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1996
Ritka évfordulók éve köszöntött ránk: millecentenárium, azaz ezeregyszáz 

évét ünnepeljük a magyar honfoglalásnak. így is kifejezhetjük: 1100 év Európá
ban. 896 ugyanis az az év, amelyikhez kötjük az addig vándorló, nomád magyar 
törzsek megérkezését és letelepedését a Kárpát-medencében. Visszatekintünk 
1896-ra is, a millenium évére, amikor Budapest európai nagyvárosként mutatko
zott be új épületeivel, az európai kontinens első földalatti vasútjával, a mai And- 
rássy úti ún. kisföldalattival, a Műcsarnokkal, a Közlekedési és Mezőgazdasági 
Múzeummal.

Ezer esztendős a magyar iskola, hiszen 996-ban alapították Pannonhalmán, 
a bencés kolostorban az első magyar iskolát hazánkban. Néhány éve folyik már 
az a munka, amelyik megpróbálta erre a kerek évfordulóra megírni mindenütt a 
városokban és falvakban jelentősebb iskoláink történetét. Örömmel csatlakozott 
ehhez egyházunk, hogy bemutassuk jeles művelődési intézményeink sorát Sop
rontól Győrön, Bonyhádon keresztül Aszódig, Nyíregyházáig, Békéscsabáig, 
Orosházáig és Budapestig.

Ezeregyszáz éves európai történelmünkben ott van a keresztyénség helye, és 
első királyunk 1000-ben történt megkoronázása a II. Szilveszter római pápától ka
pott koronával jelképezi a magyar államiság és az egyház kezdetét. Evangélikus 
egyházunk hazánkban a keresztyénség első, reformáció előtti évszázadait is a ma
gáénak vallja ugyanúgy, amint a világ keresztyénségében magunkénak valljuk az 
apostolokat, az egyházatyákat és az első évszázadok mártírjait.

Különösképpen is emlékezni szeretnénk azonban egyházunk történetéből 
arra, hogy február 18-án lesz 450 éve annak, hogy Luther meghalt. Nem szabad 
felejtenünk azokat az eseményeket sem, amelyek mutatják, milyen nehéz körül
mények, mennyi harc és szenvedés árán tudott gyökeret verni a reformáció által 
hozott evangélium közöttünk. így kegyelettel gondolunk január 6-án a 375 évvel 
ezelőtt Csepregen lemészárolt 1223 mártírunkra, közöttük fiatalokra és idősekre, 
nőkre, férfiakra és gyermekekre, akiknek csak az volt a bűnük, hogy evangéliku
sok voltak.

Szeretettel várjuk nyáron a finn—magyar—észt evangélikus egyházi találko
zót és örülünk annak, hogy december elején az európai evangélikus egyházak 
püspökei hazánkban tartják konferenciájukat.

Mennyi esemény, mennyi évforduló! A z ünnepek azonban nemcsak a múltba 
viszik tekintetünket, hanem a jövő felé irányítják. A z egyik teológus mondása sze
rint meg kell különböztetnünk a tradíciót a tradicionalizmustól. A  tradíció, a ha
gyomány helyes ápolása „a holtak élő hitét”jelenti, mert azt visszük tovább, amit 
rajtuk és általuk Isten számunkra ajándékképpen adott. A  tradicionalizmus ezzel 
ellentétben ,pz élők halott hite”, amikor megkövesedik és múzeummá válik a 
múlt. Isten óvja egyházunkat és népünket a tradicionalizmustól és adjon élő, előre 
mutató hagyományőrzést, jövőt építő magyar és keresztyén tradíciót!

Dr. Harmati Béla



AZ 1996. ESZTENDŐ ÉVI IGÉJE

„Szeret az Úr, 
azért nincs még végünk, 

mert nem fogyott el 
irgalma. . . ”

Jeremiás siralmai 3,22



JANUÁR
Újév --  Kol 3,17

1 Hétfő Újév (Fruzsina) Lk 4,16—21 Zsolt 121
2 Kedd Ábel Mt 2,13—23 Mk 1,1—8
3 Szerda Bejámin Ézs 43,16—19 Mk 1,9—13
4 Csütörtök Leóna 4Móz 13,1—3.21—29 Mk 1,14—20
5 Péntek Simon Fii 4,10—20 Mk 1,21—28
6 Szombat Vízkereszt

(Boldizsár)
Mt 2,1—12 M k 1,29—31

Vízkereszt utáni 1. vasárnap — Róm 8,14
7 Vasárnap Attila M t 3,13—17 Zsolt 89,1—19
8 Hétfő Szörény Józs 3,5—11 Mk 1,40—45
9 Kedd Marcel Józs 3,12—17 Mk 2,1—12

10 Szerda Ágota Jn 3,22—30 Mk 2,13—17
11 Csütörtök Melánia Mt 4,12—17 Mk 2,18—22
12 Péntek Ernő Jn 10,31—38 Mk 2,23—28
13 Szombat Veronika Jn 5,19—24 Mk 3,16

Vízikereszt utáni 2. vasárnap — Jn 1,17
14 Vasárnap János Jn 2,1—11 Zsolt 89,20—38
15 Hétfő Lóránt Jer 14,2—9 lKor 1.1—9
16 Kedd Gusztáv Jer 17,13—17 lKor 1,10—17
17 Szerda Antal Mt 19,3—9 lKor 1,18—25
18 Csütörtök Piroska Mt 5,17—20 lKor 1,26—31
19 Péntek Sára 5Móz 4,5—13 lKor 2,1—9
20 Szombat Fábián,

Sebestyén
Róm 3,19—22 lKor 2,10—16

Vízkereszt utáni 3. vasárnap — Lk 13,29
21 Vasárnap Ágnes Mt 8,5—13 Zsolt 86
22 Hétfő Artúr Ézs 19,19—25 lKor 3,1—3
23 Kedd Zelma ApCsel 10,21—35 lKor 3,5—8
24 Szerda Tímár Jn 4,5—14 lKor 3,9—14
25 Csütörtök Pál Jn 4,27—42 lKor 3,18—23
26 Péntek Vanda Lk 4,22—30 lKor 4,1—13
27 Szombat Lotár Róm 11,13—22 lKor 4,14—21

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap — Ézs 60,2
28 Vasárnap Károly M t 17,1—9 Zsolt 135
29 Hétfő Adél 2Móz 34,29—35 lKor 5,1—8
30 Kedd Mártonka Jn 12,34—41 lKor 5,9—13
31 Szerda Virgilia Jn 1,43—51 lKor 6,1—11
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FEBRUÁR
1 Csütörtök Ignác 2Móz 24 ,1 -2 .9 --18 lKor 6,12—20
2 Péntek Karolin Mt 16,24—28 lKor 7,1—7
3 Szombat Balázs Fii 3,20—4,1 lKor 7,8—16

Hetvened vasárnap — Dán 9,18

4 Vasárnap Ráchel Mt 20,1—16 Zsolt 124
5 Hétfő Ágota lSám 15,35—16,13 lKor 7,17—24
6 Kedd Dorottya Fii 1,27—30 lKor 7,25—30
7 Szerda Tódor lMóz 6,9—22 lKor 8,1—6
8 Csütörtök Aranka Róm 4,1—5 lKor 8,7—13
9 Péntek Abigél Mt 10,10—42 lKor 9,1—12

10 Szombat Elvira Lk 17,7—10 lKor 9,13—18

Hatvanad vasárnap — Zsid 3,15

11 Vasárnap Bertold Lk 8,4—15 Zsolt 125
12 Hétfő Lídia Mt 13,10—17 lKor 9,19—23
13 Kedd Ella 5Móz 32,44—47 lKor 9,24—29
14 Szerda Bálint Mt 13,31—35 lKor 10,1—13
15 Csütörtök Áldáska ApCsel 16,8—15 lKor 10,14—22
16 Péntek Julianna Zsid 3,12—4,1 lKor 10,23—11,1
17 Szombat Donát Zsid 6,4—8 lKor 11,2—16

Ötvened vasárnap — Lk 18,31

18 Vasárnap Konrád, M t 8,31—38 Zsolt 31
Bernadett

19 Hétfő Zsuzsanna Lk 13,31—33 lKor 11,17—22
20 Kedd Álmos Lk 10,38—42 lKor 11,23—27
21 Szerda Eleonóra Mt 6,16—21 lKor 11,28—34
22 Csütörtök Gerzson 2Móz 32,1-6,15--20 lKor 12,1—11
23 Péntek Alfréd Préd 7,13—14 lKor 12,12—26
24 Szombat Mátyás Dán 5,1—30 lKor 12,27—31/a

Invocavit — Böjt 1. vasárnapja --  ÍJn 3,8

25 Vasárnap Géza Mt 4,1—11 Zsolt 91
26 Hétfő Sándor Jak 4,1—10 lKor 12,31—13,7
27 Kedd Ákor Róm 6,12—14 lKor 13,8—13
28 Szerda Elemér Jób 1,1—22 lKor 14,1—12
29 Csütörtök Szökőnap Jn 2,13—22 lKor 14,13—25
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MÁRCIUS
1 Péntek Albin Mt 16,21—27 lKor 14,26—33/a
2 Szombat Lujza Zsid 2,10—18 lKor 14,33/b—40

Reminiscere — Böjt 2. vasárnapja — Róm 5,8
3 Vasárnap Kornélia M k 12,1—12 Zsolt 123
4 Hétfő Kázmér Zsid 11,8—10 Mk 10,32—34
5 Kedd Adorján Jn 8,21—30 Mk 10,35—45
6 Szerda Alpár Jób 2,1—10 Mk 10,46—52
7 Csütörtök Tamás lMóz 14,17—20 Mk 11,1—11
8 Péntek Zoltán Gál 4,12—20 Mk 11,12—19
9 Szombat Franciska,

Fanni
Mt 12,38—42 Mk 11,20—25

Oculi — Böjt 3. vasárnapja — Lk 9,62
10 Vasárnap Olimpia, Ildikó L k 9,57—62 Zsolt 129
11 Hétfő Aladár Mt 19,16—26 Mk 11,27—33
12 Kedd Gergely Lk 9,51—56 Mk 12,1—12
13 Szerda Krisztián Jób 7,11—21 Mk 12,13—17
14 Csütörtök Matild Jer 20,7—13 Mk 12,18—27
15 Péntek (Nemzeti 

ünnep), Kristóf
L k  12,49—53 M k 12,28—34

16 Szombat Henrietta IThessz 2,13—20 Mk 12,35—37/a

Laetare — Böjt 4. vasárnapja — Jn 12,24

17 Vasárnap Gertrúd Jn 12,20—26 Zsolt 132
18 Hétfő Sándor, Ede Jn 6,23—29 Mk 12,37/b—40
19 Kedd József Fii 1,15—21 Mk 12,41—44
20 Szerda Hubert Jób 9,14-23.32--35 Mk 13,1—13
21 Csütörtök Benedek 5Móz 8,2—3 Mk 13,14—23
22 Péntek Katalin Jn 10,17—25 Mk 13,24—27
23 Szombat Brúnó Ám 8,11—12 Mk 13,28—37

Judica — Böjt 5. vasárnapja — Mt 20,28
24 Vasárnap Gábor M k 10,35—45 Zsolt 102
25 Hétfő Zsolt Zsid 7,24—27 Mk 14,1—11
26 Kedd Erika 4Móz 21,4—9 Mk 14,12—16
27 Szerda Hajnalka Jób 19,21—27 Mk 14,17—25
28 Csütörtök Gedeon Zsid 9,11—15 Mk 14,26—31
29 Péntek Jónás Jn 11,47—54 Mk 14,32—42
30 Szombat Zalán Zsid 10,1—10 Mk 14,43—52

Palmarum — Virágvasárnap — Jn 3,14—15
31 Vasárnap Árpád Jn 12,12—19 Zsolt 88

7



ÁPRILIS
1 Hétfő Húgó 2Móz 12,3—14,21—28 Mk 14,53—56
2 Kedd Áron Jn 12,27—33 Mk 14,66—72
3 Szerda Keresztély, Buda Mik 3,9—12 Mk 15,1—15

Richard
4 N.csütörtök Izidor 2Móz 24,3—11 Mk 15,16—23
5 Nagypéntek Vince lMózes 22,1—18/a M k 15,24—43
6 N.szombat Cölesztin, Jón 2,3—10 Mk 15,42—47

Vilmos
Húsvéf — Jel 1,18

7 Húsvét- Herman lSám 2,1—2,6—8/a M k 16,1—8
vasárnap

8 Húsvéthétfő Lídia Ézs 25,8—9 M k 16,9—20
9 Kedd Erhardt Lk 24,36—45 lKor 15,1—11

10 Szerda Zsolt Jn 20,1—10 lKor 15,12—19
11 Csütörtök Leó Jn 20,11—28 lKor 15,20—28
12 Péntek Gyula Jn 21,1—14 lKor 15,29—34
13 Szombat Ida Lk 24,1—12 lKor 15,35—49

Quasi modo geniti — Húsvét utáni 1. vasárnap — lP t 1,3
14 Vasárnap Tibor Jn 20,19—29 Zsolt 138
15 Hétfő -Tass Kol 2,12—15 lKor 15,50—58
16 Kedd Rudolf Róm 13,12—14 lKor 16,1—12
17 Szerda Enikő ÍJn 2,12—17 lKor 16,13—24
18 Csütörtök Ilma Jn 17,9—19 lPt 1,1—12
19 Péntek Kocsárd Jel 7,9—17 lPt 1,13—16
20 Szombat Tivadar lMóz 32,22/b—32 lPt 1,17—21

Misericordias Domini —
Húsvét utáni 2. vasárnap — Zsolt 33,5

21 Vasárnap Csilla Jn 10,11—16(27—30) Zsolt 136
22 Hétfő Anzelm 5Móz 18,15—19 lPt 1,22—2,3
23 Kedd Béla Mt 26,31—35 lPt 2,4—10
24 Szerda György Jn 21,15—19 lPt 2,11—17
25 Csütörtök Márk Ez 34,23—31 lPt 2,18—25
26 Péntek Ervin Zsid 13,12—16 lPt 3,1—7
27 Szombat Arisztid ApCsel 20,17—38 lPt 3,8—12

Jubilate -— Húsvét utáni 3. vasárnap —- Zsolt 66,1
28 Vasárnap Valéria Jn 15,1—8 Zsolt 148
29 Hétfő Albertina Ef 4,17—24 lPt 3,13—17
30 Kedd Katalin Jób 38,31—38 lPt 3,8—22
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MÁJUS
1 Szerda Fülöp, Jakab Lk 20,27—39 lPt 4,1—11
2 Csütörtök Zsigmond ApCsel 17,22—34 lPt 4,12—19
3 Péntek Irma Gál 6,14—18 lPt 5,1—7
4 Szombat Flórián Gál 5,1—6 lPt 5,8—14

Cantate -— Húsvét utáni 4. vasárnap —- Zsolt 98,1
5 Vasárnap Gottfried M t 11,25—30 Zsolt 149,1—5
6 Hétfő Frida Jak 1,17—21 lTim 1,1—11
7 Kedd Napóleon Jn 6,66—69 lTim 1,12—20
8 Szerda Gizella Lk 19,37—40 lTim 2,1—7
9 Csütörtök Gergely Mt 21,18—22 lTim 2,8—15

10 Péntek Ármin Jel 5,6—11 lTim 3,1—13
11 Szombat Ferenc lSám 16,14—23 lTim 3,14—16

Rogate —- Húsvét utáni 5. vasárnap — Zsolt 66,20
12 Vasárnap Pongrác Jn 15,23/b —33 Zsolt 92
13 Hétfő Szervác lKir 3,5—15 lTim 4,1—11
14 Kedd Bonifác Kol 4,1—6 lTim 4,12—5,2
15 Szerda Zsófia Lk 11,1—13 lTim 5,3—16
16 Csütörtök Mózes

(Mennybeme
netel ünnepe

Lk 24,44—53 Fii 2,6—11

17 Péntek Bánk Jel 1,4—8 lTim 5,17—25
18 Szombat Erik Dán 7,2—14 lTim 6,1—10

Exaudi - -  Húsvét utáni 6. vasárnap — Zsolt 27,7
19 Vasárnap Buda Jn 15,26—16,4 Zsolt 131
20 Hétfő Bernát, Felicia Jn 14,15—19 lTim 6,11—16
21 Kedd Konstantin Lk 12,8—12 lTim 6,17—21
22 Szerda Júlia Róm 8,26—30 2Tim 1,1—12
23 Csütörtök Dezső Jn 7,37—39 2Tim 1,13—18
24 Péntek Eszter Zsid 11,32—40 2Tim 2,1—13
25 Szombat Orbán Ézs 41,17—20 2Tim 2,14—26

• Pünkösd — Zak 4,6
26 Pünkösdvas. Fülöp Jn 14,23—27 Zsolt 150
27 Pünkösdhétf Helga M t 16,13—19 E f 1,3—14
28 Kedd Emil, Csanád Ez 36,22—28 2Tim 3,1—9
29 Szerda Keve ApCsel 10,44—48 2Tim 3,10—17
30 Csütörtök Janka ApCsel 4,8—21 2Tim 4,1—8
31 Péntek Angéla Gál 3,1—5 2Tim 4,9—22
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JÚNIUS
1 Szombat Tünde ApCsel 8,14—25 Tit 1,1—16

Szentháromság ünnepe — Ézs 6,3
2 Vasárnap Anna Jn 3,1—15 Zsolt 145
3 Hétfő Ildikó 4Móz 6,22—27 Tit 2,1—10
4 Kedd Kalocsa Péld 1,20—28 Tit 2,11—15
5 Szerda Fatime Ef 4,1—6 Tit 3,1—15
6 Csütörtök Norbert Ézs 44,21—23 lKir 1,1—21
7 Péntek Róbert Ef 1,3—14 lKir 1,22—40
8 Szombat Medárd Ez 1,4—5.22—28 lKir 1,41—53

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap — Lk 10,16
9 Vasárnap Félix Lk 16,19—31 Zsolt 133

10 Hétfő Margit Jer 36,1—31 lKir 2,1—12.3,1—3
11 Kedd Barnabás Jón 1,1—16 lKir 3,4—15
12 Szerda Virág Jón 2,1—11 lKir 3,16—28
13 Csütörtök Tóbiás Mt 9,35—38.10,1—7 lKir 5,9—14
14 Péntek Vazul Jer 15,15—21 lKir 5,15—32
15 Szombat Jolán Préd 12,1—8 lKir 6,1—13

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap — Mt 11,28
16 Vasárnap Jusztin Lk 14,15—24 Zsolt 36
17 Hétfő Laura Préd 4,17.5,1—6 lKir 8,1—13
18 Kedd Arnold Mt 10,7—15 lKir 8,22—30.54—61
19 Szerda Gyárfás ApCsel 20,7—12 lKir 9,1—9
20 Csütörtök Rafael ÍJn 3,13—18 lKir 10,1—13
21 PéAtek Alajos Jón 3,1—10 lKir 11,1—13
22 Szombat Paulina Jer 3,14—17 lKir 11,26—43

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap — Lk 19,10

23 Vasárnap Zoltán L k  15,1—11 Zsolt 106,1—23
24 Hétfő Iván Lk 1,57—80 lKir 12,1—19
25 Kedd Vilmos Bír 10,6—16 lKir 12,20—32
26 Szerda János, Pál Lk 15,11—25 lKir 12,33—13,19
27 Csütörtök László Lk 19,1—10 lKir 13,20—32
28 Péntek Levente Jón 3,10.4,1—11 lKir 16,29—17,6
29 Szombat Péter, Pál Jn 6,37—40 lKir 17,7—16

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap —  Gál 6,2
30 Vasárnap Pál Lk 6,36—42 Zsolt 106,24—48
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JÚLIUS
1 Hétfő Tibold Jn 8,3—11 lKir 17,17—24
2 Kedd Ottokár Jak 1,19—25 lKir 18,1—15
3 Szerda Kornél Jak 3,13—18 lKir 18,16—29
4 Csütörtök Ulrik Róm 12,17—21 lKir 18,30—46
5 Péntek Emese Róm 15,1—7 lKir 19,1—18
6 Szombat Ézsaiás Ézs 30,18—22 lKir 19,19—21

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap — Ef 2,8
7 Vasárnap Cirill Lk 5,1—11 Zsolt 73
8 Hétfő Teréz Lk 14,25—33 lKir 21,1—16
9 Kedd Veronika Lk 9,51—56 lKir 21,17—29

10 Szerda Amália Róm 13,8—10 lKir 22,1—23
11 Csütörtök Lili Gál 1,11—24 lKir 22,24—40
12 Péntek Izabella Lk 9,18—26 Mik 1,1—9
13 Szombat Jenő Mt 19,27—30 Mik 2,1—13

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap — Ézs 43,1
14 Vasárnap Eörs M t 28,16—20 Zsolt 139,1—24
15 Hétfő Henrik lMóz 7,1—22 Mik 3,1—12
16 Kedd Zalán 2Móz 14,8—31 Mik 4,1—10
17 Szerda Elek ApCsel 8,26—39 Mik 4,11—5,4
18 Csütörtök Frigyes Gál 3,26—29 Mik 6,1—8
19 Péntek Emília Kol 2,6—13 Mk 3,7—12
20 Szombat Illés Jel 3,1—6 Mk 3,13—19

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap — Ef 2,19
21 Vasárnap Dániel Jn 6,1—15 Zsolt 144
22 Hétfő Mária,

Magdolna
2Móz 16,32—35/a Mk 3,20—30

23 Kedd Lenke 2Móz 19,3—8 Mk 3,31—35
24 Szerda Krisztina Fii 2,1—4 Mk 4,1—9
25 Csütörtök Jakab Lk 9,10—17 Mk 4,10—12
26 Péntek Anna Jn 6,47—51 Mk 4,13—20
27 Szombat Olga Jel 19,6—9 Mk 4,21—25

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap — Ef 5,8—9
28 Vasárnap Ince M t 5,13—16 Zsolt 53
29 Hétfő Márta Jak 2,14—16 Mk 4,26—29
30 Kedd Judit Gál 6,7—10 Mk 4,30—34
31 Szerda Oszkár Kol 1,3—11 Mk 4,35—41

11



AUGUSZTUS
1 Csütörtök Péter Mt 7,13—21 Mk 5,1—20
2 Péntek Lehel Fii 2,14—18 Mk 5,21—24/a
3 Szombat Csilla Fii 1,6—11 Mk 5,24/b—34

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap — Lk 12,48

4 Vasárnap Domokos Mt 25,14—30 Zsolt 142
5 Hétfő Vajk Préd 9,13—18 Mk 5,35—43
6 Kedd Berta Péld 8,12—31 Mk 6,1—6
7 Szerda Ibolya Lk 16,10—13 Mk 6,7—13
8 Csütörtök László Ez 3,17—19 Mk 6,14—29
9 Péntek Ernőd Jer 1,11—19 Mk 6,30—44

10 Szombat Lőrinc Mt 7,24—27 Mk 6,45—56

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap — Zsolt 33,12

11 Vasárnap Tibor L k  19,41—48 Zsolt 141
12 Hétfő Klára Róm 11,1—15 Mk 7,1—15
13 Kedd Ipoly 5Móz 32,7—12 Mk 7,17—23
14 Szerda Özséb lKir 21,1—16 Mk 7,24—30
15 Csütörtök Mária Jer 16,14—17 Mk 7,31—37
16 Péntek Ábrahám JSir 1,12—17.20—21 Mk 8,1—10
17 Szombat Anasztáz Mt 23,34—39 Mk 8,11—13

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap — lP t 5,5

18 Vasárnap Ilona Lk 18,9—14 Zsolt 140
19 Hétfő Huba Mt 23,1—12 Mk 8,14—21
20 Kedd István király ü. ISám 17,38—51 M k 8,22—26
21 Szerda Sámuel Lk 7,1—10 Mk 8,27—33
22 Csütörtök Menyhért ApCsel 12,18—25 Mk 8,34—9,1
23 Péntek Farkas Lk 22,24—30 Mk 9,2—13
24 Szombat Bertalan Ez 17,22—24 Mk 9,14—29

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap — Ézs 42,3

25 Vasárnap Lajos Mt 7,31—37 Zsolt 147
26 Hétfő Róza Mt 12,9—20 Mk 9,30—37
27 Kedd Szilárd ApCsel 14,8—18 Mk 9,38—41
28 Szerda Ágoston ApCsel 3,1—10 Mk 9,42—50
29 Csütörtök Lilla Jak 5,13—16 Mk 10,1—12
30 Péntek Róza Mt 8,14—17 Mk 10,13—16
31 Szombat Erika Lk 4,38—44 Mk 10,17—31
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SZEPTEMBER
Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap — Mt 25,40

1 Vasárnap Egyed L k 10,25—37 Zsolt 122
2 Hétfő Rebeka 2Sám 9,1—11 Jer 1,1—10
3 Kedd Hilda 5Móz 24,17—22 Jer 1,11—19
4 Szerda Rozália 2Móz 22,20—26 Jer 2,1—13
5 Csütörtök Viktor ApCsel 6,17 Jer 3,1—10
6 Péntek Zakariás Mt 5,25—30 Jer 4,1—8
7 Szombat Regina Jer 22,13—19 Jer 6,9—21

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap — Zsolt 103,2

8 Vasárnap Mária Lk 17,11—19 Zsolt 146
9 Hétfő Ádám Ézs 40,15—26 Jer 7,1—15

10 Kedd Erik Gál 5,16—23 Jer 7,21—28
11 Szerda Teodóra IThessz 1,2—10 Jer 9,22—23
12 Csütörtök Szabolcs 3Móz 9,22—10,5 Jer 14,1—16
13 Péntek Ludovika Ef 1,3—14 Jer 15,10.15—21
14 Szombat Szerénke 2Thessz 2,13—17 Jer 19,1—13

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap — lP t 5,7
15 Vasárnap Enikő M t 6,25—34 Zsolt 127
16 Hétfő Edit Lk 12,22—23 Jer 20,7—18
17 Kedd Hajnalka Gál 5,25—6,10 Jer 21,1—14
18 Szerda Titusz ApCsel 27,21—26 Jer 23,1—8
19 Csütörtök Vilma Péld 30,5—9 Jer 25,1—14
20 Péntek Csendike 2Thessz 3,6—13 Jer 25,15—31
21 Szombat Máté Lk 6,20—26 Jer 26,1—19

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap — 2Tim 1,10
22 Vasárnap Móric Jn 11,1—3.17—27 Zsolt 119,113—120
23 Hétfő Tekla 2Sám 12,15—24 Jer 28,1—17
24 Kedd Gellért Jób 5,17—26 Jer 29,1—14
25 Szerda Kleofás Zsid 12,4—11 Jer 30,1—3.31,1—14
26 Csütörtök Jusztina Jak 1,2—12 Jer 31,18—20
27 Péntek Labore Zsid 10,35—39 Jer 36,1—32
28 Szombat Vencel Jak 5,9—11 Jer 37,1—21

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap — ÍJn 5,4

29 Vasárnap Mihály M t 15,21—28 Zsolt 119,121—128
30 Hétfő Jeromos Zsid 11,1—7 Jer 38,1—13
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OKTÓBER
1 Kedd Malvin ÍJn 4,4—11 Jer 38,14—28
2 Szerda Petra Zsid 11,17—22 Jer 39,1—14
3 Csütörtök Helga Ézs 49,7—13 Jer 40,7—16
4 Péntek Ferenc Jn 9,35—41 Jer 41,1—18
5 Szombat Aurél Zsid 11,23-31 Jer 42,1—22

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap — ÍJn 4,21
6 Vasárnap Brúnó M k 12,28—34 Zsolt 65
7 Hétfő Amália Ef 5,15—21 Jer 43,1—13
8 Kedd Etelka IThessz 4,9—12 Jer 44,1—14
9 Szerda Dénes Mt 5,23—26 JSir 1,1—11.17—22

10 Csütörtök Gedeon Jak 2,1—8 JSir 3,1—33
11 Péntek Fenyőke Mt 22,34—46 JSir 3,34—59
12 Szombat Miksa Jak 2,8—13 JSir 5,1—5.16—26

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap — Jer 17,14
13 Vasárnap Kálmán M k 2,1—12 Zsolt 137,1—8
14 Hétfő Helén Fii 2,12—13 2Kor 1,1—7
15 Kedd Teréz Jer 17,12—17 2Kor 1,8—11
16 Szerda Gál Mik 7,18—20 2Kor 1,12—24
17 Csütörtök Hedvig 4Móz 12,1—15 2Kor 2,1—11
18 Péntek Lukács 2Móz 15,22—27 2Kor 2,12—17
19 Szombat Luciusz Júd 20—25 2Kor 3,1—11

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap — Mik 6,8
20 Vasárnap Irén M k 10,2—16 Zsolt 96
21 Hétfő Orsolya 5Móz 27,1—26 2Kor 3,12—18
22 Kedd Előd 2Móz 18,13—27 2Kor 4,1—6
23 Szerda Gyöngyi

(Köztársaság
ünnepe)

Mai 2,13—16 2Kor 4,7—12

24 Csütörtök Salamon Énekek 8,6/b—7 2Kor 4,13—18
25 Péntek Blanka Ef 5,25—32 2Kor 5,1—10
26 Szombat Dömötör Mt 22,23—33 2Kor 5,11—15

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap — Róm 12,21
27 Vasárnap Szabina M t 5,38—48 Zsolt 42
28 Hétfő Simon Mt 15,1—11/a 2Kor 5,16—21
29 Kedd Jenő Mt 10,34—39 2Kor 6,1—10
30 Szerda Farkas lMóz 13,7—18 2Kor 6,11—7,1
31 Csütörtök Reformáció ün. Mt 5,2—12 2Kor 7,2—16
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NOVEMBER
1 Péntek Marianna Lk 22,31—38 2Kor 8,1—5
2 Szombat Achilles Jn 15,9—17 2Kor 8,6—15

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap — Zsolt 130,4

3 Vasárnap Győző Mt 18,21—35 Zsolt 143,1—11
4 Hétfő Károly Mt 7,1—5 2Kor 8,16—24
5 Kedd Imre Ezsdr 9,5—15 2Kor 9,1—5
6 Szerda Lénárd lSám 26,5—25 2Kor 9,6—15
7 Csütörtök Rezső ÍJn 3,19—24 2Kor 10,1—11
8 Péntek Gottfried Róm 7,14—25/a 2Kor 10,12—18
9 Szombat Tivadar ÍJn 2,7—17 2Kor 11,1—6

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap — 2Kor 6,2

10 Vasárnap Réka L k  17,20—30 Zsolt 90
11 Hétfő Márton Lk 11,14—23 2Kor 11,7—15
12 Kedd Jónás Mt 24,15—28 2Kor 11,16—33
13 Szerda Szaniszló Mt 24,29—35 2Kor 12,1—10
14 Csütörtök Klementina Mt 24,36—42 2Kor 12,11—18
15 Péntek Lipót Jer 18,1—10 2Kor 12,19—21
16 Szombat Ottmár Mt 24,43—51 2Kor 13,1—13

Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap — 2Kor 5,10

17 Vasárnap Jenő M t 25,31—36 Zsolt 51
18 Hétfő Ödön Lk 19,11—28 Filem 1—25
19 Kedd Erzsébet lMóz 19,12—19 2Pét 1,1—11
20 Szerda Jolán Lk 13,1—9 2Pét 1,12—21
21 Csütörtök Olivér Lk 21,11—19 2Pét 2,1—22
22 Péntek Cecília Jel 2,8—11 2Pét 3,1—9
23 Szombat Kelemen Jel 20,11—15 2Pét 3,10—18

Az egyházi év utolsó vasárnapja —
Orökélet vasárnapja — Lk 12,35

24 Vasárnap Emma M t 25,1—13 Ézs 26,7—19
25 Hétfő Katalin Lk 12,42—48 Ézs 56,1—8
26 Kedd Csongor Zsid 12,12—17 Ézs 56,9—12
27 Szerda Tünde Zsid 12,22—29 57,14—21
28 Csütörtök Stefánia Ez 43,1—7/a Ézs 58,1—12
29 Péntek Noé Jel 21,10—27 Ézs 59,1—15/a
30 Szombat András Jel 22,1—5 Ézs 59,15/b—21
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DECEMBER
Ádvent 1. vasárnapja — Zak 9,9

1 Vasárnap Elza M t 21,1—9 Zsolt 24
2 Hétfő Aranka Lk 1,67—79 Ézs 60,1—11
3 Kedd Olivia Mik 2,1—5.12—13 Ézs 60,15—22
4 Szerda Borbála Jel 22,12—13.17—21 Ézs 61,1—7
5 Csütörtök Vilma Zsid 10,19—23 Ézs 61,8—11
6 Péntek Miklós Jn 18,33—38 Ézs 62,1—5
7 Szombat Ambrus Jel 5,1—14 Ézs 62,6—12

ILdvent 2. vasárnapja — Lk 21,28
8 Vasárnap Mária Lk 21,25—33 Zsolt 68,1—21
9 Hétfő Emőke Zsid 6,9—12 Ézs 63,7—16

10 Kedd Judit Jel 2,1—7 Ézs 63,17—64,3
11 Szerda Árpád Jel 3,7—13 Ézs 64,4—11
12 Csütörtök Gabriella Hág 2,1—9 Ézs 65,1—12
13 Péntek Luca Jel 3,14—22 Ézs 65,16/b—25
14 Szombat Szilárdka Mt 24,1—14 Ézs 66,1—4

Ádvent 3. vasárnapja — Ézs 40,3.10

15 Vasárnap Johanna M t 11,2—10 Zsolt 68,25—36
16 Hétfő Etel Mt 11,11—15 Ézs 66,5—14
17 Kedd Lázár Mt 3,1—12 Ézs 66,18—24
18 Szerda Estike Lk 3,1—14 Lk 1,1—17
19 Csütörtök Viola ApCsel 13,15—25 Lk 1,18—25
20 Péntek Csaba Hős 14,6—10 Lk 1,26—38
21 Szombat Tamás Lk 7,29—35 Lk 1,39—56

Ádvent 4. vasárnapja — Fii 4,4 —5

22 Vasárnap Zénó Fii 4,4— 7 Zsolt 130
23 Hétfő Viktória 2Sám 7,4—6.12—14 Lk 1,57—66
24 Kedd Ádám, Éva Lk 2,1—14 Lk 1,67—80
25 Szerda Karácsony 1. n. Lk 2,15—20 Lk 2,1—14
26 Csütörtök Karácsony 2. n. M t 10,16—22 L k 2,1—14
27 Péntek János ÍJn 1,1—10 Lk 2,21—24
28 Szombat Kamilla Jer 31,1 Lk 2,25—35

Karácsony utáni vasárnap — Jn 1,14
29 Vasárnap Dávid L k 2,22—40 Zsolt 2
30 Hétfő Anikó ÍJn 3,1—6 Lk 2,36—40
31 Kedd Szilveszter Lk 12,35—40 Lk 2,41—52
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Január
Telihold 5-én 21 óra 51 perc Újhold 20-án 13 óra 50 perc
Utolsó negyed 13-án 21 óra 45 perc Első negyed 27-én 12 óra 14 perc
Február
Telihold 4-én 16 óra 58 perc Újhold 19-én 0 óra 20 perc
Utolsó negyed 12-én 9 óra 37 perc Első negyed 26-án 6 óra 52 perc
Március
Telihold 5-én 10 óra 23 perc Új hold 19-én 11 óra 45 perc
Utolsó negyed 12-én 18 óra 15 perc Első negyed 27-én 2 óra 31 perc

A tavasz kezdete 20-án 09 óra 03 perc
Április
Telihold 4-én 1 óra 07 perc Újhold 17-én 23 óra 49 perc
Utolsó negyed 11-én 0 óra 36 perc Első negyed 25-én 21 óra 40 perc
Május
Telihold 3-án 12 óra 48 perc Új hold 17-én 12 óra 46 perc
Utolsó negyed 10-én 6 óra 04 perc Első negyed 25-én 15 óra 13 perc
Június
Telihold 1-én 21 óra 47 perc Újhold 16-án 2 óra 36 perc
Utolsó negyed 8-án 12 óra 06 perc Első negyed 24-én 6 óra 23 perc

Nyár kezdete 21-én 3 óra 24 perc
Július
Telihold 1-én 4 óra 58 perc Újhold 15-én 17 óra 15 perc
Utolsó negyed 7-én 19 óra 55 perc Első negyed 23-án 18 óra 49 perc

Telihold 30-án 11 óra 35 perc
Augusztus
Utolsó negyed 6-án 6 óra 25 perc Első negyed 22-én 4 óra 36 perc
Újhold 14-én 8 óra 34 perc Telihold 28-án 18 óra 52 perc
Szeptember
Utolsó negyed 4-én 20 óra 06 perc Első negyed 20-án 12 óra 23 perc
Újhold 13-án 0 óra 07 perc Telihold 27-én 3 óra 51 perc

Az ősz kezdete 22-én 19 óra 0 perc
Október
Utolsó negyed 4-én 13 óra 04 perc Első negyed 19-én 19 óra 09 perc
Újhold 12-én 15 óra 14 perc Első negyed 19-én 19 óra 09 perc
November
Utolsó negyed 3-án 8 óra 50 perc Első negyed 18-án 02 óra 09 perc
Újhold 11-én 5 óra 16 perc Telihold 25-én 05 óra 10 perc
December
Utolsó negyed 3-án 6 óra 06 perc Első negyed 17-én 10 óra 31 perc
Újhold 10-én 17 óra 56 perc Telihold 24-én 21 óra 41 perc

A tél kezdete 21-én 15 óra 06 perc



AZ ÉV IGÉJE:

„Szeret az Úr, 
azért nincs még végünk, 

mert nem fogyott el irgalma...”

Jeremiás siralmai 3,22

A millecentenárium esztendejének is remek intonálása az Út
mutató évi vezérigéje. Különleges nép a magyar. Természetesen 
nem abban az értelemben, hogy különb lenne más népeknél, bár 
néha minket is megkísértett a tizenegy évszázad során a „válasz

tott nép” hamis öntudata... Ma talán inkább az ellenkező véglet kísért: 
öntudat helyett önsajnálat, önpusztító vádaskodás és kesergés. Igen, en
nek a mi népünknek is megvannak a maga „siralmai”. De éppen ezért érde
mes odafigyelni a próféta vigasztaló szavára, aki a mienknél sokkal nehe
zebb politikai és gazdasági helyzetben úgy tud „sírni”, hogy könnyein át 
is tisztán látja az Urát, aki minden nehézség ellenére is szeret, akinek irgal
mából élhette meg a mi népünk is ezt az 1100 éves jubileumot.

Mi a próféta könnyeinek titka? Ezek nem az önsajnálat mardosó 
könnyei, hanem az őszinte bűnbánat tisztító könnyei! Mi igencsak hajla
mosak vagyunk egyfajta mártírkomplexusra: mi vagyunk a „keresztyén” 
(?) Európa védőpajzsa, akin mindenki csak átgázol... Mi vagyunk, akinek 
hála és köszönet helyett Trianonnal fizettek... Mi vagyunk a hős nemzet, 
aki elsőként nyitotta meg a vasfüggönyt, de a Nyugat változatlanul csak 
adósként kezel... Még nemzeti imánkban, himnuszunkban is „elszóljuk” 
magunkat, amikor igen csekély önismerettel, de annál vakmerőbb „öntu
dattal” állítjuk: „ ... megbünhődte már e nép a múltat s jövendőt!” Tü
dőm, egy költői alkotáson nem lehet számonkérni egyfajta dogmatikai pre
cizitást, de Kölcsey Ferenc nem esik költői túlzásba, pontosan azt fejezi ki, 
ami ma is milliók életérzése: mi nem ezt érdemelnénk! Miért élnek párszáz 
kilométerrel nyugatra vagy északra sokkal könynyebben az emberek? A mi



kor elsőízben járhattunk testvérgyülekezetünknél Finnországban, többen 
is megfogalmazták a jólismert „rejtvényt”: hogyan lehetséges kevesebb 
munkával mégis sokkal többre jutni?!

Nem szeretnék belebonyolódni abba a szövevényes kérdésbe, hogy 
tényleg van-e finn vagy osztrák „titok, csoda”, hogy valóban mi 
dolgozunk-e a legtöbbet a világon stb. Inkább csak azt kérem, próbáljunk 
más égtájak felé is kitekinteni. Vajon keleti vagy déli irányból is olyan ke
serves a hazaérkezés, olyan siralmas ez a magyar valóság? Sok minden va
lóban siralmas: a fogyó nemzet, a széthulló családok, kallódó fiatalok, al
koholba menekülő m illiók... A z olyannyira áhított szabadság torz 
vadhajtásai... A „morbus Hungaricus”, a magyar kórként is jellemezhető 
emberkedés, széthúzás, gyűlölködés pusztító járványa...

De talán mégse írta le ezt a népet a történelem Ura! Ha megtartotta 
11 évszázadon át, talán mégiscsak van valami terve vele?! Hány nép tűnt 
el egy évezred alatt a történelem süllyesztőjében? Hol vannak egykori 
„szomszédaink”, a hunok és avarok? Eltűntek, mert silányabb népek let
tek volna, mint mi? Nem gondolom. Sokkal inkább vallom Jeremiással 
együtt: „azért nincs még végünk, MERT nem fogyott el irgalma!” Vajon 
érezzük-e még az irgalom szó súlyát, mélységét és távlatát?! Egy önigazsá
gát bizonygató, Istent és az egész világot vádoló, kesergő nép számára meg
üresedik az Isten irgalmáról szóló bibliai örömüzenet. 1996-ban reformáto
runk halálévfordulójáról sem feledkezhetünk meg. Talán nem véletlen, 
hogy Luther Márton végrendeletét hazánkban őrizhetjük, de vajon szel
lemi, lelki örökségét is őrizzük, ápoljuk, továbbadjuk?! A  reformáció 
nagy felfedezése, hogy Jézus Krisztusban kegyelmes és irgalmas Istent is
merhetünk meg a Szentírás lapjain, és Őt követhetjük engedelmes hittel, 
reményteli bizalommal a hétköznapok világában is.

így „érhet össze” a két évforduló: a reformációban visszakapott 
őszinte bűnbánattal és Isten kegyelme feletti őszinte örömmel adhatunk 
hálát a millecentenárium évében a történelem Urának. Ebben segíthet ne
künk évi vezérigénk, melyet érdemes tovább is elolvasni és az esztendő 
minden napján élni belőle: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! A z Úr 
az én osztályrészem — mondom magamban — ezért benne bízom. Jó az 
Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni 
az Úr szabadítására.”

1996-ban is!
Gáncs Péter



MODUS VIVENDI

„Mert nem tisztátalanságra 
hívott el minket Isten, 

hanem megszentelődésre”
IThessz 4,7

Néha mindegyikünknek meg kell állnia, hogy számot vessen: hogyan él, mi
lyen az élete. Jelzések érkeznek, hogy nem mehetünk úgy tovább, ahogy eddig él
tünk. Hihetetlen gyorsasággal alakul át a környezetünk, alig ismerhető fel az egy
kori, a régi állapot. Kereszténységünkre másképpen néznek ma, mint akárcsak pár 
évvel ezelőtt. Mást várnak tőlünk. Sokan torpannak meg körülöttünk életüknek 
egy-egy sokkszerű csapása után és válnak teljesen levertté. Van-e számukra üzene
tünk? Létezik-e olyan tartalom és cselekvés, amelyet megtapasztalhat biztonságát 
vesztett embertársunk? Nem kell sokat gyalogolnunk ahhoz, hogy elveszett 
drahma, eltévedt juh és elkeveredett fiú kerüljön elénk. Mekkora erő kell ahhoz, 
hogy az egyszerű segítségnyújtáson túl, vagy amellett, a lelki rehabilitáció is meg
történjen!

Az egyház igazi „modus vivendi”-jét ott találja meg, ahol a mentő cselekedet 
nem alamizsnaként, de nem is a hivatalosság kényszere alatt születik meg, hanem 
természetesen, egyszerűen, szinte magától értődőén.

Mindig tévedünk, ha azt hisszük, hogy az efajta szolgálatvállaláshoz hibát
lan emberek szükségesek. Sokkal hasznosabbak azok, akik maguk is gyógyulófél
ben vannak. Hiszen tudjuk, hogy megtorpanás idején a legjobb terápia egy új 
munkafeladat. Az elerőtlenedés állapotában sem tartalékolni kell a maradék erőt, 
inkább odaadni másoknak, mert így születik új erő. Ha lankad a hitünk, akkor 
sem az egyedüllét és a bezárkózás a gyógymód, hanem a kilépés és a vállalás. 
A megszokottság terhe is csak úgy csökken, ha kísérletezünk és próbálkozunk új 
módszerekkel és feladatokkal.
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Pál apostol gyógyító igéje nem a múlt és a hátrafelé tekintés útjára hív min
ket, hanem éppen arra, hogy új feladatokat új lendülettel tudjunk betölteni. A 
család ugyanaz marad, a gyülekezet ugyanazokból áll a jövőben is és az egyház 
népe sem cserélődik ki. A megújulás igazi alapja nem a környezetünk átalaku
lása, hanem az a tudat, hogy célja van az életünknek. Sok szempontból vissza
húzó környezetben, depresszió és pesszimizmus fertőzte világban a krisztusi ma
gatartás nem azonosulhat a világvége-hangulat felelőtlen konzum-életmódjával, 
hanem szembelyezkedik épp a bátor céllátásával. A cél pedig ez a szándék: „Isten
nek tetsző módon szeretnék élni.” Enélkül nem újul meg sem személyes, sem kö
zösségi életünk.

Nem lehet drága az időnk arra, hogy megvizsgáljuk életünket és munkavég
zésünket ebből a szempontból, mennyire fontos nekünk ez a kritérium: Istennek 
tetsző módon szeretnék élni, mert magam is így gyógyulok és újulok meg? Hány 
egyéb érdek előzi meg ezt a célt? Hány egyéb félelem uralkodik el pillanatok alatt 
rajtunk és szorítja háttérbe ezt az elvárást életünkben? Néhány évtizede még elég 
volt a harangszó hívogatásnak. Ma már csak a személyre szóló meghívó indít, 
vagy már az sem. Nem gondoltuk, hogy a kellemesebb életkörülmények világában 
éppen az egyházért végzett önzetlen szolgálat zsugorodik össze a legelsők között. 
„Ma a lehetőségek adottak, de nem tudunk élni velük” — vajon ez a sokszor elpa
naszolt mondat mit takar igazán? Azt hiszem, elsősorban nem megfáradást, ha
nem a cél bizonytalanságát. Az előretekintés rövidségét. A kishitűség növekedé
sét. Ebből kellene minél gyorsabban és minél nagyobb erővel kitörni.

Semmire nincsen nagyobb szükségünk, mint arra az új látásmódra, amelyet 
így ad elénk Pál apostol: „Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, ha
nem megszentelődésre.” A tisztátalanság minden formája fárasztja, kimeríti az 
embert, még ha nem is számolunk ezzel. Zavaros környezet, megkavart gondola
tok, öszekuszálódott érzelmek tengerében előbb-utóbb leépülünk. Enerválttá vá
lunk és képtelenek leszünk a regenerálódásra, a jó értelemben vett produktivi
tásra. Ez azért nagyon veszélyes, mert oda küldettünk, ahol emberek elveszítik 
vagy elfelejtik az igazi cél szolgálatát. Csak akkor tudunk hozzájuk odafordulni, 
ha ráébredünk arra, hogy a megosztottság, az összemosás elveszi a maradék erőn
ket is. Elhivatásunk célja nem kényelem, nem nyugalom és nem a vele járó elő
nyök, hanem odaadás, felvállalás és megosztás. Környezetünk tisztátalansága pe
dig semmilyen módon sem lehet magyarázat lazításra, megalkuvásra és 
szolgálatunk megtagadására.

Nagyon sokszor megtanulhattuk már eddig is, hogy a keresztyén ember és 
a Földön élő egyház sem kivétel a kísértések és buktatók alól. Kisiklott életek, de- 
rékbatört pályák képe ott lebeghet előttünk. A döntő kérdés azonban sohasem 
ezek számbavétele, hanem az, hogy lesznek-e a kitaszítottakból helyresegítettek, 
a kisiklottakból helyreigazítottak és az elesettekből felsegítettek.

A megszentelődés Isten hatalmas és önálló munkája. A Szentlélek erőtere 
minden időben csodaként járja át az emberi élet mélységeit. Ezért hihetjük a töré
kenységünkben rejlő alkalmasságot, a kicsinységben szunnyadó energiát és a lehe-
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tétlennek tűnő változásban az éppen minket elért életújító hatalmat. Ne törpüljön 
nagyon kicsivé annak a lehetősége, hogy éppen az én személyes szolgálatvállalá
som és konkrét tevékenységem segít tovább egy zökkenőn valakit! Mit tehetek én? 
Kinek van szüksége rám? Hol van nekem még szerepem? Ki vár tőlem még vala
mit? A bezárt ajtó mögötti önmarcangoló és hamis fájdalom helyén szülessen 
meg egy igazi felismerés: köszönöm, Uram, hogy még én is és még mindig eszkö
zöd vagyok hatalmas munkádban. A Lélek, aki megszentel, szabadítson fel min
ket a bezárkózás és elvonulás paszív világából egy megújuló, bátor, kezdeményező 
és energikus nyitottságra! A szűk látókörből lépjünk ki az Isten által olyan sokszí
nűnek felragyogtatott, széles horizontú, igazán vállalkozó keresztyén életre! 
Evangélikus sajátosságainkat is úgy őrizzük, ha naponta felfedezzük: a Lélek erő
terében „munkanélkülinek” lenni teljesen kizárt dolog.

Erre tanítja tétlenkedésre hajlamos egykori és a kísértésnek alaposan kitett 
mai testvéreket Pál apostol.

Dr. Szabó Lajos

„Becsüljétek meg, 
akik fáradoznak közöttetek!”

IThessz 5,12

Manapság sokan kezdenek egyszemélyes vállalkozásba. Némi tőkére, egy kis 
hozzáértésre és egy jó számítógépre van csupán szükség, és máris működhet a cég. 
A lényeg az, hogy emberből kell a legkevesebb, mert különben nem éri meg a vál
lalkozás. Szolgáltatást lehet így végezni, de szolgálatot soha. A szolgálathoz em
ber kell.

Krisztus is arra biztatja tanítványait, hogy kérjék az aratás Urát, küldjön 
munkásokat aratásába. Ha ma hangozna ez a felszólítás — meggyőződésem, 
hogy hangzik! — talán másként fogalmazna az Úr? Talán így: kérjétek az aratás 
Urát, hogy gépesítse az aratást, hiszen egy kombájn több száz ember munkáját 
képes elvégezni...? Biztos vagyok benne, hogy ma is ugyanúgy mondaná Jézus, 
mint egykor tanítványainak, mert Isten ügyének középpontjában nem a termelé- 
•kenység, nem a nyereség áll, hanem maga az ember. Neki nem Máté vámszedő 
asztala, vagy a szakmában szerzett tapasztalata kell, hanem ő maga, az ember, 
akiből úgy lesz aratómunkás, hogy megírja evangéliumát. Neki a gazdag ifjú is 
úgy kell, hogy megvállik minden vagyonától, mert Jézus számára éppen az „ext
ráktól” megszabadított ember a megfelelő „alapanyag” az Evangélium nagy vál
lalkozásában.
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Jézus tudja, hogy a világon nagyon sok betesdai béna van, akinek nincs em
bere. Míg a mai gazdasági élet munkaerő-túltengésben szenved, és sok ember ke
rül az utcára, addig az Isten aratásában munkaerőhiány van.

„BECSÜLJÉTEK MEG ŐKET!...” — Azokról beszél Pál, akik mégis vál
lalják a szolgálat terhét, mint ő maga is. Bejárta szinte az egész római birodalmat 
az evangélium jóhírével. Méltán mondhatta: „Többet fáradoztam, mint a többiek 
együttvéve” — de hozzáteszi: „nem én, hanem Istennek velem levő kegyelme” 
A lenyűgözően hatalmas apostoli munka mögött hatalmas munkatársi gárda áll! 
A Római levél végén harmincöt nevet sorol fel az apostol, mint munkatársát, de 
ennél jóval több volt azok száma, akikkel együttműködött. Éppen ez Pál munkál
kodásának titka és ez a keresztyén szolgálat lényege: együttmunkálkodás és köl
csönös megbecsülés.

