jenő akkori
honvédelmi miniszternek az ajkáról hangzottak el.

Fél évszázad hazai történelme arra tanít, hogy a magyar hazánkat hol
Nyugatról, hol Keletről fenyegető veszélyek miatt minden nemzedékben
bátor hitvallókra van szüksége nemzetünknek. Egyházunk népe ezért is hajt
tisztelettel fejet az evangélikus Bajcsy-Zsilinszky Endre emléke előtt.

Dr. Fabiny Tibor

Trianon emlékezete
75 évvel ezelőtt június 4-én Magyarország valamennyi harangja 1 órán

át zúgva adta tudtul, hogy anagy tragédia jogilag lezárult: a Versaillesben
levő Trianon palotában a magyar kormánymegbízottak aláírták az első
világháborút lezáró békét, amely az újkori magyar történelem kétségkívül
legnagyobb tragédiája.

A békekötés nem érte váratlanul sem a magyar közvéleményt, sem a
magyar vezetőket, mert gyakorlatilag már megvalósult tényeket rögzített,
hiszen 1918 és 1919 fordulóján Magyarország új szomszédai már kész
helyzetet teremthettek.

A ku1cskérdés,amely nemcsak a mi sorsunkat, hanem - ma már látjuk
- egész Európa sorsát meghatározta, az Osztrák - Magyar Monarchia
jövője volt. Európa nagyhatalmai - Oroszország kivételével - egész a
világháborúig szilárdan meg voltak arról győződve, hogy az európai hatalmi
egyensúly fenntartása végett a monarchiára mindenképpen szükség van.
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Oroszország hatalmi céljai közt azonban régtől fogva szerepelt a monarchia
felrobbantása, a benne élő szláv népek felszabadításának ürügyével. Szerbia
vezetésével a délszlávokra támaszkodott, Csehszlovákia létrehozásának po-
litikai támasza pedig a cseh politika, élén a fáradhatatlan Masaryk Tamással
volt.

A nyugati politikusok egy részét az aggasztotta, hogy a monarchia
felbomlásával Közép-Európa balkanizálódni fog, illetve komolyan aggód-
tak a német befolyás megerősödésévei járó veszélyek miatt. Igy eleinte sem
a francia, sem az angol, sem az amerikai felelős politikusok nem tűzték
napirendre az Osztrák - Magyar Monarchia megszüntetését, legfeljebb a
belső demokratizálás gondolatát vetették fől. Wilson amerikai elnök 1917.
december 4-én kelt üzenetében így nyilatkozott: " ... nem kivánjuk az oszt-
rák - magyar birodalom gyengítését, vagy átalakítását ... Csak azt kivánjuk,
hogy népei ügyeinek vezetése nagy és kis dolgokban egyaránt saját kezükbe
legyen letéve."

Ezzel a hagyományos magatartáshoz kapcsolódó nézettel szemben
vette föl a harcot az orosz politika, a románok, a szerbek és a csehszlovák
mozgalom, élén a már említett Masaryk Tamással, aki 1915 óta azt hirdette
az antant államokban, hogy a világháború egyik fő célja az Osztrák - Ma-
gyar Monarchia felosztása. A valóságos felosztás jogilag 1916 tavaszán
indult meg.A londoni szerződés Olaszországnak ígérte Dél- Tirolt, Triesztet
és Isztriát. Ujabb lépést jelentett a Romániával 1916. augusztus 17-én kötött
titkos szerződés. Ebben Erdélyen kívül a Magyar Alföld jelentős részét is
odaígérték. A határ Debrecentől keletre kb. 6 km távolságban húzódott
volna. A csehszlovák kérdésben az angol nyilatkozatok voltak a döntőek:
Balfour külügyminiszter 1918 augusztusában a csehszlovák nemzeti taná-
csot a jövendő csehszlovák kormány "ügygondnokának" , majd a külügyi
államtitkár három hét múlva már Csehszlovákia valóságos kormányának
ismerte el.

Döntő tényező természetesen a háborús vereség volt, amelynek követ-
keztében már a pádovai fegyverszünet, majd a belgrádi megállapodás értel-
mében az ország déli területeit szerb, francia és román erők szállták meg,
majd a csehszlovák légió a Duna vonaláig birtokba vette a Felvidéket.
Károlyi kormánya ezzel szemben tehetetlen volt, a tanácsköztársaság kezde-
ti katonai sikerei utóbb teljes összeomláshoz és az ország román megszállá-
sához vezettek. Csak a Dunántúl maradt meg magyar kézben a Horthy
Miklós fővezérlete alatt szervezett nemzeti hadsereg jóvoltából.

A bajokat tetézte a magyar belpolitika rendkívül zűrös alakulása, de
Sir George Clerc antant diplomata közvetítésével létrejött 1919. november
24-én a Huszár Károly vezette koalíciós kormány, amely már tárgyalóké-
pesnek bizonyult a versaillesi békekonferenciával.

1919. december l-jén hívták meg Magyarországot a békekonferenciára,
amelyre Apponyi A/bert gróf vezetésével egy igen népes és jól felkészült
szakemberekből álló delegáció utazott ki Teleki Pál gróf és Bethlen István
gróf részvételével. Ekkor a konferencia már túl volt a magyar határok
megállapításán (1919. februártól folyamatosan tárgyalták a magyar - ro-
mán, magyar - csehszlovák, magyar - szerb határokat és váratlanul jelent
meg Ausztria igénye a nyugati területekre). A magyar delegációt egy külvá-
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rosi szállodában helyezték el és becsületszavukat kellett adni, hogy francia
kísérő nélkül nem mennek Párizsba, vagyis szabad mozgásuk nem volt
biztosítva. A magyar bizottság tudományosan kidolgozott 324 nyomtatott
oldalas anyagot vitt magával és adott átjanuár l S-én válaszként a békeszer-
ződés tervezetére. Ebben egyrészt indokolták a döntések helytelen mivoltát
és a magyar lakta területek meghagyását, a vegyes lakosságú területeken
pedig népszavazást ajánlottak. Bethlen István egy elaborátuma Románia és
Magyarország között egy semleges Erdély szervezését ajánlotta, ahol az
alkotó nemzetek tökéletes egyenjogúsága volna megvalósítható.

A békekonferencia természetesen nem foglalkozott érdemben a magyar
javaslatokkal, bár március 3-án a londoni konferencián heves vita alakult
ki a francia, másrészt az angol és olasz fél között. Lloyd George ekkor a
magyar dokumentumok alapján a határok revízióját vetette fel: "A magya-
rokat szemlátomást igazságtalanul kezelték; sosem hallgatták meg; a szövet-
ségesek munkája egyoldalú volt. Megtehetjük, hogy visszatérünk a magyar
határokra. Nem rendelkezhetünk emberekkel barmokként ... azt gondolja
Berthelot úr, hogy békéhez vezetne Kozép-Europában, ha a háború után majd
fölfedezik, hogya magyarok panaszai megalapozottak voltak, és hogy bar-
mokhoz hasonlóan egész magyar közösségeket adtak át ... egészen biztosan
megindul majd egy ilyen akció és pusztán a csoportosulás miként je lesz kérdés,
az, hogyamagyarok vajon a németekhez vagy az oroszokhoz csatlakoznak-e:"

Sajnos ez a kifakadás teljesen hatástalan volt, hiszen a döntések már
régen megtörténtek, azokat már több mint egy fél éve kihirdették az érdekelt
feleknek, sőt a mindenki által aláírt osztrák békeszerződésben (Saint-
Germain, 1919. szept. 10.) is szerepelt.

Mivel a békekonferencia a magyar ellenvetésekből semmit sem vett
figyelembe, a magyar békedelegáció lemondott tisztéről, így Trianonban
június 4-én az erre a célra kiküldött két megbízott: Bénárd Agost népjóléti
miniszter és Drasche- Lázár Alfréd követ írta alá a békeszerződést.

A magyar kormány egy kísérőlevelet is kapott A. E. Millerandtól, a
konferencia akkori elnökétől. Ebben elutasította a magyar békedelegáció
érveit, de kilátásba helyezte, hogy a jövőben bizonyos területi korrekciók
bekövetkezhetnek. Ezzel akarva-akaratlan a magyar külpolitika későbbi
törekvéseit alapozta meg.

Dr. Gyapay Gábor
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A színek és fények magyar
mestere

75 éve halt meg Benczúr Gyula festöművész

Festőfejedelemnek nevezték, pedig kortársai között olyan nagyságok
találhatók, mint Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Paál László, Mészöly
Géza, Szinyei Merse Pál, Lotz Károly. A múlt század második felének és
századunk első negyedének meghatározó és elismert festőművésze, nagysza-
bású történelmi képek, remek portrék alkotója, de vallásos tárgyú képei is
maradandó értékűek.

Nagyapja Vanyarcon volt evangélikus lelkész, apja gyógyszerész. Nyír-
egyházán született 1844-ben, majd Kassára költöztek, ahol iskolai tanulmá-
nyait az ottani evangélikus iskolában kezdte meg. Mindössze 17 éves, ami-
kor nagyszerű rajzkészsége révén Münchenbe küldik és az ottani Képzőmű-
vészeti Akadémián tanulhat a híres Karl von Piloty tanítványaként, együtt
Szinyeivel. A két fiatal magyar festő tanáraiktói és társaiktói is, de egymás-
tól is sokat tanul. A történelmi festészet egész Európában uralkodó műfaj
volt ekkor, első tájfestő- és portré-tanulmányai után a "Hunyadi László
búcsúja" az első, már kiállításokon is nagy sikert arató alkotása. Mindössze
22 éves ekkor. A müncheni Akadémián befejezi tanulmányait, majd II.
Lajos bajor király támogatását és megrendeléseit élvezheti. Olaszországi és
franciaországi utazásain elmélyülten tanulmányozza a korábbi korszakok
nagy festőinek alkotásait, miközben saját festészete is gazdagodik és kitelje-
sedik. A "II. Rákóczi Ferenc elfogatása", majd a több vázlat után az egyik
legismertebb műve, a "Vajk megkeresztelése" készül el. Kinevezik a mün-
cheni Akadémia tanárává" komoly nemzetközi hírnévre tesz szert, mégis,
amikor 1883-ban Trefort Agoston kultuszminiszter hazahívja, azonnal in-
dul, ő lesz a Képzőművészeti Főiskola alapítója és vezetője. Magyarságát
hűséggel őrizte külhonban is, de amikor nemzetének szüksége volt rá,
nyomban rendelkezésre állt. Nagy megbecsülés és hála övezte személyét és
művészetét itthon is.

A nagy milleniumi kiállításon mutatta be újabb nagyszabású történelmi
képét, a "Budavár visszavételé"-t, amely európai viszonylatban is kiemelke-
dő, monumentális alkotás.

Eletművéből emeljük még ki néhány mesteri portréját: testvérének,
Etelkának arcképe, négy gyermekének arcképe 1881-ből, amelynek az az
érdekessége, hogyagyermekarcok vonásairól (elnőtt- és öregkorukban is
pontosan meg lehetett ismerni őket, Trefort Agoston és az evangélikus
Mikszáth Kálmán portréja és több nagyszerű, derűt és öniróniát is felvillan-
tó önarckép. Még ezekből is ragadjunk ki egy mesterművet: Hock Jánosról
festett képét, amelyet 1900-ban alkotott. A reformokat követelők szószóló-
jaként Hock János élesen bírálta Benczúr művészetét, elavultnak, túlhala-
dottnak tartván azt. Benczúr a durva hangú bírálatra nem szavakkal, hanem
képpel válaszolt, Hock Jánost ravasz és gonosz Mefisztóként ábrázolva. Ez
bizony csattanós válasz volt!
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Végül, de nem utolsósorban, említsük meg vallásos festményeinek két
legismertebb darabját. Az egyik a budapesti Szent István Bazilikában talál-
ható oltárkép: "Szent István felajánlja a koronát" cimű, melyet többször is
átkomponált és a magyarországi Szűz Mária-tisztelet kifejező alkotása.
A másik a fasori evangélikus templomunkban található, 1913-ban a gyüle-
kezet felkérésére festett "A napkeleti bölcsek hódolata" cimű oltárkép,
amely azóta is egész egyházunk felbecsülhetetlen kincse. Ezen a képen Szűz
Máriát az evangélikus művész szemével mutatja: gyönyörű, tiszta tekintetű,
Gyermekére a hit és édesanyai szeretet gyengédségévei néző Anya, bátran
mondhatjuk magyar paraszt-madonnának is, glória nélkül és mégis tisztele-
tet és csodálatot ébresztve a nézőben. Az egész kép magyaros vonásokat
tartalmaz: a ruhák, a sarkantyús csizma, a kócsagtollas sapka, a kétszer is
látható önarckép. Nagyszerű a fény-árnyék játék, a képen: az igazi fény a
Gyermek arcáról árad szét, ez a gyermek-arc már előre sejteti Jézus későbbi
szavainak értelmét: "ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek
egymást!" (Jn 13,34). A három napkeleti király alakjában megjelenik az
egész .Jakott föld", az oikumené, turbános keleti fejedelem, germán vezér
és az ősi szittya-magyar fejedelem képében. Az utóbbi, valószínűleg önarc-
kép, térdelve hódol, nem arcát, hanem alázatát és tiszteletét mutatja mozdu-
latával. Hitvaliás-értékű ábrázolás! A színpompás kép hátterében a pászto-
rok és a kíséret tagjai, a sugárzó betlehemi csillag, valamint az új korszakot
jelző derengő és mindig erősödő fény. "Az éjszaka múlik, a nappal pedig
már egészen közel van!" (Róm 13,12} és: "Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert: O jött el a világba!" (Jn 1,9). Ezek az
Igék jutnak eszünkbe e kép láttán. A karácsonyi Gyermek kinyújtott keze,
kedves mozdulata pedig ezt a jézusi mondatot: "Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan ... " (Mt 11,28).

Benczúr Gyula művészete a stílusok és korok változásai közepette is
maradandó értékű. Festői realizmusa, pompás anyagszerűsége, színeinek
kifejező ereje, kompozíciós készsége, technikai tudása, magyarsága és euró-
paisága egyidejűleg, derűs és mindvégig kiegyensúlyozott egyénisége ma is
gyönyörködtet és egy nagy festő-nemzedék egyik legnagyobbjaként őrzi
meg nevét és műveit nemzeti nagyjaink között. A Nógrád megyei Dolány,
ahol kis birtoka volt, ma már a Benczúrfalva nevet viseli.

Tavaly születésének, ez évben halálának évfordulóján idézzük fel emlé-
két megbecsüléssel és hálás szeretettel.

Szirmai Zoltán
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Emlékezés Zsirai Miklós
nyelvészprofesszorra

Zsirai Miklós finnugor nyelvész, akadémikus, a budapesti tudománye-
gyetem tanszékvezető egyetemi tanára volt. 1992-ben emlékezett meg szüle-
tésének 100. évfordulójáról a hazai nyelvésztársadalom és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, valamint az Akadémia. A centenáriumi rendezvények
központi aktusa az a tudományos ülésszak volt, amelyet Zsirai egykori
működésének színhelyén, a pesti bölcsészkaron tartottak. Az ott elhangzott
előadások az alapja az 1993-ban közzétett Zsirai-emlékkönyvnek.

Zsirai Miklós Rábaköz szülötte volt. Mihályiban született 1892. októ-
ber 10-én, evangélikus földművelő szülők első gyermekeként. A tehetséges
fiú 12 éves korában, 1904 őszén került Sopronba, a magas színvonaláról,
nagy és nemes hagyományairól híres evangélikus líceumba. A líceumban
kapja meg élete meghatározó jelentőségű ajándékát, az ifjúság nagy élmé-
nyei közül a legmaradandóbbat: a szellem varázslatos kalandját, a tudás
ihletését. A líceum serkentő, nemesítő légkörében mindazt a tudásanyagot
mohón magába szívja, amit a gimnázium közvetít. Tevékenyen részt vesz
a licisták önképzőkörének, a líceumi Magyar Társaságnak a munkájában.
Líceumi éveiről hálás szívvel és költői szárnyalású, megkapó sorokban
emlékezett meg a Magyar Társaság megalapításának 150. évfordulóján,
1940-ben. A kitűnő érettségi után a pesti egyetemre kerül, s magyar-la-
tin - görög szakos tanárnak készül. Az Eötvös Collegium tagjaként s a
soproni származású, egykori licistának, a kiváló nyelvtudósnak, Gombocz
Zoltánnak a hatására érdeklődése egyre inkább a magyar és a finn ugor
nyelvtudomány felé fordul. 1914 júniusában jut ki álmai csodaföldjére,
Finnországba. Alig néz körül, máris indulnia kell vissza: kitört az első
világháború. Hazatér, bevonu] katonának, s 1915 tavaszán az uzsoki har-
cokban orosz fogságba esik. Ot és fél éves szibériai hadifogság következik
úgy, hogy közben megtanul oroszul, elsajátítja a rokon zürjén nyelvet, s
tökéletesíti finn tudását is. Hazatérve, befejezi tanulmányait, doktorál. Csa-
ládot alapít, két gyermeke születik. 1924-től az Eötvös Collegium tanára,
1932-től tanszékvezető egyetemi tanár és az Akadémia levelező tagja. 1944-
tő11952-ig a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, 1945-től az Akadé-
mia rendes tagja. Számos tisztséget betölt, rengeteget dolgozik. Legismer-
tebb munkája a méltán nagy sikerű Finnugor rokonságunk, amely idén
fakszimile kiadásban lát újra napvilágot. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntetik
ki. Elhatalmasodó betegségének a következtében 1955. szeptember 9-én hal
meg.

Ha röviden jellemezni kellene őt és munkásságát, leginkább talán a
következőkkel lehetne.

A hűség jellemezte. Hűség a magyarsághoz, a kibocsátó fészekhez, a
nemes eszményekhez.

Emberséges, szerény ember volt. Segítőkészségét sokan megtapasztal-
hatták. Onmagával szemben nem ismert kíméletet, élete szolgálat volt.
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A tudományos tevékenységet nemcsak az igazság kutatásának tekintet-
te, hanem erkölcsi magatartásnak is tartotta. Szemlélete az volt, hogy a
tudósnak elvei legyenek, ne érdekei.

Nemcsak tudósa, művésze is volt a magyar nyelvnek. Igen magas
színvonalon művelte a szabatos, világos, élvezetes magyar tudományos
stílust. Irását, beszédét a rábaközi népnyelv forrásai is ihlették, színesítették.

Párját ritkító an kitűnő tanár volt. Nevelési eszménye valójában a minő-
ség eszménye volt, olyan minőségé, amely erkölcsöt is jelent. Azt igyekezett
tanítványaiba plántálni, hogy igazi életörömöt csak áldozatok és munka
árán lehet elérni olyan szabadságban, amelyet leginkább az önzetlenség
jellemez.

Zsirai Miklós tudósi nagyságánál szerénysége volt csak nagyobb: mél-
tóságát szinte feszélyezetten, rangrejtve viselte. Embersége, tudósi tekinté-
lye, közéleti felelősségvállalása, a nemes ügyekért való fáradozása, szülő-
földjéhez ésnépéhez való hűsége fénylő példa marad.

Emlékezünk. Főhajtásunk az embernek és tudósnak egyaránt szól.

Kiss Jenő

100 éve halt meg Veres Pálné
.Kűzdou, hogya nő műveltségével és szívével

a nemzeti jólét tényezője legyen."

Sokan mennek végig úgy Budapest belvárosának utcáin, hogy nem is
tudják, kiről, miért nevezték el azt a részt. Bizonyára így van ez a Veres
Pálné utcával is. Talán többet tudnak erről azok a diákok, akik az impozáns
épület, a nagymúltú gimnázium látogatói voltak valamikor négy éven át. De
a járókelők többsége, sőt az egykori, s mai gimnazistákjava része sem tudja,
hogy a magyar evangélikusságjelentős személyiségeaz utca és a gimnázium
névadója.

Veres Pálné, sz. Beniczky Herrnin 100 évvel ezelőtt távozott az élők
sorából, s ércnél maradandó bb emlékművet hagyott maga után. Sokat tett
a hazáért, a nevelésért, kultúráért.

Ma talán úgy mondanák sokan, a női egyenjogúság harcosa volt. Ez
azonban egyáltalán nem fedi a valóságot. Eletét valóban a nők nevelésének
szentelte, de ez nála nem valamiféle öncélú szellemi forradalmat jelentett,
hanem azt az alapállást, hogy a haza felemelkedését, az egyéni és közösségi
boldogulást a szellemi és lelki igényesség útján lehet elérni.

Mi minden határozta meg gondolkodásmódját, életútját, cselekvési
gyakorlatát? Bizonyára a nógrádi háttér, a vanyarci gyökerek. Ehhez kap-
csolódott a családjában átélt lutheránus gondolkodás. (Luthernek magának
is határozott elképzelése volt a nők tanítására, s családi otthona nemegyszer
fogadott be az előkelő német családok lányai közül, hogy Kata asszony
nevelje őket.)
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Meghatározta gondolkodásmódját házastársa, farádi Veres Pál, aki
igényes társasági életet tartott fenn, s asztalánál megfordultak a magyar
szellemi élet jelesei. Házuk két barátja: Madách Imre és Szontágh Pál igen
nagy mértékben formálta lelkületét. Családjukban - mint házi tanító -
rendszeresen megfordult Győry Vilmos, a költő-pap is.

A magyar viszonyokat ismerve, saját tapasztalatait mérlegelve, lépésről
lépésre egyre határozottabban bontakozott ki célkitűzése: szüksége van a
hazának jól képzett, olvasott, intelligens asszonyokra.

Az előkelő magyar családoknál a korábbi századokban nem volt ritka,
hogy a leánygyermeket magas szinten taníttatták. Ez a nevelés azonban
általában külföldön történt, s ha idehaza, akkor idegen országból érkezett
nevelő nővel. Nem véletlen a keserűség a múlt században a magyar kultúra
jeles személyiségeinek szívében: a magyar grófnők egy része alig beszélt
magyarul.

Bár próbálkozások korábban is voltak leánynevelő intézetek létrehozá-
sára, s egyik-másik igen nagy jelentőségű volt, mégis Veres Pálné volt az,
aki szinte mozgalmat indítva, tűzte zászlójára a nők nevelésének, képzésé-
nek ügyét.

Először létrehozta az Országos Nőképző-Egyesületet. Kis létszámmal
indultak, de a munka megállíthatatlan volt. 12 fővel, két kis helyiségben
kezdett a leány-továbbképző iskola, s a mustármag kikelt: a ma már róla
elnevezett utcában hatalmas épület készült, szinte .Jskolapalota" (Szigethy
Lajos), amelyben elemi, polgári, továbbképző és nevelőnőképző internátus
volt. Az iskola szellemiségének két jellernzője volt: "hazafias és vallásos".

Korának meghatározó személyiségei mind megfordultak az épületben.
Erzsébet királyné is többször látogatást tett az akkor már virágzó intézet-
ben.

Iskolája később, halála után evangélikus lánygimnázium lett, s interná-
tusa a Pesti Evangélikus Egyház gyülekezetének gondozásában állt.

Veres Pálné - akinek szobra az Erzsébet tér sarkában ma is látható
- kitartó munkával, elszánt szolgálatával beírta nevét a magyar történelem
lapjaira hazája és egyháza szolgáló gyermekeként.

Ifj. Hafenscher Károly
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PILLANATKÉPEK
EGYHÁZUNK ÉLETÉBŐL

1993. július - 1994. június

IFJÚ LELKÉSZEK
AVATÁSA

~ Deák téri templomban július
3-,andr.:Harmati Béla a Déli ,Egy-
h~zkerulet es Szebik Imre, az Esza-
ki Egyházkerület püspöke dr. Re-
uss. András dékán segédletévei
nagy gyülekezet jelenlétében avat-
ta lelkésszé a Teológiai Akadémia
újonnan végzett hallgatóit: Bara-
nyai Csaba, Füke Szabolcs, Johann
Gyula, Ordög Endre, Pángyánszky
Agnes, Pőcze István és
Verasztó János testvéreinket. Az
ünnepség befejezéseképpen úrva-
csoraosztás volt, amelyen nem
csak a szolgálatba induló lelké-
szek, hanem a jelenlévő gyülekezet
számos tagja vette magához Krisz-
tus Urunk szent testét és vérét.

LELKÉSZVIZSGA
Az Északi Egyházkerület lel-

készképesítő bizottsága előtt július
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1993
3-án sikeres vizsgát tett és lelkészi
okl~velet szerzett A/pár Geyza sop-
rom, Babka László egyházasden-
gelegi, Fatalin Helga bük-szako-
nyi, Koczor György gércei és Kle-
nóczkyné Sulyok Anna segédlel-
kész, valamint Aklanné Balogh Éva
lelkészi munkatárs.

ÓBUDA
"Ma egyházunkban minden lel-

készváltozás földrengésszerű ese-
ményt jelent. Lelkészhiány van.
Különösen így volt ez az óbudai
gyülekezetben, ahol a gyülekezet
lelkipásztora karácsonykor még
Jézus Krisztusról tehetett bizony-
ságot, de január végén utolsót
dobbant a szíve. Megrendült a
gyülekezet, egy szolgával újra ke-
vesebb lett egyházunkban." Ezek-
kel a mondatokkal kezdte igehir-
detését Szebik Imre püspök, ami-
kor Missura Tibor esperes ünnepé-
lyes keretek között, nagy gyüleke-



zet jelenlétében és számos lelkész
áldásával kísérve beiktatta óbudai
lelkészi hivatalába Bálint Lászlót,
akit a celldömölki gyülekezetből és
a vasi egyházmegye espresi szolgá-
latából hívott meg lelkészül az
óbudai gyülekezet.

SZÜGY
Ajúlius 6-tóll1-ig tartott ifjúsá-

gi konferencián a patvarci és
csesztvei filiából, valamint a balas-
sagyarmati és terényi gyülekezet-
ből negyven fiatal vett részt.
A konferencián igehirdetések hall-
gatása és a Szentírás tanulmányo-
zása mellett az ifjúságot érintő lel-
ki problémákról hallottak előadá-
sokat és folytattak őszinte beszél-
getést. A konferenciát Záborszky
Csaba helyi lelkész szervezte és Ka-
lácska Béla esperes irányította.

HÁRMAS ÜNNEP
DOMONYBAN

A gyülekezet július 13-án tartott
ünnepi istentiszteleten - amelyen
dr. Harmati Béla püspök hirdette
az igét - adott hálát Istennek,
hogy az 1777-benépült templomát
kívül-belül megújíthatta, a nem ré-
gen megrepedt .Rozína" nevű ha-
rangját újraöntés után szolgálatba
állíthatta, valamint, hogy a gyüle-
kezet új vezetőségét (felügyelő,
gondnok, ellenőr) és 19 újonnan
választott presbiterét ünnepélye-
sen beiktathatta. Az ünnepi alkal-
mon jelen volt dr. Sólyom Jenő
egyházkerületi felügyelő, Szemerei
Zoltán pénzügyi osztályvezető, va-
lamint az egyházmegye csaknem
teljes lelkészi kara Detre János es-
peres vezetésével.
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NEMZETKÖZI
IFJÚSÁGI

KONFERENCIA
A Lutheránus Világszövetség és

aMEVISZ rendezésében július 18.
és 23. között a Teológiai Akadémi-
án az európai fiatalok tartottak
konferenciát. A konferenciát meg-
látogatta dr. Harmati Béla és Sze-
bik Imre püspök. Dr. Andorka Ru-
dolf, a budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem rektora pedig
szociológiai elődást tartott a közel
100 résztvevőnek.

CSERKÉSZT ÁBOR
Vidámságtól, jókedvtói volt

hangos a július 14-én kezdődő hé-
ten a győrújbaráti volt evangélikus
iskola szépen rendbe hozott l)agy
udvara. A győri Evangélikus Alta-
lános Iskola Győry Vilmos cser-
készcsapatának leány- és fiúcser-
készei vették birtokukba és tartot-
ták meg nyári táborozásukat az
árnyas fákkal koszorúzott, park-
nak is beillő területen. A színes és
gazdag program következtében a
kis és nagyobb cserkészek kitűnő-
en érezték magukat. Ezt a szülők
is megtapasztalták, amikor az
egyik délután meglátogatták a tá-
bort.

KOLLÁR-EMLÉK-
ÜNNEPÉLY

Ünnepi istentisztelet keretében
emlékeztek meg augusztus l-jén
Kollár János pesti evangélikus lel-
készről, születésének 200. évfordu-
lója alkalmából a Deák téri temp-
lomban. Az igehirdetés szolgálatát
Cselovszky Ferenc, a budapesti
szlovákajkú gyülekezet lelkésze
tartotta. Kollár János életét, lelké-
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szi szolgálatát, valamint a hazánk-
ban élő szlovákok érdekében kifej-
tett irodalmi és tudományos mun-
kásságát dr. Fabiny Tibor teológiai
tanár méltatta. Előadása végén
megbékélésre szólította fel a szlo-
vák és magyar nép mai egyházi és
világi nemzedékét. Dr. Harmati
Béla felszólalásában arról szólt,
hogya kétszáz évvel ezelőtt a Fel-
vidékról az Alföldre érkezett szlo-
vákok mind a mai napig megtart-
hatták anyanyelvüket, istentiszte-
leteiket és tradícióikat. Települése-
iket magyarul és szlovákul is jelzik
az útmenti táblák. Azt a reményét
fejezte ki, hogy ez továbbra is így
marad nálunk Magyarországon és
a Szlovákiában élő magyaroknál
is. Ján Antal zólyomi evangélikus
püspök arról szólt, hogy akik a
Krisztust öltözték magukra, azok-
nál nincs többé faji, vallási, vagy
bármilyen különbség, mert egyek a
Krisztusban. A faji kérdés hangsú-
lyozása a különböző népek közötti
meg nem értéshez vezethet. Tá-
borszky László békéscsabai esperes
arról szólt, hogy ki-ki a saját nyel-
vén hirdesse és hallgassa Isten igé-
jét. Ez érvényesüljön Magyaror-
szágon és Szlovákiában. Michai
Kovaé, a Matica Slovenska nevé-
ben Kollár Jánost mint költőt, ir0-
dalmárt mutatta be, méltatva köl-
tészetének szépségeit, egyenessé-
gét.

MEZŐBERÉNY
Augusztus l-jén a Fő téren tartott
ökumenikus istentiszteleten emlé-
keztek meg a mezőberényiek, vala-
mint az egész ország területéről és
külföldről összesereglett volt me-
zőberényiek, - mintegy három-
százan - arra, hogy 1945.január-
jában 561mezőberényit származá-
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sa miatt keletre hurcoltak, akik
közül ötvenhárman soha nem tér-
tek vissza. Ez utóbbiak nevét em-
léktáblán örökítették meg. A visz-
szajöttek, vagy rokonaik és isme-
rőseik, az emlékezés mellett őszin-
te lélekkel adtak hálát Istennek,
hogy megmutatta szabdító erejét.