így valósul meg Krisztus testének csodálatos élete, így kel életre az egyházban 
maga Krisztus, így lesz szellemi, kulturális vagy éppen anyagi vállalkozás helyett 
igazi szolgálat az, amit az egyházban élő emberek együtt tesznek. Lehet, hogy ez 
az egyházmodell ma nem igazán népszerű, lehet, hogy sokan más paraméterekkel 
mérik az egyház tevékenységét, de Jézus egyértelműen mondja: „Aki nékem szol
gál, megbecsüli azt az Atya (Jn 12,26). Ebből az atyai megbecsülésből kell követ
keznie a mi kölcsönös megbecsülésünknek. Ha az Atya ennyire méltatja a mi 
gyarló szolgálatunkat, mi sem fintoroghatunk egymásközt. Ez azonban nem je
lenti, hogy kritikátlanul elfogadunk mindent, ami az egyházban szolgálat címén 
történik. Pál sem hagyta szó nélkül Péter képmutató viselkedését (Gál 2,11), sőt 
beszél a „csaló munkásokról” is (2Kor 11,13).

„AKIK ELÖLJÁRÓITOK AZ ÚRBAN...” — ez lehet az egyházban 
minden kritika alapja és erre épülhet fel a munkatársi kapcsolatrendszer bármi
lyen egyházi szolgálatban: egyházvezetésben, gyülekezeti munkában, vagy éppen 
az egyház pedagógiai tevékenységében, az „Úrban” elöljárni egyértelműen azt je
lenti, amit Jézus így mond tanítványainak: „aki közöttetek első akar lenni, legyen 
a rabszolgátok.. ” Igazi megbecsülést csak az így hitelesített élet szerez.

Bizonyára sokan vannak, akiknek fáj az, hogy más hivatások mellett a ke
resztyén élethivatás is sokat vesztett megbecsültségéből. Fájnak a botrányok, a 
méltatlan torzsalkodások, melyek mögött valójában nem az igazságért való harc, 
hanem a hitelképtelenné vált, nem „az Úrban” megélt keresztyén élet áll. Mint 
lelkész, különösen is fájdalmasnak tartom a lelkészi szolgálat becsületén esett fol
tokat. Rászolgáltunk, mert nem jól szolgáltunk. Reménységgel, de aggodalom
mal is tekintek egyházunk egyre bővülő oktatási munkájára. Jó látni a sok új 
munkást az Úr aratásában, de már napjainkban meglátszik a konkoly is a zsen- 
dülő vetésben (Mt 13,24 kk).

E kis meditáció célja nem a szeretetlen ítélkezés vagy a pesszimizmus terjesz
tése, hanem a lélek ébresztése. Élj és munkálkodj az Úrban, hogy újra becsülete 
legyen a keresztyén névnek e hazában!

Győri Gábor
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„Intsétek a tétlenkedőket”
IThessz 5,14

Az intést senki nem szereti. Az intés annak is nehéz, aki int. És persze annak 
is rosszul esik, akinek szól. De a Bibliában sokszor szerepel az intés. A Biblia vilá
gában azonban ez nem jelent sem megszégyenítést, sem megalázást. Sőt — mint 
majd látni fogjuk — az intés feltételezi, hogy az illetőt szeretem. Tudjuk, tapasz
taljuk, hogy ma, amikor jelszóvá lett az „önmegvalósítás”, idősek és fiatalok egy
aránt szinte reflexszerűen tiltakoznak mindenfajta intés, figyelmeztetés ellen.

Amikor tehát most a Biblia világossága mellett a fenti igénk alapján az intés
ről fogunk szólni, eleve tudhatjuk, hogy egy „hálátlan” feladatról lesz szó.

A bevezetőben mondottuk, hogy az intés gyakran szerepel a Bibliában. Tehát 
ha a mai keresztyén családban és gyülekezetben egyre kevesebb az intés — ez csak 
az igétől való eltávolodásunknak a jele.

IThesszalonika 5,14-ben az intés szó eredeti jelentése: „rendreutasít, korhol, 
megró, megfedd.” — Róma 14,14 azt mutatja, hogy az intéshez bizonyos képesség 
kell. Érdekes, hogy másutt viszont az ún. „lelki ajándékok” sorában áll, mint egy 
ajándék a többi között (Róma 12,8). Ez persze nem azt jelenti, hogy minden 
szülő, keresztyén nevelő ne lenne köteles inteni. De vannak, akik különösen is al
kalmasak az intésre. — Kolossé 3,16 szerint a tanításhoz szorosan hozzá tartozik 
az intés. A prédikációban is mindig kell lennie olyan személyes és gyakorlati fel
szólításnak, ami voltaképp az intéssel egyenlő. Az ige soha nem elvont igazság, 
hanem útmutatás, felszólítás valaminek elvégzésére is. Az evangélium nem azt je
lenti, hogy a keresztyénség csupán passzív, tétlen igehallgatásból áll. Döntő azt 
hangsúlyozni az intéssel kapcsolatban, hogy annak a gyökere nem lehet más, csak 
a szeretet. „Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért 
hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet” (lKor 4,14).

Kérdés ezek után: mire kell intenünk? Természetesen nem lehet mindent fel
sorolni, ezért most csak hármat emelünk ki: küzdelemre, munkára, szolgálatra.

1. Ismerjük a közhellyé lett jelszót: „Az élet küzdelem!” De vajon mit ér
tünk ezen? A mai sikerközpontú világban főleg azt, hogy küzdők, hogy legyőz
zem a másikat. Fölébe kerekedjek anyagiakban, hatalomban, dicsőségben...

Az ige nem erre a küzdelemre biztat, hanem a „nemes harcra” amiről Pál is 
ír (2Tim 4,7). Mert a hit harca nem választható el a mindennapi élet harcától. Ez 
nem a templomban dől el vasárnap, hanem a hétköznapi életben. Aki a hit harcát 
vállalja, az tudja, hogy ez nem a másik ellen, hanem önmaga elleni harc. Már 
a kisgyermeket inteni kell: győzze le önzését amikor minden játékot elvesz a má
siktól, mert magának akarja. Továbbá: ne sajnáljuk gyermekeinket vasárnap reg
gel kihúzni az ágyból, hogy el ne késsenek a templomból.. .  győzzük le magunkat 
és mondjunk le a vasárnap délelőtti ebédfőzésről, hogy együtt mehessen a család 
a templomba. Ez harc. Harc az is, amikor lezárjuk a tévét, mert tudjuk, hogy a 
film, amit megnéznénk, romboló.
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2. Konkrét alkalom az intésre, amikor a munkára biztatunk, segítünk vala
kit. Szeretünk arra hivatkozni, hogy a munkát Isten „büntetésként” adta (lMózes 
3,19), annak csak a verítékes oldalára gondolunk.

Pedig ma, a munkanélküliség idején, ugyancsak nyilvánvaló, hogy Isten 
ajándéka, ha valaki dolgoz hat. Mennyi gyötrelem, megaláztatás és mennyi kísér
tés jár együtt a munkátlansággal!

Sok fiatal életfilozófiája így hangzik: olyan állást szeretnék, ahol munka nél
kül dől a pénz... Talán még derülünk is élelmességükön, de ha komolyan vesszük 
az intés szolgálatát és ha felelősséggel gondolunk a jövőjükre, akkor ilyenkor van 
helye az intésnek. Isten jól tudta, hogy mi lakik az emberben és mivé lesz, ha he
nyél, munkátlanul él! A mi védelmünkre, áldásként adja a munkát. Persze itt sem 
a szavak a legfontosabbak, hanem a példamutatás, hogy a körülöttünk élők lás
sák: mi örömmel, pontosan, szívesen és felelősen végezzük a munkánkat.

3. Végifi: intés a szolgálatra.
Kedves Olvasóinkról feltételezzük, hogy egyházunkat szerető, hűséges temp

lomba járók. De eszünkbe jutott-e már: milyen visszás dolog, hogy elmegyünk 
az alkalmakra, „élvezzük” az anyaszentegyház szolgálatát, mint a gyermek anyja 
gondoskodását. De mi nyújtunk-e valamit?

Hadd biztassunk most a szolgálatra kit-kit a maga gyülekezetében. Az ige 
szerint az egyház „lelki ház”, mégpedig nem panelből, hanem téglákból épül. És 
a téglák mi vagyunk, külön-külön. Szükség van mindegyikünkre. Van felada
tunk! Kérjük Istent, mutassa meg: kire kit, vagy mit bíz. Lehet az beteglátogatás, 
templomtakarítás, oltárdíszítés, hívogatás vagy éppen elkísérés a templomba. Az 
autónkat is szolgálatba állíthatjuk!

Bizony, erősebben áll az a ház, amelyben minden tégla a helyén van. Kriti
zálni szeretjük a gyülekezetünket, a papjainkat. De vajon mit teszünk a jó ren
dért? Akiért vagy amiért tesz valamit az ember, azt jobban szereti, sőt sajátjának 
érzi.

Vegyük hát Istentől megbízatásként az intés szolgálatát, Tőle kérve és várva 
hozzá a bölcsességet és az áldást.

Gáncs Aladár

„Biztassátok a bátortalanokat”
IThessz 5,14

Lépésről lépésre vezet bennünket előbbre az Isten és az apostolon keresztül 
a ma keresztyénéit kívánja testvérként a másik mellé állítani. A sorozat harmadik 
lépcsőfoka: .. .biztassátok a bátortalanokat... „Ennek a megvalósulása is a 
krisztusi lelkületből fakad.

E kérés megértésében segítenek a különböző bibliafordítások is. Szemlélteté
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sül háromra figyeljünk. Új fordítás: „biztassátok a bátortalanokat...” Károli: 
„bátorítsátok a félelmes színűeket.” Raffay: „öntsetek hitet a kicsinyhitüekbe.”

Kitől várják a biztatást, a bátorítást? Természetesen: a lelkésztől elsősorban. 
Igazuk is van. Az ige kérése azonban lelkészeken túl minden keresztyén feladata 
is. így figyelhetünk mindnyájan Jézusra, aki pásztori szeretetével bátorította a bá
tortalanokat, a félelmes szívűeket.

Ki tud bátorítani? Akit az Úr vezethet. Egyik evangéliumi énekünkből ismer
jük: „Vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet...” Itt már a választ is megkapjuk. 
Bátorítani az tud, aki maga is megtapasztalta: mit jelent a csüggedés, az elbizony
talanodás, de azt is, hogyan kapott biztatást, bátorítást és jutott előbbre. Csak így 
érthetjük meg a másikat és így lelhet őszinte a biztatásunk. Pál apostol is így val
lotta: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus A tyja ... aki megvigasztal min
ket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal min
ket” (2Kor 1,3—4). Ő erősít, Ő vigasztal, Ő bátorít, hogy szolgálatában felhasz
nálhasson bennünket. így ad feladatot és mutat célt. Feladat a bátorítás, cél a 
segítés.

Kiket kell bátorítani? A „bátortalanokat”. Ezt mindig valami csalódás, ku
darc váltja ki. Sikerei láttán erősnek, bátornak tudta magát. Most bizonytalanná 
vált, mert terve nem sikerült, munkája eredménytelen lett, hitében megingott, ke
resztyén életében elbizonytalanodott. Ilyenkor van szükség a biztatásra, arra a Jé
zusra mutatásra, aki engem is valakin keresztül megszólított, erősített, amikor én 
is hasonló helyzetben voltam.

Bátorítani azt, aki bűnei látása miatt, vereségei miatt torpant meg. Örülök 
annak, hogy a jól ismert s kedves énekünk egyik sorát megváltoztatták, mely elő
zőleg így hangzott: „ . .  .óemberem már megholt.. ” Bár így lenne! De nem így 
van! Most így énekeljük: Csak rád nézek én Megváltóm, szereteted sírig áldom 
G YŐZEDELMESKrisztusom.” Meggyógyulhatok betegségből, de ez nem jelenti 
azt, hogy többé már nem leszek beteg. Az Úr bűntől szabadít, hálás vagyok érte, 
de tudom és tapasztalom azt is, hogy hol ezen, hol más ponton újra támad. Ami
kor valaki így lesz bátortalanná, öröme szétfoszlik, bizonyságtétele elnémul, 
akkor biztathatjuk azzal, hogy Jézus újra ad erőt és szabadulást.

Biztatni azt, akinél a félelem jelentkezik. ” ...  a félelmes szívűeket. . .” Ismert 
ez a régi kifejezés: félelmes erő, félelmes ellenség. Ezzel valaminek, vagy valaki
nek a hatalmára utaltak. A szívünkön is úrrá lehet a félelem. Félelmes szív. A hol
naptól, a jövőtől, a betegségtől, az öregségtől, a nyugdíjas kortól, a létbizonyta
lanságtól, a munkanélküliségtől, a magánytól, az egyedülmaradástól stb. 
„Bátorítsátok a félelmes szívűeket.” Tudom, milyen sokat jelentett olyanok hívő 
bizonyságtétele, akik a hasonló helyzetben lévőket tudták azzal bátorítani, ami 
számukra már megtapasztalás, hogyan erősíthette őket az Úr. Műtét után a műtét 
előtt lévőt, az özvegysorban lévő azt, akinek a hitvestársa váratlanul meghalt.

Akkor is bátoríthatunk Jézus nevében és Reá mutatva, ha nem voltunk ha
sonló helyzetben. Egy példa. Idős férfi, akinek néhány hónappal előbb már volt
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műtété, újra visszakerült a kórházba, de egészen más problémával. A régebben oly 
nyugodt ember most magábaroskadva ült a folyosón. Vívódott, mert a főorvos 
azt mondta: meg kell műteni. De ő azt mondta: nem. Most saját felelősségére ha
zamehet, de csak a nagy fájdalmak várnak reá. Ilyen helyzetben találtam őt. Kér
déseimre, problémái felsorolására újra csak: nem. Megértettem vívódásait, csak 
azt kértem, mielőtt továbbmennék, egy zsoltárversről szeretnék szólni: „Kezedre 
bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, óh Uram, hűséges Isten.” Néhány gon
dolat után imádkoztam. Megnyugodott s azt mondta: Bemegyek a főorvos úrhoz 
és aláírom a műtétet. — A műtét sikerült. Tíz nap múlva gyógyultan mehetett 
haza. Isten adhatta szívébe a megnyugvást.

Fiatalok, akiket csalódás ért, mert nem sikerült a felvételi, ahova tervezték. 
Ismerek olyanokat, akiknek az útja más irányt vett, mint tervezték és áldássá lett. 
Pál apostol bizonyságtétele ezt tanúsítja: Tiidjuk, hogy azoknak, akik az Istent 
szeretik, minden javukra szolgál” (Róm 8,28).

Feladat és cél van mindnyájunk előtt. Bátorítsátok a bátortalanokat.” Meg
hallod? Vállalod?

Varga György

„Karoljátok fel az erőtleneket”
IThessz 5,12

Már átsiklik szemünk e mondaton, olyan természetes, amit az apostol a gyü
lekezettől kíván. Pedig érdemes összpontosítva megvizsgálni a Pál által használt 
kifejezést. Nem azt írja, hogy „vigasztaljátok”, „támogassátok”, „nyújtsátok ke
zeteket”. „Karoljátok fel...” Ha elképzeljük e mozdulatot, egy ölelést látunk, 
amellyel az elesettet fel- és beemelik a közösségbe.

Miért fontos ez?
Vannak ágai a hazai szociális, másképpen diakóniai munkának, ahol már (is

mét) jelentősnek mondható az egyházak tevékenysége — idősek, értelmi fogyaté
kosok, hajléktalanok, elítéltek gondozása. Mozgássérültek, narkómániában vagy 
alkoholizmusban szenvedők esetében egyéb keresztyén szervezetek, egyesületek, 
kisközösségek szerepvállalása emelendő ki. Megfelelően annak a hazai társadalmi 
gyakorlatnak, amely elsősorban „humán szolgáltatást” vár e területen is tőlünk.

Jézus és a tanítványok gyógyításai azonban nem szolgáltatások, hanem Isten 
országának jelei, nem funkciók, hanem az Evangélium hirdetésének következmé
nyei voltak. Ezért kérdéses — minden emberség, kiemelkedő egyéni erőfeszítések 
ellenére — a mi diakóniánk. Lelkiismeretünk szerint adományainkkal támogat
juk az intézményes vagy egyesületi karitászt. Esetleg biztos családi, gyülekezeti 
bárzisunkról „kirándulásokat is teszünk” az élet mélységeibe, karácsonyi ünnep
séget szervezünk a kórházban, a pályaudvaron, tíz napra táborba visszük a moz
gássérülteket, állami gondozottakat.
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Ez azonban néha már- kockázatos, mert az Úr furcsa élményben részesíthet 
bennünket. A tolókocsis lány kéri, hogy kereszteljük meg, a hajléktalan férfi né
hány héttel később bekopog a parókia ajtaján, a cigánygyerek hittanra akar járni 
a helyi gyülekezetbe. Már nem elég a vigasztalás, a támogatás, a kéznyújtás. Fel 
kell karolnunk őket, mert arra vágynak, hogy oda kapaszkodhassanak, ahova 
mi is.

Hosszas és alapos elemzést igényelne annak vizsgálata, mennyire vagyunk mi 
magunk és gyülekezeteink alkalmasak-e befogadásra. E meditációba azonban 
csak néhány gondolat fér már bele.

Az igazi felkarolás nagyon szoros kapcsolatot, közelséget jelent. Új testvé
rünk az elfogadás érdekében igen gyorsan szeretne alkalmazkodni hozzánk. Ne 
engedjük! Ne engedjük, hogy suta helyzetek sorába kerüljön, velünk tátogja az 
„Erős várat” vagy velünk úrvacsorázzon pusztán konformizmusból. Figyeljünk 
rá oda, legyünk kíváncsiak, akarjunk minél többet tudni róla! Segítsük abban, 
hogy leküzhesse „elmaradását”, a vájtfülüség hiányát, a gyülekezeti, egyházme
gyei, gyenesi, szárszói belterjes szókincs, ismeretségek, rokonságok kusza, kire
kesztő szálait. És ez már nem csak a szociológiailag valóban erőtlennek nevezhető 
rétegekre, hanem mindazokra vonatkozik, akik ebbe az egyházba valahonnan ér
keznek. Az erősnek imponálókra, a türelmetlen keresőkre, a látszólag közénk tar
tozókra is Jézus mércéje szerint:

„ . . .  nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket ” 
(Mt 2,17).

Mindannyiunkra...
Dr. Cserháti Péter

„Legyetek türelmesek mindenki iránt”
IThessz 5,14

Türelem, de miért — türelem, de hogyan?

A legtöbbször nem az a baj velünk, hogy nem tudjuk, milyenné kellene len
nünk, sokkal inkább az, hogy nem tudjuk, miképpen lehetnénk olyanná, ami
lyenné lennünk kellene. Vannak, akik nem is értik igazán, miért kellene éppen ne
kik türelemre törekedni egy türelmetlen, „adjuramistendemindjárt” világban. 
Ezért nem sokat segít, ha ráolvassuk a másik fejére, vagy ritkábban a magunkéra, 
hogy legyél ilyen meg olyan, ha nem mutatunk rá arra, miért és hogyan. Az indok
lás és útmutatás nélküli erkölcsi követelések a legtöbbször terméketlenek, olykor 
kíméletlenek, sokszor dacra indítanak követés helyett — éppen mert türelmet
lenek.
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Nehéz valóban türelmesnek lenni. Luther így panaszkodott asztali beszélge
téseinek egyikén: Türelmes kell hogy legyek a pápával és a rajongókkal; türelmes 
kell hogy legyek a dölyfös Jankókkal és a szolganéppel és Käthe von Borával, és 
még annyi türelem vár a sorára, hogy életem egyéb sem lesz, mintpatientia. ’ ’ Mert 
az igazi türelem, nem a patópálok „Ej, ráérünk arra még!” jelszavú tunyasága, 
nem is a félénkek konfliktusokat kerülő kényelmessége. Az igazi türelem azért ne
héz és ritka, mert feltétele két ritka erény: az alázat és a figyelem.

Türelem és alázat

Az alázatról elöljáróban el kell mondani, hogy semmi köze nincsen a félszeg- 
séghez, a mindig halk szavú, lehajtott fejű alázatossághoz. Az alázat voltaképpen 
nem is más, mint részleges, de józan önismeret, amelynek alapja a korlátáink fel
ismerése és elismerése. Ádám bukását az okozta, hogy nem akarta tudomásul 
venni a korlátot: a tudás fáját az Éden közepén, amely nem az emberé. Embernek 
lenni azt jelenti: korlátozott lénynek lenni. Nem tudhatok mindent, nem tehetek 
meg mindent, amit akarok: térben és időben véges teremtmény vagyok. Még gon
dolataim is — melyekről pedig szívesen hirdetik, hogy határtalanok — viszonylag 
szűk körben mozognak, csupán töredékét képesek megismerni a teremtés kimerít
hetetlen gazdagságának s benne a másik ember valóságának.

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem...?” — kérdezi Isten a szenve
déseinek okát kutató Jóbot. Az Ószövetség legderűsebb szerzője, a Prédikátor így 
figyelmeztet: „Ne beszélj elhamarkodottan...,  mert Isten a mennyben van, te pe
dig a földön, ezért kevés beszédű légy!” Pál, a nagy tanító, világosan látja: „Töre
dékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. . .”

Ha tudom, hogy korlátozott a tudásom, behatároltak a lehetőségeim, akkor 
óvatosabb leszek a véleményalkotásban és a követelésben. Ha ismerem és elisme
rem a saját korlátáimat, elnézőbb leszek a másik korlátáival szemben. Ha tudom, 
hogy nem én vagyok a „szívek és a vesék vizsgálója”, azaz nem vagy alig ismerhe
tem a tettek végső mozgatórugóit, akkor esélyem van arra, hogy elkerülöm a hir
telen véleményalkotást, a türelmetlen ítélkezést.

Figyelem és türelem

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég 
alatt” — így a Prédikátor. A fa levelei nem egyszerre hullanak le a fáról, pedig 
ugyanannak a fának a gyermekei. Mindegyiknek egyéni élete van, amely a rá jel
lemző időszámításban történik. Bizonnyal furcsálkodnánk, ha egy amerikai azt 
követelné, hogy a magyar egyidőben ebédezzen vele, hiszen amikor ő ebédel, mi 
még a közép-európaiak álmát alusszuk. Hasonlóképpen oktalanság azt várnunk, 
hogy a másik mindig megtegye, amit elvárunk tőle, mert könnyen lehet, hogy 
egyéni időszámításunk nem egyezik: amire én megértem, arra ő még képtelen, s 
amire képes más, az engem még meghalad.
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Anthony de Mello meséli: „A mester sohasem erőltette a fejlődést, hanem 
hagyta, hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. A  következő kis történettel 
magyarázta meg:

Valaki egyszer észrevett egy pillangót, amint éppen a bábjából próbált ki
mászni. A z illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehellni kezdte 
a lepkét. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. De ami kibújt a bábból, 
az nem lepke lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény.

A növekedési folyamatot — vonta le a következtetést a mester — nem lehet 
felgyorsítani. Csak azt érjük el, hogy tönkretesszük.”

A hit és az erkölcs terén mutatkozó türelmetlenség éppen a lelki érés időigé
nyével nem számol. A türelmetlen kritika, amely azonnal követeli a bűnbánatot, 
a védekezés görcsét váltja ki, nem a belátást. A türelem tudja, hogy az embernek 
nemcsak térre, hanem időre is szüksége van.

A türelem nem tompaság vagy restség, éppen ellenkezőleg. A türelem és a fi
gyelem ébersége összetartoznak. Mivel a lelki érés folyamat, a türelem úgy kíséri 
ezt a folyamatot, hogy akkor és ott szól vagy cselekszik, amikor a másiknak van 
szüksége rá.

Mi tehát a türelem?

Eddig úgy gondolkodtunk a türelemről, hogy nem mondtuk meg: mit is ér
tünk alatta. Mi hát a türelem?

A türelem nem más, mint irgalmasság az időben, miként a türelmetlenség 
sem más, mint az időben gyakorolt irgalmatlanság.

Túl ezen: a türelem a hit egyik megtestesülése. A türelem elismeri azt, amit 
Jézus tanított: más a vető és más az arató. A türelmes megérti, hogy nemcsak ő 
cselekszik és formálja a környezetét, de jelen van itt valami nálunk sokkal na
gyobb erő, aminek akkor is vannak eszközei, ha már minden fegyverünk haszon
talanná lett.

A türelmetlen gyakran emlegeti: „A hit hallásból van!” Csak arról feledke
zik meg, hogy emberé a szó, de Istené a hallás. A miénk az, hogy elmondjuk, ami
nek elmondása ránk bízatott, de hogy a másik mikor érik meg a hallásra, az egye
dül Istené. „Nélkülem semmit sem tehettek...” — ezzel a mondattal szabadítja 
meg tanítványait Jézus a türelmetlen és görcsös erőlködéstől. Aki vet, s aztán rög
tön aratni is akar, annak valójában nem a másik a fontos, hanem önmaga. Saját 
biztonságérzetét, igazának tudatát erősíti, ha szavai nyomán rögtön eredményt ta
pasztal. Nem mer semmit Istenre bízni. Jézus úgy halt meg, hogy emberileg nézve 
teljes vereséget szenvedett. Semmi biztosítéka nem volt arról, hogy riadt tanítvá
nyai bármit is megértenek vagy bármit is továbbadnak abból, amit tanított, ami
ért meghalt — mégis ki tudta mondani: „Elvégeztetett.”

A türelmetlen az igazságra is szívesen hivatkozik, de elfelejti, hogy ez mindig 
az ő igazsága, legtöbbször egyszempontú igazság, amely szükségszerűen töredé
kes és homályos a tükör által. S még ha úgy éreznénk, hogy valóban az Igazság
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egy szeletét ragadtuk meg, akkor is tudnunk kellene, hogy csak egyet tehetünk 
vele: kimondhatjuk. Érvényesítése nem a mi dolgunk.

„A mű elkészül, Isten tud róla, és ennyi elég” — ha mi is ki tudnánk mon
dani ezt a mondatot, nem okoznánk annyi törést és törődést „igazságainkkal”. 
Mert a türelmetlenség a harag szülője. S írva van, hogy „az ember haragja nem 
szolgálja az Isten igazságát”.

Bizony, sokat kell imádkoznia az embernek türelemért a türelem Istenéhez.

Kovácsné Tóth Márta

A Fébé bagolyirtási Názáret-temploma
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A NAGY REFORMÁTOR 
UTOLSÓ ÉVEI

Utolsó utazás — utolsó út
Élete utolsó szakaszához érve, mindenki (remélhetem mindenki...) visszate

kint életútjára, újból felfedezve a magaslatokat és a fénypontokat, de a szomorú
ságot és a csalódást is, örömöt és bánatot. A hívő ember nemcsak visszatekint, 
hanem hálát is ad és igyekszik rendezni kapcsolatát családtagjaival, barátaival, 
sőt haragosaival is, életét Isten és ember előtt lezárva készül a nagy útra. Luther 
Márton életének legutolsó szakaszában is ezt tette. Súlyos betegsége nyomán 
érezte halála közeledtét, életereje mégsem tört meg. Nem volt ugyan elfelejtett em
ber, de már nem állt az érdeklődés középpontjában és nem ünnepelték már, mint 
reformátori fellépésének kezdetén. A politikai életet mindig kételkedéssel szem
lélte, de öregkorában különösen is, sőt csalódva figyelte a fejedelmek hatalmi ci- 
vakodását, mert azok szerinte megfeledkeztek így a nagy közös veszélyről, a tö
rökről.

Az ismételten kiújult, de már megállíthatatlan betegsége előtt gondoskodni 
kívánt felesége jövőjéről, hogy az „ne mint szolgálólány” éljen halála után. így 
keletkezett végleges végrendelete. Családi élete, baráti köre, teológiai és egyház
építő munkássága élete vége felé is szorosan összefonódtak, egy szétválaszthatat- 
lan egységet alkottak. Ő is, mint számos más öregedő nagy alkotó, megtapasz
talta, hogy életművét a legközelebbi társak is félreértik, vagy a fő célt semmibe 
véve, csak részletet ragadnak ki. 1545-ben, néhány hónappal halála előtt, elhatá
rozta, hogy elhagyja Wittenberget, mert szerinte a reformáció városa a fő célt, 
azaz az Isten igéje szerinti életet feladta. Csalódott, de nem rezignált, azaz nem 
hagyta csalódását reménységén felülkerekedni. „Csak el ebből a Szodomából”, 
írta feleségének már útközben. „Nem akarok visszatérni, . . .  inkább barangolok 
és kolduskenyéren élek, semmint öreg napjaimra hagyjam magam a wittenbergi 
rendetlenség által kínozni és nyugtalanítani, miközben keserves és féltett művem
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megsemmisül.” Végülis a városatyák kérésére, akik féltek elveszíteni városuk ak
kor egyetlen legnevezetesebb személyét, visszatért. A helyzet változtatására csak 
egyetlen egy lehetőséget látott, ugyanúgy mint munkássága kezdetén fiatal korá
ban: az evangélium prédikálása és tanítása. Továbbra sem tartotta helyesnek, 
hogy az egyház a világi hatalom lehetséges, de nem kívánatos, és időről időre gya
korolt diktatórikus eszközeivel biztosítsa a társadalom keresztyéni mivoltát, hi
szen reálisan látta és tudta, hogy nincs olyan törvényes rend sem államban, sem 
egyházban, amely Isten akaratának tökéletesen megfelelne.* Önmagát ismé
telve, öregkorában is hangsúlyozta, hogy az, aki saját maga számára igényli a 
megbocsátást, az maga is köteles az egyházban és a világban a megbocsátást és 
a kibékülést gyakorolni. Ezért vállalkozott 1546 elején rideg téli körülmények kö
zött, már betegeskedve, szülőföldje meglátogatására és ott a két mansfeldi gróf 
tulajdonjogi viszályában való közvetítésre, azzal a céllal, hogy a haragosokat ki
békítse. Ez sikerült is. A hosszú utazás és a nehéz tárgyalások megviselték: Az uta
zás utolsó úttá vált.

Feleségének, Káthének, mint utazásai során mindig, most is vidám hangú, 
de intésektől nem mentes leveleket írt. A humoros megszólításokból íme kettő: 
„Az én kedves feleségemnek, Doktor Luther Katalin önmártírnak Wittenberg- 
ben”és „A szent, aggodalmaskodó asszonynak. .. azén kegyelmes, kedves felesé
gemnek... Legszentebb Doktorné Asszony!” A gondoskodásáról híres, de túl
zottan aggodalmaskodó asszonyt figyelmezteti, a gondoskodást megköszönve, 
hogy élete nem az ő kezében van. így például tizenegy nappal halálát előtt is: „Te 
aggódól még a Te Istened helyett is éppen úgy, mintha ő nem volna mindenható, 
mintha nem tudna tíz Márton doktort is teremteni, ha ez az egy öreg belefulladna 
a Saale folyóba... Hagyj békében az aggódásoddal. Mert jobb Valaki visel rám 
gondot, mint Te és az összes angyalok. ’’ A gondoskodás a véghez közeledve is köl
csönös maradt. Luther leveleiben igyekezett feleségét megnyugtatni. Halála előtt 
négy nappal utolsó levelével együtt küldött ajándékba kapott halakat Witten- 
bergbe.

Luther utolsó öröksége élete utolsó óráiban mondott imádságai, amelyek tö
retlen krisztushitének tükrei. Ebből néhány részlet: „A Te kezedbe ajánlom telke
met! Te megváltottál engem hűséges Isten!” „Hálát adok neked Istenem, a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad előttem a Te drága Fia
dat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tet
tem és dicsőítettem.” Utolsó szava pedig ez volt: „Békességben és szívesen távo
zom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat.”

* A  genfi reformátorral, Kálvinnal ellentétben nem volt híve az erőszakos eszközök
nek, mert hitte, hogy Isten tökéletességét csak a halálon túl ismerjük meg.

Ifj. Fónyad Pál
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„Hogy örömmel fekhessem 
koporsómba. .

Kibékíti a haragosokat. . .

Arról a feladatról, melynek terhét Luther Márton élete alkonyán vette vál
lára, mindent állíthatunk, csak azt nem, hogy testreszabott volt számára. Köztu
dott, mennyire idegen volt tőle a diplomácia, az óvatos taktikázás, a kompromisz- 
szumokat kereső érdekérvényesítés. Nem a közvetítői szerep vonozotta tehát, 
hogy belebonyolódjék egy elkeseredett civakodásba, hanem a szülőföldje iránt 
érzett felelősség. A z ügy főszereplője ugyanis Albrecht, mansfeldi gróf volt, s a 
helyszín Eisleben városa.

A z évtizedes torzsalkodás hátterében gazdasági érdekellentétek húzódtak, 
ám idővel a közösségi életnek szinte minden területét érintette a feszültség. A vi
szály forrása Albrecht kapzsisága volt, ö ugyanis fö l szerette volna emelni a rézbá
nyászat és -kohászat után fizetendő bérleti díjakat és járulékokat, ami a polgárok 
heves ellenállásába ütközött. Luther fivére és sógora is a felháborodott bérlők 
közé tartozott. A tartománygróf erre az Újvárosba új telepeseket toborzott, s pol
gárjogot adományozott nekik, nem törődve az óvárosiak tiltakozásával. A lelké- 
szi állások betöltéséről sem tudtak a pártos felek megegyezni, ám ez az ellentét 
akkor éleződött ki különösen, mikor az egyik prédikátor a szószékről kezdte kriti
zálni a gróf pénzügyi intézkedéseit.

A z amúgy is feszült lögkört családi viszály is terhelte. Albrecht fokozatosan 
kiforgatta vagyonából testvérét, aki nyakig ült az adósságokban. Luther először 
János Frigyes választófejedelem segítségét kérte, de minden közvetítő kísérlet ku
darcot vallott.

Ilyen előzmények után érkezett a reformátor 1545 októberében Eislebenbe, 
hogy békét teremtsen. Nem a bírói széket követelte magának, hanem a szószéket. 
Ha prédikációi nyomán nem is született megegyezés, az ellenfelek mégis hajlan
dónak mutatkoztak tárgyalni egymással. A tárgyalások végül csak 1546januárjá
ban kezdődhettek meg. Luthert bokros teendői sem tarthatták vissza attól, hogy 
végig jelen legyen, annyira a szívén feküdt ez az ügy. „H o g y  ö r ö m m e l  f e k 
h e s s e m  k o p o r s ó m b a ,  l á t v á n  az  e g y s é g e t  t a r t o m á n y  u r a i m  
k ö z ö t t  ” — írta Albrechtnek.

Hogy mi foglalkoztatta Luthert utolsó három hetében az eislebeni tárgyalá
sok alatt, könnyen magunk elé képzelhetjük. Forrásként ránk maradtak feleségé
hez intézett levelei, négy Eislebenben mondott prédikációja, s asztali beszélgeté
sei, melyeket kísérője, J o h a n n e s  A u r i f a b e r  jegyzett föl.

Gondolatai középpontjában természetesen a széthúzás állt. A békéltetés igen 
lassan haladt előre. A jogászok szópárbaja közepette Luther úgy érezte magát, 
mint akit „kínpadra vontak”. Nem is így próbált meg eredményt elérni, hanem
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inkább meghívta magához a pártos feleket, hogy közeledésre kényszerítse őket. 
Történeti példákkal és természeti példázatokkal igyekezett meggyőzni őket, hogy 
tegyék félre a személyes ellentéteket. „ B a r á t  m i n d e n  e m b e r ,  c s a k  az  
ü g y  e l l e n s é g ” — idézte a német közmondást — „ h a d d  c i v  ó d  j ó 
n a k  e g y m á s s a l  a z  ü g y e k ,  e z  ne  v e r j e n  é k e t  a z  e m b e r e k  
k ö z é

Jóllehet, örömmel számol be Katájának minden apró győzelemről, érzi, hogy 
a feladat meghaladja erejét. Néhány, a gyülekezeti élettel kapcsolatos részletkér
désben sikerült ugyan megegyezni, de a haragosok kibékítése még várat magára. 
Ez a kudarc foglalkoztatja utolsó napjaiban, ennek okait boncolgatja utolsó pré
dikációjában. Azzal a hittel vállalta a küzdelmet, hogy az újrafelfedezett evangé
lium az élet minden kérdésére választ ad, só, a Szentírás doktora, ott is békét tud 
teremteni, ahol a fejedelmek is gyengének bizonyultak. Ezzel szemben viszont ő 
az, aki képtelen követni a jogi csürés-csavarást, s a tudománya itt használhatat
lannak bizonyul. A világi tudomány és az evangéliumi bölcsesség között feltáruló 
szakadék azonban nemhogy elbizonytalanítaná, inkább megerősíti őt a maga iga
zában. „ Ne m t e h e t j ü k  m e g ,  a m i t  m i n d e n k i  a k a r ,  d e  m e g t e 
h e t j ü k ,  a m i t  m i  a k a r u n k ! ” — írta fö l szobája falára halála előtt két 
nappal.

Utolsó, ránk maradt gondolatai a megértés problémájához kapcsolód
nak. „ S e n k i  s e  h i g g y e ,  h o g y  e l e g e t  k ó s t o l g a t t a  a S z e n t 
í r á s t ,  ha  n e m  s z o l g á l t  s z á z  é v i g  a p r ó f é t á k k a l  e g y ü t t ” — 
jegyezte fö l magának. A megértés nem emberi lehetőség tehát, hanem valóságos 
csoda, ha egyszer megtörténik. A feljegyzés ezekkel a sokat idézett szavakkal feje
ződik be: „koldusok vagyunk, ez az igazság”.

A z eislebeni kudarc megmutatta Luthernek tudománya korlátáit, lehetőségei 
határait, de utolsó mondata mégsem tudománya csődjét vallja meg, nem veresé
gét ismeri el, hanem ellenkezőleg: a csoda megtörténtéről tanúskodik. Koldus lé
tére megadatott neki a megértés kegyelme. A koldus ugyanis nem nincstelen, ha
nem adományra szoruló: a csoda részese.

Csepregi Zoltán

Luther utolsó prédikációja
Ismeretes, hogy Luther utolsó útja wittenbergi otthonából szülővárosába, 

Eislebenbe vezetett. Útjának célja a gazdag mansfeldi grófok családi viszályának 
lecsendesítése, a két família kibékítése volt. 1546. január közepét írták akkor, s 
a nagy tél jégzajlást és áradást okozott már odautaztában is a Saale folyón. Halié
ból Justus Jónással és Coelius Mihállyal mégis szerencsésen megérkeztek és feb
ruár első heteiben a békítés szolgálata is reménnyel kecsegtetett.
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Reformátorunk keresztelésének helyén, az eislebeni Szent András templom
ban a Vízkereszt ünnepe utáni vasárnapokon rendszeresen igét hirdetett. Február 
14-én — halála előtt négy nappal — ment fel utoljára a szószékre. Alapigéje Máté 
evangéliuma 11. fejezetének 25—30. verse így hangzott:

Abban az időben ezt a kijelentést tette Jézus:
„Magasztallak, Atyám, menny és Föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek 
és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen Atyám, mert így 
láttad jónak. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak

az Atya,
az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, 
és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fe l az én igámat, és tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok

telketeknek.
Mert az én igám kedves és a terhem könnyű.”

Nagy kincs, hogy igehirdetésének teljes szövege megmaradt az utókor szá
mára. Hiszen nemcsak történészek és teológusok tanulhatnak belőle, hanem a 
lutheri reformáció iránt érdeklődő híveknek is egyedülálló élmény lehet bepillan
tani ennek az egész Európa számára új korszakot hozó nagy embernek végső gon
dolataiba.

A prédikáció vonalvezetése híven tükrözi Luther teológiájának egyik alap
vető vonását: a törvény és az evangélium megkülönböztetését. Nem mintha elő
írásnak tartotta volna, hogy előbb az Ige sziklazúzó pörölyét, majd a kegyelem 
vigasztaló szavát kell hirdetnie a prédikátornak, az alapigét mégis ebben a sor
rendben fejtette ki, éspedig mesteri aktualizálással.

Először arról szólt, miért rejti el az Atya kijelentéseinek titkát sokszor a böl
csek és értelmesek elől, és miért jelenti ki azt a gyermekeknek. Jézus ugyanis eb
ben az igében azokról beszél, akik nincsenek megelégedve Isten kormányzásával, 
akik azt hiszik, ők jobban tudnak mindent, mint amit az egyszerű ige mond, akik 
tehát nem tanítványai, hanem inkább tanítói és preceptorai akarnak lenni az egye
dül bölcs Istennek.

Felsorolja Luther Ariust és Pelagiust, az újrakeresztelőket és a szakramentá- 
riusokat, Münzen és a rajongókat. Mindazokat a történelem múltjából és jelené
ből, akik azt hitték, hogy túl gyermeki a jézusi evangélium, ezért ahhoz valamit 
nekik is hozzá kell tenniök. „Mintha a tojás okosabb akarna lenni a tyúknál.. .”

A részletes, kemény ítélet azonban még halála előtt is a pápaság intézménye 
ellen irányult. Hiszen a pápa decretuma az úrvacsora szentségében nem a hit erő
sítését látja, hanem egy olyan áldozatot, amelyet csak az áldozópapjai mutathat
nak be élők és holtak számára. Ilyennek tanítja a miseáldozatot is, mintha egy 
kereskedő például ennek bemutatása árán lehetne sikeres. A pápa bölcsesége még 
a keresztségnél is magasabb rendűnek tartja a szerzetes fogadalmát, mintha az 
egy „új és jobb” keresztség volna, amivel mások üdvösségét is elősegítheti.
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A pápai tekintély Luther szerint megtilt minden további kérdezősködést az 
Ige iránt, mintha ő tévedhetetlen lenne. Ugyanilyen „kajafási tévedésbe” (Jn 
ll,49k) esnek sokszor a császárok, királyok, kardinálisok, fejedelmek és írástu
dók is. A „nagyokosok” Isten tanítómesterei akarnak lenni, ezért is alázza meg 
őket keményen az Úr.

Az igaz és jó igehirdető és az igaz keresztyén ezért ne fuvalkodjék fel, hanem 
vállalja gyermeki hittel az evangélium „bolondságát”, hagyja, hogy Isten legyen 
számára az egyedüli bölcsesség.

Igehirdetésének második részében Luther az alapigének arra a részére tér rá, 
amelyben Jézus a megfáradtaknak és megterhelteknek kínál megnyugvást. Ha a 
prédikáció első részében a szenvedélyesen vitatkozó reformátor lankadatlan erejét 
fedezhettük fel, akkor végső gondolatai a számára oly drága evangélium kincsét 
hívei elé táró lelkipásztor mélyen érző vonásait tükrözik. Arról szólt, hogy az egy
ház kincsét ne a bűnbocsánatot ígérő zarándoklatok során mutogatott hamis re
likviákban keressék — hiába kínálgatják megtekintésre Aachenben Szent József 
nadrágját vagy Trierben Jézus felsőruháját. . .  Az igazi kincs Isten igéje, valamint 
a keresztség és az úrvacsora!

Ha ezért a mi hitünkért üldözést, vagy akár tűzhalált kellene is szenvednünk, 
vállaljuk azt örömmel és halljuk meg a megterhelteket magához hívó Krisztus sza
vait. Mintha ezt mondaná: „Tartsatok ki mellettem, maradjatok meg az igében, 
és engedjétek, ami körülöttetek történik. Tűrjétek el az értem való szenvedést, 
mert én azt olyanná teszem, hogy el tudjátok hordozni. Járhattok égő parázson, 
azt mintegy rózsákká változtatom számotokra. Olyan szívet adok nektek, hogy 
nevetni tudtok, ha tombol is a török, a pápa vagy a császár. Ne féljetek, könnyűvé 
teszem terheteket, csak jöjjetek énhozzám mindnyájan! Hiszen ha énértem szen
vedtek: az én igámat, az én terhemet veszitek fel. És én majd az én erőmet adom 
néktek.. .”

Reformátorunk utolsó szavai így hangzottak: Ezt és még sok mást lehetne 
mondani erről az evangéliumról. De most túl gyenge vagyok, ezért most legyen 
elég ennyi. Ámen.

A sokat szenvedett evangélikusság — köztük a mártírokat és gályarabokat 
adott magyar Sión — számára talán éppen e végső reformátori igehirdetés szel
leme adott és adhat erőt a Krisztushoz való hűséges helytállásra.

Dr. Fabiny Tibor
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MILLECENTENÁRIUM

A magyarság Bizánc és Róma között
A magyar nép ebben az évben egy jelentős évfordulóra emlékezik. Hosszú 

vándorlás után 1100 évvel ezelőtt talált végleges hazát a Kárpát-medencében a ma
gyar nép. Ezt az évfordulót többféle szempontból közelíti meg korunk tudomá
nyos élete. Történelmi, kultúrtörténeti, hadtörténeti és még sok más szempontból 
értékelik az európai politika összefüggésében ezt az évfordulót. Evangélikus Nap
tárunk egy csikksorozat keretében vizsgálja, hogyan találkozott a magyarság a ke- 
resztyénséggel.

Még az etelközi tartózkodás során került a magyar törzsszövetség kapcso
latba egy-egy hadjárat során, hol mint szövetséges, hol mint ellenség Bizánccal, 
a keleti keresztyénség központjával. Ekkor már folyt Cyril és Method missziója 
a szláv népek között és a magyarok fogságába került szláv keresztyének hitükhöz 
hűen szerény térítő munkát is végeztek a magyarok között. Bulcsú és Tormás vezé
rek Bizáncban meg is keresztelkedtek. Géza fejedelem és felesége, Sarolt, ugyan
csak a keleti egyház keresztségét vették magukra. Amíg a nyugati kalandozások 
folytak, a magyarok keresztyén hitre való térítése csak elég szerény keretekben 
folyt. Teophilaktos patriarcha Hierotheos görög szerzetes Turkia (Magyarország) 
püspökévé szentelte és a Tisza—Maros vidékére missziói munkára küldte. Ennek 
azonban átütő eredménye nem volt.

Egyszerre megváltozott a helyzet azonban, amikor a nyugati kalandozások 
során a Lech mezei súlyos vereség nyilvánvalóvá tette a kalandozások kudarcát. 
Tetézte ezt, amikor Géza fejedelem megtudta, hogy II. Ottó német császár és 
Theophanu görög hercegnő házassága mintegy harapófogóba zárja Magyaror
szágot. Ezt látva, azonnal cselekedett, 972-ben követséget küldött I. Ottó császár
hoz és felajánlotta hogy népét a keresztyén közösségbe vezeti. Ottót Szent Gallen- 
ben érték el a követek. Nagyon megörült, hogy a rettegett magyar népet ő 
vezetheti be a nyugati keresztyénség családjába és azonnal egy Prunward (Brúnó) 
nevű szerzetest bízott meg a térítés munkájával, akit térítő püspökké szenteltek 
és passaui szerzeteseket adva mellé, azonnal Magyarországra küldte. Géza erélye
sen támogatta Brúnó munkáját és hamarosan 5000 előkelő magyart kereszteltek
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meg. 995-ben Adalbert prágai püspök is hazánkba jött. Ő bérmálta meg Istvánt, 
akit mint Vajkot, már korábban megkereszteltek és aki a királyság várományosa 
volt. Amit apja, Géza, erőszakkal kezdett meg, azt ő szelídebb eszközökkel foly
tatta és amikor átvette az uralmat az országban, azonnal követeket küldött II. 
Szilveszter pápához és koronát kért. Ezt Astrik apát hozta meg a számára, vele 
a pápai áldás levelét és a lándzsát, ami az uralkodó jelvénye volt. Ez akkor a teljes 
állami függetlenség elismerése volt, s benne a pápa hallgatólagosan azt is megen
gedte, hogy létrehozhatja az egyházi szervezetet (ami pápai jog), de mint apostoli 
király, hasonlóan a német császárokhoz, ő is megkapta ennek lehetőségét. A ko
ronázásra 1000 karácsonyán vagy 1001. január 1-jén került sor, és Domonkos ér
sek végezte. A koronázás után került sor a magyar egyházszervezet kiépítésére. 
Ennek jogi alapja a Ravennában 1001 áprilisában kötött egyezmény volt, amelyet 
II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár jelenlétében kötöttek. Első az esztergomi, 
Szt. Adalbert nevéről elnevezett érsekség megalapítása volt. Ez alá rendelte a 
veszprémi, kalocsai, egri püspökségeket rövid időn belül, majd valamivel később 
a győri püspökséget. 1009-tól (az erdélyi Gyula és a délvidéki Ajtony lázadásának 
leverése után) továbbfejlesztették az egyházi szervezetet. Megalakult a pécsi és az 
erdélyi püspökség is Gyulafehérvár központtal. Újabb változást hozott az 1030-as 
év, amikor Kalocsa érseki rangot kapott és ennek rendelte alá az új marosvári (Csa
nádi) püspökséget, ugyanakkor ez a bizánci orientáció kifejezése is volt, mert az 
ország déli részein megmaradt erős görög szertartású gyülekezeteket ennek a kere
teibe rendelte.

Szent István ugyanakkor a bencés rend betelepítésével a pannonhalmi és 
pécsváradi apátságaik megalapításával megvetette az alapjait a bencés iskolarend
szernek, s ezen iskolák mellett könyvtárakat és könyvmásoló műhelyeket is létesí
tett. A király példája nyomán a főurak is létesítettek bencés kolostorokat, így Ta
tán és Csanádon is. A művelődés terjesztését szolgálták azok a kolostori és 
káptalani iskolák is, amelyek Marosváron, Székesfehérváron, Veszprémben, Esz
tergomban, Pécsett, és Győrött kezdték meg működésüket.

Érdekes megfigyelni, hogy ekkor még nincs sem teológiai, sem hatalmi ellen
tét Magyarországon a bizánci és a római (orthodox és katolikus) keresztyénség kö
zött. Jele ennek, hogy ekkor alakulnak a veszprémvölgyi (bazilissza) apácák ko
lostora, a szávaszentdemeteri, az oroszlámosi és a marosvári görög kolostorok. 
A Mária-kultusz mindkét keresztyén irányzatban kiemelkedő. Területileg Erdély 
és az ország déli része természetesen a bizánci irányzathoz tartozik, a dunántúli 
részek, az ország középső és északnyugati része inkább a latin irányzathoz. A ki
alakult egyházi szervezet szerint az érsekek, püspökök mind a latin irányzathoz 
tartoznak, az alsó papság jelentős része bizánci. A nyugati szerzetesrendek föld- 
művelési, kertészeti, gyümölcstermelési, konyhakerti, szőlészeti ismereteket is ter
jesztenek a magyar nép körében, ezért talán népszerűbbek is mint a zárkózottabb 
kegyességet képviselő bizánciak.

A nyugati szerzetesek között munkálkodik Szent Gellért, aki hazánk első 
európai hírű írója. Deliberáció című műve, amelyben Dániel könyve III. fejezeté-
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nek egy részét magyarázza, a kelet—nyugat közötti szellemi áramlás jelentős 
műve, melyen át a keleti misztikus teológia eljutott Párizsba. A női rendekben je
lentős volt a kézimunka (hímzés) művelése. Ennek kiemelkedő alkotása a koroná
zási palást, amely olyan, mint egy bizánci ikonosztázion (képoltár), rajta Szent 
István és Gizella képmásával.

Magyarország Bizánc és Róma között egy igen fontos összekötő útvonalat 
nyitott meg Szent István idejében. A „zarándokutat” amely Hamburgtól in
dulva, a Dunántúlon át Belgrádon érte el a Balkánt és egy relatív biztonságos utat 
nyújtott a Szentföldre zarándoklóknak. Útközben pihenő szálláshelyeket és vé
delmet nyújtva a vándoroknak. Ez az út a Szentföld elfoglalásáig, 1076-ig jól mű
ködött.

Az alsópapság a XI. sz. elején még mindenütt házasságban élt és helyzete 
alig különbözött a paraszti földművelő néptől. Az áldozásban (úrvacsorában) a 
XII. sz.-ban szűnt meg a nép számára a bor kiszolgáltatása. Hazánkban a XII. 
sz. során megjelent premontrei és ciszterci rendek reformtörekvései nyomán emel
kedett jelentősen a papi felkészülés színvonala, s ezzel már kezdett elválni a még 
szerényebb színvonalú bizánci irányvonalú papokétól.

A nagy szkizma (szakadás) a latin és görög keresztyénség között 1054-ben 
történt, amikor a két egyházfő kölcsönösen kiátkozta egymást. Ettől kezdve válik 
el egymástól a két egyház teológiai felfogása, különösen a pápai primátusság dol
gában. Ez azonban a magyar nép körében nem váltott ki nagyobb mozgalmat. Az 
Árpádházi királyaink között III. Béla idejében jelentkezik Bizánc felől bizonyos 
jelzés. A mohamedán törökök 1076-ban elfoglalják a Szentföldet és Jeruzsále
met. A szorongatott Bizánc egyre határozottabban keresi a magyar királyok tá
mogatását. A keresztes hadjáratok eleinte még hoznak valami eredményt, de ez 
is egyre fogy és III. Béla előrelátó gondossággal építi ki az ország déli védelmét. 
Bekapcsolódik a balkáni bogumil eretnekség elleni küzdelembe és egyúttal meg
szervezi a déli határok mentén azokat a bánságokat, melyek jó ideig védelmet je
lentenek. Itt erős várakat épít. Utódai is folytatják ezt és mire 1433-ban elfoglal
ják a törökök Bizáncot, a magyar királyság fő gondja már a déli védelem.

Befejezésül még néhány érdekes szempontra szeretném a figyelmet irányí
tani. A magyarság számára Bizánc vagy Róma életfontosságú döntés volt. Szent 
István tisztán látta, hogy függetlenségünk záloga ebben a döntésben Róma, mert 
Bizánc fenyegetettsége keleti függőséget jelent. Ma talán így fogalmazhatnánk: ez 
volt a döntés Európa mellett. Elgondolkoztató, hogy a nyugati keresztyénségben 
volt reformáció. Egy olyan lelki megújulás, hitbeli ébredés, ami a keleti egyház
ban sohasem volt. Ha a térképre nézünk, a reformáció keleti határa Magyarország 
és még egy kissé Lengyelország. A Balkánon már nem volt a reformáció jelentős 
hatással.

A nyugat melleti döntés egy más szellemiséget, lelkiséget is jelentett. Épí
tészetünk, művészeti irányzataink, művelődésünk, egész kultúránk nyugathoz 
kapcsol.

Szent István döntése és az őt követő többi királyaink tervszerű egyházépítése
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látszólag politikai döntés volt, sokan ma is így értékelik, nékünk magyar evangéli
kusoknak, amikor ezen a jeles évfordulón visszatekintünk, azt is látnunk kell, 
hogy ez a Szentlélek döntése is volt, ami mögött első királyunk imádságos szíve 
és élő hite is meghúzódott.

Sólyom Károly

„A világosság 
a sötétségben világít!”
— Az előreformáció nyomai hazánkban —

A Kárpát-medence országlakói nemcsak a Rómához kötődő keresztyénséget 
ismerhették meg az évszázadok folyamán, hanem sokrétű kapcsolatba kerültek 
a Rómától független keleti, ortodox egyházak képviselőivel is. A kereskedők, diá
kok, kézművesek és diplomaták sűrű mozgása pedig a 16. sz. derekáig szoros 
összeköttetést jelentett Európával. A neves szellemi-kulturális központokkal való 
nemzetközi csereforgalom révén ismertté váltak nemcsak a bölcseleti, pedagógiai 
áramlatok, de az egyházi, vallási újítási mozgalmak is. A római egyház önvédelmi 
intézkedése, az ,,eretnekek” -nek bélyegzett tanítások elleni védekezés érdekében 
felállított intézmény, az inkvizíció éppen ellentétes hatást váltott ki, és ezzel maga 
is hozzájárult ezeknek a tanoknak a terjedéséhez. Hiszen az üldözöttek menekü
lésre kényszerültek addigi otthonaikból. A tiltások még inkább elősegitették ezek
nek a mozgalmaknak a kiterebélyesedését.

így jutott el hazánk nyugati területére a francia Vald Péter lelki ébredéséből 
indult valdens mozgalom már a 13. században. A bibliát jól ismerő és elszánt bi
zonyságtevők révén — akik kettenként jártak házról házra — egyre jobban elter
jedt tanításuk, melynek középpontjában Jézus földi példája állt. Önmegtagadó 
életmódjuk, komoly bűnbánatuk és alázatos szeretetük sokakat magával raga
dott. Elsősorban Sopron és Kőszeg vidékén tűntek fel képviselőik. így a győri püs
pökség területére kiküldött inkvizitorok a soproni Szent Mihály templomban 
több valdens ellen hirdettek ki szigorú ítéletet. Megkülönböztetésül a bűnbánók 
kék keresztjét kellett öltözetükön hordaniok. Egy würzburgi kódex tanúsága sze
rint 1401. január 9-én Zwicker Péter szerzetes és Márton prágai oltárpap inkvizi- 
torként faggatták a kőszegi Beratungsgott Jakab özvegyét, aki megvallotta, hogy 
12 év óta „eretnek”.

Alsó Ausztriában 14 valdenst megégettek, s közöttük magyar származású 
volt Skalig Simon. Ezek a valdensek erősen pápaellenesek, s az evangéliumhoz ra
gaszkodó népek, akiket hiába üldöztek, kitartóan végezték bizonyságtevésüket, 
vezérgondolatuk ez az ige: „A világosság a sötétségben világít!” (Jn 1,5).
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Eljutott a valdens mozgalom még Budára is, ahol hírneves prédikátoruk volt 
Budai Jakab. Később az ugyancsak üldözött husziták soraihoz kapcsolódtak.

A prágai egyetem tanára, Húsz János (1370—1415) voltaképpen az oxfordi 
Wiclef János (1320—1384), egyházújító tételein tájékozódva, hirdette meg tanítá
sát. Vallási gondolatai nemzeti, politikai törekvésekkel is keveredtek utóbb. Mág
lyahalála után követői fegyveres felkelést robbantottak ki Csehországban. Véde
kező harcaik során nemcsak hazánk felvidéki területeire szorultak, hanem a 
délvidékre, sőt Erdélybe is eljutottak., Ez utóbbi területen komoly missziót fejtet
tek ki.

Nyitra megyében is több gyülekezetei alakítottak. Egy ilyenben végzett kán
tori szolgálatot a fiatal Cordatus Kondrád, a későbbi budai hitszónok, és ébredt 
rá arra, hogy az úrvacsorával két szín alatt kellene élnie Jézus igaz rendelése sze
rint. Az ő családi háttere is huszita, illetve valdens mozgalmakhoz nyúlt vissza. 
Húsz barátja és mártírtársa, Prágai Jeromos, 1410-ben Budán prédikált, s nagy 
hatással volt hallgatóira. Fiatalok közül sokan tanultak Prágában. A feljegyzések 
szerint maga Húsz János vizsgáztatta Budai Gergelyt; Budai Bereck pedig az 
egyetem rektora lett.

A soproniak is jó ismerték a huszita mozgalmat. Kismarton. Szarvkő volt az 
ottani központjuk. A pécsi püspökség területén ugyancsak nagyobb számmal je
lentek meg, úgyhogy a pápa előbb Marchiai Jakab ferences szerzetest küldte ink- 
vizitorként hazánkba. Majd a budai domonkos főiskola tanárát, Kassai Miklóst 
bízta meg ezzel.

Huszitáknak köszönhetjük az első mgyar nyelvű bibliafordítási részleteket. 
Különböző kódexekben másolatként maradtak fenn ezek. így az Apor-kódex örö
kítette meg a zsoltárok fordítását, az 1466-ból való müncheni a négy evangéliu
mot. A Jordánszky-kódexben fennmaradt előszó (1516) vallomása elárulja refor- 
mátori jellegét: „ ...a  biblia tanulmányozása fontosabb minden régi szent 
atyáknak tanúságainál, mert übenne lelettetik az idvességnek minden eredeti fun- 
damentomi.”

A husziták hazai hatását és megbecsülését mutatja, hogy Szegedi Gergely az 
1569-es debreceni énekeskönyvben „Szükség nékünk Krisztus jótételéről” kezdet
tel lefordította Húsz János énekét. A sárosmegyei Kreutzer György rektor pedig 
vitairatához csatolta Húsz Luther által átdolgozott úrvacsorái énekének szövegét. 
Mai énekeskönyvünk is megőrzött néhány huszita éneket, találó a 134. egyik vers
szaka:

„Átkos sötétségnek virradat vet véget.
Erre kell eszmélnünk és szívből megtérnünk!”

Id. Bencze Imre
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A lutheri reformáció hazánkban
Az ezeréves évfordulóra emlékezésünkben ez a harmadik történeti írás idei 

naptárunkban. Foglaljuk csak össze ezeket: a keresztyén állam megszületése 
— az előreformációs mozgalmak — a lutheri reformáció. Magyarságunk három 
találkozása az evangéliummal a Kárpátokban. Három különböző korban és há
rom eltérő módon, de a tény vitathatatlan: így és ekkor érintette meg népünket 
az evangélium. Hogy ezek közül melyik volt az igazi és legmélyebb hatás? Hagy
juk most ezt a kérdést. De tény, hogy magyar népünk a keresztyénség megszületé
sével, az előreformációs mozgalmakban, és a lutheri reformációban találkozott 
az evangéliummal.

Mi is volt hazánkban a lutheri reformáció, méginkább ágostai hitvallású ta
nítás? Hogyan is indult és bontakozott ki? Mi volt tartalma és szolgálata? Kik vol
tak képviselői és terjesztői? Egy rövidre szabott emlékezésben nem lehet minden 
részletre kitérni, de talán ezek a kérdések, amelyekkel érdemes szembenézni.

Zoványi Jenő, a reformáció korának ismerője és kutatója „előkészített talaj
ról” beszél. Önkéntelenül is a jézusi magvetőről szóló példázat jó talaja jut 
eszünkbe. Zoványi azonban sajnos negatív értelemben kell, hogy a kifejezést 
használja. A nép lelkében a talajt az akkori egyház visszaélései készítették elő. A 
katolikus Szántó Konrád egyháztörténész is elvilágiasodott, hivatásának nem 
megfelelő egyházról ír, meg a főpapság rossz példájáról, persze más okokat is em
lít. Ezen a talajon, meg a humanizmus és „erazmizmus” kritikája légkörében in
dulhatott el hazánkban a reformáció.

El kell mondanom, hogy erre a témára a felkérést a következő címmel kap
tam: Az ágostai hitvallású reformátoraink. És zárójelben sok kiemelkedő név, 
akikről lesz is szó. De legyen szabad — tisztelettel — a címadókkal most vitatkoz
nom. Mert a lutheri reformáció hazánkban nem nevekkel indult. Nem egyes ki
emelkedő emberekben, hanem a nép lelkében és gondokozásában indult el va
lami. Ha szabad ezt az általam rossznak tartott kifejezést használni most: a 
lutheri reformáció hazánkban „alulról”, névtelenekkel indult.

Sólyom Jenő: Luther és Magyarország című, 1933-ban megjelent könyvére 
szeretnék hivatkozni. Ő írja, hogy a lutheri reformáció országunkban nem nevek
kel, hanem Luther írásainak a nép közötti terjedésével és olvasásával indult el. Ta
lán már 1518-ban? Mindenesetre, ha 1521-ben már „védekezni” kellett a „lutheri 
dogmatizálás” ellen, akkor az érdeklődés, olvasás és az iratok terjesztése már 
sokkal előbb elkezdődött. Természetesen először ott, ahol polgáraink németül is 
tudtak. Ezért azonosították kezdetben a lutheranizmust a „német” üggyel. Érde
kes és izgalmas példája ennek Sopron városa, ahol többek között arra figyeltek 
fel, hogy „borkimérő helyeken” esténként Luther írásait olvassák az emberek. 
És sok polgár házában találtak lutheri könyveket házkutatások alkalmával, meg 
is kapták érte büntetésüket. Ők a lutheri reformáció első tanúi és sokszor szen
vedői is.
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Ugyanilyen érdekes jelzés, hogy a lőcsei gyülekezet 1522-ben egy diákot Wit- 
tenbergbe küld tanulni és ugyanezt teszi a nagyszebeni gyülekezet is. Vagyis ebben 
az időben a nyugat- és észak-magyarországi, sőt erdélyi területeken a reformáció
nak már „háttere”, gyülekezetei vannak, persze vezetőkkel, tanítókkal is.

Szalkay katolikus érseknek van egy mondata 1524-ből: „Mind papok, mind 
világiak akadnak, akik Luther Márton istentelen tanait elfogadják, helyeslik, 
tanítják, hirdetik és védik.” Olyan szép mondat, hogy akár egy evangélizációs so
rozat esténkénti témái is lehetnének ezek a szavak egymás után az evangélium 
munkájával kapcsolatban. S érdemes felfigyelni arra is, hogy mind papokról, 
mind világiakról beszél, akiket az evangélium megnyer és akik annak szolgái 
lesznek.

Vagyis — és itt megint Sólyom Jenő professzorra hivatkozom — a lutheri írá
sok nyomán hazánkban az egyházi tanítás változott meg. Ezért jelentek meg 
ekkoriban — ezt egy későbbi, 1694-ben megjelent erdélyi egyháztörténetből idé
zem — már ilyen magyar nyelvű írások is: „A keresztyén szabadságról” — ,^A 
gyónásról.” — „A keresztségről.” — „Krisztus szenvedéséről.” — „A szerzetesi 
fogaladomról.” — „A két szín alatti úrvacsorázásról.” Ezek a könyvek a magyar- 
országi reformáció második fokozatát jelzik már, tehát a magyar nyelvű írások 
megjelenését. De jelzik az „új tanítás” főkérdéseit, tételeit és tartalmát is. Vagyis, 
hazánkban a reformáció nem egyszerűen egyházi szokások, szertartások változta
tása volt — legalábbis kezdetben — hanem belső, tanításbeli változás.

így érkezünk el aztán a „nevekhez” is. Isten nagy ajándéka és gondosko
dása, hogy ebben az időben nevekről, kiemelkedő szolgáiról is tudunk. Képtelen
ség lenne mindenkit felsorolni, hát még emlékezni rájuk, foglalkozni velük külön- 
külön. Itt jönnek a címben megadott nevek: Dévai Bíró Mátyás, Huszár Gál, 
Sztárai Mihály, Bornemisza Péter, Magyari István és sokan mások. Úgy vagyunk 
velük, mint a Zsidókhoz írt levél szerzője, amikor a hit embereit említi, hogy lehe
tetlen felsorolni őket. S ők nemcsak tüzes szavú prédikátorok, hanem tudós pa
pok is voltak. De ezen a ponton megint valami, ami a gyülekezetei érinti: az egy
házi beszéd változott meg. A régi szentbeszédeket felváltották a nép nyelvén, 
egyszerűen és hitre hívóan elhangzott igehirdetések. Ilyen értelemben a lutheri re
formáció egy országos, nagy evangélizációhoz is hasonlítható. Amit Dévairól írt 
Bőd Péter, hogy elhordozta a hit lámpását az országban, azt szinte minden refor
mátorunkról el lehet mondani.

A lutheri reformáció tehát a népből indult, a nép között terjedt, szinte „népi 
ügy” lett. talán ezért írta Burgio pápai követ a század vége felé a római pápának, 
hogy Magyarország háromnegyed része lutheránus.

Beszélhetnénk persze a lutheri reformáció műveltséget terjesztő szolgálatáról 
is, írni és olvasni tanításról, nyelvtankönyvekről és énekeskönyvekről is. De talán 
még ennél is lényegesebb volt, amit egy ezzel az idővel foglalkozó könyv ezzel a 
címmel fogalmazott: A z országút szélére vetett ország. Gondoljunk Mohácsra, a 
törökre, a három részre szakadásra. S ebben az időben és helyzetben éppen a re
formátorok tanították, erősítették és vigasztalták a szerencsétlen népet. S talán

44



ebből a szempontból is „előkészített talajra” hullott az igehirdetők magvetése, így 
is tapasztalhatóvá lett egyik énekük verssora: „gyógyítsd konok pogányságunk” 
— így adódhatott, hogy népünk találkozása az evangéliummal mélyebb és gyü
mölcsöző hatású lehetett.

Keveházi László

A nevelés
egyházunk veteményeskertjében

Hit — tanítás?

„A fény csak abban válik áldássá, 
aki másnak is ad belőle.”

(Hamvas Béla)

Szülőnek, hitoktatónak, hittantanárnak és lelkésznek életbevágó kérdése: 
közreműködhetünk-e mások hitrejutásában? Függ-e a hit a tanítástól, kell-e 

hittan a hithez? Az Újszövetség arról tanúskodik, hogy Isten felhasznál bennün
ket egymás hitének ébresztésében, növelésében. Bibliai és egyháztörténeti példák 
sora mutatja, hogy a tanulás a Szentlélek eszköze. Szükséges a hittan az egyház 
fennmaradásához, az egyes ember hitének tudatossá válásához, az evangélium 
tiszta hirdetéséhez.

Ha felmérést készítenénk arról, hogyan jutottak hitre emberek, valószínűleg 
a legtöbb vallomásban szó esnék egy imádságos nagymamáról, egy nagy tekinté
lyű apáról, egy közeli barátról, egy melegszívű igehirdetőről, vagy valamelyik 
evangélistáról. Isten a maga igazságát hitből hitbe nyilatkoztatja ki (Róm 1,17), 
elsősorban másokon keresztül szól hozzánk. De milyen az az ember, aki a taní
tásra alkalmas?

I egfontosabb tulajdonság a hitelesség. S ez nemcsak példás életet jelent, ha- 
j  nem elsősorban azt, hogy a tanítón látható legyen: szavai belülről fakadnak, 

amiről beszél, az az ő számára életbevágó. Ez nem tökéletességet követel; azt je
lenti: nyilvánosan beismerhetjük, hogy mi is kegyelemre szoruló bűnösök va
gyunk. Tanítványainknak látniuk kell, hogy magunk is tanítványok vagyunk.

Fontos az is, hogy a tanító empátiával forduljon a rábízottak felé. Csak em
pátia és figyelmes megismerés segítségével tanulhatjuk meg a másik ember nyel
vét, amelyen az evangélium üzenete eljuthat hozzá. Empátiára van szükség az 
elfogadó, gyengéd szeretet kialakulásához is. Hiszen minden próbálkozásunknak 
csak a szeretet légkörében van értelme és hatása.

A szülők szerepe különösen is jelentős gyermekük istenképének alakulásá
ban. A szülőnek a gyermekhez való viszonya adja meg az alapját a gyermek Isten-
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nel való kapcsolatának. Ha édesanyja gondoskodó, ha édesapjától nem kell fél
nie, ez meggyőzi őt arról, hogy Isten gondoskodik róla és ő rábízhatja magát. Az 
Istenről való első tapasztalatait a szülein keresztül szerzi. Emellett hatással van
nak rá a szülőknek egymással és Istennel való kapcsolatának jelei is.

Nem mondhatjuk azt, hogy a gyermek a szüleitől kapja a hitet. Mégis a szülő 
megmutathatja azt, hogy olyan kincse van, amelyre alapozható az élet. Imád
ságra kulcsolhatja gyermeke kezét és imádkozhat érte.K étségtelen, hogy az otthon, a család a legmeghatározóbb mindnyájunk éle

tében. De éppen a hitünk szempontjából döntő a közösség is, amelybe tarto
zunk. Aki gyermekekkel foglakozik, annak tudnia kell, hogy a gyermekek érzelmi 
beállítottságú, emocionális lények. Ebből következik, hogy figyelnünk kell a hit
tanórák, a közösségi alkalmak kellemes légkörére. Ha pozitív élmények kapcso
lódnak a hittan- vagy bibliaóra emlékéhez, a gyermek könnyebben magáévá teszi 
az ott hallottakat.

A gyermekek oktatásában központi szerepe van a bibliai történeteknek. 
Megragadják őket a csodák, a hősök, az izgalmas események, és ezeken keresztül 
Isten igéje. Azt tapasztalom, hogy a kisgyermekeket sem kell félteni a mélységek
től. Ha mindig Isten kegyelmét hangsúlyozzuk, nem okoznak bennük szorongást 
a nehezebb történetek. Mernünk kell azt mondani, hogy Isten másként gondolko
dik, az Ő igazsága más mint a miénk, csak így juthatunk el a golgotái kereszthez!

A Bibliával való barátkozás természetesen meséléssel kezdődik. Képes Bibliá
ból olvasott vagy anélkül mondott történetekkel találkoznak először a gyerekek. 
De jól olvasó 8-10 éveseknek — némi irányítással — kezükbe adhatjuk az „igazi” 
Bibliát. Saját hittanóráim egyik legnagyobb élménye volt, hogy a színes mese
könyvek és látványos rajzfilmek között felnövő gyerekek mekkora lelkesedéssel la
pozgattak a kép nélküli, fekete fedelű Bibliákban. Fontosnak tartom, hogy az 
önállóan olvasó gyerekeknek legyen saját Bibliájuk, így szívesebben ismerked
nek vele.

Minden módszertani és gyakorlati kérdésnél lényegesebb azonban az imádság, 
a ránkbízottakért való imádság. Mert akármennyit tudunk meg róla, a hit 

ébredése mégis csoda, a Szentlélek munkája. „Az sem számít, aki ültet, az sem, 
aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja” (lKor 3,7).

Kertész Eszter
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„Gyógyítsd konok pogányságunk”
Megkérdezték: mire gondoltam akkor, amikor 400. énekünk vége felé a cím

ben foglalt fohászt leírtam.
Miután őseink e hazában keresztyén hitre tértek, s az egyház által hirdetett 

evangéliumi tanítás és erkölcs többé-kevésbé társadalmi, közgondolkozási érték is 
lett, az embertelenül, főleg kegyetlenül cselekvő embert kezdték pogánynak ne
vezni, mert nem látszik meg rajta, hogy Krisztus hitére tért volna. A nyomorúsá
gosán elesettet „még a pogány is megszánná”, mondták, a körtecsenésen ért Pe
tőfi pedig így emlékezik meg arról, amit a szomszéd bácsitól kapott: „Átkozott 
a görcsös fütykös somnyele, /  Mellyel engem oly pogúnyul csépele.”

„Pogányságunk”: az óemberünk (Róm 6,6; Ef 4,22; Kol 3,9), ami még egy 
„szabályos” megtérés után is ki-kimutatja a foga fehérét, akár csoportosan is, ne
talán kegyes kegyetlenségben, felekezeti vagy egészen más jellegű „lelki felvágás
ban”, arról nem is beszélve, ha kisebb gondunk is nagyobb annál, hogy állítólagos 
hitünknek ne legyen rossz reklámja az életünk. így lehetünk ugyanis, ha nem vi
gyázunk, „vallásos istentagadók”, akik „-vallják, hogy ismerik az Istent, de csele
kedeteikkel tagadják” (Tit 1,16). Ide sorolható az is, ha oly buzgón fürkésszük 
másokban a hibát, hogy talán ugyanazt nem érünk rá magunkban fölfedezni. S 
hányszor megesik, hogy valami piszkot vélünk észrevenni a felebaráton, holott 
csak a „szemüvegünket” kellene megtörölnünk. Ez csoportos, sőt tömeges ön
ámítás is lehet, amikor „mi” nagy egyetéréssel megállapítjuk „róluk” (akik ész
revétlen bűnbakszükségletünktől függően bárkik lehetnek), hogy vétkesek. Eb
ben lehet éppen több-kevesebb igazság, ami azonban elfödi előlünk a magunk 
hamisságát, ti. hogy bűnvadászkodásunkkal szépen fölgyarapítottuk önértékelé
sünket, magyarán: felfulvakodtunk.

Konok dolog ez a mi pogányságunk, mikor — hogyan lopja vissza magát a 
lelkűnkbe egyénileg és kollektive egyaránt. A pogány ősvallás legfőbb céljának 
alighanem azt vehetjük, hogy szertartások, áldozatok, netalán önkínzás révén az 
ember megnyerje magának az emberfölötti világ támogatását — más emberekkel 
szemben is. Afféle fekete könyvet lehetne összeállítani arról, hogy főként az első 
világháborúig hányszor könyörögtek a „magas harcoló felek” egyazon Istenhez 
győzelemért, nem egyszer válságba sodorva katonáik keresztyén hitét.

Nacionalista pogányság is létezik, amit nem szabad összetévesztenünk a nor
mális hazafisággal, amely nem irányul más nemzetek ellen, miközben sajátjának 
javát szolgálja. A vörös önkényuralom a nemzetköziség hamis jelszavával kegyet
len évtizedeken át gyúrta-gyűrte hatalma alá a különböző népeket, amivel azon
ban fojtást is adott az elnyomott nemzeti érzésekre. Ezek aztán, mihelyt lehetett, 
robbantak is, s bizony nem mindenütt vértelenül. Túl nagy kísértés a kisebbségek 
elnyomása. Ám hogy a magunk portája előtt söpörjünk: azt ne higgyük, hogy 
bármely nemzet vagy nép kisajátíthatja magának a Mindenhatót. Nagyon esz- 
méltetően írt erről még 1927-ben Babits Mihály A Magyarok Istenéhez címmel.
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Első és utolsó strófáját idézzük versének, melyben „a mérges kis Wotanok” az 
ősi germán hadistennel párhuzamosítható különféle nacionalista vérgőzös indu
latok, amelyek nagyon eltorzult formái az egészséges, tiszteletreméltó nemzeti 
érzésnek.

Vagy-e S ki vagy? S mienk vagy-e? Csupán 
mienk és senki másé? Szabad-e, 
hogy csupán a mienk légy? És lehetsz-e 
az, aki vagy, ha csupán a mienk vagy?

Mert nem lehetsz a mérges kis Wotanok 
öccse te, egy a sok közül, pogány 
csillag, hanem ki eljött, csillagoltó 
nap, s kinél kisebb nékünk nem elég:

magyarok és mindenek Istene.

Bodrog Miklós

A 100 éves szombathelyi templom
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EGYHÁZUNK — MA

ZSINATI HELYZETKÉP
1995-ben, a június végi három napos ülésszakon a Zsinat ötödik esztendejébe 

lépett. 1991 júniusában, a megnyitó ülésszak feszültségei között, feltehetőleg ke
vesen vélekedtek volna úgy, hogy négy év alatt nem sikerül befejezni a munkát, 
megalkotni az új törvénykönyvet.

A jelenlegi törvények átvették a múltból, hogy a Zsinat összehívásának a 
joga — kötelessége, feladata — az országos felügyelőt illeti meg. Vélem, az új tör
vénykönyv ezt a szép, történelmi teendőt is testületre bízza majd, mindenesetre 
1989-es megválasztásomat követően e kérdéssel foglalkozás volt az egyik legidő
szerűbb, legérdekesebb feladatom, ahogy mostanában mondjuk, igazi kihívás.

Nem volt kétséges, hogy szükség van az új törvénykönyvre. Elsősorban talán 
nem is az 1966-ban elfogadott törvénykönyv hiányosságai miatt. Miután az Or
szágos Presbitérium — követve a világi politikai gyakorlatot — deregulálta, azaz 
hatályon kívül helyzete a 66-os törvénykönyvből az Ünnepélyes Nyilatkozatot, 
mindazokat a paragrafusokat, amelyek a szocialista államhoz, illetve társadalmi 
rendhez fűződő hűségre vonatkoznak, a Független Jogász Fórum is megállapí
totta — jogász egyháztag kérésére —, hogy a törvénykönyv fogyatékosságai elle
nére átmenetileg alkalmazható, kellő türelemmel és önmérséklettel.

A 66-os törvények keretjellege megkönnyítette életben tartásukat egy másik 
korszakban. 1987-ben vettem részt — három évtized után — ismét érdemben az 
egyházi közéletben. Szomorú volt látni a pusztítást — és ez a rendszerváltozást 
követően is hatott és hat, ki tudja, mennyi idő szükséges a gyógyuláshoz — amely 
egyházunk korábbi belső életéhez képest végbement. Még mindig kevés a távlat 
annak eldöntéséhez, hogy az egyház lelki identitásában, magában a szolgálatban, 
vagy az egyházi közéletben volt súlyosabb a károsodás, illetve, hogy a kettő ho
gyan hatott egymásra.

A közéleti károsodás, a törvények figyelmen kívül hagyása döbbenetes volt. 
Még a megmaradt egyházi testületeknek nyújtott szerény hatáskör gyakorlása is 
teljesen formálissá vált. A felülről építkezés, a kézi vezérlés, a hierarchiában ma-
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gasabban állók korlátozás nélküli döntési lehetősége, a klerikalizmus elural
kodása, a világiak kiszorulása a döntési mechanizmusból, általánosan jellem
zővé vált.

Az új törvénykönyvet elsősorban az egyház remélt megújulása, a dinamiz
mus visszanyerése, az új borhoz új tömlő gondolkodás igényelte. Szakmailag egy
részt a 66-os kerettörvények megújítása, új tartalommal megtöltése, másrészt az 
újra megnyílt lehetőségeknek — például iskolák — törvényi szabályozása lett a 
Zsinat feladata.

A nyolcvanas évek vége óta foglalkoztat, mikor áll talpra majd az egyházi 
élet, válik egészségessé — törvényessé — a működés. A már megalkotott és életbe 
léptetett törvényeknél is olykor látványos ez a konfliktus. A kialakult hierarchikus 
gyakorlat és az új, demokratikus törvények közötti feszültség. Mégis nagyon fon
tosnak látom — éppen ezért is — az új törvények szerepét az egyházi megújulás
ban. Szocializálnak minket, ha tetszik, reszocializálnak a törvényes rendre, az en
nek megfelelő működésre;

Azt hiszem — minden jogos és kevésbé jogos kritikát figyelembe véve —, 
hogy végülis nem kell a Zsinatnak szégyenkeznie négy éves teljesítménye miatt.

Ha figyelembe vesszük, hogy évente négy ülésszakra van lehetőség, a kiala
kult gyakorlat szerint két ízben két-két napot, két ízben három-három napot ülé
sezik a Zsinat, megállapítható, hogy a soknak hangzó négy év mindössze negyven 
napot jelent. Az ülésekre péntek—szombat—vasárnap kerül sor, a pénteki napok 
a nem lelkészek, a vasárnapok a lelkészek számára jelentenek gondot. Szokás a 
zsinatot, az egyházi törvényhozást az Országgyűléshez hasonlítani. Csak éppen 
a parlamenti képviselői státusz teljes állást jelent, míg a zsinati tagok munkájuk 
mellett végzik ezt a feladatot. A teljes képhez tartozik, hogy a zsinati tagok több
sége részt vesz valamelyik bizottság munkájában is. Ez igen lényeges, hiszen a tör
vényjavaslatokat a bizottságok terjesztik a zsinati ülések elé.

Négy év alatt a Zsinat eljutott a teljes egyházszervezetre vonatkozó törvé
nyek megvitatásáig és elfogadta az egyházközségről és az egyházmegyéről szóló 
törvényeket. Az egyházkerületeknél már csak finomítások vannak hátra és követ
kezik az országos egyházat meghatározó törvény részletes vitája.

Megvalósult a sokak által igényelt elv, a „hatalmi ágak” szétválasztása az 
egyházi bíráskodásról szóló új törvénnyel (semmilyen más tisztség viselője nem 
lehet a bíróságok tagja).

Nagy jelentőségű volt a törvénykönyv szellemiségét, a Zsinat alapmagatartá
sát, hitét deklaráló zsinati hitvallás elfogadása.

Sürgető szükséget elégített ki az Oktatási-Nevelési Intézmények életét, mű
ködését szabályozó törvény. Ezt követték a felsőoktatásról, a lelkészi szolgálatra 
felkészítésről intézkedő törvények.

Elfogadta a Zsinat a Missziói és a Diakóniai Törvényt.
Már foglalkozott a Zsinat az új Zsinati Törvénnyel, az egyház kapcsolatairól, 

az egyházi gyűjteményekről és az egyház gazdálkodásáról szóló törvényekkel.
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Ezek részletes vitája még hátra van, különösen a gazdálkodás kérdései igényelnek 
— érthetően — jelentősebb időt.

Bár erről kevesebb szó esik, kétségtelen, hogy a Zsinat az elmúlt években egy
fajta egyházi fórum  szerepet is betöltött. Ez is igazolja, hogy a 66-os törvények 
használhatók voltak, hiszen a Zsinat ennek alapján került összehívásra és repre
zentativitása nem vonható kétségbe. Ez természetes módon kiterjed a területi és 
szakértői elven túl a különböző egyházi csoportokra, kegyességi és egyházpoliti
kai irányzatokra. Bármennyire is különbözik a Zsinat az országgyűléstől abban, 
hogy itt egy párt, a Jézuspárt képviselői kell üljenek, ember mivoltunkból követ
kezik az egészséges sokszínűség, a pluralizmus igénye. Akkor jó a helyzet, ha 
az egy párthoz tartozás és a sokszínűség harmóniában érvényesül, gazdagodást 
jelent.

Az eddigiekben sikerült megőrizni az alkotó egységet. A lelkieken túl talán 
azért is, mert az alapvető reformtörekvés, a „hatalmi ágak” említett szétválasz
tása már az első ülésszakon megkezdődött, amikor a zsinat módosította a tör
vényt és maga választotta meg elnökségét. A bíráskodásról szóló törvénnyel tehát 
a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói „hatalom” teljesen szétvált. Az idézőjellel 
a hatalom szó, illetve mögöttes tartalmának egyházidegen voltát szeretném ki
fejezni.

Szakmailag biztosítottnak látszik, hogy a Zsinat törvényesen meghatározott 
hatéves időtartama alatt befejeződhet a munka. Ez további húsz napot jelent. Fel
tehetőleg nem a még hátralevő törvények elfogadása váltja majd ki a legnagyobb 
vitát, hanem az egyház szervezetét tekintve eldöntésre váró kérdés, változtasson-e 
a Zsinat és ha igen milyen irányban, a jelenlegi, két egyházkerületre és tizenhat 
egyházmegyére tagolódó struktúrán. (Az alapszint, az egyházközségek szintje és 
az országos egyház nem vitatott, ezek jelentik a stabilitást, enyhe cinizmussal 
megkockáztatható, éppen a gyülekezetek és az országos egyház jó működése en
gedi meg a közbülső szintek variációit, hiszen nem ott dőlnek el a dolgok, viszont 
meghatározóak az egyház közösségi életében.)

Az egyik tábor változást igényel, az elnyomás korszakához köti a két kerüle- 
tes szervezetet. Mások a jelenlegi szisztéma megszilárdult voltára hivatkoznak, 
hangsúlyozzák, hogy a változás nem javítaná a működést, akkor pedig nem sza
bad változtatni.

Józan elemzők úgy vélik, hogy egyházunk nagyságát, lélekszámát tekintve 
az osztrák minta, egy püspök és főesperességek (szuperintendensekkel) lenne in
dokolt. Úgy látszik a többség ezt elveti, hagyományainktól idegen volta miatt. 
Feltehetőleg azért is, mert igazi támogatottsága — a változást igénylők kö
zött — a háromkerületes modellnek — elsősorban a dunántúli kerület létrehozása 
miatt —, illetve a kétkerületes jelenlegi változatnak van.

A jövőt illetően lényegesebb a másik kérdés, amelyik törvényileg eddig is va
lamennyire rendezett volt, a valóságban azonban teljesen eltorzult, a nemlelké
szek szolgálatának az ügye. Nagy jelentőségű, hogy erre vonatkozólag merőben 
új törvényt alkotott a Zsinat. A közéletben eddig is előírták a törvények a paritást,
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a lekészi és nemlelkészi elem kiegyensúlyozott érvényesülését az egyházkormány
zásban. Ez az, ami csaknem teljesen kiveszett az egyházi életből, kárára az egész
séges működésnek, megnehezítve a lekészi munkát. Minden életterületen kihívás 
a hivatásos és a társadalmi elem együttműködése, a protestáns egyházakban en
nek értékesek a hagyományai, a reszocializáció itt is időigényes, de a megújulás 
egyik meghatározó eleme.

A Budapesti Evangélikus Gimnázium, „a Fasor” ad otthont a zsinati ülés
szakoknak. Szerény, de kielégítő feltételek között folyik a tanácskozás. Helyze
tünk kissé hasonlít a pusztában vándorló zsidó néphez. Remények és csalódások, 
viszályok és megbékélések, lázadás és engedelmesség. Tudjuk, hogy többségünk 
már nem éri meg az ígéret földjét. A jövő egyházát, aminek a törvényeit, a szer
vezetét próbáljuk meghatározni. De hisszük, hogy ebben a hazában is nem
csak szép múltja, hanem változatlan esélye is van Krisztus ügyének. És úgy érez
zük — minden zsinati ülésszak a maga sajátos módján erről is üzen —, hogy job
ban rászorulunk a Megváltó kegyelmére, szeretetére, mint bármikor korábban.

Dr. Frenkl Róbert

A Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat mindennapjai

Sokak szerint egy nagy tanulmányban kellene feltárni a szeretet rendszerét.
Mások szerint ez felesleges. Hiszen nem szerzett, hanem teremtett tulajdon

ságunkról van szó. A  rendszeralkotók vitáiból pedig azok kerülnének ki veszte
sen, akiknek a legnagyobb szüksége van a szeretetre.

Valóban úgy tűnik, hogy átfogó elméletek helyett most cselekvésre van szük
ség. A tettekben megnyilvánuló önzetlenségre, amit úgy nevezünk, hogy segítség. 
Mert amíg érdekeink egyeztetése helyett uralkodni kívánunk másokon, amíg a 
társadalom átalakításakor az erőtlenek kedvezőtlen helyezetbe kerülhetnek, ad
dig mindig lesznek vesztesek és áldozatok. Addig mindig lesznek menekültek, ott
hontalanok, szegények. És persze lesznek segítők is.

A protestáns közösségekből érkező segítség szervezése és összehangolása a 
Szeretetszolgálat feladata. Munkatársaink ismerik a politikai és társadalmi fe 
szültségek erőforrásait, a nemzetközi szervezetekkel együttműködve, meghatá
rozzák a szükséges és lehetséges segítség mértékét és irányát. Enélkül nem válhat 
társadalmi erővé a cselekvő szeretet.

így tudtuk fogadni a déli határaink mentén dúló polgárháború menekültjeit 
is. Először csak néhány sátrat tudtunk egy határmenti kis faluban az érkezőknek 
átadni, aztán megszerveztük téli elhelyezésüket is. Amikor láttuk, hogy sokak
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számára lehetetlen a visszatérés, Erőspusztán — Budapest közvetlen szomszédsá
gában —felépítettük azt az átmeneti otthont, amely ma már nemcsak a déli hatá
rainkról érkezőknek, hanem a harmadik világ menekültjeinek is szállást és ellá
tást biztosít. A ki tovább kíván utazni, annak igyekszünk segítséget nyújtani, aki 
itt akar letelepedni, annak megkönnyítjük a beilleszkedést.

Senki sem születik menekültnek, de bárki azzá válhat. Embert próbáló sors 
az ilyen. Idegen nyelv, idegen szokások, idegen kultúra. Fájdalmukban oszto
zunk, szükségükön enyhítünk. Mert mindannyian azt szeretnénk, ha a menekült- 
táborokról, éhségmenetekről, szegénységről készült dokumentumokat, filmeket, 
fényképeket unokáink már csak könyvtári ritkaságként ismernék. De ma még 
igen sok a tennivaló.

Közeli és távoli környezetünkben politikai és etnikai konfliktusok feszülnek, 
és aztán valahol előkerülnek a fegyverek. Városok válnak rommá, s az otthontala
nok elindulnak új hazát keresni valahol. A béke biztonságában élők pedig ülnek 
a képernyők előtt, hallgatják a híreket, aztán megszólalnak a telefonok, megér
keznek az első adományok — az emberi együttérzés bizonyítékai. Nemzetközi 
gyorssegélyt szállító kamionjaink pedig elindulnak oda, ahol legjobban várják a 
segítséget. Élelmiszert és gyógyszert viszünk a horvátországi menekülttáborokba, 
Boszniába, Koszovóba, Ukrajnába és Erdélybe. Segítséget nyújtottunk a ruandai 
menekülttáboroknak, s most két munkatársunk szervezi Dagesztánban a csecsen- 
földi háborús menekültek ellátását.

Ugye milyen egyszerű? Tragikusan egyszerű.
A háborúk áldozatairól naponta készülnek statisztikák. A történészek majd 

összegzik a hadijelentéseket, s hideg tárgyilagossággal közlik a halottak, sebesül
tek, menekültek számát, néha még a felhasznált hadianyagok értékét is. A béke 
áldozatairól viszont csak keveset tudunk. A gazdasági-társadalmi átalakulás vesz
teseinek létszámát csak hozzávetőlegesen ismerhetjük meg a statisztikai összeha
sonlításokban. Csak következtetni tudunk az ilyen változások negatív hatásaira, 
amikor a meg nem született gyermekekről, állami gondozásban nevelkedettekről, 
szétesett családokról, öngyilkosságokról, alkoholizmusról szóló adatokat vetjük 
majd össze más korszakok statisztikáival. A  béke menekültjeiről valahogy nem 
szívesen veszünk tudomást. De az aluljárókban, metrókban, külvárosokban, a 
prostituáltak negyedeiben találkozunk velük. És akkor megint szeretnénk se
gíteni.

A Szeretetszolgálat szociális központjaiban Budapesten, Miskolcon és Deb
recenben az ilyen összegubancolódott sorsokkal foglalkozunk. Meleg ételt bizto
sítunk, munkalehetőséget keresünk a hozzánk fordulóknak, jogi tanácsadással 
segítjük az érdekérvényesítést. Tiszta emberi szóval fogadjuk a reményt vesztette
ket, megteremtjük az újrakezdés lehetőségeit azoknak, akiknek leikéből már ki
égett minden tartalék. Volt már, akinek sikerült. És akiknek nem?

Nézem a nyárba forduló angyalföldi utcát. Régi ügyfelünk, Tivadar, üldögél 
egy széken, és arra vár, hogy orvoshoz vigyük. Tivadar félbemaradt iparművész. 
Még tanulóévei alatt egyszer megbicsaklott, s azt hitte, hogy az alkohol segít. Ma
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már tudja, tévedett. Három éve ismerjük, azóta nyolcszor fogadta meg, hogy 
most aztán már véglegesen, tényleg „megjavul”. De az orvosoktól, pszichológu
soktól betegesen fél, az elvonókúráról hallani sem akar. Harmincas éveinek vége- 
feléjár, jövedelme nincs, munkavállalásra képtelen. Édesanyja tartja el, s néha al
kalmi munkával szerzi meg a napi italra valót. A z elmúlt hetekben beteg volt, 
hátán és lábán fájdalmas fekélyek keletkeztek. Már rég nem ihatott, a sebláztól 
és az elvonási tünetektől összetörtén biceg az autó felé. Erzsébet segít neki, inkább 
szóval, mint fizikálisán, mert Tivadar visszautasít minden segítséget. Méterenként 
megállnak, a férfi arcát furcsa grimaszba rántja a fájdalom. Jól van Tivadar, jól 
van — hallom Erzsébet hangját — már csak pár méter. Még egy lépés, aztán még 
egy, még egy lépés és még egy, menjünk csak Tivadar, látja így... így, és egyszer 
majd elérünk valahova.

Egyszer bizony kellene már egy átfogó tanulmányt írni a szerétéiről. De lehet, 
hogy tényleg fölösleges.

Szilágyi Gyula 
szociális munkás

*

Adományokat az alábbi bankszámlaszámon szeretettel fogadunk:
MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY, Budapest 

Bank 209—23 006
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VISSZATEKINTÉS 
A MÚLTBA

Püspökök,
akiket Dunántúl adott 

egyházunknak
Egyházunk URa az évszázadok so

rán dunántúli tájainkra sok-sok lelki
szellemi ajándékkal megáldott szolgát 
küldött. Az egyik

KIS JÁNOS

püspök volt, aki 150 évvel ezelőtt halt 
meg. Nemcsak egyházunk egén, de 
magyar hazánk égboltján is fényesen 
világító csillag volt. A Rábaközben, 
Rábaszentandráson született 1770. 
szeptember 22-én. Szülei a Festetics 
grófék jobbágyai voltak, akik fiúkat 
földművesnek szánták. A gyenge test
alkatú, betegeskedő kisfiú inkább a 
könyvek után nyúlt. Az „apás” fiú 
mindig különös szeretettel emlékezett 
buzgó hitű édesapjára. Elemi iskoláit 
Téten, majd egy évvel később a vados- 
fai algimnáziumban végezte. Tizenkét

éves korában, mint félénk kis diák ke
rült a soproni „főgimnáziumba”, az 
evangélikus Líceumba. A nagyon te
hetséges fiút kiváló tanárok nevelő
tanító munkája, a nyelvek megisme
rése, a latin, görög nyelv mellett a nyu
gati nyelvek tudása és olvasmányai ma
gasra emelték. Tudatos önműveléssel is 
gyarapította ismereteit. Az ébredő ma
gyar nemzeti szellem hatására barátai
val létrehozták az iskolában a Magyar 
Társaságot, azt az egyesületet, melyet 
mint az első magyar ifjúsági önképző
kört tart számon a magyar irodalom- 
és művelődéstörténet.

A soproni diákévek után külföldön, 
Göttingenben és Jénában tanult. Ha
zatérve, három évig a győri evangélikus 
latin iskolában tanított. Lelkésszé 
szentelték. Három-három évig szolgált 
a nagybaráti és kővágóörsi gyülekeze
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tünkben. Felesége a győri iparoscsalád
ból való Pelikán Erzsébet. Négy gyer
mekük született. Két kislányuk 
kiskorában meghalt. Kővágóörs után 
hatévi lelkészi szolgálat várt reá Ne- 
mesdömölkön (Celldömölk), ahol köl
teményei, Írásai már országos hírt sze
reztek neki. Itt került még közelebbi 
kapcsolatba az ifjúházas Berzsenyi 
Dániellel, akinek felfedezi költői tehet
ségét és elindította a költői pályán. 
1808-ban a soproni gyülekezet hívta 
meg papjának, 1812-ben pedig a du
nántúli evangélikus gyülekezetek szu- 
perintendessé, püspökké választották.

Sokoldalú egyházi és világi munkás
ságát mindjobban elismerik. A jénai 
egyetem hittantanári diplomával tisz
telte meg. 1822-ben I. Ferenc királytól 
nemességet kért és kapott Bécsben. 
Utóbb a Magyar Tudományos Akadé
mia tagjává választották. 1842-ben a 
Kisfaludy Társaság is tagjai sorába fo
gadta. Hetvenéves korában pedig a ki
rály királyi tanácsossá nevezi ki. Sop
roni parókiáján meglátogatta őt 
Kazinczy, Berzsenyi Dániel, Széchenyi 
István, a „legnagyobb magyar” és 
Wesselényi is. Egyházi munkájában 
hűséges, keménykezű lelkész és püspök 
volt. Tanulságos két vadosfai püspök
látogatásán készült jegyzőkönyv. 
Imádságos- és énekeskönyvek, prédi- 
kációs gyűjtemények jelzik egyházi 
munkásságának értékes gyümölcseit. 
Több kötetben jelentek meg költemé
nyei. Hadd mutassam be a Munkásság 
című versét: „Szedj illatos rózsákat — 
Míg tart a szép nyár. /  Becsüld meg az 
órákat, /  A z idő eljár! — Ma még ér
zed erődet, /  Ki tudja, mi vár? /  Ne 
vesztegesd idődet. /  A z idő eljár. — 
Halasztását dolgának /  Sok megbánta 
már, /  Ne véld élted tréfának, /  A z  idő 
eljár!

Zsebkönyveiben a szépre, jóra és 
igaz műveltségre igyekezett nevelni öre
get is, ifjat is. A magyar nyelv érdeké

ben írt pályaművével díjat nyert. Életé
ről szóló megjelent emlékezései 
kortörténeti értékűek. Evangéliumi hi
téből eredő nagy nemzetszeretettel 
akarta művelni, oktatni és nevelni a 
magyarságot. Igazi nemzetnevelő volt! 
A keresztyén erkölcs, anyanyelven szer
zett és fejlesztett tudomány viszi előre 
a nemzetet. Kora társadalmi és politi
kai életében annyi szenny, bűn kavar
góit, hogy döbbenten mondja: ez a 
nemzet haldoklik! Vár-e még ránk 
jobb jövő?

Százötven évvel halála után ugyan
olyan Magyarországon jó tanulni tőle 
és irányt kapni csillaga fényénél a sötét 
éjszakában. Kis János püspökünk 
1846. február 19-én, 76 éves korában 
halt meg Sopronban. Teste ott porlad 
soproni temetőnk közepén, ami pedig 
belőle nem válik porrá, az ott van biz
tatásul és bátorításul magyar evangéli
kus egyházunk és magyar népünk em
lékezetében.

*

TÚRÓCZY ZOLTÁN

püspök bölcsője nem Dunántúl, ha
nem a felvidéki Arnóton ringott. Édes
apja Túróczy Pál lelkész, édesanyja 
Czékus Erzsébet. Anyai nagyapja Czé- 
kus István rozsnyói lelkész és a Tiszai 
egyházkerület püspöke volt. Tanulmá
nyait Arnóton, Ozdon és a rozsnyói 
evangélikus gimnáziumban, a teoló
giát Pozsonyban végezte. 1915 őszén 
szentelték lelkésszé. Komáromban és 
Ózdon volt segédlelkész, gyülekezeti 
lelkész pedig Arnóton, Ózdon és Győr
ben. Fiatal korában otthona lett ez a 
„te kék, finom, fantasztikus Dunán
túl”. Ha nem is szülőföldje Rábaköz, 
Kemenesalja, avagy a Bakony, de el
mondhatta Dunántúlról: „Hű neve
lőim, dunántúli dombok, /  ti úgy ka
roltok, hogy nem korlátoltok, /  nem
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fogtok rabul, amikor öleltek, /  ti úgy 
öveztek, hogy égig emeltek” (Illyés), 
így lett dunántúli Túróczy Zoltán!

Bár 1939-ben nyíregyházi lelkész és a 
tiszai egyházkerület püspöke lett, a 
második világháború és az azt követő 
történelmi viharok, egyházunk meg
rázkódtatásai közben a dunántúli egy
házkerület hívta vissza és megválasz
totta püspökének 1948. december 
16-án. Visszakerült Győrbe — és már 
ittmaradt haláláig. Püspöki tisztében 
bölcs és kemény volt. Az egyházban 
szigorú rendet tartó püspökünk volt!

Isten tűzben próbálta meg és prófé
tai szolgálattal bizta meg hűséges szol
gáját. A háború végén, 1945. június 
25-én a nyíregyházi népbíróság „hábo
rús bűntett” (?) miatt tízévi fegyház
büntetésre és állásvesztésre ítélte. Felle- 
bezésére 9 hónapi szabadságvesztés 
után szabadlábra helyezték.

Nevéhez fűződik az állammal kötött 
— és azóta megszűnt — egyezmény 
megfogalmazása és egyházunk zsina
tának hitelesítő pecsétje után, annak 
aláírása (1948. december 8.). Az isko
lák államosítása mellett a bizalmatlan
ság feszült légkörét jelentette még 
Ordass püspök koncepciós pere. Eb
ben az időben Túróczy Zoltán részére 
Isten parancsa volt, felelőssége teljes 
tudatában, az egyezmény aláírása. Per
sze ma már nehéz beleélni magunkat 
az akkori történelmi helyzetbe. Mint 
kortanúk valljuk, hogy egyházunk ja
vát, emberek üdvösségét — és családok 
megélhetését szolgálta. A túlélés pa
rancsa vezette józan belátását. ,,... én- 
bennem is Istennek Lelke van!” — 
mondotta. Az egyezmény — akkor! — 
a körülményekhez képest elfogadható 
szerződési pontokat és feltételeket tar
talmazott. Az persze más lapra tarto
zik, hogy állami részről ezt az egyez
ményt nem tartották meg!

Túróczy Zoltán püspököt az állam 
1952-ben politikai szempontból meg
bízhatatlannak, működését a demok
rácia számára károsnak ítélte és ezért 
lemondásra kényszerítette. Kijelölte 
tartózkodási helyét is! Lelkészi állását 
sem foglalhatja el. A kényszer miatt le
mondott, hogy egyházunk a püspöki 
tiszt betöltése által végezhesse szolgá
latát. Győri lelkészi lemondását azon
ban a gyülekezet nem vette tudomásul.