VAJDASÁG
Az Evangélikus Élet augusztus l-ji
számában beszámoló jelent meg
Dolinszky Arpád magyar evangéli-
kus esperes tollából a Vajdaságban
élő magyar evangélikusok életéről.
Az itt élő magyar evangélikusok
két missziói körzetben kapnak lel-
ki gondozást. A bácskai körzet-
ben, amelynek központja Szabad-
kán van, és a bánáti körzetben,
amelyet Kikindáról gondoznak.
Mindkét körzet területén nagy
szétszórtságban élnek magyar
evangélikusok, akik szlovák, vagy
horvát ajkú gyülekezetekhez is tar-
toznak. Gondozásuk legfőbb
problémája a lelkészhiány, és az
anyagi nehészségek. Mindezeket
csak fokozza, hogy sok magyar a
háborús helyzet miatt külföldre te-
lepült.

LELKIGONDOZÓI
KONFERENCIA

25 országból több, mint 120 lel-
kész a debreceni Református Kol-
légiumban augusztus 3-tóI 10-ig
tartott konferencián vett részt. Az
ökumenikus konferencia összefog-
laló címe: "Lelkigondozás a ha-
gyomány és az átmene tiség feszült-
ségében" volt. Evangélikus részről
id. Görög Tibor lelkész vett részt a
megbeszélésen.



BALASSAGY ARMAT
A Nógrádi Egyházmegye ifjúsá-

gát, mintegy 70 fiatalt a balassa-
gyarmati gyülekezet látta vendégül
augusztus 3-tóI lO-ig.A találkozó-
nak nemcsak egymás jobb megis-
merése volt a célja, hanem a hitbe-
ni megerősödés is. A Kalácska Bé-
la esperes által összeállított gazdag
és színes program keretében ez
utóbbira is sok alkalmuk volt a
különböző gyülekezetekből össze-
sereglett fiataloknak.

HARANGSZENTELÉS
A surdi gyülekezetben ünnepi

istentisztelet keretében augusztus
15-én szentelte fel a templom har-
madik harangját dr. Harmati Béla
püspök. Az új harangot a kis gyü-
lekezet Kanadába elvándorolt
egyik tagja, dr. Varga Józse! aján-
dékozta a gyülekezetnek. Az ünne-
pi alkalmon részt vett és együtt
örült a kis gyülekezettel a gyüleke-
zet két egykori lelkésze, Zámolyi
Gyula és dr. Pusztay László, vala-
mint sok lelkész és hívő az egház-
megye területéről.

BUDAVÁRlAK
FINNORSZÁGBAN
A budavári gyülekezet Schütz

Kórusa augusztus 13. és 23. között
Balicza Iván lelkész és Csorba Ist-
ván karnagy vezetésével megláto-
gatta a finnországi Kouvola test-
vérgyülekezetét. A testvérgyüleke-
zet mellett még két szomszédos
gyülekezetben, Lappenranta és
Myllykoski gyülekezetében is szol-
gáltak. A három hangversenyen
Schütz, Bach, Hándel, Clarke, Ha-
ydn és Mozart Istent dícsérő müvei
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után Lithenius és Sibelius egy-egy
kórusművét szólaltatták meg. Mű-
sorukat az"O terjeszd ki Jézusom"
kezdetű esti ének négy szólamú
eléneklésével fejezték be finn nyel-
ven. Elutazásuk előtt Helsinkiben,
a Munkkivouri gyülekezetben is
szolgáltak.

ECSENY
A gyülekezet fennállásának 210.

évfordulójára kívül-belül felújítot-
ta az 1842- 43-ban épült templo-
mát. Augusztus 15-én adott hálát
Istennek megsegítő szeretetéért.
Az ünnepi alkalmon nem csak az
egyházmegyéből, hanem a gyüle-
kezet Németországba kitelepített
tagjai közül is sokan eljöttek, és
együtt örültek a gyülekezettel. Az
ünnepi istentiszteleten dr. Harmati
Béla püspök hirdette Isten igéjét
magyar és német nyelven.

SVÉDORSZÁG
Augusztus 20. és 22. között

megemlékezést tarottak Uppsala-
ban a svéd reformáció 400. évfor-
dulója alkalmából. Az ünnepségen
jelen volt többek között Bartalo-
maiosz konstantinápolyi ortodox
pátriárka, Edward Cassidy római
katolikus bíboros, a Keresztény
Egység Pápai Tanácsának elnöke,
valamint Desmond Tutu, fokvárosi
anglikán érsek. Az uppsalai egye-
temen elmondott beszédében Cas-
sidy bíboros rámutatott az evangé-
likus - katolikus teológiai párbe-
szédben elért eredményekre a
skandináv államokban, majd azt
javasolta, hogya svéd és finn egy-
ház vállaljon vezető szerepet a leg-
sürgősebb ökumenikus probléma,
vagyis az egyházi szolgálat kérdé-
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sének megoldására. A bíboros
nemzetközi vegyesbizottság felállí-
tását tartaná célszerűnek, amely
tanulmányozná az apostoli folya-
matosság (successio apostolica)
problémáját a svéd és finn egyház-
ban.

ÉSZT-FINN-
MAGYAR

LELKÉSZKONFE-
RENCIA

A hagyományos észt - finn -
magyar lelkészkonferenciát au-
gusztus 24. és 31. között rendezték
meg Esztország délnyugati részén,
a Tartu közelében fekvő Otepáa-
ban. A konferencián 15tagból álló
magyar delegáció vett részt Szebik
Imre püspök vezetésével. A konfe-
renciának három témaköre volt.
Mind a három témakörhöz mind a
három egyházból tartott valaki
előadást, vagy korreferátumot. Dr.
Hafenscher Károly c. teológiai ta-
nár "Az ökumené mai helyzete"
témához, dr. Reuss András dékán
"Az evangélikus identitás" témájá-
hoz tartott elődást, Szebik Imre
püspök pedig egyházunk mai hely-
zetét ismertette. A konferencia
résztvevői az egyik vasárnap kü-
lönböző gyülekezeteket látogattak
meg és igehirdetéssel, vagy beszá-
molóval szolgáltak, hogy ezáltal is
megteremtsék, illetve építsék észt
testvéreinkkel való kapcsolatain-
kat.

TANÉVNYITÓ SAJÁT
ÉPÜLETBEN

A Deák téri evangélikus gimná-
ziumot, amely az államosítás évé-
ben, 1948-ban a fasori gimnázium-
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mal együtt egyházi kezelésben ma-
radt, 1952-ben a fasorival együtt
államosították. Az 1992-ben újra
indult Deák téri Evangélikus Gim-
názium hosszú küzdelem után
visszakapta saját épületét és az új
tanévet már a saját épületében
kezdhette el. Az ünnepélyes tanév-
nyitó augusztus 29-én volt. Az is-
tentiszteleten dr. Harmati Béla
püspök hirdette Isten igéjét, a tan-
évet pedig a gimnázium igazgató-
ja, Schulek Mátyás nyitotta meg.
Az ünnepélyen hatalmas gyüleke-
zet vett részt és osztozott egyhá-
zunk örömében. Felszólalt dr.
Frenkl Róbert országos, és dr. Só-
lyom Jenő egyházkerületi felügye-
lő, Lukács Miklós államtitkár, va-
lamint az iskola volt diákjai nevé-
ben Költő Lászlóné.

SZAKONY
Az alig 180 lelket számláló ki-

csiny gyülekezet nem kis lelkese-
déssel és áldozatvállalással felújí-
totta 200 éves templomát. Szep-
tember 5-én ünnepi istentisiteleten
adott hálát Istennek a gyülekezet
azért, hogy mindezt rajta keresztül
csodálatosan elvégezte. A gyüle-
kezet ünnepére, amelyen igehirde-
téssel Szebik Imre püspök szolgált,
sokan eljöttek közelről és távolról
lelkészek és gyülekezeti tagok és
együtt adtak hálát Istennek. Nem
csak az ünnepély hangulatát, ha-
nem a gyülekezet templomújító
munkáját is ez az ige foglalta ösz-
sze: "Jöjjetek és lássátok az Úr
tetteit, aki bámulatos dolgokat
művel a földön" (Zsolt 46,9).

ALBERTI
Az alberti gyülekezet 520 négy-

zetméter alapterületén új iskolát



épített és 48 idős testvérünket be-
fogadó szeretetotthonát 165 négy-
zetméterrel bővítette, ezzel befoga-
dóképességét 56-ra emelte. Az új
iskola felszentelése és a bővített
otthon átadása szeptember 5-én
volt, amikor a gyülekezet arról is
megemlékezett, hogy temploma
215éves. Az ünnepi alkalomból az
igehirdetés szolgálatát Szebik Imre
püspök végezte. Bánffy György
színművész Reményik Sándor:
Templom és iskola c. költeményé-
nek előadásával szolgált. Felszó-
lalt és köszöntötte a gyülekezetet
Ján Antal zólyomi evangélikus
püspök, Rudi Wolf, a schönaui
testvérgyülekezet lelkésze, Nagy
Ferenc Józse! miniszter, aki a re-
formátus egyház köszöntését is
hozta, Kálmán Attila miniszteri ál-
lamtiktkár, Frenkl Róbert orszá-
gos felügyelő és Detre János espe-
res.

KÖRMEND
A gyülekezet szeptember ll-én

ünnepi istentisztelet keretében em-
lékezett meg fennállásának 210
esztendejéről és adot hálát Isten-
nek, hogya 105 éve épült templo-
mát teljesen felújította. Az ünnepi
istentiszteleten Szebik Imre püs-
pök hirdette Isten igéjét. Az ünne-
pi közgyűlésen Zügn Tamás lelkész
ismertette a gyülekezet és a temp-
lom történetét, valamint a három
és fél éve tartó tatarozási munkák
menetét. Nem kis erőfeszítésébe
került a 350 lelkes kis gyülekezet-
nek, hogya 600 személyt befogadó
templomát 3 millió forint költség-
gel - amelynek nagy részét a gyü-
lekezet áldozata teremtette elő -
felújította. A kettős évfordulóra a
lelkész a gyülekezet és a templom
történetét könyv formában is meg-

jelentette. A gyülekezet az évfor-
dulóra egy kerámia emlékplakettet
és egy rézmetszetet is készíttetett.

CSANÁDALBERTI
A gyülekezet a közel 40 év óta

használaton kívül álló templomát
kívül-belül felújítota és használat-
ba vette. A felújított templom újra-
szentelése szeptember 12-én volt
dr. Harmati Béla püspök szolgála-
tával.

NEMESKÉR
Szebik Imre püspök szeptember

12-én diakónus lelkésszé avatta és
a gyülekezet gondozásával meg-
bízta Magassy Zoltán levelezőteo-
lógiai tanfolyamot végzett testvé-
rünket.

NYÍREGYHÁZA
A gyülekezet 70 személybefoga-

dására alkalmas új szeretetotthont
épített, amelynek az "Emmaus"
nevet adta. Az otthonban egy ká-
polnát is létesítettek, amely a kör-
nyéken élő evangélikusok isten-
tiszteleti ellátását is szolgálja. Az
intézmény felavatási ünnepsége
szeptember 18-án volt. A felava-
tást Szebik Imre püspök végezte
Kendeh György diakóniai ügyvívő
lelkész, Bozorády Zoltán esperes és
Labossa László kölcsei lelkész se-
gédletével. Az ünnepi közgyűlésen
Bozorády Zoltán esperes ismertette
az építkezés történetét. Az építke-
zés eddig 110 millió forintba ke-
rült, de a teljes befejezéshez még
mintegy 10millió forint szükséges.
A gyülekezet áldozatkészsége mel-
lett sok támogatója volt a szerete-
totthon létesítésének : az Egészség-
ügyi Minisztérium, Nyíregyháza
város, a finnországi, a rajnai és
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nepe egyben testvérgyülekezeti ta-
lálkozó is lett. A porrogszentkirá-
lyi gyülekezet népes küldöttsége
nevében Sik ter János lelkész és a
gyülekezet felügyelője köszöntötte
testvérgyülekezetüket, a norvégiai
Drammen gyülekezete nevében
Per Auen Sveaas lelkész szólt, az
ulviai finn testvérgyülekezet jókí-
vánságait pedig Terho Haemeen-
korpi lelkész tolmácsolta. Bolla
Arpád esperes, a gyülekezet lelké-
sze a lelkészlakás építéséről szóló
beszámolójában köszönetet mon-
dott a XV. kerületi Onkormányza-
tának és a testvérgyülekezeteknek
a parókia felépítéséhez nyújtott se-
gítségükért.

salói testvérgyülekezetek, valamint
a franciaországi Massy, amely
Nyíregyháza testvérvárosa. Az ün-
nepi közgyűlésen köszöntőt rnon-
dott Mádi Zoltán, Nyíregyháza fő-
polgármestere, dr. Keresztes Szi-
lárd görögkatolikus püspök, dr.
Bosák Nándor az újonnan szerve-
zett debrecen - nyíregyházi római
katolikus egyházmegye püspöke,
Sipos Kund Kötöny református es-
peres, Szabó Gyula nyugdíjas
evangélikus esperes és Kendeh
György diakóniai osztályvezető.

RÁKOSPALOTA
A Budapest-rákospalotai gyüle-

kezet Nagy Tamás Ybl-díjas épí-
tész tervei alapján új lelkészlakást
épített. A templom stílusához iga-
zodó, művészien megtervezett épü-
let felszentelése szeptember l8-án
volt dr. Harmati Béla püspök szol-
gálatával. A gyülekezet örömün-
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PEDAGÓGUSOK
CSENDESNAPJA

Evangélikus pedagógusok részé-
re csendesnapot és fórum-beszél-



getést rendezett szeptember l S-án
a Deák téri Gimnázium épületében
a Luther Márton Szövetség és a
Budai Egyházmegye, amelyen nem
csak az egyházi iskolák hanem ál-
lami. isk,olákban tanító' pedagógu-
sok ISreszt vettek.

MISSZIÓI
KONFERENCIA

Au&u~ztusu.~olsóhétvégén Nyí-
regyhazara gyulekeztek a misszió
ügyének hívei. Az újjáalakult Kül-
missziói Egyesület és az Evangéli-
k~s ..Rádiómisszió három napos
kozos konferenciát rendezett a
nyíregyházi gyülekezetben. Az
egész ország területéről jöttek ösz-
sze a konferencia résztvevői de so-
kan jöttek a határokon túlról is:
Romániából, Ukrajnából és Szlo-
vá~iából. Az igehirdetések szolgá-
latat Bozorády Zoltán espres és
Sztojanovics András lelkész tartot-
ta, a vasárnapi gyülekezeti isten-
tisztelen pedig dr. Pósfay György,
G,enfben élő ny. lelkészünk prédi-
kalt. Dr. Hermann Vorldnder, a
Bajor Mis~zió igazgatója a misszió
munkájáról, Seija Kuronen finn
misszionáriusnő Thaiföldön vég-
zett missziói szolgálatáról Bálint
Zoltán pedig Zimbabweb~n vég-
zett szolgálatáról számolt be.
A Rádiómisszió mai munkájáról,
a~n.elyharminc éve végzi szolgála-
tat, Gáncs Péter lelkész szólt, a
NOREA rádió harminc éves mun-
káját pedig Solvi Pedersen ismer-
tette. A konferencián elhatároz-
ták, hogy a jövőben a Külmisszió
Egyesület figyelme a Rádiómisszió
munkájára is kiterjed.

KECSKEMÉT
. Két "zenei esemény" egy isten-

tiszteleten - így jellemezte az

Ev~ngélikus Él,etbeszámolója azt,
arm Kecskemeten, a gyülekezet
Ybl-templomában történt szep-
tem?er 19:~? A két "hangszer"
pedig a felújított orgona és a szol-
gálatba állított új harang volt. En-
nek felszentelésére jöttek el a né-
metországi Rüsselsheim testvér-
~ülekez~tének népes kÜ~d.ttsége
~s.a h~IYl,gyülekezet ünne ő tag-
JaI. Miután a gyülekezet a elmúlt
évek során megújította üemlék
templomát, most az 1928-ban
épült 28 regiszteres Angster orgo-
na felújítására került sor, amely-
nek szakszerű munkáját a néme-
tországi Günther Hard mester és
munkatársai végezték el. Mivel a
templomnak eddig nem volt ha-
rangja, egy céladomány indítására
a gyülekezet Gombos Miklós ha-
rangöntő mester munkájaként a
162 kg súlyú harangját is ebből az
alkalomból vette használatba. Az
ünnepi, igehird~tés, és a harang-
szenteles szolgalatat dr. Harmati
Béla püspök végezte, s ő szólaltat-
ta meg először a felszentelt haran-
got .is. A felújított orgonát pedig
Trajtler Gábor orgonaművész
"próbálta ki" délutáni hangver-
seny keretében. A gyülekezet ün-
nepén az egyházmegyéből és Né-
metországból szárnos vendég vett
részt. Többen köszöntötték a gyü-
lekezetet, amellyel arról tettek bi-
~o~yságot, hogy ,sokan együtt
orultek a kecskemeti evangéliku-
sokkal.

EMLÉKEZÉS
GÁL YARABJAINKRA

Felemelő ünnepség színhelye
volt szeptember 25-én az ősi sárvá-
ri várkastély. Kiállításon mutatták
be az érdeklődőknek a Dunántúli
Református Egyházkerület pápai
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könyvtárából rendelkezésre bocsá-
tott Írásbeli emlékeket, a gályarab-
ság, a gyászos évtized idejéből
(1671-1681). A kiállítást dr. Fa-
biny Tibor egyháztörténész pro-
fesszor nyitotta meg. Ezután a
gyályarabságra hurcolt, s előtte e
vár börtönében sínylődött 8 evan-
gélikus és 7 református prédikátor
márványemléktáblájának leleple-
zésére került sor a vár udvarában.
Az emlékbeszédet a város polgár-
mestere, Szabó Imre tarotta. Az
ünnepség ökumenikus istentiszte-
lettel zárult, amelyen Szebik Imre
evangélikus és dr. Márkus Mihály
református püspök hirdette Isten
igéjét.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

Hármas ünnepe volt a Teológiai
Akadémiának a szeptember 23-án
tartott tanévnyitó ünnepi ülésén.
Az ülést megelőző istentiszteleten
dr. Harmati Béla püspök, dr. Reuss
András dékán és dr. Muntag Andor
prodékán segédletéveI beiktatta az
akadémia gyakorlati tanszékének
megválasztott új professzorát dr.
Szabó Lajos zuglói lelkészt. A be-
iktatott professzor az ünnepi ülé-
sen "Az egyház egyháziasságának
idealizmusa ma" CÍmen tartotta
meg székfoglaló előadását. Az
akadémia tanári kara ugyancsak
ezen az ülésen avatta a teológia
doktorává Szentpétery Péter ad-
junktust, aki doktori szigorlatát
előzőleg sikeresen megállotta és
"VERE RESURREXIT - Jézus
feltámadásának valósága ma" című
doktori értekezését nyilvánosan
megvédte. A harmadik ünnepi ese-
mény az új tanév megnyitása volt.
A dékán 24 új elsőéves hallgatót,
valamint 3 hittanár hallgatót vett
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fel az akadémia hallgatóinak sorá-
ba. Az új professzort és teológiai
doktort Szebik Imre püspök az or-
szágos egyházi elnökség nevében,
dr. Jörg Ohlemacher, a loocumi
Valláspedagógiai Intézet igazgató-
ja intézete nevében köszöntötte és
Isten áldását kívánta az akadémia
munkájára.

KÉT KICSINY
GYÜLEKEZET
NAGY ÖRÖME

Gyülekezeteink többségére jel-
lemző, hogy kis létszámúak. Sok
kis gyűlekezetünk azonban a na-
gyobbakat megszégyenÍtő lelkese-
déssel és áldozatvállalás sal min-
dent megtesz azért, hogy hangoz-
zék az evangélium. Két ilyen ki-
csiny gyülekezetnek volt örömün-
nepe szeptember 26-án. A bőnyi
gyülekezet, amely mindössze 35
lelket számlál, templomát újította
meg nagy áldozattal. Az 1,2 millió
forintos költséghez közegyházi és
önkormányzati támogatást is kap-
tak, épületet értékesítettek, de ko-
molyadakozással és kétkezi mun-
kával járultak hozzá a templom
megújításához. A másik kis gyüle-
kezet Beled leánygyülekezete Edve,
amely az eddigi istentiszteleti he-
lyül szolgált régi, összedőléssel fe-
nyegető iskolaépületét lebontva, új
templomot épített nagy lelkesedés-
sel. A hálaadó istentisztelet szolgá-
latát Bőnyben délelőtt, Edvén dél-
után Szebik Imre püspök végezte
el. Mindkét helyen számos vendég
vett részt, hogy együtt örüljön a kis
gyülekezetekkel.

SOLTVADKERT
A gyűlekezetből Honti Irén elvé-

gezte a levelező teológiai tan folya-



mot, ezután dr. Harmati Béla püs-
pök diakónus lelkésszé avatta a
soltvadkerti templomban. A kis-
kunhalasi gyülekezetbe kapott be-
osztást.

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
CSENDESNAP

"Ahol az Úr Lelke, ott a szabad-
ság" (2Kor 3,17). Ez az ige volt az
országos ifjúsági csendesnapnak a
témája a Kelenföldi Gyülekezet-
ben, ahol a nyári ifjúsági táborok-
ban járt fiatalok találkoztak októ-
ber 2-án, hogy beszámoljanak.egy-
másnak arról, mi maradt meg ben-
nük, a konferenciák áldott hangu-
latából, erősödtek-e azóta ebben a
lelki szabadságban, vagy új erősö-
désre van szükségük. Minderről
Győri János Sámuel bevevezető
áhítata és Deme Dávid előadása
után beszélgettek, nagyon komo-

lyan és őszintén. Délután Karlné
Csepregi Erzsébet igehirdetésében
a rút kis kacsa történetéből kiin-
dulva arról szólt, hogya Lélek ál-
tal ez a csodálatos változás valóság
lehet minden fiatal életében. Az úr-
vacsora után együtt, örült énekelt
az egész társaság: "Es örömet sze-
reztek nekik, rabságból szabadsá-
got, bánatból megdicsőült drága
életet."

EGYHÁZZENEI
KONFERENCIA

Október első napjaiban mintegy
hetven európai egyházzenész - tíz
országból - Budapesten, a Fasori
Evangélikus Gimnáziumban tar-
totta konferenciáját. Az Európai
Protestáns Egyházzenei Konferen-
eia kérésére a hazai evangélikus és
református egyház vállalta a kon-
ferencia megrendezését. A konfe-

105



reneia célja a magyar protestáns
egyházzene megismerése volt. En-
nek megfelelően három előadás
hangzott el a magyar protestáns
egyházzenéről, több gyülekezeti és
más kórus elsősorban magyar
szerzőktől egyházzenei kórusmű-
veket mutatott be és több orgona-
művészűnk szolgált a főváros kü-
lönböző templomaiban. A konfe-
reneia résztvevőit dr. Harmati Béla
evangélikus és dr. Hegedűs Loránt
református püspök köszöntötte.
A konferencia megrendezését
Trajtler Gábor zenei igazgató veze-
tésével egy kis munkacsoport szer-
vezte. A konferencia nevében Ro-
ger Trunk titkár fejezte ki köszöne-
tét. Sokat jelentett ez a konferencia
a résztvevőknek, a zeneművészek-
nek és kórustagoknak, a rendezők-
nek és a konferencia eseményeibe
bekapcsolt gyülekezeteknek.
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DEÁK TÉR
Az Ausztriai Evangélikus Egy-

ház Magyar Lelkigondozó Szolgá-
lata október 8. és 10. között test-
vérgyülekezetében, a Deák téren
tartotta őszi rendes ülését. A va-
sárnapi istentiszteleten Szépfalusi
István bécsi lelkész hirdette az igét
és az osztrák gyülekezeti tagok kö-
zül tizennégyen szolgáltak. A De-
ák téri presbitériummal együttes
ülést tartottak, meglátogatták a
Fasori Gimnáziumot és köszön-
tötték az épületben akkor ülésező
zsinatunkat.

ÉRTELMISÉGI
TALÁLKOZÓ

Október 16-án mintegy 130
evangélikus értelmiségi egyházta-
gunk gyűlt össze a Fasori Gimná-
zium dísztermében találkozóra.
Elsősorban Budapest evangélikus



gyülekezeteiből, de az ország távo-
li vidékéről is többen jöttek külön-
böző foglalkozású és életkorú nő
és férfi testvéreink. Abevezető áhí-
tat - amit dr. Hafenscher Károly
c. professzor tartott - adta meg a
találkozó alaphangulatát. Három
értelmiségi bibliai alak került elő:
Nikodémus, az újjászülető, Tamás
a kételkedő és Pál, a Jézusról bi-
zonyságot tevő. Brooser Gábor or-
vosprofesszor, Bretz Gyula mér-
nök és Bánszki István gimnáziumi
igazgató őszintén szóltak arról,
mit jelentett számukra az eltávol0-
dás és a visszatérés egyházunkhoz.
Sólyom Jenő felügyelő, fizikuspro-
fesszor és Pángyánszky Agnes
egyetemi lelkész az értelmiség egy-
házi szolgálatainak kérdéseiről
szólt. Mind a két téma eleven meg-
beszélést váltott ki. Zárszavában

Frenkl Róbert országos felügyelő
arról szólt, hogy reménysége sze-
rint nem hiába hívta össze a talál-
kozót, és megígérte, hogy leszfoly-
tatás.

PORROG-
SZENTKIRÁL y

Somogy - Zalában többször ke-
rült sor kis falvak evangélikus gyü-
lekezeteiben templomok felújítása
után a gyülekezet ünnepi hálaadá-
sára. Az ébredező gyülekezetekne-
hezen viselik el, a kopott, megron-
gálódott templomokat, más helyen
azt, hogy nem tudnak lelkészük-
nek méltó lakást biztosítani, ismét
máshol hiányzik a gyülekezetet
egybe hívó harang szava. Porrog-
szentkirályon a gyülekezet min-
dezt a három "hiányt" pótolta.
Ezért gyülekezett össze hálaadásra
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október lO-én. Tizenöt évig nem
volt helyben lakó lelkésze, s ami-
kor 1992-ben Sik ter János szemé-
lyében segédlelkészt kapott, közel
hárommillió forintot költöttek a
lelkészlakás korszerűsítésére. Ez-
után a templomot újította fel nagy
költséggel, majd Horváth János
gondnok és felesége adománykép-
pen egy 483 kg-os ércharangot ve-
hetett használatba még az első vi-
lágháborúban elvitt három ércha-
rang helyébe, amiket a háború
után csak rosszul hangzó vasha-
rangokkal tudott pótolni a gyüle-
kezet. A hálaadó istentiszteleten,
melynek szolgálatát Smidéliusz
Zoltán esperes és Sikter János lel-
kész segédletével dr. Harmati Béla
püspök végezte, és az ezt követő
ünnepi közgyűlésen mindezekért
adott hálát az egyház Urának a
maroknyi gyülekezet.

HÁCS
A parányi kis filia 57 éves ki-

csiny templomát fél millió forint
költséggel megújította. Nagy öröm
volt a kis gyülekezet számára,
hogy október 17-én, a hálaadó is-
tentisztelet szolgálatának elvégzé-
sére dr. Harmati Béla püspök el-
nöktársával, dr. Sólyom Jenő felü-
gyelővel őket is meglátogatta és
hirdette közöttük Isten igéjét. Az
istentisztelet úrvacsorával, majd
ünnepi közgyűléssel zárult, ame-
lyen az egyházkerület elnöksége
mellett Smidéliusz Zoltán esperes,
dr. Blázy Arpád egyházmegyei fe-
lügyelő és Dubovay Géza ny. espe-
res is köszöntötte az ünneplő gyü-
lekezetet.

NYÁREGYHÁZA
Az evangélikus és református

gyülekezet közös templomuk fel-
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szentelésének 100 éves évforduló-
ján szeptember 19-én közös, öku-
menikus hálaadó istentiszteletet
tartott. Az istentisztelet és az azt
követő szeretetvendégség igehirde-
tő szolgálatát dr. Harmati Béla
evangélikus és dr. Hergedűs Loránt
református püspök tartotta. Mind
a két gyülekezet nagy örömére
szolgált az igazi ökumenikus alka-
lom.

JÉZUSSAL A HAJÓN
Formabontó csendesnapot tar-

tottak a pesti egyházmegye gyüle-
kezetei szeptember ll-én. Az egy
napra kibérelt "Nagymaros" ha-
jón találkoztak korán reggel.
A tizenegy gyülekezetből mintegy
háromszázan - köztük száz gyer-
mek és fiatal - indult el a buda-
pesti kikötőből Visegrád felé.
A hajóúton zengett az ének, amit
a Győri János Sámuel lelkész és a
pestszenterzsébeti fiatalok vezettek
jó technikai felszereléssel. Közben
szólt az ige, a bizonyságtevés és a
vers. A visegrádi séta alatt megis-
merkedtek a Makovecz-sportcsar-
nokkal, a temetővel, a királyi palo-
tával. Közben emlékeztek a Schu-
lek családra, amely szorosan össze-
kapcsolódott Visegráddal. A tu-
lajdonképpeni elcsendesedés a
sportcsarnok ban volt, ahol Széll
Bulcsú, Szabóné Mátrai Marianna
lelkészek és Balla Árpád esperes
szolgáltak igehirdetéssel a heti ve-
zérige alapján. Utána egymás jobb
megismerése céljából ~gyülekezeti
beszámolók hangzottak el, majd
hazafelé jövet a hajón ismét fel-
csendültek a jól ismert énekek.
A résztvevők azzal a boldog tudat-
tal tértek otthonaikba, hogy Jézus
velük volt, nem csak a hajón, ha-
nem az egész napon.



EVANGELIZÁCIÓS
CSENDESNAPOK

Október 18. és 22. között a
MOM Művelődési Házban baptis-
ta, evangélikus, metodista és refor-
mátus lelkészek és gy.ülekezeti
munkások számára az Okumeni-
kus Evangelizációs Munkaközös-
ség rendezésében evangelizációs
csendesnapok voltak. Az igehirde-
téseket dr. Samuel Kamaleson, a
közismert evangélista és munka-
társai tartották.

ORSZÁGOS
PROTESTÁNS NAPOK

Október 24. és 31. között az
egész ország területén a protestáns
gyülekezetek közös alkalmakon
emlékeztek meg a reformáció év-
fordulójáról. Tizenöt helyen - vá-
rosokban és falvakban - kiemelt
rendezvényt szervezett a Magya-
rországi Egyházak Okumenikus
Tanácsa. Ezeken az alkalmakon
igehirdetések, előadások, kórus- és
orgonahangversenyek hangzottak
el. A protestáns napok összefogla-
ló jelmondata ez volt: Higgy tettel
- tégy hittel! Egyházi életünk kö-
zéppontja a hit, az Istenhit, a
Krisztushit, a cselekvő hit.