Az események tovább örvénylettek. 
Az 1956-os nemzeti forradalmunk 
után Egyházegyetemünk tanácsa meg
állapította, hogy lemondása kényszer 
hatására történt és az érvénytelenítet
ték. Vető Lajos püspök lemondása 
után Túróczy Zoltán ragaszkodott püs
pökké történő újraválasztásához. Ez 
nagy örömmel megtörtént és 1957. feb
ruár 6-án beiktatták immár az Északi 
evangélikus egyházkerület püspöki hi
vatalába. Alig egyéves püspöki szolgá
lat után azonban másodízben is félreál
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lították. Ennyire útjában volt az 
államhatalmi erőszaknak! ,/veszede
lemben népem között... veszedelem
ben pogány ok között... veszedelem
ben áltestvérek közö tt...” (2Kor 
11,26). Ébresztő igehirdetésében tűz 
volt. Csodálatos munkabírással dolgo
zott gyülekezetében és egyházkerületé
ben. Küldetését egyháza, papok és vi
lágiak hitre ébresztő szolgálatában 
látta. Olvasható bizonyságai ennek írá
sai, igehirdetései és prédikációskötetei.

Törékeny alakban Isten embere, pró
fétai lélek volt! Az egyház megújulása 
és ébredése, emberek élő hitre eljutásá
nak sürgetése, az új idők lelkipásztori 
típusának nevelése kísérte végig életét. 
Vallotta és munkálta, hogy magyar né
pünket csak felébredt hitű, bibliás egy
háztagok tiszta keresztyén életvitele 
tudja a megsemmisüléstől megmen
teni.

1971-ben, 79 éves korában győri ott
honában, a Diakonissza anyaház épü
letében, szerettei közelében hívta el eb
ből a világból URa és Gazdája. Immár 
25 éve! De hangja, igehirdetése ott 
cseng még azokban, akik általa hitre 
jutottak és a Lélek tüzét kapták.

*

SZABÓ JÓZSEF

tősgyökeres dunántúli. Jó kiállású, 
délceg férfi volt. Jellemzői: gondosan 
fogalmazott, rövid és találó monda
tok, szép és érces magyar beszéd, ma
gyar népét és egyházát forrón szerető 
nagy, nyitott szív.. .  Képzeletben mö
götte mindig ott láttam a dimbes- 
dombos Kemenesalját, a Sághegy lej
tőjén Alsómesterit, szülőfaluját, és 
öreg iskolánkat, a soproni Líceumot. 
Tisztes parasztcsaládban született 
1902-ben. Édesapja is, bátyja is köz
ségi bíró. A kiváló képességű fiú az ősi 
soproni Líceum növendéke lett. A ma

gyar irodalmat tanító Hollósy Kálmán 
tanárára különös tisztelettel emlékezett 
vissza. Bizonyára innen ered nagy ma
gyar nyelv- és irodalomszeretete! Teo
lógiai tanulmányait is a soproni fakul
táson végezte. Tizenkét év emlékei 
kötötték Sopronhoz!

A dunántúli egyházkerület püspöke, 
Kapi Béla Szombathelyen szentelte lel
késszé. Győrött kezdte meg segédlelké- 
szi, majd vallástanító szolgálatát. Köz
ben több hónapot ösztöndíjasként 
Angliában töltött. Angol nyelvi tudá
sának sok áldását látta szolgálata so
rán. Három év múlva püspöki másod
lelkész, majd gyülekezeti lelkész, 
igazgatólelkész lett. Az Öregtemplom 
szerelmese! Becsülettel, hűséggel vé
gezte sok szolgálatát a nagy gyülekezet 
területén. Szolgatársai felé igaz testvéri 
szeretet, a gyülekezeti tagok felé nyi
tott barátság jellemzi. Mégis, szívéhez
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legközelebbvalóknak az újvárosi, 
Gazda utcai és győruj falusi földműves 
családokat tartotta.

Isten különösképpen az igehirdetés 
ügyét helyezte szívére. Szemléletesen, 
színesen, rövid mondatokkal, ízes ma
gyar beszéddel, a magyar szókincs 
mesteri felhasználásával hasogatta a 
reábízott igét. Szavainak nemcsak csil
logása, de súlya volt! Tudta, hogy az 
élő szó ereje mellett a sajtó is nagy ha
talom. Győrben lett egyházi sajtónk 
első embere. Túróczy Zoltán kezéből 
vette át a Harangszó országos heti
lapunk szerkesztését. Nyomdát, kiadó- 
vállalatot, könyvkereskedést teremtett, 
A Harangszó Naptárt tíz éven át negy
venezres példányszámban készítette, 
írt és fordított is. Luther írásaiból 
összeállított mindennapos áhítatos- 
könyv, fordítása, a „Jer, örvendjünk 
keresztyének” is a jólértett igét nyújtja 
mai olvasóinak. Szíve-ügye, akárcsak 
Túróczy Zoltáné: az evangélizáció! 
Felébreszteni, bűnbánatra és bűntu
datra késztetni embereket és a kegye
lem evangéliumát adni szívükbe! Mai 
gyülekezeteink idősebb tagjai azokban 
az időkben, az evangélium terméke
nyítő záporozása idején indultak el 
hívő keresztyén életútjukon.

1948-ban Balassagyarmatra került, 
mert az akkori dunáninneni egyházke
rület püspökévé választotta. Megsze
rette a „jó palócok” országát.

A kommunista államhatalom, a 
negyvenes évek végén beavatkozva az 
egyház életébe, nyíltan vagy leplezve az 
egyház megszüntetésére törekedett. 
Egyházunk történetében ismét súlyos, 
élet-halál harcot jelentő idők jöttek. 
Túróczy Zoltánnak és négy évi püspöki 
szolgálat után Szabó Józsefnek is le 
kellett mondania tisztéről. Félrelökték 
őket.. .  Szabó József azonban balassa
gyarmati lelkész maradhatott.

Ma már tisztán látjuk, hogy Túróczy 
Zoltán, Szabó József és mások is azért

küzdöttek, hogy egyházunk, hitvallá
saink és Istenhez kötött jó lelkiismere
tünk határain belül, megtalálja szolgá
lati helyét az akkori államban. Igével és 
imádsággal harcoltak az egyház sza
badságáért és jó szolgálatának lehető
ségéért! Voltak akkor, akik a merev op- 
pozíciót, a „szóbanemállás” ellenál
lását gyakorolták. Mások konformista 
módon a rendszerhez való alkalmazko
dást gondolták hasznosnak. Egy bizo
nyos harmadik úton járók, Túróczy, 
Szabó és mások, a magyar ember jó
zan, történelmi tapasztalatával meg
próbálták „menteni, ami menthető”, 
igyekeztek „ahogy lehet” módján er
kölcsi tartással „túlélni” a ránksza
kadt sötét korszakot. Ez a „túlélés” 
már nemzeti örökségünkké vált! Nincs 
itt mit dicsekedni és számonkérni! Ke
gyelemből tartattunk meg — és okul
nunk kell!

Szabó József Balassagyarmaton 
püspöki félreállítása után még 21 évig 
szolgált a lelkészi szolgálatban. És mit 
tesz Isten?! Hét évvel később az egy
házkerület püspökének betegsége mi
att a helyettesítő püspöki szolgálatra 
teljes jogkörrel félévre Szabó Józsefet 
kérték fel. Ez volt az ő igazolása...

1973-ban nyugdíjba vonult. Haza
várta Dunántúl, visszajött Győrbe. 
Nyugalmas csendes éveit Madách Imre 
A z Ember tragédiája művével való rop
pant nagy irodalomtörténeti foglalko
zása édesítette meg. Összegyűjtötte a 
Tragédia minden hazai és külföldi for
dítását. Arany János után gondozta a 
Tragédia szövegét. Szíve-lelke megtelt a 
valamikor érettségi tételnek, a Tragé
diának szépségével, írói és költői mon
danivalóinak gazdagságával.

Azután lejárt az ő ideje is. Éppen tíz 
éve lesz... Győrben, 1986 október vé
gén, lombhulláskor temettük el. Annál 
az URnál tudjuk őt, aki sok tálentum- 
mal megáldott hűséges szolgáját elszá
moltatja . . .  Sümeghy József
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BUDAKER OSZKÁR, 
aki 100 éve született

1896. október 4-én Felsőlövőn. Édes
apja Budaker Károly, aki Erdélyből 
származott, mint felavatott lelkész a 
felsőlövői Tanintézetek, majd a kő
szegi evangélikus Leányiskola igazga
tója volt. Gimnáziumot Felsőlövőn az 
evangélikus, majd Kőszegen a bencés 
gimnáziumban végezte. 1915-ben ön
kéntesként hadbavonult. 1916—17.

években a bécsújhelyi katonai Akadé
mián tiszti rangot szerzett és 1918 vé
géig különböző frontokon, mint szá
zadparancsnok szolgált. 1919 már
ciustól 1925 júliusáig a kőszegi, majd a 
soproni katonai reáliskolában a ma

gyar és a német nyelv tanáraként mű
ködött. Közben a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsészeti 
karán 4 félévet hallgatott a katonai ta
nárok részére szervezett tagozaton. — 
Már most két tényt megállapíthatunk 
későbbi lelkipásztori szolgálatára vo
natkozóan: 1. Katonai fegyelmezettség 
és rend jellemezte szolgálatát és egész 
magatartását. Úgy ment fel a szószékre 
és szolgált az oltárnál, mint Krisztus 
többtálentumos katonája. 2. Magyar 
és német tanárként ismeretei, tapaszta
latai igehirdetéseinek és Teológián tar
tott professzori előadásainak színvo
nalát stílusban, szerkesztésben is 
magasra emelte. Magyar és német ige
hirdetéseiben nem volt felesleges szó, 
pontosan célzott az ige „fegyverével”. 
Ezt mi, egykori teológiai és igehallga
tói tapasztalhattuk, átélhettük. Mint 
tanár-tiszt 1924—27. években kitünte
téssel végezte el a soproni teológiai fa
kultáson tanulmányait és a következő 
évben a honvédség kötelékéből — szá
zadosként — elbocsátását kérte. 1927. 
július 28-án Szentantalfán avatta lel
késszé D. Kapi Béla püspök s ezután 
Szombathelyen, mint püspöki, Kősze
gen mint gyülekezeti segédlelkész szol
gált. 1928. november 4-én a soproni 
gyülekezet hívta meg lelkésznek és 
1942. október 31-ig nagy hűséggel 
munkálkodott a gyülekezetben. — Mi
után az egyik tanévben (1933/34) a 
soproni Teológiai Fakultáson megbí
zott előadóként gyakorlati teológiát 
adott elő és egy nyári szemeszterben a 
lipcsei teológus otthonban lelkipász
torként is működött, 1942-ben a Pécsi 
Erzsébet Tudományegyetem Soproni 
Teológiai Fakultásán a teológia gya
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korlati tanszékére rendes tanári kineve
zést kapott. Később az Egyetemes Egy
ház megbízta a Teológus Otthon 
igazgatásával. Mindkét szolgálati terü
letének áldásaiból sokakkal együtt ré
szesültem. A professzorok közül ő volt 
az, akinek előadásait „fogtuk”, azok 
megragadtak, mert gyülekezeti lelkészi 
tapasztalat és személyes próbatétel 
(1936-ban elveszítette 7 éves leányát) 
volt mögötte. Ő volt otthonigazga
tónk, akinek szeretetteljes ébresztésére 
mindig felébredtünk, mert szívében 
hordta az ifjú teológus nemzedéket.

Amikor 1951-ben immár Teológiai 
Akadémiaként átköltöztünk Buda
pestre a Fasorba, az Otthon pedig Hű
vösvölgybe, ő már újra visszatért szere
tett soproni gyülekezetébe, ahol 1952. 
szeptember 8-án bekövetkezett haláláig 
szolgált. A soproni gyülekezet, benne a 
teológusok mindenkori gyülekezete is, 
nagy szeretettel és megbecsüléssel vette 
körül, áldott munkájának gyümölcsét 
és emlékét még ma is sokan őrizzük szí
vünkben!

D. Kapi Béla püspök méltatásából 
elénk áll: „Az egyház életében egész új 
lelki irányt jelentett Budaker Oszkár, 
aki legszerencsésebben egyesítette ma
gában az evangélikus pappal szemben 
korunkban támasztott kívánalmakat. 
Érett férfi korban, égő hivatásszere
lemmel ment a lelkészi pályára. Legki
válóbb a teológusok között, ő volt és ő 
lett a magyarországi lelkészi kar egyik 
legkiválóbb elismert tagja... Segít
ségre kész, mindig hűséges munkatár
sam volt. Rövid ideig maradhatott gyü
lekezetének áldása. Hihetetlen sokat 
dolgozott. Egyetemes műveltsége nagy 
volt, külföldi mozgalmakról teljesen 
tájékozott. Csendes egyénisége szug- 
gesztív erőt sugárzott. Szinte ellenáll
hatatlan erővel vonzotta magához az 
ifjúságot.” Ezt tapasztaltam, amikor 
először találkoztam vele 1948 nyarán 
egy gyenesdiási lelkészkonferencián,

mielőtt a Teológia hallgatója lettem. 
Úgy ismerhettük meg mindenkor, mint 
magával ragadó igehirdetőt és igazi lel
kipásztort.

Igehirdetéseit gondosan megfogal
mazta és leírta. A teológiai hallgatók
nak is ezt tanácsolta: Minden prédiká
ciót írjatok le, ha lehet szóról szóra. 
Szupplikáló teológusoknak kész ige
hirdetést diktált le, mintaként, az első
éveseknek. „Ne bízzátok magatokat a 
rutinra, a Lélek nem munkálkodik a 
lustaságon és készületlenségen keresz
tül” (Sárkány Tibor emlékezése). — 
Szolgálatának lényegéről első soproni 
beköszöntő igehirdetésében így vallott: 
„A gyülekezet bennem lelkészt cserélt, 
de nekem csak az a forró óhajom, hogy 
a régi evangéliumot hirdessem és a nyá
ja t a juhok nagy Pásztorához, az örök 
Krisztushoz vezessem.. .” Soproni sír
ján, melyben Mártika leányával és hit
vesével pihen, a sírkőbe építve ott van 
a jó Pásztor szobra a juhokkal...

Szolgálatának lényege elválasztha
tatlan volt az azt „hitelesítő” lényétől, 
melyen keresztül munkálkodott Isten 
Lelke. Ezért nem volt üres szónoki fo
gás, amikor népes bibliaóráin előkerült 
kedves szavajárása: „csak úgy árad a 
Szentlélek.” Szolgálatának „hatása” 
nem is mérhető le nyomtatásban meg
jelent igehirdetéseiből, mert prédiká
cióihoz hozzátartozott egyénisége. Őt 
hallani kellett. „A halott betű, az ol
vasható prédikáció nem tudta vissza
adni melegszavú igehirdetéseinek vará
zsát” (dr. Hafenscher Károly). Ige
hirdetésein és lelkipásztori szolgálatán 
átsugárzott az imádság és igében való 
elmélkedő (meditativ) elmerülés. Ezért 
hangzott: „Ö volt lelkészi karunk jó  ér
telemben vett misztikusa.” Még hall
juk biztatását: meditáljatok sokat 
csendben egy-egy rövid igén vagy bib
liai szón, mert az igén keresztül kerül
tök Isten közelébe. Amikor megvált az 
otthonigazgatóságtól, utóda Veöreös
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Imre, Oszkár bácsi fényképét ezzel a 
felirattal adta nekünk, teológusoknak: 
„Nyomában botorkáló testvéred.” Ál
dott nyomaival a soproni gyülekezet

ben még ma is találkozom. Kérjük 
Urunkat, hogy az utódok „botorká- 
lása” a magvetők magvetését tönkre ne 
tegye! Szimon János

Száz éve született 
felsőőri Nagy Miklós lelkész

A zalaegerszegi evangélikus gyüleke
zet történetének fényes lapjait írta tele 
Nagy Miklós, 35 éven keresztül végzett 
hűséges szolgálatával.

Nemesdömölkön született 1895. feb
ruár 2-án. Édesapjától — Nagy Sán
dortól, aki gyülekezetének nagynevű 
lelkésze volt — kapott indíttatást a 
lelkészi pályára, arra az odaadó, Krisz
tust követő hűséges szolgálatra, mely
nek jómagam kezdetben mint tanítvá
nya, utóbb pedig mint elnöktársa is 
tanúja lehettem.

A teológia elvégzése után segédlel
kész Celldömölkön. A lelkészi szolgá
latát Bobán kezdi meg — 1929-től pe
dig nyugdíj bameneteléig Zalaegersze
gen folytatja.

Mint lelkipásztornak, az arcát a hű
ség és a felelősség ragyogja be. Kiváló 
szónoki képességeit is Isten akaratának 
szolgálatába állítja. Életének vezérlő 
igéje mindvégig ez volt:

„Krisztusnak kell emelkednie, né
kem pedig alábbszállnom”

Lelkeket költögetett halálos, der
medt álmukból. Megsokszorozza az 
igehirdetési alkalmakat, kiszélesíti az 
ifjúsági munkát. Létrehozza a „Diák- 
szövetséget” és a „Nőegyletet” is.

Összefogja a kis lélekszámú gyüle
kezet erőit és öntudatot ébreszt a csüg- 
gedőkbe.

Szívós kitartással végzi a 60 km 
hosszú és 40 km széles szórványterüle
ten élők lelki gondozását. Kezdettől 
fogva azt vallotta, hogy személyén ke
resztül maga az evangélikus keresztyén 
anyaszen tégy ház jár a szétszórtságban 
élő gyermekei között. Nem törődik az 
egészségét aláásó fáradalmakkal, nem 
tekinti emberi, avagy családja érdekeit, 
hanem egyedül arra függeszti tekinte
tét, akitől a szolgálatra az elhívást és 
annak elvégzésére az erőt nyerte. Az 
1939. évi jelentése szerint 101 község
ben 116 alkalommal 295 evangélikus 
hívőt keresett fel!1

Egyszer az elemi iskolából hazafelé 
menet, megkérdezett, hogy milyen em
bernek is tartom őt? A találgatások 
után végül is abban egyeztünk meg, 
hogy ő bizony „szigorú” ember. Nos 
ez a szigorúsága — a rendszeretetében, 
következetességében és az evangélium
hoz való tántoríthatatlan hűségében 
mutatkozott meg.

Jutott energiája arra is, hogy megva
lósítsa a Dunántúl egyik legszebb gyü
lekezeti házát, azzal, hogy a korábban 
felvett igen jelentős kölcsönt a világ- 
gazdasági válság esztendeiben is tör- 
lessze, majd visszafizesse a kicsiny 
gyülekezet. Megadatott számára, hogy

1 A zalaegerszegi evangélikus gyülekezet 
jelentése az 1939. évről. 10. 1.
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szolgálata alatt új harang szólaljon 
meg, hősi emlékmű, iskola és lenti-i 
templomunk is megépüljön.

A közegyházi munkából is kivette 
részét. Először a kemenesaljai egyház
megye, majd a dunántúü egyházkerü
let, végül az egyházegyetem „Gusztáv 
Adolf Gyámintézete” szólítja az elnöki 
székbe.

Reá hárult az a keserű feladat, hogy 
mint az Egyetemes Gyámintézet lel
készelnöke, 1953. szeptember 27-én 
szülőföldjén: Celldömölkön tartott
közgyűlésen drámai beszédben beje
lentse: „ ...a  93 éves, jó  öreg Gusztáv 
A dolf Gyámintézet szerényen félre
áll”. ..

A továbbiakban így figyelmeztetett: 
„A Gusztáv A dolf Gyámintézet azért 
jár szerteszét egy nagy sugarú földön, 
hogy ébresztgesse evangélikus népünk
ben az egymásért felelősséget hordozó 
lelkiismeretet, hogy gyülekezeteink lá- 
sanak a maguk portáján túl is! Ezért 
veti magát oda egyházkerületek és egy
házmegyék közé, hogy egy új vérszer
ződésre hívja Magyarország egész 
evangélikus népét. A felelőtlenség elő
ször kalandokba, veszedelmes örvé
nyekbe, azután szörnyű bukásokba so
dorja a maga embereit s velük 
pusztulásba visz családot, társadal
mat, nemzetet és — egyházat!2

A templomépítés ötven esztendős 
fordulóján, 1957. október 6-án, nem
csak a megújított templomkülső, de 
népes reménykedő gyülekezet várta a 
hálaadó istentisztelet igehirdető szol
gálatára érkező D. Ordass Lajos püs
pököt. A kora délután már a szórvány
terület déli részén, Lentiben járunk 
Nils Seimmel, a norvég fiúintézmény 
vezetőjével, aki több magyar menekül
tet fogadott be — és már az esti szür
kület borult a tájra, amikor Nagylen
gyelben, a pislogó gyertyafénynél a 
XXII. zsoltárról szólal meg az igehir
dető. A fárasztó nap után szűkebb kör

ben joggal jegyezhette meg: no sikerült 
jól megdolgoztatnunk püspökünket.

Az élő szó mellett a betűk hadsere
gét is Isten országának építésére állí
totta szolgálatba. Több, mint négyszáz 
cikke jelent meg az egyházi lapokban; 
volt köztük olyan is, mely többezres 
példányban. A „Harangszó” belső 
munkatársa volt.

Volt olyan bátorhangú, iránytmu- 
tató cikke is, mint amelyik az 1948. évi 
Harangszó Naptárban jelent meg 
„Szabadság” címmel s amely miatt ezt 
a számot akkor el is kobozták. így írt 
ebben:

„Szabadság!... Nagyerejű bűvös 
szó! Egyenesen két nagyhatalom köve
teli a szabad ember szolgálatát. A z  
egyik a Sátán, ez a véreskezű zsar
nok. .. A másik nagyhatalom az Isten, 
aki Atya. Ki mellé állasz?... Kinek 
adod magadat?... Ettől függ igazi sza
badságod! A  régi rabláncot összetör
tük. De nem raktunk-e kezünkre újat, 
fényesebbet?... Lám, gonosz indula
tok, vad szenvedélyek, materiális világ
nézetek vernek bilincsbe bennünket. A 
régi nemesi leveleket széttéptük. Ki
váltságunk megszűnt. De helyettük 
nem tettük-e törvénnyé a gonosz jel
szót: A ki bírja, marja!... S nem lett-e 
ezzel a törvénnyel még a közvagyon is 
közpréda? 1848 kiharcolta a szabad 
sajtót. De a mai szabad sajtó nem áll-e 
alázatos szolgálatába minden érdek
nek, amelyik éppen megfizeti? Ledön
tött régi bálványaink rabságát — úgy 
látszik — újabb bálvány rabságával 
cseréltük el. Győzelmünknek egy felté
tele van: Ahol az Úrnak Lelke, ott a 
szabadság.” 3

2 Gyámintézeti jegyzőkönyv 1953. szep
tember 27. — Figyelmet érdemel még az 
1945. évi Harangszó Naptárban írt: „Evan
gélikus vérszerződést” c. cikke, amely 
ugyancsak a Gyámintézetről szól.

3 Harangszó Naptár — 1948 Szabadság c. 
cikk 30—32.
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Fájdalommal élte meg, hogy a gyü
lekezeti házat 1952-ben a honvédség 
váratlanul igénybe vette, majd ők átját- 
szották a tanácsnak. Nemcsak a lelké- 
szi lakást, de a gyülekezeti termet, a 
hitoktatásra szolgáló helyiségét és a lel- 
készi irodát is át kellett adni.. .  A gyü
lekezet birtokában egyedül a temp
loma maradt meg! Évtizedekig 
küzdött fáradhatatlanul az épület 
visszaadásáért, hogy a gyülekezeti élet 
újból kiteljesedhessék — mindhiába. 
A Zala megyei ÁÉH-megbízottnak a 
felsőbbsége felé írott jelentéséből kitű
nik, hogy ez a küzdelem milyen egyen
lőtlen volt. Hiába állapítja meg az 
ÁÉH-leirat, hogy az állami „tételes 
törvényeink az egyháznak adnak iga
zat” ; hiába olvasható: „ha a törvénye
ket nézzük, akkor igaza van a nevezett 
lelkésznek” .. .  a végső döntés mégis 
így fogalmazódik meg: „A Megyei 
Pártbizottság ebből a volt (sic) parókia 
épületből most az ősz folyamán párt
iskolát akar létrehozni és az álláspont
ju k  az, hogy ezt egyelőre a lelkésszel 
nem közölhetjük. Pártiskola eleddig
a gyülekezeti házban még nem műkö
dött.

Szolgálata végén ő sem kerülhette el 
egyházi felsőbbsége részéről azt a sok 
lelkésztársát ért méltatlan eljárást, 
melynek során püspöke megvádolta 
azzal, hogy mindent elkövet utódjának 
megválasztása ellen. Ennek persze ép
pen az ellenkezője volt igaz, amit ke
serű hangú levélben írt meg. Levelét ez
zel fejezi be:

„Csak azt nem tudom ezek után, 
hogy melyik hát az én hiteles papi arc
képem? Az-e, amit püspök úr ittléte

kor rajzolt meg a presbitérium előtt, 
vagy az, ami leveléből tekint reám? Mi
lyen jó, hogy meg van írva lKor 4,1—4 
versei! Levele végén „sajnálja” püs
pök úr, hogy így kellett beszélnie a za
laegerszegi gyülekezet vezetőségével.. .
Ne tessék sajnálni! Mi, Jézus Krisztus 
obsitos vitézei, megszoktuk már, hogy 
megérdemelten vagy meg nem érde
melten egyházi /elsőbbségünktől egy 
lapos oldalvágást kapunk, mígnem el
lépünk utoljára az oltárlépcsőtől a 
templomküszöbig.. .” 5

Amikor 1969. március 18-án kopor
sójánál utolsó Isten-veledet mondot
tam, azokkal a szavakkal búcsúztam 
tőle, melyekkel oly sok könnyező arcá
ról letörölte a bánatot:

„Amikor minden ki akar siklani a 
kezeim közül, szól íme az örökké meg
maradó ige, mely túlélte ősapáimat, 
túlélte az ellene támadókat, mely kő
sziklaként megáll az elmúlásnak és a 
bizonytalanságoknak világában: Tü
dőm, hogy az én Megváltóm él és egy
kor az én porom felett is megáll. A bi
zonytalanságok világában erre az 
egyetlen bizonyosra hagyatkozha- ' 
tunk.”

Legyen áldott Nagy Miklós emléke
zete!

Dr. Boleratzky Loránd

4 A Zala megyei ÁÉH-megbízott 1955. 
augusztus 16-án kelt 00242 sz. és Papp Já
nos aloszt. vez. h. 8923—12. sz. levele.

5 Lásd Nagy Miklósnak a püspökhöz írt 
1964. május 10-én kelt levelét, melyet a püs
pök iktatás nélkül azzal küldött vissza, 
hogy máskülönben fegyelmi eljárást kellett 
volna ellene indítani.



Soproni lelkészek csokrából. . .

GERENGEL SIMON 
halálának 425. évfordulóján

A soproni gyülekezet szervező lelké
szére emlékezünk Isten iránti hálával, 
aki 1518-ban született az ausztriai 
Pötschachban. Papi pályára készült. 
Valószínűleg a bécsi egyetemen is járt, 
ahol tanárok és tanulók közül néme
lyek már ismerték Luthert. 1545-ben 
kezdte el lelkészi szolgálatát Aspang- 
ban és a reformáció iratai olyan meg
győző erővel hatottak rá, hogy szolgá
latában merészen vállalta az evangé
lium tiszta hirdetését és az úrvacsorá
nak két szín alatti kiszolgáltatását. Az 
aspangi kerület hét plébánosával elha
tározták gyülekezeteik megreformálá
sát. Gerengel ebben az időben lépett 
házasságra soproni származású felesé
gével. A nyolc pap reformálási elhatá
rozása börtönnel végződött. Feljelen
tésre Ferdinand 1551-ben Salzburg 
várába záratta őket. Gerengel itt sokat 
szenvedett. A soproni állami levéltár 
őrzi azt a kis könyvet, mely tartal
mazza fogságában írt négy siralmas 
énekét. Ezekben vigasztalódott és re
ménységben élt 1554-ben bekövetkezett 
szabadulásáig. A bajorországi Rothen- 
burgban talált menedékre, ahol 9 évig 
volt lelkész, végül 1565-ben Sopronban 
került. Miután a Szt. Mihály templom
ban prédikált, a városi tanács egyhan
gúan meghívta prédikátorának. Reggel 
8 óráig a plébános misézett, aztán Ge
rengel prédikált és osztott úrvacsorát. 
A jó barátságnak ténye, hogy egyik ké
sőbbi plébánost Gerengel eskette meg 
feleségével. Érthető, hogy ez a soproni 
helyzet Oláh Miklós prímásnak nem

tetszett. Megbizta a győri püspöki vi
káriust az ügy kivizsgálásával. Ennek 
eredményéről nem tudunk, de Geren
gel Sopronban maradt. Hat évi szolgá
lati idejétől számítjuk a soproni gyüle
kezet szervezett életét. Ezért szerepel a 
gyülekezet pecsétjén az 1565. évszám.

Szolgálatának jelentős gyümölcse a 
soproni istentiszteletek rendjét megha
tározó Agenda (Nemzeti Múzeum tu
lajdonában) és Cathechizmusa (Re
gensburg 1569, első kiadás az állami 
levéltárban, 3. a gyülekezeti levéltár
ban). Az imádságok között szerepel a 
török veszedelem idején Wittenberg- 
ben 1566-ban Szigetvár eleste után 
mondott imádság. Az énekgyújte- 
ményben Luther által írt énekeket is ta
lálunk.

Életművét Gerengel Summája címen 
magyarra is lefordították (Halle, 1715). 
Híres Kátéját a tanítók a 18. sz. végéig 
tanították és így szólították fel tanulói
kat: Mondd fel nekem a Gerengelt. Fel
nőttek számára is hitünk igazságait, a 
legfontosabb énekeket és imádságokat 
tartalmazza. 1571-ben fejezte be földi 
életét és a Szt. Mihály templom kriptá
jában temették el.

Urunknak adunk hálát érte 425 év 
után, mint a soproni gyülekezet szer
vező lelkészéért, aki Ágendájával az is
tentiszteleti rendet meghatározta; Ka
tekizmusával fiatalok és felnőttek hitét 
megalapozta évszázadokon át és szol
gálatával a hazai reformáció egyházá
nak is a 16. sz.-ban szilárd alapot fekte
tett le.
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GAMAUF SÁMUEL, 
aki 200 éve halt meg

Kőszegen született 1730-ban, Ne- 
mescsón kezdte el iskoláit, majd 
1743-ban a soproni gimnáziumba irat
kozott be. 1753-ban Jénába ment egye
temre és négy évi szorgalmas tanulás 
után újra Sopronba jön, ahol először 
házi tanító, majd kőszegi diakónus. 
Miután rendes prédikátorrá avatása is 
megtörtént, a soproni gyülekezet Dec- 
card utódaként megválasztotta lelké
szének. Amikor Torkos József 1784- 
ben szolgálatát feladta, Gamauf lett a 
lelkészek szeniora. Szerepel a püspök
jelöltek között is. Bár nem őt választot
ták meg püspöknek, de szolgálatának 
elismerését jelentette, hogy a soproni 
felső egyházmegye esperese lett. Részt - 
vett az 1791. évi pesti zsinaton. 1796. 
április 15-én fejezte be földi életét.

Szolgálatának nagy érdeme, hogy 
gondoskodott a Pozsonyban 1785-ben

kiadott új Énekes és imádságos köny- 
ről (Gesang und Gebetbuch...) Ko
moly szolgálatot végzett azzal, hogy 
gondoskodott a könyvtár új elhelyezé
séről, mely a templomépítés során 
szükségessé vált költöztetés miatt teljes 
rendetlenségbejutott. — Kiváló igehir
dető is volt, aki logikusan, nyugodtan 
és szívének teljességével szólt. Egész 
szolgálatával lelkésztársainak, a rábí- 
zottaknak példaképévé vált. Amit pré
dikált, azt megélte a mindennapok
ban. Ezért is tudott hűséges lelki
pásztori munkát végezni. Nem bocsá
totta el otthonából segítség és vigaszta
lás nélkül a gyülekezetben élő szegé
nyeket és bajbajutottakat.

200 év után is érdemes belenéznünk 
szolgálatának tükrébe és tanulnunk 
„lelkészi arcvonásaiból”.

KOLBENHEYER MÓR, 
aki 150 éve lett soproni lelkész

Ha van lelkész, akit személyesen 
nem ismertem, de szolgálata másfél
száz év távlatából mély nyomokat ha
gyott életemben, akkor Kolbenheyer 
lelkészelődöm az. Itt ülök abban a szo
bában, melytől nem tudott megválni 
akkor sem, amikor egyedül maradt és 
leánya, meg lelkész veje hívták a Temp
lom utcai másik parókiába, hogy be
tegségében ápolják.

Ki volt ő? A közelmúltban felvidéki 
utunk alkalmával a lőcsei temetőben 
szemléletessé váltak származásának 
adatai. Apja lőcsei kereskedő volt, és

anyja lőcsei polgár leánya. Bár elköltö
zésük révén Mór fiúk az osztrák szilé
ziai Bielitzben született 1810-ben, 8 
évesen Eperjesre adták iskolába. Teo
lógiai tanulmányait a berlini egyete
men alig hogy befejezte, az eperjesi 
konvent máris meghívta a gyülekezet 2. 
lelkészi állására, ahol konfirmáló lel
készének, Schwarz János Mihálynak 
szolgatársa lett. 10 évig végzett Kolben
heyer itt szolgálatot. Amikor egykori 
eperjesi templomában szolgálhattam, 
soproni elődöm nyomaiba léphettem, 
mint egy rövid órára eperjesi „utódja”.
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1846 márciusában érkezett Sop
ronba, miután Schwarz eperjesi espe
res egyengette útját és a három pályázó 
közül a gyülekezet döntő többséggel 
(530 szavazattal) őt választotta meg 
(Haubner Máté, a későbbi szuperinten
dens, 54 szavazatot kapott). Értékes 
szolgálata mellett szerénysége, meg
nyerő modora is kiváltotta a gyülekezet 
szeretetét.

Szorosan vett egyházi munkásságán 
kívül széleskörű irodalmi tevékeny
séget fejtett ki. A magyar irodalom 
gyöngyszemeiből sokat fordított né
metre (Arany Toldi trilógiát, Petőfi 
költeményeiből stb.). Nagy érdeme, 
hogy magyar irodalmunkat megismer
tette külfölddel.

Ismert tény, hogy a szabadságharc 
idején Kolbenheyert 1848 végén elfog
ták és december 20-án Bécsbe vitték. 
Mivel mindig erősen demokratikus ér
zésű volt (már Eperjesen kapcsolatba 
került Petőfivel is), az 1848-as esemé
nyek megragadták lelkét és egyik ige
hirdetésében szerepeltek ilyen kifejezé
sek is: bilincs, iga, szolgaság. Hozzá
járult még, hogy Görgey Artúr unoka
öccse volt. Mindez elég alapot nyújtott 
elfogatásához. A gyülekezet is küldött
séget indított érdekében. A kiderült 
igazság alapján Kolbenheyert büntetés 
kiszabása nélkül 1849 tavaszán a vizs
gálati fogságból szabadlábra he
lyezték.

Az iskolák ügye erősen beépült 
lelkészi szolgálatába. Már Eperje
sen is tanított a Teológián. Sopronban 
a Tanítóképző ügyében többször járt 
külföldön (London, Lipcse stb.). 
Örömünnep volt számára a megépült 
Tanítóképző avatása (1858), a Lí
ceum nyilvánossági jogának elnyerése 
(1855), az Egyetemes Gyámintézet 
megalakulása (1860). Szolgálatának 
egyik szép gyümölcse a megépült

templomtorony, melyet „der fromme 
Riese” -nek nevezett el és 1867. szep
tember 14-én felavathatta. (Felújítását 
az elmúlt években végezte el a gyüle
kezet.)

Lelkészi munkálkodásának 40. esz
tendejében a gyülekezet és az országos 
egyház közbenjárására elnyerte a Fe
renc József lovagrend keresztjét. Eb
ben az évben nyugalomba is vonul: 
„Mein Augenlicht wird immer schwä
cher und mein Gedächtnis will seine 
Treue versagen!”

Kolbenheyer Mór németül hirdette a 
Lélek tüzével az igét, költeményeit is 
ezen a nyelven írta, de szíve lángolt a 
haza szabadságáért. Tette ezt példamu
tatóan, mint német nemzetiségű gyüle
kezetek lelkipásztora Eperjesen és Sop
ronban. Eperjesen táplálkozott az 
evangélikus ősök életüket is feláldozó 
hitéből. Mártírságukat jelző emléktáb
lájuk előtt a közelmúltban rövid szol
gálatot végző II. János Pál pápa és az 
ottani evangélikus püspök bizonyí
totta, hogy vértanúságuk gyümölcs- 
termő magvetés volt. Kolbenheyer sop
roni szolgálatát értékelve, ugyancsak 
emléktáblát állítottak 1936-ban a 
Templom utca 17-es számú lelkészlakás 
külső falán, melyet évente a város meg
koszorúz ...

Áldjuk Istent azokért, akik életük
kel és életük feláldozásával is hirdették 
egyházunk egyetlen drága kincsét: 
az evangéliumot! Amit Kolbenheyer 
Krisztus nyomdokában tett, az nyomo
kat hagyott nemcsak a soproni gyüle
kezetben, hanem egész hazai egyhá
zunk életében is, hiszen iskoláinkban 
sok gyülekezet fiataljait érte el szolgá
latával (Tanítóképző, Líceum). De iro
dalmi, fordítói tevékenységével hazánk 
határain túl is páratlan magvetést vég
zett.

Szimon János
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Az egyházpolitikai törvények 
következményeiről

Az előzményekről

A múlt század utolsó harmadában polgári átalakulásunk korlátozottságá
nak egyik szembetűnő jele az egyházpolitikai kérdések rendezetlensége volt. A 
mindennapi életben a legtöbb súrlódást a házassági jog rendezetlensége okozta. 
A katolikus egyház tiltotta a vegyes házasságot; ezt csak abban az esetben oldotta 
fel (diszpenzáció), ha a nem katolikus fél ún. reverzálist adott, hogy a születendő 
gyermekek mindnyájan a katolikus vallást fogják követni.

1867 után a törvényhozás csak annyiban avatkozott be a bonyodalmakba, 
hogy az 1868. 53. tv. 12. §-a értelmében a vegyes házasságokból származó gyerme
kek közül a fiúk az apjuk, a leányok pedig az anyjuk vallását követik, és az ezzel 
ellentétes megállapodásnak nincs jogereje. A katolikus klérus azonban nem tar
totta meg ezt a törvényt. A kormányok többször nekirugaszkodtak az egyházpoli
tikai kérdések liberális szellemű rendezésének, de a klérus és a hithű katolikus 
uralkodó ellenállása miatt mindig meghátráltak.

Az eseményekről

1890. február 26-án Csáky Albin miniszter rendeletet adott ki „a keresztelési 
bizonylatok kölcsönös megküldése tárgyában”, amely bírsággal sújtotta azt a pa
pot, aki egy vegyes házasságból származó — és a törvény értelmében más vallásfe
lekezethez tartozó — gyermeket „elkeresztelt”, és a keresztelési bizonylatot 8 na
pon belül nem küldte el az illetékes lelkészi hivatalnak, anyakönyvezésre. Ez a 
rendelkezés nagy riadalmat keltett, és a klérus heves ellenagitációját váltotta ki. 
A rendeletet a klérus, a tiltakozást pedig a kormány nem fogadta el, bár a viszony 
elmérgesedését egyik sem kívánta. A kormány a hazai politikai helyzetre hivat
kozva kért több megértést az egyháztól, az egyház viszont az állam és az egyház 
közötti harmónia megzavarásának a veszélyét hangsúlyozta.

Sok huzavona és előzetes tárgyalás után, az egyházpolitikai küzdelem 1892 
tavaszán kezdett élesebbé válni, a közéletben és a parlamentben. A miniszterta
nács 1892. szeptember—októberében tárgyalta meg a benyújtott javaslatokat, a 
kötelező polgári házasságkötés és az általános polgári anyakönyvezés bevezetésé
ről, a vallás szabad gyakorlásáról és az izraeliták recepciójáról.

Wekerle Sándor kormányában a liberális egyházpoltika legjelentősebb sze
mélyisége, Szilágyi Dezső lett az igazságügy-miniszter. A kormány legsürgősebb 
teendőjét az egyházpolitikai reformok megvalósításában jelölte meg.

Az egyházpolitikai vita vége felé — a király szentesítést halogató taktikája 
miatt — Wekerle lemondott ugyan, de a törvények megalkotását most már semmi 
sem gátolhatta meg.
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Az 1894. december 10-én kivívott szentesítéssel — bár két javaslat törvény
erőre emelése 1895-re maradt, és az „utóhullámok” még évekig „gyűrűztek” — 
az egyházpolitikai küzdelem lényegében végétért. A megoldatlan kérdéseket így 
rendezték:* „a házassági jogról” (1894. 31. tv.), „a gyermekek vallásáról” (32. tv.), 
„az állami anyakönyvekről” (33. tv.), „az izraelita vallásról” (1895. 42. tv.), és „a 
vallás szabad gyakorlásáról” (43. tv.) szóló törvények haladó, liberális alkotások 
voltak, amelyek — ha későn, mérsékelten és részlegesen ugyan, de — a polgári 
átalakulás egyik követelményét, az egyház és az állam szétválasztását valósították 
meg, és vallási téren biztosították a polgári szabadságjogokat.

A következményekről

Az egyházpolitikai küzdelemből a Szabadelvű Párt megerősödve került ki; 
ugyanakkor a harc megkavarta és megtépázta az ellenzéki pártokat.

A Katolikus Néppárt megalakulását már az 1894. november 17-i székesfehér
vári katolikus gyűlésen kimondták, és az 1895. január végén megtartott alakuló 
értekezleten öntötték szervezett formába. Megalapítója Zichy Nándor volt, és a 
katolikus arisztokrácia, a klérus politizáló tagjait tömörítve, elsősorban a még 
alig „élő” egyházpolitikai törvények megsemmisítéséért, egy kifejezetten fele
kezeti színezetű, katolikus politika érvényesítéséért szállt síkra. Általánosabb, és 
távolabbi célja kezdettől fogva részben a liberalizmus, részben pedig a szocialista 
eszmék és erők elleni harc volt.

A házassági jogról szóló törvény minden állampolgárra kötelezővé tette az 
állami hatóság előtt kötendő polgári házasságot; a házassági bíráskodást egysége
sen szabályozta. Az ezen a téren ezután is jelentkező visszásságokat élethűen mu
tatja be pl. Mikszáth Kálmán „Különös házasság” (Bp., 1990) cimű regénye.

A gyermekek vallásáról szóló törvény az 1868. 53. tv. megváltoztatásával 
megengedte, hogy a házasulandók, házasságkötésük előtt, születendő gyermekeik 
vallásfelekezetére, az állami tisztviselő előtt megegyezést kössenek. Általában ez 
is a protestánsoknak okozott nagyobb kárt.

A z állami anyakönyvekről szóló törvény 1895. október 1-jei hatállyal meg
szüntette az egyházi anyakönyvek közokiratjellegét.

A z izraelita vallásról szóló törvény a vallásfelekezetek közötti egyenlőséget 
és viszonosságot házasságkötés és áttérés tekintetében kiterjesztette az izraeli
tákra is, azonban az antiszemitizmus későbbi, időnkénti fellobbanását és az indo
kolatlan előítéleteket nem tudta megakadályozni.

A vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény tkp. maradéktalanul nem valósí
totta meg az eredeti célkitűzést, mert a vallásszabadságot és a felekezetnélkülisé- 
get lehetővé tette ugyan, de kisebb-nagyobb megszorításokkal: bevezette a vallás
felekezetek között a „bevett”, „elismert” és „el nem ismert” („tűrt” ) minősítést; 
a felekezeti kényszer megszüntetése is a nagyobb egyházi adóval terhelt protestán
soknak okozott nagyobb veszteséget; egyetemi szintű lelkészképzésünk csak 
1923-ban kezdődött el, . . .  stb.
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Az 1848. és 1868. évi törvények értelmében a magyar kormány és az ország- 
gyűlés már 1869-ben megkezdte a protestáns egyházkerületek segélyezését, éven
kénti szerény összeggel, amelyet 1892 óta folyamatosan emelt; az 1891. 12. te. a 
protestáns országos közalapok javára sorsjegykölcsönt engedélyezett, és — ami
kor ez a gyakorlatban megvalósíthatatlanná vált — az evangélikus közalap javára 
1894-től, évente 152 000 koronát adott a kormányzat.

Lényegében az egyházpolitikai törvényekhez kapcsolódik a kongruáról (te
hát: a lekészi javadalom kiegészítéséről) szóló, 1898. 14. te., amely még mindig 
nagyon csekély összegre, 1600 koronára egészítette ki az ezen aluli lelkészi javadal
makat. Új lelkészi állások megszervezéséhez viszont — a kongrua folyósítása kap
csán — állami jóváhagyás kellett.

A százéves egyházpolitikai törvények hatása — bizonyos áttételekkel — jele
nünkben is érvényesül.

Dr. Barcza Béla

Csepregiekre emlékezünk
A magyarországi reformációt támo

gatók között kiemelkedő szerepet töl
tött be Nádasdy Tamás. Dunántúl leg
gazdagabb főurához sok vár, város és 
község tartozott. Ezek között megha
tározó volt a Sopron megyei Csepreg. 
Ez a város volt a 16. század végén a leg
jelentősebb evangélikus magyar pol
gársággal rendelkező mezőváros. Ek
kor már Nádasdy Ferenc volt a 
birtokos, aki elhatározta, hogy főisko
lai színvonalra emli az ottani iskolát. 
Neves hazai és külföldi tanárokat hí
vott ide és a wittenbergi egyetem tanul
mányi rendjét alkalmazták.

Egy korabeli levélrészlet fontos in
formációkat tár elénk: A Csepregi 
schola, amely háromszáz és több szép 
ifjúnak száma megvala eleitől fogva .. .  
Dunáninnen a scholák között legfőbb 
és nevezeteb. .. nemes fő-főrendeknek 
fiai német gyermekekkel egyetemben 
tanulnak alatson rendek fió k  itt tanul
ván schola mesterségre hivattatának és 
azokból végre Isten igéjének hirdetői 
és prédikátorai lettenek.”

1591-ben ebben a városban tisztázó
dott, hogy a dunántúli területek egyér
telműen a lutheri irányzat követői lesz
nek. Az itteni lelkészek, tanárok 
Pázmány kihívó rágalmaira újra és 
újra válaszoltak. Az ellentétes nézetek \ 
könyvekben, levelekben, írásokban je
lentek meg. Sajnos más fegyverek is 
előkerültek. A 30 éves háborúban 
a protestánsok érdekeit képviselte 
Bethlen Gábor erdélyi fejeldelem. 
Hozzá csatlakozott a Nádasdyak kö
vetkező nemzedékének tagja — Ná
dasdy Pál — aki ezáltal a Habsburgok 
ellen lépett föl. A fehérhegyi csata 
(1620. XI. 8.) után a fejedelem Dunán
túlról visszavonulásra kényszerült. A 
császári haderő Csepreg városán töl
tötte ki a bosszúját.

A város pusztítását egy, a lemészár
lásból szerencsésen megmenekült diák: 
„Ének Csepreg Városának Lengyelek 
és Horvátok miatt való Siralmas rom
lásáról” című 110 versszakos énekéből 
rekonstruálhatjuk. így kezdődik:
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„Sok csudák közül halljatok egy csudát, 
Keresztyénségnek iszonyú romlását,
A z igaz hitért vérek kiontását,
Sok számú népnek levágattatását.
Egész Európa ezen csodálkozhat,
A menny és föld méltán álmélkodhat, 
Valaki érti, bizony szomorkodhat,
Ily szörnyű dolgon minden siránkozhat.
A mi eleink ily dolgot nem láttak, 
Históriákban soha nem olvastak,
Kik krónikákat valaha forgattak,
Ily rettenetes dolgot nem találtak

1621. január 6-án reggel trombitaszó 
és lövöldözés ébresztette az alsóváros 
lakóit. A templomhoz terelték össze az 
embereket, és válogatás nélkül kezdték 
gyilkolni az embereket. A fegyvertelen 
lakosság az alsóvárosi templomban 
próbált védelmet találni. A brutális ka
tonák ott is elpusztítottak mindenkit és 
felgyújtották a templomot. A támadók
— több ezer fegyveres katona folytatta 
pusztítását a város belseje felé. Ember
ségükből kivetkőzve gyaláztak meg lá
nyokat és asszonyokat, kifosztották 
még a meggyilkolt embereket is. A me
nekülő lakosság a felsővárosi templom 
kőfallal védett területén keresett oltal
mat. Diákok és polgárok szinte fegy
vertelenül vették föl a harcot sokszoros 
túlerővel szemben. ígérték, megadják 
magukat, eredménytelen lett minden 
alkudozás. Válogatás nélkül tovább 
gyilkoltak. Végső kétségbeesésükben
— több százan — a templomba mene
kültek, az ajtókat bezárták. A katonák 
fejszékkel betörték az ajtókat, és foly
tatódott minden tovább. A templom 
kórusán nagy szidalmak között ölték 
meg Zvonarics Imre lelkészt. Nem ke
gyelmeztek azoknak sem, akik a pad
láson kerestek menedéket. Tűzhalál 
iszonyatos kínját szenvedték, akik a 
templomtoronyba menekültek. Egy

édesanya gyermekével kiugrott a to
ronyablakból, ő maga szörnyetnalt, de 
kisgyermeke életben maradt. Összetör
ték az oltárt, mert pénzt kerestek. Ha
sonló módon még a kriptában lévő sí
rokban is pénz után kutattak.

Három nap és három éjjel tartott ez 
az iszonyat. Végül távozóban fölgyúj
tották a várost, és magukkal vittek ra
bokat, főként asszonyokat. A város la
kóinak legalább a fele elpusztult és 
nagyon sokan maradandó károsodást 
szenvedtek. Közös tömegsírba helyez
ték, akiket el lehetett temetni. 1223 vér
tanú került ide. Bizonyosan ennél sok
kal többen haltak meg.

A névtelen diák versében arról ta
núskodik, hogy vallási gyűlölködés 
okozta e megrendítő pusztítást. 106. 
versszakban írta:

„Rövid formában akaróm formálni, 
Csepreg városát versekbe foglalni,
A  ki olvasod, hogy tudd megítélni, 
Minémű legyen luthránosok dolgi.”

Néhány nappal később II. Ferdinánd 
magyar király értesítést kapott Ná- 
dasdy Páltól, valamint Sopron városá
tól, hogy elismerik uralkodói jogait. 
Csepregben az élet sok megpróbálta
tással, verejtékkel folytatódott. Az is
meretlen diák énekét olvasták, másol
ták, terjesztették nemzedékről nemze
dékre továbbadták. Emlékeztetésül és 
figyelmeztetőül tanították a környező 
falvak evangélikus iskoláiban a 19. szá
zad közepéig. Például Gárdonyi Géza 
édesapjától hallotta gyermekkorában: 
mi történt Csepregben egykoron. Ma 
sajnos még a kutató szakemberek sem 
ismerik, pedig méltók arra, hogy rájuk 
emlékezzünk.

Solymár Gábor
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PILLANATKÉPEK 
EGYHÁZUNK ÉLETÉBŐL

1994. július—1995. június

1994

BŐVÜLŐ
SZERETETOTTHON
A békéscsabai gyülekezet kibővített 

szeretetotthonát július 2-án ünnepélyes 
istentisztelet keretében avatta fel dr.