BÉKÉSCSABA
Zsúfolásig megtelt a békéscsabai

nagy templom október 24-én, az
ünnepi istentiszteleten. A padso-
rokban ott ültek a gyülekezet tag-
jai, a város vezetői, az intézmé-
nyekben dolgozók, az evangélikus
gimnázium és más iskolák sok fia-
talja, a finnországi Mikkeli városá-
nak - a testvérvárosnak - kül-
döttei, a többi felekezet képviselői,
a kőrnyékbeliek, és országos egy-
házunk elnökei. A város és a gyü-

lekezet ugyanis ezen a napon ünne-
pelte alapításának 275. évforduló-
ját. Az ünnepi liturgiát szlovák
nyelven a gyülekezet lelkészei vé-
gezték. Isten igéjét dr. Harmati Bé-
la püspök hirdette. Igehirdetésé-
nek summája egy mondatban így
foglalható össze: Ragaszkodjatok
a hagyományokhoz! Az ünnepi
közgyűlésen Táborszky László es-
peres-lelkész a város és a gyüleke-
zet múltjából képeket villantott fel
a Felvidékről toborzott szlovák te-
lepesek megérkezésétől a templo-
mok és iskolák megépítésén, vala-
mint a város kialakításán át egé-
szen a telekgerendási új templom
elmúlt évi felszenteléséig. Az itt
élők szorgalmas munkájukkal, hi-
tükhöz és hagyományaikhoz ra-
gaszkodva, gazdagon termő földdé
változtatták az eddig elvadult vi-
déket. Ezután sokan - többek kö-
zött dr. Frenkl Róbert országos fe-
lügyelő, Csaholkis László reformá-
tus lelkész, Papp János, a város
polgármestere, dr. Jeszenszky Gé-
za a megyei képviselőtestület alel-
nöke, dr. Harmati Béla püspök,
Ero Kajtanen, Mikkeli város alpol-
gármestere köszöntötték az ün-
neplő gyülekezetet.

NYÍREGYHÁZA-
BUDAVÁR

Az Északi Evangélikus Egyház-
kerület, valamint a nyíregyházi és
budavári gyülekezet a nyíregyházi
templomban október 23-án, a bu-
davári templomban október 24-én
emlékezett meg egyházunk mártír
püspökéről, Turóczy Zoltánról,
születésének 100 éves évforduló-
ján. Nyíregyházán mint gyülekeze-
ti lelkész, majd a volt Tiszai Egy-
házkerület püspöke, Budavárban
pedig, mint az Eszaki Egyházkerü-
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let püspöke szolgált. A két megem-
lékezést az kötötte össze, hogy
mind a két helyen Szebik Imre püs-
pök hirdette Isten igéjét, a megem-
lékező előadást pedig dr. Fabiny
Tibor teológiai professzor tartotta.
Megemlékezését ezekkel a szavak-
kal fejezte be: Turóczy Zoltánra
való emlékezésünkben meg kell
látnunk: nincs sem "első", sem
"második", nem "harmadik" út.
Csak egy út van: az, amelyiken
Jézus Krisztus megy előttünk. Ki
vonná kétségbe, hogy Turóczy
Zoltán is ezt az utat járta?

ÖKUMENIKUS
NAGYGYŰLÉS

Az Országos Protestáns Napok
programjának keretében a Magya-
rországi Egyházak Okumenikus
Tanácsa október 31-én nagygyű-
lést rendezett Budapesten, a Nem-
zeti Sportcsarnokban. A megnyitó
beszédet Harmati Béla evangélikus
püspök, az Okumenikus Tanács
elnöke mondta. A három előadó a
Protestáns Napok témáját "Higgy
tettel - tégy hittel" - három ol-
dalról közelítette meg. Jeszenszky
Géza külügyminiszter a közélet-
ben, Czine Mihály irodalomtörté-
nész az irodalomban, Szokolay
Sándor zeneszerző a zenekultúrá-
ban mutatta meg ennek megélését.
Az Egyházak Világtanácsa nevé-
ben Konrad Raiser mondott köszö-
netet. Igét hirdetett Hecker Frigyes
metodista szuperin tendens.
Anagygyűlést Hegedűs Loránt re-
formátus püspök zárta be.

DEBRECEN
A hagyományos reformációi

emlékünnepély megrendezésére
október 31-én a debreceni nagy-
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templomban került sor. Ennek leg-
főbb indoka az volt, hogy ekkor
ünnepelte Debrecen városa a re-
formátus gyülekezettel együtt 300
éves évfordulóját annak, hogy
Debrecen "szabad királyi város"
lett. Az ünnepélyen jelen volt dr.
Seregély István egri érsek, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar elnö-
ke, valamint dr. Várady József, a
nemrég megalakult Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye püspö-
ki helynöke. Az ünnepséget dr. Ko-
csis Elemér debreceni református
püspök nyitotta meg, rámutatva
arra, hogy milyen szorosan össze-
tartozik Debrecen város és a refor-
mátus gyülekezet története. Az ige-
hirdetés szolgálatát dr. Harmati
Béla evangélikus püspök, az Oku-
menikus Tanács elnöke tartotta.
Az istentisztelet liturgiájában szol-
gáit dr. Bóna Zoltán, az Okumeni-
kus Tanács főtitkára, Vad Zsig-
mond, a nagytemplom lelkésze,
Szabó Gyula ny. -evangélikus espe-
res, dr. Hecker Frigyes metodista
szuperintendens. Enekelt a baptis-
ta gyülekezet énekkara és a Refor-
mátus Kollégium kántusa. Az ün-
nepélyen többek között köszöntőt
mondott dr. Konrad Raiser, az
Egyházak Világtanácsának főtit-
kára. Köszöntőjében azt hangsú-
lyozta, hogya reformáció egyhá-
zainak és az ökumenikus mozga-
lomnak szükségük van egymásra.

MENEKÜLTKÖZPONT
ERŐSPUSZT ÁN

A Magyar .9kumenikus Szertet-
szolgálat (MOSZ) a Dunavarsány
határában fekvő Erőspusztán kül-
földi egyházi szervezetek támoga-
tásával menekültek befogadására
alkalmas központot alakított ki
mintegy 40 millió forintos költség-



gel. A központ felavatására októ-
ber 30-án került sor. Az ünnepsé-
gen dr. Hegedűs Loránt református
püspök bevezető zsoltárt olvasott,
dr. Lehel László a központ létre ho-
zásának történetét, valamint a
MÖSZ kiterjedt szolgálatát ismer-
tette. Az avatás ünnepi beszédét
dr. Konrad Raiser, az EVT főtitká-
ra tartotta. A központot dr. Har-
mati Béla evangélikus püspök, az
Okumenikus Tanács elnöke avatta
fel. Az ünnepségen jelen volt és
köszöntőt mondott Thomas Birath
főbiztos, az ENSZ menekültügyi
főbiztosságáról és dr. Egerszegi
Csaba, a hazai Menekültügyi és
Migrációs Hivatal főigazgatója.

ÚJ DIÁKOTTHON
A soproni Evangélikus Líceum

diákjai október l O-én beköltözhet-
tek új diákotthonukba. Ezt az új
otthont a Teológus Otthon régi

épületéért cserébe kapott határőr
laktanya épületében alakították ki
41 millió forint költséggel. Az ün-
nepélyes felavatás szolgálatát Sze-
bik Imre püspök végezte a líceum
diákjai, tanárai, valamint számos
egyházi és világi résztvevő jelenlé-
tében. A diákotthont Hetvényi La-
josról nevezték el, akinek kezdemé-
nyezésére 1918-ban megalakult a
Líceurni Díákszövetség, és akinek
kezdeményezésére épült 1934-ben
a régi, államosított diákotthon.

EGYETEMISTÁK
CSENDESNAPJA

November 6-án a Teológiai
Akadémia Pángyánszky Agnes, az
újonnan kinevezett egyetemi lel-
kész szervezésében csendesnapot
tartottak az egyetemisták. A csen-
desnap összefoglaló témája "Az
ateizmustói egy új vallásosság fe-
lé" volt. A téma megbeszélése után
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zenés irodalmi műsorral és úrva-
csorával fejeződött be az áldott al-
kalom.

ESPERESIKT AT ÁS
Az ország legnyugatibb vidékén,

a Vasi Egyházmegyében november
ő-án ünnepet ültek. Az egyházme-
gye a fiatal körmendi lelkészt,

Zügn Tamást választotta esperesé-
vé. Az ünnepélyes beiktatást a fel-
újított és néhány héttel korábban
átadott körmendi templomban
Szebik Imre püspök végezte La-
bossa Lajos esperes, Farkasházi
Ferenc egyházkerületi felügyelő,
valamint az egyházmegye lelkésze-
inek és a gyülekezetek küldöttei-
nek jelenlétében.

RÁKOSKERESZTÚR
A gyülekezet a finnországi no or-

markui testvérgyülekezet képvise-
lőinek jelenlétében hálaadó isten-
tiszteletet tartott temploma fel-
szentelésének ötvenéves évforduló-
ja alkalmából november 14-én.
Igét hirdetett dr. Harmati Béla
püspök, aki a délutáni szeretetven-
dégségen ismertetést tartott egyhá-
zunk mai helyzetéről.

DUNAKESZI
November 20-án dr. Harmati

Béla püspök diakónus lelkésszé
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avatta és a dunakeszi gyülekezet'
gondozásával megbízta Nyírő 01-
ga teológiai levelező tanfolyamot
végzett testvérünket.

ÖKUMENIKUS
NŐTALÁLKOZÓ

Területi ökumenikus nőtalálko-
zóra gyülekeztek a magyarországi
protestáns egyházak nőküldöttei
november 17-én a Fasori Evangéli-
kus Gimnáziumban. A találkozó
összefoglaló témájáról - Együtt
egymásért - Sárkány Tiborné és
Elisabeth Raiser tartott előadást.



Az öt bibliaköri csoportban a kö-
vetkező témákat beszélték meg:
Társadalmi feszültségek, különbö-
zö erkölcsi normák, nemzetiségi el-
lentétek, vallási türelmetlenség,
férfi és nő. A csoportos összejöve-
telekről szóló beszámoló után a
találkozó közös úrvacsorával zá-
rult.

ÚJ SZÉKHÁZ
AVATÁSA

Dr. Harmati Béla püspök, a Ma-
gyar Bibliatársulat elnöke novem-
ber 21-én dr. Siegfried Maurernek,
a Bibliatársulatok Világszövetsége
elnökének, számos külföldi és ha-
zai vendég, valamint a Magyar
Bibliatársulat közgyűlésének jelen-
létében felavatta a bibliatársulat új
székházát Budapesten. Az 1948-
ban hét tagegyházzal alakult
Bibliatanács 1990-ben alakult át
tizenegy tagegyház részvételével
bibliatársulattá. A bibliatársulat

A Bibliatársulat székháza

munkájában megfigyelőként a ró-
mai katolikus egyház is részt vesz.

VÁRPALOTA
A gyülekezet újjáépített óvodá-

jának és lelkészlakásának felszen-
telése, valamint a tervezett új gyü-
lekezeti ház alapkőletétele novem-
ber 27-én volt Szebik Imre püspök
szolgálatával.

CSORVÁS
November 28-án dr. Harmati

Béla püspök lelkésszé avatta Ba-
ranka Máriát, a Teológiai Akadé-
mián tanulmányait befejezőtestvé-
rűnket és a gyülekezetben segédlel-
készi szolgálattal bízta meg.

DUNAÚJV ÁROS
Az 1950-ben épülni kezdett

"szocialista város" területén élő
evangélikusok gondozását kezdet-
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ben a dunaföldvári, majd később
a kisapostagi gyülekezet látta el.
A kis szórványgyülekezet területén
egyre szaporodó evangélikusok
1990-ben határozták el, hogy
templomot építenek. A 750 lélek
befogadására alkalmas templom
tervét Nagy Tamás, Ybl-díjas épí-
tész készítette el. A .Dunaújvárosi
evangélikus templomért" alapít-
vány lehetővé tette, hogy elkezd-
hessék a templom építését. Az
alapkő ünnepélyes letétele decem-
ber 4"én volt dr. Harmati Béla püs-
pök és Káposzta Lajos esperes szol-
gálatával a helyi gyülekezet, az
egyházmegye számos gyülekezeté-
nek népe és sok lelkész jelenlété-
ben.

BUDAPEST
Polgár Rózsa textilművész, dr.
Harmati Béla püspök felesége a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia meghívott tagjaként ki-

állítást rendezett. A kiállítást no-
vember 26-án Fodor András író
nyitotta meg.

BUDAVÁR
Szebik Imre püspök a budavári

templomban december 12-én lel-
késszé avatta és az ősagárdi gyüle-
kezet gondozás ával bízta meg
Szolga Tőkés Sándor végzett teoló-
gust.

HŰVÖSVÖLGY
A Fébé Diakonissza Testvérkö-

zösségnek nagy ünnepe volt ád-
vent harmadik vasárnapján.
A pesthidegkúti templomban ezen
a napon indultak el Szebik Imre
püspök áldásával Mohácsi Sarolta,
Jankovics Eszter és Hegyi Eszter
diakonissza jelöltek a felkészülés-
re. Mellettük térdelt a Fébé teljes
vezetősége szinte körü!ölelve a
nagy útra indu ló fiatalokat.
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1994

LELKIGONDOZÁS
A KATONÁK

KÖZÖTT-
I994. január 12-én Für Lajos

honvédelmi miniszter, a reformá-
tus, és az evangélikus egyház, vala-
mint a zsidó felekezet vezetői a
Honvédelmi Minisztériumban alá-
Írták azt a megállapodást, amely
szerint a katonák közötti lelkészi
szolgálat négy évtizedes szünetelés
után újra szerveződik a Magyar
Honvédségnél. Egy nappal koráb-
ban államközi szerződésben ugya-
nezt a megállapodást kötötték meg
a római katolikus egyházzal, ame-

8*

lyet katolikus részről a Vatikán
nagy követe írt alá.

ÖKUMENIKUS
IMAHÉT

A magyarországi egyházak a ha-
gyomány szerint január harmadik
hetében tartották az egész ország
területén az ökumenikus imahetet.
Az ima hét megnyitó istentisztelete
január 16-án, a budapesti Kálvin
téri református templomban volt,
amelyen jelen voltak az egyházak
vezetői és gyülekezeti tagjai. dr.
Paskai László esztergomi érsek, bí-
boros prímás szentbeszédet, dr.
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Hegedűs Loránt református püs-
pök igehirdetést tartott, dr. Har-
mati Béla evangélikus püspök pe-
dig záróimádsággal szolgált.

JUBILEUM FELÉ
Az Egyházak Világtanácsa Köz-

ponti Bizottsága január 20. és 28.
között tartotta ülését Dél-Afriká-
ban, Johannesburgban. Az ülésen
egyházunk részéről Szabóné Mát-
rai Marianna, a bizottság tagja vett
részt. Az ülés az EVT következő
nagygyűlésének színhelyéül
amely 1998-ban lesz - a zimbab-
wei egyházak meghívását fogadta
el Harare városba. Itt fognak a
tagegyházak megemlékezni az
EVT fél évszázados útjáról és szol-
gálatáról.

LELKÉSZ LESZEK
Ezen a címen indított cikksoro-

zatot az Evangélikus Élet hasábja-

in dr. Szabó Lajos, az Evangélikus
Teológiai Akadémia gyakorlati
professzora. A sorozat segítséget
kívánt nyújtani elsősorban a lelké-
szi pályára készülő fiatalok és szü-
leik számára. A gyakorlati pro-
fesszor a sorozatban őszintén vall
a lelkészi szolgálatra való felkészü-
lés és a lelkészi szolgálat problémá-
iról, örömeiről és gondjairól.

ÁLDÁS
Ezen a címen került a protestáns

olvsók kezébe az új ökumenikus
hetilap, amely katolikus, reformá-
tus és evangélikus összefogásból
született meg. A lap élén Konrad
Raiser, az EVT főtitkára, és Sere-
gély István egri érsek, a Magyar
Katolikus Püspöki Kar elnöke üd-
vözli a lap megjelenését. A 16olda-
lon megjelenő lap próba számát az
ökumenikus imahét résztvevőinek
ingyen osztogatták.
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NEMZETKÖZI
CSALÁDÉV

Az ENSZ az 1994. esztendőt a
család nemzetközi évének nyilvá-
nította. Hazánkban a Nemzetközi
Családév megnyitóját Debrecen-
ben rendezték meg gazdag prog-
rammal. A családév védnökei kö-
zött minisztereket, művészeket ta-
lálhattunk, de ott voltak az egyhá-
zak képviselői is. A katoli~~so~at
Gyulai Endre szeged-csanádi pus-
pök, egyházunkat Harmafi Béla
püspök, a ~eform~tus .~gy~aza! p~-
dig Hegedus Lorant puspok képvi-
selte. A megnyitó alkalmával a Re-
formátus Kollégiumban tanácsko-
zás folyt arról, mi az istenhívő em-
ber családképe ? Ezen a tanácsko-
záson a hazai résztvevők mellett
voltak küldöttek Szlovákiából,

Kárpátaljáról, Romániából, a Vaj-
das ágból és Horvátországból.
A megbeszélésen evangélikus hoz-
zájárulásként Labossa Lajos espe-
res püspökhelyettes előadását
hallgatta meg a tanács közön~é~e.
A családév ünnepélyes megnyitása
a Csokonai Színházban volt, ahol
Giincz Árpád köztársasági elnök és
felesége is megjelent. Az ünnepé-
lyes megnyitás a Református
Nagytemplomban tartott hangver-
sennyel zárult.

AZ OROSZ
PÁTRIÁRKA

LÁTOGATÁSA
Március 3 - 6. között Gőncz Ár-

pád köztársasági elnök, valamint
több egyház és egyházi szervezet
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meghívására hazánkban tartózko-
dott II. Alexij, Moszkva és egész
Oroszország pátriárkája. Fogadta
őt a köztársasági elnök, majd a
Parlamentben beszédet mondott,
melyben megkövette a magyar né-
pet az 1956-ban az akkori szovjet
vezetők és népük által elkövetett
agresszióért., A Magyarországi
Egyházak Okumenikus Tanácsa
ünnepi közgyűlésen fogadta a ma-
gas egyházi vendéget, ahol a pátri-
árka egyháza életéről, valamint az
Egyházak Világtanácsában kifej-
tett munkájáról szólt. Vidéki láto-
gatásai közül kiemelkedik az esz-
tergomi, ahol Paskai László prí-
más-érsek látta vendégül. Meglá-
togatta a pannonhalmi apátságot,
a debreceni Református Teológiai
Akadémiát, amelynek 1989 óta
tiszteletbeli doktora. Látogatásá-
nak csúcspontja a budapesti Nagy-
boldogasszony templomban vég-
zett szolgálata volt, ahol kíséreté-
vel részt vett az ünnepi liturgia
szolgálatában.

KOSSUTH
EMLÉKÜNNEPÉL Y
Március 20-án volt 100 eszten-

deje annak, hogy Kossuth Lajos az
olaszországi Torinóban elhunyt.
Az Evangélikus Elet több cikkben
emlékezett meg a kiváló politikus,
a reformok megvalósításáért, a
jobbágyok felszabadulásáért kűz-
dő magyar hazafi, egyházunk fia
életéről. Az évforduló napján egy-
házunk a Kossuth Szövetséggel
közösen ökumenikus emlékünne-
pélyt rendezett Budapesten, a De-
ák téri templomban, amely Kos-
suth temploma is volt pesti tartóz-
kodása idején. A templom megtelt
erre az alkalomra és a hívek serege
figyelemmel hallgatta az ünnepi
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megemlékezéseket és kereste az
üzenetet, amely Kossuth életéből,
politikai pályájának az önkényu-
ralom elleni harcából a ma embe-
rére vonatkozik. Az ünnepélyen
Kossuthot írásaiból Bitskey Tibor
színművész szólaltatta meg. Dr.
Paskai László bíboros meditáció-
jában a Kossuth életéből a ma em-
beréhez szóló biztatást szólaltatta
meg. Kecskés Krisztina csongrádi
gimnáziumi tanuló emlékbeszéde a
Kossuth Szövetség emlékbeszéd-
pályázatának díjnyerteseként ke-
rült az ünnepély programjára. Dr.
Harmati Béla püspök emlékbeszé-
de szólt az ökumenikus Kossuth-
rói, amely vonás ma is követendő
példa lehet. Az ünnepély dr. Hege-
dűs Loránt református püspök me-
ditatív záróimádságával fejeződött
be.

KÖZÖS PROTESTÁNS
TEMPLOM

A Kelenföldi Evangélikus Gyü-
lekezet és a Külső Kelenföldi Re-
formátus Gyülekezet közös temp-
lom alapját vetette meg. A templo-
mot Benezur László építész tervez-
te meg. Az ünnepélyes alapkőleté-
teli ünnepség április 8-án volt.

AMERIKAI ÚT
Dr. Harmati Béla püspök az

Amerikai Evangélikus Egyház
Szlovák Esperességének meghívá-
sára április 4. és ll. között látoga-
tást tett az Amerikai Evangélikus
Egyházban. Több gyülekezetet -
köztük az Amerikai Evangélikus
Egyház Magyar Konferenciájához
tartozó magyar gyűlekezeteket is
- meglátogatott. Utjáról való be-
számolójában a püspök azt emelte
ki, hogy nem csak a kint élő ma-



gyar és szlovák gyülekezetek érde-
ke, de itthoni egyházunk érdeke is
azt kívánja, hogy erősíteni kell
kapcsolatainkat. Ezért meghívta

az egyházkerület püspökét és a
vendéglátó szlovák püspököt
1995-ben magyarországi látoga-
tásra.

A nagymányoki új templom

TEMPLOM-
SZENTELÉS

A nagymányoki gyülekezetnek
eddig nem volt temploma. Egykori
lelkésze, a néhány éve elhunyt Karl
Béla álma és reménysége alapján a
maroknyi gyülekezet 1993-ban
kezdett templomának felépítésé-
hez Kriihling János építész tervei
szerint. A 6 millió forintba került
temlomot április Iő-án szentelte fel
dr. Harmati Béla püspök ifj. Ha-
fenscher Károly esperes és Ocsai
Zoltán, a gyülekezetet gondozó se-
gédlelkész segédletéveI. A kis gyü-
lekezet örömében itthonról és kűl-
földről sokan osztoztak és köszön-
tötték a gyülekezetet. Többek kö-

zött dr. Frenkl Róbert országos fe-
lügyelő és a Bajor testvéregyház
nevében Friedrich Niigelsbach egy-
háztanácsos szólt a gyülekezethez.

PEDAGÓGUSOK
AZ IGE KÖRÜL

A gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozó pedagógusok számára
több alkalom is kínálkozott az Is-
ten igéje körüli elcsendesedésre. Az
óvónők február 26 - 27-én Pilis-
csabán a Béthel Missziói Otthon-
ban, a hitoktatók április 9-én, a
pedagógusok pedig április l ő-án a
Fasori Evangélikus Gimnázium-
ban tartottak csendesnapot, illetve
találkozót.
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JÓNÁS ÉS JÉZUS
Április 5-én a zuglói gyülekezet-

ben, április 6-án pedig Nagy tar-
csán aMEVISZ gitártábor részt-
vevői előadták Jónás próféta törté-
netének és Jézus passiójának zenés
feldolgozását "Jónás és Jézus"
címmel.

JUBILEUM
OROSHÁZÁN

250 évvel ezelőtt 30 evangélikus
család indult el a Tolna megyei
Zombáról - akik a török vész
után Nyugat-Dunántúlról települ-
tek ide - hogy olyan helyet keres-
senek, ahol szabadon gyakorol-
hatják evangélikus hitüket. Igy ju-
tottak elOrosházára, ahol nem
csak az evangélikus gyülekezetet
alapították meg, hanem a török
uralom alatt elpusztult várost is
újra szervezték. Erre az eseményre
és az azóta eltelt 250 évre emléke-

zett Orosháza város és az evangéli-
kus gyülekezet április 24-én. Azon
a szőlő hegyen, ahová az elődök
megérkeztek, most új templom
építésébe fogott a gyülekezet. Az
alapkő elhelyezésének, egy új
evangélikus óvoda felszentelésé-
nek, valamint a templomi hálaadó
istentiszteletnek a szolgálatát dr.
Harmati Béla püspök végezte.
A város által rendezett ünnepségen
Für Lajos honvédelmi miniszter
tartotta az ünnepi megemlékezést.
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PROTESTÁNS
TÁBORI PÜSPÖK

A történelmi egyházak az állam-
mal kötött megállapodás alapján
felállították a tábori püspöksége-
ket. Protestáns tábori püspöknek
a változás sorrendje szerint a refor-
mátus egyház Takaró Károly gyáli
református lelkészt választotta
meg. Ünnepélyes felavatása április
27-én volt Budapesten, a Kálvin
téri templomban. A protestáns
püspöki irodát a megállapodás
szerint püspökhelyettesként evan-
gélikus lelkész vezeti, amely tiszt-
ségre az Országos Presbitérium ja-
vaslata alapján Szalay Tamás cin-
kotai evangélikus lelkész kapott
megbízást ezredesi rangfokozat-
ban.

LENGYEL EGYHÁZI
KÓRUS

A Lengyel Evangélikus Egyház
negyven tagú kórusa járt Budapes-

ten május ll. és 15. között. Az
óbudai, a Deák téri és a Fasori
evangélikus templomban szolgált
kórusszámokkal. Műsorukban
Bach-korálok és régi lengyel egy-
házi kórusművek szerepeltek.

ARTIKULÁRIS NAP
A vadosfai templomban május

l S-én e,g~sz napos ünnepséget, az
artikuláris korszakra emlékező
.magycsaládi" találkozót rendezett
egyházunk, amelyen a valamikor
Vadosfa szárnya alatt élt gyüleke-
zetekből és más gyülekezetekből is
számosan részt vettek a hívek. Az
igehirdetést Szebik Imre püspök,
az előadást dr. Harmati Béla püs-
pök és Szokolay Sándor zeneszer-
ző, az ősök, üzenetére való emléke-
zést Sümeghy Józseflelkész tartot-
ta. Köszöntőt mondott Szépfalusi
István bécsi és Böröcz Sándor
nyugdíjas lelkész. A találkozó han-
gulatát énekkarok szolgálata és
szavalatok tették ünnepélyessé.
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ICHTÜSZ TÁBOR
A Magyar Cserkészszövetség

Ichtüsz Munkaközössége május
20- 23. között tartotta pünkösdi
táborát Debrecenben, az Erdős-
pusztai Dorkasz Ifjúsági Telepen.
A program keretében hitmélyítő
elődásokra, népművészettel való
ismerkedésre, túrára és tábortűzre
került sor a cserkésztestvériség
ápolása -érdekében.

VENDÉGEK
FINNORSZÁGBÓL
Május utolsó napjaiban finn

egyházi delegáció járt egyházunk-
ban. A delegációt Voito Huotari
püspök és Markku Salmi mikkeli
lelkész vezette. Meglátogattak
több gyülekezetet, intézményt és
részt vettek egy LMK-ülésen, ame-
lyen négy egyházmegye lelkészi
gárdája vett részt. A vendégpüs-
pök járt a békéscsabai gyülekezet-

ben is, majd igehirdetéssel szolgált
a Budapest-Rákoskeresztúri gyü-
lekezetben.

NAGYGERESD
1833. május 15-én Nagygeres-

den fogadták el és Írták alá azt az
egyezséget, amelyet a Nyugat-
Dunántúl evangélikus és reformá-
tus gyülekezetei kötöttek meg "az
istentiszteleti gyakorlatról, a köl-
csönös szolgálattételről, fizetés és
szolgálatbeli tartozásokról" .
Evangélikus részről, Kis János szu-
perintendens (később püspök), re-
formátus részről Tóth Ferenc szu-
perintendens vezette a küldöttsé-
get, amely az egyezségetmegkötöt-
te, s amely az egyháztörténetbe
.nagygeresdi egyezség" néven ke-
rült be. Megelőzően 1830. május
6-án az Abaúj megyei Kéren is kö-
töttek hasonló egyezséget a Tiszán
túliak. Minderről április 30-án tar-
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tott a két egyház közös megemlé-
kezést a nagygeresdi evangélikus
templomban. Igét hirdetett dr.
Márkus Mihály református és Sze-
bik Imre evangélikus püspök. Az
ünnepi megemlékezést Tőkéczki
László történész, egyetemi docens,
református presbiter tartotta.

SZTEHLO GÁBOR
EMLÉKNAPOK

Sztehlo Gáborra és a második vi-
lágháború végén folytatott gyer-
mekmentő szolgálatára emlékez-
tek május utolsó napjaiban. Május
27-én a "Pro Domine - 1944 Em-
lékbizottság" a Hadtörténeti Mú-
zeumban emlékülést tartott és a
"Gyermekmentés a zsidóüldözés
idején" című előadással emlékez-
tek Sztehlo Gáborra. Május 28-án
megkoszorúzták sírját, majd a régi
"Gaudiopolis" helyén a megmen-
tett .Sztehlo gyerekek" emlékez-

tek szolgálatára. Május 29-én a
budavári templomban az igehirde-
tésben Madocsai Miklás lelkész, a
templom külső falán elhelyezett
emlék-relief megkoszorúzásánál
Balicza Iván lelkész emlékezett
Sztehlo Gábor szolgálatára.

KILENCVENÉVES
A LUTHERÁNIA

A Deák téri gyülekezet május
30-tóI június 5-ig rendezte meg az
immár hagyományos "Bach-
hetet" . Külföldi és hazai neves or-
gona- és zeneművészek, a Debrece-
ni Kodály Kórus szerepeltek az
egyhetes programon. A befejező
koncerten emlékezett meg a gyüle-
kezet Lutheránia énekkara arról,
hogy kilencven éve alakult meg és
adott hálát Istennek azért, hogy
közel egy évszázada szolgálhatja
zenével és kórusénekléssel Isten di-
csőségét.
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TEMPLOM-
SZENTELÉS ZOMBÁN

Az ellenreformáció üldöztetése
elől a Zombáról elmenekült csalá-
dok alapították meg Orosháza vá-
rosát és evangélikus gyülekezetét.
Zombán csak néhány evangélikus
maradt. A második világháború
után a szlovákiai Alsószeliből ide
telepített evangélikusokkal az ed-
dig erőtlen evangélikus szórvány-
gyülekezet megerősödött. Jelenleg
a szekszárdi lelkész gondozza. Me-
rész elhatározással az elmúlt évek-
ben templomot épített magának a
gyülekezet. A Benczúr László ter-
vei alapján felépült templomot
pünkösd ünnepén szentelte fel dr.
Harmati Béla püspök ifj. Hafens-
cher Károly esperes és Lackner
Aladár gyönki lelkész segédletével,
Az új templom 8 millió forintba
került, melyből kétmillió forint
volt a kis gyülekezet tagjai által
teljesített társadalmi munka.