Harmati Béla püspök. A bővítésti 
munkát még 1992 decemberében 
kezdte el a gyülekezet. Az elkészült új 
szárny alapterülete 650 négyzetméter, 
melyben öt lakószoba, konyha, ebédlő, 
raktár, valamint egy szolgálati lakás lé-

72



tesült, hogy az egészségügyi követelmé
nyeknek megfeleljen az otthon. A bő
vítés 30 millió forintba került. Az 
otthon már mindezzel 70 gondozottat 
tud befogadni. A tervek szerint a kö
vetkező bővítési ütemben orvosi rende
lőt és nővérszobát létesítenek. így 
majd a békéscsabai Szeretetotthon 
mind nagyságában, mind minőségé
ben méltó egyházunk legnagyobb gyü
lekezetéhez.

TESTVÉREGYHÁZI
DIALÓGUS

A Bajor Evangélikus Egyház testvér
egyházainak, Brazília, Közép-Ame- 
rika, Tanzánia, Libéria, Pápua és Új- 
Guinea és Magyarország evangélikus 
egyházainak küldöttei július 8—10. 
között találkoztak Neuendettelsauban. 
A megbeszélésen kiértékelték az egy
kor missziói „anyaegyházak” és a 
munkájuk nyomán létrejött „fiatal 
egyházak” spirituális és teológiai kér
déseit, valamint a gazdasági válság 
okozta helyzetüket. A tanácskozás vé
gén részt vettek a nürnbergi St. Lorenz 
templomban tartott ünnepi istentiszte
leten a Bajor Evangélikus Egyház új 
püspökének, Hermann von Loewe- 
nichnek püspöki beiktatásán. Egyhá
zunk küldöttségét dr. Harmati Béla 
püspök-elnök vezette.

KÜLMISSZIÓI
KÖZGYŰLÉS

A Magyarországi Evangélikus Kül- 
missziói Egyesület évi rendes közgyűlé
sét a piliscsabai Béthel Missziói Köz

pontban tartotta július 16-án. A 
szokásos évi beszámoló mellett a köz
gyűlés örömmel vette tudomásul, hogy 
az egyesület az Országos Egyház Szék
házában hivatalos helyiséget kapott, 
amelyben hetenként kétszer tartanak 
hivatalos órát, illetve fogadónapot. 
Folytatódnak a kelenföldi gyülekezet 
tanácstermében a kéthavonként tartott 
külmissziói estek. Az egyesület tagjai 
készségesen ajánlották fel szolgálatu
kat a gyülekezeteknek a külmissziói 
felelősség felébresztése és elmélyítése 
céljából. A közgyűlés az egyesület 
lelkész-elnökévé id. Bencze Imre ny. lel
készt választotta meg.

ÚJ ORGONA 
FELSZENTELÉSE

Rövid idő alatt negyedszer hívták 
felszentelésre dr. Harmati Béla püspö
köt a siófoki gyülekezetbe. A templom, 
a lelkészlakás majd a gyülekezeti ház 
felavatása után július 17-én került sor a 
gyülekezet elektromos orgonájának 
felszentelésére. A ünnepélyen az orgo
nát Peskó György orgonaművész szó
laltatta meg és Smidéliusz Zoltán espe
res is szolgált.

IFJÚSÁGI
CSENDESHÉT

A nyírszőlősi gyülekezet ifjúsága a 
Nógrád megyei Sámsonházán tartotta 
meg csendeshetét július 17—23. kö
zött. A megszokott környezetből való 
kikapcsolódás és a csodálatosan szép 
nógrádi táj is nagyban hozzájárult ah
hoz, hogy a 34 fiatal Isten igéjében el
mélyedjen és a hitben erősödjön.
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LELKÉSZAVATÁSOK
Július 23-án a győri öregtemplom

ban Ihász Beatrix, Karsay Lajos és 
Varga Gyöngyi, a takácsi templomban 
pedig Polgárdi Sándor végzett teoló
giai hallgatókat avatta lelkésszé Szebik 
Imre, az Északi Egyházkerület püs
pöke. Másnap, július 24-én a Budapest 
Deák téri templomban került sor a Déli 
Egyházkerület végzett teológusainak: 
ifj. Aradi András, Vári Krisztina, 
János Zsuzsanna, Dénes Ilona és Pá
linkás Ingrid lelkészjelöltek lelkésszé 
avatására. Az avatás szolgálatát dr. 
Harmati Béla, a Déli Egyházkerület 
püspöke végezte.

BÉTHEL
A piliscsabai Missziói Központban 

— amit újabban többször nevezünk 
régi nevén Béthelnek — július 23-án 
tartotta csendes napját a budai és pesti 
egyházmegye. Ennek keretében délu
táni záró aktusként került sor az épület 
két új szárnyának felszentelésére dr. 
Harmati Béla püspök szolgálatával. 
Bolla Árpád esperes örömmel jelen
tette be, hogy elkészült a két új szárny, 
Pintér Győző tervező mérnök, egyház- 
megyei felügyelő pedig elmondta, hogy 
az intézetnek további, még egy harma
dik szárnnyal való bővítését tervezik, s 
ezzel majd 120-125 személy vehet részt 
a Budapesthez közel fekvő intézet kon
ferenciáin. „Méltó ez a hely, hogy fel
karoljuk — mondta a tervező — hiszen 
itt született meg egykor a Fébé.”

CSERKÉSZAVATÁS
Július 24-én ünnepi cserkészruhába 

öltözött jókedvű gyermekcsapat népe

sítette be a béri gyülekezet templom
kertjét. A monori gyülekezet cserkész- 
csapata a Cserhát-hegység völgyei- 
dombjai között meghúzódó kis falu
ban tartotta tíz napos táborozását, 
amelynek záróeseménye, az új cserké
szek felavatása a kis templomban ment 
végbe, nem csak a monori cserkészek, 
hanem a béri gyülekezetnek is nem kis 
örömére.

PEDAGÓGUSOK 
ISTEN ISKOLÁJÁBAN

Mintegy hatvan keresztyén pedagó
gus gyűlt össze július 28-án Budapes
ten az Evangélikus Teológiai Akadé
mia épületében, hogy Isten színe előtt 
való elcsendesedésben erősödjön hité
ben és hivatásában. Az előadások és 
csoportmegbeszélések vezértémája a 
tanító és a tanítvány kapcsolata volt. 
Az előadások témái: A keresztyén pe
dagógus személyisége (Csepregi And
rás); Az önmegvalósítás keresztyén ér
telmezése (dr. Szalay Mária); Huma
nizmus és keresztyén hit (Takácsné Ko
vácsházi Zelma); Evangélikus identitá
sunk {dr. Reuss András és Csepregi 
András).

KŐVÁGÓÖRSI NAP
Augusztus 7-én rendezték meg a Ba- 

latonfelvidék és távolabbi evangéliku
sok részvételével az immár hagyomá
nyos Kővágóörsi Napot. A nap kiemel
kedő eseménye a gyülekezet felújított 
orgonájának felszentelése volt. A fel
szentelés szolgálatát Szebik Imre püs
pök végezte Varga György esperes és 
Riczinger József gyülekezeti lelkész se
gédletével. A felszentelt orgonát a gyü
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lekezet egykori lelkészének unokája, 
Csaby Csaba zeneművészeti főiskolai 
hallgató szólaltatta meg.

NYÁRI
ORGONAMUZSIKA

A nyár folyamán a siófoki templom
ban minden csütörtök este egyházze
nei áhítatot tartottak, amelyeken az 
orgonairodalom remekműveit Peskó 
György orgonaművész adta elő.

MEGÚJULT
SOMOGYDÖRÖCSKEI

TEMPLOMUNK
Az elmúlt évtizedek után igen sok 

templomunk szorult tatarozásra. Az 
utóbbi néhány évben meg is történtek 
ezek a felújítások. Szinte minden hét
végén hívták püspökeinket a hálaadás, 
az újraszentelés alkalmaira. Augusztus 
20-án dr. Harmati Béla püspök újra
szentelhette a somogydöröcskei temp
lomot is, amelynek ajtaján hosszú időn 
át ez a felirat volt látható: Belépni élet- 
veszélyes! A németajkú hívek kitelepí
tése miatt megerőtlenedett gyülekezet 
az itt maradt hívek nem kis áldozatá
val, a kitelepített volt somogydöröcs- 
kéiek és a helyi önkormányzat hatha
tós segítségével tudta csak rendbehozni 
a templomot. A felújított templomba 
új orgonát is állítottak. Az újraszente
lés szolgálatában a püspöknek Smidé- 
liusz Zoltán esperes és a gyülekezet 
gondozója, Verasztó Sándor tabi lel
kész segédkezett. Az új orgonát Trajt- 
ler Gábor orgonaművész szólaltatta 
meg. Az ünnepélyen szolgált az orosz
lányi gyülekezet énekkara Nagy Dániel 
karnagy vezetésével.

AZ ÚR CSODÁSÁN 
MŰKÖDIK

A Fébé Diakonissza Egyesület szo
kásos nyári konferenciáját augusztus 
17—21. között tartotta a piliscsabai 
Béthel Missziói Központban. A konfe
rencia összefoglaló témája a keresztyén 
életnek az az áldott tapasztalata volt, 
amit ,,Az Úr csodásán működik” című 
énekünk fejez ki legtalálóbban.

SZABADTÉRI
EVANGÉLIZÁCIÓ

A lassan hagyománnyá váló nógrádi 
nyári szabadtéri evangélizációnak a 
Balassagyarmattól 20 km-re fekvő ki
csiny falu, Terény gyülekezete adott 
otthont augusztus 14-én. Az igehirde
tés szolgálatát, amelynek témája 
„Egység a Krisztusban a kereszt által” 
volt, Kalácska Béla esperes tartotta. 
Énekkel és bizonyságtételekkel szolgál
tak a Balassagyarmaton tartott ifjú
sági konferencia résztvevői. A szabad
téri evangélizáción mintegy félezer 
ember vett részt.

TEOLÓGUSAINK
MAROKKÓBAN

Teológiai Akadémiánk 18 harmad
éves hallgatója augusztus 21-én indult 
útnak két mikrobusszal, hogy két hetet 
töltsön Marokkóban, hogy gyakorlat
ban is megismerje az arabok, illetve a 
mohamedánok életét. A csoportot 
Fischl Vilmos hallgató vezette, aki ko
rábban szüleivel hosszabb időt töltött 
el ebben az országban. Az izgalmas, 
kalandokkal teli vállalkozásnak nem 
csak az volt a gyümölcse, hogy a jövő

75



lelkészei jobban megismerték a moha
medán vallást, hanem az is, hogy az év
folyam igazi testvéri közösségé ková- 
csolódott össze.

ÓVODA ÉPÜLT IRSÁN
Néhány nappal tanévkezdés előtt, 

augusztus 21-én a Pest megyei Egyház
megyében Albertirsa község irsai részé
ben új evangélikus óvodát szenteltek és 
adták át rendeltetésének. Az óvoda a 
„Mustármag” nevet kapta. Találó név 
— mondta a felszentelés szolgálatát 
végző dr. Harmati Béla püspök igehir
detésében. Kicsiny magból lesz a pél
dázat szerint a hatalmas fa, vagy bár
milyen növény. A gyülekezet 13,5 
millió forintból hozta létre új óvodá
ját. Az összegben benne van az állam
tól kapott kárpótlás mellett a hívek és 
a tetvérgyülekezetek adománya. Az 
ünnepi istentiszteleten tettek esküt a 
gyülekezet újonnan választott vezetői, 
valamint az óvoda dolgozói.

LUTHER MÁRTON 
NYOMÁBAN

A magyarországi Luther Szövetség 
soproni csoportja azt tűzte ki célul, 
hogy behatóbban megismerje nagy re
formátorunk életét és munkásságát. 
Ennek elérése érdekében kirándulást 
szerveztek Eislebenbe, Erfurtba és 
Wittenbergbe, 1994 nyarán pedig Wart
burg várát, Eisenchot, Coburg várát, 
valamint Augsburgot látogatták meg. 
Kirándulásuk során nem csak Luther 
munkásságával ismerkedtek meg, ha
nem erősítették a közösséget a német- 
országi evangélikusokkal is.

ÚJ EVANGÉLIKUS 
GIMNÁZIUM ÉPÜL
Augusztus 21-én, vasárnap a Pest 

megyei Egyházmegyében az iskolaügy 
került előtérbe. A délelőtti irsai óvoda
szentelés után dr. Harmati Béla püs-
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pök útja Aszódra vezetett, ahol az új 
evangélikus gimnázium alapkövét tet
ték le istentisztelet keretében. Az ön- 
kormányzattal és a minisztériumi bi
zottsággal folytatott hosszas tárgyalás 
után ugyanis az a döntés született, 
hogy Aszódon egyházunk nem a régi 
gimnáziuma épületét kapja vissza, ha
nem kárpótlási összeget szavaztak 
meg, amelyből felépülhet az új iskola- 
épület. Az alapkőletételi szertartás 
szolgálatában Detre János esperes és 
Baranyai Tamás espereshelyettes se
gédkezett a püspöknek.

KERESZTYÉN
NŐK

ÖKUMENIKUS
TALÁLKOZÓJA

Az 1982-ben alakult Európai Keresz
tyén Nők Ökumenikus Konferenciája 
Budapesten, augusztus 19—25. között

tartotta negyedik nagygyűlését. Ennek 
a konferenciának az a célja, hogy a 
mostani veszélyeztetett világban dialó
gust kezdeményezzen és ezáltal köze
lebb hozza egymáshoz a különböző 
felekezetekhez tartozó nőket, akiknek 
sajátos lehetőségük lehet a megbékélés 
szolgálatában. A nagygyűlésen Európa 
28 országából mintegy háromszázan 
vettek részt. A Nagygyűlés megnyitó is
tentiszteletének igehirdetői szolgálatát 
Keveházi Lászlóné, egyházunk egyik 
küldötte végezte.

NÁZÁRET TEMPLOM 
A MÁTRÁBAN

A Fébé Diakonissza Egyesület ba
golyirtási telkén templomot építettek, 
hogy a telek többi részén sátorozó fia
taloknak legyen épületük. 20-25 fiatal 
számára szálláshelyet is építettek, a 
templomhoz csatlakozó kör alakú épü
let emeletén. A templomot Szebik Imre
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püspök, Madocsai Miklós Fébé igaz
gató-lelkész és Barcza Béla hatvani lel
kész (a bagolyirtási szórványterület a 
hatvani gyülekezethez tartozik) segéd
letével augusztus 25-én szentelte fel 
nagy gyülekezet részvétele mellett. A 
templom a Názáret bibliai nevet kapta 
és tervek szerint a Mátrában kirándu
lók számára áprilistól októberig 
minden vasárnap lesz benne istentisz
telet.

EMLÉKTÁBLA
FELAVATÁSA

Az edvi Evangélikus Gyülekezet (Be
led leánygyülekezete) szeptember 4-én 
avatta fel az Edvi Illés Gergely 
gályarab-lelkész emlékére emelt emlék
táblát. A felavató ünnepi előadást dr. 
Fabiny Tibor egyháztörténész pro
fesszor tartotta.

FELÚJÍTOTT
ÓVODA

A soltvadkerti gyülekezet felújította 
öt éve működő óvodáját, amit kinőttek 
a gyerekek. Ebből az alkalomból szep
tember 4-én hálaadó istentiszteletet 
tartott a gyülekezet, amelynek szolgá
latát dr. Harmati Béla püspök végezte. 
Az új tanévet három csoportban 75 
gyermek kezdte el az óvodában.

SZERVEZŐ
LELKÉSZÉRE
EMLÉKEZŐ

GYÜLEKEZETE
A hatvani gyülekezet Sztehló Gábor 

szervező lelkészészének emlékére em
léktáblát helyezett el a templom falán.
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A szeptember 4-én tartott ünnepélyes 
felavatás szolgálatát, valamint Sztehló 
Gábor szolgálatára való megemléke
zést D. Koren Emil ny. püspökhelyettes 
tartotta.

KETTŐS ÜNNEP 
BONYHÁDON

Új köntösbe öltözött a bonyhádi 
Evangélikus Petőfi Sándor Gimná
zium épülete. Az ünnepélyes átadáson, 
egyben tanévnyitó ünnepélyen részt 
vett dr. Harmati Béla püspök, aki ige
hirdetéssel, valamint dr. Frenkl Róbert 
országos felügyelő, aki köszöntéssel 
szolgált. Ugyancsak Bonyhádon a dél
utáni istentiszteleten és ünnepi köz
gyűlésen a Tolna—Baranyai Egyház
megye beiktatta hivatalába megválasz
tott új esperesét, Krähling Dániel 
bonyhádi lelkészt. A beiktatást végző

püspök mellett Lackner Aladár ny. es
peres és Varsányi Ferenc espereshelyet
tes szolgált. Az új esperest mintegy hú
szán köszöntötték a közgyűlésen.

KÖNNYŰZENEI
TALÁLKOZÓ

Harmadik alkalommal rendezték 
meg szeptember 3-án és 4-én Gödöl
lőn a Művelődési Központban és az 
evangélikus templomban a keresztyén 
könnyűzenét éneklő és játszó ének- és 
zenekarok találkozóját az úgynevezett 
Jubál Fesztivált. A több mint tíz ének
és zenekar szolgálatát nagy érdeklő
déssel hallgatta az ország minden tájá
ról odasereglő hallgatóság. A bemutat
kozó ének- és zenekarok stílusa és 
színvonala sokban különbözött ugyan, 
de mégis egységesek voltak abban, 
hogy Istent dicsőítették.
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TEOLÓGIAI
KONFERENCIA
KOLOZSVÁROTT

A Nyugat-Európában szolgáló két 
magyar protestáns szervezet, a Külföl
dön Élő Magyar Evangélikus Lelki
gondozók Munkaközössége, valamint 
a Nyugat-európai Magyar Nyelvű Re
formátus Lelkigondozó Szolgálat a há
rom romániai magyar püspök meghí
vására szeptember elején Kolozsvárott, 
illetve Nagyváradon tartotta meg a há
rom évenként esedékes teológiai konfe
renciáját. Mivel a konferencián a Ro
mániában szolgáló református és 
evangélikus lelkészek is részt vettek, 
nemcsak a Nyugat-Európában szol
gáló lelkészek lelkigondozó problé
máit, hanem az Erdélyben élő egyhá
zak szolgálati problémáit is megbe
szélték. A konferencia nyugati résztve
vői az egyik vasárnapon vendégszolgá
latokat végeztek az erdélyi evangélikus 
és református gyülekezetekben.

LELKÉSZVIZSGA
Az Északi Evangélikus Egyházkerü

let Lelkészképesítő Bizottsága előtt 
szeptember 7-én Budapesten lelkészi 
vizsgát tett és lelkészi oklevelet nyert 
Bartha István mezőlaki, Jánosa Attila 
répcelaki, Kovács László bakonyszom- 
bathelyi, Menyes Gyula uraiújfalui se
gédlelkész, Ittzés István érdi diakónus
lelkész, és Oláh Zoltán arnóti ösztön
díjas lelkész.

ÚJ NÉMET LELKÉSZ
A Budavár Evangélikus Gyülekezet 

keretében működő budapesti Német

ajkú Evangélikus Gyülekezet 6 évi idő
tartamra Dietrich Tiggemant válasz
totta meg lelkészévé. Beiktatása 
szeptember 11-én volt Missura Tibor 
budai esperes, Rolf Koppe püspök és 
Reiner Rinne, a Németországi Evangé
likus Egyház (EKD) egyházfőtanácso
sának szolgálatával.

HATÁLYBA LÉPETT 
HÁR(j)M ÚJ TÖRVÉNY

Egyházunk Zsinata 13. ülésszakán 
szeptember 1-jei hatállyal érvénybe lép
tette az eddig megalkotott három új 
egyházi törvényt: 1. Az 1938 és 1990 
között törvénysértően alkalmazott jog
hátrányok semmissé nyilvánításáról. 2. 
A tábori lelkészi szolgálatról. 3. Az 
egyházi bíráskodásról.

ÖRÖMÜNNEP
ARADON
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Az egyik legszebb erdélyi magyar 
evangélikus templom tatarozása utáni 
újraszentelésére került sor szeptember 
11-én Aradon. A felszentelés szolgála
tát Mózes Árpád erdélyi evangélikus 
püspök végezte. Az ünnepi alkalmon a 
helyi meghívottakon (megyei prefek
tus, ortodox püspök) kívül jelen voltak 
a tatarozás költségeihez hozzájárult 
norvég egyházmegye püspöke (Ever 
Fougner), valamint népes küldöttség 
élén Peter Schellenberg is, aki Martin 
Luther Bund vezetőjeként nemcsak a 
tatarozáshoz, hanem — Mózes püspök 
fogalmazása szerint — a gyülekezet lé
téhez is nagyban hozzájárult. A finn 
testvérek mellett ott voltak egyházunk

Koszorúzás 
az aradi emlékműnél

képviselői is: dr Harmati Béla püspök 
és Táborszky László püspökhelyettes 
feleségével együtt.

KETTŐS JUBILEUM 
VESZPRÉMBEN

A veszprémi gyülekezet szeptember 
18-án adott hálát Istennek kétszázéves 
fennállásáért és szolgálati lehetőségé
ért, ugyanakkor emlékezett Haubner 
Máté püspök életére és szolgálatára, 
aki kétszáz éve Veszprémben született. 
Az ünnepi istentisztelet szolgálatát 
Szebik Imre püspök végezte, Haubner 
Máté életéről és szolgálatáról pedig 
Szabó Géza ny. tanár tartott előadást.

TANÉVNYITÓ 
A TEOLÓGIÁN

A szeptemberi tanévnyitások befeje
zője minden esztendőben a hónap kö
zepén meginduló oktatás a Teológiai 
Akadémián. Szeptember 24-én ünnepi 
istentisztelettel, akadémiai üléssel in
dult meg a munka. Szebik Imre püspök 
igehirdetésével nem csupán az évnyitó
nak, hanem a meginduló munkának is 
alapot adott, amikor Lk 11,34—36 
alapján tartott igehirdetését így sum
mázta: Jézus szemével lássuk a világot 
és az egyházat! Dr. Reuss András rek
tor az ünnepi ülésen elmondta, hogy az 
akadémiának 127 hallgatója van, akik 
közül húsznál többen fél évre, vagy egy 
tanévre külföldi egyetemen végeznek 
tanulmányokat. Az újonnan felvett el
sőévesek száma a lelkészi szakon 21, a 
hittanári szakon 4. Levelező hittanári 
szakon további 52 hallgató készül még 
szolgálatra az akadémián.
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LELKÉSZ
KONFERENCIA

A Norvég Egyházi Misszió, a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház és a 
Magyarországi Luther Szövetség szep
tember 19. és 21. között a piliscsabai 
Béthel Missziói Központban teológiai 
konferenciát rendezett elsősorban 
Pesti, a Budai, a Pest megyei, a Nóg
rádi és a Fejér—Komáromi Egyházme
gyék lelkészei számára.

TEMPLOM ÉPÜL 
A BALATON PARTJÁN

A Balatonboglári Gyülekezet még 
1988-ban elhatározta, hogy templomot 
épít. Nemcsak a gyülekezet igényelte 
ezt, hanem a településen nyaraló evan
gélikusok lelkigondozásához is na
gyon szükséges a terv megvalósítása. A 
tervezgetés után megindult az adako

zás. A gyülekezet 1993-ban templom
építés számára szép fekvésű telket ka
pott ajándékba az önkormányzattól. A 
templom tervét pályázat útján Nagy 
Tamás készítette. A templom alap
kövét ünnepi istentisztelet keretében dr. 
Harmati Béla püspök helyezte el szep
tember 25-én.

HÁRMAS ÜNNEP 
KAPOSVÁRON

Szeptember 25-én, egy szép őszi va
sárnapon ünnepre gyűltek templo
mukba a kaposvári evangélikusok. 
Hatvanöt éves templomukat nem kis 
áldozatvállalással felújították. A hála
adó istentiszteletre ezen a vasárnapon 
került sor. Ezen a vasárnapon búcsú
zott el a gyülekezettől ötven évi lelkészi 
szolgálat után Dubovay Géza esperes
lelkész, aki nyugdíjba ment. Ugyan
csak ezen a vasárnapon iktatták be a
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gyülekezet lelkészi szolgálatába az egy
hangúlag meghívott Szemerei János 
volt tordasi lelkészt. A gyülekezet hár
mas ünnepének istentiszteleti szolgála
tát dr. Harmati Béla püspök végezte. 
Jelen volt Smidéliusz Zoltán esperes és 
még sokan mások, akik a kaposvári 
evangélikusokkal együtt adtak hálát az 
Egyház Urának azért, hogy az evangé
lium tüzét tovább viszik templomok, 
gyülekezetek és lelkészek.

MEGÚJULT 
A 210 ÉVES 

BÜKI
TEMPLOM

A gyógyfürdőjéről egyre ismertebb 
nyugat-vasi település, Bük evangélikus 
gyülekezete elhatározta, hogy a temp
lomszentelés 210 éves évfordulójára

megújítja templomát. A tatarozás fo
lyamán egyre több probléma került 
napfényre a templom épületével kap
csolatban. De a gyülekezet fiatal lel
késznőjének, Fatalin Helgának lelkes 
lendülete és talpraesettsége, párosulva 
a gyülekezet tagjainak lelkes hozzáál
lásával, minden problémát megoldott, 
s így az évfordulóra megújulhatott a 
büki evangélikusok temploma. Szep
tember első vasárnapján érkezett a 
gyülekezetbe Szebik Imre püspök a 
hálaadó istentisztelet megtartására, 
amelyen a bükiek mellett részt vettek a 
szakonyiak és a többi környékbeli gyü
lekezet hívei is, de jelen volt Zügn Ta
más esperes, Sztehló Mátyás ny. lelkész 
és még sokan mások. Fülöp Attila 
énekművész a gyülekezet egykori lelké
szének fia művésztársai kíséretében 
énekszámokkal gazdagította az isten- 
tisztelet áhítatát.

LELKÉSZVIZSGA
A Déli Evangélikus Egyházkerület 

Lelkészképesítő Bizottsága előtt Buda
pesten szeptember 30-án a következő 
segédlelkészek tettek lelkészvizsgát és 
kaptak lelkészi oklevelet: Baranka 
György (Gerendás-Csorvás), Baranka 
Mária (Gerendás-Csorvás), Baranyai 
Csaba (Siófok), Baranyainé Rohn Er
zsébet (Siófok), Bácsi János (Szol
nok), Cserháti Sándor (Bonyhád- 
Majos), Cselovszky Ferenc (Gyönk), 
Fűke Szabolcs (Budapest-Rákoske- 
resztúr), Halász Sándor (Békéscsaba), 
Horváth Ferenc (Szepetnek), Johann 
Gyula (Szekszárd), Kondor Péter 
(Nagyszénás), Kustra Csaba (Ecseny), 
Nagy Zoltán (Budapest-Fasor), Ócsai 
Zoltán (Nagymányok).
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JUBILEUMI ÉV 
A BUDAVÁRI 

GYÜLEKEZETBEN
Kettős jubileumot ünnepelt az 

1994/95-ös munkaévben a Budavári 
Gyülekezet. 150 éve alakult a gyüleke
zet, temploma pedig 100 éves. A temp
lomot a munkaév kezdetére szépen fel
újították. A hálaadó istentisztelet 
szeptember 25-én volt, amelyen a gyü
lekezet lelkészei Szebik Imre püspök 
vezetésével szolgáltak. A jubileumi 
évet pedig a reformáció hetében egy
hetes evangélizációval nyitották meg, 
amelyen a gyülekezetben szolgáló és 
régebben szolgált lelkészek — D. Koren 
Emil, Gáncs Péter, Szebik Imre, Mado- 
csai Miklós, Hafenscher Károly, 
Balicza Iván — és Riskó János Szilágyi 
Dezső téri református lelkész szol
gáltak.

DIAKÓNIAI
NAP

Az Országos Egyház Diakóniai Osz
tálya, valamint a Teológiai Akadémia 
október 1-jén Budapesten a Teológiai 
Akadémia épületében diakóniai tanul
mányi napot rendeztek. A résztvevők 
Olav Fanuelsen oslói diakóniai lelkész, 
Széchey Dorottya Norvégiában hosz- 
szabb időt töltött diakóniai munkás, 
valamint több magyar diakóniai szol
gálatban álló munkatárs előadásában 
ismerkedtek a Norvég Evangélikus 
Egyház diakóniai munkájával és arról 
beszélgettek, mit lehetne mindebből 
egyházunkban is megvalósítani.

ÜNNEPI
HÉTVÉGE

BÉKÉSBEN
Október 22-én dr. Harmati Béla püs

pök Békés megyében több gyülekezetei 
látogatott meg. Csorváson hálaadó is
tentiszteleten szolgált a templom külső 
felújítása alkalmából, Telekgerendá
son felszentelte az új templom mellé 
épített gyülekezeti házat és lelkésszé 
avatta Halász Sándort, Erdélyből átte
lepült végzett teológust, aki Békés
csaba központtal a telekgerendási gyü
lekezet gondozására is kapott meg
bízást. Végül egy kis község, Csabad- 
szabadi önkormányzatának kérésére 
haranglábat és harangot szentelt a kis 
faluban.

HARMATI PÜSPÖK 
PÁRIZSBAN

Az Egyesült Bibliatársaság meghívá
sára dr. Harmati Béla püspök, a Ma
gyar Bibliatársaság elnöke október 
24—26. között a Francia Bibliatársa
ság Központjában, Párizsban részt vett 
a bibliatársasági együttműködés és 
a jövőre irányuló tervek kidolgozá
sában.

SZEBIK PÜSPÖK 
BERLINBEN

Szebik Imre püspök október 
27—28-án Berlinbe látogatott és részt 
vett az egyházi protestáns segélyszerve
zet (Aktion Evangelischer Partner
hilfe) konferenciáján.
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CSERKÉSZ
KONFERENCIA

A Soltvadkerti Gyülekezetben az 
egyik októberi hétvégén egyházi cser
készvezetők jöttek össze, hogy megbe
széljék a nyári táborozások tapasztala
tait és felkészüljenek a táborozások 
előkészítésére és megrendezésére. Ifj. 
Káposzta Lajos, a gyülekezet cserkész- 
csapatának parancsnoka, valamint Pa- 
taky József, a Magyar Cserkészszövet
ség küldötte tartott előadást. A 
résztvevők meglátogatták a bugaci kul
csosházat — amely egy piarista tanár 
vezetése alatt áll — és gyakorlatban ta
pasztalhatták meg a táborozás problé-

ÜNNEP
POZSONYBAN

Ünnepi esemény színhelye volt a po
zsonyi evangélikus nagytemplom októ
ber 29-én. Számos nemzetközi egyházi

és szlovák egyházi és állami vendég je
lenlétében ezen a napon szentelték püs
pökké és iktatták be tisztébe a Szlovák 
Evangélikus Egyház újonnan válasz
tott egyetemes püspökét dr. Julius Pi
lot. Ugyancsak ez alkalommal iktatták 
be Ján Holcik újonnan választott egye
temes felügyelőt, valamint az új presbi
tériumot. Egyházunkat dr. Harmati 
Béla püspök, dr. Frenkl Róbert orszá
gos felügyelő és Táborszky László es
peres képviselte az ünnepségen. A 
templomi ünnepség után a díszebéden 
dr. Harmati Béla püspök is köszön
tötte a Szlovák Evangélikus Egyház új 
vezetőit. Köszöntésében hangsúlyozta, 
hogy a két egyház évszázadokon át 
együtt élt. Közösek a feladataink és 
gondjaink. Magyarországon vannak 
szlovákul, Szlovákiában pedig magya
rul beszélő evangélikusok. Közös fel
adatunk annak biztosítása, hogy ki-ki 
a maga anyanyelvén halgassa Isten igé
jét. Harmati püspök hivatalos látoga
tásra hívta meg az új egyetemes püspö
köt és felügyelőt, akik a meghívást 
örömmel elfogadták.

DIAKÓNIAI
KONFERENCIA

Egyházunk Diakóniai Osztálya ok
tóber első hetében Nyíregyházán az 
Emmaus Szeretetotthonban tartotta 
szokásos évi konferenciáját, amelyen a 
különböző szeretetintézmények veze
tői, dolgozói, igazgatólelkészei, espe
resek, egyházmegyei diakóniai elő
adók vettek részt, tehát mindazok, 
akik az intézményes diakóniáért felelő
sek egyházunkban. Szebik Imre püs
pök a sérült emberek közötti szolgá
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latról, dr Harmati Béla püspök a 
betegség és a halál problémájáról, 
Zichy László, a Népjóléti Minisztérium 
főosztályvezetője, valamint Bodnár 
Ákos sebészfőorvos, református egy
házi főgondnok a sérült embereknek a 
társadalomba való beilleszkedéséről 
tartott előadást. A konferencián beszá
molók hangzottak el szeretetintézmé- 
nyeink helyzetéről és jövő terveiről.

JUBILEUMI
ORGONAEST

A Zuglói Gyülekezet a templom or
gonájának 10 éves szolgálatáról való 
megemlékezés alkalmából október 
15-én orgonaestet rendezett Trajtler 
Gábor orgonaművésznek, az orgona 
tervezőjének, valamint Finta Gergely 
orgonaművésznek közreműködésével. 
Igét hirdetett dr Muntag Andor teoló
giai tanár.

TORONYHOZ
TEMPLOM

120 lelket számlál a sopronnémeti 
gyülekezet Szilsárkány filiája. A kis 
gyülekezet még századunk elején tor
nyot épített azzal a reménységgel, hogy 
későbbi templom is épül hozzá. Isten
tiszteleteiket, mint nagyon sok leány
gyülekezet, akkoriban az iskolában 
tartották. A gyülekezet most régi tervé
nek megvalósitására templomépítésbe 
kezdett. A tervezett templom alapkö
vét október 16-án helyezték el Szebik 
Imre püspök és Bárány Gyula esperes 
szolgálatával.

UJJONGJ 
KISKŐRÖSI SIÓN!

így kezdődik az az ének, amit Leska 
István, a 18. század fordulóján élt kis
kőrösi lelkész a templom felszentelésé
nek ünnepére írt. Ez az ének zengett a
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kiskőrösi templomban az ünneplő gyü
lekezet ajkán 1994. október 23-án, 
amikor a gyülekezet templomának 200 
éves jubileumát ünnepelte. A jubileumi 
istentisztelet szolgálatát dr. Harmati 
Béla püspök végezte Káposzta Lajos 
esperes és a gyülekezet lelkészei, Lup- 
ták György és Szabó Vilmos segédleté
vel. Az istentiszteleten a gyülekezet 
énekkara és a Hamburg-wedeli német 
gyülekezet énekkara énekelt. Az ün
nepi közgyűlésen többek között Weiss 
Jenő wedeli lelkész, Molnár János, a 
marosvásárhelyi testvérgyülekezet lel
késze, valamint Barkóczi Ferenc, a vá
ros polgármestere köszöntötte az ün
neplő gyülekezetét. A jubileumi meg
emlékezéshez méltó volt az egész nap 
programja is. Istentisztelet után a Pe
tőfi Múzeumban kiállítást nyitottak 
meg, amelyen Harmatiné Polgár Rózsa 
textilképeit mutatták be, délután pedig 
az épülő „Jó Pásztor” Szeretetotthon 
már elkészült kápolnáját — amely 
majd az otthon lakóinak és a környék
beli híveknek szolgál istentiszteleti he
lyül — szentelte fel a püspök.

ÚTKERESÉS AZ 
EVANGÉLIZÁCIÓS 

SZOLGÁLATBAN

Gondos előkészítés után 8 gyülekezetei 
jelöltek ki (Budapest-Zugló, Csővár, 
Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Oros
háza, Szekszárd és Szombathely), a 
szolgálat idejét egy napra korlátozva 
december 3-ra jelölték ki. A szolgálat 
kiértékelése szerint a 8 alkalmon be
csülhetően 90—100 gyülekezetből 
1200-1300, főként már eddig is temp
lomba járó testvérünk vett részt. Mind
ebből világos, hogy az útkeresést to
vább kell folytatni, hogy az evangélium 
örömüzenete a közömbös emberekhez 
is eljusson.

GYÜLEKEZETI HÁZ 
ÉPÜL 

SZÉKES
FEHÉRVÁROTT

A második világháború eseményei 
megakadályozták, hogy a Székesfehér
vári Gyülekezet Sándy Gyula tervei 
szerint a templom mellé a gyülekezeti 
házat is felépítse. Csak most nyílt lehe
tőség arra, hogy a több mint 50 éves 
terv — ha más formában is — valóra 
váljon. A tervezett gyülekezeti ház 
alapkövét október 15-én helyezte el ün
nepi istentisztelet keretében Szebik 
Imre püspök és Lábossá Lajos esperes- 
püspökhelyettes.

ORSZÁGOS 
PROTESTÁNS NAPOK

A Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa a reformáció heté
ben 1994-ben is megszervezte az Orszá
gos Protestáns Napokat. A gondo
san összeállított programból csak né
hány alkalmat említünk: református
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templomszentelés Barcson, irodalmi 
est Dunavarsányban, evangélizáció 
és koncert Debrecenben, dalest Mis
kolcon, evangélikus gimnáziumi talál
kozó Bonyhádon, tudományos fóru
mok Budapesten, Debrecenben és 
Mátészalkán. De a sport, a színház, a 
menekültügy, a politika iránt érdeklő
dők is bekapcsolódhattak az esemé
nyekbe Pestszentlőrincen, az Evangé
lium Színházban, az erőspusztai 
menekülttáborban, és a Ráday Kollégi
umban. A gazdag programban két köz
ponti rendezvény szerepelt. Október 
30-án a budapesti Vigadóban kulturá
lis esten gazdag zenei és irodalmi prog
ram keretében Szentágothai Jánosné 
arról tett bizonyságot, hogy családjá
ban miként munkálkodott Isten ke
gyelme, dr. Gyökössy Endre reformá
tus lelkész és pasztorálpszichológus 
pedig arról szólt, hogy a családi élet
ben hogyan lehet elfogadni a másik fél 
„másságát”. A hagyományos reformá
ciói emlékünnepély október 31-én Bu

dapesten a Deák téri templomban volt, 
amelyen Révész Árpád baptista egy
házelnök igét hirdetett, dr. Harmati 
Béla evangélikus püspök pedig előadá
sában a reformáció gazdag tradíciójá
ból a népegyház misszióját, a hierar
chia és a demokrácia megváltozását, 
valamint a sajátegyház és az ökumené 
viszonyát emelte ki.

LELKÉSZAVATÁS
Dr. Harmati Béla, a Déli Egyházke

rület püspöke november 9-én a rákos- 
palotai templomban lelkésszé avatta 
Börönte Márta végzett teológiai hall
gatót.

EVANGÉLIKUS
ÉRTELMISÉGI

KONFERENCIA
November 5-én Budapesten a Fasori 

Gimnázium dísztermébe mintegy 70
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evangélikus értelmiségi jött el dr. 
Frenkl Róbert országos felügyelő meg
hívására. A konferencián dr. Reuss Átí
rás, a Zsinat lelkészelnöke tájékoztatta 
a jelenlévőket a Zsinat eddigi 14 ülés
szakának munkájáról, majd dr. Hafen- 
scher Károly az országos jellegű evan
gélikus periodika szükségességéről tar
tott előadást. Nagyon élénk, fegyelme
zett és érett hozzászólások következtek 
mindkét témához. Szinte valamennyi 
felszólaló hangsúlyozta, hogy szükség 
van evangélikus periodikára.

EGYHÁZMEGYEI 
VEZETŐK IKTATÁSA

A Somogy—Zalai Egyházmegyében 
a ciklus leteltével új elnökséget és tiszt
ségviselőket választottak. Esperessé új
ból Smidéliusz Zoltán nemespátrói lel
készt, egyházmegyei felügyelővé pedig

Nagybocskai Tamást választották meg 
az egyházmegye gyülekezetei. Beikta
tásuk a nemrégen felújított gyékényesi 
templomban volt november 5-én.

HEGYIBESZÉD 
A KÁPOLNA 
SZÍNPADON

A Budapest-Kőbányai Gyülekezet 
Kápolna Színpadán november 8-án be
mutatták Gryllus Dániel és Somogyi 
Zoltán „Hegyibeszéd” című műsorát 
Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos elő
adásában.

ÓVODASZENTELÉS
A váci gyülekezet szerette volna régi 

iskoláját visszakapni. Mivel ez nehéz
ségbe ütközött, az önkormányzattól 
egy épületet kapott óvodalétesítés cél-
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jára. Nem kis munkával már a tanév
nyitásra megszervezték az óvoda meg
nyitását. A tanév elején 3 óvónő és 5 
kisegítő dolgozó indította el a munkát 
37 gyermekkel egyházunk tizenegyedik 
óvodájában. Mire dr. Harmati Béla 
püspök november 11-én felszentelte az 
óvodát, már 48 gyermek ült az isten
tiszteleten.

RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉSEK

Rendkívüli egyházkerületi közgyűlé
sek tartására került sor, mert az új zsi
nati törvény előírása szerint új bírósá
gokat kellett választani főként azért, 
hogy az ún. „rehabilitációs” eljáráso
kat lefolytathassák. A Déli Egyházke
rület november 11-én, az Északi Egy
házkerület pedig november 17-én

Budaörs

tartotta meg közgyűlését. Az egyházi 
bíróságok megválasztása mellett mind
két közgyűlés alkalmat adott arra is, 
hogy az elmúlt időszak eseményeit ele
mezzék a vezetők jelentései alapján, s 
belőlük tanulságokat vonjanak le.

TEMPLOMALAPKŐ
ELHELYEZÉSEK

Gyülekezeteink templom utáni vá
gyát mutatja, hogy egyre több gyüleke
zetben kezdenek templomépítéshez. 
November 12-én két gyülekezetben is 
új templom alapkövét helyezték el. Ba
latonszárszón dr. Harmati Béla püs
pök, Budaörsön pedig Szebik Imre 
püspök szolgálatával történt meg ez az 
örvendetes esemény.
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FELÚJÍTOTT
TEMPLOM

ÚJRASZENTELÉSE
November 13-án egy éven belül má

sodszor ünnepelhetett a Tiszaföldvári 
Gyülekezet. Júniusban a nagytemplo
mot szentelhették újra, most az 
1937-ben épült, s újonnan helyreállí
tott ószőlői templom felszentelésére 
kerülhetett sor. Az újraszentelést végző 
dr. Harmati Béla püspök igehirdeté
sében többek között ezt mondta: Gaz
dag az a gyülekezet, amelyik rövid 
időn belül második templomát szentel
heti újra. Mindez inkább a lélek gaz
dagságát, mint az anyagiakat mutatja. 
Kérte, szeressék ezt a templomot, gyak
rabban látogassák, ne csak alkalman
ként.

ÚJ ELNÖKSÉG 
A BUDAI

EGYHÁZMEGYÉBEN
Nem visszafelé, előre nézünk...  így 

kezdte igehirdetését Szebik Imre püs
pök november 19-én az óbudai temp
lomban, azon az ünnepi istentisztele
ten, amelyen a Budai Egyházmegye új 
elnökségét iktatták be. A gyülekezetek 
Bálint László óbudai lelkészt esperessé, 
dr. Győri Józsefet pedig egyházmegyei 
felügyelővé választották. Az iktatási li
turgiában Missura Tibor nyugalomba 
vonult esperes, és Balicza Iván buda
vári lelkész segédkezett a püspöknek. 
Az iktatási ünnepélyt Tátrai Vilmos 
hegedűművésznek, Fülöp Attila opera
énekesnek és a Schütz Kórus kamara- 
együttesének ének- és zeneszámai han
gulatossá, az elhangzott köszöntések 
pedig bensőségessé tették.

VENDÉGEK
AUSZTRIÁBÓL

A Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tanácsának meghívására osztrák 
ökumenikus delegáció látogatott ha
zánkba november 17—19. között. Ve
zetője dr. Werner Horn evangélikus 
szuperintendens volt, tagjai dr. Peter 
Karner, a református egyház, Helmut 
Nausner, a metodista egyház, Cristine 
Gleixner, a római katolikus egyház, 
Németh Balázsné pedig a Világimanap 
szervező bizottságának képviseletében. 
Látogatásuk során találkoztak az Öku
menikus Tanács Elnökségének tagjai
val. A delegáció magyar kísérővel láto
gatást tett Szentendrén a Szerb 
Ortodox Egyház vezetőinél, Eszter
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gomban a római katolikus érseki palo
tában, Győrött az evangélikus általá
nos iskolában és az evangélikus 
gyülekezetben.

ÖKUMENIKUS
KÓRHÁZSZENTELÉS

Különös, talán szokatlan esemény 
színhelye volt a soproni Erzsébet kór
ház új épülettömbje november 30-án. 
A kórház vezetőségének kérésére a há
rom történelmi egyház képviselői: dr. 
Pápai Lajos római katolikus megyés 
püspök, Szebik Imre evangélikus püs
pök és Tisiér Géza református püspök
helyettes nemcsak megtekintette az új 
kórházszárnyat, hanem Isten igéjével 
és áldásával fel is szentelte azt.

ÖKUMENIKUS
TEMPLOM
SZENTELÉS

Az áprilisi alapkőletétel után alig 
nyolc hónap alatt épült fel Farkasréten 
a kelenföldi evangélikus és református 
gyülekezet ökumenikus temploma. A 
templom tervét ifj. Benczúr László épí
tészmérnök készítette, s ő volt a kivite
lezés motorja is. Az építkezés költsége 
10,5 millió forint volt. Két millió forint 
támogatást kaptak az önkormányzat
tól és 32 000 svájci frankot a zürichi 
gyülekezettől. A többi költséget a két 
gyülekezet vállalta azonos mértékben. 
A gyönyörű templom felszentelése de
cember 3-án volt Szebik Imre evangéli-
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kus és dr. Hegedűs Lóránt református 
püspök szolgálatával.

A FÉBÉ 70 ÉVES
1924 decemberében alakult meg a 

Fébé Diakonissza Egyesület. Bár az 
utóbbi 40 évben nem hivatalosan, 
szinte titokban tudta csak végezni szol
gálatát, a rendszerváltás után újra 
kezdi bontogatni szárnyait, hogy a régi 
fényében szolgálhasson egyházunk
ban. Régi és jövendő diakonisszák, 
valamint az őket támogatók serege 
december 3—4-én a budavári temp
lomban emlékeztek az elmúlt 70 esz
tendőre. Harminc külföldi vendég is 
(Finnországból, Hollandiából, Német
országból, Ausztriából és Szlovákiá
ból) együtt örült velük.

ARTIKULÁRIS
TEMPLOM

JUBILEUMA
A Celldömölki Gyülekezet temp

loma, amely az „artikuláris” időben 
32 gyülekezet temploma volt, 250 éves. 
1744. december 8-án, Ádvent 2. vasár
napján szentelték fel. Igaz, hogy 100 
évvel ezelőtt (1897-ben) majdnem telje
sen át kellett építeni. A templom áldott 
szolgálatára Ádvent 2. vasárnapján 
emlékeztek és adtak hálát az Egyház 
Urának a celldömölki evangélikusok 
és a környező gyülekezetek. A hálaadó 
istentisztelet szolgálatát Szebik Imre 
püspök, Bálint László budai esperes, a 
gyülekezet előző lelkésze, és Sághy 
András, a gyülekezet mostani lelkésze 
végezte.
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ESEMÉNYSOROZAT
EGY

GYÜLEKEZETBEN
Néhány hónap alatt több ünnepélyes 

esemény színhelye volt a Csepeli Gyü
lekezet temploma. Szeptemberben 35 
évi szolgálat után búcsúzott a gyüleke
zettől a nyugdíjba vonuló Mezősi 
György lelkész. Ez alkalommal iktatta 
be Missura Tibor esperes az új lelkészt, 
Lehoczky Endrét. December 4-én pe
dig dr. Harmati Béla püspök felszen
telte az Angyalföldi Gyülekezettől ka
pott és felújított orgonát. Az új 
orgonát Trajtler Gábor orgonaművész 
szólaltatta meg és mutatta be az örven
dező gyülekezetnek.

EVANGÉLIZÁLÓ
CSENDESNAPOK

Az Evangélikus Diakóniai Testvér- 
közösség Piliscsabán a Béthel Missziói 
Központban december 8—10. között 
evangélizációs csendesnapokat tartott 
Bozorády Zoltán, Fehér Károly, dr. Ha
fenscher Károly és Csizmazia Sándor 
szolgálatával.

A KERESZTYÉN 
KÓRHÁZ ÁLDÁSAI
Keresztyén Orvosok Magyarországi 

Társasága rendezésében december 
10-én a kelenföldi református gyüleke
zeti teremben összejövetel volt, ame
lyen dr. Dizsery Tamás, a Bethesda re
formátus gyermekkórház igazgatója 
„Milyen előnyei vannak a keresztyén 
kórháznak és mik a nehézségei?” cím
mel tartott előadást.

KARÁCSONYI
ORGONAMUZSIKA
A Budapest Deák téri templomban a 

Lutheránia december 18-án Bach Mag
nificat című darabját adta elő, decem
ber 25-én Sebestyén János orgonamű
vész Frescobaldi-, Mozart- és 
Vierne-műveket orgonáit. Az oroszlá
nyi templomban a gyülekezet ének- és 
zenekara Buxtehude ádventi és kará
csonyi kantátáját, magyar szerzők ád
venti és karácsonyi műveit és feldolgo
zásait, valamint Bach Magnificatját 
adta elő.

CINKOTAIAK
PÁRIZSBAN

Az esztendő utolsó hetét Párizsban 
töltötte Budapest-Cinkotai Gyülekezet 
ifjúságának egy csoportja, ahol a Tai- 
zei ifjúsági találkozón vettek részt. A 
találkozónak több, mint százezer részt
vevője volt Európa minden részéből. A 
cinkotai fiatalok is átélték a Krisztus
hoz való tartozás, a keresztyén fiatalok 
közösségének átható erejét, valamint a 
vendéglátó párizsi családok meleg sze
ret étét.

KARÁCSONY
SAREPTÁBAN

Mint minden esztendőben, megható 
bensőséges hangulatot árasztott a Bu
dai Szeretetotthon (Sarepta) fogyaté
kos gyermekeinek karácsonyi műsora. 
Tilling Matild gyógypedagógus össze
állításában meghatóan adták elő ének
számokkal fűszerezve Jézus várásá-
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nak, megérkezésének eseményeit. Az 
ünnepély színvonalát emelte a gyerme
kek munkáiból szövőszéken készült

szőnyegekből, rajzokból, ragasztós, 
kézügyességéről árulkodó ajándék da
rabokból összeállított kiállítás.

1995

EGYETEMES
IMAHÉT

Az egyetemes imahetet január 
15—22. között tartották meg gyüleke
zeteink legtöbb helyen a többi protes
táns és a római katolikus gyülekezetek
kel közösen. Az imahét megnyitó 
istentisztelete a budapesti Deák téri

evangélikus templomban volt dr. Pas- 
kai László bíboros prímás, eszter- 
gom—budapesti érsek meditációs és 
dr. Harmati Béla evangélikus püspök 
igehirdető szolgálatával. A liturgiát a 
tagegyházak vezetői végezték. A Lu- 
theránia Bach H-moll miséjének Kyrie 
tételével hívott elcsendesedésre és 
imádságra.
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Kistarcsai szeretetotthon Az otthon dolgozói
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FELVONÓ ÉPÜLT 
A SZERETET
OTTHONBAN

A kistarcsai Özvegy Papnék Ottho
nában sokszor jelentett problémát, 
hogy az emeleten lakó idős testvérek az 
emeleti szobákból nehezen tudtak a 
földszinti ebédlőbe, vagy kápolnába le
jönni. A Johannita Rend holland tag
jainak adományából 7,5 millió forint 
költséggel felvonót szereltek be. A fel
vonó ünnepélyes átadása hálaadó is
tentisztelet keretében január 4-én volt 
dr. Harmati Béla püspök szolgálatával. 
A püspök, Solymár Péter igazgató
lelkész és özv. Komoly Sámuelné kö
szönetét mondtak a Johannita Rend 
képviseletében jelen lévő de Ranitz 
Elizabeth és Paul testvéreknek.

LELKÉSZAVATÁS
Szebik Imre, az Északi Egyházkerü

let püspöke az óbudai templomban ja
nuár 29-én lelkésszé avatta Fülöp A t
tila lelkészjelöltet az előtt az oltár előtt, 
amelynél a jelölt nagyapja lelkészként 
szolgált. A lelkészavatás liturgiájában 
dr. Fabiny Tibor professzor és Bálint 
László esperes segédkezett a püs
pöknek.

FŐTITKÁRAVATÁS
A Lutheránus Világszövetség Taná

csa még 1994 júniusában dr. Ishmael 
Noko személyében új főtitkárt válasz
tott. Ünnepélyes beiktatása a genfi 
ökumenikus központban február 3-án 
volt a Világszövetség elnöksége, vala
mint számos ökumenikus vendég je
lenlétében. Dr. Ishmael Noko a 120

tagegyházat és több, mint 56 millió 
evangélikust számláló Világszövetség 
első fekete, afrikai főtitkára, hat fehér 
európai és észak-amerikai főtitkár 
után.

A BUDAI VALLÁSOS 
ESTÉK

keretében február 5-én Bánffy György 
színművész előadóestje volt a Szilágyi 
Dezső téri református templomban. 
Előadásának címe: „Szépséges anya
nyelvűnk — és ma?”

150 ÉVES A KIÉ
A keresztyén ifjúsági mozgalom 

szervezője és összefogója a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület (KIÉ) 150 éve ala
kult meg Londonban. Ebből az alka
lomból Szeverényi János, a KIÉ főtit
kára az Evangélikus Életben cikk
sorozatban ismertette az egyesület tör
ténetét és szolgálatát.

ZENÉS ÁHÍTAT
Budapesten a Deák téri templomban 

február 12-én a stockholmi Barokk Ka
maraegyüttes közreműködésével zenés 
áhítat volt. Az együttes blockflőte, ba- 
rokhegedű, barokkcselló és csemballó 
megszólaltatásával adott elő barokk 
darabokat. Igét hirdetett dr. Hafen- 
scher Károly.

HARMATI PÜSPÖK 
GENFBEN

Az Evangélikus Világszövetség, az 
Egyházak Világtanácsa, az Európai 
Egyházak Konferenciája és a Refor
mátus Világszövetség főtitkáraival és
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munkatársaikkal folytatott program
egyeztető tárgyalásokat dr. Harmati 
Béla püspök Genfben február 16—19. 
között. Útja során meglátogatta a 
genfi magyar protestáns gyülekezet ve
zetőségét is.

BÉKÉSBEN JÁRTUNK
címen írt beszámoló sorozatot Tóth- 
Szőllős Mihály felelős szerkesztő, az 
Evangélikus Életben. Kendeh György 
diakóniai ügyvivő lelkésszel három bé
kési gyülekezetét: a tótkomlósi, a kon- 
dorosi és az orosházi gyülekezetét láto
gatták meg. A cikksorozat beszámolt a 
három gyülekezet örömeiről, gondjai
ról, a diakóniai és egyéb problémáiról. 
A cikkekben természetesen a békési 
gyülekezetek helyzete tükröződik, de 
sokat tanulhattak belőle más vidékek 
gyülekezetei is.

FARSANGI IMAHÉT
A csömöri gyülekezetben már tradí

ció, hogy farsang utolsó hetében, a 
böjt első vasárnapja előtti héten ima
hetet tartanak igehirdetés-sorozattal. 
1995-ben az igehirdetés szolgálatát dr. 
Fabiny Tibor, Donáth László, Mado- 
csai Miklós, Túrmezei Erzsébet és 
Balikó Zoltán végezték.

VOLT
KÜLÜGYMINISZTER

SZOLGÁLATA
A Budapest-Kőbányai Gyülekezet

ben a február 26-án tartott szeretetven- 
dégségen dr. Jeszenszky Géza törté
nész, volt külügyminiszter „Egyház és

nemzet — evangélikus miniszterként a 
rendszerváltozásban” címmel tartott 
előadást.

PÜSPÖK 
ELŐADÁSA 
A TIT-BEN

A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Somogy megyei szervezetének 
meghívására dr. Harmati Béla püspök 
február 27-én előadást tartott Kapos
várott „Etika — vallási etika — bibliai 
etika” címmel.

A LUTHER 
SZÖVETSÉG 

KÖZGYŰLÉSE
A Magyarországi Luther Szövetség 

március 4-én Budapesten a Deák téri 
Egyházközség gyülekezeti termében 
tartotta évi rendes közgyűlését. A köz- ! 
gyűlés meghallgatta az elnökség jelen
tését az évi munkáról, valamint Csep- 
regi András ismertetését Heiko A. 
Obermann Luther életrajzáról írt 
könyvéről. Végül megtárgyalták az 
1995. év tervét is.

BEMUTATKOZÓ
LÁTOGATÁSOK

Schiffer János, Budapest főpolgár
mester-helyettese és Harnach Péter, 
Budapest Főváros Kulturális Bizottsá
gának elnöke március 1-jén bemutat
kozó látogatást tettek egyházunknál. 
Fogadta őket dr. Harmati Béla és

98



Szebik Imre püspök, valamint Szeme
rei Zoltán főtitkár-helyettes. Március 
7-én pedig Labody László államtitkár, 
a Határontúli Magyarok Hivatalának 
elnöke Forral Kristóf főosztályvezető 
kíséretében meglátogatta dr. Harmati 
Béla püspök-elnököt.

HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET

Az Oroszlányi Gyülekezet március 
19-én, böjt 3. vasárnapján adott hálát 
Istennek a felújított harangozóberen
dezés és az oltár restaurálásának elké
szüléséért. A hálaadó istentisztelet 
szolgálatát Szebik Imre püspök vé
gezte.

ÓVÓNŐK
TALÁLKOZÓJA

Evangélikus óvónők találkoztak 
március 18—19-én a nagytarcsai gyüle
kezetben. Átadták egymásnak szakmai 
tapasztalataikat és megbeszélték, ho
gyan lehet óvodáskorú gyermekeknek 
megszólaltatni az evangélium öröm
üzenetét.

KÜLÖNLEGES
CSENDESNAP

Különleges csendesnapot rendezett a 
Magyar Rákellenes Liga és a Kelen
földi Evangélikus Gyülekezet március 
25-én. A gyógyult daganatos betegek, 
a betegek hozzátartozói és a betegség 
iránt érdeklődők számára hangzottak 
el előadások és jó tanácsok.

KÜLMISSZIÓI NAP
Az Evangélikus Külmissziói Egyesü

let az óbudai templomban március 
25-én külmissziói napot rendezett. 
Dr. Anna-Marie Kool, a Protestáns 
Missziói Tanulmányi Intézet igazga
tója „Magyar misszionáriusok Kíná
ban”, dr. Gabriel Edland, a Rádió
misszió munkatársa „A rádiómisz- 
szió ma Kínában’ ’, Pauline Stableford 
misszionárius pedig „A kínaiak Ma
gyarországon” címmel tartott elő
adást. Igehirdetéssel szolgált Bálint 
László esperes és Bálintné Varsányi 
Vilma lelkész.

ESPERESIKTATÁS
Bolla Árpád Budapest-Rákospalotai 

lelkész, elfogadva a brazíliai sao paulói 
magyar evangélikus gyülekezet meghí
vását, lemondott esperesi tisztségéről. 
A megüresedett tisztségre a Pesti Egy
házmegye gyülekezetei Szirmai Zoltán 
fasori lelkészt választották meg, aki 
már az előző ciklusban is betöltötte ezt 
a tisztséget. Ünnepélyes beiktatása 
március 26-án volt a fasori templom
ban. A beiktatás szolgálatát dr. Har
mati Béla püspök végezte Széli Bulcsú 
kispesti és Győri János Sámuel pest- 
szenterzsébeti lelkész segédletével. A 
beiktatott esperes székfoglaló beszédé
nek summája ez volt: Az évezred végén 
és az új évezred küszöbén legyenek 
imádságaink és álmaink! A beiktatott 
esperest számosán köszöntötték, töb
bek között Hans Martin Linnemann 
westfáliai püspök és Helmut Weide 
egyháztanácsos is. Mivel Szirmai Zol
tán beiktatása előtt töltötte 60. életé
vét, a köszöntők ebből az alkalomból is 
sok áldást kívántak életére.
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PAPNÉK
CSENDESNAPJA

Az évenként szokásos papné csen
desnapot március 25-én tartották a 
Deák téri Gimnáziumban. Nemcsak 
számos hazai papné vett részt, hanem 
Erdélyből is eljöttek tizennyolcán. Sza- 
bóné Mátrai Mariann áhítata után 
Frenkl Szilvia „Életforma, hivatás 
vagy foglalkozás-e a papnéság?” cím
mel tartott előadást, amelyhez dr. Ha
fenscher Károly fűzött korreferátumot. 
Az előadást a papnék kisebb csopor
tokban beszélték meg. Ezután Kovács 
Erzsébet „Papné-sors Erdélyben” cím
mel számolt be az erdélyi papnék hely
zetéről, majd ifj. Hafenscher Károlyné 
a papnék által kitöltött kérdőívet 
összegezte és értékelte ki. Szebik Imre 
püspök a felvetett általános kérdésekre 
válaszolt. A csendesnap Sárkány né 
Horváth Erzsébet áhítatával zárult.

MAGYAR
LELKÉSZAVATÁS

AUSZTRÁLIÁBAN
Ausztráliából érkezett a hír, hogy 

Melbourne-ben, a Szent István ökume
nikus templomban dr. David Stolz, 
az Evangélikus Egyház (Evangelical 
Lutheran Church) püspöke lelkésszé 
avatta Dabasy Jánost, akinek ugyan 
nincs teológiai végzettsége, de Kemény 
Péter magyar evangélikus lelkész mel
lett végzett gyülekezeti munkát. Ke
mény Péter halála után a magyar 
nyelvű hívek lelkigondozását csak így 
tudta megoldani az Evangélikus Egy
ház. Dabasy János 1956-ban távozott 
el Magyarországról és 59 éves.

BIZOTTSÁGI ÜLÉS 
ERFURTBAN

Március 27—29. között Efurtban, 
az egykor Luther-lakta Ágoston rendi 
kolostorban tartotta a német Protes
táns Egyház (Evangeliesche Kirche in 
Deutschland) középkelet-európai kér
désekkel foglalkozó bizottsága évi ülé
sét. Az ülésen országunk, egyházunk 
és a térség helyzetéről előadást tartott 
dr. Harmati Béla püspök.

KIS GYÜLEKEZET 
NAGY

VÁLLALKOZÁSA
„A Déli Egyházkerület legkisebb 

gyülekezete” — így mutatta be gyüle
kezetét az ünnepség során Horváth Fe
renc lelkész, amikor március 25-én a 
szepetneki evangélikusok gyülekezeti 
házának tették le alapkövét. A kis gyü
lekezet élni akarását bizonyítja, hogy 
három évvel ezelőtt a gyülekezeti ház 
építésére alapítványt hoztak létre, 
amelyre nem csak a kis gyülekezet tag
jai, hanem a kitelepített régi szepetne- 
kiek is szépen adakoztak. Ez tette lehe
tővé, hogy elindítsák az építkezést. Az 
alapkőletétel szolgálatát dr. Harmati 
Béla és Smidéliusz Zoltán esperes vé
gezték.

MÁRCIUS 
A SOPRONI 

LÍCEUMBAN
A Soproni Evangélikus Líceum 

diákjai és tanárai az iskola hagyomá
nyaihoz híven az egész március hóna
pot a kultúrának és a művészetnek
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szentelték. Március 4-én Berzsenyi-nap 
volt a gimnáziumban. Ez alkalomból 
alakult egyesületté a régi Soproni Ne
mes Magyar Társaság, mely a magyar 
nyelv és a haladó hagyományok ápolá
sát tűzte ki célul, valamint a német 
anyanyelvű diákok számára a Soproni 
Német Társaság, amely a német nyelv 
tökéletesítését, a német nyelvű kultúra 
rendszeres ápolását tartja fő feladatá
nak. Kiss Dénes író és költő Berzsenyi 
Dániel örökségéről tartott előadást, 
Papp János színművész Berzsenyi ver
seiből és prózájából adott elő részlete
ket. Az iskola március 11—12-én részt 
vett a megyei Kisfaludy napokon és el
nyerte a legtöbb díjért járó serleget. 
Március 15-ét felemelő hangulatban 
ünnepelte, március 25-én pedig a 
Pullitzer-díjas ausztriai újságíróval, 
Vujity Tvrtko\al találkozott a Líceum 
ifjúsága.

RENDKÍVÜLI
ÖKUMENIKUS
KÖZGYŰLÉS

A Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tanácsa Budapesten a Fasori 
Gimnáziumban március 31-én tartotta 
rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés 
legfontosabb pontja, egyben határo
zata volt, hogy Ökumenikus Centrum 
létesül a tervezett EXPO területén, 
ahol istentiszteleti helyiség, irodák és 
szállóhelyek alkotják az épülettömböt. 
Tekintettel arra, hogy ezen a területen 
egyetemi városrész kialakítása folyik, 
igen nagy jelentőségű lesz az építkezés. 
A közgyűlés rendkívüliségét az is mu
tatta, hogy elhangzott két előadás. Dr. 
Peter Beier, a Leuenbergi Közösség

elnöke „Az egyház egysége — Európa 
egysége” címmel, dr. Wilhelm Hüff- 
meier egyházfőtanácsos pedig a 
Leuenbergi Közösség munkájáról 
szólt.

MEGNYÍLT 
A PROTESTÁNS 

MISSZIÓI 
TANULMÁNYI 

INTÉZET
Április 1-jén Budapesten a Kálvin 

téri református templomban ünnepé
lyesen nyitották meg a Protestáns Ta
nulmányi Intézetet. Cseri Kálmán re
formátus lelkész igehirdetése után az új 
ökumenikus intézetet dr. Bütösi János, 
a Debreceni Református Teológia 
Missziói Tanszékének vezetője, az Inté
zet kuratóriumának elnöke nyitotta 
meg, hangsúlyozva az esemény párat
lan történelmi jelentőségét. Dr. Anne- 
Marie Kool, a megnyitott intézet igaz
gatója négy pontban foglalta össze az 
intézet célkitűzéseit: 1. missziológiai 
tanulmányok folytatása, 2. a gyüleke
zet missziói felelősségének kiépítése, 3. 
korszerű missziói olvasóterem létesí
tése az érdeklődők számára. 4. a hazai 
misszionáriusképzés. A jókívánságok 
sorát dr. Hegedűs Loránd református 
és dr. Harmati Béla evangélikus püs
pök nyitotta meg, majd Barátossy 
Jenő, a Károli Gáspár Református 
Egyetem főtitkára folytatta és dr. Nick 
M. Tramper, a Holland Református 
Missziói Szövetség európai titkára fe
jezte be. Az ünnepély dr. Fabiny Tibor, 
az intézet alelnökének zárszavával ért 
véget.
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SZEBIK PÜSPÖK 
BAJORORSZÁGBAN
Szebik Imre püspök Markt Einer- 

scheimben, a felső-baj orországi város
ban tartott egyházmegyei zsinaton a 
bajor—magyar történelmi és jelenlegi 
kapcsolatokról tartott előadást, majd 
böjt első vasárnapján Nürnberg egyik 
gyülekezetében prédikált. Ezen a va
sárnapon nyitotta meg a Bajor Evangé
likus Egyház a kelet-európai egyházak 
megsegítésének akcióját. Claus Jürgen 
Roepke egyházfőtanácsos meleg szív
vel ajánlotta a hívek figyelmébe, imád
ságába és áldozatkészségébe magyar 
evangélikus egyházunkat is.

KITÁRT AJTÓ 
A KERESZT FELÉ

A Fébé Diakonissza Egyesület a Bu
dapest, Hűvösvölgyi út 193. alatti épü
letében alakítja ki anyaházát. Az épü
letben mindenekelőtt a kápolnát 
építették ki ügyesen és művészien. Az 
ajtó kitárva, a nyílásban megjelenik a 
kereszt, mutatva, hogy Krisztus az ajtó 
és nincsen más név, amely által üdvö
zölhetnénk. A kápolnát április 2-án 
szentelte fel Szebik Imre püspök Bálint 
László esperes, Madocsai Miklós, a 
Fébé lelkésze és Csepregi Zsuzsanna 
lelkész-titkár segédletével.

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
CSECSENFÖLDÖN
A Magyar Ökumenikus Szeretet

szolgálat a volt Jugoszlávia területén 
folyamatosan végzett szolgálata mel
lett a szükségnek megfelelően segítő 
szolgálatát Csecsenföldre is kiterjesz

tette. Első lépésként a nemzetközi se
gélyszervek támogatásából 200 ezer 
dollár értékű élelmiszer, családi cso
mag és egészségügyi eszközök szétosz
tását végezte el a rászorultak között.

NAGYHETI
EGYHÁZZENE

A Lutheránia ének- és zenekar virág
vasárnap és nagyszombaton a Deák 
téri templomban neves énekesek közre
működésével Bach János passióját 
adta elő. A Kelenföldi Gyülekezet ze
nekara nagypénteken passióolvasás ke
retében Haydn „Krisztus hét szava a 
kereszten” című művéből játszott rész
leteket, az énekkar pedig a nagyszom
bati zenés áhítaton Leonard Lechner 
négyszólamú motettikus passióját éne- 
kelte

EVANGÉLIKUS
KOLLÉGIUMOK
TALÁLKOZÓJA

A nyíregyházi Luther Márton Kollé
gium igazgató-lelkészének, Laborczi 
Gézának kezdeményezésére jött létre 
április 9—12. között az evangélikus 
kollégiumok közötti első szakmai ta
lálkozó. Szebik Imre püspök a pedagó
gia teológiai hátteréről tartott elő
adást. Dr. Frenkl Róbert országos 
felügyelő „Az oktatási intézmények 
perspektívája az egyházon belül” című 
témáról szólt. Petrilla Árpádné gazda
ságvezető az intézmények működésével 
kapcsolatos gazdasági szempontokat 
elemezte, Lévák István főiskolai tanár 
pedig a család és a kollégium kapcsola
táról szólt. A hasznos szakmai tapasz
talatok mellett a résztvevőknek al
kalmuk nyílt egy kirándulás keretében
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a Felső-Tiszavidék: Tákos, Csaroda, 
Nyírbátor és Máriapócs nevezetessé
geinek megismerésére.

PEDAGÓGUS
CSENDESNAP

A Budai Egyházmegye szervezésé
ben április 22-én a Deák téri Evangéli
kus Gimnáziumban pedagógusok ré
szére ökumenikus csendesnapot tar
tottak. Dr. Győri József egyetemi do
cens, a budai egyházmegye felügyelő
jének áhítata után Pintér Károly Deák 
téri lelkész előadásában arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy miért engedi 
meg Isten a katasztrófákat egyéni vagy 
tömeges szerencsétlenségeket, háború
kat ártatlan emberek halálát. A szünet
ben nemcsak egymással ismerkedhet
tek a pedagógusok, hanem az Ethosz 
Kiadó könyveivel is. Szünet után Pál- 
hegyi Ferenc pszichológus „Nevelési 
helyzetek megoldása, kezelése” cím
mel tartott előadást. A csendesnap 
Szirmai Zoltán esperes áhítatával ért 
véget.

SZÍNJÁTSZÓ
FESZTIVÁL

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
szervezésében április 22—23-án má
sodszor rendezték meg a keresztyén 
fiatalok országos színjátszó fesztivál
ját Kiskőrösön. Sokszínűség jellemezte 
a fesztivált ugyanúgy, mint az elsőt. 
Sokszínűség a résztvevők és a darabok 
tekintetében egyaránt. Volt pantomim 
hallássérült fiatalok művészi előadásá
ban, hagyományos színdarab a helyiek 
színvonalas tolmácsolásában. Előad
tak Örkény egyperceseket a Deák téri

Evangélikus Gimnázium diákjai, hús
véti misztériumjátékot a budapesti 
Váci Mihály Kollégium tanulói. Két 
dunavarsányi fiatal Karinthy Frigyes 
jelenetet adott elő. Kisebbek is szere
peltek: a dunaszentbenedeki hittano- 
sok nem csak gyermekeknek szóló da
rabbal. A találkozó csúcspontja talán a 
kecskeméti fiatalok előadása volt. Pin
cebogarak címmel evangélizációs dara
bot mutattak be óriási sikerrel.

ISTEN SZERETI 
GYÜLEKEZETÉT

„Istenünk szerette és szereti gyüleke
zetét, még papját is . ..” ezekkel a sza
vakkal foglalta össze jelentését De- 
dinszky Tamás bajai lelkész Cantate 
vasárnapján tartott ünnepi közgyűlé
sen, amikor számot adott a templom 
megújításának részleteiről. 3,5 millió 
forintba került a felújítás. A 61 bajai 
evangélikus egyháztag ehhez „mind
össze” 178 ezer forintot adott. Volt ki
magasló adomány is: egy család 
56 000, egy másik 27 000 forintot ado
mányozott. Az elszármazottak közül 
is sokan gondoltak templomukra, 
Bianca von Zambelly operaénekesnő, 
akit a bajai templomban kereszteltek 
és konfirmáltak, több mint 300 000 fo
rintot „énekelt össze” a templomra. 
Segítettek a külföldi testvéregyházak, a 
németországi Gusztáv Adolf szervezet, 
hazai testvérgyülekezetek és még sokan 
mások. így jött létre Isten segítségével 
a csoda. Ugyanilyen csodát élt át a 
gyülekezet lelkésze is, aki egy éve sú
lyos műtéten esett át — szinte lemond
tak róla — de Isten csodálatosan meg
gyógyította. Mindezért adott hálát 
Istennek a bajai gyülekezet dr. Har-
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BAJOR
EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG LÁTOGATÁSA

Tanácskozás az országos egyház irodájában

Az erőspusztai menekültotthonnál
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A Sajtóosztály könyvesboltjában
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mati Béla püspökkel és a számos meg
jelent vendég, ezen a szép tavaszi 
vasárnapon.

VENDÉGEK
BAJORORSZÁGBÓL
Április 19—23. között a Bajor Tarto

mányi Egyháznak, egyházunk testvér
egyházának hivatalos küldöttsége láto
gatta meg egyházunkat. A delegációt 
Hermann Loewenich püspök vezette, 
aki feleségét is magával hozta. Claus 
Jürgen Roepke egyházfőtanácsos és 
Friedrich Nägelsbach egyháztanácsos 
voltak a küldöttség tagjai. Vendégeink 
meglátogatták mindkét egyházkerület 
székházát, központi intézményeink kö
zül a Teológiai Akadémiát, és a Fasori 
Gimnáziumot, valamint a győri gyüle
kezetét. Loewenich püspök a Deák téri 
templomban, Roepke egyházfőtaná
csos a budavári templomban hirdette 
az igét. Az elmúlt évben beiktatott püs
pök első látogatása volt ez egyházunk
ban, ami azért is természtes, mert a ba
jor evangélikus egyház és egyházunk 
között szoros barátság és testvéri kap
csolat áll fenn.

TAVASZI
KÖRZETI

EVANGÉLIZÁCIÓK
Május 20-án tizenkét gyülekezetben: 

Aszódon, Balassagyarmaton, Békés
csabán, Budapest-Angyalföldön, Cső
váron, Gyenesdiáson, Győr-Nádor- 
városban, Kiskőrösön, Miskolcon, 
Nyíregyházán, Szekszárdon és Szom
bathelyen volt az egész országot átfogó 
egynapos körzeti evangélizációs szol
gálat.

ÉLIM 75 ÉVES
1920. május 1-jén kezdte meg műkö

dését Nyíregyházán az Élim Gyermek- 
otthon. Akkor még a város külterüle
tén volt az a tanya, amelyet Soltész 
Gyuláné Somogyi Ilona adott mozgás- 
sérült leányok otthonául. Szokol Ilona 
diakonissza testvér közel 60 éven ke
resztül vezette. Ez idő alatt lassan gya
rapodott, növekedett az otthon. 1934- 
től a Fébé otthona volt, majd a felosz
latás után az Országos Egyház vette át. 
Egészségügyi Gyermekotthonként sze
repel intézményeink sorában. Az ott
honban 40 értelmi fogyatékost gondoz
nak húszán. Ma már a város terjesz
kedésével az otthon szinte a belváros 
közelében éli életét. Ezért a 75 eszten
dőért adtak hálát a nyíregyháziak és 
sokan mások, akik eljöttek május 
20-án a hálaadó istentiszteletre.

KÁNTORKÉPZŐSÖK
KONCERTJE

Május 20-án Budapesten a Deák téri 
templomban zenés áhítat volt az Evan
gélikus Kántorképző Intézet Mandák 
Kórusának közreműködésével. Vezé
nyelt Ecsedi Zsuzsa, dr. Balás István és 
Ördög Endre. Igét hirdetett Ördög 
Endre bakonyszentlászlói lelkész.

SPORTOLÓ
LELKÉSZEK

Május 25—28. között harmadik al
kalommal került sor a „Hartai Na
pok” keretében az evangélikus lelké
szek erőnléti bajnokságára. Három 
versenyszámban mérhették össze ere
jüket a résztvevők. A verseny nyílt, va
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gyis nem lelkész versenyzők nevezését 
is elfogadták a rendezők. Szabóné 
Mátrai Mariann áhítatával kezdődött a 
bajnokság. A versenyben résztvevő lel
készek közül a következők érdemeltek 
ki oklevelet: Kis János kecskeméti lel
kész súlyemelésben, Magassy Sán- 
dorné evezésben, Koskai Erzsébet, Ker
tész Géza és Kiss Miklós mezei 
futásban. Az összetett versenyben kor
osztályában ugyancsak Kertész Géza 
győzött. Az ökumené sem szenvedett 
itt csorbát, súlyemelésben és evezésben 
Jánositty István helyi plébános aratott 
diadalt. Az evangélikus lelkészek fut
ballcsapata Harta válogatottjával és a 
Bács-Kiskun megyei polgármesterek 
válogatottjával vívott körmérkőzést. 
Az eseménysorozat magyar—német 
nyelvű istentisztelettel zárult, amelyen 
Kiss Miklós mosonmagyaróvári lelkész 
hirdette Isten igéjét.

TANÉVZÁRÓ
TÁBOROZÁS

A nyíregyházi Luther Márton Kollé
gium több mint 30 diákja tanévzáró 
sátortáborozáson vett részt Olcsván 
Laborczi Géza igazgató-lelkész vezeté
sével május 26—28. között. A fiatalok 
Dávid király életéről elmélkedtek, de 
csoportfoglalkozások keretében bete
kintettek a színész-, újságíró- és kéz
művesmesterségek rejtelmeibe is.

TEOLÓGUSOK 
A VAJDASÁGBAN

A Vajdasági Magyar Evangélikus 
Esperesség lapjában, az Alapkő-ben 
olvashattunk teológusaink vajdasági

útjáról. A már évek óta újra írt és itt
hon előadott Passiót adták elő május 
28-án délután a szabadkai, este pedig a 
bajsai evangélikus templomban. A 
gyülekezetek nagy szeretettel fogadták 
őket. A lap szerkesztője villáminterjút 
készített a Teológus Otthon igazgatójá
val, Zászkaliczky Pál lelkésszel, aki 
teológusaink munkáját ismertette.

NYUGDÍJAS HÁZ 
KONDOROSON

A Kondorosi Gyülekezet egy annak 
idején államosított, s most az önkor
mányzattól visszakapott épületet 
nyugdíjas otthonná alakított át. A 15 
szobás modern otthon kialakítása 17 
millió forintba került, amelyhez a gyü
lekezeti tagok másfél millió, a német 
testvérgyülekezet egymillió, az Orszá
gos Egyház hatmillió, a beköltözők há
rom és fél millió forinttal járultak 
hozzá. A szép modern otthont dr. Har
mati Béla püspök május 20-án szen
telte fel és adta át rendeltetésének.

HÁLAADÁS
RÁKOS

KERESZTÚRON
A Budapest-Rákoskeresztúri Gyüle

kezet nem kis áldozatvállalással felújí
totta 1948-ban épült templomának 
tető- és födémszerkezetét. Az elvégzett 
munkáért Jubilate vasárnapján adott 
hálát Istennek. A hálaadó istentisztelet 
szolgálatát Szebik Imre püspök vé
gezte. Az ünnepélyen a templomért 
való hálaadás mellett az édesanyák 
szolgálatáról is megemlékezett a gyüle
kezet.
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TEMPLOMFELÚJÍTÁS
VERESEGYHÁZÁN
Veresegyháza alig pár tucatnyi hívő

ből álló evangélikus leánygyülekezete 
kereken 2,5 millió forint költséggel fel
újította kicsiny templomát. Ehhez a 
helyi önkormányzat 2,2 millió forinttal 
járult hozzá. Amikor május utolsó 
szombatján megtartott hálaadó isten
tiszteleten többen is hálás köszönetü- 
ket fejezték ki az önkormányzat nem 
kis arányú támogatásáért, a község 
polgármestere így hárította el a hálál- 
kodást: „Az evangélikus gyülekezet 
tagjai évtizedeken át odaadó szorgal
mas munkájukkal járultak hozzá a 
község fejlesztéséhez. A község most a 
nehezebb időben csak visszaadta azt, 
amit az evangélikusoktól kapo tt...” 
így is lehet szemlélni az egyházak és az 
önkormányzatok közötti viszonyt!

AMERIKAI EGYHÁZI 
KÜLDÖTTSÉG 
LÁTOGATÁSA

Májusban látogatta meg egyházun
kat az Amerikai Evangélikus Lutherá
nus Egyház Sión Egyházkerületének 
küldöttsége: Ján Cobrda püspök, Paul 
Hinliczky teológiai professzor, David 
Nelson Európa-titkár. A látogatás 
célja volt megismerni egyházi életün
ket és találkozni egyházi vezetőkkel. 
Útjuk során meglátogatták a kecske
méti, a békéscsabai és a tótkomlósi 
gyülekezeteket. Cobrda püspök Buda
pest Deák téri templomban, Hinliczky 
professzor a kelenföldi gyülekezetben 
hirdette Isten igéjét. A fővárosban

megtekintették a Teológiai Akadémiát, 
a Fasori és a Deák téri Gimnáziumot, 
majd továbbutaztak a Vajdaságba.

PEDAGÓGUSNAP 
ÉS ALAPKŐLETÉTEL

Június 3-án, pünkösd szombatján 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium kertjében 
kettős ünnepség zajlott. Itt történt meg 
az evangélikus iskolák pedagógusai
nak köszöntése pedagógusnap alkal
mából, másrészt ezt az alkalmat hasz
nálták fel a kollégium új épületszárnya 
alapkövének elhelyezésére. Egyházi és 
állami küldöttek voltak jelen a gimná
zium kertjének enyhet adó, hatalmas 
fái alatt. Dr. Harmati Béla püspök ige
hirdetés után elhelyezte a kollégium új 
szárnyának alapkövét. Az okirat szöve
gét Sántha Lászlóné, a gimnázium 
igazgatója olvasta fel. Az építkezés 
megkezdéséhez az állam 100 millió fo
rintot biztosít. Az egyházi szertartás 
után dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő és Platthy Iván, a Művelődés- 
ügyi Minisztérium főosztályvezetője 
köszöntötte az evangélikus pedagógu
sokat.
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Dr. Ishmael Noko főtitkár látogatása Budapesten 
a miniszterelnöknél és egyházunknál
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Konfirmáció Ajkán

BUDAPESTI
BACH-HÉT

A Budapest Deák téri Gyülekezet 
május 29. és június 4. között hagyomá
nyosan megrendezte a Budapesti Bach- 
Hetet. Az egy hétig tartó koncertsoro
zatban neves művészek, a Lutheránia, 
valamint a Magyar Szimfonikus Zene
kar előadásában szerepelt csemballó- 
est, csellóest, kamaraest, zenekari est, 
zongoraest, orgonaest és a H-moll 
jnise.

KETTŐS ÜNNEP 
IKLADON

Kettős ünnep színhelye volt június 
11-ének délutánja az ikladi templom.

Itt tartotta a Pest megyei Egyházmegye 
közgyűlését, amely megerősítette hiva
talukban az újból megválasztott elnök
séget Detre János esperest és dr. Smidé- 
liusz László egyházmegyei felügyelőt. 
Meghallgatta a szokásos évi jelentése
ket és a következő ciklusra megválasz
totta az egyházmegye tisztségviselőit. 
A közgyűlés után dr. Harmati Béla 
püspök felszentelte az újonnan épült 
gyülekezeti házat, amelyet a gyülekezet 
2 millió forintot érő társadalmi mun
kával 35 nap alatt hozott tető alá. Az 
építés többi költségét a volt egyházi is
kolaépületért kapott kárpótlásból fe
dezték. A gyülekezeti háznak 150 sze
mélyt befogadó nagyterme és több 
kiszolgáló helyisége van.
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LELKÉSZI
CSENDESNAPOK

Az Ökumenikus Evangélizációi és 
Missziói Munkaközösség június 19— 
23. között már negyedik alkalommal 
rendezte meg lelkészek és igehirdetők 
számára a szokásos csendesnapjait, 
Balatonszárszón, a Magyarországi Re
formátus Egyház „Soli Deo Gloria” 
konferenciatelepén. A csendesnapok 
főelőadója dr. Samuel Kamaleson, az 
ismert indiai evangélizátor volt, aki az 
eddigi csendesnapok szolgálatát is vé
gezte.

MEGBESZÉLÉS
ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐKKEL

A Magyar Szocialista Párt evangéli
kus képviselőit — kezdeményezésükre

— az Országos Egyházi Irodában fo
gadta dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő és Szemerei Zoltán főtitkár- 
helyettes. A képviselők kérésére az 
egyházi iskolákról hangzott el tájékoz
tatás. Gyapay Gábor, Vajda Ferenc és 
Schulek Mátyás a Fasori és a Deák téri 
Gimnázium újraindításáról és jelené
ről szóltak. A jól sikerült beszélgetést 
folytatni kívánják, bevonva a többi 
párt evangélikus képviselőit is.

HÁLAADÁS
ÓBUDÁN

Hálaadó istentiszteletre gyülekeztek 
templomukba június 18-án az óbudai 
evangélikusok, hogy hálát adjanak Is
tennek azért, hogy felújíthatták 60 esz
tendős templomukat. Az istentisztelet 
szolgálatát Szebik Imre püspök vé
gezte, Bálint László esperes és Bálintné 
Varsányi Vilma, a gyülekezet lelkészei
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segédletével. A hangulatot emelte Tát
rai Vilmos hegedűművész Bach-tolmá- 
csolása, az egyik előző lelkész gyerme
keinek énekszáma, és valamennyi je
lenlévő, aki osztozott a gyülekezet örö
mében.

NYUGDÍJAS 
LELKÉSZEK 

OTTHONA ÉPÜL
A Fébé Diakonissza Egyesülettel 

egyetértésben Budapesten a Hűvösvöl
gyi út 193. szám alatt Nyugdíjas Ott
hon építésébe kezdett egyházunk, 
nyugdíjas lelkészek és egyházi munká
sok részére. Az alapkőletételi ünnepség 
június 17-én volt. Szebik Imre püspök 
igehirdetése után helyezték el az ala
pító okiratot. Hisszük, hogy szeretet
szolgálatunknak ezt az újabb kis kövét 
a „Szegeletkőre” építhetjük.

SOMOGY—ZALÁBAN 
ÉPÍTIK A JÖVŐT

Június utolsó vasárnapján két 
Somogy—zalai gyülekezetbe két kü
lönböző szolgálat elvégzésére kapott t 
meghívást dr. Harmati Béla püspök. A 
Kaposvári Gyülekezet gyülekezeti köz
pont építését tervezi. Az alapkő elhe
lyezésének szolgálata várt a püspökre.

A másik gyülekezetben, Balaton
szárszón az alapkő elhelyezésétől szá
mítva 225 nap alatt elkészült a gyüleke
zet temploma. Délután ezt szentelte fel 
és adta át rendeltetésének a püspök. 
Két esemény egy vasárnapon: ifjúsági 
és gyülekezeti csoportok számára épül 
a gyülekezeti ház, a Balaton partján 
pedig templom épült, amely nem csak 
a gyülekezeti igényeket elégíti ki, ha- i, 
nem a turizmus következtében orszá
gos és nemzetközi igényeket is. így épí
tik a jövőt Somogy—Zalában, és 
másutt is egyházunkban.
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ÉNEK- ÉS ZENEI 
TÁBOROK

A hívő ember életéhez hozzátarto
zik az ének és a zene. Amit nem tudunk 
szavakba foglalni — legyen az öröm 
vagy bánat, hála vagy szomorúság — 
az ének vagy a zene eszközével ponto
san ki tudjuk fejezni. Ezért olyan fon
tos, hogy a gyermekek és a fiatalok 
megtanuljanak énekelni és muzsikálni. 
Ezért rendez a nyár folyamán szinte 
minden egyházmegye fiatalok részére 
zenei és énektáborokat. Példaként csak 
kettőt említünk. Szák-Szenden a 
Fejér—komáromiaknak volt ilyen tá
boruk június 11—18. között, a Győr- 
Soproni fiatalok pedig Sopronban jöt
tek össze június 19—25. között. Más 
táborokban is hangzott az ének és szólt 
a muzsika Isten dicsőségére és a fiata
lok örömöre.

TANÉVZÁRÓ 
A TEOLÓGIÁN

Teológiai Akadémiánk június 22-én 
tartotta tanévzáró ünnepélyét a Buda- 
pest-Zuglói Gyülekezet templomában. 
A bevezető istentisztelet énekes li
turgiái részét és igehirdetői szolgálatát 
Trajtler Gábor, az egyházzenei tanszék 
vezetője tartotta. Az ünnepi ülésen 
dr. Reuss András rektor beszámolójá
ból megtudhattuk, hogy az Akadémia 
Egyetemi Tanácsa dr. Jutta Hausmann 
professzornőt — miután ehhez a Bajor 
Evangélikus Egyház készségesen hoz
zájárult — 1999-ig egyetemi tanárrá

megválasztotta és ezt a határozatot az 
Országos Presbitérium megerősítette. 
Szentpétery Marianne angol tanár 
nyelvtanári megbízást, Csepregi Zoltán 
az egyháztörténeti tanszékre tanár
segédi, Fabiny Tamás az újszövetségi 
tanszékre adjunktusi kinevezést ka
pott. Az egyetemi tanács dr. Reuss 
Andrást 1998. július 31-ig terjedő időre 
rektorrá, dr. Muntag Andort pedig 
prorektorrá választotta. Az 1994/95-ös 
tanévben a lelkészi és hittanári szakon 
összesen 130, a levelező hittanári tan
folyamon 85 hallgatója volt az Akadé
miának. A tanévvégi vizsgákon a lel
készi szakon 13, a hittanári szakon 
2 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 18 
negyedéves hallgató első szigorlatot, 13 
másodéves hallgató alapvizsgát és 17 
első éves hallgató elsővizsgát tett. A 
rektor ismertette azok névsorát, akik 
tanulmányi eredményükért, vagy ki
magasló szolgálataikért jutalmat kap
tak. Bejelentette, hogy az elmúlt tanév
ben a Sólyom Jenő Alapítvány 
kitüntető jutalmát dr. Szabó Lajos, a 
gyakorlati tanszék vezető professzora 
kapta. A végzős hallgatók nevében 
Rihay Szabolcs búcsúzott és mondott 
köszönetét.

Az ünnepi ülésen az 50 éve végzett 
Marschalkó Gyulát aranydiplomával, 
a 60 éve végzett Benczúr Zoltán, Bojtos 
Sándor, Grünvalszky Károly, id. Ken
de h György , Kutas Elek és Weltler 
Ödön lelkészeket gyémántdiplomával 
köszöntötték. Nevükben Marschalkó 
Gyula mondott köszönetét.

Összeállította:
Dr. Selmeczi János
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Karácsonyi könyvvásár a Deák téren

116



„LÉGY HÜ 
MINDHALÁLIG!”

Megemlékezés halottainkról
„Az aratnivaló sok — de a munkás kevés: 
kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat aratásába!”

Mt 9,37—38

Fogynak az aratók. Az elmúlt esztendő folyamán is többen tértek haza a 
Gazdához évtizedek szolgálata után. Nehéz próbákban álltak helyt, kiki ott, 
ahová az Egyház Ura őt állította. Csendes főhajtással állunk meg búcsúzó alak
jaik előtt távozásuk időrendjében:

KUNOS JENŐ (1914—1994)
Neve az evangélikus Kína-misszióval fonódott egybe. Hermann Adolf, 

Kunst Irén után 1939—1947-ig szolgálhatott Kínában. Győrben született 1914. 
február 16-án. A Sopronban töltött teológiai évek után a helsinki egyetemen, 
majd Pekingben készült fel misszionáriusi munkásságára. Kínából való kiutatí- 
tása sem kedvetlenítette el, hanem 1947/48-ban a hartfordi missziói iskolában ké
pezte tovább magát, s így szolgált az USA különböző országaiban több gyüleke
zetben. Egész életével a misszió elkötelezettje volt. Megfáradtán, súlyos 
betegségben még megírta angolul életútjának tanulságait: „Hogy hirdessem 
nagyságos dolgaidat” címmel. Ez most könyvalakban is megjelent. 1994 júliusá
ban az USA-beli Betlehem gyülekezet templomában búcsúztak tőle szerettei, ba
rátai. Liturgikus öltözetét és néhány könyvét családja az Evangélikus Külmissziói 
Egyesületre hagyta.
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ÉLTES GYULA (1936—1994)
Budapesten született, de az elemi iskola osztályait Soltvadkerten járta, majd 

a budapesti és kiskunhalasi református gimnáziumban folytatta tanulmányait. 
Budapesti Teológiai Akadémiánkon készült a lelkészi szolgálatra és 1963-ban a fa
sori evangélikus templomban avatták lelkésszé. Már előtte 1961-ben kötött házas
ságot. Soltvadkerti segédlelkészi évei után 1968-ban Kisapostag pásztora lett, s 
feladatai közé tartozott a „templomnélküli város” — ma Dunaújváros — szét
szórt és megfélemlített evangélikusainak összegyűjtése. Parókiaépítés, templom
tatarozás gondját vette vállaira. 1977-ben a Dörgicse—Kővágóőrsi gyülekezet 
hívta meg lelkészül. Itt is a szórványmunka izgalmai, fárasztó útjai őrölték erejét. 
1987-ben megrokkant egészsége miatt nyugdíjba kényszerült, de ha tehette, öröm
mel szolgált vagy segített társainak. Még készült 1994 augusztus elején a kővágó
őrsi orgonaavatásra, de az Úr hazahívta addigra megfáradt szolgáját.

NÉMETH ZOLTÁN (1913—1994)
Csáktornyán született. A soproni teológiai évek után többfelé volt segédlel

kész, majd Tolnanémedi pásztora lett. A háborús években tábori lelkész
főhadnagyként járta meg a frontot és kétéves hadifogság próbálta meg testi-lelki 
erejét. Hazakerülve, Pápán, Tésen és Várpalotán lelkészkedett, de 1957-ben fél 
esztendeig (miként maga írta) „a demokratikus államrend elleni izgatás miatt fog- 
vatartották”. Emiatt később egyházi állást sem kapott, ezért 1962-től a várpalotai 
szénbányáknál dolgozott. Előbb csillésként, majd aknaírnokként, utóbb a Vörös- 
keresztben tudott elhelyezkedni. Szorgalma révén a véradó mozgalom vezető 
alakja lett és országosan kiemelkedő munkát végzett ezen a téren. Cikkeket írt és \ 
előadásokat tartott. Keresztjét erős hittel és derűvel hordozta. Halála előtt egy 
esztendővel a népjóléti miniszter Pro Sanitate emlékéremmel tüntette ki. Az em
beri tisztesség lelkes hirdetőjeként jó példával járt elő a várpalotai gyülekezet pres
bitériumában.

DR. ZOLTAI GYULA (1918—1994)
Nemcsak korai árvasága, hanem gerincferdülése is meghatározó lehetett éle

tére. Szorgos és precíz munkával igyekezett megállni a helyét. Kitűnően érettségi
zett katolikus gimnáziumban, jól vette az akadályokat a soproni teológián is. 
1941-ben avatta lelkésszé Kapi Béla püspök. Több gyülekezetben segédlelkészi, 
helyettesítési szolgálatot végzett, míg a Pécs melletti Vasas-Maráza missziói egy
házközség szervezésével bízták meg. Szórványmunka, templomépítés gondja ju
tott osztályrészül. Az új egyházvezetés előbb Tiszaföldvárra hívta az esperesi 
munkakörbe, majd később a budahegyvidéki gyülekezetbe helyezte. 1963-ban 
azonban lemondott lelkészi állásáról, s jogi tanulmányok után, doktorátust is sze
rezve, az idegenforgalomban helyezkedett el. Csoportvezetőként vonult 1989-ben 
nyugalomba.
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LOVAS KOVÁCS ANDRÁS (1913—1995)
Nyíregyházán született 1913. október 21-én. Az iskoláit is itt végezte és a 

Kossuth Lajos gimnáziumban érettségizett. Megérintette Isten igéje és életét a lel- 
készi szolgálatra szánta. A soproni hittudományi karon végzett és 1938-ban szülő
városában avatták lelkésszé. Ugyanitt kapott segédlelkészi beosztást, majd az ak
kor országunkhoz csatolt területre, a kárpátaljai missziói gyülekezetbe küldte ki 
püspöke. A háború után bekövetkezett változások miatt hazatelepedett és vallás
tanári állást kapott szülővárosában. 1953-tól a Nógrád megyei Bánk hívta meg 
parókus lelkészül. Itt szolgált 1979-ig, amikor megrendült egészségi állapota mi
att nyugalomba kényszerült. Felesége szülővárosába, Békéscsabára költöztek ek
kor. Elhatalmasodott betegségét hitvese gondoskodó szeretete enyhítette éveken 
át, 1955 áprilisában bekövetkezett haláláig.

LUPTÁK GYULA (1919—1995)
Váratlan hirtelenséggel hunyt el a győri Diakonissza Anyaház igazgató lelké

szeként. Cegléd szülötte volt, oda kísértük utolsó útjára. Soproni tanulmányait 
befejezve, 1942. szeptember 6-án avatta lelkésszé Raffay Sándor püspök. Rövid 
segédlelkészi időszak után 1946-tól a nyáregyházi gyülekezet lelkipásztora lett. 
Ezt csak egy finnországi ösztöndíjas év szakította meg 1949-ben, meg azok a he
tek, amelyeken evangélizációkon, konferenciákon szolgált az ország különböző 
gyülekezeteiben. Az ébredés teológusa volt. Állami nyomásra 32 évi szolgálat 
után — 59 évesen — nyugdíjazták 1978-ban. Hat évnek kellett eltelnie, míg újra 
engedélyt kapott helyettesi szolgálatra Egyházaskozáron, majd Győr új baráton. 
Amikor az elnyomó rendszer megbukott, s mgelevenedett az egyházi élet, felesé
gével, Bartos Piroska volt diakonissza testvérrel újra szervezték a győri dia
konisszaképzést. Megpróbáltatásos, izgalmakkal tarkított életét váratlanul, de 
nem készületlenül törte ketté a halál.

DR. OTTLYK ERNŐ (1918—1995)
Miskolcon született magasrangú katonatiszt gyermekeként. Érettségi után 

kitüntetéssel végezte el teológiai tanulmányait Sopronban. Majd Halléban és Ber
linben továbbképezte magát. Azok közé a ritka társaink közé tartozott, akik több 
doktorátust is szereztek: a bölcsészeti, a jogi és a teológiai fakultáson. Később 
díszdoktorátussal tüntette ki a pozsonyi és hallei teológia. Segédlelkészi évek után 
Eger, Arnót és Sajókaza gyülekezeteiben volt 1943—1950 között parókus lelkész. 
Ettől kezdve Teológiai Akadémiánkon előbb intézeti tanárként működött, majd 
1959-ben az egyháztörténeti tanszék tanárává nevezték ki. 1967-ben az Északi 
Egyházkerület püspöki székébe került. Nehéz időszakban próbált hűséges ma
radni, míg 1982-ben nyugállományba nem vonult, teológiai tanári évei alatt a Lel
kipásztor című folyóiratunkat szerkesztette, ökumenikus főtitkári tisztsége alatt 
pedig a Theológiai Szemlét. Irodalmi-tudományos tevékenységét jólismert egy
háztörténeti könyvei jelzik. Ebbéli munkásságában hűséges segítője volt felesége,
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Lengyel Piroska tanárnő. Élete utolsó szakaszában családjának szűk körébe vo
nult vissza. Hosszabb betegeskedés után 1995 májusában hunyt el, s hamvait a 
kelenföldi evangélikus templom kolumbáriumába helyezték.

KOSZORÚS OSZKÁR (1914—1995)
Édesapja — Krön Ferenc — is lelkész lévén, az ország több helyén volt ott

hona. Az erdélyi Resicabányán születtt, de lakott Lajtaújfalun, Gyónón és Szar
vason is. Tanult Kecskeméten, Mezőtúron, Szarvason. A soproni teológiai fakul
táson szerzett diplomát és 1938-ban avatta lelkésszé Raffay Sándor püspök. 
Nevéhez fűződik az Orosháza-Rákóczitelepi gyülekezet megszervezése. Ő lett an
nak első parókusa és örökös tiszteletbeli lelkésze. A háború idején két évre tábori 
lelkésznek hívták be, fogságba is esett. Szentetornyai lelkészként alesperessé vá
lasztották. 1956-tól orosházi lelkészként és 1959-től esperesként szolgált. Feleségé
vel, Bartos Éva tanítónővel négy gyermeknek örvendhettek, de kettőt tragikus kö
rülmények között veszítettek el. 1982-ben ment nyugdíjba. 1988 óta özvegységben 
élt. A nehéz, megpróbáltatásokkal teli időszakot megcsendesedett békességben 
hordozta.

GYÖNGYÖSI (GÜTTLER) VILMOS (1915—1995)
A soproni hittudományi karon végzett tanulmányai után 1939-ben avatták 

lelkésszé, s mivel anyanyelvi szinten beszélt németül, nyelvtudása folytán előbb 
Sopronban volt segédlelkész, majd az akkori pesti német egyházban szolgált, 
mint ennek utolsó lekésze a világháború éveiben. A józsefvárosi lelkészség után 
előbb Orosházán, később a Budapest-fasori gyülekezetben választották meg pa- 
rókus lelkésznek. Innét távozott Németországba, ahol Frankfurt am Main egyik 
evangélikus gyülekezetében töltött be lelkészi állást nyugalomba vonulásáig. 
Nyugdíjasán Rüsselheimben élt, s 80 éves korában hunyt el 1995. június 9-én.

*

Az aratómunkásokat segítő-támogató feleségekről sem feledkezhetünk meg. 
Papnékről, akik jóban-rosszban osztoztak férjük életútján és sokszor kántori 
szolgálatban az orgona- vagy harmóniumpadon, gyermekmunkában kicsinyek és 
ifjúság között, de mindig imádkozó háttérként férjük és a gyülekezet, az anya- 
szentegyház népéért fáradoztak. így veszítettük el özv. D. Ordass Lajosné, Kimer 
Irént 90. évében, özv. dr. Kosa Pálnét 79. évében és Nagy Tiborné Hauschild Ellát 
73. évében.

Különböző életutakat zárt le Isten a halállal. Emberileg az egyik sikeres, ta
lán fényes, a másik próbákkal teli vagy szürkének ható. Amikor emlékezünk rá
juk, nem feladatunk megítélni őket, csak megköszönni szolgálatukat. Isten előtt 
állanak. Ő ismeri igazán életüket. Ajánljuk tehát kegyelmes szeretetébe az elhuny
takat. Az ittmaradottakkal pedig legyen Isten vigasztalása.

Id. Bencze Imre
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SZÉPÍRÁSOK

Amiről a régi jegyzetek beszélnek
Találkozás Albert Lange Fliflet professzorral,

Az ember tragédiája és a Szózat norvég fordítójával

,;Szememet a hegyekre emelem.
Északi üzenet egy magyar szívnek.”

Északi ember adta költeményének ezt a kétsoros címet 1939 telén, amikor a 
háború borzalmaival kellett szembenéznie. Kihez szólt a vers? Ne kutassuk.

Páncélos erdők 
acélos esők 
a szentre lesnek.
Élők elesnek.
Elválaszt minket a láng és a vér.
Búsuló hívek, 
megbántott szivek.
Megfagyott virág, 
éjsötét világ —
higgyük, egy új tavasz hozzánk elér.