OKTATÁSI ÉS
KONFERENCIAI

KÖZPONT
Egyházunk az elmúlt évek során

már több, korábban államosított
épületet kapott vissza. 1933-ban
visszakapott egy épületet a Bala-
ton-parti Révfülöpön, amely az ál-
lamosítás előtt evangélikus tanítók
pihenője, üdülője volt. Ebben az
épületben megfelelő bővítéssel Ok-
tatási és Konferenciai Központ ki-
alakítását tervezte el egyházunk.
A tervet Krizsán János építész ké-
szítette el. A tervezett épületben
egy nagy méretű konferencia terem
és száz személy befogadására al-
kalmas pihenőhely lesz. A telek
szomszédságában áll a révfülöpi
templom, amely szintén tartozéka
lesz az új központnak. Az intéz-
mény alapkő elhelyezésének szol-
gálatát Szebik Imre püspök végez-
te június 3-án.
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PARLAMENTI
KÉPVISELŐI

VÁLASZTÁSOK
Országunk polgárai május 8-án,

illetve május 29-én választották
meg az új országgyűlési képviselő-
ket. Egyházunk Országos Presbité-
riuma a választások előtt felhívás-
sal fordult a gyülekezetekhez, me ly
szerint "azon politikai pártok tá-
mogatása látszik egyházi oldalról
helyesnek, amelyek hazánk életé-
nek nem csak gazdasági-anyagi,
hanem erkölcsi, spirituális problé-
máival is foglalkozni kívánnak.
Feltétlenül szükségesnek tartjuk a
gazdasági fellendülés mellett ha-
zánk erkölcsi megújulásának mun-
kálását és ebben felajánljuk egyhá-
zunk működését." Az új Parla-
mentbe lelkészeink közül Donáth
László csillaghegyi lelkészt válasz-
tották meg képviselőnek.

ROMOKBÓL ÚJRA
TEMPLOM

A tiszaföldvári gyülekezet a má-
sodik világháborút követő eszten-
dőkben egyre erőtlenebb lett.
Temploma is, melyet még az erős,
nagy gyülekezethez méretezték az
építő elődök, egyre használhatat-
lanabb lett. Kitört ablakokkal a
madarak lakóhelye volt, az épület
körül hatalmas gaztenger nagyon
szomorú képet mutatott. Az utób-
bi évtizedekben már lelkésze sem
volt, a mezőtúri lelkész tartotta az
istentiszteleteket a szintén romos
lelkészlakás egyik szobájában. Ha-
lasy Endre esperes, a gyülekezet
mai lelkésze Ezékiel próféta láto-
másától biztatva, a maroknyi gyü-
lekezettel együtt hozzáfogott ah-
hoz, hogy a romokból újra temp-

lom legyen. 1992-ben kezdték a
munkát. Először a templom tetőt
cserélték ki, majd a falak és a belső
rész megújítása következett, végül
a lelkészlakás is megújult. Június
12-én került sor a templom újra-
szentelésére. A szolgálatot dr. Har-
mati Béla püspök végezte, akinek
nemrég elhunyt szülei itt születtek,
s ebben a templomban kertesztel-
ték meg őket. A püspök igehirdeté-
sében arról szólt, hogy ma is van-
nak csodák: a templom után vá-
gyódó lelkek mindent megtesznek
azért, hogy legyen olyan hely, ahol
Isten igéje hangzik, aki a Szentlé-
lek erejével a gyülekezetben képes
megteremteni az ezékieli csodát.

ZSINATI MÉRLEG
Egyházunk zsinata, amely há-

rom év óta folytatja munkáját és
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12 ülésszakot tartott, még mindig
nem fejeztebe törvényalkotó mun-
káját. A zsinat egyik elnöke, ,An-
dorka Rudolf, az Evangélikus Elet-
ben írt cikkftbenmegvonta a zsinat
mérlegét. Uj törvényeket kell al-
kotnia a zsinatnak, hiszen az 1960-
as években hozott törvényekre
nem alapulhat a munka, mert az
akkori törvények az államnak az
egyház életét korlátozni kívánó
akaratának és az egyház túlélését
biztosítani akaró hívek kompro-
misszuma volt. De az 1930-asévek
zsinatának törvényeihez sem tér-
het vissza a zsinat, mert azóta az
egyház külső körülményei szinte
teljesen megváltoztak. Mégis már
eddig is eredményes munkát vég-
zett a zsinat. Megalkotta a zsinati
hitvallást, az egyházról általában
szóló törvényt, a bírósági törvényt,
és az 1939óta eltelt időszak jogta-
lan egyházi határozatainak meg-
semmisítéséről szóló törvényt, va-
lamint az iskolatörvényt. Sokan
úgy vélik, hogy zsinatunk a jövő
esztendőben befejezheti munkáját.

EGYHÁZFŐK VILÁG-
TALÁLKOZÓJA

A világ evangélikus egyházainak
vezetői Genfben június 17- 20.
között találkozót tartottak. Erre a
találkozásra azért került sor, mert
a Lutheránus Világszövetség 1984-
ben választott főtitkárának, Gun-
nar Staalset-nek megbízatása az év
őszén lejár és a zimbabwei Ishmael
Noko vesziát a genfi központ veze-
tését. Az egyházi vezetők úgy érté-
kelték az LVSZ-nek elmúlt tíz évi
munkáját, hogy nem volt szeren-
esés a genfi központosító törekvés.
Ugy vélték, hogy anagy létszámú
világgyülések helyett regionális ta-
lálkozókat kellene tartani, mert így
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konkrétabb lehetne a tervezés és a
munka elvégzése is. Bírálták azt a
tervet is, hogy a következő nagy-
gyűlést Hongkongban terveznék
megtartani, amely város a 99 éves
angol érdekeltségből ezekben az
években kerül vissza Kínához.

HARMATI PÜSPÖK
ÚJ MEGBÍZATÁSA
A Lutheránus Világszövetség

Tanácsa június 21 - 29. között tar-
tott ülésén dr. Harmati Béla püs-
pököt a római katolikus egyházzal
folytatott dialógus-bizottság társ-
elnökévé választotta. A következő
években az LVSZ és a Vatikán 10-
10 tagú bizottsága az előző évtize-
dek teológiai párbeszéde után új
összetételben újra kezdi azt a mun-
kát, amely az ökumenikus közele-
dés és együttműködés velejárója.

ORSZÁGOS
DIAKÓNIAI

KONFERENCIA
A diakóniai intézmények veze-

tői Gyenesdiáson tartották június
20 - 23. között szokásos évi orszá-
gos konferenciájukat. A konferen-
eia témája a család volt, s ezzel
diakóniai munkánk is betagoló-
dott az ENSZ Családéve program-
jába. E témában két előadás hang-
zottel: Labossa Lajos esperes "A
lutheri teológia családképe" , ifj.
Kendeh György diakóniai osztálve-
zető "A házi - otthoni gondozás
szükségessége, lehetősége és felté-
telei" címen szólt. A fórum-beszél-
getésen az egyes intézmények örö-
mei és gondjai alapján a diakóniai
munka jövő feladatait beszélte
meg a konferencia.



LELKÉSZAVATÁS
A nagybörzsönyi gyülekezet

templomában Szebik Imre püspök
június 22-én lelkésszé avatta és a
nagybörzsönyi gyülekezet gondo-

zásával megbízta Thuránszky Is!-
ván végzett teológust. Az avatas
liturgiájában részt vett dr. Cserháti
Sándor teológiai tanár és Dedinsz-
ky Gyula a gyülekezet volt lelkésze.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIÁN

Teológiai Akadémiánk június
23-án tartotta tanévzáró ünnepé-
Iyét a zuglói gyülekezet templomá-
ban. Az igehirdetés szolgála,tát dr.
Fabiny Tibor professzor vegezte.
Az akadémiai ünnepi ülésen dr.
Reuss András dékán szólt arról,
hogy éppen 20 éve költözött az
Akadémia Zuglóba és öt évvel eze-
lőtt készült el az új épület. A be-
számoló teológiai részében a dé-
kán arról szólt, mit jelent a teoló-
gia, mint gyakorlati tudomány.
Meleg szavakkal köszöntötte a d~-
kán az ötven éve végzetteket es
arany oklevelet nyújtott át Hernád

Tibor, Jánossy István, Nagybocs-
kai Vilmos, Szabó Gyula, Szerda-
helyi Pál, Tarjáni Gyula, Veczán
János és Zoltán László nyugdíja-
soknak. Nevükben Nagybocskai
Vilmos mondott köszönetet, a vég-
zős hallgatók nevében pedig a szi-
gorlati végbizonyítványok átvétele
után Aradi András búcsúzott az
alma matertől. Dr. Harmati Béla
püspök .köszöpet.et mo~d~~t .~z
Akadémia tanárainak, koszontot-
te az ötven éve és a frissen végzette-
ket és jó pihenést kívánt nekik,
illetve Isten áldását kérte szolgála-
tukra.

Összeállította:
Dr. Selmeczi János
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SZERETETSZOLGÁLAT
Az elesettekért, üldözöttekért . . .

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkájáról

.. Sikerekben gazdag, eredményes esztendőt tud maga mötött a Magyar
Okumenikus Szeretetszolgálat. A tavalyi év ugyanis tevékenységének kitel-
jesedését, a hazai és a nemzetközi színtéren pedig osztatlan elismerést,
megbecsülést hozott.

Mindhárom tevékenységi területén, a hazai szociális munkában, a mene-
kü!tügyben és a nemzetközi segélyezés területén is figyelemre méltó munka
folyt, eredményes akciók történtek. Vessünk mindhárom munkaterületre
egy-egy röpke pillantást.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat budapesti XIII. kerületi Szo-
ciális központjában a tevékenység alapjában véve két fontos területen bo-
nyolódott le: a szociális tevékenység és a rehabilitációs-integrációs tevé-
kenység területén. A szociális tevékenység elsősorban a szociális konyha
működtetéséből (a Központ mintegy 20000 adag ételt osztott ki a múlt
évben); ruhasegélyezésből (1750 esetben ruha-, 250 esetben tisztasági és 48
esetben csecsemőknek adományozott csomag); továbbá élelmiszer-segélye-
zésből állt (krízisesetekben és egyházi ünnepek alkalmával történt segélye-
zés).

A rehabilitációs-integrációs tevékenység a munkaközvetítésben, a jogi
és szociális tanácsadás ban és a rászorulók lelki gondozásában merült ki
(munkára mintegy 800-an jelentkeztek, s 500-an kaptak is munkát).

A hazai szociális munka nemcsak a budapesti központban, hanem a
Magyar Okumenikus Szeretetszolgálat debreceni és miskolci tagozatán is
folyik, ahol a már említett tevékenységi területeken egy-egy vezető irányítá-
sával számos önkéntes vesz részt a humanitárius-karitatív munkában.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat menekültügyi tevékenysége
alapvető en az ideiglenes, menekülteket befogadó központok működtetésé-
ben és az idegenjogi és menekültügyi tanácsadásban, illetve az e téren
működő szakemberek továbbképzésében nyilvánult meg.

A Szeretetszolgálat Nagyharsányban levő átmeneti otthonában tavaly
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Néhány meleg falat a Szeretetszolgálat
budapesti Szociális Központjában

Vajon miről álmodik a Boszniából
érkezett menekült?

34354 személyt fogadtak, illetve 27815 éjszakát jegyeztek. A Központ
élelmiszercsomagok és ruhanemű osztásával, továbbá tanácsadással, mun-
kavállalási lehetőségek felkutatásával, útiokmányok beszerzésével igyeke-
zett a menekűltek segítségére lenni. Ugyanakkor folytatódott a Magyar
Okumenikus Szeretetszolgálat másik, a Budapest melletti Erőspusztán levő
menekűlteket befogadó otthonának felújítási munkálata.

A Szeretetszolgálat munkájának egyik sarkalatos elve a nemzetközi

Neki már nincs gondja a ruhára •..
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humanitárius-karitativ szervezetekkel és helyi .'partnerszervezetekkel való
kapcsolatteremtés és együttműködés. A Magyar Okumenikus Szeretetszolgá-
lat a múlt évben nemzetközi tevékenységévei természetszerűleg elsősorban
a jugoszláv válságterületen volt jelen. Szállítmányai a háborúsújtotta Bosz-
nia-Hercegovinába, Szerbiába, az ínséget szenvedő Koszovó tartományba
és rendkívül eredményes hazai felhívásának köszönhetőleg a Vajdaságba
irányultak. Az utóbbi akció során, amely átnyúlt 1994-be, a szeretetszolgá-
lat mintegy 7500 egységcsomagot juttatott el a vajdasági magyarságnak.
Ugyanakkor nem feledkezett meg Kárpátaljáról sem, ahol hathatós támo-
gatást nyújtott ~.helyi segélyszervezet létrehozásában.

A Magyar Okumenikus Szeretetszolgálat múlt évi munkájának e rövid
ismertetésében természetesen említés nélkül maradtak a munka különböző
sajátságos aspektusai és számos kisebb akcióról sem emlékeztünk meg.
Végezetül azonban mindenképpen szólnunk kell arról a nagyszámú önzetlen
és nagylelkű támogatónkról, akik munkánkban segítettek bennünket, s
akiknek a támogatása bizalmat és elismerést jelentett számunkra és egyben
ösztönzést is ad a további erőfeszítésekhez.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat bankszámlájának a száma:

Budapest Bank Rt.
209-23075

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat eröspusztai új otthona
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KULTÚRA
Magyar protestáns ökumenikus színházunk, az

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ
1990. október 26-án, az emléke-

zetes taxis sztrájk estéjén szűletett
az EV ANGEL/UM SZ/NHAZ.
Ezen az estén hazánkban az egyet-
len színi előadás volt. Mintának
szántuk a bemutatót - Lessing "A
bölcs Náthán" =, amely klasszikus
példája a toleranciának, az egymás
megértésének, a vallási türelemnek.
Oratórikus formában szólaltattuk
meg, Darvas /vánnal a címszerep-
ben. Egy év múlva, 1991. október
30-án újra bemutattuk a kőbányai
evangélikus gyülekezet rendbeho-
zott színpadán. Az erkölcsi és a mű-
vészi siker tette lehetővé, hogy
rendszeresen, teljesen színházi jel-
leggel folytassuk igehirdetésünket.
A DUNA PALOTA gyönyörű szin-
ház termében találtunk otthonra
(Budapest V., Zrínyi u. 5.). A to-
vábbiakban évente kétszer tartunk
bemutatót, mindig tavasszal, hús-
vétkor és játszunk pünkösdig; vala-
mint ősszel, a reformáció ünnepén
és játszunk adventben.

9*

Tamási Áron: "Hegyi patak" Bitskey
Tibor, 1992
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Thornton Wilder: "Hajszál híján". Baraesi Ferenc, Kishonti Ildikó, Simon György
és a rendező Udvaros Béla, 1993

Eddigi bemutatóink sora :
1992. okt. 29. - Tamási Áron
"HEGYI PATAK"
1993. ápr. 4. - Német László
"A KET BO LY Al"
1993. okt. 24. - Thornton
Vi/der "HAJSZÁL HÍJÁN"
1994. ápr. 3; - Tamási Áron
"VITEZ LELEK"

1994. reformácjó ünnepére I}.o-
vách Aladár "TELI ZSOLTAR"
című Apáczai-drámájával foly tat-
juk munkánkat. - "A két Bolyai"-
előadásunkkal a múlt év nyarán
Kárpátalján - Beregszász, Mun-
kács, Bótrágy =, ősszel pedig a
reformáció ünnepén Debrecenben a
Csokonai Színházban hatalmas si-
kerrel szerepeltünk.

Színházunk a Magyar Protes-
táns Közművelődési Egyesület égi-
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sze alatt és három protestáns egy-
ház, az evangélikus, a református és
az unitárius egyház anyagi támoga-
tásával működik. Először van a
protestánsoknak saját szín házuk ; a
játszott darabok evangéliumi szelle-
me az egyetemes ember) és nemzeti
értékrendet szolgálja. Igy nemcsak
a protestáns hívők számára nyitja
ki a színházművészet kapuját, de
minden nyitott szívűnek is. A vox
humana hangján örömhírrel
erősítjük magunkat és közönségün-
ket. Az első Tamási-darab záró
gondolata a hitvallásunk:

.bétáltjűk reménységgel a vi-
lágot, amely minden percében
a kezdet és a vég".

Udvaros Béla
mfivészeti vezető



"LÉGY HŰ
MINDHALÁLIG!"

Megemlékezés halottainkról
LOT,ZTmOR (1912 -1993)

Edesapja, mint az óverbászi gimnázium igazgatója mindent igyekezett
biztosítani fia iskoláztatásához. Ezért Halléban tanult a teológián, majd
Zágrábban avatták lelkésszé. Pancsoyán, Hertelendifalván és Overbászon
szolgált, de az újvidéki események miatt J.945-ben családostul internálták.
Közben édesapját négyszázadmagával kivégezték a szerbek. Kétévi szenve-
dés után, sokszor az éhhalál szélén állva, 1947-ben menekülhettek át Jugosz-
láviából. Néhány évig Sarkadon, majd német nyelvtudása révén Csíkostöt-
tösön és Egyházaskozáron szolgált 1981-i nyugdíjazásáig. Ekkor került
leányához Sopronba, ahol, amíg tehette, segített a szolgálatokban. Krisztus
sebeiben való hite gyógyította lelki sebeit és adott békességet néki.

SZALAY KÁLMÁN (1910-1993)
A középiskolai és teológiai évek után előbb az enyingi missziói gyüleke-

zetben volt segédlelkész, majd a maroknyi, de hűséges nagyszokolyi, s végül
az ősi történelmi múlttal rendelkező lovászpatonai gyülekezet lelkipásztora.
Mindig bízó hittel, derűvel és nagy akaraterővel töltötte be hivatását. A leg-
nehezebb időkben sem tagadta meg önmagát. Hosszan betegeskedve, a
zsoltáros lelkületével vallotta: "várván vártam az Urat és hozzám hajolt"
(40,2). Szentantalfán temették el nagy részvét mellett június 25-én.

PLACHY LAJOS (1914 -1993)
Születésekor robbant ki az első világháború. A második pedig őt is

magával ragadta, hogy átélje minden kínját, szenvedését. A Budapest-Deák
téri segédlelkészi szolgálatból került a keleti frontra tábori lelkészként. Elete
végéig hordozta az évekig tartó hadifogság nyomait. Enyingi nehéz szór-
ványszolgálati évek után Isten megadta neki, hogy két évtizeden át a győri
gyülekezet öreg templomában hirdethette az igét. Csendes, szerény, meleg-
szívű pásztorként ismerték, becsülték és szerették.
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DR. ZSIGMONDYNÉ KOZMA ÉVA MÁRIA (1936 -1993)
Fiatalon és váratlanul hunyt el. A pártállam irányította egyházvezetés

nem bírta elviselni vélekedését, magatartását. Ezért sok más lelkésztársával
együtt őt is a perifériára szorították. Igy egyházi munkakör helyett férjével
együtt könyvtári, ill. levél táro si állást kényszerült vállalni. Később a buda-
vári német istentisztelet buzgó tagjaként kapta meg azt a lehetőséget, hogy
ott német nyelven szolgálhasson és egyéb kisegítő munkát végezzen. Meg-
adatott neki, hogy egyenként törődjék a reá bízottakkal, miközben édesa-
nyaként hűséggel nevelte saját gyermekeit. Tudományos munkásságának
koronája a neves dunántúli nyomdászról, Manlius Jánosról készült össze-
foglaló ismertetője.

BÁNFI BÉLA (1926 - 1993) ,
Elhivatottságát az ifjúsági konferenciák érlelték meg benne. Inséges

időkben végezte a teológiát - a háborús években. Majd a kemenesaljai
egyházmegyében kezdte szolgálatát Molitoris János esperes mellett Celldö-
mölkön. Mélyen gondolkodó, becsületes ember volt. Később anagygeresdi
gyülekezet hívta meg pásztorául. Itt szolgált élete végéig. Amikor a zaklatá-
sok évtizedei alatt a gyülekezetet eltartó földbirtokos réteg elszegényedett,
megélhetési gondok fenyegették, ő vasakarattal, nem szégyellve a kétkezi
munkát sem, mindent elkövetett, hogy egyháza élni és éltetni tudjon. Paróki-
át épített, templomot tatarozott, s családi nehézségei között, nyugdíjasan is
hűségesen és szívesen végezte a hitoktatást, a gyülekezeti munkát, míg Isten
haza nem hívta.

DR. VÁMOS JÚZSEF (1926 -1993)
Büszkén említette mindig, hogy Mezőberény szülötte. A békéscsabai

evangélikus gimnáziumba járt. De leventeként orosz hadifogságba került,
betegen jött haza. Sopronban végezte még a teológiát, s 1951-ben Dezséry
László avatta lelkésszé. A teológiai akadémiánkon titkár, majd óraadó lett
és 1966-ban az ószövetségi szakon doktorált. 1969-től az egyház és társada-
lomtudományi tanszék vezető professzorának választották. Ezékiel könyvé-
hez írt kommentárt. 1991-ben vonult nyugdíjba. Megromlott egészségi álla-
pota ellenére még tovább segített különböző gyülekezetekben és a teológiai
akadémia történetének megírásával foglalkozott. Temetése a kelenföldi
templom kolumbáriumában történt.

GARTAI ISTVÁN (1911 -1993)
Komáromban született, de Sopronban nevelkedett 3 éves kora óta.

Lelkésszé Kapi Béla avatta 1935-ben. Segédlelkészi évek után 1943-tól a
kisterenye-pásztói szórványgyülekezet pásztora lett. Háborúban és békében,
nehéz anyagi körülmények között tiszteletre méltó hűséggel tartott ki. Szol-
gálatát örömmel és nagy alázattal végezte. 1957-től 1987-ig esperesi tisztet
is betöltött. Ezalatt 19 lelkészt iktatott be. Nyelvtudását gyümölcsöztette a
fiatalok között. A községben tolmácsként és fordítóként vették sokszor
igénybe. Még a helyi esti gimnáziumban is tanított. Ezért a .Bátorterenyéért
emlékgyűrű" kitüntetésben részesítette városa.
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BENKŰ ISTVÁN (1913 -1993)
Gartai Istvánnal együtt végeztek a teológián és szinte egyszerre huny-

tak el. Utjuk azonban teljesen különböző volt. Felavatása után finnországi
tanulmányútra biztatta őt Deák János professzor. A felébredtek mozgalmát
tanulmányozta és beleszeretett Finnországba. Sokszor járt ott és a finn
rádióban is prédikált. Derűs lénye ellenére az alázatos krisztusi úton járt.
Budapesti segédlelkészi évek után Gyulán lett lelkész. Itt vette feleségül
Stréberl Zsuzsannát, aki megosztott vele jót és rosszat. Orosházi lelkészként
ment nyugdíjba, s akkor merész vállalkozással a dél-amerikai magyarok
lelkigondozását vette át, s feleségévelegyütt előbb 3 évre, majd megszakítás
után még egy esztendőre. Váratlanul vitte el a halál még novemberben, s egy
hónapra rá feleségét is. Egyek voltak ők az életben és egyek lettek a halál-
ban. Hisszük, hogy Urunknál is egyűtt lehetnek.

ID. HARMATI BÉLA (1900-1994)
A szolgatársak nesztora, nyugalmazott ősagárdi lelkész, hitében, lelkü-

letében örök fiatal maradt. Tiszaföldváron született Horeczky Béla és Bró-
zik Etelka fiaként. Középiskolás korában a sportban is figyelemre méltó
eredményeket ért el. A debreceni, budapesti teológián kívül német egyeteme-
ken tanult és Sopronban tette le végszigorlatát. 1924-ben avatta lelkésszé
Kapi Béla püspök. Segédlelkészi, hitoktatói tevékenység mellett bibliater-
jesztő lett, s ígyjutott a Cambridge-i egyetemre, és Skóciába. Evangelizációs
szolgálatot végzett Manchesterben. 1932-ben lett ősagárdi lelkipásztor, ahol
magyar és szlovák nyelven hirdette az igét. A második világháború idején
tábori lelkész és két évig hadifogoly volt. Olthatatlan vágyként élt benne,
hogy mindenkivel megszerettesse a Bibliát. Ezért szervezett nyugdíjas korá-
ban - 1963-tól - bibliai versenyeket a teológusok között. Hitét és túlcsor-
duló szíve háláját versekbe öntötte, s még olvashatta ezek kiadásra szánt
csokrának korrektúráját.

Felesége, Macsuga Margit, akivel 1933-ban kötöttek házasságot, és
négy gyermeküket példásan nevelték. Egy hónap múlva ő is követte férjét
a minden halandók útján. A kelenföldi kolumbáriumba temették őket.

KISS ISTVÁN (1926 - 1994) ,
Kertész szakemberként dolgozott, de amikor az Ur szőlejébe kapott

elhívatást, a levelező teológiai tanfolyamot is elvégezte és hittel, ismeretekkel
felvértezve hirdette az igét igen személyes hangnemben, magával ragadó
tűzzel, igaz meggyőződéssel. Meglett korban vállalta az őrimagyarósdi gyű-
lekezet gondozását, pásztorolását és ő építette ott az ifjúsági táborhelyet.
Evangelizációs szolgálatra mindig örömmel állott készen és Isten megáldot-
ta bizonyságtevését. Rövid, békességgel hordozott szenvedés után 68 évesen
hunyt el. Szombathelyen temették.

D. DEDINSZKY GYULA (1905 -1994)
Vajdasági papi házban született, olyan családba, ahol 200 év óta mindig

volt egy-két lelkipásztor is. Ujverbászon, Békéscsabán tanult és Sopronban
végezte a teológiát. O volt az első finn stipendiánsunk az 1927/28. tanévben.
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Ez kitágította látókörét, meggazdagította egyéniségét. Segédlelkész-évek
után 1931-ben Kiskőrösön, majd 1942-től Békéscsabán lett gyülekezeti
lelkész, s 1972-ben nyugdíjazták. Az Ordass-per miatt egy ideig akkor
állásától is felfüggesztették, s igazságtalanul mellőzték. Bár kényszerűségből
jutott neki a levéltár gondozása, úgy bedolgozta magát a szlovák gyülekezeti
néprajzba, hogy 1981-ben a Magyar Néprajzi Társaság kitüntette dolgoza-
tait, munkáját értékelve. Bibliai néprajzát az elmúlt évben Sajtóosztályunk
adta ki, s teológiánk díszdoktorai sorába emelte.

BABKA TIVADAR (1922 - 1994)
Füleken látta meg a napvilágot, s Balassagyarmaton fejezte be sok

megpróbáltatással teli életútját. A háborús évek izgalmai között végezte el
a teológiai stúdiumokat Sopronban. Majd Budapesten avatta lelkésszé
Ordass Lajos püspök. Rövid időközökre került más-más gyülekezetbe se-
gédlelkésznek és két évre ki is lépett a szolgálatból. Végüli954-ben Legén-
den megválasztották lelkésznek, s itt szolgált hűségesen betegsége miatti
nyugdíjazásáig, 1990 végéig. Ipolyvecén temették nagy részvét mellett Jel
7,17 igéjével.

DR. HEFTY LÁSZLÖ (1930 - 1993)
Külföldön szolgált lelkésztársunknak édesapja az első világháború

legendás hírű pilótája volt. Budapesten született, de a második világháború
messzire szórta a családot. Hefty László így kerűlt az USA-ba, a chicagói
evangélikus teológián tanult és a Missziós Szemináriumban. Missziói lelkü-
let fűtötte, s ezért vállalta 1965-ben Dél-Amerikában a magyar evangéliku-
sok gondozását. Dinamikus lendület jellemezte és nagy szervezőkészség.
Több gyülekezetet őnállósított, cserkészcsapatokat alakított, de mindig az
evangéliumhoz ragaszkodott. Néhány lélekért is sok ezer kilométert tett
meg. Budapesti teológiánk on szerzett doktori fokozatot. Nagy álma volt,
hogy képességeivel itthon is segítsen - szívesen jött volna haza, de az Ur
hívta őt haza az örök otthonba váratlan és gyógyíthatatlan betegség által.

GARAM LAJOS (1910 -1994)
A soproni teológiai évek után 1932j33-ban egy tanévet Finnországban

töltött. Hazajőve, előbb Ozdra került káplánnak, majd az addig Hatvan
filiájaként gondozott kis egri evangélikus gyülekezetet szervezte és önállósí-
totta. A templom építéséhez finn származású feleségével együtt gyűjtött
Suomiban. A háborús időkben a honvágy hazahívta a finn asszonyt, s

. Garam Lajos vele tartva, a finnek oldalán küzdötte végig a "téli háborút".
Feleségétől később ugyan elvált, de Finnországban maradva, vallástanár-
ként munkálkodott tovább nyugdíjba vonulásáig Kuopioban és Iisalmiban.
Anyanyelvét megőrizve, sokat segített a Finnországba jutott magyaroknak.

MEDVEGY ANTAL (1920 - 1994)
Külföldre került társaink mellett nem feledkezünk meg róla sem, aki

lelkészimunka helyett a pedagógusi pályát gazdagította. A szarvasi középis-
kolai tanulmányok után 1938-1942-ig Sopronban a Hittudományi Karra
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került. Budapesten avatta lelkésszé dr. Raffay Sándor püspök. A kelenföldi
segédlelkészi szolgálat közben a bölcsészkaron 1946-ban magyar - történe-
lem szakos diplomát szerzett, hogy egyházi iskolában taníthasson. Előbb a
kőszegi evangélikus gimnáziumba került, majd az államosítás után a Juri-
sich gimnázium igazgatója lett. 1953-tól a sárvári Tinódi Sebestyén gimnázi-
umban tanított, sennek igazgatójaként vonult nyugdíjba 1980-ban. Irásait
megyei és országos lapok közölték. 1978-ban Apáczai Csere" János-díjjal
méltatták tevékenységét. Megkapó novellái közül még a múlt évi Naptá-
runkban is jelent meg egy: "Egyszavas igehirdetés" címen. Ez az egy szó -
hisszük - érvényes őreá is: Feltámadunk!

*
Két olyan lelkésztársunk feleségét is említettük, akik rövid idő után

követték férjüket. De ne feledkezzünk meg azokról a papnékról sem, akik
az elmúlt időszakban haltak meg, akik hitvesük mellett a gyülekezeti szolgá-
latban mint kántorok, bibliakörvezetők, lelkigondozók segítettek: özv. Sza-
lay Sándorné, özv. Sokoray Károlyné, özv. Petor Jánosné, özv. Zulauf
Henrikné, özv. Frank Károlyné, valamint Kovács Gézáné, Bonnyai Sándor-
né és Székács Sámuelné. Emlékük legyen áldott!

*
Szolgákra emlékezünk, akik sokszor kemény viszontagságok között,

bűnnel és gondokkal küszködve, erőtlenségben is új erőt nyerve a, Lélektől,
Isten kegyelme által hűek voltak mindhalálig. Adja meg nekik az Ur az örök
élet koronáját!

Bencze Imre

Pályán

Lázasan rohan a vonat
a rőt bordájú ég alatt.

Hordozó futást adj nekem,
vonat-életet, Istenem.

Rended, szándékod másai
legyenek állomásai,

vonzzanak mérföldköveid
az eljövendő reggelig.

Az izzás lassan megcsitul,
a vörös tintakékbe hull,

igéret minden változás,
jön az éj: álom s látomás.