A norvég evangélikus lelkész családja felett sem múlt el nyomtalanul a há
ború. A család életét nehezítette fiúk gyenge egészségi állapota. Iskolai tanulmá
nyait csaknem magánúton végezte. Ennek ellenére első nyelvi-irodalmi élménye 
betegágyában született egy bibliai „műfordítás” formájában. Tizenkét éves korá
ban hallott először latinul énekelni egyházi himnuszokat a Norvágiában vendé
geskedő berlini székesegyház kórusának előadásában. A latin nyelv szépsége 
annyira megragadta, hogy egy norvég vers latinra fordításával akart egy kis diák
lánynak kedveskedni. így lett műfordítói pályájának elindítója az ifjúkori szere
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lem. A magyar irodalommal Jókai „Az aranyember” című regénye norvég fordí
tásában találkozott először. Tizenhét éves volt, amikor elhatározta, hogy a 
finnugor nyelveknek és az irodalomnak lesz tanára, népszerűsítője. A heidelbergi 
egyetemen találkozott és barátkozott össze Szegedy-Masszák Aladárral és Vargha 
Györggyel, akik a nyelvi különlegességeken kívül népdalokra is tanították. Az 
együtténeklés még közelebb hozta nyelvünkhöz úgy, hogy később is kereste a ma
gyar lányok, fiúk társaságát, pl. Grenoble-i ösztöndíjas korában is. Az igazi nyelvi 
próba, megmérettetés 1934-ben történt, amikor Oslóból egyenesen Budapestre ke
rékpározott: falvakban tájékozódni, vásárolni és kérdésekre felelni! Későbbi láto
gatásai alkalmával az egész országot bejárta, hallgatója volt a debreceni nyári 
egyetemnek is ... így lett népünk lelkes barátja, irodalmunk ismertetője, népsze
rűsítője.

Mindezt szép, tiszta magyar nyelven, személyesen mondta el nekem Albert 
Lange Fliflet professzor, amikor 1977. május 12-én a Pen Club meghívott elő
adója volt. A bergeni evangélikus lelkész fia  akkoriban fordította norvég nyelvre 
Madách Imre müvét, „Az ember tragédiájá”-t. A nagy érdeklődéssel hallgatott 
előadás után megkértem, ha lesz utazása előtt még egy kis ideje, beszélgessünk 
műfordítói munkásságáról, életéről. „Holnap reggel 8.30 órakor beszélgethe
tünk, mert este már utazom” — volt a határozott, kedves válasz. Másfélórás be
szélgetést őriz a magnószalag.

Műfordító, költő, nyelvész, pedagógus — és nagyon kedves interjúalany 
Albert Lange Fliflet. Nem kellett sok kérdést feltenni, beszélt folyamatosan:

— Madách Az ember tragédiája című műve már a háború előtt érdekelt, de 
csak 5-6 éve kezdtem foglalkozni vele (1972—73-ban), talán egy ismeretlen angyal, 
egy madácsi szellem adta az ideát. Mellékmunkaként készítettem, de közben kide
rült, hogy nagy érdeklődés van iránta, bizonyos színházilag tájékozott körben. Az 
ottaniak kértek előzőleg két előadásra. Mikor láttam, hogy kivülről kezdődik az 
érdeklődés — gondoltam —, jelentkezik a hatása annak az érzésnek, ami Madách 
művéből árad. Formában is igyekeztem a fordításban hű lenni az eredetihez. 
Madách zseni volt. Fordítási nehézség? Hogy nem vagyok magyar, nem tudok 
eléggé magyarul(l), hogy mindent, a legfinomabb árnyalatban fordíthassak. Szó
tárakat használok, vannak magyar ismerőseim, őket kérdezem. Marad egy bizo
nyos állandó nehézség, hogy a mi nyelvünk inkább analitikus, ez szintetikus. Az 
is először nehéz, belehelyezni abba a helybe a gondolatot.

— Mit jelent professzor úrnak norvég verset magyarra fordítani?
— Ha az ember 19. századi verset fordít skandinávból magyarra, önkéntele

nül is arra jutok: esetleg aranyjánosi vagy vörösmartis fordítást választok. Nem 
arra gondolok, hogy tudatosan tanulmányozom Arany Jánost, de az emberben 
felszívódik a költészete, benne él. Nekem az a fontos, hogy meglehetősen hűsége
sen, a mostani egyszerű kifejezések módján adjam át. A saját nemzeti költésze
tükből, annak formakincséből tanulok.

— Nem volt sok irracionalitás abban, ahogy a magyar nyelvhez közeledett 
fordításában?
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— Ugyanannyi, mint abban, hogy „kerekasztal beszélgetésre gyűlünk össze, 
de az asztalok négyszögletesek”.

— Vannak-e nagyobb élményei Magyarországról?
— Sok kedves, régi barátom van már itt, ezért mindig otthonosan érzem ma

gam. A Pen Clubban is nagyon kedvesen fogadtak.. .  Élményem? Legnagyobb él
ményem, itt a Pen Clubban volt, a Vörösmarty téren: hátam mögött Vörösmarty 
szobra és itt olvashattam fel az ő költeményét, a SZÓZAT-ot — fordításomban! 
Lehet ennél csodálatosabb élmény? Ez él az emlékezetemben, ezzel az élménnyel 
távozom és mindig örömmel jövök vissza.

Sebeiken Pálma

Egy család regénye 
a huszadik századi Magyarországon

In memóriám R. A.

„Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső 
szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te 
Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki 
titkon néz, megfizet néked nyilván.”

Mt 6,6

Gyermekkoromban, tanulóéveim kezdetén, amikor még nem sokat tudtam 
a nagyvilágról, kicsiny falum közegében élve, szülőházam védelmet nyújtó 

falai közül egyedül a közeli határba mérés: :edtem el. No, meg az iskolába, ami
kor kellett. Vasárnaponként pedig templomba jártam, mivel megkövetelték tőlem 
a felnőttek. Az Isten házába legszívesebben a nagyanyámmal mentem, mert 
nagyon szerettem nézni őt imádkozás közben. Annyira elmélyült az áhítatban, 
hogy fáradt, öreg arcán kisimultak a ráncok. Kezeit ölében összekulcsolta és apró 
alakja még kisebbnek tűnt, ahogy az Isten előtti alázatában szinte elbújtatta testét 
a hatalmas padban. Ilyenkor úgy éreztem, hogy nagyanyám nincs is ott a köze
lemben. Talán nem is ül mellettem. Úgy képzeltem, hogy a lelke elhagyta kicsinyke 
lakhelyét, és felszállt valahova a felhők közé. Oda, ahol a mennyország van. Amit 
szintén tőle hallottam először. Az ő meséiből szereztem róla tudomást.

Nem nagyon figyeltem még a tisztelendő úr prédikációira. Nem is értettem 
igazán, mit mond. De egy mondatára emlékszem. Mert nagyon megfogott.

Egy nagy embert idézett, akinek a nevét azóta sem sikerült kiderítenem. Pe
dig szeretném megtudni, kitől származott ez a mondás. Valahogy így hangzott: 
„Szeretném, ha úgy tudnék imádkozni, mint egy öreg, szerb parasztasszony.” 
Erre jól emlékszem, mert nem tudtam, mit jelent ez a szó: szerb.
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Legjobban az gondolkoztatott el ebben az idézetben, hogy esetleg élhet még 
a földön olyan öregasszony, aki nagyanyámnál is jobban imádkozik. Ezt nem tud
tam elképzelni.

E lmúlt néhány esztendő. Nagyanyám elköltözött a másik világba. Átimád- 
kozta magát a mennyországba. Aztán évtizedek múlva, egyszer találkoztam 

egy idős asszonnyal, aki imádkozásaival túlszárnyalta a nagymamát.
Róza néninek hívták. Egy dunántúli kis faluban látta meg a napvilágot, ép

pen a századfordulón, 1900-ban. Nem volt szerb. De származására nézve magyar 
sem. Sokáé szülők gyermekeként élt hazánk déli határszélén. Ősei talán az 
oszmán-törökök elől menekültek Boszniából erre a vidékre, úgy a 16—17. század 
körül. Valamikor a múlt század folyamán — feltehetően házasságok révén — ma
gyarosodon el a család, és római katolikus hitüket is hasonló okból cserélték fel, 
szokatlan módon az evangélikus vallásra. Anyanyelvűket azonban sokáig meg
őrizték, és Róza nénit, bár magyar iskolába járt, még horvát nyelven tanította 
meg az édesanyja a Miatyánkra.

Felnőtt korában férjhez ment egy magyar parasztemberhez, akit Jánosnak 
hívtak. Amikor én megismertem őket, már Jani bácsinak szólították. Ő ifjú korá
ban megjárta az első világháború poklait. Harcolt Doberdó szikláin és vérével ki
csit megszínezte az Isonzo vizét is. Nem halt meg. Megúszta egy sebesüléssel a bal 
combján. A háború után hazajött ifjú feleségéhez, aki imáival mentette őt ki a 
harcok tüzéből. Ketten művelték néhány hold földjüket. Két fiúgyermekkel aján
dékozta meg őket az Ég. Amikor az első fiú megszületett, Jani bácsi egy kicsiny 
diófát ültetett az udvar szélére, hogy együtt növekedjen az újszülöttel.

Ez a fa ma is él.
A két fiút keresztyén hitben és a magyar haza szeretetében nevelték fel. Mind

kettő rendkívül okos volt, és tehetséges a zenében. Mindegyiket taníttatni kellett. 
A szülők, akik már az élet derekán jártak akkorra, még többet markolták a kapa 
nyelét, hogy pénzt szerezzenek a taníttatás nehéz költségeire. Róza néni egyetlen 
vágya az volt, hogy valamelyik gyermeke az ő kicsi falujának a kántortanítója le
gyen. Micsoda dicsőség lenne, ha a vasárnapi istentiszteleten az ő leszármazottai- 
nak egyike orgonálna és vezetné a híveket az éneklésben.

Vágya azonban csak részben teljesült. A kisebbik fiú elvégezte ugyan a taní
tóképzőt, de nem tért vissza a saját falujába. Északabbra, a Dunántúl felsőbb 
csücskébe vetette a sors. Egy kis településre, ahonnan tiszta időben látni lehetett 
a Bakony vonulatát. Ott tanította a nebulókat Petőfi és Arany nyelvére, és minden 
más tudományra, amit abban az időben tudni kellett. Három osztály járt a keze 
alá, egy olajszagú, egytantermes, fehérre meszelt kicsi iskolában. Ott nevelte a 
jövő nemzedéket, miközben szoros barátság szövődött közte és a falu felnőttjei 
között is. Vasárnaponként orgonáit a templomban, énekelt a hívekkel. Részt vett 
lakodalmakon és keresztelőkön, és a tisztelendő úr oldalán elkísérte az eltávozó- 
kat utolsó útjukra.
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Róza néniék időnként meglátogatták a fiúkat, ahogy az idejük és anyagi 
helyzetük megengedte. Nem gyakran, mivel az útiköltség drága volt. Helyük bő
ven akadt az iskolával egybeépült tanítói lakásban, ahol néhány napot szívesen el- 
töltöttek, ha már vállalkoztak egy ilyen fárasztó útra. Róza néni ilyenkor meghall
gatta fia muzsikálását a neki idegennek tűnő falu idegennek ható templomában, 
de aztán hamarosan hozzászokott az új körülményekhez, megmagyarázva magá
nak, hogy minden templom az Isten hajléka. A vasárnapi istentiszteletekről haza
felé menet, boldog elégedettséggel nyugtázta az utcán összegyűjtött hangos dicsé
reteket: „De szépen énekelt a tanító úr.”

Ezeket a látogatások erőt adtak a szülőknek életük további feladataihoz. 
Mert sokat kellett dolgozniuk, hiszen a nagyobbik fiú még tanult. Egyetemre járt. 
Szántottak és vetettek, arattak és begyűjtötték a termést. Kicsi szőlőjük pedig 
megtermelte a vasárnapi ebédekhez elengedhetetlen nedűt.

Az évek észrevétlenül szaladtak velük. Szállt felettük az idő, mint a rosta a 
szorgos parasztasszonyok kezében.

„Száll a rosta, repül a rosta,
Hiszen ez minden rosta sorsa,
Amíg valami ki nem oltja 
A két tenyér közt a delejt ”

Simon István

A  delejt, amely az ő sorsukat repítő két tenyeret tartotta, hirtelen kioltotta a 
háború. Elérkezett az 1942-es esztendő. Szomorúvá vált a család élete. 

Ahogy egyre bonyolultabbá vált körülöttük a világ, ahogy kicsi országunk egyre 
mélyebben zuhant bele a háború torkába, úgy változott tragikussá az ő sorsuk is. 
Mint annyi sok falusi tanítót, a fiúkat is behívták katonának. Alig szilárdult meg 
a kölcsönös szeretet a falu népe és a „mester” között, el kellett hagynia magavá
lasztotta új otthonát. A rábízott kicsi emberkék könnyes szemmel búcsúztak tőle, 
az elárvult iskola megcsendesett udvarán. Aztán felszállt az egyik gazda lovasko
csijára, mely a távoli vasútállomásra szállította soha vissza nem térő utasát. Pedig 
már a szerelem bimbója is nyiladozott a fiatalember és egy falubeli lány között. 
Róza néni legnagyobb örömére.

A Második Magyar Hadsereg sokezer katonájával együtt rótta a harcokban 
feldúlt, végeláthatatlan utakat a nagy orosz rónaságban. Felégett falvak között, 
véráztatta mezőkön vívták értelmetlen, kényszerű harcukat a megsemmisítésnek 
kitett, fiatal fiúk. Főleg parasztok gyermekei és a vidéki értelmiség, azok között 
is a falusi tanítók.

A fiú, akit a tudás kincsének átadására rendelt a sors, halált osztogató fegy
verek között, lövészárkok piszkában írta a tábori lapokat szüleinek. Róza néni 
imádságai, ha egyáltalán még fokozni lehetett erejüket, egyre hevesebben ostro
molták az Eget a kisebbik fiúért. A gyengébbért, akit — fiatalabb lévén a másik
nál — kicsit mindig látványosabb módon dédelgetett.

125



Eleinte még gyakran érkeztek a tábori lapok a frontról. Aztán egyre ritkáb
ban adott hírt magáról a fiú. Róza néni szentül hitte, hogy gyermekét is ki tudja 
váltani majd a halál vak verméből, mint ahogy egykor, régen, a férjét is sikerült 
kiimádkoznia az Isonzo véres hullámaiból.

Elmúlt a tél a somogyi kis faluban, és eljött a tavasz. Elérkezett a húsvét, és 
Róza néni már régóta hiába várta a postát.

„Elakadt valahol a levél” — bíztatta egymást a két szülő, akik közben egye
dül maradtak. Mert a másik fiúkat és elkívánta tőlük a haza. Alig száradt meg 
a tinta Summa cum laude-val megszerzett diplomáján, őt is beszippantotta a had
sereg. A húsvétot csendes magányban töltötte a házaspár. Soha ennyire nem vár
ták még a más időkben oly nagyon óhajtott, pihenést ígérő ünnepnapok végét. 
A hétköznapokat szerették már régóta. Az egyszerű hétfőket és keddeket, és végig 
a napokat, egészen szombatig. Mert ezek hozták időnként a megnyugvás perceit, 
amikor a postást várhatták. Amikor megérkezett a távolból küldött tábori levél. 
„Tudatom kedves szüleimmel, hogy egészséges vagyok...”

Ilyenkor megkönnyebült a szív. Újra megjött az éjszakai csendes álom. Fiúk 
írását százszor elolvasva, boldogan feküdtek le az édes pihenés ígéretében. És 
nyugodtak voltak, legalábbis azon az éjen. Aztán, ahogy teltek a napok, és ismét 
a hallgatás mélysége borult rájuk, a hetek vésztjósló múlásában már nem tudták 
lecsendesíteni rettegő lelkűket a fiú agyonolvasott, utolsó kedves sorai sem. Mert 
olyan régen írta már. Azóta vajon él-e még?

Aztán az egyik nap megérkezett a levél. Az anya szíve beleremegett, amikor 
átvette a postástól a gyanúsan ismeretlen küldeményt. Nem a tanító-fia írását 
látta rajta. Hivatalos értesítés volt. A Vöröskereszttől jött. Arról tudatta a csalá
dot, hogy a kisebbik fiúk 1943 februárjában hősi halált halt.

Sokáig nem kaptak semmi hírt. Róza néni imái egyre sűrűbben szálltak az 
Ég felé. Jani bácsi, életében már sokadszor, olvasni kezdte újra a Bibliát.

Remegve tépték ki egymás kezéből a rettenetét közlő papirost. Szemük elho
mályosult, fejükből kiszállt a vér. Elolvasták egyszer, kétszer. Nem akarták el
hinni, ami benne volt. Aztán felszakadt belőlük a fájdalom. Elindult a szívük kö
zepéből, és a vér lüktető sodrásában átjárta egész testüket. És sírtak, egyre csak 
sírtak. Mozdulatlanul ültek egymás mellett, mint két kőszobor. Abból lehetett 
csak tudni, hogy élő emberek, hogy a szemükből kiapadhatatlanul patakzott a 
könny.

Azon az estén nem tudtak lefeküdni. Érintetlen maradt a dagadó dunyha az 
ágyak tetején. Róza néni nem mondta el a Miatyánkot. Jani bácsi nem folytatta 
a Bibliaolvasást. Csak ültek a konyhaasztal mellett. Fejüket időnként az asztal 
lapjára hajtották, és amikor a szemükből elfogyott a nedvesség, könny nélkül sír
tak tovább. Róza néni hajában akkor éjjel megsokasodtak az ezüstösen csillogó, 
fehér szálak, Jani bácsi pedig hirtelen megöregedett. Szép barna haja, magyaro
san pedrett bajusza szemmelláthatóan deresedni kezdett és attól a naptól kezdve 
a faluban már csak János bácsinak szólították az emberek.
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H etek teltek el a gyász vigasztalhatatlanságában, míg az apa újra kezébe 
tudta venni a Bibliát. Azt is csak azért tette, hogy még egyszer átolvasson 

egy történetet benne. Azt a részt, amikor Jóbnak hírül viszik gyermekei halálát. 
Újra átfutotta a sorokat.

„Akkor felkele Jób, megszaggatá köntösét, megberetválá a fejét és a földre 
esék és leborula. És monda: . . .A z ú r  adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak 
neve.”

De Jani bácsi tekintete hiába horgonyzott le az idézett sorokon. Lelke berzen
kedett még az ilyenfajta belenyugvástól. Mert más olvasni a történetet, és más 
átélni a csapást.

„Szentnek kell lennie annak, aki a gyermeke elvesztését ilyen megadással 
tudja elviselni” — mondogatta a feleségének. De tudták, hogy ők nem szentek, 
csak gyarló emberek. Tőlük a Mindenható nem kívánhat lelki békét. Legfeljebb 
adhat nekik. Kegyelemből.

A nagyobbik fiú többre vágyott. Egyetemi diplomát szerzett. S bár kedvenc 
költője Homérosz volt, és szerette az irodalmat, mégis a műszaki tudományok 
szolgálatába szegődött. Építészmérnök lett. így a kedvenc hőséről, a gyorseszű és 
leleményes Odüsszeuszról szóló történetek csupán lelkének felvidítására szolgál
tak élete nehezebb szakaszaiban.

Mert ő is rossz korban született szegény, akár az öccse. Igazából nem volt kö
zöttük nagy korkülönbség. Csupán másfél évvel előzte meg testvérét. Amíg a 
budapesti Műegyetem lépcsőit koptatta, szerény albérleti szobában húzta meg 
magát, még két, hozzá hasonlóan szegény évfolyamtársával. Alig verekedte át ma
gát, szűkös körülmények között és sok éhezés mellett a végtelennek tűnő egyetemi 
vizsgákon, máris a háború kellős közepében találta magát. Annyi ideje maradt 
még, hogy elvegyen egy polgári családból származó fiatal tanárnőt.

Pályaválasztásával és házasságával Róza nénit végleg megfosztotta régi álmá
tól, attól, hogy legalább az egyik fia a közelében maradjon. A fiatal pár egy távo
labbi vidéki városba költözött, ahol a feleség tanított, a férj pedig szép épületek 
létrejöttéhez járult hozzá munkájával. Szolgálati lakást kaptak és boldogan élhet
tek volna, mint a mesék szerencsésebb hősei. De az asszonyka hamarosan egyedül 
maradt, mivel a férjét, néhány hetes házasélet után behívták katonának. Először 
az orosz fronton szolgált, mint páncélos hadapród. Majd tiszt lett, és ahogy húzó
dott vissza a frontvonal, csapatával egészen Székesfehérvárig jutott el. Ott a har
cokban minden felettese hősi halált halt, és volt idő, amikor neki kellett irányítani 
a város védelmét. Aztán fogságba esett. Róza néni semmit nem tudott a nagyob
bik fiáról. Jobban mondva az egyetlen fiáról, mivel a kisebbiket akkorra már el
nyelte a nagy orosz puszta. Az anya továbbra is az imádság erejében bízott, és a 
nap minden órájában zaklatta az Eget, hogy legalább ettől az egyetlen reménysé
güktől ne fossza meg őket.

Közben a fiú hadifogságba esett és Romániába szállították, sok szerencsétlen 
magyar fiatallal együtt. Amikor a Fekete-tenger partján hajóra akarták őket át
rakni, a fiút elfogta az édes somogyi anyaföld utáni féktelen, vak vágyakozás.
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Nem gondolva arra, hogy esetleg az életét kockáztatja, kiugrott a sorból, a cso
port szélére, és elkiáltotta magát: „Emberek, van itt valaki Somogyországból?” 
Többen jelentkeztek a foglyok közül. Összegyűjtötte őket, hogy együtt legyenek 
az előttük álló nehéz időkben. Amíg lehet. Akkorra már kitört közöttük a vérhas- 
járvány. Az egyik somogyi katonatárs kapta meg először a szörnyű betegséget. A 
fiú, hogy segíteni tudjon rajta, levetette a páncélosoknál viselt bőrkabátját és el
adta egy liter pálinkáért. Ez a töményszesz mentette meg a beteg életét. Ezt ké
sőbb, Róza néni sírjánál mesélte el nekem az az asszony, aki a megmentett férfi 
felesége volt.

Hamarosan a fiúra is átragadt a járvány és szerencséjére, valahogy kórházba 
került, majd hazaszállították Magyarországra. Róza néni most is szentül hitt 
imáinak eredményességében. Rendíthetetlen volt abban a meggyőződésében, 
hogy ő könyörögte vissza a halál torkából a fiút. S bár ritkán találkoztak, mivel 
messze laktak tőlük a fiatalok, mégis, úgy látszott, valamennyire kárpótolta őket 
a sors.

Két unokájuk született. Az első fiúgyermek lett, és a fiatalon elpusztult nagy
bátyja nevét kapta. Róza néni kérésére, mert hinni akarta, hogy az új jövevényt 
az orosz földben nyugvó hős helyett küldte neki a Jóisten. Hamarosan megérke
zett a második unoka is. Róza néni nagy boldogsággal fogadta a hírt, hogy végre 
egy kislány is született a családban. Szép ruhácskákat varrt a kicsinek, és úgy lát
szott, minden rendben halad végre az elkövetkezendő évek során.

D e jött 1956, és a forradalom lázas, szent tüzében ismét megperzselődött 
a család. A fiú belekeveredett az októberi napok eufóriás történéseibe, anél

kül, hogy előre elhatározta volna magát bármiféle cselekvésre. Éppen ebédhez ké
szülődtek feleségével és a két gyerekkel, amikor a kisváros hangosbemondóján 
elhangzott a neve. Őt választották meg a Forradalmi Bizottság elnökének. A terí
tett asztaltól indult el rövid közéleti pályafutása, mely abból állt, hogy biztosította 
a város rendjét és elejét vette mindennemű kilengésnek.

A szovjet tankok lerohanása után azonban a megtorlás napjai, hetei és évei 
következtek. A fiúnak menekülnie kellett, hogy megmentse az életét. Itthagyta fe
leségét és a gyerekeket, és apja segítségével az éj leple alatt átment az akkor még 
jugoszláv határon. Kanadában horgonyzott le, sok kaland és hányattatás után. 
Talán azért szerette annyira az Odüsszeiát, mert tudat alatt megérezhette, hogy 
annak hőse és a saját sorsa között akadnak majd hasonlóságok. Ő is úgy érkezett 
a kanadai partokra, mint Odüsszeusz a phaiákok földjére. Nem tudom, 
találkozott-e a modern idők Nauszikájával, de az biztos, hogy ő is kitartott a 
messzegésen át a felesége mellett. Ahogy azt Ithaka sokat bolyongó királya csele
kedte, amikor legendás hírű feleségéhez, a reá váró Pénelopéhoz hú maradt.

Feleségének nem kis gondot okozott a két gyerek eltartása és pedagógusi pá
lyájának a megtartása. Mivel a megtorlás hősei nehezen viselték el az „in effigie” 
elítélt ellenforradalmár hitvesét, éppen egy iskola falai között. Gyönyörű nő lé
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vén, gyakran zaklatásoknak is ki volt téve, melyek kivédése néha komolyan veszé
lyeztette amúgy sem biztos állását.

Róza néni sokat látogatta a menyét és az unokákat. Mindaddig, amíg egy 
Nobel-díjas tudós közvetítésével, családegyesítés címén ki nem engedte őket az 
akkori hatalom.

Mert a fiú az angol nyelv elsajátítása után egészen az egyetemi katedráig ver- 
gődte fel magát. Házat épített és benne egy szobát magyarosan rendezett be. Ké
sőbb egy elektromos orgonát is vett, mert nagyon szerette a zenét. Legszívesebben 
Bachot játszott. Olyan színvonalon művelte azt, hogy több templomban is fellé
pett egy-egy istentiszteleten. Megjárta a vén Európa nagyvárosait és nyári vaká
ciói alatt, amikor a felesége és a gyerekek hazalátogattak Magyarországra, ő a vén 
kontinens híres templomaiban élte ki orgonáló kedvét.

Őt soha nem engedték haza szülőhazájába, mindig csak az osztrák—magyar 
határig jöhetett el, s a vasfüggönyön túlról álmodhatott a szeretett tájról, ahol 
született.

Róza néni elkísérte fohászaival a repülőgépet, mely átrepítette a kis családot 
az óceán végtelen vizein, hogy visszaadja őket a fiának. Addig még könnyebb volt 
elviselni azt a tudatot, hogy egyik gyermeke idegen földben, ismeretlen sírban 
alussza örök álmát, a másiktól pedig sok ezer kilométer távolság választja el, 
amíg János bácsival ketten szomorkodhattak a hosszú téli estéken. Vagy örülhet
tek, ha levelet vagy fényképeket hozott odaátról a posta.

De „Mindennek rendelt ideje van” — ahogy a Prédikátor írja, és „ideje 
van... a meghalásnak is”. Elment János bácsi. Hirtelen és visszahozhatatlanul 
távozott az élők sorából. Magára hagyva Róza nénit, akin így beteljesedett az 
írás: „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek... Mert, ha eles
nek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nin
csen, aki őt felemelje (Préd 4,9—10).

Egyszer látta még a fiát Róza néni. Tizenöt évi vágyódás után sikerült találkoz
niuk Bécsben. Egy ismerős szállította ki gépkocsijával az akkor már idős 

asszonyt. Két hetet tölthetett volna el, kettesben a legjobban szeretettel. De Róza 
nénit elfogta a honvágy az otthoni, düledezőnek induló birodalma után. Nem így 
gondolta az együttlétet a fiával. Rosszul érezte magát az idegen kőrengetegben. 
Arra vágyott, hogy valami csoda folytán visszajöjjön a múlt. Eltűnt évek gyer
mekzsivajára vágyott, a kicsi udvarban szétdobált apró játékokra. Kisebb és 
nagyobb háziállatokra, a fiaival kergetőző nagy komondorra. Mindarra, ami va
lamikor gyönyörűséggel töltötte el a szívét. Róza néni akkor elsiratta a múltat, s 
miközben szerető keze megsimogatta a kedves arcot, és megszorongatta az erős 
férfikezet, valahogy olyan érzés kerítette a hatalmába, hogy ez az előtte álló fel
nőtt — bármennyire szerette is — más, mint ahogy azt álmatlan éjszakákon maga 
elé képzelte. Mondanivalójuk elapadt. Lassanként már csak ismételgették a mon
datokat, a családról, a gyerekekről. Az ismeretlen országról, ahol élnek. Ahol
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nagyobbak és kényelmesebbek a házak, és szebbek a szobák. Ahol az unokák gyö
nyörű iskolákban tanulnak. De nem beszélnek magyarul, csak otthon, a négy fal 
között. Róza néni akkor döbbent rá igazán, hogy az a nagy tenger, ami közéjük 
furakodott Isten rendeléséből, valóban átjárhatatlan. Mindörökké.

Egy hét után hazajött.

H úsz évet élt még Róza néni magányosan, a férje halála után. Egy ideig még 
dolgozgatott a ház körül. Kisállatokat nevelt. A szőlőt is gondozta egy ideig, 

amíg futotta az erejéből. Aztán a bécsi nagy utazás után beszűkült körülötte a vi
lág. Feladta. Megroppant benne valami. Belül, a szíve táján. Nem akart már élni. 
De Isten hosszú életet mért rá. Virradatot késleltető hosszú, álmatlan éjszakákat. 
Lelket tépő, fájó emlékekkel terhes gondolatokat a tétlenségre ítélt nappalok 
szinte síri csendjében. Lassan összefolyt felette idő és tér. Egybemosódott szá
mára az alvásra kijelölt idő az egykor dologra serkentő délelőttökkel és délutá
nokkal.

Szobájába zárkózva üldögélt az ágya szélén és imádkozott. Időnként lefe
küdt, és aludt, amikor tudott. Amikor rászállt a kegyes álom. Néha az elmúlt szép 
napokról álmodott. Ilyenkor együtt látta a családját. A kisfiát és a nagyobbikat. 
Beszélgetett a férjével. Aztán felébredt, s ha a faluból valaki meglátogatta, elme
sélte neki az álmát. Anyagi gondja nem volt. A kicsi föld után kapott járandóság 
elégnek bizonyult igénytelen léte fenntartásához. A fia is támogatta az óceán 
túlsó partjáról, és amikor Róza néni már képtelen volt ellátni magát, gondozót
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is fogadtak mellé, aki ételt készített számára és ellátta körülötte az élet dolgait. 
Róza néni magányát csak a gondozó rövid ottlétei törték meg. És néha egy-egy 
látogató a faluból. Ritkábban a család is átjött odaátról. A meny és az unokák. 
De az, akit a legjobban várt, a fiú, nem jöhetett.

Róza néni 95 évet élt. Pályája szinte átívelte a századot. Megérte az 1989-es 
változásokat. Élt még azokban az években, amikor feloldódott a határ szöges
drótja és hazaengedték volna a fiát.

De a fiú meghalt. Hirtelen, éppen az ígéret kapujában. Csak egy kicsit kellett 
volna várnia, és megérhette volna a csodát, a viszontlátás örömét. De a halál irigy 
volt erre a kegyre, és elvitte őt. Róza néni megkondíttatta a templom harangját, 
mintha otthon lenne felravatalozva a fia. Mintha itt temetné el, a falusi kicsiny 
temetőben, az apja mellé.

De a fiú máshol alussza örök álmát. A Niagara közelében, egy kanadai teme
tőben. Hiába kiáltana már, hogy: „Emberek, van-e itt valaki Somogyországból?” 
— nem válaszolna senki. Pedig biztosan volnának még néhányan. De a halottak 
nem beszélnek. Az élők gyenge hangját pedig túlharsogja a távoli vízesés robaja.

Az unokák azóta felnőttek már. Okos és értelmes emberekké váltak. Értel
mükkel és munkájukkal új hazájukat gazdagítják.

A dédunokák azonban már nem beszélnek magyarul.

Az utolsó családtag halála után Róza néni még élt néhány évet. Hátralevő ide- 
. jét már csak imádkozással töltötte. Amikor rosszabbul érezte magát az öreg

ség itt-ott megnyilvánuló fájdalmaiban, akkor bement a tiszta szobába és megiga
zította a temetésre kiválogatott ruháit. Megszámlálta a búcsúzás költségeire 
összegyűjtött forintjait. Aztán végigsimította az asztal tetején sorbarakott fényké
peket. Az unokákról és dédunokákról készített fotókat, melyek ellepték már az 
időfakította régi térítőt. Csak két régi kép volt kinagyítva. A két fiúról. Az egyik
ről, aki a messzi Oroszországban nyugszik valahol, a másikról, aki a Niagara víz
esést hallgatja az idegen föld hideg börtönében.

Aztán elment Róza néni is, Istennek ajánlva lelkét. Temetésén távoli rokonok 
álltak a ravatalánál, és a gyászszertartás végén a falusi asszonykórus énekelt.

Üresen áll a ház. Ajtaja, ablakai zárva. A fényképek az asztal tetején. Ki tépi 
majd össze őket? Kegyeletből.

A vén diófa, melyet János bácsi ültetett a fia születésekor, még áll az udvar 
szélén. Túlélte mindnyájukat.

Eddig a történet. így tűnt el egy kicsiny család a magyarság életéből. 
„Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit sem tudnak, 

és azoknak semmi jutalmuk nincs többé; mivelhogy emlékezetők elfelejtetett.
Mind szeretetük, mind gyülöletök; mind gerjedezésök immár elveszett; 

és többé semmi részök nincsen semmi dologban, a mely a nap alatt történik.” 
(Préd 9.7—8).

Lenhardtné Bertalan Emma
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FR IED R IC H  LAJOS:

Két pásztor
M indnyájan ismerjük azt a közmondást, amelyik azt mondja, hogy a — telt 

pohárból kiömlik a víz!
Egyszer találkoztam egy hívő emberrel, akinek az ajkáról még szebben hang

zott el ez a közmondás. Valahogyan így: Akinek tele van mennyországgal a szíve, 
onnan mindig /elszállnak az angyalok!

Ez a szép mondat jutott ma eszembe, amikor az újsággal kapcsolatos emlé
keim között kutattam.

Karácsony előtt voltunk. A bibliaóra után békességes, karácsonyi jó  emberek 
jöttek a lelkészi hivatalba. Mindegyiknek angyalarccá simult az arca, hiszen a ke
zében mindegyik valami ajándékot szorongatott. Kalácsot, ruhát, pénzt, játékot.

Odakünn halkan hullt a hó, odabenn a szobában szerető szívekből szóródott 
szét a szó.

— Tisztelendő úr! — mondta valaki csendesen — vállalja el most a karácso
nyi angyalok szerepét. Jutassa el ezeket az apróságokat azokba az otthonokba, 
ahol még hiányzik valami a karácsonyfa alól.

Fölnéztem a kedves arcú nénire és akkor újra megláttam, hogy milyenek az 
„igazi” karácsonyi „angyalok”.

Címek, cédulák kerültek a csomagokra. Igés kis lapok és kedves karácso
nyi ágak.

Amikor vége lett ennek a felejthetetlen „angyaljárásnak” és mindnyájan ha
zamentek, én ott álltam a sok ajándék között és egyszerre nagyon szomorú lettem. 
A z jutott az eszembe: Istenem, milyen furcsa „angyal” is vagyok én, aki csak vi
szek, küldök, de magam semmit sem adok.

De mit adjak? Hiszen semmim sincsen! És kinek adjak, akinek öröm az én 
ajándékom?

Elővettem a gyülekezeti névsort. Vajon én kinek adhatnék? Kinek lehetnék 
a karácsonyi angyala? Egyszer csak megakadt a szemem ezen a néven: Hosszú 
Nagy István, pásztor, Monostori puszta. Nem ismerem. Sohasem jártam nála.

Am i azután történt, pillanatok müve volt. Rohantam a postára, csekket töl
töttem ki, pénzt adtam fel. Levelet írtam az egyházi újság szerkesztőségébe: előfi
zetek egy évre — küldjék az újságot rendszeresen Hosszú Nagy Istvánnak a Mo
nostori pusztára...

Vidáman jöttem hazafelé. Régi, kedves karácsonyi énekek muzsikáltak a szí
vemben. Egyszerre minden olyan szép lett. Hiszen ma én is szerethettem. Ma én 
is adhattam valamit.

A pásztor — a pásztornak.

*
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a ztán elmúlt a karácsony. Teltek, múltak a napok, hetek, hónapok. Tavasz, 
/ I  nyár, ősz sok szép lapját letépte naptárunkról kedves földi házigazdánk, az 
Idő. Újra készülődtünk egy új karácsony elé.

Egyik reggel nyílik az ajtó és belép rajta egy hatalmas, szépszál ember. Nehéz, 
fekete csizmában, testhez tapadó ünneplő fekete nadrágban, pitykegombos mel
lényben, bottal és nagy kalappal a kezében. És az arca?! A legszebb arc, amit va
laha is láttam. Nagybajuszú, napsugár- és szélcsókolta piros, pusztai arc! Mély
tüzű, fekete, okos szemében ott csillogott az értelem, a becsület és a bizalom. Nem 
sokáig kellett törnöm a fejemet a foglalkozása felől, hiszen aki ránézett, annak 
rögtön meg kellett kérdeznie tőle: hol hagyta százötven bárányát, meg a két puli 
kutyáját?!

Igen, ő volt. A z ismeretlen olvasó. Hosszú Nagy István, a Monostori pusz
táról.

— A z újság miatt jöttem  — mondta néhány mondat után.
— Talán nem tetszett? — kérdeztem tőle mosolyogva.
— Jaj, dehogynem. Amikor először megjött, nem is akartuk átvenni. Mond

tam a feleségemnek, hogy itt biztos valami tévedés van. De aztán, amikor jö tt 
minden héten, csak elkezdtük olvasni. Először csak az asszony, meg a legnagyobb 
gyerek. Meg akik hozzánk jártak. Egyszeresük látom, hogy mindig gyűröttebb, 
rongyosabb, piszkosabb az újság, amire hozzám kerül. Attól kezdve én olvastam 
fe l a családnak. Mert hát ugye én vagyok a pásztor... Úgy hallgatták, mint a tisz
telendő urat a szószékről. Hiszen szép dolgok vannak abban mindig Istenről, sze
rétéiről békéről.

— Hát akkor mi a baj? — kérdeztem szeretettel és úgy simultam a tiszta te
kintetéhez, mint a bárányai a kezéhez.

— Hát tetszik tudni — az adósság! A zt sem tudom, kinek tartozom. Meg azt 
sem tudom, hogy lesz-e annyi pénz az én vékonybélű bukszámban.

Megnyugtattam és mosolyogva mondtam: nincs itt semmi adósság, ezt még 
tavaly kifizették az „angyalok”.

A zt hittem, hogy ezzel elintéződött a dolog és Hosszú Nagy István egy 
minden elrendező kézfogás után visszamegy nyugodtan és dolgavégezetten a 
pusztára.
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Hosszú Nagy István felállt. Megszorította a kezemet. Búcsúzkodott.
Belenyúlt a mellénye zsebébe. Egy csomó papírpénzt tett az asztalra.
— Ezt meg adja oda a tisztelendő úr azoknak az „angyaloknak”, ne legyen 

üres ezen a karácsonyon se a bukszájuk. Hadd küldhessenek másoknak is abból 
az újságból!

A z ajtóból még egyszer visszafordult és kacsintott: — de csak úgy ismeretle
nü l...! Tűd ja, olyan „angyaloson”!

A pénz, ami utána ott maradt az asztalon, egy egész kis gyülekezetnek elég 
lett volna előfizetésre az újságra.

Ez volt a legszebb földi prédikáció, amit l á t t a m .  Amikor a pásztor aján
dékozott a nyájnak.

(Harminc éve hunyt el Friedrich Lajos. Két írásával emlékezünk reá.)
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FRIED R IC H  LAJOS:

Viharban
F idéki város valahol a Dunántúlon. Nem messze a Bakonyiéi és közel a Bala

tonhoz. Templomok és történelmi emlékek lehelik a múltat, vidám fiatalok 
és pihenő, sétáló, kiránduló felnőttek ünnepük a jelent. Vasárnap van. Szép, vilá
gos, tiszta és kék az ég. A kertes kis házakat sorba ölelgeti a bakonyi szél és ünnepi 
illattal parfömözi a végtelen, virágos rét. Tiszta utcákon, tiszta ruhájú tömegek 
hullámzónak a napfényben mosolygó házsorok között.

A soktemplomú város közepén, dombra építve ott áll az evangélikus temp
lom. Mindössze egy kis kert választja el a papiaktól.

A templom harangja szerényen szólal meg többször is egy-egy vasárnap és 
így hívogatja azt a párszáz evangélikust az Istennel való találkozásra, akik ott él
nek szétszórtan a messze elterülő város házaiban. Nincs nagy hangja a harang
nak, mégis mindig megtelik a templom, mintha a széttöredező harangszó hívását 
továbbvinné a szeretet. A zt mondják ebben a gyülekezetben, hogy még a város 
peremén is, a kicsi házakban is „hallani” a hívogató harangszót. Persze nagy do
log az, amikor a vasárnapi vágy már kora reggel megnézi az óramutatót.

Aztán ünneplőbe öltözötten mindenfelől elindulnak a templom felé.
A kik vidéken élnek, tudják, milyen szép közösség, milyen kedves alkalom a 

„családi találkozó”. Ilyenkor a legidősebb szülők házában az „öreg házban” 
összejön a család. Terített asztal mellé ülnek a gyermekek és unokák. Testvérek 
és rokonok. Ki tudja, mi teszi ilyen széppé ezeket a találkozókat. Talán a szülői 
ház varázsa, egy visszatérő régi bölcsődal, egy szívből jövő, igazán szerető szó, egy 
jó  tanács, vagy éppen az atyai szó bölcsessége, szeretete, jósága. Mindenki szíve
sen megy ere a családi találkozóra, mindenki jó l érzi magát a szeretet terített asz
tala mellett és mindenkit boldoggá tesz az „öregház” varázsa.

j n  bben a kisvárosban ilyen az istentisztelet: családi találkozó az öregházban. 
J - j  Mindenki ismeri egymást és mindenkit ismer a Szeretet. És mindenki szá
mára fontos az „atyai szó”. Nem hiányzik az öregház varázsa sem: szeretet várja 
a belépőt és szeretet kíséri vissza a hazatérőt.

A z evangélikus gyülekezet papja is úgy tartozik bele a templom népébe, kis 
családjába, mint egy családtag. Mint egy valaki a hozzátartozók közül. Ha a 
templomban van, nem a szószék magasságából prédikál, hanem szívközelségből 
szólal meg egyszerűen, szeretettel. Ha valaki otthonába lép, az nem egy hivatal
ban áll meg, hanem már az első percekben úgy érzi, hogy testvérre talált az isme
rős rokoni házban.

Két kisfia van a papnak, akik a papnéval együtt szintén mindig ott vannak 
a gyülekezetben, az eggyéforrott családban, amikor a kinyíló Biblia mellett újra 
meg újra valósággá válik és megismétlődik — a kenyér csodája.
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Ezen a mostani napfényes, gyönyörű nyári vasárnapon is ott van a nagyob
bik fiú  abban a szobában, ahol ősi szokás szerint istentisztelet előtti imádságra 
szoktak összejönni a presbiterek, hogy aztán a lelkésszel együtt közösen menjenek 
be az Isten házába. A kisebb fiú t még öltöztetik, de nemsokára majd ő is belép 
anyjával a szobába.

Ma a segédlelkész tartja az istentiszteletet. A  lelkész néhány perccel ezelőtt 
indult el kis motorján a szórványba, istentiszteletet tartani a Balaton mellett.

A harmadik harangszóra belép a szobába Luther-kabátban a segédlelkész és 
körbe állnak egymás mellé a presbiterek. Megkezdődik a rövid imádság: — Isten 
áldja meg az igét, amelyik szólni fog, Isten áldja meg az ige hallgatóit, a templom 
gyülekezetét, a város népét, közel s távolban minden embert, akit Isten a maga 
képére teremtett. És áldja meg az Isten a lelkipásztort, aki elindult a szórvány 
népe felé, hogy ott is megszólaljon az evangélium. Isten legyen velünk és minde
nekkel! A z Áment már együtt hangosan mondják a jelenlevők.

Aztán bevonulnak a templomba. Együtt van a gyülekezet. Száll az ének és 
Isten elé térdel az imádság. Szól az igehirdetés és szívtől szívig ér. A mikor az imád
ság után megszólal az orgona és elkezdődik a befejező ének, hirtelen éles fénnyel 
és hatalmas hanggal betör a templomba a hirtelen jö tt vihar. Veri az eső az abla
kokat. Villám cikázik át a pislogó gyertyák fölött és az orgona lágy hangjába be
lezúg a mennydörgés moraja.

A gyülekezet még elénekli a befejező éneket: „Maradj meg kegyelmeddel, ve
lünk óh Jézusunk!” És mire lassan elindulnak a templomajtó felé, elcsöndesedik 
a hirtelen jö tt vihar. Még néhány csepp harmat van a kilincsen, de már a kijövő 
arcokra visszamosolyog a gyönyörű nyári napsugár.

A templom előtt néhány szóra a szokás szerint még megállnak az emberek.
A papné kezén a két kisfia, így beszélget az asszonyokkal. Mielőtt elválnak, 

még ezt mondja:
— Jaj, nem tudom, mi lett a férjemmel ebben a nagy viharban. Jaj, csak meg 

ne fázzon. Jaj, csak beteg ne legyen!
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A nagyobbik kisfiú hallgatja a beszélgetést, majd felnéz az édesanyjára és 
csodálkozva mondja:

— Anyukám, nem lehet semmi baja az édesapának, hiszen mielőtt bemen
tünk a templomba, a presbiter bácsikkal imádkoztunk érte!

A  papné elkomolyodott arccal simogatta meg a kisfiú arcát.

gy óra múlva megállt a motor a ház előtt és belépett a lelkész mosolyogva,

r^rözeledett a karácsony, Krisztus születésének, a szeretetnek, az ajándéko- 
J \ .  zásnak, a békességnek Istentől megáldott kedves ünnepe. A legnagyobb ün
nepre készülve, a legtöbb ember mindennapi élete is megváltozik. A régi szokás 
szerint a pulyka, a kolbászos káposztaleves, a mákosguba kerül az ünnepi asz
talra. Ilyenkor mindenki lázasan vásárol, dugdossa az ajándékokat, a meglepeté
seket. A boltok forgalma is jelentősen nagyobb lesz, hiszen mindenki — pénztár
cájához mérten — többet vásárol.

Én magam is elindultam ünnepi bevásárló kőrútomra. Mint nyugdíjas népta
nító, ráértem, figyeltem a bevásárló embereket, magatartásukat, és egyesek ide
geskedését. így lehettem tanúja egy szomorú, de mégis kedves kis történetnek.

Közreadom.
Kora reggel az egyik ÁFÉSZ élelmiszerboltban. Már megérkezett a tej, a pék

áru is. Nagy a forgalom.
Nyílik a bolt ajtaja. Idős, hajlotthátú apóka csoszog be a boltba. Megáll, 

botjára támaszkodva piheni ki az út fáradalmait. Kissé zavartnak látszik. Olyan, 
mintha keresne valakit. Aztán zavartan elindul a kenyeres pult felé. Szétnéz, és 
egy alkalmas pillanatban egy zsemlét csúsztat a zsebébe. Megnyugodva örvend, 
hogy nem vette észre senki. Utána a tejespulthoz araszol. Ott egy fé l liter tejecskét 
akart eltenni, de az árgus szemekkel figyelő boltvezető ezt már észrevette.

Odament a bácsikához, és udvariasan megkérte, hogy menjen be vele az iro
dába. Apóka tétova léptekkel, reszkető lábakkal, a szégyentől megbénítva követte 
a főnököt.

Odabent leültette a bácsit. Nyugodt, szelíd hangon így szólt a főnök: 
„Aranyos bácsikám, miért tette ezt? Hiszen tudja, hogy ezt büntetik. A  boltért 
anyagilag én vagyok a felelős. Mi lenne velem, ha szemet hunynék az ilyenek 
felett?”

Szeretetben élni
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A bácsika remegő hangján szégyenkezve szólt: „Főnök úr! Isten látja telke
met, hogy nekem még sohasem volt összetűzésem a törvénnyel. De a baj most 
megtörtént. Higyjeel, tegnap még früstököltem, de ebédem már nem volt, vacso
rára már csak lapos tányérra keserű sóhajtás jutott. Tetszik-e tudni, hogy milyen 
nagy úr az éhség? Nyugdíjas vagyok. Csak két nap múlva kapok nyugdíjat. Eljöt
tem, hátha akad valaki ismerős, akitől egy húszast kérjek kölcsön. De nem akadt 
senki. Magányosan élek. Elmúltam hetvennyolc éves. Munkát már nem tudok 
vállalni. Tessék elhinni, hogy megöl a magány, és oly sokszor az éhség. De a min- 
denit a világnak. Egyesek dőzsölnek, turkálnak a javakban, nekem meg nyolc
ezer forintból kell tengetni nyomorúságos életemet negyven évi becsületes munka 
után.”

a z esetet látta az egyik pénztáros kislány is. Megsajnálta a bácsit. Betolta 
a pénztár fiókját. Bocsánatot kért az ott várakozóktól: „Azonnal jövök.” Ez

zel besietett az irodába: „Főnök úr, ez a bácsi az én nagybátyám. Megtévedt sze
gény, én kifizetem helyette.” — Letette a húszast, és sietve ment vissza dolgozni. 
A várakozók nem türelmetlenkedtek. Mintha az advent békességében érezték 
volna, hogy a szeretet, a jóság vibrál a levegőben.
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A főnök úr már az első percben tudta, hogy az apóka nem nagybátyja a kis
lánynak. Kikísérte az apókát a boltba. Szatyorjába belecsúsztatott egy szál kol
bászt, egy kenyeret, és egy üveg bort. Kikísérte vendégét az ajtóig. Meleg kézszorí
tással elköszönt tőle Istentől gazdagon megáldott karácsonyt, és jó  étvágyat 
kívánva.

Apóka suta mozdulattal elkente könnyeit meggyötört arcán, és könnyeivel 
küszködve csak ennyit tudott suttogni: „Jóságáért az Istenke áldja meg.”

A főnök úr hosszan nézett a siető léptekkel hazafelé tartó vendége után. A z
után odament a pénztárhoz. Kifizette Marikának a kenyeret, a kolbászt, a bort. 
Visszaadta a húszast a kislánynak. Megsimogatta az aranyszőke haját. Egymásra 
néztek szótlanul, és boldog mosolyuk elárulta, hogy cselekedetükkel méltán ké
szülnek a szeretet ünnepére.

Én magam is sokáig néztem az apóka után. Közben az én szemem is elhomá
lyosult ennyi szeretet, ennyi jóság láttán. Letörölve könnyeimet, bevásároltam, és 
elindultam hazafelé egy szomorú, de mégis szeretettel áldott kis történettel gazda
godva. Útközben gondolatban megalapítottam a „SZERETET NAGYDÍJÁT”. 
Milyen jó  lenne ezt a kitüntetést az ilyen lelkiekben gazdag boltvezetőknek át
nyújtani, és az ilyen Marikáknak a mellére tűzni.

Hazaérve, magam mellé ültettem unokáimat. Elmeséltem nekik ezt a kedves 
kis történetet. Nagy figyelemmel lesték minden szavamat. Milyen jó  alkalom volt 
ez arra, hogy a karácsony előtti adventben beszélgethessünk az emberségről, az 
igaz szerétéiről.

Ha mindenki úgy gondolkodna, mint e kis történet szereplői, akkor az Isten 
boldog szeretetében békességben élhetnénk ezen a földön.