Bodrog Miklós
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SZÉPÍRÁS OK

KOREN EMIL:

Egy kosár körte
,

Arnyékmentes élet nincsen. Valami mindig kísér minket, mint az árnyék.
Szép emlékeink, vagy rossz tapasztalataink, virágzó megszépült múltunk,

emlékezetes botlásaink, vagy életünk áldott eseményei.
Engem egy öreg bácsi kísért a múltkor.
Nehány lépéssei jött utánam. Nem is figyelt rám. Csak úgy jődögélt

elmerengve. Afféle megbékélt nyugdíjas lehetett, akinek otthon a felesége
kosarat akasztott a karjára, s kitessékelte az ajtón:

- Na öregem, eredj bevásárolni.
S az öreg íme el is ment, s vett egy kosár körtét. Azt vitte hazafelé

bandukolva.
Ebbe a kosár körtébe bújt egy régi-régi emlékem,jött velem az öreg bácsi

karján.

*
Fiatal házas voltam akkor. Alig kéthetes. Éppen megérkeztünk az ungvári

parókiára boldog-kettesben. Jártunk szobáról szobára. Nekem már né-
hány éve darabról darabra berendezett reményteli fészkem volt, de az ifjú
asszony először lépett emlékeim világába. Hogyne mutattam volna be hát
hajlatról hajlatra, bútorról bútorra, emlékről emlékre az én világomat, hogy
a,z ő világává-ouhonává is váljék az a kettőnknek megálmodott szép világ.
Elveztük a megrakott fészket, a most már közös otthont.

A gyülekezetből az új asszonyt még nem látta senki.
Feri bácsi, a másodfelügyelő volt az első, aki véletlenül arra járt, s a

nyitott ablakok láttán betért. Boldogan tárta szét karjait, hogy megérkeztünk,
s akkor láttam, mennyivel érthetőbben és őszintébben lehet kifejezni valamit
nehány önfeledt mozdulattal és leplezetlen arckifejezéssel, mint évszázados
csiszoltságú udvarias mozdulatainkkal. Mert bizony Feri bácsi kapkodva
kereste a mondanivalát, de egész valója sugárzott az örömtől, hogy az új
papnét ő üdvözölhette elsőnek a gyülekezetből.
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Azt hittem, zavara miatt tűnt el nehány pillanat múlva. Mert se köszönés,
semmi, egyszer csak Feri bácsi sehol.

Nem nagyon ügyeltünk rá. Volt mit néznünk.
4m alig fél óra múlva újra megjelent Feri bácsi.
O, Istenem!
Éppen úgy jött, mint múltkor az öreg bácsi mellettem. Egy kosár körtévei

a karján. A fények ugyanúgy tündököltek az arcán, mint előbb, s nyújtotta a
kosarat:

- Ezt a kis körtét hoztam most nektek - mondta szerényen - , más nem
volt otthon s nem akartam, hogy üres kézzel üdvözöljelek. Miért is nem
jeleztétek, hogy mikor érkeztek.

Tudom, Feri bácsi, hogy más nem volt otthon. Csak a gondos kis családi
ház, kertecskével, nehány gyümölcsfával és sok-sok orgonával. Egy súlyosan
beteg, de örökké mosolygó feleség, s egy meglett ember számba menő fiú, akin
elfolyt az apai szeretet s szelídség.

Más nem volt otthon. Gondok, amik a kis nyugdíjból nőttek, s az otthon-
melengetés ezer apró fáradtsága.

Más nem volt otthon. Hirtelenében csak egy kosárra való körtét sikerült
összeszedni. Ott voltak szép sorjában kirakva a veranda asztalán, hogya
napon kissé még érlelődjenek.

Csak egy kosár körte. Alig nehány fillér érték.
Drága já, öreg Feri bácsi! Valami mégis lehetett abban a kosárban,

amitől nekem akkor úgy összeszorult s egyszerre úgy megmelegedett a szivem,
s hogy szavakkal nem köszöntem meg akkor, csak azért volt, mert féltem,
hogy előtörő könnyeimen megcsuklik a hangom.

Azóta tudom, mi volt benne, amióta nincs meg a kosár körtém, s amióta
keresve kell keresni, hogy hová lett. Azóta már te sem fogsz többé elém állni
itt a földön, Feri bácsi - de hiszem, hogy ott, ahol nagyobb öröm van egy
bűnös megtérésén, mint kilencvenkilenc igazén =, ott ezzel a kosár körtévei
fogsz várni.

Sokáig azt hittem, hogy a külső kényelem, ötszobás berendezett lakás,
bár fárasztó, de szívvel végzett munka az, ami boldoggá teszi az időt. Azóta
sodort az élet, megjártam háborút és békét, küszködést és jólétet, éltem
nyugalomban és feszültségek között, s egyre jobban láttam, hogy ha hiányzik
valami, a kosár körte az, s ezért van, hogy szenvedélyesen keresem a kosár
körtémet. Legalább csak nehány darabot!

Sokszor azt hittem, hogy végképp elveszett. Aztán kinyúlt egy-egy kéz
- s a körtém volt benne! Boldogan kiáltottam fel:

- Emberek, nem veszett el a körtém!
Azóta is ez a reménységem s a boldog tapasztalás örömével merem leírni:

a kosár körte megvolt mindig, s megyan ma is. A történelmi fergeteg sok port
felkavart, ami csípi a szemünket. Itéletes idők súlya nyomta görnyedtté a
vállunkat. A gyűlölet gyűlölet ma is s az irigység sem váltott, ruhát. De
emberek, higgyétek, megvan a körte! Gyertek, keressük meg! Eppen ötven
évet éltünk meg együtt azóta. Sokszor látszott elveszettnek, de nem igaz!
Megvan a körténk!

*
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r;"ngem egy öreg bácsi kísért a múltkor.
nEgy kosár körte volt a karján.

Eszembejutottál róla, drágajó, öreg Feri bácsi! Az emlékezésben vissza-
nézek, s egy kicsit magam köré is. Szentjánosbogárnyi fényeket, sitt-ott
lobogó tüzeket látok. Ezt a mondatot, ezt a titokzatos igét világítják meg, amit
most csak úgy magam elé, halkan kimondok:

- A szeretet soha el nem fogy!

Lám a kegyelem gyöngesége:
nem tud meglenni nélkülem, nélküled,
emésztően szüksége van ránk,
nyavalyásaira, rongyosaira ;
önmagában kilelné a hideg,
hát melengeti a keshedteket,
ÚDnámagában a meditálást,
belénkszáU hát meditációnak,
éhünkre éhez, hogy betölthessen,
szomjaztató esővel végigpaskol,
felugraszt tohonya játékainkból,
megkerget, sápaszt, szemünk fennakad,
akkorát lök rajtam, rajtad,
hogy a hegy túlsó oldalán legurulva
új bőrünkben találjuk magunkat,
gyönyörfiséges kínban ránknőtt bőrben,
amelyre rá van írva körbe-körbe:
Kapta egy halpénzzei fizető koldus,
ingyér', csak úgy, bolond se hinné,
és ez az irha él, nézd:
hogy' viszi emberét!

Bodrog Miklós
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KOREN EMIL:

Elmentek a fecskék
1995-ben lesz 45 éve annak, hogy Ittzés Mihály egykori
győri vallástanár, századunk egyik legkiemelkedőbb
evangélikus ifjúsági szervezője meghalt. Erre emlékezünk
ezzel a korabeli írással.

Miska bácsi! Tegnap költöz tek el afecskék, s bennem azóta nagyonfeszül
valami, hogy beszélgessek veled.

Pedig itt a Mátrában, úgy tudom, te sohasem jártál.
Nézd, így volt.
Kisgyermekét babusgatta egy asszony a szomszéd ház ámbitusán. Népi

viseletben voltak mindketten. A ház előtt téglavörös bogyókat fürtözött a
farkascseresznye.

- Nézzétek, búcsúznak a fecskék! - hívott oda Sándor, avasgyári
esperes.

Zajos ficserékeléssel gyülekeztek a ház körül az ősz frakkosan búcsúzó
gavallérjai. Kicsi szívük sebes repülésre hajtotta őket, köröztek, köröztek
vadul.

Mi meg néztük valami szorongó ijedtséggel: hát itt az ősz?
Pedig nem úgy látszott. Forrón ömlött a napsugár, párát izzadt a föld,

s a hegyek, végtelen erdők friss zöldet illatoztak. Az egyik kirándulásból tért
nyaraló zsebkendővel törölte napégett, verejtékes tarkóját.

- Haszontalanfa - mutatott Sándor afarkascseresznyére. Csak fog-
lalja a helyet. Mérges a bogyója.

Nem látta meg, hogy a napsugár szerelmes csókjábólfakadt a színe. Itt
minden: zöldellő erdő, páradús hegyi távlatokJorró napsugár, kacagva tipegő
kisgyermek, pirosló farkascseresznye s a vadrózsa bogyóba duzzadó piros
gyümölcse egyetlen, szent, nagy hangtalan kiáltás: nyár ... nyár!

Ebbe a szent, nagy egységbe szólt bele váratlan, fájó jövendöléssel a
fecskék búcsúzó zsivaja: elmegyünk!

- Nézd, mintha csókolnák az ereszt, a házat, a tájat!
Igen. Forró nyárban, idő előtt búcsút sírtak a fecskék. Prófétai szavuk

volt: Osz!
Nem akartam hinni, hogy igazuk van. Reggelre kelve vártam, hogy újra

ficserékeljenek. Bolondos, nyári játéknak akartam hinni tegnapi zsivajukat.
Nem jöttek vissza. Néma az ereszalja, s ma forró napsütésben, pezsgő

nyárban tudom, hogy itt az ősz.
Egyetlen sárga levelet se láttam - de én már pirosló lombokat vélek látni

s a léptem alatt avar zörgését vélem hallani.
Mozdulatlan a levegő s az alkony holdfényes, meleg nyári estét ígér, úgy

lopakodik a tájra. De én tudom, hogy valahol már sűvit az őszi szél, s hazugság
az, amit az alkony ígér.

Miska bácsi! Akikkel a fecskék búcsúját néztem, nem tudták, hogy
nagyonfájón te jutottál az eszembe, s akkor tudtam, hogy most már írni kell.
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Pedig nem akartam rólad írni. Ne haragudj, nem akartam. Oly sokat búcsúz-
tam már írásaimban. Evektől, emlékektől, mosolyok tóI, könnyektől - embe-
rektől, akiket szerettem, s fájdalmaktól, amiket nem szerettem.

Most mégis írnom kell. A te búcsúzásod is ilyen volt, mint a fecskéké.
Nyárban, pezsdülő életből, idő előtt mentél oda, aminek már a gondolatára is
őszirózsák illatát véljük érezni.

Valamikor te voltál nekem a tavasz. Szegedre jöttél, ahol én diákoskod-
tam s előadást tartottál abban a kis közösségben, amit mi hoztunk össze
nehányan az egyesületesdi diákos allűrjeivel. Nem tudom, miről beszéltél. Ne
haragudj, ahogy ma vissza tudok emlékezni ilyen távlatbál, akkor se nagyon
tudtam. De a szemed meleg szeretettől csillogott. Jézushoz hívogattál. Ebből
akkor csak annyit értettünk, hogy nyári konferenciára hívtál Tahiba.

Elmentünk. De évek teltek el, amíg igazán, szív szerint megértettük, miért
hívtál Jézushoz, s miért nem csak egyszerűen Tahiba.

Nőtt a vetés, Miska bácsi! Azóta számtalan alkalommal állottam meg
az Ugró fennsíkon. Hol veled, hol nélküled. Egyre inkább nélküled. Hol úgy,
mint szemét nyitogatá, tejnek italára szoruló gyermek, hol úgy, hogy magam
próbáltam a rám bízottak szemét nyitogatni.

Elgondolhatod, mit éreztem, amikor az idén megállottam az Ugró fennsi-
kon, elnéztem a Naszály felé, ahonnan oly sokszor néztünk együtt hol a messzi
távlatokba, hol a tábortűz rőt parazsába, s arra gondoltam, hogy többé itt nem
találkozom veled.

Azóta úgy esett, hogy el kell mondanom: nem állok meg többé konferen-
ciázvaaz Ugró fennsíkon.

Osz lett.
Forró nyárban ezt prófétáltad, hogy elmentél.
I2e ugye nincs igazuk, Miska bácsi, azoknak, akik így hiszik. ,
En tőled hallottam először a hívó szát, s Tahiban értettem meg. Es még

sokan velem együtt. Te elmentél, s Tahiban nem konferenciázunk többé. De
én tovább mondtam Tahiban is, másutt is. Voltak, akik hallgattak rá, s mások
is. S tovább mondták. Gyenesen, a Maros partján, Répcelakon, a Bükk
erdeiben, Pilisligeten, itt a Mátra erdei között, Szilvásváradon, a Tisza mel-
lett, s a Mecsekben, s még ki tudja, hol. Születtek és születnifognak új Tahik,
s nyaranta százak és ezrek konferenciáznak, hallván a hívó Szót.

Nekem a neved és Tahi jelentette az első hívást. Elnézem már évek óta
az új fiatalokat. Nekik más nevek és más helyek zsonganak a szívükben. De
a Szó, s a hívó személy ugyanaz.

Mert a Szó a fontos. Az Ige, s ez örök tavasz.
A Szó elindult, Miska bácsi, s nem tér vissza üresen!
Semmiképpen nem.
Ezért nincs igazuk a fecskéknek.

Mátraszentistván 1950 őszelőjén.
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Sokszáz ifjú indult innen
szántani az ugart.
Szétszóródtunk. Hol találom
most a segítő kart?

Tahiban, a nagy fa tövén
Innen indultam egykor el
s ide vezet utam.
Negyedszázad múlt azóta,
- hosszú volt a futam.

Felettem a régi "nagy fa",
pólus minden ága:
zöld rügyekkel életet szór
fel a magasságba.

Tövén egykor Lélek-szikrák
gyújtották a máglyát.
Erősödtünk Krisztus-hitben,
így álljuk a vártát.

Ha álljuk! Mert vesztett csatán
sokan buktak fázva.
Az itt kapott Lélek adta,
hogy nem lettem árva!

Testvérszivek s a hívó szó
tart meg Krisztus mellett,
ha kisértés jön, mint vihar,
vagy mint lágy lehelet.

Madárdallal zengő erdő
biztatá szót idéz:
itt kérdezték tőlem egykor:
.Krisztus nélkül mit érsz?"

Az emlék is visszatart most
ha szikkaszt az aszály.
Fáradt szemmel nézek arra,
hol őrt áll a Naszály.

Madár dalol, a Naszály áll,
minden úgy, mint régen,
de üres a "nagy fa" alja
az ugrói réten.

Csak heverek - fáradt vándor -
és választ nem lelek ...
Tahiban, a "nagy fa" tövén
Lélek - kerestelek!

Koren Emil
1955. május
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Nehéz a magyarnak
Vel/emetlen, reszelős hang riasztotta föl gondolataiból.

1"\... - Wie heissen Sie?
Kábultan hal/gatta a szavakat. Mintha nem is őt kérdezték volna. Agyá-

ban sötét, súlyos köd gomolygott. A szavak, mint megannyi borsószem pereg-
tek le értelmének faláról. Alig aludt valamit az éjjel. Tizenegy felé vándorolt
már az óra mutatoja, amikor lefeküdt, éjfélkor meg éktelen dörömbölésre
ébredt. Ha gyorsan ki nem nyitja az ajtót, betörik. Négy zsandár állt szuro-
nyosan a lépcsőn. Alig hagytak neki annyi időt, hogy sebtében magára kap-
kodjon néhány ruhadarabot, már vitték. Rázós szekéren hozták be a városba,
ide a zsandárság épületébe. Se szó, se beszéd: belökték egy cellába és csak
félórával ezelőtt jöttek érte. Felkísérték az emeletreebbe a szobába és most
itt várnak. A két zsandár ott áll a háta mögött ... Ejfél óta szüntelenül ez a
kérdés gyötörte: miért, miért l A marcangoló miértek mögött untalan felbuk-
kant előtte felesége halálra rémült, krétafehér arca s fülében visszhangzott
kicsinyeinek kétségbeesett sírása ...

Az előbbi hang újra felcsattant. Most már élesebben.
- Wie heissen Sie?!
A kérdés ezúttal behatolt az értelmébe. Megmozdult a szája, de semmit

sem tudott mondani, mert a másik, a zöldposztós íróasztal mögött ülő tisztvise-
lő, aki ez ideig tudomást sem vett jelenlétéről, most rossz magyarsággal
kimondott szavak zuhatagával árasztotta el.

- Nem érti? Hogy hívják? Skandalum! Nem tud németü!. Szégyellje
magát, hogy tanult ember, papi ember létére nem beszéli a német nyelvet.

Tiltakozniakart, de aztán fáradtan csak annyit mondott:
- Bánó Adám.
Sebesen röpködtek feléje a kérdések.
- Született? Apja neve? Anyja neve? ..
Alig győzött válaszolni.
Kicsi szünet következett. A csend puha takaróval borította be a szobában

lévő embereket, bútorokat. Nem hallatszott más, mint papírzörgés. A tisztvi-
selő matatott a papírok között, mintha lázasan keresne valamit. Kérdése
váratlanul csapott le az íróasztal előtt álló papra.

Miért írta azt a levelet?
- Melyik levelet? Hová? Kinek?
- Hát annak a főrebellisnek: Kossuthnak.
Bánó elámult. Hamarjában nem jutott szóhoz. Annál sebesebben, határo-

zottabban pörgette nyelvét a másik. _
- Mondja csak meg, miért írta! Oszintén! A tagadás nem használ

semmit. A küldöncöt elfogták, meg találták nála a maga levelét is. Itt van a
kezeink között. Ne is próbálja tagadni!

A pap észbe kapott. Nincsen ezeknek semmi a kezükben. Nem is lehet,
mert ő nem írt levelet Kossuthnak. Irt volna, de nem volt rá alkalma. Most
ezek rá akarják bizonyítani a Kossuth Lajossal való összeköttetést, ám azt
nem tudják megtenni. Igaz, hogy a szívében olthatatlan lánggal ég a nagy
száműzötthöz való ragaszkodás, de az ő szívében nem olvashat Klostenburger
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úroNem vehetik ki szivét és nem tehetik oda ellene való bizonyítékul a poros
bűnügyi akták közé; a nyelvére pedig vigyázni fog. - Határozottan felelte:

- Nem írtam Kossuthnak levelet.
Klostenburger pápaszeme mögül dühös pillantás vágott feléje.
Két jól öltözött, polgári ruhás ember lépett be. Most már hárman beszél-

tek és minden módon azon voltak, hogy a papnak szájába adják a saját maga
elleni hamis vádat. Bánó erősen állt a lábán. Nevetett magában. Alig figyelt
a vallatók kijelentéseire, fenyegetéseire, kérdéseire. Csak egyszer ütötte föl
fejét, amikor Klostenburger úr azt jelentette ki nagy biztonsággal, hogy ponto-
san tudják azt is, mikor adta át a küldöncnek a levelet.

- Mikor? - kérdezte ártatlan képpel.
- Tudja azt maga nagyon jól. De meg is mondhatjuk itt szemébe.

Tavaly, október 20-án, este tíz órakor, a templom sekrestyéjében. Utána a
templomkert hátsó ajtajáig kisérte az embert. Sohse' tagadja. Tanúk vannak
rá.

Bánó kicsit gondolkozott.
- Akkor éppen idebe' voltam a városban. Valami főtisztviselőnek a

beiktatása volt. Arra hivatalosan iderendeltek bennünket. Már emlékszem is
pontosan: Glatz Jeromost iktatták.

A vastag keretes pápaszem szinte vöröslött a mögötte parázsló szemek
dühétől. Tovább folyt a kihallgatás. A nagy szóáradatban csak közbe-közbe
bukkant föl a pap türelmes, de nyomatékos hangja:

- Nem írtam levelet Kossuthnak.
Semmire sem mentek vele. Elbocsátották. A lépcsőn lefelé haladtában

Klostenburger úr búcsúszava csengett a fülében: gondunk lesz magára. -
Lehet rám gondotok. Gondja van rám az Istennek is. Kimentett a körmeitek
közül, ezután is meg fog menteni tőletek. Hiába minden erőlködéstek.

Vidáman rótta a hazafelé vezető hosszú, poros utat. Szeretettel simogatta
végig szemével az útszélen hajladozó füveket, az égbe iparkodó jegenyéket.
Csak akkor nehezedett meg szive, amikor sűrű, fekete felhő tolakodott a
kéken nevető égre. Valami eszébe jutott: Bach zsandáruralma. Az is ilyen
nyomasztó, vészes felleg az árva magyar nép fölött. . . ,

Emlékezetének valamelyik rekeszéből fehér papírlap hullott ki. Ertelme
utánanyúlt és lassan betűzte a szövegét. Nubicula est, transibit - felhőcske
elmúlik. Valahol olvasta ezt a latin nyelvű mondást és annyira megtetszett
neki, hogy ékes, szép betűkkel fehér papírlapra rajzolta és maga készítette
rámában odaakasztotta az íróasztalafölé. A téli házkutatáskor egy szimatoló
zsandár meg is kérdezte tőle, miféle írás az. Vallásos mondás - válaszolta
neki. Nem hazudott. Számára az volt. Hitte, hogy ami nyomorúság a földi
nehéz körülményekfolytán,földi hatalmasságok részéről érheti az embert -
akármilyen nagy, súlyos felhőnek látszik is - csak felhőcske. Felhőcske, ami
tovatűnik, elenyészik. Hitte azt is, nem magától tűnik el, hanem Isten -
akinek kezében van a szélostor - űzi tova afelhőt, amikor az időt elérkezett-
nek látja rá. Bach önkényuralma sem fogja örökké besötétíteni a magyar eget.
Majd kezébe veszi Isten a korbácsot - majdnem bizonyosan: Kossuth Lajost
- és suhintása nyomán elenyészik afelhő, derű aranyozza be majd a magyar
eget.

Istenben való bizalma győzedelmeskedett sötéten látása fölött. Megeny-
hült.
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Felesége ujjongó örömmel borult a nyakába. Gyerekei már csak a kezéhez
juthattak hozzá. Azt csókolgatták boldogan.

- Megjött édesapánk! Megjött édesapánk!
.. Hát akkor milyen nagy öröm lesz majd, ha hazajön Kossuth apánk!
Orömmámorban úszik az ország. Ujjong az egész nép, mint egyetlen nagy
család.

Felesége kérdezősködésére, miértjeire csak annyit válaszolt:
- Bizonyosan valami névtelen jóakaróm jelentett föl, hogy Kossuth-

érzelmű vagyok. Szerettek volna valami bizonyítékot találni ellenem, aminek
az alapján elitélhetnek. - Nevetve tette hozzá:

- Hogy a dolgukat megkönnyítsem, meg kellett volna nekik mondanom,
ne törjék magukat azzal, hogy egyes emberek érzelmeit, kijelentéseit, maga-
tartását kutatgatják, nyomozzák, hanem egyszerűen állítsák ítélőszék eleibe,
akasztófa alá az egész magyar népet, mert hiszen mindannyian visszavárjuk
Kossuthot ...

Délután, a májusi nap melegében ingujjra vetkőzve járkált föl-alá a
parókia udvarán. Kezében volt a bibliája. Prédikációra készült. Gondolkodott.
Közbe-közbe szót váltott az egyházfi val, aki a szinben tevékenykedett: rozs-
szalmát készített szőlőkötözéshez.

A parókia súlyos tölgyfa kapuja döngve becsapódott. Hajnalka szaladt
be: a pap' hatéves kislánya.

- Edesapám, édesapám! Jönnek! Már megint jönnek!
- Kicsodák?
- A zsandárok.
Bánó Ádám elkedvetlenedett. Az egyházfi megszólalt.
- Csak nem megint tisztelendő urat akarják elvinni?
A pap nagyot nyelt.
- Nem tudom. - Kislányához fordult.
- Aferrefelé igyekeznek?
- Eppen erre tartanak.
A harangozó valami szitokfélét morzsolt szét fogai között.
A kapu újra megnyílt. Szekér hajtott be az udvarra. Három zsandár ült

rajta meg egy civil: a végrehajtó. Az udvarbeliek szótlanulfélreálltak a szekér
útjából.

A végrehajtó és egyik zsandár lekászálódott a szekérről. A civil írást vett
elő. Belenézett és az egyházfihoz fordult.

8,zekeres Mihály. Maga az, ugye?
En vagyok.
Adótartozása van.
Tudom.
Akkor miért nem fizeti meg? Nem tudja maga, mivel tartozik a

törvényes felsőbbségnek?! A császár őfelségének, aki maguknak gondját vise-
li!

- Miből fizessek?
- Miből, miből! Mind ezt mondják a magyarok. Van maguknak miből,

de nem akarnak fizetni, mert lázadók valamennyien.
Lázadó ám az a keserves ...

- Fizet vagy nem fizet?
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- Nincsen nekem, uram, egyfillérem sem. Ami pénzem volt, egy hónapja
fizettem be adóhátralékba. Gabonám meg nem lesz elég újig, A császár őfelsé-
gétől éhen dögölhetek családommal együtt ...

Néhány ember szállingózott be a nyitott kapun. Belül megálltak és né-
mán, sötéten nézték, mi történik. A zsandárok leszálltak a kocsiról.

A végrehajtó felcsattant.
- Ha ilyen kijelentéseket tesz, jegyzőkönyvbe vesszük s majd megfizet

értük, de az adót most kell megfizetnie.
- Legyen lelke, uram! Nem tudom, nem tudom ...
A végrehajtó nyugtalanul pillantott a kapuban ál/dogáló parasztokra.
- Eh, ne vesztegessük annyit az időt! Sok munka vár még ránk a

faluban. Utoljára kérdem: Fizet vagy nem fizet?
- Nem tudok fizetni, uram.
- Akkor végrehajtjuk. - Szemével a zsandárok felé intett. Azok fegy-

verüket kézbe véve közelebb léptek hozzá és együtt megindultak az udvarban
lévő kis házikó felé, ahol az egyházfi lakása volt.

Szekeres kínjában felnevetett.
- Nem tudnak elvinni semmit, hacsak a gyerekeimet nem! Semmim

sincs.
A végrehajtó vállán keresztül szólt vissza.
- Van magának egy tehene is. Már a múltkor lefoglaltuk ...
Az egyházfi felhördült.

, - Azt nem engedem! Az újborjas tehenemet! Nem, még annak a ...
Ehen akarják veszejteni a gyerekeimet!

A kapuban álló emberek megindultak. Befelé. Szemük alkalmas ütleget
keresve a léckerítésen ál/apodott meg.

Két zsandár megfordult. Vállhoz kapták a fegyvert.
- Allj!
Az emberek megtorpantak, a végrehajtó a harmadik zsandárral tovább

ment és eltűntek a házikóhoz tapasztott vályogfalú istállóban.
Bánó Adám fojtott hangon megszólalt.
- Legyen eszük, emberek! Ne lövessék agyon magukat! Ez el/en most

nem tehetünk semmit. Várni kell, imádkozni és segíteni egymáson, ahogy
tudunk. Isten megfordítja még az ügyünket.

A tehenet kivezették, hozzákötötték a saroglyához. A hatalmasságok
felültek a kacsira. Virág nem akart elmenni az idegenekkel, megvetette lábát,
de a lánc kíméletlenül húzta. El kellett indulnia.

Köszönésképpen a végrehajtó odasziszegte a pap körül csoportosuló néma
emberek felé:

- Lázadók! Kossuth-kutyák l
A szekér elzörgött s valahol a negyedik-ötödik ház táján újra megállt.

A tehén keserves bőgése messzire hallatszott.
A paplak udvarán egyik ember karját az ég felé emelte.
- Meddig tűri még ezt az Isten? Mikor lesz már ennek vége, tisztelendő

uram? Hol késik Kossuth Lajos? Olyanok vagyunk nélküle, mint elhagyott,
kisemmizett árvák. Ebek harmincadjára jutunk valamennyien. Mikor jön
vissza. az apánk, Kossuth apánk?
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Bánó Ádám megfogta az ember kezét, mintha keze szorításávallelkét
akarná beléje átönteni.

- Most sem mondhatok mást. Várjunk és bízzunk! ...

*
Véső éjszaka volt. A lelkész dolgozószobájában gyertya égett. Bánó Ádám

1.~a táncoló gyertyafényben asztala fölé görnyedve írt. Kezében halkan
sercegett a toll. A kitárt ablakon apró szellők suhantak be és megtöltötték a
szobát az álmodó májusi rétek illatával. Az egyházfi lakása felől gyereksírás
hangját hozta szárnyán a szél. Utemes dobbanások kísérték a sírást: fl ringó
bölcső dallamtalan zenéje. Bánó letette tollát és úgy hallgatta. .. Uj hang
vegyült a gyereksírásba. Bánattól fátyolos női hang kántált valami szomorú
altatót a sjró gyereknek. A pap figyelő füle lassan-lassan megragadta a
szöveget. Ujra meg újra ugyanazt a dalt ismételte az asszony vontatottan,
konok egyhangúsággal.

- Könnyű a németnek
Adót egzekválni;
Nehéz a magyarnak,
A szegény magyarnak:
Kossuth Lajost várni.

Bánó Ádámfeje öklére hanyatlott. Azon vette észre magát, hogy súlyosa-
kat bólint az ének ütemére és együtt dünnyögi az éjszaka szomorú énekesévei :

- Nehéz a magyarnak,
A szegény magyarnak:
Kossuth Lajost várni.

Sághy Jenő

MARÓTHY JENŐ (1895-1937):

Krisztus Urunk
postamestere

T7ajon szűksége volt-e Krisztus Urunknak arra, hogy neki Nógráddarócon
JI' postamestere legyen?

Bizony nem olyan egyszerű dolog erre a kérdésre megfelelni.
Nagy kérdés ez s odafönt őrzik rá a feleletet.
Ilyenkor, karácsony havában azonban közelebb jön az ég a földhöz.

Ráhajol, ráborul, véghetetlen mélységű szemével rámosolyodik: A keblére
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öleli, mint szepegő gyermekét az édesanya. Megeteti, megitatja, megsimogat-
ja. Esmegmutatja magát neki. - Látod, én vagyok az édesanyád!

Es ilyenkor mindnyájan úgy érezzük, hogy csakugyan ő az édesa-
nyánk ... Tőle születtünk, belőle valók vagyunk, az ő csókjafáj az ajkunkon.

Talán, talán - egyformák is vagyunk.
Az ég maga is: föld.
A föld maga is: ég.

*
T701t Nógrádban a kilencvenes években egy postamester.
Y Ez a postamester körülbelül teljesen olyan ember volt, mint aminők

akkoriban a postamesterek szoktak lenni.
Nem volt azon kívülről semmi különös látnivaló.
Először is százhat kilát nyomott. Ez abban az időben általános követel-

mény volt minden közfunkcionáriusnál Magyarországon. Akkor még horpadt
hassal és pipaszár lábakkal nem lehetett tekintélyt tartani. De bizony még az
ország tekintélyét is aláásták volna az olyan hivatalnokok, akiknek külső
állapotáról azt lehetett volna leolvasni, hogy sárgakását vacsoráznak.

Azután: állandó mosoly volt az arcán. - Hát ez bizony akkortájt még
a pocaknál is általános divat volt nálunk. Mosolygott akkor még Nógrádban
mindenki. No hiszen, próbált is volna csak nem mosolyogni. Micsoda felzúdu-
lás lett volna abból mindenfelé. - Nézd csak! Mi leli ezt, hogy ilyen savanyú
arcokat vagdos! Ez, úgy látszik, nincs megelégedve a mi társaságunkkal!
Vagy talán valami titkos bűn terheli a lelkét! Ovakodjatok ettől az embertől,
mert előbb-utóbb börtönbe fog jutni.

Ilyen világ volt akkoriban. De kár, hogy nem tartott vagy százesztendővel
tovább!

Ezek után már egészen természetes, hogya daróci postamester állandóan
fehér mellényt hordott. Hát ugyan mi egyebet hordhatott légyen? Nem volt
akkor valamire való férfi, aki mellényviselet dolgában nem a molnárfecskét
utánozta volna.

De jól megmondta Darócon az öreg bibliás Spányik, hogy az embernek
nemcsak külseje van, hanem belseje is. Samilyen könnyű a külsőt felöltöztetni,
olyan nehéz a belsőt levetkőztetni.

Csakhogy ennél a postamesternél a belső még egyszerűbb volt, mint a
külső. Nem akadt azon semmi levetkőztetni való. Ha csak nem a lélek puszta
bőre, amit még a szentek is meghagytak magukon, intő példát szolgáltatván
a mindenkori postamestereknek.

Valami feltűnő dolog mégis csak volt a daróci postamester lelkén. Valami
virágféle. Min egy fehér gyöngyvirágcsokor a tavaszi fű egyszerű takaróján.

Nagyon szerette agyerekeket. ..
Hiszen szerette a felnőtteket is. De a gyerekeket jobban. Sokkal jobban.

Azoknak a kedvéért mindent megtett volna.
Es a gyerekek is nagyon szerették a postamestert.
Ez a szeretet egészen más volt, mint amit rendesen annak nevezünk.

Egyszerűbb, igénytelenebb, természetesebb.
Es a gyerekek részéről valami határtalan bizalommal társuit.
Amikor a kis Becske Janinak tövis ment a lábába, bicegve sántikált fel

149



a postára, az ajtófélfának támaszkodott s szuszogva, nyöszörögve tartotta oda
a talpát a postamester elé.

- Fáj. Tövis ment bele.
- Nono, - mondotta a postamester - mutasd csak fiam!
Megnézte a ráncos kis gatyaszárból kikandikáló talpat, mely olyan volt,

mint egy megszeppent pipiske. Kihúzta belőle a tövist. Ráfújt a piros kis foltra,
flastromot ragasztott rá. Azután egy darab medvecukrot dugott a gyerek
szájába s megvolt a kúra.

A falusi gyerekek úgy megszokták, hogy az ilyesmivel a postára szokás
menni, hogy már nem is az anyjuknak mutatták meg először, ha megfájdult
valamijűk, hanem a postamesternek. Odavitték a lyukas fogaikat, a lehorzsolt
térdűket, a fájós fülüket s volt ott mumsz, torokgyulladás, bőrbe fúródott
kullancs és kutyaharapás is, mint valami egészségügyi intézetben.

A postamester pedig osztotta a já tanácsot és a medvecukrot. Mit is
tehetett volna egyebet! Hiszen volt abban valami megható, hogy ezek a kis
torpincsek: mind hozzá vitték megmutatni a sebeiket.

Es nemcsak a testi sebeiket, hanem a lelkieket is.
- Megvert az apám! - bömbölte kétségbeesetten Domonyi Pista és

olyan sűrűn hullott a könny arcára tapasztott tenyerébe, hogya tenyere tiszta
lett, az arca piszkos, pedig mikor elkezdte a sirást, akkor éppen fordítva volt.

- Ej, hát mit csináltál fiam, hogy úgy rád jár a rúd?
- Semmit! Artatlanul vert meg! Haragjában!
Daróc postamestere tünődve ingatta fejét.
- Ej, ez a Dezső! - gondolta magában s közben meleg mozdulattal

siklott végig a keze a szepegő gyerek fején.
- Ne sírj, fiam, ne sírj! - Hiszen ha még ártatlanul is vert meg, hát

olyan nagy baj az? Most legalább tudod, hogy nem szolgáltál rá a verésre. Ha
pedig rászolgáltál volna, akkor még csak nem is vakarhatnád a helyét. És ki
volt az, aki megvert? Valami idegen talán? Dehogy. Az édesapád ... Az
édesapád? - kérdezte csodálkozva. Hát tudod te, ki az édesapa? ..

Es erre olyan szívbemarkoló magyarázat következett az édesapákrál,
azoknak gondjairól, Isten előtt vállalt kötelezettségeikről, nemkülönben nád-
pálcáikrál, melyek, ha el is tévednek néha, még mindig édesebbek, mint az
idegenben kapott mézeskalács =, hogy Domonyi Pista csak letörölte a köny-
nyeit s szinte kedve támadt hazamenni az édesapjához , hogy verje el mégegy-
szer.

És úgy van az, hogy aki előtt megnyílt Domonyi Pista szive, megnyílt az
előtt a többi Pistáé, Andrásé, Jancsié és Péteré is. Az apróságok sorba jöttek
a panaszaikkal. hogy hm, bizony az ő apjukkal is baj van. Mert az egyiké
sehogyse akar rászokni a vízre, a másiké a világért se akar leszokni a borról.
Az egyik káromkodik, mint ajégeső, a másik pedig hallgat.de inkábbkárom-
kodik, mert ilyenkor nem szól két hétig egy szót sem ... Es hát mi tagadás,
az anyákkal is baj volt. Azokról többnyire az derült ki, hogy veszekedősek,
tele van a pitvar a zsörtölődésükkel. Hogy sokat nézegetik magukat a tükör-
ben. Hogy eldugják a lekvárt a gyerekeik elől s más efféle emberi gyengeségek,
amiket a gyerek előtt szokás a legkevésbé takargatni, bizonyára azért, mert
senki a világon nem tudja úgy megfigyelni, mint éppen a gyermek.

A daróci postamester utoljára minden nevezetes titkot tudott a faluban.
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Hogy mikor vág a kisbíró szűzdohányt, az épp olyan ismeretes dolog volt
előtte, mint hogy vasárnap délelőtt a pap szérűjéről fog szalmát lopni az öreg
Tohonya. ,

Ennyi bűn közQtt valóban nem kis dolog eligazodni. Es a gyerekek nem
érték be ennyivel. Ok azt is elvárták tőle, hogy miután megismerte a daróci
bűnösöket, mindjárt oldozza is fel őket a bűneik alól.

Kinek a kötelessége is lehetne a faluban, ha nem a postamesteré. Hanem
ez már átkozottul nehéz kötelesség volt.

Holmi tolvajok, svihákok és egyéb huncutok lelkivilágába beleélnie ma-
gát s megmagyarázni, hogy miért lop valaki, mikor tiltja a tízparancsolat,
miért vág szűzdohányt a kisbirá, mikor tiltja az állam s mért törte be egy
borosüveggel a tulajdon tesvérbátyja fejét Kapor Máté, mikor azt meg tiltja
mind a kettő ... Eh, az ilyen magyarázatok helyett legszívesebben káromko-
dott volna.

De mikor a gyerekek szemébe nézett, ezekbe a csillogó, várakozó abla-
kocskákba, melyek a tulajdon szüleik lelkébe akarnak most bepillantani,
akkor egyszerre lenyelte a bosszúságát s olyan végtelen szeretettel és megér-
téssel beszélt a kicsinyeknek az emberi gyengeségekről s az "eredendő bűnrő/",
hogy utoljára maga is megkönnyezte.

Okos dolog volt ez, mert most már a gyerekek magát a Gondviselést is
bevádolták előtte. Hogy így, hogy úgy, hogy azon is sok a magyarázni való.

Eppen karácsony felé járt az idő, mindjárt belekap tak hát karácsony
ünnepébe sfelhánytorgatták, hogy bizony Krisztus urunk se osztja egyformán,
amit oszt.

- Csend! - intett feléjük megbotránkozva a postamester. Erről ne
beszéljetek.

El is hallgattak azok egy időre, de azután elölről kezdték, hogy de bizony,
mégis csakjó volna arról is beszélni, mert Galambos Bandi hintalovat is kapott
tavaly, meg képeskönyvet is. Táborszky Misa és a legtöbben a faluban pedig
se ezt, se azt.

- Hát nem tudjátok? - mondotta kissé zavarodottan a postamester - ,
hogy a házak, a kertek és a csizmák se egyformák. Ez már aföldön így van.
Tudták ezt a gyerekek jól. Nem is csodálkoz tak rajta. Igen, a földön csaku-
gyan így van. De karácsonykor. - Karácsonykor Jézus Krisztus az égbőljön!

A csöpp Becske Jani kiáltotta ezt apró kis fecskeszájával. S ő ijedt meg
először a visszhangjától.

Mert a többiek is nagyon megijedtek.
Csakugyan. Milyen ijesztően hangzott ez, hogy valaki az égből jön s

onnan se hoz egyebet, mint amit a földön lát az ember.
A gyerekek egymásra néztek, azután a postamesterre néztek.
Most még jobban megijedtek.
A postamester arcán ugyanaz az ijedelem tükröződött, mint az övéken.

Reszkető kézzel tolta őket az ajtó felé:
- Menjetek ... Most menjetek haza. Ezen még magamnak is gondol-

kodnom kell ...
És gondolkodott ... Napokig gondolkodott Hosszúszárú csibukjában

percenként kialudt a tűz a nagy gondolkodástól Percenként gyújtogatta
újra: hátha egyszer fellobban valamelyik gyufától annak a gondolatnak a
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fénye is, amelyikkel meg lehet menteni a daróci kis parasztgyerekek makulát-
lan hitét.

A gyerekek pedig csak egyre jártak a nyakára.
- Bácsi! Még gondolkodik?
- Még gondolkodom.
- Még gondolkodik! - súgták tovább egymásnak a gyerekek s várták

a következő reggelt.
Egyszer aztán azt mondta a postamester:
Már nem gondolkodom. Már tudom, hogy miképpen történhetett a do-

log?
Olyan csend lett az ajtó előtt, mint Majdánéknál galuska-napkor.
- A postai szállításban volt a hiba! - mondotta halk beismerő hangon

a postamester. ,
- A postai szállításban? - Amultak el a gyerekek.
S szemrehányó arccal néztek a postamesterre.
- Látod, látod, - mondta fájdalmasan a szemük. Ilyen ez a ti postai

szállítástok ... Mennyi szenvedést okozott ez nekünk már esztendők óta.
- Többet nem fog megtörténni. - mentegetődzött a postamester. De

Vaspiegyében is van egy Daróc s a posta tévedésből odaküldte a ti porciótokat
is. Igérem azonban, hogy utoljára történt.

Elmentek a gyerekek s eljött a karácsony.
Kigyulladtak itt is, ott is a karácsonyfák.
Hullottak, mint az égből szálló hópihék, az ajándékok ...
Ahova hullottak.
Mert máshol fekete maradt továbbra is afŐld.
Jöttek kettesével, hármasával a kis parasztgyerekek.
- Bácsi! Mi még midig nem kaptunk semmit!
- Tudom, - mondotta a postamester. A ti ajándékotokat hozzám

irányította Krisztus Urunk. .
S kivette a postaládából a csodálatos színű selyempapirosba csomagolt

ajándékokat: bicskákat,jütyülőket, szájharmonikákat és tudja Isten még mit.
Elment ennek a híre, mint a szél, s újabb lelkendező csoportokat vetett

a postára.
- Bácsi kérem, hát a mienk még nem jött meg?
- Megjött! bólintott jóságosan a postamester. - Nesztek !

Hát a mienk, bácsi kérem?
- 1ft van az is. Fogjátok!
- Es a mienk?
- Ez éppen a reggeli postával jött meg Bercel felől.
Jöttek a gyerekek, fogytak a csomagok ... de a gyerekek még mindig

jöttek.
- De sokan vagytok! - törülgette a homlokát a csomagokra pillantva

a postamester.
Bizony sokan voltak és még többen következtek.
Az ajándék pedig kifogyott.
- Hát a mienk, bácsi! Mi semmit se kaptunk?
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- Dehogynem,fiam, dehogynem. Hm. Csak a tietek megakadt valahol
a nagy forgalomban. De már megjött róla Szirákról a szállítólevél, hogy útban
van.

Mekkora öröm volt abból Darócon.
Vége se szakadt addig, míg mindenki meg nem kapta az ajándékát.
Dnrácon két hétig tartott ebben az évben a karácsony.
Es nemcsak ez az egy karácsony, hanem a többi is. Mert a többi is elhozta

ezentúl mindenkinek a boldogságát.
Megszokták, természetesnek vették ezt már a daróci gyerekek, hiszen

ahol jó a posta, ott nem lehet hiba Krisztus Urunk karácsonyi expedíciójában.

*
Egyszer azonban meghalt a postamester.

Csendesen, szelíden vonult félre az emberektől egy kis hóvirágbokrétával
fekete kabátja gomblyukában s nem szólt többet egy szót sem a daróci
gyerekekhez.

Más postamestert küldtek a faluba.
Es ez a postamester karácsony estéjén nem akart semmit tudni a daróci

gyerekek ajándékáról.
Igazán nem jött meg? - tamáskodtak a gyerekek.

- Nem hát. Ha egyszer mondom.
- Ertesítés se jött róla?
- Semmi a világon.
Hát ez nagyon szomorú dolog volt. A gyerekek sápadtan, megrendülten

álltak meg a templom körül s reszkető szájjal néztek fel a karácsonyi csilla-
gokra,

Es ekkor az egyik csillagfényénél visszaemlékeztek az öreg postamester-
re. Eszükbe ötlött, hogy mennyivel jóságosabb volt az arca, mennyivel mele-
gebbek a szemei s mennyivel fehérebb volt még a mellénye is, mint a többi
emberé ...

És aznaptóifogva már mindenki tudta a faluban , hogy ki küldte Darócra
azt az öreg postamestert.

Maga Krisztus Urunk.
Mert különben hogy is lehetett volna olyan derék, becsületes ember, hogy

havi huszonöt forintért nemcsak a m. kir. posta korrespondenciáját vállalta
magára, hanem Krisztus Urunk egész karácsonyi dicsőségét.
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MÁ TIS ISTVÁN:

Meghalt a falu (?)

Történelmi időket élünk - mondjuk gyakorta, mikor valami különös
történik a nemzetek és országok életében. Tulajdonképpen minden idő

történelmi idő, mert ahogy az idő halad, mindig történik valami. De a
történelem csak a különös dolgokat csodálja meg és jegyzi föl, a hétköznapi
események az idővel feledésbe merülnek. Am az utókor múltba néző, kíván-
esi embere kikutatja, a földből is kiássa azokat. Mert szeretne tanulni a múlt
eseményeiből, hogy e tudás ával bölcsebben tervezhesse aholnapját. Kőzel-
múltunk egyik jellegzetes és sok tanulságot rejtő eseménysorozatára szeret-
nék most így visszatekinteni.

Az ember társas lény, ezért közösségben szeret élni. Ez az igény hozta
létre az együttélés különféle formáit, például a falvakat és városokat. A kö-
zösségek kialakították maguknak azokat a szokásokat, szabályokat és tör-
vényeket, amelyek lehetővé teszik az együttélést. Minden közösségnek van
történelme, múltja és jelene.

En magam faluban születtem és nevelkedtem, életem legnagyobb részét
is falun töltöttem. Amikor városi iskolába jártam, álmaim és vágyaim
figyelememet akkor is a falu felé fordították. Célom lett a falu, és ma is feléje
nézek. Talán őseimtől örökölt ösztön ez.

Szomorú szívvel kényszerülök megállapítani, hogy meghalt a falu.
Legalábbis az, amelyet én nagyon szerettem. Mindjárt hozzáteszem azon-
ban, hogy igaznak tartom az ókori bölcs mondását: Változnak az idők és
változunk benne mi is!

A magyar falvakban a második világháború után olyan változások tör-
téntek, amelyek szinte máról holnapra gyökeresen megváltoztatták az életet.
Csak a jobbágyság felszabadítása hasonlítható ehhez a változáshoz, amikor
az addig föld nélküli jobbágyból földtulajdonos lett, a szolgából szabad.
1945 után is sok nincstelen kapott birtokot, és a maga ura lett. Igen ám, de
amit kapott, arról pár évvel később "önként" lemondott, éppúgy, mint a
többi gazda, aki nemzedékeken át örökölt birokátói kényszerült így megvál-
ni. De "önként" mondott-e le a földjéről a magyar paraszt? Nem lehet szó
nélkül hagyni ezt. Nagyon közel még az idő, amikor a magyar paraszt
"önként" mondott le őseitől örökölt birtokáról. Azaz le sem mondott, csak
belépett egy szövetkezetbe, azzal a szándékkal; hogy együtt munkálják meg
földjeiket. Gyönyörű ígéret! Nagyszerű terv! Es bizony igaz, hogya nagyü-
zemi gazdálkodás ígéretesebb ereményt mutat.

A kőzős munka nem volt ismeretlen addig sem a magyar földműves
számára. A falvak életében ősidőktől élt a szövetkezés szelleme. Amikor
valamilyen nagyobb sürgős munka ideje elérkezett, összefogjak a rokonok,
sógorok, komák és barátok, hogy segítsenek egymásnak. Iratlan törvény
volt, hogy a segítséget vissza is kellett szolgálni. Szénagyűjtés idején, akinek
fogata volt, azzal, mások csak egyszerűen kétkezi munkával segédkeztek
abban, hogy a széna a mezőről mielőbb a lakóházak udvarán kazalba rakva
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vagy a pajtában várja a telet. Ugyanez történt, amikor a learatott gabonát
a közös szérűre hordták, vagy a nagyobb gazdák saját szérűjére. Ilyen
szövetkezésjellegű volt a legeltetés is. Minden faluban már régtől fogva volt
legeltető társulat azzal a céllal, hogya közös legelőket fenntartsák és gon-
dozzák. De szövetkezés volt az erdőtársulás, a hegyközségek szervezete is.
Hosszan lehetne még sorolni mezőgazdasági és ház körüli hasonló összefo-
gással végzett munkákat. A közös munkákra való összefogás, a társulás és
szövetkezés át- meg átszőtte a falu életét. Szinte ünnepnek számított, leg-
alábbis nagyobb vendégeskedésnek érezték a falusiak, amikor egy-egy ilyen
közös munkára összejöttek. A konyha ilyenkor mindig nagyon kitett magá-
ért. Ezek az alkalmak a falu társadalmának olyan eseményei voltak, ame-
lyeknek kulturális tartalma is volt. Azok a munkák, amelyeket egyhelyben
végeztek, és csak a kéznek adtak feladatot, alkalmasak voltak a beszélgetés-
re, a közös éneklésre, mesemondásra, a hírek továbbadására. A katonaviselt
emberek elmondták élményeiket. Így egy-egy tollfosztáskor, kukoricafosz-
táskor vagy a fonókban a mindennapi élet minden komoly és vidám ügye
terítékre került pletyka vagy mese formájában. A családi események: keresz-
telők, lakodalmak, halotti torok is közös ünnepek voltak. Minden ünnepi
alkalmat megelőzött az úgynevezett készülő, ahol közös munkával végezték
a vendéglátás sok munkáját.

Mint ahogy mindennek van színe és visszája, úgy természetesen ezek-
nek az eseményeknek is volt szép és nemkívánatos oldala is. Haragosa és
írigye mindenkinek volt, a pletyka szájára került a gyalázat és az ocsmány-
ság is. A szeretet irigységgé, sértődöttséggé ellenségeskedéssé változott néha,
szerelmek indultak és gyalázatba is torkollottak gyakran.

Mindez a múlté?
A szokások nagy része eltűnt, hiszen a világ kereke nem áll meg, és

minden csak átmeneti. Változott az élet és új szokások születtek. A különféle
munkákat új, ügyesebb eszközökkel végzik, és kitárult az emberek előtt az
egész világ. Minden házban van rádió, televízió. Ma már nincsenek olyan
távolságok, nincs olyan magasság és mélység, amelyet ne tudna legyőzni az
ember.

Hát akkor mit siratunk? Hogy a falu felett is eljárt az idő? Kétségtelen,
de a falu sorsa vakvágányra futott, és annak végén ütközőbaknak szaladt,
aztán megrongálódva megállt. Most kezdenek onnan visszatolatni, hogy új
vágányon lehessen indítani.

Megrendült az alap, mert több mint négy évtizeddel ezelőtt kicsúszott
a paraszt lába alól a föld, amely álma, kínzója, boldogsága és prancsoló ura
volt. A föld táplálta és adta gazdagságát, önállóságát és így meghatározta
tulajdonosa egyéniségét és szentté magasztosult bálványa lett! Lehet, hogy
éppen ezért mozdult meg a lába alatt? Talán ezért kellett a véreskezű emberi
szörnyetegnek jőni, hogy a saját földjén szolgává nyomorítsa a föld imádó-
ját? Mert a szovjet típusú kommunista termelőszövetkezet erőszakkal fo-
gant, koraszülött nyomorék.

Minden gazdának önként kellett volna belépnie a termelőszövetkezet-
be, de bizony a parasztember önként nem akarta megérteni, hogy miért
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volna neki jobb a szövetkezeti gazdálkokdás. Tehát megmagyarázták neki!
Ha valaki még ezután is kételkedett, annak a makacsságát ősi eszközökkel
törték meg. Előkerült a deres, melyen valamikor régen a földesúr oktatta
az értetlen jobbágyot. A tsz-szervezők azért valamivel modernebb eszközt
használtak: a gumibotot. Hogy miként? Jó példa erre a kemenesalji Tokorcs
falu esete. Először a "népnevelők" járták végig a falut, és amikor a legszebb
szavaktói, a csodák ígérgetésétől sem tért a falu népe jobb belátás ra, és
makacsul ragaszkodott még mindig a régi gazdálkodási formához, új embe-
rek jelentek meg a portákon. Valamilyen egyenruhások - úgy hírlett,
katonák - szállták meg a falut, a népnevelők becitálták a legjobb gazdákat
a tanácsházára, és gumibotok hathatós közreműködésével rábírták őket,
hogy önként írják alá a belépési nyilatkozatokat. Ennek lett is eredménye,
és amikor ígyjobb belátásra tértek, a Vas Népe című újságban egy írás jelent
meg, melyben tudomására hozták a világnak, hogy "most már a tokorcsiak
is belátják, hogy a szövetkezeti gazdálkodás jobb, mint azegyéni". Persze
nem kellett mindenütt ehhez a módszerhez folyamodni. Evekkel ezelőtt,
amikor szívbetegséggel kórházba kerültem, a "sok jó ember kis helyen is
elfér" ősrégi közmondást igazolandó, egy négyágyas szobában nyolcan
feküdtünk. Természetesen elindult a beszélgetés. Az egyik betegtárs mesélte,
hogy népnevelő korában ő bizony nem pazarolt sok szót a magyarázkodás-
ra. Amint leültek az asztalhoz, elővette zsebébő! a pisztolyát, kitette maga
mellé az asztalra, és így kezdte arábeszélést: "Ertsünk szót emberek!" Es
csodák csodája: szót értettek és ellenkezés nélkül, önként beléptek a magya-
rok a termelőszövetkezetbe.

Ezek után elképzelhető a lelkesedés, amellyel az újdonsült tsz-tagok
munkához láttak. Persze, a nem éppen szelíd kényszerítő eszközöket alkal-
mazó népnevelőknek és feletteseiknek számolni kellett volna azzal, amit már
a hajdani földesurak is tudtak: "Ravasz a paraszt, ha már egy arasz."
Ugyanis az történt, hogy mivel csak a családfő írta alá egyedül a belépési
nyilatkozatot (vagy csak a felesége), ő lett a szövetkezeti tag. A csalási többi
tagja másutt helyezkedett el: gyárakba, bányákba, távol a falutól. Es elin-
dultak a "fekete vonatok", amelyek hordták, vitték a dolgozókat. A napi
három műszak váltásakor autóbuszok tömege hozta-vitte a munkásokat a
faluról a munkahelyre. A falutól távolabb dolgzók munkásszállásokon élték
le életük nagy részét.

Ez az életmód szétzilálta a családot. Az otthon alvóhely és hétvégi
pihenő lett csak. Ezzel párhuzamosan fogott a török átok is, mely szerint:
"Verjen meg az lsten rossz szomszéddal, gyöpös udvarral!" A rossz szom-
szédság régtől fogva létezik. Egészen apró dolgokon is összevész szomszéd
a szomszéddal, és mindig voltak olyanok, akik éveken át nem köszöntek
egymásnak. A török átok második része viszont nagy bajt jelentett, mert ha
egy gazdának az udvarát felverte a gyöp, ez többnyire nem a hanyagságot
jelezte, hanem azt, hogy kifogyott istállójából, óljaiból az állat, és a szekér
is ritkán fordult be a kapun - magyarán: tönkrement a gazda, elszegénye-
dett. Egy ideig az otthonmaradt asszonyok tartottak aprójószágot, barom-
fit, néhány malacot, hogy ne kelljen húsért a boltba menni, de aztán ez is
megszűnt, amikor színes plakátok csalogatták a nőket munkára. Sajnos,
nem csak nőknek való munkára hívogattak, és hősnek tartották a traktoros
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lányokat. Nem felejtkeztek a jelmondatok hangoztatni azt is, hogya nőknek
legfőbb kötelessége a gyermeknevelés, és plakátokkal hirdették: "Asszony-
nak szűlni kötelesség, lánynak dicsőség!"

Az asszonyok végezték kötelességüket, a lányok pályáztak a dicsőségre
- de csak kényszerűségből, mert a házasságon kívül született gyereket
jódarabig csak zabigyereknek nevezték. Az állam ugyan igyekezett gondos-
kodni a dolgozó anyák gyermekeiről: napköziotthonokat, bölcsődéket tar-
tott fönn - igen nagy költséggel. Ezen később úgy próbáltak könnyíteni,
hogy nem csak szülési szabdságot vehetett igénybe a kisgyermekes anya,
hanem gyermeknevelési szabadságot és segélyt is.

Miért soro lom mindezeket? Azért, mert ezek is hozzájárultak a falu
halálához. A településforma - a házak kisebb-nagyobb csoportja -

megmaradt ugyan, de bennük nem folytatódott a falvak régi élete, átalakult
az életforma. Az életforma-változás természetesen igen nagy hatással volt
az egyházi életre is. Nem csak azért, mert a naptárakban egyre kevesebb lett
a piros betűs egyházi ünnep. A családi események alkalmával rossz szemmel
nézték a hatalmasságok, ha a dolgozók igénybe vették az egyház szolgálatát.
Az ifjúság nevelését az állam kivette az egyházak kezéből, csak azt engedé-
lyezte, hogy az egyházi intézményekben a testileg-lelkileg sérült ifjúságot, a
tehetetlen öregeket gondozzák.

Mivel a nép ragaszkodott a családi ünnepségekhez, megszervezték neki
a "társadalmi ünnepélyeket" - a névadási, házasságkötési ünnepélyt, a
polgári temetést - a hozzájuk illő műsorokkal. A polgári temetéseken az
erre vállalkozó ékesszavú gyászbeszédet is mondott. Persze, előfordult az is,
hogy mindkettőt - az egyházit és a világit is - igénybevette a nép. Es
voltak bőven titokban tartott keresztelők és esküvők is!

Az eddig soroltakon kívül az egyházat is elérte az, ami a népet elkeserí-
tette. Térítésmentesen fel kellett ajánlani az államnak az egyházi birtokokat.
Egy-egy városi gyülekezetben ez nem érintette a gyülekezet anyagi helyzetét,
de azok a kis gyülekezetek, melyekben a lelkész javadalmát egyedül a
javadalmi földek jelentették, életképtelenné váltak. Ezeket a javadalmi föl-
deket nem úgy kapták a kis egyházak, hanem a gyülekezeti tagok adták
össze, még abban az időben, amikor a falusi birtokokat tagosították, azaz
rendezték. Abban az időben a gyülekezeti tagok sorra felajánlották, hogy
a birtokukat annyival kisebbre mérjék, amennyit közegyházi célokra fel-
ajánlottak. Aztán szokás volt az is, hogy a gyülekezeti tagok végrendeletileg
az egyházra hagyták birtokukat. Az összegyűlt birtok nem csak a lelkész
javadalmát képezte, jutott abból a kántortanító és a harangozó javadaimára
is.

Végül nem maradt más a nép és az egyházak tulajdonában, mint a
lakóházak és az udvarokon a melléképületek (a kuláknak bélyegzett gazdák-
tói gyakran még ezt is elvették). Kiürültek az istállók, haszontalanná váltak
a pajták, kamrák, magtárak, és a nép kezdett beköltözni a hatalmas városi
panelházak piciny lakásaiba. Egy-egy ilyen házba szinte az ország minden
részéből költözött be lakó.

Azt hihetnénk, hogy a fentiek felduzzasztották a városi gyűlekezetek
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lélek számát. Megtörtént ez is, de nem olyan mértékben, ahogy az várható
volt. A város panelházaiba beköltözők egy része nem találta meg a város
temploma felé vezető utat. Ha a lelkész vagy valamelyik buzgó presbiter
rátalált egy-egy családra, és hívogatta a gyülekezet testvéri közösségébe,
volt, aki örömmel fogadta a testvéri hívogatást, sokan azonban azzal tértek
ki, hogy minden hétvégén hazamennek, és ott járnak templomba, az otthoni
gyülekezet tagjai. Igen, nagyon sokan így tettek, mert a panelházak szük
lakásait nem érezték igazi otthonukonak, meg aztán a faluban maradt idős
szülőknek is segíteni kellett a ház környékén és a háztáji földeken adódó
munkában. Nem is annyira a panelházak parányi lakásaiból vágyódtak el
- hisz egy-egy parasztház szűk konyhája, ahol nemzedékek éltek, nem volt
sokkal nagyobb -, hanem mert a falusi ház körüli udvar és kert tágasabb,
szabadabb térség volt. A lakótelepi lakás egyetlen varázsereje a modern
fürdőszoba, míg a szülőház tiszta szobája, az élelmiszerek tárolására szolgá-
ló tágas kamra, a porta melléképületei nagyobb szabadságot jelentettek,
mint a kis modern lakás zártsága.

Mindent összevetve: a falu népe nem halt ki, csak kivándorolt. Meg
aztán az egypártrendszer uralma megpróbálta ugyan elidegeníteni a

gyülekezeti tagokat egyházuktól, s noha ebbéli igyekezetének volt némi
gyümölcse, de korántsem akkora, amilyent a rendszer urai vártak. A falvak-
ból kivándorolt gyülekezeti tagok lelkében mindig élt a vágy a falusi gyüle-
kezeti élet iránt. De a kivándoroltakat nem kell visszacsalogatni származási
helyükre, hanem ott kell megkeresni őket, ahol most élnek. Rá kell ébreszte-
ni őket, hogy új lakóhelyükön is van evangélikus templom. Hiszem, hogy
a testvéri szó felébreszti a szunnyadó vágyat, és az emberek otthonra talál-
nak az új környezet testvéri közösségében. Tudom, hogy sok lelkész testvé-
rem kipróbálta már ezt a módszert, és örvendetes eredményt ért el. Igyekeze-
tünknek ne az legyen a mozgató rugója, hogy a gyülekezet lélekszáma
szaporodjék, hanem az, hogy minél többen örüljenek a testvéri közösség
őszinte szeretetének. Ezt a testvéri hívogatást, útmutatást nem csak a lelké-
szek végezhetik, hanem még inkább a gyülekezeti közösségben otthonra
talált testvérek szelíd szeretetükkel. Igy szaporodik új testvérekkel a városi
gyülekezet.