Berta József 
ny. néptanító

Sajtóosztályunk a karácsonyi könyvvásáron
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Hálaadó ének
(65. zsoltár)

Téged illet az áhítatos csend 
s a dicséret, ó Isten, a Sionon, 
neked adják meg a fogadalmakat, 
ki meghallgatod az imádságot; 
mindenki teeléd járul.
Bűnök vettek erőt rajtam; 
hűtlenségeinket te bocsátód meg!
Boldog, akit kiválasztasz 
s közel vonsz magadhoz, 
hogy pitvarodban időzzék — 
hadd teljünk be házad javaival, 
templomod szentségével!
Félelmetes csodákkal felelsz nekünk,
mert igaz vagy, szabadító Istenünk,
ki bizodalma vagy a fö ld  széleinek
s a messzi tengereknek,
ki erőddel hegyeket emeltél
s hatalom övez,
ki elcsitítod tenger zúgását,
habok morajlását, népek kardcsörtetését.
Félnek is jeleidtől
még a fö ld  peremén is!
Megörvendezteted keletet s nyugatot: 
meglátogatod a földet, 
bőséggel árasztod el, 
igencsak meggazdagítod.
Isten patakja színültig vízzel, 
megadod gabonájukat: így gondoskodsz róla. 
Barázdáit megöntözöd, göröngyeit fellazítod, 
záporokkal meglágyítod, termését megáldod.
Jóságoddal megkoronáztad az évet: 
bőség fakad, ahol jártál.
Csöpög a pusztai pázsit, 
vidámság övezi a dombot, 
juhnyájba öltözik a rét, 
búzába burkolózik a völgy, 
ujjonganak és énekelnek.

Fordította: Bodrog Miklós



Négy vázlat
Keresztelő János lefejezéséhez

(Mk 6,14—28)

Heródes

Lecsukattam — és lestem zord szavát. .. 
Hóhérnak, János, hallgatód ad át.

Az asszony

A szent vetélytárs immár nem beszél.
De élek én! Üdv! Elmúlt a veszély!

A leány

Am it anyám mond, mindig azt teszem — 
követtem most is engedelmesen.

A próféta

A csukott száj így is igéket ont, 
egy élet végén roppant súlyú pont.

Bodrog Miklós



A MAGYARORSZÁGI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

NÉVTÁRA

1. Országos Egyházi Elnökség

Püspök-elnök D. dr. Harmati Béla, 1088 Budapest VIII., Puskin u. 12. Postacím: 
1447 Pf. 500. Tel./Fax: 138-2302, 138-2360
Püspök: D. Szebik Imre, 1125 Budapest XII., Szilágyi E. fasor 24. Tel.: 176-2335; 
Fax: 176-2440
Országos felügyelő: Dr. Frenkl Róbert, 1085, Üllői út 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. Novo- 

bátzkyné Dr. Nagy Paula jogtanácsos — Bócsai Zsuzsanna titkárnő
2.2 Gazdasági és Pénzügyi osztály: Szemerei Zoltán főosztályvezető — Peskó 

Zsuzsa — Kendeh Györgyné — Csoszánszky Károlyné — Károlyi Rita — 
Menus Józsefné

2.3. Építési és Műemléki Osztály: Dr. Inotayné Lukáts Judit osztályvezető — 
Helfrich Péter osztályvezető

2.4. Oktatási és Iskolai Osztály: Nagy Lajos osztályvezető
2.5. Ifjúsági Osztály: Marton Tamás osztályvezető
2.6. Nyugdíj Osztály: Kosa László ügyvivő lelkész
2.7. Diakóniai Osztály: ifj. Kendeh György ügyvivő lelkész
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2.8. Ökumenikus és Külügyi Osztály: Szirmai Zoltánná osztályvezető — Schu- 

lek Edit, 1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel./Fax: 266-5532
2.9. Országos Sajtó és Kommunikációs Osztály: 1085 Budapest, Üllői út 24. 

Tel.: 133-6438; 134-3567; Fax: 113-0886. 1085 Budapest, Üllői út 24. Tóth- 
Szőllős Mihály főszerkesztő, osztályvezető — Kasparek Pálné — Rezessy 
Szabolcs — Turcsán Anita — Tóth Józsefné — Rezessy Miklósné

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
EVANGÉLIKUS MŰHELY: Bárdossy György, Üllői út 24. Tel.: 113-0886 
HANG: Halmi Krisztina, Üllői út 24. Tel.: 113-8925

2.10. Országos Menekültügyi Szolgálat: Szabó István, 1151 Budapest, Bogáncs u. 
36.

2.11. Országos Egyházzenei Osztály: Trajtler Gábor egyházzenei igazgató, 1052 
Budapest, Deák tér 4. Tel.: 137-9959
Kántorképző Intézet: Gulyás Erzsébet gondnok, 2151 Főt, 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: Bachorecz Katalin — Péteriné Benedek Ágnes

2.14. Egyetemi és főiskolai gyülekezet: Pángyánszky Ágnes lelkész, 1085 Buda
pest, Üllői út 24. Tel.: 113-0886

2.15. Gusztáv Adolf Segélyegyesület, Luther Márton Szövetség (Martin Luther 
Bund, Erlagen); elnök: Káposzta Lajos esperes, 6230 Soltvadkert, Dr. 
Graetzer u. 1. Tel./Fax: 78 381-037

2.16. Országos Média Osztály: Nagy László szerkesztő, 1085 Budapest, Üllői út 
• 24. Tel.: 113-0886

3. AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐI

Országos jogtanácsos: Dr. Luthár Jenő, 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. 
Ümk.: 153-4477; Dr. Galli István, Ügyvédi iroda: 1137 Budapest, Szt. István krt. 
18. Tel.: 269-5393
Országos főjegyzők: Káposzta Lajos, 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel.: 
78 381-037; 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, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 
Tel.: 417
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3.1. Az Országos Bizottság Elnökei
Alkotmány és Jogügyi Bizottság: Horváthné Dr. Molnár Lívia, 9024 Győr, 
Liezen M. u. 25.
Diakóniai Bizottság: ifj. Kendeh György, 1134 Budapest, Kassák L. u. 22. 
Tel.: 120-8207
Építési és Egyházművészeti Bizottság: Dr. Inotayné Lukáts Judit, 1085 
Budapest, Üllői ut 24. Tel.: 113-0886
Ifjúsági Bizottság: Fabiny Tamás, 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 
262-7683
Katechetikai Bizottság: Dr. Muntagné Bartucz Judit, 1071 Budapest, Dam
janich u. 28/B. Tel.: 122-2806
Missziói Bizottság: Sztojanovics András, 5553 Kondoros, Hősök u. 24. Tel.: 
66 388-875
Központi iroda: 1085 Budapest, Üllői út 24. II. em. 19. Tel.: 113-0886/29 
Oktatási Intézmények Bizottsága: Dr. Frenkl Róbert, 1085 Budapest, Üllői 
út 24. Tel./Fax: 138-0886
Ökumenikus és Külügyi Kapcsolatok Bizottsága: Dr. Reuss András, 1147 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 163-6451
Sajtó és Tömegkommunikációs Bizottság: Nagy László, 1085 Budapest, 
Üllői út 24. Tel.: 113-0886
Zeneügyi Bizottság: Trajtler Gábor, 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 
137-9959

4. ZSINATI IRODA

1085 Budapest, Üllői u. 24. Tel.: 134-2423 — Dr. Koczor Miklós zsinati gazda — 
Boros Miklós zsinati titkár

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 — Csocsánszky Márta, 1147 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 163-6451/15; Sullayné Szigetvári Ildikó — 
Herczog Csaba — Kendeh Tünde

5.3. Országos levéltár: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 114-3084: Vető Béla 
igazgató — Böröcz Enikő — Kovács Krisztina — Gáncs Aladár — Dr. Zsig
mondy Árpád

5.4. Zákeus Média Centrum: 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel.: 283-0148: Győri 
János Sámuel
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6. EGYÉB ORSZÁGOS MUNKAÁGAK

6.1. Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Iroda: 1085 Budapest, 
Üllői út 24. Tel.: 113-8925

6.2. Magyarországi Evangélikus Külmisszió Egyesület, hivatal: 1085 Budapest, 
Üllői út 24. II. em. Tel.: 113-0886, elnök: id. Bencze Imre, 1205 Budapest, 
Mikszáth u. 7. Tel.: 285-1815; társelnök: Dr. Bálintné Kis Beáta, 4400 Nyír
egyháza, Korányi F. u. 135.

6.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület: Túrmezei Erzsébet főnök
asszony, 1086 Budapest, Karácsony S. u. 31—33. Tel.: 210-3411; — Mado- 
csai Miklós lelkész, 1015 Budapest, Ostrom u. 15. Tel.: 201-7210 — FÉBÉ 
anyaház, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193. Tel.: 176-8610 — „SILÓ” 
mozgássérültek csoportotthona: Dr. Gadó Pál otthonvezető, 2081 Pilis- 
csaba, József A. u. 7. Tél.: 26 373-423 — FÉBÉ otthon: 1122 Budapest XII., 
Maros u. 25. Tel.: 156-5216 — Názeret templom: 3235 Mátraszentimre- 
Bagolyirtás, Jókai u. 7—9. Tel.: 37 376-483

6.4. Evangélikus Diakonissza Anyaház: 9025 Győr, Petőfi tér 4. Igazgató lel
kész:

6.5. Protestáns Tábori Püspökség, Evangélikus Irodavezető: Szalay Tamás
lelkész-ezredes, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 21—23. Tel.: 212—2990; 
132-2500/8542

6.6. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIÉ) Iroda: 1085 Budapest, Horánszky u. 
26. Tel./Fax: 267-0587

6.7. Magyar Evangélikus Rádiómisszió: Gáncs Péter lelkész, 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19. Tel./Fax: 28 370-684

7. MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT
2 0̂ % ^333

1116 Budapest, Tomaj u. 4. Tel.: 186-5453; 186-8904; Fax.: 186-8913: Igazgató: 
Lehel László lelkész
Szociális Központ (jogi tanácsadás, segélyek, szociális konyha, munkaközvetí
tés): 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

8. 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 
Prorektor: Dr. Muntag Andor
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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. Hausmann Jutta 
Újszövetségi tanszék: Dr. Cserháti Sándor 
Egyháztörténeti tanszék: Dr. Fabiny Tibor
Rendszeres teológiai tanszék: Dr. Reuss András — Dr. Prőhle Károly 
Gyakorlati tanszék: Dr. Szabó Lajos
Vallás- és társadalomtudományok tanszéke: Dr. Szentpétery Péter 
Egyházzenei tanszék: TVajtler Gábor
Címzetes teológiai tanárok: Dr. Hafenscher Károly — Dr. Selmeczi János

MEGBÍZOTT ELŐADÓK

Újszövetségi tanszék: Fabiny Tamás adjunktus
Egyháztörténeti tanszék: Csepregi Zoltán tanársegéd — Keveházi László 
Rendszeres teológiai tanszék: Csepregi András — Béres Tamás 
Egyházzenei tanszék: Finta Gergely tanársegéd — Csorba István — Johann 
Gyula — Kinczler Zsuzsa 
Modern nyelvek: Dr. Szentpétery Marianne
Könyvtár: Sullayné Szigetvári Ildikó — Herczog Csaba — Kendeh Tünde
Rektori hivatal: Zirneáné Matos Éva 
Főtitkár: Csorba István

9. EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK ÉS KOLLÉGIUMOK 

Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor)
1071 Budapest, Városligeti fasor 17—21. Tel.: 321-1200, 322-4406, 342-9528, 
342-8992. Igazgató: Dr. Vajda Ferenc

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Tel.: 99 312-250, 314-547. Igazgató: Dr. Lampérth 
Gyula

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Tel./Fax: 66 454-511, gazdasági igazgató tel.: 
66 453-603, igazgató: 66 454-809. Igazgató: Dr. Nánai László

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel./Fax: 74 451-719. Igazgató: Sántha Lászlóné
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Deák téri Evangélikus Gimnázium
1052 Budapest, Sütő u. 1. Tel.: 117-3963; Tel./Fax: 266-5375. 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

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium (evangélikus osztályok az önkormányzati 
gimnáziumban)
5900 Orosháza, Táncsis tér 2—6. Tel.: 68 311-362. Osztályfőnök: Pál Tamásné 

Luther Márton Kollégium
4400 Nyíregyháza, Béla u. 1. Tel.: 42 410-601. Igazgató: Tar Jánosné

Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti kollégiumai
1077 Budapest, Rózsák tere 1. (Izabella u. 1.) Tel. porta: 351-0522, igazgató: 
342-9369. Igazgató: Gaál Jánosné

Luther Otthon (főiskolai kollégium) f  j  <n n
1138 Budapest, Vizafogó u. 2—4. Tel.: 149-9386
Középiskolai Kollégium X
1077 Budapest, Rózsák tere 1. (Izabella u. 1.) Tel.: 351-0522

Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon
9401 Sopron, Mátyás király u. 21. Tel.: 99 320-211. Igazgató: Bágyiné Mezősi 
Adrienn

10. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

Alberti Evangélikus Általános Iskola
2730 Albertirsa, Pesti u. 110. Tel.: a lelkészi hivatal útján: 53 370-179

Győri Evangélikus Egyházközség, Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
9025 Győr, Péterfy S. u. 2. Tel.: 96 320-312, 96 329-987. Igazgató: Jancsó 
Kálmánná

2. sz. Általános Iskola (evangélikus tagozat az önkormányzati iskolában)
5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 5—7. Tel.: 68 311-771. Igazgató: Jantos Istvánná
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11. EVANGÉLIKUS ÓVODÁK

Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája
2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: 53 370-388

Celldömölki Evangélikus Egyház Keresztyén Óvodája
9500 Celldömölk, Baross u. 34. Tel.: 58. Óvónő: Limpárné Darabos Mária

Evangélikus Keresztyén Óvoda
8100 Várpalota, Jókai u. 10. Tel.: 88 371-204. Vezető óvónő: Lassú Tamásné

Evangélikus Óvoda
6320 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

Napköziotthonos Óvoda Protestáns Csoport
1103 Budapest, Ászok u. 1—3. Tel.: 157-1358. Óvónő: Papp Ilona

„Szivárvány” Evangélikus Keresztyén Óvoda
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. Tel.: 28 370-185. Vezető óvónő: Fodorné Pecznyik 
Zsuzsa

Váci Evangélikus Egyházi Óvoda
2600 Vác, Rákóczi u. 17.

„Hajnal” Evangélikus Óvoda
5900 Orosháza, Hajnal u. 7. Tel.: 68 312-879. Vezető óvónő: Révészné Tóth 
Erzsébet

Irsai „Mustármag” Evangélikus Óvoda
2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: 53 370-600. Vezető óvónő: Murár Endréné

12. EVANGÉLIKUS ÜDÜLŐK ÉS MISSZIÓI KÖZPONTOK 

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. Igazgató lelkész: Mihácsi Lajos. 
Vezető: Kiéli Erzsébet
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„Kapernaum”
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83 316-103. Vezető: Szabó Ferencné 

„Bethel” Missziói Otthon
2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8—12. Tel.: 26 375-218. Igazgató lelkész: Bálint 
László. Otthonvezető: Vargha Gábor

13. EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHONOK

13.1. „Sarepta” 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
1021 Budapest, Modori u. 6. Tel.: 136-7630 
Nővérszálló
1029 Máriaremetei út 73. Tel.: 275-7327, 1029 Arany J. u. 3. Tel.: 176-5064

13.2 Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona
1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 114-2523. Igazgató lelkész: Széli 
Bulcsú. Otthonvezető: Missura Tiborné

13.3 Evangélikus Özvegy Papnék és Johannita Otthon
2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1. Tel.: 28 370-090. Igazgató lelkész: 
Solymár Péter. Otthonvezető: Bácskai Magdolna

13.4. „Kapernaum” Szeretetotthon
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83 316-103. Igazgató lelkész: Smidéliusz 
Zoltán. Otthonvezető: Szabó Ferencné

13.5. Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
7623 Pécs, Szabadság u. 18. Tel.: 72 314-946. Igazgató lelkész: Varsányi 
Ferenc. Otthonvezető: Dretzky Lygia

13.6. „Élim” Egészségügyi Gyermekotthon
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19. Tel.: 42 342-104. Igazgató lelkész: 
Magyar László. Otthonvezető: Bogár Ágnes



13.7. „Emmaus” Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A. Tel.: 42 341-152. Igazgató lel
kész: Bozorády Zoltán.

13.8. Evangélikus Szeretetotthon
5600 Békéscsaba, Berényi u. 125. Tel.: 66 325-056. Igazgató lelkész: Kutyej 
Pál. Otthonvezető: Szente Béláné

13.9. Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
1086 Budapest, Karácsony S. u. 31—33. Tel.: 210-3411. Igazgató lelkész: 
Kertész Géza. -

13.10. Evangélikus Szeretetotthon
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22. Igazgató lelkész: Garami Lajos. 
Otthonvezető: Gasparik Lászlóné

13.11 Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7. Igazgató lelkész: Roszik Mihály. Otthon
vezető: Motyovszki Jánosné

13.12. Evangélikus Szeretetotthon
9025 Győr, Péterffy S. u. 5. Tel.: 96 320-440. Igazgató lelkész: Mihácsi 
Lajos. Otthonvezető: Kiskos Pálné

13.13. Evangélikus Szeretetotthon
9152 Börcs, Petőfi u. 147. Tel.: 96 350-026. Igazgató lelkész: Mihácsi Lajos. 
Otthonvezető: Szőke Gézáné

13.14. „Agapé” Evangélikus Szeretetotthon
8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 8. Igazgató lelkész: Decmann Tibor. 
Otthonvezető: Reisinger Márta

13.15. Evangélikus Szeretetotthon Ó-templom
5540 Szarvas, Béke u. 15. Igazgató lelkész: Nobik Erzsébet

13.16. Evangélikus Szeretetotthon Új-templom
5540 Szarvas, Szabadság út 70. Igazgató lelkész: Deme Zoltán
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14. 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 út 24. Tel.: 113-8504 
Titkárság vezető: Jankó Katalin 
Kerületi tisztviselő: Költő Lászlóné
Kerületi alkalmazott: Negyedi Andrásné — Zvarnasz Pavloszné, 1088 Budapest, 
Puskin u. 12. Tel.: 138-2302
Kerületi jogtanácsos: Dr. Galli István, Ügyvédi iroda: 1137 Budapest, Szt. István
krt. 18. Tel.: 269-5393
Kerületi gépkocsivezető: Leidal János

14.1. Bács-Kiskun Egyházmegye 

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.
Baja, 6500 Széchenyi u. 16. Tel.: 79 323-742. Dedinszky Tamás 
Csengőd (hozzá tartozik Páhi és Kaskantyú gyülekezete), 6222 Szabadság 
u. 11. Tel.: 78 341-150. Nagy Veronika 
Dunaegyháza, 6323 Mikszáth u. 34. Tel.: 150
Dunaújváros (Kisapostag gondozza), 2400 Pf. 356. Tel.: 25 310-939. Reisch 
György (helyettes)
Harta 6326 Templom u. 48. Tel.: 50
Kecskemét, 6000 III. Szabadság tér 3. Tel.: 76 323-506. Kis János — Dr. 
Malya János segédlelkész
Kisapostag (gondozza Dunaújváros gyülekezetét), 2428 Petőfi u. 49. Tel.: 
21. Reisch György segédlelkész
Kiskőrös, 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 Bocsa gyülekezete), 6230 Dr. Graetzer u. 1. 
Tel./Fax: 78 381-037. Káposzta Lajos esperes
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14.2. Kelet-Békési Egyházmegye

Esperes: Táborszky László
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3. Tel./Fax: 66 325-524 
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Valentinyi Károly 
5650 Mezőberény, Gyomai u. 7. Tel.: 66 352-586
Békéscsaba hozzá tartozik Csabaszabadi, Fényes, Kétsoprony, Mezőme- 
gyer, Murony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós gyülekezete), 5600 
Luther u. 1. Tel.: 66 322-162. Táborszky László esperes. Tel.: 66 325-524 — 
Aradi András Péter igazgató lelkész. Tel.: 66 322-597 — Halász Sándor se
gédlelkész. Tel.: 66 322-016 — Németh Mihály segédlelkész 
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
Mezőberény I., 5650 I. Kossuth tér 6. Tel.: 66 352-040. Bácskai Károly 
segédlelkész — Bácskainé Vári Krisztina segédlelkész — Köhler Júlia gyüle
kezeti munkatárs
Mezőberény II. (hozzá tartozik Békés gyülekezete, gondozza Dévaványa és 
Szeghalom gyülekezetét), 5650 II. Luther tér 3. Feyér Sándor helyettes lel
kész

14.3. Nyugat-Békési Egyházmegye

Esperes: Pintér János
5900 Orosháza, Győri V. tér 3. Tel.: 68 311-320 
Egyházmegyei felügyelő: Benkő Pál 
5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 26/A. Tel.: 68 312-579 
Csabacsüd, 5551 Petőfi u. 40. Tel.: 67 311-748. Pathó Gyula 
Csanádapáca, 5662 Hunyadi u. 2. Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész 
Nagybánhegyes (hozzá tartozik Magyarbánhzegyes, Pusztaföldvár gon
dozza), 5669 Vörös tér 16.
Nagyszénás (hozzá tartozik Gádoros gyülekezete), 5931 Szabadság út 34. 
Kondor Péter segédlelkész
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Orosháza (hozzá tartozik Kardoskút és Szentetornya Rákóczi-telep gyüle
kezete), 5900 Orosháza, Győri V. tér 3. Tel.: 68 312-402. Pintér János espe
res. Tel.: 68 311-320 — Ribár János igazgató lelkész. Tel.: 68 312-003 — 
Győri Gábor. Tel.: 68 311-330
Pusztaföldvár (gondozza Nagybánhegyes és Magyarbánhegyes gyülekeze
tét), 5919 Rákóczi u. 30. Lászlóné Házi Magdolna (c & í  n  X . X ~  ö  
Szarvas-Ótemplom, 5541 Vasút u. 10. Tel.: 66 313-153. Nobin Erzsébet — 
Demján Sándor gyülekezeti munkatárs, hitoktató SC j  I C&& 
Szarvas-Újtemplom, 5540 Szabadság út 70. Tel.: 66 313-131. Deme Zoltán 
— Deméné Gede Erika
Tótkomlós (gondozza Mezőhegyes és Battonya gyülekezeteit), 5940 Luther 
u. 1. Tel.: 68 385-768. Gyekiczky János

14.4. Csongrád-Szolnoki Egyházmegye

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.
Hódmezővásárhely, 6800 Márton u. 1. Tel.: 62 342-152. Takács János 
Makó (Szeged gondozza), 6900 Luther u. 2. Tel.: 65 312-080 
Mezőtúr (Szolnok gondozza), 5400 Damjanich u. 4L 
Pitvaros (Ambrózfalva gondozza)
Szeged (gondozza Makó gyülekezetét), 6720 Tisza Lajos krt. 16. Tel./Fax: 
62 313-747. Tóth Attila
Szentes, 6600 Páva u. 7. Tel.: 63 311-398. Halasy Endre esperes 
Szolnok (gondozza Mezőtúr gyülekezetét), 5000 Verseghy park 1. Tel.: 56 
341-422. Bácsi János segédlelkész
Tiszaföldvár, 5430 Bajcsy-Zs. u. 5. Tel.: 398. Halasy Endre (Szentes)

14.5 Pesti Egyházmegye

Esperes: Szirmai Zoltán
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel.: 322-2806 
Egyházmegyei felügyelő: Pintér Győző 
1096 Budapest, Haller u. 64. Tel.: 216-4822
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Angyalföld, 1134 Budapest, Kassák L. út 22. Tel./Fax.- 120-8207. ifj. 
Kendeh György
Cinkota, 1164 Budapest, Batthány I. u. 53. Tel.: 400-0441. Blatniczky János 
Deák tér, 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 117-3413. Dr. Harmati Béla püs
pök — Zászkaliczky Péter igazgató lelkész — Pintér Károly (helyettes) — 
Gerőfi Gyuláné segédlelkész — Pálinkás Ingrid segédlelkész 
Fasor, 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel.: 322-2806. Szirmai Zoltán 
esperes — Dr. Muntag Andorné — Nagy Zoltán segédlelkész 
Ferencváros, 1096 Budapest, Thaly K. u. 28. Tel.: 215-5795. Dr. Rédey Pál 
Józsefváros, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-9879. Kertész Géza 
Kispest, 1195 Budapest, Nagy S. u. 41. Tel.: 282-2377. Széli Bulcsú 
Kőbánya, 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 262-7683. Fabiny Tamás 
Pestszenterzsébet, 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel./Fax: 283-0148. Győri 
János Sámuel
Pestszentlőrinc, 1183 Budapest, Kossuth L. tér 3. Tel.: 290-6408. Havasi 
Kálmán
Pestújhely, 1152 Budapest, Templom tér
Rákoskeresztúr, 1173 Budapest, Bakancsos u. 2. Tel.:t 6-4224. Kosa 
László — Füke Szabolcs segédlelkész
Rákospalota, 1152 Budapest, Régifóti út 73. Tel.: 189-0758. Veperdi Zoltán 
diakónus lelkész — Szabó István (kisegítő lelkész)
Rákosszentmihály, 1161 Budapest, Hősök tere 11. Tel.: 271-4877. Dr. Kar
ner Ágoston — Börönte Márta segédlelkész
Újpest, 1043 Budapest, Leibstück M. u. 36—38. Tel.: 189-0912. Blázy Lajos 
Zugló, 1147 Budapest, Lőcsei út 32. Tel.: 183-3984. Dr. Szabóné Mátrai 
Marianna ,
Szlovák gyülekezet, 1081 Budapest, Rákóczi út 57/A. Tel.: 133-6478. Cse- 
lovszky Ferenc ny. lelkész (lakása: 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 10. Tel.: 
115-2503)

Esperes: Detre János 
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel.: 147 
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Smidéliusz László 
2760 Nagykáta, Kéményseprő u. 11.
Ácsa, 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 
Zsuzsanna segédlelkész
Bénye, 2216 Kölcsey u. 16. Cselovszky Ferenc (helyettes)
Cegléd (gondozza Tápiószele és Farmos gyülekezetét), 2700 I. Bercsényi u. 
2. Tel.: 53 310-753. Véghelyi Antal

14.6. Pest megyei Egyházmegye
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Csornád (gondozza Sződliget és Orbottyán gyülekezetét), 2161 Kossuth u.
88. Eszlényi László /
Csömör, 2141 Petőfi u. 26. Tel.: 1ST-2704/33, 183-2718/33. Solymár Péter 
Csővár (hozzá tartozik Penc gyülekezete), 2615 Petőfi u. 2. Tel.: 27 340-055. 
Tamásy Zoltán — Tamásyné Molnár Éva segédlelkész 
Domony (hozzá tartozik Vácegres gyülekezete), 2182 Fő u. 117. Tel.: Aszód 
375. Baranyai Tamás
Dunakeszi, 2120 Verseny u. 2. Tel.: 27 341-159. Mónus László 
Dunaharaszti (hozzá tartozik Soroksár gyülekezete), 2330 Damjanich u. 
33. Lehel László 3 6 0 .- 3 S »
Fót, 2151 Petőfi u. 1. Tel.: 27 358=125? Dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
Galgagyörk, 2681 Rákóczi út 18. Pintér János 
Gödöllő, 2100 Kossuth L. u. 2. Tel.: 28 310-484. Blázy Árpád 
Gyón, 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel.: 29 360-174. Koczor Tamás 
Gyömrő (Péteri gondozza), 2230 Petőfi u. 12.
Hévízgyörk, 2192 Templom tér 3. D. Dóka Zoltán (helyettes lelkész) 
Iklad, 2182 Temető út. 1. Völgyesi Pál
Irsa, 2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: 53 370-600. Bárdossy Tibor 
Maglód, 2234 Sugár u. 79. Krámer György segédlelkész (helyettes) 
Mende, 2235 Andrássy u. 7. Tel.: 29 438-690. Dr. Foltin Brúnó (lakása: 2209 
Péteri, Petőfi u. 62., tel.: 29 324-016) — Simonfay Ferenc nyugdíjas lelkész 
Monor (gondozza Bénye és Káva gyülekezetét), 2200 Bajza u. 2. Tel.: 29 
410-108. Szakács Tamás segédlelkész s-j
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 Gyömrő és Mende gyülekezetét), 2209 Petőfi u. 62. Tel.: 
29 324-016. Dr. Foltin Brúnó
Pilis, 2721 Kossuth L. u. 34 .rTV1 ’ ̂ '  n “ ‘-----zky János — Brebovszkyné

Tápiószele (Cegléd gondozzí,, , u. 7.
Tápiószentmárton, 2711 Fő u. 1. Tel.: 29 423-029. Kustra Csaba
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

14.7. Somogy-Zalai Egyházmegye

Esperes: Smidéliusz Zoltán
8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.: 93 377-015 
Egyházmegyei felügyelő: Nagybocskai Tamás 
7500 Nagyatád, Jókai u. 4/B. Tel.: 82 351-053

Pintér Márta
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Barcs (Porrogszentkirály gondozza), 7570 Bajcsy-Zs. u. 133. a 
Csurgó, 8840 Baksay u. 5. Dénes Ilona segédlelkész 
Ecseny, 7457 Templom u. 105. Sikes Attila (helyettes lelkész)
Gyékényes (Surd gondozza), 8851 Szabadságtér 1. ,
Iharosberény, 8725 Rákóczi u. 9. Tel.:'S2T. Tamásy Tamás &0-i 
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 (hozzá tartozik Porrog és Porrogszentpál gyülekezete, 
gondozza Barcs, Nagyatád, Somogyszob gyülekezeteit), 8858 Fő u. 46. 
Tel.: 36. Sikter János
Pusztaszentlászló, 8896 Kossuth u. 116. Balogbné Szemerei Mária 
Sand, 8824 Kanizsai u. 21. Deméné Smidéliusz Katalin 
Siófok (gondozza Balatonsztárszó és Kötcse gyülekezeteit), 8600 Fő u. 220. 
Tel.: 84 310-549. Baranyay Csaba segédlelkész — Baranyayné Rohn Erzsé
bet segédlelkész
Somogyvámos (hozzá tartozik Hács gyülekezete), 8699 Fő u. 28. Madarász 
István (helyettes lelkész), (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, Tel.: 93 
320-552
Tab (gondozza Bábonymegyer, Bedegkér, Somogydöröcske, Torvaj, 
Somogymeggyes, Lulla gyülekezeteit), 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. Tel.: 92 384-364. Vajda István

14.8. Tolna-Baranyai Egyházmegye

7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel.: 74 451-774 
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.: 74 451-774. Kráhling Dániel esperes 
Csikóstöttös (Dombóvár gondozza), 7341 Szabadság u. 42.
Dombóvár (gondozza Csikóstöttös, Kaposszekcső gyülekezeteit), 7200 
Bezerédy u. 5. Tel.: 74 365-826. Vértesy Rudolf (helyettes lelkész)

Esperes: Kráhling Dániel
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Egyházaskozár (hozzá tartozik Mágocs gyülekezete), 7347 Rákóczi u. 1.
Tel.: 72 459-092. Koskai Erzsébet
Gyönk (hozzá tartozik Varsád, Hőgyész, Murga, Belecska, Szárazd és Ka- 
laznó), 7064 Petőfi u. 359. Tel.: 74 448-013. Ifj. Cselovszky Ferenc segéd
lelkész
Györköny (hozzá tartozik Bikács és Pálfa gyülekezete), 7045 Fő u. 493. Tel.:
75 352-408. Dr. Zsednay Józsefné
Kaposszekcső (Dombóvár gondozza), 7361 Táncsics M. u. 28.
Keszőhidegkút, 7062. Lackner Aladár (helyettes lelkész)
Kölesd (hozzá tartozik Kistormás gyülekezete), 7052 Öreg u. 5. Tel.: 74 
336-328. Szabó Pál
Magyarbóly (hozzá tartozik Siklós gyülekezete, Mohács gondozza), 7775 
Kossuth u. 17.
Majos (gondozza Mucsfa és Kismányok gyülekezetét), 7187 Bonyhád- 
Majos V. u. 90. Tel.: 74 452-542. Ifj. Cserháti Sándor 
Mohács (gondozza Magyarbóly, Siklós és Maráza gyülekezeteit), 7700 
Deák tér 4. Tel.: 69 311-602. Németh Pál — Némethné Tóth Ildikó 
Mucsfa (hozzá tartozik Mekényes gyülekezete, Majos gondozza), 7185 
Kossuth u. 48.
Nagymányok-Váralja (hozzá tartozik Máza, Izmény gyülekezete) 7354 Vár
alja, Kossuth u. 117. Tel.: 74 459-231. Ócsai Zoltán lelkész 
Paks (gondozza Dunaföldvár gyülekezetét), 7030 Kossuth L. u. 29. Tel.: 75 
310-320. Szabó Vilmos Béla
Pécs (gondozza Vasas gyülekezetét), 7621 Dischka Gy. u. 6. Tel.: 72 315-749.
Varsányi Ferenc — Aradi András segédlelkész
Sárszeutlőrinc, 7047 Petőfi u. 45. Tel.: 75 333-110. Kari Jánosné Csepregi 
Erzsébet
Szekszárd (hozzá tartozik Káty, Felsőnána, Zomba), 7100 Luther tér 2. Tel.:
74 311-653. Johann Gyula segédlelkész
Tamási (gondozza Tolnanémedi, Simontornya, Pincehely, Nagyszékely és 
Iregszemcse gyülekezeteit), 7090 Kossuth tér ,
Tengelic, 7054 Rákóczi u. 22. Füller Mihály diakónus lelkész *f̂ t / ^ / 3 2 , - 6 2 - f f  
Tolnanémedi (Tamási gondozza), 7083 Fő u. 38. *
Vasas (Pécs gondozza), 7691 II. B. u. 12.

15. ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

Püspöki hivatal:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335,176-2448; Fax: 176-2440 
Püspök: D. Szebik Imre
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335 
Kerületi felügyelő: Farkasházi Ferenc 
2890 Tata, Vágó u. 9. Tel.: 34 380-025
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Püspökhelyettes: Lábossá Lajos
2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: 34 316-201 
Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán 
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-8504 
Kerületi tisztviselők: Giczi Ferencné — Sass Gáborné 
Kerületi alkalmazott: Csáki István — Csáki Istvánná 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335 
Kerületi gépkocsivezető: Vas János

Eger, 3300 Vörösmarty u. 28. Tel.: 36 313-119. Id. Deme Károly helyettes 
lelkész
Fancsal (hozzá tartozik Hernádvécse gyülekezete, gondozza Tállya és Aba- 
újszántó gyülekezeteit), 3849 Rákóczi u. 43. Péter Jenő 
Hatvan (gondozza Gyöngyös gyülekezetét), 3000 Úttörő u. 5. Tel.: 37 t 
342-199. Dr. Barcza Béla
Miskolc, 3530 Hunyadi u. 8. Tel.: 46 346-807. Sárkány Tibor esperes — 
Sárkány Tiborné
Ózd (hozzá tartozik Putnok gyülekezete), 3600 Váci M. u. 12. Tel.: 48 
471-563. Tóth Melinda Tel.: 48 473-708 (lakás)
Sajókaza (gondozza Kurityán és Rudabánya gyülekezetét), 3720 Rákóczi 
u. 1. Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs ]
Tállya (hozzá tartozik Abaújszántó gyülekezete, Fancsal gondozza), 3907

15.2. Budai Egyházmegye 

Esperes: Bálint László
1034 Budapest, Dévai B. M. Tér 1. Tel.: 168-6893 
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Győri József 
1111 Budapest, Karinthy E u. 23. Tel.: 165-4731
Békásmegyer Missziói Gyülekezet, 1039 Víziorgona u. 3. VII. em. 68. Tel.: 
30 457-360. Verasztó János

15.1. Borsod-Hevesi Egyházmegye ' L ' - /

Kossuth u. 1.
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Budafok, 1221 Játék u. 16. Tel.: 226-0638. Solymár Gábor 
Budahegyvidék, 1126Tartsay V. u. 11. Tel.: 156-6551. Kőszeghy Tamás igaz
gató lelkész — Takács József (kisegítő lelkész) — Dr. Széchey Béla diakónus 
lelkész
Budavár, 1014 Táncsis M. u. 28. Tel.: 156-9736. Szebik Imre püspök — 
Balicza Iván — Hafenscher Károly — Madocsai Miklós (kisegítő lelkész).
Tel.: 202-0085
Budavári Németnyelvű Evangélikus Egyházközség, 1014 Táncsics M. u. 28.
Tel.: 156-9736. Dietrich Tiggemann
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. Gö
rög Tibor (helyettes lelkész). Tel.: 168-2278 3C \2. 'IjT) j"f_TC ^ 0 — 2̂— 
Kelenföld, 1114 Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159. Csepregi András — Fepenczy 
Erzsébet — Szeverényi János fa C r  - 0 £  2jO / _rfi j L "
Nagybörzsöny, 2634 Kossuth u. 5 /. Thuránszky István segédlelkész 
Óbuda, 1034 Dévai B. M. tér 1. Tel./ Fax: 168-6893. Bálint László esperes 
— Fülöp Attila segédlelkész
Pesthidegkút, 1029 Báthori László u. 8. Rihay Szabolcs segédlelkész 
Szentendre, 2000 Bükköspart. Id. Szentpétery Péter (lakása: 1141 Bp., 
Bosnyák u. 65. Tel.: 252-8606)

15.3. Fejér-Komáromi Egyházmegye

Esperes: Lábossá 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 (gondozza Hánta gyülekezetét), 2884 Kossuth u. 38.
Tel.: 34 359-313. Kovács Lásztó lelkész
Bököd, 2855 Fő u. 25. Tel.: 34 Í360-535r Csonkáné Szabó Magda 
Csabdi—Bicske—Csákvár 2064 Petőfi u. 25. Albert Gábor diakónus lel
kész
Esztergom, 2500 Simor J. u. 82. Tel./Fax: 33 311-876. Szabó László 
Érd, 2030 Thököly u. 19/A. Tel.: 23 367-191. Ittzés István 
Gyúró (Tordas gondozza), 2464 Thököly u. 22.
Hánta (hozzá tartozik Ászár és Kisbér, Bakonyszombathely gondozza), 
2879 Kossuth u. 41. Tel.: 34 334-353
Komárom (gondozza Bábolna gyülekezetét), 2900 Mártírok u. 10. Tel.: 34 
343-664. Dr. Oláhné Nagy Edina (lakása: 2890 Tata, Kazinczy u. 3. Tel.: 34 
383-597) — Pálné Ihász Beatrix segédlelkész
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Lajoskomárom (gondozza Enying és Sárszentmiklós 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. Molnár József segédlel
kész
Pusztavám, 8066 Kossuth u. 127. Tel.: 22 417-223. Puskás János 
Sárbogárd, 7003 Tanácsköztársaság u. 200. Tel.: 25 360-460. Decmann 
Tibor (helyettes)
Súr, 2889 Petőfi u. 41. Bencéné Szabó Márta
Szákszend (Szend), 2856 Csillag u. 17. Tel.: 34 371-596. Selmeczi Lajos (la
kása: 2890 Tata, Feszty Á. u. 14. Tel.: 34 383-819)
Szákszend (Szák), 2856 Dózsa Gy. u. 39. Selmeczi Lajos 
Székesfehérvár, 8000 Szekfű Gy. u. 1. Tel.: 22 313-697. Bencze András 
Tata, 2890 Almási út 35. Tel.: 34 381-924. Frankó Mátyás segédlelkész 
Tatabánya, 2800 Tátra u. 13. Tel.: 34 316-201. Lábossá Lajos esperes 
Tordas (gondozza Gyúró gyülekezetét), 2463 Szabadság út 132. Tel.: 22 
467-518. Lábossá Lajos (helyettes)

15.4. Győr-Sopron Egyházmegye

Esperes: Jankovits Béla
9123 Kajárpéc, Fő u. 12. Tel.: 96 372-378
Egyházmegyei felügyelő Szabó György
9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 41/3. Tel.: 96 355-129
Ágfalva, 9423 Fő u. 88. Tel.: 99 3J0-264. Makovnikné Hüffner Györgyi
segédlelkész 0J o
Beled (gondozza Rábaszentandrás gyülekezetét), 9343 Árpád tér 7. Tel.: 96 
257-199. Béres László
Bezi (hozzá tartozik Enese gyülekezete), 9162 Rákóczi u. 14. Koháry Ferenc 
(helyettes)
Bőnyrctalap, 9073 Ady E. u. 1/A. Bödecs Barnabás (helyettes)
Csorna (gondozza Rábcakapi és Tárnokréti gyülekezetét), 9300 Köztársa
ság u. 10. Tel.: 96 262-396. Zámolyi Gyula ny. lelkész 
Farád, 9321 Győri u. 76. Tel.: 96 279-121. Szűcs Kálmán 
Felpéc, 9122 Kossuth u. 4.Kardos József (helyettes)
Győr-Öregtemplom, 9025 II., Petőfi tér 2. Tel.: 96 320-312. Lackner Pál — 
Bárány Gyula. Tel.: 96 321-312 — Lacknerné Puskás Sára segédlelkész — 
Dr. Ráskai Ferenc gyülekezeti munkatárs
Győr-Nádorváros, 9024 III., Liezen M. u. 41. Tel.: 96 S^-381. Bödecs Bar
nabás — Ittzés Gábor
Győrság, 9084 Országút u. 14. Ittzés Gábor (helyettes)
Győrszemere, 9121 Bakonyér u. 49. Kardos József (helyettes)
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Győrújbarát, 9081 Tanácsház u. 3. Tel.: 96 355-003. Hanvay László 
Kajárpéc, 9123 Fő u. 12. Tel.: 96 378-372. Jankovits Béla esperes 
Kapuvár (gondozza Vadosfa), Sümeghy József
Kisbabot (hozzá tartozik Mérges gyülekezete), 9133 Dózsa Gy. u. 24. Tel.: 
96 284-108. Szabó András
Lébény, 9155 Iskola u. 2. Tel.: 96 360-013. Koháry Ferenc
Mórichida (hozzá tartozik Árpás gyülekezete), 9131 Fő u. 149. Tel.: 96
369-041. Szabó András
Mosonmagyaróvár (hozzá tartozik Rajka, Levél és Hegyeshalom gyüleke
zete), 9200 Magyar u. 33. Tel.: 96 211-453. Kiss Miklós 
Nemeskér, 9471 Fő u. 106. Tel.: 99 365-205. Magassy Zoltán diakónus 
lelkész
Rábaszentandrás (Beled gondozza), 9316 Kossuth u. 32. Béres László 
Rábcakapi (hozzá tartozik Tárnokréti gyülekezete), 9165 Fő u. 71. 
Sopron—Magyarfalva—Balf, 9400 Templom u. 10. Tel.: 99 311-568. Szi- 
mon János igazgató lelkész; Tel.: 99 312-366 — Weltler Sándor; Tel.: 99 
311-599 — Alpár Geyza segédlelkész; Tel.: 99 314-047 — Jakob Kruse; Tel.: 
99 318-803
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 (Farád gondozza), 9312 Lenin u. 16. Szűcs Kálmán (helyettes)
Tét, 9100 Fő u. 23/A. Tel.: 96 361-170. Kardos József
Vadosfa, 9346 Kossuth u. 13. Tel.: 96 253-509. Sümeghy József (helyettes)

15.5. 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 
Kölese, 4965 Kölcsey u. 22. Tel.: 44 377-201. Lábossá László 
Nagycserkesz, 4445 Vasvári Pál út 83. Boncsérné Pecsenya Anna — Boncsér 
Sándor diakónus lelkész
Nyíregyháza (gondozza Sátoraljaújhely és Tokaj gyülekezetét), 4400 
Luther tér 14. Tel.: 42 410-027. Bozorády Zoltán esperes Tel.: 42 444-206 — 
Bozorády Zoltánné — Laborczi Géza Tel.: 42 410-083 — Laborcziné 
Sztankó Gyöngyi — Bartha István
Nyíregyháza-Kertváros, 4400 Derkovits u. 21. Magyar László lakása: 
Malom u. 13. Tel.: 42 312-674
Nyíregyháza-Nyírszőlős, 4400 Kollégium u. 72. Győrfi Mihály diakónus
lelkész
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15.6. Nógrádi Egyházmegye 

Esperes: Kalácska Béla
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel.: 35 311-580 
Egyházmegyei felügyelő:
Balassagyarmat, 2660 Kossuth u. 36. Tel.: 35 311-580. Kalácska Béla esperes 
— Megyasszai Enikő segédlelkész
Bánk (gondozza Ipolyvece gyülekezetét), 2653 Hősök tere 12. Németh 
Zoltán segédlelkész
Bátonyterenye (Kisterenye) (hozzá tartozik Pásztó gyülekezete), 3078 Zrínyi 
u. 6. Aklanné Balogh Éva gyülekezeti munkatárs (lakása: 3074 Sámson- 
háza, Béke u. 1.) »
Bér, 3045 Luther tér 1. Klucsik János diakónus lelkész r \  I V ^
Bokor (hozzá tartozik Kutasó gyülekezete, Balassagyarmat {gondozza), 
3066 Szabadság u. 47.
Egyházasdengeleg (gondozza Heréd gyülekezetét), 3043 Rákóczi u. 31. 
Babka László „2
Felsőpetény, 2611 Ságvári u. u. Zólyomi Mátyás
Galgaguta, 2686 Gábor Áron u. 1. Tel.: 35 378-271. Seben István
Ipolyvece (gondozza: Bánk)
Kétbodony, 2655 Tó u. 21. Benkő Ferenc diakónus lelkész 
Legénd, 2619 Dózsa Gy. u. 73. Seben István (helyettes)
Lucafa, 3129 Zrínyi u. 1. Megyasszai László 
Nógrád, Bakay Beatrix segédlelkész
Ösagárd, 2616 Rákóczi u. 18. Szolga Tőkés Sándor segédlelkész
Salgótarján, 3100 Salgó u. 4. Tel.: 32 312-671. Deme Károly
Sámsonháza, 3074 Béke u. 1. Aklan Béla
Szécsény, 3170 Marx K. u. 3. Tel.: 125. Deme Károly
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 lelkész
Vanyarc, 2688 Táncsics u. 4. Tel.: Szirák 78. Sándor Frigyes (helyettes) —
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi

15.7. Vasi Egyházmegye 

Esperes: Zügn Tamás
9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel.: 94 410-474
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Nagy János
9500 Celldömölk, Deák F. u. Tel.: 277
Alsóság, 9500 Celldömölk, II. Somogyi B. u. 29. Vető István
Boba, 9542 József A. u. 16. Rostáné Piri Magda

162



Bük (gondozza Szakony gyülekezetét), 9737 Jókai u. 4. Tel.: 94 358-782. 
Fatalin Helga
Celldömölk, 9500 Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 58. Sághy András — Kiss Judit 
gyülekezeti munkatárs
Csönge, 9513 Dózsa Gy. u. 12. Menyes Gyula helyettes lelkész 
Gérce, 9672 Kossuth telep 1. Koczor György
Kemenesmagasi, 9522 Kossuth tér 7. Kovács Imre (lakása: 9516 Vönöck, 
József A. u. 10.)
Kemenesmihályfa-Söménmihályfa, 9511 Bercsényi u. 22. Kovács Imre (la
kása: 9516 Vönöck, József A. u. 10.)
Kissomlyó, 9555 Kossuth u 219. Koczor György (he-

15.8. Veszprémi Egyházmegye

Esperes: Varga György
8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel.: 89 324-360
Egyházmegyei felügyelő: Kiss Attila
8200 Veszprém, Rozmaring u. 27. Tel.: 88 426-701
Ajka, 8400 Kossuth u. 2/B. Tel.: 88 311-340. Győr Sándor
Bakonytamási, 8555 Széchenyi u. 3. Tel.: 5. Ördög Endre segédlelkész —
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Ördögné Hanvay Enikő lelkészi munkatárs
Bakonyszentlászló, 8431 László király u. 1. Ördög Endre segédlelkész —
Ördögné Hanvay Enikő lelkészi munkatárs -3
Csikvand, 8534 Kossuth u. 46. Asbóthné Pécsinger Éva
Csögle, 8495 Rákóczi u. 160. Kovács Etelka (lakása: Marcalgergelyi, Dózsa
Gy. u. 1.)
Dörgicse (hozzá tartozik Kővágóörs és Balatonfüred gyülekezete), 8244 Fő 
u. 49. Tel.: 87 *1^4-348. Riczinger József 
Gecse (Honiokbödöge gyülekezete gondozza)
Homokbödöge (gondozza Gecse gyülekezetét), 8563 Jókai u. 27. Tel.: 89 
313-693. Görög Zoltán (lakása: 8500 Pápa, Dózsa Gy. u. 32.)
Kapolcs, 8294 Kossuth u. 18/A. Kiss János
Kemeneshőgyész—Magyargencs társegyház, 8516 Kemeneshőgyész, Ady 
E. u. 23. Szakái Árpád
Kerta (hozzá tartozik Veszprémgalsa és Karakószörcsök, Somlószőlős gon
dozza), 8429 Dózsa Gy. u. 45/A.
Lovászpatona (gondozza Vanyola gyülekezetét), 8553 Kossuth u. 44. Tel.:

Malomsok,
Marcalgergelyi, 9534 Dózsa Gy. u. 1. Kovács Etelka 
Mencshely (hozzá tartozik Nagyvázsony, Szentantalfa és Zánka gyüleke
zete), 8271 Kossuth u. 24. Gyarmati István Í a  NI Z  -06S  
Mezőlak (gondozza Békás, Nagyacsád, Mihályháza, Nemesgörzsöny, 
Dáka, Pápaderecske gyülekezetét), 8514 Kossuth u. 54. Veress István 
Nagyalásony (hozzá tartozik Dabrony gyülekezete), 8484 Kossuth u. 80. 
Karsai Lajos segédlelkész
Öskü, 8191 Fő u. 8. Tel.: 88 360-126. Stermezky András gyülekezeti munka
társ
Pápa, 8500 Széchenyi u. 15. Tel.: 89 324-360. Varga György esperes 
Sikátor, 8439 Kossuth u. 18. Id. Magassy Sándorné diakónus lelkész 
Somlószőlős (gondozza Kerta, Karakószörcsök és Veszprémgalsa gyüleke
zetét), 8483 Kossuth u. 107. Polgárdi Sándor segédlelkész 
Takácsi (gondozza Varga György esperes), 8541 Petőfi u. 64.
Tés, 8109 Petőfi u. 22. Cserági István
Vanyola (Lovászpatona gondozza), 8552 Vajda Péter u. 4.
Várpalotas, 8100 Thúry György tér 1. Tel.: 88 3?F304. Pintér Mihály 
Veszprém, 8200 Arany J. u. 20. Tel.: 88.b21-618j Isó Zoltán — Isó Dorottya 
— Hegedűs Lajos kisegítő lelkész ’ /

tesek)
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A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ
Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy boltunkban az alábbi új kiadványok 
és egyéb termékek vásárolhatók:

Bibliák (Újfordítású, Károli — különböző nagyságban és áron)
Bibliai történetek gyerekeknek 437,—
Christoph Klein: Fény az út végén 380,—
Concordancia 3600,—
Cserháti Sándor: Filippi levél 485,—
Énekeskönyv, kicsi 450,—
Énekeskönyv, nagy 570,—
Hermeneutikai füzetek 4. A Biblia igézetében 280,—
Hermeneutikai füzetek 5. Építő keresztyény beszédek 280,—
Hézser Gábor: A pásztori pszichológia 390,—
Jer, örvendjünk keresztyének 529,—
Karácsonyi kifestő füzetek 6 2 ,-
Karácsonyi mesekönyvek gyerekeknek 780,—
Karénekeskönyv I. 669,—
Karénekeskönyv II. 569,—
Képes Újszövetség 800,—
Korálkönyv 682,—
Kövess engem (Bibliai jelenetek) 790,—
Magyar Luther Könyvek 1. Vajta: Communió 250,—
Magyar Luther Könyvek 2. Luther: Előszók 495,—
Szinopszis 1588,—
Túrmezei Erzsébet: Csodát virágzik a jelen 350,—
Útmutató ’96 9 8 ,-
Ünnepeljünk együtt (Színdarabok) 871,—

Cserép — fa — igéstáblák 60,— .. 200,—
Fakeresztek (több méretben) 185,— .. 300,—
Falinaptár (igével) ’96 540,— .. 640,—
Igés golyóstollak (színes) 60,—
Igéslapok 5 - .. 1 6 ,-
Karácsonyi képeslapok 1 3 ,- • • 9

Oltári gyertyák, ádventi gyertyák, harangok 2 4 ,- ..  650,—
Réz gyertyatartó, csengő 255,— .. 1230,—
Videofilmek nagy választékban 1200,— .. 2400,—

Rendelési címünk: 
Evangélikus Sajtóosztály 

1085 Budapest, Üllői út 24.
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