Vajon mi lesz az elnéptelenedő falvakkal ? Bízom benne - mert örven-
detes jeleit látom -, hogy az üresen maradt házakba új lakók költöznek.
Modern kisgazdaságok alakulnak. Ez azért is remélhető, mert a siratott
falvak utolsó kisgazdái már annyira megöregedtek, hogy képtelenek átadni
az apáiktól tanultakat és az életük folyamán szerzett tapasztalatokat.
A most termőföldet vásárló leendő gazdák többsége tudományosan képzett
mezőgazdáktól, könyvekből, tanfolyamokon tanulják a korszerű gazdálko-
dás módszereit. Mindenfelé szaporodnak az "okos" földművelő kisgépek,
melyek egyike-másika több ember munkáját is elvégzi. Az új gazdák szővet-
keznek egymással, s közösen vásárolják meg a nagyobb gépeket. Mivel a
földműves elképzelhetetlen álattartás nélkül, annak csínját-bínját is meg
lehet tanulni, s az új tudománnyal meg az új gépekkel korszerű álattartást
lehet kialakítani.
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Így a régi falu helyén új születik, és lakói biztosan hívő közösségeket
is alkotnak. S azé a gyülekezeté lesz a jövő, amelyikben tisztán és igazán
hirdetik és fogadják be az evangéliumot. Es itt tündöklik fel a megváltó
Jézus Krisztus akarata: "Lészen egy akol és egy pásztor." Azaz megalakul
a Jézus Krisztusban való testvériség szeretetközössége!

1995. október 21- 31.

ORSZÁGOS PROTESTÁNS
NAPOK

A FÉBÉ bagolyirtási Názáret-templomának felszentelése
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A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

NÉVTÁRA
1. ORSZÁGOS EGYHÁZI ELNÖKSÉG

Püspök-elnök: Dr. Harmati Béla, 1088 Budapest, VIlI. Puskin u. 12. Postacím: 1447
Pf. 500. Tel./Fax: 138-2302, 138-2360

Püspök: Szebik Imre, 1125 Budapest, XII. Szilágyi E. fasor 24. Tel.: 176-2335. Fax:
176-2440

Országos felügyelő: Dr. Frenkl Róbert, 1085 Budapest, Üllői u. 24. Tel./Fax: 113-
0886

2. ORSZÁGOS EGYHÁZI IRODA

1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-0886 (Fax), 134-4585, 134-4591
Főtitkár-helyettes: Szemerei Zoltán főosztályvezető - Peskó Zsuzsa titkárnő
2.1. Adminisztrációs Osztály: Veperdi Zoltán osztályvezető - Dr. Novobátzkyné

Dr. Nagy Paula jogtanácsos - Bócsai Zsuzsanna titkárnő
2.2. Gazdasági és Pénzügyi Osztály: Szemerei Zoltán főosztályvezető - Peskó

Zsuzsa - KendehGyörgyné - Csoszánszky Károlyné - Károlyi Rita - Menus
Józsefné

2.3. Építési és Műemléki Osztály: Dr. Inotayné Lnkáts Judit osztályvezető - Helf-
rich Péter

2.4. Oktatási és Iskolai Osztály: Farkas Iván osztályvezető (
2.5. Ifjúsági Osztály: Marton Tamás osztályvezető
2.6. Nyugdíj Osztály: Kósa László ügyvivő lelkész
2.7. Diakóniai Osztály: ifj. Kendeh György ügyvivő lelkész, 1025 Budapest, Szilágyi

E. fasor 24. Tel.: 176-2448

2.8. Ökumenikus és Külügyi Osztály: Szirmai Zoltánné osztályvezető, 1088 Buda-
pest, Puskin u. 12. Tel./Fax: 266-5532
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2.9. Országos Sajtó és Kommunikációs Osztály: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.:
133-6438,134-3567.Tóth-Szöllős Mihály főszerkesztő - Nagy László - Rezes-
sy Míklésné - Pálfy Miklósné - Kasparek Pálné - Rezessy Szabolcs -
Turcsán Anita.

Az egyházi folyóiratok szerkesztői:
EVANGÉLIKUS ÉLET: Tóth-Szöllős Mihály, 1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 134-6438

LELKIPÁSZTOR: Dr. Hafenscher Károly, 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.:
137-8966

2.10. Országos Menekültügyi Szolgálat: Bolla Árpád esperes, 1152Budapest, Régifó-
ti u. 73. Tel.: 189-0758

2.11. Országos Egyházzenei Osztály: Trajtler Gábor egyházzenei igazgató, 1052Bu-
dapest, Deák tér 4. Tel.: 137-9959
Kántorképző Intézet: Gulyás Erzsébet gondnok, 2151 Fót, Berda J. u. 3. Tel.:
27/358-060

2.12. Börtönmissziói Szolgálat: id. Görög Tibor, 1036 Budapest, Lajos u. 113. Tel.:
168-2278

2.13. Kórházmissziói Szolgálat: Fodor Viktor, 1085 Budapest, Üllői u. 24. Tel.:
113-0886. (Üzenetközvetítés: Bócsai Zsuzsanna útján.) Kórházlelkészek: Ba-
chorecz Katalin - Rossné Kajos Annamária

2.14. Országos egyetemi lelkész: Krámer Györgyné Pángyánszky Ágnes, 1085Buda-
pest, Ullői u. 24. Tel.: 113-0886 .

3. AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ VÁLAszTon TISZTSÉGVISELŐI:

Országos jogtanácsos: Dr. Luthár Jenő, 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Ümk.:
153-4477 - Dr. Galli István, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 30. Ümk.: 153-4477
Országos főjegyzők: Káposzta Lajos, 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel.:
78/381-037 - Dr. Meskó László, 3540 Miskolc, Szinnyei u. 17. Tel.: 46/374-837
Országos jegyzők: Sárkány Tibor, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: 46/346-807 -
Ottóffy Attila, 8640 Fonyód, Dobó u. 2. Tel.: 85/361-516
Országos számvevőszéki elnök: Detre János, 2170Aszód, Szontágh lépcső2. Tel. : 417
3.1. Az Országos Bizottságok Elnökei

Alkotmány és Jogügyi Bizottság: Horváthné Dr. Molnár Lívia,9024 Győr, Liezen
M. u. 25.
Katechetikai Bizottság: Dr. Muntagné Bartucz Judit, 1071Budapest, Damjanich
u. 28/b. Tel.: 122-2806
Ökumenikus és Külügyi Kapcsolatok Bizottsága: Dr. Reuss András, 1147Buda-
pest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 163-6451
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Ifjúsági Bizottság: Fabiny Tamás, 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 157-2598

Oktatási Intézmények Bizottsága: Dr. Frenkl Róbert, 1085 Budapest, Üllői u. 24.
Tel./ Fax: 138-0886

Sajtó és Tömegkommunikációs Bizottság: Nagy László, 1085 Budapest, Üllői út
24. Tel.: 113-0886

Építési és Egyházművészeti Bizottság: Dr. Inotayné Lukáts Judit, 1085 Budapest,
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1085 Budapest, Üllői u. 24. Tel.: 134-2423. Dr. Koczor Miklós zsinati gazda - Boros
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5. ORSZÁGOS MUNKAÁGAK

5.1. Országos Múzeum, Gyűjteményi Tanács: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.:
117-4173. Dr. Fabiny Tibor igazgató - Kinczler Irén

5.2. Országos Könyvtár: 1085 Budapest, Üllői út. 24. Tel.: 114-2009. Dr. Mányoki
János igazgató - Dr. Hubert Gabriella - Csoszánszky Mária
1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 163-6451/15. Sullayné Szigetvári Ddikó
- Herczog Csaba - Kendeh Tünde

5.3. Országos Levéltár: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 114- 3084. Vető Béla
igazgató - Böröcz Enikő - Molnár Krisztina - Gáncs Aladár - Dr. Zsigmondy
Arpád

5.4. Zákeus Média Centrum: 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel.: 283-0148. Győri
János Sámuel

6. EGYÉB ORSZÁGOS MUNKAÁGAK

6.1. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Iroda: 1085 Budapest, Horánszky u. 26.
Tel./Fax: 118-6812, 138-4144/59. Szeverényi János, 1131 Budapest, Keszkenő u.
13.

6.2. Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Iroda: 1088 Budapest, Üllői
út 24. Tel.: 113-8925
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6.3. Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület: id. Bence Imre, 1205 Buda-
pest, Mikszáth u. 7. Tel.: 147-6008

6.4. Luther Szövetség, elnök: Dr. Reuss András, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 163-6451

6.5. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, lelkész-titkár: Csepregi Zsuzsa, 1122
Budapest, XII. Maros u. 25. Tel.: 156-5216

6.6. Evangélikus Diakonissza Anyaház, 9025 Győr, Petőfi tér 4. Igazgató lelkész:
Lupták Gyula

6.7. Protestáns Tábori Püspökség, Evangélikus Irodavezető: Szalay Tamás, 1055
Budapest, Balaton u. 7/11. Tel.: 111-0086 (Honvédelmi Minisztérium)

MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT

1116 Budapest, Tomaj u. 4. Tel.: 186-5453, 186-8904. Fax: 186-8913. Igazgató: Lehel
László lelkész

Szociális Központ (jogi tanácsadás, segélyek, szociális konyha, munkaközvetítés):
1138 Budapest, Turbina u. 2-4. Tel./ Fax: 120-8251. Vezető: Donkó Erzsébet

Idegenjogi és Menekültügyi Tanácsadó Iroda, 1138 Budapest, Turbina u. 2 - 4.
Tel./Fax: 120-8253. Vezető: Dr. Tálas Zsuzsanna

7. EVANGÉLIKUS TEOLÓGIA - HITTUDOMÁNYI EGYETEM

1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 163-6451, 183-4537. Tel./Fax: 163-7454.
Hallgatói nyilvános tel.: 252-3538

Rektor: Dr. Reuss András

Rektorhelyettes: Dr. Muntag Andor

Teológus Otthon: Zászkaliczky Pál igazgató, 1147 Budapest, Lőcsei u. 32. Tel.:
163-6451, 183-4537. Hallgatói nyilvános tel.: 252-3529

Ószövetségi tanszék: Dr. Muntag Andor - Dr. Jutta Hausmann vendégprofesszor

Újszövetségi tanszék: Dr. Cserháti Sándor

Egyháztörténeti tanszék: Dr. Fabiny Tibor

Rendszeres teológiai tanszék: Dr. Reuss András - Dr. Prőhle Károly

Gyakorlati tanszék: Dr. Szabó Lajos

Teológiai társtudományok tanszéke: Dr. Szentpétery Péter

Egyházzenei tanszék: Trajtler Gábor

Címzetes teológiai tanárok: Dr. Hafenscher Károly - Dr. Selmeczi János
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MEGBÍZOTT ELŐADÓK:

Ószövetségi tanszék: Vető István

Újszövetségi tanszék: Fabiny Tamás

Egyháztörténeti tanszék: Keveházi László - Fónyad Pál

Rendszeres teológiai tanszék: Csepregi András

Egyházzenei tanszék: Finta Gergely tanársegéd - Előadók: ifj. Blázy Lajos - Csorba
István - Johann Gyula - Kinczler Zsuzsanna.

Idegennyelvi lektorátus: Dr. Szentpétery Péterné Balogh Marianne - Előadók: Bódi
Emese - Bércziné Mayer Viktória - Csepregi Zoltán - Liska Endre - dr. Szabolcs
Éva

Szociológia: dr. Andorka Rudolf

Egyházjog: dr. Boleratzky Lóránt

Pszichológia: Szalay Mária

Retorika: Erdei Iván

KÖNYVTÁR: Sullayné Szigetvári Ildiké - Herczog Csaba - Kendeh Tünde

Főtitkár: Csorba István

Dékáni hivatal: Zirneáné Matos Éva

8. EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK ÉS KOLLÉGIUMOK

Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor)
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. Tel.: 121-1200,122-4406,142-9528,142-
8992. Igazgató: Dr. Vajda Ferenc

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
9401 Sopron, Széchenyi tér ll. Tel.: 99/312-250, 314-547. Igazgató: Dr. Lampérth
Gyula

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Tel.: 66/454-511. Fax: 66/453-603. Igazgató:
Plesovszki Zsuzsanna

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel./Fax: 74/351-719. Igazgató: Sántha Lászlóné

Deák téri Evangélikus Gimnázium
1052 Budapest, Sütő u. 1. Tel.: 117-3963, 117-2867. Igazgató: Schulek Mátyás

Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 17 -19. Tel.: 42/410-031. Igazgató: Dr. Bánszky
István

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel.: 417. Igazgató: Dr. Roncz Béla
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Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium (evangélikus osztályok az önkormányzati gimná-
ziumban)
5900 Orosháza, Táncsics tér 2 - 6. Tel.: 68/311-362. Osztályfőnők: Pál Tamásné

Luther Márton Kollégium
4400 Nyíregyháza, Béla u. 1. Tel.: 42/410-601. Igazgató: Laborczi Géza

Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumok
1077 Budapest, Rózsák tere 1. (Izabella u. 1.) Tel.: 132-4307. Igazgató:
Igazgató: Osváth Lászlóné

Fiúkollégium
1038 Budapest, Vizafogó u. 2-4. Tel.: 149-9386

Leánykollégium
1077 Budapest, Rózsák tere 1. (Izabella u. 1.) Tel.: 132-4307

Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon
9401 Sopron, Mátyás király u. 21. Tel.: 99/320-211. Igazgató: Dr. Stand László

9. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

Alberti Evangélikus Általános Iskola
2730 Albertirsa, Pesti u. IlO. Tel.: a lelkészi hivatal útján: 53/370-179.

Györi Evangélikus Egyházközség Általános Iskola és Óvoda
9025 Győr, Péterfy S. u. 2. Tel.: 96/322-034. Igazgató: Jancsó Kálmánné

2. sz. Általános Iskola (evangélikus tagozat az önkormányzati iskolában)
5900 Orosháza, Bajcsy Zs. u. 5-7. Tel.: 68/311-771. Igazgató: Jantos Istvánné

10. EVANGÉLIKUS ÓVODÁK

Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája
2730 Albertirsa, Pesti u. 104. Tel.: 53/370-388

Celldömölki Evangélikus Egyház Keresztyén Óvodája
9500 Celldömölk, Baross u. 34. Tel.: 58/ . Ovónő: Limpárné Darabos Mária

Evangélikus Keresztyén Óvoda
8100 Várpalota, Jókai u. 10. Tel.: 80/371-204. Vezető óvónő: Lassú Tamásné

Evangélikus Óvoda
6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel.: 78/381-037. Óvónők: Köhlerné Schiszler
Ágnes - Frittmann Istvánné

Evangélikus Óvoda
5940 Tótkomlós, Aradi u. 2. Tel.: 68/385-768.

Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Óvodája
5540 Szarvas, Bacsó B. u. 12. Tel.: 67/313-153.
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Napköziotthonos Óvoda Protestáns Csoport
1103 Budapest, Ászok u. 1- 3. Tel.: 157-1358.Óvónő: Papp Dona

"Szivárvány" Evangélikus Keresztyén Óvoda
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. Tel.: 28/398-429, 370-185. Óvónő: Gáncs Péterné

Váci Evangélikus Egyházi Óvoda
2600 Vác, Rákóczi u. 17. Tel.: /

"Hajnal" Evangélikus Óvoda
Orosháza, . Tel.:

Irsai Evangélikus Egyházközség "Mustármag" Óvodája
2730 A1bertirsa, Tel.: 53/370-600. Vezető óvónő: Murár Endréné

11. EVANGÉLIKUS ÜDÜLŐK

Evangélikus Üdülő
8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41. Tel.: 84/362-936. Vezető: Dr. Rédey Pálné

Evangélikus Vendégház
9400 Sopron, Zerge u. 26. Tel.: 99/316-214. Vezető: Klell Erzsébet

"Kapernaum"
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83/3Hí-103. Vezető: Szabó Ferencné

12. EVANGÉLIKUS SZERETETOTIHONOK

12.1. Budai Szeretetotthonok Központja
1029 Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 176-8590. Igazgató: Csizmazia Sándor

Hozzá tartozó otthonok:

Egészségügyi Gyermekotthon
1029 Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 155-9765

Öregek Otthona
1029 Budapest, Ördögárok u. 9.

Öregek Otthona és Munkásszállás
1029 Budapest, Hűvösvölgyi út 193. Tel.: 176-5603

Öregek Otthona. 11<O"'~ 1-0000 ol.
1021 Budapest, Modon u. 6. Tel.: 1r.J0 p' 'v. ~
"Béthel" Missziói Otthon Jt I tn ')
~081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8 - 12. Tel.: 26~5-218. Igazgató lelkész: Bolla
Arpád - Otthonvezető : Varga Gábor

"Siló" Fébé Otthon
2081 Piliscsaba, József A. u. 7. Tel.: 26/335-381. Otthonvezető: Dr. Gadó Pál

12.2.

12.3.
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12.4. Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona
1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 114-2523. Igazgató lelkész: Széll
Bulcsú - Otthonvezető: Missura Tiborné

12.5. Evangélikus Özvegy Papnék és Johannita Otthon
2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1. Tel.: 28/370-090. Igazgató lelkész:
Solymár Péter - Otthonvezető ; Bácskai Magdolna

12.6. "Kapernaum" Szeretetotthon
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83/316-103. Igazgató lelkész: Smidéliusz
Zoltán - Otthonvezető: Szabó Ferencné

12.7. Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
7623 Pécs, Szabadság u. 18. Tel.: 72/314-946. Igazgató lelkész: Varsányi
Ferenc - Otthonvezető: Dretzky Lygia

12.8. "Élim" Egészségügyi Gyermekotthon
4400Nyíregyháza, Derkovits u. 21. Tel.: 42/342-104.Igazgató lelkész: Magyar
László - Otthonvezető : Bogár Ágnes

12.9. "Emmaus" Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A. Tel.: 42/341-152. Igazgató
lelkész: Bozorády Zoltán - Otthonvezetö:

12.10. Evangélikus Szeretetotthon
5600Békéscsaba, Berényi u. 125.Tel.: 66/325-056. Igazgató lelkész: Kutyej Pál
- Otthonvezető : Szente Béláné

12.11. Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
1086 Budapest, Karácsony S. u. 31-33. Tel.: 210-3411. Igazgató lelkész: Ker-
tész Géza

12.12. Evangélikus Szeretetotthon
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22. Igazgató lelkész: Garami Lajos -
Otthonvezető: Gasparik Lászlóné

12.1l Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 70/ . Igazgató lelkész: Roszik
Mihály - Otthonvezető: Motyovszki Jánosné

12.14. Evangélikus Szeretetotthon
9025 Győr, Péterffy S. u. 5. Tel.: 96/320-440. Igazgató lelkész: Mihácsi Lajos
- Otthonvezető: Tekusné Paveszka Ida

12.15. Evangélikus Szeretetotthon
9152 Börcs, Petőfi u. 147. Igazgató lelkész: Mihácsi Lajos - Otthonvezető:
Vaszkó Jánosné

12.16. Evangélikus Szeretetotthon
8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 8. Igazgató lelkész: Decmann Tibor
Otthonvezető ; Reisinger Márta

12.17. Evangélikus Szeretetotthon Ú-templom
5540 Szarvas, Béke u. 15. Igazgató lelkész: Nobik Erzsébet
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12.18. Evangélikus Szeretetotthon Új-templom
5540 Szarvas, Szabadság út 70. Igazgató lelkész: Deme Zoltán

13. DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

Püspöki hivatal:
1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel./Fax: 138-2302, 138-2360

Püspök: Dr. Harmati Béla
1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel./Fax: 138-2302, 138-2360, 138-4744

Kerületi felügyelő: Dr. Sólyom Jenő
1121 Budapest, Pelsőc u. 1. Tel.: 156-0377

Püspökhelyettes : Táborszky László
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3. Tel.: 66/325-524

Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán
1085 Budapest, Üllői ut 24. Tel.: 113-8504

Titkárságvezető: Jankó Katalin

Kerületi tisztviselő: Költö Lászlóné

Kerületi alkalmazott: Negyedi Andrásné - Zvamasz Pavloszné
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

168

Esperes: Káposzta Lajos
6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel./Fax: 78/381-037

Egyházmegyei felügyelő: Dudla Imre
6323 Dunaegyháza, Kisfaludy u. 9. Tel.: 138

Apostag, 6088 Hunyadi u. 16. Mónus László (helyettes)

Baja 6500 Széchenyi u. 16. Tel.: 79/323-742. Dedinszky Tamás

Csengőd (hozzá tartozik Páhi és Kaskantyú gyülekezete), 6222 Szabadság u. Il.
Tel.: 78/341-150. Nagy Veronika

Dunaegyháza, 6323 Mikszáth u. 34. Tel.: 150. Mónus László

Dunaújváros (Kisapostag gondozza), 2400 Pf. 356. Reisch György (helyettes) \ •

Harta, 6326 Templom u. 48. Tel.: 50. Szabó Vilmos Béla

Kecskemét, 6000 Ill. Szabadság tér 3. Tel.: 76/323-506. Kis János - Dr. Malya\
János segédlelkész

V

~

13.1. Bács-Kiskun Egyházmegye
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Kisapostag (gondozza Dunaújváros gyülekezetét), 1428 Petőfi u. 49. Reisch .~
György segédlelkész

Kiskörös, 6200 Luther tér 3/B. Lupták György,Tel.: 78/311-724 - Luptákné
Hanvay Mária - Szabó Vilmos igazgató lelkész. Tel.: 78/311-221 - Szabóné
Piri Zsuzsanna - Kecskeméti Pál diakónus lelkész

Kiskunhalas (hozzá tartozik Tázlár gyülekezete), 6400 Szilágyi u. 22. Honti Irén
diakónus lelkész

Soltvadkert (hozzá tartozik Bócsa gyülekezete), 6230 Dr. Graetzer u. 1.
Tel./Fax: 78/381-037. Káposzta Lajos esperes - Kozma Lívia hitoktató

13.2. Kelet-Békési Egyházmegye

Esperes: Táborszky László
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3. Tel./Fax: 66/325-524 r
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Valentinyi Károly , J11) _ nv~
5650 Mezőberény, Gyomai u. 7. Tel.: 66/352-586 ~ v.:Jr
Békéscsaba (hozzá tartozik Kamut és Murány gyülekezete), 600 Luther u. 1.
Táborszky László esperes. Tel.: 66/325-524 - .rad· igazgató lelkész.
Tel.: 66/322-162 - Németh Mihály segédlelkész. Tel.: 6672R8-553

Békéscsaba-Erzsébethely, 5600 Szántó Kovács u. 1. Tel.: 66/328-890. Kutyej Pál

Csorvás (Gerendás gondozza), 5920 István király u. 19.

Gerendás (gondozza Csorvás gyülekezetét), 5925 Kossuth u. 4. Baranka György
segédlelkész - Baranka Mária segédlelkész

Gyoma (Kondoros gondozza), 5500 Vöröshadsereg u. 49.

Gyula (hozzá tartozik Elek és Komádi gyülekezete), 5700 Béke sugárút 29. Tel.:
66/361-554. Liptákné Gajdács Mária diakónus lelkész

Kondoros (gondozza Gyoma gyülekezetét), 5553 Hősök u. 24. Tel.: 66/388-875.
Sztojanovics András

Medgyesegyháza (hozzá tartozik Pusztaottlaka gyülekezete), 5666 Kossuth tér
3. Tel.: 178. Halasi László

Mezöberény 1., 5650 I. Kossuth tér 6. Tel.: 66/352-040. Köhler Júlia gyülekezeti
munkatárs

Mezöberény II. (hozzá tartozik Békés gyülekezete), 5650 II. Luther tér 3. Tel.:
66/352-726. Feyér Sándor helyettes lelkész

13.3. Nyugat-Békési Egyházmegye

Esperes: Pintér János
5900 Orosháza, Győri V. tér 3. Tel.: 68/311-320
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Egyházmegyei felügyelő: Benkö Pál
5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 26/A. Tel.: 68/312-579

Csabacsüd, 5551 Petőfi u. 40. Tel.: 67/311-748. Patbó Gyula

Csanádapáca, 5662 Hunyadi u. 2. Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész

Nagybánbegyes (hozzá tartozik Magyarbánbegyes, Pusztaföldvár gondozza),
5669 Vörös tér 16.

Nagyszénás (hozzá tartozik Gádoros gyülekezete), 5931 Szabadság út 34. Kon-
dor Péter segédlelkész

Orosháza (hozzá tartozik Kardoskút és Szenttornya Rákóczi-telep gyülekezete),
5900 Győri V. tér 3. Tel.: 68/312-402. Pintér János esperes. Tel.: 68/311-320 -
Ribár János igazgató lelkész. Tel.: 68/311-309 - Györi Gábor. Tel.: 68/311-330

Pusztaföldvár (gondozza Nagybánbegyes és Magyarbánbegyes gyülekezetét),
5919 Rákóczi u. 30. Lászlóné Házi Magdolna

Szarvas-Ötemplom, 5541 Béke u. 15. Tel.: 66/313-153. Nobik Erzsébet - Dem-
ján Sándor gyülekezeti munkatárs, hitoktató (,61:312. ó_ 086'
Szarvas-Újtemplom, 5540 Szabadság út 70. Tel.: 66/313-131. Deme Zoltán -
Deméné Gede Erika

Tótkomlós (gondozza Mezöbegyes és Battonya gyülekezeteit), 5940 Luther u. 1.
Tel.: 68/385-768. Gyekiczky János

13.4. Csongrád-Szolnoki Egybázmegye

Esperes: Halasy Endre
5431 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. u. 5. Tel.: 398

Egyházmegyei felügyelő: Szabó László
5002 Szolnok, Bajcsy Zs. u. 12.

Ambrózfalva (gondozza Csanádalberti és Pitvaros gyülekezetét), 6916 Mező
Imre u. 15. Gyekiczky János (helyettes, lakása Tótkomlós, Luther u. 1.)

Csanádalberti (Ambrózfalva gondozza)

Csépa (hozzá tartozik Nagyrév gyülekezete, Szentes gondozza), 5475 Sallai u.
2.
Hódmezövásárbely, 6800 Márton u. L Tel.: 62/342-152. Takács János

Makó (Szeged gondozza), 6900 Luther u. 2. Tel.: 65/312-080

Mezötúr (Szolnok gondozza), 5400 Damjanich u. 41.

Pitvaros (Ambrózfalva gondozza)

Szeged (gondozza Makó gyülekezetét), 6720 Tisza Lajos krt. 16. Tel./Fax:
62J3l3-747. Tótb Attila

Szentes, 6600 Páva u. 7. Halasy Endre esperes. Tel.: 63/311-398
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Szolnok (gondozza Mezőtúr gyülekezetét), 5000 Verseghy park 1. Tel.: 56/341-
422. Bácsi János segédlelkész

Tiszaföldvár, 5430 Bajcsy-Zs. u. 5. Halasy Endre (Szentes). Tel.: 398

13.5. Pesti Egyházmegye

Esperes: Bona Árpád
1152 Budapest, Régifóti út 73. Tel.: 189-0758.

Egyházmegyei felügyelő: Pintér Győző
1096 Budapest, Hámán K. u. 64. Tel.: 216-4822

Deák tér, 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 117-3413. Dr. Harmati Béla püspök
- Zászkaliczky Péter igazgató lelkész - Pintér Károly - Gerőfi Gyuláné
segédlelkész :32... 2...-..lg - b-6
Fasor, 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel. :~2-28t7ö. Szirmai Zoltán - Dr.
Muntag Andorné - Nagy Zoltán segédlelkész

Angyalfóld, 1134 Budapest, Kassák L. út 22. Tel./Fax: 120-8207. ifj. Kendeh
György

Józsefváros, 1985 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-9879. Kertész Géza

Cinkota, 1164 Budapest, Batthány 1. u. 53. Szalay Tamás - Pálinkás Ingrid
segédlelkész

Ferencváros, 1096 Budapest, Thaly K. u. 28. Tel.: 215-5795. Dr. Rédey Pál

Kispest, 1195 Budapest, Nagy S. u. 41. Tel.: 127-3586. Szén Bulcsú

Kőbánya, 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 262-7683. Fabiny Tamás

Pestszenterzsébet, 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel./Fax: 283-0148. Györi János
Sámuel

Pestszentlőrinc, 1183 Budapest, Kossuth L. tér 3. Tel.: 290-6408. Havasi Kálmán

Pestújhely, 1152 Budapest, Templom tér. Tel.: 131-1147. Bízik László (lakása:
1055 Budapest, Szt. István krt. 15.)

Rákoskeresztúr, 1173 Budapest, Bakancsos u. 2. Tel.: 256-4224. Kósa László,
Füke Szabolcs segédlelkész

Rákospalota, 1152 Budapest, Régifóti út 73. Tel.: 189-0758. Bona Árpád esperes
- Veperdi Zoltán diakónus lelkész

Rákosszentmihály, 1161 Budapest, Hősök tere ll. Tel.: 271-4877. Dr. Karner
Ágoston

Újpest, 1043 Budapest, Leibstück M. u. 36- 38. Tel.: 189-0912. Blázy Lajos

Zugló, 1147 Budapest, Lőcsi út 32. Tel.: 183-3984. Dr. Szabó Lajos - Dr.
Szabóné Mátrai Marianna
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Szlovák gyülekezet, 1081 Budapest, Rákóczi u. 57/a. Tel.: 133-6487. Cselovszky
Ferenc (lakása: 2200 Monor, Bajza u. 2.)

13.6. Pestmegyei Egyházmegye

Esperes: Detre János
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel.: 417

Egyházmegyei felügyelő: Dr. Smidéliusz László
2760 Nagykáta, Kéményseprő u. ll.

Acsa, 2683 Petőfi u. 4. Tel.: 27/340-004. Mekis Ádám

Alberti, 2730 Albertirsa, Pesti út 106. Tel.: 53/370-179. Roszik Mihály

Aszód, 2170 Szontágh lépcső 1. Tel.: 417. Detre János esperes - János Zsuzsan-
na segédlelkész

Bénye, 2216 Kölcsey u. 16. Cselovszky Ferenc (helyettes)

Cegléd (gondozza Tápiószele és Farmos gyülekezetét), 2700 1. Bercsényi u. 2.
Tel.: 53/310-753. Véghelyi Antal

Csomád (gondozza Szödliget és Örbottyán gyül kezetét), 2161 Kossuth u. 88.
Eszlényi László 2.~ J.,J.,S--O 3-0
Csömör, 2141 Petőfi u. 26. Tel.: . Solymár Péter

Csövár (hozzá tartozik Penc gyülekezete), 2615 Petőfi u. 2. Tel.: 27/340-055.
Tamásy Zoltán - Tamásyné Molnár Éva segédlelkész 1.

8
1

Domony, 2182 Fő u. '117. Tel.: Aszód~ Baranyai Tamás J..,o3-Jf:r
Dunakeszi, 2120 Verseny u. 2. Tel.: 27/341-159. Nyírő OIga diakónus lelkész

Dunaharaszti (hozzá tartozik Soroksár gyülekezete), 2330 Damjanich u. 33.
Lehel László I
Fót, 2151 Petőfi u. 1. Bohus Imre .1.1- ~)Kg if4=-
Galgagyörk, 2681 Rákóczi út 18. Pintér János 361.-...:sS"O
Gödöllő, 2100 Kossuth L. u. 2. Tel.: 28/310-484. Blázy Árpád

Gyón, 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel.: 174. Koczor Tamás

Gyömrő (Péteri gondozza), 2230 Petőfi u. 12.

Hévízgyörk, 2192 Templom tér 3. D. Dóka Zoltán

IkIad, 2182 Temető u. 1. Völgyes Pál

Irsa, 2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: 53/370-600. Bárdossy Tibor

Maglód, 2234 Sugár u. 79. Blatniczky János

Mende, 2235 Andrássy u. 7. Dr. Foltin Brúnó (lakása: 2209 Péteri, Petőfi u. 62.,
tel.: 29/~ - Simonfay Ferenc nyugdíjas lelkész
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Monor (gondozza Bénye és Káva gyülekezetét), 2200 Bajza u. 2. Tel.: 49.
Cselovszky Ferenc

Nagytarcsa, 2142 Sztehló Gábor u. 1. Tel./Fax: 28/370-684. Gáncs Péter

Nyáregyháza, 2723 Nyáry Pál u. 13 -15. Tel.: 25. Adámi László

Pécel, 2119 Tanácsház u. 2. Bálint Józsefné gyülekezeti munkatárs

Péteri (gondozza Gyömrö és Mende gyülekezetét), 2209 Petőfi u. 62. Tel.:
29/324-016.Dr. Foltin Brúnó

Pilis, 2721 Kossuth L. u. 34. Tel.: 134. Keveházi László - Keveháziné Czégényi
Klára

Tápiószele (Cegléd gondozza), 2766 Rákóczi u. 7.

Tápiószentmárton, 2711 Fő u. 1. Tel.: 29. Brebovszky Gyula helyettes lelkész

Vác (hozzá tartozik Rád gyülekezete), 2600 Eötvös u. 1. Tel.: 27/311-452. ifj.
Detre János

Vecsés, 2220 Károly utca 24. Tel.: 29/350-371. Rezessy Miklós

13.7. Somogy-Zalai Egyházmegye

Esperes: Smidéliusz Zoltán
8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.: 93/377-015

Egyházmegyei felügyelő:

Barcs (Surd gondozza), 7570 Bajcsy Zs. u. 133.

Csurgó, 8840 Baksay u. 5. Dénes Dona segédlelkész

Ecseny, 7457 Templom u. 105. Kustra Csaba segédlelkész

Gyékényes (Surd gondozza), 8851 Szabadság tér 1.

Iharosberény, 8725 Rákóczi u. 9. Tel.: 32. Tamásy Tamás

Kaposvár, 7400 Kossuth u. 39. Tel.: 82/312-693. Szemerei János

Keszthely, 8360 Deák F. u. 18. Tel.: 83/312-206. Nagyné Szeker Éva

Kötcse (Siófok gondozza), 8627 Templom u. 7.

Nagykanizsa, 8800 Csengery út 37. Tel.: 93/311-320. Deme Dávid

Nemespátró, 8857 Rákóczi u. 6. Smidéliusz Zoltán
Porrogszentkirály, 8~8 Fő u. 46. Sikter János segédlelkész

Pusztaszentlászló, 8896 Kossuth u. 116. Baloghné Szemerei Mária

Sand, 8824 Kanizsai u. 21. Deméné Smidéliusz Katalin

Siófok (gondozza Balatonszárszó és Kötcse gyülekezeteit), 8600 Fő u. 220. Tel.:
84/310-549. Baranyai Csaba segédlelkész - Baranyainé Rohn Erzsébet segédlel-
kész
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Somogyvámos (hozzá tartozik Hács gyülekezete), 8699 Fő u. 28. Madarász
István (lakása: 8630 Balatonboglár, Rózsa u. 6. Tel.: 85/351-579)

Surd, 8856 Hősök tere 15. Tel.: 93/377-015. Smidéliuszné Drobina Erzsébet

Szepetnek, 8861 Kossuth u. 18. Horváth Ferenc segédlelkész ..5"6 j3a..o -.f.J'J.

Tab (gondozza Bábonymegyer, Bedegkér, Somogydöröcske, Torvaj, Somogy-
meggyes, Lulla gyülekezeteit), 8660 Kossuth L. u. 57. Tel.: 84/320-039. Verasztó
Sándor - Verasztóné Mosoni Edit

Vése, 8721 Szabadság tér 6. Tamásy Tamásné

Zalaegerszeg (hozzá tartozik Barlahida gyülekezete), 8900 Zárda u. 1. Tel.:
92/312-764 Balogh András

Zalaistvánd, 8933 Arany J. tér 2. Vajda István

13.8. Tolna-Baranyai Egyházmegye

Esperes: Kriihling Dániel it 5'1 -11-4
7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel.: 74/~I-í"i'4

Egyházmegyei felügyelő: Andorka Árpád
7100 Szekszárd, Ibolya u. 2. Tel.: 74/317-502

Bonyhád (hozzá tartozik Hidas, Alsónána, Bátaapáti gyülekezete), 7150 Dózsa
u. 34. Tel.: 74/351-774. Kriihling Dániel esperes

Csikóstöttös (Dombóvár gondozza), 7341 Szabadság u. 42.

Dombóvár (gondozza Csikóstöttös, Kaposszekcsö gyülekezeteit), 7200 Bezerédy
u. 5. Tel.: 74/365-826. Vértesy Rudolf

Egyházaskozár (hozzátartozik Mágocs gyülekezete), 7347 Rákóczi u. 1. Koskai
Erzsébet

Gyönk (hozzá tartozik Varsád, Högyész, Murga, Belecska, Szárazd és Kalaznó),
7064 Petőfi u. 359. ~.: :q4f}87 e~. iq. fselovszky Ferenc segédlelkész

Györköny (hozzá tartoz[Jr'i~~r rs<f.~'Itagyülekezete), 7045 Fő u. 493. Tel.:
75/352-408. Dr. Zsednay Józsefné

Kaposszekcsö (Dombóvár gondozza), 7361 Táncsics M. u. 28.

Keszöhidegkút, Lackner Aladár (helyettes)

Kölesd (hozzá tartozik Kistormás gyülekezete), 7052 Öreg u. 5. Szabó Pál

Magyarbóly (hozzá tartozik Siklós gyülekezete, Mohács gondozza),-1175 Kos-
suth u. 17.

Majos (gondozza Mucsfa és Kismányok gyülekezetét), 7187 Bonyhád-Majos V.
u. 90. ifj. Cserháti Sándor

Mucsfa (hozzá tartozik Mekényes gyülekezete, Majos gondozza), 7185 Kossuth
u.48.
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Mohács (gondozza Magyarbóly, Siklós és Maráza gyülekezeteit), 7700 Deák tér
4. Tel.: 69/311-602. Németh Pál - Némethné Tóth lldikó

Nagymányok (hozzá tartozik Váraija, Máza, Izmény gyülekezete), 7355 Bern u.
12. Ócsai Zoltán segédlelkész (lakása: 7351 Máza, Téglagyár u. 6.)

Paks (gondozza Dunaföldvár gyülekezetét), 7030 Kossuth L. u. 29. Tel.: 75/310-
320. Brebovszky János - Breboszkyné Pintér Márta

Pécs (gondozza Vasas gyülekezetét), 7621 Dischka Gy. u. 6. Tel.: 72/315-749.
Varsányi Ferenc - Aradi András segédlelkész

Sárszentlörinc, 7047 Petőfi u. 45. Tel.: 75/333-110. Karl Jánosné Csepregi Erzsé-
bet

Szekszárd (hozzá tartozik Kéty, Felsönána, Zomba), 7100 Luther tér 2. Tel.:
74/311-653. Johann Gyula segédlelkész

Tamási (gondozza Tolnanémedi, Simontornya, Pincehely, Nagyszékely és Ireg-
szemcse gyülekezeteit), 7090 Kossuth tér

Tengelic, 7054 Rákóczi u. 22. Füller Mihály diakónus lel~ész J .
Tolnanémedi (Tamási gondozza), 7083 Fő u. 38. ~ tr 1:1-62lt
Vasas (Pécs gondozza), 7691 II. B. u. 12.

14. ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

Püspöki hivatal:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335, 176-2448. Fax: 176-
2440

Püspök: Szebik Imre
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335

Kerületi felügyelő: Farkasházi Ferenc
2890 Tata, Vágó u. 9. Tel.: 34/380-025

Püspökhelyettes : Labossa Lajos
2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: 34/316-201

Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán
1085 Budapest, Ü!!9i út 24. Tel.: 113-8504

Kerületi tisztviselők: Giczi Ferencné - Sass Gáborné

Kerületi alkalmazott: Cséki István - Cséki Istvánné

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335

Kerületi gépkocsivezető: Vas János
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Esperes: Missura Tibor
1114 Budapest, Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159

Egyházmegyei felügyelő: Dr. Müller Miklós
1124 Budapest, Fürj u. 29/B. Tel.: 162-1259

Budafok, 1221 Játék u. 16. Tel.: 226-0638. Solymár Gábor

Budahegyvidék, 1126 Tartsay V. u. ll. Tel.: 156-6551. Köszeghy Tamás igazgató
lelkész - Takács József kisegítő lelkész - Dr. Széchey Béla diakónus lelkész

Budavár, 1014 Táncsics M. u. 28. Tel.: 156-9736. Szebik Imre püspök - Balicza
Iván - ifj. Hafenscher Károly - Madocsai Miklós kisegítő lelkész

Budavári Németnyelvü Evangélikus Egyházközség, 1014 Táncsics M. u. 28. Tel.:
156-9736. Dietrich Tiggemann

14.1. Borsod-Hevesi Egyházmegye

Esperes: Sárkány Tibor
3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: 46/346-807

Egyházmegyei felügyelő: Dr. Meskó László
3534 Miskolc, Szinnyei M. u. 17. Tel.: 46/374-837

Arnót (hozzá tartozik Újcsalános gyülekezete), 3173 Petőfi u. 96/B. Tel.: 46/327-
937. OIáh Zoltán

Diósgyör, 3534 Miskolc Ill., Vár u. 7. Tel.: 46/379-422. Veczán Pál

Diósgyör-Vasgyár, 3533 Topiczer J. u. I/B. (Postacím: 3520 Miskolc, Pf. 734.)
Varga Gyöngyi segédlelkész

Eger, 3300 Vörösmarty u. 28. Tel.: 36/313-119. Deme Károly helyettes lelkész

Fancsal (hozzá tartozik Hemádvécse gyülekezete, gondozza Tállya és Abaúj-
szántó gyülekezeteit), 3849 Rákóczi u. 43. Tel.: 46/387-862 Péter Jenö

Hatvan (gondozza Gyöngyös güylekezetét), 3000 Úttörő u. 5. Tel.: 38/342-199.
Dr. Barcza Béla

Miskolc, 3530 Hunyadi u. 8. Tel.: 46/346-807. Sárkány Tibor esperes - Sárkány
Tibomé - Varga Gyöngyi segédlelkész

Ózd (hozzá tartozik Putnok gyülekezete), 3600 Váci M. u. 12. Tel.: 47/371-563.
Tóth Melinda, Tel.: 47/373-708 (lakás)

Sajókaza (gondozza Kurityán és Rudabánya gyülekezetét), 3720 Rákóczi u. 1.
Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs

Tállya (hozzá tartozik Abaújszántó gyülekezete, Eanesal gondozza), 3907 Kos-
suth u. 1.

14.2. Budai Egyházmegye
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Csepel, 1215 Katona J. u. 35. Tel.: 277-6762. Lehoczky Endre

Csillaghegy (gondozza Piliscsaba gyülekezetét), 1039 Mátyás kir. u. 31. Tel.:
. 168-6118. Donáth László (képviselői munkája miatt szabadságon) - id. Görög

Tibor (helyettes lelkész)

Kelenföld, 1114 Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159. Missura Tibor esperes - Csepregi
András - Ferenczy Erzsébet

Pesthidegkút, 1029 Ördögárok u. 9. Szilas Attila segédlelkész

Óbuda, 1034 Dévai B. M. tér 1. Tel./Fax: 168-6893. Bálint László

Nagybörzsöny, 2634 Kossuth u. 57. Thuránszky István segédlelkész

Szentendre, 2000 Bükköspart. id. Szentpétery Péter (lakása: 1141 Bp., Bosnyák
u. 65. Tel.: 252-8606)

14.3. Fejér-Komáromi Egyházmegye

Esperes: Labossa Lajos
2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: 34/316-201

Egyházmegyei felügyelő: Sztruhár András
2840 Oroszlány, Bányász krt. 8. Tel.: 34/361-354

Bakonycsernye, 8056 Dózsa u. 1. Tel.: 22/413-024. Bence Imre

Bakonyszombathely, 2884 Kossuth u. 38. Tel.: 34/359-313. Kovács László segéd-
lelkész

Bokod, 2855 Fő u. 25. Tel.: 34/360-535. Csonkáné Szabó Magda

Csabdi (hozzá tartozik Bicske és Csákvár gyülekezete), 2064 Petőfi u. 25. Labos-
sa Lajos (helyettes: Csabdi, Bicske) - Asbóth László (helyettes: Csákvár)

Esztergom, 2500 Simor J. u. 82. Tel.: 33/311-876. Szabó László

Érd, 2030 Thököly u. 19/A. Ittzés István

Gyúró (Tordas gondozza), 2464 Thököly u. 22.

Hánta (hozzá tartozik Ászár és Kisbér, Bakonyszombathely gondozza), 2879
Kossuth u. 41. -.51.j 13l-t ~ - G64
Komárom (gondozza Bábolna gyülekezetét), 2900 Márt rok u. 10. Tel.: 208. Dr.
Oláhné Nagy Edina (lakása: 2890 Tata, Kazinczy u. 3., Tel.: 34/383-597) -
Ihász Beatrix segédlelkész

Lajoskomárom (gondozza Enying gyülekezetét), 8136 Batthyány u. 9. Tel.: 20.
Decmann Tibor

Nagyveleg (gondozza Tés gyülekezetét), 8065 Kossuth u. 17. Tel.: 22/409-606.
Cserági István

Oroszlány, 2840 Alkotmány u. 48. Tel.: 34/361-669. Asbóth László
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Pusztavám, 8066 Kossuth u. 127. Tel.: 22/417-223. Puskás János

Sárbogárd (gondozza Sárszent!örinc gyülekezetét), 7003 Tanácsköztársaság u.
200. Tel.: 460. Decmann Tibor (helyettes)

Súr, 2889 Petőfi u. 41. Bencéné Szabó Márta

Szákszend (Szend), 2857 Csillag u. 1. Tel.: 34/371-596. Selmeczi Lajos (lakása:
2890 Tata, Feszty Á. u. 14., Tel.: 34/383-819)

Szákszend (Szák), 2856 Dózsa Gy. u. 39. Tel.: 34/370-096. Selmeczi Lajos

Székesfehérvár, 8000 Pintér K. u. 31 - 33. Tel.: 22/313-697. Bencze András

Tata, 2890 Görög hősök útja 35. Tel.: 34/~. Frankó Mátyás segédlelkész

Tatabánya, 2800 Tátra u. 13. Tel.: 34/316-201. Labossa Lajos esperes

Tordas (gondozza Gyuró gyülekezetét), 2463 Szabadság út 132. Tel.: 22/378-
518. Karsay Lajos segédlelkész

14.4. Györ-Soproni Egyházmegye

Esperes: Bárány Gyula
9025 Győr, Öregtemplom; II. Petőfi tér 2. Tel.: 96/321-312

Egyházmegyei felügyelő: Pócza Zoltán
9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 10. Tel.: 98/315-630.

Ágfalva, 9423 Fő u. 88. Makovnikné Hüffner Györgyi segédlelkész

Beled, 9343 Árpád tér 7. Tel.:~ Béres László 56! :tSf - ti 9"3
Bezi (hozzá tartozik Enese gyülekezete), 9162 Rákóczi u. 14. Koháry Ferenc
(helyettes)

Bönyrétalap 9073 Ady E. u. I/A. Bödecs Barnabás (helyettes)

Csoma (hozzá tartozik Kapuvár gyülekezete, gondozza Rábcakapi és Tárnokréti
gyülekezetét), 9300 Köztársaság u. 10. ifj. Magassy Sándor - ifj. Magassy
Sándorné segédlelkész

Farád (gondozza Rábaszentandrás gyülekezetét), 9321 Győri u. 76. Szűcs Kál-
mán

Felpéc, 9122 Kossuth u. 4. Kardos József (helyettes)

Györ-Öregtemplom, 9025 II. Petőfi t~l.: .96/320..l12. Bárány Gyula espe-
res, Tel.: 96/321-312 - Lackner Pál - Lacknerné Puskás Sára segédlelkész -
Dr. Ráskai Ferenc gyülekezeti munkatárs

Györ-Nádorváros, 9024 Ill. Liezen M. u. 41. Tel.: 96/317-381. Bödecs Barnabás
- Ittzés Gábor

Györság, 9084 Országút u. 14. Ittzés Gábor (helyettes)

Györszemere, 9121 Bakonyér u. 49. Kardos József (helyettes)
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Györújbarát, (9081 Tanácsház u. 3. Tel.: 96/355-003. Hanvay László
Kajárpéc, 9123 Fő u. 12. Tel.: 96/378-372. Jankovits Béla
Kisbabot (hozzá tartozik Mérges gyülekezete), 9133 Dózsa Gy. u. 24. Tel.:
96/369-034. Szabó András
Lébénymiklós, 9155 Iskola u. 2. Tel.: 98/360-013. Koháry Ferenc
Mórichida (hozzá tartozik Árpás gyülekezete), 9131 Fő u. 149.Tel.: 96/369-041.
Szabó András
Mosonmagyaróvár (hozzá tartozik Rajka és Hegyeshalom gyülekezete), 9200
Magyar u. 33. Tel.: 98/311-453. Kiss Miklós
Nemeskér, 9471 Fő u. 106. Tel.: 99/365-205. Magassy Zoltán diakónus lelkész
Rábaszentandrás (Farád gondozza), 9316 Kossuth u. 32.
Rábcakapi (hozzá tartozik Tárnokréti gyülekezete), 9165 Fő u. 71. ifj. Magassy
Sándor (helyettes)
Sopron - Magyarfalva - Balf, 9400 Templom u. 10. Tel.: 99/311-568. Szimon
János igazgató lelkész - Weltler Sándor - Alpár Gejza segédlelkész
Sopronbánfalva, 9400 Lomb u. 1. Tel.: 99/331-231. Buczolich Márta (lakása:
9400 Sopron, Zerge u. 13.)
Szakony (Bük gondozza), 9474 Fő u. 48.
Szilsárkány, 9312 Lenin u. 16. Szücs Kálmán (helyettes)
Tét, 9100 Fő u. 23/A. Tel.: 96/361-170. Kardos József

Vadosfá, 9346 Kossuth u. 13. Sümeghy József

14.5. Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye
Esperes: Bozorády Zoltán
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A. Tel.: 42/410-027
Egyházmegyei felügyelő: Baraksó János
4400 Nyíregyháza. Kéményseprő u. 5.
Debrecen, 4025 Miklós u. 3. Tel.: 52/321-745. Béres Tamás

Kölcse, 4965 Kőlcsey u. 22. Tel.:~3. Labossa László hir /':17ft -2.0'(

Nagycserkesz, 4445 Vasvári Pál út 83. Boncsérné Pecsenya Anna
Nyíregyháza (hozzácsatolva Sátoraljaújhely és Tokaj gyülekezete), 4400 Luther
tér 14. Tel.: 42/311-360. Bozorády Zoltán esperes - Bozorády Zoltánné -
Laborczí Géza - Laborcziné Sztankó Gyöngyí - Boncsér Sándor diakónus
lelkész

Nyíregyháza-kertváros,4400 Derkovits u. 21. Magyar László (lakása: Malom
u. 13., Tel.: 42/319 499~ - Jt.2/.!).1-G1-J;
Nyíregyháza-NyírszöUös,4400 Kollégium u. 72. Györfi Mihály diakónus lelkész
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14.6. Nógrádi Egyházmegye

Esperes: Kalácska Béla
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel.: 35/311-580

Egyházmegyei felügyelő: Urbán József
2669 Ipolyvece, Petőfi u. 32. Tel.: 35/367-277

BaIassagyarmat, 2660 Kossuth u. 36. Tel.: 35/311-580ö. KaIácska Béla esperes
- Garami Lajos igazgató lelkész

Bánk, 2653 Hősök tere 12.

Bátonyterenye (Kisterenye) (hozzá tartozik Pásztó gyülekezete), 3078 Zrínyi u.
6. Aklanné Balogh Éva (lakása: 3074 Sámsonháza, Béke u. 1.)

Bér, 3045 Luther tér 1. K1ucsik János diakónus lelkész

Bokor (hozzá tartozik Kutasó gyülekezete, Balassagyarmat gondozza), 3066
Szabadság u. 47.

Egyházasdengeleg (gondozza Heréd gyülekezetét), 3043 Rákóczi u. 31. Babka
László

Felsöpetény, (2611 Ságvári u. 12. Zólyomi Mátyás

Galgaguta, 2686 Gábor Áron u. 1. Tel.: 35/378-271. Seben István

Ipolyvece, 2669 Dózsa Gy. u. 90. Tel.: 35/367-386. Benkő Ferenc diakónus
lelkész (
Kétbodony, 2655 PeC<Ifi u. t6.I~ ~I.'2..1. [)C; 60 -'J 'tS: OJh
Legénd, 2619 Dózsa Gy. u. 73. Seben István (helyettes)

3,-- / 33 tr - O O,jLucfalva, 3129 Zrínyi u. 1. Megyasszai László

Nógrád (Felsöpetény gondozza), 2642

Ösagárd, 2616 Rákóczi ut. 18. Szolga Tőkés Sándor segédlelkész

Salgótarján, 3100 Salgó u. 4. Tel.: 32/312-671. Deme Károly

Sámsonháza, 3074 Béke u. 1. Aklan Béla J:::d J0 J ~ Ob]
Szécsény, 3170 Marx K. u. 3. Tel.: 125. Deme Káfoly (helyettes)

Szirák, 3044 Kossuth u. 1. Tel.: 78. Babka László

Szügy, 2699 Rákóczi u. 55. Tel.: 35/344-319. Záborszky Csaba

Terény, 2696 Arany J. u. 22. Gulácsiné,Fabulya Hilda segédlel-
kész

Vanyarc, 2688 Táncsics u. 4. Tel.: 18. Sándor Frigyes - Sándorné Povazsanyecz
Gyöngyi
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14.7. Vasi Egybázmegye

Esperes: Zügn Tamás
9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel.: 474

Egyházmegyei felügyelő: Dr. Nagy János
9500 Celldömölk, Deák F. u. 5. Tel.: 277

Alsóság, 9500 Celldömölk, II. Somogyi B. u. 29. Vető István

Boba, 9542 József A. u. 16. Rostáné Piri Magda

Búk (gondozza Szakony gyülekezetét), 9737 Jókai u. 4. Tel.: 94/358-782. Fatalin
Helga

Celldömölk, 9500 Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 58. Ságby András - Kiss Judit
gyülekezeti munkatárs

Csönge, 9513 Dózsa Gy. u. 12. Menyes Gyula

Gérce, 9672 Kossuth telep 1. Koczor György

Kemenesmagasi, 9522 Kossuth tér 7. Kovács Imre (lakása: 9516 Vönöck, József
A. u. 10.)

Kemenesmibályfa-Sömjénmibályfa, 9511 Bercsényi u. 22. Kovács Imre (lakása:
9516 Vönöck, József A. u. 10.)

Kissomlyó, 9555 Kossuth u. 78. Tel.: Jánosháza 219. Koczor György (helyettes)

Körmend, 9900 Thököly u. 21. Tel.: 474. Zügn Tamás esperes

Kőszeg, 9730 Gyöngyös u. 29. Tel.: 94/360-181. Ittzés János

Meszlen (hozzá tartozik Acsád gyülekezete), 9745 Béke u. 19. Tel.: 94/368-033.
Verasztó János segédlelkész (lakás: 9739 Nemescsó, Péterffy u. 46.) - Verasztó-
né Magyar Melinda segédlelkész

Nagygeresd, 9664 Petőfi u. 52. Jánosa Attila (helyettes)

. Nagysimonyi, (9651 Kossuth u. 1. Horváth Ferenc diakónus lelkész (lakása 9500
Celldömölk, Nagy S. tér 7.)

Nádasd és Vasi Misszió, 9915 Kossuth u. 66. Rác Miklós !3it/1,Zit-,22;!:;
Nemescsó, 9739 Péterffy u. 46. Tel.: 94/368-033. Verasztó János

Nemeskolta, 9775 Szabadság u. 51. Rác Miklós (helyettes)

Ostffyasszonyfa, 9512 Ady E. u. 9. Menyes Gyula segédlelkész

Őrimagyarósd, 9933 Ady E. u. 8. Loós Csaba diakónus lelkész

Répcelak (hozzá tartozik Csánig gyülekezete), 9653 Bartók B. u. 44. Jánosa
Attila segédlelkész =t-: -h1-.3
Sárvár, 9600 Sylvester u. 3. Te1.;A'11. Schermann Gábor segédlelkész

Szentgottbárd (hozzá tartozik Őriszentpéter gyülekezete), 9970 József A. u.
l4/A. TeL: 94/380-822. Molnár Jenő

181



Esperes: Varga György
8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel.: 89/324-360

Egyházmegyei felügyelő: Kiss Attila
8200 Veszprém, Rozmaring u. 27. Tel.: 88/326-70 I

Ajka, 8400 Kossuth u. 2/B. Tel.: 88/311-340. Györ Sándor

Bakonytamási, 8555 Széchenyi u. 3. Tel.: 5. Ördög Endre segédlelkész - Ördög-
né Hanvay Enikö lelkészi munkatárs

Bakonyszentlászló, 8431 László király u. 1. Ördög Endre segédlelkész - Ördög-
né Hanvay Enikö lelkészi munkatárs

Csikvánd, 8534 Kossuth u. 46. Asbóthné Pécsinger Éva

Csögle, 8495 Rákóczi u. 160. Kovács Etelka (lakása: Marcalgergelyi, Dózsa Gy.
u. 1.)

Nagyalásony (hozzá tartozik Dabrony gyülekezete), 8484 Kossuth u. 60. Pöcze
István segédlelkész

Dörgicse (hozzá tartozik Kövágóörs és Balatonfüred gyülekezete), 8244 Fő u. 49.
Tel. :)Ó!344-348. Riczinger József

Homokbödöge, 8563 Jókai U.(27. Görög Zoltán (lakása: 8500 Pápa, Dózsa Gy.
u.32.) lfl ~~3'- C;~3
KapoIcs, 8294 Kossuth u~8/A. Kiss János

Kemeneshögyész - Magyargencs társegyház, 8516 Kemeneshőgyész, Ady E. u.
23. Szakál Árpád

Kerta (hozzá tartozik VeszprémgaIsa gyülekezete, Nagyalásony gondozza), 8429
Dózsa Gy. u. 45/A.

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 (hozzá tartozik Nagyvázsony, Szentantalfa és Zánka gyülekezete),
8271 Kossuth u. 24. Gyarmati István

Mezölak (gondozza Békás, Nagyacsád, Mihályháza, Nemesgörzsöny, Dáka,
Pápaderecske gyülekezetét), 8514 Kossuth u. 54. Bartha István segédlelkész

Szombathely, 9700 Körmendi u. 2. Tel.: 94/313-002. Fehér Károly

Uraiújfalu, 9651 Petőfi u. 24. Menyesné Uram Zsuzsa

Vönöck, 9516 József A. u. 10. Kovácsné Tóth Márta

Zsédeny (hozzá tartozik HegyfaIu gyülekezete), 9631 Hunyadi u. I/A.

14.8. Veszprémi Egyházmegye
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Öskü, 8191 Lenin u. 8. Kapi Zoltán diakónus lelkész

Pápa, 8500 Széchenyi u. 15. Tel.: 89/324-360. Varga Györgyesperes

Sikátor, 8439 Kossuth u. 18. id. Magassy Sándorné diakónus lelkész

Somlószölös, 8483 Kossuth u. 107. Polgárdi Sándor segédlelkész

Takácsi (hozzá tartozik Gecse gyülekezete), 8541 Petőfi u. 64. Varga György
(helyettes)

Tés, 8109 Petőfi u. 22. Cserági István

Vanyola, 8552 Vajda Péter u. 4.

Várpalota, 8100 Thúry György tér 1. Tel.: 88/371-204. Pintér Mihály

Veszprém, 8200 Arany J. u. 20. Tel.: 88/321-618. Isó Zoltán - Isó Dorottya -
ifj. Hegedüs Lajos kisegítő lelkész

Harangszentelés a kecskeméti templomban

183



Felelős szerkesztő és kiadó:
Tóth-Szöllős Mihály

ISSN 0531 - 8173

EVANGÉLIKUS TEOLÚGUS OTTHON
1147 Budapest, Lőcsei út 32.

.í'el.: 163-64-51 183-45-37

Egyetemi Nyomda - 94.3191 Budapest, 1994
Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató



A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ

220,-
200,-

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy boltunkban az alábbi új
kiadványok és egyéb termékek vásárolhatók:

Elek László: Székács József
Gémes István: Igen
Gömörí János: Eperjes és az evangélikus

kollégium története 140,-
Grünvalszky Károly: Ábrázolt egyháztörténet I-II. 1100,-
Hermeneutikai Füzetek: 1.: Paradigmaváltás ok

a Biblia értelmezésében
Hermeneutikai Füzetek: 2.: Értelmezéstörténet

mint egyháztörténet
Hermeneutikai Füzetek: 3.: Szóra bírni az írást
Képes Újszövetség (új fordítású)
Magyar Luther Füzetek 1.: Újrakezdés (1991-1993)
Magyar Luther Füzetek 2.: Luther Márton

Nyílt levél a fordításról (1530)
Magyar Luther Füzetek 3.: Luther Márton

Nyolc böjti prédikáció Wittenberg népének
Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok
Szent Szonettek
Vajta Vilmos: COMMUNIÓ Krisztus és a szentek

közössége
Útmutató '95

Igéslapok, képeslapok
Igés golyóstollak
Oltári gyertyák több méretben
Videófilmek nagy választékban

245,-
80,-

5-, 10-, 16,-
70,-

180-650,-
1800,-

Rendelési címünk: Evangélikus Sajtóosztály
1085 Budapest
Üllői út 24.

150,-

150,-
150,-
800,-
140,-

60,-

115,-
85,-

290,-


